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 .اللهم اشسح صدزي و ٌسس امسي و حلل عقدة من لساوي ًفقه قىلي اما بعد 
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 و بعد اجتياش هره املسحلت بعد جهد كبير و صبر كثير اهدي ثمسة جهدي هرا 

 الى صاحب القلب الكبير أبي الري كان عىها لي و سىدا في حياتي 

  إلى أمي الغاليت اسكنها هللا فسيح جىاهه و الى  قسة عيني و بهجت سسوزي اخىتي 

 .  و الى من وقف بجاهبي 

 إلى كل أساترتي الكسام الرًن دزسىوي  و إلى كل طلبت شعبت الفلسفت الرًن 

 أجد فيهم معصة خالصت في قلبي و اجد فيهم الصداقت و الىفاء من أولى السىت الدزاسيت 

 .إلى آخس سىت جامعيت

 .إلى كل ألاصدقاء وألاقازب
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 لقد عاش العالـ الغربي زمنيف مضاديف زمف الظمكمات ىكذا دعتو أكركبا كزمف 
التنكير تكلد عف ىذيف الفترتيف مصطمحات ذاع صيتو كبمغت ذركاه األقصى ككاف سببا في 

تحكؿ العالـ األكركبي، أال كىك مصطمح العممانية إنو المفيـك الذؼ كاف لو الفضل بأف 
 .ينطكؼ اإلنساف األكركبي مرحمة جديدة حديثة نحك التقدـ

أما عف العالـ العربي كمف خالؿ الرؤية نحك الغرب ما دعى إلى تبني العممانية عمى 
كعمييا تشكمت فترتيف عربيتيف ابتدأت  األكلى . األرضية العربية اإلسالمية بيدؼ النيضة

في القرف التاسع عشر أكلى بدايات تأسسية لعممانية عربية كالثانية منذ القرف العشريف حتى 
 .يكمنا ىذا

أصبحت العممانية  في العالـ العربي إشكالية قائمة بذاتيا ككنا ارتبطت بالديف 
اإلسالمي الذؼ اعتبر المشرع األساسي لمعالـ العربي فأصبحت العممانية كاإلسالـ كجيا 

لكجو في إشكالية عربية احتمت مكاف أساسيا ييدؼ إلى تحديث المجتمع العربي اإلسالمي 
 .كفي محاكلة خضكعو ألسس عممانية تحديثية تكاكب التقدـ الغربي

قد برز في ىذا الصدد مجمكعة مفكريف بيف مؤسسيف كرافضيف كناقديف لمعمانية، 
ميدكا لمشكمة مفاىيمية، باعتبار أف العممانية مصطمحا غربيا جديدا عمى الفضاء العربي 

اإلسالمي كانتيت باختالؼ الرؤػ في العالقة بيف اإلسالـ كيعتبر أمثاؿ فرح أنطكف كشبمي 
شميل كسالمى مكسى كغيرىـ مف دعاة مؤسسة حركة العممانية في عصر النيضة، أما في 
الفكر العربي المعاصر كانت تمؾ النظرة النقدية بيف اإلسالـ كعقيدة كالعممانية كمشركع في 
كسط ىذا الصراع بيف الجديد كالقديـ نجد مف بيف ىؤالء المفكريف، دمحم أرككف، طيب التيزني 

 .كحسف حنفي كغيرىـ كثيريف

كمف المفكريف المساىميف بدرجة كبيرة كمتعمقة في إشكالية العممانية في الفكر العربي 
ىك عبد الكىاب المسيرؼ، التي تتميز دراستو عف كل الدراسات السابقة المعاصرة، بإنتاجو 
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الكافر لكـ ىائل مف الدراسات حكؿ الحداثة الغربية كالعممانية في محاكلة إبداع رؤية جديدة 
تيدؼ إلى نيضة عربية إسالمية، كتميز أيضا بطرح مفاىيـ بصيغ جديدة تمؾ المفاىيـ 

 .الغربية السابقة التي تحيزت لمعالـ العربي اإلسالمي

إف ظيكر العممانية في الفكر العربي اإلسالمي ما دفع لعبد الكىاب المسيرؼ ألف 
يسمؾ منحى جديدا في تفسير ىذه النظرية كالتعمق فييا انطالقا مف سابقاتيا ىذه النظرية 

التي اعتبرىا المسيرؼ عالقة بيف التفسير كالممارسة التفسيرات التي تعبر عف مطامح العالـ 
العربي كاآلماؿ المتكقعة منو كبيف المضمكف الغربي لمعممانية كالممارسة الفعمية في العالـ 

 .العربي

فأف ما دفعنا لتناكؿ مكضكع العممانية ىك ذلؾ المبس المفاىيمي الذؼ استعصى عمى 
فاف تناكؿ الظاىرة العممانية ليس باألمر الييف . العالـ العربي أف يحظى بفرصة مف التقدـ

في الخطاب العربي اإلسالمي سكاء مف حيث التعريف ك أيضا مف حيث الخصكصية 
 .العربية اإلسالمية

ك مف خالؿ ىذا الطرح فاف اإلشكالية الرئيسية لمكضكع بحثنا ىذا ك التي نطرحيا 
 : في التساؤؿ األتي

كيف تبنى الفكر العربي لمفيـك العممانية ك كيف فسر عبد الكىاب المسيرؼ إلشكالية 
العممانية ك ما عالقتيا بمضاميف الحداثة الغربية ك تشكميا ك ىل يمكف لمعممانية أف تككف 

 .نظرية لدراسة العالـ العربي في تداكليا عمى المستكػ االجتماعي ك الديني 

 ك ينتج عف ىذه اإلشكالية العامة مشكالت جزئية ك التي نستصيغيا في التساؤالت اآلتية 

 كيف تبنى العالـ العربي لمشكمة العممانية؟  

 كيف نشأت الحداثة الغربية ك ما مصادرىا ك كيف انتقدىا عبد الكىاب المسيرؼ؟ 
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 ما ىي العممانية الجزئية ك العممانية الشاممة عند المسيرؼ؟

 ما ىي مالمح الخطاب العربي اإلسالمي الجديد في كسط ىذه النظرية عند المسيرؼ؟ 

تتضمف أىمية بحثنا ىذا الذؼ يتناكؿ مكضكع العممانية عامة ك العممانية عند عبد 
الكىاب المسيرؼ خاصة ككف اف مفيـك العممانية اصبح رىانا قد تجمى في العالـ العربي ك 

 .خضكعو لتفسيرات كثيرة ك متعددة 

نيدؼ مف خالؿ ىذا البحث عرض رؤية جديدة في دراسة العممانية  ذات منحى 
مختمف مف خالؿ عممانية المسيرؼ لفتح المجاؿ لمتعريف بالمفيـك ك مضمكنو ك سياقاتو ك 

 التجديد لمرؤية العربية اإلسالمية 

فاف أطركحتنا ىذه تتمخص األكلى في كركنكلكجيا المفيـك ك مف ثمة خصصنا 
 دراستنا عمى مفكر مف نمكذج الفكر العربي المعاصر ىك عبد الكىاب المسيرؼ 

اعتمدنا في دراستنا لمكضكع العممانية عمى المنيج التحميمي عامة نظرا الف المكضكع 
فرض عمينا تبني ىذه المنيجية إضافة الى المنيج التاريخي ك المنيج النقدؼ الذؼ يميز 

 .دراسات المسيرؼ 

 ك قد كاجيتنا صعكبات في ىذا البحث مف أىميا 

االستيالؾ الكافر لنكع مف ىذه المكاضيع ما استعصى عمينا التجديد فيو ككف انو 
يدكر في نفس اإلشكالية ك كذلؾ استيالؾ الكتب ك الكقكؼ عند لحظة زمنية مف ىذه 

 الدراسة 

يتعمق األمر أيضا بالتمقي العربي لمعممانية ك عالقتو باإلسالـ ما أدػ إلى تعقيد 
المسالة أكثر بيف العقيدة التي يتبناىا العالـ اإلسالمي ك اليكية ك بيف الحياة االجتماعية ك 

 السياسية 
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مكف أف ىذه الدراسة شاممة ك متنكعة ك مختمفة فمـ نتمكف مف دراسة كل مناحي ىذا 
 .  المكضكع فقد اجتيدنا في تنسيق ك بناء بحث نمـ بو دراسة شاممة ليذا المكضكع

 لقد ارتأينا عمى تقسيـ خطة بحثنا إلى فصميف منقسميف سابقتيـ المقدمة 

يتضمف الفصل األكؿ عنكاف مفيـك العممانية كنشأتيا ك تقسـ ىذا الفصل إلى أربعة 
مباحث متناسقة ففي المبحث األكؿ يتمعنكف بمكضكع مدخل مفاىيمي لمعممانية أما المبحث 

الثاني يتضمف عنكاف طبيعة العممانية في الفكر الغربي أما عف المبحث الثالث فيتعمق 
مكضكعو بالعممانية في الفكر العربي الحديث ك يأتي في المبحث الرابع آراء في العممانية 

 .في الفكر العربي المعاصر

أما عف الفصل الثاني فخصصناه لنمكذج بحثنا كتحت عنكاف العممانية عند عبد 
 . الكىاب المسيرؼ 

عبد الكىاب المسيرؼ أنمكذجا كينقسـ ىذا الفصل إلى ثالثة بحكث األكؿ يتضمف 
عنكاف مشركع المسيرؼ الفكرؼ كالمنيجي، أما المبحث الثاني كىك بعنكاف إشكالية الحداثة 

 .في الفكر الغربي أما عف المبحث الثالث كاألخير يخص بعنكاف إشكالية العممانية

 .      كخاتمة كخالصة لمفصل األكؿ كالثاني
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مفهوم العممانية ونشأتها : الفصل األول

 تمهيد

 لمعممانية مفاهيمي مدخل: األول المبحث

 الغربي الفكر في العممانية طبيعة: الثاني المبحث

 الحديث العربي الفكر في العممانية: الثالث المبحث

 آراء في العممانية في الفكر العربي المعاصر: المبحث الرابع

 خالصة الفصل
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 :تمهيد

إف التبني العربي لمجمكع الثقافات الغربية كمنيا العممانية قد نتج عنيا دراسات عربية 
عديدة كمختمفة ما جعميا إشكالية فمسفية كسياسية، حيث أف ذلؾ االختالؼ المضاميني، 
الديني كالسياسي، الثقافي كاالجتماعي بيف الغرب كالمشرؽ دفع إلى العممانية بأف تخطك 

 .بداية نحك دراسة مفاىيمية معمقة ككنيا مصطمح حديث النشأة عمى الفرؾ العربي اإلسالمي

فنجد العممانية في الفكر العربي محل جداؿ منذ فجر النيضة كخصكصا ككنيا 
دخمت إلى عالـ يكتسي غطاءا إسالميا خالصا فرض ثنائية بينو كبيف العممانية فأصبحت 

 .العممانية كاإلسالـ دراسة األكثر تدا كال في الفكر العربي الحديث كالمعاصر

 كما أف الرؤية المطمقة عمى اإلنساف الغربي كمميزاتو الجبارة التي تتسـ 
بالحداثة كالتقدـ كترسيخ مبادغ مثل الحرية كالمساكاة كاف تمقي الفكر العربي لمعممانية أكثر 

 .تحمسا كعمل عمى االجتياد في محاكلة تبنييا كخضكعيا لمفضاء العربي اإلسالمي

كمف خالؿ ىذا الطرح كاف البد أف نذكر العممانية مف حيث المفيـك كالنشأة كدخكليا 
 .إلى العالـ العربي
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 مدخل مفاهيمي لمعممانية: المبحث األول

 الحقل الداللي لمعممانية 

  اإلنجميزية sécularismeإف مصطمح العممانية ترجمة غير دقيقة لكممة 

 كالمذىب العممي معناه  scienceذلؾ أف العمـ في اإلنجميزية كالفرنسية معناه 
scientific فيي ال صمة ليا بمفع كقد جاء في دائرة المعارؼ البريطانية في تعريفيا 

 بأف العمـ العممانية حركة اجتماعية تيدؼ إلى استبعاد النظر  sécularismeكشرحيا لكممة 
اإلنساني كعدـ االىتماـ بيا ىك غيبي إلى االىتماـ بيذه الدنيا كحدىا، كذلؾ أنو كاف لدػ 

الناس في العصكر الكسطى رغبة شديدة في العزكؼ عف الدنيا كالتأمل في هللا كاليـك اآلخر 
في تنمية النزعة " العممانية" sécularisme كفي مقاكمة ىذه الرغبة حيث ييدؼ مصطمح

 .1اإلنسانية باعتبارىا مذىبا يسعد اإلنساف كالطبيعة عمى الغيبيات

 كل ما ىك دنيكؼ أك مادؼ فيك عكس  secularيقكؿ معجـ اسكفكرد شارحا لكممة 
ديني فيك ليس ركحي، فيقابل الديف الالديني مثل التربية الالدينية الفف أك المكسيقى الالدينية 

فالسمطة االدينية ىي عكس الديف كليست الكنيسة، فيي الحككمة كىنا ال يمكف أف يككف 
 .2الديف أساس لألخالؽ التربية

ىك اتجاه في  " sécularismeكصدر عف المعجـ الدكلي الثالث الجديد عف مفيـك 
الحياة أك في أؼ شأف خاص يقـك عمى مبدأ أف الديف أك كل االعتبارات الدينية يجب أف ال 

 كىي تعني أف 3"تتدخل في الحككمة فيي تعني السياسة الالديينة البحثة في الحككمة
كىي نظاـ اجتماعي في األخالؽ مؤسس عمى فكرة . السياسة الالدينية البحثة في الحككمة

                                                           
  .130، ص 1999، 3عدناف صمد زرزكر، جذكر الفكر القكمي كالعمماني، المكتب اإلسالمي،  بيركت، ط- 1
سفر بف عبد الرحماف الحكالي، العممانية نشأتيا كتطكرييا كآثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، دار اليجرة، لبناف، - 2

  .15دط، دس، ص 
  .130عدناف دمحم زرزكر، مرجع سابق، ص - 3
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كجكد قياـ القيـ السمككية كالخمقية عمى اعتبارات الحياة المعاصرة ك المعاصرة كالتضامف مف 
 .االجتماعي، دكف النظر إلى الديف

 بمعنى الركح الدنيكية secularismكيقكؿ قامكس العالـ الجديد كيبستر لتفسير كممة 
ىك نظاـ مف المبادغ كالتطبيقات التي ترفض . أك االتجاىات الدنيكية المضادة لمركح الدينية

أؼ شكل مف أشكاؿ اإليماف كالعبادة، كأف الديف كالشؤكف الكنسية ال دخل ليا في شؤكف 
 .1الدكلة كخاصة في التربية العامة

قد خضع التعميـ انطالقا مف نشأة العممانية إلى فرض نظاـ تعميمي تربكؼ جديد عمى 
عكس النظاـ السككالتي الكنسي، فأصبح التعميـ متكجيا تكجيا عممانية في تربية الجيل 

 .العمماني عمى أسس عممانية دنيكية مدنية ال دخل لمديف فييا

 recularisme, secalarيتضح أف التعريفات المعجمية قد أقحمت ىذا المصطمح 
العممانية إلى العالـ بمعنى الدنيا فيي ليست نسبة إلى العمـ، كبالرغـ مف تشدد الديف الكنيسي 

كالمكقف المتعصب عمى العمـ كالعمماء ما أتاح لظيكر ىذا المصطمح في نشكء العممانية 
 .2كممارستيا

 إلى كممة secularإال أف بعض المعاجـ مثل معجـ أكسفكرد انتقل مف كممة 
secularism  العممانية باعتبارىا مفيـك يذىب إلى أف البد مف أف تككف األخالؽ لصالح 

 .3البشر في ىذه الدنيا كاستبعاد كل االعتبارات الدينية المستمدة مف اإللو

 أؼ عمماني  seculaireكيرػ معجـ ركبير لممرادفات كالمعاني المعاكسة أف كممة 
 فيي تعبر عف كل ما ىك جديد، . كىي  صفة مضادة لمعاني قديـ، مكركث، سابق

                                                           
  6.، ص 1994، 7يكسف القرضاكؼ، العممانية كاإلسالـ كجيا لكجو، مكتبة كىبة، مطبعة المدني، القاىرة، ط- 1
  .47المرجع نفسو، ص -2

3-Dominique Le Fur, Yoel Fround, et autres, dictionnaire synonymes, nuant et contraire, 
Carobert, Paris, p1068.  



15 
 

 

  seculiarismeال يحتكـ إلى العصكر القديمة كخصكصا العصر الكسيط أما كممة 
 .temporel1، حديث civil، مدني laiqueعمماني فيك تعبر عف الئكي 

  secularتاريخ استخدام مصطمح لمعممانية 

مع نياية " secular"إف كممة العممانية مفيـك حديث النشأة، كقد استخدـ مصطمح 
حيث أف ىذا   عند بداية ظيكر الدكلة القكمية الحديثة1648الحرب الثالثيف عاما سنة 

 .التاريخ يكافق عميو كثير مف المؤرخيف كمسقط رأس السمطة الكنسية كمكلد الدكلة العممانية

كتعتبر حرب الثالثيف عاما ىي آخر الحركب الدينية الصميبية بيف الطائفييف 
حيث  الكاثكليكية كالبركتستانتية كقد نتج عنيا مذابح مريعة مف الرجاؿ كالنساء كحتى األطفاؿ
لى تقل كل ما ىك ممتمؾ مف طرؼ  أدت ىذه الحركب إلى كجكد ىذه النزعة العممانية كا 

 .2الكنيسة إلى الدكلة الحديثة

عبرت العممانية في فرنسا بتحكيل كل الممتمكات الكنيسة إلى الدكلة كيعتبر جكرج 
 :أكؿ مف حدد ضبط مفيـك العممانية حيث يقكؿ* ىكليكؾ

اإليماف بإمكانية إصالح اإلنساف مف خالؿ الطرؽ المادية، دكف التصدؼ لقضية "
اإليماف الديني بالقبكؿ أك بالرفض كقاؿ عنيا إنيا المذىب الذؼ يسعى لتنمية الجكانب 

                                                           
1 -Dominique Le Fur, Op, p1068. 

. 130، ص 2006، 1دمحم عمي البار، العممانية جذكرىا كأصكليا، دار العمـ، دمشق، ط -2
 كاتب انجميزؼ كلد في برنياـ في 1906 يناير 22، 1817، ابريل 13.ىك جكرج يعقكب ىكليكؾ ؾ: جكرج ىكليكؾ*

 .1851انجميترا، صاغة العممانية في مقالة لو في مجمة لو ديزنرك، سنة 
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الجسدية كالفكرية كاألخالقية لإلنساف كما أنيا ال تشترط لإللحاد منيجا لمكصكؿ إلى 
 .1"أىدافيا

نما  كىذا يعني تمؾ الرؤية السطحية لمعالـ دكف الخضكع في أصل العالـ إلى الخالق كا 
الككف نشأ مف العدـ ىك ذا طبيعة مادية ىذه النزعة اإلنسانية العقالنية ما دفعت باإلنساف 
لغاء كل ما ىك  إلى ىذا النكع مف التفكير الكضعي في بناء فكرة العالـ عمى نحك مادؼ كا 

 .ديني كحتى تمؾ التفسيرات التي جاءت لتفسير الككف كالشرح في أصمو

كمف ىنا فاف النظرة المادية انطمقت مف الفصل بيف الديني كالدنيكؼ كالتفكير في 
 .الدنيا مف منظر الطبيعة كالعالـ الظاىرؼ 

 :العممانية في المعاجم العربية

يقـك المعجـ الكسيط أف العممانية مف كممة العمماني بفتح العيف منسكبة إلى العمـ 
كبمعنى العالـ عمى أساس أف ذلؾ العمـ ىك الذؼ حرر اإلنساف مف السمطة الدينية كغير 

 .2نظرة اإلنساف مف الديني إلى الدنيكؼ أؼ العالـ، فيك خالؼ الديني كالكينكتي

كذكر المعجـ المغة العربية المعاصرة العممانية مف كممة عممف، يعممف، عممنة، فيك 
جعمو غير ديني، ال ييتـ إال بشؤكف الدنيا : معممف كالمفعكؿ معممف، عممف نظاـ الحكـ

مطاكع عممف، صار : تعممف الشخص- يتعممف تعممنا، فيك متعممف: كتعممف" عممف الدكلة"
: مفرد: أما عمماني". تعممنت المدارس، تعممف النظاـ"غير ديني فاىتـ بشؤكف الدنيا فقط 

اسـ منسكب إلى عمـ بمعنى عالـ غير ديني يعني بشؤكف الدنيا كيعتقد بفصل الديف عف 

                                                           
. www.locmaine.com: عكض بف دمحم القرني، العممانية التاريخ كالفكرة ، ضمف مكقع -1
  .624، ص 2004، 4أنظر شكقي ضيف، المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية، مكتبة  الشركؽ الدكلية، مصر، ط-2
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الديف عممانية بفتح العيف مذىب يخرج كل االعتبارات الدينية مف العالقات المدنية ك التعميـ 
 1"دكلة عممانية"العاـ 

يرػ معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب أف العممانية مف كممة عمماني كىي 
صفة تطمق عمى كل ما ىك ديني التي يقـك بيا المتعبدكف في الكنيسة المسيحية مف غير 
 .2الكينة أك الرىباف، كقد تطمق ىذه الصفة أحيانا عمى القسيس الذؼ يرعى ابركشية معينة

 :جذور مصطمح العممانية

ينجر عف كممة عممانية مفاىيـ عديدة منيا مف صاغت ليا مفيكما جديد كمنيا مف 
إف العممانية كمصطمح حديث يعتبر نظرية حديثة كنقصد . أقحمتيا في جداؿ حكؿ المفيـك

بيا دراسة المفيـك عمى المستكػ الخطابي الذؼ يعمل عمى الحفر في المجاؿ الداللي 
 .كالتاريخي

فمف حيث الحقل التاريخي ليذه الكممة نجد أف العممانية مصطمح استخدـ ضمف 
التي تعبر عف " مكندكس"إلى جاذب كممة " عمماني"بمعنى " سيككلـك"سباؽ المغة الركمانية 

 .العالـ فيي متعمقة بمفيكمي الزماف كالمكاف

أما في السياؽ اليكناني فقد أعطت تفسيرا بمعنى الزمف أك الدىر اك الحقبة، كلـ يخرج 
االستعماؿ المسيحي لكممة عمماني عف ىذا الخط العاـ فقد استكعيت المسيحية ىذه المعاني 

 .3اليكنانية حيث قامت بتبيئتيا كدمجيا ضمف السياؽ الديني الكنسي

                                                           
  .1545، ص 2008: 1أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة، ط-1
، ص 1984، 2مجدؼ كىبة، كامل الميندس، معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب، مكتبة لبناف، بيركت، ط-2

59  .
طاىر دمحم الميساكؼ، المعيد العالي العالمي لمفكر : سيد دمحم نقيب العطاس، مداخالت فمسفية في اإلسالـ كالعممانية، تر- 3

  .39، ص 1كالحضارة اإلسالمية، ط
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 تعبر عف معنى الزماف كالمكاف فيي تشير إلى اآلف secularثـ إف لفع عمماني 
بمعنى الحاضر فيي مرحمة تمظي عمى اإلنساف كالنظر حكؿ العالـ فقط كنجد أيضا كممة 

آيكف، أيكناس اليكنانية تعبر عف نفس المفيـك العممانية كتعني بيا األياـ أك القرف، كاالىتماـ 
 ىي مفردة نجدىا في الكتاب المقدس تعبر عف كممة secularكالعممانية سيككالر . بالحاؿ
aion اليكنانية كقد استخدميا ىك مر بمعنى طاقة الحياة كطكؿ الزمف كقد اختمف مفيـك ىذا 

 ليا جذكر ىندك aionالمصطمح ليعبر عند أفالطكف بمعنى العمر الخالد كالخمكد، إف مفردة 
 .أكركبية

 بمعنى مدة أك عمر في السنسكرينية نجد مفردات تقابل aioكىي مشتقة مف كممة 
 كفي العربية يكجد يـك كأياـ التي تقابل مفرد ayuh-ayus-ayuni-aym مثل aioمفيـك 
aion1 كىي أيضا النيار كالدىر كالعصكر. 

كمف خالؿ ىذا التفسير فإف العممانية مف ىذا المنطمق تعبر عف كل ما ىك دنيكؼ أؼ 
 .العالـ بما  فيو مف الزماف العمر، المدة كالمكاف، فيك يسير نحك التكيف مع العصر

 .كنجد ىنا ترابط بيف مفيـك التعكلمية كىي التكيف مع ا لعالـ كالعممانية

كىناؾ طرح آخر دعى إلى أف العممانية كممة ذات سياؽ ديني كردت في العصر 
الكسيط كىي تعبر عف حمو األسقف بيف طكره الدنيكؼ كالكنسي، حيث يشترط في الطكر 

الكنسي البتكلية بمعنى عدـ الزكاج كالدنيكؼ في حاؿ عمالنيتو كينبغي القكؿ ىنا أف العممانية 
البد بأف تفتح بالعيف ألنيا ال تحيل إلى العمـ بل إلى العالـ كىي مف الجذكر اليكناني 

laikos كالالتيني laicus  

 

                                                           
، دار التكزيع كالنشر اإلسالمية، الجيزة، 1دمحم إبراىيـ مبركؾ، حقيقة العممانية كالصراع بيف اإلسالمييف كالعممانييف، ج-1

  .10-8، ص ص 2000
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 .1الذؼ اشتقت منو كممة عممانية فاالنيكس ىك مف ينتمي إلى الشعب إلى العامة

كما أف نحت عمما في تدؿ عمى األلعاب الفركسية التي كانت تقيميا الكنيسة عمى 
 .2رأس كل مئة سنة ميالدية، احتفاال بقضاء قرف كدخكؿ إلى قرف جديد

إلى المنحنى الدنيكؼ غير الديني كتعمق  (العممانية)كمف ثمة استسغ ىذا المفيـك 
مف خالؿ استبعاد . تصكره بالتصكر الزمني كالمكاني كراح يستسيغ مكانتو في عامة الناس

عمما أف مصطمح عمماني في العصر الكسيط كاف يعبر عف اإلنساف . المؤسسات الدينية
 . الديني الذؼ يمشي كراء أىكاء الدنيا، فكانت مرتبة العمماني آنذاؾ ىك أقل مكانة

كعمى  خالؼ الرأؼ الذؼ يقكؿ أف الكنسية قد اعتبرت العمماني دنيس األرض، فيناؾ 
طرح آخر أشار إليو بعض المؤلفيف إلى أف العممانية تحيل إلى ترتيب الحياة العامة تأمر بو 

ضع ما "المسيحية، عمال بالعبارة الشييرة التي ينسبيا اإلنجيل إلى السيد المسيح كالتي تقكؿ 
ثـ، : "، كيمكف أف نقكؿ مف كرد في كتاب اإلنجيل في أصل اآلية"الو هلل كما قيصر ليقصر

يا : فمما جاءكه قالكا لو. رسمكا إليو قكما مف الفريسييف كالييركدسييف لكي يصطادكه بكممة
معمـ نعمـ أنؾ صادؽ كال تبالي بأحد ألنؾ ال تنظر إلى كجكه الناس، بل بالحق تعمـ طريق 

لماذا : فعمـ رياءىـ كقاؿ ليـ" "هللا يجكز أف تعطي جزية لقيصر أـ ال؟ نعطى أـ ال نعطي
لمف ىذه الصكرة كالكتابة فقالكا لو لقيصر " نجريكني؟ ايتكني بدينار ألنظره فأتكا بو فقاؿ ليـ

 .3أعطكا ما ليقصر كما هلل هلل فتعجبكا منو: فأجاب سيكع

إف المعنى العاـ ليذه اآلية ىك فصل الديف عف الدكلة كانتسبت إلى المسيح عميو 
السالـ عندما حاكؿ النظر في أمر الجزية التي يدفعيا الييكد لمركماف، كمعنى القيصر كما 

                                                           
، لماذا ترفض العممانية، ضمف مقالة العممانية معناىا كنشأتيا ككيف دخمت بالد الغميفيالشيخ أبك سميماف دمحم  - 1

. 17المسمميف، ص 
. 217المرجع نفسو، ص ، الشيخ أبك سميماف دمحم الغميفي، لماذا ترفض العممانية: انظر - 2
. 17، 12، 12أنجيل مرقس،  - 3
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أشار إليو بعض المؤلفيف عمى أنو يعبر عمى السمطة المدنية كالقائمكف عمييا، كالكالء 
 .1كاالحتراـ ليذه السمطة الحاكمة

ال نستطيع الحسـ بمصداقية تفسير اآلية كالتأكيد عمييا في ىذا الشرح، ألنو يعتبر 
اجتيادا في التأكيل كرأؼ فمسفيا يسمط الضكء عمى أف العممانية ذات بذكر مسيحية ما جعل 
إعادة النظر في السياؽ الداللي لكممة العممانية كالحفر كالتنقيب في المعنى ككما أشرنا مف 

خالؿ جيكلكجيا المفيـك فيك يعكد إلى األصل الركماني ثـ اليكناني كمف ىنا لـ يستطع 
منظركا ىذا المفيـك أف يتخطكا العصر الكسيط دكف تبني العممانية في ىذا السياؽ التاريخي، 

عمى أساسو أف ىذه الديانة التكحيدية قد تأثرت بالديانات السابقة عمييا كقد كجدنا في ىذه 
 .األخيرة جذكر العممانية فييا

بالرغـ مف أف مفيـك العممانية يتخطى السياؽ النيضكؼ الغربي عمى اعتبار أف 
سمسمة ىذا المعنى ذات مفيـك عريق كلكف األمر يختمف في ىذا العصر النيضكؼ ألف 

العممانية لـ تتشكل تشكال كاقعيا محضا إال خالؿ القرف الثامف عشر فمـ يكف ىذا المفيـك 
قاصرا عمى رجاؿ الكنسية فحسب بل تجاكزت العممانية كاتسع نطاقيا لتدؿ عمى انتقاؿ 

شخص مف العالـ الركحي الديني إلى المدني، كتطكر المعنى ليصبح شامال معاني عدة ذات 
 .2منحنى اجتماعي كسياسي

 :العممانية قراءة في المفارقات

إف تطكر معنى العممانية قد دفع بيا ألف تككف مذىب ذات نظرية قائمة بذاتيا ككف 
نما ىك مفيـك ممتبس، كقد اتخذ  أف مفيـك العممانية مفيكما ليس بسيطا مف حيث المعنى كا 

                                                           
. 15عكض القرني، العممانية التاريخ كالفكرة، مرجع سابق، ص - 1
. 28، 27، لماذا ترفض العممانية، مرجع سابق، ص الغميفيالشيخ أبك سميماف عبد هللا بف دمحم : أنظر - 2
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عدة أشكاؿ داللية تعبر عف اختالفات في الرؤػ الفمسفية كحتى في السياؽ التاريخي الذؼ 
 .صدرت منو ىذه العممانية

 بداية نجد أف العممانية ذات تصكر عقالني ىذا التعريف الذؼ ينص عمى االقتصار 
عمى الفعل البشرؼ كخبراتو في إدراؾ الحقائق كتصريف شؤكف الحياة كىد انتيج اإلغريقي 
ىذه الطريقة في التفكير، كسادت ىذه العقمية في عصر النيضة فإف الفكر اإلغريقي لو 

خاصية عقمية استمت بأف عقكليـ استبعدت عف االقتناع بأف يككف ىناؾ شيء يسمى كحي 
 .1يتدخل في الشؤكف الحياتية

إف تقديس العقل في الفكر اإلغريقي يبدك ككأنو بداية لصياغة نحك العممانية غير 
المباشرة كيبدك ىذا الطرح طاغيا عمى فالسفة اليكناف كخصكصا سقراط الذؼ مجد العقل 

كقدسو كتصكر أف ىذا العالـ لف يضيء إال إذا أضاءه النكر العقمي مستبعد كل تمؾ 
الطقكس الدينية مقتصرا عمى أف فيـ الحياة ال يككف إال بتنشيط العقل كىك النكر اإلليي 

الذؼ يضيء كاجية الحياة الدنيا كلكي نفيـ الحقيقة في ظمو فاف الفمسفة السقراطية تميل إلى 
المعنى الدنيكؼ الذؼ تعبر عنو العممانية، كحتى أفالطكف حمل ما حمل إليو سقراط إال أف 

نظرتو إلى السياسة كخصكصا في كتابو الجميكرية التي تحمل آراء عممانية محضة 
كخصكصا في ذلؾ التبني مف التعظيـ بالعقل كاعتباره أرقى طبقة، إضافة إلى أنو قد 

خصص لمدكلة اليكنانية مجمكعة دساتير يمشي عمييا شعبو كما خصتيا العممانية التنكيرية 
في المجتمع األكركبي إال أف الشكل العمماني في عصر النيضة كاف شامال أكثر مف الفترة 

 .اليكنانية العقالنية

                                                           
. 21دمحم ابراىيـ مبركؾ، حقيقة العممانية كالصراع بيف اإلسالمييف كالعممانييف، مرجع سابق، ص : أنظر - 1
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كمف ىنا فاف ىذا ىك المعنى الحقيقي لمعممانية التي ال تسمح لشيء آخر غير العقل 
أف يتدخل أدنى تدخل في حياة اإلنساف كتصكراتو كال يترؾ لمديف نفسو أف يحدد مكقعو مف 

 .1تمؾ الحياة بل ىي إرادات العقل

 يعني secularثـ إف العممانية ذات صفة تعبر عف عممانية اإلنساف فيك عمماني 
إال أف ىذا . كضعية العالـ في زمف أك مرحمة كما أشرنا سابقا في المعنى كالجذكر العممانية

المفيـك تارة ما يستصاغ نسبة إلى العمـ بمعنى عمماني بكسر العيف ككف أف ظيكر العممانية 
جاء عف طريق الثكرة العممية كالكشكفات العممية، كتارة أخرػ ما يشير إلى العالـ كىك 

الخركج مف النخمة الدينية المظممة التي سادت في العصر الكنسي إلى النكر كالتكجو نحك 
 .2الحياة الكاقعية دكف الحياة الدينية الركحية

كىك المؤمف بذلؾ كيقصد بيا " سيككالريست"إف العمماني في المغة اإلنجميزية يعبر 
إيمانو الذاتي انطالؽ مف النزعة اإلنسانية الخالصة دكف غيرىا مف األمكر الدينية الركحية، 

 . ككذا نسبة إلى العمـ التجريبي

إف مصطمح عمماني نسبة إلى العمـ يعبر عف ذلؾ الصراع بيف الكنسية كالكشكؼ 
العممية التي كاف تدعك لحياة عممانية جديدة شاممة معيا العمـك كازدىار الحركة االجتماعية 
كالصناعية كالسياسية نتج عنيا تحرر اإلنساف مف سمطة الديف كحل محمو البزكغ الصناعي 
لى التقدـ العممي اليائل كاالستقرار السياسي كاالجتماعي  كالذات المفكرة في القادـ الجديد كا 

 .3كالذؼ بدا كاضحا في القركف األخيرة

                                                           
. 13دمحم ابرىيـ مبركؾ، حقيقة العممانية كالصراع بيف اإلسالمييف كالعممانييف، مرجع سابق، ص  - 1
. 13سيد دمحم نقيب العطاس، مداخالت فمسفية في اإلسالـ كالعممانية، مرجع سابق، ص : أنظر - 2
. 20عكض القرني، العممانية التاريخ كالفكرة، مرجع سابق، ص  - 3
" االستشراؽ"مفكر أدبي فمسطيني أمريكي، كناقد لمحضارة الغربية ككاف أشير كتاب لو ىك  (2003-1935): ادكارد سعيد*
 مف قبل غكستا غكتيريز، في أمريكا الالتينية كىك تحرير الالىكت 1973ىك مصطمح ظير في عاـ : الالىكت التحررؼ *

. المسيحية انتمائو إلى النزعة العقمية
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في حيف أف الصياغة لمفيـك العمماني ىك صياغة تحيل إلى العالـ فنجد أف العممانية 
نما بفتح العيف  نسبة إلى العالـ الدنيا كقد أشار إليو المفكر  (العممانية)ال بكسر العيف كا 

العربي ادكارد سعيد مصطمح الدنيكية مرادؼ لمعممانية كمعارضا لمديني عمى اعتبار أف الديف 
المسيحي مرتكز عمى الدراسات الغربية حتى تمؾ التي تنقص الرؤية الدينية، كقد اعتبر 

اليسار الغربي المتبني لمرؤية العممانية ديني التكجو أك ما يسمى الالىكت * ادكارد سعيد
كلما كاف الديف مكجكد بالقكة فيك كاف يمارس سمطة عمى الثقافة الغربية حتى في * التحررؼ 

 .1صكرتيا العممانية، كبالرغـ مف استبعاد الديف إال إف استبعاد كممارستو بشكل غير كاعي

تبيف اإلشارة ىنا إلى ما يقصد بو ادكارد سعيد بأف الديف المسيحي مرتكز عمى 
الدراسات الغربية، ىك أف الديف أك النص الديني اإلنجيل ذا منحنى يعبر عف الكاقع أكثر منو 
ديني أؼ إسقاط الكاقع في تأكيل النص الديني كما يكاءـ الحياة الدنيكية، يمكف أف نقكؿ أف 

باعتبار أف النص " الديف في حدكد مجرد العقل"إيمانكيل أشار إلى ىذا الطرح في كتابو 
 الديني ىك نص قصصي يجب صياغتو عمى حسب ما يميل إليو العقل ال العكس

اندراج المرء في العصكر ك األزمنة كالتاريخ ال في عالـ "كيرػ أيضا ادكار سعيد 
 اليسار اآلف مثقفيالالىكت أك نظاـ النظرية الالىكتي المتعالي الذؼ ينجذب إليو العديد مف 

كىنا يكتشف لنا مكقف مف العممانية عمى أساس العنصر التاريخي في مقاؿ الالىكتي أك 
 .2"التاريخي في مقابل النظرية

الذؼ يعتبر التاريخ ما يصنعو * استكحى ادكارد سعيد مفيـك التاريخ مف المؤرخ فيكك
 .3 فكؽ البشريةدكغمائيةالبشر بإرادتيـ ال مثمما ىك شائع في الفكر الديني بأنو 

                                                           
. 85البشير ربكح، العممانية كالسجالت الكبرػ في الفكر العربي المعاصر، ابف النديـ، الجزائر، دط، سنة، ص -1
. 86المرجع نفسو، ص -2

. ىك جيامبا تيستا فيكك فيمسكؼ ايطالي كمؤرخ  قانكني (1744-1668): فيكك* 
. 31-29البشير ربكح، مرجع سابق، ص ص-3
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إضافة إلى طرح آخر في صياغة معنى العممانية كقد أرخ البعض في مفيكميا عمى 
 إلى أصل الىكتي lacitأنيا تعكد لكممة عممانية بفتح العيف كىي مشتقة مف الكممة الالتينية 

قبل أف تمبس دالال جديدة ذلؾ أف التقميد الكنسي عكدنا عمى التمييز كما ىك رسمي كما ىك 
 ىي تأييد  l’ardinationكأسقف عمماني فالرسامة  (االكميركس)الئكي بيف أسقف رسـك 

الجماعة الدينية لمسمطة الرسمية لألسقف كما تعني تأييد الكنيسة لمدعكة االليية أك االنتقاء 
اإلليي في حياة خادـ الكنيسة أما األسقف العمماني فإف االسقفية مف المياـ التي يقـك بيا 

كلكنيا ليست ىي المجاؿ الكحيد الذؼ يعمل فيو فيك ال يعد جزءا مف الجماعة الدينية 
 كقد كاف مبرر لحاجة إلى ىذا التمييز، فإف العممية التي يقـك بيا بعديف l’ordreالرسمية 

األكؿ ىك رجل ديف مف الناحية الشكمية كمف الناحية الرسمية ال يعد رجل ديف كىنا يعبر عف 
  جذرا يكنانيا  laicusكقد نجد لمكممة الالتينية . البعد العمكمي

    eaúêcكالذؼ يحيل إلى المعنى العمكمي كما يحيل إلى معنى السكؽ الشعبية 

كىكذا يكمف الفكر الديني عف التعبير عف نفسو داخل المؤسسة الدينية الرسمية 
ليخرج إلى إطار عمكمي بفيمو عامة الناس كيشرؼ عميو مف ال يظير بمظير رسمي 

 .كنسمي ىذا الخركج مف الرسمي إلى العمكمي الئكتك أك عممانية

كيعبر مفيـك العممانية المغة الفرنسية الميئكة كالذؼ يعتبر األكثر شيكعا كاستعماال 
 1887-1882ذات خصكصية فرنسية كقد ظير ىذا المصطمح البيداغكجي الصادر ما بيف 

تحت إشراؼ فريدنيا بكساف كاستخدـ ابتداء اإلحالة عمى عممية إصالح التعميـ التي قادىا 
إلى سمطة الدكلة الجميكرية ** الجميكريكف، الذيف قامكا بتحكيل المدرسة الدينية السككالئية

                                                                                                                                                                                     

ىي مدرسة ظيرت في العصكر الكسطى كتعني ما ينتمي إلى المدرسة الدينية كانت في القرف العاشر، : السككالئية**
. 518، ص 2001، 2أحمد خميل، منشكرات عكيدات، بيركت، ط: ، تر1أنظر، أندريو الالند، مكسكعة الالند، ج
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في أكاخر القرف التاسع عشر ثـ ازداد شيكعو أكثر في مطمع القرف العشريف كثـ أعاله رسميا 
 .19051سنة 

كقد فسر السكسيكلكجيكف لمديف مناظرة لمفيـك العممنة كىك فقداف األىمية االجتماعية 
لمديف في المجتمعات الحديثة، المجتمع الذؼ يقـك عمى معايير عقالنية المتعمقة بالعمـك 
كالتقنية كىذه رفقت بتغييرات ديناميكية اجتماعية كقد كاف أك ما فتح لمسار العممنة ىك 

المجاؿ االقتصادؼ الذؼ يعبر عنو باالقتصاد الحر أك الرأسمالية في القطاعات الصناعية 
المختمفة الذؼ يعمل فرقا لالستغالؿ عف الديني كانتشر شيئا فشيئا ليصبح تأثيره كامف عمى 

النطاؽ االجتماعي كزكاؿ األىمية االجتماعية عف الديف في األداء أك العبادة كغالبا ما يشار 
 désenchantementكفكرتو التخمص مف الكىـ * ليذه التحميالت إلى ماكس فيبر

كالرأسمالية ىي السحر الذؼ غير العالـ نجدىا خاصة في كتابة المشيكر األخالؽ 
إذا كانت العممانية سببا في اختفاء الذيف فقد أثارت . البركتستانتية كالركح الرأس مالية

تغييرات اجتماعية ديني كىنا رأػ الديف في محاكلة تقمص في الفضاء االجتماعي كاضطر 
إلى أف يأخذ في االعتبار فكرة العممانية في محاكلة التكيف معيا مثل الكاثكليكية، في زمف 

الفاتيكاف الثاني، كأخرػ كانت مؤيدة لمعممنة الدينية مثل الحركات البركتستانية 
 .2األنجمكسكسكنية

 فإف معنى سياسي في  politicككذا تعمق مفيـك العممانية في المجاؿ السياسي 
 تعني الحككمة  politicaالمعجـ المستكرد كتعني إدارة الدكلة كىي مف المفظة اليكنانية 

فالسياسة ىي مستصاغة مف كممة سيس كساس كتسيس ك تعني تنظيـ الحككمة كجعل 
 .3الشيء ذا طبيعة سياسية

                                                           

، 80البشير ربكح، العممانية كالسجالت الكبرػ في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص- 1  
مفيـك يشمل معتقدات كممارسات العديد مف الطكائف المسيحية: الكاثكليكية*   

2-Jean Baubénot, sécularisation et laicitation, école pratique et religion laïcité, p 13-14.  
.1005، ص 2003دمحم بدكؼ، عمر األيكبي كآخركف، قامكس اكسفكرد المحيط، اكاديميا، بيركت، دط، : أنظر- 3  
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فاف خكض العممانية في المجاؿ السياسي تصل إلى كممة العممنة كىي كممنة 
الممتمكات الكنسية إؼ تحكيميا إلى ممتمكات الحككمة أك الدكلة، كمف ىنا يمكف تعريف 

 .العممانية فصل الديف عف الدكلة أك عف السياسة

كمف خالؿ ىذا الطرح فإف مفاىيـ العممنة مثل العممانة بكسر العيف كالعممانية بفتح 
العيف كالمينكة ال تشير إلى نفس المعنى كخصكصا مفيـك الميئكة الذؼ يعد مفيكما أشمل مف 

 .العممانية الذؼ يعبر عف إلغاء نيائي لكل أشكاؿ الديف

لقد نبعت العممانية مف التنكير الغربي كجاء : "يقكؿ القس األلماني جكنفرايد ككنزلف
ثمرة الصراع بيف العقل كالديف كانتصاره عميو باعتباره مجرد أثر مف حقب التاريخ البشرؼ 

كلقد مثمت العممنة تراجع المسيحية كضياع ... يتالشى بإطراء مف مسار التطكر اإلنساني
كتحكؿ معتقدات المسيحية إلى مفاىيـ دنيكية كالفصل النيائي بيف ... أىميتيا الدينية 

 1"المعتقدات الدينية كالحقكؽ المدنية كسيادة مبدأ ديف الالسياسية كسياسة الالديف

إف عالقة اإلنساف بالسياسة ىي عالقة تمتد بعمره عمى األرض إال أف تمؾ السياسة 
كاف كامنة في الديف، ذلؾ الديف المتسمط الذؼ كاف يشرع لإلنساف النظاـ الحياتي 

االجتماعي كاالقتصادؼ انطالقا مف الشرائع الدينية إال أف ىذه القكانيف االليية لـ تكف لرجاؿ 
الديف سكػ شكال لتمرير تمؾ السمطة السياسية كمف خالؿ ىذه المغاالة ما شرع جاء الفصل 
بيف الديف كالسياسة، الذؼ يتضمف تحرير القانكف مف إرادة رجاؿ الديف ىكذا جاءت العممانية 

 .باستبداؿ حكـ االستبدادؼ لرجاؿ الديف كالممكؾ إلى حكـ مدني قانكني

فاف السياسة ىي مفيـك عريق النشأة إال أف استعمالو في ظل السمطة الدينية ما 
 .أخفى شرعيتو كمستكاه الذؼ برز في نشأة الدكلة العممانية

                                                           
، 2007، 2دمحم عمارة، الخطاب الديني بيف التجديد االسالمي كاستبداد االمريكي، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، ط - 1

. 77ص 
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 طبيعة العممانية في الفكر الغربي: المبحث الثاني

إف المطارحات الفكرية التي صاغتيا العممانية في بذكرىا األكلى ليس باألمر الييف 
عمى الفكر األكركبي كخصكصا أف مثل ىذا الطرح ال يتقابل مع الطرح الديني الذؼ كاف 
سائدا في العصكر الكسطى، إف الكضعية األكركبية قد كانت تحت كطئت السمطة الدينية 
 .كالكنسية كقد تتبع ىذا التضارب بيف الديف كالعممانية مجازر في حق المجتمع األكركبي

ىنا يمكف القكؿ أف العممانية شيدت ظركفا قاسية حينما أعمنت عف نفسيا فقد ظيرت 
 .كانت سببا في فرض العممانية فكرتيا. كسط أجكاء مف الصراعات

 مقدمات العصر الوسيط   

لقد نشأت الكنيسة منفصمة عف الدكلة الركمانية، باعتبار أف الكنيسة ذات صفة 
 . إليية

يعتبر أكغسطيف أف شعار الكنيسة يكمف في أف المدينة األرضية ىي مجتمع الخطأ الذؼ 
أعطك ما لقيصر "البد لو مف دكلة حيث أف مكاطني ىذه المدينة السامكية تحت شعار 

 ".لقيصر

ف سقكط اإلمبراطكرية الركمانية كاف دافعا في كلكج الكنيسة كعظمتيا كثرائيا كسمطتيا  كا 
عمى المجتمع األكركبي التي فرضت عميو فكرة أنو ال ينظر إلى المستقبل بل إلى نياية 

التاريخ عمى أساس أف اإلنساف نزؿ إلى األرض ليكفر عف ذنبو كخطيئتو التي اقترفيا آدـ، ك 
 .1قدـك المسيح

