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شهد التاريخ صراعاً متواصالً بين الفلسفة الفردية والفلسفة الجماعية ، وما يزال 

وكل واحدة من الفلسفتين تصر على منطلقها كأرضية . الصراع مستمراً حتى اآلن 

فأي المنطلقين أفضل في توفير األمن والسالم لإلنسان . أفضل لتنظيم المجتمعات 

ساني ومواصلته ؟ وهل يعالج اإلسالم مثل هذه وفي السعي نحو تحقيق التقدم اإلن

القضية ضمن خصوصيته الفكرية المتميزة ؟ على الرغم من أن اإلسالم ال يعالج 

هذه المسألة بطريقة تشبه النمط الفلسفي الجدلي الذي يبدو سفسطة في بعض 

األحيان ، إال أنه يقدم لإلنسانية رؤية متكاملة حول الفرد والجماعة مختلفة عن 

الطرح الفلسفي التقليدي وال يلتزم بمنهجية شبيهة بما هو متبع في األوساط العلمية 

يشكل اإلسالم الدين . وهذا بالتحديد ما أحاول البحث فيه في هذا الكتاب . والفلسفية 

الذي يقدم حلوالً لهموم ومشاكل اإلنسان واإلنسانية ، على األقل هذا هو رأي 

عالقة متبادلة بين الفرد والجماعة أو لكيفية بناء المجتمع المسلمين ، فهل يقدم حالً ل

 انطالقاً من القناعة بأحدهما ؟

 

وإنهـا الحجـر    . المسألة التي نحو بصددها على جانب عظيم من األهمية الفكرية           

األساس الذي يبنى عليه تنظيم العالقات في المجتمع والدولة ومؤسساتهما ، وهـو              

صياغة الدستور وما ينبثق عنـه مـن قـوانين ونظـم            الذي يلقي بظله على كيفية      

إنه يحدد كيفية عمل االقتصاد والعالقات االقتصادية الداخليـة         . وضوابط وتعليمات   

ومع العالم الخارجي ، وكذلك بالنسبة لألسس التربوية التي يراد للفرد أن يتعلمها ،              

وفوق ذلك يحدد الموقف    . والقيم والفضائل التي تجعل التعامل اليومي سلساً ويسيراً         

وإذا خال  . من حرية الرأي والتعبير والتجمع ومحاوالت التأثير في السياسات العامة         
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مجتمع معين أو دولة ضمنا أو صراحة من منطلق فكري كهـذا ، فـإن الفوضـى         

ستسود وتختل معها مختلف العالقات ، وبالتالي يصبح المجتمع عـاجزاً وتتخلـف             

 .الدولة عن تحقيق التقدم 
 

وإذا شئنا أن نفهم أي نظام فكري أو نظرية أو نظرية سياسية فإنه ال بد من فهم 

توجهه نحو الفرد والجماعة ، وإن لم يكن ذلك متيسراً بوضوح فإن على المرء أن 

وإذا تعذر الوقوف عند هذه المسألة . يبحث بين النصوص أو في خفايا السطور 

 البحث ومنهجيته ألنه ال يوجد نظام يقوم فإنه من المفروض أوالً إعادة النظر في

وإذا تبين أن النظام . و التفكير ويغفل عن هذا األمر أعلى أسس من العقالنية 

قاصر عن معالجته فإنه بالتأكيد يعاني من خلل في بنائه الجدلي ويصعب أن يكون 

 فإن وإذا كان القصور هو الحقيقة. صالحاً لمعالجة قضايا مجتمعات أو دول أو أمم 

النظام لن يتعدى كونه مجرد ومضات من الحكمة أو العظة األخالقية أو اإلرشاد 

أي أن النظام الذي يطمح صاحبه أو مؤلفه أن يكون متماسكاً وأساساً . السلوكي 

 .للتنظيم واالنطالق نحو التقدم ال بد له أن يحسم هذه المسألة المركزية 

 

