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عبرتا عن حاسمتين، ظتين فكريتين ، بمحلقد مر الفكر العربي المعاصر
متد حتى منتصف القرن العشرين كان فييا نيضويا ت، أوليما اثنتين إشكاليتين

  .وثانييما يبدأ من عقد الخمسينات من القرن الماضي كان فييا حداثيا

والتخمف  تي التقدمقولعمى ماشتغل  قدكان الفكر العربي النيضوي عموما 
 قد حاول، و والعمم والمعرفةبقضايا المساواة والعدالة االجتماعية بكيفية معينة و 

من قبيل  م مختمفةمفاىيتجسيد طموحاتيم من خالل التعاطي مع النيضويون 
 ، التجديد، التمدين، العصرنة...الخ.ةاليقض

جتمعات رب أن النيضة العربية مرىونة بتحول الملقد اعتبر المفكرون الع
كر الفيعنى فيما يعني تبني ، وىدا التحول الى الحداثة العربية الى حالة الحداثة

قدم والنظام الماركسي العقالنية والت الغربي الحديث بمقوالت أساسية، المتمثمة في
 والعممانية.

ما في الساحة السياسية ىاإشكالية العالقة بين اإلسالم والعممانية حيزا تحتل 
 سالمي.كري العربي واإلوالفضاء الف

م النقاش والجدال وال يزال بين مختمف التيارات والتوجيات المختمفة وقد احتد
العالقة بين كل من  ؤطرعقدة تاريخية تبأشبو  تا ونفيا وتوقيفا حتى بات االمراثبا

 .اإلسالم والعممانية

وقد نوقشت ىده اإلشكالية من طرف المفكرين المحدثين من أمثال "فرح 
ر الحسين" "رشيد رضا" وال ضوسى" "عمي عبد الرازق" "محمد الخأنطون" "سالمى م
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تزال تناقش في الساحة العربية المعاصرة من قبل المفكرين المعاصرين من أمثال 
 رضاوي" "صادق جالل العظم" وغيرىم."يوسف الق

تبرز مالمح إشكالية بحتنا والتي نطرحيا  ،في ضل التعارض السابق الذكر
 التساؤل التالي. في 

ان تحسن كر نيضوي فربية بما تحممو من عىل استطاعت المشاريع ال
 الفكر العمماني؟التعامل مع 

ف إلى الى أسئمة فرعية والتي تيداإلشكالية الرئيسية  وقد ارتأينا أن تفكك
 اإلشكالية وىي عمى النحو التالي: تحميل مضمون

 ؟ليا التأسيس وا عمىممين وعيلعممانالتي شغمت المفكرين اماىي اىم القضايا  -

 ؟ة غالبة عمى مجتمعاتنايضىل يمكن اعتبار العممانية فر  -

 ما الذي يفسر كل ىذا العداء لمعممانية في العالم العربي؟ -

نيدف من خالل دراستنا لمعممانية الوقوف عمى ذلك التعارض القائم بين االتجاه 
حتى نفتح المجال لمتفكير في العممانية من  ،العمماني واالتجاه اإلسالمي السياسي

 .جديد

ال يحتاج الى مقدمات ما يعتبر موضوعا محسوما حيث ان موضوع العممانية عادة 
 نو يعني في األول واالخير بالفصل بين الدين والدولة.كثيرة أل
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، وعمية نحاول أن نقف عمى فيم االشكالياتوأن الكثير يحاول تجاوز ىذا النمط من 
موضوع  الخوض فياء اللتباس الذي غالبا ما نقع فيو جر ة األمور وتوضيح احقيق

 .العممانية

لقد عممنا في اطروحتنا ىذه عمى تتبع السياق التاريخي لنشأة المصطمح ومن 
ية الى الساحة تمة حاولنا الوقوف عمى اىم األسباب التي أدت الى انتقال العممان

 العربية اإلسالمية.

، نظرا النسجام المنيج التحميمي دراستنا ىذه، عمى مقارباتي وقد اعتمدنا ف
تى نقف حكما اعتمدنا عمى المنيج التاريخي ،ىذا المنيج مع طبيعة ىذا الموضوع

 التمقي العربي لو.وكذا صيرورة التاريخية عمى كرونولوجيا المفيوم و 

 :ىذا البحث عدة صعوبات نذكر منيا وقد واجيتنا في انجاز

تمي إلييا ننيتعمق بالعقيدة اإلسالمية التي  الموضوع متشابك نظرا لكونوأن ىذا -ا 
 حياتنا من جية أخرىمن جية ، وبالسياسية التي تدير شؤون 

من فرز يجعل الموضوع وىو ىائل من الدراسات السابقة حول توافر كم  -ب
 النصوص و التمييز بين النص األصمي و الفرعي بالنسبة لمموضوع امرا مستعصيا. 

عدم تمكننا من اإلحاطة بكل جوانب الموضوع نظرا لمحجج المقنعة التي يقدميا ت ـ 
اجتيدنا ما استطعنا حتى تكون عمى مسافة واحدة ذلك عن بالرغم كل من الطرفين 

 مع جميع االطراف.

 ثالثة فصول منظمة سبقتيم مقدمة.  خطة البحث منتشكمت فيما  
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يث قمنا ، حون بمدخل لدراسة مفيوم العممانيةالفصل األول والمعنفيما يتعمق ب
، أما ألول تحث عنوان مفيوم العممانية، جاء المبحث ابتقسيمو إلى ثالثة مباحث

، وأخيرا ةلثقافي في الغرب وظيور العممانيالمبحث الثاني فقد حمل عنوان التحول ا
 الفكر العمماني إلى الثقافة العربية  انتقالالمبحث الثالث والذي يخص 

ويتفرع  ،دعاة العممانية في العالم العربيبينما جاء الفصل الثاني معنون ب
، اما ألولى لمعممانية في العصر الحديث، المبحث األول البدايات ابدوره الى مبحثين

 .ممانية في الخطاب العربي المعاصرالع المبحث الثاني فقد ورد تحث عنوان

العممانية في العالم العربي ، والذي يحمل الموسم بخصوم و الفصل الثالث يويم
السمفي من العممانية في  االتجاهثالث مباحث ، المبحث األول تناولنا فيو موقف 

، أما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيو الى إبراز أىم المعارضين العصر الحديث 
لمعاصرين لمعممانية في حين قدمنا في المبحث الثالث رؤية نقدية توفيقية ، إضافة ا

 إلى خاتمة عامة تتضمن ممخص ألىم النتائج التي توصمنا إلييا في الموضوع .

 

 



 اإلهداء

 الحمد هلل وفقنا ولم نكن لنصل غلٌه لوال فضل هللا تعالى 

 اهدي هذا العمل المتواضع إلى :

  إلى عائلتً الكرٌمة 

  غلى كل من ساعدتنً على إنجاح هذا العمل سواء من قرٌب أو من

 بعٌد وإلى كل من ٌحب الحكمة .

 قاسمنً طعم النجاح بشقائه وتعبه وكان عون لً فً المذكرة "  من

 بن جدٌة محمد " 

  ًكل من علمنً حرف أو كلمة أو حكمة فً مشواري الدراس

 أساتذتً الكرام .

 . ًإلى أصدقائً األعزاء اللذان كانوا عون ل 

  3102-3102كل الزمالء و الزمٌالت بتخصص فلسفة دفعة 

 

 حمشريف فاطمة 



 

  

 
 

 الحمد هلل وحده الذي أوعم عليىا بىعمت العلم.

عنها أهدي ثمزة جهدي هذا إلى صاحبت القلب الكبير وييبىع الحىان التي قال 

الزسىل صلى هللا عليه وسلم "الجىت جحت أقدام ألامهاث" أمي الغاليت مىبع قىحي 

 وإرادحي، صاحبت القلب الكبير.

مً وقف بجاهبي إلى مً دعمني طىل حياحي إلى مً ضحى مً أجلي "أبي  إلى

 العزيز" أطال هللا في عمزه.

 إلى كل ألاساجذة الذًً درسىوي مً أولى السىت الدراسيت إلى آخز سىت جامعيت.

 إلى كل ألاصدقاء وألاقارب.

 

 

 

 

 
 مـــــامــــا



 

  

 
 

الشكس أوال وأخيرا إلى العلي القدًس الري قدزها على إجمام هرا العمل وطهل 

مصائب الدهيا ووظأله حعالى أن ًسشقىا إلاخالص في أعمالىا كلها إهه ولي ذلك والقادز 

 عليه وصلى هللا على هبيىا محمد عليه الصالة والظالم.

أن همض ي هقدم أطمى آًاث الشكس والخقدًس واملحبت إلى الرًن حملىا  وقبل

 أقدض زطالت في الحياة.

ها ألافاضل، وهخىجه يق العلم واملعسفت، إلى جميع أطاجرإلى الرًن مهدوا لىا طس  

 بالشكس إلى

 الدكخىز بن جدًت محمد

الخقدًس الري جفضل بإشساف على هرا البحث فجصاه هللا عىا كل خير فله مىا كل 

 والاحترام. 
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 :تمهيد
طبيعة المنادية لمحرية والعدالة  وتقتاضيلما كاف عمى اإلنساف لزمف أف يعيش وفقا لما 

والمساواة وكؿ ما يترتب عمييا مف قيـ سامية، البد عميو أف يختار الدولة التي تعمؿ عمى خدمة 
مصالحو، والتي يفترض أف تدافع عف حماية حريتو في مقابؿ مختمؼ الواجبات التي سيؤدييا 

ـ االنتقاؿ مف الحؽ الطبيعي إلى كؿ فرد مف األفراد، وىذا ما يعرؼ بالدولة المدينة حيث ساى
 الحؽ الوصفي في بمورة مفيوـ الدولة، ليعطييا صفة الحداثة.

فتصير دولة مدنية حديثة وفي مقابؿ فإف ىذا الفرد نفسو يحتاج مف زاوية أخرى إلى 
ديانة تراعي انتمائو الروحي وتكفؿ لو الشعور بأماف، وىو غير قادر أيضا عمى تجاوزىما، ومف 

غي عميو أف يجمع بيف الدولة المدينة الحديثة وبيف انتمائو الديني، وفي ظؿ ذلؾ ظيرت ىنا ينب
العممانية التي ستؤسس لتعارض وستكوف مثارة لمنقاش في العالـ العربي اإلسالمي بيف التيار 
اإلسالمي السياسي الذي يدافع عف اندماج السياسة في الديف والتيار العممانية الذي يحاوؿ 

 عف اإلنساف.الدفاع 
 وفي ىذا السياؽ كاف البد مف تتبع مفيـو العممانية مف حيث داللة والنشأة ولتطور.
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 المبحث األول: مفهوم العممانية
الرئيسية التي تواجو الباحث حينما يحاوؿ دراسة مفيـو العممانية ىو بال  اإلشكاليةإف  

شؾ تحديد معنى المفيـو ذاتو، في ىذا السياؽ يقوؿ عبد الوىاب المسيري: "مصطمح العممانية 
شأنو شأف مصطمحات أخرى مثؿ )التحديث، التنوير والعولمة(شاع استخداميا خالفي جدا 

يد ومعارض، ولعؿ مصطمح العممانية بذاتو مف أكثر المصطمحات بيف مؤ وانقسـ الناس بشأنيا 
محدد إثارة لمفرقة إذ يتـ الحوار والشجار حولو بحدة واضحة تعطي االنطباع بأنو مصطمح 

ومعناه  1المعاني واألبعاد، ولكف لو دققنا النظر قميال لوجدنا أف األمر أبعد ما يكوف عف ذلؾ"
الـ بسيط الفيـ كما يبدو عميو ولعؿ صعوبة تحديد معناه أف لفظ العممانية ليس واضح المع

إلى وقوعو تحت  باإلضافةبشكؿ دقيؽ تنبع مف التطورات التاريخية التي طرأت عمى المفيـو 
التي غالبا ما تحاوؿ صياغة ىذا المفيـو بما يتماشى ويتوافؽ مع أغراضيا  االيدولوجياتأثير 

 وأىدافيا المرجوة.
ومف أجؿ دراسة مفيـو العممانية دراسة موضوعية سنحاوؿ ابتداء معالجتو كما ورد في  

إلى  اإلشارةإلى الوقوؼ عمى سياقو التاريخي كما سنعمؿ عمى  باإلضافةالمعاجـ والمراجع 
 البعد الفمسفي لممصطمح والتعارض القائـ حوؿ صحة وخطأ ترجمة المصطمح.

 الحقل الداللي لمصطمح العممانية:
الغربي عدة مصطمحات مثؿ )االستنارة، التحديث يرى في المعجـ الفكري والسياسي  

ف مصطمح العممانية ىو ترجمة لكممة  والمفظ عممانية 2االنجميزية  sécularismوالعولمة( وا 
والتي تحمؿ معنى العصر أو الجيؿ أو القرف أما في  saculsimمشتؽ مف الكممة الالتينية 

كاف المصطمح يحمؿ داللة العالـ أو الدنيا في المقابؿ الكنيسة، ويوجد لفظ العصر الوسيط فقط 
 mundusالتيني آخر يعبر عف مفيـو العالـ وىو مندوس 

                                       
 .17، ص 2002، 1ط ؛دارشروؽ، 1عبد الوىاب المسيري، العممانية الجزئية والعممانية الشاممة ؛مج -1
 .13، ص 2000، 1، العممانية تحت المجير، دار الفكر مكتبة االسكندرية، طعزيز العظمة أنظر: عبد الوىاب المسيري-2
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" دوسو نو م"والتي تشير إلى السعر أما كممة  aeonسيكولـو ترادؼ كممة أيوف إف كممة  
والتي تعني الفوضى  chaosس التي تعبر عف الكوف في مقابؿ فترادؼ الكممة اليونانية كوزمو 

ومف ىذا المنطمؽ فاف كممة سيكولوـ تعبر عف معنى ذي داللة مزدوجة تتعمؽ بالزماف والمكاف، 
 .1ر والمستقبؿ أما المكاف فيشير إلى العالـالحاضفالزماف يشير إلى اآلف أو إلى صيغة 
توقيع صمح  الثالثيف عاما مف ألوؿ مرة مع نياية الحرب "لقد استخدـ مصطمح سيكوالر

فاليا وبداية ظيور الدولة القومية الحديثة أي الدولة العممانية وىو التاريخ الذي يعتمده كثير وست
 2مف المؤرخيف بداية لمولد الظاىرة العممانية في الغرب"

وقد عرؼ المصطمح بداية ظيوره محدودية الداللة وبالتالي محدودية في التطبيؽ فكاف  
ات الكنيسة فحسب بمعنى نقميا إلى سمطات غير دينية أي إلى سمطة منصبا عمى عممنة ممتمك

أصبحت الكممة  18التي ال تخضع لسمطة الكنيسة. وفي فرنسا في القرف الػ الدولة أو الدولة 
تعني مف وجية نظر الكاثوليكية )المصادرة غير الشرعية لمممتمكات الكنيسة( أما مف وجية 

المدافعيف عف مثؿ االستنارة والعقالنية المادية والمعروفيف نظر مجموعة المفكريف الفرنسييف 
ف فاف الكممة كانت تعني )المصادرة الشرعية يباسـ الفالسفة ويشار إلييـ أيضا باسـ الموسوعي

الكممة تتجو نحو  تمممتمكات الكنيسة لصالح الدولة( ولكف المجاؿ الداللي لمكممة اتسع وبدأل
أوؿ مف صاغ المصطمح بمعناه  7/8/1906ىوليوؾ ى يد جوف عم واإلبياـمزيد مف التركيب 

الحديث وحولو إلى أحد أىـ المصطمحات في الخطاب السياسي واالجتماعي والفمسفي الغربي 
، فعرؼ يست لو عالقة بالمصطمحات مثؿ ممحدوقد حاوؿ أف يقدـ تصورا محايد تماما ل

 مف خالؿ الفرؽ المادية دوف التصدي اإلنسافحاؿ  إصالح بإمكانية اإليمافالعممانية بأنيا "
. وعميو ندرؾ أف األرضية التي شكمت لنا مصطمح 3سواء بالرفض أو القبوؿ اإليمافلقضية 

                                       
المعيد العالي العالمي لمفكر والحضارة  ،ت فمسفية في االسالـ والعممانيةسيد محمد نقيب العطاس تر: محمد الطاىر الميساوي، مداخال ،ظرأن-1

 .42-41ص  ص ،2000، 1االسالمية، ط
 . 14سابؽ، ص مرجع ، العممانية تحت المجير، وعزيز العظمة عبد الوىاب المسيري-2

. 24انظر، رٌن هنصىر األطرش، الؼلوانٍت، هركس دهشق لالبحاث والذراساث، د ب ، د ط، ص-
3
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واألفكار العممانية التي  اإلجراءاتالعممنة كانت ىي فرنسا ألف الثورة الفرنسية حممت مجموعة 
القانوف لف يخشى أحد مف آرائو حتى والمواطف فبموجب  اإلنسافعمى حقوؽ  اإلعالفمنيا: 

ممارستو ليا أي اضطراب في النظاـ العاـ المحدد وصدر  عند ينية منيا شريطة عدـ ايثارتوالد
المواطنة الكاممة لمفرنسييف ووضع حد لتأثيرات قانوف فصؿ الديف عف الدولة الذي نص عمى 

ينص عمى أف الجميوريات  1905. إف القانوف الفرنسي لسنة 1الكنيسة في المعتقدات والدستور
تحمي حرية المعتقد وتضمف الممارسة الحرة لمعبادات وىو يعاقب كؿ المحاوالت التي تيدؼ 

 .2شخص عمى شخص أو دفعو إلى ممارسة عبادة ما أو االمتناع عنيا تأثيرإلى 
شمبي العيسى في كتابو العممانية والدولة  األستاذعف تعريؼ العممانية في كتاب  ويرد 

الدينية ما يمي: "العممانية ىي جممة التدابير جاءت وليدة الصراع الطويؿ بيف السمطتيف الدينية 
 .3والدنيوية في أوروبا واستيدفت فؾ االشتباؾ بينيما واعتماد فكرة الفصؿ بيف الديف والدولة"

بالتوازي مع دولة المواطنة التي تعامؿ إذا فقد نشأت العممانية في عصر النيضة  
 رؽ أو الجنس أو الديانة.تعمؽ األمر بالموف أو الع ز سواءمواطنييا بالعدؿ دوف تميي

األولى ليذا المصطمح تعود إلى الفالسفة الذيف حاولوا الفصؿ بيف الديف  اإلرىاصاتولعؿ 
طئة لكممة سكوالريـز في والفمسفة. ويذىب البعض إلى القوؿ بأف لفظ العممانية ترجمة خا

االنجميزية أو كممة سكوالريت بالفرنسية وىي كممة ال صمة ليا بالمفظ العمـ ومشتقاتو عمى 
 .اإلطالؽ

 scientismوالمذىب العممي تطمؽ عميو كممة  scienceفالعمـ في االنجميزية والفرنسية معناه 
نسية، ثـ أف زيادة األلؼ والنوف في الفر  scientifiqueأو  scientificوالنسبة إلى العمـ ىي 

نما جاءت سغير قياسية في المغة العربية أي في  اعا ثـ كثرت في كالـ ماالسـ المنسوب وا 
ينية أو لكممة ىي الالدالمتأخريف كقوليـ )روحاني، جسماني، نوراني...( والترجمة الصحيحة 

                                       
 25، ص سابؽمرجع  لعممانية،ا ،االطرش ريـ منصور ،أنظر-1
 .26المرجع نفسو، ص ،أنظر-2
 .26المرجع نفسو، ص -3
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ال بمعنى ما يقابؿ اآلخروف في حسب بؿ بمعنى أخص ىو ما ال صمة لو بالديف أو  1الدنيوية
ما كانت عالقتو بالديف عالقة تضاد. وتتضح الترجمة الصحيحة مف التعريؼ الذي تورده 

 المعاجـ ودوائر المعارؼ األجنبية لمكممة.
تقوؿ دائرة المعارؼ البريطانية إف سكوالريـز ىي حركة اجتماعية تيدؼ إلى صرؼ 
الناس وتوجييـ مف االىتماـ باآلخرة إلى االىتماـ بيذه الدنيا وحدىا. ذلؾ أنو لدى الناس في 
العصور الوسطى رغبة شديدة في الظروؼ عف الدنيا والتأمؿ في اهلل واليـو اآلخر وفي مقاومة 

حيث بدأ الناس في  اإلنسانيةطفقت سكوالريـز تعرض نفسيا مف خالؿ تنمية النزعة ىذه الرغبة 
تحقيؽ مصالحيـ  وبإمكانيةالثقافية والبشرية  باإلنجازاتعصر النيضة يظيروف تعمقيـ الشديد 

وظؿ االتجاه إلى سكوالريـز يتطور باستمرار خالؿ التاريخ الحديث كمو  ىذه الدنيا الغربية
 ة مضادة لمديف ومضادة لممسيحية.باعتبارىا حرك

ىي الروح الدنيوية أو  تر بتقديـ الشرح نفسو فالعممانيةويقوؿ قاموس العالـ الجديد لويبس
 اإليمافاالتجاه نحو ذلؾ وىي نظاـ مف المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكؿ مف أشكاؿ 

ي شؤوف الدولة وخاصة والعبادة كما أنيا االعتقاد بأف الديف والشؤوف الكنيسة ال دخؿ ليا ف
 .2التربية العامة

ويقوؿ المعجـ الدولي الثالث الجديد إف سكوالريـز ىي اتجاه في الحياة أو في أي شأف 
الحكومة أو ال تتدخؿ في الدينية يجب أف  االعتبارات اويف خاص يقوـ عمى مبدأ أف الد

الالدينية البحثة في الحكومة استبعاد ىذه االعتبارات استبعادا مقصودا فيي تعني مثال السياسة 
وىي نظاـ اجتماعي في األخالؽ مؤسس عمى فكرة وجوب قياـ القيـ السموكية والخمقية عمى 

إلى الديف. وقد جاء في قاموس اعتبارات الحياة المعاصرة والتضامف االجتماعي دوف النظر 
الحياة الدنيا وأمورىا وىو  ينتمي إلىالتعريفات التالية لمصطمح العممانية التعريؼ األوؿ  اكسفورد

                                       
. 21،ص 1982، 1ػبذ الرحون الحىالً، الؼلوانٍت نشأتها وتطىرها واتارها فً الحٍاة اإلسالهٍت الوؼاصرة، دار الهجرة،ط،انظر

1  
 .22، ص نفسومرجع انظر،ال-2
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ف ىنا مالحظة الترادؼ بيف بذلؾ يختمؼ عف حياة الكنيسة أي أنو مدني زمني وعادي ويمكف م
ـ السابقة أي بيف مدني زمني وعمماني ويمكف أف نالحظ الداللة السمبية التي يحمميا المعاج

ي ومعناه ني أو غير كينوتعمى ما ىو غير دي مفيوـ العممانية فالعممانية في ىذه الحالة تقتصر
 ال تقديس.

أما التعريؼ الثاني فيشير إلى أف كممة العممانية كانت تطمؽ عمى األدب والتاريخ والفف 
وعمى الموسيقى بوجو التحديد ومف ثـ عمى الكتاب والفنانيف وكانت تعني أيضا بكؿ ما ىو غير 

وتستخدـ الكممة أيضا  معنى بخدمة الديف وغير مكرس لو وغير مقدس أي مدنس أو مباح
 إلييا والمباني العممانية ىي التي ال تكوف مكرسة لألغراض الدينية. والشارةلمداللة عمى المباني 

أما التعريؼ الثالث فيتعمؽ بمجاؿ التعميـ فاف المصطمح يشير إلى الموضوعات غير 
المعاىد التي يتفؽ في  مى استبعاد تدريس المواد الدينيةالدينية وأصبح المفيـو مؤخرا يدؿ ع

ومف ىذا المنطمؽ فاف التعبير )مدرسة عممانية( يكوف بمعنى المدرسة  1عمييا مف الماؿ العاـ
 التي تعطي تعميـ غير ديني.

والتعريؼ الرابع يفيد بأف العممانية تدؿ عمى ما ينتمي إلى ىذا العالـ اآلني والمرئي وىو 
 غير المرئي.بذلؾ يتميز عف العالـ األزلي والروحي اآلني 

ويفيد التعريؼ الخامس أف اىتماـ العممانية يتعمؽ بالعالـ فحسب، ويشير التعريؼ 
 السادس إلى العممانية بوصفيا مذىبا.

( فيي 6-4( أنيا تعريفات جزئية لمعممانية أما التعريفات مف )3-1ويالحظ عمى التعريؼ مف )
 شروحات تميؿ إلى الشموؿ.

ممة سيكوالر إلى كممة سيكوالريـز أي العممانية فقد ولكف عندما تحوؿ قاموس مف ك
البد أف تكوف لصالح  األخالؽعرفيا تعريفا كميا شامال عمى أنيا العقيدة التي تذىب إلى أف 

 اإليمافالبشر في ىذه الحياة معنى استبعاد وتجاوز كؿ االعتبارات األخرى التي يكوف منبعيا 

                                       
. 8-7،ص ص 2000،دار التىزٌغ والنشر اإلسالهٍت،الحٍسة، 1ج نٍٍن،هحوذ ابراهٍن هبروك، حقٍقت الؼلوانٍت والصراع بٍن اإلسالهٍٍن والؼلوا انظر،-
1
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ىي تحويؿ المؤسسات الكنيسة  ScienlarizTronباالنجميزيةباهلل أو الحياة اآلخرانية، والعممانية 
والدينية وممتمكات الكنيسة إلى ممكية عممانية إلى خدمة األمور الزمنية وتعني كذلؾ صنع 
الفنوف والدراسات بصفة عممانية غير مقدمة ووضع األخالؽ عمى أسس غير أخالقية وحصر 

وقد انتقمت الكممة إلى  laiqueيـ في موضوعات عممانية أما في المغة الفرنسية كممة التعم
بمعنى خاصة بجميور المؤمنيف تمييزا عف الكينوت "ومنيا كممة  Laicاالنجميزية في كممة 

laity  وىو الكافة باستناد رجاؿ الديف وكممةlaicism  بمعنى النظاـ العمماني أي النظاـ
بمعنى أف ينتزع  laicizeالنفوذ الكينوثي عف الدولة واشتؽ كذلؾ فعؿ  بإقصاء السياسي المتميز
ثير مف وظائؼ رجاؿ الديف بمعنى نقؿ ك Laicisationية او يعممف و الصبغة الكينوت

كالتعميـ والقضاء والخدمات االجتماعية إلى خبراء يتـ تدريبيـ زمنيا ال عالقة لو  والكينوت
الطبيعة بحيث تصبح ميمة رجاؿ الديف  بما وراء اإلنسافسند إلى بالعقائد الدينية التي ت

.والفعؿ االنجميزي المشتؽ عف الفرنسية يحمؿ بصمات أصولو 1مقصورة عمى األعماؿ الدينية 
الفرنسية والتجربة الفرنسية في العممنة )المرتبط بالثورة الفرنسية( التي أخذت شكال حادا وقاطعا 

القديـ وكانت امتيازات البالد  اإلقطاعية في المجتمع الفرنسي فمؤسسة الكنيسة كانت قوي
واضحة مؤكدة كما  كاف ىناؾ تداخؿ بيف طبقة البالد ورجاؿ الديف ولذا كاف رد فعؿ الثوار 

 .عنيؼ ومنيجيا يأخذ شكؿ رفض النظاـ القديـ )الحكومة الممكية المطمقة(
لى حد ذبح النبالء، وكثير مف أعضاء نظاـ الطبقات السائد ومؤسسة الكنيسة ووصؿ الرفض إ

 طبقة الكينوت إلى حد تحويؿ بعض الكنائس إلى معابد تعيد فيارية العقؿ. 
كما أنيـ وضعوا سياسة منيجية صريحة تيدؼ إلى تصفية كؿ مضموف ديني في 

أي ينزع  dechrisaniseوىناؾ كممة أحرى وردت المغة االنجميزية وىي  2التعميـ والقانوف

                                       
 
 .8ص ، ؛ مرجع سابؽ1ج، والصراع بيف اإلسالمييف والعممانييف لعممانيةا حقيقة، مبروؾ إبراىيـ محمد، انظر1

.9الورجغ نفسه، ص انظر،- 2
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التي تسود فييا الداللة ال يصمح إال لممجتمعات  المسيحية وىو مصطمح محددالصفة 
 المسيحية.

مؤرخ حركة  petergayمصطمح عمماني أحيانا بمعنى ممحؽ ففي كتابات ويستخدـ 
وتأسيس التحميؿ  واإللحادكتاب بعنواف ييودي بال إلو فرويد  نجد ىذا الترادؼ وقد كتب اإلشارة

ميؿ النفسي بأنو عمـ عمماني ال عالقة لو بالديف بؿ معاني لو ييدؼ النفسي بحيث يصؼ التح
 .1إلى تحطيمو

المعتقد لى قاعدة فمسفية كبيرة ىي قاعدة وقد ارتكز المفيـو في سياؽ تطوره الفكري إ
الفرد في الوجود كما تسمـ بالقيمة المطمقة  اإلنسافىذه القاعدة التي تسمـ بأولوية  ،الميبرالي

 مد باألىمية الالنيائية لقدرات العقؿ البشري.لمحرية وتعت
والمالبسات  ىنا نالحظ وجيا حادا في المفيـو ويمكف تفسير ىذه الحدة بالشروط

تشكؿ المفيـو بحيث اتجو نحو رفض ىيمنة مبدأ المقدس عمى كؿ  التاريخية التي واكبت
اعتماد الدنيوي  بإمكانية قررةعنو البحث في الصيغ النظرية الم بوترت اإلنسانيةجوانب الحياة 

إلى أف مفيـو العممانية ال  الشارةفي تاريخية كبديؿ لمتعالي والقداسة والروحيف، كما البد مف 
ينفصؿ عف جممة مف المفاىيـ الفمسفية األخرى تتكامؿ معو وتتممو كثيرة في خطاب األنوار 

المواطف والتعاقد والتسامح والحرية  الميبرالي في أشكالو وألوانو المختمفة مف قبيؿ مفاىيـ الممكية،
التاريخ األوروبي وعمت مالمح ال حصر ليا مف  إدارةاىيـ في والتقدـ وقد تكاممت ىذه المف

الصراع التاريخي والنظري في أوروبا متوجا بالثورة الفرنسية في مجاؿ الصراع السياسي 
سفة وكانت نتائجيا معروفة في التاريخي كما توج بفمسفة األنوار النقدية في مجاؿ تاريخ الفم

 .2التاريخ الواقعي وتاريخ األفكار والعمـو والفنوف في أوروبا الحديثة والمعاصرة

                                       
. 95سابق ص ػبذ الىهاب الوسٍري، الؼلوانٍت الجسئٍت والؼلوانٍت الشاهلت، هرجغ انظر،-
1
 

 55- 54،ص ص  1،2007انظر،كوال ػبذ اللطٍف، التفكٍر فً الؼلوانٍت، إػادة بناء فً الوجال السٍاسً فً الفكر الؼربً، رؤٌت للنشر و التىزٌغ،ط-
2
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فقد استعمؿ مفيوـ العممانية ألوؿ مرة في داللتو الفمسفية األنوارية  العالم العربيأما في 
 في نياية القرف الماضي وبداية ىذا القرف.

بيف فرح انطواف ومحمد عبدو كؿ صفحات  الشيير الذي دارجمى ذلؾ في السجاؿ وت
في  االضطيادكؿ مف مجمة "الجامعة" وجريدة "المنار" وذلؾ عمى ىامش التنكير في موضوع 

 .1واإلسالـالمسيحية 
االسـ الذي اشتيرت  أف المثقفيفولقد شرع لفترة طويمة وما زاؿ شائعا بيف عدد كبير مف 

بنسبتيا إلى العمـ إف ىذا خطأ  أف يمفظ بكسر حرؼ العيف مما أوحتى  بو العممانية ينبغي
ينبغي تصحيحو إذ أف لفظ عممانية مشتقة مف عالـ وليس عمـ والطريقة الصحيحة لمنطؽ بيا 
وىي بفتح حرفي العيف والالـ معا فالعمـ العممانية بكسر حرؼ العيف ىو ما يشار إليو في 

واالصح لغويا ر أف لفظ عمموي ال يمكف اشتقاقيا لغويا مف عمـ كتاباتنا المعاصرة فالعمموي غي
حرؼ العيف ىو مف يتخذ مف بفتح أف نقوؿ عمماني بكسر حرؼ العيف بدؿ العمموي والعمماني 

المعرفة العممية كما ىي ممثمة في العمـو الطبيعية نموذج لكؿ أنواع المعرفة العممية إنو يتبنى 
اثمة ليا مع عدـ االعتراؼ بما ىو خمقي أو ديني أو وجية نظر الوضعية أو وجية مم

 .2لممعرفة العممية إخضاعياميتافيزيقي عمى اعتبار أف مثؿ ىذه القضايا ال يمكف 
في ىذا العالـ مف حيث  اإلنسافومف ىنا يتضح جميا أف العممانية مبنية عمى دور 

الوسائؿ المتاحة، "إف العممانية إلى  باإلضافةتحقيقو لغاياتو وأىدافو بعيدا عف كؿ سمطة دينية 
إذا ىي موقؼ ابستمولوجي إلى الحد الذي تكوف ضمنو موقؼ مف طبيعة المعرفة العممية 

 .3والعممية، معرفة الغايات والوسائؿ وعالقتيا بالمعرفة الدينية"

                                       
 .9ص  ،سابؽمرجع  كماؿ عبد المطيؼ،،أنظر-1
 .35، ص 1998، 2اقي، لبناف، طسس الفمسفية لمعممانية، دار السعادؿ ظاىر، األ، أنظر-2
 .  37 ص ،مرجع نفسو -3
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شؤوف  ادارؾ الحقائؽ وتدبيرعمى العقؿ البشري وخبراتو وفي  ارإف العممانية ىي االقتص
صحة الفروض. إف العممنة ىي  إثباتطريقة وتستدؿ عمى صحة ىذا التعريؼ بنفس  1الحياة

عمى اشتماؿ  قادراتحدي قدرة الفروض عمى تفسير الظاىرة فيكوف تعريفنا صحيحا إذا كاف 
ىذه الطريقة في  اإلغريقياألفكار والفمسفات العممانية واالقتصار عمييا أيضا ولقد انتيج العقؿ 

 .2اص ثـ سادت الحضارة الغربية بعد ذلؾ منذ عصر النيضة وحتى اآلفالتفكير بوجو خ
أي مصادر أخرى غير العقؿ وذلؾ ألف العقؿ  إقصاءإف االقتصار عمى العقؿ معناه 

 التساؤالتكما أنو المنطمؽ لطرح  اإلنسانيةالضرورة التي تمح نفسيا لتدبير شؤوف الحياة 
غاية مف الحياة، إف كؿ ذلؾ يستوجب تفعيؿ العقؿ الجوىرية التي تعني بالوجود والمصير وال

مثؿ األساطير واألدياف  إجاباتياباقي المصادر التي تقدـ  إقصاءوخبراتو فحسب وعميو يتـ 
والعادات والتقاليد وكؿ ما يتعمؽ بالموروثات الثقافية والحضارية لمشعوب وىذا ما تـ بالفعؿ في 

 .3عمى وجو الخصوص اإلغريقينطاؽ الفكر 
أما الذيف يعرفوف العممانية بأنيا فصؿ الديف عف الدولة أو حياد الديف إزاء المسائؿ 

في داخميـ بوعي االعتقادية أو الذيف ينسبونيا إلى ما يسمى بالروح العممية غالبا ما يستبطنوف 
العممانييف اما الديف يعرفوف العممانية مبشرة بفضائؿ العممانية و او بدوف وعي رؤيا إيجابية 

موقفا منكرا لمعممانية رافضا ليا رغـ أف التعريفات  دلؾ فيـ يستنبطوفومشابو بالكفر او الزندقة 
نما ىي حاممة لرىانات عمى نحو ما بيف فالسفة المغة  الداللية، ليست باألمر المحايد وا 

 والتأويؿ. 
االدعاءات ع في المغة األجنبية أو العربية خاض إف مصطمح العممانية واشتقاقات األخرى سواء

ع إلى التحقيؽ العممي الدقيؽ إلى الحد الذي ولد صعوبة التمييز بيف ضوقية أكثر مما يخالوث

                                       
 .10محمد ابراىيـ مبروؾ، حقيقة العممانية والصراع بيف االسالمييف والعممانييف، مرجع سابؽ، ص ،أنظر-1
 .11ص مرجع نفسو، انظر،ال-2
 .12، ص نفسولمرجع ا، انظر-3
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مصطمح عممانية واشتقاقاتيا وبيف المضاميف التي صبغتو بيا المنظومات العممانية التي 
 فرضت نفسيا خالؿ القرنيف اآلخريف.

ة البد مف التمييز بينيا عند باينأف ىنالؾ ثالث حقوؿ داللية متإلى  اإلشارةوتجدر 
 د عف الخمط والتعميـ:امحاولة فيـ مصطمح العممانية لمحي

الحقؿ الداللي لمغة الذي يرتبط باألصؿ االشتقاقي لمكممة عمى نحو ما تظيره القواميس ": أوال
 المتخصصة.

عنيا مونية القديمة التي توضح أصؿ المصطمح عمى نحو ما يكشؼ : الداللة المضثانيا
 االستخداـ المسيحي الوسيط.

 ".1الداللة النظرية التي ىي ذات طابع متشعبثالثا: 
عمى القارئ لما  ميافي يستعصىما يمكف قولو مف خالؿ ما سبؽ أف كممة عممانية قد 

غالبا  تحممو مف أبعاد وعميو سنعرؼ العممانية مف خالؿ كؿ تخصص ومثاؿ ذلؾ أف الفالسفة
أخالقية أما عمماء  ممانية عمى أبعادىا النظرية وما يترتب عنيا مف نتائجيركزوف نظرتيـ لمع ما

ظروف إلييا مف زاوية أبعادىا االجتماعية والسياسية في أف عمماء السياسية االجتماع فين
 ينظروف إلييا مف زاوية ثنائية الديني والسياسي.

 العممانية بوصفها موقفا فمسفيا:
إف التعاطي مع مفيوـ العممانية مف زاوية الفصؿ بيف الديف والدولة )الديني والسياسي(  

أمر ال مفر منو فيو الـز عمى اعتبار الفكرة الجوىرية والفيـ الشائع لممصطمح )العممانية( مف 
جية ومف جية أخرى لمتأكيد عمى الفصؿ بيف السمطتيف الدينية والسياسية إال أف ىذا ال يكفي 

وقد لسياسة "سيس أو تدييف اتوضيح الدالالت األصمية ليذا المفيـو ألنو يضؿ يشير إما إلى لت
عمى كؿ الشؤوف مف بينيا  اإلشراؼتمكيف السياسي مف  ي أدى الىتقبؿ بموقؼ ىوبز الد

لديف والسمطاف عمى الشأف الشأف الديني أو نقبؿ بموقؼ الدعاة إلى دولة دينية تؤسس لعموية ا

                                       
.13، صسابقورجغ ال ،واإلسالهٍٍن  الؼلوانٍٍنوصراع بٍن  حقٍقت الؼلوانٍت،هحوذ إبراهٍن هبروك

1
 



 الفصل األول:                                                       مدخل لدراسة مفهىم العلمانية

 

17 
 

محتواه األحواؿ الزلنا أسرى لـ نتحرر بعد مف جوؿ عقيـ فارغ مف إال أننا في جميع ،1السياسي
لالئكية وىو األمر الذي جعؿ مف وضعية ىذا المفيـو في واقعنا فبقينا حبسيف لفيـ ممتبس ا

ي مر بالسياسييف أو برجاؿ الديف وحتءا تعمؽ األسو  اإلحراجال تخمو مف  إشكاليةالراىف يثير 
معممانية أو تورط تورط الفكر الديني في موقؼ مضاد للفالسفة كما أنو المشكؿ وراء العمماء وا

مجتمعاتنا مراوحة بيف تياريف  قؼ مضاد لمفكر الديني ولذلؾ تعيشالفكر السياسي في مو 
عف خطأ في وضع حدود التمايز ومف  ني والثاني عمماني وىي مراوحة تتـمختمفيف األوؿ الدي

الئكية فال يتعمؽ األمر بالدعوة إلى السياسة الئكية أو إلى ديف دالالت ال باستيعاثمة خطأ في 
نما يتعمؽ بالدعوة إلى مبادئ  العالقة بيف تنظـ الئكي مقابؿ السياسة الدينية أو الديف السياسي وا 

الديف والسياسة ومف شأنيا أف ترسـ الحدود الفاصمة بينيما وال سبيؿ إلى ىذا المراـ إال مف 
.خالؿ ال  ترشيد والتأسيس الفمسفي ليذا المفيـو

التفكير فيو مف جديد  بإعادةإال  إحراجليس بالمقدور تفادي ما يثير ىذا المصطمح مف 
اس ومحاولة تمييزه عف غيره مف مفاىيـ بالشكؿ الالئؽ أي نتعامؿ مع العممانية عمى أنيا أس

ب بالمعنى الشائع لمكممة ىي مذى زلز: "ليست الالئكية عقدا والفمسفي وليذا نقوؿ كاثريف كينت
 .2"استثناء ثقافي إنما مفيوـ فمسفيوال ىي 

نما ىي شرط لقابمية فالعممانية  قياميما معا وليس  إمكافليست سياسة وليس ديف وا 
نما شرط   إمكافالمقصود بذلؾ شرط امكاف مف جية ما يحدد مضموف كؿ واحد منيما وا 

التفكير في عالقة ممكنة بينيما أو في استقاللية وتمييز كؿ منيما عف اآلخر بوصفو منظومة 
الفمسفي الذي يقضي  اإلجراءليذا األمر فمسفيا مف خالؿ  نؤسسوفكر وعمؿ. ويمكف أف 
ائـ بيف عتراؼ بالتمايز القإلى مفيوـ الحؽ الطبيعي وعند االاإلليي باالنتقاؿ مف مفيـو الحؽ 

مف كؿ ر بتمؾ القيود عف الفكر السياسي وما ىو طبيعي فنحف في حاجة إلى قرا لييا ىو ما

                                       
 .34،ص 2015، 1معز مديوني واخروف، في سؤاؿ العممانية اإلشكاالت التاريخية و االفاؽ المعرفية ،ابف نديـ لمنشر و التوزيع ،الجزائر ،ط ،انظر-1
 .35المرجع نفسو، ص -2
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ي حالة التسميـ المسبؽ سمطاف ديني وىذا القرار سيتعمؽ بالجانب العممي بدوف شؾ أما ف
يي والطبيعي فنحتاج إلى قرار شبيو بما قاـ بو )تارتوليانوس( يفصؿ بيف مقامات لالبتماىي ا

ولـ يكف ىذا األمر ممكنا مف دوف االنتقاؿ والتغيير في أسموب التفكير  استعماؿ كؿ منيما.
ثيولوجي محض حيث  نا لـ نعد نفيـ المجتمع عمى أساسفيما نقصر "بالجماعة السياسية" أي أن

 ال يعبر فيو التاريخ عف إال عف أفؽ مف تعيينو بشكؿ ما قبؿ تاريخي. فالحؽ والقانوف ال
أف نفيـ العممانية  وال ينبغياس،بؿ يتعدداف في طمب العالقات بيف النصباف مثمما يفعؿ القدر نت

يولوجي بينما ىي أساس لصالحية القانوف ثعمى أنيا تمثؿ التوجو الوضعي المناىض لمتوجو ال
 الوضعي وشرط الستقاللو عف كؿ األسس المتعالية لمتعايش بيف الناس.

وى صياغة وضعية لممبادئ وقد يذىب البعض إلى القوؿ بأف العممانية ليست س
الثيولوجية، ويمكف أف يكوف أصحاب ىذا االتجاه عمى حؽ ىذا إذا قمنا باختزاؿ مصطمح 

فميس بوسعنا أف نفصؿ بيف المفاىيـ  la scilarisationالعممانية في فعؿ العولمة أو الدينية 
الوضعية والمفاىيـ الدينية إال مف زاوية استعماليما )غير أف موقؼ كيذا ال يكوف إال في فعؿ 
ذا اعتمدنا االختزاؿ فعمينا تعميمو بنفس الشكؿ في االتجاه المقابؿ ومف ىنا  االختزاؿ المذكور وا 

مف المفاىيـ الفمسفية الحديثة ىي العديد ت، إف القوؿ كما ذىب إلى ذلؾ كارؿ شميد بوسعنا
 إعادة. أو أف يكوف االختزاؿ 1ما ىو راىف يطارعينيا المفاىيـ الالىوتية وقد تحددت في 

لمنصوص الدينية إلى مصادر أخرى تتحرؾ في نفس األفؽ الميتافيزيقي والواضح أف بيف 
عالقة بالواقع وبمجاؿ العقيدة  الالئكية والعممنة تقاربا مف وجية وضعية في كؿ واحد منيما لو

وباجتماعيما معا يؤسساف لمجتمع قائـ عمى أساس وضعي وتاريخي. إال أف عممنة المفاىيـ 
ىي جعميا قادرة عمى التعبير عف وضع راىف أو عف منطؽ الدىر فاألصؿ في العممنة ىو 

ىذا المفيـو في  لجذر الالتيني سيكولـو وقد ظيرى الدىر والعالـ كما يحيؿ عميو االعودة إل
العيد الجديد لمداللة عمى منطؽ ىذا الدىر. ثـ استعيد بشكؿ متأخر في الفمسفة األلمانية أساسا 

                                       
 .36، ص سابؽمرجع رفية، انظر، معز مديوني واخروف، في سؤاؿ العممانية اإلشكاالت واالفاؽ المع-1
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مع كارؿ شميدت بينما ال يمكف أف تكوف العممنة مجرد العودة إلى العالـ رغـ أنو شرط جوىري 
ما ىو ال تاريخي  بؿ أف العممانية ال تحدد إال ضمف منطؽ فؾ االرتباط بيف فكر يتأسس عمى

أو الىوتي يؤسس لمبادئ ثابتة تتجاوز إمكاف التشريع البشري وبيف فكر تاريخي يؤسس لفعالية 
المفاىيـ إلى  إرجاعالرتباط ىو عينو العممانية. أما في العالـ وتدبير شؤونو. إف فؾ ا اإلنساف

 1عبثالؾ بالعممنة بؿ قد تكوف العممنة راىنيتيا فميس ذ
بمغة ىانس )رزمنة( شرعية األزمنة الراىنة  منة ىي أف تدافع عفإف وظيفة العم

جديدة تقـو عمى ما ىو راىف  لديانةمنبورغ في مؤلؼ لو. ومف ىنا تكوف العممنة استشراؼ و بم
حتى أننا ال نستطيع الفصؿ بينيما وبيف القائميف بأف العصر الحالي ىو عصر عودة األدياف 

. إف النظر إلى العممانية باعتبارىا منافية 2أو ىو ثورة االعتقاد ضد العقؿ في صورتو الحديثة
جؿ الديف ضد كؿ فكر لمديف ىو في األساس متابعة لمخصومة نفسيا التي قد يقوـ بيا ر 

ليس سببو االشتباؾ الفائؽ الحدود بيف الفريقيف بؿ ىو في الخمط بيف  اإلشكاؿعمماني. ولعؿ 
نموذجي لمحكـ ال يمكف بأي شكؿ مف األشكاؿ الربط بينيما إف ىذيف النموذجيف يسمحاف 

ال تيمو فأما الراعي ف وذلؾبالتمييز بيف نمطيف حكـ رعوي وحكـ ممكي وىناؾ فرؽ بيف ىذا 
األرض بؿ ييتـ بالقطيع أما الممؾ فيبحث عف حكـ لشعب داخؿ أرض ما مف ىنا ندرؾ أف 
مفيوـ العممانية ال ينفصؿ عف الراىف التاريخي لمجماعة السياسية أو الدينية ويعود ذلؾ إلى 

حقيقة  ألدارؾ، كما أف الفصؿ بيف الديني والعمماني ىو غير كافي 3أشكاؿ التعامؿ مع الواقع
نبغي إعادة التفكير مف جديد فيو عمى أساس آخر يتجاوز حدود االشتباؾ القائـ المفيـو وبؿ ي

بينيما، ينبغي كذلؾ أف ندرؾ أف العممانية ىي منيج وشرط قبمي لمتفكير في الواقع. إف التفكير 
 استعادة لمشكؿ الفمسفي ذاتو والمتعمؽ ببياف الحدود بيف الثابتالعممانية ىو بدوف شؾ  في

 والمتغير بيف المجرد والممموس بيف الوحدة والكثرة.

