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  :ورد الجدل في اللغة بمعنيين: الجدل لغة

الخصومة والجدل الخصام  خاصمه أشد: جدل الرجل جدالً(النقاش او الخصام  :المعنى األول
والجدل الخصام مع الناس، تجادل القوم تصارعوا وتعادوا، وجادل ناقش بالحجج واألدلة 
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و��د��ا "، "ه� أ��� ��د��� ��� � ا
��ة ا�����"

������� " ،"���  1)."و��د!� ���  ه� أ

. إلي اخرواصل المعنى في هذه المادة الفتل،وضم شئ (الفتل والضم  :المعنى الثاني
ودرع مجدول أي محكم النسيج ،وجدل الحبل جدالً فتله فتالً محكماً، . والمجدول المفتول
  .2)وجدل شعره فتله

أن يتقابل نقيضان أي أن يجتمعا في محتوى واحد، وهذا التناقض يؤدي إلي : (الجدل اصطالحاً
عنهما ،وبالتالي صراعهما حتى يخرج منهما أي من باطن الشئ الذي اجتمعا فيه شئ مختلف 

وعلى هذا الوجه قال هيجل وماركس  3)يعتبر بالنسبة إليهما خطوة إلي األمام أو أكثر تقدماً
يقارب الجزء األول من المعنى اإلصطالحي له ) الخصام(فالمعنى األول للجدل . بقانون الجدل

ي من المعنى يقارب الجزء الثان) الضم(كما أن المعنى الثاني ) تقابل النقيضين وصراعهما(
أن يخرج من الشئ الذي اجتمع فيه النقيضان شئ ثالث مختلف عنها وفي (اإلصطالحي له 

  ).ذات الوقت يتجاوزهما كنقيضين ويؤلف بينهما
يرى هيجل أن الفكر المطلق هو الوجود األول، أما األشياء :))))ا������ا������ا������ا������((((ا�	��� ا�	���� ا�����ا�	��� ا�	���� ا�����ا�	��� ا�	���� ا�����ا�	��� ا�	���� ا�����////اااا

ذه األولوية للفكر على المادة هي المثالية، ولكنها والظواهر المادية فهي مجرد تجسيد له، ه
مثالية جدلية، أي أن هذا الفكر المطلق يتطور من خالل الجدل أوالً والمادة تتبعه إلي حيث هو 

الدعوى : متطور، والجدل هو التطور من خالل صراع المتناقضات عبر ثالث لحظات

	ا ا���� ا� .ونقيض الدعوى وجامع الدعوى ونقيضها� �هي ���� ����ر ��� ��ث ��ا

والمرحلة ) وهي تقابل لحظة الدعوى (المرحلة الذاتية وتتضمن اللذة والعاطفة والفضيلة 
والمرحلة )وهي تقابل لحظة نقيض الدعوى (الموضوعية وتتضمن األخالق والعرف والقانون 

وتقابل لحظة (سفة الجامعة للذات والموضوعية أو المرحلة المطلقة تتضمن الفن والدين والفل
  ) . جامع الدعوى ونقيضها

  :تقويم

إلي التصور التشبيهي لإلله الذي ورثته أوربا من ) اإلله(استند هيجل في اسناده الجدل للفكر  
التراث اإلغريقي الذي صوره قوة خاضعة للحركة خالل الزمان والتغير في المكان ويمكن 

يبدأ بأن ال يعي ذاته فيتجلى في الطبيعة ومن وآية هذا أن هيجل جعله . لإلنسان أن يتصوره
وهو يناقض التصور التنزيهي الذي يستند إلي اهللا تعالى . خالل التاريخ غايته أن يعي ذاته

                                                 
 .5�6�93 إ/�.�&� إ"�اه&2، 1.��س ا+/�.ء وا+��م ا�(�)'&%، دارا���� ا�#�"!، ص/  1
  .224 -6�223&9 ا�=>ء ا+ول صا��:�.'! �6&9 ا�/  2
 .101، ص1م، جC&/ D�E�1965 ا�5و�%، ا+/B، دار ا��5ة، "&�وت، . د/  3
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أن علماء اإلسالم نفوا ) اإلله(كما يتضح لنا تناقض اسناد الجدل للفكر المطلق . العلم المطلق
: ويقول الغزالي. 1)ال عن األضداد واألندادوهو متع: (يقول الطحاوي. عنه تعالى األضداد