                                                           
. 103، ص 2015، 1، المركز العربي، ط1، ـ1عزمي بشارة، الديف كالعممانية في سياؽ تاريخي، ج: أنظر- 1
رئيس جميع األساقفة كالمقارنة كصاحب أعمى درجة كينكنية، ككممة بطريريؾ مشتقة مف الكممة : اكاليطكبريؾ: البابا* 

. بمعناىا رئيس اآلباء (أب كارش رئيس: باترؼ )ارش  كالتي تتككف مف مقطعيف -اليكنانية باترؼ 
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عمى السمطة الزمنية عمى أنيا ال * اتصفت العصكر الكسطى أيضا بسمطة البابا
 تنظر إلى الزمف المستقبل 

بل إلى الخالص، كبعد ما سقطت اإلمبراطكرية الركمانية كحمت محميا الكنيسة 
احتضنت الكنيسة الممالؾ المسيحية  (1087-1015)الكاثكليكية في عيد كريغكرؼ السابع 

كأصبحت كارثا فعميا لإلمبراطكرية الركمانية كبمغت السمطة الكنسية أكجيا في العصر 
 .1الكسيط

 أسباب نشأة العممانية

 الطغيان الكنسي وحكم رجال الدين

لـ يكف ينتو القرف الثامف الميالدؼ إال كاف شارؾ ممؾ البرابرة قد نجح في نشر 
المسيحية كحماية البابابكية كقد لعبت اإلمبراطكرية الركمانية التي أسسيا شارلماف، التي 
لعبت دكرا حاسما في تدخل البابا في شؤكف السمطة السياسية حيث قاؿ البابا غريغركؼ 

إف أقكػ الممكؾ مستمدة مف كبرياء البشر كقكة رجاؿ : "السابع مساندة لمكقف السمطة البابكية
الديف مستمدة مف رحمة هللا، إف البابا سيد األباطرة يستمد قكتو مف تراث سمطة القديس 

 : القكانيف التالية1087كقد جاء في األكامر الباباكية بعد كفاتو في عممنة " بطرس

 البابا كحده يتمتع بسمطة عالمية -

 البابا كحدة يمتمؾ سمطة بعيف األساقفة أك عزليـ -

 جميع األمراء يجب أف يقبمكا قدـ البابا كحدة -

 ال يجكز عقد أؼ مجمع ديني عاـ دكف أمر مف البابا-

                                                           
. 109عزمي بشارة، الديف كالعممانية في سياؽ تاريخي، مرجع سابق، ص  - 1
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 .1ليس ألؼ فرد أف يمغي قرارا بابكيا في حيف أف مف حق البابا أف تمغي قرارات بقية الناس-

إف  "(1261-1198)كقد قاؿ أحد الباباكات في القرف الثالث عشر أرنست الثالث 
الخادـ الذؼ أقامو هللا عمى شعبو إنما ىك نائب المسيح كخميفة بطرس فيك قائـ بيف هللا 

في حيف أف النزاع كاف " كعباده دكف الرب كفكؽ البشر كىك يحكـ الجميع لكنو ال يخدمو أحد
حاصال بيف األباطرة كالباباكات، قد كمف بأف تككف السيادة المطمقة لمبابا، كمف خالؿ الحكـ 

 (االكميركس)الكنسي كانقالب االبطارة كىزيمتيـ انجاز عامة الشعكب األكركبية لمكنسية 
 .2كطبقة رجاؿ الديف

فاف رجاؿ الكنسية أك رجاؿ الديف قد استكلكا عمى المؤسسة اإلمبراطكرية كتأسيس 
نظاـ ديني مركبا تركيبا عضكيا دقيقا كىذه الميزة أكسبتيـ نفكذا مستمرا ال يقبل المنافسة 

 .3كيصعب اقتالعيا، كقد نتج عف تمرد األباطرة بالفشل في مكاجية الكنسية الباباكية

كلقد كاف لسمطة الكنسية أضرار لحقت بالشعكب مثل بيع المناصب الدينية، كصككؾ 
الغفراف كامتالكيا لعشرات اآلالؼ مف األزقاء أك األقناف إلى جانب أمالكيا اإلقطاعية 

 .4كاألكقاؼ كالضرائب

 الصراع بين الدين والعمم

شيد الديف كالعمـ في القركف الكسطى صراعا حادا ككاف ىذا الصراع بيف مؤيدؼ العمـ 
كأنصار الكنسية المعارضيف لو، كلما كانت الكمفة األكلى لمكنسية فيمكف القكؿ أف العمـ كاف 
مع صراع بيف الكنسية التي كانت تتمتع بالسمطة الدينية فقد كانت شرانية رجاؿ الديف أشنع 

عمى أنصار العمـ فقد عممت الكنسية عمى احتكار العمـ، كىيمنتيا عمى الفكر البشرؼ 
                                                           

. 135-133عدناف دمحم زرزكر، جذكر الفكر القكمي كالعمماني، مرجع سابق، ص  - 1
. 135مرجع نفسو، ص ، عدناف دمحم زرزكر، جذكر الفكر القكمي كالعمماني-  2
. 12سفر الديف عبد الرحماف الجكالي، العممانية نشأتيا كتطكرىا، مرجع سابق، ص  - 3
. 14-13المرجع نفسو، ص  - 4
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إف أكثر أصحاب الكظائف العممية حتى في أكج "بأجمعو كيقكؿ برنتف في ىذا الصدد 
العصكر الكسطى كانكا ينتمكف إلى نكع مف أنكاع المنظمات الدينية، ككانكا جزءا مف الكنسية 

ذا فقد ." كقكؿ آخر1"فقد كانت تتدخل في كل شؤكف النشاط البشرؼ كالنشاط العقمي خاصة كا 
كاف رجاؿ الديف يتمقكف تعميميـ في الكنسية يككف دكف يحتكركف الحياة العقمية فكانت 

 ".الكنسية منصة المحاضرة كالصحافة كالنشر كالمدرسة

كشاف آخر دعى بالتأثر بالفكر اإلغريقي، آراء أرسطك كبطميمكس في محاكلة التكفيق 
بيف الديف كالفمسفة، كىذا طرح جديد في العصكر الكسطى سمي بالفمسفة المسيحية حيث 
دمج المسيحيكف في صرح فمسفتيـ ككل ما كصل إليو العمـ البشرؼ كقد احتضنت الكنسية 

فكانت فمسفة أرسطك كعمما أف االسكندرؼ . ىذه الفمسفة كتبنتيا رسميا في جامعتيا المقدسة
 .2أصال مف أصكؿ الديف المسيحي

كقد شيدت أكركبا أيضا الطريق إلى النيضة عف طريق مراكز الحضارة اإلسالمية 
في األندلس كصقمية التي كانت تشيع نكرا عمـ كالمعرفة، كيستمد األكركبيكف منيـ مناىج 

 .3تفكير كقد لجأت الكنيسة في ىذا العدد إلى محاكـ التفتيش

اعتبرت الكنيسة أف كل ما ىك إسالمي كفر كمف ىنا محاكلة منع كل كافد مف 
األندلس أك صقمية مف فكر إسالمي، كما جرػ في ظيكر بعض العمماء الذؼ جاءكا 

التي تجمت نظرية *معاكسيف في تفسيرا الرؤػ الكنيسة كخصكصا ما دعى إليو ككبرنيككس
كاعتبرت الكنيسة ىذه " في كتابو حركات األجراـ السامكية"حكؿ أف األرض كركية الشكل 

األفكار كساكيس شيطانية مضادة لكتاب اإلنجيل، كال يفمت ككبكنيككس مف قبضة الكنيسة 
كمات كلـ ينيي الديف إال كظير جاردانك بركنك في إعادة بعث نظرية ككبر نيككس كىذا 

                                                           
. 147-145سفر عبد الرحماف الحكالي، العممانية نشأتيا كتطكرىا، مرجع سابق، ص  - 1
. 148-147المرجع سابق، ص  ،سفر عبد الرحماف الحكالي- 2
. 150-149أنظر مرجع نفسو ، ص  - 3
.                    ىك عالـ في الفمؾ كالرياضيات كالميكانيكا كقد تكفي عمى يد الكنسية (1543-1473)عالـ أكركبي : ككبرنيككس* 
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 كدرت رماده في 1600األخير أيضا لـ يفمت مف سمطة الكنيسة كأمركا بحرقو سنة 
: كجعمتو عبرة لمف اعتبر، كنفت كل ما يدعيو العمـ كاثبت ثبات األرض حيث قالت.البياء

إف األرض تحب أف تككف مركز الككف الثابت ألف األقنـك الثاني المسيح تجسد فييا كعمييا "
األرض قائمة إلى األبد كالشمس تشرؽ : "وتقول الثوراة..".تمت عممية الخالص كالفداء

 ".كالشمس تغرب كشرع إلى مكضعيا حيث تشرؽ 

 الطغيان السياسي والمالي

لـ يكف لمسياسة أؼ مخرج إال مف كجية دينية محضة تماما فكاف لرجاؿ الديف سمطة 
سياسية بأف تككف سياسة منطمقة مف مشركع ديني ليتمكف السياسي الديني بأف يطغى كيستبد 

حيث أنيـ قامكا بتقكيـ انحرافات الممكؾ . عمى المجتمع األكركبي عمى حساب الشريعة هللا
كممارسة الضغكط عمييـ كال خالؼ أف اخترقكا الشريعة الدينية التجاىات مصالحيـ كتجاكز 

 .1األكامر اإلليية، فقد عممت الكنيسة عمى طمس الديف السياسة كالظيكر بالتديف

لـ تكف الكنسية إال كطغت عمى معظـ أنحاء أكركبا كلـ يفر الممكؾ مف التسمط 
الكنسي المتعفف كقد اعتبرت الكنسية أك رجاؿ عمى أنيـ ذا ميزة مقدسة عمى أنيـ مف فصيمة 
منزىة كأف نسبيـ يذىب إلى القديسيف فيرثكف منو قداسة، كقد جرك أحد الممكؾ بانجمترا عمى 

ف . ليس مف الضركرؼ أؼ تخضع الممؾ لمبابا لكي يحظى بالجنة في اآلخرة "القكؿ بأنو  كا 
 .2كال منيما قد نكػ أف يككف سيدا في مممكتو كأف شعبو يؤيده في ىذه النية تماـ التأييد

كليس ثمة شؾ في أف شؾ في أف النصر حميف الكنسية طيمة القركف الكسطى بسبب 
البالغة كىيكميا التنظيمي الدقيق كاستبدادىا المطمق، كقد كاف كل الحكـ .سمطتيا الركحية

عمى النظاـ الكنسي كرجاؿ الديف كىبـ هللا عمى األرض فيـ األمر الناىي كليـ كل الشرعية 

                                                           
. 133سفر عبد الرحماف الحكالي، العممانية نشأتيا كتطكرىا، مرجع سابق، ص  : أنظر- 1
. 135المرجع نفسو، ص : أنظر - 2
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. عمى أنيـ يتصرفكف بشؤكف الحياة السياسية كالشعب األكركبي كخصكصا مناصب الممكؾ
فاف رجاؿ الديف قد استمكا عمى كل شيء في العصر األكركبي كتسمطكا كطفكا كبالرغـ مف 
الصكر المثالية لألناجيل المسيحية األصمية منيا كالمحرقة التي كانت تدعك إلى أمر الديف 
كمتاعيا كلـ تنيي عف اقتناء الثركة كالماؿ إال أف ىناؾ مفارقة عجيبة مف ما يدعك المسيح 
كما قد شيدتو الكنيسة، فشددت ىذه األخيرة عف النيي عف كل ما ىك دنيكؼ كحرمت ما 

أحل هللا مف الطيبات كاقتبست النظرة التشاؤمية مف الحياة كفي الكقت التي تدعك فيو الكنسية 
إلى إتباع دينيا ككصاياىا نجدىا تعكس مغايرة لركح كصايا المسيح كبمقتضى ما تدعك 

 .1الناس إليو

 :سياسة اإلقطاع

أصبحت الكنيسة أكبر مالؾ أراضي كأكبر السادة اإلقطاعييف في : "يقول ديورانت
كغيرىـ ذىبكا حيث كانكا  2 ..." قصر صغير15000أكركبا فقد كاف دبر فمدا مثال يمتمؾ 

يطمق عمييـ بالمالؾ اإلقطاعييف كالذكؽ كالككنت كىكذا أصبحت الكنيسة جزءا مف النظاـ 
 .اإلقطاعي

 حركة التنوير

إف ما فعمتو الكنيسة كما اتصفت بو مف طغيانيا عمى مجمع الفكر األكركبي في 
محاربة العمـ كالعمماء ككل إبداع خارج عف النطاؽ الديني، كمف ىنا تكلدت عف ىذه 

النزاعات ما أدػ إلى محاكلة الخركج مف ذلؾ النظاـ المستبد الكنسي، كصاغ ذلؾ العمـ 
طريقا جديدا كمحاكلة بعثو مف البداية كعمـ ككبرنيككس كغاليمك غاليمي ك إسحاؽ نيكتف، 

 .فشيدت محطة تاريخية مصيرية كىي محطة التنكير

                                                           
. 138-136، ص سابقمرجع ، سفر عبد الرحماف الحكالي، العممانية نشأتيا كتطكرىا :أنظر-  1
. 140، ص نفسومرجع : نقال - 2
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فإذا كاف الفكر التنكيرؼ قد تأسس في انجمترا بكجو خاص كما تزكدت بو في تمؾ 
 كداع ىذا 1الفترة بالقكة المادية التي أنتجيا العمـ التجريبي كانضمت مجتمعاتيا كفقا ليذا العمـ

التنكير ليشمل أكركبا الغربية كخصكصا فرنسا بالذات التي عقدت الثكرة عمى المعتقدات 
الدينية فأنيـ لـ يعكدكا إلى ديكارت الفرنسي فقد رفضكا كل آراء تقريبا باستثناء شكو المنيج 

 .كتفسيره اآللي لمعالـ كذىبكا إلى مادية ىكبز

 الثورة الفرنسية

قد شنت الثكرة الفرنسية حربا عمى الكنيسة كخصكصا عمى النظاـ اإلقطاعي الذؼ 
ساد في العصر الكسطي ذلؾ النظاـ الذؼ اعتبر اتسع نظاما عمى مر التاريخ، فكانت فرنسا 

كيمكف القكؿ أف فرنسا أك مف قاـ بثكرة . أك مف حاكؿ التمرد عمى ىذه السياسة الخبيثة
ككاف ليا صدػ كاسعا حيث أثرت في " الحاكرية"فالحية في القرف الرابع عشر كسميت 

 .2مجمل أنحاء القارة

أب الثكرة الفرنسي، كقد شف حربو عمى الكنيسة مف خالؿ مقكلتو * يعتبر فكليتر
إف لدؼ مائتي في الالىكت المسيحي كاألدىى مف ذلؾ أني قراتيا جميعا ككأني : "الشييرة

شفاء : "كقد رأػ فكليتر في تاريخ المسيحية في قكلو".أتجكؿ في مستشفى لألمراض العقمية
بالغا لمجنس البشرؼ فصكفية بكلس ك خرافات األناجيل المعترؼ بيا أك المشككؾ في 

صحتيا كأساطير الشيداء كالمعجزات كبراعة الكينة في التخطيط كالتدبير تضافرت كميا مع 
كيعرؼ أيضا الديانة في ".السذاجة المتعمقة بأىداؼ األمر عند الفقراء لخمق الكنسية المسيحية

                                                           
شيخ دمحم ميدؼ شمس الديف، العممانية تحميل كنقد  محتكؼ كتاريخا في مكاجية المسيحية كاالسالـ، المؤسسة : أنظر-  1

. 26، ص 1986، 2الجامعية لمدراسات، بيركت، ط
، 1دمحم ابراىيـ مبركؾ، العممانية العدك األكبر لإلسالـ مف البداية في النياية، مركز الحضارة العربية ، القاىرة، ط - 2

. 26، ص2008
. ىك فرانسك مارؼ، رككيو كيعرب باسـ شيرتو فكلتير ىك كاتب كفيمسكؼ في عصر التنكير ذا نزعة عمـ: فكلتير*
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خضاع : "كتابو القامكس الفمسفي بقكلو أف كل شيء تقريبا يتجاكز حدكد عبادة كائف أسمى كا 
 .1القمب ألكامر األبدية ىك خرافة

إف كتاب فمسفة التاريخ قد نص الحع ركاجا في عصر التنكير ** كيقكؿ مكنتسكيك
ككنو رائدا مف ركاد الحركة التنكيرية كالثكرية عمى السمطة المسيحية، كاألمر الذؼ اشتير بو 
في كتابو ىك مجمكعة عمى المسيحية المعمف كاالستبداد، حيث كاف مف أشير آراءه نظرية 

 .2الفصل بيف السمطات التشريعية كالتنفيذية

فمـ ... كانت ثكرة الشعب عمى الكنيسة الدينية "كيذكر كيمز أيضا في ىذا الصدد 
يكف اعتراضيـ عمى قكة الكنسية بل عمى مساكئيا كنكاحي الضعف فييا ككانت حركات 

بل طمب رقابة دينية . تمردىـ عمى الكنسية حركات ال يقصد بيا الفكاؾ مف الرقابة الدينية
كقد اعترض عمى البابا ال ألنو الرأس الديني لمعالـ بل ألنو لـ يكف كذلؾ أؼ ...  أتـ كأكفى

 .3"ألنو كاف أميراثريا دنيكيا بينما كاف يجب أف يككف قائدىـ الركحي

 كىذا العاـ الذؼ أقر 1787فإف التدىكر كالفساد الذؼ عاشتو فرنسا إباف ثكرتيا سنة 
فيو كزير الخزانة المالية عجز الميزانية المالية فانقمبت عمى الشعب بإرىاقو بضرائب جديدة 
فازداد التدىكر كالجكع كالفقر، فنتج عف ىذا كالدة دكلة جميكرية ال دينية تقـك فمسفيا عمى 

إلى جانب تحكؿ آخر شيدتو .كعمى حرية التديف مف الكثمكة. الحق باسـ الشعب ال باسـ هللا

                                                           
. 165دمحم ابراىيـ مبركؾ، العممانية العدك األكبر لإلسالـ مف البداية في النياية، مرجع سابقػ ص  - 1

. فيمسكؼ فرنسي صاحب نظرية فصل السمطات التي تعتمده غالبية األنظمة (1755-1689)مكنتسكيك  **
. 168-167، ص سابقمرجع ، دمحم ابراىيـ مبركؾ، العممانية العدك األكبر لإلسالـ مف البداية في النياية - 2
. 168، ص نفسومرجع  - 3
قبل أف يثكر لكتر عمى الكنيسة كاف في صفكؼ رجاؿ الديف، عمما أف أباه كاف قصيصا قاسيا ما دفع لكثر : مارتف ركثر*

.  إلى أف يككف في الدير كقد كاف أستاذا بالفمسفة االزسطية
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الثكرة المكثرية عمى يد مارتف لكثر ككالفف كىس، قد حطمت ىذه الثكرة الكحدة الشكمية لمعالـ 
 .1الغربي كخصكصا السمطة الكنيسة المركزية

منذ ظيكر الحركة  (1689-1559)كقد مرت ألمانيا أيضا بحرب امتدت ما بيف 
البركتستانتية في الشماؿ األكركبي ثـ محاكلة امتدادىا نحك الكسط بحالة كاسعة مف 

المفزعة في كقت ما عرؼ بحرب الثالثيف كنتج عنيا . االضطرابات السياسية كالحرب الدينية
حرب قارية أكركبية شاممة كسادت ىذه الحرب إلى بريطانيا إلى حركب داخمية ألسباب دينية 

 كالثكرة المجيدة . 1685 إلى غاية 1660فيما عرؼ بالثكرة الظيكرية التي امتدت سنة 
 .2في اسبانيا كالنمسا

 :نشأة مفهوم العممانية في الغرب األوروبي

قد ارتكزت حركة التنكير عمى األسس اإلنسانية بدال مف الدينية المحضة كبدأت 
 التي مجدت اإلنساف كمحكر لمككف humanismeالنظرة الفكرية تترامى لنزعة اإلنسانية 

نو جديد، رافضا لتمؾ العبكدية الكنيسة الكاثكليكية كاعتمد في تفسير العالـ منطمقا مف  كا 
، كرفض كل العمـك scientisme كأيضا العممنية rationalismeنظرتو المادية كالعقالنية 

 .3كمف ىنا يستصيغ مفيـك العممانية بعيدا عف الديف*. الكىبية

: كقد عرفت العممانية مرحمتيف في الفكر األكركبي

 

 

                                                           
. 169، ص  سابقمرجع- 1
. 99سفر عبد الرحماف الحكالي، العممانية نشأتيا كتطكرىا، مرجع سابق، ص  -2
. أك تسمى العمـك الربانية أك العمـك الدينية: العمـك الكىبية*
دمحم عمي البار، العممانية جذكرىا كأصكليا : أنظر - 3
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 سميت بالمرحمة المعتدلة: المرحمة األولى

 كىي عممنة العالـ األكركبي كترؾ في الفصل كل ما ىك داني عف الدنيكؼ، كقد حدد 
العربيكف معنى الديني كىك التكجيو الركحي لألفراد، أما السياسي فيك الدكلة أك الحككمة 
كتعني تنظيـ العالقات بيف األفراد كىذا التمييز ىك الذؼ ابرز اسـ العممانية، كمف أبرز 

-1646)لينز  (1687-1643)سينكزا  (1704-1632)مفكرؼ ىذه المرحمة جكف لكؾ 
1716.) 

ما : "يقكؿ جكف لكؾ. كيرػ ىؤالء أف الدكلة ىي مصدر كل شيء إذ ىي القانكف كمو
دامت الدكلة قد أزاحت كل اعتقاد ديني عمى أنو رأؼ شخصيف فاف كل كرقة في الديف ىي 

 .1 ..."ترابط حر يجب عمى الدكلة حمايتو كالدفاع عنو ما داـ ال ييدد نظاـ الدكلة

 العممانية الثورية: المرحمة الثانية

نما اتسعت لتشمل ما   لـ تكتف ىذه المرحمة مف العممانية بفصل الديف عف الدكلة، كا 
. حققتو مف إنجازات عممية كبرػ في كل العمـك الفمؾ كالطب، اليندسة كالفيزياء كالكيمياء

 "فاتخذت العممانية شكال جديدا ذات منع أشمل مف سابقو

قد اتارث عمى الديف كل كدعكة  (...)إف العممانية في مطمع القرف التاسع عشر "... 
صريحة تنادؼ بعد محاجة اإلنساف إلى كجكد إلو كبالتالي ال ضركرة ألىمية الديف في 

كقد مثل ىذه المرحمة ثكريكف كسميت أيضا بالعممانية المتطرفة ألنيا عنت " النشاط اإلنساني
** ككارؿ ماركس (1873-1804)األلماني ىذه المرحمة * بتيديـ الديف مثل فيكرباخ

(1818-1880) 2. 

                                                           
. 56-55، ص 2006، 1عبد الشافي دمحم عبد المطيف، العممانية في الفكر اإلسالمي، دار السالـ، مصر، ط: أنظر - 1
. ، أصل الديف"جكىر المسيحية"مف أىـ أعمالو الفمسفية  (1843-1804)فيمسكؼ اسركيكلكجي ألماني : فيركباخ*

.  فيمسكؼ ألماني كعالـ اجتماع صاحب المذىب االشتراكي كالمنيج الجدلي المادؼ مف كتبو رأس الماؿ: كارؿ ماركس** 
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كيمكف القكؿ ىذا أف ىتيف المرحمتيف مف العممانية قد شكمت تيارات مختمفة الرؤػ 
عمى أساس أف المرحمة األكلى مف العممانية ذات . حكؿ الديف كأثارت مشكمة حكؿ اإللحاد

تصكر غير ممحد أما الثانية قيدت صرحة عف إلحادىا كنتج عف ىذا شاكمتيف في الفمسفة 
األكركبية بيف رؤية تؤمف بالديف كأشكالو أمثاؿ كانط، ديكارت، ىيجل كأخرػ ذات منحنى 

 معاكس
 .ال يجدؼ الديف نفعا ليا مثل سينكزا، رشمكند فركيد نيشو كغيرىـ مف المحدثيف كالمعاصريف

 إضافة إلى ذلؾ نتج ىذا االرتداء الديني في محاكلة فيـ النص الديني انطالقا مف 
نظرية التأكيل كىاما بات عميو الفالسفة في طرح مشكمة أخرػ في اختالؼ التفسيرات 

 .النصية

 المجال التداولي لمعممنة

 المجال االجتماعي

 إف مستكػ تحققو العممنة في البناء االجتماعي ارتكز عمى مجمكعة مف التحكالت 
التي تحققت داخل المجتمع، يكمف ىذا التحكؿ إما أف يقضي عمى الديف بمحك تاـ خالؿ 

 . بيذا التحقيق عمى مستكييف1عممية تدريجية، كأنو ييمش الديف كيستخدمو عند الحاجة

 األكؿ عمى المستكػ المؤسساتي كىك فصل الديف عف السياسة كاستبداؿ الكنيسة 
 .بالدكلة كصياغة المجتمع بصياغة مدنية حضارية

 أما الثاني فيك عمى المستكػ اإلنساني، عممنة اإلنساف كىي الفصل بيف الديف كالديف 
 .اإلنسانية كاستبداؿ العقل بالعقل

                                                                                                                                                                                     
. 59-58عبد الشافي عبد المطيف، العممانية في الفكر االسالمي، مرجع سابق، ص : أنظر -2
حيدر نجف، فرنيؾ اإلسالمي، بيركت، : ميدؼ أميدؼ، العممانية مذىبا دراسة نقدية في األسس كالمرتكزات، تر: أنظر -1
. 34، ص 2014، 1ط
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كاف أكغست ككنت الفيمسكؼ كعالـ االجتماع الفرنسي قد رسـ صكرة لمعالـ كتراجع 
الديف كتكازيو كفقا لممنطق العمماني الذؼ تحكـ العالـ كالغرب كذلؾ بناء عمى أف المجتمع 

اإلنساني يتطكر كيتقدـ كال يتنسانا األمر أف أكغست ككنت صاحب الفمسفة الكضعية 
 .االجتماعية

سقاطو عمى الكاقع األكركبي  .مما أدػ أيضا إلى تكيف الديف مع الطبيعة اإلنسانية كا 

 المجال الصناعي

 االعتماد عمى الصناعة كالتقنية يدؿ التككل عمى هللا، مف خصائص المجتمع 
كالطمع كالحرص الشديديف لدػ الكانساف عمى تسخير * العمماني كىمينة العقالنية الذرائعية

الطبيعة، كاآلخريف كمف استحقاقات ىذا األمر تنامي أدكات االنتفاع كاالستخداـ كبيذا نرػ 
النزعة الصناعية قد تنامت في النظاـ الحديث القائـ عمى العقالنية العممانية كيرػ أكغست 

 .ككنت أف النظاـ االجتماعي لمفكر الكضعي ىك نمكذج المجتمع الصناعي

 كمف ىنا يمكننا القكؿ أف العمـ قد حل محل الديف كأصبح اإلنساف متكغال فيو انطالقا 
 .1مف نزعة عقالنية معاكسة لمنزعة الدينية الركحية

 المجال اإلنساني

إف زكاؿ الديف كاف نتيجة لتغيرات حتمية في الحياة اليكمية ال بمجرد ككنو الالعقمي  
أك ال منطقي فيو، فاف ىذه التغيرات كانت اثر ما كصمت إليو أكركبا مف التطكر الصناعي 
 .ألغى كميا فكرة الديني ال عمى مستكػ البنى أؼ الرمزؼ فل حتى عمى مستكػ الحياة اليكمية

                                                           

مذىب مثالي لمفيمسكؼ األمريكي جكف ديكؼ كىك نكع مف الذرائعية البراغماتية تدعك إلى أف المعرفة أداة لمعمل : الذرائعية*
 www.saidelfoad.comكسيمة لمتجربة تيدؼ في خدمة مطالب الحياة، أنظر ضمف مكقع صيد الفؤاد 

. 34ميدؼ اميدؼ، العممانية مذىبا، مرجع سابق، ص  -1
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أف النزعة االستيالكية ىي نزعة لذة كىي أىـ عكامل زعزعزة أركاف أسمكب "كيقكؿ ككنر 
 1"الحياة الدينية

بعد آخر في ىذا المجاؿ يكمف في استقاللية اإلنساف كقد صاغت العممانية خاصية 
أخرػ كفتحت المجاؿ لتسكيغ النزعة اإلنسانية كتكيفيا معيا في استقاللية اإلنساف العقالنية 

 .2كبعدىا عف الجانب الديني

 يمكف القكؿ ىنا أف االستقاللية التي صاغتيا ىي عمى بعيف أساسيف

األكؿ عقالني كما تعنيو ىذه األخيرة ىكؼ استقاللية العقل في ضكء االعتبارات 
فاف المعرفة باعتبارىا شأنا ذاتيا، .  كا عفاء العقل أكلكية في الشؤكف المعرفية االسبتمكلكجية

 .تقـك عمى المعايير العقمية

 . كبصدد ىذا الطرح قد ممكس فيبر أربع فئات لمعقل

  Formal Rationality العقالنية الصورية أو االسمية

العقالنية الصكرية تستدعي أىمية مضطردة لبنى مف قبيل البيركقراطية كالتي تفرض 
 .عمى األفراد التصرؼ العقالني في انتقاء األدكات التي تكصميـ إلى أىدافيـ

 Sulestantif Rationality: العقالنية الذاتية

انتقاء أفضل األساليب لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة داخل نظاـ قيمي منسجـ مف 
 .الخصائص العقالنية الذاتية

 

                                                           
. 36ميدؼ اميدؼ، مرجع سابق، ص  :أنظر - 1
. 28، ص 1998، 2عادؿ ظاىر، األسس الفمسفية لمعممانية، دار الساقي، بيركت، ط - 2
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 :العقالنية العممية

العقالنية العممية ىي العقالنية اليكمية، كاالنتقاء العقالني لمكسائل المكصمة إلى 
األىداؼ كعمى حد تعبير كالبرغ فاف ىذا النكع مف العقالنية عف أسمكب في الحياة الذؼ 

 .1يشمل الرؤػ كاالحتكاـ الخاصة بالمساعي الدنيكية كالمتعمقة بالمصالح الشخصية الخالصة

إف حركة اإلصالح ىذه أنشأت النزعة االستقاللية الشخصية لممؤمف في عالقتو مع 
ىكذا يعطي العامل السياسي االستقاللية الذاتية التي ... مف كجية نظر الحداثة الفردانية. هللا

 :تككف سمة الحداثة تحت شعار إخضاع العامل الديني كيقكؿ أحد الباباكات

نما كجد الديف لخدمة الدكلة كالمصمحة العامة ىي " لـ تكجد الدكلة تباثا لخدمة الديف كا 
الشعب السمطة لمعميا التي تؤتمف عمى "، "القاعدة التي تجب أف تبني عمييا كل شيء الدكلة

 .2 ..."سمطة الشعب

كيمكف أف نطرح أيضا أف تمؾ الطبيعة الالىكتية ىي ما أتاحت لمسياسة الديمقراطية 
في أف تتشعب مف جديد في الفصل ال عف الكنيسة فحسب بل أيضا عف ا لديف في ظل 

الشركط الميبرالية أؼ االستقالؿ التاـ في التنظيـ الدنيكؼ، ضمف شركط ال تمنع بتاتا المكطف 
عف عالقتو مع هللا كفعميا كأف ال يتدخل هللا في الشأف السياسي الفردؼ كىذا ما دعى إليو 

 .3 لمدفاع عف االتفاقية الباباكية1801بكتالبس عاـ 

 

 

                                                           
مارسيل غكشيو، الديف في الديمقراطية، ترشفيق محسف، . 31ميدؼ أميدؼ، العممانية مذىبا، مرجع سابق، ص  - 1

. 93-50، ص 2007، 1المنظمة العربية لمترجمة، القاىرة، ط
-50، ص 2007، 1شفيق محسف، المنظمة العربية لمترجمة، القاىرة، ط: مارسيل غكشيو، الديف في الديمقراطية، تر - 2

93 .
. 54المرجع نفسو، ص  - 3
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 العممانية في توسيع لمفهوم الديمقراطية

 في معنى الديمقراطية

 ىي حكـ الشعب  démocratieيرػ معجـ الالند في تفسير معنى الديمقراطية 
ديمقراطية، حالة سياسية تككف فييا السيادة لممكاطنيف كافة بال تمييز عمى أساس المكلد 

 .1كالثركة كالقدرة

 كىي حكـ knitox ك demoينحدر مصطمح الديمقراطية ضمف السياؽ اليكناني 
الشعب أك بعبارة أخرػ ىي حككمة الشعب، ىي نظاـ سياسي مف شأنو اختبار الحكـ 
بكاسطة محككميف عف طريق االنتخاب، كتعبر أيضا عف بداىة الفكرة الفائتة لالجتماع 

إذ تحمل حدكد دالالتيا في ذاتيا * السياسي اليكناني بحيث تماثل ببداىتيا اليندسة االقميدية
 .2حكـ الشعب نفسو كبنفسو كلنفسو

يرػ بعض المفكريف الغرب في تاريخ الديمقراطية أف ىذا النظاـ السياسي الديمقراطي 
 تنشأ مف مقكمات عصر النيضة، كقد ذىب البعض إلى القكؿ في استحالة الديمقراطية 
ك البعض يقر بأف الديمقراطية لـ تنشأ إال كسكغت ليا العممانية، فيركف أف األفكار التي 

جاءت بيا العممانية ىي ماصكغة لظيكر الديمقراطية في الثكرة الفرنسية التي حارب االقطاع 
 .3ككلدت عنيا قكمية أخرػ كىي البركجكازية

                                                           
، ص 2001، 2خميل أحمد خميل، منشكرات عكيدات، بيركت، ط: ، تر1أندريو الالند، مكسكعة الالند الفمسفية، ـ- 1

259 .
يعقكب دمحم المميجي، مبدأ الشكرػ في اإلسالـ، مؤسسة الثقافة الجامعية، مطبعة األنصار، اإلسكندرية، دط، : أنظر - 2

. 48دس، ص 
. 74، ص 2005، 1منير شفيق، الديمقراطية كالعممانية في التجربة الغربية، دار صفحات، دمشق، ط  - 3
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تنقسـ الديمقراطية إلى ديمقراطية األكلى سياسية كتعبر عف المسألة المبيرالية التي 
انطمقت مف االقتصاد الحر الرأسمالي كالديمقراطية االجتماعية تعبر عف االشتراكية كانطمقت 

 .مف االقتصاد االشتراكي لكارؿ ماركس

يمكف التعمق في جذكر الديمقراطية السياسية بمفيـك المبيرالي الذؼ يعبر عف الييمنة 
كالسيطرة كالذؼ أتت بو الطبقة البكرجكازية، ثـ انحدر عف رفض ىذا المبدأ كانقالبو عمى ىذه 

 .الكجية النظرية كىك كارؿ ماركس في إنشاءه لدكلة اشتراكية

 قائمة عمى ديمقراطية اجتماعية

كمف ىنا فاف الديمقراطية ككنيا تغيرا فمسفيا نظرت لو فمسفة األنكار، كبأف الديمقراطية 
كالعممانية، أمراف ال ينفصالف، فال ديمقراطية بال عممانية كىذه األخيرة ىي العممانية التي 

تقر بالفمسفة المادية كتقـك بالمفاىيـ المبيرالية، كيمكف القكؿ أف خكض الديمقراطية في 
 .1الجانب الفمسفي كأنيا فكرة عممانية جعميا تمر بالبحث في العقائد كالمفاىيـ كالفمسفة

صكغت الديمقراطية نحك إطاللة إيجابية لإلنساف ذؼ نزعة عقالنية، إضافة إلى 
كىنا يكمف ذلؾ االتصاؿ الكثيق لبركز الديمقراطية كمبدأ مف  (المجتمع)الجانب االجتماعي 

 .2مبادغ العممانية

اختمفت العممانية االنجمكسكسكنية التي كلدتيا الثكرة الفرنسية كالتي اعتبرىا البعض 
ىي القضاء النيائي عمى الكنيسة فاف التجربة اإلنجميزية كاألمريكية لـ تأخذ، مثل صراع ضد 

                                                           
. 74، ص 2005، 1منير شفيق، الديمقراطية كالعممانية في التجربة الغربية، دار صفحات، دمشق، ط: أنظر-  1
. 79المرجع نفسو، ص : أنظر - 2
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بل حمل الديمقراطية كا عالف حقكؽ االنساف ككل االرتباط بالكنيسة * الكنيسة البركتستاتية
 .1كالتمسؾ بالتقاليد

 :كمف ىنا فاف طبيعة حقكؽ اإلنساف تختمف عممانيتيا كىذا كالتالي

 حقوق اإلنسان في المحور األنجموسكسوني

يمكف أف نفيـ الفمسفة التي استندت إلييا حقكؽ اإلنساف في الغرب االنكمكسكسكؼ إال 
مف خالؿ صراع عمى السمطة البركتستانتية ضد الممكية المطمقة كعبك عممية إطالؽ الفردية 

 .2البكرجكازية

 حقوق اإلنسان في المحور الكاثوليكي

يجب أال نخمط أبدا بيف الديف كالدكلة، الديف ىك اجتماع اإلنساف مع الخالق كالدكلة "
ىي اجتماع البشر مع بعضيـ بعضا لكف البشر ليسكا بحاجة إلى كحي كرؤػ، كال لدعـ 
خارؽ يجتمعكا فيو ما بينيـ يكفييـ معاينة مصالحيـ كأحاسيسيـ كعالقاتيـ المختمفة مع 

 .3نظرائيـ إنيـ ليسكا بحاجة إلى أنفسيـ

في حقيقة األمر إف العممنة في فرنسا تعكد إلى زمف بعيد جدا يمكف فييـ مسيرتيا 
شكاليا فيما كاقعيا إال عندما تعيد إلييا عمقيا التاريخي كلكي نخمص ىذه المسألة . رىاناتيا كا 

نقكؿ أف العممنة مرتبطة بتاريخ الدكلة عمى اعتبار أف مسار لخركج الديف كمف ىنا يمكف أف 
، كالثكرة الفرنسية إلى القانكف 1598نميز بيف مرحمتيف األكلى منيا الحركب الدينية عاـ 

                                                           

ىي أحد مف مذاىب الديف المسيحي تعكد أصكؿ المذىب إلى الحركة اإلصالحية التي قامت في القرف : البركتستانية* 
.  السادس عشر

. 80المرجع نفسو، ص  - 1
. 87الديف في الديمقراطية، مرجع سابق، ص : مارسيل غكشيو: أنظر-  2
. 84 ، ص مرجع سابق الديف في الديمقراطية، مارسيل غكشيو: أنظر-  3



44 
 

 1975المدني باالكميركش كالثانية إقرار الميثاؽ النابميكني كصكال إلى تاريخ قريب عاـ 
 .19051كقانكف الفصل الذؼ صدر عاـ 

 العممانية في الفكر العربي الحديث: المبحث الثالث

  :اإلسالم والعممانية

إف االنفتاح الذؼ شيده العالـ األكركبي بفضل بزكغ العممانية لـ يكف باألمر الييف 
نما شيد اىتزاز كياني في مجرػ الصراع القركسطي بيف الدنيا كالديف خالؿ حكـ الكنيسة  كا 

كما نتج عنو مف فصل الديني عف الدنيكؼ أك بعبارة أخرػ فصل الكنيسة عف الحككمة 
. السياسية كنياية كل الصراعات كفتح آفاؽ جديدة نحك التقدـ

إف المشكمة التي نكد أف نشير إلييا في شأف العالـ اإلسالمي كخكضو في مغمار 
النيضة كالحداثة في تتبع مسار العالـ الغربي كحركة تغيره إال أف الحمقة العممانية التي 

مارستيا أكركبا تختمف تماما عف الشاشة اإلسالمية منذ ظيكرىا كعمما أف الديف المسيحي لـ 
. يكف أبدا  ذا مسار مماثل لمسار الديف اإلسالمي كتاريخو

: معنى الدين في اإلسالم

إف المفيـك الذؼ تعبر عنو كممة ديف عند المسمميف ال يتطابق مع مفيـك كممة 
religion فإف الديف بالمعنى اإلسالمي ينطكؼ عمى عدة معاني متناغمة كما عثر عنيا 

. 2"كل"القرآف الكريـ كالمغة العربية تعبر عف 

 كفي الالتينية religion كفي اإلنجميزية religionإف الديف في المغة الفرنسية 
riligio كفي المغة العامة ىك الرأؼ كالحاؿ كالسيرة كالسياسة كالحكـ كالطاعة كالجزاء كفي 

                                                           
. 49-48المرجع نفسو، ص - 1
. 57، ص 1982جميل صميب، المعجـ الفمسفي، دار الكتاب المبناني، مكتبة المدرسة، بيركت، دكف طبعة، - 2
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اإلسالـ يطمق عميو الشريعة كىي السنة أؼ ما شرعو هللا لعباده مف السنف كاألحكاـ أما في 
 هلل كىك أيضا جرائمياالفمسفة الحديثة ىك مجمكع اإلدراكات كاالعتقادات كاألفعاؿ مف 

اإليماف بالقيـ المطمقة كاإليماف بالعمـ أك اإليماف بالتقدـ كىك عمى شكميف طبيعي كىك 
 بكجكد هللا ىك ناشئ عف كحي الضمير االعتقادإصالح ظير في القرف الثامف عشر عمى 

أما الكضعي فيك قائـ عمى كحي الضمير كالعقل كالثاني عمى كحي إليي تقبمو اإلنساف مف 
. 1األنبياء كالرسل

  (الخالفة): الدولة في اإلسالم

إف البناء اإلسالمي لدكلة الخالفة كاف مرتكزا عمى المبادغ التي دعى إلييا القرآف 
فما رحمة » المذككرة في النص القرآني حيث يقكؿ هللا عز كجل *"مبدأ الشكرػ "الكريـ كىك 

من هللا لنت لهم ولو كن فظا غميظ القمب النفضوا من حولك فأعفوا عنهم واستغفر لهم 
 2«في األمر وشاورهم في األمر فإذا عزمت فتوكل عمى هللا إن هللا يحب المتوكمين

كتقكؿ ىذه عمى الحث في المشاكرة بيف أىل اإلسالـ إف هللا تتعالى يأمر المسمميف 
بالتحمي بالمشاكرة بصياغة األمر أؼ ال اعتراض عمييا مما أنيا ليا ميزات تعبر عف تآلف 

شادة المكدة بينيـ ما تعبر عف الكحدة القكمية كالتفاىـ إضافة  القمكب الذؼ ييدؼ إلى السمـ كا 
إلى ككف ىذا المبدأ عبارة عف متصبح منسق في معالجة األمكر كفيو مف التعقل الكصكؿ 
إلى حالة التآلف كترسيخ في النفس اإلنسانية، كقد ذكر الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص في ىذا الصدد باألسكة 

                                                           
. 77سيد دمحم نقيب العطاس، مداخالت فمسفية في اإلسالـ كالعممانية، مرجع سابق، ص -1

كأمرىـ شكرػ بينيـ، أنظر، شكقي ضيف، معجـ "تشاكر في األمر، الذؼ يتشاكر فيو أك في التنزيل العزيز : الشكرؼ * 
. 499الكسيط، مرجع سابق، ص 

. 499مف سكرة آؿ عمراف القرآف الكريـ، المعجـ الكسيط، مرجع سابق، ص : 159: اآلية رقـ- 2
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كاجعل كزيرا مف أىمي ىاركف أخي أشدد بو أزرؼ »: الحسنة، كيقكؿ هللا تعالى في سكرة طو
 1«كأشركو في أمرؼ 

كىناؾ طرح آخر ألحد المستشرقيف بكليرس فميكزف في تحميمو لطبيعة الحكـ 
اإلسالمي في صدر اإلسالـ إلى تسمية أىل الشكرػ باألرستقراطييف أمثاؿ عبد هللا بف عمر 

كعبد هللا بف زبير كسعد بف أبي كقاس كقد كاف ىؤالء يمثمكف الطبقة الغنية كأصحاب 
 .2الكفايات الممتازة في المجتمع اإلسالمي

كيمكف القكؿ ىنا أف الشكرػ ال تكف إلى عامة الشعب بل إلى مف ليـ في العقل فقيا 
دينيا كفي البحث عمما، كال يمكف إخضاع العامة في المشاكرة في األمكر السياسية 

كاالجتماعية كاالقتصادية ألنيا تجعميا القصر في الكعي في مثل ىذه الحيثيات، كمف خالؿ 
. ىذه الشركط فقد تأسست دكلة اإلسالـ عمى الخالفة

: مبدأ الشورى في الخالفة الراشدة

 ( ه11-14)في عهد أبي بكر الصديق - 

فقد كاف أبك بكر الصديق إذا نزؿ بو أمر دعا بو كبار المياجريف مف العمماء كالفقياء 
ليشاكرىـ في األمر، حيث كانت المدينة المنكرة مقرا لمحكـ اإلسالمي، فيذه األخيرة ككأنيا 
عاصمة الدكلة اإلسالمية، كاقتصر الحكـ عمى أىل المدينة فقط، ككغيرىا مف الدكؿ شيد 

ال كيشاكركف النبي ملسو هيلع هللا ىلص  .فترة مف المشاكل السياسية كاالجتماعية، ككاف كل أمر يحدث كا 

 

في عهد عمر بن الخطاب - 

                                                           
. 84يعقكب دمحم المميجي، مبدأ الشكرؼ في اإلسالـ، مرجع سابق، ص : أنظر- 1
. 159ص مرجع سابق، يعقكب دمحم المميجي، مبدأ الشكرؼ في اإلسالـ، : أنظر- 2
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قد بايع أبك بكر الصديق عمر بف الخطاب خميفة لو ككصاية لتكلية الحكـ كقد جاء 
في الكتب العربية في دراسة نشأة الدكلة فقد رأػ بعض المؤرخيف أف عمر بف الخطاب كاف 

إف هللا قد جمع : "المؤسس األكؿ لمدكلة كفي ممارستو الخالصة لشركط مبدأ الشكرػ فقاؿ
عمى اإلسالـ أىمو فألف بيف القمكب كجعمو فيو إخكانا كالمسمميف فيما بينيـ كالجسد، أمرىـ 

: شكرػ بينيـ ذكؼ الرأؼ منيـ كلذلؾ نجد أف عمر بف الخطاب استند عمى شكرتيف

كىي مف أعالـ الصحابة مثل عثماف بف عفاف كعمي بف أبي طالب : شورى خاصة

فيـ كل مف ليـ رأؼ مف المسمميف فيعرض فييـ األمر في المسجد فيقكؿ كل : شورى عامة
. 1ما بدا لو

إف مف مميزات الشكرػ في خالفة عمر بف الخطاب منصكصة عمى المساكاة كالحرية 
كالتعبير عف الرأؼ فإف الممارسة الشكرية ذات أسس ديمقراطية، اجتماعية فإف الديف 

اإلسالمي لـ تكف لو تمؾ السمطة التعسفية كما شيدىا الديف المسيحي فإف السمـ كاليدنة ىي 
ما أػراد أف يعبر عنو مبدأ الشكرػ لتفادؼ النزاعات كالصراعات بيف العامة كأىل العمـ 

. كالخميفة

: في عهد عثمان بن عفان- 

 (نسبة إلى بني أمية)اعتمدت الشكرػ عنده فقط عمى ذكؼ قرباه مف األمكييف 
.          فاقتصر الشكرػ إلى فئة قميمة مف أىل المدينة

عمي بن أبي طالب -

قد اعتمد عمى الشكرػ عمى جميكر األمة اإلسالمية فكاف أىل لممشكرة كىـ عامة 
كقد تغير الحكـ الشكرػ مف نظاـ حكـ فردؼ يتأسس عمى حكـ الخميفة كأما الحكـ  األفراد

                                                           
. 169يعقكب دمحم المميجي، مرجع سابق، ص : أنظر- 1
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 1كاف فقط كمساعدة لمخميفة في حكمو كلو السمطة التامة لمرفض أك القبكؿ كىك األمر الناىي
 .2كىذا ما شيده العصر األندلسي

إف بعض األطركحات تنفي كجكد دكلة في التاريخ اإلسالمي منذ عد النبكة إلى 
الخالفة الراشدة في إف اإلسالـ لـ يفكر في الدكلة كلـ تكف إقامة الدكلة مف مشاغمو، كلـ 

يتحدث اإلسالـ عف السياسة أك يقدـ رأيو فييا ألنيا تعني في المقابل الكحي كالمعرفة 
. الدينية

ألنيا مرتبطة بالعقل كالحكمة، كلـ يتجاىل القرآف لمدكلة بل كاف الديف حل محميا كىك 
االختيار األكؿ جاء انطالقا مف الرسالة النبكية لتسيير شؤكف الحياة الدينية كاالجتماعية، 

. كعمق عمييا أنيا كانت رد فييا لقكة السيطرة القيرية

إف كممة الدكلة اإلسالمية ىي كممة ال عالقة ليا باإلسالـ كلـ تقدـ الدكلة في اإلسالـ 
ذات قيمة إيجابية كلـ يكف ليا في اإلسالـ تاريخا، عمى أساس أف السمطة التي سادت في 
التاريخ اإلسالمي مف حيث تككينيا كتنظيميا العاـ منطمقة مف الديف ال سكاء كىك مصدر 

الشرعية التاريخية لمنبكة كتفكقيا عمى السياسة أك الدكلة القيرية، كلقد كانت النبكة عند العرب 
كحركة ثكرية بالمعنى العميق لمكممة ككاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائدا ركحيا كسياسيا كعسكريا ليذه 

الحركة، فقد كاف تجمع في بدء مياـ اليداية كالرعاية كالحرب معا، ككانت تمثل الكسيط بيف 
فال كجكد ىناؾ اختالط بيف الديف  (...)السماء كاألرض ككنو حامال لمرسالة كمتمقيا لمكحي 

ف كجد تكحيد عميق بيف التبشير كالرسالة، فالنبكة ليست حامل جمع السياسة كالديف  كالدكلة كا 
. 3، ىذا المنظكر اإلليي لـ تكف فيو الدكلة ال مكاف كال مقاـ بل كانت رمز لمحكـ الديني....

