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 ثالثه مستويات  رحمه اهللا تعالى لدكتور عصمت سيف الدولهل التراث الفكرىيتضمن  :تمهيد 
لفلسـفات الغربيـه   ل هسـلبى يتضـمن نقـد   جانـب   ويتضمن:  المستوى الفلسفى اوال:هى

مـا اسـماه     جانب ايجابى يتضمن يتضمن كما، ...)الماركسيه، الليبراليه،الوجوديه(االساسيه
جانب سلبى يتضمن نقد لمناهج المعرفـه  ويتضمن  :المستوى المنهجىوثانيا .الفلسفه االنسانيه

يجل ، وشكله المادى كمـا عنـد   كالمنهج الجدلى بشكله المثالى كما عند ه(الغربيه االساسيه 
وثالثـا   .منهج جدل االنسـان ،وجانب ايجابى يتضمن ما اسماه ...)ماركس، المنهج الليبرالى

الغربيـه االساسـيه    المذاهب السياسيهويتضمن جانب سلبى ويتضمن نقد  :المستوى المذهبى
باركانهـا   العربيه نظريه الثورهما اسماه  يتضمن جانب ايجابى و ...)كالليبراليه والماركسيه(

  .الثالثه المنطلق والغايات والوسيله

رجع مو ،عند الدكتور عصمت سيف الدوله للتراث الفكرى اساسيتان قراءتان هناك :قراءتان
بما هو اجتهاد انسانى البد  تراث فكرىاى ان  :اوال: هذا التعدد فى القراءات عده اسباب هى

للتغيـر فـى المكـان     خاضـع والتالى فهو  ،هماان يكون نسبى فى الزمان والمكان محدود ب
ما يحتمـل   ( يقع فى اطار الظنى الداللهان اى اجتهاد انسانى : ثانيا. الزمان والتطور خالل

ان تفسير ذات الفكره  :ثالثا. )قراءاته(التهيوتعدد تاْتيمكن ان  لذا  ، ) التاويل بلغه اصول الفقه
ان هناك ثالثـه مواقـف يمكـن     :رابعا.ها اليهايختلف باختالف الجهه المنظور منيمكن ان 

  .النقدى المطلق والموقف القبول و اتخاذها اتجاه اى فكره هى الرفض المطلق

الدوله باعتباره كل قائم بذاته  للدكتور عصمت سيف تنظر الى التراث الفكرى :القراءه االولى
السوى الدين ، غير ان هذه وهى قراءه علمانيه  اذا كان المقصود بهذا  ،ومستقل عن من سواه

القراءه تتناقض مع موقف الدكتور عصمت سيف الدوله الرافض للعلمانيه  ضمنا كمـا فـى   
او صراحه كما فى هذا الكتاب حيث يقرر ) عن العروبه واالسالم (مؤلفاته السابقه على كتابه 

عن العروبه )( اتقانااخطر اشكال مناهضه االسالم بالعروبه  نفاقا واكثرها ( العلمانيهان   فيه
) للعلمانيه نظاما ولالسالم نظاما وهما ال يلتقيان فى اكثر من وجه(وان   )186صواالسالم ، 

جوهر الدعوه العلمانيه فى مجتمع من المسلمين هو ان  (وان )240ص’عن العروبه واالسالم(
عن () اداب وضعيهتستبدل بالشرائع والقواعد واالداب التى جاء بها االسالم شرائع وثقواعد و

،وبناءا على هذا اليمكن الحديث عن قـراءه ليبراليـه للتـراث     )423صالعروبه واالسالم،
الفكرى للدكتور عصمت سيف الدوله الن العلمانيه عنده هى احد اركان الليبراليه كنظام شامل 

من كتبـه   متكامل للحياه ، فضال عن تناوله لليبراليه كفلسفه ومنهج ومذهب  بالنقد فى العديد
،فضال عن انه ال يمكن الحديث عن قراءه ماركسيه لهذا التراث الفكرى الن الدكتور عصمت 

فالدين مثال جزء من تكوين (سيف الدوله كان قاطعا فى رفض الماركسيه منذ مؤلفاته االولى 
حده ولما كانت الماركسيه مل ...االمه العربيه بحكم انها تكونت امه فى ظل الحضاره االسالميه

االشـتراكيه   اسـس عصمت سيف الدوله، .د( )فقد كان الدين حصانه للجماهير ضد مغرياتها
  .حيث خصص هذا المولف اساسا لنقد الماركسيه نقدا علميا )7ص 1965العربيه، 