                                       
 .36ص سابؽ، مرجع ، في سؤاؿ العممانية اإلشكاالت التاريخية واالفاؽ المعرفية، وآخروف انظر، معز مديوني -1
 .37-36ص ص المرجع نفسو، انظر، -2

.38انظر ،الورجغ نفسه،ص-
3
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 المبحث الثاني: التحول الثقافي في الغرب وأثره في ظهور العممانية
إف الخوض في موضوع العممانية ال يتأسس إال بالعودة إلى ظروؼ نشأتيا، وىي ذات 

د حركة إصالحية تاريخ طويؿ وقد انتقمت مع الزمف مف معنى إلى آخر، فالعممانية لـ تكف مجر 
إنما ضرورة تاريخية فرضتيا المرحمة التاريخية المزرية التي كانت تمر بيا أوروبا في تمؾ 
الفترة، حيث كانت لمعممانية أسباب عديدة أدت إلى ظيورىا ويكف إرجاع ىذه األسباب إلى 

 ثالثة عوامؿ رئيسية:
 الطغياف الكنيسي-
 الصراع بيف الكنيسة والعمـ-
 نسيةالثورة الفر -

 : الطغياف الدينيالطغيان الكنيسي
مرت أوروبا بمراحؿ قاسية نتيجة طغياف رجاؿ الكنيسة وىيمنتيـ عمى جميع النواحي 

يسمى المسيحية الرسمية  الدينية، اقتصادية، السياسية والعممية، "ومنذ أف ظير إلى الوجود ما
ة، ففرضت واالرىاب في أبشع صور ـ والكنيسة تمارس الطغياف الديني 325يقية *في مجمع ن

يا، بؿ سفكت دماء مف ظفرت بو مف ت مخالفي* قيرا وحرمت ولعنالتثميثبطغيانيا ىذا عقيدة 
وىنا نرى بأف رجاؿ الديف تحولوا إلى طواغيت ومستبديف  1وؼ التعذيب"الموحديف وأذاقتيـ صن

مثؿ في معرفتو لمقراءة تحت ستار الديف" ورجؿ الديف ىو الوحيد الذي يممؾ بصيصا ضئيال يت

                                       
فات طيف األوؿ لدراسة الخالنءا عمى تعميقات مف االمبراطور قسطالمجمع بنايقية التي عقد فييا، وعقد نسمي بيذا االسـ بنسبة إلى مدينة يقية: ن*مجمع 

يوس وأتباعو مف جية ومف ألكسندروس األوؿ أتباعو مف جية، جرى حوؿ طبيعة يسوغ ىؿ ىي نفس طبيعة الرب؟ أـ ر في الكنيسة االسكندرية بيف أ
 طبيعة البشر.

انيـ وىي اهلل إال اهلل قأ ثالتةيعتقد أف اهلل تعالى إلى صرانية عمى يد بولس المتأثر بالفمسفة االغريقية، نشأ في الن ث احد المعتقدات الدينية،مبث*عقيدة الت
، دار الندوة 2، جةع بف حماد الجيني، الموسوعة المسيرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصر نمنا الي بف، واهلل روح القدس، عداألب، اهلل اال

 .1000، ص 2003، 4لنشر والتوزيع، الرياض، طالعالمية لمطباعة وا
 .128سنة، ص  د العممانية نشأتيا وتطورىا وأثارىا في الحياة االسالمية المعاصرة، دار اليجرة، دط،الي، حو سفر بف عبد الرحمف ال-1
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والكتابة وكونو الموجو الروحي لممجتمع، وبيئة ىذه )...( جديرة بأف توفر لمطاغية حماية كفاية 
شباع رغبتو التسمطية كما يشاء"  .1ومناخا صالحا لفرض طغيانو في المجاؿ الذي يريد وا 
تاف واجبا وىذا ما يمكف تسميتو بالتجربة السمطوية األولى لمكنيسة، حيث "كاف الخ

فأصبحت  وثنيةؿ شركا و ة، وكانت التماثيوكانت الميتة محرمة فأصبحت مباح فأصبح حراما،
التقوى، وكاف الزواج رجاؿ الديف حالال فأصبح محظورا)...( وأمور كثير نقمتيا  تعبيرا عف

. ومف ىنا 2المجامع مف الحؿ إلى الحرمة أو العكس دوف أف يكوف لدييا مف اهلل سمطاف"
كروا وثاروا عمى التقاليد واألعراؼ، وذلؾ باسـ الديف الذي عت سمطة رجاؿ الديف، عندما أنتزعز 

كاف سائدا طواؿ القروف الوسطى في توجيو االنساف سواء في سموكو وتنظيـ جماعتو، أو فيمو 
 لمحياة.

*)...( عقائد وآراء أخرى تحكـ الثالوثوفي ىذا اإلطار "أضافت الكنيسة إلى لغز 
ة باستحالتيا ولكف ال مناص مف اإليماف بيا واإلقرار بشرعيتيا عمى الصورة التي توافؽ البدييي

ىوى الكنيسة كقضية االستحالة في العشاء الرباني* وعقيدة الصمب* والطقوس السبعة" كؿ 
 .3ىذه فرضتيا عمى أبتاع بحجة واحدة ىي أنيا أسرار عميا ال يجوز الخوض فييا"

يسة خرجت عمى النصرانية الصحيحة، لوقوؼ عندىا ىي أف الكنإف النتيجة التي يمكف ا
 وانتشرت داخميا مظاىر االنحراؼ والفساد.

                                       
 .127، ص سابؽالمرجع سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا واثارىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، -1

.128الورجغ نفسه، ص
2
 

 .129، ص نفسومرجع ال-3
ع بف حماد الجيني، الموسوعة المسيرة في األدياف والمذاىب نى عكس شريعة الثوراة، عدالي: منا*الختاف: يؤمف النصاري بعدـ الختاف لألطفاؿ عم

 .576، مرجع سابؽ، ص 2واألحزاب المعاصرة، المجمد 
الخمر إلى دـ المسيح والخبز إلى عظامو عدالي: منافع بف  وازعميـ الماء  وؿ فيحو الماء ومعو الخبز الجاؼ، إذ يتيكوف بالخمر أ *العشاء الرباني:

 .576حماد الجيني، الموسوعة المسيرة في األدياف والمذاىب واألحزاب المعاصرة، مرجع سابؽ، ص 
ـ مف اثـ خطيئة أبييـ الالتو، فيو الذي أرسمو ليخمص العة لشدة حب اهلل لمبشر ولعدقالخمينظرىـ مات مصموبا فداء عف  الصمب: المسيح في*عقيدة 

ع بف حماد الجيني، الموسوعة المسيرة في نمنا :وت ليترفع إلى السماء عداليأدـ وخطاياىـ وأنو دفف بعد صمب، وقاـ بعد ثالثة اياـ متغمبا عمى الم
 .575ص  األدياف والمذاىب المعاصرة، مرجع سابؽ،

ف شرعي، ولذا فيي واجبة عمى كؿ كاى يد ـ منظورة وال تتـ إلى عمىعلى النعـ غير المنظورة في صورة نإ انير صطقوس السبعة: والتي يناؿ بيا الن*ال
ال أصبح ا صرانين  .556مرجع سابؽ، ص ع بف حماد الجيني الموسوعة المسيرة في األدياف والمذاىب، انمانو ناقصا. عد إلى المنيإلى ممارسيا وا 
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 الطغيان السياسي:
طبيعي جدا أف يكوف لرجاؿ الديف سمطة ف" ةفرضت الكنيسة سمطتيا عمى الحياة السياسي

ىو أف يتحوؿ سياسية في األمة التي تديف بدينيـ )...( لكف الذي ال يصمح عمى االطالؽ 
ة شريعة اهلل واسقاطيا مف الحساب ليحؿ طواغيت ومحترفيف سياسييف، مع نبذ رجاؿ الديف إلى

بمعنى أنو ال يوجد حرج عمى السمطة  1محميا شيرة عارمة لمتسمط ورغبة شرىة في االستبداد"
التعاليـ الدينية في تقويـ انحرافات المموؾ وممارسة الضغوط عمييـ إذا سولت ليـ أنفسيـ خرؽ 

وحده، فيذا عيف ميمتيا في الدينية وتجاوز األوامر االليية لتردىـ إلى حظيرة الديف وتعبدىـ هلل 
و"أما أف تسيـ الكنيسة في طمس الديف وتعطيؿ الشريعة ثـ تفرض نفسيا وصية المموؾ  2الحياة

يقدمونو ليا واألمراء وتزعميـ عمى الخضوع المذؿ ليا وتجؿ معيار صالحيـ منوطا بمقدار ما 
وف حدود اهلل ويستقيموف عمى منيجو اجبات الخدمة ، ال بمقدار ما يخصمف مراسـ الطاعة وو 

فذلؾ ىوا ألمر الشائف والعيب الفاضح، ومع ىذا فيو الذي حصؿ بالفعؿ لمكنيسة المسيحية 
، مف خالؿ ىذه الظروؼ واألوضاع المزرية ظمت الكنيسة األوروبية 3طيمة عصور ازدىارىا"

عاني مشاكؿ رىيبة، بسبب الصراع الذي جرى بيف الكنيسة وبيف األمراء، حيث "كاف مموؾ ت
في كؿ شؤونيـ ذلؾ التدخؿ الذي ال يجدوف لو  يضيقوف ذرعا بتدخؿ الكنيسة المتعنت أوروبا

مبرزا عمى اإلطالؽ، وفي نظرىـ لـ يكف لرجاؿ الديف عمييـ ميزة إال القداسة، ومع ذلؾ فيـ 
الحظ إذا أف تسمط واالستبداد رجاؿ الديف عمى ن.4، إف لـ يكف بأنفسيـ فينسبيـ"أيضا مقدسوف

 الحياة السياسية نتج عنو تدمر واستياء كبيريف لمموؾ أوروبا. 

                                       
 .133، مرجع سابؽ، ص اإلسالمية المعاصرةحياة حوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وأثارىا في العبد الرحمف  سفر ،أنظر-1
 .133ص  ، المرجع نفسو،أنظر-2
 .134المرجع نفسو، ص -3
 .134المرجع نفسو، ص -4
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مف صمتيا النسبية بأحد  اىءإذ يقوؿ فيشير "كانت األسرار الحاكمة في أوروبا تستمد بقا
 1يـ ألنيـ مقدسوف"بعد ذلؾ بتصرفاتوال يبالي الشعب القدسيف فيرثوف منو قداستو 

كذلؾ "جرؤ ادوارد األوؿ انجمترا، وفيميب الجميؿ ممؾ فرنسا، عمى القوؿ بأنو ليست مف 
وأف كال منيما قد نوى أف يكوف  يحظى في اآلخرة،لكي الضروري أف يخضع الممؾ لمبابا* 

فقد كاف اليدؼ الذي يسعى إليو  اذا 2سيدا في مممكتو وأف شعبو يؤيده في ىذه النية تماـ التأييد"
كؿ منا ادوارد األوؿ وفيميب الجميؿ ىو أف تكف الكنيسة عف فرض وصايتيا الدينية والسياسية 

 عمييـ دوف تفكير في الخروج عمى تعاليميا.
إال أف كؿ مف ادوارد األوؿ وفيميب الجميؿ كانوا في طريؽ والكنيسة في طريؽ الكنيسة 

مركزىا الديني وسمطانيا الروحي  يقتضيومموؾ ليا واجبا أساسيا كانت تعتمد بأف خضوع ال
 وليست تطوعا منيـ.

وفي نفس السياؽ نجد كذلؾ "البابا الطاغية جريجوري السابع قد أعمف أف الكنيسة، 
وصفيا نظاما إلييا، خميفة بأف تكوف صاحبة السمطة العالمية، ومف حؽ البابا وواجبو بصفتو ب

أف يخمع المموؾ غير الصالحيف وأف يؤيد ويرفض اختيار البشر لمحكاـ أو  خميفة اهلل وفي أرضو
أي أف سمطة البابا وحده ىي التي تسمى بحؽ سمطة  3تنصيبيـ حسب مقتضيات األحواؿ"

عالمية، وأف لمبابا حؽ عزؿ األمراء واألباطرة وأف القرارات التي يصدرىا البابا ال يمكف ألي فرد 
ي إلغاء القرارات الصادرة مف غيره وال يستطيع إي إنساف أف يحاكـ البابا إلغائيا ولمبابا الحؽ ف

ج المموؾ واألباطرة، كما كاف في إمكانيـ خمع اف البابوات ىـ الذيف يتولوف تتوي"ولذلؾ فقد ك

                                       
ىربرت ى ر الحديث ومصمح مف كبار المصمحيف في شؤوف التربية والتعميـ عدالىو عمـ مف أعالـ المؤرخيف في العص( 1865_ 1941رت)*فيشرىرب

 .8سنة، ص د ، 6( تر: أحمد نجيب ىاشـ، دار المعارؼ بمصر، ط1950-1789فيشر، تاريخ أوروبا العصر الحديث )
مر يسمونو ة النصرانية الكاثولوكية وكاف في بادئ األأبا أي البابا أو األب، ىو الرئيس األوؿ في الديان-البابا: كممة مشتقة مف الكممة القبطية بي*

 .577، مرجع سابؽ، ص 2ب المعاصرة، المجمد زامسيرة في األدياف والمذاىب واألحع بف حماد الجيني، الموسوعة النالبطريرؾ، عدالي: منا
 .134مرجع سابؽ، ص،اصرةنشأتيا وتطورىا واتارىا في الحياة اإلسالمية المع ، العممانيةالحوالي فسفر عبد الرحم-1
 .135نفسو، ص  عالمرج-2
 .136المرجع نفسو، ص -3
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المموؾ وعزليـ بإرادتيـ المحضة ولـ يكف باستطاعة أحد االنفالت مف ذلؾ )...( ومف حؽ 
 .1رب الصميبية عميو وتحرمو وتحـر أمتو"البابوية أف تعمؽ الح

ومنو نالحظ بأف الصراع كاف بيف البابوية واإلمبراطورية والسبب الحقيقي ليذا الصراع 
 يعود إلى محاولة كؿ مف اإلمبراطور والبابا أف يفرض أحدىما سمطتو عمى اآلخر.

 طغيان الكنيسة المالي:
ر مف أف يدخؿ غني ممكوت اهلل" ثقب ابرة أيس جاء في إنجيؿ مرقص "مرور جمؿ مف

ف القروف التالية قد شيدت مفارقة عجيبة بيف مفيـو الكنيسة عف الدنيا وبيف واقعيا العممي اال ا
حتى صار جمع الماؿ واالستكثار مف الثروات غاية لدييـ، فتيالؾ رجاؿ الديف عمى جمع الماؿ 

 2واإلسراؼ والبذخ واالنغماس في الشيوات والممذات"
 تمخيص مظاىر الطغياف الكنيسي في ىذا المجاؿ بمايمي: ويمكف

حت الكنيسة في ىذا القطاع تممؾ العديد مف األراضي وأكبر ب: حيث أصك اإلقطاعيةاالمال -1
القطاعيف في أوروبا "وقد عامؿ اإلقطاعيوف عبيد األرض أو االقناف أقسى معاممة عرفيا تاريخ 

ما طبقيا. يؤكد عمى وعمى ىذا فاف نظاـ اإلقطاع كاف نظاما حربيا، كما كاف نظا 3البشرية"
 بينيا العبيد األرض.مف  حةدالطبقة الكا النبالء وييمش

: كانت الكنيسة في العصور الوسطى المظممة تممؾ المساحات الواسعة مف األوقاف-2
عائداتيا عمى بناء وى أنيا تصرؼ األراضي الزراعية" وكانت تعتبر تمؾ األراضي أوقافا ليا بدع

عانة سكانيا"الكنائس واالدي اصرة، ر تيـ رجاؿ الديف بأنيـ "إتباع قيومف خالؿ ىذا المنب 4رة، وا 
 .5ال أتباع اهلل"

                                       
.136سفر ػبذ الرحون الحىالً، الؼلوانٍت نشأتها وتطىرها واتارها فً الحٍاة اإلسالهٍت الوؼاصرة، هرجغ سابق،ص-
1
 

2-www.s.oman.net/avb/showthread.php.zt=119509.  
 .39- 38، ص ص 2006، 1عبد الشافي محمد عبد الطيؼ، العممانية في الفكر اإلسالمي،دار السالـ، مصر،ط -3
 .40ص، نفسومرجع ال-4
 .141، ص سابؽمرجع سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، -5
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: وىنا كانت الكنيسة تفرض ضريبة الشعور عمى كؿ مف يساندىا في الرأي العشور-3
تغمو األراضي الزراعية واإلقطاعيات، "وبفضميا كانت لمكنيسة تضمف حصوليا عمى عشر ما 

 .1وعشر ما يحصؿ عميو المينيوف وأرباب الحرؼ غير الفالحيف"
 ومف ثمة كانت الكنيسة تفرض الضرائب عمى شعوبيا حتى تصبح أكثر الناس ثراء.

 صراع بين الكنيسة والعمم:
المضاد  حاربت الكنيسة العمـو واالكتشافات العممية، وذلؾ بسبب نمو البحث العممي 

ـ وفي مقدمة ىذه لمفكر الكنيسي، كؿ ىذا أدى إلى محاربة العمـ والعمماء واالضطياد بي
برنيكس* الفمكية التي نشرىا في كتابو أجراـ السماوية، وىي النظرية التي الكشوؼ "نظرية كو 

نيكس كانت الكنيسة ىي التي تمثؿ المصدر لممعرفة لكنيسة ألوؿ مرة، فقبؿ نظرية كوبر ىزت ا
موس التي تجعؿ األرض مركز الكوف وتتوؿ أف األجراـ يوكانت فمسفتيا تعتنؽ نظرية بطم

فالنظرية كوبرنيكس الفمكية جاءت بأفكار مخالفة تماما لما كانت  2السماوية كافة تدور حوليا"
 وحرمت ىذا الكتاب. هدعي إليو الكنيسة، فتارت الكنيسة ضتد

كس ذلؾ. وأثبت أف األرض متحركة وتدور حوؿ "فمما ظير كوبرنيكس بنظرية القائمة بع
بأف الشمس ىي مركز  يتقتض تونظريف3"*الشمس كاف جدير بأف يقع في قبضة محاكـ التفتيش

جرت في ىيكؿ الكنيسة ة ففكانت ىذه النظرية بمثابة قذي الكوف، وأف األرض تدور حوليا،
 و القبض عمى كوبرنيكس لقاءإووضعتيا أماـ مشكمة في تاريخيا الوسيط، وقد سارعت الكنيسة 

 قدمتو لمحاكـ التفتيش.

                                       
 .141، ص سابؽمرجع تطورىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة،سفر عبد الرحمف الحوالي،العممانية نشأتيا و -1

-لسماوية ( عالـ فمؾ بولندي، قاـ بتتوير الكوزمولوجيا عبر تحويؿ مركز الكوف مف األرض إلى الشمس ومف كتبو:أجراـ ا1943-1473*كوبرنيكس: )
 .784مكتب الوطني لمبحث والتطوير ،د ب ؛د ط؛ د س ؛ص نجيب الحصادي ؛ال:تر،،مف ط الى ي2رد لمفمسفة، جندرتش، دليؿ اكسفو و عد إلى تدى

 .150سفرعبد الرحمف حوالي، العممانية ، نشأتيا وآثارىا في الحياة االسالمية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص  ،أنظر-2
 .46، ص 2006، 1عبد الشافي محمد عبد المطيؼ، العممانية في الفكر االسالمي، دار السالـ، مصر القاىرة، ط-3

انشاء محكمة يقدـ الييا  جريجرريوس التاسع اجتماعا تمييديا لتقرير ، ألوؿ مرة أياـ البابا1329حاكـ التفتيش: أجتمع رجاؿ الكنيسة الكاثولوكية سنة *م
 .51س، ص  و البرتغاؿ وغيرىا، المكتبة العممية، د ب، د ط، د مظير؛محاكـ التفتيش في اسبانيا كؿ مف اتيـ في دينو الكاثوليكي؛عدالى:عمي
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وبعت النظرية  رونوب"وظنت الكنيسة أف أمر ىذه النظرية قد انتيى ولكف رجال آخر ىو جردانو 
زجت بو في السجف ست سنوات فمما بعد وفاة صاحبيا، فصبت عميو محكمة التفتيش)...( و 

بدوراف األرض حوؿ محورىا وحوؿ ونو قاؿ نوبر ادجر 1"1600سنة  عمى رأيو أحرقتو أصر
حكـ لدا قبض عميو رجاؿ التفتيش و  ؛قواؿ واآلراء تخالؼ اراء الكنيسةالشمس وكانت ىده اال

 عميو بالحرؽ.
* النظرية الفمكية السابقة وخطابيا خطوة واسعة إلى تـ تبنى العالـ الفمكي غاليمو غاليمي

 مسكوب فأيد تجريبا ما نادى بو كوبرنيكسخترع جاليمو جيازه الخطير المرقب أو التااألماـ "
. ولكف تراجع غاليمو غاليمي 2نو نظريا مف قبؿ، فأسرعت الكنيسة لمقبض عميو ومحاكمتو"وبرو 

فيما بعد خوفا أف يتمقى نفس مصير الذي انتيى إليو برونو، أعمف عف توبتو ورجوعو عف رأيو 
وركع عمى قدميو أماـ رئيس المحكمة قائال: "أنا غاليمو وقد بمغت السبعيف مف عمري سجيف 

 اإللحاديحتقره القوؿ راكع أماـ فخامتؾ والكتاب المقدس أمامي ألمسو بيدي، أرفض وألعف وأ
 *3الخاطئ بدوراف األرض"

*، ليكوف نيوتف إسحاؽ( وفي ىذه السنة نفسيا ولد 1642وكانت وفاة غاليمو سنة )
امتداد لو في الكشؼ عف معارؼ جديدة وعمى يد نيوتف عرؼ قانوف الجاذبية. وظيرت نظريات 

تفسير ظواىر مف الممكف النظريات القوؿ "أنو  عممية ىزت لمكنيسة وآثارىا وكاف مف ىذه
)وكانت ىذه ة إلى تدخؿ قوى خارجية عنيا)...(؛الطبيعية يربط بعضيا ببعض دوف حاج

عناية اهلل لذا  إنكارتؤدي إلى  نيوتفنالحظ أف نظرية  4النظرية( بمثابة النواة لممذىب الطبيعي"
 حربتيا الكنيسة.

                                       
المناطقة، ،طرابيشي معجـ فالسفة ) الفالسفة ( عالـ ايطالي، درس اليندسة والفمؾ والطبيعيات، عد إلى جورج1564-1642*غاليمو غاليمي: )

 .432، ص 2006، 3المتكمموف، الالىوتيوف، المتصوفوف، دار الطبيعة، بيروت، ط
 .47ص،سابؽ االسالمي؛ مرجعالعممانية في الفكر  ،عبد الشافي محمد عبد المطيؼ-1
 .                  151مرجع سابؽ؛ ص المعاصرة ، في الحياة اإلسالمية وأثارىاورىا وتط نشأتياسفر عبد الرحمف الحوالي؛ العممانية -2

. 151الورجغ نفسه ،ص-
3
 

 .151، ص نفسومرجع ال-4
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لى   وفاتجو عامة الناس والمتقفمداه حيث فقداف الثقة في الكنيسة قد بمغ  كاف ىناوا 
 مسمؾ مخالفا لمكنيسة.ا ممعرفة وسمكو خاصة، إلى مصدر جديد ل

وفي القرف السابع عشر اكتممت النظرية العممية المعادية لمكنيسة وانتشرت في جميع 
* فرأى وكشفت عف نتائج واتجاىات بالغة األىمية والخطورة وقد لحظيا برتراند راسؿاألوساط 

 بنيت عمى ثالثة خصائص ميمة ىي: 17النظرة العممية في القرف  أف
 "أف بيانات الحقائؽ يجب أف تبنى عمى المالحظة وليس عمى استشياد غير مسند.-1
أف العالـ المادي يتمتع بنظاـ ذاتي الفعؿ وذاتي الديمومة، تخضع كافة التغيرات فيو إلى -2

 قوانيف الطبيعة.
ليس غاية الكوف في حاؿ كاف  اإلنسافف، ومف المحتمؿ أف أف األرض ليس مركز الكو -3

 .1ا"يلمكوف غاية، وأف الغاية إضافة إلى ذلؾ مفيـو غير ذي نفع عمم
ومع ذلؾ، فمـ يكد القرف السابع عشر يستيؿ حتى كاف "لنظرية كوبرونيكس وما أخاؼ 

مة، فقد أفقدت الكثيريف في الفالسفة األوروبية عاجاليمو آثار واسعة، ظمت راسخة  وإلييا برونو 
ثقتيـ في الكنيسة وأدت إلى التشكيؾ في سالمة معموماتيا)...( كما أنيا أعطت األولوية 

انفجار العممانية إلى مذاىب  وىذا ما أدى الى2لمتجربة والبحث العقمي في الوصوؿ إلى الحقائؽ"
عممانية التي فجرتيا والتجريبية. تترؾ الديف وتحاربو. ومف ىنا "كانت الثورة ال منيا العقمية*
 عةة مع فمسفة الحكـ الكينوتي، وأسست النز امت قطيعة معرفير األوروبي والتي أقفمسفة التنوي

                                       
( فيمسوؼ انجميزي، سيـ خصوصا في ميداف فمسفة، الرياضيات والمنطؽ الرياضي، حصؿ عمى البكالوريوس مف جامعة 1872-1970*برتراندراسؿ: )

يات، السعادة، حكمة الغرب، أصوؿ الرياض ،المانيافي كمبردج مع مرتبة الشرؼ األوؿ في الرياضيات، كتب أوؿ مؤلفاتو بعنواف الديمقراطية االجتماعية 
 .518، ص 1984، 1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط،، مف ا الى س1موسوعة الفمسفة، ج عدالي: عبد الرحمف بدوي،

 .27-26ص ص ، 2008، 1لترجمة، بيروت، لبناف، ط ذمموجي المنظمة العربية، اليؽبرتراند راسؿ، أثر العمـ في المجتمع، تر: صباح صد-1
 .152، مرجع سابؽ، ص اإلسالمية المعاصرةحوالي، العممانية، نشأتيا وتطورىا وأثارىا في الحياة  عبد الرحمف سفر-2
ية المذىب العقمي: ىو القوؿ أف كؿ ما ىو موجود مردود إلى المبادئ عقمية، وىو مذىب ديكارت، بسنوزا، ليبنز... ويطمؽ بوجو خاص عمى النظر *

 .91ص ،د ط، د س ،لكتاب المبناني، بيروتعد إلى جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، دار ا– التي ترجع الحكـ إلى الذىف إلى االدارة
أيضا عمى  ةالتجريبيالتجريبية: اسـ يطمؽ عمى جميع المذاىب الفمسفية التي تنكر وجود أوليات عقمية متقدمة عمى التجربة ومتميزة عنيا ويطمؽ اسـ *

 .245عد الي:جميؿ صميبا معجـ فمسفي، مرجع سابؽ، ص –ات يكتسب بحاسة البصر المذىب القائؿ أف االدراؾ األشكاؿ والمساف
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* التنوير األوروبي الحديث التي العممانية الحديثة عمى التراث األوروبي القديـ وعمى عقالنية 
. ومنو نالحظ أف الكشوؼ العممية أسيمت 1الىوت"ل"العقؿ" و"التجربة" محؿ "الديف" و"اأحمت 
بأنو المصدر  ونتج عف ذلؾ اتجاه عقمي وآخر تجريبي وكؿ منيما يدعي دينيالايجاد فكر في 

الكنيسة. وفي "القرف السابع عشر تبمور النزاع واتخذ شكال جديدا فقد سقوط الوحيد لممعرفة بعد 
لنزاع بيف مرقب جاليمو وحجج الكنيسة الواىية نزاعا بيف النص الذي تعتمد عميو أدلتيا أصبح ا

وانطالقا مف ىذا الصراع بيف  2وبيف العقؿ والنظر الذي استند إليو أصحاب النظريات الجديدة"
رجاؿ الديف وبيف أصحاب العقوؿ والكشوؼ العممية، ظيرت ثورات في األوساط العممية بيف 

يازتو عمى المعرفة رفع العقؿ إلى مرتبة التقديس وحتنادى بالتجديد وذلؾ بييا ما العمماء ف
لو مجاؿ لضيؽ  اخصصو ه كميا في بادئ األمر بؿ و ي عف الوحي الذي لـ ينكر المطمقة في غن

البعيد كف المعرفة مثاؿ عمى ذلؾ نرى بأف المذىب ديكارت* عقمي مف أبرز المذاىب الفمسفية 
وىو المذىب الذي يؤكد عمى أف العقؿ ىو المصدر الوحيد لممعرفة اليقينية في العصر الحديث 

 الصحيحة.
الديف –لسبب ما  –"وقد دعا إلى تطبيؽ المنيج العقمي في الفكر والحياة واستثنى مف ذلؾ 

الؿ القوة ميداف العمـ الطبيعة وموضوعو استقوالعقائد الكنيسة والنصوص المقدسة وكاف يرى أف 
وأدواتو الرياضة والتجربة ويختص الديف بمصائر النفس في العالـ اآلخر ويعتمد عمى الطبيعية 

 3االعتقاد والتسميـ فال مضايقة بيف العمـ والديف وال سمطاف ألحدىما عمى اآلخر"
نالحظ أف ديكارت صاحب المذىب العقمي أكد عمى ضرورة المنيج العقمي في الفكر 

 مجالو الخاص. كما أف لديفلعمـ لو مجالو، والحياة العامة، وكاف يدعي بأف ا
                                       

: وىي القوؿ بأولية العقؿ وتطمب عمى عدة معاف مف بينيا: أف وجود العقؿ شرط في امكاف التجربة، فال تكوف التجربة ممكنو rationalisme*عقالنية: 
 .90ي: حميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، مرجع سابؽ، ص عدال–إال إذا كاف ىناؾ مبادئ عقمية تنظـ معطيات الحس 

 .7، ص 1996؛ 2محمد عمارة، العممانية بيف الغرب واالسالـ، دار الدعوة لمنشر والتوزيع، الكويت، ط -1
 .152،مرجع سابؽ، ص اإلسالمية المعاصرةعبد الرحمف حوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وأثارىا في الحياة  سفر-2
ة تامالت ميتافيزيقية في الفمسف، مف اىـ كتبو :مقاؿ عف المنيج،عد رائد الفمسفة في العصر الحديت( فيمسوؼ فرنسي كبير وي1596-1650)ديكارت: *

 .488ص ،مرجع سابؽ، مف ا الى س، 1موسوعة الفمسفة؛ج، عد الى:عبد الرحمف بدوي-األولى
 .153مرجع سابؽ، ص ، المعاصرةاإلسالمية  في الحياة وتطورىا واتارىا نشأتياالرحمف حوالي، العممانية  عبد سفر-3
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ف التجريبي الذي قاؿ عنو "وىذه االزدواجية الديكارتية وجدت ليا نظير في منيج بيكو 
وىنا يتضح لنا بأف 1"اإللييإف أعظـ مأثر بيكوف الفصؿ بيف العمـ البشري والوعي أندرسف:"

ليبكوف يمكف أف تكوف قضية  فالنسبةبيكوف وضع قطيعة بيف العمـ والديف أو النص المقدس، 
 صائبة في نظر الديف ولكنيا خاطئة في النظر العقؿ.

 اإللييوفي نفس السياؽ نجد كذلؾ الفيمسوؼ االنجميزي جوف لوؾ الذي "عارض الحؽ 
لممحاكـ واعتبر أساس المعرفة فطرح المذىب التجريبي وناقش التسامح الديني دوف يصؿ إلى 

وامتد المذىب التجريبي مع الفيمسوؼ االنجميزي 2عصب الكاثوليكي الكنيسي"االلحاد وال إلى الت
 أفكارنافكرة االلوىية مف مذىب التجربة الحسية إنو يعتقد أف  يستثنيدافيد ىيـو "فمـ يرد أف 

الديف ليس  اف وىيوـ مع كونو ممحدا إال أنو يبقى عمى اعتبار 3جمعيا ترجع إلى انطباع حسي"
ذا ما مج  فقط. إحساسرد عمما وا 

وتمتد ىذه االنحرافات عند سينوز الذي اعتبر أف اهلل سبحانو وتعالى منساب في الطبيعة 
سينوز" بحكـ ييوديتو أعتنؽ ىؤالء فقد طبؽ المنيج العقمي عمى الكتاب المقدس نفسو وكاف 

ووضع األسس التي قامت عمييا مدرسة النقد التاريخي التي ترى أنو يجب أف تدرس الكتب 
 .4الدينية عمى النمط نفسو الذي ندرس بو األسانيد التاريخية"

 األساسي ىو التراث القديـ وليس الوحي. فممنطمقيا
 اإللحادياإلنساني رباخ التي تتمثؿ " في مذىبة و وفي نفس السياؽ نجد أف عممانية في

حالؿ...( الديف) إلغاءىي   .5العاـ، جماعة العمؿ في العبادة محؿ اهلل" لإلنساف وا 
أكد  والسمطة الدينية فقط وانما ةالسياسيرباخ لـ يكتفي بفصؿ بيف السمطة و اذ نالحظ اف في 

 الديف تماما في جميع مجاالت الحياة. إلغاءعمى 
                                       

 .153، ص سابؽمرجع سفر عبد الرحمف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا في الحياة اإلسالمية المعاصرة، -1
 .34، ص 1997، 1عدناف عمي رضا، المسمموف بيف العممانية وحقوؽ االنساف الوضعية، دار النحوي، الرياض، ط-2
 .34المرجع نفسو، ص -3
 .154-153مرجع سابؽ،ص ص ، المعاصرة اإلسالمية نشأتيا وأثارىا في الحياة  العممانية،ف حواليبد الرحمسفرع-4
 .39ص،2008؛1ط،الثقافي،دمشؽ الناقد مركزونقد، في عمـو القراف دراسة لمعاصرا لفاضؿ، االتجاه العممانيا أحمد محمد-5
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وكذلؾ نجد الفيمسوؼ ألماني والمنظر الماركسي أف عممانيتو تتمثؿ في: المادية 
سيد  اإلنساف"وىي ىدـ الديف كمقدمة ضرورية لقياـ عالـ يكوف فيو  اإللحادية* التاريخية

 .1نفسو"
حيث اعتبر ماركس المادية نزعة عممانية معادية لمديف، وجاء في عبارتو الشييرة الديف أفيوف 

 الشعوب.
سيحية كديف وترفع الماركسية ي تماما المر نجده في عممانية ليبيف التي تمغونفس المسا

 ي رتب ديف بديؿ ومعتمد فعميا.لمينينية الا
ومف خالؿ ىذا نستنتج بأف صراع الذي كاف بيف الديف والعقؿ والحس نتج عنو مرحمتيف 

 الحديث وىي: األوروبيمف العممانية في الفكر 
عف  مرحمة العممانية المعتدلة )القرف السابع عشر والثامف عشر( وىي تعني فصؿ الديف-أ

 ىذه المرحمة يوؾ، ىيوـ، بيكوف. إتباعالدولة ومف 
روة في التطرؼ سع عشر( وفي ىذه المرحمة بمغت الذمرحمة العممانية المتطرفة )القرف التا-ب

ميا كؿ مف فيورباخ، ماركس، الديف عف الدولة ومث إبعادفي التفكير المادي التاريخي، أي 
 .2لينيف

 الثورة الفرنسية:  
 تعتبر الثورة الفرنسية مف أىـ مسوغات ظيور العممانية في أوروبا إذ "أف النظاـ 

 
 

                                       
 .39مرجع نفسو، ص االتجاه العمماني المعاصر في عمـو القراف دراسة ونقد ،احمد محمد الفاضؿ، -1

وعموـ المجتمع  *المادية التاريخية: وىي التي قعد قواعدىا كارؿ ماركس وانجميز وال تعتمد ىذه المادية عمى عمـو الطبيعية بؿ تسعى إلى تحويؿ المجتمع
وي، موسوعة الفمسفية، ارجع الماديوف في القرف الثامف عشر الفكر إلى المادة إلى: عبد الرحماف بدما ك ارجاع الدولة عمى المجتمع المدنيوموقفيا في 

 .407سابؽ، ص ، مرجع 2ج
 . 36أنظر: أحمد محمد الفاضؿ، االتجاه العمماني المعاصر في عموـ القرآف، دراسة ونقد، مرجع سابؽ، ص -2
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*، وما اإلقطاعاالجتماعي الذي ىيمف عمى الحياة األوروبية طيمة القروف الوسطى ىو نظاـ 
نعـ ي الفترة التي كاف الشرؽ المسمـ يكاف أبشع وأظمـ النظـ االجتماعية في التاريخ )...( ى

ظؿ أفضؿ وأعدؿ مجتمع عرفو التاريخ كاف الغرب المسيحي يرزخ في ىذا النظاـ الحياة في 
الظمـ الذي كاف يتسنى بو الحكاـ  وضد اإلقطاعينظاـ  ، وبالتالي كاف الثورة ضد1البغيض"

 .1798الديف وىذه الثورة مرت بمراحؿ كثيرة حتى وصمت إلى الثورة الفرنسية سنة  ؿورجا
عمى النظاـ الممكي، ووضع حد لمعالقة  1798ي قامت في عاـ الفرنسية الت"قضت الثورة 

والواقع أف فرنسا عاشت فترة زمنية مف الفوضى في  2الوثيقة بيف الكنيسة الكاتوليكية* والدولة"
 العالقة بيف السياسة والدولة.

نية )...( فمـ يكف اعتراضيـ عمى قوة ديبقوؿ ويمر "كانت الثورة الشعب عمى الكنيسة 
الكنيسة بؿ عمى مساوئيا ونواحي الضعؼ فييا وكانت حركات تمردىـ عمى الكنيسة حركات ال 
يقصد بيا الفكاؾ مف الرقابة الدينية بؿ طمب رقابة دينية أتـ وأوفي)...( وقد اعترضوا عمى بابا 

 حيث تحوؿ الحكـ مف 3دنيويا ما كاف يجب أف يكوف قائدىـ الروحي"كاف أميرا ثريا نو )...( أل
 سمطة الديف إلى حكـ سمطة الالديف.

وف ينص عمى فصؿ الديف عف الدولة وىو قانوف أصدرت فرنسا قان 1905وفي عاـ 
عالف"ويقـو عمى أساس التفريؽ بينيما  ىنا تطور  4"اعممانيتيحياد الدولة تجاه األدياف أو  وا 

فصؿ الديف عف مفيوـ العممانية وأصبح مفيوـ متعارؼ عميو ىو فصؿ الديف عف الدولة أو 
 السياسة أو فصؿ الديف عف حياة تماما أي عممانية شاممة.

                                       
ديا واجتماعيا في الفترة السابقة تاريخيا لمديمقراطية ، فتحؿ االقطاعية  محؿ السمطة األبوية وفقا *نظاـ االقطاع: ىو نموذج العالقات الصارمة اقتصا

سوعة لتعاقد يقـو عمى أغراض عسكرية واقتصادية بحتة، وبيذا النظاـ ىناؾ كبار المالؾ والمزراعينعدالي: اسماعيؿ عبد الفتاح عبد الكافي، مو 
 .51ص ،دب، دط، دسقتصادية واالجتماعية، مصطمحات اال

 .165وتطورىا في الحياةاالسالمية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص نشأتياف حوالي العممانيةسفرعبد الرحم-1
 .217، ص 2012، 1والنشر، بيروت، لبناف، ط لألبحاثأحمد ت كودوت، العممانية وسياسات الدولة تجاه الديف،تر:ندى السيد؛ الشبكة العربية -2
 .176-166مرجع سابؽ، ص ص، حوالي، العممانية، نشأتيا وتطورىا وأثارىا في الحياة االسالمية المعاصرةف سفرعبدالرحم-3
 .24أنور الجندي، سقوط العممانية، دار الكتاب المبناني، بيروت، لبناف، د ط، دس، ص -4
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ولما قامت الثورة أعمنت "عف نتائج بالغة األىمية، فقد ولدت ألوؿ مرة في تاريخ أوروبا 
)...(  المسيحية دولة جميورية ال دينية تقوـ فمسفتيا عمى الحكـ باسـ الشعب وليس باسـ اهلل

 تقرارابدال مف وعمى الحرية الشخصية بدال مف التقيد باألخالؽ الدينية وعمى دستور وضعي 
حكومات ال دينية متحررة مف ىذا النفوذ  إنشاءوىنا تعمف أوروبا والدة ثورة تقـو عمى  1الكنيسة "

والقمار  بتحويؿ أوروبا إلى الخراب تأذفورفضيا لجميع ىذه الممارسات التعسفية التي كانت 
 والدمار.

حمت الجمعيات الدينية الية "فقد حظ بأف الثورة قامت بعممية استئصإضافة إلى ذلؾ نال
ت العقائد الدينية بور وسرحت الرىباف والراىبات وصادرت أمواؿ الكنيسة وألغت كؿ امتيازاتيا وح

النتائج التي  دعن وىنا نقؼ2ىذه المرة عمنا وبشدة وأصبح الديف موظفا مدنيا لدى الحكومة"
يا تضافرت عمى تحقيق افعيا، نجد أف عوامؿ متعددة قدأنتجتيا الثورة باحثا عف أسبابيا ودو 

 وأىميا ثالثة:
 ي الذي طبع عصر التنوير:الفكر الالدين-أ
 باينيا تسعى إلى غاية واحدة ىي تقويضما يسمى بطابعو الخاص والذي كانت مدارسو رغـ تك

 النفوس، وقد سمكت كؿ مدرسة منحى خاصا لتحقيؽ ذلؾ وأشيرىا: الديف واجتثاث مبادئو مف 
الذيف كتبوا دائرة المعارؼ  الموسوعيوفمدرسة ذات طابع عممي وأبرز األمثمة عمييا الكتاب "-1

 .3ما يقوؿ ويمز " يناصبوف األدياف عداوة عمياء"كرواوكانوا" دبزعامة "دي
ىذا االتجاه روسو صاحب كتابو "العقد  : ومف ممثميفمدرسة ذات طابع اجتماعي وسياسي-2

روح القوانيف، ومف صاحب  االجتماعي الذي أطمؽ عميو إنجيؿ الثورة الفرنسية ومونتسكيو
 .4كتابات ىؤالء استميـ زعماء الثورة مبادئيـ واقتباساتيـ

                                       
. 165رجغ سابق،ص سفر ػبذ الرحون الحىالً، الؼلوانٍت نشأتها وتطىرها فً الحٍاة اإلسالهٍت الوؼاصرة، ه-
1
 

 .169ص نفسو، مرجع ال-2
 . 169ص المرجع نفسو،-3
 .169المرجع نفسو، ص ، انظر -4
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في بحث عالقة الفرد : سبؽ الفالسفة العقالنيوف غيرىـ  ـمدرسة ذات طابع فمسفي ىذا-3
الالدينية أوسع مما  بمجتمع ينفصؿ فيو الديف عف الدولة وكانت فكرتيـ ة والمناداتبالدول

 ي.ميمتصوره ميكياف
وىكذا  1ألف الديف نفسو يجب أف يمغي ليحؿ محمو الديف الطبيعي أو القانوف الطبيعي

فصؿ مي مف كيانية الدولة واستقالليا التاـ مقابؿ الرؤى الدينية وىو بذلؾ قاـ بسيعمي مكيافيم
 .واإلنسافجذري بيف اهلل 
وـ مجتمع غير أخالقي يق إلقامةخالؿ ىذا نالحظ أف الكفر الالديني كاف الدافع ومف 
 عمى المنفعة.

 مطالب الجماهير: وقوف الكنيسة ضد-ب
واالستبداد وىذا ما قالو توماس جفرسف  اإلقطاعت كانت الكنيسة ىي نفسيا تمثؿ حي

بقولو: "إف القسيس في كؿ بمد وفي كؿ عصر مف أعداء الحرية وىو دائما حميؼ الحاكـ 
ومف خالؿ الطغياف واالستبداد  2تو ىو اآلخر"ئاالمستبد يعينو عمى سيئاتو في نظير حمايتو لسي

"أشنقر آخر ممؾ بأمعاء آخر الذي أنتجتو الكنيسة نادي الجماىير بصوت رىيب خمؼ ميرابو 
 .3قسيس"

 القوة الشيطانية الخمفية:-ج
الييود مكايدىـ نحرؼ وقوفيا ضد مطالب الناس دبر نتيجة لوضع الكنيسة ودينيا الم

الشيطانية في سيما فرنسا حيث تمثمت ىذه القوة أوروبا والالستغالؿ الثورة التي وصمت إلييا 
عمى جانب ذلؾ كانت العداوة بيف  فالمسيحييالييود الذيف كانوا يعيشوف حياة العزلة مف قبؿ 

                                       
. 169سفر ػبذ الرحون الحىالً،الؼلوانٍت نشأتها وتطىرها واتارها فً الحٍاة اإلسالهٍت، هرجغ سابق،ص-
1
 

 .170ص ،نفسومرجع ال-2
 .172المرجع نفسو، ص -3
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الييود والنصارى، عداوة تقميدية، ولما اندلعت الثورة عمى الكنيسة، فوجدوا الييود في الثورة 
 .1فرصة ال تعوض

والنشاط الييودي في أوروبا عاية الييودية ففي القرف السابع عشر والثامف عشر برزت الد
وانتشرت بشكؿ كبير في القرف التاسع عشر "فاستطاعوا بذلؾ أف يغرسوا في أوروبا وأمريكا 

واالنحالؿ واحتموا مراكز رئيسية في دوؿ أوروبا، وظير عمماء مف الييود  واإللحادأفكار 
 اإلنسافصاحب نظرية التطور، خمؽ  2يحوروف العمـ إلى صور عممانية الحادية مثؿ دارويف"

الذيف قاموا بالثورة، نستطيع أف نعرؼ بأف أرباب  وغاء"ؿ فشر "أف أرباب األمواؿ مولوا الغيقو 
 .3األمواؿ ىؤالء ليسوا سوى المرابيف الييود ألف مف عداىـ كانوا ىدفا لمثورة"

ر في انتشار يـ دور كبيلقد انتشرت جرائـ الييود في جميع أنحاء أوروبا، وكاف ل
التأسيسية وبمدية  واستطاع الييود أف يتغمغموا في منظمات الثورة المختمفة كالجمعيةالعممانية"

سيما شعار الثورة البارز"الحرية ات التي رددتيا الجماىير)...( التمؾ الشعار  باريس وأف ينفتوا
إذف نواياىـ تجاه  لكف ىذا الشعار كاف لو عند الييود مغزى آخر فيـ 4واإلخاء والمساواة""

وتحطيـ الحواجز االجتماعية  األخالقيةوالمساواة ما ىي إال كسر القيود  واإلخاءالحرية 
 والنفسية.

