الدكتور جميل حمداوي
اإلســالم والحداثــة :مواقــف ومواقــف مضــادة
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: ملخص البحث
الربيةفة والببيةفة فول ليف الةة
ففة مففن ف ل م ومات ففا،الادا

تتناول هذه الدراسة مجموعة من المواقف
ففةد وقففد يففدا ا ياينففا يترب ف،اإلس ف و والادا

 وا ةنفا.ة اإلس مةة والببيةفة، ويرد ذلكد استربضنا تار خ الادا.األساسةة
ففةد سففوا

ففول هفذه اإليف الةة الرو

ياينفا يترففداج مجموعففة مفن المواقف

.اكان ذلك في الا ل الي افي الببيي او في الا ل الي افي الربيي

Summary :

This research studies a group of Arab and Western
attitudes about the problem of Islam and modernity. We
have begun our study by definition of modernity through
the basic principles. After that, we reviewed the history
of the Islamic and Western modernity. We finished our
research enumerating a set of positions on this thorny
problem, whether it's in the Western cultural field or in
the Arab cultural field.

:المفاهيم األساسية
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الادا،ة -ما يرد الادا،ة -اإلس و -الببب -الادا،ة اإلس مةة -دا،ة الدعوة
اإلس مةة -الادا،ة الرباسةة -الابكة السففيةة -ال فاوة اإلسف مةة -السففيةة
الجد دة -صدمة االسترمار -صفدمة الادا،فة -التافد  -اإلسف و التفار ي-
اسفمة الادا،ة -د الادا،ة -التوفة ةة -تجاوز الادا،ة -لس موفويةا -صباع
الاضارات -ا ة التار خ -صباع األج ان ال ببى.

 تصميم الدراسة:
الم دمــــة
مي وو الادا،ة
 م ومات الادا،ة
تار خ الادا،ة الببيةة
 تار خ الادا،ة اإلس مةة
 لي الةــة اإلســ و والادا،ــة والمواقــ
ال اتمة

المقدمــــــة:
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المتضاريـة

ظ بت لي الةة اإلس و والادا،فةد ففي يفدا ت ا األولف د ففي منت ف

ال فبن

التاسففع ع ففب مففع صففدمة االسفففترمار التففي ا يففم المسفففمةن مففن سفففبات
الرمةقد لةتسا لوا مع ي ةب ارسف ن" لمفاذا تفر ب المسففمونل ولمفاذا ت فدو
غةبه ل "1د ف ا م اإلاجايات عن هذا السؤال اإلي الي عد فدة وم تفيفة مفن
قبل مي بي الابكة السفيةة وعفما ال اوة اإلس مةة.
ول طفب سفؤال اإلسف و والادا،فة مفبة ،ا ةفة لال ففي سفنوات اليمفا ةن مفن
ال بن الر ب ند لذ تزا د االهتماو يه مع سنوات التسرةنةات وسفنوات الر فد
األول من األليةة الياليةد ف د يمفم م تبفة جار السفاقي ومجففة مواقف

سفنة

9191و ففدوة يفنفففدن مففففم عنفففوان (اإلسالالالم والحداثالالة)2د يفففاري فة فففا
مجموعففة مففن البففا يةن الففذ ن تمففون ي ضففةة الادا،ففة فففي الرففال الربيففي.
يمرنف ان هففذا السففؤال اإلي ف الي قففد تبفففور فففي األوسففا األكاج مةففة ضففمن
ول مربفةفة مرةنفةد كرفف ااجتمفاع األج فاند والي فب اإلسف ميد واليفسفيةد
والدراسات اإلس مةة.
وعفةفهد ف ففد كيففبت الدراسففات التففي تتنفاول الادا،ففة واإلسف ود اصففة يرففد
تنفففامي ظفففاهبة اإلرهفففاب الرفففالميد وت فففاعد فففدة التطفففب
واإلق ا والتمةةز الربقي والد ني .ول

وال باهةفففة

ت ب هذا االهتمفاو عفف مي فبي

اإلسفف و فاسففبد يففل ترففدى ذلففك للفف المي ففب ن البففبيةةن الففذ ن صففاروا
طب ففون اسففعفة عمة ففة ففول ع قففة اإلس ف و والادا،ففةد وصفففة هففذا الففد ن
يالتطب

والجموج والرن

واال ب ق واإلرهاب.

 -1ي ةب ارس ن :لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهملد جار ال ف
يدم قد والدار ال امةة يبةبوتد الطبرة اليا ةة 9001و.
 -2اجو ةس ومامد اركون و فة يبكات وآ بون :ندوة مواقف /اإلسالم
والحداثة ،جار الساقيد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9110ود 991
من ال ياات.
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ومن يةن الدراسفات التفي تناولفم هفذه اإليف الةة يفالترب
والتماففةن ففذكب :كتففاب ( ففدوة مواقف

والفدرق والن فد

/اإلسف و والادا،ففة) لمجموعففة مففن

المفففؤليةن (9110و)د وكتفففاب (اإلسففف و والادا،فففة) لربفففد المجةفففد ال فففبفي
(9110و)د وكتففاب (اإلس ف و والادا،ففة رسى لس ف مةة وغبيةففة عففن م ففب
وتبكةففا) لمجموعففة مففن المففؤليةن (9111و)د وكتففاب (اإلسفف و وضففبورة
التاد ) ليضل الب من (9111و)د وكتفاب (الادا،فة ففي مةفزان اإلسف و)
ال ب في (9119و)د وكتفاب (اإلسف و والادا،فة ..هفل فون

لفدكتور عفو
غففففدال عففففال عبيففففيل) لم ففففطيي ال ففففب

(9111و)د وكتففففاب (اإلسفففف و

والادا،ة) لربد الس و اسةن(9000و)د وكتاب (الادا،ة في التداول الي فافي
الربيي اإلس مي) لسرةد يبار (9009و)د وكتفاب (رو الادا،فة :المفد ل
للففف ترسفففةس الادا،فففة اإلسففف مةة) لطفففه عبفففد الفففب من (9002و)د وكتفففاب
(اإلسف و كمجففاوز لفادا،ففة ولمففا يرففد الادا،ففة) لسففال ال مففوجي (9009و)د
وكتاب ( اإلس و والادا،ةد هل هو اال سااب اليا ي مفن موااج فة الر فبل)
لمجموعة مفن المفؤليةن (9090و)د وكتفاب (اإلسف و والادا،فة /مفن صفدمة
الادا،ة للف الباف عفن دا،فة لسف مةة) لزكفي المفة ج (9090و)د وكتفاب
(اإلسف و والادا،ففة واالاجتمففاع السةاسففي  /ففوارات ف ب ففة) لمجموعففة مففن
المؤليةن (9090و)د وكتاب (تجد فد ال طفاب اإلسف مي وتافد ات الادا،فة)
لربففد الجفةففل ايففو المففـجد وعبففد الرففالي ففار (9099و)د وكتففاب (اليففورة
والادا،ة واإلس و) لربد المجةد ال بفي (9091و)...
لذالد مفففا مي فففوو الادا،فففةل ومفففا م ومات فففا األساسفففةةل ومفففا تفففار خ الادا،فففة
اإلس ف مةة والببيةففةل ومففا مجمففل المواق ف
والادا،ةل هذا ماسو

الي ب ففة ففول لي ف الةة اإلس ف و

بصده في موضوعنا هذا.

6

 مفهـــوم الحداثـــــة:
ةنمففا ترمففل مي ففوو الادا،ففة ()la modernitéد فإ ففه تبففاجر لل ف اذها نففا
مجموعففة مففن الميففاهة الت ففور ةد ميففل :البففببد والرفما ةففةد والاضففارةد
والرففف د والي افففةد والت نةففة  ..و رنففي هففذا ان الادا،ففة هففي لايففة تار ةففة
متنفففورة عايفففت ا اورويفففا ففففي ال فففب ةن ال فففامس ع فففب والسفففاجق ع فففب
المة ج ةند من

ل اليورة عف راجال الد ن واإلقطاع والج فل وال باففة

وال ففروذةد ياسففتف او الاضففارتةن الةو ا ةففة والبوما ةففةد واالسففت دا يالر ففل
والمنطففقد واسفففتيمار الطبةرففةد واأل فففذ ياليفسففية التجب بةفففةد والففدفاع عفففن
اإل سان و ب اتفه ال اصفة والرامفةد والفدعوة للف

فوق اإل سفان الطبةرةفة

والم تسفففبةد و ففففق المجتمرفففات المد ةفففةد وتطفففو ب االقت فففاج ففففي ضفففو
الفةببالةة اليبج فةد واال يتفا عفف ال فروب األ فبىد وترسفةس الم تبفبات
الرفمةةد وت جةع االكت افات الجببافةة والم

ة الباب فة يايفا عفن المفواج

األولةة وم اجر اليبوة.
وعفةففهد تاةففل كفمففة الادا،ففة عفف الد م با ةففةد و ففوق اإل سففاند والدولففة
الفةببالةةد والمف ةة اليبج ةد وصروج البوراجواز ةد واست داو الر فل والرفف
في ف

الطبةرفة وتيسفةبهاد واسفترمال المفن ع الرفمفي ففي جراسفة الو،فا قد

وتميل الموضوعةة في الترامل مع اليواهب المبصوجةد وف فل الفد ن عفن
الدولة .وقد تبتب عف هذه الادا،فة ان تطفورت اورويفا سةاسفةا واقت فاج ا
وااجتماعةا و ،افةاد واصفبام موذاجفا لفتمفدن والبقفي الاضفاري والتطفور
الت نففي وال ففناعي والمربفففة الي افةففةد وم ففد اليفسففيات النيب ففة والرمفةففةد
واكيففب مففن هففذاد ف ففد سففةطبت عف ف الرففال ييضففل عفم ففا وت نةت ففا وقوت ففا
الرس ب ة والماج ة.
هذاد و رب

مامفد سفبة مي فوو الادا،فة ي ولفه ":ف فو رنفي ففي م فاو اول

تا ةبففا زمنةففا .اي ليففارة لل ف الر ففور الاد يففة التالةففة لفر ففور الوسففط
ولفر ور ال د مة سب الت نة

الببيي الذي ات ذ الةوو ايرا كو ةا.
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وهو  -في م او ،ان -رني واة ف ب فة او رس فة لفرفال تبففورت يرفد ا طف ق
بكةة الادا،ة في اوريا الببيةة (ل طالةا -فب سا-الما ةا-ل جفتبا) منذ ال بن
ال ففامس ع ففبد والتففي ففؤرأل ل ففا ياأل ففدا المي فففةة فففي تففار خ اوريففا:
الن ضة الينةة واألجيةة والرفمةفة يإ طالةفا التفي كا فم فواة الن ضفة األوريةفة
التي تطورت في ال فب ةن ال فامس ع فب والسفاجق ع فب المفة جيد والتفي
يفففورت النزعففة اإل سففةة ( )L’humanismeاألوريةففة فففي مب فففة اول ف د
ويفبم ذروت ا في بكة األ وار ( )Les lumièresفي ال بن اليامن ع ب
المففة جي كابكففة ف ب ففة قوام ففا الر

ةففة والتجب بةففة واإل مففان يالاب ففة

وي ا ون الت دو .واأل دا المي فةة ال ببى لفادا،ة األوريةة يجا ب بكفة
الن ضة الينةة واألجيةة والرفمةفة هفي اإلصف

الفد ني الفذي جيفنته الابكفة

الببوتسفففتا تةة ففففي ال فففبن السفففاجق ع فففب ففففي اوريفففا .الجفففوهب التافففد يي
لإلص

الد ني الذي اجى يه مفارتن لفو،بد والفذي ا ت فب اوال ففي البففدان

الجبما ةة والس ند نافةة التي كا م قفد ت ف فم فة فا كنفا س جولفة ( Eglise
 )d’Etatقو ةد هو تاو ل اإل مان الد ني للف تجبيفة ل مفان ي

في ذاتفي

تففرمفي ( )foi reflexireتتاففول فة ففا التجبيففة الد نةففة مففن سفففطة اراجةففة
آمبة لل تجبية ي

ةة اضب فة فا ي فوة اجا فب ب فة اال تةفار وال فبار

الذاتي م ايل سفطة التب ةب وسفطة الت الةد والتبا الفد ني المؤسسفي ةف
لففف رفففد ال بيفففان ( )L’hostieلال عجةنفففاد والبففففات ( )Lesreliquesلال
عيامففا .امففا الاففد المي فففي النففوعي اا ففب ف ففو اليففورة اليب سففةة سففنة
 .9891و تميل اجوهبها في قفب بةرة السفطة السةاسةة من االعتماج عف
الاق اإلل ي لل االرت از عف الاق اإل سا يد كما تميل في اإلعف ن عفن
وق اإل سان والموا ن سنة  9891ولقبار قا ون ايفةون .وهي لاجبا ات
فبضفففم مبفففدا الذاتةفففة او اليبج فففة اإل سفففا ةة كرسفففاق وم ةفففاق ومباجفففعد
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وفبضم مبدا ب ة اال تةار اليبجي كرساق لفنياو السةاسي م ايل الا وق
التار ةة والتبا،ةة".3
لذالد تفبتب الادا،ففةد ياعتبارهفا

بففة زمنةففةد ير فب الن ضففة األورويةففة او

ير ب اإل سان او ير ب األ وارد وكفان البفب

من فا هفو تافد

اورويفا

وع ب ت ا ماج ا ومرنو ا عف اجمةع األصفردة والمسفتو ات .وقفد اسفتمبت
هذه الادا،ة ت سنوات الستةن من ال بن الر ب ند لتنت ل اورويفا للف مفا
يرد الادا،ة التي است دفم ت و ض المةتافةز فا الببيةفةد وتاطفة الم فوالت
المبكز ة التي هةمنم قفد ما و فد يا عفف الي فب الببيفيد كالفبفةد وال و فةد
واألصففلد وال ففوتد والر فففل...وقففد اسففت دمم ففففي ذلففك آلةففات الت فففتةم
والت ةك واال ت

والتبب ب .كما ت تبن مايرد الادا،فة ييفسفية اليوضف

والردمةففة والتي ةففك وال مرنف وال يففاو .وتتمةففز يب ففات مففا يرففد الادا،ففة
عن الادا،ة الساي ة ي وة التابر من قةوج التمبكزد واال ي اي عن الفوغوق
والت فةد وماهو مترار

عفةهد وممارسة كتاية اال ت

وال دو والت فب د

واال يتا عف البةب عبب الافوار والتياعفل والتنفاود ومااريفة لبفة البنةفة
واال بفف ق واال طففوا د مففع فضفف المؤسسففات الببيةففة الم ةمنففةد وترب ففة
اإل ففد ولواجةا البةضففا د واالهتمففاو يالمففد س وال ففامو والبب ففب والمت ةففل
والم تفف د والرنا فة يفالربقد والففوند والجفنسد واأل و،فةد و طفاب مايرفد
االسترمار....
وعف ف الرمففوود تطفففق الادا،ففة الببيةففة عف ف مجموعففة مففن الميففاهة د ميففل:
التنففو بد والدولففةد والد م با ةففةد و ففوق اإل سففاند و الر ففلد والمنطففقد
والسففببةةد والت نةففةد والفةببالةففةد والرفما ةففةد واليبج ففةد والنيففاود والو ففدةد
واال سفجاود واإل تففا د وال ةمنففةد والفوغففوقد والمبكز ففة الببيةففةد وهةمنففة

 -3مامد سبة  ( :اإلسالم وتحديات الحداثة) ،موقع محمد سبيال،
http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.html
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الباجففل األيففةض عفف يففاقي األعففباق واألاجنففاق األ ففبىد والسففةطبة عفف
الطبةرة والذات والمجتمع عف

د سوا ...

 مقومـــات الحداثـــة:
تستند الادا،ة – كما في الببب -لل مجموعة من الم ومات األساسفةة التفي
تتميل في االستياجة من اإلر الةو فا ي والبومفا يد واليفورة عفف اإلقطفاع
وراجال الد ند واأل ذ يالرفما ةةد واال ت او لل الدولفة وال فا ون وال واعفدد
واالستبياج يالر ل والمنطق والرف والاتمةة في ف ف الطبةرفة واست فاف اد
وتميل االقت اج الفةببالي اليبجيد وا تباو المف ةة ال اصةد وت د س الرف د
ول ف ل اإل سففان م ا ففة كبففبى فففي المنيومففة الي ب ففةد واالهتمففاو يففالمن ع
الرفميد والمةل او التي ةب التجب بيد واسترمال الت نةفة ففي مجفال الترفد ن
والت ففففنةع والتاففففد
المبامبةد وا تباو

والتي ةففففبد والت ففففب يالرمففففل واالكت ففففا

ورو

وق اإل ساند واالهتماو يال ناعة وتطو ب الي افة.

هفففذاد و فففبى المي فففب اإل با فففي جار فففون يفففةبان يفففرن م ومفففات الادا،فففة
هي"اال ت ال التدر جي عف مستوى المربفة من النيبة الترمفةة لل التي ةب
المن جي الت ني والتجب بيد وعف مستوى الطبةرة مفن األيف ال الجوهب فة
لل المياهة المة ا ة ةة والب اضةة الت مةمةةد وعفف مسفتوى اإل سفان مفن
الماهةات ال بفةة اليايتة لل الدوافع والببا ز األولةة؛ وعف مستوى التار خ
من النيبة البا ةة ال

صةة لل النيبة التار ا ةة".
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هذاد وتبتب الادا،ةد في عموم اد يالت فدو واالزجهفار والتافد

والتبةةفبد

وتا ةق التنمةة ال امفة المستمبة التي تروج عف اإل سفان يفالنيع الرفاو ماج فا
ومرنو ا.
 -4جار ون يةبان :أوهام الهوية ،التباجمة الربيةةد جار الساقي لندن
9111د و.98-99:
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 تاريـــخ الحداثـة الغربيـــة:
ا طف ففم الادا،ففة الببيةففة مففع ع ففب الن ضففة فففي ال ففب ةن ال ففامس ع ففب
والساجق ع ب المة ج ةن ياليورة عفف اإلقطفاع وراجفال الفد ند وقفد كا فم
،ففورة الم ففف األلمففا ي مففارتن لففو،ب جلففة قا رففا عف ف ذلففكد ف ففد ا ت ففدت
ال نةسففة ال ا،ولة ةففة التففي كا ففم تسففتبل اإل سففان األورويففي ماج ففاد وتسففتفبه
مرنو ففففا ورو ةففففا .كمففففا اعتمففففدت هففففذه الن ضففففة عففففف التففففبا،ةن الةو ففففا ي
والبوما يد واستبدلم اإلقطاع يترسةس جولة مد ةة تافت للف الد م با ةفة
و وق اإل ساند وف فل الفد ن عفن الدولفة .كمفا آمنفم هفذه الدولفة الاد يفة
يضففبورة األ ففذ يالنيففاو الفةببالففي عفف مسففتوى االقت ففاجد وت ففد س الرف ف
واإل سفففان والمف ةفففة ال اصفففةد واالستبيفففاج ييفسفففية التنفففو ب ففففي اكت فففا
الا ا ق ف ما وتيسةبا وتنبؤا .وظ بت بكات ف ب ة و ،افةفة متنفورة ت فت
يففالمن ع الرفمففيد وتسففت دمه ي ف ل موضففوعي فففي ففد الو،ففا ق واكت ففا
ال ون والطبةرة واإل سان .وساهمم البباجواز ة في تاب ك عجفة االقت اج
ل تااجا وتوز رفا وتبفاجال واسفت كاد والباف عفن المفوارج وم فاجر اليفبوة
.لففذلكد يففجرم الم

ففة الباب ففة واالكت ففافات الجببافةففةد واعطففم اهمةففة

كببى لفت نةعد وتطفو ب الت نةفةد والمةفل افو اال تفباع .ويرفد ان ترسسفم
الادا،فففة ي فففل جعا م فففا الماج فففة والمرنو فففةد وترم فففم اجفففذورها ففففي التبيفففة
األورويةةد يدات هذه الادا،ة ففي االمتفداج عفف
فاعتمففدت عف ف االسففترمار مسففف ا ل ففا ليففب

سفاب ال فروب األ فبىد
سففةطبت ا وهةمنت ففا و ،افت ففا

ول د ولواجةت اد يل كا م هذه الادا،ة الرفمةفة والي افةفة والرسف ب ة سفببا ففي
ليرال فتةل الابيةن الرالمةتةن األول واليا ةة الفتةن اهف تا اكيب مفن مفس
وسبرةن مفةون ل ساند اهةفك عفن المرطفويةن والمرفوقةن والم فوهةن .تففك
هفففي ،مفففار الادا،فففة األورويةفففة التفففي ف فففدت قةم فففا اإل سفففا ةة واأل
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قةفففة

والبو ةةد وكان هدف ا الو ةد هو تا ةق اإل،با غةب الم بوع والم اسب
الماج ة عف

ساب ال ة واأل

ق الميف واليضا ل السماة.