  .2)الذي ال ند له الفرد الذي ال ضد له الصمد الذي ال منازع له(
كان ماركس تلميذ هيجل، غير أنه أنكر وجود الفكر  :))))ا�	�رآ �ا�	�رآ �ا�	�رآ �ا�	�رآ �((((ا�	��� ا�	�دي ا�����ا�	��� ا�	�دي ا�����ا�	��� ا�	�دي ا�����ا�	��� ا�	�دي ا�����////بببب

جعل المادة المطلق ،وكان يؤمن بأن المادة هي الوجود األول، أما األفكار فهي تجسيد لها، ف
أما المادية التاريخية فهي محصلة تطبيق . تتطور  واالفكارتتبعها إلي حيث هي متطورة

البنية (المادية الجدلية على التاريخ ،ومضمونها أنه داخل المجتمع يتطور أسلوب اإلنتاج 
بفعل التناقض بين أدوات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، بصورة صراع طبقي بين الذين ) التحتية

يعبرون عن األولى والذين يعبرون عن الثانية ،وعندما نصل إلي الطفرة يكون المولود الجديد 
البنية (كل هذا التطور في . ألسلوب اإلنتاج مولود من رحم أسلوب اإلنتاج السابق وهكذا

  ...ينعكس على البنية الفوقية وهي القانون واألخالق والدين والفن) التحتية
  : تقويم

جدل إلي المادة فضالً عن كونه قد ثبت خطأه علمياً يؤدي إلي تسخير باإلنسان لما ان اسناد ال
طبقا للقران هو الفاعل المغير المطور، و ليست ) المستخلف(هو مسخر له،إذ أن اإلنسان 

أ% $# (: الطبيعة إال موضوع فعله، ويستعمل القرآن تعبير سخره للداللة على هذه العالقة

 )� � ا6رض وا�123 0#ي � ا��.# �-&#,أن ا* ()# �'� &
  .65: الحج

        ::::���� )�ل ا&% �ن���� )�ل ا&% �ن���� )�ل ا&% �ن���� )�ل ا&% �ن////جججج

1 - - - -في دراسة الوجود كما في ) كما أسسه هوسرل(استخدم سارتر المنهج الظاهراتي : +�ر*+�ر*+�ر*+�ر*
غير أنه من . م وباقي مؤلفاته التي تمثل المرحلة الوجودية عنده1942مؤلفه الوجود والعدم 

) نقد العقل الجدلي(لي الكشف عن منهج جدل اإلنسان في كتابه خالل تطوره الفكري توصل إ
م حيث رفض فيه اسناد الجدل إلي الفكر أو المادة، وأسنده لإلنسان حيث التناقض بين 1960

الموضوعية التي يمثلها الوسط اى جملة الظروف المادية واالقتصادية والحضارية والذاتية 
والرفض هنا ال يفيد معنى . هو رفض الوسط التي هي المشروع وهو بالتعريف السلبي

التدمير وإنما يفيد معنى التغيير، والمعنى اإليجابي هو ما يحتاج إليه اإلنسان، واإلنسان عندما 
وهذا االتجاه إلي هو فعل قيمته فيما سيحدثه من تغيير، ...... يحتاج فإنه يتجه بالضرورة إلي 

هو الطريق إلي إشباع حاجة اإلنسان، والبد أن  والتغيير ينصب على اإلنتاج، ألن اإلنتاج
يكون اإلنتاج في مستوى أقل من الحاجة وإال انقضى المشروع وبالتالي وجود اإلنسان ،ومن 

                                                 
1 Jا��6.و� K5&)#15ص.ا��6.وي، ا�. 
2 M�5ء ���م ا�.& .ا�N>ا�!، ا
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هنا تنشأ فكرة الندرة ،و من فكرة الندرة تنبثق فكرة الصراع، فاألشياء المنتجة عندما تكون 
. إذاً هو محصلة الوسط  والمشروع الصراع هو. نادرة ينشب الصراع بين بني اإلنسان

والتداخل بينهما يمنع كل من الذاتية والموضوعية من أن . الوسط موضوعي والمشروع ذاتي
أين مكان الموضوعية من الذاتية؟ ويجيب سارتر بأن الذاتية : تكون مطلقة، ويتبع ذلك السؤال

ولهذا يكون وظيفة  .هي حد وسط بين الذاتية والموضوعية لحظتين من لحظات الموضوعية
وهذا التأسيس إبداع، ومن ثم . الذات تغيير موضوعية قائمة من أجل تأسيس موضوعية جديدة