 المسلمون أن اإلسالم صالح لكل زمان يقول. كذلك هو األمر بالنسبة لإلسالم 

وهناك اآلن تيار . ومكان ، وهو دين ودولة ، إنه لألرض كما هو للحياة اآلخرة 

إسالمي قوي ينادي بنهضة المسلمين ويدعو إلى اعتماد اإلسالم كمنهج حياة يخلص 

فهل يمكن ان يكون في اإلسالم نظام . العرب والمسلمين من حالهم الذي هم فيه 

ي سياسي متكامل ؟ وهل هناك ما يمكن أن نسميه النظرية السياسية اإلسالمية؟ فكر

 وهل يقدم اإلسالم تصوراً لمسألة الفردية والجماعية ويربط بين العنصرين ؟

 

تنعكس مسألة الفردية والجماعية مباشرة على مسألة حرية الرأي والتعبير والتي 

نية والتي تشغل العديد من الشعوب تعتبر من القضايا المركزية التي تمس اإلنسا
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فهذه المسألة باتت قضية نضالية بالنسبة للبعض وأخذت . والدول والحكومات 

وهي قضية . تشغل حيزاً مهماً في السياسة الدولية وحتى في العالقات بين الدول 

تمس بالتالي األركان الفلسفية التي تقوم عليها األنظمة السياسية المختلفة ، وتمس 

شرة مسألة حقوق اإلنسان التي أصبحت على قمة أولويات بعض الدول وبعض مبا

وهي تنعكس أيضاً على فكرة التعددية التي باتت محورية في . المنظمات الدولية 

معالجة النظام السياسي للفردية والجماعية تؤثر على . الطرح السياسي العالمي 

ووسائل اإلعالم وتشكل األحزاب حرية التعبير وتؤثر بالضرورة على حرية التنظيم 

 .وما يتبع ذلك من نشاطات منظمة 

 

وقد بات المسلمون ، خاصة أولئك الذين يعملون على إقامة الدولة اإلسالمية ، تحت 

العالم . ضغط استفهامي كبير تفرضه الظروف الفكرية والسياسية السائدة في العالم 

ماذا لو انتصرتم أيها المسلمون، . يطرح أسئلة ومطلوب من المسلمين اإلجابة عنها 

هل ستسمحون لغير المسلمين بالتعبير عن أنفسهم ؟ وهل ستحترمون التعددية فيما 

إذا وصلتم من خاللها إلى الحكم ؟ أم أنكم ستديرون ظهوركم لها على اعتبار أنها 

من بدع العالم الغربي ؟ وماذا عن مصير المسيحيين في بالدكم ، وهل سيعاملون 

اطنين أم كغرباء وكأنهم ليسوا أبناء أوطانكم ؟ أسئلة كثيرة مشابهة مطروحة كمو

أمام المسلمين ومن المتوقع أن يعمل المفكرون اإلسالميون على إعطاء إجابات 

 .إسالمية 

 

فمن ناحية هناك تنافس بين . إدارة الظهر للسائل ال تجدي وال هي باإلسالمية 

مل على إقناع الناس لكي يسود بهم ولهم أو مختلف مناهج الحياة وكل منهاج يع

ومن المتوقع أن يشحذ أصحاب كل منهاج هممهم وأقالمهم من أجل أن . عليهم 

ال يكفي أبداً أن يظن المرء أنه يقدم المنهاج األفضل . يصلوا إلى العقول والمشاعر 

ويدل على أحسن الطرق نحو الخالص ، وال يكفي الوقوف على الرصيف لمراقبة 
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بل من المتوقع أن تدخل المناهج في مناظرات حثيثة . لالعبين وإظهار هفواتهم ا

ومتصاعدة خاصة في عالم يشهد تطورات متسارعة وانقالبية في مجاالت االتصال 

ومن ناحية ثانية ، أولى الناس في اليقظة ومخاطبة الشعوب هم . وبث المعلومات 

ن واجب ديني وعلى األمة أن تقوم به المسلمون ألن نشر الدعوة اإلسالمية عبارة ع

، وألنهم يطرحون عقيدتهم ومنهجهم كبديلين لكل العقائد والمناهج السائدة في العالم 

 . اآلن 

 