 تاريـــخ الحداثـــة اإلسالميـــة:
مفن المرفففوود ان الادا،ففة اإلسف مةة هففي دا،ففة وا فدة فففي منطف ففا وهففدف ا
واجذورها وامتداجات ا وغا ات ا.اي :ل ا دا،ة الفو ي البيفا ي ال ا مفة عفف
عفةففه وسففف  .وه فذه الادا،ففة ل سففا ةة

ال ففبآن ال ففب وهففدي النبففي صففف

وكو ةة وعامفة م فداقا ل ولفه ترفال " :ومفا ارسففناي لال كاففة لفنفاق ي فةبا
و ذ باد ول ن اكيب الناق ال رفمون" .5كما ا ا دا،ة ريا ةة يامفة وعاجلة
ومتواز ة تجمع يةن ماهو ماجي وماهو رو ا ي .وقد تجسفدت هفذه الادا،فة
في صدر اإلس و ت ع ب جولة يني الرباق في مب فة ضج ا وت دم ا
وازجهارها م داقا ل ول البسول صف

عفةه وسف " ةب ال بون قب في

وال بن الذي فةه".6
يةففد ان المسفففمةن قففد اتبرففوا ال ففوىد فا سففاقوا ورا ج ةففا البففبور واألوهففاو
واأل

ود  ،اجا بوا الاق والردل وال وابد  ،مالوا لل اليبقة والمجفون

والف و واليساج واالستبداجد فدفر

ذلك الرب وال نآن والبيفة لل ال فذالن

واالستسف و والتواكففل وال نففوع والت ففاعس ت ف اصففباوا عبضففة لفتن ةففل
والت تةل والتدمةبد وصاروا فب سة س فة لفرداة الببفاة مفن اميفال:ال ففةبةةن
والمبففول وال ف ا نة والمسففترمب ن البففبيةةن لل ف
التمةةففز جا مففا يففةن دا،ففة اإلسف و وت فف

ومنففا هففذا .و اليففد مففن

واقففع المسفففمةند او التيب ففق يففةن

دا،ة النن و فوو الممارسفة الواقرةفةد ف فتان يفتان يفةن دا،فة الفو ي
 -5سورة سبرد اا ة 99د ال بآن ال ب .
 -6رواه مسف د وقد ورج هذا الاد يرلياظ م تفيةد اورجها الاافظ
في الجامع ال بةب في ا اج الب ةب النذ بد جار
السةو ي ر مه
ال تب الرفمةةد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9002و.
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وت ف

الواقع اإلس مي؛ يسبب ا ابا

المسفمةن عن ع ةدت ويفب رت

البيا ةةد وت فةده لفببب في ال ور جون الجوهبد او ت اعس عن مواكبة
الادا،ة الرفمةة والت نةة يفاال طوا عفف الماضفي ت فةفدا وااجتفبارا وت وقرفاد
جون تمف ه ف ما ووعةا وليداعاد او تميفه عمفةا ورو ةا وقةمةاد او االستياجة
من ل جايةاته الرد دة.
وعفةفهد ف ففد يففدا الاففد

عففن اإلسف و والادا،ففة فففي منت ف

ال ففبن التاسففع

ع ب المة جي مع ال دمة االسترمار ة التفي ا يفم المسففمةن مفن سفبات
و مففول وت اعس ف وتففواكف د ةنمففا واجففدوا البففبب قففد سففبق لل ف األ ففذ
يت يةب المد ةة والرف والت نةة .ففي فةند اليفوا ا يسف مت فيفةن عفن ركفب
الت فففدو والتنمةفففة ال فففامفةد ف ا فففم ال فففوة الاضفففار ة الياصففففة يفففةن ال فففبق
والببب واسرة اجدا  .وفي هذاد ول مامد سبة ":قد ي ل ظ ور اإلس و
فففي ال ففبن السففايع المففة جي طففة تاففول كبففبى فففي تففار خ الب ففب ةد ةف
ا د اإلس و ،ورة و ةو ة تار ةة كببى في مجتمرات ال فبق األوسف د
تميفم في ا بياق مرن اجد د افس المرا ي ال دسةة السفاي ة عفةفهد واعتفب
ي فففاد واعتببهفففا تم ةفففدا لفففه كبسفففالة اتمفففة .وقفففد فجفففب اإلسففف و ففففي هفففذه
المجتمرففات ةو ففة تار ةففة كبةففبة عفف كافففة مسففتو ات الاةففاةد واجى لل ف
فو ل فدى الاضففارات اإل سفا ةة ال بفبى التففي م فدت لفاضفارة الببيةففة
الاد يةد وغذت ا ياألف ار والم تبعات والم تسبات المربفةة.
غةب ا ه ايتدا من ال بن الرايب المة جيد يدات هذه الاةو ة التار ةة ففي
الضمور لما تةجة لروامل جا فةة (الجموج الر دي والي فبيد وال فباعات
الدا فةة)...د ولما تةجة عوامفل اراجةفة (التوسفع واال ت فار الجبباففيد و
هجفففوو الببولةتار فففات ال اراجةفففة يتربةفففب تفففو نبي :هجفففوو المبفففول والتتفففار
وس و يبداج.)..
ويموازاة ذلكد يفدات الاةو فة التار ةفةد ايتفدا مفن ال فبن ال فامس ع فبد
تففدب فففي اوريففا عبففب الن ضففة واإلصف
13

وال ففو

الجببافةففة واليففورات

السةاسةة والتطورات الرفمةة والي ب ةد مما اجرل اوريا الببيةة يال

وو

هي مبكز الرفال الافد د وم فدر ليفراع وا ت فار ضفاري يفاملد كمفا
اصففبام م ففدر تاففد كبةففب ل ففل الي افففات األ ففبىد وعف ف راس ف ا الي افففة
اإلس مةة .يل لن هذا التادي ات ذ ايتدا من ال بن اليامن ع بد مع ااجفة
الاضفففارة الببيةفففة الاد يفففة للففف اال ت فففار والتوسفففع والباففف عفففن مفففوارج
واسواق اجد دةد صورة ا ت ل واسترمار .يمرن ان الادا،ة الببيةة ا ت فم
للف مب فففة ،ا ةففة مففن تطورهففاد وهففي تاول ففا للف قففوى عسف ب ة تمففارق
اال ت لد وتيب

موذاج ا ي وة الس

واال ت ل مازاجة ي ل رفةع يةن

االسترمار والتاد .
وقفففد عا فففم كفففل الي اففففات الت فةد فففة يفففدراجات متياوتفففةد ومفففن يةن فففا الي اففففة
اإلس مةةد ل ن ي ل اكيب عنيفاد هفذا الرنف

المفزجو والم فتف  .ويربفارة

ا بىد فإن المجتمرات اإلس مةةد وذلك منفذ الامففة اليب سفةة عفف م فب
9819د تف فففم صفففدمة الادا،فففة م تفطفففة ي فففدمة االسفففترمار او اسفففتمبات
صدمة الادا،ة ين ة االسترمار .وريما كان هذا المز ع األصفي هفو ل فدى
اقففوى اسففباب ازجوااجةففة رج فرففل هففذه المجتمرففات ضففد الادا،ففةد وا ففت
التافففد

يالتبب فففب ففففي مت ةف فففا .ول فففد عايفففم هفففذه المجتمرفففات الادا،فففة

يوصففي ا عنيففا وعففدوا ا وقففوة ظالمففةد ولن كا ففم فففي الوقففم يسففه مامفففة
يمياهب الت دو الت ني والمربفي والطبي وتاسةن المواص ت وتنية المدن
واسالةب تديةب الا  ...للخ" .

7

عففن صففدمتةن فةمففا ترفففق يإيف الةة

وترسةسففا عفف مففا سففبقد م ففن الاففد

اإلسففف و والادا،فففة :ف نفففاي  -اوال  -صفففدمة االسفففترمار يالنسفففبة لفمسففففمةن.
وهنففاي ، -ا ةففا -كار،ففة الةففوو الاففاجي ع ففب سففبتمبب9009و التففي صففدمم
البففبيةةن ي ف ل كبةففبد لذ جفرففت

لةبااجرففوا لي ف الةة اإلس ف و والادا،ففة مففن

 -7مامد سبة  ( :اإلسالم وتحديات الحداثة) ،موقع محمد سبيال،
http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.html
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اجد ففففدد و ترم ففففوا فففففي قضففففةة صففففباع الاضففففارات (صففففمو ل هنتبتففففون
وفوكو امفا)د و درسفوا ع قفة اإلسف و يالادا،فة مفن اج فةد وع قفة اإلسف و
ياإلرهاب والتطب

والجموج من اج ة ا بى.

وعف اي الد م ن الاد

عفن فدا،تةن اساسفةتةن ففي اإلسف و :دا،فة

الففو ي التففي تتميففل فففي ال تففاب والسففنةد و دا،ففة الممارسففة الواقرةففةد كمففا
تتجسفد فففي التففار خ اإلسف مي الاففدا،يد و م ففن ت طةرففه يففدوره للف فتففبات
دا،ةة م تفية عف الناو التالي:

 الحداثة األولى أو حداثة الدعوة اإلسالمية:
يبم مطمعنةن يفرن اإلسف و  -كتايفا وسفنة -هفو دا،فة

ة ةفة ي ةمفه النبةففةد

وميفه الرفةاد وفضا فه السامةة .وقد اجا اإلس و لة ب الناق من اليفمات
للف النففورد و ف ف مففن الو،نةففة والج فل والر ففبةة اففو ال دا ففة والنففور
والتسففام  .ومففن ،ف د تضففمن الففو ي اإلسف ميد فففي ةاتففهد مبففاجك كو ةففة
وعفمةفففة ومربفةفففة وا

قةفففةد و افففوي اسفففس الادا،فففة الد نةفففة واأل

والرفمةة والمربفةفةد و اف عفف اسفت داو الر فل الست فا

قةفففة

الطبةرفة ف مفا

وتيسفةبا وتنبففؤاد و ففدق اإل سففان و بمففهد و ففدعو للف المسففاواة والردالففة
والاب فةد و اف عفف الرمفل وال سففب ال ففب

د و افبو البيففا والموي ففات

والمياسفد .كمففا اف عفف الترفاون والتضففامن والتفآزر يففةن اففباج المجتمففع
اإل سفففا يد و فففدعو كفففذلك للففف التيفففاه والتسفففام والترفففا ود و بفففذ اليبقفففة
والابوب والرداوة .ومن هناد فففةس هنفاي ل د ولواجةفة او تجبيفة ف ب فة او
سةاسةة لل

ومنا هذا قد وصفم للف مفا وصففم للة فا دا،فة اإلسف و عفف

اجمةع األصردة والمستو ات .وقد تجسدت هذه الادا،ة في التجبية السفوكةة
لفنبي صفف

عفةفه وسفف وففي اعمفال ال فااية رضفوان

عففة  .كمفا

تا فم مةففدا ةا فففي ترسفةس الدولففة اإلسف مةةد وتوسفر ا يففبقا وغبيففا عفف
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مففن هففذا التوسففع هففو

اسففاق آصففبة الر ةففدة .وكففان البففب

ففب اإلس ف ود

وتط ةب اإل سان ج نةا ورو ةا وقةمةاد ولف نت فب اإلسف و يافد السفة

كمفا

ول الااقدون الببيةون؛ ألن الرببة يالبا ات والنوا ا والم اصد .ف د يفرب
الجمةع يردالة اإلس ود وسفمو ترالةمفهد وكو ةفة الفدعوة المامد فةد وجعوتفه
لل المساواة الا ة ةةد ف فبق يةن عبيي او عجمي او يفةن ايفةض واسفوج
لال يالت وىد فالناق سواسةة كرسنان الم

 .وقد امتدت هذه الادا،فة الد نةفة

ت الر ب الرباسيد يرد ان استياج المسفمون من الادا،ة الماج ة والي ب ة
لففدى ال ففروب المجففاورة كمففا عنففد ال ففةنةةن وال نففوج والبومففان واليففبق
والةو ان والم ب ةن...ف فون المسففمون دا،فة كو ةفة ا

ف ب فة فا الجمةفع

يدون لق ا او بذ او تمةةز عبقي او لو ي او ع دي.وقد قفال النبفي صفف
عفةه وسف  ":ةب ال بون قب

 ،الذى فةه  ،الذى فةه" .8و رني هفذا

ان دا،فففة ال ةب فففة قفففد امتفففدت مفففن يدا فففة الفففدعوة اإلسففف مةة للففف ال فففبن
اليال .اي :لل مب فة ضع الدولة الرباسةة وتطورها.
ومن هناد نببي التمةةز يةن دا،ة الو ي و دا،ة المسفمةند فادا،ة الفو ي
دا،ة قةمةة ورو ةفة مطف فة وميالةفةد و دا،فة المسففمةن هفي دا،فة ي فب ة
سبةة قد ت فوي ا يرفض األ طفا  .يةفد ان هفذه الادا،فة الب فب ةد مفع مفبور
الزمففاند قففد اصففاي ا الن ففوو والتبااجففع وال ففذالن؛ يسففبب مةففل النففاق للف
الف و والمجون والت اعس واليساج واليبقةد واال افبا

عفن مبفاجك ال فبع

اإلس مي.وفي هذا ال دجد ول مامد سبة  ":فاإلسف و ياألسفاق ج فن اي
كةان رو ي دراجه مؤر و األج ان ضمن ج ا ات الو ي النبفوي او عا ففة
الد ا ات التو ةد ة .وفي هذا المستوىد فاإلس و ينةة ع د ة قوام ا :اإل مان
يفاه ال فالق الوا فدد ويبسففه وكتبفه والةفوو اا فب ويفرن اإلسف و هفو فات
 -8رواه مسف د وقد ورج هذا الاد يرلياظ م تفيةد اورجها الاافظ
في الجامع ال بةب في ا اج الب ةب النذ بد جار
السةو ي ر مه
ال تب الرفمةةد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9002و.
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النبواتد ويرن هو ال بآن هو آ ب و ي وا ه تس يال مولةة وال مال .ويرن
الد ول في اإلس و تضي اإل مان ي ذه الم دمات واجا األركان األساسفةة
ال مففس .هففذا المسففتوى الر ففدي والبو ففي جسففد البنةففة البو ةففة الميالةففة
لإلسف ود و م فن ان فدعوها ياإلسف و المرةفاري او الميفالي .ل فن م فطف
اإلسف و فبج ا ضفا لفتربةفب عفن التجسفدات التار ةفة لإلسف و عبفب تفار خ
المجتمراتد وهو ما

طف عف تسفمةته ياإلسف و التفار ي المتجسفد ففي

تجارب تار ةة متنوعة زمنةا وم ا ةا في المجتمرفات التفي ج ففم اإلسف و
وجا م يه .وفي هذا المستوى الدالليد تاد عن التا ةب الزمني لإلسف و
التار ي فنتاد عن اإلس و ال سة ي المبتب يال بون ال جب ة األول
واإلسف و الوسفة واإلسف و الافد  .كمفا جفبى الافد

عفن ت فنةيات

م ا ةفة كإسف و الجز فبة الربيةفة واإلسف و األسفةوي واإلسف و األفب فيد
وغةبها من الت نةيات ذات السمة الجببافةة .واإلس و التار ي ربب عن
السمات ال اصة الزمنةفة والم ا ةفة لإلسف و ففي تياعففه مفع ال

وصفةات

والي افات المافةةد ة ا،بم اإلس و قدرة استةرايةة فا ة لفي افات والفبات
المافةة في المنا ق التي ا ت ب فة ا .وقفد م فن اإلسف و التفار ي ففي فتفبة
توسره وازجهاره المجتمرات التي جا م يه من استةراب وعفوو وم تسبات
الاضارة الةو ا ةة وواجي البافد ند واليبق وال ند ...للخ .واظ فب ةو فة
تار ةة كبةبة في ا ط قته األول  .لذلكد مةز في هذا الاد

يةن اإلس و

كنواة رو ةة ميالةة والي افة اإلس مةة التي هي ف وترو ل تار ي ومافي
ل ذه النواة".9
ومففن هنففاد يففبق البا ففف المببيففي مامففد سفففبة يففةن لسفف مةن :اإلسففف و
المرةففاري الميففالي (الففو ي البيففا ي)د واإلسف و التففار ي الففذي تجسففد فففي
ت بفات المسفمةن وسفوكةات واعمال .
 -9مامد سبة  ( :اإلسالم وتحديات الحداثة) ،موقع محمد سبيال،
http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.html
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وعفةففهد ف ففد كا ففم الادا،ففة اإلس ف مةة األول ف د او مففا سففم ا ضففا يادا،ففة
الدعوة اإلس مةةد دا،ة ج نةة وا

قةة وعمفةة يامتةازد والدلةل عفف ذلفك

ةب ت ا ول سا ةت ا وكو ةت فا ورو ا ةت فا و بفل ا

ق فا  .كمفا كا فم دا،فة

مد ةة عمبا ةة ماج ةد سطرم يمس ا الم فبقة النةفبة عفف يفروب ال فبق
والببب عف

د سوا .

 الحداثة الثانية أو الحداثة العباسية:
يرد دا،ة الدعوة اإلسف مةةد م فن الافد
الادا،ة األول

عفن دا،فة عباسفةة.ولذا كا فم

دا،ة ج نةة وسفوكةةد ففإن الادا،فة اليا ةفة هفي دا،فة عفمةفة

وف ب ففة وسةاسفففةة .يمرنففف ان المسففففمةن

فففوا ازجهفففارا كبةفففبا ففففي يفففت

المةففاج ن الرفمةففة والي افةففة مففع ترسففةس الدولففة الرباسففةة مففن قبففل ايفي اجريففب
المن فففور وهفففارون البيفففةد والمفففرموند اصفففة يرفففد ينفففا يةفففم الا مفففةد
وتباجمة الي ب الةو ا يد ويفوغ عف ال ف و اواجفه مفع المرتزلفة واأليفاعبةد
وا ط ق اليفسية اإلس مةة مع ال نديد والياراييد واين سفةناد وايفن ريفدد
وايفففن يةفففلد وايفففن يااجفففة...د وظ فففور المفففذاهب الي ةفففةد ميفففل :المال ةفففةد
والانيةففةد وال ففافرةةد والانايفففة ...وازجهففار اصففول الي ففهد وتففدو ن اجمةففع
الرفوو والمرار

تنيةبا وتطبة اد لضافة لل مفا

فففي يففربه مففع ايففي تمففاود وايففي الر ف

فه ال فربا مفن تافول

المرففبيد والمتنبففيد وايففي فففباق

الامدا يد وايي واقد ومسف ين الولةدد وي ار ين يفبج ...وظ فبت كفذلك
ال تايفففات السفففبج ة والن د فففة والتار ةفففة وال فففوفةة والرفمةفففة والسةاسفففةة
وال فذر ة .كمففا يففبع الرفبب المسفففمون فففي م تفف
اليفكد والب اضةاتد واليةز ا د والي

الا ففول الرفمةففةد ميففل:

ةد وال ناعةد والتجارةد والرمارةد

والموسففة د والت ف ةل التجب ففدي.وقففد ا ت فففم هففذه الادا،ففة لل ف األ ففدلسد
فتميف فا األورويةفون ةفب تميفلد واسففتياجوا مفن ،مارهفا الةا رفةد يرفد سف و
األ دلس في ا دي اإلسبان.
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 الحداثة الثالثة أو حداثة الحركة السلفية.
تبا،فا زا فبا يفالمنجزات ال ا ففة ففي

رف ال ل يرن اإل سان المسف قد عب

يففت المةففاج ن والمجففاالتد وصففار ضففبب يففه الميففل فففي الت ففوى والرطففا
والرف واإل جاز واال تباع وااليت ار .والسبب في هذا االزجهار الي افي هو
التمسك يال بع البيفا ي قبآ فا وسفنةد واهتفدا يطب فة األسف

للف غا فة

الر فور الوسفط د ويالضفب ليفان فتفبة الدولفة الرباسفةة .يةفد ان المسففمةن
سبعان ما ت بوا وا اطوا؛ يسبب ا بال ي موو الد ةاد وتفبي اا فبةد
فا زموا هز مة با اماو المبولد فتضرضروا ا سارا وت فياد سةما مفع
استبداج الدولة الريما ةة غطبسة وق با وعسيا .ول ستة يوا من سبات لال
مفع جوي مفدافع البفببد لةجفدوا ا يسف منب فب ن يت نةفات الادا،فة الببيةففة.
فبففدا المي ففبون والرفمففا والم فففاون والمبففدعون طب ففون سففؤاال م مففا
واجوهب اد اسال ال يةب من الابب لل

ومنا هذا :لماذا ت فدو البفببد وتفر ب

المسفففمونل ولإلاجايففة عففن هففذا السففؤالد ب ففم لاجايففات عد ففدة مففن ف ل
رسى م تفية ومتبا نةد ومنيورات ومناهع متردجة ومتنوعة.
هفففذاد وقفففد تبتفففب عفففف هفففذا السفففؤال ان ب فففم لفن فففان ليففف الةة ال و فففة
والتبرةفةد وليف الةة األصففالة والمراصففبةد واجدلةففة األ ففا واا ففبد وليف الةة
الت ففدو والت ففف د وليفف الةة اإلسفف و والادا،ففة ...يففل ب ففم فففي المجففال
السةاسي واالقت اجي لي الةة التيفاوت يفةن جول ال فمال وجول الجنفوبد و
تبرةة جول الماة لدول المبكز.
ع وة عف ذلكد ف د

فن الي فب الربيفي المراصفبد منفذ ال فبن التاسفع

ع ففب الم فة جي ويففدا ات ال ففبن الر ففب ن سففةما اليفسففيي منففهد اجففل ايففه
لإلاجاية عن هذه اإلي الةات الرو

ة لتبةان الطبا ق التي سةترامل ي فا مفع
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الببب من اج ةد ومع المورو الربيي اإلس مي والرالمي واإل سفا ي مفن
اج ة ا بى .ول د امتد هذا الن ان لل اإليداع األجيي واليني.

وه ففذاد ففبى اجمففال الففد ن األفبففا ي (9918-9911و) يففرن سففبب ا اطففا
المسفففمةن وت في ف رففوج للف ضففةاع الادا،ففة الد نةففة فففي صففيا اد وا سففاو
المسففففمةن للففف ممالفففك ولمفففارات وجو ففف ت و وا ففف

ومفففذاهبد فا تفيفففم

كفمت د وتيبق يمف  .فا ت ل المسفمون سةاسةا من ياو ال
المفكد فرصاي

فة للف

يفاو

الت ب واال اطا  .و رني هذا ان المسفمةن عبفوا فوعةن

من الت تم :الت تم السةاسي الذي تميل في كيبة الممالكد والت تم الد ني
الففذي تجفف فففي كيففبة الطوا ف

والمففذاهب .كمففا تاففول الففد ن للف

ففوق

ويففرا ب وترففالة ورسففوو ي ف مرن ف د وصففارت الربففاجة ممارسففات صففوفةة
ارقة .ويذلكد اسفا راجفال الفد ن ف ف ال فب رة وتيسفةب الر ةفدة ال فاةاة
من ة

رفمون وال رفموند مب ب ن يالتواكل وال ضا وال درد مرتمفد ن

في ترو ت عف ال وارق واألسا ةب .ومن  ،د كان ضري في عفدو ف ف
الففد ن عف ف اسففاق الففنن اوالد فففالواقع ،ا ةففا .وهففذا هففو مففو ن ت اعسفف
وت في ف  .فففي ففةند ت ففدو الببيةففون فففي يففت المةففاج ن الرفمةففة والمربفةففة
والت نةةد يرد االكت افات الجببافةة ال ببىد ييضل الو دة والرز مة والرف
والي بة والرمل .وه ذاد فالادا،ة عند اجمال الد ن األفبفا ي مبنةفة عفف ف ف
الد ن ف ما صاةاا عف اساق الو دة والرف والر ل واإل مان والرمل.
هذاد وقد كان اجمال الد ن األفبا ي من جعاة الجامرة اإلس مةة يبةة م اومة
االسترمار الببيي ي ت السبلد والوقو

في واجفه الرفدوان ال ففةبيد عفن

ب ق ت تل المسفمةن ضمن اجامرة لس مةة مو دة .وقد كا فم هفذه الي فبة
السةاسةة الجب عة هي األساق الذي قامم عفةه ال

فة اإلسف مةة الريما ةفة

ففي ع فد عبفد الامةففد اليفا ي .وففي هفذا المناف د فول الفدكتور ففاروق ايففو
ز د ":واألمب الفذي اليفك فةفه ان صفاةية (الرفبوة الفو ) ،التفي اصفدرها
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اجمال الد ن األفبا ي في يار س يمراو ة ال ةخ مامد عبفده قفد لربفم الفدور
ال ب ةس في يفورة الماتوى اإل د ولواجي لي بة الجامرة اإلسف مةةد و باجفع
للف اجمففال الففد ن األفبفا ي وم االتففه فففي (الرففبوة الفو ) ،اليضففل فففي كففون
ف ففبة الجامرففة اإلس ف مةة لف ت ف

عنففد الاففد الففذي اراجه ل ففا السفففطان عبففد

الامةد اليا ي...ف د منا ا اجمال الفد ن األفبفا ي ماتفوى تابر فا ومضفمو ا
مراج ا ل سترمار".