 
 
 
 
 

                                       
 . 174- 173ص  ص ،سابؽمرجع ة اإلسالمية المعاصرة، االحوالي ،العممانية نشأتيا و تطورىا في الحي، سفر عبد الرحمف انظر-1
 . 40ص،المرجع سابؽ، العممانية وحقوؽ االنساف الوضعيةعدناف عمي رضا النحوي،المسمموف بيف  -2
 .175سابؽ، ص ف حوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا في الحياة االسالمية، مرجع الرحم عبد سفر-3
 .175المرجع نفسو، ص -4
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 اإلسالميةالمبحث الثالث: انتقال الفكر العمماني إلى الثقافة العربية 
 :اإلسالمر العممانية في بالد بدو 

الغرب نتيجة ظروؼ ومالبسات  العممانية نشأت في"يعترؼ جورج طرابيشي* بأف 
 .1تاريخية حتى كانت بالصورة التي ىي عميو اآلف"

إال أف ما يثير في كالـ طرابيشي عف العممانية أنيا "تعني فيما تعنيو ال فصؿ السياسي 
قد جعؿ مسممي  لإلسالـسيس المبكر تأيضا السؤدد، فإف ال إعطاءهعف الديني فحسب. بؿ 

ية في الممارسة العممية عمى األقؿ لمدنيوي عمى األخروي، وىذا الصدر األوؿ يعطوف األولو 
أي فصؿ الديف عف السمطة وىذه األخيرة ليا صالحيات 2إلى حد التطاوؿ عمى حرمة المقدس"

 في جميع مجاالت الحياة.
ولو في صيغة بدور المخفضة ىذه  اإلسالـيعتقد طرابيشي "أف الكالـ عف العممانية في 

 3ىو مف الصعوبة بؿ مف الجرأة اليـو في منتياىا"
لـ يفصؿ بيف الديف  اإلسالـألف العممانية عند البعض ىي الكفر والزندقة، ودليؿ عمى ذلؾ أف 

والدولة كما جرى في المسيحية وىذا ما يؤكد عميو الدكتور محمد بف سعيد بف سالـ القحطاني 
يعتبر العممانية لغوا وشركا باهلل وىذا  اإلسالـالقصبي والمشروع العمماني" في رأيو أف في كتابو" 

 راجع إلى عدة أسباب نذكر منيا:
ذرائعو ىو الديف التوحيد، يرفض الشرؾ في كؿ صورة مف صوره، ويرفض  اإلسالـإف -1

 اإلسالـمرفوض في هلل وىذا  هللوما لقيصر صرتـ فمبدأ العممانية ىو دع ما لقي ووسائمو ومف
 ألف ركنو األساسي ىو ال إلو إال اهلل.

                                       
ومحررا رئيسا لمجمة الوحدة، ( مفكر وكاتب وناقد ومترجـ عربي سوري، عمؿ رئيسا لتحرير مجمة دراسات عربية 2016-1939*جورج طرابيشي: )

 مف النيضة إلى الردة، نظرية العقؿ العربي .بكثرة ترجماتو ومؤلفاتو حيث ترجـ لفرويد وىيجؿ، سارتز...الخ، ومف أبرز مؤلفاتو معجـ الفالسفة،  هتميز 
 .146، ص 2015، 1البشير ربوح وآخروف، العممانية والسجاالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر، دار الروافد الثقافية ناشروف، بيروت، لبناف، ط-1
 .22، ص 2006، 1الساقي، بيروت، لبناف، ط جورج طرابيشي، ىرطقات عف الديمقراطية والعممانية والحداثة والممانعة العربية، دار-2
 .19المرجع نفسو، ص -3
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يا كؿ قوؿ وعمؿ ظاىر أو باطف يتقرب بو إلى اهلل ، اناإلسالميمفيـو العبادة في الديف -2
ص شيء منو عف بكؿ ما فيو، فال ينق اإلنسانيسبحانو وتعالى، ألف العبادة تشمؿ النشاط 

 شؤوف الحياة مما ال عالقة لمديف بو.  األحكاـ الخمسة أما العممانية فتجعؿ أكثر
كيـ الشرع العممانية شركا في الطاعة حيث أنيا تعمف التمرد الكامؿ عمى تح اإلسالـيجعؿ -3

 .1اإلسالـصؿ الطريؽ بيننا وبيف في شؤوف الحياة وىذا مف
 لعممانية مفنفسيا ا الرجميةوفي نفس السياؽ نجد محمد عابد الجابري "يطالب بسحب الكممة 

 .2قاموس الفكر العربي المعاصر"
وف مف بيف الديف الحظ أف سعيد بف سالـ القحطاني ومحمد عابد الجابري يعتبر وىنا ن

 رحوا عمى محاربتيا في العالـ العربي.العممانية وص انفو 
أف البحث ، ويذىب إلى القوؿ اإلسالـإال أف طرابيشي يدعي بأف العممانية كانت ليا بذور في 

القائؿ عمى  اإلنجيؿالداللة نص  يكافئياة النبي يسمح لنا بأف نعتر عمى نص الدقيؽ في ح
 .3صر"المسيح أعطوا ما هلل هلل، وما لقيصر لقي لساف

ر نية هلل، ومف ىذه النصوص حديث تأبيبمعنى ترؾ األمور الدنيوية لمممؾ، وأمور الدي
قاؿ " ما يرا فاستغربو، ففسمع أز ف أحياء المدينة، النحؿ المشيور: "فقد كاف الرسوؿ مارا بحي م

"لو لـ -يو خبرة بالزراعةوىو الذي لـ تكف لد-رونو " أي يمقحونو فقاؿىذا؟" فقالوا "النحؿ يؤب
لونو ءجاء النحؿ شيصا، أي لـ يتمر فمما ارتدوا إليو يساف التمقيحلصمح"، فأمسكوا عف يفعموا 

 4قاؿ قولتو المشيورة: "أنتـ أعمـ بأمور دنياكـ"
في التمييز  واإلسالـنالحظ طرابيشي يصرح بعدـ وجود اختالؼ بيف المسيحية  ومنو

نما الفرؽ الوحيد بينيما يتجمى في التجربة التاريخية.واآلخرة اوالدينبيف   ، وا 

                                       
. 29- 28،ص ص 2007، 1هحوذ إبراهٍن هبروك، الؼلوانٍت الؼذو األكبر لالسالم البذاٌت الى النهاٌت،هركس الحضارة الؼربٍت،القاهرة،ط-
1
 

 19العربية، مرجع سابؽ، ص قات عف الديمقراطية والعممانية والحداثة والممانعة ىرط ،جورج طرابيشي-2
 .148البشير ربوح وآخروف، العممانية وسجالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابؽ، ص -3
 .20طقات عف الديمقراطية والعممانية والحداثة والممانعة العربية، مرجع سابؽ، ص ر جورج طرابيشي، ى-4
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فبعد ىجرة  اإلسالـالثالثة األولى مف تاريخيا بينما  "فالمسيحية لـ تعف بتأسيس دولة في القروف
ووضع ليا  اإلسالـالنبي صمى اهلل عميو وسمـ مباشرة إلى المدينة شرع في تأسيس أوؿ دولة في 

 .1لـ تعرفو المسيحية" مبكرامسارا عممانيا  اإلسالـدستور وقد عرؼ 
 مثاليةاألولوية لمدنيوي عمى األخروي فخالفا لرؤية  أعطواإال أف مسممي الصدر األوؿ 

الصدر األوؿ ىذا قد أغرؽ في السياسة  اإلسالـالصدر األوؿ" فإف  إلسالـاسائدة اليـو عف 
وىذا دليؿ  2تصغر أمامو كبائر الدنيا"إلى حد استباحة ما كاف يفترض فيو أف يكوف مقدسا 

 مارس السياسة في زمف النبوة. اإلسالـعمى أف 
قدـ لنا التاريخ كتب  الذي مات فيوسمـ ففي الساعات األخيرة مف مرض الرسوؿ صمى اهلل عميو 

 تعمف عف ثالثة مشاىد عممانية يغمب فييا األمر السياسي عمى األمر الديني وىي:
: يتمثؿ في وصاية الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ قبؿ وفاتو قاؿ: "ابعثوا إلى عمي المشهد األول

فقالت عائشة: لو بعثت إلى أبي بكر "وقالت حفصة لو بعثت إلى عمر" ويبدو أف  هدعو فا
الرسوؿ لـ يخؼ عميو أف كال منيما ترشح أباىا دوف عمي لخالفتو وليذا أغضب وقاؿ" إنكف 

 صواحب يوسؼ". 
: كاف مف قبؿ كبار الصحابة وعمى رأسيـ عمر بف الخطاب عندما اجتمعوا يوـ المشهد الثاني

عند وسادتو، فاختمؼ أىؿ البيت  وفاتو )...( فدب فييـ التنازع وىـالسابؽ بأربعة أياـ لالخميس 
 .3ب الرئيس ليذا النزاع ىو الخالفةواختصموا والسب

إلى  األنصاريوـ وفاة النبي صمى اهلل عميو وسمـ وقبؿ أف يدفف تداعى قادة ": الثالثالمشهد 
يـ وكاف مف الواضح أنيـ ما سرعوا إلى ىذا ة بني ساعدة* الختيار خميفة لو مف بينفسقي

االجتماع إال ليختاروا خميفة منيـ في ضؿ انشغاؿ المياجريف بجنازة النبي صمى اهلل عميو 
                                       

 .149في الفكر العربي المعاصر،مرجع سابؽ ص  البشير ربوح وآخروف، العممانية والسجاالت الكبرى-1
 . 22طقات عف الديمقراطية والعممانية والحداثة والممانعة العربية، مرجع سابؽ، ص ر جورج طرابيشي،ى-2
 .23المرجع نفسو، ص  ،أنظر-3

الخزرجية وكانت السقيفة داخؿ مرزعة تتخمميا بيوت *سقيفة بني ساعدة: تقع في الجية الشمالية الغربية مف المسجد النبوي بيف مساكف قبيمة بني ساعدة 
 متفرقة، وقد كانت سقيفة بني ساعدة كبيرة بحيث اجتمع فييا عدد كبير مف األنصار.
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انحصر الصراع عمى  ة وىكذافوسمـ، ولكف المياجريف تنبيوا فسارع أبو بكر وعمر إلى السقي
. 1د بف عبادة مف جية األنصار"وعمر مف جية المياجريف وسع : أبي بكرثالثةالسمطة بيف 

ب كاف يطمح المنصنقصد مف المشاىد الثالثة وقوع النزاع بيف المسمميف حوؿ الخالفة وىذا 
األوؿ وموضوع الخالفة ىنا ىو موضوعا  اإلسالميإليو كؿ صحابي مارس السياسة في العيد 

 بدرجة األولى سياسيا.
عف امتناع مجموعة مف -طرابيشيكما ينقميا  –"وتروي كتب التاريخ تفاصيؿ أخرى 

عمى البيعة  إلجبارىـالصحابة أف يبايعوا أبا بكرا تـ استعماؿ عمر بف الخطاب لمقوة والتيديد 
بيعة "الرسوؿ والمموؾ)...( أف  بي طالب لذلؾ قاؿ الطبري في تاريخبمف فييـ عمي بف أ

لغة السياسة الدنيوية انتصرت  السقيفة" كانت فمتة كفمتات الجاىمية، ويمكف القوؿ بمغة اليـو أف
خطيرا، أي أف أف اجتماع السقيفة يعد اجتماعا . وصفوة القوؿ 2عمى لغة الديف األخروية"

اجتماع كاف اجتماعا حوؿ أمور الدنيا وليس أمور الديف والصراع عمى السمطة بيف األنصار 
 والمياجريف، كاف قائـ عمى العنؼ.

حدثت الحروب الكبرى التي قادىا المسمميف ففي  وفي عيد الخميفة عمي بني أبي طالب
موقعة الجمؿ* كاف عمي وأنصاره في جانب، وفي الجانب اآلخر يوجد طمحة بف عبيد اهلل 

أف  اإلسالـوالزبير بف العواـ وأـ المؤمنيف عائشة وأنصارىـ ولـ يقؿ أحد يعتد برأيو مف مفكري 
ينو، بؿ لقد أجمعوا عمى الطبيعة السياسية طرفا مف أطراؼ ىذه الحرب قد كفر باهلل، وأبدؿ د

 .3ليذا القتاؿ فيو قتاؿ عمى منصب الخالفة وىذا القتاؿ بمغ مرحمة العنؼ

                                       
 . 150البشير ربوح وآخروف، العممانية والسجاالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر،مرجع سابؽ؛ ص-1
 .153المرجع نفسو، ص -2

ات أمير المؤمنيف عمى بني أبي طالب و الجيش الذي يقوده الصحابياف طمحة بف عبيد و ىػ بيف ق 36رة عاـ صكة وقعت في البعة لمجمؿ: ىي معر *موق
مع جيش المدينة في ىودج مف حديد عمى ظير جمؿ وسميت المعركة  تاهلل والزبير مف العواـ باالضافة إلى أـ المؤمنيف عائشة التي قيؿ أنيا ذىب

 .ذلؾ الجمؿ بالجمؿ نسبة إلى
 .119، ص 1988، 1محمد عمارة الدولة االسالمية بيف العممانية والسمطة الدينية، دار الشروؽ، القاىرة، ط ،أنظر-3
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إذا تبيف لنا مف خالؿ وقعة الجمؿ مقتؿ ثالثة الخمفاء الراشديف وأوالد الخمفاء الراشديف 
إلى جربي المدينة ومكة في عيد يزيد بف معاوية التي سفكت فييا دماء كثيرة وقتؿ  باإلضافة"

 .1فييا عدد كبير مف الصحابة"
عرؼ العممانية قبؿ المعتزلة* عندما  اإلسالمي"أف المجتمع  ركوف يقوؿ:اونجد محمد 

الديف  استولى معاوية عمى السمطة السياسية ونصب نفسو خميفة وأف أنصاره البسوه ثوب رجؿ
التدبير التي تعطي لمحاكـ الحؽ في كؿ  إيديولوجياومنحوه رداء الشرعية الدينية، وبذلؾ تشكمت 

 .2شيء باسـ الديف"
مف طرؼ المعتزلة حوؿ مسألة خمؽ القرآف والتي وضعت  ممثمةفتاريخيا العممانية كانت 

دؿ الديني الذي شيده في الج المثارةالعقؿ في فيـ النص وىذه المسألة تعد مف أخطر المسائؿ 
 في العصريف األموي والعباسي. اإلسالميالتاريخ 

بعد وفاة النبي  اإلسالمينستنتج مف خالؿ استعرضنا لمشواىد التاريخية بأف التاريخ 
صمى اهلل عميو وسمـ والمتمثؿ في مشكمة الخالفة فالسمطة بعد وفاة النبي كانت سمطة دنيوية 

عرؼ تميزا بيف الديف والسمطة  فاإلسالـدال مف األمور األخروية، إي االىتماـ باألمور الدنيا ب
وىذا ما نمتمسو في األحاديث الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ في التميز بيف مفيوميف الخالفة 

"الخالفة : قاؿ الرسوؿ اف والممؾ ومف بيف ىذه األحاديث "حديث رواه أحمد بف حنبؿ في مسنده
أف الرسوؿ قاؿ: "إف أوؿ  ممؾ" وحديث رواه البزار في مسنده ثالثوف عاـ، تـ يكوف بعد ذلؾ

 .3دينكـ بدأ نبوة ورحمة تـ يكوف خالفة رحمة، تـ يكوف ممكا وجبرية"

                                       
 .151البشير ربوح وآخروف، العممانية والسجاالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابؽ، ص -1

وي وازدىرت في العصر العباسي وقد اعتمدت عمى عقؿ المجرد في فيـ العقيدة االسالمية لتأثرىا *المعتزلة: فرقة اسالمية نشأت في أواخر العصر األم
المستوردة مما أدى إلى انحرافيا عف عقيدة أىؿ السنة وجماعة: عدالي: منابع بف جماد الجيي، الموسوعة المسيرة واألدياف والمذاىب  تببعض الفمسفا

 .64واألحزاب المعاصرة، مرجع سابؽ، ص 
2- www.mominoun.com./arti.ckes/20:41 

 .34الديمقراطية والعممانية والحداثة الممانعة العربية، مرجع سابؽ، ص عف طقات ر جورج طربيشي، ى-3
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منذ البداية "فاف قضية العممانية  اإلسالـإذا بذور العممانية كانت موجودة مف قبؿ في 
لخصـو العممانية تصويرىا، بؿ كما يطيب  إسالميةفي العالـ العربي ليست فقط قضية مسيحية 

 .1"إسالمية إسالميةىي أيضا وربما أساسا قضية 
أسباب ظيورىا في الغرب، كذلؾ نجد ليا ما يبررىا في اإلسالـ كما كاف لمعممانية 

قبؿ وبعد وفاة النبي صمى اهلل  اإلسالـمف خالؿ الخالفات التي وقعت في تاريخ ونمتمس ذلؾ 
 عميو وسمـ.

 :اإلسالمنشأة العممانية ودخولها بالد -1
العممانية في أوروبا كاف نتيجة الطغياف الكنيسي عمى جميع مجاالت الحياة إذ إف نشأة 

كانت تتحكـ في رقاب الناس ووقفت مع الجيؿ ضد العمـ ومع الجمود ضد التحرر ومع المموؾ 
سمميف في بداية القرف التاسع ضد الشعوب... الخ، وبعدىا اتجيت العممانية لتتغمغؿ بيف الم

 عشر.
وقد حممت معيا  اإلسالـذلؾ أف الغرب مسيحي شف "حمالت صميبية حاقدة عمى بالد 

 .2الرعب والقتؿ وسفؾ الدماء، ولكنيا لـ تكف تحمؿ فكرا وال عمما وال حضارة"
( لقد كانت ىذه 1798ومف بيف حمالت صميبية نذكر حممة نابميوف بونابرت لمصر )

"بداية الغزو العسكري والفكري الجديد، فكانت العممانية واحدة مف الوافد الغربي في  الحممة
 ه بؿ جاء بفكرية الحضارة الغربية،ركاب الغزاة، ألف بونابرت لـ يصحب معو المدفع وحد

وبالمطبعة والصحيفة أيضا، ومف ذلؾ التاريخ بدأ التغريب الذي يعد واحدا مف أخطر الخدمات 
 3والمسمميف في العصر الحديث" إلسالـاالتي واجيت 

 وبالتالي كانت الحممة الفرنسية بقيادة نابميوف بونابرت عمى مصر والشاـ بداية التغيير الذي 
 

                                       
 .11، ص 2008، 1، دار الساقي، بيروت، لبناف، ط2اسالمية، ج –طقات عف العممانية كاشكالية االسالمية ر جورج طرابيشي، ى-1
 .39الفاضؿ، االتجاه العمماني المعاصر في عمـو القرآف، دراسة ونقدا، مرجع سابؽ، ص أحمد محمد -2
 .40المرجع نفسو، ص -3
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 سمي عصر النيضة*العربية.
، واستبداؿ "فاف ىذه الغزوة قد تميزت عف سابقتيا الصميبية باستيدافيا احتالؿ العقؿ

 .1يب الثروة"االحتالؿ األرض ونمع الفكر، وتغير اليوية 
"ولممرة األولى العربية عف طريؽ الحمالت صميبية وىكذا انتقمت العممانية إلى الساحة 

بكممة "عمماني" في المعجـ الفرنسي العربي الذي صدر سنة  lailqueتترجـ الكممة الفرنسية 
سي بمصر، تـ "الياس بقطر المصري" الذي خدـ جيش االحتالؿ الفرن والذي وضعو 1828

ويرتبط مفيـو الئيؾ مف الناحية  2رحؿ معو، ليدرس العامية المصرية في مدارس باريس"
التاريخية بالثورة الفرنسية، "ترجمت "الالئيكية" بالعممانية مف "العمـ" نسبة إلى "العالـ" باعتباره 

 .3""الدنيا" المقابمة "لمديف"
الطابع الديني، وىذا ما يؤكد عمى الفصؿ بيف إف مفيـو الالئيكية ىو مفيـو مستقؿ عف 

 السمطة والدولة.
قامت فيو لالستعمار الغربي سمطة ودولة أخذ ىذا  اإلسالـ"وفي كؿ موقع مف بالد 

االستعمار شيئا فشيئا، يحؿ نزعة العممانية الالدينية في تدبير الدولة وحكـ المجتمع وتنظيـ 
وفقو  اإلسالـالوضعي العمماني حيثما يقتمع شريعة  " ويزرع القانوفاإلسالميةالعمراف محؿ "

 .4معامالتيا"
، مثال "الجزائر وتونس اإلسالميةألغت الحكـ بالشريعة  فيناؾ العديد مف الدوؿ الغربية

ونفس  اإلسالميةالقانوف الوضعي العمماني محؿ الشريعة  إقامةأخذ االستعمار الفرنسي في 

                                       
، دار األحياء 4لعالمة ابف منظور، لساف العرب، ج*النيضة: فعؿ نيض ينيض نيضا ونيوضا أي النيوض مف الموضع والقياـ بو عدالي: الماـ ا

 .307، ص 1999، 3طالتراث العربي، بيروت، لبناف، 
 .10، ص 1996، 1محمد عمارة، العممانية بيف الغرب واالسالـ، دار الوفاء لمطباعة والنشر، د ب، ط-1
 .11، ص نفسومرجع ال-2
 .23سنة، ص ط،د  محمد عمارة، الشريعة االسالمية والعممانية الغربية، دار الشروؽ، د ب، د-3
 .25المرجع نفسو، ص -4
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مصر إف حمت قانوف نابميوف الفرنسي رغـ تناقضيا في وما صنعتو ب النجمتراشيء بالنسبة 
 وب عمماني.ثالمصالح االستعمارية مع فرنسا، إذف كؿ مف الجزائر وتونس ومصر ليسوا 

كذلؾ نرى بروز العممانية في "ضؿ حكـ أتاتورؾ في تركيا بشكؿ صاـر وعنيؼ وكشفت عف 
كاف باسـ فصؿ الديف  اإلسالميإف ظيور العممانية في بمداف العالـ  1"لإلسالـعدائيا الشديد 
ىو المعيار لرفع الدوؿ لمشعار العمماني وسيطرة  اإلسالميةالحكـ بالشريعة  فإلغاءعف السياسة، 

 الفكر العمماني عمى العامميف في الدولة.
دولة مف دوؿ أوروبا لـ عف ىذا الغزو القانوني الوافد العمماني يقوؿ عبد اهلل النديـ " إف و 

نما تدخؿ باسـ  وبت المدينة وتنادي أوؿ دخوليا  اإلصالحتدخؿ بمد شرقيا باسـ االستيالء، وا 
بأنيا ال تتعرض لمديف وال لمعوائد تـ تأخذ في تغيير االثنيف شيئا فشيئا... كما تفعؿ فرنسا في 

، )...( وتشرفو اإلسالميالجزائر وتونس حيث سنت ليـ قانونا فيو بعض مواد تخالؼ الشرع 
في البالد واتخذت لتنفيذه قضاة ترضاىـ، ولما لـ تجد معارضا أخذت تحوؿ كثيرا مف مواده إلى 

 .2توسيعا لنطاؽ النسخ الديني" اإلسالـمواد ينكرىا 
 اإلسالميةنستخمص مف خالؿ قوؿ عبد اهلل النديـ، بأف دخوؿ الغزو األوروبي لمديار 

تمديف ولمجرد  اإلصالحبالنوايا الحسنة مف أجؿ  إظيارهو، برغـ مف نا بنوايا خيبتكاف مبط
 دخوليا واستيطانيا شرعت في سياستيا االستئصالية.

لقد كاف لمنصارى العرب المقيميف في بالد المسمميف دور كبير وأثر خطير في نقؿ 
طريؽ وسائؿ الفكر العمماني الخبيث إلى بالد المسمميف والترويج لو والمساىمة في نشره عف 

بعثات عممية إلى فرنسا التي  إرساؿالمتعددة كما كاف ليا أيضا أثار ثقافية تجمت في  اإلعالـ
ذىب بموجبيا طالب مسمميف إلى بالد الغرب مف أجؿ دراسة حيث افتتف الطالب وانبيروا لما 

                                       
 .41االتجاه العمماني المعاصر في عمـو القرآف، دراسة ونقد، مرجع سابؽ، ص  أحمد محمد الفاضؿ،-1
 .11محمد عمارة، العممانية بيف الغرب واالسالـ، مرجع سابؽ، ص -2
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 يـ كثيرةمف عادات ومفاى هرأو ميف بما مرأوه مف مظاىر التقدـ العممي ورجعوا إلى بالدىـ مح
 .1عامميف عمى نشرىا والدعوة إلييا

 أسباب قبول العممانية:
 اإلسالميىناؾ عدة أسباب رئيسية ساعدت عمى ظيور وانتقاؿ العممانية إلى العالـ 

 ونذكر منيا:
 :اإلسالميةأوال: انحراف األمة 

تأخر وىذا التأخر ىبط إلى مستوى االنحراؼ وىذا و  انحطاط اإلسالميةعرفت األمة 
نذكر الركود  اإلسالميةاألخير ىو سبب لقياـ العممانية، ومف بيف األحداث التي احتاجت الرقعة 

العممي، ومف جية أخرى قضت أوروبا عمى الماضي واتجيت نحو العمـ والتقدـ والضعؼ 
 سيمة في أيدي الغرب والسيطرة عمييا.المادي والمعنوي الذي عانتو البالد العربية جعميا 

عف دينيـ وعدوليـ عف سموؾ الصراط المستقيـ وأتباعيـ "انحراؼ كثير مف المسمميف 
خا مف الديف توافؽ أىواء الناس ألف فييا انسال ىوى النفس فيما يخالؼ شرع اهلل، والعممانية

تباعا  2الكريمة" واألخالؽائع السماوية لمشياطيف فيي تروج لمتبرج واالختالط وعدـ التقيد بالشر  وا 
فانحراؼ المسمميف عف عقيدتيـ كاف السبب األوؿ في ظيور العممانية في العالـ 

وبسبب انحراؼ كثير مف المسمميف عف العقيدة الصحيحة انتشرت البدع والخرافات  اإلسالمي
 ومظاىر االنحراؼ تكمف فيما يمي:

 االنحراف في مفهوم األلوهية:-أ
 تباعواالبعض عمماء السمؼ يتسموف توحيد األلوىية إلى قسميف ىما توحيد الطاعة 

 ، كما يمي:3اإلسالميةوالقصد، وبناءا عمى ىذا التقسيـ نجد األمة  اإلرادةوتوحيد 
 )الحاكمية( واإلتباعفي الطاعة 

                                       
 .5، ص 1995ط، دالسالـ، دار نشر قمعة، طرابمس، أسامة أبو النور، العممانية في ميزاف ا ،أنظر-1

. 33،ص  2012،  1القاهرة ،ط ت، دار الجىزي ،احوذ فرٌذ، الؼلوانٍت النبتت الخبٍ-
2
 

 .509ص  ؽ،، مرجع ساباإلسالمية المعاصرةوتطورىا وأثارىا والحياة  نشأتياف الحوالي، العممانية بد الرحمسفر بف ع ،أنظر-3
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اـ نسي المسمموف تمؾ القاعدة التوحيدية العظمى، وأرجعوا جزءا مف العبادة إلى الحك
إلى المشعوذيف الذيف تييأ ليـ  باإلضافةيف، زء منيا إلى عمماء المذاىب المتعصبوالوالة وج

 اإلسالميالجو، ربما كاف يسيطر عمى األمة مف جيؿ وخرافة، فالدوؿ التي كانت تتقاسـ العالـ 
ي قادت الدوؿ ىي الدولة المغولية في اليند والدولة الصفوية في فارس والدولة العثمانية ف

 .1حوض البحر األبيض المتوسط
 والتحد )العبادة(: اإلرادةاالنحراف في توحيد -ب

مع قربيا مف التمسؾ  أصاب ىذا االنحراؼ الفرؽ الصوفية بدرجة تتناسب عكسيا
فمف أخطاء األساسية في الفكر الصوفي النظرة العدائية إلى الحياة )...( المتأثرة  بالسنة)...(،

 .2والفمسفة االشراقية" البوذيبالفكر 
في صميمو  اإلسالميوىذا التفكير الصوفي الخاطئ يعتب أوؿ خطأ أصاب التفكير 

، فيذا االنفصاـ حصر مفيوـ العبادة في دائرة الشعائر اإلسالميةوأوؿ تحطيـ لكياف األمة 
 .3الزكاةسيما اإلسالـ الوااللتزاـ بتمؾ النظرة يعني التخمي عف القياـ ببعض أركاف  واألذكار

 االنحراف في مفهوم االيمان بالقدر:-ب
كتب أحد المستشرقيف األلماف وىو يؤرخ لحاؿ المسمميف في عصورىـ األخيرة يقوؿ: 

لمواحد القيار يممؾ اهلل والرضا بقضائو وقدره والخضوع بكؿ ما  إلرادة"طبيعة المسمـ التسميـ 
األوؿ لعبت دورا كبيرا في الحروب إف  اإلسالميوكاف ليذه الطاعة أثراف مختمفاف: ففي العصر 

حققت نصرا متواصال ألنيا دفعت في الجندي روح النداء، وفي العصور األخيرة كانت سببا في 
االنحدار وعزلو وطواه عف تيارات  الى بو ؼذفق اإلسالميالجمود الذي خيـ عمى العالـ 

 4األحداث العالمية"

                                       
 .509مرجع سابؽ، ص  ،اإلسالمية المعاصرةحياة سفر بف عبد الرحماف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وأثارىا في ال ،أنظر-1

. 515الورجغ نفسه، ص -
2
 

 .516- 515المرجع نفسو، ص ص -3
 .519المرجع نفسو، ص -4
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أصاب المسمميف مف ىزائـ معنوية كانت أو حسية ومف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا أف ما 
 يكوف بقدر اهلل الذي ال يقع في كونو إال ما يريد.

، فاتخذوا مف  اآلونةففي  بالقدر مبررا  اإليمافاألخيرة حرؼ المسمميف ىذا المفيـو
ة التي وضعيا لكنيـ أىمموىا. ليذا استسمـ تابثسنتو ال جزىـ ناسيف عمى قضاء اهلل وقدره وفؽلع

 .1بالقدر "فمـ يوقظيـ إال ىدير الحضارة الغربية" فمتسببيالمسمموف لمدة طويمة 
 ثانيا: التخطيط اليهودي الصميبي:

التحالؼ الييودي الصييوني وما نجـ عنو مف االستعمار الذي كاف مف "وىذا السبب يتمثؿ في 
فالحروب  2د المسمميف وفرض القوانيف الوضعية في بالدىـ"آثاره ترؾ أف ناب ليـ في بال

يقادىامف دينيا  اإلسالميةاألمة  وابعاد، اإلسالـاالستعمارية كاف ىدفيا الوحيد لمقضاء عمى   وا 
 مف كؿ مقوماتيا وبسبب االستعمار انتشرت المعتقدات 

 ات إلى الخارج:ثالثا: البعث
فانبيروا ات عممية إلى خارج البالد، طمبا لمشيادات الدنيوية، بعث إرساؿوىذا يتجمى في 

نتيجة شعورىـ بالنقص تجاىيا ومنو بدأت ظيور بوادر اليقظة األولى المتأثرة باآلراء  بمنجزاتيا
 والمفاىيـ الجديدة خاصة تمؾ التي جاءت بيا الثورة الفرنسية.

الباطمة ب بالمبادئ العممانية ومف خالؿ ما سبؽ يتضح لنا "وروع كثير مف ىؤالء الطال
العممانييف فبدال مف  فصاروا بذلؾ في صؼ 3وانتصارىـ لمغرب والترويج ليـ في بالد المسمميف"
 العمماني المتطرؼ. الميبراليأف يناصروا الدعوة والدعاة، إذ ىـ ينادوا بالخطاب 

 
 
 

                                       
 .521ف الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورتيا وأثارىا في الحياة االسالمية المعاصرة، مرجع سابؽ، ص سفر عبد الرحم-1
 .34-33ص  ص ة، مرجع سابؽ،يببتة الخنأحمد فريد، العممانية ال-2
 .35المرجع نفسو، ص -3
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 خالصة الفصل:
تشكمت العممانية أحد الموضوعات اليامة ومصطمحات الخالفية التي ظيرت عمى  

شأف شرحيا إلى عدة مواقؼ فمنيـ مف  والسياسي واالجتماعي وانقسـ الناسالصعيد الفكري 
يرى بأنيا مرادؼ ومشتؽ مف الكممة الالتينية سكيوالريـز ومنيـ مف يرى بأف العممانية مف العالـ 

أنيا تتعمؽ بتدبير أوضاع اإلنساف مف حيث تكفؿ لو توظيؼ الجانب  أو مف العمـ بمعنى
العممي في حياتو ومف خالؿ ىذه الشروحات بدأت إشكالية العممنة التي تتسـ بيف التأييد 

 والمعارضة.
رغـ ما قدمو ىؤالء المفكروف لتفسير العممانية مف حيث المغة واالصطالح إال أنيـ 

 تتنافى فيو مع أي عممانية أداة اإلصالح األفراد بشكؿ التناسبوا كيؼ يمكف أف تكوف ال
ويمكف العودة إلى دراسة مفيـو العممانية مف خالؿ عودتنا إلى تاريخ المسيحية اتجاىات أخرى،

 االسكوالئية التي كاف فييا أرباب الكنيسة ىـ الذيف يتحكموف في كؿ منا حي لمحياة وشؤوني
مـ إال ما تعممو الكنيسة وبشيب التاريخ عمى ذلؾ مف وخاصة في مجاؿ العمـ حيث أنو ال ع

خالؿ إعداـ الكنيسة لشيداء العمـ مف أمثاؿ "غاليمو" و"برونوا" وىذا ما دفع البعض إلى االعتقاد 
بأف مفيـو العممانية غربي أصيؿ جاء لحؿ األزمة التي سادت بيف العمـ والكنيسة جراء 

عميو ترسخت رفض فكرة العممانية باعتبارىا منتج احتفاظيـ بالمخطوطات الصحيحة لإلنجيؿ و 
غربي.إال أف المتصفح الموضوعي لتاريخ التراث اإلسالمي، حيث أف مصطمح العممانية كاف 

لعممية كما أف في أحاديثو الشريفة وفي ممارسة ا حاضرا في خالفة النبي صمى اهلل عميو وسمـ
تيجة لمجموعة العوامؿ مف بينيا الحروب ىنالؾ وجية نظرا أخرى تقوؿ بأف العممانية كانت ن

الصميبية. باإلضافة إلى انحراؼ األمة عف عقيدتيا السميمة كما أف تمقي العرب لمعممانية كاف 
عمت حظوظ العرب في التعرؼ  نتيجة لتخطيط مسبؽ مف طرؼ الييود ومف أىـ الركائز، التي

لمفكروف مف أمثاؿ طو حسيف عممية إلى الخارج حيث تأثر ابعثاث عمى العممانية إرساؿ 
 وانبيروا بالنموذج الغربي.
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 الثاني: دعاة العممانية في العالم العربيالفصل 
 تمهيد

 
 البدايات األولى لمعممنة في العصر الحديثالمبحث األول: 

 
 العممانية في الخطاب المعاصرالمبحث الثاني: 

 
 خالصة الفصل 
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 :تمهيد
تاريخ األوروبي خاصة مع الفي مصطمح العممانية عادة ما يحيمنا إلى إف التفكير  

سكوالئية التي كانت تحاوؿ تحكـ في كؿ العمـو وكؿ أحواؿ البشر، لقد نصب رجاؿ الكنيسة ال
أنفسيـ زعماء وأوصياء عمى كتاب مقدس وسرعاف ما انتقؿ ىذا التفكير إلى العرب المسمميف 

 في المجتمع الغربي. العممانيةتأثرا وانبيارا بنجاح 
 "ؽ وفرح أنطوف وسالمى موسىز اعمي عبد الر "العرب مف أمثاؿ لقد طرح المفكريف  

ر العرب، كما قاـ المفكروف خسؤاال جوىريا حوؿ تقدـ الغرب وتأوغيرىـ عمى أنفسيـ 
لـ تكف نفسيا بؿ إف المعاصريف قد اكتفوا  اإلجابةنفسيا إال أف  اإلشكاليةالمعاصروف بطرح 

لقد اعتبر  ،ذيف اتجيوا نحو الفكر العربي مباشرةباالتجاه نحو التراث في مقابؿ المحدثيف ال
صادؽ جالؿ العظـ، وغيرىما أف الحؿ ىو ، محمد أركوف ي،فحنالمعاصروف مف أمثاؿ حسف 

 القطيعة الجدرية مع فيمنا الشائع لمتراث. إقامة
حتى ولو اختمؼ ،وجميع ىؤالء المفكريف وغيرىـ وجدوا في العممانية مالذ األخير لتقدميـ

تقدـ و  اإلصالحفي نظرتيـ وطرحيـ لمعممانية إال أف ىدفيـ غير مختمؼ فالغاية ىي ىؤالء 
 والوسيمة ىي العممانية.
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 :خطاب المعاصرالالمبحث األول: البدايات األولى لمعممنة في 
 :نطونالعممانية عند فرح أ

إلى ذلؾ  اإلشارةفي ينطوي عمى عدة معاني كما سبقت مصطمح خال إذا كانت العممانية
اعتبر الكثير مف الفالسفة والمفكريف  دكالالئيكية والديمقراطية فقويتعمؽ بالمفاىيـ أخرى 

الفصؿ بيف السمطة الكنيسة  األوروبييف حينما حاولواوالمؤرخيف أف العممانية نشأت عمى يد 
د فمف والسمطة الدولة إال أف ىناؾ طرح آخر يعتقد أف العممانية يدا خفية تتخمص في ابف رش

المعمـو أف التراث الفكري البف رشد قد انتقؿ إلى الالتينية عف طريؽ وسائط مختمفة حيث قاـ 
العمماء مف الييود والنصارى بدراسة أىـ المشاريع الرشدية وقد سميت المدارس المشتغمة عمى 

 .بالرشدية الالتينيةفمسفة ابف رشد 
مانية العربية ىـ باحثوف مف والعمإف معظـ مف يزعموف بوجود صمة بيف فكر ابف رشد 

الفصل أو باحثوف غربيوف متأثريف بيـ قصد الحصوؿ عمى دعـ لفكرة  اإلسالميربي عـ الالالع
تنور ىو مفكر مني اللذيف كتبوا عف ابف رشد كفقيو عق. ومف بيف األوائؿ ابين الدين والدولة

 .1العربي فرح انطواف في مؤلفو فمسفة ابف رشد
ويتجمى  اإلسالميفي ابف رشد النواة األولى لمفكر العمماني في التراث  كاف يرى أنطوف

 ذلؾ مف خادؿ دعوتو إلى العقالنية
عديدة سواء  إشكالياتمف  أثارهالبارز في األوساط الثقافية بما 2إف حضور فرح أنطواف

 التراثسياماتو العممية ىي أنو أجرى حفرياتو عمى منطمقاتو وأىدافو ومف أبرز ا وافي منيجو 
 بحتا عما يعزز مشروعو العمماني العقالني. اإلسالميالعربي 

أف المفكر ي في تقديمو لكتاب فرح انطواف ابف رشد وفمسفتو "ينوفي ىذا العدد يقوؿ طيب التيز 
فؽ العقمي يمثؿ المنور فرح انطواف ينطمؽ مف أف تحرير العقوؿ مف التعصب الديني وضيؽ األ

                                       
1https ://ar-arfacbeook./16443419 .  

يٍ اػالو انُٓضت انؼهًاَٛت انؼربٛت ،اشخٓر بضراضخّ ػٍ انذٛاة ٔفهطفت انفٛهطٕف انؼمالَٙ ابٍ رشض . ( 2781- 2211فرح أَطٌٕ،)-*
2
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المدخؿ إلى فيـ كيفية التقدـ في الشرؽ ولذلؾ كاف ييدؼ ورائيا إلى الحث عمى التفكير العقمي 
 .1والتسامح الكوني"

"يشترؾ فييا المسمموف والمسيحيوف عمى  بناء دولة عممانيةوبالتالي حاوؿ فرح أنطواف 
 2العرضي في جميع األدياف"قدـ المساواة التامة، وىناؾ عنصريف األوؿ فصؿ الجيوري عف 

أي كؿ ما يتعمؽ بفصؿ المبادئ عف األمور الدينية، سواء كانت عامة أو خاصة، 
الناس عمى الفضيمة وىي ديف مشترؾ  حثوىدؼ األدياف عند فرح انطواف ىو واحد، يتمثؿ في 

 بيف جميع األدياف.
ولقد ظيرت عممانية فرح انطواف مف خالؿ تأثره بابف رشد كوف ىذا األخير يعد مف أىـ 

لى الفمسفة اعتبارىا، منذ أف أعمف الغزالي عمى تيافتيا رجعوا العقؿ االفالسفة الذيف  مكانتو وا 
ؿ ، ومف خالرشد منهج ابنتوظيؼ ومف خالؿ القدرة عمى حؿ النزاع بيف العمـ والديف، أعاد 

مف خالؿ  الفصل بين السمطة الدينية والسمطة الزمنية،يد أف يؤسس معرفيا لموضوع ىذا ير 
يممؾ قوتيف  اإلنساففرأى أف  3"وآلته القمب، )...( الديف آلته العقلعممية الفصؿ فا"العمـ

خاص بو ألف برىاف العمـ مخالؼ  و" ولكؿ واحد منيما مجال"القمبو "العقل"مستقمتيف وىما 
فال ينطبقاف والفصؿ بيف القوتيف ىو الذي يؤدي إلى الفصؿ بيف السمطة الزمنية لبرىاف القمب، 

 والسمطة الروحية.
ف لميجـو الذع بسبب آرائو وفمسفتو التي تدعو إلى التسامح إال أف فرح وقد تعرض انطو 

انطوف لـ يكف ممحدا ويقوؿ في ىذا الصدد عمى منتقديو مف رجاؿ الديف "معاذ اهلل أف نروـ 
نماالديف، كما تفتروف عمينا، ىدـ   األوىاـومقصود باليدـ  4)...( في الديف"األوىاـنروـ ىدـ  وا 

ال يمكنو عبادة اهلل، وال يفيـ الكتب الدينية إال مف خالؿ واسطة كاىف أو  اإلنساف ىو قوؿ أف

                                       
 
1
-www.ppp./ar/a rpage.php؟id 

2
 . 903( حر: كرٚى ػس لٕل، صار انُٓار نهُشر، بٛرٔث، نبُاٌ، ص ط، ص ضُت، ص 2292-2828أنبرث دٕراَٙ، انفكر انؼربٙ فٙ ػصر انُٓضت )-

3
 .219، ص 2209االضكُضرٚت، صط، ،ابٍ رشض ٔفهطفخّ ،فرح أَطٕاٌ -

4
-www .ppp.ps/ar/ arpagephp. ?id.  
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تصحيح الديف والقضاء عمى كؿ الخرفات  إعادةجاءت مف أجؿ فالعممانية شيخ، وبالتالي 
 .اإلسالـدع الموجودة في والب

 رؤية فصل الدين عن الدولة:
يعتبر فصؿ الديف عف الدولة في نظر أنطواف مف اىـ القواعد التي يجب تطبيقيا لكي  

نحدث تطور في المجتمع والدولة، مصرحا ىذا انطالقا مف الحالة التي كانت تعيشيا الدولة 
لفكرة الجامعة اإلسالمية رفضا مطمقا " العربية اإلسالمية آنذاؾ، ومف بيف أىدافو ىو رفضو

،فالجامعة اإلسالمية ركيزتيا الديف وعمى ىذا 1"واستبداليا بفكرة أخرى ىي فكرة الجامعة القومية
 نظره تفسح المجتمع بدال مف اف توحده. في األساس رفضيا أنطواف النيا

ومف ىذا المنطمؽ وضع أنطواف أربعة أسس "لمخروج مف المأزؽ الحضاري الذي تعيش فيو 
فاهلل واحد لممسمميف  2"اهلل، الوطن، االتحاد، االرتقاءوىي  اإلسالميةالمجتمعات العربية 

في وجو الغرب  المنبع لموقوؼ دلموطف واالتحاد يجب أف يكوف الس وكذلؾ بالنسبة والمسيحييف
الطامع بالسيطرة عمى المسمميف والمسيحييف معا، وعمى ىذا االتحاد ينبغي أف يحقؽ الرقي 

 التراث.والتقدـ، والتمدف وال يكتفي بالعودة إلى 
بيف التيار العمماني يفصل ىو من الدين والعمم أو المدنية واألطروحة فرح أنطواف 

اىتـ أنطواف بفكرة ابف رشد، وكانت نتيجة ىذا االىتماـ ، ولقد السمطة المدنيةالسمطة الدينية و 
الفمسفة السياسية الحديثة و ماس قوي عمى مكاسب فمسفة األنوار نصوص دافع فييا بح إنتاجىو 

 في موضوع فصؿ السمطة المدنية عف السمطة الدينية.
 وقد حدد انطواف الفصؿ بيف السمطة الدينية والسمطة المدنية في خمسة أمور:

 :اإلنسانيةمن كل قيد خدمة لمستقبل  اإلنسانيالفكر  إطالق-1

                                       
. 27- 28،ص ص 2221ٌٕ ٔصؼٕص انشطاب انؼهًاَٙ،صار انكخاب انؼانًٙ ،بٛرٔث،نبُاٌ،صط،ضًٛر دًضاٌ ،يٕضٕػت ػصر انُٓضت فرح أَط-
1
 

2
 .27ًرجغ َفطّ، ص ،ان-
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وىنا نالحظ أنطواف أف ثمة فصؿ حدت عبر التاريخ بيف العقؿ والقمب وىذا ما أدى إلى 
 بغرض األديانالفصؿ بيف السمطتيف وفي توضيحو ليذا األمر بدأ بطرح سؤاليف: األوؿ يتعمؽ 

 بغرض الحكومات.والثاني يتعمؽ 
ض األدياف يرى أنطواف: "أف األدياف كميا طرقا لمفضيمة والصالح والوئاـ ال بالنسبة لغر 

لتحقيؽ ىدؼ معيف يختمؼ كميا عف اليدؼ الذي  األديافإف وجدت  1لمفساد والجيؿ والبغض"
 تسعى إليو السمطة السياسية.