يصعب على الباحث اإلسالمي أن يتكلم عن نظام سياسي إسالمي دون أن يوضح 

تجاوز بل يستحيل أن يكون هناك نظام سياسي ي. الموقف اإلسالمي من هذه المسألة

فالعالقات التي يقيمها اإلسالم ال تتضح إال من خالل موقفه من الفرد . هذه المسألة 

وإذا خال . والجماعة وكيفية التوفيق بينهما أو إزالة التوتر بينهما أو محاصرته

النظام من ترتيب أو حل لهذه المسألة فإنه يصعب على الباحث ان يحدد معالم 

جز ولكن ألن النظام ، إذا جاز أن نطلق عليه هذا العالقات وأسسها ليس بسبب ع

من خالل . الوصف ، سيعاني من الفوضى وعدم الوضوح أو عدم االكتمال 

دراستي لإلسالم خاصة من الزوايا الفكرية وجدت حرصاً دقيقاً ووافراً على نسج 

م العالقة المتبادلة بين الفرد والجماعة ، والحظت أن المسألة استحوذت على اهتما

وسأعمل من خالل هذا الكتاب على تحليل الرؤية . وتشريعات واضحة كبير 

ولكن قبل أن أفعل . كن من التفصيل والوضوح ماإلسالمية وتقديمها للقارئ بما ي

ذلك سأعمل على تقديم إيجاز لفكرتي الفردية والجماعية ، وللصراع الفكري الذي 

هذا وسيالحظ القارئ أنني أستعمل . ما زال دائراً بين الفالسفة فرديين وجماعيين 

ا عند مكلمتي الفرد والفردية بكثافة في بداية البحث ، لكنني أخفف من استعماله

الحديث عن اإلسالم لصالح الشخص والشخصية ألن بعديهما الفلسفيين ال يتوافقان  

  لكنيالفرد والفردية يعبران عن وضع عمل. تماماً مع اإلسالم كما سنرى فيما بعد 

 .شخصاً وشخصية يعبران عن حالة ذهنية 
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انطالقاً من النتائج التي يتم التوصل إليها حول هذه المسألة تتم مناقشة ما يترتب 

أي أن البحث في حرية التعبير والتعددية السياسية . عليها من حريات سياسية 

ث واالنتخابات والترشيح سيبنى على الموقف اإلسالمي من الفرد والجماعة من حي

ناقش توس. ظم داخله الحرية في اإلسالمتأن هذا الموقف يشكل اإلطار العام الذي تن

 .من داخلها أيضاً مسألة االغتراب اإلنساني والمبادرة الشخصية 

 

إنه يمس قضية حاسمة في فهم النظام السياسي . من هنا تتولد أهمية البحث 

هذه قضية لم . ة إسالمية أو بصورة أدق في الوصول إلى نظرية سياسي، اإلسالمي 

يتناولها البحث اإلسالمي بصورة مستقلة ولم تحظ إال بتعليقات موجزة جداً بين 

فمثالً تحدث حولها باقتضاب شديد محمد الغزالي في كتابه . صفحات بعض الكتب 

فريضة :  وكذلك يوسف القرضاوي في كتابه الحل اإلسالمي )1(خلق المسلم ، 

فقد أفردت المبحث ) بنت الشاطئ ( شة عبد الرحمن  أما عائ)2(. وضرورة 

السادس من كتابها الشخصية اإلسالمية للحديث عن الفردية لكنها لم تعط التفصيالت 

 أما محمد قطب فكان أكثر اختصاراً عندما ناقش المسألة كجزء من )3(. الالزمة 

 دراسات في  لكن كتاب)4(. الفصل الثالث من كتابه دراسات في النفس اإلنسانية

الفكر العربي اإلسالمي فيتطرق للمسألة في اجزاء مختلفة وإنما بصورة 

 )5(.عرضية

 