                                                           
. 174، ص مرجع نفسو: أنظر- 1
. 174مرجع نفسو، ص : أنظر- 2
. 57-54، ص ص 2004، 3برىاف غميكف، نقد السياسة كالدكلة كالديف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط- 3
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: مالمح العممانية في اإلسالم

إف ىذا الطرح لـ يكف مقبكال مف جية البعض عمى اعتبار أف الديف اإلسالمي كاف 
يحتكؼ عمى الصفات السياسية التي تعبر عف كجكد دكلة بداية مف عيد النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيك رسكؿ 
كسياسي، فإف الدكلة كالمؤسسة مف اإلنجازات التي مارسيا النبي دمحم عميو الصالة كالسالـ، 
فال تنكر أف الدكلة حديثة النشأة إال أف صكرىا تحمق في العصر اإلسالمي يمكف القكؿ أف 
 *الدكلة اإلسالمية نشأت مف باطف الديف فإف السياسة ىي الديف كيقكؿ المستشرؽ سانتيالف

اإلسالـ ىك حككمة هللا المباشر يحكميا هللا الذؼ يرػ شعبو دائما فالدكلة  "(1931-1355)
 1"في اإلسالـ تمثميا حتى المكظفكف العمكميكف ىـ مكظفكف عند هللا

نما تشكمت  إف الديف يعتبر في مقاـ الدكلة فمـ تكف الدكلة ىنا بمعناىا الحرفي كا 
صكريا انطالقا مف الديف اإلسالمي فيي تخفي حقيقتيا كراء سمطاف الديف، كلـ تكف غاياتيا 
نما غايتيا بإصالح الدنيكؼ بالديني الذؼ كاف يعبر عف الدكلة،  مقتصرة عمى الرسالة فقط كا 
كيمكف القكؿ أيضا تأسيس الخالفة كاف تأسيسا سياسيا دينيا فإف الشكل الدستكرؼ قائـ عمى 
النص القرآني كتعتبر الشكرػ ذات حكـ سياسي نشيد قكتيا الفكرية مف الركح الدينية، إف 

نما إخضاع الديف لمنطق السياسة . الفكرة ىنا لـ تكف فكرة فصل الديف عف السياسة كا 

كىذا األمر يدعك إلى أف الكاقع العربي اإلسالمي ىك كاقع ذؼ صكرة عممانية كىذه 
األخيرة ال تقتصر عمى حقبة معينة، كلكف يجب التمييز بيف عممانية العرب اإلسالمي 

كعممانية الغرب المسيحي فإف العصكر بيا اإلسالمي في مجمل حقبتو التاريخية لـ يشبو 

                                                                                                                                                                                     

 مف أسرة ييكدية ذات أصل اسباني، 1855ىك سانتيالنا دافيد باحث في الفقو المالكي كلد في تكنس عاـ : سانتيالف*
درس القانكف كدرس الشريعة اإلسالمية بمذىب مالؾ كربط العالقة بيف القكانيف األكركبية كعالقتيا بالديف االسالمي كمف 

 ككتاب آخر 1926نظـ الشريعة االسالمية بمذىب مالؾ مع مراعاة المذىب الشافعي، كقد ظير الجزء  األكؿ عاـ : مؤلفاتو
مصادر الشريعة كتفسيرىا كأيضا مختصر خميل، التشريع في المكاف كالزماف، أنظر، عبد الرحماف بدكؼ، مكسكعة 

. 142-141، ص ص 1993، 3المستشرقيف دار العمـ المالييف، بيركت، ط
. 201، ص 1988، 1دمحم عمارة، الدكلة اإلسالمية بيف العممانية كالسمطة الدينية، دار الشركؽ، القاىرة، ط- 1
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التاريخ األكركبي المسيحي كمنو لـ تكف صكر العممانية ذات تماثل أك تشابو فإف العممانية 
: كصكرىا سجمت منذ ظيكر اإلسالـ كتمثمت ىذه األخيرة في 

:  عن الديناألخالقاستقالل 

إف مف صرح ىذا ىـ األنبياء كقد دعكا ليذه الحقيقة التي ترػ أف األخالؽ مستقمة 
عف الديف فالقيـ كالفضائل كالرذائل منفصمة بذاتيا عف التعاليـ الدينية، أؼ أف الديف ال يعمـ 
الناس الحسف كالقبح بل كظيفتيا الكشف عف ىذه األمكر الحسنة محبكبة  عند هللا تعالى 

كالقبح مبغكض هلل تعالى ىذا ىك ما اكتشفو األنبياء، فإف األخالؽ تتطابق تاريخيا مع اليف 
. 1في قيمتيا إال أنيا ال تستند منطقيا إلى الديف

كقد حث األنبياء عمى التعقل فكاف خطاب األنبياء الحكماء كالعمماء ىك إذا تحركتـ 
في أعمالكـ فركؽ لعقكلكـ كبعيدا عف الطمع كاألىكاء فإننا نضمف لكـ عممكـ سيككف محبكبا 
عند هللا، فإف أىـ رسالة جاء بيا األنبياء ىك تحرير العقل مف أسر األىكاء، فيذه الرسالة ال 
تكف تنص عمى الفمسفة كال عمى الحكـ بقدر الحرص عمى الضمير العقمي كالركحي كنداء 

. 2الحرية كالتحرر العقمي

كترؾ األنبياء العمـ كالتعميـ كالفمسفة لمناس أنفسيـ فإف هللا كىي لكـ العقل فتحرككا 
لمكشف عف قكانيف الطبيعة كاستمياـ الفمسفة كالعمـ يعفكا لكـ كجربكا أك حاكلكا تصحيح 

. 3أخطائكـ بالتجربة

                                                           
أحمد القبانجي، دار الفكر : عبد الكريـ سركش، التراث كالعممانية، البنى كالمرتكزات الخمفيات كالمعطيات بمقر: أنظر- 1
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يشير ىذا المكقف إلى أف النفس بطبيعتيا نفس شرانية كشيكانية فإف التعقل كىك 
نما يكتشفيا اإلنساف أثناء صراعو بيف حيكانيتو  ضبط األىكاء فاإلرادة لـ يحث عمييا الديف كا 

. كتعقمو

ىذا الفعل يستطيع تشخيص الحسف كالقبيح كىذا الذؼ يميد إلى طريق السمكؾ نحك 
. التقدـ كىك الذؼ يستنبط الديف كيفيمو كيكشف عف أمكره الغامضة

إف الفكر الغربي بالرغـ مف تحرر العقمي الذؼ شكىو إال أف بعض الفالسفة مف كاف 
 الفيمسكؼ الذؼ صرح بالتعقل عف طريق نطقد لمع لمثل ىذا الطرح، كيعتبر إمانكيل كا

االستعداد لمتخمص مف ذلؾ النزكع اإلنساني الشرير كضبط ذلؾ النزكع، كقد شكل ىذا 
األخير عدة صكر كىي ضعف القمب البشرؼ كميمو إلى الرذائل الشيطانية، استيطاف النزعة 

الشريرة في النفس اإلنسانية ككذلؾ حب الذات الفيزيائية، كيرػ أف التعقل جاء مف خالؿ 
. الديف لكف الفعل ىك المحكر اإلنساني لضبط ىذه الميكؿ

: زاليغ الحامدأبو 

يرػ أف الديف قد فتئ بو إلى الفالسفة ألنو لـ يبصر بالعمـك العقمية كىذا ما جرػ عند 
قساكسة في تبغيض العقل كقصكره في فيـ النص الديني ألف العقائد الدينية مكقكفة عمى 

بعض المفركضات التي ال أصل ليا في العقل فالديف ىك المركز األسس كتكذيب كل مف ال 
. 1يصدؽ بيا

: المعتزلة

تعتبر المعتزلة فرقة ذات تيار عقمي كما يسمى باالتجاه البياني عمى خالؼ االتجاه 
العرفاني الديني كلـ يكف ىناؾ إذ مف سالـ قادر عمى مكاجية الباطنية سكػ العقل المكغس 

                                                           
. 94، ص سابقمرجع ، عبد الكريـ سركش، الثرات كالعممانية البنى كالمرتكزات ك الخمفيات كالمعطيات- 1
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كتأثرت ىذه أيضا بالفمسفة اليكنانية في محاكلة جمعيا لتفسير عمـك الشرع فبمغت المعتزلة 
كظيرت مسألة في غاية األىمية في مطمع القرف الثاني ... إلى تيافتيا عمى كتب الفمسفة 

كىي قدـ العالـ كمسألة حرية اإلرادة، كجيل آخر مف المعتزلة رأػ في مسألة خمق القرآف فإف 
الخمق يقصد بو هللا كما ىك خير معناه أف هللا يعمـ أنو خير كعمى أف هللا تعالى ىك الذؼ 

. بعث ىذه الحركة

االتجاه العقمي كالمنيج البياني الذؼ اعتمدكا عميو في فكرىـ ما دفعيـ عمى التركيز 
دراجو في ثني العمـك النقمية كغيرىا عمى اعتبار أف البشر يستطيعكف  حكؿ أىمية العقل كا 

التمييز بيف الخير كالشر بالعقل كقيل ىذا الرأؼ في ككنيـ أف يمكف التمييز كبحيث أف تمؾ 
المعرفة ال تعتمد عمى الكحي كمف جية أخرػ أف ليس مف المستطاع معرفة شيء عف هللا 

. إال بكاسطة الكحي

أما مف حيث السياسة فإنيا أكؿ مف شكل أحزاب سياسية دينية في التاريخ العربي 
اإلسالمي فقد كانكا في الكقت نفسو في ظيكر تمؾ الصكر العممانية مف حيث أنيـ أخذكا 

. العقل كفاتكرة في تفسير الديف

 مف الذيف ساىمكا في فصل الديف عف الدكلة *كنشير إلى أف اإلماـ حسف البصرؼ 
كيقصد ىنا أف رجاؿ الديف " تمؾ دماء طير هللا فييا أسيافنا فال نمطخ بيا ألسنتنا"في قكلو 

يجب أف ال يخمطكا بيف الديف كالسياسة، فالديف ذك الثكابت أما السياسة فذات متغيرات فال 
. 1يجتمع النقيضاف

: ابن رشد أب لمعممانية

                                                           

ماـ معتزلي مف الذيف عارضكا الحكـ األمكؼ كمف مف أنشأ األحزاب (728-642): أبك الحسف البصرؼ *  ، فقيو كا 
.  السياسية في العصر األمكؼ 

، ص 1956اسماعيل البيكار، ، دار الكتاب المبناني، بيركتػ دطػ : دبالسي أكليرؼ، الفكر العربي مركزه في التاريخ، تر- 1
177-178 .
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إذا تمعنا في الفكر العربي كظيكر النيضة نجد أف الفمسفة اإلسالمية كاف ليا بالغ 
األثر في تحكؿ المجتمع مف الظممات التي عشعشت المساكف األكركبية كقيرت اإلنساف 

الغربي إلى فترة كانت بداية تاريخ جديد لمعالـ األكركبي كمف بيف الخصائص النيكضية كىي 
الترجمات الالتينية كاالىتماـ بالفمسفة كالعمـ مف خالؿ االطالع عمى الفمسفة الرشدية نسبة 

خاؿ الفنكف العربية في الفمسفة السياسية، كانت دفي العصكر الكسطى بداية بإ*إلى ابف رشد
أكلى الترجمات البف رشد لمشيل سككت إضافة إلى ترجمة الكتب الطبية ليرمُف األلماني 

 كاف إدخاؿ المتكف العربية إلى الدراسات الغربية في تقسيـ تاريخ 1كغيرىـ مف المترجميف
العمـك كالفمسفة في القركف الكسطى إلى دكريف منفصميف فاألكؿ يمكف لمركح البشرؼ لو 

كالثاني عمـ القديـ فقد ترجمت كتب ابف رشد المؤلفة لو كترجمة الكتب القديمة التي ترجميا 
ابف رشد كىي الكتب اليكنانية كخصكصا أرسطك كما شيد في تمؾ الفترة صمة كثيقة بيف 

األكركبييف كالمسمميف كاستعطاب الكتب القديمة لجل الفالسفة العرب مف طب كفمؾ كفمسفة 
كفيزياء، كمف التأثير الرشدؼ عمى الفكر القركسطي أصبح ما يدعى عمى الرشدية الالتينية، 

 .2ككاف مشيل سككت أكؿ مف أدخل ابف رشد عمى الالتينييف

يشار أف ابف رشد قد ميد لمتنكير بطرقة غير مباشرة في تحقيق صكرة عممانية 
كالرغبة في بناء دكلة مدنية، كقد ظيرت ىذه الفكرة الرشدية في القرف الثاني عشر، يذكر 

ليماف أكليفر في كتابو عف ابف رشد كفمسفتو أف التنكير عنده تأسست بداية مف التفرقة بيف 
الديف كالفمسفة فإنيما أسمكبيف ليما مقاربة لقضية كجكد العممانية في محاكلة الفصل بيف 

                                                           

 مف مؤلفاتو العبرية  المترجمة 1126ىك دمحم بف أحمد بف دمحم بف رشد كيمقب بالكليد مف مدينة قرطبة كلد سنة : ابف رشد* 
كتاب الكميات في الطب، تمخيص تسع مقاالت مف كتاب الحيكاف، تمخيص السماح الطبيعي، شرح الكيمياء كالعمـ، كمف 
مؤلفاتو األصمية تفسير ما بعد الطبيعة، شرح كتاب البرىاف، كتاب النفس كىذه ليست ليا ترجمات كمف مؤلفاتو العربية 

عبد الرحماف بدكؼ، مكسكعة الفمسفة، : تيافت التيافت، فصل المقاؿ، الكشف عف مناىج األدلة عف عقائد الممة، أنظر
. 12، ص 1983، 1، المؤسسة العربية، لبناف ، ط1ج
. 213، ص 1975عادؿ عنبر، دار احياء الكتب العربية، القاىرة، د ط، : أرنست رنياف، ابف رشد كالرشدية، تر: أنظر- 1
. 221 ص  مرجع سابق،عادؿ عنبر،: أرنست رنياف، ابف رشد كالرشدية، تر:أنظر- 2
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، إف فمسفة ابف رشد تأسست 1الفمسفة كالتي تمثل العقل اإلنساني كالديف ذا مصدر إليي
بالدرجة األكلى عمى العقل انطالقا مف فمسفة اليكناف ىذه األخير ما دفعتو ليتبنى التيار 

العقمي الذؼ أتاح لو تمؾ الصمة اإليجابية لمعقل كالفمسفة ككانت دعكتو ىك الدفاع عف ىذه 
في نسيج كاحد كيرػ أف تدخل  (الديف)الفمسفة في ضركرة دمجيا كدخكليا مع الشريعة 

الفقياء كعمماء الكالـ عمى الحياة الفكرية كمف ثـ عمى الحياة السياسية كأدرؾ أف ىذا التدخل 
ىك سيطرة عمى عمماء الكالـ ىك سبب تدىكر بمده كاىتدػ عمى ىذا المنيج الذؼ يفصل بيف 

العقل كالنقل، خصكصا أف الفكر الديني كاف مقتصرا عمى العناية بالعقيدة دكف االستعانة 
بالفمسفة، كيرػ ابف رشد أف ىذا الفصل ال يتحقق إال بالفمسفة الحقة كيقصد بيا فمسفة 
. أرسطك باعتبارىا ىي الشرح كالتفسير كالتمخيص كالتزاـ الفكر الديني بالمنيج الفمسفي

 عمى ىذا باف فعل الفمسفة ليس شيئا أكثر مف النظر إلى المكجكدات دكيؤكد ابف رش
كاعتبارىا مف جية كالدتيا عمى الصانع أعني مف جية ما ىي مصنكعات فإف المكجكدات 

. إنما تدؿ عمى الصانع بمعرفة صنعتيا

كالشرع كمف ىنا فإف الشرع دعا إلى اعتبار *كىنا مف خالؿ النظر في الفمسفة كعمـك المنطق
فاعتبركا يا أكلي "المكجكدات بالعقل كتطمب معرفتيا بو، كذلؾ ما ذكره هللا تعالى في كتابو 

. 2 العقمي كالشرعي معا**كىذا كجكب عمى استعماؿ القياس "األبصار

                                                           
منصكر بف تركي اليجمة، ىل كاف ابف رشد األب المؤسس لمعممانية؟ نقد محاكالت البحث عف الجذكر العممانية : أنظر- 1

. 4في التراث اإلسالمي، منتدػ العالقات العربية الدكلية، ص 
أجزات المنطق الثمانية، المقكالت كالعبارة كالتحميالت األكرك الثانية كالجدؿ كالفمسفة : عمـك المنطق أك عمـ المنطق*

الجدلي، السكفسطائي، الخطابي، أنظر، ابف رشد، فصل : القياس البرىاني: أنك القياس كىي خمسة: كالخطابة كاسفر
. 52، ص 1998، 1المقاؿ، في تقرير ما بيف الحكمة كالشريعة، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط

، انظر، ابف رشد، (القياس العقمي)ىك قياس العقمي المنطقي "استنباط المجيكؿ مف المعمـك كاستخراجو منو : القياس** 
. فصل المقاؿ، مرجع نفسو

. 86-85ابف رشد، فصل المقاؿ، مرجع سابق، ص ص : أنظر- 2
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إف الفترة التي عاش فييا ابف رشد ىي فترة استنارة العرب مف خالؿ استقطاب 
فمسفات اليكناف كالرـك مما نتج عنيا تزعزع في الحركة الدينية، كاختالؼ في التأكيالت 
النصية القرآنية، فمـ يكف الفقياء كعمماء الديف نصيبا مف العمـك العقمية عمى أساس أنيـ 

اقتصركا عمى المنيج االجتماعي في تفسير النص الديني كلـ يستطع ىذا المنيج بأال يككف 
. مقنعا لمناس، مما أدػ إلى الزجر بيـ كتكبيخيـ كقمع ضالليـ

كنرػ ابف رشد مف الذيف تبنكا ىذا العمـ العقمي إال أنو لـ يستغني عمى العمـ الديني 
فيك محاكلة تكفيقية بيف الشريعة كالفمسفة كال يمكف فيـ الديف كاالجتياد فيو إال مف خالؿ 

تبني العقل كمنيج شارح لذلؾ المجاز القرآني، كيعتبر أف التأكيل النصي ىك ما كاف سبب 
. في اختالؼ الرؤػ الدينية كظيكر الطكائف كالصراع فيما بينيا

فإف النفس مما تتخمل ىذه الشريعة مف فيكاء الفاسدة "يقكؿ ابف رشد في ىذا الصدد 
كاالعتقادات المحرقة في عاية الحزف كبحاجة ما عرض ليا مف قبل مف ينسب نفسو إلى 

فإف األذية مف الصديق ىي أشد مف أذية العدك، أعني أف الحكمة ىي صاحبة : الحكمة
 1"الشريعة كاألخت الرضيعة

كمف ىنا يرػ ابف رشد أف عممية التأكيل ليست سكػ خطة سياسية لمسمطة فيي 
نما  ممارسة سياسية بكاسطة الديف، عمى أساس أف ذلؾ التأكيل كمنيج ليس لعامة الشعب كا 

لألكلي العمـ كالفقو، كيقكؿ أيضا أف ما نتج عف التأكيل تمؾ الظركؼ الطائفية كالنزاعات 
. الدينية في التفسير القرآني

يعتبر ابف رشد نمكذج لصكرة العممانية في الفكر العربي اإلسالمي الكالسيكي قد فتح 
لنا باب التقدـ كاالستنارة في القرف الثاني عشر المؤسسة عمى العقل كالدفاع عف الفمسفة 

خاصة في كسط الظركؼ التي عاش فييا ابف رشد في كتبو الشيير فقد عانى ىذا الفيمسكؼ 

                                                           
. 19ابف رشد، فصل المقاؿ، مرجع سابق، ص - 1
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مف أزمة حضارتو كسبب ىذا المكقف العقمي البف رشد خل في معارؾ فمسفية ضد الفقياء 
نما مكقف  في عصره كليذا فإف ابف رشد فمـ بيف مكقفو مكقف المغترب عف حضارتو كا 
المستشرؽ فييا كحماسة الفمسفة التي تقـك عمى العقل، يفضح لنا أف الخطاب الفمسفي 

. الرشدؼ كاف خارجا مف البيئة الفكرية التي عاش فييا كفي ظركفيا الثقافية المختمفة
كاستمرت الرشدية في الحضارة الغربية كقامت عمى أساسو الكثير مف الثكابت الفكرية 

كيكضح أنيا أف ابف رشد التي كانت لو سمسمة طكيمة مف التالميذ لدػ الييكد كالنصارػ مدة 
أربعة قركف كالذؼ برز اسمو في الذىف اإلنساني، يؤسس لو مدرستو عف مكاطنو كىك أشير 

 1العرب الفمسفييف قد جيل مف قبل أبناء دينيو

: العممانية في الفكر العربي الحديث

إف بكادر العممانية الغربية قد ظيرت في العممنة اإلدارة العثمانية عندما بدأت الدكلة 
العثمانية بإعادة تأسيس تربكؼ كثقافي كقانكني تقـك عمى محاكلة تفتيت المستكيات الكسطية 

. 2ما قبل المدنية القائمة عمى النسب سكاء االنتساب الجغرافي أك المغكؼ أك القكمي

:  1948 العممانية الغربية في مصر عام ةنشأ

يرػ المؤرخكف كالمحدثكف أف أكؿ ظيكر لمعممانية كاف في مصر مع حممة نابميكف 
بكنابرت تعبيرا عف ركح الثكرة الفرنسية التي اتخذت ليا رافضا لمديف كفي ىذا الصدد قاؿ 

، "ال يتدينكف بديف أك يقكلكف بالحرية كالمساكاة"الجبرتي مف خالؿ كصفو لمحممة الفرنسية 
". إنيـ ال يتفقكف عمى ديف فكل كاحد منيـ يدعك دينا يخترعو بتحسيف عقمو"

كقد أطمق عمييـ جماؿ الديف األفغاني بالدىرييف أك الطبيعييف كذكرىـ لمصطمحيـ 
. الغربي التبشيرييف كىـ الذؼ يقتصركف عمى فيـ الكجكد بالطبيعة المتطكرة

                                                           
. 68-67-66، ص ص 2012، 1انظر عزمي زكريا أبك العز، الفكر العربي الحديث، دار المسيرة، عماف ، ط- 1
. 173، مرجع سابق، ص 2شاكر نابمسي، الفكر العربي في القرف العشريف، ج : أنظر- 2
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 عيد عمي بأنو كنابميكف مثمو مثل تمؾ األقمية التي غيرت ككينيككصف أرلكند 
. 1مجرػ التاريخ

ىطاكؼ أحد لطإف البعثات الخارجية التي أقاميا دمحم عمى فرنسا مما ذىل رفاعة ا
مبعكثي ىذه الرحمة مف االزدىار كالتقدـ الذؼ شيدتو فرنسا، فكانت العممانية أحد مقاصد 

ىطاكؼ في بناء لغة جديدة كحديثة حكؿ قضايا الحرية كالمساكاة كالميبرالية كالتمدف طاؿ
كالتسامح  

كالعدؿ كما شارؾ ىذه النيضة خير الديف التكنسي الذؼ دافع عف منجزات الفكر الغربي 
 .2العممية كاالجتماعية كالسياسية عمى أساس أنيا تنتمي إلى دائرة المناخ البشرؼ 

فرح أنطوان 

 لمفكر النيضكؼ ما جعمو ينجز ثكرة في الدفاع عف العممانية *إف مساندة فرح أنطكاف
كمحاكلة التعمـ مف النيضة األكركبية، فيك قد أرجع بنا إلى المغة السياسية القديمة كا عادة 
تحديثيا عمى الساحة الفكرية في العقديف األخيريف كقد كضع كل مكاسب التاريخ السياسي 

استطاع فرح أنطكاف أف يحدد لنفسو مسمكا جديدا في طرح فكره  **العربي في خانة التغريب
. 3بطريقة سمسة كاضحة عمى خالؼ أفكار األفغاني كدمحم عبده كخير الديف التكنسي

                                                           
سيد أحمد فرج، جذكر العممانية، الجذكر التاريخية لمصراع بيف العممانية كاالسالمية في مصر، الكفاء لمطابعة كالنشر، - 1

. 281، ص 1987، 3مصر، ط
. 166البشير ربكح كآخركف، في سؤاؿ العممانية االشكاالت التاريخية كاألفاؽ المعرفية، مرجع سابق، ص - 2

مفكر عربي لبناني مسيحي مف مؤيدؼ العممانية كداعية لمنيضة العربية، أفكاره كانت باسـ  (1909-1899)فرح أنطكاف * 
.  مارس15الجامعة العثمانية في اإلسكندرية يـك 

كىي أخر كممتيف ذكرىما سيمكف كقد كتب فييا حكؿ ارتقاء العمـك ذا ميكؿ اشتراكية، انظر عزمي زكريا ابك : التغريب* *
. 52العز، مرجع سابق، ص 

كماؿ عبد المطيف، التفكير في العممانية اعادة بناء المجاؿ السياسي في الفكر العربي، رؤية لمنشر كالتكزيع القاىرة، - 3
. 147، ص 2007، 1ط
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كاف ىدفو السياسي سببيا بيدؼ التشغيل كذلؾ أنو "إف ىدؼ أنطكاف كما يقكؿ أنو 
تكخى كضع أسس دكلة عممانية يشترؾ فييا المسمميف مع المسيحييف عمى قدـ المساكاة 

أف العالـ لـ يتغير فالدكلة الحديثة لـ تعد قائمة عمى الديف بل عمى أمريف "كيقكؿ " التامة
. 1"الكحدة الكطنية كتقنيات العالـ الحديث

كاف فرح أنطكاف مف بيف الذيف احتضنكا الفكر العربي مما أثار فيو الحماس الشديد 
في محاكلة تغيير الكضعية العربية فكاف مكسكعيا في ثقافة الغرب مف العمـك كالتقنيات 
كالسياسة كأسمكبو الخيالكجي الغربي في التراث العربي ييدؼ إلى تعزيز معارفو كتعزيز 

. مشركعو العممي

إف الفكرة األساسية كالسياسية التي طرحيا فرح أنطكاف أنو العالـ العربي يعاني مف 
 كخصكصا بيف الديانات :مشكمة كىي التي كانت سببا في تدىكره كىي مسالة القكمية الشرقية

المسيحية كاإلسالمية كتمسكيا باأليديكلكجية الطائفية كمف ىنا أراد أف يصل إلى صياغة 
كائف سياسي يعيش الجميع في ظمو مف مسيحييف كمسمميف عمى قدـ المساكاة ضمف مبدأ 

إننا ال نستطيع حل مسالة العالـ العربي : "الحرية الدينية كالسياسية، حيث يقكؿ في ىذا العيد
. 2"دكف أف يتحد ما ىك مسيحي بما ىك مسمـ كخصكص بتكفر الحرية التامة كالعدالة

فصل فرح أنطكاف بيف الجماعة القكمية كالجماعة اإلسالمية كقدـ الجماعة القكيمة 
بدؿ اإلسالمية التي لـ تكف محبذة لديو عمى ما يحتضف ىذا المفيـك مف النرجسية اإلسالمية 

 3 .الشرقية كيرػ أنيا ترتكز عمى الديف كتعمل في نشأت المجتمع

 

                                                           
 30سفر عبد الرحماف الحكالي، مرجع سابق، ص - 1
سمير أبك حمداف، مكسكعة عصر النيضة، فرح أنطكاف كصعكد الخطاب العمماني، مكتبة المدرسة، دار الكتاب : نقال- 2

. 95، ص 1996العالمي، لبناف، دط، 
. 96مرجع سابق، ص : أنظر- 3
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: بناء فصل الدين عن الدولة

نظر فرح أنطكاف في فصل السمطة الدينية عف المدنية أمر يجب البمكغ إليو حيث أنو 
إف غرض األدياف تعمـ الناس عبادة هللا "مف دعاة ىذا المكقف كيبرر عف ىذا المكقف كيقكؿ 

صالح شؤكنيـ بالطرؽ المذككرة في كتبيا أما غرض الحككمات فيك " كحثيـ عمى القضاء كا 
فالشخص في ىذه  يحفع األمف بيف الناس أؼ حفع حرية كل شخص ضمف دائرة الدستكر

. الحالة ىك حر مطمق

إف ىذا الفصل يحقق مبدأ المساكاة بيف أبناء األمة كأال شيء تمؾ األيديكلكجية الدينية 
اإلسالمية لغرض الكصكؿ إلى أمة كاحدة عمى قاعة تأسس سمطة منية خارجة عف عقائدىـ 

 في أنطكافأك مذاىبيـ كأيضا عدـ تدخل السمطة الدينية في الشؤكف الدنيكية فكجية نظر 
السبت عف أنو شرع لتدبير اآلخرة ال لتدبير الدنيا، كقد دافع فرح أنطكاف عمى مبدأ الحرية 

في مجاؿ الفكر كالعقيدة كىك مف مؤسسي اإلخبار الميبرالي الرادكالي في الخطاب السياسي 
. 1العربي

يفضي فصل الديف عف الدكلة في نظر أنطكاف إلى حصكؿ عمى كل ذؼ حق حقو 
فإف مبدأ العمـ ىك السبل الكحيد إلى تقدـ المجتمعات كعمرانيا كفي ىذا السياؽ يرػ أنطكاف 

أف في المجتمعات البدائية كاف الديف يمعب دكرا حاسما في ترشيد البشر أما اآلف فحالة 
المجتمعات باتت بحاجة ماسة عمى العمـك بأنكاعيا ليدؼ التطكر في الديف كحده ال يمغي 

كلكنو كاف " أف األمـ بعد تمدنيا كتككنيا ال تتكقف عمى الديف بل عمى العمـ: "لألمة كيقكؿ
 2 .رافضا لمفكر المادؼ الذؼ طغى عمى فكرة الخالؽ كأدػ إلى الخرافة كالنزكح الديني

                                                           
مراد زكيف، جداؿ دمحم عبده كفرح أنطكاف بيف التسامح كفصل الديف عف الدكلة، مؤسسة مؤمنكف بال حدكد، : أنظر- 1

 110، ص2015، 1بيركت، ط
، ص 3ريـ منصكر األطرس، العمانية، مداد مركز دمشق لألبحاث كالدراسات، سكريا، سمسمة أكراؽ دمشق، العدد - 2

111-114 .
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إف ىذا الفصل الحاسـ بيف الديف كالدكلة قدـ أنطكاف مجاؿ العقل في إعادة بناءه 
لمعالـ اإلسالمي كخصكصا تمؾ اإلطاللة عمى الفكر الغربي المتشبع بالعقالنية كال ننسى أف 

فرح أنطكاف لـ يميل الفكر اإلسالمي الكالسيكي كخصكصا فمسفة ابف رشد كالتي فتحت 
 .المجاؿ إلعادة النظر عند فرح أنطكاف في مسألة النيضة العربية

إف مسألة الشريعة كالعقل قد اعتبارىا مسألة تبناىا ابف رشد مف خالؿ منيج عقمي 
ف ىذا المنيج كتبناه مف خالؿ فصل الديف عف الدكلة كأف الدكلة مف اخالص قد صاغ أنطك

ف بيف ما ىك كجداني كما ىك عقمي االخصائص العقمية حفل لمديف فييا كىنا فصل فرح أنطك
كىـ األمر إلى الديف مكانتو الغمب أما الدكلة فتأسيس عمى مبدأ العقل كىك المشرع ليا ال 

. 1الديف كىذا األخير ذؼ خصكصية شخصية ذاتية

كما فصل بيف الحياة الدنيا كالديف فالدنيا تعمر عمى أسس عقالنية أما الديف فيك 
يختص بالجانب الركحي لإلنساف فاف طرح أنطكاف قد فصل فيما فصل ابف رشد بيف 

. األكؿ صكفي منطمق مف الديف كالثاني برىاني منطمق مف العقل. العرفاني كالبياني

ف مف ابف رشد فمسفتو كمرجعيتو الفكرية التي ينطمق منيا في مشركعو ااتخذ فرح أنطك
. الفكرؼ كالحضارة في مكازنة النظرة الشرقية التي تيدؼ إلى ركح النيضة

 ن وسمفية دمحم عبداليبرالية فرح أنطو

ف حكؿ مسألة العممانية كمسألة فصل الديف ا كفرح أنطك لقد تناظر كل مف دمحم عبده
عف الدكلة مف خالؿ فكرتيف متناقضيف مف حيث المبنى خصكصا كأف التاريخ العربي 

ف ييدؼ اف إف مكقف أنطكااإلسالمي ىك مف دفعنا لطرح مناظرة بيف دمحم عبده كفرح أنطك
إلى تشكيل نسق عاـ يمثل في أف جميع األدياف إنما ىي ديف كاحد الذؼ ينبثق منو مبدأ 

                                                           
، ص 2001، 2فرح أنطكاف، ابف رشد كفمسفتو، المؤسسة الكطنية لالتصاؿ كالنشر، دار الفارابي، بيركت، ط: أنظر- 1
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العاـ الكاحد كىك األخالؽ فيذه األخيرة ىي القيمة األساسية لتجمييا في البشر أما الشرائع 
عمى أساس أف الطبيعة البشر مف حيث الحقكؽ كالكاجبات . 1الدينية فال قيمة ليا بحد ذاتيا

 بديف فيـ ال تختمفكف يتدينكف كفي نظر جميع األدياف ىي عمى مبدأ مكحد كحتى الذيف ال 
 .عف غيرىـ في الطبيعة كعمى ىذا األساس فاف مف مبادغ العممانية ىك التسامح كاالنفتاح

ف الفصل بيف الجكىرؼ كالعرضي فاألكؿ عاـ كىك مجمكعة المبادغ أما الثني ايحاكؿ أنطك
. فيك خاص كىي الدينية

إف الخطاب األنطكني العمماني لـ يكف خطابا أيديكلكجيا يعبر عف الحساسية 
المسيحية النصرانية كقد شكمت ىذه الرؤية المشرقية مناظرة بيف أحد مسمـ كاحد مسيحي 
باعتبار أف األكؿ ىك دمحم عبده كلعميا مف ابرز التناظرات الفكرية في العقل اإلسالمي، 

كتجمب ىذه المناظرة رأؼ فرح أنطكاف في أف المسيحية ىي الديانة األكثر تساميا مف اإلسالـ 
ف نحك ابف رشد حيث اكىذا األخير ىك ديف تعصب كالدليل عمى ذلؾ كما أشار فرح أنطك

 فإنو ال ينكر شيئا مف أصكؿ الديف كما اإلىانةأما ابف رشد الذؼ أىيف كل تمؾ "ف اقاؿ أنطك
. 2"تقدـ كلكنو نظر بعقمو في الكائنات كبشر فمسفة لسكاه فقامت قياميـ عميو

كالرأؼ اآلخر الذؼ رأػ في سماحة الديف اإلسالمي بالرد عمى الرأؼ األكؿ بالقكؿ إف 
الديف اإلسالمي ككاف أكثر تسامحا مف الديف المسيحي، فيل رأيتـ في تاريخ الديف اإلسالمي 

فنحف مع بالمحبة كىذا احتراما لمديف كالطابع اإلسالمي ... عمماء نكركىـ عمى قيد الحياة
. 3لنا مبادئنا الدينية كثانيا كل مف يدخل في مذىبنا يككف أخا

                                                           

ىي دكلة . مفكر عربي مصرؼ، أحد دعاة النيضة العربية إال أنو كاف سمفي المذىب اعتبر الشريعة االسالمية: دمحم عبده*
. االسالـ

. 58-55، ص ص 1999، 1عبد الزراؽ كدمحم عبد الجبار، الديمقراطية بيف العممانية كاالسالـ، دار الفكر، دمشق، ط- 1
. 6-4مراد زكيف، جداؿ دمحم عبده كفرح أنطكاف بيف تسامح كفصل الديف عف الدكلة، مرجع سابق، ص : أنظر- 2
. 8-6المرجع نفسو، ص : أنظر- 3
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كقد استغرب ىذا األمر في فرح أنككف . إف دمحم عبده يعترض فصل الديف عف السمطة
ففي نظر دمحم عبده أف الممؾ الذؼ يحكـ ال يمكف التجرد مف دينو كاألجساـ التي يدرىا 

كيف يتسنى لمسمطة المدنية أف : "الحاكـ ىي نفسيا التي تشكميا الركح كيذكر في ىذا الصدد
تتغمب عمى السمطة الدينية كيقف بيا عند حدكده ك السمطة الدينية ىي هللا التي تمد نفكذىا 
بتمؾ القكة إلى أعماؽ قمكب الناس، نعـ ىذا الفصل يميل إلى التسامح لك كانت األبداف أف 
التي يحكميا أف تأتي أعماليا عمى حدة مستقمة عف األركاح التي تحيا بيا كاألركاح تأتي 

. 1"أعماليا بدكف األبداف

فيرػ دمحم عبده معارضة لمعممانية أف الحككمة اإلسالمية يجب أف تككف سكرية 
ممتزمة بالشريعة الحقة، كيقصد اإلسالـ مد حككمتو معينة تكافق شركط الديف اإلسالمي كلـ 

إننا "يكف الديف اإلسالمي شأنو شأف الديف المسيحي الكنيسي كأكد عمى ىذا الرأؼ حيث قاؿ 
مسممكف فأف الشريعة كحدىا مكممة لكفية حاجات طالب العدؿ في كل زماف كمكاف، فيجب 

المحافظة عمييا كائتمانيا مف أف تنقضي عمييا الدنيا فاف هللا ىك الذؼ يكفل برفعو ىذه 
. 2"األمة

ميل ششبمي 

مف مؤسسي النيضة في القرف التاسع عشر ذا منيج عقمي مادؼ * عد شبمي شميلؼ
 **ككنو متأثرا بالعقمية الغربية صاحب المذىب المادؼ المؤثر بالفسمفة الداركنية

                                                           
. 8عبد هللا ىدارؼ المبيرالية كتمثل الحرية عند الركاد النيضكييف، ضمف دراسات مؤمنكف بال حدكد، ص - 1
. 124-115، ص ص 2005دمحم عمارة، المنيج االصالحي لالماـ دمحم عبده، مكتبة االسكندرية، دط، - 2
أحد رجاؿ الفكر الحر كالثركة عمى الجمكد كالتقميد كزعيـ فكرة التطكر كالنشكء الفكر  (1897-1856): شبمي شميل*

العربي كالراعي إلى التحرر في الشرؽ العربي، قضى حياتو في البحث عف الحقيقة العممية كالمجاىرة، كاشتغل في الطب 
عزمي زكريا : كالصحافة مف مؤلفاتو، آراء الدكتكر الشميل، شرح مختصر عمى مذىب داركيف، فمسفة النشكء كاالرتقاء أنظر

. 51أبك العز، مرجع سابق، ص 
كىي فمسفة عممانية كمكنية تقترف ىذه الفمسفة بالتطكر  (1820-1731)الفسمفة الداركينية ىي كممة منسكبة إلى داركيف * 

 wikipedia.org,18.37: عف طريق االصطفاء الطبيعي كيغمب عمييا عنصر الصراع عمى البقاء، أنظر
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ؼ مختمفة باعتباره رائد ح شبمي شميل في أكلى مراحل فكره بالديف مف مناتضمفقد 
 كتاريخ ك سيكسيكلكجية في الديف في الشرؽ العربي الحديث، عالج شميل أصل لفمسفة

. 1األدياف مستعينا بالداركينية مجرد انقست مما ىك ديني

 يمكف قكاـ شأنو كصالح حالو دكف الديانات مما يجب أف اإلنسافيرػ الشميل أف 
كال يقكػ شأف . يككف الشؾ فيو بال ال يصمح حاؿ األمة إال كمما ضعف فييا شككة الديانة

 ما لمديانات مف الكاقع العظيـ في تقدـ إنكارالديانة إال كمما انحط شأف األمة كال يسع 
. 2"األمـ

فترػ أني لـ أتعمـ في مباحثي نفي الديانات لغرض ما في النفس كلـ : "حيث يقكؿ
 تفسير الديف بالعمـ لكف يرفضكف أنفيا بكالـ الفئة جزافا، كبرأؼ فمسفي خاص كثيركف ممف 

. 3"ال يندثر راعيـ كتنكشف أف كل منيـ بذىب فيي بمذاىب خاصة ككل منيـ عمى ىكاع

 الداركنية منيجا لو في تفسير الظكاىر اإلنسانية كالطبيعة عمى شميلقد صاغ شبمي 
 ظاىرة طبيعة في الفمسفة الداركنية، حاكؿ شميل نطبق ىذا المنيج في اإلنسافأساس أف 

أصل "دارسة األدياف ىي متنكعة إال أنيا مف أصل كاحد كما جاء في كتاب تشارز داككيف 
" األنكاع

فإف نظرية االرتقاء كنشكء يمكف تطبيقيا في جميع الظكاىر كبيذه النظرة تستطيع 
تفسر األدياف كككف ليا أصل كاحد فيي متشابية كخصكصا الديانة البكذية فيك يرػ أف 

الديف كسيمة ذا أىمية بالغة في المجتمع في تحسيف أحكاؿ الناس فالديف ليس عدك كالشميل 

                                                           
. 52، ص 2005، 1أحمد ماضي، النماذج العممانية في الفكر العربي الحديث كالمعاصر،  دار الشركؽ، ط- 1
. 29، ص 1983، 1شبمي شميل، فمسفة النشكء كاالرتقاء، دار بف ركف عبكد، ط- 2
. 316، ص 2012شبمي شميل، أراء الدكتكر شميل، ىنداكؼ، القاىرة، دط، - 3
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نما العدك كاألكبر لو ىـ رجاؿ الديف كقد شف حممو شعراء عمييـ كحمميـ ما ىك سمبي ككل  كا 
.  1ما كصل إليو العالـ العربي مف انحطاط

 اإلنساف ال يعمـ إلى أنو حركة كاف ثركفي نظره أف لكال الثكرة الدينية التي أقاميا لك
قد انحط في أكركبا فيذا المذىب أقل تقيد لمعقل مف المذاىب األخرػ، لقد أجرػ الشمل 
مقارنة بيف أكركبا قبل الثكرة المكثرية كبعدىا فاف النيضى التي حصمت في أكركبا في 

الصناعة ، الفالحة كغيرىا مف أشكاؿ التقدـ إنما  مردىا تمؾ الثكرة الدينية التي فكر العقل 
. مف بعض قيكده

كعندؼ أنو لكال الثكرة الدينية التي آثارىا لكثر ال يعمـ إلى أؼ حركة كاف "حيث قاؿ 
. 2" قد انحط في أكركبا فيذا المذىب أقل تقيد العقل مف المذاىب األخرػ اإلنساف

 أصر شبمي شميل حماستو عمى فصل الديف عمى الدكلة كما أنو تنبأ بأف دكر الممكؾ
. ذكؼ الحكـ المطمق كالشمكلي سكؼ ينتيي تماما في أكركبا بعد التطكر الذؼ كصمت إليو

يسعى الشميل في الخطاب العمماني تكسيع مبدأ الديمقراطية كمف الذيف ألفك ككفقكا 
 الخطأ بنظاـ الحكـ لمشاكل االستبداد إصالحبيف الديمقراطية الغربية كالشكرؼ اإلسالمية في 

 3السياسي، كدعى إلى عممنة المجمع العربي كفصل كل ديف عف ما ىك دنيكؼ 

كيرػ الشميل أف مف مميزات العممانية أنيا تأثرت بظيكر العمـ كىك الذؼ كاف 
الخاصية األساسية في عممنة المجتمع الغربي، درس العمـ في بدايتو متمركز حكؿ الطبيعة 
كالمادة عمى خالؼ الركح التي سادت في العصر الكسيط، كيرػ بأف ما داـ العمـ يكتفي 

 في تحقيق تفسير ثابت ثابتةبتفسير الطبيعة كأف تمؾ القكة الطبيعة ذات مصداقية حيث أنيا 

                                                           
 .316شبمي شميل، أراء الدكتكر شميل، مرجع سابق،  ص - 1
. 143شبمي شميل، فمسفة النشكء كاالرتقاء، مرجع سابق، ص : أنظر- 2
.  19ريـ منصكر اآلطرش، مرجع سابق، ص : أنظر-3
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لمطبيعة كسائل كائناتيا فيك كافي لتفسير كل مظاىر الحياة فال داعي لتدخل قكة غريبة ال 
. 1يدؿ عمييا العمـ كال ىناؾ دليل فميس كال يبدر لكجكدىا

 سالمى موسى

في الديف كالسياسة كىك أف الديف مف العمـك المعنكية كحتى * يرػ سالمى مكسى
االجتماعية منيا كاآلداب عمى العمـك المادية قد تطرؽ بحرية لمتفكير كعمى ىذا فاف العمـك 

المعنكية ىذه لف تتطكر إال بفكرة الحرية، كلف ترتقي السياسة كاالجتماع أك الديف حتى 
تشمميا الحرية شمكال تماما ك يرػ سالمى مكسى أف الخميفة ىك مصدر السمطات الدينية 

كالمدنية لجميع األمـ اإلسالمية كىك مف حيث االنتخابات يشبو البابا ككالىما ينتخب كالبيعة 
 .2ىي الشكل الذؼ عرفو المسممكف، لتقرير االنتخاب كيقاؿ ليا القرعة عند البابا

 :التسامح في اإلسالم

يرػ سالمى مكسى أف مف أحسف الكتب التي فرضت في المغة العربية ىك كتاب ابف 
 .3رشد كفمسفتو الذؼ ألفو فرح أنطكاف

 تبرير الحرية الفكرية

 ال يبدك سالمى مكسى تدخل الحرية الفكرية في الحككمة كمنعيا لمناس حرية سكػ 
حقيا في الدفاع عف النفس كحماية الجميكر كلكف إذا كاف األذػ مقدرا في المستقبل البعيد 

                                                           
 .13شبمي شميل، آراء الدكتكر شبمي شميل، مرجع سابق، ص - 1

 في الغرب تعبر عف مجمكع أفكار ك عقائد اشتراكية 1840كممة ظيرت في عاـ :  cumremisme: الشيكعية* 
قامة المشاعة كأىـ الحركات الشعبية التي حممت شعارات الشيكعية، الحركة النابكرية حركة  ماركسية تنادؼ بضركرة كا 

، المؤسسة 3الفالحيف األلماف كمف زعمائيا كارؿ ماركس، تكمانس مكنز، انظر عبد الكىاب الكيالي، مكسكعة السياسة، ج
. 534العربية لمدراسات كالنشر، دط، دس، ص 
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كال يصح لمحككمة إال  أف تتدخل فميس لمحككمة مثال أف تمنع خطيبا يتكمـ  عف فكائد 
     .1الشيكعية كأفضميتيا لمنظـ الحاضره

 :الديمقراطية

يقكؿ سالمى في كتابو اليـك كالغد أف الكثيريف مف المؤرخيف االقتصادييف مثل كارؿ 
ماركس كغيرىـ حاكلكا أف يردكا تطكرات األمـ كارتفاعيا كانحطاطيا إلى عكامل اقتصادية 
كنتج عنيا حالة نظاـ طبقة اجتماعي كحالة تدىكر عماليا كالحقكؽ السياسية التي يحصل 