بما هى اجتهاد انسانى محدود زمانـا  التراث هذا  كون وهذه القراءه تنطوى على تناقض بين 
  .الى مطلق اى كل قائم بذاته له  وبين تحويلها ،مكانا

التراث الفكرى للدكتور عصمت سيف الدولـه  ان هذه القراءه قائمه على القبول المطلق  كما 
  .لدكتور عصمت سيف الدولهالنقدى ل موقف الوالذى يتناقض مع 



كاجتهـاد انسـانى   التراث الفكرى للدكتور عصمت سيف الدولـه  ر الى تنظ :القراءه الثانيه 
فيا باالصول التى مصدرها النصوص  اليقينيه الورود القطعيـه الداللـه ،فهـذه    محدود تكلي

تتجاوز كل من موقفى الرفض والقبول كما انها   .االصول تحده فتكمله وتغنيه ولكن ال تلغيه 
قبول ما يتفق مع هذه االصـول،   مستوى االصول  على المطلقين الى موقف نقدى قائم على

 اعلى قبول ما كان صوابا فى هذ مستوى الفروع ا انه قائم على ورفض ما يختلف معها،  كم

اى ان تكـون الممارسـه   (...عصـمت  .يقول عن دورفض ماكان خطاْ فيه   التراث الفكرى

)( النضاليه وسيله الغناء وتصحيح ثم تدعيم الفكر الطليعى وطريقا لنشره والتدليل على صحته

  )270، ص2دار الوحده، بيروت ،ج،الطريق 

ـ  اسالمى ى قراءه اسالميه تدرج هذا التراث الفكرى تحت اطاروه ،  -ال تقليـدى  -ىدتجدي
استنادا الى ان هناك مرحلتين من مراحل التطورالفكرى للدكتور عصمت سيف الدوله المرحله 

وتمثلهـا  ) وليست المرحله العلمانيه كما يرى الـبعض (االولى هى المرحله االسالميه الكامنه
 حيث يقـول فـى االسـس    ...)االسس ، النظريه، الطريق(العروبه واالسالممؤلفاته قبل عن 

االسالم كعقيده وشريعه غير محـدود  ... الجواب الثانى كان متاحا باالسالم كعقيده وشريعه(
لهذا كان .. بالزمان والمكان وغير مقصور على مجتمع دون اخر وهو بهذا دين وليس مذهبا

جهدا بالغا ليستخلص من محتواه االنسانى الشامل كعقيـده   التماس الجواب فى االسالم يقتضى
عصـمت  .د)(وشريعه منهجا تصاغ على هديه الحياه فى الوطن العربى فى القرن العشـرين 

والمرحله الثانيه هى المرحله االسالميه الظـاهره ويمثلهـا   .)7-6سيف الدوله،االسس، ص
المرحلتين فى كثير من  تداخل ريرتق مع وجوب . بصوره اساسيه مؤلفه عن العروبه االسالم

وقد ساهم فى عدم اكتشاف الطابع االسالمى الكامن فى المرحله االولـى اسـتخدام    .االحيان
تحت تـاثير   -وان كان بدالالت مفارقه  - الدكتور عصمت لمصطلحات ماركسيه وليبراليه

بل ان هذه   .حينها هالمثقف النخبه  مع هذه التيارات التى كان لها سطوه علىالصراع الفكرى 
القراءه ترى ان الدكتور عصمت سيف الدوله كان يرى وجوب اتخاذ اجتهادات اهـل السـنه   

فاالمه العربيه مثال وهى امه كامله التكوين التاريخى (يقول نقطه بدايه لالجتهاد الفكرى حيث 

االسـالم   ( )م واالجتماعى تغلب عليها اراء اهل السنه فى مساله الخالفه او االمامه او الحك

  ).الجريده الناصريه، فيلسوف القوميه الدكتور عصمت سيف الدولهوالديمقراطيه، 

  :المستوى الفلسفى:اوال

، الى الفلسفه االنسانيه باعتبارها كل قائم بذاته ومستقل عن كل ما سواه  تنظر القراءه االولى
الميتافيزيقـا بكـل    ه على فصلما يتجسد فى النظر الى الفلسفه االنسانيه باعتبارها قائم وهو