 .1يمكن القول أن التاريخ هو اإلبداع البشري

ال (وهكذا فإن سارتر استطاع أن يكشف الجدل كقانون نوعي يضبط حركة اإلنسان :تقويم
كما أنه استطاع أن يحقق الخطوة االولى فقط في ).اليةالمادة كما ترى المادية أو كما ترى المث

اتجاه تجاوز المادية والمثالية باسناده الجدل لإلنسان، إذ أن تجاوز كل من المادية والمثالية يتم 
) المطلق(في المادية والفكر المطلق) المحدود(بإيجاد مركب يتضمن النقيض فيهما وهما المادة

تبعد المطلق من جدله اإلنساني واقتصر في حديثه عن الفكر في المثالية، غير أن سارتر اس
تحت ضغط  - كما أن سارتر.اإلنساني وهو ما لم يكن هيجل يعنيه عند حديثه عن جدل الفكر

ركز على عالقة الصراع في تفسير عالقة الفرد  - الحضارة الغربية الفردية التي ينتمي إليها
  .باآلخرين

  :��ن د��ي-ب
( الى منهج جدلى انسانى ذو أساس براجماتي يرفض الفصل بين الذات استند ديوي مفهوم 

تفاعل حيوي بين . "استناداً إلى تعريف الخبرة بأنها ) المعروف (عن الموضوع ) المعرف 
إلي ) الحاجة(هذا التفاعل يتم خالل االنتقال من الصراع بين اإلنسان وبيئته " اإلنسان وبيئته 
  . وهكذا )اإلشباع (التوازن بينهما 

�إذا كان منهج المعرفه االسالمى يرفض اسناد الجدل :  ا�	��� ا����� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����� و ا�	��� ا-+,�
ألن التصور التنزيهي هللا تعالى ينفي عنه األضداد وهي أساس الجدل كما ) اهللا تعالى(المطلق 

ن لما ألن هذا يؤدي إلي تسخير اإلنسا) المادة(كما يرفض اسناد الجدل للمحدود . في المثالية
هو مسخر له كما في الماركسية فإن اسناد الجدل لإلنسان ال يناقض المنهج اإلسالمي إذا 
نظرنا إليه كنسبة اإللهية نوعية تضبط حركة اإلنسان بشرط االستناد إلي األسس الغيبيه، 

  .الميتافيزيقية، للمنهج اإلسالمي والتي تحد الجدل وال تلغيه
        ::::���� ا�	10/ ا����ا������ ا�	10/ ا����ا������ ا�	10/ ا����ا������ ا�	10/ ا����ا��

                                                 
�"!، �(.�% "#�Uان /.رM&" �Q ا���Sد، دار ا��.RQ ا�#/ ��اد وه�J، /.ر�Q ����ًا وإ':.'ً.، �=���% �(.Oت. د 1

  .57 -56م، Xـ1967ا�(.ه�ة، 
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د المنهج الليبرالي إلي فكره القانون الطبيعي، وهي ككل األفكار االوربيه ذات جذور يستن 
أن مصلحه المجتمع ككل تتحقق ( ومضمونها...)السوفسطائيه، الرواقية( في الفلسفة اليونانية

  .).حتما من خالل عمل كل فرد فيه على تحقيق مصلحته الخاصة
وربيين أن الواقع قابل للتغيير،وان ما يحول دون علم المنهج  الليبرالي األوقد :  تقويم 

تغييره هي القيود المفروضة على فعالية القانون الطبيعي، وان عليهم أن يحطموا تلك القيود 
الزم للتغيير،وأدى هذا إلي تمرد األوربيين على سادتهم ، ) التحرر( حتى يتغير الواقع،وان

والنبالء وأمراء اإلقطاع ،ويمزقوا العالقات  وان يسقطوا وصايا الكنيسة وامتيازات الملوك
أدى تحطيم هذه القيود إلي قهر الطبيعة بالعلم والثورة الصناعية وإرساء قواعد . االقطاعيه

  ).الحضارة االوربيه المعاصرة( حضارة الرخاء   المادي 

 لى أنلكن رغم انه علمهم كيف يتحررون إال انه لم يعلمهم ماذا يفعلون بالحرية اتكاال ع
( وهذا ما أدى أن تصبح ثمار هذا التقدم . النشاط الفردي ينتهى إلي تحقيق مصلحه الجميع

الطبقات ( ألصحابه، بل كان بالنسبة إلي غيرهم  من المجتمعات االوربيه) ملكيه خاصة
فقرا على ) المجتمعات الشرقية في ظل االستعمار االوربى(أو المجتمعات األخرى) األخرى

