وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جامعة الكوفة  /كمية الفقه
قسم العقيدة والفكر

الصراع بين العممانية والدين في بناء الحضارة اإلنسانية

المدرس الدكتور  :رزاق حسين فرهود
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد ﵀ بارئ الخبلئق اجمعين الواحد الفرد ببل ظيير وال معين االحد الصمد الذي الجوف لو ومقصد

الطالبين ذي القوة المتين مشرع السنن والقوانين في كل الميادين لعباده كي يعيشوا األمن واألمان مطمئنين

وحقوقيم مضمونة متحابين  ,ويعمروا األرض ويرقوا كاممين  ,والصبلة والسبلم عمى المبعوث رحمة لبلنام ,النور
المتألق عمى كرور الميالي وااليام  ,وعمى آلو الغر اليداة الكرام الذين اذىب ا﵀ عنيم الرجس وطيرىم من كل

اآلثام كي يكونوا ى ـداة ومنا اًر تيتدي وتقتدي بـيم االنام لتبني البشرية حضارة ويعميا السبلم .
وبعد :

اودع ا﵀ تعالى في االنسان عقبلً جبا اًر وكمفو ان يعمر االرض وال يفسدىا بعد اصبلحيا اختيا اًر  ,وان ال

يعتدي عمى اخيو االنسان غرو اًر واستكبا اًر  ,بل عميو ان يتحمى باألخبلق السامية سجيةً واال اضط ار اًر  ,وان

يجعل ربو نصب عينيو حبلً وترحاالً  ,وىذا الذي اراده ا﵀ تعالى منو لم يكفو العقل فيو امتثاالً  ,فأردفو ا﵀

عزوجل بوحي السماء معرفاً وداالً  ,اال ان صنفاً من الناس اعماىم جيميم عناداً  ,ونتيجة النحراف بعض اىل

الدين الضالين استبداداً  ,فانكروا وحي السماء ورفضوه  ,وجعموه عدواً وان ال وجود لو ببل دليل أبدوه  ,وان
حضوره بين ظيرانييم أفيون لشعوبيم ىكذا ادعوه  ,وال تبنى لبلنسانية حضارة سامية اال بترك الدين وأىمو

وحصرىم في زاوية  ,وطبمت قوتيم االعبلمية بكل مدينة وقرية وبادية  ,واطمقوا عمى رأييم ىذا مصطمح (

العممانية )  ,وصارت عندىم مقدسة راقية  ,فاخترت ان ابحث ىذا االمر وسميتو  ( :الصراع بين العممانية

والدين في بناء الحضارة االنسانية )  ,ألنيم تعمدوا الصراع مع الدين فك اًر وثقافةً وارىاباً واعبلماً  ,فيو صراع

مرير البد من ادامتو وترشيده واال سيعمن أىل الدين أمام العممانية استسبلماً  ,ليذا بحثتو ببل تردد امعاناً وانعاماً
 ,واقتضت خطة بحثو ان يكون عمى أربعة مباحث وخاتمة  ,وقد صيرت المبحث األول عمى مطالب ثبلث ,

فالمطمب األ ول والثاني تحدثت فييما عن المعنى المغوي واالصطبلحي لمعممانية  ,والمطمب الثالث فقد تناولت
فيو لمحة تأريخية موجزة عن نشأة العممانية  ,واما المبحث الثاني درست فيو معنى الدين لغة واصطبلحاً موزع
عمى مطمبين  ,وىكذا المبحث الثالث كان فيو مطمبان تناولت فييما معنى الحضارة لغةً واصطبلحاً  ,واما
المبحث الرابع فقد درست فيو اىم ما يميز الدين عن العممانية وصراعيما في بناء الحضارة االنسانية  ,وما قد

يشكل عمى أصل البحث وكيف يجاب عميو  ,وقد وزعتو عمى مطالب ثبلث  ,كنت قد درست في المطمب االول
 :المميزات الحضارية لمدين في الوظائف االيجابية عمى مستوى الفرد  ,وأما المطمب الثاني فقد تناولت فيو
المميزات الحضارية االجتماعية والسياسية لمدين دون العممانية  ,والمطمب االخير كنت قد درست فيو الحاكم
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االسبلمي والحاكم العمماني  ,وذكرت فيو جواباً عمى اشكال قد يرد عمى اصل البحث اذ قد يقال انو ال وجود
لمصراع بين الدين والعممانية  ,وختمت المباحث بخاتمة دونت فييا اىم وابرز ما توصل

اليو البحث من نتائج  ,وفي الختام احمد ا﵀ حمد الشاكرين واثني عميو ثناء الحامدين عمى ما من بو عمي من

التوفيق في اتمام بحثي المتواضع ىذا  ,مصمياً عمى النبي المبعوث رحمة لمعالمين وعمى آلو الطير الميامين
العناً اعدائيم اعداء االنسانية والدين .

الباحث
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المبحث االول :معنى العممانية وتأريخ نشأتيا :
المطمب االول :معنى العممانية لغةً :
ال يخفى ان العممانية مصطمح جديد عمى المغة العربية ,اذ نشأ وترعرع في القارة االوربية في

القرن الثامن عشر الميبلدي  ,وان أرجعو البعض الى فبلسفة اليونان قبل ان يولد السيد المسح

(, )1

فالعممانية ىي الترجمة العربية لمكممة ( )Secularism,Secuiariteفي المغة االجنبية  ,أي (سكوا

الريسم) وىي ترجمو مضممة ألنيا توحي بأن ليا صمة بالعمم بينما ىي في لغتيا األصمية ال صمة ليا
بالعمم بل المقصود في منشئيا ولغتيا ىو  :إقامة الحياة بعيدا عن الدين  ,أو الفصل الكامل بين الدين

والحياة  ,فمما سوقوىا اصحابيا والمعجبون بيا الى المجتمع االسبلمي حاولوا ان يزوقوىا فنسبوىا الى

العمم  ,وليذا اختمف في قراءتيا  ,فمنيم من قرأىا بكسر العين (عممانية) ومنيم من ق أرىا بفتح العين
(عممانية)  ,فمن قرأىا بكسر العين فتكون مادتيا كممة (عمم) تعطي معنى (العممي) تقريبا  ,وىو نوع
َ
من المصدر الجعمي في المغة مثل (العقبلنية) بمعنى استعمال (العقل)  ,فالعممانية ىنا يراد بيا التحرك

بآليات العمم  ,وكان ما وقع بالعممانية ىو أن االفكار أضحت عممية ورؤية االنسانية الى العمم والظواىر

الطبيعية في العمم أضحت عممية (.)2

(العممانية) فيي مأخوذة من(عالم) أي المتمظير بمعالم ومبلمح ىذه
وآما اذا قرئت بفتح العين َ
الدنيا أي العالم الدنيوي  ,فالعممانية تحصر نظرىا ومدى افقيا في العالم االرضي دون التطمع الى عالم
الغيب وما وراء الطبيعة  ,فعمميا ونظرىا وتعاطييا مع ىذا العالم المادي المحسوس وىذا المعنى

لمعممانية ىو الذي يتوافق مع ترجمة كممة (سكوالريسم  )Seclarismالكممة البلتينية  .واكثر دعاة

العممانية من العرب والمسممين يقرؤونيا بكسر العين (العمموية)

()3

أي ينسبونيا الى العمم  .وقراءتيم

بيذا النحو ىي القراءة المتعمدة كي يوىموا المجتمع العربي واإلسبلمي بأن العممانية ىي استخدام العمم

في الحياة  ,وىذا االستخدام لمصطمح العممانية بيذا المعنى لو مدلول ووقع كبير في نفس المجتمع
العربي واإلسبلمي  ,وذلك الن المجتمع العربي واإلسبلمي يعيش نقطة ضعف امام المجتمع الغربي ,
باعتبار ان المجتمع الغربي متقدم كثي ار في العمم وكيفية استخدام آلياتو في مجال عمم الطبيعة ,
والمجتمع العربي واإلسبلمي ال يممك مفاتيح ىذا العمم الذي توصل اليو الغرب  ,بل فوجئ المجتمع

العربي االسبلمي بما توصل اليو الغرب  ,وىزم الغرب المجتمع العربي االسبلمي في حروبو وغزاه في
عقر داره وحمل اليو ثقافتو بغثيا وسمينيا  ,فأصبح المجتمع العربي االسبلمي يشعر بل يعيش االنكسار

واالنيزام امام الغرب  ,وما انكساره وىزيمتو اال بسبب ما توصل اليو الغرب من تقدم في العموم الطبيعية
والعموم التكنولوجية .
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فصار المجتمع العربي واالسبلمي يتوق بشدة الى معرفة ما توصل اليو الغرب  ,كي يعيد

كرامتو وقوتو التي كان يتمتع بيا امام الغرب وغير الغرب في القرون الوسطى وما قبميا  ,فاذا ما جاء

مصطمح او نظرية او اطروحة الى المجتمع العربي واالسبلمي تحمل مداليل ىذا العمم الذي

توصل الية الغرب  ,فانـ ـو سيجد رواجاً لو في

الساحة الفكرية االسبلمية الى حد ما  ,بل ربما نجد بعض االوساط في ىذا المجتمع ترحب بو وتجند نفسيا

لنشره وتجعل من نفسيا ابواق دعاية لو .

وانطبلقاً مما تقدم نعرف لماذا تعمد دعاة العممانية ومروجوىا في المجتمع العربي واالسبلمي ق ارءتيا

بكسر العين  ,وذلك كي تحمل المدلول العممي الى ىذا المجتمع ويأخذ وقعو واثره فيو  ,وىذه اشكالية ميمة في
المعنى المراد من العممانية في المجتمع العربي واالسبلمي  ,بينما نجد في الثقافة الغربية تعاريف متعددة

لمصطمح العممانية ولكن المؤدى والنتيجة واحدة  ,وسوف نعرض بعض التعاريف لمعممانية في طيات البحث.