عمييا كل فرد كقد تمخضت عف ىذا النظاـ الديمقراطية كبدأنا بتمفع بو كاشركا بو إلى مسألة 
العماؿ كأف بعض كأحكاـ آراء بكل عف تأثير الذرة كىك بأنو معركؼ في مصر فاف مكقف 

االنييار كيريد القكؿ ىنا أف العامل  بكل أف الحضارات األكلى كانت زراعية عمى ضفاؼ
ذا انعكس كما  الزراعي ىك قاعدة التطكر االقتصادؼ كبالتالي زيادة في الحقكؽ كالكاجبات كا 
ىك الحاؿ في مصر فاف المتاح ىك أيضا لو دكره في عممية التطكر فإذا كانت الديمقراطية 

    .2في حاجة إلى أف يحافع عمييا في أكركبا نيي أحكج عندىا إلى ىذه المحافظة

 آراء في العممانية في الفكر العربي المعاصر: المبحث الرابع

إف العممانية مشركع متعدد القيـ كالمفاىيـ كالصياغات، مجمل دالالت كتفاسير عديدة 
كمختمفة حيث اقتحـ عمى كل مجاالت الحياة الدنيا، كخصكصا في الفكر العربي الذؼ امتاز 

في بكادر ظيكر العممانية فيو مف خالؿ تبني الطرح النيضكؼ كمف جممة المفكريف الذيف 
تبنك العممانية كمشركع نيضكؼ اتصفت نيضتيـ بالتأسسية كمحاكلة فرض جممة مف القكانيف 
العممانية الغربية كدمجيا في المجتمع العربي، انتقمت ىذا المفيـك مف النيضة إلى المعاصرة 

                                                           
 . 64سالمى مكسى، حرية الفكر كأبطاليا في التاريخ، مرجع سابق، ص - 1
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كأصبحت العممانية تحت معالجة فكرية نقدية، تتضمف خطابا يتكاجو مع بعض الصعكبات 
 .التي تتجمى في الصراع بيف الخطاب اإلسالمي كالعمماني

كمف ىذا المنطمق نتج عف ىذا الخطاب في تبايف حكؿ تحديد صياغة لمفيـك 
العممانية في الفكر العربي المعاصر ككنو مفيكما ذا جذكر عريضة كمفاىيمة متشابكة فاف 

العممانية كتفكير فمسفي في الفكر العربي المعاصر ىي سيركرة مفاىيمية متدفقة المعاني كقد 
 .كضح بعض المفكريف المعاصريف أداء حكؿ ىذه المسألة

 دمحم أركون 

أحد أىـ المفكريف المعاصريف في دراسة التراث العربي اإلسالمي * يعد أرككف 
كخطبات اإلسالـ الحديثة ك المعاصرة، انطالؽ مف منيجية نقدية تحميمية في تفسير 

 كتصحيح النظر إلى عالقة اإلسالـ بالغرب

إف الممارسة المنيجية النقدية قد دفعتو إلى دراسة الخطاب اإلسالمي دراسة منطقية عممية 
فيك بداية خص أرككف بدراسة العقل اإلسالمي ككصفو عمى أنو عقل ينص عمى اإليماف 

ذا ما تبع طريق اإلسالـ فيك سكؼ  بالكحي ييدؼ إلى تقكية العقل البشرؼ كتنكيره كىدايتو كا 
يظل ىذا النكع مف التفكير االنطكلكجي يكحي إلى كجكد أصل اليي لمعقل، فاف عمميات 

إف هللا تعالى ما خمق العقل قاؿ لو قـ، فقاـ، ثـ " التفكير ىذه مستكحاة مف الحديث النبكؼ 
، فإف العقل اإلسالمي ىك عقل خاضع لكالـ هللا فأف الفكر اإلسالمي منحدر ..."قاؿ فقعد

مف التاريخ اإلليي كالديني المتجسد في النص المغكؼ حتى يتسنى لمعقل إدراكو كمعرفتو كىذا 
أما عف كممة إسالمي فيي الخضكع االستسالـ يرػ أرككف أنو ال . 1ىك العقل اإلسالمي

نما اإلسالـ،  يجكز أف نعني باإلسالـ االستسالـ كما ىك كارد في الترجمات الفرنسية كا 
                                                           

. مفكر كعالـ اجتماع كناقد جزائرؼ، يتضمف فكرة مشركعو الغد مع اإلسالميات التطبيقية (2010-1934): دمحم أرككف *
ىاشـ صالح، مركز اإلنماء القكمي، المركز الثقافي في : دمحم أرككف، تاريخية الفكر العربي االسالمي، تر: أنظر- 1
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نما يشعر بميفة الحب نحكه تعالى كبحركة االنتماء إلى ما  كالمسمـ ليس مستسمما أماـ هللا كا 
ىك يسمـ المرء ذاتو بكميمتيا إلى "كىناؾ معنى آخر كارد في المغة العربية ك. يقترحو عميو هللا

                                  .1، يرػ أرككف ىذا المفيـك مكافقا تماما مع االستخداـ الذؼ يكظفو القرآف في األصل"هللا

 الممارسة النقدية عند دمحم آركون 

 إف المنيجية النقدية أك ما يعبر عنيا آرككف بدراسة ابستمكلكجية لمتراث كالخطاب 
الديف مف كجية عممية إنو مكقف جديد في الخطاب اإلسالمي المعاصر مف خالؿ تطبيق 
آليات كأدكات العقل المستقل عف مسممات الالىكت الديني النقدية أك ما يعبر عنيا آرككف 
بدراسة ابستمكلكجية لمتراث كالخطاب الديف مف كجية عممية إنو مكقف جديد في الخطاب 
اإلسالمي المعاصر مف خالؿ تطبيق آليات كأدكات العقل المستقل عف مسممات الالىكت 

خالؿ كضع الظاىرة الدينية ظاىرة تاريخانية انتركبكلكجية كدراسة الظاىرة  الديني كمف
 .2القرآنية مف طقكس كعقائد مف اختصاص االنتكغرافيا

يعتبر أرككف الديف عمـ يتجمى ضمف الممارسة النقدية االبستمكلكجية كىك ذا منحنى 
فينكمكنكلكجي ظاىرؼ غير الىكتي، فقد أنتقد أرككف الخطابات اإلسالمية المعاصرة 

كعالقتيا باإلسالـ، فيك انتقد العقل اإلسالمي عبر مفيـك الالمفكر فيو كيقصد بو الممنكع أك 
المستحيل لمتفكير فيو أك دراستو كىك الديف كىنا يتـ نقد العقل الديني مف خالؿ العقل 

 .اإلسالمي

فدراسة الديف باعتباره ظاىرة تتجمى في تجربة الشخص المباشرة كىي دراسة كظيفية 
لضبط بنيتيا كمكضكعيتيا فاف دراسة الديف مف ىذا المنحنى بعض النظر عف زمانيا 

كمكانيا أك انتمائيا، فاف الديف في نظر أرككف ىك بعيد عف ما ىك ميتافيزيقي ليتسنى لو أف 

                                                           
. 49ىاشـ صالح، ال فكميؾ، المؤسسة الكطنية لمكتاب، الجزائر، دط، دس، ص : دمحم أرككف، الفكر اإلسالمي، تر- 1
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يككف مجاال لمبحث العممي كمف ىنا تككف نقطة البداية في تجربة اإلنساف عف المقدس 
 .1المعطاة لنا بكاسطة أنظمة تعبير تصكرية شعائرية كرمزية

أما مف حيث المغة الدينية أك النص القرآني فقد انتيج دمحم أرككف في بناء  لغة القرآف 
مف كجية نظر سيمائية حيث يرػ أف حيف تـ إلغاء عممية النحك السيمائية داخل القرآف 
الكريـ قد نتج أنو أعطاىا بعدا غامضا كما يعبر عنو أرككف بالمعجزة، فاف إلغاء دكر 

السيمائية ىك الممثل القاىر لمفيـك الكجكد العممي ثـ أف كممة هللا عكس مكضعيا في القرآف 
مف ناحية العالمات أك الكظائف السيمائية فاف لفع هللا عكس لفائدة كممة إسالـ في جميع 

كمف ىنا لـ يتـ حتى معاينة أك دراسة كممة هللا . األفكاه الذيف قالكا أنيـ يعممكف اإلسالـ
. بالمعنى المقصكد المجمع في القرآف فقد تـ استبدالو بكممة إسالـ أؼ ادعاء معرفة المحتكػ 
حيث أف في الجزء الخمفي مف اإلسالـ الحالية التي تدعك إلى العكدة إلى القرآف بعيدا عف 
المعنى السيمائي لو إنيا فجكة عميقة عمى ما يبدك كال راجعة فييا إنيا حفرة المسمميف، فمـ 
يعد الخطاب اإلسالمي الحالي ليشكل بعد أجماعيا لإلسالـ باستثناء بعض الذيف حافظكا 

عمى ركابطو الركحانية عمى أف المسمميف قد نسكا أف اإلسالـ مرتبط بالكاقع في جميع 
                             .2ميادينو

 الخطاب اإلسالمي المعاصر 

 إف الخطاب اإلسالمي المعاصر ىك خطاب سياسي بالدرجة األكلى الذؼ ينغمس في 
 3البعد األسطكرؼ لمتراث الذؼ يعممف فيو عمى غير كعي منو المضاميف الدينية ليذا التراث

باعتبار أف السيادة العميا كالسمطة في اإلسالـ مف ظكاىر البنية لمفكر اإلسالمي، يرػ أرككف 

                                                           
. 10سابق، ص   أعماؿ ندكة، قراءات في مشركع دمحم أرككف، مرجع- 1
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كىذا . أف الظاىرة السياسية تتجمى في ذلؾ التمفصل بيف الدنيكؼ ك المقدس كالبشرؼ كاإلليي
التمفصل يتحدد مف خالؿ عدة ثنائيات في المجاؿ األخالقي كالقانكني كالركحي مع الزمف 

 .1كالمشركعية مع الدكلة ككذا العامل السياسي مع العامل الديني

 يرػ دمحم أرككف مف مفيـك السمطة السياسية كمقابمتيا بالسيادة العميا عمى اعتبار أف 
السمطة عكس السيادة العميا فيو تدير األكضاع كتحافع عمى النظاـ القائـ عف طريق اإلقناع 

مع أنيا تخفي آليات كرىانات حقيقية مف أجل إنتاج إيديكلكجية تبريرية، أما السيادة العميا 
فيي عاطفة مف االتفاؽ العميق الذؼ يربط بيف أعضاء الجماعة البشرية أك قكمية أك أمة "

دينية تعمل عمى الدفاع عف اليكية كتمجيدىا ىذه اليكية التي تفتح أبكاب المستقبل ىذه 
فيي تمريف مف أجل تجاكز ...السيادة كما مثميا األنبياء كالقديسكف كاألبطاؿ الحاضريكف 

 يذىب أرككف في طرحو ؿ المسألتيف ككنيما مف منظكره عمى 2...".كالتخطي غير المتكقع
أف كل مف السمطة كالسيادة في الفكر السياسي اإلسالمي عمى أف السمطة السياسية كانت 
خاضعة خضكعات تاما لمسيادة العميا في الدكلة النبكية إال أف بعد كفاة الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص استقمت 

ىذه السمطة عف السيادة العميا بل أخضعت السيادة العميا لمصالحيا مما يتفق مع 
 .ايديكلكجيتيا

 العممانية من منظور دمحم أركون 

ينظر أرككف إلى أف العالقة بيف السمطة كالسيادة العميا مجرػ آخر مغاير لمجرػ 
النظاـ الكالسيكي في النظاـ المجتمعي العمماني ىك منظكر جديد، يرػ أرككف في مفيـك 

 تعني الشعب ككل laicosحيث يحدد المصطمح مف داللة ايتكلكجية فيقكؿ أف كممة . العممنة
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.  تعني الحياة المدنية laicosما عدا رجاؿ الديف كفي التينية القرف الثالث عشر نجد أف 
 .1كمنو الالئكية تعني تمييز عامة الناس عف االكميركس

كيرػ أرككف أف العممنة كمشكمة عربية إسالمية ظمت مفتكحة كخصكصا بيف 
العممانييف كالمسمميف الدكغمائييف المتشيديف بتقنياتيـ، إف مشكمة العممنة لـ تكف في صياغة 

المصطمح بشكل فكضكؼ فاف بعض العممانييف المتطرفيف قد كقعكا في  بيف العممنة 
يصف أرككف . أما عف الدكغمائيف أك الكثكقييف. 2الصحيحة كبيف الصراع ضد االكميركس

ىذه الدكغمائية ىي ذلؾ العقل الصاـر في عدـ تغيير االنساف لجاىزةه الفكرؼ أك العقمي 
فإنيا ارتبطت بركحو المغمقة كقد سماه أيضا أرككف بالسياج الدكغمائي ىي كل التصكرات 

كالعقائد التي ال تقبل النقد كترفض كل معارضة، ينظر أرككف إلى ىذه النظرة عمى أف 
اإلسالـ قد انكتفت عمى ذاتو كقد ازداد انتشاره كالميـ عند أرككف ليس الكشف عف الشركط 

التي تتحكـ في إنتاج السياج الدكغمائي كاعماما ىي الحمكؿ الخركج ككضع منيج أك 
 .إستراتيجية لعمل تاريخي جديد

خطى خطكة في تحميل الفكر العربي اإلسالمي فيرػ أرككف أف ىناؾ ثالث دالال في 
حيث خصص أرككف في دراسة الديف اك بعبارة أدؽ . اإلسالـ ك ىي الديف كالدنيا كالدكلة

الكحي دراسة سيميائية تاريخية عمى أساس أنو معطى أساسي في اإلسالـ كالمجتمع العربي 
إف دراسة أرككف لمديف دراسة عممانية ييدؼ بيا إلى دمج العامل الديني في الدراسة كىذه 
طريقة عممانية في طرح مشكمة الديف كمف ىنا يعتبر أرككف أف الكتاب المقدس ىك ظاىرة 

تباع منيجية نحكية تأكيمية بشأنيا كىذا ما يسميو أرككف بالمدكنة النصية كعالقة الكتاب أك  كا 
الديف بالسياسة في تشكل الدكلة اإلسالمية كحتى الممارسة الدنيكية لإلنساف باعتبار أف 
تشكميا مف الصعب تغيير عمى أساس أف المجتمعات اإلسالمية المعاصر خالية مف 
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. 20 ص  مرجع سابق،دمحم أرككف، الفكر اإلسالمي قراءة عممية،: أنظر- 2
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فيي تتحكـ في . الحريات ك حقكؽ اإلنساف بسبب ما تعتنقو مف ذلؾ السياج الدكغمائي
 .1طريقة تسيير كتنظيـ السياسة ك الدكلة

اقتضى لدمحم أرككف أف يضع مشركعا سماه باإلسالميات التطبيقية في كضع 
ىذه اإلسالميات الكالسيكية عبارة عف خطاب غربي "االستشراؽ كضعا مشككا فيو ذلؾ أف 

كانتقد مجمل الفكر الفمسفي الغربي في مكقفو مف اإلسالـ حيث يثير في ىذا " عف اإلسالـ
إلى أف النقص الثقافي كالعقمي لمنظريات الفمسفية الكبرػ المبنية دكف أف تأخذ بعيف " الصدد

 ".االعتبار تجربة اإلسالـ التاريخية بصفتيا إحدػ التجارب العالمية الكبرػ 

حيث كانت العممنة إحدػ معارفو االبستمكلكجية لمشركعو ىذا فاف العممنة ىي تجاكز 
حيث يقكؿ إف العممنة بالنسبة لي ىي مكقف . لكل الخصكصيات الدينية ك الثقافية كالتاريخية

 .2"لمركح كىي تناضل مف أجل امتالؾ الحقيقة أك التكصل إلى الحقيقة

نما السعي كالصراع مف أجل  تفيـ مف العممنة عند أرككف أنيا ليست بالحقيقة ذاتيا كا 
حيث يقكؿ . الكصكؿ إلييا ال تحكؿ دكف ذلؾ أؼ اكراىات أك تراكمات أك ضغكط أيديكلكجية

نحف نعمـ جيدا أنو ينبغي عمينا أف نناضل كنصارع دكف أف تقكؿ أبدا بأننا تمتمؾ : "أرككف 
 يدعك أرككف في ىذه المقكلة إلى االبتعاد عف تمؾ الكجية الدكغمائية التي تفرض 3"الحقيقة

حقيقة صارمة ليا كتسمـ بمعرفتيا فالعممنة ضد كل كترقية بغية دكغمائية لمفيـك اإلسالـ 
يمـز بناء قطيعة مع الكفيات كضع الدكغمائية في سياح بعيد عف الدراسة ما ييدؼ إلى 

. كشف لحقيقة األشياء بعيدا عف أؼ سمطة معرفية سياسية كانت أـ دينية

 

                                                           
، ص ص 1996، 3ىاشـ صالح، داراساقي، لبناف، ط: دمحم أرككف، العممنة كالديف اإلسالـ المسيحية الغرب، تر: أنظر- 1

35-50 .
. 36نقال، أعماؿ ندكة، قراءة في مشركع دمحم أرككف، مرجع سابق، ص - 2
. 39نقال، المرجع نفسو، ص - 3
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 :طيب التيزني

أحد ابرز مفكرؼ الفكر العربي المعاصر حيث أسس مشركعا في * يعد طيب التيزني
منتصف السبعينات بعنكاف مف التراث إلى الثكرة، الذؼ ينطمق مف خمفية ماركسية تقميدية 
صريحة كىي الجدلية المادية لقراءة التراث كفي مشركعو األيديكلكجي لتعكيضو بالثكرة 

 .1االشتراكية التي اعتبرىا األفق التنكيرؼ التحديثي لممجتمع العربي

يرػ الطيب التيزني أف مسائل الكبرػ في اإلسالـ كىك تاريخية العالـ اإلسالمي، فاف 
المسألة المنيجية دائما في خدمة دراسة ىذا التاريخ كتبياف خصائصو كسماتو مع األخد 

 .بعيف االعتبار سياقاتو الزمنية كالمكانية

إف دراسة التيزني لمشكمة اإلسالـ انطالقا مف اإلسالـ كديانة بداية بالتكحيد كمسألة 
النزكؿ كالكحي كغيرىا مف األمكر العقائدية التي فتح فييا التفمسف كالتفكير كأصبح في 

دراستيا الكثيفة في الفكر المعاصر انطالقا مف الجاىمية أؼ قبل اإلسالـ ثـ دراسة النبكءة 
ف ىذا السياؽ االزدكاجي بني فترتيف قد أدػ إلى  الدمحمية التي أتت باإلسالـ لتيدـ ما قبميا كا 
حركة صداع بيف القديـ كالجديد اإلسالمي ما دفع إلى البعض إلى طرح كجية نظر مختمفة 
مف خالؿ قكؿ الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص فخياركـ في الجاىمية كخياركـ في اإلسالـ فمنيـ مف نظر نظرة 
أف اإلسالـ جاء لييدـ ما قبل كاآلخر يعمف مكقف أف اإلسالـ لـ يأتي لينفي ما سبق، كمف 

                                                           

مشركع : مفكر سكرؼ درس الفمسفة في ألمانيا، أستاذ في جامعة دمشق ككاتب غزير االنتاج مف كتبو: طيب التيزني* 
رؤية جديدة لمفكر العربي في العصر الكسيط، مف التراث إلى الثكرة، الفكر العربي في بكاكيره كأفاقو األكلى، مف ييكد إلى 

هللا، النص القرآني، أماـ اشكالية البنية كالقراءة، بياف في النيضة كالتنكير العربي، أنظر، السيد كلد أباه، أعالـ الفكر 
. 80، ص 2010، 1العربي، الشبكة العربية لألبحاث كالنشر، بيركت، ط

. 82السيد كلد آباء، أعالـ الفكر العربي، مرجع سابق، ص - 1
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خالؿ ىذا الطرح نشأ ما يسمى باالسالمكؼ التي تعد مسألة شائكة مف حيث أنيا نظرية 
 .1معرفية عمى نحك تاريخي كامف كراء طراز فكرؼ بيف الجاىمية كاإلسالـ

درس التيزني انطالقا مف ىذه الرؤية دراسة منيجية ابستمكلكجية عف ىذا الفكر 
باعتباره فكرا شكميا صكريا يفتقد الرؤية الداخمية المعمقة لألشياء كقد عبر عف ىذا المنحنى 

باعتبارىا عممية التقحـ مف خالؿ إحالة المصطمح المعني إلى مصدره التاريخي فقد قاؿ 
فيرػ التيزني " إف لفع الجاىمية اسـ حدث في اإلسالـ لمزمف الذؼ كاف قبل البعثة: "الكسيطي

أف ىده مصادرة عمى النتائج المطمكب بأف تغدكا أمرا ممكنا كسيال مف خالؿ طرؼ يعمف 
 .2كجكده قبميا كعمى نحك قطعي كدكف إشارة إلى ذلؾ التمييز

تعتبر دراسة التيزني لمشكمة اإلسالـ دراسة منيجية معمقة تنطمق في ضبط األزمة 
الفكرية البنيكية لمفكر العربي المعاصر كالحديث كالكالسيكي كتشخيصيا في أسبقتيا 

ف الفكر العربي  يديكلكجيا، كا  التاريخية كاالجتماعية كالبنيكية، مف خالؿ نقدىا نقدا معرفيا كا 
بإنساقو المستثيرة مدعكا إلى خكض اختبار عميق كمركب كمعقد يتمثل باكتشاؼ الطريقة 
الحقيقية لممزاكجة بيف الكاقع العربي المشخص كأكثر المناىج المعاصرة نجاعة في بعدييا 

ف . المعرفي كاإليديكلكجي بيدؼ استبعاد ذلؾ اليكس المتسرع كراء نتائج قطعية كتامة كا 
كمنيج متجاكز ىك ذلؾ المنيج المادؼ الجدلي التاريخي الذؼ . المنيج الذؼ اعتمده التيزيني

يدرس الطرؽ التي تقكد الكطف العربي إلى تحقيق شطر مف الحقيقة التي تحكـ أفاقو 
 .3الناىضة

إف النظرة االشتراكية التيزنية قدمت عمى أف النظاـ الذؼ يحكـ العالـ العربي 
اإلسالمي ىك نظاـ ديمقراطي مف الناحية السياسية كالتقدـ التاريخي االجتماعي كمنحنى 

                                                           
، جكىر الشاـ، دار 4طيب تيزني، مشركع رؤية جديدة لمفكر العربي عندئذ بداية حتى المرحمة المعاصرة، ج: أنظر- 1

. 48-45، ص ص 1994، 1دمشق، ط
. 50، ص سابقمرجع ، طيب تيزني، مشركع رؤية جديدة لمفكر العربي عندئذ بداية حتى المرحمة المعاصرة: أنظر- 2
. 50-49، ص ص نفسومرجع  :أنظر- 3
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مادؼ تاريخي كما تحققو النظاـ االقتصادؼ كبنية اجتماعية يتجاكز التخمف التاريخي إنيا 
مبادغ االشتراكية التي تطمح إلى ترسيخ االقتصاد كبنية تحتية التي تيدؼ إلى ضماف 

 .سياسة ديمقراطية لتحقيق ما يسمى بالحرية كالعدالة

 إشكالية الفكر العربي المعاصر

يرػ التيزني أف مف أىـ إشكاليات الفكر العربي المعاصر ترسيخ بعض الفمسفات 
دخاليا ألفيا في الجامعات العربية كىي الفمسفة الكجكدية . الغربية في الحياة الثقافية العربية كا 

نجاز مياماتو النيضكية البكرجكازية كاف ىذا  كالمارككزية التي استكردىا العالـ العربي كا 
االستكراد بسبب ذلؾ االستقاللية السياسية التي دعت إلى قبكؿ الرأسمالية االمبريالية بحيث 

افتقدت صحتيا المعرفية كتحكليا إلى صيغ أيديكلكجية كما شاىدتو النيضة العربية في 
عمى أساس ىذه .. إلحاحيا عمى السياسة الميبرالية كإيديكلكجية ىيمنتو عمى الفكر العربي

األيديكلكجية االمبريالية التي أصبحت مسدكدة اآلفاؽ في مجتمعيا مف خالؿ انقطاعيا 
لمصمة بالكاقع االجتماعي المشخص بدالالت الصحة المعرفية ككذا قطيعتيا بالعمـك 

 .1االجتماعية كاإلنسانية

كمف ىنا فاف الحديث عف فكر عربي حديث كمعاصر قد تحكؿ إلى حديث أيديكلكجي 
كىمي حيف تجاكز تمؾ االلتباسات التاريخية الخصية بالمعنى السببي كالتي تكلدت بينو كبيف 
أشكاؿ التفكير األكركبي في مرحمة كالدة عالمية امبريالية كمف ثـ عممية التكاطئ بينو كبيف 

الذرائعية كالتكمائية الجديدة : االمبريالية كمف المالحع أف كل المدرسات الفمسفية الكجكدية
كغيرىا بعد أف دخمت الكطف العربي كىيمنة عمى ا لكعي الذاتي العربي كخصكصا في 

 .الكعي االجتماعي الطبقي كالقكمي

                                                           
، ص 1989، 1طيب تيزني، عمى طريق الكضكح المنيجي كتابات في الفمسفة كالفكر العربي، دار الفارابي، بيركت، ط- 1
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كمف خالؿ ىذا نجد أف التيزني قد أقاـ منيجية بيف االمبريالية األكركبية كاأليديكلكجية 
العربية البكرجكازية في عالقة التماثل كالتشابو عمى أنيما نسقيف اجتماعييف تاريخييف 

 .مشخصيف

نظر التيزني بطبيعة منيجية تاريخية مف مصطمح التاريخ كالحدث كاالجتماعي فاف 
التراث ىك إنتاج إنساني دخل الماضي كأصبح جزءا منو كلكف ىذا التحديد ال ينفي لتغطية 
الجانب الرئيسي الحاسـ قد أصبح ىذا التراث بيف محطة تاريخية كأخرػ اجتماعية حديثك 

يعتبر التراث مصطمحا يختمف عف مفيـك التاريخ باعتبار األخير يبقى متحفظا بخصائصو 
الساـ بينما التراث عند نطاؽ كجكده حتى الحاضر فاف التراث يبرز مفيكمو باعتباره التاريخ 

 .1الذؼ يستثمر في الحاضر

يعمل التيزني في التعبير عف التعايش السممي كالصراع كعالقة بيف الماضي 
كالحاضر انطالقا مف فكرة مفيـك التركة لشعب ما مف خالؿ الكعي القكمي، كمف ىنا 

نستطيع أف نقكؿ أف الحاضر ما ىك إال تقميد لكضع منحدر مف الماضي عمى أساس اف 
 .الحاضر كالماضي لمعالـ العربي اإلسالمي يشكل أحد المؤشرات الرئيسية لتككينو العاـ

 العممانية في الفكر العربي 

 إف المطبات التاريخية التي يكاجييا العالـ العربي جعل ىناؾ تضارب بيف الديف 
كالمصطمح الكارد أال كىك العممانية فحينما نذكر شعار الديف هلل كالكطف لمجميع أنو بمثابة 
حمـ صعب التحقق في العالـ العربي حيث نجد أف ىذا الشعار ىك نفسو كتدعكه العممانية 
الذؼ يقـك عمى الفصل بيف الديف كالدكلة الذؼ يعبر عف مكقف سياسي في حاجة العالـ 

تعبر عف ما يكمف  (المدني)العربي إلى إثبات ىكيتو بأنو مديني كيمكف القكؿ ىنا أف المدنية 
لقد اقتحـ ىذا المصطمح . (الدينية)في العممانية عمى أنيما تتجاكزات الدكلة البيركقراطية 

                                                           
، 2طيب تيزني، مف التراث إلى الثكرة، حكؿ نظرية مقترحة في قضية التراث العربي، دار ابف خمدكف، بيركت، ط: أنظر- 1
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نفسو عمى العالـ العربي فيناؾ مف رحب بو كىنا مف رفضو كمنيـ مف كاف بيف الدرجتيف 
فقد كاف التأثير الخارجي لدخكؿ العممانية المجتمع العربي ىك العممية االمبريالية أك ما 

يسمى العكلمة أما مف الناحية الداخمية فيي نشأة الدكلة القكمية أك الكطنية فال يمكف فيـ 
 .1العممانية بعيد عف الدكلة كسياسة الطبقة البكرجكازية

ينظر التيزني أف سبب رفض بعض المفكريف العرب لمعممانية إذ يعتبركف أنيا ال 
يمكف أف تمثل شيئا حقيقيا في العالـ العربي كذلؾ بسبب الخصكصكية اإلسالمية كقد ألحكا 
عمى أف الديف ىك ديف حضارة كعقيدة، أما الدعاة العممانية العرب فقد نظركا إلى أف الديف 
المييمف كفي كل ديف لو تأثير ما في مجتمع الذؼ نشأ فيو كقد رأكا أف الكظيفة الحضارية 
لمديف يمكف أف تككف أمر مشتركا بيف مجمكعة مف الناس المنتميف إلى أدياف مختمفة أما 

الكظيفة العقيدية تتصل بالمكقف أك بالعالقة بيف المؤمف كاإللو الذؼ يؤمف بو، كنظر أيضا 
 .2دعاة العممانية في الفكر العربي إلى البنية الديمقراطية السكانية لمكطف العربي

إف الخصكصية العربية اإلسالمية كتزمنيا بالديف ما جعل لمظاىرة اإلسالمية تتصل 
باألقميات العقيدية الدينية كاآلثنية كتضاربيا كجعل لمعممانية كمكقف اتجاه ىذه القكمية 
األيديكلكجية كمحاكلة حل المشكمة العقدية كفكيا كبدا كاضحا سطك المفيـك عف طريق 

إف دمج العممانية في الفكر العربي اإلسالمي كقد طرحت العممانية . الحركة االستعمارية
مفيكما يتضمف الديمقراطية التي قد كفرت الكثير في تقميل تمؾ الصراعات العقدية كأصبحت 

العممانية كجيا مف أكجو التحكؿ الذؼ كاف دعاة العممانية يطمحكف إلى تحقيقو كتضمنت 
مطامح دعاة العممانية تيدؼ إلى التقدـ االجتماعي كالكحدات الكطنية لألقطار العربية 

كالكحدة العربية ككاف كاضحا في جالء ىذا ظيكر طائفة سياسية التي تمكنت مف تحكيل 

                                                           
. 52-51طيب تيزني، عمى طريق الكضكح المنيجي كتابات في الفمسفة كالفكر العربي، مرجع سابق، ص ص : أنظر- 1
. 52، ص سابقمرجع ، طيب تيزني، عمى طريق الكضكح المنيجي كتابات في الفمسفة كالفكر العربي: أنظر- 2
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الطائفة العقائدية الدينية إلى نسق سياسي مف شأنو أف يسعر الصراع الديني كبيذا المنطمق 
 .1أصبحت العممانية حالال يمكف التنازؿ عنو

كيرػ التيزني أف ىذا النجاح الذؼ حققتو الحركة العممانية العربية سكؼ يككف قادرا 
عمى أف يتحكؿ إلى نجاح عمالؽ حيف يقترف باتساع آفاؽ الديمقراطية في الكطف، عمى 

اعتبارات العممانية ك الديمقراطية كجياف لمكقف كاحد كىي الدكلة الدكلة الكطنية أك القكمية 
الديمقراطية كيرػ أيضا أف بعض مالمح العممانية كجذكرىا تتبدػ كاضحة في المجتمع 

حيث أف العممانية العربية المعاصرة تستمد تمؾ * العربي القديـ كىي التجربة القرمطية
 . 2شركطيا كمقتضياتيا مف تمؾ الجذكر

إف ىناؾ رأؼ آخر يطرحو التيزني في إحدػ مقالتو حكؿ العممانية التي نشرىا في 
ىل مف المفيد، عمى الصعيديف النظرؼ كالعممي، اف نطرح : جريدة الثكرة كقد طرح سؤاال

قضايا كنذيعيا عمى الناس مف غع قضية العممانية في الكقت الذؼ نعمـ فيو أف ذلؾ ربما 
 تخاطب جميكر ال عالقة لو بو؟

كمف الضركرؼ عمى التيزني بأف يقدـ . لقد كاف ىذا السؤاؿ إلحدػ قرائي تمؾ المقالة
اإلجابة فيرؼ في فكرة العممانية رغـ أنيا مفيكما خارجيا إال أف نشأتيا في العالـ العربي 
الحديث كالمعاصر كاف الحتياجات ىذا المجتمع بالذات ىذا المجتمع الذؼ تعددت فيو 

الطكائف كالقكميات كاألدياف كمف ىنا كجكد عممانية تيدؼ إلى أف تصبح كل األدياف في 
المجتمع العربي بالمعنى الحضارؼ التاريخي كليس العقدؼ عمى أف الجانب المذككر مف 

 .الديف يبرز عبر القناة الكطنية التي يندرج  في إطارىا كل مف ينتمي إلى العركبة
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كبالتالي تغدك المسيحية الشرقية مكركثا تاريخيا حضاريا لممسمـ، كما أف اإلسالـ يغدك 
 .1مكركثا تاريخيا لممسيحية

يمكف أف نعتبر أف التيزني كاف مكقفو مكقف فرح أنطكاف الذؼ يدعك إلى اتحاد 
القكمية الدينية ك الطائفية، عمى اعتبار أف فرح أنطكاف أيضا مساندؼ النظاـ االشتراكي الذؼ 

يدعك إلى مبدأ المساكاة في ضل دكلة عممانية ذات سيادة ديمقراطية تشيد مبدأ الحرية 
 .الدينية كتككيف إنساف كطيف ال عقدؼ

 

 حسن حنفي

إف حسف حنفي كتميزه مف بيف المفكريف العممانييف المعاصريف ما جعمو يحض 
بأىمية كبرػ مف خالؿ مشركعو الفكرؼ الضخـ الذؼ أضحى قراءة جديدة في الفكر العربي 

المعاصر كبات ىذا المفكر في طرح بعض المساءؿ الفمسفية التي تتضمف الفكر العربي 
 .اإلسالمي

 العولمة واإلسالم

تعد العكلمة كاإلسالـ كربطيا إحدػ مشكالت الفكر العربي المعاصر، كيرػ حسف 
حنفي ىناؾ ربط شائع في الفكر العربي اإلسالمي الحديث كالمعاصر بيف اإلسالـ كالتنمية، 

 .اإلسالـ كالتقدـ، اإلسالـ كالعمـ

كيعتبر ىذا ربطا سمبيا لمجمع بيف القديـ كالجديد عمى اعتبار أف الحديث ال يتحكؿ 
إلى القديـ كال الحديث تمتد جذكره في القديـ، كينطمق ذلؾ الصراع بيف القديـ كىك األنا 

كالحديث كىك اآلخر كبيدا ىذا الصراع في التحكؿ إلى نقد األنا كجمدىا كسمخيا كالقطيعة 
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معيا كمدح اآلخر كاالبتيار بو، فتنشق الثقافة الكظيفية إلى قسميف فئة جماىيرية تعبر عف 
األنا القديـ كتدافع عنو كأنا نخبكؼ حديث يدافع عف غيره تعد العكلمة ترجمة لكممة 

glondialistaion المشتق مف لفع الكككب باالنجميزية كيترجـ أيضا memdialization  
 بالفرنسية أؼ العالـ حيث تتداخل معو ألفاظ المدنية الككنية  monde  المشتق مف لفع

conmopolism أؼ العالـ قرية كاحدة، كيرػ حنفي أنو لفظا يشرع عمى مستكػ الفكر 
 سقكط األنظمة االشتراكية كانتصار الرأس مالية كانتشار 1991كااليدكلكجيا لحدث كقع عاـ 

 .1سياسة االمبريالية

ينظر الحنفي إلى أف أحد انطباعات العكلمة في العالـ العربي اإلسالمي ىك ذلؾ 
إف تحميل . المسار التاريخي الذؼ الحضارة اإلسالمية فاف الحضارة ىي مف سمات العكلمة

حفي في الربط بيف العكلمة كاإلسالـ ربطا كتحميال فمسفيا ما جعمو يقر عمى أف األحكاـ 
العممية يصعب عمييا دراسة نكع مف ىذه السياقات عمى أساس أف اإلسالـ العرب كاف قكة 

تاريخية صاعدة بيف إمبراطكرتي الفرس كالرـك تعقد عقيدة اإلسالـ ال اإلسالـ فحسب باعتبار 
نما ىك التكحيد كىذه أساس العقيدة حيث أف شعار ال إلو إال هللا ىك أكؿ  ديف كطني كا 

الشيادة التي تنص عمى الديف اإلسالمي كىي تنقسـ إلى ال إلو نفي كالثانية إال هللا إثبات 
حتى كاف ىذا الشعار التكحيدؼ الذؼ يعبر عف الحرية اإلنسانية كالتي يقصد بيا أف يتحرر 
الكجداف اإلنساني مف كل مظاىر القير كالطغياف بأف التكحيد يعني خمق البشر جميعا مف 

نفس كاحدة معادىـ ميعاد كاحد كاالستحقاؽ طبقا لألعماؿ حيث تتعرض ىذه الحرية المساكاة 
الطبيعية إف ىذه الكحدة الشاممة ال تنفي التعددية كالكحدة ال تنفي التنكع عمى أساس أف ىذا 

 .األخير يؤدؼ إلى الكحدة
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يا أييا الناس إنا خمقناكـ مف ذكر كأنثى، كجعمناكـ شعكب كقبائل "في قكؿ هللا تعالى 
 ".لتعارفكا

أما مف الناحية العكلمة الثقافية كمع الفتكحات اإلسالمية في البحر األبيض المتكسط 
كأصبحت مركز العالـ كأصبح البحر األبيض بحيرة عربية لربط إفريقيا بأكركبا، إف التفافات 

 .1المتبادلة بيف الشرؽ كالغرب، فتح لنا ا لمجاؿ لتتحدث عف عكلمة عربية

يديكلكجيا كىي تعبر عف الييمنة  أما النظر إلى العكلمة كظاىرة غربية ىي فكر كا 
االقتصادية كالسياسية فيي ليست ظاىرة حضارية فمف حيث أنيا ظاىرة اقتصادية انطمقت 

مف النظاـ الرأس مالي كأنتجت نظرية الميبرالية التي تعف ىيمنة دكلة عمى دكؿ أخرػ كأبسط 
تعريف ليا عمى أف ىذا المصطمح قبل أف يككف سياسيا فيك يعبر عف تجميع رأس الماؿ 

عف طريق مشاريع اقتصادية كشركات العمالقة المتعددة الجنسيات، أما مف الناحية السياسية 
سقاط السيادة لمدكؿ القكمية  .تيدؼ إلى تحكيل العالـ كمو إلى قرية كاحدة كا 

 اإلسالم السياسي بين الفكر والممارسة

يرػ حنفي أف اإلسالـ السياسي ىك ظاىرة حديثة ظيرت منذ اإلصالح الديني عمى 
أساس أف ىذا األخير قد نشأ يدافع سياسي، كيرػ حنفي أف جماؿ الديف األفغاني مف ممثمي 

 .ىذه الحركة كاتسعت ىذه الحركة حيث بمغت أكجيا شماؿ إفريقيا كدكؿ المشرؽ العربي

أما مف حيث شعارات الحركات اإلسالمية المعاصرة كعالمات عمى أيديكلكجيا 
سياسية، كمزاجيا النفسي ينتيي إلى أنيا شعارات سمبية أكثر منيا إيجابية تدؿ عمى قدر 

الحاكمية "كبير مف الغضب كالرفض كاليركب إلى البديل كالتي تتجمى في أربعة شعارات 
 .2"تطبيق الشريعة اإلسالمية"، "اإلسالـ ىك الحكؿ"، "اإلسالـ ىك البديل"، "هلل
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تعني رفض حاكمية البشر التي اضطيدت الحركة اإلسالمية سكاء في الفترة : الحاكمية هلل
الميبرالية التي استشيد فييا حسف البنا كغيره مف أصحاب الجياد كالتي تدعي إلى أف هللا 
حاكـ ال يظمـ كىك أدرا بمصالح العباد، حكمو تطبيق إرادتو، أكامره كنكىيو التي تجمت في 

كمف لـ يحكـ بما أنزؿ الو فأكلئؾ ىـ " الشريعة كىك مكقف صريح بنص القرآف في اآلية 
 .1"ىـ الفاسقكف "كفي اآلية أخرػ " الكافركف 

فاف حاكمية هللا ضد حاكمية األىكاء البشر كمصالح الطبقات الحاكمية هلل ال تخطئ 
في حيف أف حاكمية البشر تخطئ كتصيب فيي رافقة لكف نظاـ سياسي قكمي اشتراكي 

 . ليبرالي

يتضمف أيضا رفضا ىائـ لكل البدائل المتاحة كالتي تـ تجربتيا في حياة : اإلسالـ ىك البديل
المسمميف في العصر الحاضر الميبرالية كاالشتراكية كالقكمية العربية، بحيث أف السياسة 
الميبرالية قد قدمت بعض اإلنجازات عمى مستكػ حرية الفكر كالتعبير كالصحافة كالحياة 

 باسميا كمع ذلؾ 1919الحزبية كالبرلمانية، كأثنائيا اشتدت الحركة الكطنية كقامت ثكرة 
 .2ساءت سياسة الرأسمالية فكانت األحزاب فاسدة كاالنتخابات مزكرة كالبرلماف بأيدؼ الممؾ

إف التجربة الميبرالية في العالـ العربي اإلسالمي كنتج عنيا خالفا بيف : اإلسالم هو الحل
مما أدػ تحالف بعض العرب مع الغرب كمف ىنا فاف التجربة األيديكلكجية . الدكؿ العربية

العممانية قد اثبت فشميا فأصبح اإلسالـ ىك الحل كمع أف اإلسالـ قد  فشل في تجاربو 
السابقة مف خالؿ تجربتو في السعكدية كفي أفغانستاف ككانت المخاسرة كبيرة عمى صعيد 

الحريات، إال أف التجربة الثكرية اإلسالمية في ايراث كسيطرة اإلصالحييف كالمحافظيف عمى 

                                                           
. 335، ص نفسونقال، مرجع - 1
. 336، ص سابق المرجع ،حسف حنفي، حصار الزمف الحاصر: أنظر- 2



83 
 

قطاعات الدكلة كالجيش كالمجمس النيابي كحتى طالباف في أفغانستاف اإلسالمية بعيدة عف 
 .1نظاـ الحكـ اإلسالمي النمكذجي

 تطبيق الشريعة اإلسالمية

كتعني ضيق الناس بمجمكع القكانيف المدنية التي تتحكـ فييـ السياسية ك االجتماعية 
كاالقتصادية كىذا النظاـ مخفي عدة سياسيات تمحق الضرر لمناس مف حيث أنيا تطبق 
ذا كانت الشرائع  الشريعة مف القكانيف المدنية، فإذا كاف البشر يظممكف فاف هللا ال يظمـ كا 

المدنية تعبر عف إرادة الحكاـ كأىكائيـ، فاف الشريعة اإلليية عادلة ال تظمـ تعبر عف اإلرادة 
 .2اإلليية التي ال تنحاز لفريق

فاف  النظـ السياسية تتبع ايديكلجيات سكاء قكمية أك اقتصادية أك سياسية بحيث أنيا 
رادتيـ، فتككف أنظمتيـ عمى حسب أيديكلكجياتيـ ليبرالية أك اشتراكية كقد  تتبع نظاـ الحكاـ كا 

يغيرىا الحكاـ طبقا لمصالحيـ كتحالفاتيـ دكف رعاية لمصالح الناس، ثـ إف األنظمة 
االقتصادية الرأسمالية كالشيكعية أك االشتراكية التي تتحكـ في جكر الناس كبيـ المتحكمكف 

 .في تعبيرىا كيمكف أف تؤدؼ إلى سياسة مثل ىذه السياسات إلى الفقر كالضنؾ

كما أف تحميل شعار بعض األخكاف التقميدية األكلى بجد حسف حنفي أنيا تعبر عف 
هللا زعيمنا كالرسكؿ قدكتنا كالقرآف دستكرنا "األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية مثل 
فالكل متسمط كقاىر كييدؼ إلى ضيق " كالجياد سبيمنا، كالمكت في سبيل هللا أسمى أمانينا

فشعار هللا زعيمنا نعني الضيق بزعامة البشر . البشر فاف زعامة هللا أفضل مف زعامة البشر
أما الرسكؿ قدكتنا تعبر عف أف القدكة البشرية قد عزت كأف البشر جميعا ناقصكف كالقرآف 

دستكرنا تعني الضيق بدساتير البشر التي تعبر عف إرادة الحكاـ فاف القرآف دستكر ال يظمـ 
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كاليجابي كال ينحيز ألحد كىك دستكر إليي يتجاكز المكاف كالزماف، ففي نظر حسف حنفي أف 
 .1ىذه اليتافات السياسية تؤدؼ إلى نفس النتيجة كىي الضيق بالكاقع كالرفض لنظمو

كيرػ حسف حنفي أف التحرؼ ال يمكف فقط في دراسة األصكلية اإلسالمية فحسب بل 
ىك كيفية نقميا مف الجناح المحافع إلى الجناح التقدمي عمى أف رصيدىا التاريخي المحافع 
يمتد إلى ألف عاـ أما رصيدىا التقدمي ال يزيد عف أربعمائة مف القرف األكؿ، فمك استطعنا 

تقميص رصيدىا التاريخي ثالثمائة عاـ كاستطعنا في الكقت نفسو مد جناحنا التقدمي ثالثمائة 
عاـ أخرػ أصبح كعينا القكمي متعادؿ الكفيف، فطالما ظل الكعي السياسي عمى كعي غير 
تاريخي فسيظل كعيا فارغا مف غير مضمكف، عمى اعتبار أف ذلؾ الجناح التقدمي تحت 
شعار اإلسالـ المستنير فانو ما زاؿ محاصرا تكفره األصكلية اإلسالمية كتجعمو ماركسية 
مقنعة كبالتالي فيك تفاؽ كتعارضو الحركة العممانية ألنو يشد النشاط مف تحت أقداميا 

 . 2كتعتبره منافس خطيرا ألنو يجمع بيف أىداؼ األمة كثقافتيا الكطنية

 العممانية

يرػ حنفي أف العممانية لفع معرب فيك مصطمح غربي األصل لمكممة األكركبية 
sécularisme  مف المفع الالتيني seculum الذؼ يعني العصر، كما داـ أنو لفع غربي 

فعمينا شرحو كا عادة النظر فيو كخطاب مفاىيمي، ككف أنو لـ يتمقى سندا مف أنصار 
 3األصكلية الذيف يرفضكف أؼ تبني غربي عمى الفكر العربي

أشار حنفي عمى أف العممانية في أبسط تعريف ليا ىك ذلؾ التعريف الغربي الذؼ 
يتضمف فصل الكنيسة عف الدكلة ذلؾ الفصل بيف السمطة الدينية كالسمطة السياسية، 
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كأصبحت العممانية جزءا مف الحياة اليكمية كقامت عمييا الدساتير األكركبية، فال ديف رسميا 
لمدكلة كال ديف لرئيس الدكلة كأحد شركط الرئاسة، أما مف جية عربية مع انتشار مفاىيـ 

الثقافة الغربية ظيرت ثكرة قكمية نيكضية لبيرالية عممانية تدعكا بالدفاع عف النيضة، مثاؿ 
الشميل كأنطكاف كيعقكب ظركؼ كنقمكا ألجداد كغيرىـ يدعكف إلى العممانية بمعناه الغربي 

 .فصل الديف عف الدكلة تحت شعار الديف هلل ك الكطف لمجميع

كمف مالحع أف معظـ دعاة العممانية المؤسسيف بيا في العالـ العربي ىك مف 
عمى . النصارػ الذيف كاف كالءىـ الحضارؼ لمغرب كال يسيئكف لإلسالـ ديف أك حضارة

عكس ىذا أف  الحركات اإلسالمية قد رفضت العممانية كجل الثقافة الغربية رفضا تاما 
كرفعت شعار الحاكمية هلل مناقضة لمعممانية، فيعتبر حنفي أف ردة الفعل ىذه ىي خطأ فادح 
في ازدياد الكجية التعصبية الدينية كاظفاء نظاـ الحاكمية فالتحدؼ في رأؼ حنفي ىك محاكلة 

التكفيق بيف الفريق العمماني كالفريق األصكلي لمجاكزة ىذا الرفض لمكصكؿ إلى لممجتمع 
 1نحك التقدـ كالحرية