كتب كثيرة هي التي تأتي على ذكر الفردية والجماعية لكنها في الحقيقة ال تفصل 

بل الكثير من هذه الكتب يسهب في الحديث حول . وغالباً ال تتقيد بمنهجية علمية 

ه ويستغرق في العبارات الدفاعية في مواجهة ما اصطلح محاسن اإلسالم وعظمت

تضيع الفكرة في زحمة االبتعاد عن . على تسميته بالغزو الفكري الغربي 

بالطبع التعميم خطأ إذ أن هناك مؤلفات إسالمية . الموضوع ويضيع معها القارئ 



 6

نها تبحث إ. لية يحديثة ذات وقع علمي كبير وال تتخذ مواقف دفاعية أو ميوالً تجم

 .عن الحقيقة لتقدمها إلى قارئ يفكر ويريد ان يتعلم ويعرف 

 

لقد راجعت كتباً ومصادر كثيرة ألغراض هذا البحث علها تساعدني في التوصل 

إلى استنتاجات لكنني بصورة عامة لم أكن مرتاحاً لنمط أغلب المواد التي قرأت من 

فاظ وضعف في االكتراث في هنالك خلط بين األل. حيث دقة المصطلح والتعريف 

هناك اهتمام كبير في القضايا الفقهية المتعلقة بمسألة الحالل والحرام دون . المعاني 

حتى أن الكثير من المسائل كانت مكررة . القضايا الفكرية أو قضايا الحق والباطل 

ن من السهل أن يجد الدارس في المكتبة ثالثين كتاباً تتحدث ع. ومعادة بدون تجديد 

حكام الصالة وتأتي جميعها بنفس األفكار إال من بعض االختالفات الهامشية ، لكنه أ

من الصعب جداً أن يجد كتاباً حول البحث العلمي في اإلسالم أو حول قضية 

ربما تبدى لي هذا االنطباع بسبب ضعف مكتباتنا العامة والجامعية في . اإللتزام 

فكتبنا إجماالً قديمة أو ليست من االصدارات . فلسطين الناجم عن ظروف اإلحتالل 

سيمر زمن ليس بالقصير حتى نتمكن من بناء مكتبات حديثة مزودة الجديدة و

 .بالوسائل الحديثة وقادرة على شراء مختلف اإلصدارات والنشرات 

 

يجدني القارئ شديد التركيز على القرآن وسيجد زخماً في اآليات التي يتم 

"       : غرابة في ذلك إذ قال سبحانه وتعالى مخاطباً المسلمين وال. االستشهاد بها 

 لكن )6(،" ورضيت لكم اإلسالم دينا وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم 

هذا ال يعني أنني أغفلت السنة ، وإنما اعتبرت القرآن مهيمناً على كل مصادر 

لكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه ليك اعوأنزلنا "  :قال تعالى . التشريع اإلسالمي 

هواءهم عن ما جاءك أ بينهم بما أنزل اهللا وال تتبع كممن الكتاب ومهيمناً عليه ، فاح

 فضالً عن أن مختلف المصادر غير القرآن تختص غالباً باألمور )7(..."من الحق 

 .الفقهية دون الفكرية ، ويبقى القرآن أساس البناء الفكري اإلسالمي 
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. ق الغرض تم تقسيم الكتاب إلى عدد من الفصول باإلضافة على المقدمة لتحقي

ول بمراجعة األفكار الفلسفية الخاصة بمسألة الفردية والجماعية يتعلق الفصل األ

يعطي هذا الفصل فكرة . والتي أتى بها بعض الفالسفة الغربيين على مر األيام 

تح المجال أمام المقارنة مع الفكر  حول التفكير الفلسفي السياسي الغربي ويفةموجز

وبما أن الفكر الغربي يكاد يكون األوسع انتشاراً اآلن في الساحة . اإلسالمي 

السياسية فإنه من المهم أن يلم القارئ ولو بصورة موجزة باألفكار الرئيسة حول 

أما الفصل الثاني فيبحث بمسألة خلق اإلنسان في اإلسالم والتحول . الموضوع 

يهدف هذا الفصل إلى التمييز بين البشر واإلنسان وبين قوى . ي واالستخالف الجعل

كل منهما ، وتبيان أهمية العقل وموقعه في عملية الخلق ، وكذلك وضع النفس 

من شأن هذا الترتيب أن يساعد في ترتيب . وعالقتها بالسمع واألبصار واألفئدة 

 .مهمات اإلنسان في الحياة الدنيا 

 