10

هففذاد وقفففد كا ففم ف فففبة الجامرففة اإلسففف مةة ف ففبة ل د ولواجةفففة م بولففة ففففي
المجتمع اإلس مي؛ لما ل ا من آ،ار ل جايةة في موااج ة االسفترمار الببيفي.
وفي هذا ال دجد ول الدكتور مامد ال تا ي":في هذه اليبو

ل ةم ف بة

الجامرة اإلس مةة من ال بفول والامفاق مفا لف تف فه ففي اي ظفبو
سففاي ة او ال ففةد وكففان اجمففال الففد ن األفبففا ي هففو فةفسففو

ا فبى

هففذه الابكففة

ورا دهاد في م دمة الواعةن ومعذ يا ة ة األوضاع واتجاهات األ فدا داو
يضفبورة هفذه الجامرفة يفةن المسففمةن مفن ااجفل م اومفة االسفترمار الببيففي
م اومة فرالةد ولن كان هؤال المسفمون عف عف يفرن الدولفة الريما ةفةد او
ال فةية الريما ي المستبد هو الذي سةستيةد في البدا ة من هذه الابكة الد نةة
التي اجرفم منه ال فةية األول لفمسفمةن .ر د ال م فن تاد فد مي فوو الجامرفة
اإلس مةة من غةب الباجوع لل اجمال الد ن األفبا ي ياع الن ضة الي ب ة
والسةا سففةة فففي الرففال الربيففيد عففن ب ففق ماييففه مففن آرا وتواجة ففات فففي
ا يفة مفن ت مةففذد والمتفر،ب ن يففهد كاإلمفاو مامفد عبففدهد وم فطي كامففلد
وعبد

الند د واج ب لساقد وعبد الب من ال واكبيد وريةد رضاد ففي

الم بق الربييد فض عمن تر،ب يه من مي بي المببب الربيفي وال فبق
اإلس مي .وقد كان األفبا ي م تما يتافةل امبا

الرال اإلس مي النيسفةة

 - 10ج.مامد عمارة :األعمال الكاملة لألفغانيد جار ال تاب الربييد
ال اهبةد م بد برة 9129ود و.19:
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واأل

قةة واالاجتماعةةد كما كفان مفدركا ألوضفاعه السةاسفةةد ولمفا افدق

يه من األ طار من اجبا ضريه الدا في وا ا له االاجتماعي".

11

يةد ان الادا،ة الد نةة لفدى اجمفال الفد ن األفبفا ي قا مفة عفف اسفاق الو فدة
الد نةفففة والسةاسفففةة .يمرنففف ان السةاسفففي ففففي دمفففة الفففد نيد واسفففاق هفففذا
السةاسي هفو الو فدة واالعت فاو يابفل
فول األفبففا ي ":عفمنففا وعفف الر ف
اجنسةة لال في ج ن

اجمةرفاد و بفذ التيبقفة .وففي هفذا

ااجمرففةن ان المسفففمةن ال ربفففون ل ف

واعت اجه "12د وكان األفبا ي دعو المسفمةن لل تميل

الو دة الد نةة والسةاسةة من جا في سفوك و ةات د وذلك يرن ":رت موا
يابل البايطة الد نةفة التفي هفي ا ف رايطفة ااجتمفع فة فا التبكفي يفالربييد
واليارسفففي يال نفففديد والم فففبي يفففالمببييد وقامفففم ل ففف م فففاو البايطفففة
الجنسةة".

13

و ول األفبا ي في موقع آ ب مدافرا عن الو دة السةاسةة والد نةة":هفذا مفا
اريد ا للةه سةب المسفمةن من وو

فرة ج فن للف ااند ال ت ةفدون يبايطفة

ال روب وع بةات األاجناقد ول ما نيبون لل اجامرة الد ن .ل فذاد فبى
المببب ال نيب من سفطة التبكيد واليارسي بفل سفةاجة الربيفيد وال نفدي
ذعن لب اسة األفبا يد ال ايمعزاز عند ا د من د وال ا با
في تبدل

وماته ال ر

ماجاو صا ب الا

وال ستن ب ما رب

د وان المسف

عفةه من ايف ال ا وا ت ال فاد

افيا ل رن ال ب رة ذاهبا مذاهب ا"14.

 - 11ج.مامد ال تا ي :الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي
الحديث ،الجز األولد جار الي افةد الدار البةضا د المبببد الطبرة األول
سنة 9199ود و.90-81:
 - 12اجمال الد ن األفبا ي( :الو دة والسةاجة)د جريدة العروة الوثقىد
يار سد  99غ م9999و.
 - 13اجمال الد ن األفبا ي( :ع بةة الجنس وع بةة الد ن)د جريدة
العروة الوثقىد يار سد  99غ م9999و.
 - 14اجمال الد ن األفبا ي( :امة وا دة)د جريدة العروة الوثقىد يار سد
 99غ م9999و.
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ومففن  ،ف د رتبففب األفبففا ي الادا،ففة الد نةففة ال ا مففة عف ف الو ففدة هففي اسففاق
اإلص

والتيو ب والتنو بد وتا ةفق الن ضفة اإلسف مةة الاد يفةد ف فد كفان

اإلص

عنده" رتمد عف اساق ج ني" لةس لال.15

ومفففن اج فففة ا فففبىد فففبى مامفففد عبفففده (9101-9991و) يفففرن ا اطفففا
المسفففمةن يففدا مففع الر ففب الرباسففيد ةنمففا ايففدل ال فةيففة المرت ف الجنففوج
الرفففبب يفففالجنوج األتفففبايد ففففا بيق عفففن ذلفففك مفففا سفففم ياليسفففاج السةاسفففي
والطبةففان الرسف بي .وقففد تففر،ب مامففد عبففده ا مففا تففر،ب يرسفتاذه اجمففال الففد ن
األفبففا يد ةنمففا اراجففع سففبب ت ف ف

المسفففمةن لل ف ضففةاع الادا،ففة الد نةففة

ال ففافةةد وايترففاج المسفففمةن عففن ال ففب رة اإلسفف مةة الا ة ةففةد كمففا كففان
طب فا السفف

ال فال  .لفذلكد اجر مامفد عبفدهد واجمفال الفد ن األفبففا يد

وي ف ةب ارس ف ند وعبففد الففب من ال ففواكبيد ضففمن رواج الابكففة السفففيةة
الاد ية .أل ه رتبب اإلس و السبةل الو ةد لتا ةق الن ضة الميفف د سفةما ان
اإلس و هو ج فن الر فل والرفف واإل مفان والرمفل .ومفن ،ف د ف فو فد

اوال

وقبل كل يي " لل تاب ب الي ب مفن قةفد الت فةفدد وف ف الفد ن عفف

ب فة

د والباجفوع ففي كسفب مرارففه للف

نايةرفه

األول د واعتباره من ضمن مفواز ن الر فل الب فبي التفي وضفر ا

لتفبج

سف

األمة قبفل ظ فور ال ف

من يططهد وت فل من فطه و بطفهد لتفت

مفة

ففي يفظ يفاو الرفال

اإل سففا يد وا ففه عفف هففذا الواجففه رففد صففد ا لفرفف د ياعيففا عفف الباف فففي
اسبار ال وند جاعةا لل ا تباو الا ا ق اليايتةد مطالبفا يالترو فل عفة فا ففي
اجب النيس ولص

الرمل"
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 - 15ج.فاروق ايو ز د :أزمة الفكر القومي في الصحافة المصريةد جار
الي ب واليند ال اهبةد م بد برة 9182ود و.911 :
 - 16مامد عبده :األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهدجراسة وتا ةق:
ج.مامد عمارةد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9189ود الجز اليا يد
و.199:
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يةد ان مامد عبده ال ر ذ ياإلص
مففن اإلص ف
واإلصففف

الد ني ف ف د يفل بكفز عفف مجموعفة

ات الضففبور ةد كاإلص ف
التبيفففويد واإلصفففف

السةاسففيد واإلص ف

الفبففويد

االاجتمفففاعي .فرففففن اإلصففف

الفبففففوي

واألجييد ول مامد عبده  ":امفا األمفب اليفا ي :ف فو لصف

اسفالةب الفبفة

الربيةففة فففي التاب ففبد سففوا كففان فففي الم ا بففات البسففمةة يففةن جواو ففن
الا ومة وم الا اد او فةما تن به الجبا د عفف ال اففةد من فعا او متباجمفا
من لبات ا بىد او في المباس ت يةن النفاق .وكا فم اسفالةب ال تايفة ففي
م ب تنا ب في وعةند ك هماد مجه الذوقد وتن به لبة الربب :األول
ماكان مسترم في م ال الا ومة وما
التففرلة

يففةن ال فمففات ر

ب اد وهو ضبب من ضفبوب

بة ف غةففب مي ففوود وال م ففن رجه لل ف لبففة مففن

لبات الرال ال في صورته وال في ماجتهد وال زال يي من ي ا اه لل الةوو
عنففد يرففض ال تففاب مففن ال ففب ومففن ترفف مففن د غةففب ا ففه والامففد ه قفةففلد
والنففوع اليففا ي ماكففان سففترمفه األجيففا والمت باجففون مففن الجففامع األزهففبد
وهو ماكان باع فةه السجع ولن كان يارجاد وت

ظ فةه اليواصل وا واع

الجناقد ولن كان رج عا في الذوقد يرةدا عن الي د  ،ة عف السمعد غةفب
مؤج لفمرن الم

وجد والمنطبفق عفف آجاب الفبفة الربيةفةد وهفو ولن كفان

م فن رجه للف اصفول الفبفة الربيةفة ففي صفورتهد ل نفه ال رفد مفن اسففالةب ا
المبضففةة عنففد اهف ففاد وال ففزال هففذا النففوع مواجففوجا فففي عبففارات الم ففا خ
اصة.17"...
ول فففد اهفففت ا ضفففا ياإلصففف

االاجتمفففاعي مفففن ففف ل جعوتفففه للففف الردالفففة

االاجتماعةفة ال ا مفة عفف الت اففل وال اصفةة الجماعةفةد والوقفو

اوال ضفد

اليفففف االقت فففاجيد و،ا ةفففا ضفففد التيفففاوت الطب فففي اليفففا و يفففةن الي فففبا
 - 17مامد عبده :األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهدجراسة وتا ةق:
ج.مامد عمارةد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9189ود الجز اليا يد
و.199:
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واألغنةفففا د و ،اليفففا ضفففد تا ففف راق المفففال .و فففول عنفففه الفففدكتور مامفففد
عمارة ":هذا الي ب الذي ال ول عنه ل ه كان ف فبا ايفتباكةاد ول مفا ضفره
في م ان يارز من الي ب"اإل سا ي" الطام لل لون من الردالة االاجتماعةفة
تناسففب مففع ف ف الباجففل ليففبو
اإلس و في هذا المةدان...فف

ع ففبهد واأل ففاو ال فةففة التففي اجففا ي ففا

ن الباجل ماامةا عن الجمفاهةب ال اج فة ففي

المجتمعد ول ما كان اقبب لل تميةل الطب ة الوسط التي كا م تفرب جورا
ت دمةا و،ور ا في ع بهد ول نه كان ا ضا صفا ب موقف
يبته لفمجتمعد اجرفه

" يفمولي" ففي

لل اجا ب الي با ا ضا...وهفذه الم

يفة ل مفا

تميل يالنسبة لفبا قضةة تترفق يالمن ع الفذي جفب ان رفالع يفه جراسفاتنا
لي ب األستاذ اإلماو وامياله من ا مة المي ب ن المسفمةن".
كمففا اهففت مامففد عبففده ياإلصف
الد ن األفبا يد ةنما كفان

18

السةاسففيد متففر،با فففي ذلففك يرسففتاذه اجمففال
فدران مرفا يبفار س اجب فدة (العالروة الالوثقى)

ذات الطايع الد ني والسةاسي .وفي هذا السةاقد ول مامد عبفده ":وهنفاي
امب آ ب كنم من جعاتفهد والنفاق اجمةرفا ففي عمف عنفهد ويرفد عفن تر ففهد
ول نه هو الفبكن الفذي ت فوو عفةفه ةفات
والضففر

االاجتماعةفةد ومفا اصفاي الفوهن

والففذل لال يسففبب فففو مجففتمر منففهد وذلففك هففو التمةةففز يففةن مففا

لفا ومة من فق الطاعفة عفف ال فربد ومفا لف فرب مفن فق الردالفة عفف
الا ومة .ر كنم فةمن جعا األمة الم ب ة لل مربفة
وهيد هذه األمفةد لف

ا عف

اكم اد

طفب ل فا هفذا ال فا ب عفف يفال مفن مفدة تز فد عفف

ع ب ن قب ا...جعو اها لل االعت اج يرن الااك ولن واجبم اعتهد هو من
الب ب الذ ن

طعوند وتبفب

بةففان يفف وته لال

ي وات د وا فه ال فبجه عفن طعفه وال وقف

فف األمففة لففه يففال ول وياليرففل...اج ب ففا ي ففذا ال ففولد

 - 18ج.مامد عمارة :اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الديند جار
ال بوقد ال اهبةد م بد الطبرة اليا ةة 9199ودو.989-988:
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واالستبداج في عنيوا هد واليف قايض عف صولجا هد و د اليال من د دد
والناق كف عبةد له اي عبةد"...

19

يةفد ان اإلصف

الفذي كفان فت يفه مامفد عبفده ا مفا اهتمفاو هفو اإلصف

الد ني واإلص

الفبوي والتبيوي" رف ل نفي ففي كفل ذلفك لف اكفن اإلمفاو

المتبع وال الب ةس المطاعد غةفب ا في كنفم رو الفدعوةد وهفي التفزال يفي
في كيةب مما ذكبت قا مةد وال ايب اجعو لل ع ةفدتي ففي الفد ند وا الفب
يإتماو اإلص

ففي الفبفة وقفد قفاربد امفا امفب الا ومفة والما فوو فتبكتفه

لف در درهد ولةد

يرد ذلك تديبهد أل ني قد عبفم ا ه ،مبة تجنة ا األمف

من غبق تببسهد وت وو عف تنمةته السنةن الطوالد ف ذا الببق هو الذي
نببي ان رن يه اان و
لن ب

اإلص

الا ة ي ورا ت فف

المستران".

20

التبيوي هو األه عند مامد عبدهد لذ فبى ان السفبب
المسففمةن هفو تفبجي األ يمفة التبيو فة والترفةمةفة ففي

الرال اإلس مي؛ يسبب بةان المناهع الت فةد ة الر ةمة المبنةة عف الت فةفدد
واال ةفاجد واالستسف ود والايففظد والفني د والجمففوجد والسفطاةةد والت فف
الي بي.اي :لن ت ف

المسفمةن رااجع لل اتباع اسفالةب تبيو فة ع ةمفة ففي

ال فف ل والماتففوى؛ ممففا فففتع عنففه ت ففف

ف ففبي كفففان سففببا فففي ا اطفففا

المسففمةن وت اعسف  .و رنففي هفذا ان اإلمففاو مامففد عبفده بكففز اساسففا عفف
الادا،ة التبيو ة – الترفةمةة ت

ة ا واست بافا":امب التبيةفة هفو قبفل كفل

يي ...وعفةه بن كل يي ..واي لص

في ال بق وال فبقةةن اليفد وان

سفففففتند للففففف الفففففد ن...والنفففففاق ففففففي الترففففففة

ب فففففات ،ففففف

 :الرامفففففة...

 - 19مامد عبده :األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهد الجز اليا يد
و.190-199:
 - 20مامد عبده :مامد عبده :األعمال الكاملة لإلمام محمد عبدهد الجز
اليا يد و.190-199:
26

والساسففة...والرفمففا  ...و جففب تاد ففد مففا فزو ل ففل وا ففدة مففن هففذه الطب ففات
من الترفة د كما و وعال!"

الي
و ضففة

اإلمففاو مامففد عبففده يففرن لص ف

ولصففف

التبيةفففة" افففن ففففي يففف ج رزق فففا

ففوية وغن ف

المجتمففع الم ففبي ففون يففالرف
سفففرة مفففن الرفففةود ومنا فففا

س ف ن عف ف كففل عففا و فة ففا قطففع ا ففاو الاةففاة يالبا ففة

والسرةد ول ن ا و الألس

منةمد مع ذلكد يريد ضبور الي ب :ف فب الر فول

والتبيةة".21
ومففن هنففاد طالففب مامففد عبففده األغنةففا وال ففواو يبنففا المففدارق لن ففب
التبيةة والترفة د يبةة تنو ب المجتمع وتطفو به يفدال مفن االت فال جا مفا عفف
الا ومففة لت ففوو ي ففذا الففدور .وهففذه الي ففبة واجة ففةد وقففد ا ففذت ي ففا الففدول
الببيةفففة المت دمفففة ذات النيفففاو الفةببالفففيد ففففال واو مفففن األغنةفففا وغةفففب
األغنةا ه الذ ن ومون يبنا المفدارق والمراهفد الترفةمةفةد سفوا اكا فم
عامة او اصة" عف األغنةا منفاد الفذ ن

فافون مفن تبففب البةفب عففة د

وتطاول األ دي اليالمة للة د اكيب من الي با د ان تآليوا و تادواد و بذلوا
من اموال في سبةل افتتا المدارق والم اتب واتساع جوا ب الترفة د تف
ترف التبيةفةد وتيبفم ففي الفب ج اجفبا،ة الر فل واإلجرايد وتنمفو رو الاففق
واإلص

د وتت ذب النيفوقد و فتد اإل سفاق يالمنفافع والمضفارد فةواجفد

من اينا الب ج من ضارع يني غةبها من األم د فت ون عند ذلك مر ففي
رتبة المساواةد ل ما لنا وعفة ماعفةنا...وعف الا ومة في اجمةع ذلك ان
تسن قوا ةن الترفة د وت
وترسةسا عف ماسبقد

ظ ا وال المرفمةن والمترفمةن"...

22

الدكتور مامد عمارة تي ةب اإلماو مامد عبده

في المجال التبيوي يالميالةة والسفذااجةد مفع ا رفداو الواقرةفة وال فمولةة ففي
م ارياته وت وراته " من النيبة ال فامفة للف الي فب الفذي قدمفه اإلمفاو ففي
 - 21مامد عبده:األعمال الكاملةد الجز اليال د و.918-912:
 - 22مامد عبده :األعمال الكاملةد الجز اليال د و.98-99:
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موضفوع التبيةفة والترففة جفد ان الباجفل كفان صفا ب يفبة ميالةفةد غةفب
فول اإلصف

واقرةةد لل هذا الا فل مفن

...ف فو عنفدما اعت فد ان التبيةفة

هي الر ا الساب ة التي تبةب كل يي د وتبفدل كفل سففبي فتجرففه ل جايةفاد
وترفففففدل كفففففل من فففففوو فتجرففففففه كفففففام د وتطففففففق كفففففل م ةفففففد فتجرففففففه
متابرا...للخ...للخ...عندما اعت د ذلك قد اغيل الجوا فب األ فبى ففي ةفاة
المجتمع والم اكل الرد دة التي اليد من ان سفةب الم ففاون او اليفوار ففي
ف ا اجنبا لل اجنب مع اإلص

التبيوي والن ضة يالترفة .

ففةسم ت يي التبيةة لواجفوج ةفاة اسفب ة سفرةدة ومسفت بةد لذ اليفد مفن فل
الم اكل االاجتماعةة واالقت اج ة والت ب رةة التي تطان األسبةدوتف ي في
ب ق سراجت ا واست بارها ياأليواي والر بات.
ولةسم ت يفي التبيةفة لفافاق يفاألم المت دمفةد لذ اليفد ل ففق المنفاأل ال فال
لفتبيةففة مففن الففد ول فففي مرففاري عد ففدة ضففد مففا رتب

قةففاو هففذا المنففاأل

ال ال من ع بات ومروقات...
كما اليفد مفن تاد فد اي ا فواع التبيةفة والترففة هفو الفذي م ننفا مفن الفافاق
ياألم المت دمةد وهو امب توق

عف تاد د ماهةة الت دود وارتبا مرا ةبه

يالر ففب الففذي رة ففهد والم ففاو التففي عففف المجتمففع ان نجزهففا فففي هففذه
المب فة المادجة من مبا ل موه وتطوره...للخ...للخ"...
وال اتيففق مففع توصففة
صفففا بة للففف

23

الففدكتور مامففد عمففارةد فنيففبة مامففد عبففده كا ففم

فففد كبةفففبد ف م فففن لفمجتمفففع ان تبةفففب سةاسفففةا وااجتماعةفففا

واقت فففاج ا ولبو فففا لال ياإلصففف

التبيفففوي ال فففا عفففف الترففففة والتي ةففف

والت فذ ب والتوعةففة الرفمةفة .لففذاد جفد اول سففورة مفن سففور ال فبآن ال ففب
زلففم عفف

بةنففا صففف

عفةففه وسففف تاف عفف الرفف  .ومففن ،ف د رتبففبه

 - 23ج.مامد عمارة :اإلمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الديند جار
ال بوقد ال اهبةد م بد الطبرة اليا ةة 9199ود و.999-991:
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اإلس ف و فب ضففة عف ف كففل مسففف ومسفففمة .ع ف وة عف ف ذلففكد ف ففد اعط ف
الببيةون اهمةة كببى لفرف والتبيةة في ينا مجتمرات المت دمة .ف د قامم
اإل سةة ليفان ع فب الن ضفة عفف االهتمفاو يفالرف د وت فد س الر فلد

،ورت
ولف ت ف

ضففت الرفمةففة عفف اسففاق الففد ن او االقت ففاج او السةاسففة؛ ألن

اورويا في تفك اليتبة التفي اع بفم الر فور الوسفط مبايفبة كا فم ترفةو
في ظل ا يمة مف ةفة مطف فةد كمفا كنفم ترفةو ففي ظفل ال نةسفة التفي كا فم
في واجه الرف د وما د لجالةفي ةب ميال عف ذلك.