يطرح المسيرػ نظرة تكفيقية تتضمف الشريعة اإلسالمية باعتبارىا شريعة كضعية تقـك 
عمى تحقيق المصالح العامة كىي مقاصد الشريعة كما حددىا األصكليكف كىي ا لضركريات 

كالحاجيات كالتحسينات، كما الضركرية فيي خمس المحافظة عمى الديف كالحياة كالعقل 
كالعرض كالماؿ كىي مقكمات الحياة التي يدافع عنيا العممانيكف إال أنيـ يأخذكنيا مف 

الحضارة الغربية كليس مف الشريعة اإلسالمية تقميدا كليس إبداعا ىذا مف جية كمف جية 
كىذا ما يخشاه العممانيكف فيك في حقيقة األمر " الحدكد"األصكلييف فرض قانكف العقكبات 

كىـ ناتج عف تمؾ اليكة التي شكمت ذلؾ الكعي القكمي السمبي في تكفير الفرؽ جميعا إال 
كاحدة، أما مف كجية العممانيكف الذؼ نظركا لإلسالـ نظرة تعسفية نتيجة سكء فيـ الديف 

اإلسالمي عمى اعتباره أنو ديف يقمع الرغبات كقضاء الحاجات كحـر أكثر مما أحل، إال أف 
                                                           

. 36-34  صالمرجع نفسو، ص- 1
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الشريعة اإلسالمية قد عبرت عف عدة مستكيات عف الفعل اإلنساني مف ا لكاجب كالمندكب 
كالمحـر كالمكركه كالمباح كىذه ال تصف أفعاؿ اإلنساف الطبيعية كما ينبغي العممانيكف خارج 

 .1دائرة الحالؿ ك الحراـ

فاإلسالـ ديف عمماني في جكىره كمف ثـ ال حاجة لو لعممانية زائدة عميو مف الحضارة 
الغربية إنما تخمفنا عف اآلخر ما جعل فيـ اإلسالـ عمى أنو سمطة دينية كمراسيـ كطقكس 
كعقكبات حتى زىق الناس كاتجيكا إلى العممانية العربية فالعيب فينا كليس في غيرنا، كفي 

 .2تقميدنا لمغرب كليس في إبداعنا الذاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 38-36حسف حنفي، حكار المشرؽ كالمغرب، مرجع سابق، ص ص : أنظر- 1
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 خالصة الفصل

تبدك العممانية في الفكر العربي الفكرة األكثر تدكال كنقاشا حيث تعتبر مف 
المكضكعات اليامة التي تقف نحك المصير العربي، فقد اكتست العممانية دراسات تكثيفية 
مف خالؿ المفكريف حكؿ مفيكميا مما أدػ إلى اختالؼ األطركحات كاآلراء بيف مف سند 

تعكيضيا إلى الحكـ كىناؾ مف اعتبرىا نسبة إلى العالـ كىناؾ فريق آخر اعتبرىا كممة تصل 
 .جذكرىا حتى الفكر اإلغريقي الذؼ يعبر عف المعرفة العقمية

إال أف ذلؾ التعريف المشيكر ليا ىك الفصل بيف الديف كالدكلة كىك التعريف الشامل 
لكل تاريخ أكركبا الذؼ يشمل الصراع الطكيل بف الكنيسة كالحمـ باعتبار أف مف أكثر 

األحداث األكركبية التي مر بيا العالـ الغربي ىي السمطة الكنيسة الدينية كتعسف الباباكات 
كطغيانيا عمى حياة اإلنساف األكركبية كأف كل حركة معاكسة التجاه الكنيسة تعتبر كفرا، 
فكاف ىذا الصرع ىـ أكلئؾ العمماء الذيف عممكا جاىدا في خمق حياة عممية مضادة لعمـك 
الكنيسة كأكاذيبيا فزج بيـ إلى المكت حيث يشيد التاريخ عمى إعداـ أحد عمماء الغرب 

 ".غاليمك غاليمي"ك" ككبربيكيكس"

كبات ذلؾ الفصل بيف الديف كالدنيا ىك الحل األمثل لمخركج مف ىذه الحمقة المظممة 
ككانت العممانية نقطة بداية لدخكؿ فترة تنكيرية جديدة مكنت اإلنساف مف تجاكز المعطيات 

الكنيسة كالتكجو نحك حد أنو غريبة الـ ينظر ليا مثيل فشيد العالـ الغربي مرحمة متقدمة في 
تاريخ الفكر األكركبي كاتسع نطاؽ الحداثة الغربية مف خالؿ العمـ كما أنتجو مف تقنية 

 .كتطكر ىائل  في كل مجاالت الحياة األكركبية

فاف دخكؿ العممانية إلى العالـ العربي كاف ييدؼ إلى طرح نيضة جديدة مكازية 
لنيضة الغرب التي تطمع إلى تحكؿ التاريخ العربي مف تاريخ منغمق عمى نفسو إلى تاريخ 

 .منفتح نحك اآلخر في سبيل التقدـ
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فعمل مفكرك عصر النيضة عمى تأسيس بكادر أكلى عممانية تتضمف ثقافات غربية مثل 
نما اتجو إلى األماـ في  الميبرالية كالحرية كالديمقراطية إف ىذا التأسيس لـ ينظر إلى الخمف كا 

 .محاكلة تقميد الغرب

خطكة أخرػ في الفكر العربي المعاصر تجاكزت ذلؾ التقميد األعمى كشكمت ثنائية 
إسالمية عممانية كالربط بيف الجديد كالقديـ مف خالؿ دراسة التراث اإلسالمي كالعممانية 
الغربية كاالجتياد فييا كما ميز ىذا الفكر ىك ذلؾ التنسيق المنيجي النقدؼ كالتأكيمي 

 .كالتاريخي في دراسة الفكر اإلسالمي
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 العممانية عند عبد الوهاب المسيري : الفصل الثاني

 تمهيد

 مشروع عبد الوهاب المسيري الفكري والمنهجي : المبحث األول

 أشكمة الحداثة الغربية : المبحث الثاني

 إشكالية العممانية: المبحث الثالث

 خالصة الفصل

.الخاتمة  
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تمهيد 

يعتبر عبد الكىاب المسيرؼ أحد أعالـ الفكر العربي المعاصر كمف أثرياء المعرفة 
.  مف مقامات الفكر العربيقامةالفمسفية كالسياسية كاألدبية، ما جعمو 

  اإلسالميإف ما شيده عبد الكىاب المسيرؼ نحك نظرة متمعنة عمى الفكر العربي 
 الداخمية منيا كالخارجية رأػ مف الكاجب عميو ككنو مفكرا اإليديكلكجيةفي كسط الصراعات 

 دراسة لو مف خالؿ تمؾ األفكار التي أدخمت عميو مف العالـ اإلسالـ أف يتبنى إسالمياعربيا 
 كخصكصا العممانية ما دفع بالمسيرؼ ألف تككف العممانية كالحداثة مشركع دراسة في الغربي

محاكلة تطبيق المنيجية نقدية تحميمية في تشكل الحداثة الغربية كمصادرىا كسبب نشأتيا كما 
 كمفيـك غربيا حديثا كممارستيا في العالـ العربي، فأصبحت العممانيةالذؼ تيدؼ إليو 

. العممانية إشكالية قائمة بدايتيا في فكر المسيرؼ 

 حقيقة العممانية إلبرازكمف ىنا لـز عمينا دراسة مشركع عبد الكىاب المسيرؼ الفكرية 
. التجديديةكطمكحات المسيرؼ العربية 
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مشروع المسيري الفكري والمنهجي  : المبحث األول

من هو عبد الوهاب المسيري  

مرحمة التكوين 

ىك عبد الكىاب دمحم المسيرؼ مفكر كعالـ اجتماع مصرؼ إسالمي يسارؼ التكجو كلد 
، تمقى تعممو األكلي في مقر نشأتو بدمنيكر كفي عاـ 1938في الدمنيكر بمصر في عاـ 

ة األمريكية د سافر إلى الكاليات المتح1983 كاشتغل فييا بعد تخرجو، في سنة 1959
 كتحصل عمى ماجستير في األدب 1964ليدرس في جامعة ككلكمبيا بمدينة نيكيكرؾ عاـ 

جرز بنيكجيرزؼ كتحصل عمى ت درس في جامعة ر1969اإلنجميزؼ المقارف كفي سنة 
 1الدكتكراه

عاش المسيرؼ في الدمنيكر كىك في عاصمة البحيرة مدينة صغيرة في دلتا مصر 
تقع بالقرب اإلسكندرية كقد كصف المسيرؼ قريتو عمى أنيا مدينة تاريخية كذكر أف اسميا 

كىي الدماء أثر حرب ماضية سالف فيي الدماء حيثما فتحيا عمرك بف " ىكرفدـ"ىك 
العاص ثـ عرفت عمى أف ىذه التسمية فمكمكرية كدمنيكر مف أصل دمف حكرس كىي مدينة 

.  حكرساإللو

إف نشأة عبد الكىاب المسيرؼ في كسط عائمة ثرية بكرجكازية قركية ما جعمو يبحث 
عف أصمو العائمي، فكجد أنو مف الشرفاء أؼ مف أىل البيت، فاف اسمو العرقي ىك عبد 

. الكىاب دمحم أحمد عمي غنيـ سالـ عف المسيرؼ 

                                                           
عبد الحفيع العمرؼ، مقاالت الدكتكر عبد الكىاب المسيرؼ، ضمف مقالة أكراؽ المالح القديـ، اليمف، دط، : أنظر- 1

. 3، ص 2013
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اكتشف أف مسيرؼ مصرؼ كاف عالما فقييا جاء مف المغرب إلى مصر في القرف 
. 1 عائمتو حاكما في اإلسكندرية في عصر نابميكف أفرادالسادس عشر كأف أىـ 

في الزمف الذؼ كاف يعيش فيو المسيرؼ اتسـ بالفقر كالفاقة كعمى الرغـ مف ككنو مف 
 بالمساكاة كاإلحساسأسرة بكرجكازية غنية إال أنيا كانت تحتفع بتمؾ الحميمية كاالحتراـ 

اإلنسانية بيف أفراد المجتمع الريفي فقد كاف أبكه تاجرا ثريا إال أنو لـ يعمـ المسيرؼ عمى تمؾ 
القناعة البكرجكازية بل رباه عمى االتكاؿ عف النفس كالعمل كالجيد لمحصكؿ عمى مطمب 
ك . 2الحياة كتمؾ األفراد الدمنيكرية التي تربت عمى التراحـ كعادات ك تقاليد المجتمع الزراعي

حساساكاف االىتماـ بتاريخو كتاريخ بمدتو مما زاده حبا كاعتزازا بأصمو   بالتاريخ حيث قاؿ كا 
 إلى كاقعو بشكل مباشر اإلنسافكاالنشغاؿ بالتاريخ يعني أال ينظر : "المسيرؼ في ىذا العدد
 نقطة يمتقي فييا الماضي بحساباتيا البداية كالنياية، إنما بحساباتياأال يرػ المحظة الراىنة 

نما اإلنسافأال يتصكر . بالمستقبل كينبغي  أف الحاضر عمـ بسيط يمكف اختزالو في قكانيف كا 
 يكاجو العالـ مف خالؿ إنسانية ال اإلنسافيراه مف خالؿ نماذج كذكريات تقاليد كرمكز أؼ أف 

نما ىك كاإلنساف. مف خالؿ مادية . 3" لمماضيامتداد كفر دليس ىك البداية كالنياية كا 

إف مسألة كمشاكميا السياسية خصكص في مسألة الحرب ضد االنجميز لتحريرىا ما 
فكنا عند خركجنا مف : "دفع بالمسيرؼ لينضج كره سياسيا كىك في العمر السابع حيث قاؿ

 لمجنكد الذيف تنقميـ القطاراف بعالمة النير نمكحالمدرسة االبتدائية ككنت ال أتجاكز السابعة 

                                                           
عبد الكىاب المسيرؼ، رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمرة سيرة غيرة ذاتية غير مكضكعية، مطبكعات الييئة، - 1

. 14، ص 2000، 1القاىرة، ط
. 29، ص 2015عمي ابراىيـ النمة، المكسكعات الفردية المسيرؼ نمكذجا، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض، دط، - 2
، 2014، 3نقال، عمرك شريف، ثمار رحمة عبد  الكىاب المسيرؼ، الفكرية قراءة فكره كسيرتو، فرنس بكؾ، القاىرة، ط- 3

.  16ص 
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 بالحجارة ما دفعني ألككف جمعية سرية لمحاربة االنجميز ككانت سرية حتى ال كنقذفيـ
. 1"ينكشف االنجميز أمرنا

اعتبر المسيرؼ ىذا لجامع مف القكمية في محاكلة الدفاع عف مصر البمد كالركح في 
. أف يككف جمعية كمف غير المعقكؿ في سف السابع مف عمره كقد عبر عف ىذه لعب عياؿ
كىذا المعب الذؼ اتخذ أف يشكل في المسيرؼ سياسيا مكاطنا، إضافة إلى اتخذ في المرحمة 
الثانكية ليشتغل في كتابة مقاالت أك مجمة مكتكبة التي كانت تعمق عمى الحائط فكاف أكؿ 
منشكر لممسيرؼ في عمر الحادؼ عشر يعبر عف ضركرة السالـ، السيما تمؾ المظاىرات 

. 2ضد الممؾ فاركؽ الذؼ كاف معركفا بكالئو لالنجميز

ف ما  إف القكمية السياسية كالكطنية نشأت في ركح المسيرؼ منذ كاليتو في الدمنيكر كا 
حصل في السياؽ التاريخي المصرؼ ما قكػ عزيمتو ليزداد مف العمـ كالفقو بيدؼ حل ألزمة 

. الحاؿ العربي كخصكصا المصرؼ 

التحصيل التكويني 

يركؼ الميسرؼ في سيرتو العممية عمى أنو حصل عمى بعثو في الذىاب إلى إنجمترا 
كمف الحع انو التقى بالبركفيسكر إباف جاؾ ىك أستاذ كاف األدب الركمانتيكي اإلنجميزؼ في 

االنتقاؿ مف الكالسيكي "، حيث قدـ لو دراستو كىي بحث لمماجستير بعنكاف كمبردججامعة 
كىي دراسة تتضمف تاريخ األفكار كعالقتو بتاريخ " الجديدة إلى الركمانسية كىي دراسة نقدية

                                                           
عبد الكىاب الميسرؼ، رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر سيرة غير ذاتية غير مكضكعية، مصدر سابق، : أنظر- 1

. 15ص 
عبد الكىاب الميسرؼ، رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر سيرة غير ذاتية غير مكضكعية، مصدر : أنظر: أنظر- 2

. 113-105سابق ، ص ص 
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الحركات األدبية باعتبارىا نقطة ميمة في تاريخ الفكر الغربي في نياية القرف الثامف عشر، 
. 1حيث كقعت بينيما مناقشات في بصدد ىذه الدراسة

إلى أنني درست في جامعة ككلكمبيا بالكاليات المتحدة األمريكية قضي في بداية 
بعد الرسكب ىنا دفعو إلى أف يدرس المغة اإلنجميزية لمدة سنتيف  دراستو في جامعة بييل

د مف المفكريف مثل بازيل كيمي ؼ العدقد درسو إلى جامعة ككلكمبيا بنيكيكرؾ كانضـكبعدىا 
.  كىك مؤرخ األفكار البريطاني

 في العالـ الغربي لسنكات مع زكجتو كدراستو فييا اكتشف معايشةكمف خالؿ 
المسيرؼ ذلؾ الفرؽ بيف المجتمع الحديث كالتقميدؼ في أف المجتمع الحديث ال يستند إلى 

العادات كالتقاليد كالقيـ الدينية بل إلى التعاقد كىك تعاقد قانكف مرسكمي طبيعي، كأنو يتصف 
 عمى اعتبار أف النزعة اإلنسانية أثرت عمى بالتماسؾبنكع مف الفردانية التي ال تتسـ 

. الشخصية الفردية يمكف أنيا قد زرعت فييا األنانية عمى خالؼ الغيرية

 اإلنسافكحب اآلخر تمؾ النزعة الذاتية جعمت في معقكلية الفكر اإلنساني في النفس 
الذاتية الفردية كالتطكع إلى القانكف عمى عكس المجتمعات التقميدية التي تتصف بالنزعة 

الجماعية ال الفردية فيي  قميمة فييا بالرغـ مف كجكد ذلؾ التعاقد إال أنو تطغى عميو نكع مف 
 في العمـ اشتغالوالعادات كالتقاليد كالديف كالركابط العائمية، إف المجتمع الحديث الذؼ كاف 

. ما تكصل إلى حالة الفردانية.  لو أف يفكر في االجتماعانتسى كالقتصادىا

 مف ىذا فقد قسـ عمماء االجتماع األلماف إلى مجتمع تقميدؼ تراحمي كانطالقا
 gresselleschaft جمانشفت كgremeinschaftفاألكؿ ؼ كمجتمع حديث تعاقد

. 2جيسيمشافت

                                                           
.  16عمرك شريف، ثمار رحمة عبد  الكىاب المسيرؼ، الفكرية قراءة في فكره كسيرتو، مرجع سابق، ص : أنظر- 1
. 22، ص 2010، 2سكزاف حرفي، الثقافة كالمنيج، دار الفكر، دمشق، ط- 2
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 الغربية عمى كمعشيتوكقد ربط المسيرؼ بيف ىذيف المجتمعيف كما  فيو الدمنيكرؼ 
اعتبار أف ذلؾ المجتمع الرحمي الدمنيكرؼ الذؼ كصفو المسيرؼ مف خالؿ التجارة ال 

 مفاىيـ اإلسالمية كحينما إطاريتناسى لنا أنو كالده كاف تاجرا فاف تمؾ التعامالت كانت في 
 عقمية كالده التاجر فاكتسىاختمف الكضع مف ذلؾ المجتمع التقميدؼ إلى المجتمع الحديث 

. 1بالمجتمع الرأس مالي الصناعي

 جذكر ىذا التبني أفكمف خالؿ ىذا المنطمق ما دفعو إلى تبني الفمسفة الماركسية إال 
ىي ذلؾ الشعكر بالشؾ كىك في الثانكية مف حياتو في طرح أسئمة لنفسو في أصل الشرقي 
العالـ كأصل الككف مف خالؿ أنو قد درس مادة الفمسفة كلـ يستطيع أف يصل إلى إجابة 
حتى ذىب إلى مدرس في المغة العربية كالديف فاستخدـ مفيـك السببية الكسيط في أف ىذا 
الككف البد مف أف هللا قد خمقو كلـ يكفو المسيرؼ مف ىذه اإلجابة التي لـ تقنعو ىنا إصابة 

إال أف ىذا التحكؿ قد .  فيما أعمف أنو لف يصـك كيصمي إلى أف يجد اإلجابةاإللحادبنكع مف 
. 2 المسمميفإلخكاففي انضمامو إلى الجمعية اإلسالمية . دفعو بصفة غير مباشرة

جابةركسية كاف لملء فراغو اإف تبني المسيرؼ لمـ  المحيرة لو كيبدك أف أسئمتو عف كا 
االتجاىيف لمقكلتي المجتمع التراحمي كالتعاقدؼ أصبحت مككناف رئيسياف في فكر المسيرؼ 
كيمكف أف الماركسية كانت تكاءـ ىذا المفكر مف جانبيا االجتماعي اإلنساني التي صارعت 

كفاة كلد عبد الكىاب  ذلؾ المجتمع الفردؼ الرأس مالي كىذا ما بحث عنو المسيرؼ بعد
المسيرؼ، عاد المسيرؼ إلى مصر ليدرس في جامعة عيف شمس كعدة جامعات عربية أىميا 

كاشتغل أستاذا زائرا في أكاديمية ناصر العسكرية  (1988-1983)جامعة الممؾ سعكد 
 .كجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا
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واشتغل عدة مناصب سياسية وأهمها 

-1970 باألىراـ كاإلستراتيجيةعضكا في مجمس الخبراء في مركز الدراسات السياسية -
1985 .

. 1979-1975 ثقافيا لمكفد الدائـ لجامعة الدكؿ العربية لدػ ىيئة األمـ المتحدة مستشارا-

عضك مجمس األمناء في جامعة العمـك اإلسالمية كاالجتماعية بفرجينيا  -

 كاإلستراتيجيةرئيس كحدة الفكر الصييكني كعضك مجمس خبراء بمركز الدراسات السياسية -
. 1975-1970باألىراـ 

 .2008-1992مستشارا أكاديمي لممعيد العالمي لمفكر اإلسالمي بكاشنطف -

يرافمستشارا تحرير عدد مف الحكلياف التي تصدر في مصر كماليزيا -  كانجمترا كأمريكا كا 
. 1كفرنسا

األعمال الفكرية العربية  :األعمال الفكرية

مقدمة لدراسة بنية الفكر الصييكني إلى أف الفمسفات الفاشية تحاكؿ دائما : نهاية التاريخ-
أف تضع نياية لمتاريخ كأف نبدأ مف نقطة الصفر كىذا ما يضعو الصياينة بالنسبة لفمسطيف 

. كييكد العالـ

ىذا العمل ىك بداية جيد المؤلف كمحاكلة : موسوعة المفاهيم والمصطمحات الصهيونية-
. أكلية لحصر ىذه المصطمحات كالمفردات كتحديد معناىا كاسترجاع البعد العربي النقدؼ ليا
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دراية في الحضارة األمريكية كالحداثة الغربية في مفيـك التقدـ كاليكتكبيا : الفردوس أرضي-
التكنكلكجيا أؼ أف اإلنساف األرضي األمريكي أسس فردكس أرضي يتحكـ في كل جكانب 

 .حياتو األرضية كالزمنية

مكانية : إشكالية التحيز- دراسة في حقل تخصصو عف التحيزات التي كجدىا أثناء بحثو كا 
 .تجاكز ىذا التحيز

مكسكعة العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة انتيى المسيرؼ مف مكسكعة الييكد -
كالصييكنية فكجد مف المفيد أف يتأمل في إنجازه كأف يعمق عميو كيستخمص منو النتائج 

 .الفمسفية كالمنيجية

كقد كتب عنيا دراسات كثيرة كىي مف المكضكعات المركزية في : الحداثة كما بعد الحداثة-
 . 1فكر المسيرؼ 

فكر حركة االستشارؼ كتناقضو في نقد العالـ الغربي في تمؾ األسس الفمسفية لمحداثة -
الغربية ك ما نتج عنيا مف ظيكر الرأس مالية كاالشتراكية كأصكليا الصييكنية كالنزعة 

 .المادية كالكامنة في الفكر الغربي

 .العممانية تحت المجير عمل مزدكج مع المفكر عزيز العظمة-

يطرح المسيرؼ مفيـك الجماعة الكظيفية كيطبقو عمى : الجماعة الوظيفية دراسة حالة-
تاريخ الجماعات الكظيفية كيطبق عمييا تاريخ الجماعات الييكدية كتتضمف فكر ماركس فيبر 

 .في أصكؿ الماركسية

 سيرة غير ذاتية غير مكضكعية، يتناكؿ المسيرؼ في ىذا الكتاب كل ما يتعمق بحياتو الفكرية 
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دراسة في معالـ الخطاب اإلسالمي الجديد، نشرت في : معالم الخطاب اإلسالمي الجديد-
 .19771مجمتي األىراـ كبكمي كفي كتاب عزاـ النميمي الشيكعية السياسية في اإلسالـ لندف 

 :الكتب بالمغة اإلنجميزية

-A Lover Form and other poems (palstine information office Washington 1972) 

-Israeland South Africa therprogression of relationship (North America, new 

Brumsuick 1976
2
 

-The Palistinian weddina abilingual anthology of comptomporary
3
. 

 المنهه الذي اتبعه عبد الوهاب المسيري 

 تعريف المسيري لممنهه

المنيج ىك أحد إجراءات البحث كاألدكات التي يستخدميا الباحث كالطرؽ الذؼ ينبغي 
أف يسير عمييا  في محاكلة تفسير ظاىرة فكرية ما، كلكف ىذه اإلجراءات ليست بريئة تماما 

إذ مف خالليا يتـ استبقاء بعض التفاصيل كالمعطيات كالمعمكمات كاستبعاد أك تيميش 
فالمنيج ىك تعبير عف رؤية الباحث لمعالـ عف طريقة تفكيره فالبد مف تبني . البعض اآلخر

 .منيجية تابعة مف إدراكنا ليكيتنا كاألبعاد المعرفية كالكجكدية

فاف المشكمة المعرفية بداية منطمقة مف مشكمة في المنيج في حيث أف المعرفة ىي 
تصكر مجمكعة مف المعمكمات غير المترابطة كيقـك العقل بتجردىا مف الحقائق كالمعمكمات 

 .4المتناثرة
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إف المنيج دائما ما يعبر عف أيديكلكجية المفكر أك العالـ في دراستو لمعالـ كفي تتبعو 
لمنيجية تخدـ ذلؾ الرأؼ الذاتي الذؼ يقاس عمى تمؾ المعرفة كمدػ مصداقيتيا 

 .كخصكصيتيا الفكرية

ىذا التنكع تمؾ المناىج اإلجراءات التي تقبض عمى المعرفة فتزعزعيا تارة فإما تقمبيا 
 .كتجمب مصداقيتيا إما أف تمغييا كتبدؿ في  فكرتيا

 :كمف خالؿ ىذا الطرح صاغ عبد الكىاب المسيرؼ منيجا متميزا يتمحكر فيما يمي

 االنتقاؿ مف المكضكعية المتمقية إلى المكضكعية االجتيادية

 الموضوعية الفوتوغرافية المتمقية

تعتبر المكضكعية الفكتكغرافية ىي نمكذج تحتكؼ عمى تحصيل المعارؼ مف خالؿ 
دراجيا في محتكػ البحث  تجميع أكبر عدد ممكف مف الظكاىر المادية، بصكرة فكتكغرافية كا 

إف الناس ليـ جميعا نفس اإلدراؾ كلكف لك تييأت ليـ نفس الظركؼ لكاف اإلدراؾ . كالدراسة
كاحدا ما يسمى باإلدراؾ المكضكعي أك التفكير المكضكعي كنمط في التفكير الذؼ يرتكز 

 .1عمى عممية الحدس لممعمكمات بطريقة مكضكعية

 إف المكضكعية ىي ادارؾ األشياء عمى ما ىي عميو دكف أف يشكىيا نظرة طبقية 
أك أىكاء أك مصالح أك تحيزات لذا فاف كصف شخص بأف تفكيره مكضكعي بجعل أحكامو 

تستند إلى الحقائق عمى أساس العقل كبعد معرفة كل المالبسات كالمككنات كالظركؼ، 
فالمكضكعية ىي اإليماف بكجكد المعرفة كجكدا ماديا خارجيا في العالـ الحسي كبأف الحقائق 

 . 2يجب أف تظل مستقمة عف قائمييا  كمدركييا أك ما يسمى بتعميق الحكـ ابيكخيو
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في حيف أف العقل ليس آلة صماء محايدة تسجل الكاقع بشكل فكتكغرافي بل لو دكر 
فعاؿ في عممية اإلدراؾ كتنطكؼ ىذه العممية عمى إعادة صياغة الكاقع مف خالؿ النماذج إف 

 .1استخداـ النماذج أمر حتمي في كل العمميات اإلدراكية كالتفسيرية

نما  فإف التعامل مع المعمكمات بأسمكب التمقي الفكتكغرافي ليس مكضكعيا كا 
مكضكعاتيا بمعنى أف الدارس يكتفي برصد المكضكعات كالتفاصيل دكف أف يربط بينيا 

كدكف أف يبيف ما ىك المركزؼ منيا كيستحق اإلبقاء كما ىك ىامشي يستحق االستبعاد، حيث 
أف ىناؾ فرؽ بيف الكاقعية كالكقائعية فاألكلى ىي أف تصل إلى جكىر الكاقع الماضي 

. الحاضر كالمستقبل عف طريق الربط بيف الكقائع المختمفة كترتيبيا كتجريد المعنى العاـ منيا
كأيضا يرػ المسيرؼ أف ىناؾ فرؽ بيف الفكر كاألفكار ىي أف يرصد اإلنساف الفكرة تمكػ 
األخرػ دكف أف يحاكؿ أف يرػ العالقة بينيما أما الفكر فيك أف يقـك المرء بالربط بيف 

األفكار المختمفة ثـ يقـك بإعادة تركيبيا، أما عف الحقيقة كالحقائق فاف الحقائق ىي معطيات 
مادية مباشرة أما الحقيقة فالعقل اإلنساني دكر كبيرا إذ يقـك بالربط بيف تمؾ الحقائق المادية 

 .2ثـ تجريد نمكذج منيا

 العقل التوليدي ورفض لمعقل السببي

ارتبط رفض المسيرؼ لممكضكعاتية الفكتكغرافية بالنظر إلى العقل باعتباره كيانا 
تكليديا كليس مجرد كعاءا ماديا متمقيا لممعمكمات كفكرة العقل التكليدؼ فكرة أساسية في 

المنظكمة اإلسالمية فاإلنساف يكلد عمى الفكرة أؼ أف لو استعداد داخمي لفعل الخير كما أف 
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: عنده استعداد لفعل الشر فعميو أف يختار بينيما كيصف هللا عز كجل ىذه الفطرة في قكلو
 .1"كىديناه النجديف"

إف االنطباع الديني يرفض ذلؾ العقل السمبي المادؼ فاف العممية االنتقالية مف المادة 
إلى اإلنساف ليس لمف باألمر الييف عمى أساس أف الطبيعة اإلنسانية ىي صيغتو ركحية ال 
تنكشف في المنيج المادؼ الفكتكغرافي فاف ىذا المنيج لـ يضع في اعتباره الكائف الركحي 

الذؼ نفخ فيو هللا، كيشارؾ ىذا الرأؼ الفيمسكؼ األلماني كانط كيرػ أف العقل ليس آلة 
صماء كما أشار إلييا المنيج التجريبي المادؼ مف حيث ألنو ىك عقل مزكد بمفاىيـ قبمية 

 .سبقت التجربة الحسية

فالعقل التكليد يؤكد عميو المسيرؼ عمى أنو عقل دائما ما يكلد أفكارا جديدة فيك عقل 
ايدايمي كما أف أنو تحل مشكمة التأثير كالتأثر فمقرة العقل التكليدؼ ندرؾ بيا كجكد عكامل 
أخرػ تؤدؼ إلى اىتداء المفكريف ألفكار متشابية مثل إنسانيتيما المشتركة كتماثل العقكؿ 

 . 2اإلنسانية

يرػ المسيرؼ أف ذلؾ العقل التكليدؼ مميزات إيجابية كحيث أنو نصفي عمى اإلنساف 
إنسانيتو كخصكصا مف تمؾ المادية الغربية كمف خالؿ ىذا النقد البارخ عمى المادية كتبنييا 

لذلؾ المنيج الصكرؼ فيك يريد أف العقل البد عميو أف يتجاكز ذلؾ العقل السمبي الذؼ يذىب 
إلى أف العقل ال يتجزأ مف الطبيعة أك المادة فيك خاضع لمسار قكانينيا فيمكف تسميتو 

 .بالعقل المادؼ

فيك صفحة بيضاء تتراكـ عمييا المعطيات الحسية المادية لتصبح أفكار بسيطة 
تتجمع مف تمقاء نفسيا حتى تتركب كترتبط ىذه األفكار ببعضيا حتى تصل ىذه األفكار إلى 
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التصكر الكمي المطمق فاف العقل يعالج الجكىرؼ مف الظاىرة فيك ليس جزءا مف المادة فيك 
 .مزكد مبادغ فطرية منظمة كخاصة لمبدأ عدـ التناقض

 رفض الوصف المباشر وتبني النماذج  كأداة تفسيرية

يعد مفيـك النمكذج عند المسيرؼ أىـ مفاتيح فكرية في قضية المنيج كىك يعرؼ 
عند ما يتجو اإلنساف إلى ظاىرة ما مستيدفا  تفسيرىا فانو يقـك : "النمكذج التفسيرؼ قائال

بعدة خطكات حتى يصل إلى ىذا التفسير فحينما يرػ اإلنساف ظاىرة ما فعميو التعامل مع 
عدد كبير مف العالقات كالتفاصيل كالكاقع عندما يقـك العقل باستبعاد بعضيا ألنو يعتد أنيا 

 .1"ال داللة ليا

فاف التجريد ىك أف يستبقي بعضيا كتستبعد "كيكل في نقاش ىذه المسألة فيقكؿ 
بعضيا ثـ نربط بيف العالقات كالكاقع كالحقائق بيدؼ تقديـ حقيقية أك صكرة معبرة بشكل 

صحيح عف الكاقع فما ينتج عف عممية التجريد كتصكر العالقات بيف عناصر الظاىرة يسمى 
فيك بناء يماثل الكاقع لكنو افتراضي أؼ متخيل كمع ىذا تشبو العالقات المكجكدة "  النمكذج"

فاف ىذه العممية مف المنيج النمكذجي تماثل الكاقع فاف الكاقع يتجرد . 2"بيف عناصر الكاقع
في صكرة ذىنية مجردة كتتأسس عمى مجمكع المعارؼ المتعمق ببعضيا مف خالؿ الترابط 

 .فحينما نريد أف نسقطيا عمى الكاقع ال تختمف عنو ألنيا استنبطت منو. الذؼ يجرؼ فييا

كمف خالؿ ىذا المنيج فاف العقل ال يصبح آلة صماء أك كما أشار ليا المسيرؼ 
نما ذلؾ العقل التكليدؼ الذؼ يقـك بميمة االجتياد عمى الظاىرة مف خالؿ . بالفكتكغرافية كا 

عممية اإلدراؾ في صياغة الكاقع عمى شكل نماذج فاف استخداـ النماذج أمر حتمي في 
 .عمميات اإلدراؾ كالتفسير حتى كاف بطريقة غير مباشرة

                                                           
، ص 2004، 1أحمد عبد الحميـ عطية، في عمـ عبد الكىاب المسيرؼ حكار نقدؼ حضارؼ، دار الشركؽ، القاىرة، ط- 1

75 .
. 77مرجع سابق، ص  أحمد عبد الحميـ عطية، في عمـ عبد الكىاب المسيرؼ حكار نقدؼ حضارؼ ،- 2- 2



103 
 

 أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية

إف عممية النمكذج ىي تصنيف الظكاىر كتفسيرىا فالنمكذج األكثر تفسيرية ىك ذلؾ 
نمكذج الذؼ يفسر عدد مف الظكاىر أكثر مف غيرىا مف النماذج تفسيرا كاألقل تفسيرا فيي 

تمؾ النماذج التي تفسر عدد مف الظكاىر يرػ المسيرؼ لضبط ىذا المفيـك عمى أنو ال يعبر 
عف مفيـك ذاتي كمكضكعي فالذاتية ىي أف تتدخل ميكؿ الباحث كعكاطفو في تفسير 
 .1الظاىرة أما المكضكعية فيي اختزاؿ الجزء العاطفي كألنيما بكل مالو صمة بالظاىرة

فاف الداخمي المكضكعي المادؼ لممعمكمات ىك مف خصائص ذلؾ العقل السمبي 
الذؼ يخفي الكثير مف الرؤػ الفمسفية الحقيقية كالمعرفية المتحيزة، ككما أف الذاتية ال تفيد في 

عممية معرفة العالـ الخارجي فاف المقدرة التفسيرية ىي التي تقـ ما إذا كاف ذلؾ التفسير 
مكضكعي أـ ذاتي ككما أشرنا في األكثر تفسيرية فيك يحل محل مكضكعي أما األقل 

تفسيرية فيك ذاتي إال أف ىذه التفسيرية ال تحيل مضمكف المكضكعية كالذاتية بل ال تحيل 
إال أنيا تحاكؿ تقابل بينيما . إلغائيما كبالرغـ مف التمرد عمى كل مف المكضكعية ك الذاتية

 .2في استعداد  اإلنساني في ثنائيتو قكتو كضعفو كفي خضكعو كتجاكزه. فيي تمزج بينيما

 سمات المنهه التفسيري 

الفصل بيف المادة كالركح التي يعني اختالؼ الظاىرة االنساية عف الظاىرة المادية، -
يستحيل إخضاع القانكف العاـ عمى اإلنساف كأداة تفسيرية عمى غرار تمؾ المككنات اإلنسانية 

التي تتعمق بأنيا ذات خصكصية نفسية ركحية كتراثية مف خالؿ سياقيا التاريخي كنسبية 
 .3الذكات اإلنسانية التي تختمف باختالؼ الزماف كالمكاف
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إف المادة أك الظكاىر المادية تتعرض لنظرية الحتمية ال يجكز إطالقا رصد ىذه النظرية -
في الظاىرة اإلنسانية إضافة إلى تمؾ المادة تقاس كميا مف حيث أف العقل اإلنساني ال 
يخضع لمكـ فيك عقاؿ ككليدؼ ال ذلؾ العقل السمبي المتمقي، كمف ىنا يجب الفصل بيف 
دراكية  الحيكؼ كالجامد كخصكصا أف تمؾ الذكات كما تتضمنو مف خصكصيات نفسية كا 

يديكلكجية فاف العالقة بيف الكاقع كاإلنساف ىي عالقة لينة نسبية ليست آلية ثابتة  .شعكرية كا 

فالرفض لممكضكعية المتمقية كالذاتية المتعمقة كتجاكزىما في محاكلة التقابل بينيما 
 فاف المنيج التفسيرؼ يفصل بيف الكصف كالتقييـ فاألكؿ يتطمب عدـ إصدار أؼ حكـ مسبق 
 أك كصف منطمق مف العكاطف الذاتية أما الثاني فيستعد تقييـ األشياء، مف منظكر أخالقي 
أك فمسفي كلكف ال أف يستبعدىا تماما ألف العممية التفسيرية المركبة تتطمب ذلؾ التفاعل بيف 
العقل كالعاطفة كاألحاسيس عمى أسس أنيا عممية اداركية إال أف ىذا التقسيـ كالكصف يمكف 

 .1تبنيو في بعد االنتياء مف عممية التفسير

 التفكيك والتركيب

مف سمات أيضا المنيج التفسيرؼ ىك فؾ الشيء أؼ  فصمو كتجزئتو كتقسيـ بعضو 
عف بعض كتركيبو الشيء ترتيب األشياء المجزئة كتنظيميا بعضيا عمى بعض، فمتفسير أؼ 

ظاىرة يقـك العقل بيذيف العمميتيف أكال بفصل كفؾ أجزء الظاىرة كتحميميا ثـ إعادة بناءىا 
 .2كتركيبيا كتنظيميا كلتككيف صكرة جديدة عنيا
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 أنواع النماذج التفسيرية

 النموذج االختزالي والنموذج المركب

. 1ىذا النمكذج يعمل عمى اختزاؿ الكاقع إلى عناصر بسيطة كىي عناصر مادية
 :كيشار إليو بالنمكذج

البسيط كالنمكذج المغمق أك النمكذج الكاحد كأيضا يدعى النمكذج المكضكعي المادية -
المتمقي ىذا النمكذج يقضي إلى اختزاؿ العالـ نحك عنصر كاحد مادؼ أك إلى عدة عناصر 
مادية كىي عناصر بسيطة فاف ىذا النمكذج يرػ الظاىرة ليست نتيجة تفاعل مركب مف 
الظركؼ كالمصالح  كالعناصر المعركفة كالمجيكلة كال مف جية إرادة إنسانية حرة فيك 

نمكذج أحادؼ بسيط كعاـ كىك منطمق مف عدة أسباب أكليا استمد قانكنا طبيعيا كاحدا أك 
دافعا ماديا كاحدا تنطبع لعقل متمقي ليذا القانكف، كرد تمؾ االستعداد اإلنساني ككياف حر، 
مبدع إلى طبيعة أك المادة  أك ىذا العنصر الكاحد كميما تنكعت األسباب كتعددت فاف 

 . 2التنكع كالتعدد مف منظكر النمكذج االختزالي ىك مسألة ظاىرية

إف ىذا النمكذج يسرؼ  في إطار تجريبي صاـر يعتمد عمى المالحظة كالشكل كتبيف 
األسباب كيحددىا لتكء إلى تككيف نظرية معرفية انطالقا مف الظاىرة فقط فيك ال يفصل بيف 

 .اإلنساف في كيانو الركحي كالمادة

إف النمكذج االختزالي أيضا في مفيـك أحاديتو فيك إما كيف ينطمق مف مكقف ركحي 
خالص أك مادؼ خالص فيك يرفض تمؾ الثنائية بينيما كيمكف أف نشير إلى ىذا النمكذج 
عمى أنو يقسـ بايماف جكىرؼ كىك أف ىناؾ مبدأ كاحدا يسير كينظـ ىذا الككف كتمنحو 

لذا فاف . الكحدة كىذه الكحدة أك الكاحد ىي مركز الككف كىك كامف فيو كىك داخمو كال يتجاكزه
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العالـ يتسـ بكحدة كجكد مادية كالقكانيف التي تسيره مادية فيي بالتالي نماذج مغمقة ترفض 
فيرػ . كمف ثمة فيي ترػ التاريخ كيانا يتحرؾ بطريقة كاحدة في كاحدة. 1التنكع كالثنائيات

المسيرػ أف بعض الرؤػ المادية ترػ التاريخ بتمؾ الصيغة المادية عمى أنو يتخذ مسارا 
كاضحا مممكء بالصراع الطبقي كعالمات اإلنتاج ككف أف البنية التحتية مثال في اإلنتاج 

 .االقتصادؼ ىك الرؤية التي تتصكر التاريخ

 النموذج المركب

 النمكذج المركب يمكف أف نطمق عميو أيضا النمكذج المتفتح أك النمكذج التعددؼ 
أك النمكذج الفضفاض ككنو نمكذج يحتكؼ عمى عدة عناصر مركبة متداخمة كىك عمى 

عكس النمكذج االختزالي فيك يرفض تمؾ الكاحدية، فيك ينطمق مف ثنائية اإلنساف كالطبيعة 
أك ثنائية الركح أك المادة فالعالـ ال يتككف مف جكىر كاحد فقط عمى ما يدعيو النمكذج 

نما مف أكثر مف جكىر  .2االختزالي كا 

إف اعتبار أف الككف كاحد كينطمق مف جكىر كاحد كخضكع الذات اإلنسانية لتمؾ 
الدراسة المادية أمر في غاية الخطأ عمى أساس أف الككف كالعالـ ال يتأسس عمى جكىر 

نما عمى عدة جكاىر فاف الككف ينتظـ كفقا لقكػ إليية غير مادية كالذكات  كاحد كىك المادة كا 
اإلنسانية ذات معنكية ركحية تتشكل فييا مف المبادغ الركحية كالقيـ فيذا النظاـ ىك متجاكزا 

ليا كليس كما فييا باعتبار أف الطبيعة جزء جامد مف النظاـ الككني الذؼ يتشكل كفقا 
 .لثنائيتيف الركحي كالمادؼ
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إف النمكذج المركب ىك نمكذج متفتح في تكاممية تفاعمية ثنائية يقبل العاـ كالخاص 
فحينيا يتصكر الكاقع انطالقا منو فيك ال يختزؿ منو أؼ مف العناصر المعمكمة أك المجيكلة 

 .1فيك ال يتحيز فييا

فيك إطار تتدخل فيو العكامل الخارجية كالداخمية فيك يحدد الكمي فييا كىك الجكىرؼ 
 .فالجكىرؼ ىك ذلؾ التفاعل بيف الثنائيات المادية كالركحية

إال أف اإلنساف يختمف في النمكذج المركب عف المادة ككف أنو ذات تركيبة ركحية 
ال يختمف اإلنساف . مف حيث أف هللا قد نفخ فيو الركح فيك في منظكمة إنسانية ىك ما نية

فقد تسرػ . مف حيث أنو كائف بيكلكجي عضكؼ عف المادة أك عف كممات النظاـ الطبيعي
 .القكانيف الطبيعية عمى بعض جكانب كجكده

إال أف جكىر ليس كامنا في المادة فيك يتفاعل معيا كينتمي إلييا في جزء بسيط مف 
كينكنتو، أما الجزء الركحي الرباني فيو فيك الجكىرؼ الذؼ ال يستطيع أف يخضع إلى القانكف 
الضيعي العاـ كما داـ ىناؾ ثنائية متعاليو عمى العالـ كىي ثنائية الخالق كالمخمكؽ تنطمق 
منيا ثنائيات المادة كاإلنساف فاف الكحدة التي يعبر عنيا النمكذج المركب كليست كامنة في 

 .2يندرجو اإلنساف باعتباره متميز عف الطبيعة. العالـ كىك اإللو الكاحد كىك الخالق المنزه

فيرػ المسيرؼ أف النمكذج المركب ىك نمكذج كمي نستطيع مف خاللو أف نصل إلى 
ضيع نيائية كمية فيك يعمل عمى امتزاج الثنائيات كيغني بالعمكميات في سبيل الحقيقة الكمية 

نما ركب بيف ثالث نماذج  لمكجكد اإلنساني فمـ يفصل ىذا النمكذج بيف الركحي كالمادؼ كا 
كىي اإللو كاإلنساف كالطبيعة كاختمقت تفسيراتو فييا باعتبار أف اإللو كاإلنساف كالطبيعة 

سمات متميزة كأف كل ىذه العناصر ذات تفاعل كتأثير فقط باألخذ بعيف االعتبار الذكاكات 
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اإلليية ذكات منزىة عف التعريف كالتفسير ال أف العالقة التي تربط بيف اإلنساف كالطبيعة 
ىي عالقة الكمي بما فييا مف اقتصاد كاجتماع كسياستو، مف ذلؾ التشكل المادؼ كالعقل 
التكليدؼ كمف خالؿ تبني عبد الكىاب المسيرؼ لمنمكذج المركب، كالمتفتح كانتقاده الدائـ 

لذلؾ النمكذج االختزالي لك مف ثمة الفصل بيف منيج العمـك الطبيعية كالعمـك اإلنسانية مف 
 .خالؿ ما أشار إليو بالمؤشر بيف النماذج االختزالية كالنماذج المركبة

 المؤشر بين النماذج االختزالية والنماذج المركبة

كىي كممة حديثو في المغة العربية، أما في المغة " أشر"إف كممة مؤشرة مف فعل 
 كالمؤشر ىك جسـ متحرؾ أك عقرب indicaturاإلنجميزية فيي تعبر عف كممة انديكتيكر 

يتحرؾ عمى سطح بو مقياس كتدؿ حركة المؤشر عمى التغييرات أك التحكالت فاف المؤشر 
في العمـك اإلنسانية يستخدـ كعنصر ما في الكاقع كيمكف مالحظة بسيكلة كالتحكالت التي 

تطرأ عميو فالعالقة بينو كبيف الكاقع عالقة مباشرة عمى أساس أف الظاىرة مرئية في تغيراتيا 
ككذا عمى حسب المكضكعية المتمقبة فاف المؤشر ينطبع  (كالعبقة، المكانة، األسرة)كحركاتيا 

عميو التغيرات المعطيات الحسية دكف أف تتدخل فييا الرمكز كالذكريات كغيرىا كمف ىنا فاف 
عالقة المؤشر بالمعطيات الحسية شبيية بالعالقة المثير باالستجابة ككف ىذا المؤشر ال 
نما بالنمكذج اإلدراكي التفسيرؼ كمف خالؿ يمكف أف يككف  نما مرتبط كا  يتحرؾ في فراغ كا 

فاف المؤشر . تعبيرا عف نمكذج مركب كيمكف لممؤشر أف يدكر في إطار نمكذج اختزالي
االختزالي شأنو شأف النمكذج االختزالي بكصفو نمكذجا بسيطا ماديا فاف عممية التنبكء 
كالخدمية السببية ىي خاضعة لمذات اإلنسانية باعتبارىا ظاىرة مادية كعمى أف تمؾ 

المؤشرات ىي يقينية ك نيائية فيك ال يفرؽ بيف الكـ كالكيف كال بيف عشة الدجاج كالمنزؿ 
 .1اإلنساني
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 المصطمحات التي أبدعها عبد الوهاب المسيري 

إف مسار المسيرؼ الفكرؼ كتبنيو لفئة معينة مف المفاىيـ كالمصطمحات قدمت لو 
مجاال في التفسير كالتحميل كالتركيب حيث أعاد تعريف عدد مف المصطمحات تعريفا شامال 
ليا كما كضع جدكؿ المقاربات المفاىيمية كالمفارقات فييا مثل العممانية المقمكبة كالعممانية 
الحمكلية كالكاحدية كالغنكصية كالعممانية كدائما ما تصطنع لغة المسيرؼ بالمجاز كقد أعاد 
المسيرؼ شرح المصطمحات كا عادة تعريفيا مف جديد مف خالؿ ما يسميو بػ التعريف مف 