أما غرض الحكومات فيو "حفظ األمف بيف الناس، أي حفظ حرية كؿ شخص ضمف 
ب أخذه جخذ مف الشخص شيء إال بمقدار ما ير، وىذا الدستور ال يجيز أف يؤ دائرة الدستو 

لمطمؽ تحت قبة السماء بروح لمصمحة الجميور، فالشخص فيما عدا ىذه الحالة حر با
األمف  تثبتوء السمطة الزمنية ىو نشسبب لفا 2متى شاء ويفعؿ ما يشاء ويعتقد ما يشاء"ويغدو 

 والسير عمى مصالح المجتمع.
الديف  أغراضف منذ البداية وضع حدا فاصال بيف يمكف استنتاجو ىو أف فرح انطو  ماو 

 .المدينة الغربيةوأغراض السياسة، ومف خالؿ ىذا المنبر نجده يعيد االعتبار إلى 
باعتبارىا المثاؿ األسمى الذي يجب أف يتسنى بو مف أجؿ النيوض مف السبات والجمود، 

لمفيوـ العممية والعممانية األسس  إقامةلفصؿ يدعوا إلى وسعي نحو التقدـ مف خالؿ ىذا ا
يقوؿ في كتابو ابف رشد وفمسفتو "أف الفصؿ بيف الدنيا والديف في الديف المسيحي  إذجديد لألمة 

ار الفصؿ بيف مفالمدينة الحقيقية حسب رأيو ىي مف ث 3ىو الذي ميد سبيؿ المدينة في العالـ"
 .السمطتيف الذي أساسو التساىؿ

األمة بقطع النظر عن مذاهبهم ومعتقداتهم ليكونوا أمة  أبناءالرغبة في المساواة بين -2
 واحدة:

                                       
1

 .219ابٍ رشض ٔفهطفخّ، يصضر ضابك،ص ،فرح اَطٌٕ -

2
 .232، صَفطًّصضر ان -

3
 .282صَفطّ ،ًصضر ان-
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المجتمع ىو المساواة التامة بيف كؿ أفراد األمة، بعيدا عف الفروؽ  إصالحإف أساس 
وأف تحكـ بينيـ  ،الدينية والسبيؿ لتحقيؽ ذلؾ في نظر انطواف ىو ىدـ الحواجز الموضوعية

ت تابعة لمذىب معيف بؿ تشمؿ الجميع، وعمى ىذا فاف فض العالقة بيف الديف سمطة ليس
ىذا الحؽ والدولة يضع حدا ليذا الفصؿ ويحؿ محمو المساواة بيف الجميع األفراد األمة و 

لحؽ فسوؼ اؽ األدياف، أما إذا انتفى ىذا و ر أي غير منطوط باألدياف بؿ ىو فالطبيعي لمبش
في التمييز ضعؼ لألمة بالفتف الداخمية واالضطرابات  ذسخ األمة إبؿ بشريعة الغاب، وبتفيق

و في سبشري األبدي الذي حـر مالتي خمقيا اهلل عزيزة كريمة ، ونقض لمحؽ ال إىانةلإلنسانية
 1ة اهلل والناسعشري
 ليس من شؤون السمطة الدينية التدخل في األمور الدنيوية:-3

فالمؤسسة الدينية حسب أنطواف ال يمكف أف تتوحد بمؤسسة الدولة، ألف "األدياف حسب 
أنطواف شرعت لتدبير اآلخرة ال لتدبير الدنيا، ومف يمزميا بتدبير الدنيا فانو إلى الفشؿ )...( 

ة بالقمب أي التسميـ إلى اهلل، ومتى خرجت األدياف عف ىذه الدائر  اإليمافذلؾ ألف دائرة األدياف 
 وفي ىذا يحدد انطواف لمديف دائرة معينة وحدود ال يمكف تجاوزىا. 2لـ تعد شيئا مذكورا"

 ين الدينية والمدنية:مطتلضعف فيها ما دامت تجمع بين السضعف األمة واستمرار ا-4
الوصؿ بيف الديف والدولة يؤدي إلى انحطاط األمة وانتشار الفساد فييا ويحدد أنطواف 

 أربعة أمور:ىذا الضعؼ في 
اضطياد الذكاء والعقؿ، حيث نجد أصحاب العقوؿ ينفروف مف رجاؿ الديف وفي ىذا الشأف -أ

متى ماؿ الذكاء إلى االستقالؿ بنفسو ،ؿ الديف يقاـو الذكاء في األمةجيقوؿ: "فالديف أداء أي ر 
والحياة في  ى عمى الذكاءضفالجمع بيف السمطتيف الدينية والمدنية حسب انطواف يق 3ولو قميال"

 األمة، ويعرض دولتيا إلى الجيؿ والفشؿ.

                                       
1

 .207انشطاب انؼهًاَٙ، يرجغ ضابك، صاَظر، ضًٛر أبٕ دًضاٌ، يٕضٕػت ػصر انُٓضت، فرح أَطٌٕ ٔصؼٕص  -

2
 .239- 231ص  ضابك، ص فرح أَطٌٕ، ابٍ رشض ٔفهطفخّ، يصضر -
3

 .239ص ، انًصضر َفطّ  -
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ألنيا تحت رحمة مشاعر الجميور وكؿ دولة ليا أعداء،  بطبيعتياالسمطة الدينية ضعيفة -ب
 إلثارةفالحكومة المقرونة بالديف تعمـ أف كؿ خطأ يخرج منيا في الديف يتخذىا أعداؤىا سببا 

ية أف تيتـ باألفراد المجتمع ألف غرضيا ىو حفظ الشعب عمييا. وليذا يجب عمى الدولة الدين
 كيانيا ال تقدـ الشعب.

ياتيا وىذا ألمة ويذىب بقوتيا وحا س ينخر باطفو ير انطواف ىو سعبالشقاؽ الديني حسب ت-ج
ميزاف العدؿ والمساواة المطمقة بيف جميع العناصر بواسطة  بإقامةإال  السوس في نظره ال يخؼ

فقد قضى عمييا بالضعؼ  كؿ أحشاء األمة،الحكومة المرثية ومتى كاف سوس الشقاؽ الديني يأ
: فئة قوية متمتعة بكؿ حقوقيا، وفئة ضعيفة ميضومة في باطنيا فئتاف ألنوواالنحطاط، ذلؾ 

 .1الحقوؽ
 2اسدىا"فذبيا وممقدسة ألوحاؿ السياسة وك"تعريض المبادئ الدينية ال-د
 استحالة الوحدة الدينية:-5

وىذا حسب أنطواف يعد مف أىـ األمور، وىو أكبر األسباب التي دعت إلى الفتف 
لى ىذا السبب  اإلسالـواالضطرابات في  التي حدثت كؿ الحوادث الدموية  سبنتوالمسيحية وا 

الدينية تتعارض مع بعضيا البعض، والعقؿ البشري في نظر فرح انطواف مطبوع  حمصاللفا.فييا
أختيف  أو خويفا يف بؿ عائمتيف بؿ رجميف بالعمى االختالؼ والتبايف "تأمموا ىؿ تجدوف أمت

جمالو واال فانو لو كاف افالكوف مطبوع عمى التنوع وىذا السبب  ،واحدة ؽبأفكار واحدة واخال
حدة وعمى نسؽ واحد لكاف كمو ضجرا وممال. وىذا ما يسميو الفالسفة" التنوع كمو عمى وتيرة وا

في الوحدة فالتنوع إذف البد منو في األشياء واألشخاص والمعتقدات ىكذا خمؽ البشر وعقوليـ 
 3ومف يطمب وحدتيـ فانو يطمب أمرا مستحيال"

                                       
231 - 239، ص صضابك انًصضرأَطٕاٌ،ابٍ رشض ٔ فهطفخّ، فرحاَظر، 1

 

2
 .231انًصضر َفطّ،-

3
 .238- 231ص ،صَفطًّصضر ان -
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والثالث والرابع والخامس دمت في األمر األوؿ، والثاني قولتجاوز ىذه األسباب التي ت
الخمسة  يدعوا فرح انطواف إلى استبعاد الديف مف األمور السياسية، وبناءا عمى ىذه األمور

 السمطة الدينية والسمطة المدينة.ؿ بيف صيؤكد فرح انطواف عمى الف
ال مدينة حقيقية وال تساىؿ وال "وفي ختاـ حديثو عف مبدأ فصؿ الديف عف الدولة يقوؿ 

، اال بفصؿ خؿادـ في الدقال حرية وال عمـ وال فمسفة وال تمساواة وال أمف وال ألفة و  عدؿ وال
سالمو لمدوؿ وال عز وال تقدـ في الخارج إال بفصؿ ال و  ،المدينة عف السمطة الدينيةالسمطة 

 .1السمطة المدينة عف السمطة الدينية"
 سالمه موسى:

يعد المفكر المصري سالمى موسى* مف بيف المفكريف المحدثيف األكثر غزارة في 
طيعة المعرفية قال إحداثالتأليؼ وىو كغيره يمثؿ االتجاه التغريبي المتطرؼ، فقد كاف يدعوا إلى 

كالقاعدة أساسية، أقاـ  ثرات، فقد اتخذ مف موقفو النقدي لماإلسالميالعربي  ثراتالكاممة مع ال
نا الحضاري، فمخف الثقافة الشرقية ىي السبب في تأ معتقدا واإلصالحيةخطتو التنويرية عمييا 

والسبيؿ إلى التقدـ ىو اتخاذ النموذج الغربي في كؿ شيء وانبيار بثقافتو باعتبارىا ىي السائدة 
 في العالـ.

إذ ذىب سالمى موسى في كتاباتو عف النيضة إلى أف القديـ يتعارض مع التقدـ 
ضر، حيث زعـ أف "الحضارة العربية لـ تتقدـ ألنيا ركنت إلى القديـ الذي ابتضعتو مف والتح

ضرة بينما الحاتعيننا عمى حؿ مشاكمنا -ال يونانية-فمسفة عممية اليوناف ونحف بحاجة إلى 
وىنا 2في دراستيا مضيعة لموقت الميـ إال في دارسة التاريخ" فمسفة غيبيةوىي  الفمسفة العربية

                                       
1

 .210، صضابكيصضر  فرح أَطٕاٌ،ابٍ رشض ٔفهطفخّ،-

( يصهخ يٍ طالئغ انُٓضت انًصرٚت ْٕٔ رائض االشخراكٛت انًصرٚت ٔيٍ أٔل انًؤرسٍٛ ألفكارْا، أْى كخبّ: انٕٛو 2237-2778ضاليٗ يٕضٗ: )*

 ٔانغض، َظرٚت انخطٕر ٔأصم االَطاٌ، َشٕء فكرة هللا، انخربٛت.
2

 .87جهت انطاحم،صٔانًؼاصر، ي  ذضًٛر انمٕٚر٘ ، انخُٕٚر فٙ انفكر انؼربٙ انذضٚ-
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والتخمي عف الثقافة العربية واندماج  بفصل الدين عن الدولةأف سالمى موسى يطالب نالحظ 
 والتقدـ. متحظرلإلى الغرب باعتباره النموذج األسمى 

كاف سالمى موسى مف المثقفيف العرب في القرف التاسع عشر، حيث تأثر بدراسة 
نكارالفيمسوؼ العقالني ابف رشد فقد "دعا الجميور القراء العرب إلى أتباع "ابف رشد"،   وا 

 .1، ألف ابف رشد دعا إلى العقؿ والفمسفة أما الغزالي فقد جمد الفمسفة"الغزالي
" و"فرح أنطوف" و"لطفي ؼرو صيف مف أمثاؿ "يعقوب ملعرب والمسماوتأثر بفالسفة 

 قواتح انطوف" و"لطفي السيد" مف ال" و"فر ؼرو صث يقوؿ: "ىؤالء الثالثة: "يعقوب السيد" حي
التي صاغت شخصيتي الثقافية الذىنية فاف األوؿ وجيني إلى طريؽ العمـ، الثاني بسط لي 

وصؼ أني غير مسمـ أف أكوف ب-يلاآلفاؽ األوروبية لألدب والثالث جعؿ مف المستطاع 
 .2وطنيا في مصر"

كير الغيبي مف أخطر معوقات التطور فموسى بفولتير في اعتباره أف الت تأثر سالمى
بكؿ مف الفيمسوؼ  بواعجحركة التاريخ وتطوره  وصفلتاريخي وكذلؾ بػ "مونتسكيو في و ا

أولوية لمتجربة،  أعطواجوف دوي، باعتبارىما  يالبراغماتكوف والفيمسوؼ بيالتجريبي فرنسيس 
التي تبناىا، ونجده  الماديةكذلؾ استند إلى فمسفة "سبينوزا" في المقاـ األوؿ لتعزيز الواحدية 

قمة التطور" عمى أننا ال نعرؼ حياة مطمقة بال مادة كما ال نعرؼ  اإلنسافيؤكد في كتابو "
شي نتنوير في فرنسا فيو يرى أف دافعتاد مطمقا بال حياة، فانو وجد قرابة بينو وبيف فالسفة ال

تة النظر ويعترؼ بفضؿ كما يولي النيضة الفرنسية أىمية الف وىو أقرب الناىضيف إلى نفس
 3.فرنسا عميو

ية والماركسية ففي ينتنويري عمى مرتكزات أىميا الدارو لوسى مشروعو اتبنى سالمى م
كتابو "التربية" نجده يقوؿ "بأف كؿ مف دارويف، وماركس كالىما غرس في رأسي مركبات ذىنية 

                                       
1

 .82، ص يرجغ ضابكٚر٘، انخُٕٚر فٙ انفكر انؼربٙ انذضٚذ ٔانًؼاصر، ضًٛر انمٕ-

2
 .11ص ضاليٗ يٕضٗ، حربٛت ضاليت يٕضٗ، يؤضطت ُْضأ٘ نهخؼهٛى ٔانثمافت، انماْرة، ص ش، ص ط،   -

82- 87ٔ انًؼاصر، يرجغ ضابك، ص ص انذضٚذانخُٕٚر فٙ انفكر انؼربٙ  ضًٛر انمٕٚر٘،اَظر، 3
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لى األحياء في استعرا  ض عممي وتحميؿ اقتصادي وسيكولوجيوجعمني انظر إلى الدنيا وا 
 1اف بؤرة ىذا اإلحساس ىو التطور" وعندما استبطف احساسي الديني اجد

المصري محمد عمارة ولقد كاف مشروع سالمى موسى الفكري والذي يطمؽ عميو المفكر 
العقؿ واالنفتاح  إلعماؿ، ذلؾ المشروع الذي يتميز بالدعوة الممحدلغربي العمماني االتنوير اسـ 

قامةعمى الغرب األوروبي وتبني مفاىيمو وآرائو  الفصؿ بيف الديف والدولة وتمحور مشروعو  وا 
 حوؿ سؤاؿ كيؼ ينيض العرب؟ يالتنوير 

في تركيا  الخالفة إلغاءمع "التغريب  الىحظ أف سالمى موسى تزامنت دعوتو ونال
يسيراف في نفس االتجاه  يفباكتما تزامف مع صدور كفييا،  اإلسالـظاىر مالقضاء عمى كؿ و 
ؽ)...(، و"كتاب في الشعر الجاىمي" ز االحكـ" لعمي عبد الر  وأصوؿ اإلسالـي ىما كتاب "ر لتأما

 .2"اليـو والغد" وى في ىاتيف السنتيف جمعت في كتابالت سالمى موسالطو حسيف، وكانت مق
فة ط الخالسقو وطو حسيف، حيث تزامف صدورىما مع ؽ ز اكتاباف لعمي عبد الر وىذاف ال

 ديف ال دخؿ لو باألمور السياسية. اإلسالـف ا يدؼ إلى إثباتيالعثمانية وكالىما 
أوروبيا في  جتمعام اإلسالميوقد دعا سالمى موسى في كتابو "اليـو والغد" إلى جعؿ المجتمع 

لغاءجميع النواحي الحياة، كما دعى إلى تطبيؽ القوانيف الغربية  لحكـ الشريعة فيو يريد "مف ا وا 
يجعميا  أفبرلمانية كما ىي في أوروبا وأف يعاقب كؿ مف يحاوؿ  ديمقراطيةالحكومة أف تكوف 

العائمة  {،ويرغب في أف تكوف})...(  ،المأموف أثوقراطية دينيةمثؿ حكومة ىروف الرشيد أو 
 عمف امرأة ويمنالمصرية مثؿ العائمة األوروبية)...(، بحيث يعاقب بالسجف كؿ مف يتزوج أكثر 

آثار  {خالي مف كؿ}.( وأريد األدب أف يكوف أدبا أوروبيا لمحكمة )..االطالؽ إال بحكـ 
 3العبودية والذؿ والتوكؿ"

                                       
.79يصضر ضابك،ص ضاليٗ يٕضٗ، حربٛت ضاليٗ يٕضٗ،

1
 

 
2

 . 212- 210،ص ص 1008، 2ادًض اصرٚص انطؼاٌ، انؼهًإٌَٛ ٔ انمراٌ انكرٚى، صار دسو انرٚاض ،ط -

3
 .1،ص 2217، 2ط،ضاليٗ يٕضٗ نهُشر ٔ انخٕزٚغ ،صب ،انٕٛو ٔانغض ضاليٗ يٕضٗ، -
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نما  وىنا يتضح لنا أف عممانية سالمى موسى لـ تقؼ عند حؿ فصؿ الديف عف الدولة وا 
لحياة، حيث اتخذ سالمى موسى موقفا سمبيا مف اوزت ىذا الحد فشممت جميع مجاالت تجا

ورأى اء مصر بالتعمـ مف أدباء أوروبا نقد األدب المصري وطالب أدب األدب والتراث العربي فقد
 المغة العربية ال تخدـ األدب المصري وال تنيض بو.
حمد يإذ نجده " األوروبييفلسادتو  إخالصووفي الكتاب نفسو أعمف سالمى موسى عف 

أقرب في ىيئة الوجو ونزعة الفكر  نحف قدار عمى أننا مازلنا في السحنة والنزعة أوروبييف، إذاال
لعربي، فاف سكاف ىذه اإفريقياوكذلؾ الحاؿ في سوريا وشماؿ وااليطالي)...(،اإلى االنجميزي 

ضارة األوربيتيف ونخمع األقطار أوربيوف سحنة ونزعة، فمماذا إذف ال نصطنع جميعنا الثقافة والح
ي أعمؿ لو طواؿ سرا وجيرا، فأنا كافر اه مف تياب آسيا )...( ىذا ىو مذىبي الذمصنعنا ما تق

بالشرؽ، مؤمف بالغرب، وفي كؿ ما أكتب أحاوؿ أف أغرس في ذىف القارئ تمؾ النزعات التي 
موف نفصيبيا أوروبا في العصر الحديث وأف أجعؿ قرائي يولوف وجوىيـ نحو الغرب و  اتسمت

بطة الشرقية سخافة بينما أيضا نجده يسخر مف الرابطة الشرقية والدينية فالرا 1مف الشرؽ"
الرابطة الدينية اعتبرىا وقاحة. ومف خالؿ ىذا المأخذ البد أف نشير بأف رؤية سالمى موسى 

برؤية طو حسيف الذي يرى أف مصر أقرب إلى العالـ األوروبي  يةحوؿ مشروعو التنويري شبي
 وعمييا أف تتضامف معو.

تزاز بالذات داء ألف العرب حاولوا واالع، مى موسى أف االحتفاظ باليوية مرضيرى سال
أف لمعرب فنوف  يوضحوا لمقارنة بينيما كما حاولوا أفاة امالبحث عف أصؿ المتنبي ومعاوية واق

سالمى موسى ىو التخمي عف فكرة التعصب  رنظ فيرض يحتاج إلى عالج والعالج وىذا الم
 المتأصؿ في نفوسنا.

األزىر  إلغاءإلى الممارسة العممانية مف خالؿ دعوة سالمى موسى إلى  اإلشارةويمكف 
 اإلنسافيرى سالمى موسى أف "اذ واالكتفاء بالجامعة المصرية ألنيا أداة الثقافة الجديدة النيرة 

                                       
1

 .8-1ص ٗ ،انٕٛو ٔانغض، يصضر ضابك، صضاليٗ يٕض -
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ف، والحضارة األوروبية عمى ما فييا مف عيوب تعد آلاظير في العالـ  إنساف ىارقاألوروبي 
 جات التطور االجتماعي ومف البالىة البالغة أف يظف أحد الشيوخ بالمئات ىي آخر در 

الحضارة بغداد أو القاىرة أو األندلس كانت تبمغ في السمو عشرا أو جزءا مائة مما تبمغو  أف
 .1الحضارة األوروبية اآلف"

 ق:زاعمي عبد الر  
التحدث عف العممانية في الفكر العربي الحديث دوف التطرؽ إلى دراسة عمي ال يمكف 

ت في كتابو ر بأكممو وىذه الدراسة تبمو  اإلسالميعبد الرزاؽ* التي دعت إلى عممنة المجتمع 
وأصوؿ الحكـ" ويقاؿ بأنو أوؿ كاتب مسمـ يسعى إلى نشر العممانية في العقؿ  اإلسالـ"

 .اإلسالمي
ا كانت ليا مكانة في الغرب األوروبي، وليا ما يبررىا مف أسباب خاصة فالعممانية بعدم

 .إسالميةؽ واعتبارىا قضية ز اروبي فقط، جاء تصور عمي عبد الر بالواقع األو 
في قضية عالقة بيف الديف والدولة ىي نفس الرؤية التي  اإلسالـؽ إلى ز اإف رؤية عمي عبد الر 

روحانية  ،في نظره "ديف ال سياسة رسالة ال حكـ فاإلسالـالمسيحية، رأت بيا النيضة األوروبية 
صر وما قيصر لقيلمات المسيحية األولى دعوة: دعوا ال دولة، بالغ مجرد عف التنفيذ كما كان

ؽ إلى أبعد حد فيقوؿ "ليس بنا مف حاجة إلى ز انطالقا مف ىذا يذىب عمي عبد الر وا 2هلل هلل"
كانت الخالفة ولـ  فإنمادنيانا، ولو شئنا لقمنا أكثر مف ذلؾ ألمور ديننا وال ألمور تمؾ الخالفة 

 3وعمى المسمميف وينبوع شر وفساد" اإلسالـتزؿ نكبة عمى 

                                       
1

 .211 صيرجغ ضابك،  انمراٌ انكرٚى،ٔ انؼهًإٌَٛ ،ادًض اصرٚص انطؼاٌ-

أْى كخبّ: االضالو ٔأصٕل  غم ػضٕٚت يجهص انُٕاب، ٔيجهص انشٕٛر ٔيٍخشاألزْر، ا( يفكر يصر٘، حشرج يٍ 2778-2211ػهٙ ػبض انرزاق: )*

 االضاليٛت.، اإلجًاع فٙ انشرٚؼت انذكى
2

 2يذًض ػًارة، َمض كخاب اإلضالو ٔأصٕل انذكى، نشٛز اإلضالو يذًض انشضر انذطٍٛ صار انُٓضت، انماْرة صط،-

 .3ص 228

3
 .32ص  ،1021ط،  انكخاب انًصر٘، انماْرة، ص انذكٕيت فٙ االضالو، صاربذج فٙ انشهٛفت ٔ، ٔأصٕل انذكى ػهٙ ػبض انرازق، االضالو-
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بعادهعمى فصل الدين عن الدولةوأصوؿ الحكـ" الذي ركز  اإلسالـففي كتابة " عف أية فكرة  وا 
فصرح بالقوؿ بأف الدولة يجب أف تكوف عممانية ألف الرسوؿ صمى  ،لمدولة إلرادةاإلسالـتدعو 

نما كاف يدعو  ،اهلل عميو وسمـ لـ يدع ولـ يعمؿ عمى تكويف دولة عمى حد تعبيره  إلقامةوا 
 1.شعائر الديف المتمثمة في العبادات وتزكية النفس وكممة التوحيد ال إلو إال اهلل

شير إلى أف مسألة الخالفة وأصوؿ الحكـ ت اإلسالـؼ يمكف اعتبار أف الفكرة الجوىرية لممؤل
نما ىي قضية دينية مف جية وسياسية مف جية أخرى أكثر اإلسالـال مف أصوؿ صليست أ . وا 

مما تعبر عف شكميا الديني المجرد، تـ أف القرآف الكريـ والحديث النبوي لـ يؤسسا قطعا 
ىو بمثابة اجتياد مف طرؼ الصحابة مف  بالمسألة الخالفة بمعنى كيفية تنصيب الخميفة فيذا

أجؿ المحافظة عمى تماسؾ الجماعة بعد الوفاة النبي يؤكد عمي عبد الرزاؽ أف القرآف الكريـ ال 
ا مف مباحث العمماء لـ نجد فيما مر بن" إلى مسألة الخالفة عمى حد تعبيره إشارةيحمؿ أي 

فرض، مف حاوؿ أف يقيـ الدليؿ عمى فرضيتو بآية مف كتاب اهلل  إقامةاإلماـف االذيف زعموا 
 .2بو" ةواإلشادالكريـ، لعمري لو كاف في الكتاب دليؿ واحد لما تردد العمماء في التنويو 

ة يالخسنة أيضا، حيث أف السنة النبوية بؿ بالكما أف ىذه الفكرة ال تتعمؽ بالقرآف وحده 
 ىو وحده فالرازؽ "ليس القرآ عبد مى وجو التحديد وىنا يقوؿتماما مف كؿ ما يتعمؽ بالخالفة ع
، 3يا، بؿ السنة كالقرآف أيضا قد تركتيا ولـ تتعرض ليا"ل الذي أىمؿ تمؾ الخالفة ولـ يتصد

قد ىبطت إلى الممؾ ألنيا "لـ ترتكز إال عمى أساس القوة  اإلسالميةكما يؤكد أف الخالفة 
ف تمؾ القوة كانت القوة كانت إال في النادر قوة مادية مسمحة" وىو يخالؼ ما يدعوا  4الرىيبة وا 

حرية والعدالة والمساواة بيف أفراد المجتمع حيث أف مف يؤمف باهلل وحده ال المف  اإلسالـإليو 
بأي حاؿ مف األحواؿ بخضوع لسمطة غير سمطة اهلل، وىذا ما دفع شريؾ لو ال يمكف أف يقبؿ 

                                       
. 209- 201زٍٚ انٓاص٘ ،يجاالث اَخشار انؼهًاَٛت ٔاحرْا فٙ انًجخًغ اإلضاليٙ ،صار انؼاصًت، انرٚاض، ص ط، صش، ص ص اَظر،يذًض-
1  

. 13ػهٙ ػبض انرازق، اإلضالو ٔاصٕل انذكى، يصضر ضابك، ص
2
 

3
 .18، ص َفطّ يصضر -
4

 .10انًصضر َفطّ، ص-
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بالمؤلؼ إلى الوقوؼ عمى بعض األدلة التي تفيد البرىاف عمى فساد الحكـ بعد الخالفة الراشدة 
الشعائر الدينية وصالح الرعية يتوفقاف عمى الخالفة، بمعنى الحكومة أي صورة إقامة"إف ،

)...(،ال ينتج ليـ الدليؿ ابعد ديمقراطيةية استبدادية أو شورية، كانت، أو مقيدة فردية أو جميور 
فدليميـ اقصر مف مف ذلؾ، اما اف أرادوا بالخالفة ذلؾ النوع الخاص مف الحكـ الذي يعرفونو 

 1دعواىـ وحجتيـ غير ناىضة"
توليتو أميرا عمى " شئوف بالده فكمو إلدارةكما يؤكد عبد الرازؽ أف الرسوؿ لـ يعيف والة  

ويذىب  2"اإلسالـلمصالة أو معمما لمقرآف أو داعيا كممة  إماماالجيش أو عامال عمى الماؿ أو 
عبد الرازؽ إلى أبعد مدى حيف يؤسس لتفرقة بيف المسألة والممؾ وحيث يرى بأف النبي كاف 

ؿ شأنو مف رسؿ رسوال فحسب وفي ىذا السياؽ يقوؿ "كـ مف ممؾ ليس نبيا وال رسوال وكـ هلل ج
ؿ إنما كانوا رسال فحسب، محمد ما كاف إال وكا بؿ أف أكثر مف عرفنا مف الرسلـ يكونوا مم

ممك نزعة الممؾ. وال دعوة لدولة وانو لـ يكف لمنبي  ىاتشودرسوال لدعوة دينية خالصة لمديف ال 
 3"وال حكومة

واألصوؿ الحكـ" "فاف  اإلسالـكتاب " تأليؼر عف األىداؼ الكامنة وراء وبغض النظ
عبد الرزاؽ قد حاوؿ انطالقا مف تحميؿ النصوص التأسيسية ودراسة الفترة النبوية وما تالىا 

زعامة وأف زعماتو  اإلسالميةكوف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ لـ يكف مؤسس الدولة  إثبات
يف الدولة كاشأف وب، ديف ثابتكا اإلسالـوىنا يتضح جميا الفصؿ بيف طبيعة  4دينية خالصة "

 بشري متغير وىذا ما يدؿ عمى أف الدراسات التراثية قد بدأت تدعـ الفكر العمماني.
ؽ إلى نتيجة تفيد بأف الخالفة ال أصؿ ليا في ديف وأف ما قيؿ ز اويخمص عمي عبد الر 

حيت اف مع غايات ومصالح السالطيف  تالءـتجاؿ ليس سوى ترويج ألفكار خاطئة،في ىذا الم

                                       
.10يصضر َفطّ، ص ػهٙ ػبض انرازق، اإلضالو ٔاصٕل انذكى ،يصضر ضابك ،

1
 

2
 .11، صَمطًّصضر ان-

3
 .78، ص،اإلضالو ٔ أصٕل انذكى ،يصضر ضابكػهٙ ػبض انرازق-

4-www.caus/b/pdf/emagazine articles /009-024-pdf. 
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وال القضاء وال غيرىما مف وظائؼ الحكـ  الليست في شيء مف الخطط الدينية ك"الخالفة 
نما تمؾ كميا خطط سياسية ومراكز ال رفة، ال شأف لمديف بيا، فيو لـ يعرفيا ولـ ينكرىا صدولة وا 

لنا لنرجع فييا إلى أحكاـ العقؿ، وتجارب األمـ، قواعد  تركيا وافوال أمر بيا وال نيى عنيا 
 .1لسياسة"ا

رغـ ذلؾ فقد وجيت انتقادات عديدة لممفكر الشيخ عمى عبد الرزاؽ خصوصا فيما يتعمؽ 
قضاء  اإلسالـوأصوؿ الحكـ" حيث يتيـ بأنو "ادعى فيو أف ليس ىناؾ في  اإلسالـفي كتابة "

وكما قاـ رشيد رضا  2شرعي وتيجـ عمى الخالفة والخمفاء، وأف النبي لـ يجاىد مف أجؿ الديف"
"بأف ىذا الكتاب آخر محاولة يقـو بيا أعداء يره الصريح عبتوجيو سياـ النقد إليو مف خالؿ تب

كد محمد بخيث بأف مشروع عبد كما يؤ  3تو مف الداخؿ"ىذا الديف وتجزئ إلضعاؼ اإلسالـ
 اإذ، كما أنو عقيدة الخالفةؽ ىدـ ز ايحاوؿ عبد الر  تحي ،اإلسالميةييدد العقيدة ؽ الفكري ز االر 

اعتبرنا أف النبي ليس زعيما سياسيا، واألمة ليست أمة سياسية، فاف النتيجة ستكوف حتما أنو ال 
ما أنو عمينا تغيير مفيومنا حوليما وىنا سنقع ضحية لتغيير  اإلسالميةوجود لمنبي ولألمة  وا 

ي خضر الحسيف حيث "نفالت الذعة مف طرؼ الشيخ تقادا. كما أنو قد القى ان4ذاتو اإلسالمي
بالغرب ومقوالت كتابو  فب واالفتتاؽ سمة التجديد، وأعمف عف أف التغريز اعف عمي عبد الر 

ونظريات فالسفة وتصورات مستشرقيو ىو الذي جعؿ الشيخ عمي عبد الرزاؽ ينظر إلى 
، بالمنظار الذي نظرت بو النيضة األوروبية إلى المسيحية الدولة والسياسة، في قضية اإلسالـ

وكيانة تجعؿ الحاكـ نائبا عف اهلل ال  اإللييحكما بالحؽ و فيرى الخالفة استبداد الكاثوليكية 
ما بينيا وبيف السياسة وتنظيـ  ديبعدينا ال دولة ورسالة روحية  اإلسالـيسأؿ ما يفعؿ ويرى 

 .5المجتمعات"
                                       

.299 ، صيصضر ضابك انذكى،ػهٙ ػبض انرازق، اإلضالو ٔاصٕل -
1
 

.2،ص 1022، 2ط ،يصر صار االضخمايت،يذًضانشضر دطٍٛ، انؼهًاَٛت ٔضالنت فصم انضٍٚ ػٍ انطٛاضت، - 2
 

3
 .70ص ،2222، 2ط صيشك، انفكر، صار ،انضًٚمراطٛت بٍٛ انؼهًاَٛت ٔاإلضالو ػبض انرازق ػٛض، -

4
 .72، صَفطّ ًرجغان ،اَظر-
.12يذًض ػًارة، َمض اإلضالو ٔاصٕل انذكى نشٛز اإلضالو يذًض انشضر انذطٍٛ، يرجغ ضابك، ص -
5
 



 الفصل الثاني:                                                     دعاة العلمانية في العالم العربي

 

63 
 

 عبد الرازؽ وىي: الى سبع تيـ أساسية وقد قاـ عمماء األزىر بتوجيو 
 في أمور الدنيا. والتنفيذشريعة روحية محضة ال عالقة ليا بالحكـ  اإلسالميةجعؿ الشريعة -2
أف الديف ال يمنع مف أف جياد النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف في سبيؿ الممؾ ال في سبيؿ -1

 الدعوة إلى العالميف. إلبالغالديف وال 
إف النظاـ الحكـ في عيد النبي صمى اهلل عميو وسمـ كاف موضوع غموض أو ابياـ أو -9

 با لمحيرة.جو وماضطراب أو نقض 
 لمشريعة مجردا عف الحكـ والتنفيذ.أف ميمة النبي كانت بالغا -1
جماع-3 وعمى أنو البد لألمة ممف يقـو بأمرىا في  اإلماـالصحابة عمى وجوب نصب  إنكارا 

 الديف والدنيا.
 1أف القضاء وظيفة شرعية كارنأ-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
.91- 93ػبض انرازق اإلضالو ٔاصٕل انذكى، يصضر، ضابك، ص ص ػهٙاَظر،-
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 :المبحث الثاني: العممانية في الخطاب العربي المعاصر
 حسن حنفي:

حوؿ التراث والتجديد والتي يعتبرىا شكال مف  *1حسف حنفيليتمحور المشروع الفمسفي 
أشكاؿ الممارسة المعرفية والفمسفية متالزمة ومتكاممة، كما يعتبر حنفي أف الرجوع إلى التراث 

تجديد . ييدؼ حنفي مف خالؿ ىذا المشروع إلى "نضالية إستراتيجيةيمكف أف يكوف بمثابة 
ثة ىي: العالقة بالتراث، العالقة ونيوض باألمة مف خالؿ العمؿ عمى جبيات ثال الدين

تتـ وفؽ ىذه  إنمامف ىنا يحاوؿ حنفي القوؿ بأف عممية فيمنا لتراث  2بالغرب، والعالقة بالواقع"
العناصر فالوقوؼ عمى العالقة التي تربطنا بالتراث وبالغير وبالواقع يمكف أف تؤسس لبناء وعي 
عربي مغاير تماما لما كاف سائدا مف فكر ال يتعدى عف ما ىو موروث وال يكتفي حنفي بيذا 

عادةالطرح بؿ يتعداه إلى االلتزاـ بػ "أدوات منيجية أربعة ىي: التحميؿ الشعوري،  بناء العمـو  وا 
بناء الشعور الديني وعمـ االستغراب لتحجيـ  إعادةالعقمية والنقمية والالىوت، التحرير مف أجؿ 
 .3الغرب وتحويمو إلى موضوع لمقراءة وتجاوز"

إلى أف حنفي أكمؿ االنجاز مشروعو في تأسيس العمـو العقمية "الكالـ،  اإلشارةتجدر 
مف  أنجز مقدمة مفصمة عف االستغراب المتعمؽ بالموقؼ الفمسفة، التصوؼ، األصوؿ" كما

 4قمية.نالغرب تـ بدأ بناء العمـو ال
سعى حنفي إلى نشر أفكاره وتعميميا وما يمكف مالحظتو حوؿ المشروع الفكري الحنفي 

بناء العمـو وعمـ الكالـ  إعادةبأنو يتشابو إلى حد ما مع مشروع الالىوتي نظرا لتركيزه عمى 
 .اإلسالميونعني بذلؾ اليسار  اإليديولوجيالجديد كما يتماىى مف زاوية أخرى مع مشروع 

                                       
يفكر يصر٘ ،صرش انفهطفت فٙ جايؼخٙ انماْرة ٔ انطربٌٕ  بفرَطا، يٍ اْى كخبّ انخراد ٔانخجضٚض يٍ انؼمٛضة انٗ انخٕرة، يٍ  ( 2293دطٍ دُفٙ :)-

انٗ انطٛض ٔنض اباِ اػالو انفكر انؼربٙ يضسال نشارطت انفكر انؼربٙ انراُْت، يرجغ  فٙ ػهى االضخغراب ،يٍ انُمم انٗ االبضاع، ػض يمضيتانفُاء انٗ انبماء،

.91ضابك ،ص 
1  

91اػالو انفكر انؼربٙ ،يضسال نشارطت انفكر انؼربٙ انراُْت، يرجغ ضابك، ص  انطٛض ٔنض اباِ ،- 2  
.91انًرجغ َفطّ، ص-
3  

.99انًرجغ َفطّ، ص -
4  
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االيجابي مف خالؿ العودة إلى  استيعابفنالحظ انو يعتمد عمى أما فيما يتعمؽ بالتراث 
تشكيؿ المضاميف في العمـو العقمية والنقمية بصورة تكفؿ تحقيؽ االنسجاـ مع شروط  إعادة

 .واإلصالحومتطمبات النيضة 
مولوجية االبتسو بات البنيوية ر اعف المقيعتبر الحنفي أف النص ليس بمعزؿ عف الواقع أو بعيد 

، فالتراث ميةيىاالمف صياتياو صخو وقوؼ عند سياقاتو الداللية  وتتاريخي إبرازالتي تسعى إلى 
ىو مجرد ما خمفو القدماء وانتقؿ إلى أجياؿ الالحقة، وتقع مسؤولية التاريخية عمى عاتؽ أجياؿ 
ما أف تختار االنفصاؿ عنيا. فتذوب  الالحقة فإما أف تسير ىذه األجياؿ عمى نيج مف قبميا وا 

 في ثقافات مغايرة تماما.
الغربية ىو  تيةاذي تبمور عمى يد الظاىر لشعوري اللقد أكد حنفي أف منيج التحميؿ ا

 .1في تعامؿ مع التراث ىالمنيج األجد
حضارة  إحياءإعادةمتناسؽ بيدؼ  إنسانيإف الوعي بالتراث ينبغي أف يبنى عمى وعي 

قباؿ  اإلطالؽعمى الذات بنظرة تأممية وبذال مف أف تكوف رؤى التأمؿ مركزة عمى  إسالميةوا 
عمى فكر حسف  النزعة الوجوديةعمى اهلل فعمييا اآلف التوجو نحو االنساف وىنا نالحظ تأثير 

 حنفي.
القوالب الذىنية  بمثابةالتركيز عمى االنساف ألف "التراث ىو لقد عاد حنفي إلى ضرورة 

ية أما فيما يتعمؽ بمصادر األفعاؿ االنسانية وطبيعتيا فيرى حنفي أف األحكاـ الشرع 2لمناس"
 ، ، المكروه، والمباح تعبر عف مستويات الفعؿ الطبيعي المندوبالخمسة "الواجب، المحـر

وىي تصؼ أفعاؿ االنساف ولعؿ الغاية التي ييدي إلييا حنفي ىي تحرير فعؿ  3االنساني"

                                       
1

 .91، ص يضسال نشارطت انفكر انؼربٙ انراُْت، يرجغ ضابك انفكر انؼربٙ، اػالو انطٛض ٔنض اباِ، اَظر،-

2
 .93انًرجغ َفطّ، ص  -

3
 . 900ص ش، ص صط، بٛرٔث، انؼربٛت، انًؤضطت يذًض ػابض انجابر٘، دٕار انًشرق ٔانًغرب، ،دُفٙدطٍ -
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الة خالصة مجردة مف االليي تميزه عف فعؿ الطبيعة فيتبقى الفعؿ االنساني في حو االنساف "
 .1والطبيعي"

الحضارة مف أفؽ مادي  الثقافةؿ وىنا يصبح االنساف حرا يتدبر أموره بذاتو الواعية وتحو 
فكيؾ الوحي والعمـو يفتو في "تظحيث يؤدي العقؿ البشري و  انساني محضالى افؽ  أواليي

 2البنية المادية لموحي والعمـو التي نشأت حولو" ياربإظاالنسانية 
و عف مرجعية رئيسية بدؿ كؿ ما ىو الذي سيعبر عن سافلإلناالعتبار  حاوؿ حنفي أف يعيد

النساف جامع ليما معا ونؤكد عمى طبيعي كاف أـ إليي عمى اعتبارات سبينوزية مفادىا أف ا
."رسالة في القوؿ بالترجمة التي قاـ بيا حنفي لكتاب سبينوزا ؿخالدؽ ىذا الطرح مف ص

ذا كاف الترجمة شكال مف أشكاؿ التأليؼ غير مباشر فيذا معناه أف حنفي  الالىوت والسياسية" وا 
يعمف عف ميمو إلى فكرة القائمة بالوحدة الوجود، بوسعنا القوؿ أف حنفي لـ يتجاوز حتى اآلف 

نية الجزئية بتعبير المسيري "فالعمما جزئيةبوصفيا  العممانيةاالطار المعروؼ وتقميدي عف 
تؤمف بالوجود مرجعيات مطمقة التي ىي االنساف )...( لكف أف لـ يستطع االنساف تجاوز 

في وجود الوجود عمى الطريقة السبينوزية أصبحت تمؾ ىي مرجعيتو  دواعتقالمادة -الطبيعة
 3ويكوف حنفي ضمف دائرة العممنة الشاممة"

يعود حنفي إلى الوحي حيث أف  لإلنسافولمبرىاف عمى أف الديف ىو خدمة باألساس 
الوحي كما يراه يدرؾ عقميا عف طريؽ معرفة أسباب النزوؿ "التي ىي عبارة عف تدخؿ كالـ اهلل 
مع كالـ البشر. بؿ إف كالـ اهلل قائـ في أحياف كثيرة عمى كالـ البشر سواء كاف ىذا الكالـ مف 

وأىؿ الكتاب خاصة الييود، كالـ الرسوؿ أو مف المؤمنيف أو حتى مف الكافريف أو المشركيف 

                                       
1

 .900صنهضراضاث انؼربٛت ٔ انُشر،بٛرٔث،صط، ص ش، دطٍ دُفٙ يذًض ػابض انجابر٘،دٕار انًشرق ٔ انًغرب،انًؤضطت انؼربٛت-

2
 .902ص ، 1007، 22انؼضص  ادًض ػبض انذهٛى ػطٛت، أٔراق فهطفٛت، يُخضٖ ضٕر االزٚكٛت،-

3
 .902انًرجغ َفطّ، ص  -
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فالوحي  1البشر ىو الشرارة، والوحي ىو النار، كالـ البشر ىو طمقة األولى في معركة الواقع"
 إذا متشكال بالغة البشر وفقا لقدراتيـ ويتضح ذلؾ جميا مف خالؿ ما يعرؼ بالناسخ والمنسوخ.