ولو اردنا ان نأخذ الترجمة الحرفية ليذا المصطمح (سكوالر  , ) Secularفيذه الكممة التينية وتعني

(الحال) وىو (الزمان الحاضر) ومن ىنا فكممة (  ) Secularismتعني في الحقيقة االلتفات لمزمان الحاضر
واالىتمام بالحال الحاضر  .واذا اردنا ترجمة ىذا المصطمح بما يتوافق مع ثقافتنا فينبغي القول انيا تعني (ابن

الوقت) ( ,)4فالعمماني  :ىو الشخص الذي يتفاعل ويتعاطى مع الظرف الحالي  ,اي انو نبذ لمماضي تماما ,
وأن الشخص كيف يكيف نفسو مع المرحمة التي يعيشيا ويتفاعل ويتعاطى معيا .
المطمب الثاني  :معنى العممانية اصطبلحا :
اتضح معنى العممانية لغة وعمى ىذا النحو من معناىا المغوي  ,فالعممانية في المصطمحات المعرفية
والعقبلئية في الغرب  :تعني ان الشخص يعيش ىذا الزمان وىذا العصر وىذه المرتبة من الوجود الحال  .ولو

اردنا ان نحمل ىذا النحو من المعنى ألمكننا ان نقسم العالم قسمين  ,االولى  :منطقو لؤلزمان ويقال عنيا ( 7

 ,)Atarnal orderوالمنطقة الثانية  :ىي منطقو الزمان  .ولما نقول منطقة ( لبلزمان ) فبل يعني االبدية

والخمود  ,بل نعني المنطقة المتعالية عمى الزمان والتي ال وجود لمزمان فييا عمى االطبلق  ,وفي قباليا مرتبة

( ) Tarmplar orderاي الزمان والزمانيات  ,وىذه المرتبة تشمل عالم المادة  :الذي يعتبر من ارحب مساحات
ىذا العالم  ,ولذا يطمق عمية (عالم المادة او عالم الزمان او مرتبة الزمان)

()5

 ,وىذا االمر ساند في محاوراتنا

العرفية  ,ونحن نعمم ان مرتبة البلزمان تساوق مرتبة الروحانيات ومرتبة ما وراء الطبيعة وعالم الغيب فانة يطمق

عمييا ( , )Otarnal orderويطمق عمى عالم الزمان وعالم المادة ( . )Terupolar orderوعالم الزمان
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ممتصق بعالم المادة وال يوجد زمان بدون مادة  ,وال مادة بدون زمان  ,فالزمان يحدث نتيجة لمحركة  ,والحركة

دائماً مقترنة بالمادة  ,فعندما نقول (عالم الزمانيات) او (عالم الماديات) فان المقصود واحد

()6

 ,ووفقاً لما تقدم

فعندما نطمق االن كممة (سكوالريسم)  :فالمراد ىو التوجو وااللتفات الى عالم الزمانيات فقط اي عالم المادة .

اذن فالعممانية تعني (ىذا العالم)  ,بمعنى انو ينحصر اىتمام االنسان ونظره الى ىذا العالم الدنيوي

المادي ويغفل عن وجود عالم آخر ىو عالم ما وراء الطبيعة والمادة وعالم االخرة ,فاذا ما اقتصر االنسان
نظرة عمى عالم الطبيعة والمادة دون عالم الغيب عالم ما وراء الطبيعة وعالم االخرة الذي يوجد بعد  ,فمن

الطبيعي ان نعيش في ىذا العالم المادي الصغير وسوف تتبدل اىدافنا ودوافعنا وافكارنا تبعاً لذلك .

اذن فالعممانية  :عبارة عن التوجو وااللتفات الى عالم المادة واغفال المراتب االخرى لموجود  ,اي
المراتب االخرى الموجودة في ىذه الحياة الدنيا الضيقة وىذا االغفال يتجسد في دائرتين .
االولى :ىي دائرة االفكار .
الثانية :ىي دائرة الدوافع :بمعنى ان االنسان يحصر افكاره في ىذا العالم المادي وحينئذ سيكون عمماني الفكر ,
وعمى صعيد آخر يحصر ىمو ودوافعو وأىدافو في ىذا العالم ويعمل وفق مقتضياتو  ,وحينئذ فالعمماني ( :ىو
الشخص الذي ييتم بيذه الحياة الدنيوية ويتحرك بمقتضى معيشتو الدنيوية وال يفكر بشيء اخر وال يعمل من

اجل ىدف اخر ,وال يممك حسابا في حياتو خارج ىذه الدائرة )( , )7ىذا ىو معنى العممانية بشكل دقيق  .ويمكن

لنا ان نعرفيا بتعريف اخر ,فنقول ان المقصود بمصطمح العممانية  :ىو أن يتولى قيادة الدولة والحكم واجيزتو و
مؤسساتو وخدماتو رجال زمنيون ال يستمدون خططيم واساليبيم في الحكم واالدارة والتشريع من الدين ,وانما
يستمدون ذلك من خبرتيم البشرية في االدارة والقانون واساليب العيش وتكون الروح العامة التي توجو الدولة

والمجتمع في جميع مؤسساتو الثقافية والسياسية والتشريعية وغيرىا روحاً غير دينية

()8

 .ويقابل ىذا المعنى

لمعممانية معنى اخر ,وىو :ان يتولى قيادة الدولة والحكم رجال يستمدون خططيم واساليبيم في الحكم من عدة

مصادر من جممتيا الدين  ,وتكون الروح العامة التي توجو الدولة والمجتمع و مؤسساتيما ذات منابع دينية او

متأثرة بالدين(. )9

وعرفت بتعاريف اخرى ,ولكنيا كما اسمفت سابقاً مضمونيا واحد  ,واالختبلف بالصيغ فحسب  ,فمثبل

من التعاريف ىو كاالتي :العممانية :وترجمتيا الصحيحة البلدينية او الدنيوية  :وىي دعوة الى اقامة الحياة عمى
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العمم الوضعي والعقل ومراعاة المصمحة بعيداً عن الدين  ,وتعني في جانبيا السياسي بالذات البلدينية في الحكم

()11

.

المطمب الثالث  :لمحة تأريخية موجزة عن أسباب نشأة العممانية :
تبين لنا مما تقدم ان العممانية  :ىي حركة اجتماعية تعمل الى صرف الناس عن االىتمام باآلخرة الى
االىتمام بالحياة الدنيا وحدىا  ,فقامت العممانية عمى اصول (بشرية) بدال من االصول الدينية او اإلليية كما
كانت تصورىا ليم الكنيسة  ,ومدلول العممانية المتفق عميو والذي يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع

وابقائو حبيساً في ضمير الفرد ال يتجاوز العبلقة الخاصة بينة وبين ربو  ,فان سمح لو بالتعبير عن نفسة ففي

التعبدية

الشعائر

المتعمقة

والمراسيم

بالزواج والوفاة ونحوىما  ,وأخذت العممانية ىذا المأخذ الكبير واألثرالشمولي عمى الفكر االوربي وسموكو
وتوجياتو والرفض لمدين المتمثل بالكنيسة ورجاليا نتيجة لظروف موضوعية آنذاك  ,ويمكن لمباحث أن يجمميا

في النقاط االتية :

 -1إن أوربا عاشت فترة مظممة في القرون الوسطى قبل الثوة الفرنسية سنة (1789م) وذلك إلن رجال الدين
المسيحي تحولوا الى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت الستار األكميريوس

الرباني

()12

()11

والرىبانية والعشاء

وبيع صكوك الغفران.

 -2وقوف الكنيسة ضد العمم  ,وىيمنتيا عمى الفكر ,وتشكيميا محاكم التفتيش واتيام العمماء باليرطقة( , )13مثل
:
أ – كوبرنيكوس  :نشر ىذا العالم عام (1543م) كتاب حركات االجرام السماوية  ,واخذت الكنيسة منو
موقفا سمبيا

وحرمت ىذا الكتاب.

ب  -جرادانو :ىذا الرجل العالم الذي صنع التمسكوب  ,فتعرض الى العذاب الشديد وعمره سبعون سنة
وتوفي سنة 1642م .
ج  -سبينو از :صاحب مدرسة النقد التاريخي وىو كزمبلئو إذ كان مصيره الموت مسموال ,وغير ىؤالء من

العمماء مثل كاليمو الذي حكم عميو بالسجن نتيجة لدفاعو عن نظرية ثبات الشمس

()14

وحركة االرض عكس

نظرية ارسطو التي كانت تقول بمركزية االرض وثباتيا.
 -3طبيعة الديانة النصرانية ومبادئيا التي تقوم عمى الفصل بين الدين والدنيا  ,او بين الكنيسة والدولة ونظم
الحياة المختمفة ,فيي ديانة روحية شعائرية ال شأن ليا بنظم الحياة وشؤون الحكم والمجتمع  ,يعبر عن ذلك
الشاعر النصراني او انو نسب الى عيسى (عمية السبلم) ( :دع ما ﵀ ﵀ وما لقيصر لقيصر)
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()15

وليذا فان

النصارى أمما وشعوبا حين يندفعون لمبحث عن تنظيم امور حياتيم  ,في العممانية او غيرىا  ,ال يشعرون
بأي حرج من ناحية دينيم ومعاشيم  ,بل ان طبيعة دينيم تدفعيم ليذا االمر ,ولذلك فان نشأة العممانية

وانتشارىا وسيادتيا في المجتمعات الغربية أمر طبيعي ,بتعبير آخر ان المسيحية تختمف كثي ار عن الدين

االسبلمي  ,فالدين االسبلمي ينظم كل عبلئق الفرد والمجتمع سواء كان عمى مستوى عبلقة الفرد بربو او
عبلقة مجتمع كامل بربو او عبلقة الفرد بأسرتو او عبلقة الفرد بالمجتمع وعبلقة المجتمع بالفرد وعبلقة
الفرد بالحاكم وعبلقة الحاكم بالفرد وعبلقة المجتمع بالحاكم وعبلقة الحاكم بالمجتمع وعبلقة الدولة بالدول

االخرى وما الى ذلك .وىذه العبلقات ال يأبو بيا الدين المسيحي  ,وانما يقتصر عمى عبلقة واحدة ىي
عبلقة الفرد بربو فقط .

 -4انحراف المؤسسة الدينية المسيحية عن مسارىا وذلك بفعل رجاليا المستبدين فحرفوا الكثير من نصوص
االنجيل فاصطدمت بالبديييات العقمية  ,كما ىو في اعتقادىم بالتثميث  ,وذلك ان اآللية ثبلثة ىي (اآلب
 -5والفادي (االبن) وروح القدس)  ,فكل واحد من ىؤالء الثبلثة ىو إلو مستقل بذاتو وبعين الوقت أن ىذه اآللية
الثبلثة ىي إلو واحد( , )16وىذا جمع بين النقيضين ,واجتماع النقيضين محال اذ ىو بديية عقمية يعبر عنيا
بـ (أم القضايا النظرية)  .واذا سئل رجال الكنيسة عن ذلك قالوا ىذه مفاىيم عموية ال يفيميا الذي يعيش في

العوالم السفمية  ,وذلك ألنيا ال تتعقل وغيرىا من االمور االخرى  ,حتى في موتيم  ,ان الميت ال يموت موتا

صحيحا اال بإقامة قداس الجنازة ليم عمى يد الكاىن ( .)17فاعتقد اتباع الدين المسيحي أن اصول دينيم

مخالفة لكثير من االدراكات واالحكام العقمية البدييية  ,ويضاف الى ذلك محاربة رجال الكنيسة لمعمم
والعمماء كما مر في النقطة الثانية  ,فاصبح اتباعيا يشعرون بانيا عبء كبير في مجال حياتيم .