 هاإلنسان في الحياة الدنيا وما هو مطلوب منوضع  الثالث فيناقش ما الفصلأ

سالمياً حتى يكون قادراً على تحقيق التوازن بين الخلْق والسلوك اإلنساني القويم إ

تتم في هذا الفصل مناقشة قضايا أساسية وهي . حسب المعايير اإلسالمية 

قاش بعد ذلك إلى الفصل الرابع ينتقل الن. المسؤولية واإللتزام والتقوى وربطها معاً 

الذي يدرس فكرة األمة اإلسالمية وواجب تطويرها وعالقتها بالتقوى التي تقود 

مة يتم هنا مناقشة مفهوم األمة والتزام األ. اإلنسان إلى تحقيق الفوز العظيم باآلخرة 

 .اإلسالمية وإرادتها االجتهادية والعالقة الجدلية بينها وبين المسلم 

 

عاله يتم وضع اإلنسان في إطارة اإلسالمي العام الذي المشار إليها أفصول في ال

إلنسان ، والذي يشمل ليشمل الخلْق والعوامل المختلفة التي تشكل الكيان الخُلُقي 

أيضاً حيوية ونشاط اإلنسان في الحياة الدنيا وذلك في ضوء التعاليم السماوية 
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ك يتم ربط الخلْقي بما هو مطلوب اجتماعياً خالل ذل. واألدوار المطلوبة منه حسبها 

غرض بهذا . من اإلنسان وتبيان التوافق واإلنسجام ما بين الخلْقي واالجتماعي 

يقودنا . الربط الجدلي المستند على مبدأ االنسجام الكوني من حيث وحدانية الخالق

ياسي اإلنساني هذا إلى تيسير عملية البحث في المسألة السياسية المتعلقة بالنشاط الس

. 

 

. ينتقل الكتاب بعدها لمناقشة حرية التعبير وما يمكن ان يتبعها من حريات شخصية

ربط هنا قضية خلْق اإلنسان مع الحكمة من التعاليم السماوية ومسؤولية الشخص تُ

ضمن هذا الفصل ستناقش حرية . عن أفعاله وأقواله ومع البناء الخالق لألمة 

ويتين وهما اصل آخر التعددية السياسية في اإلسالم من زثم يناقش ف. العقيدة 

. التعددية داخل اإلسالم نفسه والتعددية التي تشمل أحزاباً وتنظيمات غير إسالمية 

تنطلق المناقشة من مفهوم األمة اإلسالمية وسيادة الشرع اإلسالمي ومن المواثيق 

 .جماعات أو أمما والعهود التي يعقدها المسلمون مع اآلخرين سواء كانوا 

 

وية البيعة ايلي ذلك فصل حول االنتخابات والترشيح وتتم مناقشة االنتخابات من ز

. على اعتبار انها أساس المشاركة الشخصية في اتخاذ القرار واختيار ولي األمر 

. أما الترشيح فيخضع للمناقشة في ضوء مراتب التقوى بخاصة التقوى االستنهاضية

حرية وسائل اإلعالم والضوابط والمعايير اإلسالمية التي تحكم يلي ذلك فصل حول 

يتم ربط هذه الحرية بحرية اإلنسان في تكوين الرأي وتحريم التزوير أو . عملها 

ثم ينتهي الكتاب بخاتمة تربط مختلف العوامل بعضها . التضليل بأي وسيلة كانت 

 .ببعض وتجمل النتائج 
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