كما أف كثيرا مف االشكاليات لـ يكف قد صدر في أمرىا حؿ في بادئ األمر بؿ إف الفرد 
توجد في الوحي مقترحات ليذه المشاكؿ "ثـ ايدىا الوحي وفرضيا وىذه الخاصية الىو مف أوجد 
فالوحي إذا  2وىذا ىو معنى أسباب نزوؿ" ول.( والوحي فرض مف الواقع وتأييد االسالمي )..
في الزمف وعميو فانو تابع لو يتخذ شكمو في تطور كما أف اليدؼ مف الوحي  ىو حدث يقع
ىو وسيمة فقط تـ إف انقطاع الوحي خير دليؿ عمى طبيعتو المؤقتة بمعنى آخر  تباثاليس بقاءه 

إنما يصمح لزمف سابؽ ال يعني صالحيتو لزمف الحؽ بؿ إف الغاية مف الوحي ىي تربية العقؿ 
النساف وىو تأكيد مف حنفي عمى أف العقؿ البشري قادر عمى تحميؿ وتنظير وتحقيؽ استقاللية ا

خارجية، "الوحي قد نزؿ مف أعمى إلى أدنى وكاف لو  الميتافزيقيةوتفسير دوف الحاجة إلى قوى 
ريؼ ينبغي أف تمنح يؤكد حنفي أنو في الحديث الش 3وحي يجيب"لالواقع يسأؿ وا،أسباب نزوؿ 

يدؿ مف أف تمنح لمسند فالمطموب ىنا ىو مرور إلى منيج النقد الداخمي وىو  سنداألولوية لم
إليو ابف خمدوف لتفادي وقوع المؤرخيف في الخطأ فالمطموب أف نمارس النقد  داعىنفسو ما 

يتيا تـ اجراء قداصلخارجي يخص جمع مصادر وتأكد مف مبشقيو الخارجي والداخمي. فالنقد ا
ال أف حنفي يتجاوز النقد الخارجي عمى اعتبار أف مضاميف المتف الفحص الداخمي لمواقعة إ

ىي مقايس األساسية لبياف الصحيح مف الخاطئ ويتمخص موقؼ حنفي مف الوحي في عبارة 
مكاف ىو اغتراب لموحي خارج الزماف وال بإخراجوالتالية "إف تعظيـ وتقديس وتمجيد الوحي 

 4الوجود االنساني" اليوية االنسانية المتفاعمة معوقضاء عمى 

                                       
1

 .909، ص ضابكيرجغ ادًض ػبض انذهٛى ػطٛت،أٔراق  فهطفٛت، -

2
 .909ص ، َفطًّرجغ ان-
3

 .17-18ص ص ، 1 021، 2ط دطٍ دُفٙ، انٕٓٚت، انًجهص األػهٗ نهثمافت،صب،-

4
 .17انًصضر َفطّ،  -
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الشارة إلى كاره مف جديد مف خالؿ الطرح المنيجي وافحنفي لممحافظة عمى أويعود 
وتحويؿ االىتماـ إلى االنساف فيقوؿ "يجب  يبولوجو ر أنثيولوجي إلى تمسألة االنتقاؿ مف ال

متمركزة عمى  أف تكوف حضارتنا االنتقاؿ مف الطور االليي القديـ إلى طور انساني جديد، فبدال
 1مف االغالؼ تكوف متمركزة حوؿ االنساف"ض واالنساف داخؿ هللا

 ،إننا بتركيز عمى االنساف نستطيع القضاء عمى أزمة االنسانية التي تعرفيا الحضارات العربية
ألف استحضار مفيوـ االنساف مف جديد سيترتب عنو اىتمامات أخرى بشؤونو وتأسيس لقوانيف 

 موؿ لمشاكمو النفسية واالجتماعية.تراعيو وتفكير في ح
مثؿ الجبر  لإلنسافويرى حنفي "اف كؿ مسألة تخص عمـ كالـ التي ظير فييا كطرؼ 

يس واالختيار والحسف والقبيح والوعد والوعيد ىي مسائؿ موضوعة وضعا خاطئا ألف اهلل ل
يؤكد حنفي بأف وجود  2ذلؾ ىو محور كتابو "التراث والتجديد" ،طرؼ في فعؿ االنساف بؿ العالـ

ي وىو الوجود بالقوة كما أف مختمؼ األوصاؼ ود بالفعؿ في مقابؿ الوجود االلياالنساف ىو وج
عقمية ال يوجد ما يقابميا بالقدر نفسو الذي تعبر فيو عف ال تنزيياتالوصؼ بيا اهلل نفسو ىي 

لوجود أولى باىتماـ مف ة لمفيـ ومف ىذا المنطمؽ فاف الممحة يفرضيا العقؿ البشري كمحا رغبة
العدـ ومحاولة الفيـ ىذه ىي بمثابة التعبير عف ماىية الكائف أما مسألة الفيـ ذاتيا فيي تحقؽ 

العمـ والسمع سب إلى اهلل كالـ و نتاألخرى التي  الوجود في العالـ كما أف العديد مف فئات
يقؼ عند حد التساؤؿ  يمة تعبر عف النقص في االنساف وىذا ما يجعموبوالبصر كميا صفات م

 باخ.ور نفسيا التي تحمينا مباشرة إلى فيوالتمجيد والتنزيو وىي نظرة 
عف خصائص االنساف انسانية تعبر ابة مقوالت ثات فيما يرى حنفي بمفاألوصاؼ والصف

ومف ىنا يتـ التركيز عمى العمـو االنسانية بدال مف العمـو  3قصض احساسو بالنو وآمالو التي تع
 توماف استقالؿ االنساف حريتو وارادلضاالليية 

                                       
1

 .901 صأٔراق فهطفٛت، ، ادًض ػبض انذهٛى ػطٛت-

2
 .901، ص ضابكًرجغ ان -
3

 .901، ص َفطًّرجغ اَظر،ان-
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روبولوجيا التي تيتـ ثي إلى مجاؿ االنتمف مجالو الالىو  ومبشأف العقيدة فيذىب حنفي إلى نق أما
بالبحث في االنساف بعيدا عف الخوض في صفات التي ينبغي أف تمنح لو، كما يستبدؿ الدفاع 
عف التوحيد بالدفاع عف األرض وىنا يصبح عمـ أصوؿ الديف " ىو العمـ يقرأ في العقيدة واقع 

فيـ  كد أنو لو تـكما يؤ  1"والالمباالةالمسمميف مف احتالؿ وتخمؼ وقير وفقر وتغريب وتجزئة 
العقيدة طبقا لحاجيات االنساف المعاصر فاف العقيدة ستكوف بمثابة مقدمة لتحرر وتقدـ أما  
فيما يتعمؽ بالتصوؼ فيو يذىب إلى تقسيمو إلى أربع مراحؿ " المرحمة الخالفية المرحمة 

ذا كاف التصوؼ في مجممو يحيؿ إل 2"يالنفسية والتصوؼ الفمسفي والتصوؼ الطرف ى الزىد وا 
ناء إلى البقاء فى الثورة والبقاء وعميو يتحوؿ الفانو مف الواجب كما يرى حنفي أف يحوؿ الزىد إل

وعقيدة إلى الثورة، ويمكف توضيح موقؼ حنفي مف العقيدة والتصوؼ مف خالؿ قولو "يظير 
ف: االغتراب الديني في عمـ العقائد وفي التصوؼ إف تقـو العقائد عمى قسمة العالـ قسمي

األعمى واألدنى الخالؽ والمخموؽ )...( األوؿ تستريح إليو النفس والثاني تشقى فيو، ويتضح 
االغتراب الديني في عمـ العقائد عمى نحو تصوري ذىني فانو يتضح أيضا في التصوؼ عمى 

االنسانية والتحمي بالصفات   الوصفاء.( فالتصوؼ ىو التخمي عف نحو عاطفي وجداني )..
لحاجة إلى احياء الوعي التاريخ كما يدعو حنفي إلى العودة اوعميو فنحف في أمس  .3االليية"

 مف جديد إلى مصادر األربعة لتشكيؿ وعي عممي يتناسب وحاجيات األمة الراىنة.
ذا كانت العممانية قد رافقت الفكر العربي فال شؾ أنيا قد تجمت في كتابات المعاصريف والذيف  وا 

نفي واالشكاؿ المطروح ىنا يتمحور حوؿ امكانية نعث مشروع حنفي سيكوف مف بينيـ حسف ح
 مشروع عمماني.الفكري بأنو 

                                       
1

 .93يرجغ ضابك، صانطٛض ٔنض اباِ، اػالو انفكر انؼربٙ، يضسال نشارطت انفكر انؼربٙ انراُْت، -

2
 .91، ص َفطًّرجغ ان-

3
 .11-12ص صيصضر ضابك، ،انٕٓٚت،دطٍ دُفٙ -
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لفظ الالتيني ومعرب وعمى ىذا األساس يشير حنفي إلى أف  أن العممانيةيرى حنفي 
والعممانية  1لذيف يرفضوف الوافد جممة وتفصيالالعممنة تمقي أشد معارضة مف أنصار األصالة ا

بغة مف حضارة غربية ال تنتسب إلييا وال تعنينا بشيء فالحضارة الغربية ال تتماىى ليست إال نا
مع الحضارة االسالمية وبالتالي كاف لزاما عمى الفالسفة والمفكريف والعمماء بتعدد أصنافيـ 
طرح اشكالية الموائمة بيف العممانية واالسالـ رغـ ذلؾ فالعممانية مف منظورنا ليست سمبية 

 خالصة.
حيث يؤكد حنفي أف العممانية أصبحت جزءا ال يتجزأ مف الحياة اليومية الغربية وكانت 

األدياف وعميو  لدساتير األوروبية وتعبيرا عف ممارسة الحرية في اختبارإلنشاء أساسا معتمدا 
ىي ديانة التفتح عمى اآلخر وقبولو ديف رسمي لمدولة وال لرئيسيا ىناؾ فقط ديانة واحدة  الف

ف التي ساىمت العممانية في شعار أنا لست ضدؾ أنا اختمؼ عنؾ. ومف بيف أىـ القوانيتحت 
 ىو قانوف األحواؿ الشخصية، القانوف الجنائي...الخ. ياانبثاق

وندافع  وسرعاف ما انتشرت مفاىيـ الثقافة الغربية بيننا وأصبحنا نفيـ أنفسنا ونعبر عف أمانينا
ذا ك 2عف حقوقنا بيذه المفاىيـ انت العممانية قد نجحت كالتجربة في الحضارة الغربية فال مانع وا 

روؼ صفي بالدنا منذ شبمي شميؿ ويعقوب قاـ العممانيوف  مف أف تنجح عند العرب ومف ىنا"
وفرح انطوف ونقوال حداد )...(، وغيرىـ يدعوف إلى العممانية بمعناىا الغربي فصؿ الديف عف 

ف ىؤالء جميعا ينتموف 3الدولة" إلى ديانة مسيحية وىذا ما يجعميـ ينطبعوف بطابع الحضارة  وا 
الغربية ويفسر ميميـ إلى تحمي بقيميا ليس ىذا فحسب فمقد وجدت العممانية مف يؤدييا مف 
المسمميف مف أمثاؿ قاسـ أميف مف خالؿ دعوتو إلى تحرير المرأة وعمى عبد الرزاؽ مف خالؿ 

دى إلى رفض العممانية وربطيا بالتغريب بما يتضمف مشروعو االسالـ وأصوؿ الحكـ وىذا ما أ
 الذي يربط بيف الديف والدولة. باإلسالـمف استعمار وتبشير وفي مقابؿ التمسؾ 

                                       
1

 91.يصضر ضابك، ص  دطٍ دُفٙ ،يذًض ػابض انجابر٘،دٕار انًشرق ٔ انًغرب،اَظر،-

2
 .93، ص َفطّ ًصضران،أَظر-

3
 .93، ص َفطًّصضر ان-
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لقد رفض ىذا االتجاه العممانية معتبريف إياىا شريعة جديدة وحكما يتنافى مع حكـ اهلل 
وفصؿ الديف عف الدولة خارج عف ديف اهلل. "ال يمكف الوصوؿ إلى  ةبالميبراليفكؿ مف يطالب 

نو ال يستحؽ مقامات األولياء الحقيقة إال بالشريعة ومف ال يكوف مأمونا بآداب الشريعة فا
ابقيف، ومف ترؾ الشعائر ألنو مف األولياء فيو مذعف )...( إذا فيالؾ البشر في ترؾ سوال

ريقيف الفريؽ العمماني بما ؿ حنفي عف امكانية تحقيؽ أىداؼ الفتـ يتساء 1الحرمة ونسياف المنة"
 تطمعات إلى الحرية والتقدـ والفريؽ الثاني بمطمبو وتطبيؽ الشريعة االسالمية. مف يحممو

يرى حنفي أف الشريعة االسالمية شريعة وضعية تيدؼ إلى تحقيؽ المصالح العامة وىو 
تسمى بالضروريات الخمس أو كميات "حفظ الديف، حفظ  بالمقاصد الشريعة والتيما يعرؼ 

ما يدافع عنيا  ىيماؿ" إف ىذه الضروريات الخمس ، حفظ العرض، حفظ الالحياة، حفظ العقؿ
ألف حنفي يرى بأف "االسالـ ديف  2العممانيوف وما يعيب عمييـ ىو أنيـ يستمدونيا مف أخر

 3ربية"غائدة عميو ومستمدة مف الحضارة الز ىره ومف ثـ ال حاجة لو لعممانية عمماني في جو 
إنو ديف قائـ عمى العممانية أساسا وىنا يجب أف نوضح مفيوـ العممانية عند حنفي إف العممانية 

مواكبة تقدـ ي أف سبب تخمفنا عف فقبؿ كؿ شيء ىي غياب لمكينوت وىنا يقوؿ حسف حن
 ة ومواسـ شعائر وطقوس.تو ىو الذي حوؿ االسالـ إلى كينوت وسمطة دينياآلخر وعصرن

أف الوقوؼ عمى مراجعة الرسالة المحمدية أمرا مرفوض ألف الرسالة كانت ويعتبر حنفي 
ما أف كاهلل. والرسوؿ ىنا قائد أو زعيـ لتنزؿ حتما كما أنيا ال تستمد حقيقتيا مف الرسوؿ بؿ مف 

ليست ممزمة لنا االسالـ ال يرفض االختالؼ أو التعدد في الرؤى " لذلؾ فأراء الصحابة 
بمعنى أف  4فعصرنا مختمؼ عف عصورىـ وبالتالي فاجتياداتيـ ال تفيدنا في حؿ مشاكمنا"

. كما أف ما ينطبؽ عمى صحابة ينطبؽ عمى العمماء. لإلصالحرىاف الصحابة ىـ أنفسيـ 
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 .7-8،ص ص 1002، 2انًضار اإلضاليٙ،بٛرٔث،نبُاٌ،ط صار، 1انخصٕف،جػهٕو الػاصة بُاء  دطٍ دُفٙ،يٍ انفُاء انٗ انبماء،يذأنت-
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 .97،يذًض ػابض انجابر٘، دٕار انًشرق ٔ انًغرب،يصضر ضابك،صدطٍ دُفٙ،أَظر،-
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بأحد تبعيا وىنا يقوؿ إف "نيجنا ىو عدـ التأسي نالعمماء القدماء نتعمـ منيا وال فاجتيادات 
 1قدماء أو محدثيف ىـ رجاؿ ونحف رجاؿ نتعمـ منيـ وال نقتدي بيـ"

ومف ىنا جاءت الدعوة إلى ضرورة استحضار التراث والوقوؼ عمى ما يخفيو النص القرآني 
والحديث النبوي الشريؼ مف دالالت ضمنية مضمرة وىذا معناه أف حنفي يرفض الفكرة القائمة 

ائؿ والقضايا البشرية قد حسـ أمرىا مف طرؼ عمماء المسمميف بغمؽ أبواب االجتياد وأف المس
األوائؿ، ومف الناحية المنطقية يبدو حسف حنفي محقا في ىذا الطرح حيث أف النزعة التقميدية 
االسالمية قد عالجت مشاكؿ البشرية في زمف معيف وتحت ظروؼ ووقائع خاصة بيا وىذا 

إف كانت البشرية عرفت نمط خاصة  ةالالحقضاع وأو  الءـتتمعناه أف األوضاع السابقة ال 
الذي قدمو حنفي فيو "يتعامؿ مع آخر مف تقدـ والحداثة، ومف الواجب التنبيو بالطرح الجديد 

، فقضية تجديد التراث إذف ليست قضية دينية بؿ قضية اجتماعية مع الدينوال يتعامؿ  التراث
راث ىو ولعؿ اليدؼ مف خالؿ التمييز الحنفي بيف الديف والت 2أو سياسية أو فنية أو تاريخية"

 مي عمى الديف ومحاولة التجديد.و جيمحاولة لتبرير رد فعمو ال
ينتيي حنفي إلى "العممانية الشاممة التي تنكر المطمقات رغـ اعتقاده بأنو احتفظ 

نساف كأساس لروحو وقد تحقؽ ىذا مف خالؿ استبعاد اهلل مف أماـ اال ،مطمؽ لموجودك باإلنساف
نفي قد وقع جد أف حسف حن 3وتحويؿ إلى ايديولوجيا انسانية بعد تفريغو مف مضامينو الدينية"

الرباني مف ؤسس لمفيـو االنسانية رغـ ذلؾ فاف "استئصاؿ البعد يفي تناقض فيو مف جية 
 4ألف يكوف مرجعية مطمقة لذاتو" افباإلنسجوىر االنساف ال يؤدي 
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 .91، ص 2272، 2انخُٕٚر، بٛرٔث نبُاٌ، ط، صار 2دطٍ دُفٙ، يٍ انؼمٛضة إنٗ انثٕرة، ج-
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 .129ضُت، ص  ص،ص طيذًض ابراْٛى يبرٔن، يٕاجٓت انًٕاجٓت، صار انطباػت انذضٚثت، صب، -

3
 .901أدًض ػبض انذهٛى ػطٛت، أٔراق فهطفٛت، يرجغ ضابك، ص -

4
 .901انًرجغ َفطّ، -



 الفصل الثاني:                                                     دعاة العلمانية في العالم العربي

 

73 
 

ال يممؾ أدلة تبرءه مف أنو  حنفي يظير مجددا لمتراث العربي االسالمي إال أنوورغـ أف حسف 
حى افكاره وآراءه مف التراث الغربي وعمى ىذا األساس سيجد نفسو تحت المجير مف ستو قد ا

 طرؼ ناقديو ومعارضيو.
 محمد أركون:

مامو يعد محمد أركوف* مف بيف أبرز الفالسفة العممانية عمى اطالؽ وقد انصب اىت
 اركوفعمى مجاؿ الدراسات االسالمية بمعنى أوضح ظير 

كمدافع عف العممانية بعد فشؿ الفكر العربي في التقدـ ويمكف التأسيس لمشروع أركوف  
ي اللمفيـ أف العودة العمماني مف خالؿ عودتو إلى مفيـو التأويؿ عمى اعتبار ىذا األخير فنا 

ديد إلى حركة الرومانسية دلتاي شاليرماخر، حأوروبا وبالتو العودة إلى تاريخ مفيوـ التأويؿ ى
اتسعت أفاقو حينما  فقد كاف التأويؿ يطبؽ عمى النصوص الدينية وعمى غيره مف النصوص تـ

وأخيرا أصبح ر بالتأويؿ الوجود غتشمؿ مقوالت الحياة كما تكفؿ ىيدنطاؽ ل دحاوؿ دلتاي م
نسانية والفنوف الجمالية، إف اليدؼ مف ىذا العرض سحب عمى العمـو االني التأويؿ مع غادامير
يمكف تبريره بأننا نجد محمد أركوف قد وقؼ وقفة تأميمو عمى تأويؿ  التأويؿالمختصر لمفيـو 

 النصوص مف جية وعمى استخداـ مناىج العمـو االنسانية في تأويؿ النص مف جية أخرى.
ني محاوال الوقوؼ عمى المعنى لقد حاوؿ أركوف في مشروعو أف يعود إلى النص القرآ

الحقيقي لو ومف أجؿ اعطاء مشروعية ليذا الطرح قدـ سببا نجده مقنعا عندما قاؿ "بنزع 
التفسير االسالمي الصفة التاريخية عف تشكؿ المصحؼ ويطمس المشاكؿ المتعمقة بذلؾ 

يات واقعية كميا بمعط ياالستشراقويصبح التعالي عف مضمونات النص النيائي وييتـ التنقيب 
 1لمقرآف"

                                       
. 111،ص  2221، 1يركس االًَاء انمٕيٙ،بٛرٔث،ط صانخ، ْاشى حر: انفكر اإلضاليٙ ،لراءة ػهًٛت، يذًض اركٌٕ،-
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فٙ جايؼت انطرٌٕٚ، يٍ كخبّ: انفكر انؼربٙ،  نإلضاليٛاث( يفكر يٍ أصم جسائر٘، صرش فٙ فرَطا ٔػًم أضخاط 2217-1020*يذًض أركٌٕ: )

انٙ: انطٛض ٔنض أباِ، أػالو انفكر انؼربٙ، يضسال إنٗ حارٚشٛت انفكر انؼربٙ االضاليٙ، انفكر االضاليٙ: لراءة ػهًٛت، لضاٚا فٙ َمض انؼمم انضُٚٙ، ػض

 .292سارطت انفكر انؼربٙ انراُْت، يرجغ ضابك، ص 
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ـ أركوف حجة لمقياـ بمحاولة جديدة والعودة إلى المقدس بناءا عمى رغبة التي تمح دلقد ق
الدالالت التي  بإخفاءالقرآف  فسيربتبقدر ما اىتـ عمماء بموغ الفيـ السميـ لمنص الديني فنفسيا ل

ما اىتـ المستشرقوف بفحص تاريخ األدياف بصفة عامة والديف االسالمي  ريحمميا النص بقد
النقد العقؿ نظريف ىما االسالميات المطبقة و  إطاريف بصفة خاصة ويصؼ أركوف أعمالو في

 1االسالمي
منا إلى حيت يونقد العقل االسالم ةالتطبيقيت السالمياإف ىذه التسميات السالفة الذكر ا

البنية المعرفية التي استقى منيا أركوف ىذه التسميات والتي يمكف ردىا إلى مجاليف أساسييف 
 األبستمولوجياىما: النزعة العممية والنزعة النقدية تشير العبارة األولى النزعة العممية إلى مجاؿ 

يؿ إلى كانط مف حفية الثانية نقد العقؿ االسالمي التي عمؿ باشالر عمى ارسائيا، أما العبار 
ما يحيؿ إلى دلتاي في نقد العقؿ التاريخي ومف خالؿ  نقد العقؿ الخالص كما يمكف أف  خالؿ
ج ىايمكف ادراؾ الطموح الذي كاف يحرؾ فمسفة أركوف والذي يتمثؿ في تطبيؽ المن ؽسب

عمى  ةقيطبيالتاالسالميات وعميو يعرؼ أركوف  الخاصة بالعمـو االنسانية عمى النص القرآني
نمتمس مف  2األنثروبولوجيا الدينية" إلنجازأنيا "تدرس االسالـ ضمف منظور المساىمة العامة 

ألف  فىذا المعنى الدعوة الصريحة التي قدميا أركوف لتوحيد الجيود مف قبؿ الدارسي
 االسالميات التطبيقية تتطمب عدد مف تخصصات مباحث عديدة.

ـز بمنيج واحد بؿ ينتقؿ مف منيج إلى آخر حسب ما يمكف مالحظتو أف أركوف ال يمت
ـ الدواعي وحسب طبيعة الموضوع بمعنى آخر إف منيجو يتميز بتعدد والتداخؿ باختالؼ العمو 

 3االنسانية واالجتماعية الحديثة
لدقة وىدؼ إلى تحويمو مف مجرد ى الاحاوؿ أركوف قراءة التراث قراءة منيجية تتطمع 

انتبو أركوف وغيره مف  تصديؽ قائـ عمى حجة والبرىاف، لقدتصديؽ موروث متسرع إلى 
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لمناىج العممية وتوديع الرؤى لعرب المعاصريف إلى ضرورة السير عمى خطة ااالمفكريف 
غمائية التي تممي عمى االنساف ما يفعؿ وتكمؼ لو حرية االختيار وتحتو عمى االنطباع بدال و الد

ا لواء الحرية و ممى الفالسفة لزاما أف يحمف نذلؿ وكاف عمف االبداع لقد كاف لمثؿ ىذه اآلراء أ
معارضة  قىتمسيونشر القيـ العميا في أوساط العربية الراىنة ولقد كاف أركوف عمى قناعة أنو 

فال شؾ أف الموقؼ  ةر أبى إال أف يقبؿ عمى ىذه المباد شديدة مف قبؿ رجاؿ الديف ولكف
 األنثروبولوجيمنيج التاريخي النقدي والمنيج  المعارض لف يقبؿ اخضاع النص القرآني إلى

 والتحميؿ االلسني التفكيكي.
إف تطبيؽ مناىج العمـو االنسانية عمى النص الديني ىو بمثابة مقدمة لنتيجة تترتب عنيا ىي 

يجب االستفادة منيا في مجاؿ التدريس حيث  حتميةالعممانية لقد اعتبر أركوف أف العممانية 
وليا المعرفي فانو مف غير ضوالثقافية وتساؤالتيا وف ولوجيااألنثروبيقوؿ "إذا لـ تقتنع بمنيجيات 

تـ يبيف لنا فحوة ىذه النتيجة والتي يمكف مف  1ممكف أف نقدـ تعميـ عمماني لتاريخ األدياف"
خالليا تطبيؽ في العممانية في مجاؿ التدريس الصحيح لتاريخ األدياف فيو يصر عمى "أف 
التدريس العمماني لتاريخ األدياف ال ينبغي عميو فقط حظر اعادة ادخاؿ كتب لمعبادات والتعاليـ 

نما الشيء الجديد العقائدية لمديف إلى مدارس فيذا شيء متفؽ عمي و مف قبؿ جماعة أطراؼ وا 
والحديث فعال ىو أف نكشؼ عف حقيقة أىداؼ األدياف عف وظائفيا التاريخية وعف مجازاتيا 

الفراغ الذي خمقتو حتى اآلف  تمألالثقافية ومكانتيا التي لـ تستطع أية نزعة انسانية حديثة أف 
ألدياف دوف العودة إلى كتب العقائد كأساسي وىو يعني بذلؾ أف التدريس لتاريخ ا 2بشكؿ كامؿ"

ؿ تفكير في المصادر ب ؿكير مف خالفبداىة بمكاف فعميا أف نحاوؿ ال تيستند عميو بات مف ال
مصادر نفسيا وفي مشروعيتيا وصالحيتيا لتدبير حاجيات االنساف المعاصر ليس ىذا فحسب 

ينما الجابري أقؿ " بقل االسالمي"نقد العبؿ لعؿ أركوف كاف جريئا في طرحو ليذه المسألة 
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 يفيد التفاضؿ " أف الطرح السابؽ بيف الجابري وأركوف ال قد العقل العربين"شجاعة في طرحو
 بؿ يفيد المقارنة
مف  بعىو نا بؿ عمماني ليس حكما اعتباطيا منا عمى أركوف بأنو فيمسوؼكإف ح

ي أعمف عمماني عف فصؿ لكاعتراؼ شخص يقدمو ىو نفسو عند ما يقوؿ "إني استخدـ كممة 
 1عمى المالء عقيدتي العممانية االيماني لكممة عقيدة"

 يفرضافالمجتمع الفرنسي والفكر الغربي و ليذه العقيدة فيقوؿ أف قا اعتنار دـ كالعادة مبر قثـ ي
خاصة عندما يكوف المتحدث مسمما فيو مشتبو بو أكثر مف غيره، كما يبرر موقفو ىذا ،و ذلؾ 

حتى آف ال نزاؿ لـ  شائعة في فرنسا تؤكد بأف المسمـ ال يمكف أف يكوف عممانيا ةبوجود فكر 
ويدعو  دراسة التراث دراسة عمميةندرؾ بعد حقيقة العممانية بؿ نحف نقؼ فقط عمى ضرورة 

عمؽ أساسا بالجانب االىتماـ بثالث أبعاد أساسية لقراءة النص الديني والتي تتالى  أركوف
معرفة القائمة عمى األسطورة، لممعرفة التي ينتجيا عمـ التاريخ النقدي والمعرفة  المعرفي وىي

 التي يؤمنيا النقد الفمسفي
 حتميا العممانية في مجاؿ التدريسف ادراؾ المنزلة التي تكمف خالؿ ما سبؽ يم

دعي الوقوؼ عمى مفيـو العممنة بالنسبة إلى أما في بناء الفكر العربي المعاصر فيذا يست
 أركوف.

"فالعممنة عند أركوف موقؼ  االسالميات التطبيقيةضيوتقتإف العممانية مطمب أساسي 
معرفي قبؿ كؿ شيء يقـو عمى مطمب معرفة الواقع بشكؿ مطابؽ وصحيح بحيث يفترض مف 

 2أي باحث أف يتجاوز كؿ الخصوصيات الثقافية والتاريخية وحتى الدينية "
نيا تناضؿ مف أجؿ امتالؾ الحقيقة " يىليو "أف العممنة بالنسبة إو بالتالي   3موقؼ لمروح وا 

يذا السبب نجد أف كتابات أركوف تتسـ بطابعيا النقدي بدال التبجيؿ الذي يختاره عمماء لو 
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بقة ساالسالـ منيج لعرض قضاياىـ والدفاع عنيا كما تبعد كذلؾ عف العواطؼ واألحكاـ الم
ار لو بؿ إف أركوف يرى أف صالمرة االنت كؿ اوؿ فيحىو يعتمد فقط عمى منيج العممي ويو 

وىنا نمتمس الحاح  1قراءة الديف عمى النحو الذي يقرأ بو االسالميوف" سيأدي إلى تسفيو االيماف"
عمى استخداـ المناىج الحديثة والتي ال يراىا متعارضة عمى اطالؽ مع  أركوف المستمر

يؤكد أركوف أف فيـ االسالـ أمر  ،قيقةااليماف، أما العممنة فيو تمثؿ محاولة لموصوؿ إلى الح
 تاليقينيا"مع  بستمولوجيةاقطيعة  اقامةيحتاج إلى استحضار باشالر مف جديد ونعني بذلؾ 

ذا كانت العممنة تعبر عف  2جة لمنظاـ المغمؽ"نالتقميدي ومسممات المتش لإليماف الدوغمائية وا 
موقؼ يرـو إلى ايجاد الحقيقة التائية في غياب العالـ فال شؾ أف ىذا سيكوف دليؿ عمى أنو لـ 

تو إلى ألفكار فرنسية بؿ كاف في نظر  جرو يي أي ثقافة أو ايديولوجيا أو يكف يدعو إلى تبن
الدولة مف خالؿ نظرة اقرب إلى العممانية يتجاوز الطرح التقميدي الذي يفيد فصؿ الديف عف 

الموقؼ حيث ترى المعتزلة أف استخداـ العقؿ يغني  يدلة الذيف يؤكدوف بأف العقؿ ىو سالمعتز 
عف استخداـ باقي الجوانب األخرى وأف االنساف قادر مف خالؿ العقؿ الخالص عمى تدبير 

أركوف فيو يرى شؤوف حياتو حتى في غياب الديف وىي نقطة الوصؿ بيف المعتزلة ومحمد 
االعتبار إلى العقؿ الذي غاب في كثير مف أحياف في خطاب الديني، إلى جانب ذلؾ يذىب 

ذلؾ ألنو يميز بيف  3أركوف إلى القوؿ بأف "االسالـ في حد ذاتو ليس مغمقا في وجو العممنة"
منفتح دائما  الثقافة السائدة وبيف االسالـ أو القرآف ألف "ما يقولو )...( القرآف ىو في الواقع

بمعنى أف النص المقدس غير قابؿ  4ياه البشر"اكبر انتاجا واتساعا مما يقوليما وواسع، إنو أ
ابة فيض متدفؽ ال يعرؼ االنقطاع إال إذا قررنا ثنزاؼ بحؿ دالالت متراصة أو ىو بماالست
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اىة نحف عنو ذلؾ وفي ىذه الحالة سيعتبر النص الديني بعيد عف اعجاز ألنو سيقبؿ البد
 والوضوح.

ويمكف  1يرى أركوف إذا أف "الظاىرة القرآنية لـ تقدـ حموال واضحة وقاطعة لكؿ مشاكؿ"
توضيح ىذه المسألة حينما يقوؿ أركوف بأف اسموب المجازي يغمب في النص الديني كما يغمب 
ا عمى بنيتو المغوية، وىذا ما يجعمو يستعصي عمى الفيـ وبالتالي فإف الشروحات التي قدمي

ال تحؿ مختمؼ المشاكؿ المعاصرة  فإنياعمماء المسمميف تتسـ بالمحدودية في المعنى وبالتالي 
 خاصة حينما نتحدث عف الحداثة والعولمة ...الخ.

 التي يحتميا الديف في المجتمعات االسالمية ةورغـ ىذه المحدودية يؤكد أركوف أف المكان
يمكف اعتبارىا المسألة األولى التي عمى  وة أنجبية المعاصرة ىي مف ضخامة إلى در العر 

المثقؼ االىتماـ بيا، ومف الواضح أػف تأثير االسالـ عمى كؿ األصعدة الفردية والجماعية كاف 
فيو داخؿ الفكر العربي  ؿ شيئا ال مفكرص، إف الظاىرة الدينية بشكؿ عاـ تدائما ثابتا
 .2واالسالمي
كننا يجب أيضا أف نتحدث عف مستوى آخر فيو يمثؿ أحد المستويات ول الالمفكرىنا 

مف أجؿ تحقيؽ الفيـ السميـ لرؤية األركونية وىذا المستوى يعني بالمفكر فيو وىو يخص 
مكانيات الخاصة بكؿ لغة وأىـ مف إة المستعممة وبغىو متعمؽ بالتمكف المتكمـ مف المالمتكمـ و 

والنظاـ الخاص بالجماعات  قائدبو الفكر والتصورات والفكر والعذلؾ فيو متعمؽ بما يسمح 
 .3ية التي ينتمي إلييا المتكمـاألصول

د عمى المألوؼ مر انية تعبر عف مستوى مف الجرأة وتوىذا ما جعؿ أركوف يدعو إلى عمم
وحرية الديف والمعتقد وبوجو عاـ فاف القرارات السياسية وأوجو النشاط البشري ال ينبغي اف 
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 اإلنساففالعممانية حسب أركوف تصديؽ جاـز بكرامة  ميتافزيقيةتخضع إلى أي سمطة دينية أو 
العممانية تجسـ المظير لموعي البشري فيي تتركز في ". لحقائؽوثقة بقدرة العقؿ عمى انتاج ا

يبدو أف مشروع محمد أركوف  1مجابية السمطات الدينية التي تخنؽ حرية التفكير في االنساف"
عف طريؽ و يف وكشؼ عف الالمفكر اإلسالميلعربي ييدؼ إلى فضح الزيؼ عف الفكر ا

 المفكر فيو.
يف إف العممانية بيذا المعنى تكفؿ لمعالـ تحقؽ الموضوعية بؿ يذىب إلى أبعد مف ذلؾ ح

يي فف والمكاف إف شأنا بتعبير ىيدغر مظير األنا في الزمايقر بأف العممانية تساىـ عمى 
تشكيؿ جديد لمختمؼ عالقاتو االجتماعية وثقافية وىكذا يضع بصمتو في  لإلنسافتضمف 

تاريخ. والعممانية عنده ال تمغي الديف أو تتجاوزه بؿ ىي مخرج السياسة والتنظيـ االجتماعي مف 
ي تعيدىا إلى ينية مف الحيز االجتماعي والسياسحيز الممارسة الدينية كما تخرج الممارسة الد

إلى القوؿ بالضرورة وضع الديف في حيزه  ايذىب أركوف إذ 2الحيز الشخص لوحيد فيا إطارىا
 وسياسي في حيزه حتى ال نقع في الخمط بيف ما ىو مقدس وما ىو قابؿ لمفحص عرض.

وعمى رغـ مف أف العممنة ىي تحصيؿ غربي جاءت لفض النزاع بيف الكنيسة والعمـ 
ال يعني في تصور أركوف تجاوز الديف أو  وبموجبيا انتقمت أوروبا إلى الحضارة إال أف ىذا

نياية قطعية لو بؿ يذىب إلى تفكير في محاولة الحد مف السيطرة التي يقوـ بيا  إحداث
الخطاب الديني عمى المجتمع معتبر أف المغاالة في العممنة القائمة باستبعاد الديف تماما مف 

 .حياة الناس يجعؿ العممانية خطاب منغمؽ
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 العظم: صادق جالل
يعد المفكر السوري صادؽ جالؿ العظـ*مف بيف المفكريف الذيف ولو اىتماما كبير 

تعد مثيرة لمجدؿ بشكؿ عاـ  راؤهأبالمسألة العممانية وما نميزه عمى فكر صادؽ جالؿ العظـ أف 
حيث نجده قد انطمؽ مف مقدمات ماركسية في نقده لمفكر الديني معتبرا إياه السبب الرئيسي في 

 مؼ األمة.تخ
يمكف اعتبار موقؼ العظـ بالنسبة إلى العالقة بيف الديف والعمـ موقؼ حازما وصاـر 

بشكؿ  حيث يرى بأف الديف وما يحممو مف تأثيرات النفسية تساىـ في تكويف حياتنا يتعارض
صريح والواضح مع المعطيات االبستيمولوجية، كما أف الصراع بيف الديف والعمـ ىو صراع 

 الممتمئأف الموقؼ الديني القديـ  يبدو" يرى أكثر وال أقؿ، وفي ىذا السياؽسطحي ال 
بالطمأنينة والتفاؤؿ في طريقو إلى انييار تاـ ألننا نمر في طور نيضة ميمة، وبانقالب عممي 
وثقافي شامؿ، وبتحويؿ صناعي واشتراكي جذري ألننا تأثرنا إلى أبعد الحدود بأخطر كتابيف 

 1" رأس الماؿ" و"أصؿ األنواع"ألخيريفاصدر في القرنيف 
الديف و يمكف القوؿ أف صادؽ جالؿ العظـ يؤكد أف مسألة التعارض القائمة بيف العمـ 

شباعقناعتنا  ءإرضايدؼ بو نبييالذي ينبغي تتعود أساسا إلى مشكمة المنيج  معارفنا، كما  وا 
 أنو الطريؽ الواجب السير بمقتضاه التأكد مف صحة ىذه القناعات وصالحيتيا.

يؤكد عظـ أف تحقيؽ ىذا اليدؼ يرتبط أساسا بالرجوع إلى التراث أي الرجوع إلى 
 النصوص التي تعتبر بمثابة نصوص مطمقة ومقدسة ال يكتنفيا أي غموض.

                                       
ُْٛت ( يفكر ضٕر٘، صرش فٙ انٕالٚاث انًخذضة األيرٚكٛت، يارش انخضرٚص فٛٓا، ٔيٍ أْى كخبّ، َمض انفكر انضُٚٙ، ط2291*صاصق جالل انؼظى: )
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يزعـ االتجاه و  ،يفدتي أقاميا مختمؼ العمماء الكما ىو الحاؿ بالنسبة إلى الشروحات ال
 السمفي بأنيـ قد أغمقوا عمينا كؿ باب مف أبواب البحث واالجتياد.

يعتبر العظـ أف الطريقة التي يفكر بيا السمفية فإنيا تتنافي مع المنيج العممي الذي يقـو عمى 
نفسو ف اإلنسابؿ عمى البحث والتمحيص عف طبيعة الكوف ونشأتو وعف ، والتقديس اإلتباع

المالحظة واالستدالؿ ويمتاز وتاريخيتو، ويضيؼ قائال بأف المنيج العممي يتضمف أساسا 
 ا عمى الواقع.يقعرض قضاياه وبرىانيا ومدى انطباباتساؽ واالنسجاـ في 

غمائي أف داالتجاه السمفي ال كما اعتبره اإلسالميومف وجيتو يؤكد العظـ أف الديف 
بما فييا وجوده ومصيره ىي حتما معروفة حيث يقوؿ: "مف  اإلنسانيةجميع الحقائؽ والمعارؼ 

أف جميع الحقائؽ األساسية التي تمس حياة  اإلسالمياألمور الجوىرية التي يشدد عمييا الديف 
واآلخرة قد ينبثؽ مرة واحدة  في الصميـ وجميع المعارؼ التي تتعمؽ بمصيره في الدنيا اإلنساف

أف القوؿ بيذا االعتبار رأي مبالغ فيو فإذا  1في نقطة معينة وحاسمة في التاريخ نزوؿ القرآف"
ي الوضوح فيذا معناه أنو ما مف داعكاف القرآف يعبر عف لحظة تاريخية حاسمة تفيد البداىة و 

اب ىذا الموقؼ سيجدوف لمقياـ بأي نشاط فكري بغية الوصوؿ إلى المعرفة كما أف أصح
 المتعمؽ بالداللة المعرفية التي يحمميا القرآف. اإلشكاؿعف  اإلجابةصعوبة في 

فنحف نجد أنو يحمؿ مفاىيـ تتعدد وتختمؼ وتتعمؽ بعضيا البعض، وىذا ما سيؤسس 
لمغموض بدال الوضوح، كما يؤكد بأف العمـ ال يعترؼ بوجود ما ىو غير قابؿ لمنقد وتحميؿ 

 الموضوعي، فمف أبرز سماتو فكرة االكتشاؼ.
كذلؾ يرفض فكرة االتصاؿ بيف العمـ والديف، ألف مثؿ ىذه األفكار ىي مجرد محاوالت 
فاشمة ال تقبؿ التحقيؽ ألف المعارؼ الدينية ىي بمثابة حيز مغمؽ فاف انطمقنا مف النقطة األولى 

الدينية تمتاز بالتماسؾ بيف مختمؼ أجزائيا فالبد مف العودة إلييا ثانية بمعنى آخر أف المعرفة 
العممية التي  وىنا يقوؿ بأف "محاولة التوفيؽ بيف المعتقدات الدينية الموروثة واآلراء والمعارؼ
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األنظمة  فييقي الذي يحاوؿ جيده لممالئمة ب)...( وظاىرة الفكر التوف اإلنسافتوصؿ إلييا 
مولع بو )...( لقد كانت ىذه  واإلسالميالعربي  المتنافية واألفكار المتناقضة)...( والفكر

إف  1محتـ في زماننا الحاضر" أمرالمحاوالت فاشمة دائما في الماضي والشؾ عندي بأف فشميا 
يدعوا إلييا بعض  أسطوريةالتفكير في عممية التوفيؽ بيف العمـ والديف ليست سوى فكرة 

الدينية مف جية،  اعتقاداتيـوف التنازؿ عف المفكريف في مراحؿ تاريخية معينة ألنيـ ال يستطيع
وال يستطيعوف أف يتجاىموا العمـ وتطبيقاتو العممية ونظرتو الطبيعية لألشياء "فيجدوف في التفكير 

ذا انعداـ كما يجدوف نوعا مف العزاء في فكرة الناتج عف ى التوترالتوفيقي سبيال إلى الفرار مف 
فييا  ليوادةصادؽ جالؿ العظـ إلى أف المفكريف شنوا حربا  كدما يؤ ك2المالئمة بيف المتنافيات"

رفضوا مظواىر الطبيعية و لاألخالقية في التفسير العممي  والمفاىيـالعمؿ الغائية  إقحاـعمى 
األسطوري وألنيا تعيؽ  اإلنسافياؿ خا باتا، ألنيـ اعتبروىا مف نتاج النظرة الغائية لمكوف رفض

 .3تقدـ العمـ وانتشار تفسيراتو لمظواىر الطبيعية ميما كاف نوعيا
ثـ يحاوؿ العظـ أخيرا تحديد بعض الحموؿ لمشكمة العالقة بيف الديف والعمـ ونجد أنو 

 بعة حموؿ أساسية وىي:يحصرىا في أر 
ؿ إلييا صوالمعارؼ العممية التي تو "محاولة التوفيؽ بيف المعتقدات الدينية الموروثة واآلراء -2

 ومف األمثمة الدالة عمى ذلؾ: 4"اإلنساف
تجري فيو المصالحة بيف الديف والعمـ الحديث عف طريؽ تقرير ذلؾ  ذ: إيبالتوفيق الخطا"-

 ية قاطعة.ببصيغة خطا
والسياسية : ييتـ ىذا النوع مف الفكر التوفيقي بتبرير األوضاع االجتماعية التوفيق التبريري-

 1القائمة ميما كاف نوعيا عمى أساس انسجاميا التاـ مع الديف وتعاليمو وشرعو"
                                       

1
 .91-92ص ص ضابك ،يصضر ،َمض انفكر انضُٚٙ، صاصق جالل انؼظى -
2

 ، 22اب انؼضص دطٍٛ ػبض انسْرة انشٛز، إشكانٛت انؼاللت بٍٛ انضٍٚ ٔانؼهى فٙ انفكر انؼربٙ انًؼاصر، انخٛار انؼهًاَٙ، إًَٔطجا ضًٍ، يجهت كهٛت اٜص-

 .372-370ص ص 

3
 .92، ص ضابكيصضر اَظر،صاصق جالل انؼظى،َمض انفكر انضُٚٙ،-

4
 .92انًصضر َفطّ، ص  -
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:" يتمخص ىذا المنيج في التوفيؽ بيف الديف والعمـ الحديث باستخراج العمـو التوفيق التعسفي
كبيرة و الحديثة ونظريتيا ومناىجيا كافة مف آيات قرآنية إنيا عممية إقحاـ تعسفي لكؿ صغيرة 

ي العمـ الحديث داخؿ آيات القرآف، ومف ثـ الزعـ أف القرآف كاف يحتوي منذ البداية عمى العمـ ف
 2رمتو"ب
الؽ داخؿ غالتي تنطوي عمييا واالن واآلراء"الرفض التاـ لنظرية العممية وجميع األفكار -1

 3تا"يالقا تاما والدفاع عنيا مستمغالنظرة الدينية ان
الزمني لمديف والبعد األزلي أو الروحي والقوؿ بأف كؿ ما ورد في الدنيا التمييز بيف البعد "-9

عف الطبيعة والتاريخ ينطوي تحت البعد الزمني الذي يمكف التنازؿ عنو تنازال كميا لمعمـ، أما 
ات واإليماف والتجربة يلية والغيبز عمـ البتة، إنو مجاؿ الحقائؽ األالبعد الروحي فالعالقة لو بال

 4ية"فو صال
تقبؿ وأف نرفض ناده ال يجوز أف فؿ في طرح الذي قدمو وليـ جيمس وموالحؿ الرابع يتمث-1

غـ لحكـ ر اعمؽ نلـ تتوفر األدلة الكافية عمى صدقة أو كذبة، يجب عمينا أف  ما اآلراءرأيا مف 
قضية ما بالرغـ مف  ؽدصة يحؽ فييا لإلنساف أف يعتقد بذذلؾ يقوؿ جيمس بوجود حاالت شا

الواضح في األدلة واالثباتات عمى صدقيا وكذبيا وىي االعتقاد الديني أو اإليماف  النقص
في حيف يرفض العظـ ىذا الطرح فيقوؿ أف المفكر الذي ال يعتقد بوجود اهلل أو ، بوجود اهلل

يعمؽ الحكـ حوؿ الموضوع بأسره قد ال يفعؿ ىذا مف جراء تكوينو العاطفي باعتباره أنو ربما 
كاف بطبيعتو العاطفية أميؿ إلى االعتقاد منو إلى الرفض أنو يفعؿ ذلؾ ألف القناعات الفكرية 

ع في قلو بأف يقوؿ بوجود اهلل دوف أف يديو عمى أسس عممية واضحة ال تسمح التي تشكمت ل
 5كيره ومنطقوفذاتي ودوف أف يضحي بوحدة ت ضتناق

                                                                                                                           
.372انفكر انؼربٙ انًؼاصر انخٛار انؼهًاَٙ إًَطجا، يرجغ ضابك ص  انؼهى فٙانؼاللت بٍٛ انضٍٚ ٔكانٛت دطٍٛ ػبض انسْرةانشٛز،إش-
1
 

.32يصضر ضابك،ص  َمض انفكر انضُٚٙ، صاصق جالل انؼظى،-
2
 

3
 .17، صَفطًّصضر ان-

.12انًصضر َفطّ، ص -
4
 

.88- 83اَظر، انًصضر َفطّ، ص ص-
5
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لفة الشيير أما فيما يتعمؽ بالعممانية فقد حاوؿ صادؽ جادؿ العظـ مف خالؿ مؤ 
 وفي بداية مؤلفالمسألة حيت يقدـ عة االنسانية العممانية" الخوض في طبيعة ز "االسالـ والن

ساف وحرية ىؿ يمكف بناء مفاىيـ عامة شاممة حوؿ مبادئ مثؿ حقوؽ االن"سؤاؿ جوىريا وىو
حقو مثؿ ح أف مفيـو حقوؽ ولواوضيثـ يجب بأف االىتماـ بالتاريخ  ؟الضمير التسامح الديني

ح كما أف مصطم 1والديمقراطية وفصؿ الديف عف الدولة"، ة وحقوؽ المواطفنيالحريات المد
األنوار، وقد أصبحت العممانية بمثابة عمـ الى عصر ية ثـ تداولو في أوروبا ينسب العممان

ؿ بالحقوؽ والمواطنة والكرامة االنسانية صصالح عامة الناس وخاصتيـ، حيث يتمعياري يفيد 
 والديمقراطية والمجتمع المدني، وما شابيو ذلؾ.