 - 6استبداد رجال الكنيسة ونفوذىم وسيطرتيم عمى المموك وعمى عروشيم والبد ان يحظى الممك بمباركة واذن

البابا  ,وال يتولون المموك سمطانيم عمى شعوبيم اال بتولية البابا ليم  ,واذا غضب عمييم البابا غضبا شخصيا ال
عبلقة لو البتة بتحكيم شريعة ا﵀  ,نبذتيم شعوبيم ولم تذعن ألوامرىم .

واما نفوذىم عمى عامة الناس فيتضمن انيم ال يصبحون مسيحيين اال بتعميد الكاىن ليم  ,وليس ليم
صبلة إال بحضور الكاىن اماميم في مكان محدد ىو الكنيسة وال يعتقدون اال ما يمقنيم إياه رجال الدين من
شؤون العقيدة  ,بل وال يفكرون اال فيما يسمح ليم رجال الدين بالتفكر فيو  ,واذا سمحوا ليم ليم بالتفكير البد ان

يكون عمى النحو الذي يسمحون ليم بو  ,وال يتعممون اال ما يسمح ليم رجال الدين بتعممو  ,ولرجال الدين فوق

ذلك نفوذ عمى اموليم وعمى ارواحيم( . )18وال شك ان الدين بيذه الصورة مخالف لمدين المنزل من عند ا﵀ في
اكثريتو  ,نعم توجد حقائق دينية صادقة لم تصل الييا يد التحريف وىذا ما اشار اليو القران الكريم بقولو ( :ومن

الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقيم فنسوا حظا مما ذكرو بو) ( .)19فميس من الدين المنزل من عند ا﵀ سبحانو
ان ا﵀ ىو المسيح ابن مريم وان ا﵀ ثالث ثبلثة  ,وليس فيو ان يشرع رجال الدين (االحبار والرىبان) من عند

أنفسيم فيحمموا ويحرموا بغير ما أنزل ا﵀ (كما أحموا الخمر والخنزير وأبطموا الختان)  ,وليس فيو ان يطمب رجال
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الدين ألنفسيم سمطانا يرىبون بو الناس ويفرضون عمييم ما أحموا ىم وما حرموا من دون ا﵀  ,كما يفرضون
عمييم الخضوع الكامل ألىوائيم في الوقت الذي ال يستخدمون فيو سمطانيم الرىيب في فرض شريعة ا﵀ عمى

االباطرة والمموك ليحكموا بيا بدال من القانون الروماني  ,ويكتفون بجعل ىذه الشريعة مجرد مواعظ خمقية و

روحية من شاء أن يتقيد بيا ومن شاء أن يتفمت منيا فبل سمطان ألحد عميو في االرض  ,بينما القانون الروماني
يعاقب المخالفون لو بالقتل او الحبس او ما سوى ذلك من العقوبات ( , )21وليس فيو أن يفرض رجال الدين

ألنفسيم (ال لمفقراء والمساكين) عشور اموال الناس وال السخرة المجانية في ارض الكنيسة .
ٍ
ومخاز ودناءات كصكوك الغفران
وليس في الدين المسيحي كل ما فعمة رجال دين الكنيسة من فضائح
والفساد الخمقي بكل انواعو ومناصرة الكنيسة لممظالم السياسية واالقتصادية واالجتماعية الواقعة عمى الشعوب .
نعم كان الدين الكنسي ذا سطوة عنيفة عمى كل مرافق الحياة في اوروبا في قرونيا الوسطى المظممة .
وكان ذلك ام أر سيئا شديد السوء  ,إال انو ال بسبب سيطرة الدين عمى الحياة كما خيل ألوروبا وانما بسبب سيطرة

الفساد الكامن في ذلك الدين الكنسي عمى كل مرافق الحياة  .واألمر الخطير في ىذا الوضع ان أوروبا نبذت
الدين كمو وأنشأت عممانيتيا ,ولم تفرق بين اباطيل الكنيسة وبين حقائق الدين .
واذا اردنا ان نوجز كل ما تقدم فنقول  :ان السبب الميم في نشأة العممانية في أُوروبا ورفضيا لمدين
طر عمى الدين
وتحكيم االصول البشرية في كل مرافق حياتيا دون االصول الربانية يعود الى التحريف الذي أ

المسيحي  ,وفي واقعو لم يعد ديناً مسيحياً بل ىو دين كنسي يتحكم بو رجال الكنيسة وما رافق ذلك من

االنحراف واالستبداد لرجال الكنيسة  .كل ذلك ادى الى نفور اوروبا من الدين وانشائيا العممانية وتمسكيا بيا ,

ولم تفرق بين الدين الحقيقي السميم الذي لم تنمو يد التحريف وبين الدين المحرفة حقائقو والمشكمة أنو يسمى ديناً

سخروا الدين
إليياً لكن واقعو أن بيانو وايصالو الى الناس ىو دين بشري ورجالو المنحرفين المستبدين الذين ً
لمصالحيم واىوائيم النفسية المريضة  ,وقد نجد نمطا من بعض ىذا الدين الكنسي عند بعض المذاىب
االسبلمية  ,فياىم كثير من عمماء المذاىب االسبلمية الفقيية التي اعتمدت مذىبيا العقائدي مذىب ابي الحسن

االشعري أو ما يعبر عنيم (باألشاعرة)  ,فيؤالء عندىم الذي يتولى امور المسممين اي الحاكم او ما يعبر عنو

(االمام أو ولي االمر) فعند اىل السنة تنعقد امامتو بالقير االستيبلء  ,قال االسفرائيني (ت  )406في كتاب
الجنايات( :وتنعقد االمامة بالقير واالستيبلء  ,ولو كان فاسقاً او جاىبلً او اعجمياً)
ينخمع االمام بفسقو وظممو وبغصب االموال وضرب األبشار) (. )22

()21

وقال الباقبلني  ( :ال

وىذا الفيم لئلسبلم ولد اشكالية عقدية كبيرة واشكالية كبيرة في الحياة السياسية لممسممين  ,انو تولى

قيادة المسممين رجال فسقة مجرمين عاثوا في الببلد والعباد فساداً ويعبر عن كل منيم بانو (امام أو ولي أمر)
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وال يجوز الخروج عمية  ,حتى جاء الربيع العربي في القرن الواحد والعشرين من عام (, )2013-2012
وضربت ىذه االقوال وىذا الفيم المنحرف لمدين عرض الجدار .

ومما تقدم تبين لنا أسباب نشأة العممانية عند الغربيين ورفضيم لمدين  ,وذلك لعجز الدين المسيحي
الكنسي عن تنظيم حياة االنسان كما يطمح الييا االنسان بل كان الدين المسيحي الكنسي عامبل سمبيا في تدىور

حياة االنسان الغربي وخصوصا انحراف واستبداد رجال الكنيسة واستغبلليم االنسان الغربي وتسخيره ليم

ومساعدة الظالمين من الحكام المجرمين ,كل ىذا ولد ىذه النتيجة الخطيرة ىو الرفض لمدين  ,وتعالي الصيحات

ىنا وىناك ((الدين أفيون الشعوب)) ,وىذا ما اعتبره (كاري ماركس)

()23

بمقولتو المعروفة ((الدين أفيون

الشعوب)) وذلك بان الدين يجعل الشعب كسوال محطما غير مؤمن بقدراتو في تغيير الواقع  ,وان الدين تم

استغبللو من قبل الطبقة البرجوازية .

فتبين لنا ان الدين المسيحي منحرف  ,وىكذا الشريعة الييودية  .فيبقى الصراع بين العممانية والدين

االسبلمي في بناء الحضارة االنسانية  ,وقبل الخوض في ىذا المبحث ال بد ان تذكر تعريف الدين وما ىوه نقاط
الخبلف بين العممانية والدين كي يتضح لنا وجو الصراع بينيما .
المبحث الثاني  :معنى الدين لغة واصطبلحا :

المطمب االول  :معنى الدين لغة :
الدين لغةً  :الطاعة ( )24قال عمرو بن كمثوم :
وأيـ ـ ـ ـام لنـ ـا ولـ ـيم طـ ـوا ُل

عصين ــا المــمك فيي ـ ــا ان ندينـ ـ ــا

وبمعنى الجزاء والمكافأة( . )25وقال ابو ىبلل العسكري  ,الدين  :ىو الطاعة العامة التي ُيجازى عمييا
بالثواب( , )26مثل قولو تعالى  ﴿ :ان الدين عند ِ
ا﵀ االسبلم ﴾(. )27
الدين﴾

وقد جاء ىذان المعنيان ( الطاعة والجزاء ) لمدين في القرآن الكريم  ,كما في قولو تعالى ﴿ :ممك اليوم

()28

 ,اي يوم االنقياد والجزاء( , )29وكذلك جاءت لفظة الدين متضمنة لمعنى الطاعة واالنقياد  ,كما في

قولو تعالى في حكاية يوسف وأخيو  ﴿ :كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ اخاه في دين الممك ﴾

()31

 ,أي في

()31
اىيم وبنيو و يعقوب يا بني ان ا﵀
ر
اب
بيا
ووصى
﴿
:
تعالى
قولو
في
وكذلك
,
طاعة الممك وشريعتو وحكمو
ُ
اصطفى لكم الدين﴾( , )32اي الشريعة والطاعة واالنقياد(. )33
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المطمب الثاني  :معنى الدين اصطبلحاً :
تعددت تعاريف الدين قد يكون بعضيا مؤداه ومضمونيا واحد إال ان صياغة التعريف تختمف وقد يكون

بعضيا يختمف عن اآلخر نتيجة لمروحية التي تكون عند صاحب التعريف  ,وسوف اعرض بعض اىم التعاريف
وىي كما يأتي :

 – 1الدين  :ىو عبارة عن الشرائع السماوية التي جاء بيا الرسل واالنبياء إليصال االنسان الى سعادتو في

الدارين

()34

.