قد عبر عبد الكىاب " خالؿ الحقل الداللي لمجمكعة مف المصطمحات المتداخمة كالمتشابكة
المسيرؼ بتعريف المفاىيـ لصياغتيا األصمية مف ثـ أعاد طرح مفيـك جديد ليا يصحح بيا 

سرائيل كعبرؼ . أخطاءىا كصكاباتيا كمفارقاتيا فقد ميز المسيرؼ بيف ييكدؼ كالييكد كا 
 .1كصييكني

فاف كممة ييكد ىي جماعات بشرية ذات أصل ييكدؼ منطمقة مف الميراث الديني 
الييكدؼ أك بكصفيـ الشعر الييكدؼ كقد صكغيا عبد الكىاب المسيرؼ إلى عدة مصطمحات 
كمنيا الجماعات الييكدية عمى أساس االنتماءات المتنكعة كالمختمفة التي تتضمنيا الييكد 

كىذه الجماعات ليا عدة شيادات منيا المستكطنة في أكركبا بعد التيجير البابمي كمنيا ييكد 
 .العالـ اإلسالمي كال تعني األمة

كتعني في األصل " كدؼ"كتعني الرب " ييكة"أما الييكدؼ فيي كممة تنقسـ إلى قسميف 
عف العرب تعني شكر هللا كفي القرف التاسع عشر أصبحت كممة " دية"السامي كمنيا كممة 

 .ييكدؼ تعبر عف كممة عبراني

أما كممة عبرؼ أك عبراني فيي أقدـ التسميات فيرػ البعض أنيا مشتقة مف كممة 
أك عابيركا كيرػ البعض أنيا مشتقة مف العبكر عبكر نير الفرات لإلشارة إلى عبكر " عبيرك"
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يعقكب عميو السالـ كير آخركف أف التسمية ترجع إلى عابد حفيد ساـ ك أك شخص يرد إيو 
كالمسيرؼ في ضبطو ليذا المفيـك فرأػ أنو يشير إلى الييكد . عبرؼ ىك إبراىيـ عميو السالـ

 .1القدامى مف حيف ىـ تجمع ديني

أما عف الصييكنية فيي مف تؤمف باإليديكلكجية الصييكنية مف خالؿ القياـ 
باالستيطاف في فمسطيف كفرؽ المسيرؼ بيف الصياينة كاالستيطانيف عمى اعتبار أف األكلى 

 .2ىك دعمك المشركع الصييكني أما الثاني فيـ مف ظيكر بعد مرحمة ىرتزؿ ككعد بمفكر

سرائيمي فيي تعبير قانكني يشير إلى مكاطف دكلة إسرائيل كىك تختمف عف  كا 
اإلسرائيمي القديـ الذؼ يشير إلى العبراتيف القدامى فيناؾ فرؽ بيف يسرائيل كتنقسـ إلى يسرا 

كمعناىا تحارب كايل كمعناىا اإللو كتعني حرفي الذؼ يصارع اإللو، كما أف إسرائيمي تختمف 
كليس كل الصياينة اسرائمييف كاإلسرائيمي يختمف عف الييكد فميس كل . عف الصييكني

 .3االسرائمييف ييكد كليس كل الييكد اسرائمييف

 تحرير المفاهيم

إف المفاىيـ في رؤية المسيرؼ تتخذ شكال كميا تركيبا متفتحا عمى خالؼ ما تعانيو 
 المفاىيـ في الخطاب العربي المعاصر في أزمة الكعي كتبيئتيا الغربية، كعد حدد المسيرؼ 

محاكلة تطكير خطاب تحميمي بكصف الظاىرة الييكدية كالصييكنية "في مكسكعتو حيث قاؿ 
كىك خطاب يسترجع البعد التاريخي ليذه الظاىرة مف حيث ككنيا ظاىرة تاريخية اجتماعية 

 .4"يمكف فيميا كالتعامل معيا

 
                                                           

. 103، مصدر سابق، ص 1عبد الكىاب المسيرؼ، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، مج: أنظر- 1
. 222كرمة سامي ىاني نصيرة كآخركف، مرجع سابق، ص : أنظر- 2
. 103عبد الكىاب المسيرؼ، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، مصدر سابق، ص : أنظر- 3
. 122كرمة سامي، ىاني نصيرة كآخركف، مرجع سابق، ص : نقال- 4
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 الكفاءة التفسيرية

رفض الميسرؼ أؼ نمكذج تفسيرؼ لمكقائع كاألفكار دكف تجاىل أزماتو فيرػ المسيرؼ 
أف مثل ىذه المفاىيـ االعتداؿ، التعرؼ في الخطاب العربي تكشف عف عجزىا في التعبير 

 .1عف المكقف مف الصراع العربي اإلسرائيمي

 الموضوعية في التحميل

يرفض المسيرؼ تمؾ النظرة الذاتية التي تسبقيا تمؾ األفكار كالتزعمات القبمية التي 
تعيق عممية التحميل كمف ىنا يدعك المسيرؼ إلى المكضكعية الصارمة كاالجتيادية في 

التحميل كترسيخ العقالنية التكليدية عمى عكس المتمقية كالسمبية كالتساؤؿ كاالكتشاؼ، آلية 
 .االستدراؾ كالمراجعة كالتجاكز فيك في عمكمو ىك ذلؾ المنيج التركيبي التحميمي

 إشكالية التحيز

الييكد كالييكدية "إف ما قدمو المسيرؼ في دراسة لمكضكعو الذؼ يتسـ بالشيرة الكبيرة 
الذؼ امتد ثالثيف عاما، فمقد تكصل المسيرؼ إلى كشف التحيزات الغربية " كالصييكنية

الكامنة في مصطمحاتنا كأدكاتنا البحثية كقيمنا المعرفية كالتي تتضمف مشكمة في المنيج 
كالمصطمح حيث تكاجو أؼ دارس في العالـ العربي ككنو في بيئة حضارية مختمفة، كمع 

انتشار اإلنساف الغربي في العالـ في نياية القرف الثامف عشر عف طريق التشكل االستعمارؼ 
كبالرغـ مف أف ىذا التقدـ . 2كقيامو بتدكيل نماذجو الغربية فبدأىا ما يسمى بالغزك الثقافي

الغربي كشيكعو في العالـ العربي اثبت نفعا في المجاالت االقتصادية كالسياسية كلكف لو 
أيضا جكانب مدمرة في مجاالت أخرػ كبالتالي ليست ضركرية لمحاكلو كصميا بالكاقع 

 .العربي كغير قادرة عمى اإلسياـ في تفسيره بل أف تبنييا يؤدؼ أحيانا إلى تدميره
                                                           

. 223المرجع نفسو، ص : أنظر- 1
، المعيد العالمي لمفكر االسالمي، 1عبد الكىاب المسيرؼ، إشكالية التحيز رؤية معرفية كدعكػ لالجتياد، ج: أنظر- 2

. 511، ص 1996فرجينيا، دط، 
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إف تأسيس فقو التحيز في كجية نظر المسيرؼ ىك انتقاؿ بالمفكر العربي مف حالة 
السيكلة التي كاف يدرؾ بيا الحضارة الغربية في شقيا المعرفي إلى مرحمة التأسيس التي 

تؤدؼ بنا إلى أف نمسؾ بالميزاف المعرفي ثـ نستكرد ما ىك مكزكف فاف فقو التحيز ليس ضد 
 .1التفاعل مع الكافد كلكنو ضد استيراد الميزاف لترف بو األنساؽ المعرفية

 إشكالية التحيز في المنهه ودعوة إلى االجتهاد

 يرى المسيري التحيز في المنهه ودعوة إلى االجتهاد

يرػ المسيرؼ أف الكثير مف المفكريف العرب يميمكف إلى االستخداـ المباشر لممناىج 
الغربية باعتبارىا ليست محايدة تماما حيث يجدكف أنيا تعبر عف مجمكعة مف القيـ التي 

تحدد مجاؿ الرؤيك كمسار البحث كىذا ما انطمق عميو بمصطمح التحيز، كىك كجكد مجمكعة 
مف القيـ الكامنة في النماذج المعرفية التي تكجو الباحث دكف أف يعي بيا فيجدىا لصيقة 

 ألف النماذج المعرفية ىي عبارة عف استعارات كامنة 2بالمنيج لدرجة يصعب التخمص منيا
فنجد أف التحيز مرتبط ببنية العقل اإلنساني ذاتيا الذؼ يسجل كل التفاصيل ككأنو آلة 

صماء كمف ثمة البد أف يتخذ المفكر العربي إلى ربط المنيج الغربي بالكاقع العربي كدمجو 
بحتيات البنية اإلسالمية بالقبكؿ ببعض نظرياتو التي تكاءـ العقمية اإلسالمية رفض الكجيات 

 .التي تعبر عف الحضارة الغربية

يطرح المسيرؼ رؤية حكؿ دراسة المدينة اإلسالمية فيرػ أف المدينة الغربية قد درست 
كفق لمعايير مرتبطة بتجربتيا كمف ثمة فأؼ دراسة تنطمق مف ىذا المبدأ دكف تحيز، بحيث 
أف تكجو دراسة المدينة اإلسالمية يبدأ أكال بدراسة نشأتيا كمراحل تطكرىا الفكرؼ كالمادؼ 

كتحديد مالمحيا كتفسير ظكاىرىا فيذا التتبع ينتج لنا تفسيرا سميما لمظاىرة اإلسالمية بعيدا 
 .عف أؼ تحامل مقصكد أك غير مقصكد

                                                           
. 90أحمد عبد الحميـ عطية، عمـ عبد الكىاب المسيرؼ حكار نقدؼ حضارؼ، مرجع سابق، ص - 1
. 512،مصدر سابق، ص 1عبد الكىاب المسيرؼ، إشكالية التحيز رؤية معرفية كدعكػ لالجتياد، ج- 2
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ينطمق المنيج الكظيفي في دراسة المدينة اإلسالمية مف عدة أسس كاضحة تشكل 
اإلطار العاـ الذؼ يميز المدينة اإلسالمية مف غيرىا فالمنيج الذؼ يجب إتباعو في دراستيا 

ىك ذلؾ العالقة بيف المدينة كاإلسالـ كفقد تميزت الحضارة اإلسالمية بأنيا كجدت في 
فمما كاف . التشريع اإلسالمي المقصد لنكاحي الحياة دستكر مييأ سارت عميو حركة المجتمع

. اإلسالـ منيج حياة المجتمع المدني اإلسالمي فقد اعتبر القرآف كالسنة مصدرؼ التشريع
حيث كانت المدينة اإلسالمية مرتبطة ارتباطا كثيقا باإلسالـ كنظمو كاحترامو ىي المحكر 
األساسي كاألكؿ التي تدكر حكلو حياة المدينة بأسرىا بكل تفاصيميا كجزئياتيا بجكانبيا 

 .1المختمفة اجتماعية كانت أـ اقتصادية أـ  سياسية

 التحيز في المصطمح

يعتبر المسيرؼ أف قضية التحيز في المصطمح قضية ىامة لمغاية لـ يعطيا منا حقيا 
مف االىتماـ متساىمكف في استخداـ المصطمحات نحتيا الغير مف كجية نظره كبعض 
المصطمحات الشائعة ىك مصطمح العالمية كىك مصطمح تكثر استخداماتو عمى صعيد 

الفكر كاألدب حيث أنو كرد في عدة مرات كىك يتحدث عف األدب العالمي كالمشيد الثقافي 
العالمي كأصبح متبنى المفكر العربي كتـ قبكؿ ىذا المدلكؿ الخاطئ لممصطمح فأصبحكا 

إال أف ىذا المصطمح ليس غريبا عمى العالـ اإلسالمي فيك سابق . ضحايا تبعية فكرية خطرة
 .2"الحمد هلل ربي العالمي"عمى الفكر الغربي في قكلو تعالى 

إف مف بعض المصطمحات المتبنية كليا أىمية كبيرة ىك مصطمح التقدـ فقد ظير 
ىذا المصطمح في الغرب مع تقدـ التقني في جك سادت فيو فكرة أف تقدـ العمـ التقني مرادؼ 
لمتقدـ اإلنساني، ككانت كثيقة لمفيـك التطكر الذؼ جاء بو داركيف ككال المفيكميف عار عمى 

تجعمو . كل مضمكف أخالقي، أف نسبة مفيـك التقدـ ك اقترانو في الغرب بتقدـ العمـ التقني
                                                           

. 510، مصدر سابق، ص 2عبد الكىاب المسيرؼ، إشكالية التحيز رؤية معرفية كدعكة لالجتياد، ج: أنظر- 1
. 521-519أحمد عبد الحميـ عطية، عمـ عبد الكىاب المسيرؼ حكار نقدؼ حضارؼ، مرجع سابق ، ص ص : أنظر- 2
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مفيكما يتصرؼ إلى غزارة اإلنتاج االقتصادؼ كالمادؼ كالتكسع في استغالؿ مصادر الطبيعة 
 .1لمصمحة اإلنساف، كما ينصرؼ إلى أكبر قدر مف المذات كالدنيكية

 أشكمة الحداثة الغربية : المبحث الثاني

 بالفرنسية كاالنجميزية moderne كالحديث  la madernitéالحداثة كممة فرنسية : الحداثة
modern أما الالتينية modernus الحديث في المغة نقيض القديـ كيرادفو الجديد كيطمق 

فالحديث الذؼ يتضمف معنى المدح صفة . عمى الصفات التي تتضمف معنى المدح أك الدـ
الرجل المنفتح الذىف المحيط بما انتيى إليو العمـ مف الحقائق المدرؾ بما يكافق ركح العصر 

 .2مف الطرؽ كآلراء كالمذاىب

 أؼ عصرؼ، حديث الطراز، غير تقميدؼ، Modernفي معجـ أكسفكرد نجد حديث 
 .شخص معاصر أؼ ذؼ أفكار أك أذكاؽ حديثة

 .3 أفكار كأساليب حديثة، تكيف مع متطمبات العصر moderneityأما حداثة 

 moderneonsكجاء في قامكس الالند مصطمح حداثة مف الكممة الالتينية 
مكدارنكس كقد ابتدأ استعماليا في القرف العاشر في المساءؿ الفمسفية كالدينية كذلؾ تحت 

 . 4معنى نفتح كتحرر العقل

 ".يتـ الناس باألزياء العصرية لحداتثيا"مصدر حَدث جدة : حداثة مفرد

الحداثة مصطمح أطمق عمى عدد مف الحركات الفكرية الداعية إلى التجديد كالثائرة 
 . عمى القديـ في اآلداب العربية

                                                           
. 521مرجع نفسو ، ص : أنظر- 1
. 454، مرجع سابق، ص 1جميل صميبا، المعجـ الفمسفي، ج- 2
. 863دمحم بدكؼ، عمر األيكبي كآخركف، قامكس اكسفكرد المحيط، مرجع سابق، ص - 3
. 980، مرجع سابق، ص 1أندرؼ الالند، مكسكعة الالند الفمسفية، ـ- 4
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يميل "ككاف ليا صداىا في األدب العربي الحديث خاصة بعد الحرب العالمية الثانية 
 .الكثير مف المبدعيف اآلف إلى الحداثة باسـ التجديد

حداثكية اسـ منسكب إلى حداثة عمى غير قياس مف نزعة تميل إلى االىتماـ بكل ما ىك 
 .1عصرؼ كجديد كطرح كل ما ىك قديـ مطركؽ 

لقد أضحى مصطمح الحداثة بخاصة في الفكر العربي اإلسالمي المعاصر مفيكما ذا 
مشكمة مادة مف حيث الجذكر الضمنية لو، إف الحداثة قد جعمت مف العالـ األكركبي تاريخا 
يستشيد بو العالـ العربي كما أف مفيكمو يعبر عف الثقافة الغربية نشأ فييا كقد أصبح ىذا 

المصطمح كالبضاعة  التي تشترؼ أك آلة تستعمل كيبنى ىذا المكقف كثيركف في استقطاب 
ىذه النظرية دراسة ك منيجا كتفكيرا إال أف البعض طمب التجديد كلـ يصمـ عمى الحداثة 

 .بمعناىـ الجكىرؼ الغربي

يرػ المسيرؼ عف مفيـك الحداثة عمى أنو يتضمف مفيكما كامنا كىك مفيـك الكاحدية 
كىي التي تعبر عف الكحدة أك الكل أك األصل ىذه الكحدة التي تعبر عف الككف مف الطبيعة 

حتى اإلنساف ككالىما في دائرة كاحدة في الحيز المادؼ الطبيعي، كمف ثـ فاف القكانيف 
 .2كاحدة فيي تسرؼ عمى الطبيعة كاإلنساف معا

إف ىذا المفيـك الكاحدية مستقل تماما عف كل ما ىك غيبي كينفي أؼ كجكد غير 
مرئي مثل هللا، الكحي، النبكة فاف مركز دراستيا ىك الظاىرة الطبيعية بما فييا اإلنساف 

كظاىرة ال تختمف عف الظكاىر الطبيعية بيذه الكاحدية المادية اختزلت كل القيـ الخير كالشر 
 .كاألعمى كاألدنى ككضعت المادة تحت مستكػ القانكف الطبيعي

                                                           
. 453، مرجع سابق، ص 1أحمد مختار عمر، معجـ المغة العربية المعاصرة، ـ- 1
، ص 2006، 1عبد الكىاب المسيرؼ، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، ط: أنظر- 2
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كقد ميز الميسرؼ بيف التكحيد كالكاحدية باعتبار أف األكلى ىك اإليماف المبدأ الكاحد 
ىك مصدر تماسؾ العالـ فاف ىذا الكاحد ىك اإللو فيك الذؼ يسير حركة الككف بما  فييا 

 .1اإلنساف كالطبيعة كالتاريخ فيك الذؼ يمنحيـ المعنى كيحدد ليـ الغاية

نما  فاف الكاحدية كالتكحيدية مصطمحيف مختمفيف المعنى فالكاحدية ال تعني اإللو كا 
الطبيعة التي حمت محل اإللو فال فرؽ بيف اإلنساف كالطبيعة أما التكحيدية فإنيا تميز بيف 

 .الطبيعة كاإلنساف كنحدىا تتضمف ثنائية الخالق كالمخمكؽ 

كيقدـ الميسرؼ أف التكحيدية تنفي النظـ الحمكلية في إطار كحدة الكجكد، أما الكاحدية 
تعتبر أف الخالق قد حل، في مخمكقاتو كأصبح كامنا فييا فاف مكضع الكمكف ىك مركز 

الككف عمى أساس أف هللا قد امتزج بيا كتكحد معيا كلـ يصبح اإللو إال ضمف العالـ 
العضكؼ، فاف هللا عمى حد مفيـك الكاحدية ليس مفارؽ عف العالـ كىذا األخير ال يحتاج إلى 

الخالق لمعرفة الطبيعة فاف المادة أك الكاحدية التي تجعل كل شيء ذات صيغة طبيعية 
 .2استبعد كل ما ىك ركحي كأعطت األحقية لمقانكف 

فاف حديث ىك مرحمة اإلنساف الغربي كانطالقو مف العالـ الركحي إلى العالـ الطبيعي 
كلمتغمب عمى الطبيعة كاالستقرار عمييا فاف المادة ىي مركز الككف كالعالـ، فاف المادة ىي 

مطمقية العالـ كاإليماف بيذه المطمقية كتقع ىذه الفترة خالؿ ظيكر العمـ كتنتية العمـ 
 .التجريبي

                                                           
  15عبد الكىاب المسيرؼ، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مصدر سابق، ص : أنظر- 1
. 15مصدر نفسو، ص : أنظر-2
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في دراسة الظكاىر الطبيعية كخصكصا الداركينية التي عبرت عمى ىذا األساس 
المادؼ في أصل األنكاع كيسمى ىذا العصر بعصر االكتشافات حتى خالؿ الحرب العالمية 

 .1األكلى فيي مرحمة المادية البطكلية

 .2كيعبر الميسرؼ إذف مفيـك الحداثة-

أما عف الحداثة في مفيكميا فيي تتضمف في عدة معاني كمصطمحات ككتفكيؾ 
لمفيكميا نجد مصطمح التنكير كالتقدـ كاإلنسانية الييكمالية، لفتكؾ في مفيـك التنكير كالنكر 
لى الكصكؿ إلى  كاالستشارة كىي الخركج مف الظممات التي تعبر عف تمؾ الخرافة كالمعتقد كا 

الحقيقة في معرفة الذات كالكجكد كقد أشار الميسرؼ إلى قكؿ كانط حكؿ مسألة مفيـك 
 .3"التنكير ىك تحرر اإلنسانية مف الكصاية التي يفرضيا عمى نفسو"التنكير 

إف ظيكر الثكرة العممية فييا الثكرة الفكرية حكؿ العالـ كالثكرة الصناعية قد فصمت 
بيف فترتيف أساسيتيف في الفكر الغربي كىي العصر الكسيط عصر الظالـ كما عبرت عنو 
الفمسفة الغربية كمصدر األنكار كىك الذؼ أدرؾ فيو اإلنساف ذاتو كمكانتو، كيمكف تفسير 

المعنى عف األكلى تعبر عف الديف كأما الثانية فيي تعبر عف الدنيا ىذيف المفيكميف الذات 
ككنا تضادا في عصر األنكار في التخمي عف الحياة الدينية كالبحث في تدبير الحياة 

اإلنسانية مف كاقع الدنيا كالنكف، ككاف العمـ ىك مف صكغ تمؾ النظرية الشكية منا راج إلى 
 كيقكؿ الفاركقي في ىذا الصدد. الفصل بيف الغيب كالعمـ

                                                           
. 16عبد الكىاب المسيرؼ، دراسات معرفية في الحداثة الغربية، مصدر سابق، ص - 1
. 101مصدر نفسو، ص : أنظر- 2
. 85كرمة سامي كىاني نصيرة كآخركف، عبد الكىاب المسيرؼ في عيكف أصدقائو، مرجع سابق، ص - 3
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كيعكد انتشار الشكككية المشيكد جزئيا إلى نجاح العمـ بمفيكمو الغربي، المنظكر "
 .1"إليو عمى أنو بمثابة االنتصار المتكاصل لمعقل التجريبي عمى العقل الديني 

إضافة إلى ذلؾ في انتشار الفمسفات البكرجكازية التي تستند إلى ميكانيزمات 
اقتصادية كالتي انطمقت مف االقتصاد الرأس مالي الذؼ يعتمد عمى فكرة التكازف الميكانيكي 

ف ىذا التصكر الفردكسي األرضي لإلنساف كاف جزءا مف  الدائـ بيف العرض كالطمب، كا 
 .2تصكرات اإلنساف الحديث كقد عبر ىذا التفسير عف فكرتو في مفيـك التقدـ

ككما ذكر آدـ سميث أف حركة البيع كالشراء ىذه تعبر عف القانكف الطبيعي الذؼ 
يسرؼ كفقا لممادة كيرػ ىذه القكانيف ىي قكانيف حتمية فعمى اإلنساف أك المكاطنيف االنصياع 

 .ليا ما داـ أنيا تحقق الخير لمجميع

كفيما يخص المسألة االشتراكية ىي أيضا تذىب إلى تحقيق حرية اإلنساف كسمككو 
انطالقا مف اإلنتاج كأدكات اإلنتاج المحيطة بو كلعل االختالؼ الكحيد بيف النظاـ الراسب 
مالي كالنظاـ االشتراكي في أف األكلى تستخدـ اإلعالنات التمفزيكنية إلقناع الجماىير، أما 
الثانية فتستخدـ الشرطة السرية لتطكير الجماىير كاليدؼ كاحد كىك سيادة القانكف العاـ 

 .3العممي الطبيعي اآللي عمى اإلنساف

فاف حركة االستنارة ىي حركة تمركزت عمى الييمنة عمى الكاقع في دراستيا لو 
كيعتبر ىذا األخير ىك مادة مرئية تجريبية الدراسة فيي تستبعد المساءؿ الركحية الالىكتية 

ككل األسئمة المتعمقة بالديف حكؿ الخالق كخمق العالـ كالمصدر الركحي كغيرىا مف المساءؿ 
 .التي استبعدىا العقل اإلنساني المسير

                                                           
، ص 2013، 1عبد الرزاؽ بمعقركز، أزمة الحداثة كرىانات الخطاب االسالمي، منتدػ المعارؼ، بيركت، ط: أنظر- 1

81 .
أحمد عبد الحميـ عطية، عبد الكىاب الميسرؼ دراسة في سيرتو المعرفية كنقده لقيـ الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص - 2

183 .
. 46-45، ص ص 1998، 1عبد الكىاب الميسرؼ، فكر حركة االستنارة كتناقضاتو، نيضة مصر، القاىرة، ط- 3
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إف الطبقية التي افرزىا العالـ المادؼ كالذؼ ككنتو الحضارة الغربية نكعا مف 
الخصكصية الفردية أك ما تسمى المركزية اإلنسانية كتعالييا كغيرت العالـ الغربي ليصبح 
عالما متمدنا متقصرا عمى القكانيف الميكانيكية في إخضاع كل الطبيعة العضكية ليا كمف 
نتج عنيا كضع اإلنساف في إطار آلي يتحكـ بو ككفق عقل ميكانيكي فصمو عف الطبيعة 
جراء معاداتو لمطبيعة كتمركزه كاىتمامو عمى الصناعة العممية كالتكنكلكجية كيقكؿ لكيس 

إف ما تبقى ىك عالـ المادة كالحركة األجكد المكحش، أرض خراب، لتحقيق أية : "ممفركد
درجة مف درجات االزدىار كاف مف الضركرؼ بالنسبة لكرثة معبكد القرف التاسع عشر أف 
يممئكا العالـ مف جديد بكائنات عضكية جديدة صممت بحيث تمثل الحقائق الجديدة التي 
تكصل إلييا العمـ الفيزيائي كلقد كانت اآلالت كحدىا ىي التي تمبي الكامل مطمب المنيج 

 .1"العممي

كتعتبر حركة االستنارة حمقة انقالب مف العبكدية الالىكتية إلى العبكدية الطبيعية 
 عمى تكاكل bealityإذ كاف ينطبق عمييا تعريف الكاقع : فاف كجية النظر العممية: "كيقكؿ

مف األحياء كما أف رسخت صكرة العالـ اآللية حتى ازدىرت اآلالت كتكاثرت مف األحياء 
كأييد منافسكىا أف كاف مآليـ إلى عمـ ىامشي ال يجرأ عمى اإليماف بو إال الفنانكف كالعشاؽ 

 .كمربك الحيكاف

أما تخمق الماكينات في إطار الصفات األكلية كحدىا دكف االىتماـ بالمظير أك 
الصكت أك أؼ نكع آخر مف المؤثرات الحسية فإذا كاف العمـ يقدـ حقيقة نيائية فالداللة إذف 

 .ىي التجسيد الصحيح لكل ما ىك كامل

                                                           
ىدػ عبد السميع : ، تر2كافيف رايمي كعبد الكىاب الميسرؼ، الغرب كالعالـ تاريخ الحضارة مف خالؿ مكضكعات، ج- 1

. 142-141، ص ص 1986حجازؼ كفؤاد زكريا، عالـ المعرفة، الككيت، دط، 
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ف يجدر القكؿ  ـك1 ...بل إف اختراع اآلالت في ىذا العالـ الخاكؼ األجرد أصبح كاجبا
أف الطبيعة لـ تصبح تمؾ الطبيعة بمفيكميا النقي البرؼء لقد تجردت مف أصميا كامتألت 

بالقكانيف العممية كأصبحت مقيدة عند العمماء سبحينة العمـ كاآللة فأصبحت الطبيعة ضحية 
كنتج عنيا زيادة في . لممعرفة لتسخيرىا في إحراز النتائج العممية التي سيطرت عمى العالـ

قكة اإلنساف كما عبر عنيا فرنسيس ليككف الفيمسكؼ التجريبي، الذؼ سكؽ كميد ليذه 
النظريات كقد أسس العمـ عمى مركز الظاىرة الطبيعية مف خالؿ المالحظة كنفي حتى ذلؾ 
التفكير الفطرؼ في السؤاؿ حكؿ هللا كاالنطكاء عمى المادة كالطبيعة عف طريق االحتماالت 

لمكصكؿ إلى قانكف عاـ كىذا لـ يسرػ عمى الطبيعة بحيث أف الكائف ىك أيضا جزء عضكؼ 
منيا كبصفتو آلة مركزية فأصبح عمـ األحياء قد دعى إلى ما يسمى بعمـ االستنساخ كىك 

 . إنتاج نسخة مف المعمكمات الكارثية في مكرثة كاحدة أك مجمكع صكر

كما أشار إليو تشارلز داركيف إلى أف اإلنساف ىك في أصمو قرد إال أنو تطكر ليصبح 
إنساف كعمى حسب ما أكده العمـ أف الدراسات الجينية لمبشر مع مقارنتيا بجينات الحيكانات 

المختمفة أتثبت أف فصيمة القركد ىي أكثر الفصائل الحيكانية مقاربة لإلنساف مف حيث 
 .2التركيب الجيني

طرح عبد الكىاب المسيرؼ مشكمة تتضمف العالقة بيف الديف كالعمـ في العصكر 
الكسطى كعمى الرغـ مف الطرح القائل باالنفصاؿ التاريخي بيف العصر الكسيط كالعصر 

                                                           
كافيف رايمي كعبد الكىاب الميسرؼ، الغرب كالعالـ تاريخ الحضارة مف خالؿ مكضكعات، مصدر سابق، ص ص - 1

141-142 .
. 249كافف رايمي كعبد الكىاب الميسرؼ، الغرب كتاريخ الحضارة مف خالؿ مكضكعات، مصدر سابق، ص : أنظر-2

ىك عمـ يدرس ظركؼ حياة الكائنات الحية ضمف كسط الطبيعي ظير ىذا المفع مف طرؼ األلماني أرنست : االيككلكجيا* 
ىك إذف عمـ المكطف ككاف يسمى . ىايكل كىي كممة مشتقة مف كممة اغريقية، إككس، كتعني المنزؿ كلكغس كتعني خطاب

 كعندما أدخمو أرنست ىايكل في قامكس عمـ الطبيعة عمى تكيف الكائنات مع الكسط 1966باقتصاد الطبيعة قبل عاـ 
  www.tagemagazine.comكالمحيط، أنظر 
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عالقة * الحديث، إال أف ىنا ارتباط بيف البيئة الحيكية كالالىكت أك ما تدعى باأليككلكجيا
كيرػ الميسرؼ في رؤية ذات أىمية بالغة حكؿ الثكرة الصناعية ككف . البيئة بالكائنات الحية

أف العالـ الغربي كخصكصا أكركبا ىي مف بدأت بالثكرة الصناعية فيشير الميسرؼ في ىذا 
المكقف في أف تبدؿ عالقة اإلنساف بالطبيعة التي تسببت فيو الثكرة الصناعية فاف ليا جذكر 
كسابقة في الفكر كالممارسة في الغرب انطالقا مف المشكمة البيئة كالحيائية كىما المكركث 

 .1 المسيحي كتطكر العمـ–الديني الغربي أك الييكدؼ 

بداية أف الديانة الييكدية كالمسيحية تختمفاف عف الديانات البدائية ككف أف األكلى 
 .تكحيدية كالثانية تؤمف بتعدد اآلليى كبحيكية المادة كحيكية الطبيعة كعبادة الطبيعة

كفحكػ ىذه المقالة أف بعض أمراض عالـ " كأكد الميسرؼ مف خالؿ قكؿ أرلكند تكنيي
 –اليـك الكبرػ مثل السفو في استيالؾ كنكز الطبيعة ال تعكض كالمكيت ما لـ يتبدد منيا 

 إف الييكدية 2"إنما يرجع في خاتمة المطاؼ إلى سبب ديني كىذا السبب ىك ظيكر التكحيد
أف الجنس غريزة إنسانية طبيعية كعمى أف اإلنساف يشبعيا ** بما فييا الييكدية الحاخامية

مف خالؿ العالقات الزكجية بحيث تتكاثر بعض األحداث الجنسية الفاضحة في العيد القديـ 
كعمى ىذا ما أزح لو أف بعض شخصيات العيد القديـ تسمؾ لسمكؾ منافيا لمقيـ الدينية ككاف 

عمى الحاخامات تفسير ذلؾ كالتكفيق بينو كبيف الرؤية الدينية العامة، كنرػ ىذه الصكر 
المجازية كخصكصا في سفر ىك شبع كنيا صكر مجازية كما أف في فترة الييكل الثاني كما 
أرخ لو أف أخذك تمثاؿ الممكيف كركب المذاف كانا عمى تايكت العيد فقد شكل ذكر كأنثى في 

 .3 ...كضع عناؽ جنسي

                                                           
. 249كافف رايمي كعبد الكىاب الميسرؼ، الغرب كتاريخ الحضارة مف خالؿ مكضكعات، مصدر سابق ،ص - 1
. 250مصدر نفسو، ص  أنظر-2

أك الييكدية التممكدية أك الييكدية الربانية أك الكالسيكية ىي شكل العقيدة الييكدية السائد بيف : الييكدية الحاخامية** 
معظـ الجماعات الحاخامات بمعنى الفقياء ظيرت في القرف الثامف الميالدؼ كحتى الثامف عشر، فسركا التكراة كابتدعكا 

الشريعة كجعمكىا األساس الذؼ استند إليو رؤيتيـ الدينية كىي تتميز عف الييكدية التكراتية التي تستند إلى الشريعة المكتكبة 
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ككما ذكرنا آنفا حكؿ التمييز بني الكاحدية كالتكحيدية باعتبارىا ثنائية بيف الكاحد كىك 
الخالق ك المخمكؽ أؼ اإللو كالطبيعة فنجد في ىذا التراث القبالي ينزع نزكعا حمكليا نحك 
* تضييق المسافة  بيف اإللو كالككف حتى تتالشى تماما في نياية األمر، فأصبحت القباالة

ترمي إلى محاكلة معرفة الذات مف خالؿ حمكلية الصكفية بيدؼ التأثير في الذات الحمبة 
 . 1حتى تنفذ رغباة القبالي يستنى لو السيطرة كالتحكـ في ىذا العالـ

إف ىذه الطريقة مف التصكؼ تعبر عف نمطيف األكؿ ينطمق مف اإليماف مع ا هلل 
كلكنيا تتجمى في حبو لإللو انطالقا مف التزامو بسمكؾ الخير في الدنيا أما النمط الثاني الذؼ 

تكمف فيو  الحمكلية الكاحدية الكمكنية كالتي يتجمى فييا اإللو كينحل في الطبيعة كاإلنساف 
 .كالتاريخ كمف ثمة تستطيع ىذه النظرية الغنكصية أف تسيطر عمى العالـ

 كىي بمعنى الحمكؿ كالتي تريد emanationيمكف تقابل ىذه النظرية بنظرية الفيض 
أف تربط العالقة بيف العالـ المتعالي كالعالـ المحسكس كتقـك ىذه النظرية عمى أف الطبيعة 

فاضت عف األكؿ كىك العالـ المتعالى كىك الكاحد أك اإللو صحيح العبارة ثـ يفيض بالتدريج 
كالذؼ يرػ أف نشأة ** حتى يصل إلى مرتبة األرض كالجسد ىذه النظرية التي ساقيا أفمطيف

الككف يردىا إلى هللا باعتبار ىذا اإللو سرمرؼ حيث أنو يتشكل في كحدة الكجكد إف مثل ىذه 
 .النظريات الغنكصية قد صكغت شعار الكل في الكل

                                                                                                                                                                                     

تتثمف الييكدية الحاخامية إلى الشكلكخاف كاركخ كىي عبارة عبرية تعني المائدة المعدة كىي مصنف تممكذؼ تحتكؼ عمى 
، أنظر ساند 1965قكاعد السمكؾ كىك المعتمدة في الشريعة الييكدية كىك التممكذ األصغر أعده جكزيف رك كنشره عاـ 
. 2، ص 2013، 14خميل عايش، الفرؽ الييكدية الكالسيكية كالحديثة، ضمف مجمة العمـك كالبحكث اإلسالمية، العدد 

. 62، ص 2002، 1عبد الكىاب الميسرؼ، المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد، دار الشركؽ، القاىرة، ط- 3
ىي الصكفية التي تؤمف بكضكح التفسيرات الباطنية عند الييكد كىي مشتقة في العبرية معنى تكاتر أك قبكؿ أك : القباالة*

، 14ما تمقاه بالفيض الرباني، أنظر الفرؽ الييكدية الكالسيكية كالحديثة ضمف مجمة العمـك كالبحكث االسالمية، العدد 
. 4،  ص 2013

. 64عبد الكىاب المسيرؼ، المغة كالمجاز بيف التكحيد ككحدة الكجكد، مصدر سابق ، ص - 1
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كعف ىك قميطيس أيضا المذىب المادؼ الذؼ أكد عميو مف خالؿ أف أصل الككف 
ىذا العالـ، كىك كاحد لمجميع لـ يخمقو إلو أك بشر كلكنو : "كجكىر األشياء ىك الككف كيقكؿ

اف ىك قميطيس ينتمي إلى مذىب " كاف منذ األبد كىك كائف إنو النار كيكجد إلى األزؿ
 لمداللة عمى العالـ كىذه الكممة تعني kosmosطبيعي مادؼ كىك يستخدـ في مزدىرة كممة 

 فاف أصكؿ المادية الطبيعية لـ تكف حديثة النشأة كما ىي 1النظاـ كىك كحدة الككف الحقيقية
في سياؽ تاريخ أكركبا ككما أشار عمى أف الديانة الييكدية كخصكصا عالقة العبرانييف 

القدماء ككحدانية هللا فاف ما جاء في تكراة العبرانييف كاف نييا عف تمؾ العبادات القديمة التي 
يقيـ الطبيعة اإللو ليا لكال أف ىذا التحكؿ لـ يكف يفرؽ عف عبادة الطبيعة ألف الثقافة 

 :كفي قكؿ تكني. الييكدية المسيحية سخرات الطبيعة الستغالليا

كأنيا كانت آلية األرض األـ ككل النباتات " الثركات الطبيعية"ال تكف مجرد كنز نفيس مف " 
التي انبتت مف األرض، كالحيكانات التي تمشي في مناكبيا مثل اإلنساف نفسو، كالمعادف 

 .2"المطمكرة في األرض كميا تشارؾ في ألكىية الطبيعة

اإلدماج األكؿ -كجاء في كتاب اإلنجيل كما أشار تكيني اليو ما جاء في سفر التككيف
أثمرك كأكثركا كاممئكا األرض كأخضعكىا كتسمطك عمى : كباركيـ هللا كقاؿ ليـ "28 اآلية –

 ".سمؾ البحر كعمى طير السماء كعمى كل حيكاف أف يدب عمى األرض

كيشير تكيني في تفسيره ليذا النص الديني عمى أف اإلنجيل قد سمب لمطبيعة قداستيا 
كرىبتيا القديمة كبشر االنساف بأف بقير العالـ الطبيعي، فاف الديانة الييكدية كالمسيحية قد 

                                                           

 في مدينة لككيبكس في مصر، درس الفمسفة في االسكندرية كقد اشتير 204-202كلد بالتعريب بيف عامي : أقمكطيف** 
، 1فريد جبر، مكتبة ناشركف، بيركت، ط: تاسكعات أقمكطيف:  ، أنظر300أقمكطيف تاسكعاتو التي كتبيا فرفكريكس عاـ 

. 1، ص1998
. 45،  1993عزت قرني، الفمسفة اليكنانية حتى أفالطكف، جامع الككيت، الككيت، دط، - 1
. 251، مصدر سابق، ص 1عبد الكىاب الميسرؼ، الغرب كالعالـ تاريخ الحضارة مف خالؿ مكضكعات، ج- 2
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تصرفت بغطرسة شديدة اتجاه الطبيعة كاذكر أحد مؤرخي المسيحية كالتكنكلكجية كالعمـ في 
 :العصكر الكسطى بيف كايت في مقالة

أصبحت مف الدراسات الكالسيكية كأعيد طبعيا " الجذكر التاريخية ألزمتنا الحيائية"
عدة مرات منذ أف كيرػ أف إبداع التكنكلكجيا الغربية كىيمنتيا عيف إرجاعيا إلى العصكر 

التكنكلكجيا كالتغير االجتماعي في العصكر الكسطى أصكؿ األفكار "الكسطى  في كتابو 
الحديثة عف المنيج كالعمل يرجع إلى أديرة العصكر الكسطى كخصكصا مف حيث الزراعة، 
عمى أساس أف فالحي أكركبا الشمالية بدأ كباستخداـ المحراث الذؼ يقمب األرض في عاـ 

 ـ في عصر شرلماف كيؤكد أف المحاريث السابقة ال تفعل شيئا سكػ خط مف سطح 800
التربة أما الجديدة فكانت تشنق التربة مف جذكر مما أدػ إلى معاداة الطبيعة بسبب المحراث 

 .الجديد

في أياـ المحراث البدائي الذؼ يشرح سطح التربة كانت : "كيقكؿ في ىذا الصدد
الحقكؿ تكزع بصفة عامة عمى شكل كحدات قادرة عمى كفاية كاحدة كحسب، ككاف االفتراض 

 .األساسي ىك  فالحة اإلعاشة كاإلنتاج الطبيعي

كلـ يكف ىناؾ فالح يممؾ ثمانية ثيراف، كاف استخداـ المحراث الجديد األكثر كفاءة 
كمف ىنا ... كاف عمى الفالحيف أف يصدمكا ثيرانيـ لتشكيل مجمكعة مف المحاريث الكبيرة

طرأ تغير عميق بيف عالقة اإلنساف بالتربية ففي الماضي كاف جزء مف الطبيعة أما اآلف 
 .1"فأصبح مستغال ليا

 في التقاكيـ المصكرة الغربية 830كقد ظيرت ىذه االستقاللية ذاتيا ظيرت في عاـ 
فخصكصا الحديدة التي كصفت فييا رجاؿ العصكر الكسطى بأنيـ يقيركف العالـ مف 
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قد يحرثكف كتحصدكف كتقميعكف كأصبح  اإلنساف كالطبيعة مختمفتيف كأصبح اإلنساف . حكليـ
 .ىك السيد

إف ىذا االنفصاؿ الذؼ بات يخص العصكر الكسطى عمى حد الخصكص في تقاكيـ 
الديف، كلـ تكتمل ىذه النظرة في القرف التاسع كلـ تكف ىذه النظرة القيرية في العصكر 

القديمة في األدياف فقد أكدت معظـ األدياف في عالقة البشر بالطبيعة كالطبيعة ىي القاعدة 
التي تسرؼ حياة اإلنساف عمييا كعمى أف تمؾ الطبيعة ىي مف تحقق اإلنساف أمنياتو 

الحيكاني ىك سمفيـ كعصبيـ كلعل مف الطقكس الدينية اليندية * باعتبارىا ذلؾ الطكطـ
كمثاؿ عمى ذلؾ اإليماف المحض بالطبيعة أنيـ يستنيكف بذلؾ الحيكاف كمف أف الطبيعة ىي 

 .1سابقة ليـ في معنى أف العالـ اإلنساني كالعالـ الطبيعي كاحد

كيمكف التفسير أكثر أف الديف ىك عمى شكميو صكفي كمنو صكفي حركي كصكفي 
سككني فاف الديف الحركي ىك ذلؾ الديف الذؼ يعمق اإلنساف بالطبيعة كىك في سير التطكر 
أما السككني فيك تمؾ الصكفية الخالصة إلى ىدية كلعل أف العالـ القديـ لـ يشيد قسما كاحدا 

نما كاف عمى شكميف فاف األكؿ مف التعبد الذؼ ربط بيف العالقة الطبيعة  مف التديف كا 
كاإلنساف كتمؾ الطقكس التي تسعى مف التعالي لمطبيعة نجد أيضا ذلؾ الديف السككني الذؼ 

لى الكماؿ كخصكصا الديانة اليكذية  .يعبر عف الصفاء كا 

ىذه الديانة تعتبر طريق لمحكمة تتبع التعاليـ الصكفية لمخالص مف معاناة الحياة 
سالمة القكؿ، سالمة الفعل، سالمة العيش بيدؼ تحقيق . كىي سالمة الرأؼ، سالمة النية

حياة مستقيمة بيف العالقات الحيانية كالتصرفات التي تمكف أف تحقق في ثالث السمكؾ 
 .2األخالقي كاالنضباط الذىني كالحكمة
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كيرػ المسيرؼ في طرحو النفصاؿ الطبيعة عف اإلنساف ىك لعبة ييكدية مسيحية 
بيدؼ تثبيت اليكية الييكدية عمى أف الديانة الييكدية كانت ديانة تكحيدية في محيط كثني 

كدخمت في العصكر الكسطى لمعالـ الغربي ككجدت نفسيا في محيط تكحيدؼ أدػ إلى 
انطماس معالميا كحاكؿ الييكد أف تطمقكا ىكة بيف الييكد كالديانات التكحيدية ككاف التممكذ 
ىك ثمرة ىذه المحاكلة، فاف معنى كممة ييكدؼ يشير إلى أشخاص يؤمنكف بأنساؽ دينية 

متعارضة مف بعض النكاحي، كينتمكف إلى تشكيالت حضارية مختمفة ىك يدؿ إلى عشرات 
كحاكلت أف تنتمي إلى المدار الغربي كازدادت " اليكيات كاالنتماءات الدينية كالطبقية كالكثنية

 .1في الييكدية غيبية كدخمت عمييا عف مرصكفية متطرفة

كينكشف لنا ذلؾ الفرؽ بيف الشرؽ القديـ كالغرب في حاؿ أف العصكر الكسطى كتمؾ 
 كىك القديس فرانسيس االسيزؼ ككاف 1200القصة التي تركؼ عف ظيكر رجل حاكلي عاـ 

الطيكر كثيني دائبا عف مياجمة مدينة إيطاليا كيرػ أيضا بأف الحيكاف ليا أيضا ركح فيك 
اختنا النممة كأخكنا الميث كحتث مستعصيو عمى أف يجمكا : "كاف مقدسا لمطبيعة فكاف يقكؿ

 .2"بل لعمو كاف يؤمف تناسخ األركاح. كل المخمكقات هللا

كىذه الرؤية ىي الرؤية المتصكفة الييكدية كىي القباالة في إطارىا الحمكلي عف 
فبدال مف تمؾ . اإليماف بالكاحدية الككنية حيث يحل اإللو في الطبيعة كاإلنساف كالتاريخ

الصكفية تميجيا بيا اإلنساف حسب فقد أخذ نمط التصكؼ في صنع التماـ كالتعاكيذ كالبحث 
عف صيغ يمكف مف خالليا التأشير في اإلدارة اإلليية كمف ثـ السيطرة عمى الطبيعة بيدؼ 
الخالص مف ذلؾ االضطياد الييكدؼ لرجاؿ الديف المسيحييف مف التعصب كاالنصياع إلى 
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أحكاـ المسيحية كتطبيقيا مع جعل تمؾ المذاىب الصكفية عمى ركاج كبير كالقباالة كىك أحد 
 .1تمؾ المذاىب

ليذه الرؤية مصدر مف أصل أنيا ييكدية التنكية أك االتننينة كتفسر عمى أنيا تتككف 
مف قكتيف مطمقتيف بكجكد الييف الو الخير كالو الشر كىما دائما في حالة صراع إلى أف 

يصال إلى نياية في التاريخ كيمتزجاف لتخمصاف مف ىذه االتننينة ليككنا كاحدية الككنية إك 
 .2التنكية ىي شكل مف أشكاؿ الحمكلية كىذه الثنكية تفجرت في التراث القبالي

كمف ىنا نقكؿ أف الحمكلية الكمكنية تدكر حكؿ ثالثة عناصر اإللو كاإلنساف كالطبيعة 
في أطار الحمكلية الييكدية يتحكؿ الكانساف إلى الشعب الييكدؼ كتتحكؿ الطبيعة إلى 

األرض الييكدية أما اإللو فيتحكؿ إلى المبدأ الكاحد الذؼ يصل فييا كقد نجـ عف ىذا الحمكؿ 
 .3اإلليي في كل مف الشعب كاألرض أف أصبح الشعب مقدسا كأصبحت األرض ىي مقدسة

فاف تحديث المجتمع الغربي يدكر في منظكمة الرؤية الطبيعية كتجمي الحمكلية 
امتزاج الجسميف امتزاجات ما بذكب كل منيما في اآلخر "الككنية كىذه األخيرة تعبر عف 

فاف الحمكلية تتسـ بالكاحدية المادية الصارمة " بحيث تككف إلى أحدىما إشارة إلى اآلخر
 .4كالسقكط في الثنائيات العممية كاالثنية إلنكار الحيز اإلنساني
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 مصطمح التنوير

كممة استنارة ىي كممة مأخكذة مف الفعل استنار في المغة العربية المشتبق مف كممة 
 اإلنجميزية كمف الكممة األلمانية enlightenentنكر كىي ترجمة لمكممة األكركبية إنال يننمف 

 light1 بمعنى نكر كيقاؿ الفكر االستنارة بفمسفة األنكار أك فمسفة التنكير. 