بعـض   وتستند هذه القراءه الى تفسير معين لبعض الفقرات الوارده فى، دالالتها عن الفلسفه
ننبه هنا الى اننا النسـتعمل كلمـه   (اهمها قوله فى النظريهعصمت سيف الدوله الدكتور  كتب

فهـى   ،نا فلسفه ومـنهج انما هى عند –ثالى او اخالقى مميتافيزيقا باى مفهوم ميتافيزيقى او 
كائن متفرد نوعيا بانه وحده مـن   ،)كما هو(كفلسفه تعنى االنطالق من االنسان كحقيقه اولى

فهى من ناحيه اولى ترفض اقحام المقوالت الميتافيزيقيه على علم االجتمـاع  ، الذكاء والماده 
المـاده ام الفكـر    فتستبعد من مجال البحث فيه محاوله االجابه على السؤال ايهما وجد اوال،
فهو ال يزال فـى نطـاق    ومادام كذلك ،على اساس ان هذا السؤال لم يحسمه البحث العلمى،

وخطا هذا التفسير هـو   .)83،ص2، النظريه،جسيف الدوله عصمت.د()االبحاث الميتافيزيقيه
رفـض  الى  بل، الميتافيزيقا عن الفلسفه  قرات المماثله ال تدعو الى فصلفان هذه الفقره وال

ه الى استبعاد الميتافيزيقا من مجـال البحـث فـى علـم     تبقرينه دعو،دمج او الخلط بينهما ال



وبعباره اخرى هى دعوه  ،استبعاد الميتافيزيقا بصوره مطلقه ه الىتال دعو) المنهج(االجتماع
   ،الى استبعاد احدى دالالت مصطلح الميتافيزيقا ال كل دالاللته

باالصـول التـى   د تكليفيا ومحد اجتهاد انسانىكالى الفلسفه االنسانيه  تنظرف القراءه الثانيهاما 
انها على  قره السابقهفوهى قراءه تفسر ال. الدالله اليقينيه الورود القطعيه مصدرها النصوص 

ال (تجاوز كل من موقفى الفصل والخلط الى موقف جـدلى يقـوم علـى التمييـز     دعوه الى
بعباره اخرى تفسر هذه الفقرات  ،الفلسفه والمنهج و ميتافيزيقابين ال) ال الخلط(والوحده)الفصل

العقـل فـى مـاوراء     بحـث (بانها دعوه الى رفض دالالت معينه لمصـطلح الميتافيزيقـا   
االيمـان بالغيـب   (واالقرار بدالله اخرى له هى) دون االستعانه بالوحى) عالم الغيب(الطبيعه

وال يلغى عالم الشـهاده كمصـدر للمعرفـه     كمصدر للمعرفه والوحى كوسيله لمعرفته يحدد
بكـل مـن الفلسـفه    ) بالدالله السابقه( فعالقه الميتافيزيقا. ) والحواس والعقل كوسيله لمعرفته

ذلك ان لالسالم كمـا هـو   (يقول الدكتور عصمت ،والمنهج هى عالقه تحديد ال عالقه الغاء 
يكن ما  لو لم له ان يكون كذلك وما كان... بدون مذاهب قد جاء للناس فى كل زمان ومكان 

جاء به من شرائع وقواعد واداب مقصورا على اصول ما يحقق مصالح الناس من حيث هـم  
واداب تقتضيها مصالح  اما مادون ذلك من شرائع وقواعد ،ناس بدون قيد من الزمان والمكان

كهـا االسـالم   الناس المتغيره المتطوره تبعا لتغير فى المكان والتطور فى الزمـان فقـد تر  
هم المتغيره المتطوره على حمصال يتفق مع المصلحه فيها يضعونها على الوجه الذى الصحاب

عـن العروبـه واالسـالم،     سيف الدولـه،  عصمت.د( )هدى ماجاء به االسالم فى القراءن
  ).374ص

كليه اطالق اى اجتهاد فلسفى او منهجى من المفاهيم القرانيه الوجوب  هذه القراءه تتجسد فى  
فقد اشار عصمت سيف الدوله،لدكتورا والتى اشار اليها )التوحيد والتسخير واالستخالف(الثالثه

قرون نحن نتعلم ونعلم وتوحى لنا امهاتنا ونوحى الى ابنائنـا  (الى مفهوم التوحيد كما فى قوله
نفـى  يل ان اهللا الواحد القادر على كل شىء ذا االراده المطلقه ليس من البشر وليس كمثله شى