 – 2الدين  :ىو االيمان بخالق الكون واالنسان  ,وبالتعاليم والوظائف العممية المبلئمة ليذا االيمان

()35

.

ىذان التعريفان يحمبلن نفس المضمون اال ان التعريف الثاني اضاف عبارة (االيمان بخالق الكون)  ,وربما

ىذه العبارة كنتيجة معمومة ومتيقنة لمتعريف االول  .والتعريفان من عالمين مسممين شيعيين يتغذيان بنفس
المشرب والينبوع المعرفي  ,وسوف نعرض الى تعاريف اخرى لمدين من مسممين وغيرىم  ,وىي كاالتي :
 – 3عرفو تيمت  :ان الدين في حقيقتو ىو حالة روحية او حالة ممزوجة باالحترام تتمثل بالخشية

()36

.

 – 4ويقول برادلي  :الدين ىو سعي الستكشاف الحقيقة الكاممة لمخير في جميع انحاء الوجود قبل ان يكون اي

شيء آخر

()37

.

 – 5ويعرف أميل دوركيايم الدين  :انو ظاىرة مقدسة بما يمي ( :ان الدين عقيدة وعمل يستيدف امو اًر مقدسة ,
فعدم االحاطة بعمل الحوادث والظواىر الطبيعية تدفع االنسان لمتأمل والخوف والحيرة في مقابل قوى مقتدرة

تتحكم بالعالم مما تجعمو متوجساً ومعتقداً بأمر مقدس )

()38

.

ىذه التعريفات من عمماء الغرب واذا رجعنا الى اغمب تعاريفيم نراىا تحمل نفس المضمون وخصوصاً

باحثي االديان المعاصرين  ,إذ ان الدين قد ىبط الى مستوى شعور لدى االنسان ال يتعداه الى بعد آخر  ,فمم

يعد الدين لدى المجتمعات الغربية اليوم نظاماً عممياً ونظرياً شامبلً ومنظومة اخبلقية وعقيدية متكاممة  ,فان
انطباعيم عن الدين يختمف تماماً عن انطباعنا نحن المسممون  ,فنحن نرى ان االسبلم دين شامل متكامل تكفل
بضمان سعادة الدارين معاً  ,ولو حضور واسع في مناحي حياة االنسان كافة  ,سواء المادية والمعنوية ام الفردية

واالجتماعية  ,من خبلل مجموعة االحكام والقوانين الشاممة لتمك االبعاد كافة  ,متجاو اًز بذلك حدود الشعور

الفردي  .في حين يراه الغرب شأناً شخصياً  ,ليس ام اًر اجتماعياً او نظاماً لمحياة ومذىباً فكرياً وعقدياً .

وىذه ىي ظاىرة ( خصخصة الدين ) التي نوه بيا عمماء االجتماع  .امثال (تالكوت بارسنس)

()39

,

لقد تنكرت اغمب النظريات المتداولة بشأن الدين لوجود مضمون معرفي لو  ,او تغافمت عن وجوده  ,وعميو لم

يعد الدين عندىم يمثل بنية عقدية معرفية  ,بل ىو قضية تابعة لذوق الفرد ومشاعره الشخصية  ,تماماً كرغبة
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احدنا في بعض االطعمة او إع ارضو عنيا  ,وىذا امر ال يترتب عميو مدح او ذم فمكل منا الحق في ان يرغب

في طعام او ُيعرض عنو حسب ما يقتضيو ذوقو وطبعو  ,وىكذا االمر بالنسبة لمرغبة في الدين او االعراض
عنو ونبذه ٍ ,
ولكل الخيار في ان يمتزم او ال يمتزم بالدين  ,وال ينبغي االعتراض عمى احد بيذا الشأن سمباً وال
ايجاباً  ,بل ال يصح ذلك من االساس  ,وذلك الفتقار الدين لمبعد المعرفي واالدراكي  ,عمى رأي ىؤالء  ,فيو
نموم احداً عمى طبعو وفطرتو وحالتو النفسية
مجرد شعور قد يتمتع بو البعض ويفقده آخرون  ,وال يصح ان َ
الخاصة  ,ولقد وقع الدين في الغرب الى حد بعيد في مثل ىذا المطب  ,ووصل الى طريق مسدود ( . )41و يا

لي ـم من جناة خاطئين اولئك المثقفين الـ ـذين يريدون لديارن ـا ان تصل بالدين الى مـا وصل اليو الغرب  ,وان

يعمموا ما شاع في الغرب عمينا  ,يترقبون ان يحدث مثل ذلك  ,ليحكموا عمى االسبلم بما حكموا بو عمى الدين
في الغرب  ,غافمين عن البون الشاسع بين الدين الكنسي المسيحي وبين الدين االسبلمي .

ان مقارنة دين شامل فاعل متكامل كاإلسبلم بالمسيحية المحرفة والفردية المعزولة فإنو خبلف االنصاف بل

ىي مقارنة خاطئة جداً من اساسيا  ,الن مقارنة دين سياسي واجتماعي وحيوي يعالج كل حاجات االنسان
وينظم كل عبلقاتو وعمى مختمف المستويات كاإلسبلم مع تمك الرواسب والشوائب التي خمفتيا الديانة المسيحية

في الغرب  ,بما تنطوي عميو من مئات االساطير والخرافات  ,تُعد جريمة ال تغتفر .
ىذا ما حدث في الغرب  ,فأحال الدين الى قضية شخصية خصوصية  ,وقطعاً احالة الدين في الغرب
الى ىذا الحال لم ِ
تأت جزافاً وانما اسيمت فييا عوامل عديدة قد اجمل أىميا بما يأتي  :تطور العموم التجريبية ,
ظيور الفمسفات االلحادية وقصور المسيحية  ,غفمة الكنيسة  ,استبداد وطغيان وجيل رجال الكنيسة  ,السياسات

التآمرية  ,وعشرات العوامل االخرى  ,فإفبلس الدين في الغرب وتحولو الى قضية شخصية  ,وتنحيو وانزواؤه عن

تعممن الدين ) فيذه الكممة تعبر عن ظاىرة
مسرح الحياة  ,وانفصالو عن السياسة فانو قد يسمى احياناً ( ُ
انحسار دور الدين وسيره نحو الزوال واالضمحبلل(. )41
ىذه اطبللة عمى بعض تعريفات الغربيين لمدين  ,واوضحنا بشكل اجمالي االسباب التي جعمتيم يعرفون

الدين بيذه التعاريف  ,وال يعني ان كل الذين عرفوا الدين من الغربيين ىم ىكذا  ,بل عرفو بعضيم بتعاريف

اخرى اعطت لمدين مساحة كبيرة في حياة االنسان  ,فمثبلً يرى ( ماكس ويبر ) عالم االجتماع االلماني (1864
–  )1920بأن الدين بعنوانو  :ظاىرة اجتماعية يؤدي دو اًر اساسياً في االحداث والتطورات االجتماعية

()42

.

ويعرف (اميل دوركيايم) الدين تعريفاً اخر ويحممو من خبلل انجازاتو االجتماعية فيقول  ( :ان الدين

نظام فكري يتقمص افراد المجتمع ىوياتيم من خبللو ) ( . )43فقد اعطى لمدين بعداً معرفياً اذ قال انو نظام فكري
وليذا النظام المعرفي الفكري دور في رسم اليوية واالنسجام والحيوية والمعنوية واالطمئنان االجتماعي .

وال شك ان تعريفات العمماء الغربيين رغم اختبلفيا الكبير فأنيا ال ترقى الى تعاريف عمماء المسممين

لمدين ,فمثبلً الشييد المطيري يعرف الدين بقولو  ( :ان الدين عبارة عن اعتقاد وتعمق االنسان بحقائق ما وراء
الفرد وما وراء المادة  ,وتشكل لو ىذه االعتقادات بنى تحتية فكرية وعقائدية في حياتو الدنيوية  ,وتحدد لو
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جياتيا االساسية ) ( . )44ونجده في مواضع اخرى من كبلمو عن الدين يؤكد عمى فطريتو ويقول  ( :ان الجنس
البشري بحاجة الى الدين  ,فالدين جزء من المؤسسة البشرية ويدخل ضمن الحاجات الفطرية والعاطفية والعقبلئية

لئلنسان )

()45

.

واما في مجال دور الدين فيبين (ره) بان  ( :الدين ضرورة فردية واجتماعية فيو يبني االنسان من

الداخل ويغرس في نفسو األمل في جانبو الفردي ويسيل الحياة االجتماعية لآلخرين في جانبو االجتماعي

()46

.

بعد ىذه االطبللة عمى تعريف الدين اآلن بعون ا﵀ تعالى ندخل في المبحث الثالث .
المبحث الثالث  :معنى الحضارة لغةً واصطبلحاً :
المطمب االول  :معنى الحضارة لغةً :

الحضارة في المغة تنطق بكسر الحاء وفتحيا  ,وىي في المغة مشتقة من الحضر  ,وىم سكان المراكز

العمرانية  ,وبذلك فالحضارة في المغة تعني االقامة في الحضر وىي ضد البداوة فيقال فبلن من اىل البادية

وفبلن مدني من اىل الحضر  ,وىذا ما قالو ابن منظور  ( :والحضر خبلف البداوة  ,والحاضر :خبلف البادي,
وفي الحديث  :ال يبيع حاضر لباد  ,الحاضر  :المقيم في المدن والقرى  ,والبادي المقيم في البادية )

()47

,

وقال الفيروز آبادي  ( :الحضارة  :اإلقامة في الحضر)  .ويبدو من عبارة ابن منظور لما قال  ( :ان الحاضر

معنى واحدا ىو االستقرار بل حتى
 :المقيم في المدن والقرى  ,والبادي المقيم في البادية ) لم ُي ِرْد من كممة مقيم
ً
معنى المتنقل (غير المستقر)  ,الن الذي يعيش في المدن والقرى تكون حياتو مستقرة  ,اما المقيم في البادية فأن

معيشتو في البادية اال انو لم يكن مستق اًر وانما يتنقل وراء العشب والماء وىذا خبلف االقامة في المدن والقرى .
وقال الفيروز أبادي  ( :الحضارة  :االقامة في الحضر ) ( . )48ىذا ما نطقت بو المعاجم المغوية سواء التي

معنى دقيقاً لمحضارة  ,ذلك الن الحضارة لم
ذكرتيا اوالتي لم ادونيا فأنيا تحدثت بنفس المضمون اذ لم تعط
ً

تستعمل بمعناىا الحديث في الثقافة العربية اال منذ وقت ليس بالطويل  ,واما المعنى البسيط لمحضارة فمو جذره

أن اصل الحضارة يرجع الى االستقرار الذي بدأ مع ظيور الزراعة  ,وذلك ألن ىذا االستقرار ساعد
المغوي  ,اذ َ
االنسان عمى انشاء المدن واالمصار والتفنن في االعمار وباكتساب العموم والفنون  ,وايجاد القوانين التي تنظم
سير الدولة  ,وىو الذي فتح لممجتمعات ابواب التطور والتقدم واالزدىار .

