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مدير املركز

بهي  الدين ح�ضن

رئي�س جمل�س الإدارة

كمال جندوبي

�أ�سهم يف ت�أ�سي�سه

د. حممد ال�ضيد �ضعيد

مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان هو منظمة غري حكومية اإقليمية م�ستقلة تاأ�س�ست 

عام 1993، تهدف اإىل دعم احرتام مبادئ حقوق الإن�سان والدميقراطية، وحتليل 

�سعوب���ات تطبيق القانون الدويل حلقوق الإن�س���ان، ون�رش ثقافة حقوق الإن�سان يف 

العامل العرب���ي، وتعزيز احلوار بني الثقافات يف اإط���ار التفاقيات واملواثيق الدولية 

حلقوق الإن�سان. ومن اأجل حتقي���ق هذه الأهداف يعمل املركز على اقرتاح والدعوة 

اإىل �سيا�س���ات وت�رشيعات وتعدي���ات د�ستورية تعزز من املعاي���ري الدولية حلقوق 

الإن�س���ان، والقي���ام باأن�سطة بحثية، ودعوي���ة عرب توظيف خمتل���ف الآليات الوطنية 

والإقليمية والدولي���ة، وتعليم حقوق الإن�سان مع الرتكيز ب�سكل خا�س على ال�سباب، 

وبن���اء القدرات املهنية للمدافعني عن حقوق الإن�س���ان. ومنذ تاأ�سي�سه يقوم املركز 

ب�س���كل منتظم بن�رش كتب و دوريات تتن���اول ق�سايا حقوق الإن�سان والدميقراطية يف 

العامل العربي.

ي�سع���ى مركز القاه���رة اإىل امل�ساهمة يف اإلقاء ال�سوء على اأب���رز امل�سكات والق�سايا 

احلقوقية امللحة يف الدول العربية، والتن�سيق مع خمتلف الأطراف املعنية واملنظمات 

غ���ري احلكومية يف املنطقة ، والعمل �سوياً من اأج���ل رفع الوعي العام بهذه الق�سايا 

وحماولة التو�سل اإىل حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدويل حلقوق الإن�سان.  

 يتمتع املركز بو�سع ا�ست�ساري خا�س يف املجل�س القت�سادي والجتماعي بالأمم 

املتح���دة، و�سفة املراقب يف اللجنة الأفريقية حلقوق الإن�سان وال�سعوب. املركز ع�سو 

يف ال�سبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان، وال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات 

ح���ول حرية الراأي والتعبري )ايفك����س(. املركز م�سجل يف القاه���رة وباري�س وجنيف. 

وحا�سل على جائزة اجلمهورية الفرن�سية حلقوق الإن�سان لعام 2007.         
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تقدمي

لدرا�سات  القاهرة  مركز  اهتم  لن�ساأته  الأوىل  ال�سنوات  منذ 

كتابة  بفن  ودوريات،  مطبوعات  من  ي�سدره  فيما  الإن�سان،  حقوق 

ملدافعني  موجزة  ذاتية  �سري  تقدمي  زاوية  من  فقط  لي�س  البورتريه، 

بارزين عن حقوق الإن�سان، اأو ملنا�سلني �سيا�سيني دفعوا اأثماًنا باهظة 

خالل معاركهم مع نظم حكم ت�سلطية – من اأجل الدميقراطية؛ فالبطل 

احلقيقي للبورتريه هنا هو الأفكار واملبادرات الرائدة التي تنت�رص للحق 

وامل�ساواة والعدالة الدميقراطية، وقبل كل ذلك لالإن�سان. وهي الأفكار 

ال�سخ�سية  قريحة  عنها  وتفتقت  اأنتجتها  التي  واملبتكرات  واملبادرات 

مو�سع فح�س كاتب البورتريه، وكان لها دورها وتاأثريها املعرتف 

بهما يف تاريخ تطور الإن�سان وح�سارته، وذلك بالطبع دون اإغفال 
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اأهمية العتناء بر�سم املالمح الإن�سانية ل�سخ�سية البورتريه ذاتها. 