لنا التوحيد نفيا قاطعا وجود الهه من البشر قادرين علـى ان يرفعـوا ارادتهـم فـوق اراده     
  ).162،ص 1، الطريق،جسيف الدوله  عصمت.د()البشر

ن لالنسان فى ايات ااالهتمام الفذ الذى يوليه القر ومن هنا كان(ويقول عن مفهوم االستخالف 
كه رجميعا تقويم انسان ليكون صالحا لدور القائد لح مذكره محذره تستهدف امره ناهيه مرشده

 1النظريه،ج سيف الدوله ، عصمت.د)(التطور االجتماعى على االرض التى استخلف فيه
فى الطفوله والشباب  اثالثه عشره قرنا ونحن نسمع ونقر(ويقول عن مفهوم التسخير). 90ص

كل شى  ،فوسنا كبرياء االنسانغذى فى نيكبشر بعصاره التفوق و والى اخر العمر ما يمدنا
والسماء بشموسها واقمارها كل هذا ،ان االرض بجبالها وانهارها وكنوزها  ،مسخر لالنسان

   ).162ص، 1ج ،الطريقسيف الدوله ، عصمت .د()نحن بنى االنسان نامن اجل
كتور قراءه الثانيه للتراث الفكرى للدالتطبيق احدى محاوالت ويمكن اعتبار فلسفه االستخالف 

) اهللا تعالى(تقوم على محاوله تحديد العالقة بين المستخلفحيث  ،الدوله  عصمت سيف
التوحيد ( وذلك باتخاذ المفاهيم ألقرانيه الكلية) الكون(والمستخلف فيه)اإلنسان(والمستخلف

مسلمات أولى لها، ثم محاوله استنباط النتائج الفلسفية لهذه المفاهيم ) واالستخالف والتسخير
  .خذه من اجتهادات أهل السنة الكالمية نقطه بداية ال نقطه نهايهمت
التوحيد هو إفراد الربوبيه وااللوهيه هللا تعالى ، ومضمون توحيد الربوبيه مضمون مفهوم و 

أن اهللا تعالى ينفرد بكونه الفاعل المطلق ،يقول ابن تيميه في معرض رفضه الستدالل 
إن هذا المسلك مبنى ( عراض الدالة على حدوث األجسامالمتكلمين على وجود اهللا بطريقه األ

ابن تيميه، درء () على امتناع دوام كون الرب فاعال وامتناع قيام األفعال االختيارية بذاته
و مضمون توحيد اإللوهية أن اهللا تعالى ينفرد بكونه الغاية المطلقة، يقول  )..1/98التعارض،



ومنه ما يراد ..... منه ما يراد لغيره : عان على قسمينولكن المراد المست( .... ابن تيمية 
لنفسه فمن المرادات ما يكون هو الغاية المطلوب فهو الذي يذل له الطالب ويحبه وهو اإلله 

  )..المعبود ومنه ما يراد لغيره
فالتوحيد يتعلق بإفراد الوجود المطلق فعال وغاية هللا تعالى، والوجود المطلق هو الوجود القائم 

فهو القيوم الن قوامه بذاته ،وقوام كل شيء ( بذاته وكل وجود سواه قائم به وبتعبير الغزالي
  ).الغزالي، المقصد االسنى في شرح أسماء اهللا الحسنى ()به ،وليس ذلك إال اهللا تعالى

اى ما دل "الربوبية تعالم الشهادة قائم على ظهور صفاومضمون مفهوم التسخير هو ان  
فالكون كما هو محل الخلق واألمر مظهر ( يقول ابن القيم" على الفعل المطلق هللا تعالى

  ).األسماء والصفات فهو بجميعه شواهد وأدله وآيات دعا اهللا سبحانه عباده إلى النظر فيها
يتمثل في الكون، والسنن اإللهية التي تضبط حركته يقول ابن : كالن تكوينيولهذا الظهور ش

على عين المطلوب  المخلوقات كلها آيات للخالق والفرق بين االيه والقياس إن االيه تدل(تيميه
يتمثل في الوحي :وتكليفي )1/48الفتاوى، عابن تيميه، مجمو )(الذي هو أيه وعالمة عليه

ويترتب على مفهوم  .) ان كالم اهللا وقد تجلى اهللا فيه لعباده بصفاتهالقر( يقول ابن القيم
 .الموضوعية والسببية :التسخير قاعدتان هما