إف مصطمح التنكير دائما ما يشير إلى عدة لغات مختمفة مثل أكفكالرنج 
aufklarang باأللمانية لكميير lumier طرحت صحيفة 1986 بالفرنسية ك في عاـ 

برلينتش مكنا تشرفت كالتي كانت في ألمانيا في برليف في طرح سؤاؿ ما ىك التنكير؟ كىذا 
لمدػ صعكبة المصطمح مف حيث المفيـك كاختالؼ كجيات النظر فيو كمف خالؿ سؤاؿ 

عف التنكير طمبت الصحيفة عمى قرأتيا أف يرسمكا ايجابيتيـ كمف بيف الذيف قدمك إجابة عف 
سؤاؿ ما ىك التنكير ىك الفيمسكؼ الييكدؼ مندلسكف كالفيمسكؼ األلماني ايمانكيل كانط كقد 

فسر مندلسكف التنكير بأنو عممية تعميـ اإلنساف التدريب عمى استعماؿ العقل كىك النمك 
المطرد غير المحدكد عمى نمك العقل أما مف كجية نظر كانط أف التنكير ىك خالص 

اإلنساف مف سذاجتو التي جمبيا لنفسو كذلؾ باستخداـ عقمو دكف أف يشك ىذا التعصب كقاؿ 
 .2"أف تككف عند اإلنساف شجاعة أف يعرؼ فيذا ىك جكىر التنكير"

إف التنكير مسألة تعبر عف تخمص الفكر اإلنساني مف ظممات العصر الكسيط 
كاستنارتو لكاقع جديد بتحكمو العقل فيك تبني كاستخدامو في جميع القضايا كيبنى ىذا 

فجاء العقل في مقابل الكحي الذؼ كاف "المصطمح شعار ال سمطاف عمى العقل إال لمعقل 
 .كقد اتجو العقل فيو نحك العالـ كالطبيعة. مصدر لممعرفة اإلنسانية في العصر الكسيط

كمف يدعى عصر األنكار بعصر العقل الذؼ يعكد بجذكره إلى كاتابات فرنسيس 
بيككف كخصكصا كتابو أكقـك أكرخانكف كتكماس ىك برر عقالنية ركنية ديكارت كغيرىـ كأف 
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مف كاف سببا فتنح حقبو استشارية ىي تمؾ الكتب التي جمعت لمفكرؼ العمـ مف خالؿ 
 .1الثكرات العممية الثكرة األمريكية كالفرنسية عمى أف العصر الحديث ىك ابف عصر االستنارة

 مصادر مفهوم العقل عند المسيري 

 العقل منظور مدرسة فرانكفورت

ككف أف حركة المسيرؼ الفمسفية ىي حركة تمتاز بالركح النقدية كالتحميمية كانطالقا 
مف البحث في مفيـك حركة االستنارة كأصميا سعي المسيرؼ إلى تقديـ مكارية ذات طابع 

تحميمي يستيدؼ فييا البحث عف المصادر الفكرية الخارجية التي استقى بيا المسيرؼ أفكاره 
حكؿ مفيـك العقل كحسب مقتضات خطابو الفكرؼ يعترؼ بتأثيره بالمدار الفكرية التي تشبع 

كيتكدكر أدكرنك ** كخصكصا فالسفتيا ماكس ىكر كايـ* بيا كمنيا مدرسة فرانكفكرت
 .2كىريرت مارككز
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إف العقل الذؼ عبر عنو المسيرؼ مف خالؿ ىذه المدرسة ىك ذلؾ العقل النقدؼ الذؼ تحرر 
فيو االنساف مف أغاللو بحيث يرمي ىذا العقل النقدؼ إلى بمكرة تفعيل كتحميل كتفكيؾ 

المجتمع في كميتو ليس بيدؼ تكسيع مدارؾ المعرفة أك اإلضافة إلييا مف منظكر "المجتمع 
نقدؼ كمي كال بغاية تحسيف كظيفتو بل لتقديـ رؤية نقدية راديكالية لو ىدفيا يتكخى ذلؾ 

 .1العقل النقدؼ الذؼ يرمي إلى صحكة الكعي اإلنساني

فاف النقد مف جانب السمبي يتضمف تقييما نقديا لمعقل الذؼ تحاكؿ تجاكز أسكار 
التجربة الحسية كفي ىذا المعنى تبيف تيافت الفمسفة الميتافيزقية الكالسيكية التي كانت تزعـ 

بإمكانية المعرفة كما كراء الظكاىر المحسكسة كضركرة االنصراؼ بو إلى مشاكل الحياة 
ثـ إف فكرة السمب تشتغل مف . كالمجتمع فيي الشيء الكحيد الذؼ يمكف أف نعرفو بعقكلنا

 .اكتماؿ الفكرة الكاحدة إلى الفكرة المضادة كما ىي في فمسفة ىيجل الدياليكتيكية

لقد كانت مسألة التنكير مكضكع المدرسة باعتباره مسألة فمسفية مركبة ذات أبعاد 
اجتماعية كسياسية كفكرية حيث أف ىذا المفيـك يشتغل أساسا عمى مفيـك العقل، كبما أف 

بعد ما أف كاف . التنكير كما عبر عنو المسيرؼ كىذه المدرسة قد سقط في كحل الييمنة
ينادؼ بالتحرر قاـ في الكقت نفسو بإنتاج أساطير خاصة بو مثل التقدـ كالعمـ كالسيطرة عمى 

الطبيعة كالتحتـ في مصير اإلنساف فبعد ما كاف يحارب تمؾ األساطير السابقة فيكات 
 .2"العقل التنكيرؼ قد أنجز نقيضو"مشركعا نقيضا لنفسو 

 العقل األداتي

يرػ المسيرؼ انطالقا مف تأثيره بالمدركسة الفرانكفكنية التي ميزيت بيف العقل األداتي 
كالعقل النقدؼ يفسر الميسرؼ مف رؤية فرانفكنية نقدية تتجاكب مع فكره العقمي عمى أف العقل 

اآلداتي ىك آلة يكظف الكسائل في خدمة الغايات دكف التساؤكؿ عف مضمكنيا كعمى 
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المستكػ الفعمي العقل الذؼ يحدد غاياتو كاكلكياتو كحركتو انطالقا مف نمكذج عممي بيدؼ 
السيطرة عمى الطبيعة كاالنساف، كتربط ىذه اآلداتية بالرأسمالية كخصكصا في منيجية التسمع 
عما ييـ في السمعة ىك قيمتيا المالية ىذه األيديكلكجيا النابعة مف لسياسة اإلنتاج التي تشبو 

الرؤية ا لمادية كيمكف القكؿ أف ىذه التعامالت العقمية مع اإلنتاج ما زرع في العقل تمؾ 
اآلداتية عمى رؤية العالـ كاحد مثميا أف سياسة التبادؿ السمعي تمحي الفركؽ كتكجد الكاقع 

كيرػ المسيرؼ أف االشتراكية ال تختمف عنيا فقط سيطر العقل . في سياسة التبادؿ السمع
األداتي عمييا إف حركة التنكير مف المنظكر المسيرؼ ىي قمة السيطرة كالييمنة كتشير إلييا 
مدرسة فرانؾ فكرت بأنيا االستنارة المريضة كاالستنارة الالنسانية كالمدنية كمف السمات العقل 
اآلداتي الذؼ صاغتو حركة التنكير إف ا لعقل األداتي ىك عقل ذا منيج اختزالي مف حيث 
أنو يجزء الكاقع دكف أف يربط بني أجزاءه كيعد تركيبو مف خالؿ نماذج بسيطة كيعتبر العقل 
اآلداتي إلى اإلنساف باعتباره صفة مادية كخصكصا في كمية في النظاـ االجتماعي كتقسيـ 
العمل السائد في الطبيعة كيرػ المسيرؼ أف يكرغف ىايرماس آخر ممثمي مدرسة فرانكفكرت 
 .1كقد عبر عف العقل اآلداتي كسماىا باستعمار عالـ الحياة أؼ الييمنة عمى الكجكد المعاش

 العقل النقدي

 critical reasonالعقل النقدؼ ىك ترجمة لممصطمح اإلنجميزؼ كريتيكاؿ ريزكف 
كتشير إليو المدرسة بالعقل الكمي أك العقل المكضكعي في مقابل األداتي أك العقل الجزئي 
كالعقل الذاتي ككممة نقدؼ يعكد إلى مفيـك كانط كيرػ المسيرؼ أف العقل النقدؼ لو سمات 

عمى خالؼ اآلداتي الذؼ يحتكر االنساف ككجية نظر مادية فالعقل النقدؼ ينظر إلى 
كيتسـ . االنساف باعتباره كيانا مستقال مبدعا لكل ما حكلو مف األشكاؿ التاريخية كاالجتماعية

العقل ا لنقدؼ بتمؾ الميزة الثنائية بيف العالـ كالطبيعة، يعتمد المنيج العقمي النقدؼ عمى 
التركيب الكمي لمكجكد اإلنساني، كيمكف تسمية العقل النقدؼ بالعقل المتجاكز مف منطمق 
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النقدية كممارستيا في بناء األفكار كالبحث في جذكر األشياء كأصكليا كفي المصالح الكامنة 
 .1كىذا ىك الجانب التفكيكي في العقل النقدؼ

 أصول مصطمح التنوير

كمعناىا عقل اك ذكاء ثـ " سيخيل"مسكاله كممة عبرية مشتقة مف الجذر العبرؼ 
اشتقت منيا كممة سيكيل بمعنى نكر كيعبر عنيا في األدبيات العربية بكممة استنارة كقد 

 لإلشارة إلى الحركة األدبية المكتكبة بالعبرية حاكؿ دعاتيا 1832ظير ىذا المصطمح عاـ 
أف يبتعد عف األشكاؿ التقميدية لممصطمح كأف يستعيرك أشكاؿ األدب العمماني العربي، كلـ 
نما الحركة العقالنية المادية كالمعنى العاـ لفرؾ االستنارة  يكف التنكير عف الحركة األدبية كا 
ىك ذلؾ المفيـك الذؼ يعبر عف الحركة األدبية كأنما الحركة العقالنية المادية كالمعنى العاـ 
لفكر االستنارة ىك ذلؾ المفيـك الذؼ يعبر عف الحركة الفكرية االجتماعية التي ظيرت بيف 
ييكد غرب أكركبا كقد بدأت حركة التنكير في صكرة تيار أساسي بيف أعضاء الجماعات 

 .18802الييكدية منذ منتصف القرف الثامف عشر كاستمر حتى عاـ 

كقد طرحت ىذه الحركة الييكدية التنكيرية مسألة الشخصية الييكدية كخصكصتيا 
 .المفرطة كتمسكيا باليكية الييكدية الذؼ طغى عمييا العزلة كاألنطكاء عمى نفسيا

انطمقت الحركة التنكيرية الييكدية مف األفكار األساسية في حركة االستنارة العربية مثل 
االيماف بالعقل كقد استقطبكا كتابات المفكر الييكدؼ مكسى بف سيمكف الذؼ دعى إلى 
ادخاؿ التعميـ عبد الديني عمى الدراسات الدينية الييكدية ككذا الييكدؼ األلماني مكسى 
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مكندلسكف الذؼ تأثر بأعماؿ مكسى بف سيمكف الذؼ يعتبر أبا لمتنكيرية قد حققت نجاحا في 
 .1حركة اإلصالح الديني

تعتبر حركة التنكير خارج قيـ المركث الديني كالفكرؼ الييكدؼ فقد فرضت عمى أعضاء 
فمنيا مف تقبميا كمنيا . الجماعات الييكدية مف خالؿ طبقة ييكدية تشربت األفكار التنكيرية 

 .رفضيا كمف ىنا انقسمت الييكدية إلى ييكدية إصالحية كاألخرػ دينية صكفية

يربط المسيرؼ حركة التنكير بمسألة االعتناؽ ىذه األخيرة ىي كممة مف ترجمة 
emanapation اإلنجميزية كيرػ المسيرؼ ىذا المفيـك عمى أنو عممية تحدير الييكد تمت 

نما مف خالؿ حركات اجتماعية كسياسية عامة داخل  ال مف خالؿ الجماعات الييكدية كا 
المجتمع الغربي إف حركة اإلنعتاؽ ثمرة تطبيق قيـ حركة االستنارة األكركبية كالتسامح 

 .2كالمساكاة بيف البشر كتمجيد العقل كاإليماف بو عمى المصدر األساسي لممعرفة

إف الحركة التنكيرة الييكدية عممت عمى إلغاء الديف بيدؼ تالشي القكمية الدينية 
 .األكركبية كدمج الجماعة الييكدية في الحركة األكركبية قصد تثبيت اليكية كالقكمية الييكدية

فقد دفع بالجيكد إلى االستغناء عف المكركث الديني مقابل حركة االنعتاؽ كدمجيـ مع 
 .المجتمع الغربي األكركبي

المسكميم : دعاة التنوير اليهودي

كىي لفظة تكريـ عبرية كتعني العالـ كالرجل " مسكيل"كممة عبرية مفردىا " مسكمـ"
المستنير كىي مشتقة مف كممة سيكيل كمعناىا ذكاء كالتي استخدمت بعد ذلؾ بمعنى استنارة 
حيث استخدمت ىذه الكممة ألكؿ مرة في إيطاليا في القرف الرابع عشر ميالدؼ التي اتصفت 
ف ىذه الحركة الييكدية جاءت عمى خالؼ  بركح حب المعرفة كالبعث الحضارؼ الييكدؼ كا 
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الييكدية التقميدية باعتبارىـ أكثر قدرة عمى التعبير عف ىذه المصادر كىـ أعمـ بمصمحة 
الييكد عمييـ إال أف حركة اإلصالح لـ تظير إال في الغرب األكركبي كىذا نظرا لصغر 

. 1عددىـ كىامشيتيـ فإنيا لـ تظير في الشرؽ 

سبينكزا كككف ىذا الخير ذا  مف دعاة التنكير بقكة الدكلة كقد تأثركا بأعماؿ الينتز كا 
ىكية ييكدية فقد ذاع صيتو مف خالؿ كتاباتو في فمسفة الجماؿ كاشتير كتابو قايدكف تناكؿ 
نما  فيو مكضكع الخمكد الشخصي كالعالقة بيف اإلنساف كالمكت فيك ال يعني الخالص كا 

الخمكد عمى أساس أف الغرب غرس ىذه الفكرة ككف أنو الخبير مكسى مكندلسكف كىك رائد 
حركة التنكير الييكدية كلد في دساك ألمانيا الكسطى كقد تمقى ىذا األخير تعميما تقميديا في 
المدرسة الحاخامية، ثـ سافر إلى برليف لدراسة الطب كالفمسفة كالمغات اليكنانية كالالتينية 
كاإلنجميزية كالفرنسية، حيث تمتع بالحماية في ألمانيا بسبب نفعو قكة مندلسكف ألعماؿ 

. مكسى بف ميمكف 

كقد تأثر مكندلسكف بالعقالنية كالفمسفة التي تؤمف بالخالق دكف اإليماف بالديف كال 
. 2حتى اآلخرة كقد أشار إليو بأفالطكف األلماف كسقراط الييكد

 فترة في عزلة قضيتثـ دخل إلى مرحمة إعادة فكرية في االىتماـ بالييكد كالييكدية 
ييكدية كىدـ ما أسماه بالجينكا  العقمي الداخمي الذؼ أنشأه الييكد حكؿ أنفسيـ كفي ىذا 
العدد أنشئ مدرسة لألطفاؿ لتعميـ العمـك التقميدية كىاجـ استخداـ الدينية، كأصدر عاـ 

 مجمة لنشر ثمار الثقافة العالمية بعنكاف الكاعع األخالقي ككتب أيضا كتاب أسماه 1750
أكرشميـ أك السمطة الدينية كالعقيدة الييكدية كالذؼ عبر فيو عف الحرية الدينية كحرية الضمير 

عمى أساس أنيا كحدىا الدكلة التي تضمف حق المكاطنيف كاستخداميا مف أجمل مصمحة 
المكاطنيف، كيرػ أيضا أف الدكلة ليا الحق الكامل فيما يختص بالمصمحة العامة كالحياة 
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العامة كقد رفض تمؾ الجماعة الييكدية الالتينية الدينية كانتو ىنا تمؾ السيطرة الحاخامية 
كمف ىنا حاكؿ مكندلسكف أف يطرح تصكرا لمييكدية ذات نزعة عقالنية كيرفض النظرة الدينية 

في أساس الكحي فييا كمف ىنا قسـ الكجكد عند الييكدية إلى كجكد إلو كاإليماف بالعناية 
اإلليية كخمكد الركح كيرػ أف ىذه األسس أسس بدييية كمف ثـ ال تعارض بيف العقل 

. 1كالييكدية باعتبار الديف ىك مجمكع السمكؾ كالقكاعد كالقكانيف األخالقية كالشعائر المرسمة

إف عصر التنكير في أكركبا كاف ينطكؼ في طياتو عمى رفض الييكد كبعدـ اندماج 
الييكد بالغرب األكركبي لسبب يرتبط بطبيعة الدكلة األكركبية عمى أف الييكدية تختمف عف 
الطبيعة األكركبية ككنيا ذات طبيعة انعزالية فظير مصطمح االنعتاؽ كحل ليذه المشكمة 

 .الييكدية مف خالؿ تبني اإلنساف كنزعة عقمية كترسيخ مبدأ المساكاة

فإف حركة االنعتاؽ ىي حركة عامة في أكركبا في القرف التاسع عشر كتضـ أقميات 
كفئات أخرػ كثيرة مثل الزنكج كالنساء كاألقناف كالكاثكليؾ كقد حصمت ىذه األقميات عمى 
حقكقيـ كاممة كمكاطنيف كلكف الدكلة القكمية العممانية الحديثة حكلت نفسيا إلى المطمق 
األكحد كفصمت نفسيا عف الديف كعف القيـ المطمقة، كقد منحتيـ ىذه الحقكؽ أف يقكمك 

 . بفصل حياتيـ داخل الدكلة كمكاطنيف عف انتماءاتيـ الدينية 

فقد تحمى الييكد عف تمؾ الخصكصية اآلتية الدينية كعف كالئيـ إلى أرض الميعاد 
 .2مقابل أف يصبحكا مكاطنيف ليـ كل الحقكؽ 

إف حركة االنعتاؽ ذات شقيف األكؿ يتضمف حقكقيـ السياسية كالمدنية كالثاني 
تاحة فرص ا لعمل كالحصكؿ عمى المساكاة السياسية  اجتماعية كىي الحقكؽ االقتصادية كا 
مف خالؿ إسقاط مؤسسات ذاتية كىدـ أسكار الجيتك كمنو ظيكر طبقة كسطى بيف الييكد 

                                                           
.  259المصدر نفسو ،  ص : أنظر- 1
.  259اؿ عبد الكىاب المسيرؼ، مكسكعة الييكد كالييكدية كالصييكنية، مصدر سابق،  ص : أنظر- 2



136 
 

كازدياد معدؿ اليجرة كالقضاء عمى ىامشيتيـ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كتحكيميـ إلى 
 . 1"إنتاجية الييكد"قطاع اقتصادؼ كىك ما كاف يطمق عميو 

كقد أشار المسيرؼ إلى نكعيف مف المفيـك كىك االعتاؽ كاالنعتاؽ كيفسر المسيرؼ 
االنعتاؽ مف الفعل انعتق، الذؼ جاء عمى كزف الفعل المطاكع فنقكؿ انعتق السيد كالعبد 

فانعتق العبد ىك مصطمح يشير إلى تحرر بعض األقميات في المجتمع الغربي  في القرف 
التاسع عشر، أما مصطمح االعتاؽ يشير إلى تحرر أعضاء الجماعات الييكدية فاف العالقة 

 .2بيف كممتي االعتاؽ كاالنعتاؽ ىي نفسيا العالقة بيف التحرر كالتحرير

يمكف القكؿ ىنا أف التحرر كالتحرير ليس ليما نفس المعنى عمى أساس أف األكلى 
تسبق الثانية فاف التحرر ىك حركة تعبر عف الجيكد الرامية لمحصكؿ عمى الحقكؽ السياسية 

كالتحرر مف العبكدية كتتعمق ىذه الحركة بالتساكؼ بيف الييكد كالقكمية الغربية فيما يتعمق 
 .بالدكلة كالتحرر الديني

أما الحرية فجاءت بعد الحركة التحررية كتعبر عف اإلنساف الحر بعدما تبنت نجاح 
الحركة التحررية كمف ىنا  فاف التحرر ىك مف صنع فكرة الحرية باعتبارىا مبدأ إنساني في 

 .القرف التاسع عشر كمردىا المرشح كقانكف كحق مف حقكؽ اإلنساف

إف ارتباط حركة التنكير بالحداثة ىك تشكل أصكؿ ييكدية بيدؼ خمق أرض جديدة 
لمشعب الييكدؼ كتثبت ىذه القكمية التي سحقت في الماضي مف خالؿ أشكمة نكع مف 
التخمي عمى الديف الذؼ كاف سببا في تمؾ الحتمية الييكدية في أف تصبكا إلى االنعزاؿ 

. كالتيميش
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ككاف التنكير مف الحركات التي عممت ىك تحرر الييكد دكف المغاالة التي كانت 
تشعر بيا تمؾ الفئات الييكدية المتناثرة في أكركبا الغربية كالشرقية مف خالؿ المبدأ التنكيرؼ 
الذؼ يعبر عف المساكاة بيف المكاطنيف حيث كاف الييكد جزء منو كتبني العقل ككسيمة كمنيج 

في الحياة العامة ذلؾ العقل المادؼ الذؼ أضحى يشكل فترة ؼ التاريخ األكركبي تعتز 
بالتقدـ كالعمـ كىي فترة الحداثة ككاف الغمك المادؼ قد ألغى حركة اإلنساف كأصبح اإلنساف 

جزءا مف تمؾ الطبيعة المادية حتى  أصبح اإللو ذلؾ المنزه عف الككف جزءا مف المادة 
كأرحل فييا في الطبيعة فأصبح كامنا فييا كمف ىنا أصبحت تمؾ الثنائية في الديف مرفكضة 

بيف اإللو كاإلنساف كعبرت الحداثة عف تمؾ الكاحدية التي أنكرت كل القيـ كتجاكزتيا مف 
خير ك شر أك عدكا كظمـ فكاف العقل المادؼ ىك عقل تفكيكي عدمي في تفكيؾ األشياء 

. كنزع القداسة منيا

كماداـ ىذا العقل ىك عقل مادؼ جزئي يقتصر عمى النطاؽ الصمب المحسكس كمف 
ثـ فيك عاجز عف إنجاز نظرية كمية شاممة فيك عاجز عف التكصل إلى الحقيقة الكمية 

المجردة التي تقع خارج نطاؽ التجريب كىذه التعصبية العقمية كاالنطكاء عمى المادة ما جعمو 
يذكر الميتافيزيقا كييجـ عمى العقل النقدؼ كفي العقل اإلنساني كمف خالؿ ىذه التكرية 
اختفى اإلنساف كمرجعية نيائية بل حتى مفيـك الطبيعة البشرية نفسو كمف ثـ تحكلت 

. 1العقالنية المادية إلى العقالنية مادية

كيمكف ربط ىذه الالعقالنية المادية بيا بعد الحداثة كما عبر عنيا المسيرؼ، يشير 
مكانية التكاصل، نجد أف ما بعد الحداثة قد أسست  ىنا إلى أف رغـ إنكار لكجكد المعنى كا 
لظيكر مصطمحات بيدؼ إصالح المغة الفاسدة كما عبر عنيا المسيرؼ كيكجو أف جاؾ 

ديريدا ىك أىـ صانع لممصطمحات كىي تنقسـ إلى مصطمحات الثبات كالصالبة 
كمصطمحات التغيير السيكلة كقد أبدع في ظيكر مصطمحات تقابل تمؾ المصطمحات 
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السابقة مثل مصطمح الحضكر في مقابل مصطمح المكجس كالمكجس القباالة كقد ذكر 
المسيرؼ عف ديريدا اف مصطمح الجكىكر كالحقيقة كالكجكد ىي األساس الصمب ألؼ نسق 
فمسفي إضافة إلى مصطمح المكجس الذؼ يعبر عف الشمكؿ في رأؼ ديريدا فيك فكر ممكث 

. بالميتافيزيقا

. 1كىناؾ مصطمحات تبشر إلى التغير مثل المفيـك المشيكر عند ديريدا كىك االختالؼ

كيرػ المسيرؼ أيضا أف ما بعد الحداثة جاءت انطالقا مف ذلؾ االنحطاط التنكيرؼ 
في ظيكر االتجاىات العقمية فإف الالعقمية الديريدية مثال جاءت لتفكؾ البنى العقمية التي 

. ارتكز عمييا منظركا الفمسفة التنكيرية

إف اختالؼ المصطمحات كتغير تماما عف ما كانت عميو في الحداثة كقد استخدمت 
ما بعد الحداثة كممة قصة بدال مف كممة ركاية أك نظرية عمى اعتبار أف ىذه األخيرة تتسـ 

بالكميات فال يكجد مبدأ كاحد نيائي يمنح العالـ التماسؾ كالكحدة كمف ثـ ال يمكف التعميـ فإف 
النظرية ىي مف قبل العبث فال يكجد أساس لكتاب تاريخ عاـ كال تكجد نظرية لمككف كال تكجد 
حدكد إنسانية شاممة كمشتركة، كلكف تكجد مف المعرفة كميا المرتبطة بمكاقع محمية مختمفة 
داخل إطار لغكؼ فإف في المغة ما تبدػ لنا ثنائية التغير كالسيكلة في ثنائية العمل كالنص 

فالنص ال كجكد لو فيك مبني عمى أساس مف الصيركرة عمى أنو متعدد المعاني كمف خالؿ 
. 2ىذا قد أبدع ديريدا في تككيف فمفسة ما بعد البنكية كىي التفكيكية

بأنيا تياجـ الصراع الداخمي، سكاء الشكمي أك المعنكؼ "فقد عرؼ ديريدا التفكيكية 
لمكحدات األساسية لمتفكير الفمسفي بل كتياجـ ظركؼ الممارسة الخارجية إلى األشكاؿ 
التاريخية لمنسق التربكؼ ليذا الصدح كالبنيات االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية كتمؾ 
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 يحاكؿ ديريدا في ىدـ تمؾ المؤسسات ال في إنشاء بديل عنيا فإف 1"المؤسسة التربكية
التفكيؾ الذؼ عبر عنو ديريدا ىك ىدـ كطرح تمؾ المؤسسات التي تحجب ذلؾ التفكير 

الفمسفي مف الظيكر كمف ثـ القضاء عمى الميتافيزيقا التي تسكف بكادر النسق الفكر الفمسفي 
عف المعرفة عنو عمى أساس ليا أشكاؿ تتككف فييا فيك يرػ ذلؾ الصراع الداخمي إنما ىك 

. ذلؾ العدك الساكف في الداخل كمف الكاجب تفكيكو

يرػ المسيرؼ في التفكيكية يترادؼ مع مصطمح ما بعد الحداثة كعمى الرغـ مف أف 
ديريدا أنكر ذلؾ عمى أف ما بعد الحداثة ىك فكر حاكؿ أف ييرب مف الميتافيزيقا كمف 

الكميات كالشمكليات كلكف نستطيع التمييز بينيما مف حيث أف ما بعد الحداثة ىي الرؤية 
. الفمسفية العامة أما التفكيكية ىي أحد أجزاء ىذه الفمسفة التي تيدؼ بتفكيؾ اإلنساف كالمغة

ف المشركع التحديثي كما طرحو المسيرؼ مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة عمى أف ـؼ
التفكيكية كانت ضمف النزعة العقالنية إال أنيا كانت معادية لإلنساف، إال أنيا تحقق في 

. المشركع الدريدؼ في ما بعد الحداثة

 

إشكالية العممانية : المبحث الثالث

إشكالية تعريف المصطمح 

يرػ المسيرؼ أف مصطمح العممانية ىك مصطمح متبعثر المعاني شأنو شأف 
المصطمحات األخرػ كالتحديث كالعكلمة كالتنكير، كمنذ ظيكر ىذا المصطمح اختمفت فيو 

كجيات النظر ككثرت عميو التفسيرات كالحكار المتجادؿ فيو، كبالرغـ مف ككف أف ىذا 
المصطمح يعبر عف صيغة كاحدة ضمف مفيـك نسقي كاحد إال أنو قد خمق مشكمة معرفية 

. في مفيكمو
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فيرػ المسيرؼ أف مفيـك العممانية يتجاكز ذلؾ المفيـك العقيـ الذؼ حضر في سياؽ 
التاريخ الغربي منذ ظيكر ىذا المصطمح، كىي تمؾ الترجمة التي تحيل لكممة سيككالريـز 

فكاف . اإلنجميزية، كمصطمح سيككالر الذؼ ظير ليعبر عف ظيكر تمؾ الدكلة الحديثة
مصطمح العممانية في بداية شأنو محدكد الداللة مف خالؿ التعريف الذؼ يعبر عف عممنة 

في حيف أف . ممتمكات الكنيسة كيقصد بيا تحكيل الممتمكات الدينية إلى السمطة المدنية
تعريف ىذا المصطمح مف كجية نظر الكنيسة الكاثكليكية ىك المصادرة غير الشرعية 

. لممتمكات الكنيسة

أما عف فالسفة الغرب كخصكصا الفرنسييف الذيف مثمكا االتجاه التنكيرؼ العقالني 
. 1كالمادؼ فإف الكممة كانت تعني المصادرة الشرعية لممتمكات الكنيسة لصالح الدكلة

كيكضح المسيرؼ في مدلكؿ المصطمح الذؼ اتسع في معناه الداللي عمى يد جكف 
ىكليكؾ الذؼ عبر عف المفيـك بعدة مستكيات اجتماعية، سياسية كفمسفية فقد عرؼ ىذا 

اإليماف بإمكانية إصالح حاؿ اإلنساف مف خالؿ الطرؽ المادية دكف : "األخير العممانية بأنيا
. 2"التصدؼ لقضية اإليماف سكاء بالقبكؿ أك الرفض

يرػ المسيرؼ أف في تفسير ىكليكؾ لمعممانية يقصد تمؾ النظرة الجزئية التي تنطكؼ 
عمى المادة فيرػ المسيرؼ أف بالرغـ مف مفيكمو الجزئي الذؼ عبر عنو ىكليكؾ إال أنو 

 .3متضمف بعض الكمكف في جكىر المصطمح التي تؤدؼ إلى النظرة الكمية لتصكر العممانية
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تشكل العممانيتين 

انطمق المسيرؼ مف الرؤية الفمسفية التي عبر عنيا ىكليكؾ مفادىا أف رؤية المسيرؼ 
لمعممانية ىي الكاقع اإلنساني الذؼ يتشكل مف بنيتيف كىما البنية الظاىرة كالبنية الكامنة مف 

خالؿ تصكره النقدؼ لمصطمح العممانية الغربي كمحدكديتيا في المفيـك الذؼ يعبر عنو 
فصل الديف عف الدكلة ككشكل مف الممارسات الكاضحة ما أدػ إلى إىماؿ عممية العممنة 
مكانية محدكدة دكف النظر  الكامنة كالشاممة، إضافة إلى تفسير العممانية مف كجية زمنية كا 
، فأعاد المسيرؼ نظرة متميزة في النظرية العممانية التي تشير  إلى السياؽ التسمسمي لممفيـك
عمى الشكميف الظاىرؼ كالككني كىذيف األخيريف اعتبرىما دائرتيف متداخمتيف ككف أف البنية 
الظاىرة تبدؼ لمكامنة، كمف ىنا أشار إلى تشكل عممانيتيف باعتبار أف الظاىرة ىي جزئية 
صغيرة كالكامنة باعتبارىا شمكلية كمية كأف الكية ىي شاممة لمجزئية أك بعبارة أخرػ فإف 

. 1الدائرة الكمية ىي اإلطار الذؼ ينظـ األكلى كالثانية ىي مجرد تمثيل لمدائرة الثانية

العممانية الجزئية 

ىي عممانية جزئية مقتصرة عمى عمـ السياسة كاالقتصاد التي يقصد بيا فصل الديف 
عف الدكلة كىذه ىي العممانية المحدكدية التي كانت سائدة في العصر الحديث، باعتبار 
الديف ىك تمؾ المؤسسات الكينكتية أما الدكلة ىي تمؾ المؤسسات المختمفة حيث أف ىذه 
العممانية حينما فصمت بيف الديف كالدكلة التزمت الصمت تماما بشأف الرؤية األخالقية 

كاألبعاد السمككية لإلنساف المطمقة كحتى القيـ االجتماعية، كذلؾ أنيا فصمت بيف اإلنساف 
. 2كالديف كاعتبار الديف جزءا ثانكيا فيي لـ تمغيو

يرػ المسيرؼ أف عممية الفصل المؤسساتي الكينكتي عف الدكلة ىي عممية حتمية في 
جميع المجتمعات باستثناء تمؾ المجتمعات البدائية، حيث نجد أف رئيس القبيمة ىك النبي 
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كالكاىف كأحيانا مف سميل اآللية كأف طقكس الحياة اليكمية ىي طقكس دينية، أما المجتمعات 
المركبة فثمة ىناؾ تمايز بيف السمطات كالمجاالت المختمفة فمثال في اإلمبراطكريات الكثنية 
التي يحكميا ممؾ مثالو كتنقسـ ىذه اإلمبراطكرية مف خالؿ تنظيميا إلى كبير كينة كقائد  

كيرػ المسيرؼ أيضا في طرح العممانية الجزئية كقد أطمق عمييا عدة تسميات 
بالعممانية األخالقية أك العممانية اإلنسانية فيي لـ تذكر كجكد حقيقة دينية تضمف كينكنة 

اإلنساف كأف الجيكش، كمف ىنا فإف المؤسسة الدينية ال يمكف أف تكجد بالمؤسسة السياسية 
الجيكش، كمف ىنا فإف المؤسسة الدينية ال يمكف . 1في أؼ تركيب سياسي كحضارؼ مركب

الديف ىك سمسمة . 2أف تكجد بالمؤسسة السياسية في أؼ تركيب سياسي كحضارؼ مركب
حمقات تاريخية إال أف تمؾ السيطرة كالنظاـ اإليديكلكجي لرجاؿ الكينة ما أدػ إلى صراع كما 
نتج عنو فصل الديني عف السياسي ىذا األخير الذؼ يتجمى في االقتصاد كالسياسة كمشاغل 

. الحياة المادية ال الركحية

كماداـ أف العممانية الجزئية ىي عممانية أخالقية اتضح لدػ المسيرؼ في قكؿ الرسكؿ صمى 
كيفسر المسيرؼ في ىذا القكؿ باالتجاه العمماني ذلؾ " أنتـ أعمـ بأمكر دنياكـ"هللا عميو كسمـ 

التمايز المؤسسي فمثال أف القطاع الزراعي يمكف أف يؤثر أك ال يؤثر حسب مقدار معرفتو 
العممية الدنيكية كحسب ما يمميو عميو عقمو فيك متحرر مف تمؾ الجكانب األخالقية كالدينية 

كمف ىنا فثمة التفرقة بيف الكحي كعممية الزراعة فاألكؿ ىك المؤسسة الدينية كالثاني ىك 
المؤسسة المدنية كالفصل بينيما، إال أف ىذا الفصل لـ يقتصر عمى المجتمعات العممانية 
نما ىي عممية جزئية في معظـ المجتمعات المركبة، كمف خالؿ ىذا يمكف أف  الحديثة كا 
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نقكؿ أف المسيحية ذات عقيدة عممانية كاإلسالـ ديف عمماني إال أنو ليس بذلؾ المفيـك 
. 1المطمق لمعممانية الحديثة

إف الرؤية العممانية لمعالـ ىي رؤية جزئية لمكاقع فيي رؤية تنطمق مف عمـ االقتصاد 
كلذا تبنت تمؾ الطريقة البراغماتية اإلجرائية فيي ال تتعامل مع الكميات المطمقة كالنيائية كما 
أنيا ال تنكر بالضركرة كجكد تمؾ الكميات األخالقية كربما الدينية كحتى الميتافيزيقية، كحتى 
أنيا قد ترػ اإلنساف مف كجية مادية طبيعية في بعض جكانبو الحياتية العامة، كما أنيا ال 

نما انطمقت مف تمؾ الحرية الميبرالية التي نشأت مف العمـ  تسقط في الكاحدية الطبيعية كا 
. 2االقتصادؼ الذؼ كاف جزءا ال بد منو في تصكيغ ليذه العممانية الجزئية

إف العممانية الجزئية في القرف التاسع عشر كانت تعبر عف مجمكعة دكؿ صغرػ 
ككاف ذلؾ االقتصاد كتمؾ النظرية لـ تأخذ شكل السيطرة عمى الحياة العامة لإلنساف شكال 

تاما، كلذا فإف فصل الديف عف الدكلة ال يكف معناه عممنة حياة اإلنساف كميا باعتبار أنو ىك 
المسيطر عمى حياتو كفق اقتناعاتو الدينية، كمف ثمة فيي ال تتناقض مع الديف كيمكنيا أف 

. 3تتعايش معو

المنظور الفمسفي لمعممانية الشاممة : العممانية الشاممة

كيمكف أف تسمى أيضا بالعممانية الطبيعية المادية، كيقصد بالشاممة ىي رؤية شاممة 
لمككف فيي تقدـ تعريفا خاصا لمككف كاإلنساف، كيقصد المسيرؼ باإلنساف كالطبيعة أك الككف، 

مف التمركز حكؿ اإلنساف إلى التمركز حكؿ الطبيعة، أيضا تشير في تمديد طريقة معينة 
لمتكصل لمقيـ األخالقية كالدينية، كيرػ المسيرؼ أف ىذه العممانية ذات عممية تدريجية تقـك 
بداية بفصل القيـ األخالقية كالديف عامة عف الجكانب السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ثـ 
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تتكسع لتشمل الذات اإلنسانية الفردية كثـ تطغى عمى رؤيتو االجتماعية في فصل األخالؽ 
عف سمككو اليكمي فيي تعمل عممية نزع القداسة مف العمـ أؼ ال يكجد أؼ شيء في الككف 

لى اتحاد . 1منزه كىذا ما تحيل إليو تمؾ النظرية الحمكلية الكيكنية التي تفرد إلى الكاحدية كا 
المقدس كالزمني المذاف ينحالف في المادة أك الطبيعة كالتي برزت في النظرية الداركينية 

كحمقة أساسية لفيـ ىذه الكاحدية التي تقكؿ أف الصراع بيف األنكاع كالمجانس أك الطبقات ىك 
المحرؾ الكحيد كاألساسي لمسمكؾ اإلنساني كىذا الصراع يتمثل في الصيركرة الككنية كحركة 

. تغير العالـ المادؼ الذؼ يبقي اإلنساف في حالة ديمكمة معو

كلعل رأؼ المسيرؼ لمعممانية ليست كتمؾ الفكرة الثابتة، فيي في نظره تتألف مف عدة 
حمقات متتالية بداية مف المفيـك الكردؼ الذؼ صاغ نفسو في القرف التاسع عشر كتمثل في 

. نياية األمر في عممانية المسيرؼ الشاممة

حيث يرػ أف معظـ الناس ال يجرؤكف عمى المناداة بالعممانية الشاممة حيث تبنكف 
عمى العممانية الجزئية كلكف عمى مستكػ الكاقعي الفعمي يخضعكف لعمميات العممنة الشاممة 

األفكار العممانية : "التي تتـ عمى نحك بنيكؼ كامف غير كاع حيث يذىب المسيرؼ إلى أف 
كامنة في أؼ مجتمع عمى كجو األرض كىذا يعني أف االتجاه نحك العممنة كالكاحدية المادية 

. 2"إمكانية كامنة في النفس البشرية

آليات العممنة الشاممة 

الترشيد 

كعرؼ طريق الرشاد كاالستقامة " عقل"بمعنى " رشد"كممة ترشيد مأخكذة مف كممة 
أما في المغة اإلنجميزية فكممة . كمرشده تعني الطريق إلى الرشد كاالستقامة عمى طريق الحق

                                                           
. 28المصدر نفسو، ص - 1
العممانية كجدؿ العاـ كالخاص دراسة تحميمية في مفيـك العممانية عند المسيرؼ، مؤمنكف بال حدكد، "دمحم أبك العال، - 2
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 rationalize كىك عقالني كىناؾ فعل  rational كىك العقل كreasonرشد ترجمة لكممة 
 كمفادىا خطة أك طريق أك ratioكتعني يرشد أك يعقمف، كىي مف أصل التيني كىك راتيك 

. 1منيج

كيعد مصطمح " ىي الترشيد في اإلطار المادؼ"يقف المسيرؼ في مسألة العممانية 
الترشيد ىك مصطمح بمكره عكس غيره في تفسيره لمظاىرة العممانية فعادة ما يترجـ مفيـك 

rationalization إف "فرض النماذج الكاحدية األحادية"  الفيبرؼ بالعقمنة كيعني بو فيبر ،
الميزة األساسية لظاىرة الترشيد ىي المقاربة الكضعية لمقكانيف كالتشريعات المستقمة عف 

. 2المكاقف اإلنسانية المتغيرة

تعبر كممة الترشيد في سياقيا التحديثي عف عدة معاني، بداية مف حيث أف اإلنساف 
حينما يفسر أسابا فيك يرجعيا إلى أسباب معقكلة بيدؼ النظر إذا كانت مقبكلة أك غير 
مقبكلة عمى أساس أف تفسير السمكؾ ينطمق مف كجية عقمية بعيدة عف المنحى الغيبي، 

إضافة إلى أنو يشير ىنا إلى تكظيف الكسائل كمدػ عقالنية اإلنساف في إنجاز الميارات 
: لخدمة األىداؼ الخاصة فقد ذىب فيبر إلى تكعية مف الترشيد

أك الترشيد المينمكني " كترجـ رشيد في عالقتو بالقيـ "Wertrationelفيرت راتيكناؿ 
نما يتعامل معو بشكل منيجي متكامل كمنسق  كيعني االبتعاد المرء مع الكاقع بشكل جزئي كا 

. مع مجمكعة مف القيـ األخالقية المطمقة

 كتترجـ رشيد في عالقتو مع األدكات كىك الترشيد Zweckrationnelزفيؾ راتيكنيل 
 األداتي 

أك اإلجرائي كىك الترشيد المادؼ الحديث المتحرر مف القيـ، يحدده اإلنساف بالطريقة التي 
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. 113السيد كلد أباد، أعالـ الفكر العربي، مرجع سابق، ص - 2



146 
 

تركؽ لو، فاألداتية تتعمق بالكسائل التكنكلكجية ككفاءة التعامل معيا فكمما كانت الكسائل 
. 1أكثر فاعمية كاف فعل الترشيد معو أدائيا

يرػ المسيرؼ أف مثل ىذا الطرح مف الترشيد ىك ادعاء إيديكلكجي ليس لو ما يسانده 
. عمى أساس أف ذلؾ الترشيد األداتي الذؼ يتجرد مف القيمة

كمف خالؿ ىذا الطرح يذىب المسيرؼ إلى كجكد اختالؼ بيف ما ىك آلي كما ىك 
عضكؼ عمى أساس أف األكؿ يرتكز عمى االستعارة العضكية األساسية، أف العالـ كل مترابط 

األكصاؿ ككائف حي كؿ فيك في حركة دائمة أما الثاني فيك يرتكز عمى االستعارة اآللية 
عمى أف العالـ في حركة دائمة إال أف المبدأ الكاحد ليس كامنا في الككف، يذىب أيضا 

المفيـك العضكؼ في العالقة بيف الجزئي كالكمي كأف ذلؾ الجزء كامف في الكمي أما اآللي 
كيالحع أيضا أف . 2فيرػ أف األجزاء الككنية لكل كجكدىا المستقل كتركيبيا كاتب كبسيط

النماذج العضكية تتأرجح بيف التمركز حكؿ اإلنساف كالطبيعة أما النمكذج اآللي فيي دائما 
الطبيعة فإف عممية النمكذج اآللي اإلجرائي يفكؾ تمؾ العالقات / متمركزة حكؿ المادة 

كيجزئيا دكف أف يربط بينيا فإف العممانية الشاممة حينما تنطمق مف النمكذج الترشيدؼ المادؼ 
فيي تستدعي إلى ذلؾ البعد المعرفي الكمي النيائي بحيث ال كجكد لمفرد تقنية كاتبة كحاكؿ 
بكل صرامة أف تربط العالقة بيف الديف كالمطمقات كالميتافيزيقا انطالقا مف رؤية مادية كامنة 

 .متجاكزة
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مراحل العممانية الشاممة 

المرحمة الصمبة 

يقدـ المسيرؼ في رؤيتو لمعممانية الشاممة إلى أف المرحمة الترشيدية الفيبرية ىي أكلى 
مراحل تشكل العممنة انطالقا مف النزعة العقمية التي كانت محكر تاريخ الحضارة األكركبية 

في عصر التنكير مف خالؿ صياغة الكاقع صياغة تركيبية في ترشيد المعايير العقمية 
العممية الكاحدية المادية كيرػ المسيرؼ حمكلية العممانية مف خالؿ عممية الترشيد مف عالـ 

الفكر إلى عالـ المجتمع كالفرد مف خالؿ عممية التفكيؾ كا عادة التركيب كصياغة لعالـ جديد 
يستبعدىا كيجرد الككف في إطار مرجعية مادية كاستبعاد العناصر الربانية كانتصار المادة 
عمييا كىذا ما سماه المسيرؼ بالثنائية الصمبة التي فصمت بيف النزعة التجريبية كالنزعة 
تباع األسمكب العممي المكضكعي كتحرر الذات مف المادة باعتبارىا ألغت قيـ  العقمية كا 
اإلنساف كمثالياتو كمطمقاتو كاقتحـ العمـ إلى الذات اإلنسانية كتصكر لنفسو عمى أنو ىك 

. 1القيمة التي ليا القدرة عمى إثبات بالحمكؿ

مرحمة السيولة 

أما المرحمة الثانية التي عبر عنيا المسيرؼ ىي تمؾ الييمنة التي أدت إلى اختفاء 
العقل، ما أدػ إلى ظيكر مرجعيات مادية ذات نزعة تفكيكية كىي الالعقالنية المادية 

 الذؼ اخذ خطكة في النمكذج المادؼ في تحرير اإلنساف مف قلصاحب الفكرة فريديريؾ نيتش
مقكالت الثبات كالتجاكز كالكمية كقد حقق تمؾ العممنة الكاممة لممجاؿ الفمسفي بأف يطيره مف 
ظالؿ اإللو عمى حد قكؿ نيتشو، كقد حطـ كل ما ىك مقدس خيرا كمطمقا، حقا أك جميال كقد 

                                                           
. 170، ص 2010، 1احمد عبد الحميـ عطية، نيتشو كجذكر ما بعد الحداثة، دار الفارابي، لبناف، ط: أنظر- 1



148 
 

أقحمت الفمسفة النيشكية في ىدـ المعرفة اليقينية كاألساس األخالقي كمف المركزية سكاء 
. 1الكجكدية اإلنسانية أك اإللية

يكضح المسيرؼ أف النيتشكية حطمت تمؾ األكىاـ الييكمانية بمعنى تحطيـ اإلنساف 
ىك ذاتو كتفكيكو كمقكلة ثابتة مستقمة، كىذه ىي قيمة الحمكلية الكيكنية كىي أف يصبح 

الككف مكتفيا بذاتو ال يكجد خارجو شيء كال يكجد داخمو شيء متمركز الذؼ يمنحو الكحدة 
نما يصبح الككف سائال . 2كا 

كىذا ما نسميو بالالعقالنية أك العدمية كىك الكجو اآلخر لمكجكد أؼ أف نشأة الكجكد 
أك الككف مف العدـ كليس ىناؾ أؼ مركزية تتأسس عمى كجكده، فالعدـ متجاكز لمنظرة 

