
 

 الجمع الممكن بین التوحید و السیاسة

 

في واألصل ، متعدد وغیَر واحًدا الشيِء جعُل بأنه : التَّوِحید العربیة اللغة               عرفت
التوحید كلمة شاعت وقد ، واحداً جعله أي توحیداً يوحد - وحد - من الثالثي                 مصدره
على بالفعل تتأسس والتي ، المعبود بوحدانیة اإليمان وصف في المتكلمین             لدى
، [ هللا إالَّ إله ال ] قولنا معنى في الثنائیة بتلك المتمثلة - واإلثبات النفي -                   مالزمة
والكالم ، الشبیه أو المثیل عن المعبود وتنزه الشريك نفي معنى تختزل الثنائیة               ھذه
فال ، ( شيء كمثله لیس ) - : قوله وصفھا في جاء التي حصراً الذات معنى في                    ھنا
بسطح وال بخط وال بعرض وال بصورة وال جسم بأنه وال جوھر بأنه الواحد هللا                 يوصف
الصدوق الشیخ قال و ، بزمان وال بمكان وال بحركة وال بسكون وال بخفة وال بثقل                  وال
اإلبكال حد الحدين عن خارج خلقه صفات جمیع عن متعال إنه ] : صفاته وصف                 في
إنما ، [ ذاته عین صفاته أن في ] البعض مقولة نفي يعني وھذا ، [ التشبیه                   وحد
في تجلیاته مظھر عن تعبر إنھا أو ذاته من مترشحة صفاته إن : القول                الصحیح
صفات عن المجید الكتاب في ورد ما وأما ، ذلك عن ممتنعة ذاته إن طالما ،                  الوجود
كل ] : قوله في ذلك يظھر كما ، مناسب معنى إلى مأولة فھي والتشبیه                 التجسیم
ھو وقل ، هللا إلى المرء به يتوجه عما كناية ھو فالوجه ، [ وجھه إالّ ھالك                   شيء
في الحال وكذلك ، والفناء للھالك قابل غیر هللا وطريق ، يتبع ان يجب الذي                 الطريق
وجه ھنا والساق : الصدوق قال ، [ للسجود ويدعون ساق عن يكشف يوم ] :                  قوله
قال ، المجید الكتاب في وردت التي األوصاف من ھنالك ما أخر إلى ، وشدته                 األمر
نحو على األوصاف تأويل في أي ] - : التوحید أھل قال ھذا وعلى المفید                 الشیخ
األلفاظ أطلقوا فإنھم - التشبیه أھل من نفر ذلك عن شذ وقد [ ظاھرھا من                 يخرجھا
صفات وجل عز � أن زعم حین األشعري أخطأ ھذا وفي ، - المعنى في                 وخالفوا
 . [ قديمه [ بھا يوصف

. 

، األيام قديم منذ التوحید وفي عن وتقريره بحثه جرى قد كله الكالم وھذا :                 أقول
التفاوت من بینھما فیما أي - والسیاسة التوحید - موضوعة في نبحث ونحن               والیوم
إلى فیھا ينظر التي الجھة من األمر سنبحث ، ؟ ؟ ذلك يكون وكیف أين ،                  واإلشتراك
أن شرط السیاسة مع ضد في لیست ولكنھا ، الخصوصیة شديدة كشأنیة              التوحید
التي فالسیاسة ، والحیاة المجتمع وخدمة واإلعمار البناء أجل من السیاسة             تكون



 