االستخالف هو إظهار اإلنسان لربوبيه وألوهيته اهللا تعالى في األرض ،  مضمون مفهوم و
ات ربوبيه وهو ما يكون بالعبودية والعبادة، وذلك على المستوى الصفاتى، اى إظهار لصف

عالم الشهادة (في األرض ) ما دل على وجوده المطلق فعال وغاية (والوهيه اهللا تعالى 
فالبد من إظهار من تم ( يقول االلوسى . قدر طاقته المحدودة) المحدود بالزمان والمكان 

  )223االلوسى،روح المعنى،ص )(استعداده وقابليته ليكون مجليا لي ومراه السمائى وصفاتي
معنى خاص  للعبادة،والعبادةوكما سبق بيانه توحيد االلوهيهبار صفات االلوهيه يكون واظه

- ومعنى عام  ومضمون األخير اتخاذ اهللا تعالى غاية مطلقه واتخاذ صفات الوهيته مثل عليا 
دون ان )اى في واقعه المحدود زمانا ومكانا( مطلقه يسعى اإلنسان لتحقيقها في األرض - قيم

 - كانيه التحقيق النهائى لها، وال يكون ذلك بإلغاء تصور اإلنسان للمثل العلياتتوافر له ام
المحدودة زمانا ومكانا بل تحديدها باتخاذ مقتضى صفات االلوهيه ضوابط موضوعيه  - القيم

أن من أسماء اهللا تعالى وصفاته ما يحمد االتصاف به كالعلم ( مطلقه لها يقول ابن تيميه
  .)والرحمة والحكمة

 ، وال تعنى العبوديهالعبوديةو كما سبق بيانه توحيد الربوبيةبيكون فإظهار صفات الربوبية ما ا
وذلك باتخاذ مقتضى صفات الربوبية ضوابط موضوعيه  ،إلغاء الفعل االنسانى بل تحديده

حركه اإلنسان  تاخذ وبناء على هذا يصبح مضمون  االستخالف أن،  مطلقه للفعل االنسانى
اى كدح إلي اهللا  ،)الربوبيه( وفعل مطلق) االلوهيه(ئي محدود بغاية مطلقهشكل فعل غا

صبرى محمد خليل، .د( "يا أيها اإلنسان انك كادح إلي بربك كدحا فمالقيه" بالتعبير القرانى
  )2006الخرطوم،  ،الستخالف، مركز التنوير المعرفىمفهوم ااالبعاد المعرفيه ل

  :  ىالمنهجالمستوى 
الميتافيزيقا عن المنهج  فصلتقوم كامتداد للقراءه االولى للمستوى الفلسفى على  ولىالقراءه اال

اال انهـا  ،ال المـاده   لالنسان باسناد الجدل )اركسيهالم(ه هذه القراءه رغم انها تتجاوز المادي،
والعله  -المطلق والمحدود وليس جدل -المحدود االنسان الى جدل الى احاله جدل مثلهاتنتهى 

استبعاد المطلـق  بالتالى الميتافيزيقا عن المنهج و بفصل قوللا  ء ذلك انها تتفق معها فىورا
  .عن الجدل

شكل تكوينى وشكل  :الجدل بوجود شكلين من اشكال قائمه على القول هىف الثانيه القراءهاما  
يكمله ويغنيه خير ال يلغى االول بل يحده ففاال، والعالقه بينهما عالقه تحديد ال الغاء  ،تكليفى

وقدعبر الدكتور عصـمت سـيف    ،ويكون بمثابه ضمان موضوعى مطلق الستمرار فاعليته 
غير ان (الدوله عن الشكل التكوينى بجدل االنسان وعن الشكل التكليفى بجدل االديان فى قوله 



بعض االديان تتجاوزه شموال وسموافى الوقت ذاته النها تجمع فى حركه جدليه واحـده كـل   
وبهذا الفارق ... االنسان منذ وجوده االول فى مواجهه مستقبله كله حتى نهايه الوجود ماضى 

فى الشمول بين جدل االنسـان وجـدل االديـان يرتفـع الـدين علـى ان يكـون محـال         
  ).239-238عصمت سيف الدوله،االسس، ص .د)(لالختبار

بما هى  )االستخالف والتسخيرالتوحيد و(هذه الخطوه تتجسد فى اتخاذ المفاهيم القرانيه الكليه 
ولهذا الموقف شرعيته فـى   ،مسلمات اولى للمنهج تحده وال تلغيه) غيبيه(مبادىء ميتافيزيقيه 