المطمب الثاني  :معنى الحضارة اصطبلحاً :
إن الحضارة مرحمة متقدمة تأتي بعد حياة الترحال والتنقل والرعي والبحث عن الماء والكؤل  ,وترتبط

باالستقرار في المدن وما يصحب ذلك من ظيور قيم وفنون وعموم ونظم واعراف وتقاليد وعادات وقوانين و

شرايع .
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فالحضارة عمى ىذا االساس المتقدم ال يمكن تصور قياميا اال في رحاب المدن  ,لذا فان الحضارة ال
(. )49

تظير ابداً في البادية  ,ألن البدو بطبعيم ىادمون لمحضارة  ,وىذا ما رآه ابن خمدون

فالحضري لما تميز بو عن البدوي بالثبات واالسقرار وعدم التنقل والترحال فان ذلك ساعده عمى ان

يثري حضارتو مقر اقامتو بجميع مظاىر النمو والتطور  ,واالبداع العممي والفني والعمراني  ,واالجتماعي .
فالحضارة ىي محضن كل تطور او انجاز انساني  ,ويمكن لنا ان نعرفيا تعريفاً اصطبلحياً اكثر تفصيبل

ووضوح كما عرفيا صاحب كتاب صراع الحضارات :

الحضارة  :ىي عبارة عن مجموع المفاىيم  ,والقيم  ,والتطورات  ,والعقائد  ,والقوانين  ,والمبادئ ,

والعادات  ,التي تشكل سموكاً معيناً ومحدداً عند االنسان  ,وتحدد لو طريقة معينة في الحكم  ,والحياة  ,والتعامل

مع اآلخرين

()51

 .فالصدق مثبلً  :خمق ومفيوم وقيمة حضارية ييدي الى البر ويترتب عميو سموك ايجابي

متحضر عمى مستوى الفرد و المجتمع  ,بخبلف الكذب فيو خمق مذموم غير حضاري ألنو ييدي الى الفجور
والفساد ويشكل سموكيات سمبية متخمفة مدمرة تسيء لمفرد والمجتمع عمى السواء

()51

.

وكذلك نقول  :في خمق ومفيوم االمانة  ,والوفاء بالعيد  ,والعدل  ,والشورى  ,وااليثار  ,والشكر ,
والجود  ,والشجاعة  ,والحياء  ,واالدب  ,والقناعة  ,والتواضع  ,واغاثة المميوف والمحتاج  ,وحب الخير لآلخرين
 ,ومفيوم الحرص عمى الوقت وحسن استغبللو فيما ينفع  ,واالقتصاد من غير تقتير وال تبذير وال اسراف ,

وال دقة في المواعيد  ,والنظام والتنظيم  ,وعدم الفضول وتدخل المرء فيما ال يعنيو والنظافة والحرص عمييا ,
والرياضة اليادفة التي تثمر جسداً سميماً وقوياً  ,وحب االطبلع واالستكشاف  ,والمطالعة والقراءة الراشدة الواعية
 ,والحرص عمى العمم والتعمم  ,والتعميم والعمم التجريبي والتطبيقي  ,وحب العمل واالنتاج واالعتماد عمى النفس ,

واحترام االنسان ألخيو االنسان باعتبار انو نظير لو في الخمق  ,واحترام المرأة كأنسان لو حرمتو  ,فيذه كميا

مفاىيم وقيم حضارية معتبرة  ,تعطي وتفرز سموكاً ايجابياً نافعاً ومتحض اًر  ,مؤداه الى عمران االرض بما ينفعيا
وينفع ساكنييا وكل من لو صمة بيا

()52

 ,وكل مفيوم حضاري يكون ضده فيو بالضرورة مفيوماً غير حضاري

 ,والعمل بو يؤدي الى سموك سمبي مذموم غير متحضر  ,ينعكس عمى االرض وساكنييا بالضرر والفساد والشر
 ,فاذا قمنا مثبلً بان الوفاء بالعيد مفيوم حضاري فيكون ضده الغدر وىو مفيوم غير حضاري  ,وكذلك العدل
فضده الظمم وىو مفيوم غير حضاري وىكذا بقية المفاىيم والقيم االخرى .

والدولة التي دستورىا دين سماوي كالدولة االسبلمية او المجتمع االسبلمي عندىا أعظم وأجل وأرقى

مفيوم حضاري عمى االطبلق ىو مفيوم التوحيد الذي يجعل من االنسان ح اًر أمام كل مخموق ويفرد ا﵀ سبحانو

وتعالى بالعبادة والقصد والطاعة والمحبة و التحاكم  ,وفي مقابل ىذا فأن أسوأ وأقبح مفيوم حضاري عمى

()53
االطبلق ىو الشرك  ,الذي يصير االنسان عبداً إلنسان عبد مثمو  ,فيو يحمل المرء عمى ان يتخذ انداداً

وشركاء يعبدىم ويطيعيم ويحتكم الييم  ,ويضحي في سبيميم من دون ا﵀ عز وجل  .وعمى ىذا المفيوم

الحضاري مدار الخبلف والصراع  ,عمى مدار التاريخ كمو  ,بين اىل التوحيد من جية  ,وبين اىل الشرك
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والباطل بكل اطيافيم وتجمعاتيم ومسمياتيم من جية اخرى

()54

 .وىذا الخبلف حول ىذا المفيوم الحضاري

(التوحيد) ادى الى خبلف حول مفاىيم حضارية أخرى مرتبطة بو كمفيوم ( الحرية ) مثبلً  :ىل ىي مطمقة ام
مقيدة ؟ وما ىي المساحة المسموح بيا ؟ والمساحة الممنوعة ؟ ومن ىي الجية التي تحدد نسبة ىذه الحرية ؟ ,
وكذلك مفيوم السيادة العميا في االرض لمن تكون ؟ من الحاكم ؟ من لو االمر فيطاع

التشريع والتحميل والتحريم  ,والتحسين والتقبيح  ,لمخالق ام لممخموق

()56

()55

؟ من لو خاصية

؟ وكذلك القيم الحضارية ذات العبلقة

بتحديد خصوصيات وحقوق الخالق سبحانو  ,وخصوصيات وصبلحيات االنسان وحقوقو وواجباتو وفق مبدأ

العبودية ﵀ تعالى .

فيذا النوع من القيم ىي محطة تنازع واختبلف بين الحضارة التي قامت عمى اصول دين سماوي

كالحضارة االسبلمية وبين الحضارات االخرى التي قامت عمى اصول بشرية كالحضارة الغربية حضارة
العممانية

()57

.

وعمى ضوء ما تقدم نعرف ان المرء عندما يتصرف بطريقة صحيحة راقية أخبلقية ومسؤولة يقال عنو

ىذا انسان متحضر  ,واذا تصرف بطريقة يتعمد خطأىا متخمفة وبخمق سيء غير مكترث بتعاليم السماء ان كان
مؤمناً او بالقانون الحاكم او بتقاليد العقبلء والعادات الحسنة لممجتمع اي بطريقة فوضوية غير مسؤولة  ,فإنو
يقال عنو ىذا انسان متخمف ىمجي غير متحضر .

والذي ينبغي ان نقولو ان السموك أياً كان نوعو وكانت نتائجو ليس ىو الحضارة وانما ىو عبارة عن

نتاج المفاىيم والتصورات الحضارية التي ينتمي الييا ىذا االنسان ويعتقد بيا فأفرزت عنده ىذا السموك  ,وبعبارة
اخرى ان سموك االنسان كاشفاً عن المفاىيم والتصورات الحضارية التي ينتمي الييا ىذا االنسان ويعتقد بيا

فأفرزت عنده ىذا السموك  ,وبعبارة ثالثة ان سموك االنسان كاشفاً عن المفاىيم والتصورات الحضارية التي يعتقد

بيا  ,فان كان سموكاً ايجابياً ممدوحاً فيذا دليل عمى وجود قيم حضارية ايجابية وممدوحة  ,وان كان سموكاً سمبياً

مذموماً فيكون دليبلً عمى عدم وجود قي م حضارية ايجابية معتبرة عند ىذا االنسان ال بل انك تحكم عميو بانو
توجد عنده قيم واخبلقيات متخمفة غير متحضرة وال راقية  ,أياً كان موقعو في المجتمع

()58

.

اذن السموك االنساني ( أياً كان نوعو ) ىو التعبير الصادق عن نوعيتو ومدى جودة ونوعية تمك القيم

الحضارية التي ينتمي او يعتقد بيا االنسان  .فاإلنج ـاز العممي التجريبي ( قديماً وحديثاً ) يشترك فيو جميع بني

البشر  ,واسبابو مبذولة لمجميع والنتيجة انو ليس دليبلً وال مقياساً عمى تحضر او حضارة شعب من الشعوب ,

وانما ىو دليل عمى وجود جزء من تمك المفاىيم والقيم الحضارية التي ينتمي الييا ذاك الشعب او غيره  ,أال

وىي قيمة االىتمام والحرص عمى العمم التجريبي التطبيقي
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()59

.

فاآللة المصنعة ميما كانت ضخمة وىامة ومتطورة  ,ليست ىي الحضارة  ,وانما المفاىيم والقيم

والتصورات التي كانت سبباً في وجود ىذه اآللة  ,والتي تحكم وتحدد الطريقة التي تستخدم بيا ىذه اآللة ىي

الحضارة  ,ومن خبلليا يحكم عمى صاحبيا بالتحضر ام ال  ,وكم ىي نسبة التحضر التي يتحمى بيا

()61

.

فالذي يصنع سبلحاً متطو اًر وفتاكاً مدم اًر  ,لكي يستخدمو ألغراض الشر والفساد والتخريب والدمار في

االرض  ,وألغراضو الشخصية الذاتية او الحزبية الضيقة  ,فيذا رغم ممكو ليذا السبلح الفتاك وتصنيعو لو  ,فيو

انسان غير متحضر  ,ال يمكن ان ينسب الى الحضارة والتحضر في شيء  ,واذا نسب مجا اًز فيو ينسب الى
حضارة متخمفة ىمجية غير راقية وال انسانية

()61

.