ت

و،مففة جلةففل آ ففب عف ف ان التبيةففة هففي اسففاق الت ففدو واالزجهففار والتنمةففة
الا ة ةةد ف د

ق الةايا ةون ت دم الرفمي والت ني منذ ال بن التاسفع ع فب

فففي ع ففد اإلمببا ففور المةجففي موتسففوهةتود عففن ب ففق الترفففة والتبيةففة
والتي ة د وت فجةع ال فناعةد مفع الرفف ان الةايفان التمتففك ،فبوات بةرةفة
كتفك اليبوات التي تمف ا م ب او يففدان الرفال الربيفيد يفل تف

يفام

السةاسي آ عذ كان ياما لمببا ور ا فبج ا ورا،ةفاد ولفةس يامفا ج م با ةفا
كما في جول اورويا الببيةة .وعفةهد فالتبيةة هي اق الت دو والتيوق الرفمي
والت ني والي افيد ومبت ز المد ةة والاضارة والرمبان الب بي.
هففذاد وقففد اهففت ال اتففب السففوري عبففد الففب من ال ففواكبي (9192-9921و)
كيةبا يالواقع السةاسي الربيي واإلس مي عف
الت ف

د سوا د فارتفرى ان سفبب

واال اطا د كما في كتايه (أم القرى)د رفزو للف سفو ف ف الفد ند

وا ت ففار ع ةففدة الجبففبد واليفسففية االت الةففةد والتر ففب لفمففذاهبد والتففدلةس
عف ف الففد ند وا رففداو الاب ففةد واسففتبداج األمففبا د وف ففد ق فوة الففباي الرففاود
وا ت ففار الج ففلد وفسففاج الترفففة د ومرففاجاة الرفففوو الاةففةد و ف ففدان البايطففة
الد نةةد وعدو ليباي اهل الال والر دد والمةل للف الت فةفد األعمف د وغففق

29

ياب االاجت اجد وا ت ار االستبداجد و بةان الا ف اليفبجي المطففقد وا رفداو
ال ورى والردالة السةاسةة الا ة ةة....
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هفففذاد وقفففد ف فففل ال فففواكبي هفففذه اارا السةاسفففةة ي ففف ل جقةفففق ففففي كتايفففه
اليا ي(طبائع االستبداد ومصارع االستعباد .)25يةد ان ال اتب قد ركز كيةبا
عفف الادا،ففة السةاسففةةد ياعتبففار ان االسففتبداج مسفففك لفت ف ف

واال اطففا د

ماجاو ذلك االسفتبداج فوو عفف التج ةفلد والتجو فعد واالسفتب لد وتضفةةع
الففد ن...لففذاد فالاففل الا ة ففي لتا ةففق الن ضففة والتنففو ب تميففل فففي تطبةففق
ال ورى م داقا ل وله ترال  ":وشاورهم في األمالر" 26د و فول اجفل يفر ه
فففي آ ففة ا فففبى  ":وأمالالرهم شالالورى بيالال هم" .27وفففي هفففذا ال ففدجد فففول
ال واكبي ":من الا البالبة لفمتر ب ن قول " :االستبداج اصل ل ل فساج"؛
ومبن ذلك ان المبا المدقق في ا وال الب ب و با ع االاجتماع ك ف

ان

ل ستبداج ا،با سةعا في كل واج.
وقفد سفبق ان االسفتبداج ضفب عفف الر فل فةيسفدهد و فرفب يالفد ن فةيسففدهد
و اارب الرف فةيسدهد ول ي اان ايا في ا ه كة

بالب االستبداج المجد

فةيسدهد و ة م امه التمجد...والااصل ان المجد هو مابب لفنيوقد التيتفر
تسر ورا هد وتبق مباقةهد وهو مةسفب ففي ع فد الرفدل ل فل ل سفان عفف
سب استرداجه وهمتفهد و نا فب ففي زمفن االسفتبداج يم اومفة اليفف عفف
سب اإلم ان...
و ايل المجدد من ة مبناه التمجد .وماهو التمجدل وماذا ون التمجدل...
التمجفففد فففاو يفففاإلجارت المسفففتبدةد وهفففو ال بيففف مفففن المسفففتبد ياليرفففلد
 - 24ا يب :عبد الب من ال واكبي :األعمال الكاملة ،جراسة وتا ةق :ج:
مامد عمارةد يةبوتد لبناند الطبرة اليا ةة سنة9181و.
 - 25عبد الب من ال واكبي :طبائع االستبداد ومصارع االستعبادد جار
النيا سد يةبوتد لبناند الطبرة اليا ةةد و9192:و.
 - 26من (سورة آل عمبان)د القرآن الكريمد رقم ا911:د رق .91
 - 27من (سورة ال ورى)د القرآن الكريمد رقم ا19:د رق .99
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كففاألعوان والرمففالد او يففال وة كففالمف بةن يناففو جوق ويففاروند والم ففا بةن
ينافففو رب الرفففزة ورب ال فففولةد او الموسفففومةن يالنةايفففةند او المطفففوقةن
يالاما فلد ويترب ف

آ فب :التمجفد هفو ان نفال المفب اجفذوة فار مفن اج ففن

كبب ا المستبد لةابق ي ا يب
ويتوصة

اإل سا ةة.

ااجف  :هو ان ت فد الباجل سفةيا مفن قبفل الجبفار بفبهن يفه عفف

ا ه اج ج في جولة االستبداجد او رفق عف صدره وسفاما م فربا يمفا ورا ه
من الواجدان المستبة لفردواند او تاف يسةور مزرك ة تنب
اقبب لل النسا منه لل الباجال .ويربارة اوض وا
اإل سان مستبدا صبةبا في كن

ير ه صفار

فب :هفو ان

فةب

المستبد األعي .

قفففم :لن التمجةففد ففاو يففاإلجارات المسففتبدةد وذلففك ألن الا ومففة الاففبةد
التي تميل عوا
لمواجففب

األمةد تري د كل اإليا د ل

ل التسفاوي يفةن األففباج لال

ة ففيد ف ف تبفففع قففدر ا ففد من ففا لال ا،نففا قةامففه فففي ففدمت ا؛ اي

ال دمة الرمومةةد كما ا ا ال تمةزه يوساو او ت بفه يف ب لال لع فا ل دمفة
م مفففة وف فففه
جراجات".

للة فففاد ويميفففل هفففذا بففففع

النفففاق يرضففف ففففوق يرفففض

28

وه ففذاد ف ففد ففاول عبففد الففب من ال ففواكبي فففي كتايففه(طبالالائع االسالالتبداد) ان
رففب

االسففتبد اجد و بففةن مي ومففهد و سففتجفي كففل مباجفففات االسففتبداج مففن

استرباجد واعتسا د وتسف د وتا ...كما استرب

ا واعفا مفن الا ومفات

المستبدة .ويرد ذلكد ايفبز مفا ل سفتبداج مفن آ،فار سففبةة عفف مجموعفة مفن
ال ففة الي ب ففة واالاجتماعةففةد كالففد ند والرفف د والمجففدد والمففالد واأل ف قد
والتبية فةد والتبقففي .وقففد

ففن الي ففل األ ةففب يمبا ف

الت فن من االستبداجد عبفب التبكةفز عفف ،ف

ترفففق يطبا فق

فا ق اجوهب فة لمااريفة

االستبداج:
 - 28عبد الب من ال واكبي :طبائع االستبداد ومصارع االستعبادد
و.11-12:
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 -9األمة التي ال رب كف اد او اكيبهاد يآالو االستبداج التستاق الاب ة.
 -9االستبداج ال اوو يال دةد ل ما اوو يالفةن والتدر ع.
 -1جب قبل م اومة االستبداج ت ةعة ماذا ستبدل يه االستبداج.
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والسففبب فففي تبكةففز ال ففواكبي عف ف الادا،ففة السةاسففةةد ياعتبارهففا الا ة ففة
الجوهب فة التفي جفب االهتمففاو ي فا اوال وقبفل كفل يففي د هفو واجفوج مريف
الرال الربيي في ظل الا ومة الريما ةة المستبدةد سةما

ومة عبد الامةفد

اليفففا ي المطف فففة التفففي عمففففم عفففف تتب فففك المجتمفففع الربيفففيد وتج ةففففهد
وتجو رهد وتي ةبهد والتن ةل يه يط ا وعسيا وق با.
ومن هنفاد تبفةن لنفا يفرن عبفد الفب من ال فواكبي كفان مي فبا سةاسفةا ،ور فاد
ومي با لص

ةا تنو ب اد ستند في اف اره الجب عة لل ان الادا،ة السةاسةة

هي األساق في كل لصف

مجتمرفي لتا ةفق الن ضفة والت فدو واالزجهفارد

ل ن هذا الت دو لفن تا فق لال يفالتابر مفن االسفتبداجد والفت فن مفن الا ف
اليففبجي المطفففق عبففب لرسففا مؤسسففات ال ففورى والاب ففة والد م با ةففة
الا ة ةة .ولن ت ال ضا كذلك عف االسفتبداج لال يفالرف والتبيةفة والترففة د
وت فذ ب النايففعةد وتنففو ب المجتمففع عفمةفا وسةاسففةا و ،افةففا .و ففول الففدكتور
مامد عمارة في ق ال واكبي ":كان ال واكبي

ا جاعةة ،ور ة مدروسفةد

وتبةةب اجذري لفمجتمعد ألن ذلك هو الطب ق الو ةد المناسب لري اهدافهد
و طب ال ضا ا التي ك

عن ا فةما كتب من صياات.

واجركنففا كففذلك ان اليففورة يالنسففبة لف ففواكبي ال م ففن لال ان ت ففون النتةجففة
الطبةرةة لفم دمات التي صاغ ا في يف ل يافو وم فاكل وقضفا ا وااج فا
واكت ي ا في واقع المجتمع الربيي في ذلك الاةند و فول عمفةة وتبةةبات
اجذر ففة قففدم ا ألمتففه كففي تبرفف ،ا ةففةد وتجففدج ع ففبت اد وتفاففق يالبكففب

 - 29عبد الب من ال واكبي :يسهد و.990:
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اإل سففا ي المتطففورد وتس ف فففي البنففا الاضففاري اإل سففا ي يال س ف الففذي
ت

و مع ما ل ا من عباقة وامجاج وتبا وت الةد.

ذلففففك هففففو عبففففد الففففب من ال ففففواكبيد فففففي ةاتففففه و ضففففاله...و يب اتففففه
واف ففاره...وسفففوكه الرمفففي اليففوريد دمففهد ينففا ل سففا ةا وف ب ففا مت ففام د
لة ففون منففارة فففي ضففمةب اضففب ا ومسففت بفناد كمففا كففان منففارة فففي ضففمةب
امتنان اضا ت وال تزال تضي منذ او قبن من الزمان".

30

وعفةهد فربفد الفب من ال فواكبي مفن اهف جعفا التي ةفب اإلسف مي الافد د
الاففد 31د وقففد تففر،ب يمامففد عبففدهد

و رففد كففذلك مففن اهف زعمففا اإلصف

واجمال الد ن األفبا يد واين فدوند واجفون لفويد وتومفاق هفويزد واجفان
اجففاي روسففود ومو تةس ف ةود وم ةففافةفي...ومففا منففا فففي كتاياتففه ا ففه رتبففب
الادا،ة السةاسةة هي اق اإلص

د ل ن من ف ل ال ضفا عفف االسفتبداج

السةاسي الم ةند واستبداله ينياو الاب ة وال ورى واألغفبةة الد م با ةة.
اما المي ب واألج ب السوري ي ةب ارسف ن (9192-9921و)د فةفبى يفرن
الادا،ففة الد نةففة المبنةففة عفف اسففاق التضففاةة والج ففاج هففي الادا،ففة الميف ف
لف بو من اال اطا والت ف  .ف د عمد في كتايه(لماذا تأخر المساللمون؟
ولمالالاذا تقالالدم غيالالرهم؟) 32لل ف تاد ففد اسففباب ارت ففا المسفففمةن فففي األمففسد
وسففبب ت اعسف فففي الااضففب م ار ففة يفالببيةةن فففي ماضففة و اضففبه .
و رني هذا ان ي ةب ارس ن ناقو قضةة الت دو والت ف

في ضفو مفن ع

الم ار ة يةن ال روب .وقد است ل ي ةب ارس ن كتايه يتبةان اسباب ارت ا
األمة اإلس مةة في الماضيد وقد عزا ذلفك للف الت فب يالد ا فة اإلسف مةة
 - 30ج.مامد عمارة :عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد اإلسالم،
جار ال بوقد ال اهبةد م بد الطبرة اليا ةة 9199ود و.980-921:
 - 31ج.ا مد امةن :زعماء اإلصالح في العصر الحديثد جار ال تاب
الربييد يةبوتد لبناند و.919:
 - 32ي ةب ارس ن :لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهملد جار
ال ف يدم قد والدار ال امةة يبةبوتد الطبرة اليا ةة 9001و.
33

قوال وفر ومن جا "لن اسباب االرت ا كا م عا دة في مجمف فا للف الد ا فة
اإلس مةةد التي كا م قد ظ بت اجد دا في الجز بة الربيةةد فدان ي ا قبا ل
الرببد وتاولوا ي دا ت ا من اليبقة لل الو دةد ومن الجاهفةة لل المد ةةد
ومففن ال سففوة للف الب مففةد ومففن عبففاجة األصففناو للف عبففاجة الوا ففد األ ففدد
وتبدلوا يرروا

األولف اروا فا اجد فدةد صفةبت

عز ومنرةد ومجد وعبفان و،بوةد وفتاوا
قبند ولوال ال
فة عفي رضي

للف ماصفاروا للةفه مفن
كفبة األر

الذي عفاج ففدب يةفن منفذ اوا فب

ف

ففي

ففة عيمفاند وففي

عن ماد ل ا وا اكمفوا فت الرال د ول

في واج ف

واق ...
والا ة فة ا ف لف سفت فوا اسففت ال

ة ةفا واسفرا لال ياإلسف ود ولف ترففبف

األم البرةدةد وت ضع ل الممالك الرياود وال ةاصبة واألكاسبةد و تاد
ي ولت الناقد ول

ردوا من التار خ الم رد الذي ا ف في ال

من األم الياتاة لال يمامد صف

عفةه وسف ".

ويرففد ذلففكد اففدج ي ف ةب ارسفف ن اسففباب ت ف ف

األول

33

د

المسفففمةن وا اطففا

فةا ففبها فففي ف ففد المسفففمةن السففبب الففذي سففاج يففه سفففي د و ةا ففة يرففض
المسفففمةن لففد ن وو ففن ي دمففة األاجا ففبد واعتففذاره يالبا ففلد وت ففاذل
المسفففمةن وترففاج د وت ففاعس المسفففمةن عففن البففذل لن ففب الففد ن .ومففن اه ف
األسففباب األ ففبى ورا تففر ب المسفففمةند ففذكب :الج ففل والرففف النففاقند
وفسففاج األ ف ق سففةما فسففاج األمففبا والرفمففا د اهةففك عففن الجففبن وال فففعد
والةرق وال نو د و سةان المسفمةن لماضفة المجةفدد وضفةاع اإلسف و يفةن
الجامد ن والجا د ن.وه ذاد" فتر ب المسفمةن في ال فبون األ ةفبة لف

فن

من ال ب رة؛يل من الج ل يال ب رةد او كان مفن عفدو لاجفبا ا ام فا كمفا
نببي".

34

 - 33ي ةب ارس ن :يسهدو.91-99:
 - 34ي ةب ارس ن :يسهدو.992-991:
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وا ت ل ي ةب ارس ن لل رصد ماضي الببيةةن و اضبه د فتوصل للف
تةجة ميبتة مياجها ان اورويا كنم ترةو في اليفمات ليان الر ب الوسة .
في ةند كان المسففمون قفد توسفروا ففي الرفال لتا ةفق مد ةفة اإلسف ود ففـ"
تن بت األم األورويةة في ال فبن اليالف د والبايفعد وال فامسد والسفاجق
من مة ج المسفة د وي ةفم امف ففي يفبقي اورويفة للف ال فبن الرايفب تف
تن بتد ول تن ض اوروية ضت ا الاالةفة التفي م نت فا تفدر جا مفن هفذه
السةاجة الريم ي وة الرف والين لال من او اريرما ة سنة .اي :مفن يرفد ان
جا ففم ياإل جةففل يففرل

سففنةد ومن ففا يرففد ان جا ففم يففه يسففبرما ة سففنةد ومن ففا

ييما ما ة سنة...للخ
وهففذه هففي ال ففبون المسففماة فففي التففار خ يففال بون الوسففط د وال ففول :لن
األورويةةن كا وا في هذه ال بون يراجمر ها مةن في ظفمفات يرضف ا ففوق
يرضد يل ول :لن الربب كا وا اعف كربا من ي يةب ففي المد ةفة يفإقبار
مؤر ة ".
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امففا سففبب ت ففدو األورويةففةن فففي اضففبه د فةرففوج ذلففك لل ف ا ففذه يففالرف
والي بة واإلراجة والرز مة وال ناعةد والدفاع عن هو ت ال ومةة.
و

صففة ال ففول :تيففق ي ف ةب ارس ف ن مففع اجمففال الففد ن األفبففا ي فففي ان

الادا،ففة الد نةففة هففي األسففاق ل ففل تنمةففة ف ب ففة وعفمةففة ومد ةففة فففي الرففال
اإلس ميد وهي كذلك ال اعفدة ال بفبى ل فل تنفو ب ضفوي لسف ميد يي ف
الا ة ة ال بعةة ف ما

ة ةا قا ما عف الر ل والرف واإل مان والرمل .وففي

هذا النطاقد ول ي ةب ارس ن":اما اإلس و ف اجدال في كو ه هفو سفبب
ضة الربب وفتو ات
يبقا وغبياد ول نه ل
الذ ن الغفب

المده ةد مما ااجمع عف االعتبا
ن سبب ا اطا

ل ف سفوى

يه المؤر ون

فةما يردد كما زع الميتفبوند

فب الي اففة األورويةفة يفةن المسففمةن جون  ،اففة

 - 35ي ةب ارس ن :يسهدو.991:
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اإلس ف ود ويس ف سففةاجة اورويففة عف ف يفففدا د يففل كففان السففبب فففي تففبجي
المسفمةن هو ا

اكت يوا في آ ب األمب من اإلسف و يمجفبج االسف د والافال

ان اإلس و اس وفرل".

36

يةففد ان هففذه الادا،ففة الد نةففة ال م ففن ان تتا ففق فففي الواقففع الرمفففيد وترطففي
،مارها المباجوةد لال يالتضاةة واأل ذ يالج فاج ففي سفبةل

لن فبة الفد ن

والمسفففمةن واألو فففان ":لن الوااجفففب عففف المسففففمةن لةن ضفففوا و ت فففدمواد
و رباجففوا فففي م ففاعد المجففدد و تبقففوا كمففا تبق ف غةففبه مففن األم ف د هففو
الج ففاج يالمففال والففنيسد الففذي امففب يففه
ما سمو ه الةوو (التضاةة)".

فففي قبآ ففه مففبارا عد ففدةد وهففو

37

ومن  ،د تتميل التضاةة او الج فاج يالمفال والفنيس ففي" الرفف األعفف الفذي
ت

يالرفوو كف اد فإذا ترفمم األمة هذا الرف وعمففم يفهد جا فم ل فا سفا ب

الرفوو والمرار د وج م من ا اجمةع ال طو

والمجا ي".

38

وعف الرموود فالادا،ة عند ي ةب ارس ن هي الادا،ة الد نةة المبنةة عفف
تميل رو اإلس و قفوال وعمف وسففوكاد واأل فذ يي فبة التضفاةة والج فاج
في سبةل

بة اإلس و والمسففمةن عفف

فد سفوا " المسففمون م فن لذا

اراجوا ير ف الرففزا د وعمفففوا يمففا بض ف عفةففه كتففاي ان بفبففوا مبففال
األورويةففةن واألمففب ةةن والةايففا ةةن مففن الرف ف واالرت ففا د وان ب ففوا عف ف
اإلس ود كما ي ي اولعك عف اج ا د يل ه اول يذلك وا بىد فإن اولعك
راجال و افن راجفالد ول مفا الفذي روز فا األعمفالد ول مفا الفذي ضفب ا هفو
الت ففاسو واالسففت ذا وا طففاع اامففالد ففنففنيض غبففار الةففرقد ولنت ففدو لل ف
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األماود ولنرف ا نا يالبون كل امنةة يالرمل والداب واإلقداو وتا ةفق يفبو
اإل مان في ال بآن".
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وعفةففهد تيففق ي ف ةب ارس ف ن واجمففال الففد ن األفبففا ي مر فا فففي ان الادا،ففة
الد نةفة هفي اسففاق تا ةفق الن ضفة اإلسف مةةد لال ان اجمفال الفد ن األفبففا ي
بكففز كيةففبا عف ف الو ففدة السةاسففةة والد نةففة؛ يسففبب ا سففاو المسفففمةن لل ف
ممالك وجو ف ت سةاسفةةد وت فتت للف

وا ف

ومفذاهب ج نةفة .ففي فةند

ففدج ي ف ةب ارس ف ن عف ف التضففاةة والج ففاج فففي س فبةل

ففبة اإلس ف و

والمسفففمةن؛ يسففبب تنففامي ظففاهبة االسففترمار فففي الرففال اإلسفف مي يففبقا
وغبيا.
اما لذا ا ت فنا لل المي ب الم فبي قاسف امفةن (9109-9921و)د ف فد اهفت
كيةفبا يالادا،ففة االاجتماعةففة فففي كتايةففه(تحريالالر المالالرأة) و(المالالرأة الجديالالدة)،
مرتبففبا ان سففبب ت ففف

المسفففمةن وا اطفففا

رففوج للفف تج ةففل المفففباة

ال ففبقةةد واإلسففا ة للة ففاد ومرامفت ففا مرامفففة جو ةففة ؛ ممففا تبتففب عفف ذلففك
واجففوج تبيةففة عا فةففة او اسففب ة فاسففدةد كففان ل ففا آ،ففار سفففبةة عف ف المجتمففع
الربيي؛ ألن المباة

المجتمع او هي او المجتمعد فإذا صففام المفباة

صف المجتمعد ولذا فسفدت المفباة فسفد المجتمفع .ومفن ،ف د ف فو فدعو للف
لص
الي

اد وتبيةت اد وترفةم اد ومرامفت ا مرامفة سنة .لذاد ف و يور عف
السي لفد ند كما يور عفف الرفاجات والت الةفد البالةفة التفي تنيفب للف

المباة يبة جو ةة قاصبة.
هذاد وقد استرمل قاس امةن من جا توفة ةا في ترامفه مع قضفةة المفباةد ف فد
تسف يآرا الرف الاد  .وفي الوقم يسفهد تسفف يفالنن الفد ني وال فبع
البيا ي لمناق ة ال يةب من ال ضا ا الاساسة وال فا ة كالاجفاب والسفيورد
ةفف

جففاب المففباة عففف اسففاق التبيةففة

ففدعو قاسفف امففةن للفف ت يةفف
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والترفة  .وفي هذا ال دجد ول قاس امةن ":والذي جب عفةنا هفو مرالجفة
المضار التي ين ا ا تن ر عن ت ية
ذلك الر

الاجابد والتواجد ب ة ا جع في

لال التبيةفة التفي ت فون هفي الاجفاب المنةفع والا فن الا فةن

يفةن المففباة ويفةن كففل فسفاج تففوه ففي ا ففة جراجفة وصفففم للة فا مففن الاب ففة
واإل

ق.

