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:رامللخص

ع  ًىشح هزا اإلالاٌ بعن مالمذ واكعىا الفىشي اإلاخإصم، بشغم جشاهمُت اإلاؽاَس

ا واًذًىلىحُا، غير ؤن الىيىؿ الزي عشفخه  ت العشبُت وجىىعها فىٍش الخماٍس

مجخمعاجىا مىز كشون ال صاٌ هى العمت الغالبت في واكعىا الشاهً،  لزا اسجإًىا ؤن 

ت وؤلاحشاثُت للمؽشوع ؤلاظالمىي اإلاعاـش  وعلي المىء على ألاظغ الفىٍش

هإخذ البذاثل اإلاىشوخت في واكعىا الشاهً، وجىلُذ بعن مالمده، في وشوخاجه 

ت وآلُت جىبُلها وبعثها في الىاكع ؤلاحشاجي العملي ا بعذما وشخذ . الفىٍش خفـى

ساهىا بعن الخُاساث ؤلاظالمُت هفعها هبذًل للذهخاجىسٍاث اللاثمت، لزا حعاءلىا 

ت ؤلاظالمُت مؽشوعها  ت التي جبني علحها هزه الخُاساث الفىٍش عً ألاسلُت الىظٍش

. الخماسي، وهل هى مؽشوع مذسن وواع للخغير اإلادعاسع ألؼياٌ الخُاة

:رالكلمات املفتاحية
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.  اإلاعخلبل- الاًذًىلىحُا
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Abstract : 

This article presents some of the characteristics of our 

intellectual reality, despite the accumulation of projects of Arab 

civilizations and their intellectual and ideological diversity, but 

the recalcitrance that our societies have known for centuries is 

still the predominant feature of our current reality,We have 

therefore decided to shed light on the intellectual and procedural 

foundations of the contemporary Islamic project as one of the 

alternatives presented in our current reality and to clarify some 

of its characteristics in its intellectual ideas and the mechanism 

of its implementation in procedural practice.Especially after the 

introduction of some Islamic currents as an alternative to the 

existing dictatorships, we asked what were the theoretical 

foundations of these intellectual currents on their civilizational 

project and whether it was a conscious project of change.. 

Key words: 

 Thought ,Arabic, Islamic , civilization , history , state , time 

,West ,ideology ,future. 

مدخل  

ت العشبُت مىز عفش الجهمت بلى  ع الخماٍس بن اإلاخإمل في واكع اإلاؽاَس

ًىمىا هزا ًدبذي له حلُا ان اللالب الزي ًدخىحها حمُعا هى الضمً اإلااض ي، دون 

الخمعً الجُذ في الفشق بين الضمً الخُاحي اإلاشجبي بؽيل الخي والضمً 

ت الشامُت بلى الخغُير  ع الخماٍس الخلذمي، مً هىا باإلميان ؤن هفعش بخفاق اإلاؽاَس

- الخالش- بعذم بظدُعاب البعذ الىظُفي ألبعاد الضمان الثالر اإلااض ي

ت علُمت ؤو ؤلاظخغشاق لمً بعذ واخذ على  اإلاعخلبل، وؼشخها بفشوك هظٍش

ش عجضها ؤمام واكع  ت بعذ جبًر خعاب بلُت ألابعاد، ألن مً ؼإن الفشوك الىظٍش

ما ؤن جللي الخبعُت على عاجم الضمً غير الخالش، هخخىيء اإلااض ي مثال وحعله 

وله معىغا سثِعُا في بهخياظخه، ؤو ؤلاعشاك عً واكع ما باججاه ما لم ًدذر ؤي 

باججاه اإلاعخلبل ومداولت اللبن فُه على ـىسة مجهىلت ال جفُذ الىاكع في 

ش يء، هما ؤن مً ؼإن ؤلاكباٌ على بعذ صمني واخذ دون ألابعاد ألاخشي ؤن ًىهً 

ت كذًمت لها كُمت لىجها  ل اإلااض ي مثال بلى مجشد عملت ؤزٍش الىعي بالضمً، هخدٍى
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خعلم ألامش باإلااسخين الزًً ًدعلىن بدىادر ألابىاٌ،  غير كابلت لإلظخعماٌ، ٍو

عشدون ؤفعاٌ وؤخىاء اإلااض ي دون حعل رلً بظهاما مجهم في جذعُم الخالش  َو

فمال عً اإلاعخلبل، لزلً بادسث فلعفاث الخلذم لخىَشغ مجاوصة هُفُت في 

ت، جماما هما خذر مع اإلاؽشوع  حعاملها مع الضمً بفىسة ال جخلى مً الخٍُى

ت العشبُت اإلاعاـشة ال ججذ  الخماسي الغشبي، لزا هجذ بعن الخُاساث الفىٍش

خشحا في اعخماد اظتراجُجُاث آلاخش الخماسي والبدث في بمياهُت ـُاغتها على 

ت مً ؤحل جدلُم وزبتها، في اإلالابل هىان مً ًىظش بلى  ـعُذ الزاث الخماٍس

. هزا اإلاؽشوع وهزه الشئٍت على ؤجها مجشد مؽشوع مخجذد في ؤلاظخعماس والغضو 

لزا بسجإًىا مً خالٌ هزا اإلاذخل الىظشي الخامل إلاالمذ واكعىا الفىشي ؤن 

ت وؤلاحشاثُت للمؽشوع ؤلاظالمىي اإلاعاـش  وعلي المىء على ألاظغ الفىٍش

هإخذ البذاثل اإلاىشوخت في واكعىا الشاهً، وجىلُذ بعن مالمده، في وشوخاجه 

ت وآلُت جىبُلها وبعثها في الىاكع ؤلاحشاجي العملي ت . الفىٍش فما هي ألاسلُت الىظٍش