فيذا الذي يصنع قنبمة ذرية او نووية ولم يكن اليدف منيا الدفاع عن نفسو كموازنة قوى  ,بل ليقتل بيا

االطفال والنساء بل ليفتك باإلنسانية عمى مدى اجيال متعددة كما ىي كارثة ( ىيروشيما و ناكازاكي ) في نياية
الحرب العالمية الثانية عام ( 1945م –  1364ىـ ) ومنذ ذلك الوقت لحد ىذا اليوم يعاني سكان ىاتين
المدينتين من االمراض الخبيثة بسبب االشعاع النووي من جراء استخدام السبلح النووي فييما

()62

 .فالذي صنع

ىذه القنبمة والذي استخدميا رغم تصنيعو لشيء متطور عممياً  ,فأنو ال يمكن ان يصنف بانو انسان متحضر
ويوصف فعمو ىذا بالتحضر والرقي  ,او انو يمتمك قيم حضارية راقية معتبرة  ,فاإلنسان الذي ينيج مبدأ الغاية

تبرر الوسيمة  ,فاذا كانت الغايات قذرة ومنحطة ال يمكن ان يعتبر متحض اًر وال راقياً ميما كان متقدماً في
الصناعات والتطاول في البناء والعمران .

اقول ىذا ألنو ( ولؤلسف الشديد ) نجد كثي اًر من الباحثين فضبلً عن غيرىم يقيسون الحضارة والتحضر

بمدى االنجاز والتطور العممي  ,ويظنون ان آالت التصنيع المتقدمة والفن المعماري الذي يتمتع بيا مجتمع من
المجتمعات ىي الحضارة ذاتيا ويعدون ىذا دليل عمى تحضر ورقي ىذه المجتمعات  ,وىذا في واقعو خطأ

فاحش اذ البد من تصحيحو وتداركو .

ويمكن لنا ان نوجز ما قمناه فنقول  ,بأن الحضارة  :ىي نظام اجتماعي يعين االنسان عمى الزيادة من

انتاجو الثقافي  ,والحضارة تتألف من عناصر اربعة ىي  :الموارد االقتصادية  ,النظم السياسية  ,التقاليد الخمقية

 ,ومتابعة العموم والفنون  .وىي تبـدأ حيث ينتيي االضطراب والقمق  ,ألن ـ ـو اذا مـ ـا آمن االنسان من

الخوف  ,تحررت في نفسو دوافع التطمع وعوامل االبداع واإلنشاء  ,وبعدئذ ال تنفك الحوافز الطبيعية
فستستنيضو لممضي في طريقو الى فيم الحياة وازدىارىا

()63

.

إن الحضارة ترتكز عمى البحث العممي والفن التشكيمي بالدرجة االولى  ,فالجانب العممي يتمثل في

االبتكارات التكنموجية وعمم االجتماع  ,اما الجانب الفني التشكيمي فيو يتمثل في الفنون المعمارية والمنحوتات

وبعض الفنون التي تساىم في الرقي  ,فاذا تعرفنا عمى اكبر الحضارات في العالم مثل الحضارة الرومانية سنجد
55

انيا كانت تمتمك عمماء وفنانين عظماء  ,فالفن والعمم ىما عنصران متكامبلن يقودان اي حضارة شريطة ان

يتضمنا القيم االخبلقية السامية

()64

.

المبحث الرابع :اهم ما يميز الدين عن العممانية وصراعهما في بناء الحضارة االنسانية:
المطمب االول  :المميزات الحضارية لمدين في الوظائف االيجابية عمى مستوى الفرد :
الشك ان ىناك وظائف عديدة ومعطيات كثيرة حضارية يعطييا الدين لممجتمع االنساني عمى مستوى
الفرد كفرد وعمى مستوى المجتمع كمجتمع  ,وعمى مستوى الدولة كدولة  ,فاما عمى مستوى الفرد فيناك معطيات

حضارية لمفرد يعطييا الدين ليس بمقدور العممانية ان توفرىا لمفرد أعرض ليا عمى اآلتي :

 – 1يوفر الدين الراحة النفسية لمفرد نتيجة ايمانو بوجود إلو خالق قوي قادر وموجود في كل مكان وىو رقيب

عميو حيثما وجد  ,ومتى وجد في المبلء والخبلء  ,وان الواجبات التي فرضيا عميو اإللو الخالق ستقربو اليو ,
فعندىا يشعر بالطمأنينة  ,واستشعار الطمأنينة امر مطموب لكل فرد وىدف عام لكل االنسانية  ,واذا كان كذلك

فيو ىدف حضاري ميم في حياة االنسانية  ,وىذا ما تسعى وتطمح اليو االنسانية اليوم .

وىذا المطمب الحضاري االنساني نقرؤه في كتابنا المجيد كما في قولو تعالى  :الذين آمنوا وتطمئن

قموبيم بذكر ا﵀ اال بذكر ا﵀ تطمئن القموب 

()65

.

ان ىذا المطمب الحضاري االنساني ليس بمقدور العممانية ان توفره لبلنسان  ,وان أغرقتو في الماديات ,
لكنو يبقى بحاجة ماسة الى اشباع روحو المعنوية التي ىي جزء ال يتج أز من تركيبة االنسان  ,فكل انسان في
كيانو بعدان  :بعد مادي  ,وبعد معنوي  ,ىكذا ىندسو المولى سبحانو وىو ما يعبر عنو بالفطرة إذ يقول سبحانو

  :فأقم وجيك لمدين حنيفاً فطرت ا﵀ التي فطـ ـر الناس عمييا ال تبديل لخـمق ا﵀ ذلك الـ ـدين القيم ولك ـن اكثر
الناس اليعممون 
معرفتو وتوحيده )

()66
()67

 ,فالفطرة ىي البعد المعنوي في االنسان كما ذكر المفسرون  ,اذ قالوا  ( :فطره خمقو عمى
 ,ومتى لم يوازن بينيما االنسان ( البعد المادي والبعد المعنوي ) يشعر بالعسر والضيق

والحرج  ,وىذا التوازن يعبر عنو بالوسطية كما يقول سبحانو   :وكذلك جعمناكم امة وسطاً لتكونوا شيداء عمى

الناس ويكون الرسول عميكم شييدا 

()68

 ,بينما اذا رجعنا الى الشعوب التي تطبق العممانية وتعيش في ظميا

كالدول الغربية وامريكا  ,وىذه ىي الدول المتقدمة والمتطورة في اغمب الميادين  ,فيي الدول التي يشار الييا
بالدول المتحضرة في الكرة االرضية  ,فمجتمعاتيا غارقة باألمور المادية وتعيش األمان والقانون المنضبط ,

وحق االنسان مضمون  ,لكن الشيء المذىل اننا نجد حاالت االنتحار الفردي والجماعي في ىذه الدول

والمجتمعات التي تعيش الحضارة العممانية قد سجمت ارقاماً مذىمة ومرعبة  ,فقد نشرت ( صحيفة ( :ديو أس
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ايو نوداي) األمريكية احصائية في عددىا الصادر في التاسع من مارس لسنة (  2005م ) أن تسع وعشرين
الف حالة انتحار سنوياً في امريكا بواقع ثمانين حالة يومياً بسبب زيادة حاالت اإلكتئاب ومشاعر القمق
باالضافة الى االمراض العقميـة والنفسي ـة )

()69

 ,وما ىــذا اال نتيجة عدم اشباع البعد المعنوي لدى االنسان .

ويعزز ىذا المائز الحضاري الذي يحققو الدين لؤلنسان  ,ىو ان االنسان تواجيو أسئمة عديدة وممحة ,
فمن ضمن ىذه االسئمة مثبلً  ,ىل ان حياة االنسان تقتصر عمى ىذه الحياة الدنيا حتى اذا مات االنسان يكون
حالو كحال التراب  ,أو ان حياتو تمتد الى مابعد ىذه الحياة الى حياة اخرى التي تحدثت عنيا االديان ؟ وفكرة

الثواب والعقاب والجنة والنار وما الى ذلك  ,واذا لم يحصل جواباً عمى ذلك ( ,وأكيد ان العممانية ال جواب

عندىا ألنيا قائمة عمى ابعاد الدين عن حياة االنسان)  ,فقطعاً سيعيش االنسان ىاجساً مؤلماً وصراعاً شديداً
يسبب لو القمق واالضطراب وعدم االرتياح  .أما الدين فإنو يعطيو الجواب الشافي عمى ىذه االسئمة الممحة ,

فعندىا يعيش حالة االطمئنان وراحة البال  ,وىذا ىدف ميم في حياة االنسانية ومعمم حضاري كبير

()71

 .وقد

ذكرنا في نياية المبحث الثالث من ىذا البحث الذي كان يتحدث عن معنى الحضارة  ( :ان الحضارة تبدأ حيث
ينتيي االضطراب والقمق )

()71

.