ولأن كل الأفكار الرائدة التي كان لها اأثرها املتميز اأو احلا�سم يف 

تاريخ الإن�سانية ل تت�سم، بال�رصورة، باملثالية؛ فاإن هذا يقت�سي اأحياًنا 

اأفكارها  تنتمي  �سخ�سيات  اإىل  املحرتف  البورتريه  كاتب  يلتفت  اأن 

تلوح  فكرية  ردة  ذلك  اإىل  يدفعه  قد  التاريخ.  من  املظلم  اجلانب  اإىل 

اإىل  يف الأفق، قد تع�سف مبنجزات احل�سارة الإن�سانية؛ فيدفعه ذلك 

التاريخ والفكر،  اأكرث، من بطون كتب  اأو  ا�ستدعاء �سخ�سية بذاتها، 

اأدواته  م�ستخدًما  بت�رصيحها  ويقوم  اأفكارها،  عن  الأتربة  فيزيل 

البحث  ملكة  وت�ستفز  الفكر  ت�سحذ  التي  املقارنات  ويعقد  الع�رصية، 

ظلت  جوانب  من  عليه  خفي  ما  له  يتبني  حتى  القارئ؛  لدى  والفرز 

واأغرا�س  م�سالح  اأ�سحاب  اإرادة  بفعل  اأو  الن�سيان،  بفعل  مطمو�سة 

تاأبى على التعاطي املو�سوعي مع منجزات العقل والعلم والإن�سانية.

يف هذا الإطار يقّدم الكتاب الذي بني اأيديكم 15 بورتريها ل�سخ�سيات 

عربية واإ�سالمية وغربية، تنتمي لع�سور وتقاليد وح�سارات متباينة، 

ت�سكيل  ويف  التاريخ  جمرى  يف  وتاأثرياتها  الفكرية  منجزاتها  وتتمايز 

قدموا  اأنهم  معظمها  بني  يجمع  لكن  احلديثة،  الإن�سانية  احل�سارة 

امل�سرتك.  الإن�ساين  امل�سري  فكرة  �سالح  يف  ت�سب  منجزات   للب�رصية 

والدميقراطية  احلرية  وثقافة  الوعي  ن�رص  يف  متوا�سعة  م�ساهمة  وهي 

رواد  من  النماذج  هذه  تقدمي  عرب  والتحديث،  والت�سامح  والعقالنية 

املعرفة والتنوير يف العاملني العربي الإ�سالمي والغربي. وقد ن�رصت 

البورتريهات التي يحتويها الكتاب يف جملة »الدميقراطية« التي ت�سدر 

حيان  اأبى  عن  واحدا  بورتريها  عدا  فيما  الأهرام«،  »موؤ�س�سة  عن 

التوحيدى، ن�رص يف جريدة »الأنوار« اللبنانية.

عن  بورتريه  على  الكتاب  لحتواء  القارئ  ا�ستغرب  ما  واإذا 

اأوزار  حمل  عبء  من  ال�سم  هذا  �ساحب  يحمله  ما  بكل  ميكافيللى، 
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اإذا  تزول  الغرابة  هذه  فاإن  م�ستبد؛  حاكم  لأي  اإر�سادي  لدليل  اإنتاجه 

يحا�سب  واإمنا  مو�سوعه،  عنوان  على  يحا�سب  ل  الكاتب  باأن  �سلمنا 

اأي  املو�سوع؛  هذا  معاجلة  يف  روؤيته  وعلى  الكتابة،  يف  منهجه  على 

على م�سمون ما يكتب، اأيا كان هذا املو�سوع.