التي جبني علحها هزه الخُاساث ؤلاظالمُت مؽشوعها الخماسي، اإلاذسن والىاعي 

للخغير اإلادعاسع ألؼياٌ الخُاة؟ 

:ربين يدي املشسوع  -

بهدمىس الظاهشة ؤلاظالمُت في عاإلاىا العشبي ؤلاظالمي وكذسة جُاساتها على 

الخعبئت والخؽذ بفىسة مميزةجشجب عىه بوؽغاٌ الىخىباث الخاهمت ال في ؤكىاسها 

العشبُت ؤلاظالمُت فدعب بل في العالم بإظشه بالظاهشة ؤلاظالمُت، لمً بواس 

زلافت وىهُت ًفشلها هظام عالمي حذًذ حغُب عً فاعلُخه اإلاجخمعاث العشبُت 

ؤلاظالمُت، فإضخذ الىخابت والبدث خٌى ؤلاظالم والظاهشة ؤلاظالمُت ٌؽغل 

حل الثلافت العُاظُت العاإلاُت اإلاعاـشة ختى ـاس ًفىلح علحها باإلاىلت باعخباس 

ؤجها ؤضخذ حعخلىب بهخمام اإلاعدؽشكين والعاظت والصخفُين والفالظفت 

ذًً مجهم واإلاعاسلين لىظم ... وعلماء الىفغ وؤلاحخماع وغيرهم اإلاٍا

واًذًىلىحُاث الخُاساث ؤلاظالمُت اإلاعاـشة، لزا البذ مً البدث ؤوال في الىحه 

.  اإلافاهُمي للعلل العشبي ؤلاظالمي بغُت معشفت مىكع الىهً وجذاسهه
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ر:رفي إشكاليات العقل العسبي إلاسالمي املعاصس-رر1

الصخفُت ؤلاظالمُت اإلاعاـشة راث بىاء فىشي مخميز وخاؿ باعخباسها  

لزا فما ًجب ؤن . ولُذة بِئاث وؤولـاع زلافُت واحخماعُت واكخفادًت معلذة

يبغي ؤن حعُه الزاهشة الىاعُت ؤن بؼيالُت العلل العشبي ؤلاظالمي  ًفهم حُذا ٍو

اإلاعاـش ال جىمً في اللُم ؤو في الىفىؿ بهما في هُفُت الخعامل مع هزه اللُم 

ـت التي . وفي ؤظالُب فهم وجدلُل هزه الىفىؿ فاإلاخمعً لإلؼيالُـاث الخماٍس

ً الفىشي  جفاخب خىابىا اإلاعاـش جىالعه خلُلت مشة ؤال وهي هؽاؼت الخيٍى

وخُىما جخعبىا ؤو وعجض عً "والثلافي والشوحي، ففشها مغشمين بخىاب الثىاثُاث 

وهىزا ـاس الفىش العشبي هما ًلٌى " اإلاخشج مً مــإصق الضوج هلجإ بلى الخلفُلُت 

مُذاهـا لفشاع ال حهذؤ بال لِؽخذ بين مشحعُخين مشحعُت "مدمذ عابذ الجابشي 

ت جيخمي بلى اإلاعخلبل ، وبهزا جدذدث 2"جشازُت جيخمي بلى اإلااض ي ومشحعُت جهمٍى

ت  )( جهمت–جإخش )معالم وؤوش هزا الفىش وفم هزه ألاصواج اإلافهىمُت  - اظخمشاٍس

فما هي ألاوش اإلاشحعُت التي بىِذ في ظُاكها هزه . ( خذازت–جللُذ  )(كىُعت

ألاصواج اإلافاهُمُت؟ وما هي خذود اظخمشاس الاظخئىاط بهزه اإلاشحعُت في جإمـل 

. البعث الخماسي اإلايؽىد؟ 

ذ   بن حعاملىا مع كماًاها بفىسة اهفعالُت دون جدىُم مىىم الىاكع ًٍض

ىمي معاوي ؤلاخباه والعجض عً الجهىك  علـذ ؤلاؼيالُاث ٍو في خذة ألاصمت َو

الخماسي، فالبعث الخماسي الزي هيؽذه ال ًخم بال مً خالٌ فهم الىق اإلاىحى 

واظدُعاب الىاكع اإلاعاـش بعللُـت معدىيرة بشوح العفـش وزلافخه، ولً ًخإث رلً 

بال بةعادة وشح ؤلاؼيالُاث والغـىؿ في ؤبعـادها ألاهثر غمىلـا وجدذًذ ألاظباب 

الخلُلُـت ٍالتي ؤهخجتها دون ما حعفب ؤو جىشف، فُخدذر سفاعت الىهىـاوي عً 

ؤهه مً اإلاعلىم ؤن البلذة ؤو اإلاذًىت جبلغ مً الخماسة على كذس " رلً فُلٌى 

. 3"معشفتها وبعذها عً خالت الخىخؾ 

وفي ظل هزه الخفىساث العاثذة ومعىُاث عاإلاىا الشاهً، فشك على 

العلـل العُاظـي العشبي ؤلاظالمي اإلاعاـش اإلاشاحعت الجذًت والخدلُل العُاس ي 

اإلاعمم بصاء  ؤوشوخاث زالر ؼغلذ فماء واظعا في فىـش وواكع اإلاجخمعاث 
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هظام الخىم وؼيل الذولت، وآلُت هزا الخىم بلافت بلى : ؤلاظالمُت ؤال وهي