) بالتعبير القرانى السنن االلهيه(الن المنهج بما هو الكشف عن القوانين ،الغربيه  اطارالفلسفه
يقـوم   فى الوقت ذاته ولكنه ،يينعلى التجربه واالختبار العلم يقوم الوجودط حركه بالتى تض

لكن هـذا   ،المنهج لسفهفتشكل ...لموضوعيه والحتميهاعلى افتراضات سابقه على التجربه ك
هذه بل المنهج من بعد ذلك هو البحث فى  ،اليعنى تحوله الى منهج ميتافيزيقى بالمعنى الغربى

السـنن  القوانين او ذا ان هذه ويترتب على ه ،فى الطبيعه والمجتمع االلهيه ن نسالقوانين او ال
ويجوز اخذها مـن اى مصـدر    ،النظر عن كونه مسلم او كافر تحكم حركه االنسان بصرف

فلسـفه  (التى تشكل مسلمات المنهج اما المفاهيم القرانيه ،النها علم تجريبى  مادامت صحيحه
عرفـه  م وهى من بعـد ال تلغـى   ،)يسلم بصحتها(فهى مقصوره على من يؤمن بها  )المنهج

وااللتزام االنسان بهذه السنن بل ضمان موضوعى مطلق السـتمرار هـذه المعرفـه وهـذا     
  .االلتزام

لقراءه اتطبيق احدى المحاوالت لويكن اعتبار اتخاذ االستخالف كمنهج اسالمى للمعرفه ك
يقوم االستخالف حيث  ،انيه للمستوى المنهجى للتراث الفكرى للدكتور عصمت سيف الدولهثال

تظهر في ) اى ما دل على الفعل المطلق هللا تعالى(ج للمعرفة على أن صفات  الربوبيه كمنه
  :عالم الشهادة على شكلين

يتمثل في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد ظهورها في شكلها التكويني : شكل تكليفي 
  . وال تلغيه

  :لشهادى ،وهى على نوعينيتمثل في السنن إاللهيه التي تضبط حركه الوجود ا: شكل تكويني

 التي تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف:السنن االلهيه الكلية
  :وقد اشار لها الدكتور عصمت سيف الدوله وهى

 والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل اهللا من ماء فأحيى به": الحركة )1(
1 دا�/، و���.� ا	�.�ح، وا	*,�ب ا	�*(� ��  اٌ)رض ��� !��"�، و�$ #�"� !  آ
�ن  ".ا	*��ء وا)رض 5.�ت 	2�م .�2

  ".إن ا@ ? .=�� !� �2�م <�� .=��وا !� �>;
*":" :التغير )2(

وهى ما يمكن استخالصها من مفهومي الغنى والفقر، فاهللا تعالى : التأثير المتبادل )3(
اهللا تعالى، وفقر إلي غيره من  فقر إلي: غني وكل ما سواه فقير، وهذا الفقر نوعان

  .المخلوقات، والنوع األخير هو ما يعبر عنه علميا بالتأثير المتبادل
وهى التي تضبط حركة نوع معين من أنواع الوجود الشهادى ،كسنه  : السنن االلهيه النوعية

) ساناى الترقي الروحي المادي من خالل صراع المتناقضات في ذات اإلن" ( الكدح إلى اهللا "
  :المقصورة على اإلنسان، و هناك أيضا بعدان لهذا الترقي أو الكدح إلى اهللا

 : النقيضان فيه الواقع والغاية ومضمونه أن حركة اإلنسان تتم عبر ثالثة خطوات: بعد تكويني

اى التناقض بين الواقع وغاية في الذهن، وقد عبر القرآن عن هذه الخطوات :المشكلة •
�ا��� 	�Dس.*:"بمصطلح المسألة! E1 ه� /�  ا)ه G;��  ا);
�ل �1 ".">	 G;�	<*.

  " ا);
�ل @ وا	���ل



اى إلغاء التناقض بينهما في الذهن ، وقد  عبر الفقهاء عن هذه الخطوة بمصطلح :الحل •
كما عبر القرآن عن الحل الرافض للوقوف إلي أحد النقيضين ويؤلف بينهما . الحكم 

�Dآ: أ!/ و�Kً�وآI:"بالوسطية والقوامة�M G	" ." : .2��وا	ا و�2�ا 	: .*�#
وا	I.  إذا أ;
�ا!ً�� G	ا ��  ذ�   "..وآ�;

اى إلغاء التناقض بينهما في الواقع بتنفيذ الحل في الواقع، وقد أشار القرآن إلي :العمل •
�ا ا	��	,�ت." هذه الخطوة���ا وD!ا  .I	إ? ا" ...  