سة ول مرتب

فاان ا

 :لن التبيةة والترفة

ق المباةد واما اإل ف ق

فبيمففا زاج مففن فسففاجهاد فنجةففب ان اإل ف ق الففذي طالففب يففه هففو ماففدوج
ايب ال فوة مع ااجنبي.وفي هذا مفن ال طفب مفا يفي الت فا المياسفد التفي
التتولد لال من فوةد اما اإل

ق ففي يسفه فف

م فن ان فون ضفارا ايفدا

متف كففان م ففاويا يتبيةففة صففاةاة ؛ ألن التبيةففة ال ففاةاة ت ففون افففباجا
اقو ففا ير يسفف د رتمفففدون عففف ا يسففف د و سففةبون ير يسففف .فمففن كمففففم
تبيةتهد است ل ينيسهد واستبن عن غةبهد ومن

فم تبيةتفهد ا تفا للف

البةب في كل امورهد فاالسفت ل ففي النسفا كاالسفت ل ففي الباجفالد بففع
األ يس من الد ا اد و برد عن فا ال سفا س .لفذلكد جفب ان فون هفو البا فة
التي طفب ا من تبيةة النسا ".
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هذاد وقفد اسفتف قاسف امفةن هفذا المفن ع التفوفة ي الفذي فزاو يفةن الر فل
والنن من استاذه مامفد عبفدهد وقفد ب فه ي ف ل واضف ففي كتايفه(تحريالر
المالالرأة).امففا فففي كتايففه (المالالرأة الجديالالدة) ،ف ففد ت ف ف قاس ف امففةن عففن هففذا
المفففففن عد واسفففففترمل مفففففن ع عفففففف االاجتمفففففاعد متفففففر،با ففففففي ذلفففففك يرف فففففار
سبنسب()Spenserد وجارو ند واف ار اليفسية الوضرةةد م ار ا يةن المباة
فففي البففبب والمففباة فففي ال ففبقد فففاألول قففد

فففم عف ف كامففل

وق ففا

و ب ات ا الطبةرةة والم تسفبةد واليا ةفة مازالفم ترفةو ففي رق وذل واج فل
وظف واسترباج .وفي هذا النطاقد ول قاس امةن":المباة الجد دة هي ،مبة
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من ،مبات التمدن الافد د يفدا ظ ورهفا ففي البفبب عفف ا،فب االكت فافات
الرفمةففففة التففففي ف ففففم الر ففففل اإل سففففا ي مففففن سفففففطة األوهففففاو والينففففون
وال باففففاتد وسففففمته قةفففاجة يسفففهد ورسفففمم لفففه الطب فففق التفففي جفففب ان
سف ا...ذلك ة ا ذ الرف با في كل يي د و نت د كل رايد وال سف
لال لذا قاو الدلةل عف مافةه من المنيرة الرامةد وا ت

يفه السفري للف

سفخ

مريففففف ماكففففففان الباجففففففال بو فففففه مففففففن مزا ففففففاه التفففففي يضفففففففون ي ففففففا
النسا دوال سماون ل ن يرن ساو ن في كل يي ...
والمطفففع عف ف ال ففب رة اإلس ف مةة رف ف ان تاب ففب المففباة هففو مففن ا يففس
األصول التي اق ل فا ان تيت فب يفه عفف سفواهاد أل فا منافم المفباة مفن
ا،نففي ع ففب قب ففا مضففم الا ففوق التففي لف تنف ففا المففباة الببيةففة لال فففي هففذا
ال بن.
فإذا كا م يب رتنا قبرت لفمباة كيا ة ذاتةة ففي تفديةب ،بوت فاد والت فب
فة اد و يم عف ترفةم ا وت ذ ب اد ول تاجب عفة ا اال تبا

يري صنرةد

وااليتبال يري عمفلد ويالبفم ففي المسفاواة يةن فا ويفةن الباجفل للف

فد ان

ايا م ل ا ان تتول وظةية اإلفتا وال ضا  .اي  :وظةية الا ف يفةن النفاق
يالردلد وقد ول عمب رضي

عنه عف اسواق المد نة سفا د مفع واجفوج

الباجال من ال ااية وغةبه د مفع ان ال فوا ةن اليب سفاو ة لف تمفن النسفا
ق اال تبا

ي نرة المااماة لال في الراو الماضي.

لذا كا م يب رتنا تاامي عن المباة لل هذا الادد وتمنا ا هذه الدراجة من
الاب ةد ف ل جدر ينا في هذا الر ب ان بيل عن م اصد يفبعناد و مفل
الوسففا ل التففي تؤهففل المففباة للف اسففترمال هففذه الا ففوقد و ضففةع وقتنففا فففي
مناق ففففات يب ففففة التنففففتع لال ترو نففففا عففففن الت ففففدو فففففي ب ففففق لصفففف
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ا والنا!...ال اظن ان ذلك سةفةق يناد واراجو ان كيةبا من ال با بون ميل
را نا".
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وه ذاد وو ت فور قاسف امفةن عفف النزعفة التوفة ةفة يفةن الفنن والر فلد
وال بع والرف د والتبكةز عف التبيةة والمربففة ففي تنفو ب الر فل الربيفيد
وتطففو ب المجتمففع عفف اجمةففع المسففتو ات واألصففردةد واالسففترا ة يالتافةففل
االاجتماعي في تناول قضةة المباةد والت د د عف مبدل الاب ةد و بذ الت الةد
المورو،ة.
لذالد ،مفة مجموعففة مففن الافدا،ات التففي جعففا للة ففا الي ففب اإلسف مي الاففد د
وهي ال ت ب عن الادا،ة الد نةةد والادا،فة السةاسفةةد والادا،فة التبيو فةد
والادا،ففة االاجتماعةففة .يةففد ان هنففاي دا،ففة ا ففبى كا ففم ل ففا اهمةففة كبففبىد
وكا ففم السففبب الففب ةس فففي ت ففدو البففبب ماج ففا ومرنو ففا مففن اج ففةد وت فف
المسفمةن عف اجمةع المستو ات واألصردة مفن اج فة ا فبى .وهفذه الادا،فة
يطبةرة الاال هي الحداثة االقتصادية المرتبطة بالحداثة التق يةد ف د ذهب
ال يةففب مففن المي ففب ند سففوا اكففا وا مسفففمةن او غففبيةةند سففةما المي ففب ن
الماركسةةن من د للف ان سفةطبة األوريةفةن عفف التجفارة الرالمةفة غةفبت
مواز ن ال وى السةاسةة واالقت اج ة واالاجتماعةة والاضار ة يفةن ال فبق
والبببد و اصة يرد ا ط ق االكت افات الجببافةة من منط ة ل بةب ا او
ال نفففد وامب فففاد واكت فففا

ب فففق راق الباجفففا ال فففال عبفففب المافففة

األ فسيد ا،ب كل هذا تر،ةبا سفبةا عف تجارة المسفمةن ففي البافب األيفةض
المتوسففف د فسفففاه ففففي ت في ففف ف ب فففاد وت اعسففف ااجتماعةفففاد وا اطفففا
سةاسةادوضففري اقت ففاج ا .وفففي هففذا ال ففدجد ففول المففؤرأل البب طففا ي
ار ولد تو نبي":فيي الرال المسةاي الببييد ايت بت ال روب الساكنة عف
األ فسففي -فففي ال ففبن ال ففامس ع ففب -ففبازا اجد ففدا مففن السففين الرففايبة
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لفماةطات ت ون من ،
عف رياند وترل

صواري ومو،ق بفال مبيفع لأليفبعة اتفوي

مو،ق الابال في يدا ة األمب مفن يفباع ميفف ال ف لد

 ،ايتمل فةما يرد عف ايفبعة السفيةنة مفن م فدم ا تف مؤ بهفاد و يفي
هذا اال تفباع السفيةنة مفن الب فا ففي عفب

البافب يف ورا يفدون ا طفاعد

جون ان تضففطب للفف ان تبسففو عففف مةنففا  .وياسففت داو هففذا الطففباز مففن
السففيند اسففتطاع الم
اعففففالي الباففففار -ك فففف

ففون الببتبففالةون -ييضففل تجففاري فففي الم

ففة فففي

اجففففزر مففففاج با ففففوالي9990ود واجزا ففففب االزور

 9919ود ،فف جافففوا ففففي تطو فففق الجب ففة الباب فففة الربيةفففة عفففف األ ففففس
يفففدورا

ففف االسفففتوا

عفففاو 9991و فففول الفففباق األ ضفففبد ويففففوغ

9989و لل كالة وت عف السفا ل الببيفي لف نفدد وسفةطبت عفاو9199و
عف يوغاز مف اد وا دفاع في عب
كالتون عاو9192ود وعف يا
وه ذاد في لامة الب بد ط

الماة ال فاجي لةبفرفوا عفم ف ففي
الةايان من 9191-9199و.

الببتبالةون من ا دي الرفبب السفةاجة عفف

الماففة ال نففديد يةنمففا كففان الففبواج الببتبففالةون المتج ففون يففبقا اففدقون
يابكة -ا ية من التوسع لفببب -يالرال الربيي اإلسف مي مفن الجنفوبد
وكان م

فو األ فار مفن ال فوازق تج فون يفبقاد و وسفرون فدوج الرفال

البوسفي يففنيس السففبعة واالكتسففا د وذلفك يإ ففداق يالرففال اإلسف مي مففن
ال مال .وه فذاد ففي غضفون فتفبة ت فل عفن ال فبند لف

ت فب األمفب عفف

اإل فففداق يالرفففال اإلسففف مي -الفففذي كفففان يفففبكة يفففةن المجتمرفففةن الربيفففي
واإل با في -ول فن ام فن تطو فه تمامففا .فيفي اوا فب ال فب ةن السفاجق ع ففب
واوا ل السايع ع بد وضع الطوق ول رقبة اليب سة".
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ومن هناد ي يفرن الروامفل الد نةفة والسةاسفةة واالاجتماعةفة والتبيو فة هفي
عوامففل ال م ففن االسففت ا ة ي ففا يففري ففال مففن األ ففوالد وقففد ت ففون ورا
ا اطففا المسفففمةن وت في ف د ل ففن ال م ففن التبكةففز عفف عامففل وا ففد جون
استاضففار الروامففل األ ففبى .يمرن ف ان اجمةففع الروامففل يمففا فة ففا الروامففل
االقت ففاج ة والت نةففة قففد سففاهمم فففي ت فف

المسفففمةن ي ف ل مففن األيف ال.

وااتيد ان الدور االقت اجي اوالرفمي اوالت ني قد ون من األسفباب غةفب
المبايففبة التففي اقضففم مضففجع المسفففمةند فجرفففم البففبيةةن مت ففدمةن فففي
اجمةع النوا ي المد ةة والسةاسةة والرس ب ةد وهذا ما س ل األمب ل لبزو
الرال اإلس مي منذ ال بن التاسع ع بد واالستة

عف اراضةه ضمن ما

سم يياهبة االسترمار الاد .
وترسةسففا عف ف ماسففبقد تبففةن لنففا يففرن ،مففة عففدة فدا،ات مبتبطففة يإي ف الةة
اإلسف و والادا،ففة فففي ل ففار عفف ااجتمففاع األج ففان او ف ففة الي ففب اإلسف مي
الاففد د فجمفففال الففد ن األفبفففا ي ويفف ةب ارسففف ن تمففان مرفففا يالادا،فففة
الد نةةد يةنما رن مامد عبده يالادا،ة الترفةمةفة -التبيو فة .ففي فةند فت
عبففد الففب من ال ففواكبي يالادا،ففة السةاسففةةد و بكففز قاسف امففةن كيةففبا عفف
الادا،ة االاجتماعةة.
ومبنفف ذلففك كفففه ان اجمفففال الففد ن األفبففا ي فففدعو للفف لصفف

المجتمفففع

ا ج نةا ذا يرد سةاسي .يمرن ان ت ذلك من

ل ترسةس

اإلس مي لص

اجامرففة لس ف مةة مو ففدة لمنففع تي ففك البقرففة اإلس ف مةة لل ف مجموعففة مففن
الممالك والفدو ت واإلمفارات فزوال عنفد رغبفات المسفترمب الببيفيد مفع
الرمل الجاج لدر اليبقة الد نةة يسبب تردج الطوا
مامففد عبففدهد ف ففد ايففتبل يمجففاالت لص ف

ةة مترففدجةد كاإلص ف

واإلص

االاجتماعيد واإلص

واإلص ف

التبيففوي الترفةمففيد ل ففن ب فف اإلص ف

اإلص

والمذاهب  .اما تفمةفذه

الفبفوي واألجيفيد واإلصف

السةاسفيد

التبيففوي اسففاق كففل

ات األ بى .يةنماد ذهب ي ةب ارس ن لل ان اإلص
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الففد نيد

الفد ني

هو األه د يةد ان هذا اإلص

لن تا ق في ظبو

االسترمار الاد

لال

يالتضاةة ال امفةد والج اج الماجي والنيسي والمرنوي.
ولذاكان قاس امةن قد ركز عف اإلص

االاجتماعي من

ل جعوته للف

تاب ب المباة ال فبقةةد وتبيةت فاد وت فذ ب اد وتمفد ن اد وترفةم فاد ففإن عبفد
الففب من ال ففواكبي قففد ركففز عففف اإلصفف

السةاسففي يمااريففة االسففتبداج

والا ف المطفففقد سففةما الا ف الريمففا ي المسففتبدد عففن ب ففق لرسففا يففاو
الاب ةد وتميل ال ورىد وتطبةق الد م با ةة الا ة ةة.

 الحداثة الرابعة أو حداثة السلفية الجديدة:
ميل هذه السفيةة الجد دةد التي ظ بت عف ا ا

الابكة السفيةة األول د

مجموعة من المي ب ن والي سية وراجال الد ن اميال :عاجل سةند وا فور
عبد المفكد واج ل امةند و ارق الب بيد و سن نييد وغةبه ...
وتتمةز هذه المدرسة يالدفاع عفن التمفا ز الاضفاري يفةن ال فبق والبفببد
والتوفةففق يففةن التففبا ومسففتجدات الر ففبد والففدعوة لل ف اسفففمة الرفففوود
التفي تاةفل عفف الادا،فة الببيةفة يمي وم فا المفاجيد

ورفض ف بة التاد

والت د د عف ضبورة اال طف ق مفن البس فة الر د فة اإلسف مةةد وهفذا هفو
ت ور عاجل سةن واتباع تةاره اإلس مي .ومفن ،ف د فجفوهب هفذه الابكفة
التجد د ة التي ميف ا عاجل سةن وغةبه قا مة عف " ترو فل الفنن الفد ني
ع فةفا يمفا فت

و ومسفتفزمات الر فبد وم ففال

مفن قفبآن و فد

تفرو

الرب فاج فففي م تف ف

ال ضففا ا السةاسففةة واالقت فاج ة واالاجتماعةففة والاةاتةففة

عامفة .وقففد جففد عنففد اصففااب هففذا التةفار سففمة م ففتبكة يةففن ويففةن التةففار
الفةببالي هي سمة التوفة ةة يةن التبا والر ب .لال ان هذا التةار الد ني ال
سر لل التما،ل مع التجبية التاد يةة الببيةةد ي در ما سر للف التمفا ز
الاضاري عن ا .فن طفة البدا فة عنفده هفي اال فت

43

مفع البفبب ال الت قفي

مرففه يففرن التةففار الفةببالففي.ول ففذاد جففد عففاجل سففةن مففي
التاففد

اساسففا لمففا تضففمنه مففن مرنف التاففد

ففبفض مي ففوو

وفففق الاضففارة الببيةففةد

و رتببه ف فا .فرمفةفة التافد  -كمفا فول -هفي مااولفة الفدول التايرفة ل في
ت ون قطرة من الببب او قطرة من اورويا سب التربةب ال ةب لف فد وي
لسماعةلد والتمدن ال اة عنده ال ون

ة ة لال لذا كان منبريا من جا ل

األمة ومن التطور الطبةري لمجتمر ا والتجدج الذاتي اي نتع تمد ا اصفة .
ول فذاد ف فو يضففل م فطف االسفت ل الاضففاري عفف مي فوو الادا،ففة او
التاففد .و ب ففق االسففت ل عنففد عففاجل سففةن واجماعتففه بففدا ياسففتةراب
اصول ع ةدتنا (لس منا) وتار خ امتنا (يالمرن الواسفع لفتفار خ) وظبوف فا
الموضففوعةة الاالةففةد ولنبا ف فففي منففاهع التجففدج الففذاتي وفففق منطففق هففذه
الر ةدة وهذا التفار خ وهفذه اليفبو د وعفاجل سفةن ال ن فب اهمةفة ال يةفب
من الم ت يات التفي توصففم للة فا المفدارق الببيةفةد وال فبى باجفا ففي
است دام ا.ول نه دعو لل ينا يب ة عفمةفة مسفت فة مبت فزة عفف الر ةفدة
اإلس مةةد ولذا كان عاجل سةن اج ت ب عف الدعوة لل ل ا الرفوو
االاجتماعةة ل ا اجد فدا مؤسسفا عفف المرت فد اإلسف ميد ففإن سفن نيفي
دعو لل تا ةق ذلك ففي مجفال الرففوو الطبةرةفة كفذلك مفن فةز فا وكةمةفا
لل غةب ذلك .الم هو االسفتناج عفف الفن ع اإلسف مي إل فا ينةفة يب فة
مست فة عن البنةة النيب ة الببيةة.و بدا هذا الن ع -كما فبى عفاجل سفةن-
يففاإلقبار يا ة ففة المي ففوو الماففوري فففي الر ةففدة وهففو اإل مففان يففاه الوا ففد
ال القد ف ذا اإل مان هو ال اعدة األساسةة ففي موااج فة ال اعفدة الد ةو فة ففي
النيب ات الببيةة".
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و جد هذا الت ور ا ضا عند سن نيي في كتايه (من الر ةدة عف اليورة)
الذي ول فةه يفرن " الفو ي هفو اسفاق الر فل وهفو طفة البدا فة ففي الي ف
والتيسةب وان وظةية الر ل هو تاو ل األسس الرامة التي فول ي فا الفو ي
لل

ياو مرةن لجماعة مرةنة"44.

وعفف الرمفوود تسفتند هفذه السففيةة الجد فدة للف ، ،فة مبفاجك دا،ةفة كبففبى
تتميففل فففي ينففا

ضففارة لسف مةة متمةففزة ومسففت فة عففن الاضففارة الببيةففةد

سوا اكا م لةببالةة او ليتباكةةد وتميل الو ي سففوكا وعمف ومن جفا ففي
الاةاةد واالعتماج عف الذات في تا ةق التنمةة الادا،ةة ال امفة.
يةد ان هناي من

ن

الادا،ة في اإلس و ت نةيا آ بد كالمي ب الم بي

ماموج امةن الرال الذي بى يرن هناي اريع دا،ات اساسةة هي:
 الحداثة الليبرالية  :ظ بت هذه الفةببالةفة الادا،ةفة مفع منت ف

ال فبن

التاسففع ع ففب مففع مجموعففة مففن المي ب ندميففل :رفاعففة الط طففاوي و ةففب
الففد ن التو سففي...وامتففدت يففرفت ا المتوهجففة مففع مي ففبي ال ففبن الر ففب ن
كفطيي السةدد و ه سفةند وا مفد امفةند وزكفي جةفب مامفوج...وال فد
من هذه الادا،ة هو االستياجة من الت نولواجةا والرفوو الببيةةد والتوفةق يةن
األصففالة والمراصففبةد ومااكففاة البففبب عف ف مسففتوى التاففد
والت فففنةع والتي ةفففب الر

والتمففد ن

فففي المنط فففيد مفففع تميفففل الطبةرفففة االقت فففاج ة

الفةببالةة.
 الحداثة الدي ية :ميف ا مجموعة من المي ب ن اإلسف مةةند ميفل :اجمفال
الففد ن األفبففا يد ومامففد عبففدهد وعفففي عبففد الففبازقد و الففد مامففد الففدد
ومامد النو يد وماموج مامد هد والبنويفيد ومفورود وغةفبه ...للف
اجا ب جعاة آ فب ند ميفل :عفاجل سفةند وا فور عبفد المففكد واجف ل امفةند
و ارق الب بيد و سن نييد وغةبه  ...وهد
 -44ماموج امةن الرال  :يسهد و.12:
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هذه الابكة هفو تا ةفق

دا،ففة ج نةففة يتميففل ال ففب رة اإلس ف مةة اعت ففاجا وعم ف وسفففوكاد واإلقففبار
يالتمففا ز الاضففاري عففن البففببد واسفففمة المرففار
ورفض ف بة التاد

والرفففوو اإلسففف مةةد

في ضو الوصية الببيةةد مع االعتماج عفف الفذات

في اإليداع والت نةع وتا ةق الادا،ة اإلس مةة الا ة ةة.
 الحداثة القومية :تبتب هذه الادا،ة يالابكة ال ومةفة التفي ظ فبت ففي
للف

ال فبن التاسففع ع فب المففة جيد وت ففد

بففد اليبقفة والتجز ففة السةاسففةة

وال طب ففةد وتا ةففق الو ففدة الربيةففةد ورفففض ف ففبة الدولففة الو نةففةد مففع
تطبةق هذه ال ومةة عف م تف

األصردة والمستو ات .ومن اه مميفي هذه

الادا،ففة  :البسففتا يد وعبففد الففب من ال ففواكبيد وي ف ةب ارس ف ند و ففاهب
الجزا بيد و جةب عازوريد وعبد الامةفد الزهفباويد وصف
وسففا ع الا ففبيد والب مففاويد وع ففمم سففة

البةطفارد

الدولففةد و ففد البةطففارد

واألرسوزيد ومة ال عيفقد وغةبه ...
 الحداثة الثقافية :تسر هذه الادا،ة لل المياقية مع البفببد واالعتمفاج
عففف اليرففل الي ففافي سففبة لفتاففد

والتمففد ن وتا ةففق التنمةففة المسففتدامة

الا ة ةففة .ويالتففاليد ف ففي الت ففول يالتمففا ز الاضففاري يففةن البففبب وال ففبق
كباقي التةارات الي ب ة األ بىد يل تدعو لل اال دما ففي الي اففة الرالمةفة
المراصبةد واال يتا عف مستجدات اد والمساهمة فة ا ي ل مفن األيف ال.
و ةب من ميل هذه الادا،ة  :يبفي يمةلد وفب ا طوند وسف مة موسف د
ولسماعةل مي فبد و ر فوب صفبو

ففي يفدا ات ال فبن الر فب ن .امفا ففي

الر فففوج األ ةفففبةد فةميف فففا كفففل مفففن :مامفففد عايفففد الجفففايبيد وعبفففد ال بةفففب
ال طةبففيد واجو ففةسد وعبففد
ويبهان غفةوند وغةبه ...

الرففبويد وفففؤاج زكب ففاد ولففو س عففو

د
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 إشكاليــة اإلســالم والحداثــة والمواقــف المتضاربـة:
عبفم ليف الةة اإلسف و والادا،فةد منفذ اليما ةنفات مفن ال فبن الر فب ن للف
ومنففا هففذاد مجموعففة مففن المواقففف

المتبا نففة والمتناقضففة والم تفيففة يفففةن

مجموعة من المي ب ن والدارسةن الببيةةن وعفما اإلس ود و م ن
هذه المواق

فب

فةما في:

أ -مواقـــف المفكرين الغربيين:
،مففة مواقفف

غبيةففة متبا نففة ففول ليفف الةة اإلسفف و والادا،ففة .ف نففاي مففن

البا يةن من كان ذاتةفا ا يرالةفا ففي تاامففه عفف
كان ماا دا و ز ا ومن يا رتب

دا،فة اإلسف و .وهنفاي مفن

يادا،ة اإلس و ماج ا ومرنو فا ورو ةفا.