ؤوشوخت ؤلاظالم العُاس ي والتي جدىلذ الُىم في مجخمعاجىا بلى ظاهشة احخماعُت 

. معلذة 

ت هي في عالكت  ولعل الهاحغ الشثِس ي الزي ًاوش لهزه ؤلاؼياالث الىظٍش

ألاها العشبُت ؤلاظالمُت باآلخش الخماسي، والتي جدخم علُىا لشوسة مشاحعت 

ع الشاهىت عبر هلذ الزاث  ، لبىاء مؽشوع مفالخت وجىاـل Autocritiqueاإلاؽاَس

ىا الخماسي، ظاعين ألن هبلغ هخاثج وهدلم ؤدواث  هجذد فُه فهمىا ألظباب هيـى

مىهجُت هلىم بخعذًلها وفم الىاكع الخماسي ؤلاظالمي هةلاءة لفهم ساهً 

 .الزاث

ر.التتاصل مع الغير لتأسيس املعسفة بالرات:رإلاسالم و الغسب-2

لعل ؤهم اللماًا التي باجذ حؽغل خالشها هما اإلاعخلبل وحؽيل في 

عملها وبمخذاداتها مالمذ اإلافير العشبي مع بذاًت اللشن الجذًذ كماًا اإلاجخمع 

ت الثلافُت، جدذي الخغٍشب، اإلاثلف العشبي وألاصمت  اإلاذوي، العشب والعىإلات، الهٍى

وهزا كماًا اللىمُت والىخـذة العشبُـت، وما ًاظغ لهزه ؤلاؼيالُاث في واكعها 

ؤلاحشاجي عالكت ألامت العشبُت باآلخش الخماسي، فُلٌى ساؼذ الغىىش ي ًبهه كذ آن 

ألاوان لىىشح عالكخىا بالغشب جاسهين مىاكع سدود ألافعاٌ ومشهبـاث الىلـق 

والغشوس ًدذوها ألامل للمعاهمت في ولع مؽشوع خماسي بظالمي ٌعخعُذ به 

اإلاعلمىن مىكعـهم هلىة هبري في العالم تهذي بلى الخم والعذٌ وجىلز مياظب 

. 4ؤلاوعاهُت مً المُاع والذماًس 

لىً هجذ ؤن سخلت البدثعً الزاث العشبُت وجدذًذ عالكتها 

لا  ا، لم ٌعذ ًشي الفىش العشبي وٍش باآلخشالخماسي، لم جخجاوص زالىزا فىٍش

للخالؿ مً الخخلف وجدلُم الجهمت بال عبر ؤخذ ؤكىابهالثالر، ؤولها، ًجذ 

خ الغشبي ؤو هما ٌعبر عً رلً ظالمت  خ العشبي بالخاٍس الجهمت عبر ممازلت الخاٍس

مىس ى ؤهه برا واهذ الؽمغ حؽشق مً الؽشق فةن الىىس ًإحي بلُىا مً الغشب، 

وزاهحهما ًجذ الجهمـت عبر مداهـاة الخـشار ؤلاظالمي خُث ًلخمغ مً مشحعُت 

لـٌى حماٌ الذًً ألافغاوي في هزا  العلف ما ًمىىه مً ججاوص الىعي اإلاخخلف، ٍو
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الفذًد بر صاٌ ما وان ظببا في الفعىد، خفل الهبىه وولما صاٌ ما هـان ظببا في 