 – 2ان الدين يزرع في نفوس بعض الناس الذين جاءوا لمحياة وىم مصابون بتشوىات خمقية او عرضت عمييم
ألسباب مختمفة حالة الرضا وعدم االكتئاب وان ا﵀ تعالى ىو العدل المطمق فأنو سيعوضيم في االخرة ما قد

حرموا منو  ,وىذا ما أكدتو كثير من النصوص الدينية اذ ورد ان النبي ( صمى ا﵀ عميو وآلو ) قال ( :يقول ا﵀
عز وجل اذا وجيت ا لى عبد من عبيدي مصيبة في بدنو او مالو او ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل ,

استحييت منو يوم القيامة ان أنصب لو ميزاناً او انشر لو ديواناً )

()72

 ,وروى عن األئمة (عمييم السبلم) ( :انو

اذا كان يوم القيامة يود اىـ ـل الب ـبلء والمرض ان لحوميم قـد قرضت بالمقاريض لمـا يرون مـن جزيــل ثواب

العميل) (.)73

ان ىذه الحالة وىي حالة الرضا النفسي وراحة البال وعدم الجزع وااليمان بأن ا﵀ تعالى سيعوضو بما حرم
منو  ,بل اكثر من ىذا حتى اذا مرض االنسان فالدين يجعمو يعيش الحالة المرضية بنوع من الرضا النفسي إذ

سيجنبو حالة القمق النفسي الشديد الذي يزيد من مضاعفات المرض  ,فقد وردت عندنا احاديث كثيرة بيذا الصدد
 ,مثبلً روى المحدثون ان النبي (ص) قال  ( :عجبت لممؤمن وجزعو من السقم ولو عمم مالو في السقم ألحب

أن اليزال سقيماً حتى يمقى ا﵀ عز وجل )

()74

 ,وحالة الرضا النفسي ىذه ليس بإمكان العممانية ان توفرىا

ليكذا اصناف من الناس  ,وكما بينا فيما سبق آنفاً ان راحة ورضا االنسان نفسياً وعدم قمقو معمم حضاري ميم ,
بل معمم اساسي في حياة االنسانية  ,والعممانية اليمكنيا ان توفرىا لؤلنسان  ,وىذا مائز حضاري يمتاز بو الدين

عن العممانية .
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المطمب الثاني  :المميزات الحضارية االجتماعية والسياسية لمدين دون العممانية :
ان المميزات التي يمكن لنا ان نسجميا لمدين في بناء الحضارة عمى مستوى المجتمع وال يمكن لمعممانية
ان تحققيا ىي كاآلتي :
 – 1ذكر عمماء االخبلق وعمماء النفس ان االنسان عندما يولد تولد معو مجموعة من الغرائز وىذه الغرائزعمى
نحوين غرائز نشطة وغرائز خاممة  ,فالغرائز النشطة تحتاج الى ترويض والغرائز الخاممة تحتاج الى تدريب

()75

 ,فمثبلً غريزة حب الذات غريزة نشطة فعالة  ,وكذلك غريزة حب البقاء وغيرىا من الغرائز االخرى  ,فغريزة حب
الذات تقابميا غريزة حب اآلخرين  ,وغريزة حب اآلخرين غريزة خاممة تحتاج الى تدريب  ,وىكذا في غريزة ايثار

اآلخرين عمى النفس فيي غريزة خاممة تحتاج الى تدريب  ,وىذه قيم ومبادئ عميا في حياة االنسانية والذي

يقوييا ويعطييا الدربة ىو الدين

()76

 ,فالعممانية تركز عمى المصمحة الذاتية وحب الذات وتبيح لمفرد وفق مبدأ

حق الحياة ان ُيشبع غرائزه بما شاء وكيف شاء  ,فميذا نجد بعض الدول التي تنتمي الى الحضارة العممانية
أباحت بل شرعت الزواج المثمي ( , )77فراحت الرجال تكتفي بالرجال والنساء تكتفي بمثميا كما سيأتي الحقاً ,
وىذه الممارسات شذوذ عن فطرة الخمقة  ,فسحقت القيم والمبادئ وتسافمت القيم االنسانية  ,فالذي يتربى ويترعرع

عمى ىذه المبادئ المنحطة فيل ترجو منو ان يسمو ويشعر بيموم المعدمين والفقراء والمظمومين  ,أو انو ييتم

بمبدأ الوفاء وعدم الخيانة والغدر وما الى ذلك التي ليا دور كبير في بناء المجتمعات اإلنسانية بناء حضارياً

قويما .

 – 2مائز النفعية والمصالح الذاتية في العبلقات عمى كل المستويات  :لو دققنا بشكل عام في مجال العبلقات
االنسانية بين االفراد بوجو عام  ,وبين الذكر واالنثى بوجو خاص كذلك في العمل السياسي  ,وىكذا في

العبلقات الدولية  ,وبأختصار في جميع العبلقات االنسانية التي ال تدخل في دورة العمل واالنتاج واالستيبلك
في داخل المجتمع  ,ففي ىذه المجاالت من العبلقات االنسانية تقوم الحضارة العممانية عمى مبدأ المنفعة من

جية  ,وعمى مبدأ الصراع وتنازع البقاء من جية ثانية  ,وعمى مبدأ ذاتية القيم من جية ثالثة

()78

.

فمو نظرنا الى العمل السياسي نجد ان المصمحة واإلنية ىي السائدة وال مكان لمقيم االخبلقية في العمل
السياسي  ,فالوفاء ومراعاة مبدأ العدالة في المواقف والمناصب وما الى ذلك من م ٍ
ثل ُعميا وقيم نبيمة المكان ليا
ُ
في العمل السياسي الناجح  ,والتعبير الشائع  ( :السياسة ليس ليـ ـا قمب والضمير  ,ليا عق ـل فقط )  ,ومن
خبلل ىذا التعبير يتضح األمر جميا ويكون مائ اًز حضارياً يسجل لمدين دون العممانية  ,ألن الدين حضارتو قائمة
الخمق الرفيع في كل شيء  ,فحضارتو قائمة عمى زرع القيم والمبادئ السامية في حياة االنسانية  ,فيذا نبي
عمى ُ

االسبلم (ص) مازال قولو ييدر في ربوع االنسانية عمى مر أجياليا إذ يقول ( :إنما بعثت ألتمم مكارم االخبلق
)  ,واوضح مثال عمى تدني وانحطاط الخمق السياسي في الحضارة العممانية في عصرنا الحديث ىي القضية

الفمسطينية التي ُسحقت فييا جميع المصالح الحقيقية الثابتة لمشعب الفمسطيني  ,حيث طَرد المواطن الفمسطيني
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من أرضو ووطنو منذ خمسين عاماً لمصمحة الصياينة الذين تجمعوا من اربعة اطراف الدنيا وىم اليعرفون من
فمسطين اال اسميا  ,وقد أيدت ىذه (السياسة) جميع الدول المنتمية الى الحضارة العممانية وتمك الدول المختمفة

التابعة لمدول العظمى .
وىكذا نجد حداً فاصبلً وحاج اًز بين اإلنسانية أي بين االخبلق والسياسة وبين العدالة والسياسة ,

واصبحت السياسة لصوصية رفيعة المستوى منظمة بموجب القوانين واالعراف الدولية .

ىذا عمى مستوى السياسة الدولية  ,واما عمى مستوى السياسات الوطنية فيستطيع القارئ ان يفكر

ويتذكر أساليب العمل السياسي في وطنو ليجد مئات األمثمة عمى ىذا الفصل التام بين السياسة والقيم االخبلقية

 ,وقد جعموا دليل العمل السياسي (الناجح) تحري المصمحة الشخصية او الحزبية وان خالف ذلك جميع القيم
واألخبلق

()81

.

وخير مثال عمى ذلك مانراه في عالمنا االسبلمي لما وفدت اليو الحضارة العممانية وتشكمت بعض
انظمتيا وفق نظام الديمقراطية الذي ىو أىم وأبرز معمم حضاري لمعممانية في تشكيل الحكومات  ,نجد االحزاب
والتيارات تعيش الصراع المقيت الذي دمر اخبلق العباد واىدر نِعم الببلد وكأنيم يعيشون مبدأ (الداروينية)

المشؤوم وىو مبدأ الصراع وتنازع البقاء وبقاء االصمح  ,ىذا المبدأ الذي وجد لو تعبي اًر وفمسفة صيغت في
الماركسية وذلك بأعتمادىا مبدأ التناقض وصراع المتناقضات في الطبيعة والمجتمع  ,وقد صار ىذا المبدأ

المشؤوم واضحاً لدى ىذا البعض من الشعوب االسبلمية فقد أذاقتيم الويبلت ال تقل شقاء عن االنظمة

الدكتاتورية الفاشية  ,وذلك نتيجة لصراعات ىذه االحزاب والتيارات فتجد كثي اًر من القوانين معطمة او تجد التفاف ًا
عمى مواد دساتيرىا بحجج واىية وتجد السرقات المالية ( ٍ
حدث وال حرج) وتعطيل المشاريع واالختبلس  ,وتجد كل
حزب او تيار يحاول تسقيط اآلخر بمختمف األكاذيب واإلفتراءات وخصوصاً عندما يحين وقت االنتخابات ,

فذىبت كل تمك اال حاديث الشريفة التي تذم الكذب  ,وتعتبره مفتاح الشر كمو وان النجاة في الصدق  ,فقد قال
النبي (ص)  ( :النجاة في الصدق )

الكذب جده وىزلو )

()82

()81

 ,وقال االمام عمي (ع)  ( :ال يجد عبد حقيقة االيمان حتى يدع

 ,وقد روى الشيخ الكميني (ره) بسنده عن ابي جعفر الباقر (ع) انو قال  ( :ان ا﵀

عزوجل جعل لمشر اقفاالً وجعل مفاتيح تمك االقفال الشراب  ,والكذب شر من الشراب)

()83

 ,ىكذا يبين الدين

االسبلمي فداحة وخطورة الكذب .

اما الحضارة العممانية  :التي ىي قائمة وفق مبدأ الصراع عمى البقاء فالغاية عندىا تبرر كل وسيمة ,

سواء كانت ىذه الوسيمة كذباً خداعاً امو اًر اخرى فيي مشروعة عندىا اذا كانت توصل الى الغاية  .بينما
الحضارة التي يبنييا الدين يرفض ىذه اآلساليب وال يبيح استعمال الوسائل التي تتعارض مع اخبلق السماء  ,انو
يبني حضارة قائمة عمى الصدق والقيم االخبلقية النبيمة  ,نعم يحث عمى التنافس ال عمى الصراع  ,فإن التنافس

أمر محمود والتنافس ال يبيح لو الكذب ابـ ـداً  ,بل ىو قائم عمى المصداقية والصراحة  .فالدين يريـ ـد من االنسان

ان يكون صادقاً في كل شيء وحيث مايكون  ,يقول عز من قائل   :وقل ربِ ادخمني مدخل صدق واخرجني
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مخرج صدق واجعل لي من لدنك سمطاناً نصي اًر 

()84

 ,قال الطبرسي  ( :ان المعنى أدخمني في جميع ما أرسل

ا﵀ تعالى بو نبيو ادخال صدق واخرجني منو اخراج صدق )

()85

.

واما عمى مستوى عبلقة الذكر واالنثى ففي الحضارة العممانية ال يحكميا منيج اخبلقي قانوني مما تحكم بو
االديان واالخبلق  ,انما تقوم عمى مبدأ ذاتي وأناني في االخبلق ترى ان كل ما يحقق المذة والسعادة فيو خير ,

وكأنيا ترجمة او تطبيق لممذىب األخبلقي المادي الذي قام عمى مبدأ ( أجب نداء الغريزة تنل المذة )  ,وأن
المقاييس االخبلقية التقميدية لمعبلقات الجنسية وغيرىا ليس ليا أساس صحيح في العقل وال في الفطرة البشرية ,

والوحي الذي تستند اليو األديان ليس ( عممي ـاً )  ,وعمى ىذا فمقاييس األديان (رجعية وبدائية) وعميو فاالنسان

المستنير (وفق مبدأ العممانية) ينبغي لو ان يتبع في ىذه الشؤون مبدأ الحرية الشخصية

()86

.