وفي الوقم يسهد نت د الادا،ة الببيةة ا ت اجا عفمةا موضوعةا و جااجةا.
وعفةهد فيمة موقيان يارزان من لي الةة الادا،ة واإلس و في الا ل الي فافي
الببييد و م ن

بهما فةما في:

 الموقف االنفعالي المتحامل:
هناي كيةب من البا يةن والمي ب ن الببيةةن الذ ن فبون يفرن الادا،فة ترنفي
البببد والاب ةد والرفما ةةد والفةببالةةد والد م با ةفةد و فوق اإل سفاند
و ب ة االعت اجد والرف د والت دود واالزجهارد والاضارة الماج ةد وا ت
اارا د والمساواة يةن الجنسةند وينا الدولة المد ةة...
ومن  ،د ترار
ج فففن تطفففب

اإلس و مع الادا،ة والمد ةة اجمفة وتي ة د ألن اإلس و
واجمفففوج و مفففول ولرهفففاب .كمفففا ان اإلسففف و ج فففن اليبفففات

والماافيففة واال طففوا د افففارب التاففول والتبةةففب والت فففدو .وقففد زاج هفففذا
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ترنتا وت فبا واعتدا مع هجمات الااجي ع فب مفن سفبتمبب/ا ففول

الموق

عاو 9009د وا ضا مع تنامي ظاهبة اإلرهاب الرالمي .وقد تبتب عف هذا
ان ترب

اإلس و ل جوو يبق من قبل الببيةةن ومي ب د يل هناي مفن

ال ايةةن من اول ت و ه صورة اإلسف و وصفورة النبفي صفف
وسف  .ف د قةل ال يةب في ق اإلس ود  ،رتوه يري ع األوصا

عفةفه
المسةعة.

هففذاد و ففبى الديفوماسففي البوسففي ف ج مةففب فةبوجوفس ف ي ( Vladimir
 )Vérodovskiيرن ،مة فبقا يةن اإلس و والابكفات اإلسف مةةد فاإلسف و
مفن األج ففان ال بففبىد وهففو ا ضففا ج فن التسففام واالعتففدالد يةنمففا الابكففات
اإلسفف مةة هففي بكففات سةاسففةة غامضفففة وسففب ة و طةففبةد تت فف ل مفففن
السفففيةةن والج ففاج ةن والمتطففبفةن واألصففولةةن  .وقففد اعت ففد البففبب يففرن
البيةع الربيي سةاول لةبةفا وتفو س وم فب والفةمن للف ا يمفة ج م با ةفة
عف ياكفة الببب دا،ة وتافد يا وتنفو با .يةفد ان تففك الابكفات السةاسفةة
التي وصفم لل السفطة كا فم فبقفا لسف مةة متطبففةد غبضف ا األول هفو
تطبةفق ال ففب رة .ومففن ،ف د ف ففد تاولففم للف

بكففات سةاسففةة جمو ففة عنةيففة

و طةففبة .ويالتففاليد ف فإن هففذه الابكففات اإلس ف مو ة ت ففدج السف و الرففالمي.
و ااتيد ان هدف ا الو ةفد الفذي كا فم تسفر للف تا ة فه هفو الوصفول للف
السفطةد وت فو ن لمفارات سةاسفةة مسفت فة .لفذلكد ف فد تنب فم روسفةا مب فبا
للف

طورت فاد ويفدات فففي الفت فن مفن اجمةفع األ مففة الت فةفد ةن وففا مففن

ا ت ار المد اإلسف مي الرفدا ي ففي ال وقفاز .وهفذا هفو الفدافع الا ة في الفذي
اجرففل روسففةا ت ف

يجا ففب سففور ا تر ةففدا ومناصففبة ومففآزرة  .وفففي الوقففم

يسهد وقيم موقيا سفبةا مفن الابكفات اإلسف مةة اليور فة؛ أل فا ففي را فا
بكات لرهايةة اج اج ة ومتطبفة.
وينا عف ما سبقد بى ف ج مةب فةبوجوفس ي يفرن البفبب مفا زال نيفب
لل ف هففذه الابكففات اإلس ف مةة يففبة ورج ففةد مرت ففدا ير ففا سففتا ق تبةةففبا
ل جايةا في الو ن الربييد وهذا وه كبةب .ف د است دمم الوال ات المتافدة
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األمب ةة ين الجن لضبب روسفةاد ل نفه ا ففب ضفدهاد وكا فم تةجفة ذلفك
كار،فففة الافففاجي ع فففب سفففبتمبب 9009ود وهفففي ةفففب جلةفففل عفففف تطفففب
الابكات اإلس مةة  .واكيب من هذاد ف د كا فم لةبةفا ترفةو مد ةفة مسفت بةد
لال ا ففا تاولففمد يرففد مففوت ال ففذافيد ومر ففا يففمال افب ةففاد للف افبا سففتان
لرهايةة اجد دةد وقد سفبت فب سفا كيةفبا مفن البهفا ن يسفبب ذلفك .عف وة
ومنفا هفذاد ت فدج لسفبا ةل يضفبي ا عسف ب ا

عف ذلكد ما تزال ل باند لل

او وو فففاد وقفففد سفففاهمم ففففي ا ت فففال األسففففاة للففف المنيمفففات والابكفففات
اإلسف مةة اإلرهايةففة .واي اعتففدا إل ففبان عف ف لسففبا ةل سففة ون سففببا فففي
ا دالع بب عالمةة ،الية ي ماالة.
و ضة

هذا الديفوماسي البوسي يرن فب سا في طب كبةب يسبب تساهف ا

مع الابكات اإلس مةة منذ اكيب من ا،نتي و، ،ةن سنةد وتتامل األ فزاب
السةاسةةد سوا اكا م مةنةة او سفار ةدكامل مسفؤولةت ا ففي ذلفك اضفبا
ومست ب .
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تبةن لنا ي ل وضو واج

د عبب هذا الموق

المتاامل عف اإلس و الذي

ل بكز مبايفبة عفف ليف الةة الادا،فة واإلسف ود يفرن تطبةفق ال فب رة ففي
الو ن الربيي هو م ال

لادا،ة الببب اجمفة وتي ة  .ويالتاليد ال نببي

لفببب ان س م او بض الطب

عن ذلك؛ ألن الد م با ةة الا ة ةة هفي

التففي تتنففاف مففع تطبةففق ال ففب رة

ففا وسفففوكا .وااتففيد ان ال ففب رةد فففي

اجوهبهاد عن

وت فف

وتطفب

واجمفوج وعفدوان .ففي فةند رفد البفبب

موذاجففا لفمد ةففة والادا،ففة والت ففدو واالزجهففار .لففذاد نببففي عف ف البففبب ان
اففاربد ي ففت السففبلد اجمةففع الابكففات اإلسفف مةة المتطبفففة التففي تب ففد
46 Vladimir Fédorovski :( l’Occident observe l’islam
avec des lunettes roses … la France est en grand
danger (,
http://www.tendanceouest.com
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تطبةففق ال ففب رة فففي يفففدان الرففال الربيففي ؛ أل ففا تولففد اإلرهففاب وال ففو د
وت دج السف الرالميد وتترار
و رففد هفففذا الموقفف

مع ال ة الببيةة الماج ة والمرنو ة.

موذاجفففا مفففن مففاذ التاامفففل الرففدوا ي عفففف اإلسففف و

و دا،تفففه و بكاتفففه اإلسففف مةة الت فففاةاةة او التبةةب فففة .ومفففن ،ففف د تتسففف
ترو ت هؤال المي ب ن الببيةةند في تناول لف بآن واإلسف و والمسففمةن
عف

د سوا د ي و ا ترو ت سةاسةة ول د ولواجةفة وعن فب ة مببضفةد

تربب عن صباع الاضارات الذي ايار للةه صمو ل هنتنبتون ( Samuel
 )Phillips Huntingtonففي كتايفه (صفباع الاضفارات) (9112و)د او
قففد ربففب عففن صففباع األج ففان السففماو ة الي ،ففة ال بففبىد او قففد ربففب عففن
ال و

من اإلس و او ما سم كذلك يإس موفويةا)) Islamophobia

 الموقف العلمي المحايــد:
هناي يرض من المي ب ن والدارسةن الببيةةن الذ ن كا وا عفمةفةن ماا فد ن
في تواج ات

الي ب ة والرفمةة ةن الترامفل مفع ليف الةة اإلسف و والادا،فة.

ومن يفةن هفؤال رواجةفه اجفاروجي ( )Roger Garaudyالفذي نطففق مفن
قناعة اساسةة مياجها ان الادا،ة الببيةة دا،ة زا ية غةب يبعةة .ويالتاليد
فد م با ةت ا ج م با ةة ب ةة واهمةد ومساوات ا في الجفوهب غةفب

ة ةفة

وغةففب من ففية او عاجلففة .وااتففيد ان الادا،ففة الببيةففة مبنةففة عففف ال ففبد
والرنففف د واالسفففترمارد واالسفففتب لد واالسفففترباجد واال ت فففارد والتن ةفففلد
وال ةمنةد والتوسعد واالغتنا البيويد والج ع الفةبباليد ولق ا اا فبد
وتفو فف الطبةرفففةد واسفففتنزا

ةفففبات ال فففروب الضفففرةية يفففال وة والم فففب

وال داعد وماارية اإلس و ي ت السبل إلضرا

المسفمةن ماج ا ومرنو فاد

وال ضا عفة ي ل تدر جي...وفي هذا ال دجد ول اجاروجي ":ومما ال
مبا فةه ان هذه (الادا،فة) المزعومفة التفي ا طف فم منذ فذ ايواق فا لفتفبو ع
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ل اد ل ما هي ج ند غةب ا ه ال جبس عف المجفاهبة ياسفمهد وركنفه األو فد
ل ما هو (آ اج ة السوق)د تفك البدعة التي ا يبج الببب يا ت ق ا في مطففع
(الن ضفففة) والفففذي اهتبفففل االتافففاج السفففوفةتيد وتاطفففة الرفففباقد واسفففتبداج
الوال ات المتادة األمب ةفة ي فؤون الرفال اليالف واورويفاد فبصفة سفا اة
د تربةفب

لةجاهب الرال ياعتبار (لةبةبالةته االقت اج ة) ا ة التار خد عف
فوكو اماد ا د منيبي ا د ولواجةة وزارة الدفاع األمب ةة.

ومما ال يك فةه ا ه ما من مسفمة من مسفمات هذه (الادا،فة) المزعومفة لال
وهففي مجفففبج اكذويفففة مفففن األكاذ ففبد ففففي م فففدمت ا:اكذويفففة الد موقبا ةفففةد
والدفاع عن

وق اإل ساند و ما ة الاب ات .والاق ان هذه الد موقبا ةة

ل ت ن في ور من ا وارها سفوى وسفةفة ترمةفة وتمو فهد تفجفر للة فا اقفةفة
من مال ي الربةد لل مال ي اليبوات.
اما ج موقبا ةة ا،ةنا عف ع د يبكفةسد التي ضبب ي ا الميل والتي ترتبب
(او الففد موقبا ةات)د ف ففد كا ففم عبففارة عففن

ومففة ففد بها ع ففبون الف

موا ن من األ بارد ستبدون يبقاب ما ة ال

من األرقا المابومةن من

اجمةففع الا ففوق.ااجففلد ل ففا ج موقبا ةففةد ال عةففب فة ففاد غةففب ا ففا م
عف األسةاجد ولةس لبةبه من الربةد فة ا

ففورة

ةب.

امفا األكذويفة اليا ةفة ف في المترف فة يالمسففاواة يفةن النفاق ففي الا فوق.وعفف
البغ من ن و،ة ة (لع ن االست ل األمب ي) عف هذا المبدا ف فد ظفل
الربةفد اكيففب مففن قففبن مففن الزمففان تجبعففون عف ف االسففتبقاقد ولف تففورع
امفو هذا ال رار لل الةوو عن ممارسة الوان من التمةةز الرن فبي الفذي
نافدر يفالز و للف جركفات األيفةا .ااجفلد ل فا ج موقبا ةفة ال رةفب فة ففا
غةب ا ا م

ورة عف البةضد ولةس لبةبه من السوج فة ا

ةب.

وينبففبة متبطبسففة اكففدت و،ة ففة ( ففوق اإل سففان والمففوا ن) ليففان اليففورة
اليب سففةة ان النففاق كف ف ولففدون ا ففبارل ا ومتسففاو ن فففي الا ففوقد ول ففن
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جستور (اقتباع جافري الضبا ب) قض يابمان ، ،ة ارياع اليب سةةن من
الم اركة في اال ت ابد يبةب ذ ب لال ل

ف با د مس

ف به (موا نةن

غةب افرةن).ااجلد ل ا ج موقبا ةة ال عةب فة اد غةفب ا فا م

فورة عفف

ةب.لن بمان الي فبا هفذا مفن

األ،ب ا د ولةس لبةبه من الي با فة ا
االقتباع لةس البتة ا ت ا لكا لمباجك الد موقبا ةة الفةبةبالةفة البباجواز فةد يفل
هففو تطبةففق جقةففق لا ة ت ففا التففي ت ففوو عفف التيبقففة يففةن األغنةففا المنت بففةن
والمرففوز ن المنت ي بففةن; كمففا اكففد ذلففك اليةفس فو
الفففذي كفففان اعفففف النفففاقد يب فففة وتطبة لفففاد يالد موقبا ةفففة اإل جفةز فففة او
اإل جفةففزي (اجففون لففوي)د

الد موقبا ةات الببيةةد ة قال في كتايه (المبا اليا ي فول الا ومفة
المد ةة) ( :لن ال د

الذي طم للةفه النفاق مفن ااجتمفاع ل مفا هفو اإلي فا

عفف الممتف ففات)د وهففذا رنففي ل

ففاج ايففواب الد موقبا ةففة فففي واجففه غةففب

المففال ةن لفيففبوات .وع ففةة اليففورة اليب سففةةد لف تنر ففد ا امففل ج ففدرود ا،نففا
تاب فففبه ف فففول موسفففوعته لال لت فففبار ل فففدى ا بو فففات (اجفففون لفففوي)
السةاسفففةة التفففي ت
المروز ن".

فففب صفففية (الموا نفففة) عفففف المالفففك جون غةفففبه مفففن

47

ويرد ذلكد ب اجاروجي يرن الادا،ة الا ة ةفة هفي دا،فة اإلسف ود ماجامفم
مبنةة عف ال بع البيا يد وقا مة عف ماهو ماجي ورو ا ي .ومن  ،د فما
األصفةفة عبفب االسفتياجة مفن الرففوود

عف المسفمةن لال ان ؤسسوا دا،ت

و بففذ ت فةففد البففبب او الت وقففع جا مففا فففي الماضففي .وفففي هففذا ال ففدجد ففول
رواجةه اجاروجي ":وما عف المؤمنةند وقد تجاوز الاتمةون المفدىد لال ان
وضففوا اركففان الاتمةففات يترففالة عف ف ضففبوب الماج ففات التففي افبزت ففا

 -47ج .رواجةه اجاروجي( :اإلس و والادا،ة)د تباجمة الدكتور الربيي
ك ا د
http://www.alarabnews.com/alshaab/GIF/18-012002/Garoody.htm
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(الادا،ففة) الببيةففة ال ففذوبد التففي ا ت ففم للفف هففذا اإلففف ق ال ففنةع الففذي
ستن ض المسفمةن لـ:
 اإلس او في ت ةل ( دا،ة) اصةفة ويامفة. االستمتاع ييمار الرفوو والت نةات والم اركة ففي تطو بهفا جون اعتبارهفاغا ات في ذات ا.
 م اومة التةارات التي ترتبب اليبجا ةة وال ومةة مبكز األيةا وم ةاسلا ل ا. الت فن من يبا،ن تمةات السوق والمال الزا ية. ترمةق ال رور يالمسؤولةة الم تبكة تجاه الم ةب الم تبي.وكل اولعك ستواجب ال بو من مرزقةن:
 مففرزق مااكففاة البففببد الففذي ت ففب فةففه يرففض المسففؤولةن السةاسففةةنالمسفمةن.
 ومففـرزق مااكففاة الماضففيد الففذي تت ففب فةففـه المربضففات ال رـففـبةة فـففـيمااوالت ا إلزالة ع ايةل االسترمار الفذي المفا اسفتمات ففي مفس ال و فة
اإلس مةة.
اإلمببا ور ففة البوما ةففة التففي امتففد

و ةنففذايد سففتة ن ير ففه عف ف ا ففا

رواق هةمنت فففا مفففن البافففب المتوسففف فمفففا جو فففه للففف اليفففبات فاأل فففدلسد
ستتبعبع من اجد د تجبية اإل
ما

اب لتفنرو ال فبق والبفبب عفف غفبار

ه اإلس و في ال بن السايع ةن ا ط قته السب رة المذهفة التي لةسم

مففن اليتو ففات الرس ف ب ة االسففترمار ة فففي يففي ؛ ة ف لن عففدج اليففاتاةن
وعُدجه ل ت ن يةعلا مذكورل ا؛ م ار ة يما كان تمتع يه البةز طةون واليبق
وغةبه من كيافة ي ب ة ولمداجات ماج ة.
وم ما ند فإن اإلس و ل نت ب يال وةد ول ما ييضل ما
 الة يات الد نةة.53

ه من:

 واليورات االاجتماعةة. والتاوالت الي افةة".وه فذاد ف
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رواجةفه اجففاروجي مفن ليف الةة اإلسف و والادا،ففة موقيفا عفمةففا

رصةنا مرتدال وماا داد و نطفق من م ارية سوسفةولواجةة ا ت اج فةد تفدا ل
فة ا ماهو سةاسفي مفع مفاهو ااجتمفاعي واقت فاجي و ،فافي وف فبي وففسفيي
وج ني وتار ي .ومن  ،د ف و ب يفرن الادا،فة الببيةفة دا،فة ماج فة ي فرة
غةففب ل سففا ةةد مبنةففة عف ف األوهففاو وال ففرارات واألكاذ ففب واأليا ةففل .فففي
ففةند ترففد دا،ففة اإلسف و دا،ففة تاففول

ة ةففة مبنةففة عفف

ضففة ل سففا ةة

ج نةةد وسةاسةةد وااجتماعةةد واقت اج ةد وف ب ة .اما هفدف ا الا ة في الفذي
تسر من ااجفه هو دمة اإل سان ماج ا ومرنو ا وقةمةا ورو ا ةفا ا نمفا فل
وارتال.

ب -مواقـــف العلمــاء المسلمين:
ل فففد تبا نفففم مواقففف

المي فففب ن الرفففبب والمسففففمةن فففول ليففف الةة الادا،فففة

واإلس ود فا تفيم منيورات ا و ا بو ات ا وتواج ات ا سفبا ول جايا .ف ناي
مفن ن ففب هفذه الادا،ففة اجمففة وتي ففة  .وهنفاي مففن باف عففن الادا،فة فففي
التفبا  .وهنففاي مففن مجفد الادا،ففة الببيةففة .وهنففاي مفن جمففع يففةن الادا،ففة
التبا،ةة والادا،ة الببيةةد للف غةفب ذلفك مفن المواقف
وللة  -اان -هذه المواق

الم تفيفة والمتبا نفة.

عف ال ل التالي:

ج .رواجةه اجاروجي( :اإلس و والادا،ة)د تباجمة الدكتور الربيي

-48
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 الموقف األول :أسلمــــة الحداثــــة .
ميففل هففذا الموق ف

مجموعففة مففن الدارسففةن الرففببد و م ففن

ففبه فففي

األسما التالةة:
 حسن ح فــــي :بى الدارق الم بي سن نيي في كتاياته الي ب فة
يرن اإلس و هو ج ن الادا،ة يامتةاز؛ والفدلةل عفف ذلفك مفا تضفمنه ال فبآن
ال ب مفن

فا ق الت فدو واالزجهفار والتنمةفة الا ة ةفةد كالاف عفف

ففب

الرفف د وت ففب اإل سففاند والاف عفف الرمففلد ويففذل الج ففد فففي ينففا ال ففون
وترمةبهد و تجنب ال مول والبيا واال ت ار وال فروذة والسفاب وال باففة.
كمففا جعففا اإلسف و للف اسففت داو الر ففلد وترمففل الطبةرففة وال ففون لفتيبففم مففن
و دا ةة
كة
األر

د ف د قال

ترال في سورة البايةة ":اف

ف مد وللف السفما كةف
كة

نيفبون للف اإليفل

رفرفمد وللف الجبفال كةف

فبمد وللف

سطام"49.

يةففد ان المسفففمةن ايترففدوا عففن نففايةع الففد ن ال ففافةةد ول ف ر ففذوا يم ةففاق
الببهففان كمففا عنففد الي سففية والمرتزلففة وال ففوفةة المتففر ب ن الففذ ن وظيففوا
الر ففل فففي ت نففةن موااجففده د واألصففولةةن الففذ ن ا ففذوا يمنطففق الرفففل لي ف
ال ب رة واستنبا األ او ال بعةة التي اجا ت لاما ة اإل سان ج نا وع ةدة
و يسا وعبضا وع ف ومفاال .ل فن السففطة الااكمفة اعطفم ال فبعةة لفن فل
عف

ساب الر ل؛ ألن الر ل رنفي المرارضفة و ب فة الي فب والفباي .ففي

فةند رنفي الن فل االستسف و وال ضففوع لفسففطة الااكمفة .ومفن ،ف د تتميففل
الادا،ة الا ة ةة في الت فن مفن سففطة الن فل وسففطة السةاسفة واالسفتبداجد
واسففتبدال ا يسفففطة الر ففل والاب ففة والمرارضففة ال اجفففة التففي تسففر

اففو

التبةةب اإل جايي البنا  .وفي هذا ول سن نيي ":وظ ب الت دو في توالي
األ بةا بةفا ورا بفي تف ا ت فا ع فب النبفوة واكتمفال الفوعي اإل سفا ي
 -49سورة البايةةد اا ات90-91-99-98:د ال بآن ال ب .
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الذي اصب قاجرا عف االعتماج عفف الفنيس يالر فل ففي قدرتفه عفف الي ف د
ويالاب ة في ال درة عف اال تةار الاب..كما ظ ب الت دو في صفب الو يد
فففي النسففخد عنففدما اصففب الزمففان والتطففور اسففاق لعففاجة صففةاغة األ ففاو
ال بعةة كما كان الواقع من قبل مناسبة استيارته و زوله.
ول ففن الففذي تبسففب فففي وعةنففا ال ففومي هففو الت ففدو المر ففوق اي الن ففوو
وا ةار التار خ.وضاع النموذ األولد ولم ا ةة عوجته مفن اجد فد.ف فد اجفا
اإلس و غب باد وسةروج غب با كما يداد من البدو للف الاضفب ،ف للف البفدو
من اجد د .ت وو الدول وتن فار وت تمفل الفدورة ففي اريرفة ااجةفال ،ف تبفدا مفن
اجد د كما عبضه اين فدون في ت فوره الفدا بي لفتفار خ.كمفا تبسفب ففي
وعةنفففا ال فففوميد ترو ضفففا عفففن هفففذا اال ةفففار لفتفففار خد االرت فففا ال فففوفي
وال بوب لل

ار التار خ لل المإل األعف  :س و  ،ا يبا د ا ةار ،

ارت ا د اجب مة  ،هبوب.
لن التاففدي امففاو اإلسف و اان لففةس فففي عففدو واجففوج م ومففات التاففد

فةففه

ول ففن فففي غةاي ففا عففن واجففدا نا ال ففومي منففذ هزا منففا األ ةففبة فففي ع ففب
التففدهور واال ةففارد منففذ س ف و األ ففدلس وع ففب ايففن فففدون ت ف اان.
والسؤال لنا :كة

م ن لعاجة ينا م زو نفا النيسفي ففي وعةنفا ال فومي مفن

ااجفل ت ففةن  ،اففة السففطة التفي اسفت بت و،بتفم منفذ الف
ليباز  ،افة المرارضة التي مفم م ومات الادا،ة".