العلىه خفل الفعىد، بلافت بلى جُاس زالث داع بلى جىفُلُت بين الىمىرحين 

ومضاوحت بُجهما ختى ال هبلى في مىإي عً الخدىالث التي ًىاهبها آلاخش 

الخُت ألاولى  الخماسي، ًوعىذ خذود هزه الاجفاالث ًخمىلع ؤهفاس اإلاذسظت ؤلـا

سفاعت الىهىاوي وخير الذًً الخىوس ي فىخاباتهم اإلاخلاسبت جىؽف عً بسادة في 

الخدلُل والترهُب والبدث عً الخىفُم اإلامىً بين مىاد غشبُت وبًمان 

عت وهىع خُاة احخماعُت عاًجها هاالء خالٌ *بظالمًي  بين جإهُذ وفائهم للؽَش

 5"بكامتهم بإوسبا

ت مُياهضماثوكذ ظاهم في جبلىس هزا الىعي العشبي، البدث عً   لشوٍس

إلًجاد البذًل اإلاعخلبلي، بلافت بلى مجمىعت مً ؤلاؼياالث التي خذدث آلُاث 

 إلاارا جإخش اإلاعلمىن وجلذم 
ً
الخفىير للعلل العشبي، ؤبشصها وؤهمها ظاالي الجهمت

غيرهم؟ وهُف ًمىً ججاوص الخإخش العاثـذ في اإلاجخمعـاث العشبُت؟ 

خفشع عجهما ؤظئلت ؤظاظُت جخعلم بىُفُت مىاحهت اللُم الغشبُت التي  ٍو

ـب ؤال وهي  ـاح الخغٍش هما وشخها ساؼذ الغىىش ي ًالغشب ما خلُلخت ؟ – خملتهـا ٍس

وما ظش جفىكه؟ هُـف هخعامل معه؟ مارا ًجب ؤن هإخز مً ؤفياسه إلخُاء 

مذهُدىا، واهدعاب اللىة الالصمت، وللذخـٌى في العالم الخذًث دون خؽُت 

اهذ 6"الزوبان؟ بلى ؤي مذي ًمىـً ؤن هخفخـذ على الغـشب مع بلاثىا معلمين؟ ٍو

ذعى . الغىىش ي على وحىب وشح هزا اإلاؽيل في اججاه الخىاس الىاعي مع الغشب ٍو

مً حاهب آخش ظمير ؤمين  ًبلى لشوسة وشح هلاػ الىلع الشاهً في الىوـً 

العـشبي، مً حمُع هىاخُه ؤلاًذًىلىحُت والعُاظُت وغيرها، على ؤظاط جلذًش 

 7"آلُاث الخىظع الشؤظمالي العالمي، جلذًشا ؼامال وصخُدا 

زمت خلُلت واخذة ؤال وهي لشوسة بلىسة خىاب هلذي عشبي،بىلذ ؤبيُت  

وبدسان الخلاثم اإلاىللت - هما ًفىلـذ على رلً في فىشها اإلاعاـش– العلل 

لإلًذًىلىحُا الغشبُت، فالغشب ًبدث بلى ًؤن ًللي الفىش العشبي بىفعه بللاء وامال 

 8"في ؤخمان العلماهُت 
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 ٌ هل مىاهبت آلاخش الخماسي جلخض ي مىا اهتهاج : وهزا ما ًذعىها للدعائ

ؤظالُبه ؤم جبني فلعفاجه بؽيل مىلم؟  

ؤما فُما ًخعلم باإلظالمُين، واعخلادا مجهم بإن زلافت ؤلاظالم وىهُت  

لِعذ كفشا على ؤمت دون غيرها، وؤن ؤلاظالم دًً ًحًي ًداٌو بدماج الخُاة في 

الذًً والذًً في الخُاة، وؤهه زلافت وظُاظت واحخماع وجلً بالفعل كىجه التي 

ججعل مىه بًذًىلىحُـت عاإلاُـت ال جلخفـش على ؤسك ؤو بلذ، واهىالكـا مً هزا 

اإلاعىي ًهـان الاخخجاج على الغشب هى ؤخذ اإلاىلىعاث الشثِعُت اإلالهمت للخشهت 

ؤلاظالمُت، وسبما وان الفشاع لذ الغشب هؽشه لخدلُم الخذ ألادوى مً 

الاظخلـالٌ الزاحي، ووان اإلادشن ألاٌو للخىاب ؤلاظالمي راجه ولعل الخفاثق 

التي وبعذ العالكاث الغشبُت ؤلاًشاهُت بعذ الثىسة كذ عبرث عً رلً على 

 9"اإلاعخىي العُاس ي 

تها، بر ًلٌى   لىً هزا ؤلاكفاء لآلخش هى حغُِب للزاث وومغ لهٍى

". فهم آلاخش ٌعاعذ على فهم الزاث : "مدمذ بكباٌ ؤن

 : لزا هشي ؤن عالكخىا باآلخش الخماسي ًيبغي ؤن جخإظغ على كاعذجين

الخإظِغ إلاىهجُت هلذًت لىلع آلاخش مىلىعا للذساظت مً خالٌ بخالٌ ول - 01

اث الفلعفُت  الخماًضاث واإلالاسباث اإلامىىت لفهم هزا آلاخش عبر ول اإلاعخٍى

.   والىفعُت وؤلاحخماعُت والثلافُت والذًيُت

ت عشبُت بعلالهُت مىفخدت جىاـلُت جمع الذًً في - 02 ٍش اظدؽشاف لخظت جىٍى

. ولبىاء خىاس ومفالخت داخل رواجىا هفعها، ومع جشاثها والغير. خعاباتها

:ررالدولة إلاسالمية بين املتزوث والتجديد -ر3

مع خمىسالدعاٌئ خٌى وبُعت الذولت والبدث عً مُياهيزماتها وعللها  

وغاثُاتها ًدمش فىشهـا العـشبي حعاٌئ ؤخش ًخعلم بالذولت واإلاجخمع ؤلاظالمي 

ت عً  مىً ؤن ًىشح على الؽيل ألاحًي هل عشفذ اإلاجخمعاث ؤلاظالمُت هظٍش ٍو

رالذولت ؟ 
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وبمجشد وشح هزا العااٌ جخعاسك ألافياس وجدىاكن فُلٌى عبذ هللا 