اإلنسان بھا يقوم التي الخدمة في ھي إنما ، وحسب الممكن فن لیست               نقصدھا
العمل يكون حال وفي ، والسالم والعدالة الحرية من الحیاة قیم وفق ، الحیاة                في
الطريقة لتعمیم أنا أمیل ولھذا ، النظري وفي المطلق في وكالماً شعاراً ولیس               واقعاً
روح نجد وھناك ، االشعبیة المصلحة وتغلیب الحكم مسائل في الموضوعیة             العملیة
النبوي القول ذلك منھا غیب ظھر عن ونرددھا نسمعھا مقوالت في حاضرة              التوحید
البنیة يتناول الخیرية معنى في والكالم ، [ الناس نفع من الناس خیر ] - :                  الشھیر
اإلسغالل جماح وكبح ، الثروة وتوزيع اإلقتصادية والبنیة والتكافل           اإلجتماعیة
والھواء الماء في شركاء الناس كون خالل من ، المشاركة مجال وفتح              والرأسمالیة
بھا يتباھى تندرات مجموعة ھي أو معجمیة صیغة لیس والتوحید ، والعمل              والخبز
لتكون هللا مع للعالقة تحرير ھي ال ، الفلسفة وأھل المناطقة وبعض الكالم               أصحاب
ألنه ، التوحید رسالة نرى السیاسة في إننا اي ، الخیرة الدوافع تلك بكل الناس                 مع
بوصف نرتبط ال وألننا ، بالحیاة العالقة ھذه غیر من للتوحید موضوع وال شأنیة                ال
ذلك وصفات أسماء من وأسم صفة لكل تحرير غیر من والمعبود العباد بین               العالقة
 . المعبود ، وجعل كل واحدة منھا في المحل الذي يجب أن نتفاعل معه ونتعاطى

* 

يقول علي لإلمام مقولة من سننطلق - والسیاسة التوحید - بین العالقة مجال               في
فئة من لیس ولكن الواحد هللا تعريف في سننطلق إننا أي ، [ بعدد ال واحد ] - :                     فیھا
والضرب والقسمة والطرح الجمع يلزمه الحساب مفھوم ألن ، المحسوبة            األعداد
شعور مع إيمان ھي ھنا الوحدانیة إن بمعنى ، التوحید لوازم من لیست               وھذه
نظیر وتجريبي حسي ھو بما ولیس ، والعقلي الذھني بالمجرد يرتبط ،              وأحساس
إن بدلیل ، عدد وال له أسم ال إنه على يدل - ھو - فضمیر ( أحد هللا ھو قل )                       قوله
قرينة - أحد - ولفظ ، الذات مفھوم بحسب للذات أسم لیس ھو فیھا - هللا -                   لفظ
ذلك ، للذات وصفاً ولیس يعبد به الذي أو للمعبود صفة ھناك هللا أسم إن على                  دالة
في ھو التوحید كمال ] - : إن إذ عنه منفیة الصفات بل صفة وال له نعت ال الذات                     ألن
نحكم ال أدق بمعنى ، الذات ھو المجھول الغیب إن أي [ الذات عن الصفات                 نفي
فیھا الوصف يمكننا التي األسماء أو الظاھرة الصفات خالل من المقدسة الذات              على
فإننا للمفردة اللغوي التفسیر تأملنا ولو ، والموضوعي المادي الواقع في             والتسمیة
سورة قالته الذي عن مفصوالً لیس تعريف وھو ، - بالواحدية - عرفھا قد                رأيناه
يعني ] المحسوب بالعدد لیس الواحد بأن منا التأكید ولكن ، واضح بشكل               اإلخالص
فاألمر ؟ ذلك يكون كیف أما ، العدد من المجرد الواحد أي ، [ عدد غیر من                   الواحد
اإلعتقاد أو التقلید المجال ھذا في ينفع وال المجرد العلمي العقلي بالبحث              مرتبط
عبر ، ذلك إلى المرء يصل حین إالَّ تتم ال ھذه في فالحجة ، سبق من                  بإيمان



 