والذي انتجتو تبعية ىذا المقياس الذاتي الشخصي في االخبلق ان القانون الذي يفترض بو ان يتدخل

ليقضي عمى االنحراف والشذوذ وينظم العبلقات داخل المجتمع وفقاً لقواعد العدالة واالخبلق  ,اال اننا نجد قانون
الحضارة العممانية يبيح لمناس كل الوسائل في ممارسة رغباتيم وشيواتم وان كانت ممارسة اخبلقية فاسدة تفتك

بالعبلقات االسرية وتجعل المجتمع االنساني مجتمع الغاب  ,واذا عمت حالة من حاالت االنحراف والشذوذ

واستيوت فريقاً من الناس تتدخل المؤسسة التشريعية في الحضارة العممانية لتضفي عمييا صفة الشرعية  ,ليذا
نجد الشذوذ واالنحراف واألنكى من ذلك اننا نجد مفكري الحضارة العممانية وفبلسفتيا وشعراءىا وفنانييا وكتاب

القصة فييا قد فمسفوا الشذوذ فجعموه حالة طبيعية ومعاناة انسانية وما الى ذلك من اساليب  ,فنجد قرابة ()34
دولة او أكثر في أوربا وغيرىا مثل جنوب أفريقيا واسرائيل شرعت الزواج المثمي ففي ىولندا ( )16000ستة

عشر الف زواج مثمي

()87

.

وكذلك التشريعات التي تبيح االجياض دون قيد او شرط  ,أليس ىذا وأد لئلنسانية ولكن بطريقة جديدة

وفق الحضارة العممانية  .ومن ثم ما تجيزه الحضارة العممانية من شرعية العبلقات الجنسية خارج عقد الزوجية ال
أقل ان تتخذ الزوجة صديقاً ليا غير زوجيا وتكون محمية بقوة القانون

()88

.

كل ىذا يسجل عمى الحضارة العممانية وىو في الواقع انحطاط وتسافل ورجوع الى حالة البداوة وحالة الغاب
ولكن بثوب جديد مزورق مفمسف  ,وستحصد االجيال البلحقة ىذه النتائج الوخيمة في حياتيا  .ومن خبلل ما

مر عمينا يتضح لنا ان الدين ىو الذي يبني االنسان حضارياً متمي اًز .
المطمب الثالث  :الحاكم االسبلمي والحاكم العمماني واشكال وجواب :

ان الحاكم االسبلمي ال يتمتع بحصانة خاصة تميزه عن باقي المسممين فيو في ىذا المجال مسؤول كسائر
الناس  ,والمسؤولية والسمطة ىي أمانة في رقبتو يجب عميو ان يؤدي ىذه األمانة بأحسن وجو  ,يقول سبحانو :

 ان ا﵀ يأمركم ان تؤدووا األمانات الى اىميا 

()89

 ,فاألمانة مفيوم ذو معنى وسيع لو مصاديق كثيرة من

اع لؤلمة األسبلمية يتحمـل مسؤولية
أىميا وأعظميا مصداق ى ـ ـو منصب الحاكم او الخميفة او االمـ ـام فيو ر ٍ
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كبيرة في الحياة الدنيا واآلخرة  ,يقول النبي (ص)  ( :كمكم ار ِع وكمـ ـكم مسؤول عن رعتو  ,فاالمام راع وىو

مسؤول عن رعيتو و ) ..........

()91

 ,فحالو في العطاء أي اخذ حقو من بيت مال المسممين حال أفراد

المسممين اآلخرين .
وىذا المنصب أمانة ُكمف بأدائو  ,وىذا الحال يختمف عما ىو عميو في الحضارة العممانية فأن الحاكم في

الحضارة العممانية لو حصانة خاصة ولو راتب وأمتيازات خاصة  ,والحاكمية منصب وظيفي يطمح ويسعى اليو

المواطنون والذي يصل الى ىذا المنصب البد أن يمتمك ثروة مالية كي يستطيع أن يييئ دعايتو األنتخابية

االعبلمية المؤثرة حتى يحصد اكثر اصوات من الناخبين  ,فتيدر كل اربع سنوات (اقل اكثر) حسب فترة

الرئاسة المتفق عمييا في الدستور امواالً طائمة مبليين الدوالرات  ,وىذا يخالف بناء الدين لمحضارة األنسانية,
فأذا قمنا بنظرية األمامية فأن األمام منصب من ا﵀ تعالى والمراتب األخرى ىو الذي يقوم بتعيينيم .

وأما اذا قمنا بنظرية الشورى وان كنا ال نؤمن بيا وىي مردودة عندنا  ,وىذا األمر فيو تفصيبلت  ,فاذا قمنا

بشورى اىل الحل والعقد  ,فيم جماعة معدودون  ,وان قمنا شورى لجميع المسممين فيي وان كانت تشبو الى حد
ما االنتخابات وفق مبدأ الحضارة العممانية اال ان األمر يختمف اذ ىناك موازين محددة لبذل االموال ألنو اذا

صرفت األموار أكثر من المعقول فأنو يحرم ألنو يصبح ىدر في االموال ببل مبرر فيو تبذير والتبذير محرم

يقول سبحانو   :ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربو كفو ار 

()91

 .فالحضارة العممانية

تؤسس لوجود الطبقية في المجتمع  ,بينما الحضارة الدينية كل ما تحاولو ان تقمل وتقمص الفوارق الطبقية  .ىذا
ما يمكن ان يسجل ألىم الفروق بين الحضارة العممانية وبين الحضارة التي يؤسسيا الدين  ,وربما يجد الباحث

فروقاً أخرى ولكني اقتصرت عمى ىذه الفروق ألىميتيا  ,وألن البحث يخرج عن النطاق المعد لو .

بقي امر البد من التعرض لو قبل أن اختم بحثي ىذا وىو عبارة عن اشكال عمى أصل البحث  ,فقد

عمي مشكل ويقول  :بأنو اليوجد صراع بين العممانية والدين  ,وقد يدعي بأن العممانية ال تعادي الدين
يشكل َ
ذلك إلن العممانية تعنى بالحياة الدنيا  ,والدين يعنى بالحياة األخرى .

وفي مقام األجابة عمى ىذا السؤال نقول  :ان المستشكل اما ان يكون واىماً أو قد أستعمل مغالطة في اشكالو

وذلك ألن الدين يعنى بحياة األنسان دنيا وآخرة وعمى كل األصعدة ابتداءاً من الصعيد السياسي وانتياءاً بأبسط

ما يحتاجو االنسان  ,ىذا اوالً .

وثانياً  :ان العممانية أساس قياميا ىي العداء لمدين وتحييده عن حياة االنسان في كل المجاالت  ,وحصرت

الدين في الكنيسة او في نطاق الجامع كي ينظم عبلقة الفرد بربو فقط  ,بيذا القدر المحدود .

الى ىنا أختم بحثي المتواضع ىذا آمبلً أن أكون قد أسيمت في ابراز أىم النقاط والفوارق في صراع العممانية

والدين في بناء الحضارة االنسانية وآخر دعوانا ان الحمد ﵀ رب العالمين والصبلة والسبلم عمى محمد وآلو

الطاىرين والمعنة الدائمة عمى اعدائيم الى يوم الدين .
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الخبلصة :
تم بحمد ا﵀ بحثي المتواضع الموسوم بـ ( الصراع بين الدين والعممانية في بناء الحضارة اإلنسانية )

وقد توصل البحث الى ع ـدة نتائج ميمة وسوف أذكر أبرز وأىم ى ـذه النتائج مراعياً األختصار في ذلك وىي

كاآلتي -:

 – 1توصل البحث الى ان العممانية البد ان تق أر بفتح العين وليس بكسرىا ذلك ألن معناىا في المصطمحات
المعرفية في الغرب وىو مصدر ومنبع العممانية تعني ان الشخص يعيش ىذا الزمان وىذا العصر أي الذي
يعيش الحياة الدنيا وال عبلقة لو بما وراءىا  ,وليس مصدر العممانية العمم اذ ال عبلقة ليا بو .

 – 2توصل البحث الى ان سبب لجوء الغرب الى العممانية واظيار عدائيم الشديد لمدين سواء كان الدين
المسيحي او غيره نتيجة النحراف رجال الكنيسة ومحاربتيم لمعمم والعمماء وسيطرتيم عمى رجال الساسة والقيادة

في ببلدىم  ,وقصور الدين المسيحي نفسو عن كيفية ادارة وقيادة المجتمع االنساني ومواكبة التجدد والتطور
الحضاري لبلنسان .

 – 3من خبلل بيان معنى الدين  ,توصل البحث الى ان تعاريف رجال الدين األسبلمي وخصوصاً رجال الدين
األمامية ان الدين عندىم ينظم حياة االنسان عمى جميع االصعدة في الحياة الدنيا ويربطو بالحياة االخرى  ,بينما

اغمب باحثي المجتمع الغربي وامريكا عندىم الدين شعور يشعر بو االنسان أما واقعاً وحقيقةً فميس لو حقيقة

وواقعية .
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 – 4تبين لنا ان معنى الحضارة ىي عبارة عن مجموع المفاىيم والقيم والتطورات والعقائد والقوانين والمبادئ

والعادات التي تشكل سموكاً معيناً ومحدداً عند االنسان وتحددلو طريقة معينة في الحكم والحياة والتعامل مع

اآلخرين .

 – 5تبين لنا ان الحضارة العممانية ال تُ ِ
ركز القيم والمبادئ في حياة االنسانية بل تدعو االنسان الى التحمل عن
اغمب المبادئ التي ىي قويمة في بناء انسانية االنسان  ,وذلك ان العممانية تركز عمى ذاتية االنسان اذ أنيا
تركز عمى إنية االنسان .

 – 6تبين لنا من البحث ان الحضارة الدينية ىي التي تبني القيم والمبادئ في االنسان وىي التي تجعل االنسان
يعيش حالة االطمئنان وتجنبو القمق النفسي وتبني العبلقات االسرية والعبلقات االجتماعية والعبلقات السياسة

بناء قويماً تعمر وتزدىر الحياة األنسانية المتحضرة .
ً
وآخر دعوانا ان الحمد ﵀ رب العالمين والصبلة والسبلم عمى محمد وآلو الطيبين الطاىرين والمعن الدائم عمى

اعدائيم أجمعين .
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