عفاو تف

م فن

50

وعفةففهد ففبى سففن نيففي يففرن الادا،ففة الا ة ةففة مواجففوجة لففد نا فففي ج ننففا
اإلس ميد يةد ا نا ل تميل هذه الادا،ة ففي وعةنفاد و ت فبي ا ل ما فا وعمف
وسفوكا.

 -50سن نيي( :م ومات الادا،ة في اإلس و)د الحداثةد لعداج وتباجمة:
مامد سبة وعبد الس و ينربد الراليد جار توي ال لفن بد الدار البةضا د
المبببد الطبرة اليالية 9009ود و.909-909:
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 طال عبالد الالرحمن :يرفد ان ا ت فد المي ففب المببيفي فه عبفد الفب من فففي
كتايففه (سففؤال األ فف ق) 51الادا،ففة الببيةففة فففي م تففف

مياصففف ا الماج ففة

والمرنو ةد تفك الادا،ة التي ساهمم فة ا يفروب سفب م اورويفا للف اليرفل
الاضاري والتمد ن الافدا،ي .وففي هفذاد فول فه عبفد الفب من " :لةسفم
رو الادا،ةد كما غفب عف األذهاند من صنع المجتمع الببيفي ال فاود
تف كر ففه ا ففرها مففن عففدود ول مففا هففي مففن صففنع المجتمففع اإل سففا ي فففي
م تف ا وارهد لذ ان اسباي ا تمتد يرةدال ففي التفار خ اإل سفا ي الطو فل؛ ،ف
ال برففد ان ت ففون مبففاجك هففذه الففبو او يرض ف ا قففد تا ففم فففي مجتمرففات
ماضةة يواج وه ت تف

عن واجوه تا ا في المجتمع الببيي الااضفب؛ كمفا

ال برد ان ب ف ففي ُم نت فا ان تتا فق يواجفوه ا فبى ففي مجتمرفات ا فبى
تفو في آفاق مست بل اإل سا ةة"52
وقد اعتمد ه عبد الب من في ذلك عف ف ب ا ت اجي اجفبي  .ويرفد ذلفكد
ا ت ل في كتايه (رو الادا،ة :المد ل لل ترسةس الادا،ة اإلس مةة) 53لل
ترسففةس دا،فففة لسففف مةة مرنو فففة رو ةففة وا
ال

قةفففةد ت فففوو عفففف اسفففت لةة

ففةة اإلس ف مةة ياففدا،ت ا الدا فةففة؛ ألن ل ففل مجتمففع دا،تففه ال اصففة

النايرة من ظبوفه الدا فةةد فف

م فن ترمةم فا عفف يفاقي ال فروب واألمف

األ فففبى .ومفففن ،ففف د تنبنفففي الادا،فففة اإلسففف مةة عفففف اإليفففداع واالسفففت ل
وال

وصةة الي افةة والاضار ة لفمجتمع المسف د وعدو اتبفاع البفبب ففي

دا،تففه التففي التففت

و مففع

وصففةات البةعففة اإلس ف مةة .كمففا ان الادا،ففة

 -51ه عبد الب من :سؤال األخالق :مساهمة في ال قد األخالقي
للحداثة الغربية ،المبكز الي افي الربييد الدار البةضا د المبببد الطبرة
األول سنة 9000و.
 -52ه عبد الب من :روح الحداثة :المدخل إلى تأسيس الحداثة
اإلسالميّةد المبكز الي افي الربييد الدار البةضا د المبببد الطبرة األول
سنة 9002ود و.19-10:
 -53ه عبد الب من :روح الحداثة :المدخل إلى تأسيس الحداثة
اإلسالميّةد المباجع المذكور ساي ا.
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الببيةة لةسم النموذ التطبة ي الو ةدد يل م ن الاد

عن مجموعة من

النماذ الادا،ةة .ولذا اراج المسف ان ت ون له دا،فة اصفة يفهد ف يفد مفن
اال طف ق مفن

وصفةاته الدا فةفةد ولفةس اسفتةباج الادا،فة الببيةفة .لن

ترسةس الادا،ة اإلسف مةة يالنسفبة لففدكتور فه عبفد الفب من نطففق اساسفال
من د الادا،ة الببيةفةد و" الفت فن مفن التبرةفة واإلمرةفة والوصفا ة التفي
تمارس ا الادا،ة الببيةة عف الر ل المسف ".54
كمففا ففدعو ففه عبففد الففب من لل ف قففبا ة ال ففبآن قففبا ة اجد ففدة يبةففة التففزوج
يالطاقة اإليداعةة لتا ةق الادا،ة اإلس مةة الا ة ةة .وفي هذا النطاقد ول
ه عبد الب من":ال ج ول لفمسفمةن لل الادا،ة لال يا ول قبا ة اجد دة
لف بآن ال ب د ذلك ان ال بآند كما هو مرفوود هو سب واجوج األمة المسفمة
وسب صنر ا لفتار خ؛ فإذا كان هذا الواجوج والتار خ ايتدآ مع البةان النبوي "
او قفل "ال ففبا ة النبو ففة" لف ففبآند فديففنم يففذلك اليرففل الاففدا،ي اإلسف مي
األول ...فإن استعنا

هذا الواجوج لرطا فه ومواصففة هفذا التفار خ لمسفارهد

ويالت فالي تديففةن اليرففل الاففدا،ي اإلس ف مي اليففا يد كففل هففذا ال تا ففق لال
ول هذا
يإ دا قبا ة ا بى تُجدج ال فة ي ذه ال با ة النبو ةد ومرةار
التجد د هو ان ت ون هذه ال با ة اليا ةة قاجرة عف تور

الطاقة اإليداعةة

في هذا الر ب كما اور،ت ا ال با ة المامد ة في ع بها".
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وهناي يا يون آ بون ت فبيون يرصفالة الادا،فة وضفبورة اسففمت اد ميفل:
البا فففف الجزا ففففبي الففففدكتور م ففففطي ال ففففب

فففففي كتايففففه(اإلسفففف و

والادا،فة...هففل فون غففدا عفال عبيففيل)د ف فو ففدعو ففي كتايففه للف

 -54لجر س ال نبوري( :رو الادا،ة و ق اإليداع)د موقع نوافذ،
http://islamtoday.net/nawafeth/mobile/zview-997182.htm
 -55ه عبد الب من :يسهد و.919:
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دا،ففة

لس ف مةة اصففةفة ايرففة مففن الففذاتد تبن ف عف ف م ومففات رو ةففة وا

قةففة

ومرنو ة ميارقة لفاضارة الببيةة الماج ة.56

 الموقف الثاني :تمجيد الحداثة الغربية.
ميففل هففذا الموق ف

مجموعففة مففن الدارسففةن الرففببد و م ففن

ففبه فففي

األسما التالةة:

 محمالالد أركالالون  :نطفففق المي ففب الجزا ففبي مامففد اركففون مففن ان تبا،نففا
الربيي اإلس مي قد عب

اصفواتا دا،ةفة يفارزة ففي ع فبها كفاين ريفد

في كتايه(ف ل الم ال فةما يةن الا مة وال ب رة من االت فال)د وال فافري
في رسالته الم ورة في اصول الي ه .يةد ان البيد ة لن كا م صالاة في
الر فور الوسففط د وقفد تميف ففا األورويةفون فففي ينفا

ضففت د لال ا نفا فففي

ع فب ا هفذاد ال م فن االعتمفاج عفف البيفد ة ففي ينفا الادا،فة او ممارسفة
فرل التاد

المراصبد وكذلك ال افري ال م ن تميفل ت فوراته األصفولةة

والي ةففة ففففي عمفةفففة الر فففب ة والت ففدود فف فففل زمفففان دا،تفففه التار ةفففة و
الي ب ة .و رني هذا ان مامد اركون طالبنا يتجاوز التفبا أل فه اجفز مفن
الماضففففي .وااتففففيد ان هففففذا الماضففففي قففففد اصففففب موضففففوعا لفايب ففففات
والدراسات التار ةةد ولف رفد صفالاا لبنفا الادا،فة المراصفبة .وففي هفذا
فففول مامفففد اركفففون ":ل فففن كةففف

م فففن ان نجفففز هفففذا البب فففامع الر ففففي

والي بي ال بةفبل يفالطبع لفةس عفف

ب فة ال فافري.هفذا يفي مؤكفدد ألن

بكة الزمن ال م ن ان تباجع للف الفورا د وألن ااجةفات المسففمةن الةفوو
لةسم هي ااجةات

يس ا ا او ال افريد وأل نا مضطبون يعنا او ايةنا ألن

 -56ج .م طي ال ب  :اإلسالم والحداثة...هل يكون غدا عالم
عربيلد الطبرة األول سنة 9111و.
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ر ذ يرفةن االعتبفار مسفرلة الادا،فة وكفل اإل جفازات اإل جايةفة التفي
الادا،ة منذ اريرة قبوند .ضا

لل ذلك ا ه ال م فن ل جفاز هفذا الم فبوع

ال بةب(الذي سةوجي لذا مفا جف للف
من المرزق) عف
ان اقول ل

ت فا

ضفة الرفبب والمسففمةن و فبواج

ب ة اين ريد عف البغ من ع

ةته واجباته.و نببفي

لماذا.ألن الطبا ق والمن جةات التي اتبر ا ال افري واين ريفد

(عف البغ من ا ت ف ما) قد اصبام اان في ذمة التفار خد قفد اصفبام
مفففاجة لفتفففار خ والمفففؤر ةند ولةسفففم ب فففا ااجرفففا وصففففنا للففف ال فففا
المباجود و باجنا من الور ة .وكل المجب ات والطبا ق التي اتبر ا الي ب
اإلس ف مي ا،نففا فتففبة اال بيففاق والت ف ل  ،ف فتففبة التطففور ال سففة ةة التففي
لا ت ففا هففي اان مففاجة لرف ف التففار خ ولفبففا يةن فففي م تف ف
درسو ا و ي بو نا عف

اجامرففات الرففال

ة ت فا .و نببفي ال ةفاو يفذلكد فالرفمةفة لف تنجفز

يرففدد او اقفول :ل ففا ا جففزت اجز ةففا ومففن قبففل البففا يةن األاجا ففب فففي مريف
األ ةاند ول ن ا ل ترد با ق ومجب ات المر ولةة الاد ية".
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ويرد ذلكد مةز مامد اركون يةن الادا،ة والتاد د فالادا،ة عنفده موقف
الفففبو امفففاو م ففف فة المربففففة .امفففا التافففد د ف فففو اسفففتةباج الت نولواجةفففا
والم تبعففات الاد يففة لل ف السففا ة الربيةففة اإلس ف مةة .ومففن  ،ف د فالادا،ففة
وعفان :دا،ففة ماج ففة اسففت كةة تتميففل ففي اسففت داو كففل اإل جففازات الت نةففة
واال تباعات المراصبة .ففي فةند تفبتب الادا،فة الا ة ةفة يمفا هفو ع ففي
وف ففبي و يففبي .ويالتففاليد فالادا،ففة الي ب ففة والر فةففة هففي اق الاففدا،ات
وم در التاد  .وك من جول عبيةة ولس مةة مربوفة ي اصةة التاد
او
الترففب

ففم تطففورا كبةففبا عف ف مسففتوى الادا،ففة الماج ففة االسففت كةة! ل ن ففا
الادا،ففة الي ب ففة الر فةففة المبنةففة عف ف ل تففا النيب ففات واسففت داو

المنفاهع ول تفا األف فار والت فورات الرفمةففة واليفسفيةة .وففي هفذا ال ففدجد
 -57مامد اركون( :اإلس و والادا،ة) ،مجلة مواقفد لبناند
الردجان20-11:د السنة 9191و.
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ففول مامففد اركففون":لذا مففا ذهبففت لل ف منط ففة ال فففةع الربيففي والجز ففبة
الربيةة استطرت ان ت اهدوا ا د ا واع الادا،ة الماج ة.فالجامرات تمتففك
ااالت األكيب دا،ة (ااج زة المرفوماتةة مفي ).ول فن هفل هفذه هفي الادا،فة
الر فةففة والي ب ففةل يففالطبع ال .فففنان ال جففد اي منففاهع د يففة لن ففد الو،ففا ق
وجراسففت ا عف ف الطب ففة التار ةففة المربوفففة.يففل جففد هةمنففة اإل ففد ولواجةا
وسفففةطبة اإلسففف و األر،وذكسفففي عفففف اارا والمنفففاهع والر فففول ي ففف ل
يففامل.وهنففاد

ففظ

قففا فيةرففا وم ةيففا يففةن الادا،ففة الماج ففة المسففتورجة

يسففف ولة (او يسفففةولة) البتفففبوجوالرد ويفففةن الادا،فففة الر فةفففة يفففبه المنردمفففة
تماما.لذالد عندما اقول ير نا غا سون في الادا،ةد فإ ي اق د الادا،ة الماج ة
يالطبع وينسب غةفب متسفاو ة يفالطبع يفبا لفتياوتفات االاجتماعةفة والطب ةفة
الزا ففدة عففن الاففد.و تف فففي مجتمففع ففد

كيب سففاد ففففةس كففل اليب سففةةن

اركون ففي الادا،فة الر فةفة والي ب فة.صفاة ان كفل اليب سفةةن متف فون
ااج ففزة ال ففات

والتفيز ففون والبسففالة والبففباج والسففةارة للففخ...ول ففن ذلففك

ال رنففففي ا فففف متف ففففون اجمةرففففا الادا،ففففة الر فةففففة والي ب ففففة.هففففذان يففففةعان
متما زان".
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هذاد و نيب مامفد اركفون للف اإلسف و تار فا وممارسفة وف فبا ير فه غةفب
صففال لبنففا الادا،ففة المراصففبةد وا ففه مجففبج تففبا

نببففي تجففاوزه لتميففل

الادا،ة الببيةة الا ة ةة .وفي هذا السةاقد ول مامفد اركفون":ففي الواقفع
لن اإلسف و كففان ميففل دا،ففة.كففل الابكففات التار ةففة ال بففبى كا ففم تميففل
الادا،ة ففي ع فبها.امفا اان فممفا الر فب فةفه ان اإلسف و قفد اصفب
وعا من التبا د من الت فةدد من تفباك المرفار

وتفباك المواقف

ميفل
الي افةفة

الم بورة.هذا يي واض ل ل من بى و ب بد ل ل ذي عةنةن .وال م ن
ألي يف ن عاقفل ان فول يفرن اإلسف و ميفل الةفا الادا،فة.وعنفدما اقففول
 -58مامد اركون( :اإلس و والادا،ة) ،مجلة مواقفد لبناند
الردجان20-11:د السنة 9191و.
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اإلس ف و فففإ ي اق ففد كففل المففذاهب وكففل االتجاه فات.امففا فففي لايففة ا بياقففه
التار ةةد ف د كان اإلس و ميل لاية دا،ة يفدون يفك .اي :لايفة تبةةفب
وتاب ك لرجفة التار خ.هذا يي اساسي اجدا ل ي ي

اجوهب الادا،فة ل فا

ترني الابكفة واال يجفار واال طف ق .ولايفة ا بيفاق ال طفاب ال بآ في كفان
ميففل تبةففباد يففل وتبةففبا اجففذر ا يال ةففاق للفف ماقبفففه .وكففان ميففل بكففة
تار ةففة مندفرففة ي ففل قففوة وا طفف ق وعففف كافففة األصففردة.ول ففن يرففد ان
تبس م الدولة اإلس مةةد فإن التبةب استمب لبرض الوقم عف ال فرةد ن
االقت اجي والسةاسي مفن اقفة تبةةب فة ا بياقةفة للف ت فور ،ايفم و،بفوتي
لفا ة ةد للف ت فور مفجفوو ومسفجون لفا ة فةد اق فد ا فه مفجفوو مفن قبفل
ا ت اصفففةةن مرفففبوفةن ي فففذا الرمفففل هففف  :الي فففا و"الرفمفففا " و فففباق
األر،وذوكسففةة.وهفف الففذ ن ففدعوه عففال االاجتمففاع األلمففا ي مففاكس فةبففب
يمففوظيي الت ففد س او المسففؤولةن عففن تسففةةب امففور الم ففدق.ل ف موظيففون
ميف ميل اي موظ

يةبوقبا ي آ ب"...
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قففد ال تيففق م فع مامففد اركففون الففذي رتبففب اإلس ف و تبا،ففا مسففتنيدا او لر،ففا
ضففتنا المراصففبةد عفف الففبغ مففن

ضففار ا متجففاوزا غةففب صففال لبنففا

دا،ته التار ةة في الماضي .يةد ان اإلس ود سوا اكان
م ن اال ط ق منه لبنا
اعمال ال ااية رضفوان

ا او ممارسةد

دا،تنا الماج ة او الي ب ة .لذ م فن ان سفتيةد مفن
عففة

ومفواقي

من ل جايةات تبا،نا الربيي ال د في م تف

النةفبة .كمفا م فن ان سفتيةد
الا ول المربفةة والماج ة .مع

الرف د يرن ،مة طا سوجا في هذا التبا د ل ن هناي يرض الن
ال اجفة التي م ن ان تسرينا في ينا

اإل جايةة

دا،تنا المراصبة .وال م ن ان ت فف

عن ماضةنا واصالتنا وتبا،نفا ي فذه السف ولة الراج فة؛ أل فه اجفز مفن هو تنفا
و دا،تنا .ف م ن لإليفداع األجيفي ان ا فق دا،تفه لال يالن فل مفن التفبا د
 -59مامد اركون( :اإلس و والادا،ة) ،مجلة مواقفد لبناند
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واالسففتياجة مففن قوالبففه الينةففة والجمالةففة يبةففة الترصففةل اوالتاففد

وتا ةففق

الادا،ة .
ولففةس مففن الضففبوري ان ت ففون الادا،ففة الربيةففة اإلسفف مةة عففف م ففاق
الادا،ففة الببيةففةد فالةايففا ةون قففد

ففوا دا،ففة ماج ففة ومربفةففةد يففدون ان

نسف وا عن اصالت و ضارت وعاجات وت الةده وتبا . ،و نطبق هذا
الميال كذلك عف الدولة اإلس مةة مالةز ا التي

م دا،ة عفمةة وف ب ةد

يدون ان تنسفخ عن اصالت ا وقةم ا وعاجات ا وج ن ا.
ف

ل ست دا يه ع ةدة ويبعا وسففوكا

جب ان روج لل لس منا الانة

ومرامفففةد و رطففي اهمةففة كبففبى لفر ففل والرف ف والمربفففة وال ففبا ةد و رمففل
اجاج ن م د ن م ف ةن لبنفا اسفس مفد ةتنا و ضفارتنا و فدا،تناد مفع تميفل
ال ة اإلس مةة اإل جايةة ل ما ا وعم وت بفا وهدفا.
و بى مامد عايد الجايبي ا ه من المستاةل تا ةق ضة عبيةفة لسف مةة
مراصففبةد جون ان نطفففق مففن تبا،نففا الربيففي اإلس ف ميد او نففتي جا ففل
تفبا غةب فاد يفل عفةنفا ان

فبا تبا،نفا يفرجوات اجد فدةد وير فةفة مراصففبةد

تنطفق من ت ورات ينةو ة جا فةفةد واسفت با لاةيةفات المفورو مباجرةفا
وتار ةفاد ق فد اسفت با ايرفاجه األ د ولواجةفة لمااريفة الت فف د وموااج فة
الطبةان االسترماريد وت و ض النزعة المبكز ة األورويةة فضاا وترب ة
وتي ة ففا .وهففذا كفففه مففن ااجففل ت ففةةد  ،افففة عبيةففة اصففةفة مسففت بفةةد ت ففون
ارضةة مم دة ال ط قنا ةال المست بلد ف يد  -لذال -من طوة للف الفورا
من ااجل طوتةن لل األماود ي ب ان ت ون قبا تنا موضوعةة قا مة عف
االستمبار ة والترو ل المر فن في ضو ت ورات مراصبة متجدجة .ع وة
عف ذلكد ال م ن ان تتا ق الن ضة الي ب ة لال يالترامل مع التبا جا فل
الي افة يس اد يممارسة د الماضي والااضب مرا" ل فه يممارسفة الر

ةفة

الن د ة في تبا،نا ويالمرطةات المن جةفة لر فب اد وي فذه الممارسفة و فدهاد
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م فن ان فزرع ففي  ،افتنففا الباهنفة رو فا د ففة اجد فدة وع
وهما :ال ب ان الضبور ان ل ل ضة".

ةفة مطاي ففةد
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 عبد المجيالد الرالرفي :فدعو المي فب التو سفي عبفد المجةفد ال فبفي للف
ضففبورة اال ففبا فففي الادا،ففة الببيةففةد ماجامففم الادا،ففة الببيةففة يامففا
ضففار ا كو ةففا .وفففي ه فذا ال ففدجد ففول البا ف  ":الادا،ففة عنففدي لةسففم
م بوعا ي در مفا هفي مف

ضفاري

فر ففي البفببد ول نفه اصفب كو ةفا

ي ل متطفباته المربفةة والماج ة .ول ذاد ففةس لفمسفمةن من ةار آ فب غةفب
اال با في هذا النم الاضفاري .ومفا يفاو الا ف الفد م با ي لال ا فد
تجفةات الادا،ةد ف ل مااولة لفباجوع لل

ففة او

ياو غةبه قفا عفف ال

عف اي ي ل آ ب من مز الد ن يالسةاسةد ما وو عفة ا يالي ل عااج او
آاج ف  .ويمففا ان الد م با ةففة تاتففا لل ف وقففم لتتبسففخ فففي األذهففان وفففي
المؤسساتد فإن اإلس و السةاسي مضطب هو كذلك لل التطفورد وللف
كل ما ترار

بفذ

مع م تضةات ب ة الضمةب والمساواة يفةن الجنسفةن ويفةن

اجمةع الموا نةند ي ب

النيب عن ةارات الر ا د ة والد نةة".
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ويالتففاليد ففدعو البا فف للفف تميففل الم اري فة الرفما ةففة فففي تنففاول ليفف الةة
اإلس و والادا،فة مفن ف ل الي فل يفةن الفد ن والدولفةد و رتبفب التفرو ت
الي ب ة هي السبب في فق هذا ال داو يةن اإلس و والادا،ة"لةس لإلس و
فففي ففد ذاتففه مي ففوو لفا ف د ولففو كففان األمففب كففذلك لمففا اسففتمب فففي قفففوب
 -60ج .مامد عايد الجايبي( :التبا وم ل المن ع)د الم هجية في
األدب والعلوم اإلنسانية ،جار توي ال لفن بد الدار البةضا د الطبرة األول
سنة 9192د و.98:
 -61ج.عبد المجةد ال بفي( :لةس لفمسفمةن ةار آ ب غةب الادا،ة)د
وار ااجبته تفيزة DWعبيةة.
http://www.dw.de/
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المففففؤمنةن وسفففففوك رغفففف تبةففففب األ يمففففةد مففففن ال

فففففة والمف ةففففة للفففف

الجم ور ففةد فففي ظففل ي ف جكتاتور ففة وا ففبى ايففتباكةة و،اليففة لةببالةففةد
وغةب ذلك من التبةةبات التي تيبزها بكة التار خ .ولذا ما كفان ترفار
ما ف و يةن ا تةارات المت فمةن عن ق وعن غةب ق ياس اإلس و".
وه ذاد دعو البا ف المسففمةن للف اال بمفاق والاففول ففي دا،فة البفبب
عن وعي او غةب وعيد مع ف ل الد ن عن الدولة .يةد ان هفذه األ بو فة
التبب بةة ال تن عن رس فة عمة فة فا
في اسس ا الاضار ة واأل

فة لفادا،فة الببيةفة غةفب الم فبوعة

قةةد يل هي يبة ا ب ار ة ياضفارة البفببد

تنطفففق مففن واقففع اإلس ف و السةاسففي الففذي يففور عفةففه كيةففب مففن المي ففب ن
الرفما ةةن في تو س.