، مطلق يقین عن يتم أن بد ال ذلك يتم وحین ، ھو وإيمانه ھو وتصديقه ھو                   وسائله
أن نقصد ألننا فذلك - والسیاسة التوحید - بین الجمع مالزمة تكون أن أخترنا إننا                 وبما
تكون حتى الملوثات كل عن وبعیدة الشوائب من خالصة التوحید كما السیاسة              تكون
البحث فئة في فقط ينخرط أن اليجب األمر وھذا ، الناس حاجات تلبیة على                قادرة
منذ التبسیط كان لذلك ، جمیعاً الناس ساحة يدخل أن يجب بل ، المغلق                العملي
ولیست تداولیة كلمة وجعلھا ، - تفلحوا هللا إالَّ إله ال قولوا - النبي بقول                 البداية
الحیاة وعن السعادة وعن العام الخیر عن مقوالته لیعمم أنطلق ومنھا ، صرفة               بحثیة
جنة ھي كما األخرة في ھناك أو أفالطون لھا أراد كما الدنیا في سواء ،                 الفاضلة
الجمع كیفیة في ھي إنما ، إشكالیة القضیة تبدو ال المتواضع نظري وفي ،                النعیم
عنھا شائع ھو كما أو الناس يفھمھا كما السیاسة وبین المقدسة القیم مفھوم               بین
بینھا ومن ، المستلزمات تتوفر حین ُمتاح عملي ھو إنما قدرياً لیس الجمع ھذا ،                 ؟
في التكامل أو الكمال بلوغ تعني إشتقاقیة صیغة الرشد وصیغة - الرشد -               مفھوم
حین طبعاً ، كبیرة بنسبة ناجحاً المرء عمل يكون ذلك يتوفر وحین ، العقل                أحكام
الدارج القول ويكون ، علیھا دال دلیالً الرشد يكون الحیاة في العدالة مفردة عن                نتكلم
أجل من العمل أو البحث ھي إنما القول يوازي ، الممكن فن بأنھا السیاسة                عن
المنطقیة النسبة وھذه ، !! الخطر في الوقوع من الحذر وتوخي المصالح              تحقیق
أو كذباً أو نفاقاً أو نفوراً أو شراً لیست السیاسة من تجعل علیھا الحصول يمكن                 التي
، بھا والمشتغلین الساسة فعل وبین معناھا بین يخلطون من لھا يختار كما ،                تحايالً
المصالح أھل فعل بحسب يحكمون الذين بالمتطفلین - : أوغسطین صنفھم             وھؤالء
عمل ھي ) - : الفارابي تعبیر بحسب منھا والُمراد مادتھا بحسب ولیس ، -                 والغدر
الحال يعني ال السعادة وتحقیق ، ( الحیاة في سعادته لإلنسان يحقق بما               يتعلق
التربیة مجال ضمن حركته في يتمدد وھذا ، بالفعل واقعي ماھو بل              اإلفتراضي
، الحاكم إختیار وطريقة والسالم واألمن والدفاع والقضاء والحاكمیة والرعاية            والتعلیم
من الطغات يعمله الذي العكس ولیس ، والعدل والنظام للقانون يؤوسس فیما              أي
ذلك وفي ، واإلرھاب واإلكراه والقمع الحقوق ومصادرة الحريات وخنق والتعدي             الظلم
أي ، والسالم والحرية العدل نظرية عمل آلیة مع وممكناتھا السیاسة ضبط              يمكننا
تظھر وھنا ، - المنكر عن والنھي المعروف في - اإلنسان عمل مجال في                ضبطھا
- بین فالجمع إذن ، األشیاء ھذه تحقیق على يحفز أنفك ما الذي التوحید                جدلیة
وفي ، والحیاة باإلنسان المعنى عالقة حدود في ممكن جمع - والسیاسة              التوحید
ونشأ ، والجمھورية والسیادة والحرية والسعادة العام والخیر العدالة مبدأ نشأ             ھذا
، الرأسمالیة ھیمنة من اإلقتصاد وتحرير المرأة وتحرير السلطات فصل            مفھوم
المعرفة نظرية إن أظن وال ، اإلنسان حقوق حول الرئیسیة المبادئ على              والتأكید
النبوة وفلسفة ، واألخالق اإليمان ومفھوم والقانوني الطبیعي العقل           ومبادئ



 

التوحید رسالة في ممكنة الخطاب ووحدة الجمع أن على دلیالً إالَّ الوحي              وفلسفة
من الغاية ألن ، األسم بنفس الموسوم كتابنا في إلیه عمدنا ما وھذا ،                والسیاسة
والكالم ، الخیرة اإلرادة تتحرر حین الجمع فكرة يقبل العقل جعل في ھو               الرسالة
في أنشأكم الذي ھو - قوله جاء ولھذا ، الواقعي الممكن في بل المتخیل في                 لیس
وقد - قل - قوله في حاضراً األمر فعل كان وتلك ھذه وبین - فیھا وأستعمركم                  األرض
 . تكرر ذلك بتكرر الُمراد

 

 
 