  اى صفات االلوهيه( مستواه الصفاتى ال مستواه الذاتي  النقيضان فيه المطلق في: بعد تكليفي

كمثل عليا مطلقه يسعى اإلنسان لتحقيقها في واقعه المحدود  )ما دل على كونه تعاىل غاية مطلقه(

 )ما دل على الفعل املطلق هللا تعاىل(هدون أن تتوافر له امكانيه التحقق النهائي لها، و صفات الربوبي
تلغى للفعل االنسانى في سعيه لتحقيق هذه المثل العليا المطلقة في  كضوابط تحدد ولكن ال

، لذا قرر القرآن ) اى الواقع المحدود بالزمان والمكان(والمحدود) واقعه المحدود زمانا ومكانا
والسنة أن هذا الوجود اإلنساني قائم على صراع المطلق والمحدود وهو ما عبر عنه القران 

فيروون أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما رجع من :  أو جهاد النفسوالسنة بالجهاد في اهللا
" وأورد أبن تيمية الحديث ". رجعنا من الجهاد األصغر إلي الجهاد األكبر:"غزوة تبوك قال 

كما قرر علماء أهل السنة أن الوجود اإلنساني هو سير ال "المجاهد من جاهد نفسه في ذات اهللا
فإن السالك ال يزال سائراً إلي اهللا تعالى حتى يموت وال ينقطع (بن القيم ينقطع إلي اهللا، يقول ا

ا&% ا$#"!، ��ارج ( )سيره إال بالموت فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي
  )45، ص3ا$()$'"%، ج

وهذا البعد يحدد البعد التكويني وال يلغيه فيكمله ويغنيه فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق 
ونمط الفكر  ،ستمرار فاعليته ، فيحدد لإلنسان نوع المشاكل التي يواجهها، وطرق العلم بهاال

صبرى محمد خليل، االبعاد المعرفيه .د(الذي يصوغ حلولها ،وأسلوب العمل الالزم لحلها
  .)2006الخرطوم،  ،الستخالف، مركز التنوير المعرفىمفهوم ال

  :ا$2(45ى ا$12ه/.: ,)$+)
ان تراثه دكتور عصمت سيف الدوله القومى لل ترتب على االنتماء المذهبى لىالقراءه االو

غير صحيح حتى فى المرحله ،وهى استنتاج التناقض بين القوميه واالسالم الفكرى يقوم على 
الدين جزء من تكوين االمه (االولى من مراحل تطوره الفكرى حيث قرر فى هذه المرحله ان

عصمت سيف الدوله، اسس .د(...) مه فى ظل الحضاره االسالميهالعربيه بحكم انها تكونت ا
، اما فى المرحله الثانيه من مراحل تطوره الفكرى فقد )7ص 1965االشتراكيه العربيه، 

خصص كتابه عن العروبه واالسالم اساسا لتقرير ان ال تناقض بين القوميه كعالقه انتماء الى 
ما قرر فيه ان االسالم هو الهيكل الحضارى لالمه امه واالسالم كعالقه انتماء الى دين، ك

   ...فضال عن تقريره وجوب ان يكون نظام دوله الوحده هو النظام االسالمى. العربيه
شان - الدوله الفكرى للدكتور عصمت سيف المستوى المذهبى للتراثاما القراءه الثانيه فتتناول 

قبول ما يتفق مع هذه  االصول  على مستوى موقف نقدى قائم علىمن خالل  -بقيه مستوياته
على قبول ما كان  مستوى الفروع االصول، ورفض ما يختلف معها،  كما انه قائم على 

اى ان تكون الممارسه (...عصمت .يقول د ،ورفض ماكان خطاْ فيهالمستوى  اصوابا فى هذ
دليل على النضاليه وسيله الغناء وتصحيح ثم تدعيم الفكر الطليعى وطريقا لنشره والت

كما انها قراءه تقوم على االقرار بالقوميه كعالقه انتماء الى امه تتكامل وال تتناقض ...)صحته
ه دمع االسالم كعالقه انتماء الى دين انسانى،واالقرار بالوحده العربيه كخطوه فى اتجاه الوح

  ...االسالميه
  

  ا���ا#"
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