لقيـ سالفة الذكر، إنسانيا يحمؿ مجموعة ابيذا المعنى إذا أصبحت العممانية نموذج 
مزدوجة  ةالعمماني األصمي قد اكتسبت مكان أف النموذج اإلنساني" القوؿ الىويذىب العظـ 

ج المعياري الممـز لمحكـ عمى ذري المشترؾ، ومكانتو بوصفة النمو بوصفة الخير البش تومكان
فيستنتج العظـ مف  حداثةوالوالعممانية أما بالنسبة لمعالقة بيف اإلسالـ  2ىذه القضايا جميعا"

سالمية أنو" ليس تمة ما يمنع اإلسالـ التاريخي مبدئيا مف التصالح )...( اإلتاريخية المقدمات ال
ف ارتقاء اإلسالـ في  )...(ة، والحداثة مع أمور مف قبؿ النزعة اإلنسانية العممانية والديمقراطي وا 

واحتماؿ اجتماعي ثقافي يتوقؼ عمى ما يفعمو  ىذا االتجاه)...(إنما ىو ظرؼ تاريخي،
ؿ مؤلفو ىذا يؤكد العظـ عمى أف الومف خ 3ا تاريخية"واتبوصفيـ ذحياء، )....(المسمموف اال

تركيا عمى سبؿ المثاؿ قد استطاعت بفضؿ تبينيا لمنموذج العمماني تحقيؽ مزيد مف التطور 
 وىي بيذا تعبر عف النموذج الناجح.

المجتمع العربي اإلسالمي في حاجة ماسة إلى تقبؿ نموذج عمماني حر حرية وعميو فإف 
 معقولة، لكي يتبمور ما حدث مع تركيا.

                                       
.3،ص  1008، 2،حر:فانخ ػبض انجبار،صار انًضٖ،انؼراق ،طانؼهًاَٛتٔانُسػت اإلَطاَٛت  صاصق جالل انؼظى،اإلضالو- 1

 

2
 . 7، ص َفطًّصضر نا -

3
 23- 21ص  انًصضر َفطّ،ص-
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أما بالنسبة لمصراعات والعداءات الراىنة بيف اإلسالـ والغرب، فإنيا جزء مألوؼ مف 
لمصالح الشؤوف المعتادة في التاريخ والصراع السياسي، والعالقات الدولية والسعي وراء ا

 .1الحيوية
ومف خالؿ ما سبؽ نخمص عمى نتيجة مفادىا أف العممانية ىي ترتيب سياسي 
دارة الدولة ومؤسسات  واجتماعي في وقت واحد، وىي الحياد اإليجابي لمدولة وأجيزة الدولة وا 
 الدولة إزاء األدياف والمذاىب والطوائؼ والفرؽ الموجودة في مجتمع ما أو التي يتألؼ منيا ذلؾ
المجتمع، ويشدد عمى كممة الحياد اإليجابي ألنيا قد ترعى ىذه األدياف والطوائؼ...الخ دوف أف 
تفرض عمييا شيء ال تريده أو ترفضو، ومثاؿ ذلؾ نموذجيف اليند التي تحوي أقمية مسممة، 
ومصرحيف توجد فييا أقمية مف أقباط والعممانية ىي احتراـ حرية الضمير ومعتقد صيانتيا 

طنة ويضاؼ إلييا حرية التعبير، بمعنى أنيا استقالؿ الحياة اع وفقا لقدرات كؿ مواطف ومو لمجمي
ورات أي ديف خاص مف أدياف المؤلفة لذلؾ صممجتمع عف الشرائع والعقائد والتالعامة ل
 المجتمع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
. 21اَظر،صاصق جالل انؼظى ، اإلضالو ٔانُسػت اإلضاليٛت انؼهًاَٛت، يصضر ضابك،ص-
1
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 :خالصة الفصل
لقد حاوؿ دعاة العممانية في العصر الحديث المساىمة في إبراز قيمة االنساف في ىذا 
العالـ، فيـ  يروف باف اعتماد االنساف الكامؿ عمى ما يطرح مف طرؼ األئمة والدعاة يبعد 

تو عمى أف يكوف سيدا النفسية كما ويجعؿ منو تابعا عمى رغـ مف مقدر  وعقالنيتاالنساف عف 
تدعـ مواقفيـ مف بينيا ما قدمو فرج فودة الذي اعتبر أف  عديدةألفكارىـ مبررات ا أنيـ قد وجدو 

لمشريعة  الفوريسالـ ديف ودولة وينادي بتطبيؽ التيار االسالـ السياسي يقدـ شعاراتو بأف اال
دوف أف نمتمس منو أي حديث عف برنامج سياسي وبيذا المعنى يتساءؿ العممانيوف عف الكيفية 

المعاصروف  لمعممانييفر ىذا المجتمع الذي عرؼ ممؿ مف التخمؼ، اما بالنسبة التي ستطو 
فانيـ ال يتوقفوف عند الفصؿ بيف السمطة الدينية والدنيوية ألنيا في اعتباراتيـ بداىة معروفة، 
بؿ إنيـ يحاولوف التأسيس ألطروحة جديدة تحاوؿ استحضار التراث العربي االسالمي الغائب 

يعتبروف أف كؿ ما يعانيو المجتمع االسالمي مف تدىور واالنحطاط ىو عدـ  عف الفيـ، فيـ
 فيميـ لمكتاب والسنة وعميو وجبت مراجعتيما، مراجعة عممية.

تعتمد في األساس عمى مناىج صارمة، تفيد عممية الفيـ السميـ، كما أف مسألة تطبيؽ 
ة ىي دولة تيتـ بالعدالة والمساواة، الحدود ىي أخرى تعجز أماـ التطبيؽ فالدولة المدنية الحديث

يبقى المسمموف وغير المسمموف وعميو يتـ التساؤؿ عف الكيفية التي سيطبؽ بيا حد السرقة عمى 
المنطمؽ نجد أف المطالبة  المسيحي أو الييودي الذي يؤمف وال يعرؼ عنيا شيء ومف ىذا

 شاكؿ السياسية واالجتماعية.قراءة التراث طمب مشروع يفيد في معالجة مثؿ ىذه الم بإعادة
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 الثالث: خصوم العممانية في العالم العربيالفصل 

 تمييد

 

 االتجاه السمفي في العصر الحديثالمبحث األول: 

 

 المعارضين المعاصرين لمعممانيةالمبحث الثاني: 

 

 المبحث الثالث: رؤية نقدية توفيقية

 

 خالصة الفصل 
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 :تمييد

األوساط العربية االسبلمية، إنو مف الصعب جدا الحديث عف مفيـو العممانية في 
خاصة وأف المجتمع االسبلمي قد تعود عمى أفكار التي ال يمكنو تغيرىا خاصة وأف تعمؽ األمر 

 بالنظاـ الحكـ فالدولة في نظرىـ ينبغي أف تقوـ عمى أسس االسبلمية خالصة.

فالعممانية عندىـ ليست ابداعا بؿ ابتداع ويمكف أف يتمظير ذلؾ لمعياف مف خبلؿ 
العصور الحديثة، فقد ركز االتجاه السمفي في العصر الحديث عمى العممي بمقتضى العقيدة 
االسبلمية ونبذ كؿ ما يخالفيا مف آراء واعتبارات ويمثؿ أصحاب ىذه النزعة كؿ مف رشيد رضا 

، وىـ بدورىـ أئمة األزىر الذيف يؤكدوف أنو البد لكؿ مف منصؼ ومحمد الحظر حسيف
استمرارية نقمو وتجدده، فقد  واستيعاباالعتراؼ بمفارقة االسبلـ لغيره مف الديانات والفمسفات 

 ب ليا البقاء والخمود، فيو التكفؿ اهلل سبحانو وتعالى بحفظو، فيو الشريعة الوحيدة التي كت
 يضمحؿ مف جميع نواحيو.

وكذلؾ األمر ينطبؽ عمى االتجاه المعاصر فيـ يدافعوف عف العقيدة االسبلمية 
ويطالبوف بالتطبيؽ الفوري ليا وىذا لضماف تحقيؽ التقدـ في مجتمعات العربية االسبلمية ونجد 

عمارة ويطمؽ عمى أصحاب ىذا االتجاه التيار  ىذه القائمة يوسؼ القرضاوي ومحمد عمى رأس
وىو االتجاه الذي ال يفصؿ بيف الديف والسياسة، بؿ يحاوؿ بكؿ ما أوتي مف االسبلـ السياسي 

 أفكار عقمية ونقمية ادماج أحدىما في اآلخر.

وىؤالء يقؼ أصحاب النزوع نحو االعتداؿ الذيف يشددوف حرصيـ عمى وبيف ىؤالء 
 التراث وعمى األمانة والذيف يمثميـ طو عبد الرحماف وعبد الوىاب المسيري.

 

 



 خصوم العممانية في العالم العربي                                       الفصل الثالث:   

 

89 
 

 :في العصر الحديثاالتجاه السمفي المبحث األول: 

 رشيد رضا:  -

اني ومحمد عبده، فيو يبدأ بالسؤاؿ لئلسبلـ شبيو بتصور األفغ *شيد رضاإف تصور ر 
عف مدى اختبلؼ الببلد اإلسبلمية في كؿ ناحية مف نواحي التمدف وأجاب عف ىذا بأف ىناؾ 

إذ يقوؿ "أف تعاليـ اإلسبلـ وقواعده الخمقية مف  عبلقة بيف الحقيقة الدينية والتطور الدنيوي
ح ال في اآلخرة فحسب بؿ في ا وطبقت بكامميا أف تؤدي إلى الفبلشأنيا إذا فيمت عمى حقيقتي

 1الدنيا أيضا".

بمعنى أف تطور المجتمع اإلسبلمي ال يقـو إال إذا طبؽ اإلسبلـ بمنيجو الصحيح، أي 
حققنا مجتمعا صالحا متقدما، أما إذا لـ نستوعب ىذه المفاىيـ كمما ابتعدنا عف الرذائؿ والمفاسد 

عمى حقيقتيا أو لـ تطبؽ بالشكؿ الصحيح فسوؼ تؤدي إلى انتشار الضعؼ والفساد، وىذا 
 يشمؿ األفراد والجماعات، فالمسمموف ىـ أكثر تخمفا في العمـ والتحضر.

وىذا راجع مف طرؼ وسبب ىذا االنحطاط يعود إلى ابتعاد المسمميف عف عقيدتيـ 
الحكاـ السياسييف الطاغيف، إذ يقوؿ في كتابو الخبلفة "إف اإلسبلـ ىداية روحية ورابطة 

ا لو، والناقص فيو مف ضعفت فيو إحداىما أو عية سياسية، فالكامؿ فيو مف كممتاجتما
 2كمتاىما".

في شؤوف  التوحيد والشورىفاإلسبلـ الحقيقي في رأي رشيد رضا "يقوـ عمى أمريف: 
عمى التخمي  الدولة، وقد حاوؿ الحكاـ المستبدوف حمؿ المسمميف عمى تناسي الثاني بتشجيعيـ

                                                           
 (، كاذة ئعاليٙ يٍ لادج انًظهسٍٛ انعشب، ٔيٍ يإنفاذّ انخالفح، يدهح انًُاس.5:81-91;5*سشٛذ سضا> )

1
 .492(، يشخع عاتك، ص ;9;5-:;59)أنثشخ زٕساَٙ، انفكش انعشتٙ فٙ عظش انُٓضح،  -

2
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عف األوؿ، فالمدينة اإلسبلمية انبثقت مف ال شيء بفضؿ القرآف ومبادئو الخمقية والموضوعية، 
 1ويمكف بعثيا مف جديد بعودة المسمميف إلى القرآف".

مشتركة بيف اإلسبلـ والمدينة الحديثة وفي ىذا  ويرى رشيد رضا بأف ىناؾ مبادئ
لجياد في ا ةو جوىر اإلسبلـ، وىذا ىو معنى كممالمجاؿ نجده يقوؿ: "فالجيد اإليجابي ى

مفيوميا األعـ واألوروبيوف يتصفوف بيذه الحيوية أكثر مف سواىـ في العالـ الحديث )...(، 
لبلدنيوي واستعاضوا عنو مبدأ الوطنية، أما فاألوروبيوف نشطوف )...(، ألنيـ تخموا عف دينيـ ا

المسمموف فبوسعيـ أف يجدوا مبدأ الوحدة والوالء ىذا في دينيـ نفسو، إذ أف ميزة اإلسبلـ الثانية 
وىنا نبلحظ بأف نظرة رشيد رضا  2)...( ىي أنو أنشأ جماعة واحدة ليست عمى غرار الكنيسة".

بو وىذه الميزة يتميز بيا األوروبيوف عف بقية العالـ حوؿ قوة اإلسبلـ ىي ذلؾ الجيد الذي تقـو 
 أما بالنسبة لممسمميف فميزتيـ ىي تكويف جماعة موحدة عمى عكس الكنيسة.

 رائدا لمحركة الوىابيةحيث تبمورت األفكار الدينية في كتابات رشيد رضا، الذي يعتبر 
اإلسبلـ إذ كانت  تسيسالجديدة، ورئيس تحرير مجمة المنار والغرض مف ىذه الكتابات  السمفية

ولة اإلسبلمية العالمية التي تشتمؿ عمى عقيدتو أف اإلسبلـ يتوقؼ عف الحياة إذا لـ يؤسس الد
لئلخواف  دالزاوية يعتبر رشيد رضا المميالسمطاف، ومف ىذه األمة برمتيا تحت حكـ الخميفة 

وتمجد السمؼ الصالح، والتجديد ىنا ىو العودة  ف بؿ المميد لحركة السمفية تديف البدعالمسممي
 3إلى اإلسبلـ في نقائو قبؿ أف يتموث بالبدع.

وقد ساىمت العبلقة الفكرية بيف كؿ مف رشيد رضا ومحمد عبده في إضافة الثورية نحو 
ديف روحاني وجسماني يتعامؿ اإلسبلـ بمنحى تجديدي "بأف اإلسبلـ ليس روحانيا فقط بؿ ىو 

اإلنساف إلى السيادة في األرض بالحؽ،  د ىدايةرة والدنيا في نفس الوقت، مف مقاصمع اآلخ

                                                           
ٛح، ذُرغة ئنٗ انشٛخ يسًذ تٍ عثذ انْٕاب ٔذعرثش أٔل دعٕج ذشد عهٗ يفاعذ انًدرًع انعشتٙ فٙ انعظٕس انسذٚثح، عذ ئنٗ> عهٗ هفانْٕاتٛح انغ انسشكح *

 .;9، ص :9;5ط،  األْهٛح، تٛشٔخ، د االذداْاخ انفكشٚح عُذ انعشب فٙ عظش انُٓضح،انًسافظح، 
1

 . 492(، يشخع عاتك، ص ;9;5-:;59ٕساَٙ، انفكش انعشتٙ فٙ عظش انُٓضح )أنثشخ ز -
2

  491انًشخع َفغّ، ص  -
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 .95، ص :;54، 5أَظش، يشاد ْٔثح، األطٕنٛح ٔانعهًاَٛح، داس انثمافح، انماْشج، ط -
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ىو جعميا منبرا  المنارمجمة وىدفو مف تأسيس  1ليكوف خميفة اهلل في تقرير المحبة والعدؿ".
لمدعوة اإلسبلمية فالطابع الديني الذي تميز بو رشيد رضا مف ىذا المنبر سرعاف ما تحوؿ إلى 
المجاؿ السياسي رافضا لمطغياف العثماني والداعي إلى وحدة الشرؽ، وىكذا لـ يتبقى في المنبر 

نما جمعت بيف الصعيديف الديني والسياسي ال انفصاؿ بي ف تياراتو وقد عالج لمتجديد الديني وا 
الستعماري الغربي في التدخل ا"، و"نوارعالقة العرب باأل " الخالفة"في ىذه المجمة قضايا "
 2".الشرق العربي اإلسالمي

إف نشاط رشيد رضا متعدد الجوانب واالىتمامات، ومف بيف ىذه الجوانب التجديد الديني 
رضا في دعوتو لمسألة التجديد الديني مف ، فبالنسبة إلييما لـ ينطمؽ رشيد واإلصبلح السياسي

منطمؽ سياسي فكاف يرى بأف إصبلح أوضاع األمة ينطمؽ أوال "بخطة إصبلحية تعميمية دينيا 
الحقيقي في نظره ىو إعداد جيؿ متكامؿ الشخصية سواء في  ، بمعنى أف اإلصبلح3واجتماعيا"

وبيذا المعنى يكوف رشيد رضا قد  أوجيو الدينية أو االجتماعية كما يراعي الجوانب السياسية
 ركز اىتمامو عمى الجانبيف ليحقؽ تكامميما بعيدا عف الفكرة القائمة بعزؿ الديف عف السياسة.

وتعتبر ىذه المجمة مف بيف األعماؿ األساسية التي قاـ بيا رشيد رضا طيمة حياتو وكاف 
عيا اإلصبلح الديني يدعي بأنيا تحتوي أغراض عديدة إذ يقوؿ "أف أغراضيا كثيرة يجم

واالجتماعي والسياسي ألمتنا اإلسبلمية، وىي مف يعيش معيا وتتصؿ مصالحو بمصالحيا 
بطاؿ ما يورد مف  وبياف اتفاؽ اإلسبلـ مع العمـ والعقؿ وموافقتو لمصالح البشر في كؿ )...(، وا 

 4الشبيات عميو".

 ث يكوف فيو القانوفكاف يسعى رشيد رضا إلى خمؽ نظاـ تشريعي يقتدي بو الناس حي
الصحيح وكذلؾ بالنسبة لمديف اإلسبلمي يكوف بمعنى الصحيح والشريعة في نظر رضا "تقتضي 

                                                           
1

 .:9ص 4005انسضاسج انعشتٛح، انماْشج، ، يشكض طالذ صكٙ ازًذ، اعالو انُٓضح انعشتٛح اإلعاليٛح فٙ انعظش انسذٚث، -
2

 .99أَظش، انًشخع َفغّ، ص  -
3

 .0:ص انًشخع َفغّ،-

. 1:، ص 4002، 5ط ،فٙ انعمٛذج، داس ياخذ عغٛش٘، خذجذايش يسًٕد يرٕنٙ، يُٓح انشٛخ يسًذ سشٛذ سضا -
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ويؤكد رشيد  1".دين السيادة والسياسية والحكماإلسبلـ بطبيعتو و سمطة تحافظ عمييا وتطبقيا 
اس الشريعة بيف الحاكـ وحر الشورى رضا بأننا نمتمؾ نظاـ سياسي إسبلمي حقيقي قائـ عمى 

ومفسرييا، إال أف ىناؾ شطريف إلعادة بناءه وىـ عمماء حقيقيوف وحاكـ إسبلمي حقيقي أو 
 2حقيقي. خميفةبمعنى آخر 

إف كتاب رشيد رضا حوؿ الخبلفة أو اإلمامة كاف بمثابة محاولة لمرد عمى األطروحة 
مؼ األمة وأىؿ السنة القائمة بأف ال وجود لمخبلفة اإلسبلمية ونستنتج مف ذلؾ أنو "أجمع س
ة واجب عمى المسمميف وجميور الطوائؼ األخرى عمى أف ينصب اإلماـ أي توليتو عمى األم

 3".قبلشرعا ال عً 

رى بأف لمخميفة وظيفة تتمثؿ في أنيا "ال تقوـ عمى الحكـ بؿ عمى سّف الشرائع كما ي
الرجؿ المؤىؿ بذكائو ومواسو والسير عمى تطبيقيا فالخميفة يجب أف يكوف المجتيد األكبر أي 

ففي نظره أف  4الخاصة وبمساعدة العمماء لتطبيؽ مبادئ اإلسبلـ عمى حاجات العالـ الجديدة".
 قادر عمى إنشاء المدينة اإلسبلمية وتزويدىا بالعمـو لدفع األمة إلى التطور والتقدـ. لخميفةا

ي أصدرىا في كتابو ؽ التيف المياجميف آلراء عمي عبد الراز وكاف رشيد رضا مف ب
في إمكاف استخداـ أعداء اإلسبلـ ليا ؽ يكمف " قائبل "إف خطر عبد الراز اإلسالم وأصول الحكم"

فيؤالء األعداء )...( يحاولوف تقطيع الروابط التي ترتبط بيا الشعوب اإلسبلمية ليسيؿ جعميا 
شانيا اف تضعؼ مطامعيف وفريسة لوحوش المستعمريف، وىـ يشنوف حربا معنوية مف طعمة ل

 5اإلسبلـ مف الداخؿ."

ؽ يشكؿ خطرا عمى اإلسبلـ والمسمميف ألف جوىر كتابو بالنسبة لرشيد رضا إف عبد الراز 
خالفة " يؤسس لفكرة خاطئة أساسا حيث يؤكد عبد الرزاؽ أنو ال توجد اإلسالم وأصول الحكم"

                                                           
1

 . 4:9ص  ( ،يشخع عاتك، ;9;5- :;59) انثشخ زٕساَٙ، انفكش انعشتٙ فٙ عظش انُٓضح، -
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 .4:9اَظش، انًشخع َفغّ، ص  -
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 .5، ص 4050، 5، انعذد 48طانر شمٛش، يدهح اندايعح ديشك يدهذ -
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، وىذا أمر مرفوض عند رشيد رضا فإذا كانت الخبلفة اإلسبلمية غير موجودة فكيؼ إسالمية
مصالح العامة وكيؼ يمكف لمجتمع بدوف اليمكف التأسيس لمجتمع نظامي يراعي الحاكـ فيو 

خميفة أف يعتمد عمى معطيات الديف اإلسبلمي ومف الناحية المنطقية، كيؼ يمكف لمجتمع 
دـ إلى األماـ ومف ىنا نجد محاولة رشيد رضا في مشروعو الفكري فوضوي بدوف خميفة أف يتق

 عمى مثؿ ىذه اآلراء التي تسيء لئلسبلـ والمسمميف. ديحاوؿ الر 

كما يبادر بالتطرؽ إلى المشكمة الرئيسية التي جعمت مف العالـ اإلسبلمي عالـ متخمؼ 
ستبدة تجتيد في إفساد مف إلى اإلسبلـ نفسو بؿ إلى أف "الحكومات الم وال يرد ىذا التخمؼ

يظير مف الزعماء في الشعوب التي تتولى أمرىا عمى أنيا تعني قبؿ ذلؾ باألسباب التي تمنع 
وجود الزعامة فييا بإفساد التعميـ ومراقبتو، وقد أبعدوا عمماء الديف عف السياسة وعف الحكومة، 

 1فصار أكثر أىميا وأنصارىا مف الجاىميف بالشريعة".

باشر رشيد رضا مشروعو القائؿ لبلستبداد مف خبلؿ طرح حؿ يتمثؿ في ومف ىنا ي
حيث ال بد لممجتمع اإلسبلمي مف رجؿ يتدبر أموره وييتـ بأحوالو  ضرورة العودة إلى الخالفة

 دبإعادة سمطة أىؿ الحؿ والعق اإلمامةإذ يقوؿ "أف العبلج الشافي )...( ىو إحياء منصب 
 2المعبر عنيـ بالجماعة إلقامة الحكومة اإلسبلمية الصحيحة".

ويؤكد رشيد رضا أف السير عمى ىذه الخطى باعتماد اإلمامة سيجعؿ مف المسمميف خير 
والنقؿ بأف السياسي ؿ بيف العقؿ لذي تفيـ بو دنياىا فبل مكاف لمفصأمة تفيـ دينيا بالقدر نفسو ا

لدينية وىو مطمع عمى دنياه قادر عمى التمييز بيف الصحيح ىو نفسو اإلماـ يتمتع بالمعارؼ ا
والفاسد مف األمور مف ىنا تصبح األمة اإلسبلمية أرقى في تصوره مما كانت عميو بصبلحية 

 الدنيا واآلخرة.
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ف نفحؿ إلى الرقي واالزدىار بؿ ويرى رشيد رضا أننا إذا لـ نسير عمى ىذا الدرب فإننا ل
 1".إمامة وال إمامإذا ظؿ المسمموف عمى ىذه الحالة فبل قوؿ "ا وىنا يبقى عمى حالنسن

كما نجد رشيد رضا يدعو إلى ديف إسبلمي معتدؿ يوازف بيف حقوؽ األفراد في حرياتيـ 
 ويؤكد أف المجتمع اإلسبلمي مجتمع ينبغي لو االبتعاد عف العصبية واحتراـ الديانات المختمفة. 

عمى اعتبار أف  العممانيةالدولة أفضؿ مف  اإلسالميةالدولة ويرى رشيد رضا أف 
إذ أف الدولة اإلسبلمية  عممانيةوضع األقميات في دولة إسبلمية يكوف أفضؿ منو في دولة "

تكوف قائمة عمى العدؿ وعمى الشريعة التي منحت المسيحييف والييود حقوقيـ وحريتيـ، بينما 
ا لمنظاـ الخمقي رؼ التي ال تصمح أساسية الصالطبيعقائمة عمى العصبية  العممانيةف الدولة تكو 

 .2ب يفرؽ"فالعدؿ يوحد بينما التعص

مف  هألفكار العممانية رغـ أنيا تركز اىتماميا عمى اإلنساف وتحاوؿ تحرير وعميو فإف ا
كؿ القيود الميتافيزيقية إال أف أىدافيا تظؿ مشكوكة فييا وىذا ما ينطبؽ حتى عمى الدوؿ 
اإلسبلمية، وىنا يؤكد رشيد رضا أف غايات الناس التي تتمحور حوؿ بناء الدولة تختمؼ مف 
شخص إلى آخر فبل يمكف أف نحكـ عمى جميع الميتميف بشؤوف الدولة أنيـ يحاولوف مراعاة 

عبيـ ومف جية أخرى وحتى أولئؾ الذيف ىـ عمى دراية بأحكاـ الشريعة فإنيـ يخشوف مصالح ش
 دولة إسبلمية.تعذر تحقيؽ 

وىذا ما دفع برشيد رضا إلى أف يشترط األفضمية في اإلمامة حيث يكوف اإلماـ ىو 
ىـ سراة األمة وزعمائيا  يقوؿ "أف أىؿ الحؿ والعقد شعبو اذ أكبر مجتيد وأحرس الناس عمى

ورؤسائيا الذيف نتؽ بيـ في العمـو واألعماؿ والمصالح التي بيا قياـ حياتيا وتتبعيـ فيما 

                                                           
.:8سشٛذ سضا، انخالفح، يظذس عاتك، ص
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يقررونو بالشأف الديني والدنيوي منيا، وىذا األمر مف ضروريات االجتماع في جميع شعوب 
 1تتوقؼ عميو الحياة االجتماعية المنظمة".البشر 

ألف ىذا  الخالفةالذي يرى أف األمة اإلسبلمية يجب أف تبتعد عف ؽ ا عمى عبد الراز ورد
األمر يتنافى مع مبادئ الشريعة التي تقرر بأف العبودية كميا هلل وحده، ويذىب رشيد رضا إلى 

ـ كؿ األمـ بترؾ التي حث عمييا الشرع نفسو، وتتأث القوؿ بأف الخبلفة ىي أحد الواجبات
فأىل تنصيب اإلمامة وغيابو معناه العودة إلى الجاىمية األولى، الواجب، فاألمة كميا مطالبة ب

 2.لعامة ومسألة السمطة العميا خاصةىـ المطالبوف بجميع مصالح األمة ا الحل والعقد

وخبلصة موقؼ رشيد رضا يمكف أف يجسد مف خبلؿ قولو "إف الشعوب اإلسبلمية 
يمكنيا أف تساعد عمى وحدة األمة التي تتوقؼ المقيورة بحكـ األجانب )...( القاىروف ليا، وال 
فالمجتمعات اإلسبلمية يجب اف تتخمص مف  3عمييا وحدة اإلمامة، إال مف طريؽ بث الدعوة".

الدين تبعيتيا لمغرب الذي يزعـ تزويدىا بالحرية والديمقراطية بأف تتولى خميفة ال تتميز بيف 
عى اوف ىو القدوة لشعبو حاكما عادال ير ، وال يحدث قطيعة بينيما كما يجب أف يكوالدنيا

 مصالحيـ الدينية والدنيوية.

 الحسين: الخضرالشيخ  -

عادة ما نبلحظ المشاريع الفكرية التي قاـ بيا زعماء العصر الحديث بيدؼ اإلصبلح 
إلى القيـ األخبلقية الكريمة مقاالت التي تفيد الدعوة دـ ىؤالء مجموعة مف المحاضرات و وقد ق

واحد مف بيف ىؤالء المصمحيف فقد قصد النيوض باألمة *حسيف رالخضوقد كاف الشيخ 
 مف ضمف المسائؿ التي  فصل الدين عن الدولةاإلسبلمية وتحقيؽ تماسكيا، وقد كانت إشكالية 

                                                           
1

 .19سشٛذ سضا، انخالفح، يظذس عاتك، ص  -
2

 .:1انًظذس َفغّ، ص  اَظش،-
3

 .:1ص  انًظذس َفغّ، -

(يٍ اْى كرثّ >َمذ كراب اإلعالو  12;5- 14;5(عانى خضائش٘ )ذَٕغٙ انًٕنذ(ذٕنٗ انًشٛخح االصْش يٍ ) 5:98- :1;5يسًذ انخضش انسغٍٛ ،)*

 ٔاطٕل انسكى .
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وأصول  اإلسالم نقدحظيت باالىتماـ مف قبؿ الشيخ، حيث يقوؿ في مقدمة كتابو "
ؽ فأخذت أقرأه قراءة وأصوؿ الحكـ لمشيخ عمي عبد الراز  وقع في يدي كتاب اإلسبلـ"" الحكم

األولى مف يتغاض عف صغائر اليفوات ويدرأ تزيؼ األقواؿ بشبيات وكانت أمرا في صحائفو 
صدؽ النية و ر حسيف عمى حسف الخضوقد كاف الشيخ  1ىدي".عمى كممات ترمز إلى غير 

الموضوعية لممؤلؼ حيث أنو كاف يفيـ أخطاء عمي عبد الرزاؽ باعتبارىا كنايات أو وقراءتو 
ألمة مجاز لغوي فحسب، وأنو كاف يتمنى أف يكوف غرض عمي عبد الرزاؽ ىو إصبلح حاؿ ا

اء ما وصؿ الشيخ الخضر إلى نياية الكتاب فوجد أف ما جوسير عمى نيج الحكمة وسرعاف 
و ومبادئو، قاتؽ عف منطماز في نتائج حيث لـ يتراجع عبد الر  توفيو مف مقدمات قد أعيد صياغ

بالمقدمات مف الماء بالماء أو غراب ىي أشبو ر حيف قاؿ "نتائجو خضالىذا ما عبر عنو شيخ 
ؽ خصوصا في أطروحتو از خضر حسيف في نقد أفكار عمي عبد الر الوعميو باشر  2بالغراب".

وأف القضاء وما يماثمو ليس  دولةلـ يدعوا إلى تأسيس  القائمة بأف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 مف الديف في شيء. 

يحتوي كؿ  مف خبلؿ مؤلفو ناقش الشيخ عدة قضايا بحيث قسـ أعمالو إلى ثبلثة كتب
 كتاب عمى ثبلثة أبواب رئيسية.

مسائؿ: طبيعة الخبلفة  ثبلثة، حيث تطرؽ إلى الخالفة واإلسالمعالج في الكتاب األوؿ 
وحكـ الخبلفة والخبلفة مف الوجية االجتماعية. يناقش في ىذا الكتاب أطروحات تشد اىتماـ 

 اإلنساف والتي يحاوؿ كؿ واحد منا الوصوؿ إلى حقيقتيا.

ؽ مف مسائؿ شييرة مثؿ فة وبحث فيما قدمو عمي عبد الراز بحث الشيخ في طبيعة الخبل
  والسمطاف ظؿ اهلل في األرض وغيرىا.طاعة اإلماـ مف طاعة اهلل

                                                           
1

 .52،ص 4054انماْشج،دط، يإعغح ُْذأ٘ نرعهٛى ٔ انثمافح، ،َمذ كراب اإلعالو ٔاطٕل انسكى يسًذ انخضش زغٍٛ،-
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اإلسبلـ  عالج المؤلؼ مف خبلؿ الباب األوؿ مفيوـ الخبلفة وعارض أقواؿ بعض عمماء
مثؿ قوؿ الشيخ عبد السبلـ "رياسة عامة في أمور الديف والدنيا نيابة عف النبي صمى اهلل عميو 

رسوؿ صمى اهلل عميو األشخاص لعبارة عف خبلفة شخص مف اإلمامة  ،ؿ بويضاويو وسمـ، وق
ف الخبلفة ىي حمؿ الكافة وسمـ في إقامة القوانيف الشرعية وحفظ حوزة المّمة وقوؿ ابف خمدو 

 1النظر الشرعي في مصالحيـ األخروية والدنيوية الراجعة إلييا". عمى مقتضى

كما تعرض لآلراء أىؿ العمـ  الخضركانت ىذه بعض التعريفات التي أوردىا الشيخ 
وؿ وكاف يشير إلى طرح الذي قدمو عمي عبد الرزاؽ ح ،وطاعتو الخميفةودعوتيـ إلى نصح 

يقوؿ بأف الخميفة ينزؿ مف أمتو بمنزلة الرسوؿ صمى اهلل عميو المبالغة في طاعة الحاكـ، حث 
ظر إلى لتامة والسمطاف الشامؿ، وىذا بنوسمـ مف المؤمنيف فمو عمييـ الوالية العامة والطاعة ا

ال يجوز عمى اعتبار السابؽ حوؿ طاعة الحاكـ فعصيانو مف عصياف اهلل والتمرد عميو 
مستبدا فقد بحث في العمة التي تجعؿ اإلماـ قويا فاستنتج في كاف حاكما ظالما و ول اإلطبلؽ،

أوليما تعتقد أف  المسمميف إلى فئتيف: ستجزئوؿ أف اإلجابة عف ىذا الطرح نياية كتابو األ
مف سمطاف اهلل وثانييما تؤكد أف سمطانو مستمد مف األمة نفسيا، وقد  ة الخميفة مستمدةسمط

ف األمة عمى وف أنو إذا أراد الحاكـ إدارة شئو استحضر الشيخ موقؼ العمماء اإلسبلـ الذيف يقول
غير مصالحيـ بعيدا عف قانوف العدؿ فبل حرج عمى األمة أف ترد بطريقة الحكمة وال يجوز 

 2أف يعتبر مقاومتيـ ثورة أو تمرد. لمحاكـ

" فقد تطرؽ إلى اإلجماع في حكم الخالفةأما في الباب الثاني الذي جاء تحت عنواف "
بأنو انعقاد  في تنصيب الخميفة وخص ذلؾ بعرض ما طرحو ابف خمدوف حوؿ حكـ الخبلفة

شذوذ مف قبؿ بعض الطوائؼ، حيث يقوؿ "كاف الرد عمى زعـ ابف خمدوف اإلجماع بالوجوب وال
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 .52ص يظذس عاتك، َمذ اإلعالو ٔاطٕل انسكى، ،يسًذ انسضش زغٍٛ -
2

 .:4ص اَظش، انًظذس َفغّ،-
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ما ييمنا ىو أف  .1ىو انو )...( العمماء ال يختمفوف في أف نصب اإلماـ واجب عمى كؿ حاؿ"
 يعرض آراء العمماء وال يتوقؼ عف ىذا الحد بؿ يذىب إلى ممارسة النقد البّناء. فكا الشيخ

بلفة مف الوجية االجتماعية فإنو يستمر في الحديث عمى أما في الباب الثالث وىو الخ
 خبلؼ يرتث ال إجماع تنصيب الخبلفة ويحتج عميو إذ يقوؿ "نسمـ أف اإلجماع حجة شرعية و

بمعنى أنو يرى أف اإلجماع ال يراعي آراء الكؿ في مقابؿ فإف اإلسبلـ  2في ذلؾ مع المخالفيف"،
ب لقبوؿ مثؿ ىذه اآلراء والنظر العقمي فاإلجماع ال يجبحث فتح أبوابو لمييراعي كؿ اآلراء ف

ويقدـ حججا عمى رفضو ىذه المسألة بقولو "مف درس مسألة الخبلفة مف عيد الصحابة رضي 
د باب االجتياد رأى الصحابة كيؼ يخالؼ إلى العصر الذي ساد فيو القوؿ بس اهلل عنيـ

 .3بعضيـ بعضا"

أكد أف الصحابة لـ يحكموا ىذا االختبلؼ وقد رفض يفاإلسبلـ حسب ىذا االعتبار ما 
 دليؿ القاطع أو الحكـ الراجح.إال ب

عصر  أشار فيو إلى نظاـ الحكـ في بالحكومة واإلسالمالمتعمؽ أما في الكتاب الثاني 
ة وأف الرسوؿ فبحث في قضاء وىو بمثابة رد عمى عمي عبد الرزاؽ بوجود سياسة شرعي ،النبوة

لـ يكف بعيدا عف السياسة وقد زعـ صاحب الكتاب أف بحثو في تاريخ  صمى اهلل عميو وسمـ
القضاء قد أدى بو إلى الوصوؿ إلى أف التاريخ يحمؿ شيئا مف الممارسات القضائية لرسوؿ اهلل 

 صمى اهلل عميو وسمـ.

لـ ر يرد عمى عبد الرزاؽ مف خبلؿ عرض موقفو القائؿ باف النبي نجد أف الشيخ الخض
 د التي فتحيا اهلل لو والية أو إدارة تدير شؤونيا وتدمر أحواليا فيرد الشيخ قائبل يعيف في الببل

                                                           
. 90يسًذ انخضش زغٍٛ ،َمذ كراب اإلعالو ٔاطٕل انسكى ،يظذس عاتك،ص-
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 .95،صانًظذس َفغّ-

.29انًظذس َفغّ، ص -
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 1"إنو ما اتخذ ذريعة إلى مخادعة السذج مف قراء كتابو".

سياسي ومف ىنا كير الكير في القضاء ىو جوىر التفوقد ختـ ىذا الباب بقولو بأف التف
مف فشكؿ خطرا عمى األمة العربية اإلسبلمية، "يمغالط  عممانيؽ عمى أنو ينظر إلى عبد الراز 

السيؿ عمى الباحث الذي يذىب إلى حقائؽ مف طريقيا المعقوؿ أف يعمـ أف النبي كاف يولى 
 .2عمى كؿ قـو مسمميف مف يدبر أمورىـ ويقضي فيما شجر بينيـ"

ر حسيف مف جية ضيتضح جميا أف ىنالؾ حمقة وصؿ بيف الخومف خبلؿ ما تقدـ 
 اإلصالح الخالفة والدعوة إلى ضرورةورشيد رضا مف جية أخرى، خاصة في عرضيـ لمسألة 

ر الحسيف مف وقؼ الخضالديف عف السياسة، وعميو يمكف القوؿ أف مفصؿ باالبتعاد عف 
ة فصؿ الديف عف العممانية وضبلل في كتاب ىو موقؼ سمبي بالعودة إلى ما ورد العممانية

 .الدولة

إف كاف اإلنساف  ،حيث اعتبر أف عدو اإلنساف األكبر ىو الجيؿ واألكثر مف ذلؾ
جاىبل بعموـ دينو ومبادئو، فالعممانية التي تقتضي فصؿ الديف عف الدولة تمنع اإلنساف مف 
أداء واجبو اتجاه اهلل تعالى مف توحيد وعبودية، ويستدؿ عمى ذلؾ بقولو تعالى "وما خمقت الجّف 

 3ليعبدوف".واإلنس إال 

يعتبر الشيخ أف معظـ الناس يجيموف حقيقة العممانية التي ينادي بيا أنصارىا ويؤكد أف 
حصر الديف في المسجد ال يمد بالديف أي صمة فالديف كامؿ شامؿ لجميع نواحي الحياة، وىنا 

 .4يقوؿ "إف العممانية انحراؼ عف الديف، وزيغ عف الصراط المستقيـ"

حذر والحيطة مف اتباع ىؤالء الرجاؿ الذيف يصبغوف آراءىـ وعميو يدعوا إلى ال
 ئلنساف.صبغة الحرية البراقة ورد اعتبار لاالنحرافية ب

                                                           
. 8:كراب اإلعالو ٔاطٕل انسكى ،يظذس عاتك،ص ،َمذيسًذ انخضش زغٍٛ-
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.0;انًظذس َفغّ، ص -
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ليسوا  ساؤدي إلى االنحراؼ ىو أف النر الحسيف أف السبب الحقيقي الذي ييرى الخض
عمى عمـ بحقيقة اإلسبلـ حيث يعتقدوف أنو ينحصر في ممارسات المسمميف، وعميو فإنيـ عرفوا 

أنيـ عرفوا المسمميف ولـ يعرفوا اإلسبلـ فباتت  ىوالقوؿ اإلسبلـ مف خبلؿ المسمميف وأصح 
أخطائيـ مف المسائؿ التي تشوه سمعة اإلسبلـ وىذا ما أدى إلى ظيور طوائؼ تنحرؼ عف 

وؿ تنصرؼ عف الوعي الديني إلى ما ىو دحت ىناؾ أصب النشءريؽ المستقيـ، وبفعؿ ىذا الط
 متعمؽ بشؤوف الدنيا مف رغبات وشيوات وتطمع إلى المناصب.

ال ينفصبلف وأف األدلة في ذلؾ كثيرة خاصة في  الدين والسياسةيؤكد المؤلؼ أف 
 ذافبل يقبموف البيعة مف أحدىـ إال ايغمبوف الديني عف الدنيوي  أعماؿ الصحابة الذيف كانوا

صار عمى نيج كتاب اهلل وسنة رسولو "إذ ليس لمرياسة الدينية في اإلسبلـ حد تنتيي إليو يكوف 
 .1لؤلفراد أو الجماعات أف تفعؿ بعده ما تشاء"
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 لثاني: نفاة المعاصرين لمعممانيةالمبحث ا

 :محمد عمارة

ادة ما نتحدث عف ىذا المفكر أحد المفكريف الذيف تطمعوا إلى اصبلح وع *يعد محمد عمارة
و ينتمي إلى تيار السمفي، وىذا ما دفعنا إلى محاولة لقراءة ما جاء في نصوص محمد بوصف

 عمارة ومحاولة الوقوؼ عمى موقفو مف العممانية. 

انية الغربية" عمى شرح يقؼ الدكتور محمد عمارة في مستيؿ كتابو "الشريعة االسبلمية والعمم
ىذيف المفيوميف )الشريعة والعممانية( ثـ يتعرض إلى الكيفية التي انتشرت بيا العممانية في 

 أوساط العرب المسمميف إثر الحمبلت الصميبية واالستعمار الفرنسي والبعثات العممية.

بيف المسمميف  تجاه العممانيةمف ىذا المؤلؼ ىو موقؼ الذي عارضو  إال أف ما ييمنا خصوصا
 والعممانييف.

يرى محمد عمارة أف موقؼ أرسطو مف عمـ الذات االليية والذي يتجسد في الخمؽ بعيدا عف 
 وما هلل هلل. لقيصر رعاية العالـ وتدبيره ىو تصور يقبمو النصرانيوف ويفيد أف يترؾ ما لقيصر

(، إلى حيث يكوف اهلل أما التصور االسبلمي لمذات االليية فيو " يتعدى حدود الخمؽ )...
وعميو تكوف  1سبحانو وتعالى )...( الراعي والمدبر لكؿ عوالـ وأمـ وعمراف لمخموقات "

عيات التي يتخذىا كؿ منيما المنطمقات مختمفة بيف االسبلمييف والعممانييف بناءا عمى مرج
عمى تحديد وظيفة الذات االليية التي تقوـ بالخمؽ وتكتفي بو في تصور الغربي والخمؽ  وبناءا

 وتدبير في تصور االسبلمي.