نما " مكت اإللو"المثالية كالنظرة الكاقعية السطحية كقد اشتير نيتشو بمقكلة  ال عف انتياءه كا 
أف كجكده كعدمو عمى حد سكاء كمعنى العدمية التي يشير إلييا نيتشو منطمقة بداية مف 

الفكرة الداركينية حكؿ الصراع مف أجل البقاء بحيث أف اإلنساف ىك دارؾ لمكصكؿ إلى رؤية 
عدمية عمى أساس أف ىذا الصراع ىك فف الطاقة البشرية فيصبح ذلؾ الصراع مجرد عبث 

 آلدـ سميث، اليد الخفيةحيث يراىا أيضا ىي . حتى يدرؾ أف العدـ ىك نياية الكجكد
كالمنفعة عند بينتاـ ككسائل اإلنتاج عند كارماكس كالجنس عند فركيد كمف ىنا يرػ المسيرؼ 

. أف نيتشو ىك الفيمسكؼ األكبر لمعممانية

العممانية الشاممة والعولمة 

يرػ المسيرؼ في ضكء تفسيره لمعممانية الشاممة كالعممانية عامة كتأريخو لمراحل 
الحداثة الغربية أف ثمة ترابط بيف العممانية الشاممة كالعكلمة عمى أساس أف ىذه األخيرة 

. مصطمح متعدد المفاىيـ يكاد أف يككف مرادؼ لمنظاـ العالمي الجديد كالعالمية
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 العالمية

ىي نزعة إنسانية تحفز عمى ذلؾ التفاعل بيف الحضارات كالتالحـ بيف الثقافات 
كالمقارنة بيف األنساؽ الفكرية، كالتعاكف كالتساند كالتكامل كالتعارؼ بيف األمـ كالشعكب 

كالدكؿ، ترػ العالـ منتدػ الحضارات بينيا مساحة كبيرة مف المشترؾ اإلنساني العاـ كلكل 
منيا ىكية ثقافية تتميز بيا كمصالح قكمية كحضارية كاقتصادية إال أف بعض الخصكصيات 
الحضارية ما جعميا تتميز بالمحمية ال بالعالمية إال أف شعكب العالـ اإلسالمي كما شيده مف 

ذلؾ النزكع العالمي لمحضارة الغربية األكركبية، كالتمدد العالمي خارج الحدكد الجغرافية 
. 1لشعكب الحضارات

العولمة 

 عمميات الترشيد المادؼ تأخذ شكل مراحل يفترض فييا أنيا حتمية أفيرؼ المسيرؼ 
تمر بيا كل المجتمعات البشرية كتصاعد عمميات الترشيد ثـ تطبيقيا عمى مستكػ العالـ مف 

خالؿ الحكسمة كىي كممة منحكتة تحمل إلى التحكيل إلى كسيمة فيصبح العالـ كمو مادة 
استعمالية كتصبح كل البشر كائنات كظيفية، يمكف التنبؤ بسمككيا كحكسمتيا كتكظيفيا، 

 ماركسكيصبح العالـ مككنا مف كحدات قد تككف غير مترابطة كلكف متشابية كىذا ما سماه 
. 2فيبر بالقفص الحديدؼ كىي مرحمة العكلمة

إف العكلمة في المعنى العاـ تشير إلى جعل الشيء عالمي أك دكلي االنتشار في مداه 
كتطبيقو ككسر كل الحكاجز الفاصمة بيف دكؿ العالـ في جميع المجاالت سكاء السياسية 
كاالقتصادية كاالجتماعية كجعل ىذا العالـ دكلة صغيرة مف خالؿ التكنكلكجيا التكاصمية 

كالكسائل الكظيفية كىذا يمكف أف نصفو بالكحدة العالمية ذا أجزاء مختمفة كلكنيا في قفص 
. كاحد
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يعبر المسيرؼ عف العكلمة ىي إيديكلكجيا كامنة كراء العممانية الشاممة مثميا مثل 
" التطكر أحادؼ الخط"اإليديكلكجيات النازية، كالميبرالية، كالصييكنية، كما سماه المسيرؼ بػ 

 باإلنجميزية كىك اإليماف فإف ثمة قانكف عممي كطبيعي تخضع unilinearكىك ترجمة لكممة 
لو كل المجتمعات كالظكاىر، كىذه العمكمة تتسـ بالكاحدية التي تحكؿ الككف إلى شيء 

 إف التالقي ىك تكحد comergence theory" بنظرية التالقي"متجانس أك ما يسنى 
النماذج كميا بحيث تتبع نمطا كاحدا كقانكنا عاما كاحدا ىك قانكف التطكر كالتقدـ كىك تالؽ 

قد تنبأ بو عمـ االجتماع الغربي كبحدكث سقكط الماركسية كبدال منيا ظيرت ماركتـز 
marketism كىي عبادة السكؽ كىيمنتيا عمى العالـ كىي عكلمة مادية تنفي الخصكصية 

. 1اإلنسانية القكمية

إف ىدؼ العكلمة مف منظكر المسيرؼ الفمسفي ىك محكر الذاكرة التاريخية كىي تعني 
نياية التاريخ كىي ثمرة ما بعد الحداثة، كيشير المسيرؼ إلى حقيقة العكلمة عمى أنيا النظرية 
اإلمبريالية االقتصادية بعد أف تجممت قميال فأصبحت تدعى العكلمة كالنظاـ العالمي الجديد 

. كالشرؽ األكسط الجديد كأنيا دعكة إلى المساكاة بيف البشر

العولمة والعالم العربي 

يرػ المسيرؼ في دخكؿ العرب عصر العكلمة ككما أشار أنيا ال تختمف عف 
اإلمبريالية مف حيث أف ىذا المفيـك يعبر عمى انو ظاىرة اقتصادية، سياسية، فكرية 

كعسكرية تتجسد في إقداـ الدكؿ القكية في العصر الحديث كىي الرأس مالية الصناعية عمى 
 فإف العكلمة 2التكسع كفرض سيطرتيا عمى شعكب كأراضي أجنبية بدكف رضا تمؾ الشعكب

فرضت نفسيا فرضا مف خالؿ اإلغكاء حينا كالقكة حينا آخر كىي ذات مف حيف األكؿ 
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المنحى االقتصادؼ مف خالؿ السكؽ العربية المشتركة كالمنحى الثاني ىك الثقافة العربية 
. كتبدليا مف خالؿ تكنكلكجيا الغرب

كيرػ المسيرؼ أف العكلمة الثقافية بالمعنى المتكامل كالمنفتح ىك أف الكحدة العربية 
كانت كحدة الدكؿ كىذا ما ال يرغب فيو، كىك مف السمب أف تكجد ىناؾ دكلة أك عدة دكؿ 
عربية ذات قكمية كما كاف متصكرا في الماضي، عمى اعتبار أف الدكلة المركزية عادة ما 
تفرز نكع مف الحكـ التكنكقراطي أك البيركقراطي التي تييمف عمى أجيزتيا كتكجييا حسب 
تصكراتيا مف ناحية كمف ناحية أخرػ عدـ قدرتيا عمى إدارة شؤكف المجتمع، ألف المجتمع 

 ذات األجيزة 1الحديث لو صفة التمتع بالحرية كىي تتنافى مع كجكد الدكلة المركزية القكية
األمنية كالتربكية اإلعالمية المختمفة، كأنيا تفقد كثيرا مف مككنات الجماعة البشرية مف التنكع 

. كالتعدد كالتفرد

يتصكر لنا المسيرؼ النظرة حكؿ الكحدة العربية عمى أنيا يجب أف تككف مف أشكاؿ 
التكامل السياسي كاالقتصادؼ الثقافي، يعتقد أف ىذا الشكل المتماسؾ المنفتح ىك كحده 

القادر عمى التصدؼ لمعكلمة المتكحشة كما أف العكلمة تعمل عمى فرض شكل إمبريالي كىك 
اآلخر يعمل عمى تالشي الفكرة القكمية كمحكىا تماما بحيث أف تالشي القكمية يشكه مف 

. اليكية األصمية العربية

يذكر المسيرؼ أف ما أفرتو الحضارة الغربية ظكاىر تيدد ظاىرة اإلنساف نفسو ككما 
التي تفقد اإلنساف تكائبو األخالقية، حيث أف ىناؾ ما " االستيالكية العالمية"يسمييا المسيرؼ 

يسمى حضارة الصكر التي بدأت تحل محل الكالـ كما اف العرب لـ يتمكنكا بعد مف لغة 
. 2الصكرة
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يرػ أيضا المسيرؼ أف أكبر تيديد لميكية العربية ىك الدكلة الصييكنية الذؼ بعثت 
كىذا ما يتطمب تفتيت اليكية العربية كمحكىا، كمف ىذا المنظكر " اليكية الييكدية"بمشركع 

الصييكني البد مف العكدة إلى ما قبل اإلسالـ حيث كانت ىناؾ ىكية آشكرية كفرعكنية 
. كفينيقية ىذه الحضارات التي ليس ليا امتداد في الحاضر

فتريد الصييكنية أف يصبح الشرؽ األكسط مقسما إلى دكيالت إثنية كدينية كعرقية، 
. 1كمف ثـ تصبح الدكلة العبرية مسألة طبيعية

نما الكصكؿ إليو  إف العكلمة ليست كما يظف البعض ىي تصغير في قكقعة العالـ كا 
لضرب لغتو كنقصد المغة العربية الفصحى التي ىي قاعدة ككعاء الذاكرة التاريخية، ييدؼ 
تحكؿ اإلنساف ذؼ البعد الكاحد الذؼ يمكف التنبؤ بو كبسمككو كمف ثمة يمكف تكحيدىـ عمى 

. حسب نكاياىـ

كما أف في نظر المسيرؼ أف النظاـ العالمي الجديد ىك ترجمة لنظرية أف الناس ىـ 
مجمكعة مف البشر ليست ليا ىكيات محددة، كتتميز ىذه النظرية بخصكصيتو البراغماتية 

. 2التي تفصل السيل كالخير كالجميل ليصبح اإلنساف كفي الحتياجاتو المادية المباشرة

العممانية العربية في نظر المسيري 

التعريف المعجمي لمصطمح العممانية 

نما ىك مستكرد مف العالـ الغربي فكاف  كما نعمـ أف المصطمح ليس مصطمح عربية كا 
ليذا المصطمح كحتى في حقمو الذؼ تكلد فيو شيد العديد مف االلتباسات في معناه، إال أف 

العالـ العربي دائما ما يستند لمعالـ الغربي في تحديد مصطمحاتو منذ بداية النيضة إلى 
. التكصل إلى محاكلة تحقيق العممانية
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إف مصطمح العممانية قد ظير في العالـ العربي اإلسالمي ذات تحتية عربية في أكؿ 
معجـ عربي استخدـ العممانية بالمغة العربية كىك إلياس أبك قطر في معجمو الصادر 

1828 .

يتضمف مصطمح العممانية داخل مفيكمو عدة تشكالت فرعية التي عرفت المفيـك 
بطرقتيا الخاصة عمى حسب ما تتضمنو تمؾ المغة الغربية، كقد تميز التشكل الغربي 

بالتشكل الكاثكليكي في فرنسا كالبركتستاني في إنجمترا كاألرثذكسي في ركسيا عمى ىذا كقع 
.  ذلؾ التنكع الداللي لممفيـك

 عمى المستكػ المفاىيمي، كىذا اضطرابما دفع إلى ترجمتو في العالـ الغربي إلى 
 البنية الغربية عف اختالؼلعدة أسباب تكمف في مرجعية المفيـك كجذكره الغربية، إضافة مع 

البنية العربية عمى مستكػ الثقافة كالتاريخ كالمجتمع إال أف كجكد عناصر العممنة مع الحممة 
. 1 ما دفع إلى التبني العربي لمعممانيةاالستعمارية

 العمل العربي عمى نحت في كصف العممانية كتحميميا كفي إننقاء أحسف انصب
الترجمات ليذه الكممة كمف ىنا تعددت المفاىيـ كنظر المسيرؼ أف الربط بيف العممانية 

كالعالـ ىك أدؽ مف الربط بينيا كبيف العمـ كيدعك المسيرؼ إلى أف الكممة المناسبة لمعممانية 
" . الزمانية"ىك 

 العمماني فاالتجاهكما داـ أف ىذا المصطمح يعبر عف الفصح بيف الديني ك الدنيكؼ 
 باألمكر الزمانية التي تحدث في العالـ االىتماـدعى ألى العالـ أؼ الدنيكؼ كنقصد بذلؾ 

 بالعمـ كالذؼ كاف ظيكره ىك ذلؾ اىتمتعمى األرض، كال نستطيع أيضا الفصل أف العممانية 
 .الفصل بيف أمكر الحياة كالمؤسسات الدينية
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مصطمح العممانية في العالم الثالث 

:  يرػ المسيرؼ أف ثمة ىناؾ تداخل بيف مصمح العممنة كمصطمحيف آخريف 

، فالمصطمح يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث "تحدث"كتعني  : modernize مودرنايز
خضاع كل شيء لممعايير العقمية العممية المادية كتعني بيا . يتـ إستبعاد المعايير التقميدية كا 

. 1الترشيد في اإلطار المادؼ

يفرض أنماط الحياة الغربية "أؼ يغرب كيقصد بيا المسيرؼ  : westernizeويسترنايز 
".  كأساليبيا

كحيث أف ىذه المعايير الحديثة ىي التي أسست المعايير العممانية، بحيث أف 
المجتمع الحديث ىك مف فرض كصياغة لعممية العممنة كتزايدىا حتى أصبحت ىذه 

المجتمعات مف العالـ الثالث تؤدؼ العممنة في معظـ األحياف إلى التغريب كنتج عف ىذا 
. 2ذلؾ الترابط بيف مصطمحي العممنة كالتغريب

إف مصطمح التغريب يختمف عف مصطمح التحديث فاألكؿ ىك تقميد الغرب أما الثاني 
إال أف العالـ العربي اإلسالمي قد فقد السيطرة . فيك إخضاع اإلنساف لممعايير العقمية المادية

 المفاىيـ الغربية قبكال في المجتمعات العربية كاتخذتفي التحكـ في بناء مفيـك المصطمح 
. اإلسالمية كحاكلت التركيج لقيـ الحداثة الغربية المنطكية عمى األسس المادية

 المجاؿ الداللي لمصطمح اختالطفيرػ المسيرؼ أف عممية الربط كالتداخل أدت إلى 
نما تضاؼ لوكارتباطوالعممانية   . بمنظكمات قيمية كمعرفية ليست بالضركرة كامنة فيو كا 
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تعريف مفهوم العممانية عند بعض المفكرين 

يرػ المسيرؼ أف أكلى ظيكر العممانية في الفكر الغربي كاف منطمقا مف عصر 
 أف إشكالية العممانية كأعتبر إلييا، كاستندالنيضة العربي الذؼ إستكرد جميع المفاىيـ الغربية 

لـ تعد فقط في كصف الظاىرة العممانية كتحميميا، بل ىي أيضا ذلؾ الجيد الفكرؼ كالبحث 
. عمى مناقشة أحسف الترجمات األقرب إلى المعجـ الغربي

فقد تكقف المسيرؼ عند بعض المفكريف العممانييف في العالـ العربي فنجده في تحميمو 
 آرائيـ في مفيـك العممانية اختمفتقد صنف مفيـك رباعيا لمعممنة عند ىؤالء المفكريف التي 

بيف ما أسندىا كعممانية جزئية كاآلخر كاف يتأرجح بيف العممانيتيف الجزئية كشاممة، كمنيـ 
.  1مف أدرككا تمؾ العممانية الشاممة

حركة فصل السمطة "يذكر المسيرؼ في تعريف دمحم أحمد خمف هللا بأف العممانية 
يفسر المسيرؼ ىذه " السياسية كالتنفيذية عف السمطة الدينية كليست فصل الديف عف السمطة

الرؤية عمى أنيا كل مف السمطتاف ليما حركة مستقمة عف األخرػ إال أنيما تعمالف جنبا إلى 
نما تعمل كل كاحدة حرة مستقمة االجتماعيةجنب في الحياة   كلف تحل كاحدة مكاف األخرػ كا 

دكف أف تأثر في الثانية فيعتبر المسيرؼ أف ىذا التصكر أمر صعب كمف غير المعقكؿ أف 
يؤمف مجتمع بمجمكعة مف القيـ األخالقية بأف تحكميـ نخبة ذات سياسة عمى خالؼ 

.  2 االجتماعيةمرجعيتيـ 

يرػ المسيرؼ أف رؤية كحيد عبد المجيد ذات رؤية عممانية جزئية في ككف تعريفو ليا 
نما مجرد مكقف جزئي يتعمق  عمى أنيا ليست نظاما فكريا إيديكلكجيا عف الالديني كا 

فمسعى العممانية ىك الفصل الديني عف الالديني . 3بالمجاالت غير المرتبطة بالشؤكف الدينية
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كمف ىنا فإف مفيـ الالدينية كالعممانية ليس مفيكماف متساكياف ككف أف األكلى تجمت 
كظيرت مف خالؿ الصراع بيف السمطة البابكية كالعمـ كتأسيس النزعة العقمية ما أدػ إلى 

.  ظيكر الالديني كاستبعاد الديني

كيقكؿ أيضا أف العممانية بعد الثكرة الفرنسية كخصكصية الديف الكاثكليكي الذؼ لـ 
يستطع إال ألف يخضع لشؤكف الدكلة العممانية كاألمر كاضح في التسامح الديني كباتت 

العممانية تشكل الفصل فقط بيف الكنيسة كنظاـ الحكـ كأصبح لدف دكرا يخص الفرد اإلنساني 
كلـ تمارس الدكلة العممانية إال كظمت المسيحية شرطا أساسيا فيو ككنيا أنيا تتمتع بإمكانيات 

. 1كاسعة كال تتعارض مع حرية العقل 

 ببعض االستقالؿمحاكلة في سبيل : "أما أحمد أميف مف خالؿ تعريفو لمعممانية
 يقصد بيا أنيا لـ 2" مجاالت المعرفة عف عالـ ما كراء الطبيعة، كعف المسممات الغيبية
 عف الغيبيات استقمتترفض الكجية الغيبية في تفسير الككف إال أف بعض المعارؼ قد 

. كخصكصا المنيج التجريبي

" بالمسيحية العممانية"ثـ يذىب أحمد أميف أيضا في تفسير العممانية كالتي سماىا 
 باآلخرة، كأف تتاح لإلنساف اىتماـ بالدنيا االىتماـ"التي تذىب إلى أف مف كاجب المسيحية 

 المعنى الحقيقي لرسالة اكتشاؼفي عالمو المادؼ فرصة تعزيز القيـ المسيحية كبأنو يمكف 
. 3" المسيح، كتحقيقو عمال مف خالؿ شؤكف الحياة اليكمية، ككاقع الحياة العممانية في المدف

كيرػ المسيرؼ في ركاية العممانية عند دمحم رضا التي تدعك إلى أمكر الدنيا ثـ أضاؼ 
داعيا أف تككف في إطار نسق مف القيـ إيجابي، ينتقد المسيرؼ ىذه الرؤية عمى أنيا مفيكما 
غير منسق باعتبار أف المقصكد منيا مف كجية نظر المسيرؼ عمى أنيا تحتاج إلى مرجعية 
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إال أف ىذا التعريف يتأرجح بيف الدائرتيف الجزئية كالشاممة، كأف كل مف مقكلة . أخرػ 
. 1ىكليكؾ كمقكلة دمحم رضا متماثمتاف في رأؼ المسيرؼ 

تحديد الكجكد اإلنساني كل الكجكد "أما عف مراد كىبة حينما فسر العممانية عمى أنيا 
 كيقصد بيا تجاكز المطمق كالتفكير في النسبي بحيث أف ىذا 2"اإلنساني بالزماف كالتاريخ

كحدة : "كيفصل أكثر مراد كىبة في قكلو. األخير ال يجاكز العالـ أؼ عالـ الزماف كالمادة
 كيقصد بيا كحدة الطبيعة كاإلنساف كيرػ المسيرؼ أف ىذه 3"المعرفة كتجسيد لكحدة الككف 

يكجد بيف الفيزياء "األطركحة ىي مماثمة ألطركحة سبينكزا التي ترػ بتأسيس عمـ ثالثي 
.  اإلنساني في المادؼاالستيعابكيقصد بيا ذلؾ " كالسياسة كالفمسفة

المسار اإلنساني "ثـ عف العممانية التي أقاميا كىبة التي تشير إلى العالمية باعتبارىا 
كينظر المسيرؼ في أف عممانية كىبة ليا منظكمتيف القكؿ انو مرادؼ لمعكلمة، " في حضارتنا

كلكف ما يعنيو مراد كىبة ىك العقل المادؼ الذؼ ال يتجاكز بالعالـ كال يعرؼ الثنائيات كال 
. 4يقدـ تمؾ المسافة بيف الطبيعة كاإلنساف

أف عف كجية نظر عزيز العظمة فيعبر عف العممانية أنيا تمؾ الكجية السياسية التي 
تدعك إلى فصل الديف كعزلو عف السياسة كاستقاللية المجتمع عف السمطة الدينية كتشكيل 

مجتمع مدني بحيث أف يككف ىذا األخير ىك اآلخر مستقال رسميا عف المجتمع في 
لغاء القكمية الطائفية باف الكل ثمف شعار  معامالتو كحياتو كفرض مساكاة بيف المكاطنيف كا 

القانكف كىذا ما يسميو المسيرؼ كجية العظمة التفسيرية لممصطمح، إال أنو يكسع ذلؾ 
كىي أنيا تمؾ االكتفاء باألسباب " كجو العممانية المعرفي"التعريف إلى المنحى أكثر معرفية، 

المحسكسة المادية، كيرػ المسيرؼ في طرح عزيز العظمة لـ يكف إال إصدار حكـ لمفيـك 
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العممانية دكف تقديـ تعريف إجرائي مكننا مف متابعة دراستو كعمى أنو يفسر العممانية مف 
كجية نظر تاريخية سطحية ال نظرية عمى أساس أنيا مفيـك ذا صفة ممتبسة في الخطاب 

. 1العربي

كيرػ المسيرؼ أف ىذا التعريف لـ تجعميا رؤية شاممة لمعالـ عمى أنيا انحصرت في 
ضيق الديف المسيحي كعمى أنيا سممت نفسيا لصيركرة أسبقية الديف، فكأف المرجعية 

نما مستمدة مف نسق معرفي كأخالقي آخر ككأف العممانية  النيائية ىنا ليست عممانية، كا 
. 2انحصرت في الدائرة الجزئية الصغيرة

نظرة المسيرؼ ليذه األطركحة ىك البد لمعممانية بأف تتصالح مع الديف عمى أساس 
أف الكنيسة رفضت بأف يككف الديف لغير رجاليا في البحث حكؿ مسائل العقيدة، مما نتج 
عنو تيار عمماني معادؼ لمديف، ألف المدنييف اضطركا إلى التحكؿ بطاقاتيـ إلى محاالت 

. 3رفضكا بدكرىـ أف يككف لمكنيسة دخال فييا

كفي ىذا الصدد أقاـ عبد الكىاب المسيرؼ تقابال بيف العالـ اإلسالمي كالعالـ الغربي 
المسيحي فمادامت نظرة أحمد أميف بعـ كجكد ضركرة حتمية لمصراع بيف العممانية كالديف 

حيث أف العممانية الغربية تجمت كفق السياؽ التاريخي ليا فمف المفركض أال تثكر في العالـ 
ال رجاؿ "اإلسالمي ككف أف المنظكمتيف مختمفتيف مف حيث اف اإلسالـ ال يعرؼ كنيسة ك

كألنو يشجع عمى النظر في عمكمو كاالشتغاؿ عمييا كلكف تمؾ اإلسالمية قد نشأت منيا " ديف

                                                           
. 229-73المصدر نفسو، ص ص : أنظر- 1
عبد الحميـ عطية، عبد الكىاب المسيرؼ دراسة في سيرتو المعرفية كنقده لقيـ الحداثة الغربية، مرجع سابق، ص : أنظر- 2

150 .
. 70عبد الكىاب المسيرؼ، العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة، مصدر سابق، ص - 3



159 
 

طبقة مماثمة لطبقة رجاؿ الديف كما نتج عنو لظيكر عممانية رافضة لمديف كرجالو في العالـ 
. 1اإلسالمي

يضع المسيرؼ عدة مفكريف في خانة أحمد أميف الذيف يؤمنكف بالتعددية كالتدافع 
كضركرة االجتياد كيستندكف إلى أف الحكـ األمثل في النظاـ اإلسالمي ىك الشكرػ باعتبارىا 
مبدأ ال يعرؼ دكر الكسيط بيف األرض كالسماء كعمى أنو تجسيد مطمق لإلسالـ كال يحتكر 
الحديث باسـ هللا كمف ثـ فيي ليست إال مف ركح الديف كليست مخالفة ألمره، عمى خالؼ 

المؤسسات المعادية لمديف التي خمعت مبدأ القداسة كالمطمقية كتجمت في بعض النظـ الدينية 
مثل النظاـ النازؼ في " إلحادية"المسيحية كالنظـ المادية المحظة التي يمكف أف نسمييا 

ألمانيا كالفاشي في إيطاليا كالستاليني في ركسيا كمف ىنا فإف أطركحة العممانية ألحمد أميف 
قد قمصت مفيـك العممانية كلـ تجعميا رؤية شاممة لمعالـ كلـ تعطيا صفة العالمية كاقتصرت 

عمى المجاؿ السياسي لتفسير العممانية دكف ذلؾ التصكر الذؼ كاف كقاعدة في تبمكر 
العممانية كشمكليتيا في الحياة العامة، كلذا فإف ىذه العممانية تتسـ بقدر مف الثنائية غير 
المادؼ مقابل المادؼ، الكمي مقابل الجزئي، الثابت مقابل المتغير فيي تتسـ بالتعددية 
الحقيقية كال تنبني النماذج الكاحدية الساذجة المادية عمى أساس أف المرجعية النيائية 

. 2لمعممانية الجزئية ال تتبنى المرجعية المادية الكاحدية

بأنيا "يعرض المسيرؼ عممانية فؤاد زكريا، يعتبر مفكرا عممانيا يصف العممانية 
 كيقصد بيا ذلؾ الفصل بيف الميداف السياسي كالميداف الديني 3"الفصل بيف الديف كالسياسة

كاستبعاد كل التصكرات الدينية كعف النظـ السياسية كالمنيجية المعتمدة كل المكاقف الدنيكية 
أية دعكة لالرتكاز عمى سند سماكؼ في ىذا الصراع إنما ىك : "إنما بالمنطق كالعقل كيقكؿ
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 كيرػ المسيرؼ أف مثل 1"تضميل يخفي كراءه رغبة دفينة في إلغاء شركط ىذا الصراع أصال
ىذه الدعكة تشير إلى الصمت الكامل بخصكص عمـ القيـ كالمرجعيات النيائية كالعالقات 

اإلنسانية، كما يركيو المسيرؼ عف كتاب النمكذج األمريكي لفؤاد زكريا الذؼ يصف المجتمع 
يعمل إال مف اجل المزيد مف الماؿ "األمريكي عمى أنو مجتمع مادؼ عمى أساس أنو مجتمع 

 فإف نكع مف ىذه المادية العدمية يرفضيا فؤاد 2"كمف األرباح كمف المستكػ المادؼ المرتفع
زكريا ألنيا تؤذؼ باإلنساف حيث يضع في مقابل المادية القيـ اإلنسانية كالمعنكية ألنو يرػ 

. في اإلنساف كيانا متعاليا عف المادة

قد كسع المسيرؼ تحميال شامال في عممانية دمحم أرككف الذؼ اتصفت عممانية إلى 
درجة عالية مف التركيب التي تتأرجح بيف الدائرتيف الجزئية كالشاممة، عنى دمحم أرككف بدراسة 
بعض اإلشكاليات الكامنة كمحاكلة دراستيا دراسة منيجية اصطالحية في تحميميا كمحاكالت 
تسميتيا كتعريفيا، حيث تحرص المسيرؼ أيضا في شرح كتكضيح مدػ لبس مفيـك العممانية 

مف الخطأ اختزاؿ العالقات بيف الديف كالعممنة أك "كتعقيداتو عند أرككف كىك يستشيد بقكلو 
بيف الركحي كالزمني كتفصيصيا إلى مجرد مسالة فصل قانكني شكمي بينيا أك إلى مجرد 

 يرػ 3"التمييز بيف الالىكت كالفمسفة، كانطالقا مف ىذا ما يسميو أرككف بالعممانية الجديدة
المسرؼ ىذا الطرح أف أرككف يصدر ثنائية الديني كالدنيكؼ كما يطمق عمييا أرككف تسمية 

". العممانية المنفتحة"

في تحميل المسيرؼ لمعممانية دمحم أرككف يرػ في عـ تكازف عممانيتو المنفتحة، فنجد 
أرككف متناقضا في خطاباتو اإلصالحية فيك يعد أف يكرد محدكدية الفيـ العقدؼ الديني 

كعدـ مجاكزتو اإلنساف كالتعمق فيو يرجع عمى التفكير في العممانية العقمية باعتبارىا ترمي 
إلى حرية اإليماف كيرػ أرككف أيضا في مسألة الكحي كدراستيا دراسة تحميمية جينالكجية إال 
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أف أرككف يتحدث عف الكحي بكصفو لمكحي كصفا تاريخيا مؤرخا ال عقائديا، يقف المسيرؼ 
في مشكار عممانية أرككف يطالب المسيرؼ ىنا بإدخاؿ العممنة الصحيحة في المجتمعات 

. العربية اإلسالمية

مالمح الخطاب اإلسالمي الجديد 

يرػ المسيرؼ أف الكثير مف المفكريف العرب إتجيكا إلى العممانية التي تفصل بيف 
الديف كالدكلة تمؾ العممانية الجزئية التي تتمحكر في ىذه الدائرة الصغيرة رافضيف العممانية 

. الشاممة ما دفع العممانية أف تخكض ذلؾ الصراع بيف الميبرالييف كالقكمييف كاإلسالمييف

ففي منظكر المسيرؼ أف الخطاب اإلسالمي أدػ إلى تنكع الحركات اإلسالمية فقد 
أدػ الخطاب اإلسالمي إلى حركة قكمية كالخطاب العمماني إلى حركة سياسية كالخطاب 

الحداثي كما بعد الحداثي إلى حركات عديدة ماركسية كمادية كغيرىا كمف خالؿ ىذا الطرح 
. قدـ لنا المسيرؼ بداية حكؿ مضمكف مفيـك الخطاب

 كىي كممة مركبة كخالفية discourseإف كممة خطاب ىي ترجمة لمكممة اإلنجميزية 
كليا معاف عدة، كقد عرؼ الخطاب بأنو يشمل جميع أعماؿ االتصاؿ المكتكب منيا 

كالشفيي، المادؼ كالرمزؼ كىك بناء حركي يحكؼ عمى العديد مف األفكار مباشرة كغير 
مباشرة، حيث أف لكل مجتمع خطابيف كيدعك المسيرؼ غمى تطكر الخطاب العربي 

اإلسالمي ليعبر عف رؤية العرب لكاقعيـ كلمعالـ بأسره كبناء لغة اصطالحية منفتحة مستمدة 
مف تراثنا كمف لغة العمـ الحديث، فإف لمـ ينيض العالـ العربي بيذه الكجية فسيقـك اآلخر 

. 1بتطكير ىذا الخطاب بالنيابة عنو كسيتبناه العالـ العربي بكعي كمف دكف كعي

كيرػ المسيرؼ تمؾ الخيبة في الخطاب العربي عمى انو ال يكف عربيا إسالميا 
محضا، كقد شيد العصر النيضكؼ العربي منذ االستعمار ذلؾ التبني الكافر لمعظـ 
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الخطابات الغربية كالخطاب الميبرالي مثال كالخطاب الماركسي كىذيف الخطابيف ىما 
كىذا " المحاؽ بالغرب"نمكذجاف عادياف متمركزاف حكؿ الغرب كىذا ما يسميو المسيرؼ 

 euro-centerieالمحاؽ جراء تمؾ المركزية األكركبية التي فرضت نفسيا عمى اآلخر 
. 1كأصبحت ىي مركز العالـ

بحيث تتجو ىذه إلى الرؤية اإلمبريالية الداركنية، فال ينظر لنا الغرب باعتبارنا كيانا 
نما عمى أننا مادة استعمالية البد مف تنميطيا كىذا ما أفرزتو العكلمة في العالـ  مستقال كا 
العربي كقد انسحبنا في ذلؾ القفص الحديدؼ الذؼ عبر عنو فيبر كمف ثمة جعل الغرب 
لنفسو مرجعية نيائية، ثـ إف الطرح الذؼ سار بو العرب نحك الكطنية كالتمسؾ باألرض 

. كالعزة كغيرىا مف فقد اعتبرتيا الغرب أنيا ذات خاصية مف حصبة ال عقالنية

كمما الشؾ فيو اف الخطاب اإلسالمي كائف بيف نكعيف مف الخطابيف األكؿ ىك 
الخطاب الذؼ يجعل الغرب نقطة مرجعية كالثاني الخطاب التراثي كتبنيو دكف التجديد فيو 

. 2فتبنى آراء القدماء دكف أؼ محاكلة تطكير أك التعديل

يعتبر المسيرؼ أف الخطاب العربي اإلسالمي مف حيث انو خطاب تحميمي قد انغمس 
في السياسي أكثر مف الالـز بل ال نستطيع االستغناء عف السياسة إال أف التحميل البد أف 
يككف ذات رؤية معرفية شاممة فاإلسالـ بمقدكره أف يساىـ في تقديـ الحداثة اإلنسانية عمى 

أنيا بديل لمحداثة المنفصمة عف القيمة التي تؤدؼ إلى النسبية الداركنية، فإذا ما نجح 
اإلسالـ في إنجاز ىذه الميمة التاريخية فإنو سيتمكف مف تجنيد كثير مف الجماىير في العالـ 

. الغربي مف مختمف المستكيات الثقافية كالسياسية كاالجتماعية

حيث ينبو المسيرؼ في بناءه لمشركع الخطاب اإلسالمي الجديد عمى أنو ثمة عدة 
خطابات في اسـ خطاب إسالمي مف حيث أف ىذه العقيدة ليست مقصكرة عمى رقعة 

                                                           
. 49، ص نفسومرجع : أنظر- 1
. 50سكزاف حرفي، اليكية كالحركية االسالمية، مرجع سابق ، ص - 2



163 
 

جغرافية أك عرقية كاحدة عمى عكس الكثير مف العقائد عمى أف اإلسالـ منتشر في كل 
الثقافات كالتشكالت الحضارية فإف الخطاب اإلسالمي الكاحد نجده متعدد مف خطاب منغمق 

. 1كآخر منفتح كخطاب جيادؼ كىناؾ الصكفي

إف صفة الخطاب اإلسالمي ىك خطاب ذك بعد ديني إسالمي الذؼ يعبر عف أعمى 
درجات التكحيد لكف ىذا ليس كالـ هللا بل ىي اجتيادات المسمميف داخل الزماف كالمكاف 
كىك متعمق بالديف كالتراث، بحيث نجده متعدد كمتشعب الخطابات، يرػ المسيرؼ مف ىذا 

نما  الطرح أف الخطاب اإلسالمي الناضج يجب أف يدرؾ أنو ليس خطابا لممسمميف كحسب كا 
. لكل أعضاء األمة كلكل أبناء العالـ كالبشرية

ينظر المسيرؼ أف الخطاب الجديد يتككف مف عدة خطابات مختمفة أك كما يدعييا 
مستكيات األكلى ىي اإلسالـ الشعبكؼ كىك إسالـ الجماىير التي تجد نفسيا أماـ خطر 

تحطـ ثقافتيا مف خالؿ أسمكب اإلعالـ كسياسة االستيالؾ فغف ىذا المستكػ مف الخطاب 
يصدر عف فطرة سميمة كيقف في كجو تفكيكية الحداثة إال أف ىذا الخطاب يعتمد عمى 

شكميف أكليا األعماؿ الخيرية كتأسيس مؤسسات بديمة مكازية لممؤسسات الحككمية تتكفل 
. 2كترعى

إف سمات الخطاب اإلسالمي الجديد الذؼ يدعك إليو المسيرؼ ىك ذلؾ الخطاب الذؼ 
 اإلجابات الغربية الجاىزة عف األسئمة التي يطرحيا عميو الكاقع، فعميو أف باستيرادال يقنع 

أما كخطاب " اإلسالـ ىك الحل"يتسـ بأنو خطاب شامل فيك خطاب جماىيرؼ يطرح شعار 
اإلسالـ "ككخطاب فمسفي يطرح شعار " اإلسالـ ىك العدؿ"سياسي كاقتصادؼ يتضمف شعار 

كىك يتعامل مع كل مف اليكمي كالمباشر كالسياسي كاآللي كالنيائي، أؼ اف " ىك رؤية لمككف 
الخطاب اإلسالمي الجديد يصدر عف رؤية معرفية شاممة فالعممانية الشاممة تطرح رؤية 
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تغطي كل جكانب الحياة، كلذا فإف تتسـ الرؤية اإلسالمية بالشمكؿ فإف ىذه العممانية الشاممة 
ستمأل ىذا الفراغ عمى أف أساس أف عمل الخطاب الجديد ىك اإلجابة عف األسئمة التي 
طرحيا الغرب برؤية إسالمية التي تمنح اإلنساف تمؾ القيمة الركحية عمى عكس الحداثة 

. 1الغربية التي تدفع باإلنساف إلى تجاكز كل المقدسات كالقيـ
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 خالصة الفصل

 نمخص مف خالؿ ىذا الفصل أف مفيـك العممانية لـ يكف ذلؾ المفيـك البرؼء الذؼ 
انبثق مف العالـ الغربي فقد عبر عنو المسيرؼ باعتباره إشكالية قائمة بذاتيا حيث أنو متعمق 
بحركة الحداثة الغربية التي تنطكؼ عمييا عدة إشكاليات كبرػ كخصكصا المادية الكاحدية 

التي شكمت فكر العالـ الغربي في قرف التاسع عشر كالقرف العشريف كأنتجت اإلنساف األداتي 
المادؼ فأصبحت الدكلة مقابل الديف كالمادة مقابل االلو فأصبح الكضعي المقدس كالغيبي 

 .منتيي في المادة

قد أمكف لعبد الكىاب المسيرؼ أف ينتج فكرا يتعمق بجينيالكجية أشكمة الحداثة إذ 
اعتبرىا أنيا تصل إلى الديانة الييكدية التي كانت اليد الخفية لقياـ الحداثة الغربية بكل 

مضامينيا إف ىذه األيديكلكجية المسيرية التي تمخصت في حياتو الفكرية كالشخصية ما أنتج 
 .لنا نكع مف ىذا السياؽ الفكرؼ حكؿ أشكمة الحداثة الغربية كمصادرىا الخفية

تميزت عممانية المسيرؼ في شكميف األكؿ العممانية الشاممة انطمقا مف دراستيا لفكر 
الحداثة الغربية كالثانية العممانية الجزئية تمؾ العممانية الكردية التي أراد تبنييا في الفكر 
العربي عمى أف العممانية الشاممة ىي شاممة لكل قيـ اإلنسانية في إلغائيا ككضع المادة 

كالعقل كالطبيعة عممنة لحياة إنسانية أكركبية فاعتبر العممانية الجزئية ما يستكجب تبنيو عمى 
الفضاء العربي اإلسالمي عمى أساس أف ىذه األخيرة ال تعترض الديف فإف مفيكميا ىك ذلؾ 

 .    الفصل بيف الديف كالدكلة
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كمف خالؿ ما عرضناه في الفصكؿ كمف خالؿ االشتغاؿ عمى مكضكع العممانية عند 
عبد الكىاب المسيرؼ كإشكالية أساسية مف إشكالية الفكر العربي المعاصر، فتمخصنا إلى 

 :مجمكعة مف النتائج نجمميا في ما يمي

إف العممانية كمفيـك غربي ىك مصطمح ممتبس المعنى فال يمكف أف نفيمو ألنو ينسب تارة  -
. إلى العمـ أك إلى العالـ بحيث أنو ىك أيضا ال يقتصر فقط عمى الفصل بيف الديف كالدنيا

بل يتضمف المفيـك جذكر تاريخية في دالالتو المختمفة أحيانا يعبر عف النزعة العقمية التي 
يتميز بيا عصر األنكار كتارة ذلؾ الفصل بيف الحياة كالديف كاستقاللية اإلنساف كتارة أخرػ 

 .ىي ذلؾ االتجاه السياسي الذؼ يدافع عف اإلنساف كيبرز مبادغ المساكاة كالحرية

تمقي الفكر العربي لمعممانية مف خالؿ مفكريف نيضكييف أمثاؿ فرح أنطكف كسالمة مكسى -
شبمي شميل يعتبر تمقي إيجابي في محاكلة تأسيس لعممانية عربية تيدؼ إلى مسار تقدمي 
كتحديثي عربي فمنيـ مف ساؽ العممانية عمى كجو سياسي قكمي ييدؼ إلى المساكاة كمنيـ 

 .مف ارتكز عمى الحداثة الغربية برمتيا

كالجدير بالذكر أف العممانية كعالقتيا باإلسالـ استميـ أفكارا كمكاقف خصكصا ذلؾ 
 .التبني الذؼ يقف عند مرجعيات العممانية في الفكر اإلسالمي حتى القرف الثاني عشر

إف االتجاه النقدؼ الذؼ تميز بو الفكر العربي المعاصر قد درس العممانية كنظاـ في مدػ -
تكافقيا مع العالـ العربي أيضا في محاكلة عممنة الديف كدراستو دراسة تحميمية تأكيمية نقدية 
رافضة االتجاىات الدينية كاألنظمة االجتماعية التي أدت إلى تمف طريق مفيـك العممانية قد 
بادر الفكر المعاصر إلى استكماؿ مسار النيضة في محاكلة تأسيس عممانية جديدة ذات 
بنية مفاىيمية تفكيكية تفضيمية منيجية كا عطاء طابع عمماني ديني إسالمي لمفكر العربي 

 .المعاصر
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نجد التحميل النقدؼ المحض كالمركز عند عبد الكىاب المسيرؼ في مشركعو الفكرؼ 
فاف مف منظكره الفمسفي إف نشأة ىذيف . كتعمقو البالغ في تفسيره لمعممانية كالحداثة

المفيكميف في العالـ الغربي كاف تحت أقنعة خفية مكنت مف ظيكر ىذه المفيـك ككما أشار 
إلييا في مكسكعتو الييكدية كالصييكنية الجديدة، حيث أف إشكاليتو حكؿ العممانية كالتي 
تتضمف العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة باعتبار أف ىذه األخيرة ىي ممخص الحداثة 

الغربية أما عف العممانية الجزئية فيي مف منظكر المسيرؼ ذلؾ المفيـك الكردؼ الذؼ يمكف 
 .أف يتبناه العالـ العربي اإلسالمي

كما أف العممانية الشاممة كما تنطكؼ عنيا مف نظرة سمبية أشار إلييا المسيرؼ عمى 
أنيا أقحمت اإلنساف في المادة كألغت قيمة اإلنسانية كىذا ما أنتجتو الحداثة الغربية ككلكجيا 
نحك المادة كالطبيعة كاإليماف بيا ك إلغاء فكرة هللا حيث أف ىذه الفكرة ىي مف أفكار الحركة 

 .النازية الغربية

فاف الحداثة كتأسيس لمعممانية المؤدػ معناىا إلى الفصل بيف الديف الدنيا ما جعل 
اإلنساف ذات طابع أداني عممي براغماتي، استنزفت تمؾ الركحية اإلنسانية المقدسة 

 .كأصبحت دكلة المدنية ىي المقدس األساسي في الغرب األكركبي

إف محاكلة خمق عممانية شاممة في العالـ العربي استصيغ في نظر المسيرؼ عف 
طريق العكلمة كالتي اعتبرىا المسيرؼ إحدػ سياسات الحركة الصييكنية االمبريالية عمى 

أساس أف العممانية الشاممة تتضمف في مبادئيا الكاحدية المادية كمدػ تشعبيا بأفكار ييكدية 
محضة، فبدأت العممانية مف منظكر المسيرؼ كخطاب تحميمي مفاىيمي يحيل إلى تحرير 

 .المفاىيـ مف أؼ قيكد تحيزية كتبني عدة مناىج منيا التركيب كالمعرفي

فبرغـ مف مشركع الفكرؼ لدػ  المسيرؼ الذؼ كضعو في مرتبة عميا كسط مفكريف 
 :عرب لـ يسمؾ النقد اتجاه فكره كخصكصا العممانية كالتي تتمخص في النقاط اآلتية
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التناقض الكاضح بيف تعريفو لمعممانية ذلؾ المعنى الممتبس الذؼ قدـ لو في إشكالية -
العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة حيث رأػ ناقدؼ المسيرؼ أنو قد شكه المعاني األساسية 

لمعممانية كلـ يتحمى بالمكضكعية التامة في تحميمو لمفيـك العممانية، كاعتبر أف العممانية عمى 
نكعيف بحيث أنيا مخالفة ما كرد في تعريفيا، إضافة أف المسيرؼ قد نظر إلى مصطمح 

العممانية كالدراسات المتعمقة بالمكضكع متناقضة لكضكح المصطمح، كما أف رؤيتو حكؿ ما 
يتعرض المصطمح مف مراجعات ما أدت إلى نفي المعاني األساسي لو كيعتبر ىذا استدالؿ 

 .خاطئا فال مضرة لمراجعة أؼ مفيـك ألف المعنى الحقيق لممصطمح ىك قاعدة المعنى

أما بخصكص العممانية الشاممة فقد اعتبرىا البعض أنيا إشكالية اصطنعيا المسيرؼ عمى -
أساس أف ىذا المفيـك في أصمو يعبر عف دكر اإلنساف في اختيار القيـ دكف تدخل في 

اختياره فمعنى العممانية الشاممة في رأؼ المسيرؼ التي عبرت عف فصل كل القيـ اإلنسانية 
عف الطبيعة كالحياة، فيك اتياـ كاضح لمبادغ العممانية فيك قد خمط بيف ما أنتجتو الحداثة 

 .كبيف تصكرات العممانية

كالعممانية ليست مسؤكلة عف ما أنتجتو الحداثة كمف خالؿ ىذا األمر ما أدػ بو إلى أف 
 .يستنتج رؤية قاطعة عمى ما يحكيو ىذا المصطمح مف إيديكلكجيات

كطرح المسيرؼ أيضا عف إشكالية المصطمح في العالـ العربي كعمى أنو متبعثر المعاني -
كىذا ما جعمو يكتسي نظرة غامضة كمبيمة عند مفكرؼ العالـ العربي فقد اكتست ىذه النظرة 
تأرجحا بيف الرؤية الجزئية كالشاممة، تناسبا منو ذلؾ االختالؼ النسبي داخل الكطف العربي، 
كما أف العممانية ىي محل مخبر كل مفكر فميس بالضركرة أف تنطبق المحاكلة عمى معنى 
العممانية بمفيكميا األساسي، كقد كقع المسيرؼ في خطأ في مشكمة التعريف لمعممانية في 
، ككأنو ىك المفيـك الكحيد الذؼ  العالـ العربي كأقحـ بعض المياديف عمى حساب المفيـك

 .يتحكـ بمصير اإلنساف
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كقد حاكؿ المسيرؼ أيضا بتقابل الطبيعة كالمادة كمرجعية كاحدة كاستند إلى مرجعيات -
أخرػ يثرؼ بيا مشكمة الحداثة كىي السكؽ كالمصنع كالتي تعتبر ىذه كمكنيات العممنة 

مخالفا بذلؾ كقائع فكرية كعممية كاقتصادية متعددة تتناكؿ كال مف مجالي الطبيعة . الشاممة
 .كالمادة برؤػ متباينة

إف ىذه الحممة النقدية عمى  فكر المسيرؼ كخاصة العممانية الجزئية كالعممانية الشاممة ال 
يقمل مف مشركعو الفمسفي الذؼ حقق درجة غير مسبكقة مف الذيكع كاالنتشار خالؿ العقد 
األخير بيف قاعدة كاسعة مف المثقفيف كالقراء العرب، كمف منظكر تاريخي يمكف القكؿ أف 

المسيرؼ قد كصل بحركة تحرر الفكر العربي المعاصر مف سطكة الفكر الغربي عميو ككانت 
جيكد المسيرؼ مكنتو مف احتالؿ مكانة كسط مفكرؼ العالـ العربي كاعتبار مشركعو ابرز 

 . منجز حضارؼ معاصر بما يحتكيو مف النقد المعرفي لمحداثة الغربية كالعممانية
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