ت الذولت هي وخذها التي جىظش بلى الىُان : "العشوي برا اـىلخىا على ؤن هظٍش

العُاس ي هخجعُذ للعلل وألاخالق ًدم لىا ؤن هلٌى ؤن الفىش ؤلاظالمي اللذًم 

ت  بما فُه ابً خلذون ًخممً ؤخالكُاث واحخماعُاث لىىه ال ًخممً هظٍش

 
ً
خُـت فُلٌى العـشوي10"الذولت : ، هزا مً الجاهب الفىشي ؤما مً الىاخُت الخاٍس

ف الذولت ؤلاظالمُت ـعب بن لم ًىً معخدُال" والفعىبت ال جإحي مً . بن ـو

وؽإث بىُفُت . كلت اإلافادس واإلاعلىماث بلذس ما جإحي مً عملُت جيىن الذولت راتها

 11وبُعُت في اإلاجخمع اللبلي العشبًي 

 لىً ًظل هذف الذولت ألاظاس ي هى حؽىُل بواس العالكاث 

ىها، ورلً عً  الاحخماعُتوالاكخفادًت والخُلىلت ؤمام العشاكُل العاثلت لخدٍش

عاث، وهزا ما ًخجعذ خلُلت في فىشهـا  م مجمىعت مً اللىاهين والدؽَش وٍش

ؤلاظالمي مىز وؽىء دولت اإلاذًىت بلى غاًت ما حاد به الفىش ؤلاظالمي الخذًث 

واإلاعاـش، والزي ٌعخبر هلىت بذاًت في بعادة ججذًذ ألاظغ اإلاعشفُت للعُاظت 

يىن رلً  بةعادة بىاء اللُم اإلاشحعُت وبعادة "اإلاذهُت وفم ما ًلخمُه العفش ٍو

جإظِغ الذولت التي جلع على عاجلها مهام كُادة الجماعت والجماعاث العشبُت التي 

لت خىمها ومبادئها  اهففلذ عً العلىىت وؤـبذ علحها ؤن جلشس هفعها في وٍش

. 12"وملىماجه 

وباعخبـاس ؤن الفىش ؤلاظالمي الخذًث ٌؽيل مشحعُـت ؤظاظُـت في فىش الجماعاث 

ؤلاظالمُت اإلاعاـشة وحب علُىا الخىشق بلى معإلـت الذولـت مً خالٌ الخفىس 

ؤلاظالمُالخذًث لها، فما هي ؤهم اإلافاهُم واإلاىىللاث الشثِعُت التي ؤظعذ 

للذولت ؤلاظالمُت الخذًثت؟  

ًمىً اللٌى ؤن معظم مفىشي هزه الخلبت الضمىُت لم ًمذوها 

 للذولت بل وان جشهيزهم على وظاثفها والعىاـش اإلايىهت لها وهزا 
ً
بمفاهُم ًمدذدة

خٌى الذولت فىجذه حذ مخإزش  (1873ـ1801)ما ًخجلى في جفىس سفاعت الىهىاوي 

ت التي جخخلف عً الذولت  باإلاذهُت الغشبُت، فلذم لىا مفهىم الذولت العفٍش

الذًيُت وؤعىى مفهىما حذًذا إلاعنى الىوً والىوىُت ولم جخممً هظشجه هزه 
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بعذا غشبُا خالفـا بل هجذه على ًلين بعذم وحىد اخخالف هبير بين مبادت 

الؽشع ؤلاظالمي واإلابادت الخاـت باللاهىن الىبُعـي التي ؤكُمذ على ملخماه 

. دظاجير ؤوسبا الخذًثـت فال ًىحذ هىان ؤي حعـاسك بين العلم ألاوسبي وؤلاظالم

سهيزجين ؤظاظِخين ًهما اللىة "وبهزا فلذ ؤكام الىهىاوي الذولـت على 

الخاهمـت التي جممً الاظخلشاس والىظام في العالكاث الاحخماعُت واللىة اإلاديىمت 

ت اإلاخمخعت باإلاىافع العمىمُت فُما ًدخاج  وهي اللىة ألاهلُت اإلادشصة لىماٌ الخٍش