                                                           
تأطشٔزح،  90;5ج، يظش، ذخظض فٙ انفهغفح االعاليٛح، َال انًاخغرٛش عاو شٔفٙ لشٚح ط 95;5دٚغًثش  :اسج ٔنذ * يسًذ عًاسج> يظطفٗ عً

انرٛاس انمٕيٙ  ،االعالو ٔانغٛاعح>كرثّ  يح ٔفهغفح انسكى عُذ انًعرضنح" يٍيٍ "َظشٚح االيا 91;5"يشكهح انسشٚح عُذ انًعرضنح" ثى دكرٕساِ عاو 

.نإلعالواالعاليٙ، انرفغٛش انًاسكغٙ   

.99، ص 4009، 5يسًذ عًاسج، انششٚعح االعاليٛح ٔانعهًاَٛح انغشتٛح، داس انششٔق، انماْشج، ط-
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ويشير الدكتور عمارة إلى أف القرآف الكريـ قد سفو ىذا التصور األوؿ المتعمؽ بالخمؽ لقولو 
ـ ما تدعوف مف دوف اهلل واألرض ليقولف اهلل قؿ أفر رأيتلى: "ولئف سألتيـ مف خمؽ السموات تعا

إف أرادني اهلل بضر ىؿ ىف كاشفات ضرة أو ارادني برحمة ىؿ ىنا ممسكات رحمتو قؿ حسبي 
 1اهلل عميو يتوكؿ المتوكموف"

ولقد عالج محمد عمارة مسألة نشأت العممانية في الغرب حيث يؤكد أنيا كانت بمثابة رد عمى 
أنو ال يفيد االصبلح وال يراعي  ارتئ، والذي الجامد-"المقدس"، "خارؽ الطبيعة"، التقميدي

المصالح العامة، وىو يتناقض مع ما ىو كينوتي، عمى النحو الذي عرفتو أوروبا الكاثوليكية 
في عصورىا الوسطى والمظممة وقد لعب العممانيوف دور التنويريف وقدموا اسيامات كبيرة التي 

 .2دـانتقمت بحضارة األوروبية مف االنحطاط إلى التق

ذا كاف "ىوارد بيكر" ىو مف صاغ مصطمح العممانية مف منظور محمد عمارة ليؤسس بو  وا 
لمجتمع عمماني في مقابؿ مجتمع تيوقراطي فاف محمد عمارة يخالؼ ىذه الرؤية تماما حيث 
يرى اف: "االسبلـ ال يعرؼ الدولة الدينية وال المجتمع المقدس، ألنو ال يعرؼ رجؿ الديف وال 

يت ال توجد أي بار أف االسبلـ خالي مف الكينوت حويفيد ىذا االعت 3ت الدينية"المؤسسا
وساطة يف الخالؽ والمخموؽ وىذا ما يجعمنا في غير الحاجة إلى العممانية التي ستفصؿ في 

 ىذه الحالة بيف ما ىو موجود وما ىو عدـ وعميو فيو اعتبار فارغ تماما مف محتواه

موقفو ىذا مف خبلؿ المقابمة بيف االسبلـ والغرب فيحدد مجموعة  ويحاوؿ محمد عمارة أف يبرر
 مف سمات الخاصة بالعممانية والتي مف أىميا:

دد القيـ األولية في المجتمع )...( بصتتميز بالنفعية، أي أنو يعمى مف مقاـ المصمحة  "فقيمو-أ
النص، وىو الذي بينما االسبلـ ىو الديف الذي يقدـ، في شؤوف المجتمع، "المصمحة" عمى 

                                                           
.:9عٕسج انضيش، اٜٚح -

1
 

.:58، ص ::;5، 5يسًذ عًاسج، انذٔنح االعاليٛح تٍٛ انعهًاَٛح ٔانغهطح انذُٚٛح، داس انششٔق، انماْشج، ط ،أَظش-
2
 

.590 ص انًظذس َفغّ،-
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يتحدث عف أف الشريعة مقاصد وغايات والذي جعؿ المرجع في حس األمور وقبحيا رأي األمة 
. ويتبيف مف خبلؿ ذلؾ 1التي ترى وتقرر ما يحقؽ مصمحتيا واهلل سبحانو وىو شارع النصوص"

مرتبة والفكر الغربي عمى اعتبار أف ىذا األخير يمنح ال اإلسبلميالفرؽ األساسي بيف الفكر 
بكؿ ما  فع، وىو مبدأ البرغماتي الذي يعنىاألسمى لممصالح حيث أف في تبادؿ المصالح منا

الحياة حتى  ىو عممي أو نفعي وصالح لغرض معيف وىذه البرغماتية تنطبؽ في جميع مناحي
الذي يجعؿ مف الطبيعة البشرية طبيعة مادية محضة، بيدؼ توضيح األفكار، نفسية واالنساف 

يمنح االسبلـ المكانة العميا لمصالح الناس وىذا ما يتضح جميا في عمـ المقاصد حيف في حيف 
يراعي حفظ النفس وماؿ والعقؿ والعرض و الديف، وىي أمور جوىرية في اسبلـ سابقة عف 

عممانية كما أف االسبلـ ىو ديف الحريات وديف االنفتاح وىذا ما توضحو اطبللة سريعة عمى ال
 اهلل عميو وسمـ.سيرة النبي صمى 

"المجتمع العمماني يسانده التغيير ويدعو إلى التجديد ويدعمو )...( إف ايماف االسبلـ -ب
ليس لو حدود ودعوتو لمتجديد قد تعددت شؤوف الدنيا إلى  ،بقانوف التطور وفي كؿ المياديف

كثير مف . وعميو يشير محمد عمارة إلى أف األفؽ الذي يفتحو االسبلـ أوسع ب2شؤوف الديف"
ر خبلفة عمر بف الذي يطرحو العممانيوف وىنا يستحضوحريتو  باإلنسافمجرد االىتماـ 

سيادة الخطاب ويدعونا لموقوؼ عمى أثارىا وحيثياتيا فقد استطاع عمر بف خطاب تحقيؽ 
 مصالح المسمميف. تقتضيو حيث نجده قد تعامؿ وفقا بما ودولة ال تفصل بين الدين والسياسة

لمجتمع العمماني بفقدانو االىتماـ بما ىو خارؽ لمطبيعة )...( إف انحياز االسبلـ "يتميز ا-ج
اآلية التي  -لمعقؿ والعقبلنية واضح)...( بؿ إف خارؽ الطبيعة وباألحرى خارؽ العادة المعجزة

ومف ىذا المنطمؽ فاف المجتمع الغربي ييدؼ بكؿ ما أوتي  3تحدى بيا نبي االسبلـ قومو"

                                                           
.590يسًذ عًاسج، انذٔنح االعاليٛح تٍٛ انعهًاَٛح ٔانغهطح انذُٚٛح، يظذس عاتك، ص -

1
 

.590، ص َفغًّظذس ان-
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.595انًظذس َفغّ، ص -
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إلى تجاوز الميتافيزيقا حيث أف مثؿ ىذه األفكار ال يمكف اثباتيا وبالتالي فاف بالفكر وعمـ 
المصمحة العامة تقتضي الحياد عنيا تماما ومع أف االسبلـ عقيدة عقبلنية تدعو إلى التأمؿ و 

يبية، وقت ال تنفي مثؿ ىذه األفكار الغ فسنميو القرآف الكريـ إال أنيا في التدبر وىذا ما نص ع
ىو ما عاش الرسوؿ و غيبي ىو القرآف الكريـ ال كإعجازبو  حية حيث أف اوؿ ما اوتيوالرو 

 صمى اهلل عميو وسمـ يعمؿ طواؿ حياتو لدفاع عنو ونشره وتوضيحو لمسمميف وغير المسمميف.

"المجتمع العمماني يتميز بعدـ اىتمامو بالقيـ المرتبطة التقميدية وباالتجاه المحافظ )...( ىنا -د
بيف القيـ المعوقة لمتطور والتقدـ وبيف القيـ التي تمعب دورا ايجابيا -والبد مف ذلؾ-يميز االسبلـ

ألنيا موروثة  ال–فيرفض األولى لضررىا -وتقدميا في حياة األمة والمجتمع رغـ أنيا موروثة
ع و وتقميدية ويتبنى الثانية لنفعيا ال ألنيا موروثة وتقميدية، فالمعيار ىو المصمحة ومصمحة مجم

 .1األمة"

عنا مف االنفتاح عمى ما ىو نفمف وجية نظر األوروبيوف بتمسؾ بالعقائد السالفة الموروثة يم
سبلـ ال يكتفي بتجاوز جديد ومفيد لشؤوف األوروبية. أما مف منظور محمد عمارة فاف اال

وفاسده مف األمور وبناءا عمى نتائج المحصؿ  والمعطى الموروث بؿ ىو يميز بيف صحيح
عمييا فانو بوسع الفكر االسبلمي رعاية مصالح األمة وتحقيؽ التقدـ بكافة مجاالت الحياة 

 االجتماعية.

وال حاجة  االسالممكان لمعممانية مع  الومف خبلؿ ىذا الطرح يستنتج محمد عمارة "أف 
ويؤكد عمى ىذه المسألة في أكثر  2"باإلسبلـبالمسمميف إلييا إف كانوا حقا مسمميف يسترشدوف 

مف موضع حيث يقوؿ: "فالعممانية ليست سبيمنا إلى التقدـ)...( بؿ وال حتى لمواجية قوى 

                                                           
.595يظذس عاتك، ص ٍٛ انعهًاَٛح ٔانغهطح انذُٚٛح، يسًذ عًاسج، انذٔنح اإلعاليٛح ت-
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.594انًظذس َفغّ، ص -
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نما السبيؿ ىو الوعي والفقو الحقيقة، موقؼ االسبلـ الديف ذل ؾ الموقؼ الذي التخمؼ )...( وا 
 .1ينكر العممانية"

إلى التأكيد عمى ضرورة تجاوز العممانية االسبلمية والعممانية الغربية" في مؤلفو "الشريعة ويذىب
معتبرا أف االسبلـ ىو سبيؿ النيضة في العالـ االسبلمي فبلبد عميو أف يكوف اسبلميا حيث 

بة الحؿ لمخروج مف المأزؽ الحضاري نيضت األمة نيضتيا األولى، وىو بمثا باإلسبلـيرى أف 
 .2والتخمؽ والتغريب الذي جاءىا مف وراء الحدود والذي بالعممانية طي صفحة االسبلـ

وىذا ما نمتمسو مف خبلؿ مبلحظتو ما  محارب لمعممانيةوعميو يمكف أف يمقب محمد عمارة بأنو 
ابة ردا عمى الفكر بمثسقوط الغمو العمماني الذي كاف جاء ضمف مؤلفاتو خصوصا في كتابو 

أف تشويو الرجؿ "عتقد اذ يعشماوي الذي يرى فيو عمارة فكرا خاطئا يشوه الحقائؽ االسبلمية 
لصورة االسبلـ وطعنو في القرآف وافتراءاتو عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وقدحو في 

 .3االسبلمية"الصحابة رضواف اهلل عمييـ والصورة البائسة التي قدميا لمخبلفة 

ذا كانت ىذه النظرة موجية إلى عشماوي باعتباره عممانيا فيذا يوضح بجبلء موقؼ محمد  وا 
عمارة مف المغاالة في العممانية. ويعمؿ في كؿ مرة عمى تجديد وفائو حيت يقوؿ" اف اإلسبلـ 

 4الديف لـ يعتزؿ أمور الدولة والمجتمع قد جعؿ الشورى فمسفة لمنظاـ السياسي".

"باعتباره مرجعا مف  فيما يتعمؽ بالتراث فيتفؽ مع غيره ممف يقولوف باستحضاره مف جديد اما
وفي إنسانية ىذه  مراجع التي حددت لبلمة العربية خصوصيتيا بيف األمـ في خمود قوميتيا،

،اف التراث يتعدى كؿ الحدود التي توحي بالفيـ المؤكد فيو يحمؿ معاني لـ تنفد بعد 5القومية"
بالعودة اليو "لكف ىذه العودة الى  اشار اليو محمد عمارة السبيؿ الى الحضارة ىذا ماالنو 

الحضاري وىو رسالة امتنا الخالدة  باإلسبلـاستمياـ التراث الحضاري ،والنزوع الى االحتماء 
                                                           

.591، ص عاتك يظذسانغهطح انذُٚٛح، تٍٛ انعهًاَٛح ٔنذٔنح اإلعاليٛح  ،اجعًاسيسًذ -
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.90ص انششٚعح اإلعاليٛح ٔ انعهًاَٛح انغشتٛح، يظذس عاتك، يسًذ عًاسج ، ،اَظش
2
 

.:59، ص 1;;5، 5انماْشج، ط يسًذ عًاسج، عمٕط انغهٕ انعهًاَٙ، داس انششٔق،
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.5:2يظذس عاتك، ص  انعهًاَٛح ٔانغهطح انذُٚٛح،يسًذ عًاسج، انذٔنح اإلعاليٛح تٍٛ 
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بتعدد المدارس  ال تتعدد،عمى اختبلؼ شرائع أبنائيا الدينية يتخذ اليـو صورا واشكاال  
يتمخص موقؼ محمد عمارة في مسالة العممانية بنفيو لمفصؿ بيف الشريعة والدولة  1والتيارات"

فيو يعتبر اف المسمميف ليسوا في حاجة الى عممانية ماداـ اإلسبلـ كفيبل بتدبير شئونيـ وتحقيؽ 
ا واخرة وفرد واسرة مصالحيـ الدينية والدنيوية الف" اإلسبلـ ديف ودولة وشريعة ومجتمع ودني

وعميو فالتفكير في العممانية ال يخدـ المجتمع اإلنساني العربي المسمـ بؿ يوجد 2وجماعة وامة"
يحؽ ما يبرره فقط عندنا ما يتعمؽ االمر بالكينوت ولذلؾ فعمينا باإلسبلـ نكتفي بو شرفا ماداـ 

 التقدـ واالزدىار. تني بو عف كؿ السبؿ األخرى التي تزعـالحؽ ويبطؿ الباطؿ ونحف نغ

 يوسف القرضاوي: -

ال  "الالدينية أو الدنيويةبأف الترجمة الصحيحة لمعممانية ىي * يرى يوسؼ القرضاوي
بمعنى ما يقابؿ األخروية فحسب بؿ بمعنى أخص، وىو ما ال صمة لو بالديف أو ما كانت 

إذ يبلحظ أف ىذه الكممة ترجمت بيذا المفظ ألف الذيف تولوا  3عبلقتو بالديف عبلقة تضاد"
الترجمة لـ يفيموا مف كممتي العمـ والديف إال ما يفيمو الغرب المسيحي منيا فالديف والعمـ في 
مفيوـ اإلنساف الغربي متناقضاف، فما يكوف دينيا ال يكوف عمميا والعكس صحيح، والعممانية 

 عقؿ والديف يقعاف في مقابؿ الديف.ف، والوالعقبلنية تكوف مضادة لمدي

والقرضاوي استوحى ىذا المفيوـ مف التعريؼ الوارد في دائرة المعارؼ البريطانية الواردة 
" باعتبارىا حركة اجتماعية تيدؼ إلى صرؼ الناس وتوجيييـ إلى Scularismفييا مادة "

االىتماـ بالدنيا وحدىا، وذلؾ أنو كاف لدى معظـ الناس في العصور الوسطى رغبة شديدة في 
 scularismالعزوؼ في الدنيا والتأمؿ في اهلل واليوـ اآلخر، وفي مقاومة ىذه الرغبة طفقت 

                                                           
8-1، ص ص5;;5يسًذ عًاسج، ذٛاساخ انفكش اإلعاليٙ داس انششٔق، تٛشٔخ، د ط،
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.52، ص4009، 5ط ،انششٔق انذٔنٛح، انماْشجيكرثح  انًغرمثم،عالو ٔاأللهٛاخ انًاضٙ ٔانساضش ٔيسًذ عًاسج، اإل
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 ْى كرثّ> انرطشف انعهًاَٙ ،فمّ اندٓاد.ساد انعانًٙ نعهًاء انًغهًٍٛ يٍ ا(، عانى يظش٘ يغهى ،ٔسئٛظ االذ 48;5ٕٚعف انمشضأ٘>)*

.55،ص  4005، 5)ًَٕرج ذشكٛا ٔ ذَٕظ(،داسانششٔق،انماْشج،ط ٕٚعف انمشضأ٘، انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو
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اإلنسانية، حيث بدأ الناس في عصر النيضة يظيروف  تعرض نفسيا مف خبلؿ تنمية النزعة
مكانية تحقيؽ مطامحيـ في الدنيا.  1تعمقيـ الشديد باإلنجازات الثقافية والبشرية وا 

وعف حياة المجتمع، والقرضاوي يؤكد أف ىذا  ،والعممانية ىي عزؿ الديف عف الدولة
نما ممكف في الغرب فإف الغرب المسيحي  المعنى غير ممكف في الببلد العربية اإلسبلمية، وا 

 يقبؿ الفصؿ بيف الديف والدولة.

في الغرب قد حمت مشكمة، ألف الكنيسة كانت تتحكـ في العممانية ويرى القرضاوي بأف 
ضد العمـ، ومع الظبلـ ضد النور...إلخ، بينما تقسيـ شؤوف  رقاب الناس ووقفت مع الجيؿ

الحياة إلى ما ىو ديني ودنيوي، لـ يعرؼ ىذا التقسيـ في اإلسبلـ ومف ىذا المنطمؽ تتناقض 
ىي "أف تخرج اإلنساف مف  الشريعة اإلسالميةالعممانية مع الشريعة اإلسبلمية، ألف ميمة 

، ولقولو تعالى "ثـ جعمناؾ عمى شريعة مف األمر 2اإلليي"إلى إتباع اليدى  إتباع اليوى البشري
 3فاَتِبْعَيا وال تتبع أىواء الذيف ال يعمموف".

يعترؼ يوسؼ القرضاوي بأف المسيحية ديف ليس فييا تشريع أي ديف بدوف شريعة معينة 
يس مثؿ الزواج، الطبلؽ والمعامبلت في الحكـ، بينما نحف المسمموف لنا شريعة تحكمنا، إذ ل

نما اإلنساف وحدة متكاممة ولذلؾ  اإلسبلـ ال يقبؿ ىذه نحف مف يقوؿ بأف اإلنساف مادة وروح وا 
القسمة وىذا االنفصاؿ، أما بالنسبة لممسيحية فتقبؿ ىذا، فالموقؼ المسمـ في ىذه القضية 

 مختمؼ تماما عف الموقؼ المسيحي.

 المسألة الطائفية ومشكمةابو "وفي نفس السياؽ يرى جورج طرابيشي أف برىاف غميوف في كت
يقوؿ "أف العممانية إشكالية مصطنعة ومنقولة عف  " كاف األسبؽ إلى ىذه الفكرة اذاألقميات
 4الغرب".
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  92، ص9;;5، 9ٕٚعف انمشضأ٘، اإلعالو ٔانعهًاَٛح ٔخٓا نٕخّ، يكرثح ْٔثح، انماْشج، ط ،شأَظ-
2

 .  58ٕٚعف انمشضأ٘، انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو )ًَٕرج ذشكٛا ٔذَٕظ(، يظذس عاتك، ص -
3

 .  :5عٕسج انداثٛح، اٜٚح -

.;ئعاليٛح، يشخع عاتك ص –ئعاليٛح  كاشكانٛحخٕسج طشاتٛشٙ، ْشطماخ عٍ انعهًاَٛح -
4
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ومستغنى  مة المزـويدده ويعمف أف العممانية إشكالية عويذىب محمد عابد الجابري بع
ليس فيو كنيسة لنفصمو عف  واإلسبلـتعني فصؿ الكنيسة عف الدولة عف خدماتيا ألف العممانية 

عممانية والعممانية في نظر مجموعة مف الباحثيف بالنسبة لموقفيا مف الديف ىي نوعاف:  الدولة،
 .محايدة وعممانية غير محايدة

أما بالنسبة لمقرضاوي العممانية ال يجب أف تكوف محايدة مع الديف ألف عزؿ الديف عف 
نما موقؼ ضد الديف يقوـ عمى إنكار الديف عف الحياة العامة،  الحياة ال يعتبر موقفا محايدا وا 

 ومثؿ ىذا الموقؼ يغزو جميع مجاالت الحياة بعيدا عف الديف.

فالعممانية بدأت في الغرب بظروؼ معينة، وحسب القرضاوي أف المروج األوؿ لبروز 
آخر يفرضو منطؽ النزعة العممانية في الغرب ىو "مسوغ يفرضو منطؽ التاريخ، وىناؾ مسوغ 

، ونقصد بمنطؽ الفمسفة الفكر الفمسفي الغربي الموروث مف اليوناف 1الفمسفة السائدة في الغرب"
وحتى بالمدارس العقمية في العصور الوسطى  تأثيرالفيمسوؼ اليوناني اكتر  وخاصة أرسطو،

يث يرى "أف اهلل حببلد المسمميف وفمسفة أرسطو مف الفبلسفة الذيف يدعوف باأللوىية وكماالتيا 
)...( أو المحرؾ األوؿ، ال يدير في ىذا العالـ )...( أمرا، وال يعمـ فييا شيئا، ال ما يمج في 
األرض وال ما يخرج منيا وال ما ينزؿ مف السماء وال ما يعرج فييا، وال يعمـ شيئا إال ذاتو 

 ذاتو، وال يعمـ ما يجري في ، وىنا يقوؿ بأف اهلل ال يدبر في ىذا العالـ شيء ويعمـ إال2الكاممة"
ىذا الكوف، وىذا اإللو عند المسمموف غير موجود، وىنا نجد "ويؿ ديورانت" مؤرخ الفمسفة 

أرسطو مف إلو مسكيف إنو أشبو بممؾ  ياإللووالحضارة في كتابو "مناىج الفمسفة" يقوؿ "
 3اإلنجميز، يممؾ وال يحكـ".

                                                           
1

 .  :5ٕٚعف انمشضأ٘، انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو )ًَٕرج ذشكٛا ٔذَٕظ(، يظذس عاتك، ص -
2

 .;5انًظذس َفغّ، ص -
3

 . 45-40ص ص  عاتك،يظذس،  ٕٚعف انمشضأ٘ انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو )ًَٕرج ذشكٛا ٔ ذَٕظ(،-
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ربية قديـ قدـ الديف والعقبلنية في الحضارة الع وما نريد قولو ىنا إف التناقض بيف
الحضارة الغربية ذاتيا، وىذا ما تأثر بو العقؿ الغربي الذي يرى أف اهلل خمؽ ىذا العالـ وتركو 

 يدبر نفسو بنفسو.

، 1لظيور العممانية في الغرب ىو مسّوغ يفرضو "منطؽ الديف" ثالثأما بالنسبة لممسّوغ 
كما  السياسية السمطة الدينية والسمطةلحاد، واإلسبلـ لـ يفصؿ بيف فالعممانية ىي الكفر واإل

تقبؿ قسمة الحياة جرى في المسيحية وىذا ما يؤكد عميو القرضاوي إذ "أف النصرانية قد 
واإلنساف شطريف: شطر لمديف وشطر لمدولة أو بتعبير اإلنجيؿ شطر هلل وشطر لقيصر، 

ما اإلسبلـ فيرى وحدة ال تتجزأ )...(، ويرى أف اهلل ىو فتعطي ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل، أ
 2رب الحياة كميا ورب اإلنساف كمو، فبل يقبؿ قيصر شريكا هلل".

وبالتالي فالشؤوف السياسية والحكـ واالقتصاد واإلدارة وغيرىا مف شؤوف الحياة فيي مف 
وؿ في العقيدة شأف قيصر، أما الشؤوف الخاصة بالديف ىي مف شأف اهلل، وىذا غير مقب

اإلسبلمية فالقيصر وما لقيصر كمو هلل سبحانو وتعالى فاهلل ىو مدّبر ىذا الكوف لو ما في 
 األرض.ما في السماوات و 

فالدكتور يوسؼ القرضاوي لـ يجب في إحدى حمقات برنامج الشريعة والحياة الذي يبث 
"عف رأيو في العممانييف مف في قناة الجزيرة، وىي أكبر قناة إعبلمية في العالـ العربي، 

 3المسمميف المعاصريف بأف أبدي استغرابو مف كوف حدة الرّدة لـ يطبؽ عمييـ حتى اآلف".

إف اإلسبلـ سير حياتو كميا بأحكامو ووصاياه، فالطبيعة اإلسبلـ ىو أف يكوف قائدا ال 
تريد مف  فالعممانية كممة اهلل ىي العميا"،مقودًا إذف فيو يعمو وال يعمى عميو، لقولو تعالى "

جميع نواحي الحياة، يأتمر بأمرىا وينتيي بنيييا فتعززه وترضى أف يكوف تابعا ليا، في  اإلسالم
في عالـ الخرافة واألساطير، أي  لمآتـ في دنيا الدراويشعنو إذ بقي محصورا في المواليد وا

                                                           
1

 .  45، ص يظذس، عاتك  ٕٚعف انمشضأ٘ انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو )ًَٕرج ذشكٛا ٔ ذَٕظ(، -
2

 .  9;، ص يظذس عاتكانعهًاَٛح ٔخٓا نٕخّ، ٕٚعف انمشضأ٘، اإلعالو ٔ-
3

 .  ;5خٕسج طشاتٛشٙ، ْشطماخ عٍ انذًٚمشاطٛح ٔانعهًاَٛح ٔانسذاثح ٔانًًاَعح انعشتٛح، يشخع عاتك، ص -
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شباب وقيادة الجماىير حصره في دائرة مغمقة، أما إذا تحرؾ نحو التقدـ والتطور وتوجيو ال
وضبط مسيرة المجتمع بالحؽ، وحث الناس إلى فعؿ الخير واألمر بالمعروؼ والنيي عف 

ؿ مف األحواؿ، ال ترضى عنو العممانية في كؿ حا المنكر ومقاومة الفساد واالنحراؼ، فيذا ما
في ركف  ومف وجية نظر يوسؼ القرضاوي بأف كؿ ما تريده العممانية مف اإلسبلـ ىو أف تبقى

 أو زاوية لو في بعض جوانب الحياة، وال يجب أف يتعداىا:

 "فعمى اإلسبلـ أف يقنع بالحديث الديني في اإلذاعة أو في التمفاز-

 وأف يقنع بالصفحة الدينية في الصحيفة يـو الجمعة-

 وأف يقنع بقانوف األحواؿ الشخصية وقوانيف الدولة-

 1ويقنع بالمسجد في مؤسسات المجتمع".-

وبالتالي فاإلسبلـ عميو أف يقتنع بذلؾ وال يطمح في الكثير وىذا ما ترضى عنو 
العممانية، لكف اإلسبلـ بطبيعتو يرفض أف تحدد لو زاوية خاصة في الحياة وىذا ما أدى إلى 

 اصطداـ اإلسبلـ بالعممانية.

إذ يقوؿ القرضاوي "فقد يوجد الحكـ العمماني  لمحكم العمماني والعصبية الدينيةبالنسبة 
، وىنا يقدـ لنا أمثمة عف بمداف ذات الحكـ 2"الطائفية والعصبية الدينيةوتوجد معو التفرقة 

العمماني مثؿ لبناف "بمد عمماني الحكـ، وال تزاؿ الطائفية فيو عمى أشّدىا وال يزاؿ المسمموف 
الدولة ومغانـ الحكـ، حتى انتيى الوضع إلى مف سوء تنصيبيـ في مناصب  والدروز يشكوف

وىذا معناه أف العممانية ليست حؿ جذري  3الحرب األىمية، التي جرت الخراب عمى الجميع".
إليقاؼ جميع المشاكؿ التي تعاني منيا األمـ واألدلة القاطعة عمى ذلؾ تثبت نفسيا واقعيا بعيدا 

 عف العصبية والتحيز.
                                                           

1
 .2;ٕٚعف انمشضأ٘، اإلعالو ٔانعهًاَٛح ٔخٓا نٕخّ، يظذس عاتك، ص -

2
 .  42، ص 8;;5، 5ح، انماْشج، طنذُٚٛح ٔانسم اإلعاليٙ، يكرثح ْٔثٕٚعف انمشضأ٘، األلهٛاخ ا-

3
 .  42، ص َفغًّظذس ان-
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ذا كاف المسيحي قادرا  عمى قبوؿ مبدأ العممانية لتنظيـ حياتو فإف "المسمـ ما داـ مسمما وا 
الدولة وشؤوف  ج حياتو مف آداب المائدة إلى بناءال يقبمو ألنو مقيد بشريعة مفصمة تحدد لو مني

 1".الخالفة أو اإلمامة العظمى

اهلل  ويقدـ القرضاوي تعريفو لمعممانية والذي يبلحظ عميو النفي والنكراف في قولو "عزؿ
تعالى عف حكـ خمقو فميس لو عمييـ سمطاف، كأنيا ىـ آلية نفسيـ فيـ يفعموف ما يشاؤوف 

 2ويحكموف ما يريدوف وال يسألوف عما يفعموف".

ويتضح مف خبلؿ ما سبؽ اتفاؽ وجيات النظر حوؿ العممانية بيف كؿ مف محمد عمارة 
اف المطمقة التي تبتعد شيئا فشيئا اإلنس حريةيعتبر كؿ منيما أنيا تعبير عف  والقرضاوي حيث

عف الشرع، وعميو فإف العمؿ بيا غير مقبوؿ بؿ إف القرضاوي يذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف 
يتساءؿ كيؼ لمعممانييف أف يبقوا عمى قيد الحياة، بمعنى أنو يدعوا إلى تطبيؽ حد الشرع عمى 

 أولئؾ الذيف يعتبرىـ قد خرجوا عف ديف اهلل إلى ديف البشر.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 .  40ص ،يظذس، عاتك  ،األلهٛاخ انذُٚٛح ٔانسم اإلعاليٕٙٚعف انمشضأ٘،  -

.58 – 51ٕٚعف انمشضأ٘، انرطشف انعهًاَٙ فٙ يٕاخٓح اإلعالو، يظذس عاتك، ص ص -
2
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 مبحث الثالث: رؤية نقدية توفيقيةال

 طو عبد الرحمن: -

بوجود عدة مفاىيـ متداولة بيف البشر تعودوا عمى استخداميا  *يرى طو عبد الرحمف
وباتت أمرا بديييا واعتقد الناس أنيـ قد أدركوا معناىا الحقيقي ونقصد مف بيف ىذه المفاىيـ 

" مف جنس ىذه األلفاظ المتداولة التي الدين والسياسة"ويبدو أف الكممتيف " الدين والسياسة
تزدحـ فييا المعاني وتمتنع عمى تماـ الضبط، فيضطر المرء بحكـ الحاجة إلى استخداميا إلى 

، وبيذا المعنى يضطر البشر عمى االختيار بيف ىذيف الممكنيف 1أف يقرر أحد معانييا تحكما"
 ي.فتظير عممية التفرقة بيف السياسي والدين

وقد أدى الخوض في ىذه المسألة إلى إبراز الخمط الموجود بينيما تجعؿ مف المستحيؿ 
التعامؿ معيا وتحيمنا إلى متاىات كبرى، وقد توّلد عف ذلؾ الشؾ الذي يحاوؿ كشؼ الحقيقة 

 2سعيا إلى الوصوؿ إلى نتيجة خالية مف التناقض.

 روحتحدث عنو في مؤلفو "ي ويستند طو عبد الرحمف في مشروعو الفكري الديني الذ
" عمى مسممات مف بينيا أف اإلنساف يعرؼ عمى أنو حيواف اجتماعي بطبعو وىذا ما الدين

يجعمو يقـو بعدة وظائؼ مف بينيا الوظيفة السياسية وىذا ما يجعمو سياسي ويمكف لو أف يؤدي 
وظيفة دينية فيتحوؿ إلى الحيواف الديني، وىذه النظرة تتعمؽ أساسا بعالـ الوجود الواحد بمعنى 

اف يعبر عف نفسو مف خبلؿ أفؽ واحد فقط وىذا ما يعبر بأف "اإلنساف كائنا أفقيا غير أف اإلنس
 3مودي".ع

                                                           
نهغاٌ كرثّ>ا اْى يٍذخظض فٙ انفهغفح انهغح ٔانًُطك، ٔفشَغا،دسط انفهغفح فٙ انًغشب  يعاطش،(فٛهغٕف يغشتٙ 22;5)ٍ>* طّ عثذ انشزً

 .95عذ انٗ >انغٛذ ٔنذ اتاِ اعالو انفكش انعشتٙ يذخال نخاسطح انفكش انعشتٙ انشاُْح،يشخع عاتك، ص  ذدذٚذ انًُٓح فٙ ذمٕٚى انرشاخ، ٔانًٛضاٌ،
1

 .49، ص 4054، 4طّ عثذ انشزًٍ، سٔذ انذٍٚ يٍ ضٛك انعهًاَٛح ئنٗ ععح االئرًاَٛح، انًشكض انثمافٙ انعشتٙ، انذاس انثٛضاء، انًغشب، ط -
2

 .  :4أَظش انًظذس َفغّ، ص -
3

 .90َفغّ، ص  انًظذس-
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وىذا يعني أف اإلنساف يقتصر عمى العالـ المحسوس فقط وال يمكف لو أف يتعداه بأي 
، فقد اعتبر 1حاؿ مف األحواؿ وىذا ما يعرؼ عف طو عبد الرحمف "قصور الوجود اإلنساني"

نساف ال يتجاوز عالـ واحد ألنو مرتبط بالجسمية بصفة كمية، بمعنى أف اإلنساف ىؤالء أف اإل
يرتبط بأجساـ العالـ الخارجي فالمنيج التجريبي ال يتحقؽ إال في ظؿ التعامؿ مع أجساـ 

 الطبيعة واإلنساف مف ىنا ال يستطيع أف يتعامؿ إال مف خبلؿ الطبيعة المميئة بأجساـ.

ف أف ىذه المسّممة خاطئة حيث يؤكد أنو يمكف لئلنساف بوجود بينما يرى طو عبد الرحم
، 2باإلنساف المتعدي، وىو اإلنساف الذي يسع وجوده ألكثر مف عالـ واحد"اآلخر وىذا يسميو "

جسـ اإلنساف يختمؼ عف جسـ يكوف واحدا في زماف أو مكاف فاألنو ال يمكف لمجسـ أف 
أبعاد زمنية كالماضي والحاضر والمستقبؿ ويتـ ذلؾ مف الحيواف والجماد، كما أف اإلنساف لو 

خبلؿ العقؿ الذي ىو غائب في العناصر الطبيعية السالفة الذكر، إذ يقوؿ "اإلنساف يفضؿ 
، أي 3عقمو وذاكرتو ومخيمتو وال شعوره ورؤاه، يممؾ القدرة عمى االنفكاؾ عف العالـ المرئي"

د عالـ غيبي ال يمكف برىانو إال مف خبلؿ حدوث ىذا االنفكاؾ يقتضي وجود آخر ىو وجو 
تصديؽ جاـز وىو اإليماف، وىذا ما جعؿ طو عبد الرحمف يعود إلى القوؿ بمسألة الروح في 

 اآلخر الميتافيزيقي. مقابؿ الجسـ وعميو تكوف الروح ضرورة لمفيـ مف خبلؿ فيـ العالـ

الروح بالجسد في  ىو عبلقة "، فاالنوجادلتواجد" و"ااإلنوجادويميز طو عبد الرحمف بيف "
 العالـ المرئي والتواجد ىو االنفصاؿ بينيما.

التفرقة يمكف الولوج إلى الفكرة التي يطرحيا طو عبد الرحمف حوؿ العبلقة ومف خبلؿ 
"فالفاعؿ السياسي )...(  المرئي الواحدالذيف يشتركاف في ىذا العالـ  الديني والسياسيبيف 

، فالرجؿ السياسي ما إف يستولي 4منطمؽ ارتحالو ىو العالـ المرئي ومستقره ىو العالـ الغيبي"
عمى حكـ ويمتـز بتدبير أحواؿ الرغبة حتى يعتبر نفسو مقدس، ويحاوؿ المحافظة عمى سمطتو 

                                                           
1

 .90يظذس عاتك، ص ،يٍ ضٛك انعهًاَٛح انٗ ععح االئرًاَٛح، طّ عثذ انشزًٍ-
2

 .95، ص َفغّ ًظذسان -
3

 .91انًظذس َفغّ، ص  -
4

 .28، صَفغًّظذس ان-
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المرئي إلى العالـ الغيبي بكؿ السبؿ فيتحوؿ مف مجرد إنساف إلى شبو باإللو بتحوؿ ىذا العالـ 
 وىو ما يسميو طو عبد الرحمف بالتغييب أو إخراج العالـ المرئي في ثوب العالـ الغيبي.

أما "الفاعؿ الديني فالظاىر أف منطمؽ ارتحالو ىو العالـ الغيبي ومستقره ىو العالـ 
ة بوجود اهلل وأنعامو ، وىذا معناه أف الفاعؿ الديني يرتبط بالعالـ الغيبي فروحو المؤمن1المرئي"

تستدعي بالضرورة حمده عمييا، وىذا اإليماف الخالص ىو ما ينعكس عمى سموؾ األفراد بمعنى 
 آخر ممارستيـ ومف ىنا يخرج الفاعؿ الديني مف محيطو الغيبي إلى محيطو المرئي.

هلل وىذا االرتقاء يدفعو إلى تحمؿ مزيد مف حيث يرتقي اإلنساف بفضؿ عباداتو 
لية والحفاظ عمى األمانة واتخاذ أسباب الحياة وشروطيا والتي تتعمؽ أساسا بالعالـ المسؤو 
 المرئي.

العالـ الغيبي إلى العالـ فيو إنزاؿ  بالتشييد،وىذا ما يصطمح عميو طو عبد الرحمف 
ليسا مستقميف كما  الديني والسياسيالمرئي. وىنا يخمص طو عبد الرحمف إلى نتيجة مفادىا أف 

قاببلف تؤدي إلى تحقيؽ أغراض مختمفة مف ي أذىاننا إنما ىما في رأيو طريقاف متترسخا ف
بمعنى العالـ الغيبي والمرئي وىو ما  التشييد والتغييبمجاالت الحياة باألخذ بعي االعتبار 

 وعمى اإلنساف أف يختار أحد الطريقيف. 2""منيجي التدبير المتعدييصطمح عمى تسميتيما بػ 

مة بانفصاؿ الديني عف السياسي واتخاذ كؿ الرحمف أف االعتبارات القائو عبد يؤكد ط
لمتعبد واحد منيما جانب يتكفؿ بشؤونو اعتبار خاطئ، بؿ الصحيح ىو أف كمييما يمثؿ طريقا 

 عمى حد سواء. والتسيد

                                                           
1

 .29، ص يٍ ضٛك انعهًاَٛح انٗ ععح االئرًاَٛح، يظذس عاتك ،طّ عثذ انشزًٍ-
2

 .5:0ص  َفغّ، انًظذس،-
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لقد قاـ طو عبد الرحمف بوضع االفتراضات واألسس في العبلقة القائمة بيف الديف 
ي كاف ييدؼ مف خبلليا أف تعبر عف نظرية بالوجود اإلنساني وانطبلقا مف والسياسة والت

 مسمّمة الوجود اإلنساني المتعدي، خمص إلى نتائج ثبلثة أساسية:

 ، )التشييد والتغييب(.1"مبدأ اختيار االتجاه الوجودي"تسمى األولى  -

أف التديف متعمؽ أساسا  ، وىذا معناه2أما النتيجة الثانية "مبدأ ازدواج البنية اإلنسانية"
فتمعب النسبية دور في  لمتسيسبالنظرة اإلنسانية، حيث تمعب الروح دور التشييد أما بالنسبة 

 التغييب.

، وىنا يفصؿ اإلنساف الحكـ 3وأخيرا النتيجة الثالثة ويسمييا "مبدأ احتيار المنيج التدبيري"
ما أف   يسمؾ طريؽ التدبير.فيختار بيف أحدىما فإما أف يسمؾ طريؽ الديف وا 

تفتح أماـ صاحبيا الرؤية االزدواجية بيف وعميو يمكف القوؿ بأف ىذه النتائج الثبلث 
وموقف ، الدين والسياسةالذي يدافعوف عف الفصؿ بيف  موقف العممانيينموقفيف متعارضيف 

 يحاولوف ربط السياسي بالديني. الذيف الديانيينكما سماىـ طو  رجال الدين

عبد الرحمف في البداية عف موقؼ العممانييف حيث يشير إلى أنيـ يعتقدوف  فيتحدث طو
بينما يعتمد الديني عمى البصيرة أي عمى معطيات  العالم المرئيفي تطوراتيـ عمى بصر أي 

، وعميو يمكف تحديد العمماني قضايا جزئيةيـ الروح مسائؿ شتى بينما يفيـ فتف العالم الغيبي
نيا تضييؽ الخناؽ عمى الوجود اإلنساني وىنا يقوؿ عبد الرحمف إزاء العممانية عمى أ طو موقؼ

نما بعكس ذلؾ في تضييقو". د"أف سعي العممانية ليس في تفسيح الوجو   4اإلنساني وا 

ومف خبلؿ ىذه الرؤية العممانية يشرع في بحث عف حريتو وبرىاف عمى وجوده إال انو ال 
الذي عبر  يقالتضإنشاء قوانيف بنفسو وىنا يتضح نو غير قادر عمى يستطيع البرىاف عمييا أل

                                                           
1

 .5:5ص عاتك، يظذس طّ عثذ انشزًٍ، سٔذ انذٍٚ يٍ ضٛك انعهًاَٛح انٗ ععح االئرًاَٛح، -
2

 .5:5، ص َفغّ ًظذسان-
3

 .5:5انًظذس َفغّ، ص  -
4

 .5:9ص ، َفغًّظذس ان-
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عنو طو عبد الرحمف بقولو "ال سبيؿ إلى أف يضع المواطنوف قوانينيـ بأنفسيـ، مدّبريف ألمورىـ 
 1العامة إال بتقرير الفصؿ بيف العمؿ الديني والعمؿ السياسي".

زودت اإلنساف بأفكار وىمية مف بينيا  العممانيةويذىب طو عبد الرحمف إلى القوؿ بأف 
أف إرادة اهلل تتعارض مع إرادة البشر وأف إرادة اهلل تسمب الحرية منو كما أف الديف ليس بوسعو 
التدخؿ في الشأف العاـ وأف السياسة ال يمكنيا التدخؿ في الشأف الخاص، وعميو فإنو ال يوجد 

 تدبير في الديف وال يوجد تعبد في السياسة.

ىنا يتضح أف مسألة التطبيؽ التي تكمف في إجبار اإلنساف عمى اختيار أحد  ومف
متجزئ بيف عالميف المجاليف دوف أي وسيمة لمتوسط بينيما فيصبح اإلنساف ىو ذلؾ الكائف ال

 .الديني والدنيوي

يؤكد طو عبد الرحمف عمى نقد العممانية حيث أنيا تيدؼ إلى تدبير شؤوف اإلنساف 
في حيف تبقى تزكية و يتحكـ في قراراتو وبالتالي يتخمص مف السيادة األلوىية فيصبح سيد ذات

النفس في نظر طو عبد الرحمف ىي أساس الذي يتعبد بو اإلنساف لمحؽ بدؿ الذات وىنا 
في  الممكعند ابف خمدوف تفيد السياسة ابف خمدوف إذ يقوؿ " موفؽ عبد الرحمفطو يستحضر 

ألف منطمقيا ىو التصور الحديث لمدولة الذي يحددىا بالسيادة المطمقة السيادة حيف تفيد عندنا 
منتحبل السياسة اإلليية، في حيف كاف منطمؽ ابف خمدوف ىو التصور اإلسبلمي لمدولة التي ال 

 2ينازع األلوىية في سيادتيا المطمقة".

و كما ثـ يتعرض طو عبد الرحمف إلى موقؼ المعارض لمعممانية وىو موقؼ األصولية أ
ويوضح التصور العاـ الذي يشترؾ فيو ىؤالء فيقوؿ "إف تسميـ المواطنيف  بالديانيينسماىا 

                                                           
1

 .5:9، ص عاتكيظذس  سٔذ انذٍٚ يٍ ضٛك انعهًاَٛح انٗ ععح االئرًاَٛح، طّ عثذ انشزًٍ ، -

.944انًظذس َفغّ، ص-
2
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 بالعمل الديني العمل السياسيحكاما ومحكوميف بوجود القانوف اإلليي يجعميـ يجمعوف بيف 
 1في تدبير شؤونيـ".

 ثـ يستنتج طو عبد الرحمف ثبلثة تصورات محورية تجمع بينيما:

 العمؿ الديني جزء مف العمؿ السياسي"أف -

 أف العمؿ السياسي جزء مف العمؿ الديني-

 2أف العمؿ الديني ىو عيف العمؿ السياسي".-

وىي  عالقة التدخلتتجسد عمى شقيف " الدين والسياسةثـ يوضح العبلقة السارية بيف 
الديف  إذ التماثلعالقة )...( دخوؿ الديف في السياسة ودخوؿ السياسة في الديف، والثانية 

 3والسياسة يتطابقاف".

 الديانيينأصؿ ويمجأ  في رؤية عممانيةالتي تفيد دمج الديف في السياسة ىي والرؤية 
ويأخذ عمى عاتقيـ األخذ بالمفاىيـ التنظيمية واآلليات التدبيرية لمحيد عف التطرؼ. أما بالنسبة 

ى عم لحكاـ، أدى إلى تدبير الديف عمبلإلى اندماج السياسة في الديف فيي طريقة لجأ إلييا ا
متسيد، فيتخذ صورتيف األولى ىي "مبدأ الحاكمية هلل" الذي يقـو عمى خدمة مصالحيـ وتحقيؽ ل

 4األمر اإلليي" وشيود األمر اإلليي"، أما الصورة الثانية فيي "مبدأ والية الفقيية".

زاميا واىتماميا بالقوانيف ويشترط طو عبد الرحمف إلى أف ىذه الصورة الثانية رغـ الت
 الوضعية إال أنيا أىممت الجوانب األخبلقية.

" الدين والدولة أو السياسةويخمص طو عبد الرحمف إلى أف حؿ اإلشكاؿ الخفي بيف "
وجود دولة ضيقا يصؿ ، ليس في وجود ضيؽ يفصؿ بيف الديف والسياسة وال في العممانيةأي 

                                                           
1

 .941يظذس َفغّ، ص  عثذ انشزًٍ، سٔذ انذٍٚ يٍ ضٛك انعهًاَٛح انٗ ععح االئرًاَٛح، طّ-
2

 .941، ص َفغّانًظذس  -
3

 .948انًظذس َفغّ، ص  -
4

- fair forum.org/wp-content/uploads/2014/religion-and-politics2 p 
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نما في تجاوزىما معا إلى   السعة يتداخؿ فيو المرئي والغيبيقضاء وجودي غاية في بينيما وا 
نما وحدة أولى تتبلشى فييا الحدود  ال فصل وال وصلتداخؿ المحمة والشذى" بتعبيره، فيناؾ " وا 

ؿ عاـ، وواضح أف ىذه الوحدة لسياسي بشكويقصد بالتدبير ىنا العمؿ ا التعبد والتدبيربيف 
المقاء الغيبي الذي عرض فيو الخالؽ أمانتو الثقيمة، فبادر اإلنساف إلى  ةالروحية تجمت في ثمر 

، التدبير أمانةحمميا متعيدا بالوفاء بحقوقيا إف قضى الخالؽ في ىذا المقاء العظيـ أف يكوف 
نسي فصار بذلؾ عبادة ىي األخرى أمانة، فصارت بذلؾ تدبيرا لوال انو ما لبث اإلنساف أف 

ؿ ما كاف موصوال ووصؿ ما لـ يكف " ففص"األمانةة و، ونسي حقيقعيده لمخالؽ، سبحان
 1مفصوال.

 الدعوىو الدعوى العممانية"فالدعوة االئتمانية التي نقوؿ بيا والتي بنيانيا عمى نقدىا 
تقوؿ بوجود وحدة أصمية بيف  فاالئتمانيةوىو البديؿ الذي طرحو طو عبد الرحمف  2"الديانية

" "األمانةسابقة عمى الفصؿ العمماني والوصؿ الديني وتتمثؿ ىذه الوحدة في  التعبد والتدبير
عمى ركنيف  الفيمسوؼ المجدد أف االئتماف يقـوالتي تحَمَميا اإلنساف بمحض إرادتو، واعتبر 
 سع إلى أقصاه، أحدىما اإليداع الرعائي ويوجدأساسييف يجعمف الوجود اإلنساني يتحرر ويت

 3ليي، والثاني االتصاؿ الروحي ويوجب حفظ الصمة بالمودع اإلليي.حفظ حقوؽ المودع اإل

 فكرة العممانية عند عبد الوىاب الميسري: -

مف أكثر المصطمحات إثارة لمجدؿ في الساحة العربية اإلسبلمية العممانية يعد مصطمح 
الذي  *"كعبد الوىاب الميسري" عممانيونولقد ظير في الفكر العربي المعاصر عمماء وباحثوف 

مف أبرز المفكريف الذي تناولوا المصطمح تحميبل ونقدا عمى الساحة الثقافية العربية  ديع

                                                           
1

- httPSm-hes-press.com/orbite/47413.html.  
2

 .1;2انذٍٚ يٍ ضٛك انعهًاَٛح ئنٗ ععح االئرًاَٛح، يظذس عاتك، ص  طّ عثذ انشزًٍ، سٔذ -
3

- https://m-hes-press.com/orbite/47413.html. 

يدًٕعرٍٛ يٍ األعًال ٔانذساعاخ انعذٚذج (، يزكش َٔالذ أدتٙ ٔتازث اخرًاعٙ يظش٘، ٚرًسٕس ئَراخّ زٕل :9;5-:400*عثذ انْٕاب انًٛغش٘> )

ٛض انظَٕٓٛٛح سح، ٔيٍ أْى يإنفاذّ> ئشكانٛح انرزٕل انظَٕٓٛٛح ٔانذساعاخ زٕل انعهًاَٛح انرٙ شكهد يسٕس سؤٚرّ نهسذاثح انغشتٛح فٙ أتعادْا انفكشٚ

يح(، عذ ئنٗ انغٛذ ٔنذ أتاِ، أعالو انفكش  4ضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح )يح(، انعهًاَٛح اند :ٔانُاصٚح َٔٓاٚح انراسٚخ، يٕعٕعح انٕٛٓد ٔانٕٛٓدٚح ٔانظَٕٓٛٛح )

 .559انعشتٙ يذخم ئنٗ خاسطح انفكش انعشتٙ انشاُْح، يشخع عاتك، ص 

 

https://m-hes-press.com/orbite/47413.html
https://m-hes-press.com/orbite/47413.html
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العممانية الجزئية اإلسبلمية، ونمتمس ذلؾ مف خبلؿ عدد مف الدراسات مف أشيرىا كتاب 
 .2002، ويحتوي عمى جزأيف نظري وتطبيقي صدر عاـ والعممانية الشاممة

ف مفيوـ العممانية ىو مفيوـ غامض، وىذا ما يؤكد عميو العديد مف المفكريف العرب إ
في محاولتيـ لضبط مفيـو العممانية لكونو مصطمح متشعب يعصر فيمو والوقوؼ عمى دقة 
فيو، وخصوصا عند ظيوره في الساحة العربية، وفي ىذا المجاؿ نجد محمد عابد الجابري يقوؿ 

مدعاة لمبس -كاف ومازاؿ–نو ما مف شعار مف شعارات الفكر العربي "يمكف القوؿ إجماال أ
 1وسوء التفاىـ كشعار العممانية".