 الموقف الثالث :الرفض القاطع للحداثة الغربية.
تميل هذا الموق

في مجموعة من الدعوات الد نةة المتطبفة التفي تفبفض

الادا،ة اجمفة وتي ة د سفوا اكا فم هفذه الادا،فة غبيةفة او عبيةفة  .ومفن
،ف د نبففذ هففذا الموق ف
الي فب الر

التاففد

الرفمففي والت نففي وال ففناعي .كمففا سففت جن

فيد و فبفض المنفاهع المراصفبة كةيمفا كفان وع فاد و فري ان

ستيةد من م تسبات الاضارة الببيةة .واكيب من هذاد ت وقع هذا النمفوذ
عف الماضي ا يا واج

وتطبفا واجموجا و موجا.

وقد يدا هذا الي ب ت ل ففي السفا ة الي افةفة الربيةفة واإلسف مةة منفذ يدا فة
اليما ةنةات مفن ال فبن الماضفيد وقفد تزا فدت سفطوته ففي سفنوات التسفرةن
والر ففد األول مففن األليةففة لياليففةد وتاففول طففاب هففذا الموق ف

للف

طففاب

ت يةبي ت فةفديد يفل تافول للف ممارسفة لرهايةفة عنةيفة مت فدجة .وففي هفذا
السففةاقد ففول مامففد سففبة متاففد،ا عففن التطففب
اإلس مةة المببيةة ":ف

الي ففبي عنففد الجماعففات

ل الر د األ ةبد ظ بت اتجاهفات ج نةفة متطبففة
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رافضة ي دة لمياهب التاد

السةاسي والي افيد تبى ان الد م با ةة كيب

أل ا ترني لعطا السةاجة لف رب ففي الت فب ع والا ف والتافةفل والتافب د
وهو امب ترار

في يبه 62مع الد ند ومع قوله ترال " :وال

فبي ففي

مفففه ا فففدا"د كمفففا فففبى ان األ فففزاب السةاسفففةة عفما ةفففةد وان البفففبامع
السةاسفففففةة مجفففففبج اكاذ فففففب ومزا فففففداتد وان االيفففففتباكةةن ز اجقفففففةد وان
الضففبا ب اكفففل ألمففوال النفففاق يالبا فففل ..وان المي ففب ن ا يفففة المبتفففد ن
والمفاد ن وع اية الطاغةن والطاعنةن في الد ن.
في اليتبة يس اد وزع من ور في الدار البةضا رتبب المجتمع الذي رةو
فةففه مجتمرففا كففافبا؛ أل ففه اسففتبدل ال ففوا ةن اإلس ف مةة يففال وا ةن الوضففرةةد
وأل ه مجتمع ف ا فةه اليساج واال ا لد وان افباج هذا المجتمع "و وماته
مبتففدون مففارقوند والميففاهب اإلس ف مةة فففي هففذا المجتمففع ميففاهب كاذيففة
مضفففة مناف فة .ف ففةوأل الفد ن ممفالعون لفسفففطان ال فافب" والمسفااجد مسففااجد
ضبارد والا او كيبةد جفب ال فبو عففة وقتفال يالسف

د ويال فداعد

واالغتةال .كما جوز قتل من تتبق يه ال افب (من اجنوج ويب ة واجةو)د
وقتففل النسففا واأل يففال (ألن اوالج ال يففار مففن ال ي فار)د واسففتبا ة امففوال
غ با وسبقة و باد واستا ل سفا ال يفار (اي المسففمةن الفذ ن رة فون
ففففي ظفففل النيفففاو الوضفففري) ياسفففتبقاق ن وسفففبة ند واسفففتبا ة جو اجمةفففع
الن ارى والة وج واهل المفل األ فبى الفذ ن رة فون ففي ي ج فا التفي هفي
ي ج بب ف ؤال

بيةون ولةسوا مسترمنةن او مراهد ن او اهل ذمة.
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هذا الي ب المت دج البافض لفادا،ة وم تسبات ا التنيةمةة والي ب ة هو اجز
من  ،افة ارت اسةة عمم الرال اإلس و كبج فرل عف عنف

الادا،فة وعفف

 -62مامد اليةزازي :لماذا ال نرارك في االنتخابات الديمقراطيةد مطبرة
جار النجا د الطبرة األول سنة 9001و.
 -63من ور وزع في الدار البةضا د بته اجب دة (األ دا المببيةة)د
 9ما و 2003ود و.91 :
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مياعةف ا التي ة ةفةد وعفف عدوا ةفة البفبب امفل الادا،فة ورا فدهاد وعفف
ا ت فففاره لفي اففففات األ فففبى ياعتبارهفففا  ،اففففات مت فيفففة .ل فففن هفففذه الي اففففة
البافضفففة لفادا،فففة هفففي مفففن زاو فففة ا فففبى ا ر فففاق لدراجفففة تطفففور هفففذه
المجتمراتد وضر
وعفةهد فموق

استةر اي ا لفم تسبات الر فةة والي ب ة لفادا،ة" .
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اإلسف مةةن المتطفبفةن مفن الادا،فة ي فية عامفةد والادا،فة

الببيةة ي ية اصةد واضف ي ف ل اجففيد لذ ربفب عفن عجفز هفؤال عفن
استةراب الادا،ة المراصبة وعةا ولجراكفا وف مفاد وتميف فا يب فة وتطبة فاد
والمساهمة فة ا ليداعا وترصة وترسةسا.

 الموقــف الرابع :تجاوز الحداثة الغربية.
رفد المي فب الفةبفي سفال ال مفوجي مفن اهف مميففي هفذا الطفب د لذ فبى ففي
كتايه(اإلس و كمجاوز لفادا،ة ولما يرد الادا،ة) 65يرن اإلس و ارق ي يةفب
من الادا،ة ي ل مرطةات ا الماج ة والمرنو ةد ويفرن اإلسف و تجفاوز الادا،فة
الببيةففة اجمفففة وتي ففة ؛ أل ففه امففل قةمففا سففامةةد وفضففا ل بةفففةد وا ف ق
ميف ف د و جمففع يففةن مففاهو مففاجي ور ففا يد وقففد سففبق الادا،ففة الببيةففة لل ف
مياهةم ا الن سبةة ي بون عدةد يل ل د استياجت هذه الادا،ة من اإلس و قبآ ا
وسنةد واستيمبت ا في ينا

طاي ا .وفي هفذا السفةاقد فول الفدكتور زكفي

المففة ج ":اكففد [سففال ال فمففو ي فففي كتايففه] ان اإلسف و ل ف
األ اود وفي اي موق
اماو اي و

ففن فففي ففوو مففن

من المواق د وفي اي مجتمفع مفن المجتمرفات عا فا

او ت دو او تاد

في المجتمرات اإلس مةةد يل كفان جا مفا
م مفا ا تفف

هفو الفدافع ألي ت فدو و ضفة وتافد

الزمفان والم فان .كمفا

 -64مامد سبة ( :اإلس و وتاد ات الادا،ة)د موقع مامد سبة د
http://www.mohamed-sabila.com/maqal12.html
 -65سال ال موجي :اإلسالم كمجاوز للحداثة ولما بعد الحداثة،مؤسسة
اال ت ار الربييد يةبوتد لبناند الطبرة األول سنة 9009و.
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بى المؤل

ان اإلس و لف

فن ففي فوو مفن األ فاو ضفد الادا،فة او مراج فا

لفادا،ففة فففي اجا ب ففا الرفمففي والتطبة ففيد وألن اإلسف و يوصففيه ميفل الففد ن
الاق لذلك ف و مترال عف الادا،ة وما يرفد الادا،فة عفف مسفتوى الا ة فةد
ومجاوز لفادا،ة ومفا يرفد الادا،فة عفف مسفتوى الترسفةس والترصفةل لفاةفاة
الرامة في م تف

مجاالت ا".
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وه ذاد بى سال ال موجي ان الادا،ة اإلس مةةد ي ةم ا المرنو ة والبو ةة
واأل

قةففةد تتجففاوز الادا،فففة الببيةففة ي ففل مياهبهفففا الماج ففة والمرنو فففة.

ويالتاليد ال م ن لفادا،ة الببيةة ان ت ل لل م ا ة الادا،ة اإلس مةة.

 الموقــف الخامس :التوفيق بين الحداثتين اإلسالمية والغربية.
من األكةد ان اإلس ود قبآ ا وسنةد دا،ة ميالةفة ومرةار فة مطف فةد تتجفاوز
الادا،فة الببيةففة ماج ففا ومرنو ففا وا

قةففا وزما ةففا .لففذاد ف ففد عففب

اإلسف و

التففار ي مجموعففة مففن الاففدا،اتد يةففد ا ففا توقيففم عنففد الر ففب الرباسففي.
ويرففد ذلففكد ج ففل الرففال اإلس ف مي فففي سففبات عمةففقد وت ف ف

م ففةن .ول ف

ففن ض لال مففع صففدمة االسففترمار اوالد و صففدمة الادا،ففة ،ا ةففاد وصففدمة
الرباق ،الياد ومفا فزال اإل سفان المسفف ترفب

لف فدمات االرتداج فة مفن

ةن ا ب.
وعفف الفبغ مففن ل جفازات اإلسف و التفار ي ماج فا ومرنو ففاد ففإن الادا،ففة
الببيةفففة قفففد فبضفففم يسففف ا ففففي الواقفففع المةفففدا ي عفففف اجمةفففع األصفففردة
والمستو اتد يعنا ذلك او ايةناد سوا اكان ذلك تاد يا او دا،ة .و رني هذا
ان لفادا،ففة الببيةففة سفففبةات ول جايةففات عففدةد ال م ففن ل ارهففا او لغيال ففا.
 -66ج.زكي المة ج( :اإلس و والادا،ة ..وا ما ال تايات)د صحيفة
عكاظ ،الممف ة الربيةة السروج ةد ال مةس 9910/02/09هـ
)  /99ما و 9001/الردج.9109 :
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ويالتففاليد اليففد مففن االسففتياجة مففن الادا،ففة الببيةففة عف ف المسففتوى الرفمففي
والت نففي والي ففافي والمن جففي .وفففي الوقففم يسففهد اليففد مففن تميففل الادا،ففة
اإلس مةة قبآ ا وسنة عف المستوى األ

قي والرمفي والبو ا ي .و رنفي

هذا ان هناي ت ام يةن الادا،تةند ولةس هنفاي تنفافب لال مفن ةف المرت فد
الد ني والسفوي ال ةمي .كما ان الادا،ة كو ةة وعامة ول سا ةةد

اري فة فا

الجمةفع ليفداعا وترصفة وترسةسفاد ولةسفم م ت فبة عفف البفبب ف ف د يففل
م ن ان

اري فة ا الةايا ةون وال ةنةون وال نفوج واألفارقفة والمسففمون؛

ألن الادا،فففة تنبنفففي عفففف الفففت ق والمياقيفففة والتنفففاو والت امفففل والتيفففاه
والتراون والتواصفل .وففي الوقفم يسفهد افافظ عفف ي

فةتنا المرنو فةد

و ت ب يرصالتنا وت الةد ا وعاجاتنا وقةمنا ومرت فد ا .هفذا هفو الموقف
اتبناه ي

الفذي

ةا؛ ألن الادا،ة م تبكة غةب م ت بة عف يرب جون آ بد او

ما ورة في عبق جون آ ب.
فمن ترمل الادا،ة األمب ةة او األورويةة -مي -د فإ ه سةف

مجموعة مفن

البففا يةن والرفمففا مففن اقطففار لس ف مةة وعبيةففة وآسففةو ة وافب ةففة تسففاه
ي ف ل اجففدي فففي ينففا الادا،ففة الببيةففة ي ف ل مففن األيف ال .و رنففي ه فذا ان
الادا،ففة قاس ف م ففتبي يففةن ال ففروب واألم ف والمجتمرففات اإل سففا ةة يففدون
تمةةز او تيب ق او تيضةلد او ل ا اعدل قسمة متساو ة يةن الب ب عف
تربةففب اليةفسففو

فد

اليب سففي رو ةففه ج ففارت ( .)R.Descartesوتنبنففي هففذه

الم فففاركة الادا،ةفففة عفففف الرطفففا د واالسفففت لةةد واألصفففالةد واإليفففداعد
والتواصفففلد والترفففاوند والت امفففلد مفففع ا تفففباو اا فففب ن ففففي مرت فففدات
واعباف وعاجات وت الةده .
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 الموقف السادس :الموقف ال قدي.
تبن البا

المببيي مامد سبة موقيا د ا من الادا،ة .يمرن ا فه نت فد

الادا،ففة الببيةففة فففي ا

قةات ففا .كمففا نت ففد الواقففع الربيففي السفففبيد وموقيففه

المتذيذب من الادا،ة .اي :نطفق مامفد سفبة مفن اليفسفية الن د فة األلما ةفة
او من الن د األ

قي في ت و الادا،ة الببيةة عفف غفبار كفا د وهةجفلد

ويفففبنبفبد وتفففو نبيد وها فففداجبد وآ فففب ن ...ولفتوضفففة اكيفففبد فففادا،فففة
الببيةففةد ي ففل تجفةات ففا الماج ففة والمرنو فةد ل جايةففات وسفففبةاتد ف يففد مففن
فا ففف ا و فففدها وتماة ففف ا ففسفففيةا وع

ةفففا وعفمةفففاد لتبةفففان اوهام ففففا

وتناقضففات ا ال مةفففة وال ةيةفففةد وتاد ففد م فففامن قوت فففا وضففري ا .وففففي هفففذا
ال فدجد فول مامفد سفبة  ":اوالد الادا،فة كبنةفة ف ب فة و تار ةفة مبنةفة
عف الر ل والر

ةة و الن دد سوا عند كا

يسه الفذي

او هةجل .و كا

يب لفر ل قال يرن الر ل هو الن د .لةس يمرن ال دود ول ما الت ةة و لظ ار
الجوا ب السفبةة .وكما يةن هةجل؛ لظ ار الواجه اا فب .فالادا،فة ال ت

ف

الن دد ف ي اساسا مبنةة عف الن دد و لةس ل ا موذ في الماضي تمجده كما
ول هايبماقد و ل ما موذاج ا ففي المسفت بل .و ال ترتمفد ال عفف
يسففف ا .و لفففذلكد ف فففي تنت فففد

ال تت فففذ كمرةفففار لال

يسف ا و

يسففف ا ياسفففتمبار .

فالن د هو الم فون األساسفي لفادا،فةد سفوا الن فد الفذاتي او ال فاراجي .ومفن
ين ا ه يممارسة الن د عف الادا،ة سة دم ا ف و واه .
وفةمفا
األ

فن الن فد األ

قفي ف فد كا فم الادا،فة الببيةفة هفي الباج فة يالن فد

قيد ف بةنجفب كتفب(سف و البفبب) كنمفوذ لفن فد األ

الببيةة .و هناي معات يل ااال
األ

قفي لفادا،فة

من ال تب و المي ب ن الذ ن مارسوا الن د

قي لفادا،ة الببيةةد و اصة الي ب األلما ي المتر،ب يبرض النزعفات

ال وفةة .و تجد ذلك عند يبةنبفب و ها دغب و كبفار الي سفية ففي مجفاالت
ا فبىد فالن فد األ

قفي لفةس اجد فدا .اليفسفية األلما ةفة قفدمم فدا ا

قةفا

ومةتافةز ةا لفادا،فةد ل فن هفذا الن فد لف بةفب المسفار الموضفوعي لفادا،فة.
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اض

لل ذلك ان ا تةار الن د األ

الن فدد مفن ةف ان الن فد األ

قي لفادا،ةد هفو ا تةفار أليسف ا فواع

قفي هفو فد رو في ومةتفافةز يد و

فب

فار آلةففات الادا،فة .امففا الن فد الرمةففقد ف فو الن ففد الفدا في لبنةففة الادا،ففة
ولد نامة ةت ا التار ةةد مما جرف ا تنيت عف آفاق ا بى .هذا لضافة للف
ان الن د األ

قي واجد في الببب يسه كنوع مفن االةفة الدا فةفة الترد فةفة

لفمسرلة األ

قفيد يفل عفن ب فق

قةةد لاف فا ال عفن ب فق التب فةب األ

التفر ةب ال فا و ي .ألن اال ت فال مفن الن فد األ

قفي للف التفر ةب ال فا و يد

ا ت فال فوعي مفن الضفمةب اليففبجي للف الضفمةب الجمفاعيد و مفن الضففب
اليبجي للف الضفب الجمفاعيد الفذي زاجفب الم اليفات و اال اباففات التفي
م ن ان تسي لل المجتمع .و عندما ول ان هذه الاضارة يدون ا

قد

فإ نا بال كيةبا .ألن هناي ضواي قا و ةة تيبزها الادا،ةد عف البغ من
توسةر ا لفاب ات الرد دة كا تةار  ،فافي .لفذاد جفب التي ةفب جا فل البنةفة و
تي ة ا جا فةا .اعفوج ألقفول :لن الن فد األ

قفي مم فند ل فن ففي ل فار ف ف

عمةق جا في لبنةة الادا،ة عن ب ق ال ا ون .و اقول :لن المسرلة األ

قةة

تترفق يالبنةة الي افةة الرامة لفمجتمع .و الي افة الربيةة واإلس مةة هي  ،افة
ا

قةة.لذاد لذا ا بي م جا ل هذه الاضفارة دا،فةد ففإن الضفب األ

مم ن .و ال
وو يمجبج م

صة ا نا عندما طففق الن فد األ

قفي

قفي لفادا،فة الببيةفةد فإ نفا

يات اراجةة ال اقل و ال اكيب".

67

و نطبق هذا الن د عف الادا،ة الربيةة ا ضا لن واجدت هذه الادا،ةد و دعو
مامد سبة لل ممارسة الن د الذاتي يبةة الت اة والترد ل والتنفو ب .فمفا
اكيب ا طا الذات الربيةة عف مستوى المرت د وال فة والسففوي! وففي هفذا
ال فففرند فففول مامفففد سفففبة  ":ال فففبو الضفففبور ة [ل ةفففاو دا،فففة عبيةفففة
 -67مامد سبة (:مروقات الادا،ة اإلس مةة و ازمة الن ب) ،وار،
مجلة قضايا إسالمية معاصرةد يبداجد الرباقد السنة التاسرة ـ الردج 10
يتا  9001ـ .9991
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لس ف مةة] هففي اوال سفففبةة او سففالبةد يمرن ف ضففبورة مبااجرففة الففذات و
مااسبة النيسد و فان الي افةد و ممارسة وع من التواجس وال فك اتجفاه
الفذات و م و ات فاد و مبااجرفة الفوعيد والفذات التمجةد فة والنباجسفةةد و
الدفاعةفة والاما ةفة و بفةن الافدوج الدفاعةفة

األوهاو ال يةفبة ذات الوظفا
ل ذه النباجسةة.

الفاية اليا ةة هفي يففورة وعفي تفار ي فد

واعفي يم و فات الااضفبد

واسففتةراب اإليف الةات األساسففةة لفادا،فة ال و ةففة .فالفايففة السفففبةة تم ففد
لفايفة اإل جايةففة .و بففدو ان الففوعي الربيففي ممفزق و نففز

مففن الجففب

النباجسفففي .ال فففب اليفففا ي هفففو يفففب صفففاجو واجفففار و تطففففب مباضفففع
الجفبا ةن الي ب فة ي ل فار ينةفة ال تفزال تامفي سف ا و لف تا فق الفوعي
التار ي يم و ات الفاية".
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وه ففذاد ميففل مامففد سففبة د فففي م االتففه وجراسففاته ففول لي ف الةة الادا،ففة
واإلس ود موقيا د ا او ا ت اج ا لفادا،ة الببيةة في م تف
والمرنو ةد و دو كذلك دا ا
تمجةد الذات لل

م و ات ا الماج ة

قةفا لففذات الربيةفة الممزقفة الم فاية ير فدة

د ال طاق.

الخاتمــــــة:
و

صففة ال ففولد لذا كففان التاففد

يمرن ف الت ففنةع المففاجي والت نففيد فففإن

الادا،ة هفي م فبوع مرنفوي  ،فافي وف فبي وعفمفي تنفو بي .ومفن ،ف د لذا
كا م الادا،ة الببيةة قد تبفورت زما ةا في ال ب ةن ال امس ع ب والساجق
ع ب المة ج ةند ففإن الادا،فة اإلسف مةة قفد سفب م الادا،فة الببيةفة ي فبون
عدة .ومن  ،د م ن الاد

عن مجموعة من الادا،ات الربيةة اإلسف مةةد

 -68مامد سبة (:مروقات الادا،ة اإلس مةة و ازمة الن ب)د المباجع
السايق المذكور.
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ميل :دا،ة الو يد و دا،ة الدعوة اإلس مةةد والادا،ة الرباسفةة.د و دا،فة
الابكة السفيةةد و دا،ة السفيةة الجد دة.
هذاد وقد افبزت لي الةة الادا،ة واإلس ود منفذ سفنوات اليمفا ةن والتسفرةن
من ال بن الر ب ن لل

ومنا هذاد مجموعة من المواق

المتضاريةد سوا

فففي الا ففل الي ففافي الببيففي او فففي الا ففل الي ففافي الربيففي .ومففن  ،ف د م ففن
الاففد

عففن مففوقيةن متناقضففةن فففي الي افففة الببيةففة همففا :موق ف

وموق

االعتبا  .امفا ففي الي اففة الربيةفة اإلسف مةةد ففةم ن الافد

عففدة مواق ف

متبا نففة هففي :موق ف

الادا،ة وترصةف اد وموق
وموق

تمجةففد الادا،ففة الببيةففةد وموق ف

البفض ال ا ع لفادا،ةد وموق

التوفةق يةن الادا،تةن الببيةة واإلس مةةد وموق

واتبنف ي

التاامففل
عفن
اسفففمة

تجاوز الادا،ةد
د الادا،ة .

فةا منيففور التوفةفق يففةن الادا،فة الببيةففة والادا،فة اإلسف مةة.

و رني هذا الجمع يةن األصالة والمراصبةد و ةب األمور اوسط ا.
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