 13"بلُه ؤلاوعان في معاؼه ووحىده وجدفُـل ظعادجـه في الذهُا  وآلاخشة

بلافت بلى الىهىاوي الزي آمً بمشوسة جدلُم التزاوج الفىشي الغشبي 

والعشبي في ظل اإلاعخلذاث الذًيُت ًخعامل حماٌ الذًً ألافغاوي مع اإلاىلىع مً 

ً هما العفبُت : "وحهت ؤخشي فهى ًشًي ؤن الذولت ال جخدلم بال بخدلُم عىفٍش

بذو ؤن ألافغاوي ٌعىي ؤهمُت للىة الذًً الزي كامذ على ؤظاظه وبه  والذًً ٍو

 
ً
 14"جىخذ العشب في كىة العفبُت

اهذ على ؤن ظبب ظلىه الخماسة ؤلاظالمُت هى بهماٌ ما وان  ًِ وبهزا فاألفغاوي 

. ظببا في الفعىد ؤال و هى الذًً 

برن وبملخض ى اإلاعىُاث العابلت، وبالعىدة بلى اإلاىسور ؤلاظالمي 

ًاعخباسه اللاعذة ألاظاظُت ليل البىاء الىظشي ألي مؽشوع بظالمي في ؤي عفش، 

ر.ًمىً ؤن وعشج على ؼيل الخىم في ظل دولت ؤلاظالم ألاولى

ال ؼً ؤن العشب كبل ؤلاظالم بدىم وبُعت مجخمعهم اللبلي، افخلذوا 

ـاث الفىش العُاس ي، ورلً ما جشجب علُه ظعحهم الذاثم ًللؽهشة  الىثير مً ؤولٍى

واإلااٌ واللهشوالضعامت ولىا في خىادر بذاًت الذعىة اإلادمذًت ؤدلت على جفىس 

ذ مليا ؟  15...."صعماء كَشؾ ألهذاف اإلاجخمـع، بر كالـىا إلادمـذ، ؤجٍش

وعلى بزش ظهىس الذعىة اإلادمذًت، ـاس اإلاجخمع ؤلاظالمي ًدمل جفىسا 

عمل على جدلُم غاًاث  حذًذا للخُاة، بدُث ـاس ًيخظم وفم هظام واخذ َو

دذد الاعخباساث الفشدًت والجماعُت في ظل مجخمع ٌعىده الؽعىس يظام ة، ٍو

ف هزا اإلاجخمع بالذولت ؟  العام بالخمامً والخأخي، فهل ًمىً ـو
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برا بهخللىا بلى الخفـىس ؤلاظالمي وحىهـش الشظالـت " ًلٌى عبذ الغاوي بعُىوي

كذ خملذ ميؽإ الذولت ؤلاظالمُت و ..( م634-571)-مدمذ علُه الفالة والعالم

 16"جفىساتها 

عت، الذًً والذولت، العبادة  فشظالت ؤلاظالم جخممً العلُذة والؽَش

. والعُاظت، وؤظمـى اإلابادت ألاخالكُت

خُت الذولت ؤلاظالمُت، ًمىً لىا جدذًذ بذاًاتها ألاولى مع  وفي خذًثىا عً جاٍس

م غير ؤن . بُعتي العلبـت ألاولى والثاهُت بين حجاج ألاوط والخضسج والشظٌى الىٍش

ـخ الخلُلـي للُام دولـت بظالمُت بذؤ مع هجشة الشظٌى ـلى هللا علُه وظلم  الخاٍس

بلى ًثرب خُث جىافشث ؤسوان الذولت الىاؼئت واإلامثلت في بكلُم ؼعب وظلىت 

ظُاظُت ممثلت في شخق الىبي، وكذ عمل علُه الفـالة والعالم على بسظاء 

ً وبىاء مسجذ  دعاثم هزه العلىت مً خالٌ مااخاجه بين ألاهفاس واإلاهاحٍش

اإلاذًىـت والزي ٌعخبر مياها للفالة وملشا للخيىمت ًبرن لم ٌعذ مدمذ علُه الفـالة 

والعـالم في اإلاذًىت اإلاىىسة سظىال وهبُا فدعب بل ؤـبذ هزلً سظىال وهبُا 

وخاهما في آن واخذ، فيان علُه ؤن ًشعى ؼاون الىاط في اإلاجخمع الُثربي وؤن 

شة العشبُت  ًبني ماظعاث الذولت فُه وؤن ًخابع وؽش حعالُم ؤلاظالم في ؼبه الجٍض

 17"و خاسحها

ولخدلُم وجذعُم ظُاظخه هزه ًولع الشظـٌى ـلى هللا علُه وظلم 

ً ؤظاظُين وواهذ  باعخباسه سثِغ الذولت دظخىسا لها اللشآن والعىت همفذٍس

مىىلله جلً اإلابادت ؤلاوعاهُت هدعً الجىاس والخعاون والعذٌ والىصح 

. 18"والىفُدت بلى حاهب بخخـشام العلُذة والعباد

مىً اعخباس البذاًت الخإظِعُت لذولت ؤلاظالم، الىزُلت الذظخىسٍـت  ٍو

التي ـاغها علُـه الفـالة والعالم والتي مً خاللها هظمذ ؤمىس الجماعت 

ؤلاظالمُت ورلً بخدذًذ الخلـىق والىاحباث اإلاللاة على عاجم ول فشد وحماعت 

مىً  ممً ٌعِؽىن في هىف الذولت اإلادمذًت ظىاء ؤواهىا معلمين ؤم غيرهم ٍو

: اخخفاس ؤلاظتراجُجُت العامت التي وسدث في الصخُفت فُما ًلي
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جدذًذ مفهىم ألامت والزي ٌؽمل اإلاعلمين حمُعا، بلافت بلى الفئـاث الغير - 1