ودية القرون الوسطي وبقيت المجتمعات االوربيه والمجتمعات األخرى فقر وعبودية كعب
 غير انه يجب مالحظه الخلل الكامن في الليبرالية.محرومة من ثمار التقدم إلي ما قبل قرنين

كمنهج والقائلة بان مصلحه المجتمع ككل ستتحقق حتما من خالل محاوله كل فرد تحقيق 
واقع المجتمعات  تكممثل للمجتمع ،وهو ما اثب مصالحه الخاصة،اى دون تدخل الدولة

االوربيه ذاته خطاه ،إذ قبل أن ينتهى القرن التاسع عشر حتى كانت ضرورة تدخل الدولة 
مع مالحظه انه بعد . مسلمه في كل المجتمعات االوربيه، وان اختلفت في مدى هذا التدخل

لشرقية وظهور نظام عالمي أحادى المتغيرات الدولية االخيره المتمثلة في انهيار الكتلة ا
القطب ممثال في الواليات المتحدة ظهرت بعض الدعوات التي تشكك في ضرورة تدخل 

  .الدولة

و يلتقي المنهج االسالمي مع المنهج الليبرالي في : ا�	��� ا����ا�� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����ا�� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����ا�� و ا�	��� ا-+,��ا�	��� ا����ا�� و ا�	��� ا-+,��
الواقع  ولكنه يرى  تقريره أن تحرير الناس من القيود المفروضة عليهم شرط الزم لتغيير

فعلى المستوى الذاتي نجد أن الوجه السلبي يتمثل . سلبي وإيجابي: أن لهذا التحرير وجهان
. في تحرير الذات من الغايات المطلقة الزائفة ،وهو ما عبر عنه القرآن باجتناب الطاغوت

ي غاية مطلقة إل) فعالً(فاتخاذ الطاغوت هو عملية تقوم الذات بموجبها بتحويل غاية محدودة 
والطاغوت بما هو كذلك قد يمد الذات ) ألن التصور لم يتصل بالمستقبل الذي يتخطاها(

بإمكانيات محدودة للتطور، لكن البد أن يأتي وقت يستنفذ فيه هذه اإلمكانيات، ويصبح بعدها 
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ع معوقاً للتطور، ألنه في واقع األمر األمر غاية محدودة بالزمان والمكان وبالتالي تخض
أما الوجه اإليجابي فيتمثل في أن اتخاذ اهللا تعالي ).للتغير في المكان والتطور خالل الزمان

غاية مطلقة يمد الذات بإمكانيات غير محدودة للتطور، ألنه ال تتوافر للذات اإلنسانية إمكانية 
  .التحقيق النهائي فضالً عن تجاوزها

تحرير فيتمثل في تحرير الفعل اإلنساني من أما على المستوى الموضوعي فإن الوجه السلبي لل
أي فعل مطلق زائف وهو ما عبر عنه القرآن باالستكبار، فاالستكبار هو إسناد الفعل المطلق 
لسواه تعالى، وهو ما يؤدي إلي إلغاء فعل اآلخرين، وبالتالي إلغاء المساواة بين الناس ،ونشؤ 

ه اإليجابي فيتمثل في أن إسناد الفعل أما الوج. عالقة ذات طرفين المستكبر والمستضعف
المطلق هللا تعالى يمد الفعل اإلنساني بإمكانيات غير محدودة للتطور ألنه ضمان موضوعي 

 .مطلق الستمراره

        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 


	� ا����� ا������ 

�تخاذ المفاهيم منهج المعرفه االسالمى يقوم على ا: ا-+4 ا��3 2�3 �	��� ا�	120 ا-+,��ا-+4 ا��3 2�3 �	��� ا�	120 ا-+,��ا-+4 ا��3 2�3 �	��� ا�	120 ا-+,��ا-+4 ا��3 2�3 �	��� ا�	120 ا-+,�
مسلمات ) بما هي مبادئ ميتافيزيقية غيبية) (التوحيد والتسخيرواالستخالف(رآنية الكلية الق

ولهذا الموقف شرعيته في الفلسفة الغربية، اذ أن المنهج بما هو . أولى للمنهج تحده وال تلغيه
التي تحكم حركة األشياء والظواهر واإلنسان، يقوم على ) السنن االلهيه(الكشف عن القوانين 

لتجربة واالختبار العلميين، ولكنه في ذات الوقت يقوم على افتراضات سابقة على التجربة ا
كما أن هذا ال يعني أن يتحول المنهج إلي منهج ميتافيزيقي ..مثل الموضوعية والحتمية