يرى  العممانية من منظور مختمفواألمر نفسو بالنسبة لمدكتور عزيز العظمة في كتابو 
العربي وطريقة اشتقاقو، وىذا أف المصطمح غامض تاريخو وكيفية دخولو إلى المجاؿ التداولي 

يشير إليو كذلؾ محمد أركوف كونو يرى أف المصطمح غامض في تاريخو وأصولو االشتقاقية  ما
 2والفكرية.

وأىـ ما نريد الوقوؼ عميو ىنا، ىو المحاولة الرائدة التي قاـ بيا عبد الوىاب الميسري 
وليعيد تعريفيا بشكؿ مخالؼ، فأدخؿ عمييا بعض  لمعممانيةمف خبلؿ صياغتو لتعريؼ الخاص 

 .كالترشيد، التشيؤالمفاىيـ 

ويصرح بعض العممانييف العرب أف العممانية ظيرت في أوروبا نتيجة طغياف الكنيسة 
فصل السمطة السياسية والتنفيذية عن السمطة وعميو يعرفيا محمد أحمد خمؼ اهلل بأنيا "حركة 

مع أف الكثير مف الدراسات تتجو إلى النظر القائؿ  3"ن الدولةالدين عوليست فصؿ  الدينية
بمعنى استقبلؿ كؿ مف المجاليف عمى حدا وتمايزىا،  فصل الدين عن الدولةىي  العممانيةبأف 

ممارسات واقعية عف مجاؿ الديف ومضمونو الذي و حيث تبتعد السياسة بما فييا مف مضاميف 
 يمثؿ البعد الميتافيزيقي.

                                                           
1

 .591داالخ انكثشٖ فٙ انفكش انعشتٙ انًعاطش، يظذس عاتك، ص تٕذ ٔآخشٌٔ، انعهًاَٛح ٔانغانثشٛش س -
2

 .598، ص َفغّانًشخع  ،أَظش -
3

 .89، يظذس عاتك، ص 5ثذ انْٕاب انًٛغش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح، يح ع -
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عبد المجيد يّدعي أف "العممانية في الغرب ليست أيديولوجية أو نظاما فكريا أما وحيد 
نما مجرد موقؼ جزئي يتعمؽ بالمجاالت غير المرتبطة بالشؤوف الدينية الدائرة الشاممة" " وا 

 1".الالدينية والعممانية"غير النيائية" ويميز وحيد عبد المجيد بيف 

بمعنى أف العممانية ليست وليدة فكرة سياسية أو اجتماعية أو فمسفية خاصة، إنما مجرد 
تتعمؽ بدائرة معرفية محدودة تشمؿ المجاؿ البلديني بيذا المعنى ستفتقر العممانية جزئية فكرة 

 إلى الشمولية.

 2ية"ويذىب أحمد حسيف أميف إلى القوؿ بأف العممانية في الغرب ىي "المسيحية العممان
وكؿ ما يتعمؽ بشؤوف  االىتماـ بمجاؿ الحياةينبغي أف تركز اىتماميا عمى الدنيا بمعنى 

مثمما تيتـ بالشؤوف الدينية الروحية الغيبية، وىنا نمتمس الدعوة حسيف  اإلنساف وتدبير حاجاتو
طرفيف باتخاذ الوسطية والمساواة بيف ال ديني وبين ما ىو دنيويأحمد أميف لمتوفيؽ بيف ما ىو 

 مف أجؿ تأسيس مفيوـ واضح حوؿ العممانية. ديني وأخرويأي بيف 

وفي ىذه الرؤية يرى الميسري أف معظـ العممانييف العرب يحصروف العممانية في الدعوة 
ىو  يقوؿ "إف ما تريده العممانية إذ وىذا ما نمتمسو عند فؤاد زكريا اذإلى فصؿ الديف عف الدولة 

، وغيره مف المفكريف العممانييف العرب، 3إال إبعاد الديف عف ميداف التنظيـ السياسي لممجتمع"
أي أنو قاصر ضيق وجزئي وىذا يدؿ عمى أف المجاؿ الذي يحدده ىؤالء لمعممانية ىو مجاؿ 

 عمى استخداـ السطحي ليذا المصطمح ال يستوفي كافة الجوانب المتعمقة بشؤوف اإلنساف.

يحاوؿ الميسري إعادة دراسة المفيـو قصد الوقوؼ عمى ما يحممو مف أبعاد تركيبية وىنا 
 انطبلقا مف مختمؼ الدراسات التي أثيرت حوؿ مصطمح العممانية.

                                                           
1

 .:8، ص ، يظذس عاتك 5عثذ انْٕاب انًٛغش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح، يح  -
2

 .:8، ص َفغّ ًظذسان-
3

 .99ص  ،:400، 5يسًذ عهٙ انثاس، انعهًاَٛح خزٔسْا ٔأطٕنٓا، داس انمهى، ديشك ط -
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الحظ الميسري جممة مف اإلشكاليات التي تقؼ عائؽ أماـ تحديدي مفيـو موضوعي 
في جوىرىا عوائؽ ابستيمولوجية تبعدنا وشامؿ وممـ بالظاىرة العممانية، إف ىذه اإلشكاليات ىي 

عف فيـ العممانية، "وليس ىذا فقط فقد أدت حسب رأي الميسري إلى اختزالو وتبسيطو دوف 
 1النظر إلى أبعاده المركبة".

 ويمكف حصر ىذه اإلشكاليات فيما يمي:

، وىو ما سطح القضية تماما فصل الدين عن الدولةتعريؼ العممانية باعتبارىا -أ
 نطاقيا. وقمص

تصور العممانية مجموعة أفكار وممارسات واضحة، وىو ما أدى إلى إىماؿ -ب
 عمميات العممنة الكامنة والبنيوية.

 .آخذة في التحقق فكرة ثابتة ال متتاليةتصور العممانية باعتبارىا -ت

 .نموذج مركب وشامل لمعممانيةالغربي في تطوير  االجتماعإخفاؽ عمـ -ث

فظف الجميع أف معناه قد  مصطمح العممانية في الغرب في الستينياتاستقر معنى -ج 
 تحدد وبروز بعض الدراسات التي تتناوؿ الموضوع مف منظور جديد زادت المصطمح إبياما.

 2ربي.ممصمح في العالـ العحدوت مراجعة ل-ح

وفقا لممسيري أصبح موضوع العممانية موضوعا متدىورا في العالـ العربي، فبدال أف 
ا التاريخية ومع رؤيتنا يتجو الباحثوف إلى محاولة تعريفيا تعريفا مركبا وشامبل يتفؽ مع تجربتن

ولآلخر تحولت القضية إلى مناقشة متى نشأت العممانية؟ وىؿ ىي محمية أـ مستوردة لذواتنا 
 خبلؼ بشأف المصطمح نفسو. مةثنسبة إلى العالـ أـ العمـ؟ أي أف وىؿ العممانية 

                                                           
1

 .598انثشٛش ستٕذ ٔآخشٌٔ، انعهًاَٛح ٔانغداالخ انكثشٖ فٙ انفكش انعشتٙ انًعاطش، يشخع عاتك، ص -
2

 .58، يظذس عاتك، ص 5أَظش عثذ انْٕاب انًٛغش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح، يح  -
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، في العالـ العربي مؤيد ومعارضكما ازدادت العممانية تدىورا عندما انقسـ الباحثوف بشأنيا بيف 
راىا تحقيقا إلنسانية اإلنساف وتحكيما لمضمير، ، وبيف مف يثقافياإلحاد وغزوا  ار كفبيف مف يراىا 

يقؼ ضدىا والتسامح والمحبة، وأف مف ودفاعا عف حرية الفكر واإلبداع  وجب الخير في ذاتو،
 1يبغي العودة إلى العصور الوسطى

ويرى المسيري أف ىذه التعريفات ليا قيمة نفسية بالنسبة لمستخدمييا، ولكنيا ليست ليا 
نما ىي أحكاـ أخبلقية أية قيمة تفسيرية، وىي ليست بتعريفات تحاوؿ وصؼ الواقع و  تفسيره، وا 

جا مركبا ة فالمسيري حاوؿ أف يقدـ نموذة واألخبلقيوتعكس لنا رؤية أصحابيا، ومواقفيـ النفسي
لمعممانية، وذلؾ ال باعتبار العممانية مجموعة مف األفكار والممارسات الواضحة، وال باعتبارىا 

نما باعتبارىا  ابتة،فكرة ث اف بدرجات تتبدى في الزماف والمكمتتالية تأخذ شكؿ  رؤية شاممةوا 
 .مختمفة وبأشكاؿ متنوعة

 أو فصل الدين عن، العممانية من منظور تطبيق الشريعةإلى  كذلؾ المسيري لـ ينظر
ررا ذا المدخؿ لدراسة القضية قد أضر ض، أو أثر العممانية في المؤسسات الدينية، فيالدولة

العممانية بكؿ األبعاد النيائية لموجود اإلنساني،  وحاولة التعريؼ. لذلؾ فيو يدرس عبلقبالغا بم
 2رؤية شاممة لإلنسان والكون ككلأي أنو يرى العممانية باعتبارىا 

نما متتاليةفكرة ثلعممانية عند المسيري ليست فا اريخ تظير مف ، أي ظاىرة ليا تابتة وا 
 الدولة فصل الدين عن ، ففي المراحؿ األولى لبروز العممانية كانت تعنيخبلؿ مراحؿ متتالية

عمى بعض جوانب الحياة فقط، منيا المحاؿ السياسي واالقتصادي ويطمؽ المسيري  أي تقتصر
، أما المراحؿ األخيرة مف العممانية أطمؽ العممانية الجزئيةاسـ عمى ىذه المرحمة )األولى( 

في نياية المطاؼ إلى ، وبالتالي فيي متتالية بدأت بالجزئية لتصؿ العممانية الشاممةاسـ عمييا 
 .شمولية

                                                           
1

 .15-10اتك، ص ص ، انعهًاَٛح ذسد انًدٓش، يظذس ععضٚض انعظًح عثذ انْٕاب انًغٛش٘ أَظش،-
2

 .19-15، ص ص َفغًّظذس ان، اَظش-
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وبالنسبة لممسيري ىما بمثابة دائرتيف متداخمتيف في بعضيما البعض فالدائرة األولى صغيرة 
وكمية تحيط باألولى وتشمميا، وحسب  الشاممةالثانية كبيرة وىي  بينما الدائرة الجزئية،وىي 

 الكبرى. الدائرة الصغرى إال بالعودة إلى الدائرة فيـ المسيري ال يمكف

وقد ابتكر المسيري ىاتيف الدائرتيف كحؿ منيجي لضبط المصطمح إذ يقوؿ" إف مف أىـ 
إشكالية العممانيتيف، وجوىر ىذه  ما نسميواألسباب التي أدت إلى اختبلؿ مصطمح عممانية 
في الواقع التحميمي الغربي أـ العربي يشير اإلشكالية أف مصطمح عممانية سواء في الخطاب 

...( إلى أكثر مف مدلوؿ، ولحؿ ىذه اإلشكالية يمكننا تخيؿ متصؿ مف المداوالت في األمر)
 1"العممانية الشاممة، وفي الطرؼ األخر ما نسميو العممانية الجزئيةأقصى أطرافو ما نسميو 

 عممانيتيفليا إلى  ومف خبلؿ ىذا قدـ المسيري رؤية جديدة لمعممانية تتجمى في تقسيمو
 وعممانية شاممة.عممانية جزئية، 

 فما المقصود بالعممانية الجزئية والعممانية الشاممة؟

 :العممانية الجزئية

ية، اجرائية( )...( ومف تـ ال تتسـ بالشموؿ وتذىب ىذه الرؤية رغماتبرؤية جزئية لمواقع )"ىي 
 الدين. وىو يعبر عنو بعبارة فصؿ االقتصادوربما  فصل الدين عن عالم السياسةإلى الوجوب 
ينظر المسيري إلى ىذه الرؤية عمى أنيا رؤية جزئية ال تتعامؿ مع أبعاده الكمية  2" عن الدولة

وىذه الرؤية الجزئية " تمـز الصمت تماما بشأف المرجعية األخبلقية واألبعاد الكمية والنيائية 
حياتو العامة، األمر الذي يعني أنيا صيغة و لممجتمع ولسموؾ الفرد في حياتو الخاصة، )...( 

                                                           
.;45، يظذس عاتك، ص 5عثذ انْٕاب انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانشايهح، يح-

1
 

.440، ص َفغًّظذسان-
2
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تترؾ حيزا واسعا لمقيـ االنسانية واألخبلقية المطمقة، بؿ لمقيـ الدينية ما دامت ال تتدخؿ في 
 .1عالـ السياسة اي أنيا صيغة ال تسقط في النسبية أو العدمية "

وىذه العممانية  نسانية، العممانية األخالقية أو العممانية اال العممانية الجزئيةويمكف تسمية 
حيزه االنساني يتحرؾ  لئلنسافبؿ تترؾ  لمادية/ا في الواحدية الطبيعيةالجزئية " ال تسقط 

، فيذه العممانية تحرص عمى بعض الجوانب االيجابية دوف السقوط في العدمية المادية 2فيو"
ا النوع مف إضافة إلى ذلؾ يذكر المسيري أف كثير مف المفكريف يروف ال تعارض بيف ىذ

العممانية وااليماف الديني، وىو واحد مف بيف ىؤالء بمعنى يمكننا التعايش والتكامؿ والحوار، 
 .الجزئي لمعممانيةاطار المفيـو سيري ال يتـ إال في وىذا حسب الم

 العممانية الشاممةإال انو ال يمكف تقبؿ  العممانية الجزئيةإذ يذىب إلى قوؿ أنو يمكف قبوؿ 
 ألنيا تنكر االنساف والقيـ ككؿ.

عممية حتمية موجودة في جميع المجتمعات باستثناء  فصل الدين عن الدولةإذ يرى اف عممية 
بعض المجتمعات الموغمة في البساطة والبدائية حيث نجد أف رئيس القبيمة ىو النبي والشاعر 

ة تمعات المركبة نوعا ما ا في المجتموالكاىف، وأف طقوس الحياة اليومية طقوس دينية. أم
التي يحكميا ممؾ  الوثنيةيف السمطات أو المجاالت المختمفة، وحتى في االمبراطوريات ب ايزتم

 متالو، فاف تمة تمايزا بيف الممؾ المتألو وكبير الكينة وقائد الجيوش.

 يمكف كما ال المؤسسة السياسيةحسب المسيري ال يمكف أف تتوحد مع  فالمؤسسة الدينية
د بالمؤسسة الدينية، وليقدـ حجة عمى ما يقوؿ يستحضر حديث ممؤسسة التعميمية أف تتوحل

 الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ: "أنتـ أعمـ بأمور دنياكـ".

                                                           
.495، ص 4004، 5عثذ انْٕاب انًغٛش٘، انهغح ٔانًداصٍٚ انرٕزٛذ ٔٔزذج انٕخٕد، داس انششٔق، انماْشج، ط-

1
 

.440، يظذس عاتك، ص 5انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانشايهح، يحعثذ انْٕاب -
2
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 بإمكافمؤسسات مثبل في القطاع الزراعي يف الب إذ يستنتج المسيري مف ىذا الحديث التمايز
بعيد كؿ البعد عف الديف إلى  و العممية الدنيويةر، حسب مقدار معرفتلممرء أف يؤبر أو ال يؤب

 مة تمايزا بيف المؤسسة الدينية والمؤسسات الدولة.أف ث

موف بيذا الفصؿ أي . فسوؼ يقبيتصوروف أنيـ أعداء لمعممانية ويعتقد المسيري أف كثيرا ممف
 .1فصؿ بعض جوانب المجاؿ السياسي واالقتصادي عف الديف

 باإلمكافعمى ىذا فانو يرى أف العممانية عممية موجودة في كؿ المجتمعات، أصبح  وبناءا
تحتـر  العممانية الجزئيةوأف  دين عممانيوأف االسبلـ  عقيدة عممانيةالقوؿ بأف المسيحية 

 الحريات الشخصية، وتجعؿ االنساف حيز يتحرؾ فيو.

تبطت بالمراحؿ التكوينية األولى مف التي ار  العممنة الجزئيةالمسيري "كيؼ أف ظاىرة  ويبرز
التاريخ الغربي، قد تراجعت مع تصاعد معدالت العممنة واختراقيا مختمؼ مجاالت الوعي 

 .2والسموؾ"

ومف خبلؿ التحوالت البنيوية التي شيدتيا الظاىرة االجتماعية. تجاوزت المجاؿ االقتصادي 
اصة والعامة، وذلؾ راجع إلى التطور والسياسي لتشمؿ مختمؼ المجاالت الحياة بما فييا الخ

يف ب الذي شيدتو مؤسسات الدولة مف االعبلـ وثقافة الخ. وىذا ما أدى إلى عدـ وضع حاجز
 العاـ والخاص وبيف مجاؿ الدولة ومجاؿ المدني.

ضعيؼ جدا ألنيا تبقى عاجزة  ج التفسيري لمعممانية الجزئيةالنموذوبالتالي يعتبر المسيري أف 
ج كمي وشامؿ أكثر تعبيراتيا، وليذا حاوؿ ايجاد نموذفي مختمؼ  ممنةالععف متابعة ظاىرة 

و كامف تفرعت عن "نموذج ادراكيوفاعمية، وىذا نموذج كمي حسب المسيري ىو  استيعابا

                                                           
.;5-59ص  ص ، يظذس عاتك،5أَظش> عثذ انْٕاب انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانشايهح، يح-

1
 

. ;4،ص  :400،  ;5ازًذ عثذ انسهٛى عطٛح، أٔساق فهغفٛح، انعذد-
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آخذة في  متتالية نماذجية تتحقؽ تدريجيا في الزماف، ومف خبلؿ عمميات عممنة متصاعدة
 1االتساع"

إذ الحظ المسيري أف العممنة في المراحؿ األولى )العممانية الجزئية( تختمؼ تماما عف العممنة 
اصبح مباحا في  فبعض ما كاف مرفوضا وغير مقبوؿ. في المراحؿ األخيرة )العممانية الشاممة(

 أزمنة األخيرة.

 لشاممة:العممانية ا

لمعالـ ذات بعد معرفي )كمي ونيائي( تحاوؿ بكؿ صرامة تحديد عبلقة الديف  رؤية شاممة"ىي 
اطار تدور في  والمطمقات والماورائيات بكؿ مجاالت الحياة، وىي رؤية عقبلنية مادية،

، التي ترى اف مركز الكوف كامف فيو، غير مفارؽ أو المرجعية الكامنة والواحدية المادية
ال تحوي أية بأسره مكوف أساسا مف مادة واحدة ال قداسة ليا و  متجاوز لو)...(، وأف العالـ

وفي حالة حركة دائمة ال غاية ليا وال ىدؼ. وال تكثرت بالخصوصيات أو التفرد أو  ،أسرار
 2المطمقات أو الثوابت. ىذه المادة )...( تشكؿ كبل مف االنساف والطبيعة"

والعممانية كما يذىب المسيري لتفسيرىا ىي الواحدية المادية التي تمغي الحيز االنساني تماما. 
 يوجد فييا سوى الحيز الطبيعي المادي. ال

ع عف ىذه الرؤية منظومات معرفية وأخبلقية وتاريخية، إذ تصبح الحواس والواقع المادي فر توت
مصدر المعرفة، أما أخبلقية تكوف المعرفة المادية فييا ىي المصدر الوحيد لؤلخبلؽ وأخرى 
تاريخية فالتاريخ يتبع مسارا واحدا وأف اتبع مسارات مختمفة فانو سيؤدي في نياية األمر إلى 

 عمى أنو جزء ال يتجزأ مف الطبيعة /المادة. لئلنسافالنيائية وسينظر  النقطة

                                                           
.;4، يظذس عاتك، ص 5يحعثذ انْٕاب انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانشايهح، -
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.440، ص َفغًّظذس ان-
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جاوز واالختيار األخبلقي ليس لو وعي مستقؿ وحدود مستقمة تفصمو عنيا. وغير قادر عمى ت
يتـ تسويتو وتفكيكو بالكائنات األخرى بمعنى كؿ األمور نسبية زمنية ال قداسة  وأن الحر أي

 .1ليا

 .2نية الشاممة حسب المسيري بػ "العممانية الطبيعية المادية"ويمكف تسمية العمما

أو  مجرد فصل الدين أو الكينوتويصؿ الميسري في نياية األمر أف العممانية الشاممة "ليست 
نما فىذه القيمة أو تمؾ عف الدولة أو عما يسمى الحياة العامة   صل لكل القيم الدينيةوا 

)...( عف العالـ، أي أف كؿ مف االنساف )...( والطبيعة، بحيث يصبح  واالخالقية واالنسانية
 .3العالـ مادة نسبية ال قداسة ليا"

وبالتالي فيي رؤية كمية تؤمف بالمادة وتعبر عف نفسيا في كؿ نواحي الحياة، حيث أصبحت 
القوؿ المادة ىي المعيار الوحيد لمحياة، ويرى المسيري أف معظـ الدارسوف ال يجرؤوف عمى 

نما يصرحوفبالعممانية الشاممة،  ، أي أنيـ يعتقدوف في واقع األمر أنيـ بالعممانية الجزئية وا 
. ولكف عمى مستوى الممارسة العممية والواقع فصل الدين عن الدولةيديروف حياتيـ عمى أساس 

نحو  ، التي تتـ عمىالعممنة الشاممةالفعمي، في جميع مجاالت الحياة فيـ يخضعوف لعمميات 
 والمؤسسات االعالمية، والدولة المركزية، قطاع المذةنيوي عف طريؽ مؤسسات عديدة مثؿ الب

توجو المجتمع  وىكذا وفقا لممسيري إف "عمميات العممنة الشاممة البنيوية مف القوة حيث إنيا
 .4ال يشعر بيا أعضاء المجتمع أنفسيـ" وجية مغايرة تماما،

وينتيي المسيري إلى التمييز بيف العممانيتيف حيث أف الفرؽ يكمف "في مراحؿ تاريخية، لنموذج 
نما ظاىرة ليا تاريخ وتظير مف خبلؿ حمقات  واحد، فالعممانية ليست مجرد تعريؼ ثابت وا 

                                                           
445- 440اَظش، عثذ انْٕاب انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح، يظذس عاتك، ص ص -

1
 

.:4، ص 4008، 9، داس انششٔق، انماْشج، يظش، ط5عثذ انْٕاب انًغٛش٘، يٕعٕعح انٕٛٓد ٔانٕٛٓدٚح ٔانظَٕٓٛٛح، ج-
2
 

.544-545ص ص  ، انعهًاَٛح ذسد انًدٓش، يظذس عاتك،عضٚض انعظًح ش٘عثذ انْٕاب انًغٛ-
3
 

.42، يظذس عاتك، ص 5عثذ انْٕاب انًغٛش٘، انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانشايهح، يح-
4
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. ومعناه أف العممانية قطعت شوطا مف جذور جزئية تتعمؽ بوجية واحدة تتمثؿ في 1متتابعة"
 يف عف الدولة إلى عممانية كمية شاممة ذات أبعاد مادية.فصؿ الد

 ويمكف تحديد المراحؿ المتتالية النماذجية لمعممانية كما يمي:

المرحمة األولى: يحؿ االنساف مركزا لمكوف في العالـ وبالتالي فيو مرجعية ذاتو ويصبح فييا 
 االلو ميشما.

االلو قد زحزح مف الطبيعة ومعنى ىذا أف المرحمة الثانية: االنساف يعيش داخؿ الطبيعة و  
االنساف جزء ال يتجزأ مف الطبيعة وبالتالي أصبح مركز الكوف ىو الطبيعة المادة وليس 

 مادية عصر الحداثة.أو  المادية الصمبةوىذه المرحمة تعرؼ بمرحمة  االنساف

حدود واليويات ويذىب حيث ينتمي فييا المركز وال مرحمة المادية السائمةالمرحمة الثالثة: وىي 
نظرتو حوؿ طبيعة العممانية حيث  الكاتب السوداني عبد السبلـ سيد أحمد إلى مشاركة المسيري

أحمد فكرة عبد  فؽ معو عمى أف العممانية ليست واحدة في حيف يتجاوز عبد السبلـ سيدتي
وعميو يؤكد عبد السبلـ سيد  وأخرى شاممة واحدة جزئيةالوىاب المسيري حوؿ وجود العممانييف 

 أحمد وجود ثبلثة دوائر لمعممانية:

الجانب السياسي وىذه العممانية تقتصر عمى  مبدأ فصل الدين عن الدولةالدائرة األولى: ىي 
 فقط.

وىي متمثمة في بروز الفكر العقبلني الطبيعي بمعنى المرجعية  : العممنة الفكريةالدائرة الثانية
 المادية.

وىي تشمؿ الدائرتيف السابقتيف وتقوـ عمى احبلؿ المنظومة ة االجتماعية نمالعمالثالثة: الدائرة 
 .2متكاممة مف القيـ واألخبلؽ والعبلئؽ االنسانية بعيدة عف الديف

                                                           
  .442، ص عاتك يظذس، 5ج انعهًاَٛح اندضئٛح ٔانعهًاَٛح انشايهح، ،انْٕاب انًغٛش٘عثذ  
1
 

.8:، صَفغًّظذس ان ،اَظش-
2
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الدائرة الكبرى ذات اطار محدود إلى  الدائرة الصغرى الجزئيةوبيذا المعنى تنتقؿ العممانية مف 
 ذات اطار شامؿ وكمي. الشاممة

وسعنا القوؿ أف المسيري تي تتراوح بيف الجزئية والشاممة ببعد عرضنا حوؿ مستويات العممانية ال
د المسيري إلى تقديـ بعد عرضو لمجاالت انتشارىا تـ يعمقد قاـ بنقد تفكيؾ العممانية الشاممة 

 ف بينيا:البديؿ عف العممانية الشاممة انطبلقا مف مجموعة مف الخطوات م

 "رفض تمجيد الذات-

 ادارؾ أثر االمبريالية-

 إدراؾ الضعؼ الداخمي-

ولـ يكتفي المسيري بيذا القدر بؿ راح في مطمب الذي يشير فيو إلى  1عدـ العودة لموراء "-
 البديؿ المطروح يستند فيو عمى منطمقات أساسية نذكر منيا.

 "رفض اليقيف الكامؿ مع االجتياد المستمر-

 التحكـ الكامؿ في الواقع بإمكانيةالعتقاد رفض ا-

 2ال يصطدـ معو بؿ يتوافؽ مع متطمباتو" يكوف النموذج البديؿ نابع مف التراث-

نما يدعوا إلى تأسيس  وعميو يدعو المسيري إلى عدـ االكتفاء بنقد النموذج الغربي، فحسب وا 
 العربية لضماف التقدـ في مجاؿ العمـ والمعرفة. بدائؿ جديدة تنطمؽ مف ذات

 

 

                                                           
.::4انسهٛى عطٛح، أٔساق فهغفٛح، يشخع عاتك، ص ازًذ عثذ -

1
 

.::4انًشخع َفغّ، ص -
2
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 خالصة الفصل:

 اعتبرتيمكف أف يتمخص موقؼ مفكري العممانية مف خبلؿ المؤلفات العديدة التي 
بمثابة ىجوـ أو ثورة ضد التيار العمماني ومف أشير ىذه الردود ما قدمو رشيد رضا حوؿ 

ف، نقض االسبلـ وأصوؿ الحكـ ردا عمى عمي ر الحسيفة. وما تقدـ بو الشيخ محمد الخضالخبل
عبد الرزاؽ فاف كاف ىؤالء قد قبموا فكرة االصبلح وسعي إلى تحقيؽ االستقرار داخؿ األمة 

ىا جريمة في حؽ العربية االسبلمية إال أنيـ يرفضوف فكرة فصؿ الديف عف الدولة معتبريف إيا
ال يختمؼ كثيرا فيـ يؤكدوف  رفاف األموبالنسبة لبلتجاه السمفي المعاصر الديف ومروقا عنو،

ماني، معلعمى نبدىـ لمعممانية ونجد مف أبرزىـ يوسؼ القرضاوي صاحب كتاب التطرؼ ا
 الغمو العمماني. ومحمد عمارة بمؤلفو سقوط

ليس ليـ فيو  وف في ماعي فتنة العصر، وأف أصحابيا يخضفالعممانية مف منظورىـ ى
عمـ وال دراية، فالديف كمو مف نصيب الباحث فيو، ويقصدوف الفقيو أو االماـ، كما يؤكدوف فكرة 
العممنة ليست فكرة بريئة بؿ إف أصحابيا يزعموف انتماءىـ لديف ودفاعيـ عنيـ في حيف 

 يكتموف في أنفسيـ فسادا عظيما لؤلمة االسبلمية.

يا االتجاه السمفي في كوف االسبلـ عمماني في جوىره وتمثؿ أىـ أفكار التي اعترض عمي
براقة تخضع القارئ لموىمة  بييدؼ إلى دفاع االنساف يحمي حريتو فميست ىذه إال مجرد أكاذي

زعـ مانييف وكؿ منيما يوالعم يفاألولى ومف ىنا بات وال يزاؿ الصراع مستمرا بيف االسبلمي
 ىو أصمح لو وألمتو العربية االسبلمية. عمى االنساف بحكمتو أف يختار مااالصبلح ف

وسطية ؿ ىذه االشكالية يمكف أف يتصدى لو موقؼ آخر يدعو إلى اتخاد الأف حويبدو 
نجد عمى سبيؿ المثاؿ عبد الوىاب المسيري الذي يميز بيف العممانييف معيارا أساسيا يقـو عميو ف

إلى القوؿ االئتمانية حيث يؤسس  فيحبذوا األولى وينفي الثانية بينما يذىب طو عبد الرحماف
نما يعتبراف أمانة حممت لبلنساف.جميعا، فالديف والسياسة ال أحد ي لمسؤولي األطراؼ  عينو وا 
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الفكر  إشكالياتأساسية من  كإشكاليةومن خالل االشتغال عمى مفيوم العممانية 
 يمي: المعاصر توصمنا إلى مجموعة من النتائج نجمميا فيما العربي

إن مصطمح العممانية مصطمح خالفي ال يقصد بو العمم أو العالم وال يعني فقط بفصل -
ون بفحص التراث وتطبيق ون المعاصر المفكر الدين عن الدولة بل تيتم العممانية كما رأى 

 المناىج العممية قصد دراستو، ومن ىنا تصبح العممانية ىي الدراسة العممية لمتراث.
تعود جذور العممانية إلى عصر األنوار والتي ظيرت كرد فعل كان حتميا نظرا لسيطرة -

 الكنيسة عمى كافة مناحي الحياة.
نتيجة لعدة عوامل  اإلسالميةالتيارات العربية كان تعاطي مع العممانية عند بعض 
رسالمنيا: التخطيط الييودي والحمالت الصميبية  البعثات الفكرية إلى أوروبا وكان التمقي  وا 

لمعممانية يشير إلى االنحراف في العقيدة واالنبيار بالنموذج الغربي والتخمف الذي عرفو 
 الفكر العربي.

التيار السمفي في العصر الحديث بأنو يتبنى مشروع يزعم كل من االتجاه العمماني و 
ييدف إلى النيوض باألمة العربية، فقد اعتقد العممانيون أن العممانية وسيمة  إصالحيا

دولة مدنية قائمة عمى العدل  ءوار سالمقاومة االستبداد والتعصب الديني والطائفي، 
  والمساواة في الحقوق والواجبات.

حسن حنفي، محمد  أمثاليذىب العممانيون في الفكر العربي المعاصر من بينما 
أركون، وصادق جالل العظم وغيرىم إلى الوقوف عمى مسافة زمنية واحدة من األديان بحيث 
تكفل الدولة لألفراد حماية أديانيم وحرياتيم ومعتقداتيم وما ييمنا في ىذا السياق ىو 

نيين دون االنطالق من نمطية األحكام المسبقة، وما االستفادة من مضامين نصوص العمما
ييدف إليو العممانيون في محاولتيم لمفصل بين السمطة الدينية والدنيوية المتمثل في تأسيس 

وال يجبر عميو، فقد  اإلنسانالنظام وتوزيع الوظائف، عمما أن الدين مسألة شخصية يختره 
، إنسانيةباستخدام طرق عنيفة غير  اإلسالماعتاد بعض رجال الدين والفقياء الدعوة إلى 

 المشاكل االجتماعية. انبثقتلك ذوفي ظل 



 الخاتمة
 

132 

 

أما التيار السمفي )عمماء األزىر( فيؤكد عمى أنو المرجع الوحيد وفقا لدستور فيما 
والمسممين من األفكار  اإلسالمعمى اعتبار أنو يحمي  السالميةيتعمق بشؤون الدعوة 

  طرف اآلخر.الخاطئة التي جاءت من ال
 إدماجيعتبر االتجاه السمفي المعاصر والذي يفصل بين الدين والسياسة حيث يحاول 

وشؤون الدعوة  اإلسالمالسياسة في الدين بأنو المنوط وحده دون غيره بالقيام عمى شؤون 
وبيانيا وتبميغيا، ويؤكد أنصار ىذا الموقف بان التنوير بدا مع الرسول صمى اهلل عميو وسمم 

لصحابة ىم أساس التنوير في المجتمع، كما يؤكدون عمى نفييم لمحاولة قراءة عممية نظرا وا
 إدراكألن الدين عمم في حد ذاتو، وليس معرفة عامة، كما أنو ال تسمح الفروقات الفردية في 

واتخاذ القرار إلى أىل الذكر، وليس  االعتباروالذكاء بالفيم الموضوعي لمتراث، وعميو رد 
 د بأىل الذكر إال أنفسيم ىم.المقصو 

السياسي يكون بناءا عمى  اإلسالمنجد أن تقبل أفكار العممانيين ورفض مقترحات 
عدم تناقض العممانيين مع أنفسيم حيث يشكمون وحدة متجانسة تدعو إلى أعمال الفكر 

 وتحقيق المصالح العامة. باإلنسانودراسة التراث واالىتمام 
ياسي فيقع في التناقض حينما يرفض من جية فكرة الفصل الس اإلسالميأما التيار 

بين الدين والدولة، تم يطالب برد االعتبارات السياسية واالجتماعية واالقتصادية إلى سمطة 
ذا سممنا بيذا مرجعية لكل أمر معناه تفضيل المنطق سنجد أن اختيار الدين ك وىي الدين، وا 

التفضيل معناه التميز الذي ينبعث من الفصل بين  الدين عمى كل االعتبارات األخرى، وىذا 
 ما ىو ديني وكل المجاالت األخرى.

ما نريد قولو ىنا أن رجال الدين الذين يرفضون التمييز ىم أنفسيم يقرون بو عمميا 
، كما أنيم يقعون أخرويحينما يفصمون عمى سيل المثال بين ما ىو عمم دنيوي وما ىو عمم 

إلى الدولة المدنية من جية ثم يطالبون بأن تعتمد ىذه الدولة عمى  في تناقض حينما يدعون
 الخالصة. اإلسالميةالمرجعية 
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أما العممانيون فيم عمى عكس من ذلك، أنيم يتشجعون لتفكير في مسألة ويطالبون 
 اإلسالميينبيا قوال لكنيم ىم أيضا يقعون في تناقض حينما يطمبون المشروعية من الدعاة 

 من أجل تبرير أعماليم وسموكاتيم.
فال تزال نخبة المجتمع العربي اإلسالمي يتساءل حول طبيعة الدولة التي من 
المفروض  يعيش في كنفيا والمصير الذي سيقبل عميو، وىل سيقبل عمى شكل الدولة الدينية 

ءلون من جية نظرا لوجود تيارات إسالمية أم عمى دولة مدنية يتساوى فييا األفراد، كما يتسا
أخرى عن إمكانية تطبيق الحدود في مجتمع متخمف لم يقبل عمى تقدم واالزدىار ومجتمع 

 متحضر مثل الذي وصل إليو األوروبيون.
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 .2116، 3ط
 .1913فرح انطون، ابن رشد وفمسفتو االسكندرية، د ط، -16
محمد أركون، نزعة األلسنة في الفكر العربي، تر: ىاشم صالح، دار الساقي، بيروت، -17

 .1995، 2لبنان، ط
صالح، دار الساقي، ، الفكر االسالمي المعاصر، تر: ىاشم اين ىو ______،-18

 1995، 2طبيروت، لبنان،
العممنة والدين، االسالم، المسيحية الغرب، دار الساقي، بيروت، لبنان، ______، -19
 .1996، 2ط
الفكر االسالمي، نقد واجتياد: تر: ىاشم صالح، المؤسسة الوطنية لمكتاب، ______، -21

 .الجزائر، دط، دس
االسالمي تر: ىاشم صالح، مركز االنماء القومي، تاريخية الفكر العربي ______، -21

 .1996، 2، طبيروت، لبنان
الفكر األصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر لمفكر االسالمي، تر:  _______،-22

 .1999، 1ىاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط
،  ، مركز االنماء القومي، تر: ىاشم صالحاإلسالمي قراءة عمميةالفكر  ______،-23

 .1996، 2بيروت، ط
 . 2113 ،1طالشروق، القاىرة،محمد عمارة، الشريعة االسالمية والعممانية الغربية، دار -24
، 1، الدولة االسالمية بين العممانية والسمطة الدينية، درا الشروق، القاىرة، ط_______-25

1988. 
 .1995، 1روق، القاىرة، ط، سقوط الغمو العمماني، دار الش_______-26
 .1991، االسالمي، دار الشروق، بيروت، د ط ، التيار القومي_______-27
 .1991تيارات الفكر االسالمي، دار الشروق، بيروت، دط،  _______،-28
االسالم واألقميات الماضي والحاضر والمستقبل، مكتبة الشروق، القاىرة، _______، -29
 .2113، 1ط



 ،نقد كتاب اإلسالم واصول الحكم، مؤسسة ىنداوي لتعميم والثقافةحسين،  رمحمد الخض-31
 .2112القاىرة،د ط، 

يوسف القرضاوي، التطرف العمماني في مواجية اإلسالم )نموذج تركيا وتونس(، دار -31
 .11، ص 2111، 1الشروق، القاىرة، ط

 .1997، 7القاىرة، طاإلسالم والعممانية وجيا لوجو، مكتبة وىبة، _______، -32
 .1996، 1األقميات الدينية والحل اإلسالمي، مكتبة وىبة، القاىرة، ط________، -33
 قائمة المراجع: ب
 .2111ط،  إبراىيم سعدي، أعمال الندوة، قراءات في مشروع أركون، دب، د-1
 .2117، 1م، الرياض، طعممانيون والقرآن الكريم، دار الحز أحمد إدريس الطعان، ال-2
(، تر: كريم عزقول، 1939-1997ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النيضة )-3

 دار النيار لمنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، دط، دس.
قرآن دراسة ونقد، مركز الناقد أحمد محمد الفاضل، االتجاه العمماني المعاصر في عموم ال-4

 .2118، 1، دمشق، طالثقافي
 .2112، 1زي، القاىرة، طالخبية، دار ابن الجو  النبتةية انأحمد فريد، العمم-5
 أنور الجندي، سقوط العممانية، دار الكتاب المبناني، بيروت، لبنان، دط، دس.-6
تجاه الدين، تر: ندى السيد، الشبكة العربية العممانية وسياسات الدولة و، أحمد ت كور -7

 .2112، 1لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط
 .1995أسامة أبو النور، العممانية في ميزان اإلسالم، دار نشر قمعة، طرابمس، دط، -8
، العممانية و السجالت الكبرى في الفكر العربي المعاصر،دار الوافد البشير ربوح واخرون-9

 . 2115، 1الثقافية، بيروت ،لبنان،ط
موجي، المنظمة العربية مفي المجتمع، تر: صباح صّديق، الذ برتراند راسل، أثر العمم-11

 .2118، 1لترجمة، بيروت، لبنان، ط
، 1تامر محمود متولي، منيج الشيخ رشيد رضا في العقيدة، دار ماجد عسيري، جدة، ط-11

2114. 



جورج طرابيشي، ىرطقات عن الديمقراطية والعممانية والحداثة والممانعة العربية، دار -12
 .2116، 1الساقي، بيروت، لبنان، ط

، دار الساقي، بيروت، 2ىرطقات عن العممانية كإشكالية إسالمية،ج  ،________-13
 .2118، 1لبنان، ط

 ريم منصور األطرش، العممانية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات، دب، دط، دس.-14
ت فمسفية في اإلسالم والعممانية، المعيد العالي لمفكر سيد محمد نقيب العطاس، مدخال-15

 .2111، 1اإلسالمية، طوالحضارة 
السيد ولد أباه، أعالم الفكر العربي، مدخال لخارطة الفكر العربي الراىنة، الشبكة -16

 .2111، 1العربية لألبحاث والنشر، بيروت، ط
سفر بن عبد الرحمن الحوالي، العممانية نشأتيا وتطورىا وآثارىا في الحياة اإلسالمية -17

 المعاصرة، دار اليجرة، دط، دس.
صالح زكي أحمد، أعالم النيضة العربية اإلسالمية في العصر الحديث، مركز -18

 .2111ط،  الحضارة العربية، القاىرة، د
 .1989، 2عادل ظاىر، األسس الفمسفية لمعممانية، دار الساقي لبنان، ط-19
عبد الشافي محمد عبد المطيف، العممانية في الفكر اإلسالمي، دار السالم، مصر، -21
 .2116 ،1ط
ي حقوق اإلنسان الوضعية، دار النحو عدنان عمي رضا، المسممون بين العممانية و -21

 .1997، 1الرياض، ط
ط،  عمي مظير، محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرىا، المكتبة العممية، دب، د-22

 دس. 
 .1999، 1دمشق، طعبد الرزاق عيد، الديمقراطية بين العممانية واإلسالم، دار الفكر، -23
 المحافظة، االتجاىات الفكرية عند العرب في عصر النيضة، األىمية، بيروت، دعمي -24
 .1987ط، 
كمال عبدالمطيف، التفكير في العممانية، إعادة بناء المجال السياسي في الفكر -25

 . 2117، 1العربي،رؤية لمنشر و التوزيع،ط



، دار 1والصراع بين اإلسالميين والعممانيين، ج محمد إبراىيم مبروك، حقيقة العممانية-26
 .2111ط،  التوزيع والنشر، الجيزة، د

، العممانية العدو األكبر لإلسالم من البداية إلى النياية، مركز الحضارة _________-27
 .2118، 1العربية، القاىرة، ط

 _________،مواجية مواجية، دار الطباعة الحديثة،دب،دط،دس.-28
محمد عوض عبد الغني المصري، العممانية وضاللة فصل الدين عن الدولة، دار -29

 . 2111 1االستقامة ،مصر ،ط
محمد عمارة، نقد اإلسالم وأصول الحكم لشيخ اإلسالم محمد الحظر حسين، دار -31

 .1997ط،  النيضة، القاىرة، د
، 1باعة والنشر، دب، طن الغرب واإلسالم، دار الوفاء لمط________، العممانية بي-31

1996. 
محمد زين اليادي، مجاالت انتشار العممانية وأثرىا في المجتمع اإلسالمي، دار -32

 ط، دس. العاصمة، دب، د
 .1298، 1مراد وىبة، األصولية والعممانية، دار الثقافة، القاىرة، ط-33
 .2118، 1طمحمد عمي البار، العممانية جذورىا وأصوليا، دار القمم، دمشق، -34
(، تر: أحمد نجيب 1951-1789_ىربر فيشر، تاريخ أوروبا في العصر الحديث )35

 ، دس.6ىاشم، دار المعارف، مصر، ط
 الموسوعات والمعاجم: :ت
 .1999، 3، دار األحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط4ابن منظور، لسان العرب، ج-1
 صطمحات االقتصادية واالجتماعية، دب، دإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، موسوعة م-2

 ط، دس.
 .1997، 2دار الكتاب المبناني، بيروت، ج، 1ججميل صميبا، المعجم الفمسفي، -3
وتيون، المتصوفون(، دار سفة، المناطقة، المتكممون، الالىجورج طرابيشي، معجم )الفال-4

 .2116، 3الطميعة، بيروت، ط



النيضة، فرح أنطون وصعود الخطاب العمماني، دار سمير أبو حمدان، موسوعة عصر -5
 .1992ط،  الكتاب العالمي، لبنان، د

  ، من أ إلى س، المؤسسة العربية لمدراسات 1ي، موسوعة الفمسفة، جعبد الرحمن بدو -6
                                                                             .1،1984والنشر،بيروت،ط

، من ش الى ي،المؤسسة العربية لمدراسات 2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفمسفة، ج-7
 . 1984، 1والنشر ،بيروت ،ط

ع بن حماد الجيني، الموسوعة المسيرة في األديان والمذاىب واألحزاب المعاصرة، منان-8
 .2113، 4، دار الندوة العالمية لمطباعة النشر والتوزيع، الرياض، ط2ج
، من ط إلى ي، تر: نجيب الحصادي، المكتب 2، دليل أكسفورد لمفمسفة، جندرتشندىو -9

 الوطني لمبحث والتطوير.
 المجاالت والرسائل: ت:
 .2118، 9أحمد عبد الحميم عطية، أوراق فمسفية، منتدى سور األزكية، العدد -1
حسين عبد الزىرة الشيخ، إشكالية العالقة بين الدين والعمم في الفكر العربي المعاصر -2

 .9نموذجا، ضمن مجمة كمية اآلداب، العدد االتيار العمماني 
 سمير القويري، التنوير في الفكر العربي الحديث، المعاصر، مجمة سائل.-3

 المواقع االلكترونية: ج:
1-www.mominoun.com/articles/ 

2-www.caus.lb/PDF/Emagazine Articles/009-024-PDF 

3-fairforum.org/wp-content/uploads/2014/religion-and-politics 2p 

 4-https//m-hes.press.com/orbites/47413.html 
 
  


	CCF01072018_0004
	مقدمة1.pdf
	الإهداء
	إهداء
	شكر وعرفان
	الفهرس
	الفصل الأول - Copie - Copie
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث- خصوم العلمانية -
	الخاتمة
	قائمة المصادر والمراجع