. معلمت اإلاىالُت للمعلمين

جدذًذ ـفاث اإلاامً الخم  - 2

جبُان الىاحب و ببشاص الخلىق - 3

بلافت بلى هزه اإلابادت العامت كام هظام الخىم في ؤلاظالم على هظام الؽىسي في 

الخىم  

. وؤلاداسة،  وعلى مبذؤ العذٌ واإلاعاواة في اللماء وغير اللماء

برن هي ؤهم الىلاه التي اخخىتها الصخُفت ًوهي الصخُفت التي حعخبر بدم وزُلـت 

ذ على ؤسبعت  فها الىبي مدمذ ـلى هللا علُه وظلم مىز ما ًٍض ظُاظُت هامـت ـو

 19"عؽش كشها مً الضمان والتي كشسث الخلىق اإلاذهُت والعُاظُت لعيان ًثرب

وكذ اجخزث الذولت ؤلاظالمُت بعذ وفاة سثِعها ألاٌو ؼيل الخالفت في 

" الخىم اهىالكا وججعُذا إلابذؤ الؽىسي والخالفت ٌعشفها ابً خلذون فُلٌى 

الخالفت هي خمل اليافت على ملخض ى الىظش الؽشعي في مفالخهم ألاخشوٍت 

ت الشاحعت بلحها، بر ؤخىاٌ الذهُا جشحع ولها عىذ الؽشع بلى اعخباسها  والذهٍُى

بمفالح آلاخشة فهي في الخلُلت خالفت عً ـاخب الؽشع في خشاظت الذًً و 

 20"ظُاظت الذهُا به 

وجىلُت الخالفت في هظش الفلهاء ال جخم بال بؽشوه معُىت ًخذدها ابً 

خلذون في ؤسبعـت ؼشوه ؤال وهي العلم والعذالت والىفاًت وظالمت الخىاط 

 21"وألاعماء مما ًازش في الشؤي والعمل

خُت الذولت ؤو ؼيل الخىم في ظل الذولت   وعلب هزا العشد اإلاىحض لخاٍس

هما ًشي ماظغ جىظُم ؤلاخىان اإلاعلمين - ؤلاظالمُت ًمىً ؤن هلٌى ؤن ؤلاظالم 

ؤهه  ًهظام ؼامل ًدىاٌو مظاهش الخُاة حمُعا فهى دولت وووً ؤو – خعً البىا 

خيىمت وؤمت، وهى خلم وكىة ؤو سخمت وعذالت، وهى زلافت وكاهىن ؤو علم 

 ... وكماء
ً
 22"وهى حهـاد ودعىة ؤو حِؾ وفىشة، هما هى علُذة ـادكت وعبادة
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.رجدل الديني واملدوي في املجتمعات العسبية املعاصسة-ر4

ج على اإلاىسور ؤلاظالمي اإلادذد لؽيل الذولت وهظام  علب الخعٍش

الخىم، وعىد لىدعاءٌ عً ؼيل الذولت ؤلاظالمُت اإلاعاـشة، فإغلب دظاجيرها 

الىلعُت في الذٌو العشبُت وؤلاظالمُت جدخىي على مادة جاهذ على ؤن ؤلاظالم 

فلّما البدث عً جإظِغ لىمي آخش لهزه الذولت؟ وهل هي دولت . دًً الذولت

دًيُت ؤم مذهُت؟  

 هي بؼيالُت " بن ؤلاؼيالُت اإلاىشوخت خٌى 
ً
– هل ؤلاظالم دًً ودولت

مدذزـت الىشح ال جيخمي بلى الترار ؤلاظالمي مممىجهـا ًجهمـىي – خعب الجابشي 

الزي ماصاٌ العشب ًإملىن 23"ًجذ ؤـىلـه وففىله في الىمىرج الخماسي ألاوسبي

ؤعىى " لخدلُله في مجخمعاتهم فالىق اإلاعُدـي الخاظم اإلاخمثل في كٌى ٌعىع 

ما للُفش للُفش وما هلل هللً كذ خذد الشئٍا اإلاعُدُت خٌى العالكت بين الذًً 

 فالخُاة الاحخماعُت والعُاظُت 
ً
والذولت ؤو بين العلىت الذًيُت والعلىت اإلاذهُت

هي حضء مً الخُـاة ألاسلُت وول كىاعذها وكُمها هي ؤسلُت وبهزا فهي ال حؽترن 

ما :، وهىا ًبرص العااٌ الزي ًذوس خىله حذٌ هبير24"مع الخُـاة الشوخُـت بص يء

والذولت اإلاذهُت في الفىش ؤلاظالمي؟ جدذ هي ؤوحه الاخخالف بين الذولت الذًيُت  

ظلف هزه ؤلاؼيالُت ًشي الجابشي ؤن هزا العااٌ ٌعني لمىُا وحىد ففل بين 

الذًً والذولت ؤو للذولت عً الذًً، فمً الفعب بكىاع شخق ًفىش مً داخل 

اإلاشحعُت الترازُت بإن هزا الففل لِغ معىاه خشمان ؤلاظالم مً العلىـت التي 

ؤن الذًً ٌؽخمل على ؤخىـام "ًجب ؤن جخىلى جىفُز ألاخيام، ففي هظش هزا ألاخير 

، لزلً 25"ًجب ؤن جىفز وؤن الذولت هي العلىت التي ًجب ؤن جخىلى الخىفُز

 ، ًً  ؤخياًم ميان ولمت دً
ً
ًىالب الجابشي بةعـادة ـُاغت العااٌ بىلع ولمت

، فُىشح العااٌ على الؽيل الخالي
ً
 دولت

ً
 ميان ولمت

ً
هل ؤلاظالم : وولمت ظلىت

 .ؤخيام وظلىت ؟

بن معإلت دًيُت الذولت في ؤلاظالم جثير بؼيالُـاث مىهجُـت عذًذة  

ُت العلىت ؤلاظالمُت والىىِعت هماظعت  مىىلهـا الخباًً اإلاىلم بين خفـى

خ ؤلاظالمي "ًجُىكشاوُت   الخاٍس
ً
فالذولـت ؤلاظالمُـت هما حاء بها ؤلاظالم وهما عشفها
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دولت مذهُت جلىم العلىـت بها على البُعـت والاخخُـاس والؽىسي والخاهم فحها وهُل 