بالمفهوم الغربي أي يتحول إلي البحث في مشاكل ميتافيزيقية، إذ المنهج بعد ذلك هو النظر 
تعالى في الطبيعة والمجتمع أي معرفتها والتزامها كي ننجح في تحقيق ما نريد  في سنن اهللا

2'� (�� =� (>وا � ا6رض ;-�:#وا آ�8 "�= �& >2? �=
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@�A'Bا C�=�� ويترتب على هذا أن هذه السنن اإللهية تحكم حركة اإلنسان ".آ�ن
ا من أي مصدر مادامت كونه إنسان، بصرف النظر عن كونه مسلم أو كافر، كما يجوز أخذه

فلسفة (صحيحة، أما المفاهيم القرآنية السابقة الذكر والتي تشكل المسلمات االولى للمنهج 
وهي من بعد ال تلغي معرفة والتزام ). يسلم بصحتها(فمقصورة علىمن يؤمن بها ) المنهج

ذا اإلنسان بهذه السنن اإللهية بل هي ضمان موضوعي مطلق الستمرار هذه المعرفة وه
 .االلتزام

201	�� �120ا-+67,ف آ	��� ا+,�	�� �120ا-+67,ف آ	��� ا+,�	�� �120ا-+67,ف آ	��� ا+,�	�� �        ::::ا-+67,ف آ	��� ا+,�
اى ما دل على الفعل المطلق هللا (ويقوم االستخالف كمنهج للمعرفة على أن صفات  الربوبيه  

  :تظهر في عالم الشهادة على شكلين) تعالى
يتمثل في القواعد التي مصدرها الوحي والتي تحدد ظهورها في شكلها : شكل تكليفي 
  . تلغيهالتكويني وال 
  :يتمثل في السنن إاللهيه التي تضبط حركه الوجود الشهادى ،وهى على نوعين: شكل تكويني

  :التي تضبط حركه الوجود الشامل للطبيعة المسخرة واإلنسان المستخلف:السنن االلهيه الكلية

وا�123 0#ي � ا��.# F3�G �H ا���س، ": الحركة )1(
��O�& �P،  و&� أ�Nل ا* &� &�ء ;-��J� K اI6رض

� آ� دا�C، و$8G#S ا�#�Gح، وا��.�ب & ��; Tو�
�)# �@ ا���Yء وا6رض �GXت ��Uم �2UPGنBا." 

إن ا* \ �U� �& <ZGم �] ZG>وا &� " :التغير )2(
��3�-�." 

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

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

) اع المتناقضات في ذات اإلنساناى الترقي الروحي المادي من خالل صر" ( 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
لخطوات اى التناقض بين الواقع وغاية في الذهن، وقد عبر القرآن عن هذه ا:المشكلة •

1 �� ا6هC2 =� ه� &�ا=�< :"بمصطلح المسألة���-�G
1 �� ا�3�6ل =� ا�3�6ل * "."���2س���-�G

 " وا�#(�ل
اى إلغاء التناقض بينهما في الذهن ، وقد  عبر الفقهاء عن هذه الخطوة بمصطلح :الحل •

ما كما عبر القرآن عن الحل الرافض للوقوف إلي أحد النقيضين ويؤلف بينه. الحكم 
� ". "وآ��2P� 1�Aآ� أ&C و(`ً�:"بالوسطية والقوامةGAوا�

�#;�ا و% bUGوا وآ���ا �@ ذ�1 G % ا�U3إذا أ�
   "..=�ا&ً�

اى إلغاء التناقض بينهما في الواقع بتنفيذ الحل في الواقع، وقد أشار القرآن إلي :العمل •

�ت." هذه الخطوة�S�2ا ا�Yا&��ا و� �GAإ\ ا�" ... 
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  اى صفات االلوهيه( النقيضان فيه المطلق في مستواه الصفاتى ال مستواه الذاتي : يبعد تكليف

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

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

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

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

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

  .1)سيره إال بالموت فليس في هذه الحياة وصول يفرغ معه السير وينتهي
وهذا البعد يحدد البعد التكويني وال يلغيه فيكمله ويغنيه فيكون بمثابة ضمان موضوعي مطلق 

عليته ، فيحدد لإلنسان نوع المشاكل التي يواجهها، وطرق العلم بها ونمط الفكر الستمرار فا
  .الذي يصوغ حلولها ،وأسلوب العمل الالزم لحلها
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