 
ً
 26"عىذ ألامت ؤو ؤحير لها

خ ؤوسبا في العفىس  ؤما الذولت الذًيُت الخُىكشاوُت التي عشفها جاٍس

الىظىى ًًدىمها سحـاٌ الذًـً فما خلىه في ألاسك فهى مدلٌى في العماء، وما 

. 27"سبىىه في ألاسك فهى مشبـىه في العماء 

:رإستشساف مستقبل املشسوع-ر5

 بن اظخلشاء الىاكع العشبي ؤلاظالمي ًىكفىا ؤمام همىُاث مخباًىت في 

فهم وجفىس الؽيل المشوسي للىظام ؤلاحخماعي والعُاس ي وؤلاكخفادي الزي 

هدخىم بلُه، فلذ جماًض مفىشوهم فُما وشخىه مً كىاعذ وخلٌى مً خالٌ 

خين، مشحعبت  خُخين وخماٍس ـىس اظدُعابهم وجذاعُاتهم بين مشحعخين جاٍس

خُت ؤلاظالمُت . الخجشبت ألاوسبُت ومشحعُت الخجشبت الخاٍس

وفي خمم هزه العملُت ؤلاظدُعابُت جخىالى الىشوخاث التي ًمىً ؤن 

حؽيل ؤسلُت خفبت وؤن جيىن في آلان راجه معىغا في وحىد هظام خىم 

ت اإلاعاـشة  مخماظً، جدذ ظلف ما باث ًفىلح علُه في اإلاىظىعت ؤلاظالمٍى

، هزا اإلافهىم هجذ ؤهه ٌؽمل هما هى مىشوح معاثل جخفل بالذولت بالصحتة

وهظام الخىم، لىً هزه الصخىة جفىذم دوما بفىسة آلاخش الخماسي الزي 

فباث مثلفىها مفخىىن بهزه . بهخهج ؤظالُبا غير دًيُت في بىاء خماسة ساثذة وساكُت

لٌى مدمذ كىب في هزا الفذد . الخماسة ومىجضاتها خين كاٌ اإلاثلفىن "ٍو

ت مخدمشة، ممىىت في  ألهفعهم، ها هي ري ؤوسبا وافشة حاخذة ومع رلً فهي كٍى

 بِىما هدً ؤصخاب دًً ولىىىا لعاف !ألاسك وهي سغم عذم جذًجها راث ؤخالق 

 فلىترن هزا الذًً برن، !مخخلفىن، وفمال عً رلً فىدً ؤمت بال ؤخالق 

، في اإلالابل  28"!ولىفعل هما فعلذ ؤوسبا خين اوعلخذ عً دًجها لخخلذم وجخدمش

، ؤهه لِغ -ؤو ما باجىا ٌعمىن بالىظىُين– ًىشح علُىا ؤصخاب اإلاىهج الخىفُلي 

اإلاىلىب مً اإلاعلمين ؤن ٌعليىا الىهج الخماسي الغشبي في ؼمىله وعمىمه 

وجيامله، فةرا واهذ ؤمخىا حؽيىا مً الخخلف الخماسي فةن وىق هجاتها مً هزا 

. الخخلف هى الخجذًذ وؤلاخُاء الخماسي مً دون ؤن هيىن مللذًً بالمشوسة
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لزا فاإلاؽشوع ؤلاظالمىي اإلاعاـش في خاحت ماظت بلى ؤن ًيخلل ؤصخابه مً 

خُا دلذ على ؤن . مشخلت ألاساء بلى مشخلت اإلاىاكف  ألن الخجاسب العابلت جاٍس

عت  الخجمعاث الغىغاثُت والىمىخاث العؽىاثُت اإلاخىلذة عً ظبل بهدؽاس ظَش

غير ممبىوت سبما وان لشسها ؤهثر مً هفعها، لزا فمً الىاحب ؤن ًيخلل 

مً معخىي الخىاب العاوفي العىحي بلى العمل - اإلااظغ لجهمت فعلُت- العمل

. ؤلاحشاجي الجاد

ت مىبثلت عً الهم    بن هزه ؤلاؼيالُاث التي ؤوسدهاها جإحي بمثابت بؼياالث فىٍش

الجهمىي، وهي حؽيل هاحغ ول مفىش ًخىق بلى جإظِغ معخلبل مخلذم ألمخىا، 

هزا وبهىا لىعترف ؤهىا لم هخمىً مً ؤلاخاوت بيل حىاهبىمشامي هزا اإلاؽشوع 

ُاغخه ـُاغت ؼاملت، وهزا هدُجت جلُذها بىمىرج جهمىي واخذفشك علُىا  ـو

في . الخلىكع واللبىع لمً هىاق الخىظيراث التي ـاغها ؤصخاب هزا اإلاؽشوع

.    ملابل جشاهمُت ؤلاججاهاث وحؽعبها في الفىش العشبي اإلاعاـش
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