لكل  الإن�ساين  امل�سمون  عن  التعبري  غايته  اأو  الكتاب  هذا  ومنهج 

�سخ�سية، يف عدد حمدود من ال�سفحات، اأرجو اأن يجدها القراء كافية 

لالإحاطة بحياة هذه ال�سخ�سيات واأفكارها وما تعر�ست له من اأخطار 

ال�سماء!،  من  املوؤيدين  وامللوك  اخللفاء  عهود  يف  وحمن،  واأوجاع 

دون اأن توؤثر هذه املعاناة بال�سلب على قدراتها الذاتية، اأو على مكانتها 

واأهدافها التي تتمثل يف اإعادة ترتيب العامل بال�سورة التي طرحت بها 

يف مواقفهم واأبحاثهم وكتبهم واأحالمهم.

اأن املكتبة العربية والأجنبية حافلة باملوؤلفات وف�سول الكتب  ومع 

فقد  اخلالدة،  التاريخية  ال�سخ�سيات  هذه  املناهج  مبختلف  تتناول  التي 

والتنوير،  املعرفة  من  الرثوة  هذه  اإىل  اأ�سطر  عدة  اأ�سيف  اأن  اأردت 

و�ساغت  الطريق  على  امل�سرية  واأ�ساءت  التاريخ  حركت  التي 

الأوطان. اأو لنقل باخت�سار اأنني اأطمح لأن يكون هذا الكتاب مبثابة 

لبنة ت�سيف اإىل حماولتنا لبناء الدولة املدنية احلديثة التي نتطلع اإليها، 

املحاولت  كل  �سد  ونا�سلوا  الفا�سلة،  مدنهم  اإىل  القدماء  تطلع  كما 

لقيم  واملناه�سة  والإن�سانية،  والدميقراطية  وامل�ساواة  للحرية  املناوئة 

احلق واخلري واجلمال، والقاتلة لكل اإبداع.   

      نبيل فرج

         �لقاهرة 8 �أبريل 2011
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الف�سل الأول

�سخ�سيات اإ�سالمية وعربية
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اجلاحظ

  )158 – 255هـ(

كاتب العربية االأكرب



14



15

تاريخنا  فى  اجلاحظ  ي�سغلها  التى  الرفيعة  املكانة  من  الرغم  على 

الثقافى ككاتب يقراأ فى كل الأقطار العربية من اأق�سى ال�رصق اإىل اأق�سى 

الغرب، فاإن معظم الدرا�سات النقدية التى تناولت اأدبه اقت�رصت على ما 

فى هذا الأدب من فن وفكاهة.

بل اإن بع�س هذه الدرا�سات اخت�رصت اجلاحظ، �ساحب اأهم كتب 

بني  املتوا�سعة  الأ�سماء  كاأحد  وقدمته  النحو،  فى  العربى،  الرتاث  فى 

نحاة الب�رصة، ومل حتفل مبا فى اأعماله الواقعية من معرفة عميقة باملجتمع 

العربى املعا�رص الذى عا�س فيه مع اإحاطته باملا�سى البعيد، ومن حكمة 

املتبحرة فى علوم  تاأمالته اخلا�سة ومن قراءته  ا�ستخل�سها اجلاحظ من 

الأوائل العربية والأجنبية، فى ع�رص ازدهرت فيه الرتجمة ب�سورة مل 

تعرفها اللغة العربية من قبل، واإن وجد بني التيارات الفكرية املت�ساربة 

فى هذا التاريخ، كما وجد فى كل الع�سور العربية، من يرف�س الرتاث 

الأجنبى، ويدعو لالكتفاء بالرتاث العربى !

ول �سك اأن انتماء اجلاحظ لفكر املعتزلة الراف�س للغيبيات التى متيل 

وقوة  فكره  ن�سوج  دلئل  من  كان  الباطنية،  واجلماعات  العامة  اإليها 

حجته.
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ويعترب اأبو اإ�سحق النظام اأمام املعتزلة، بعلمه الغزير ونزعته الفنية، 

اإىل  الرفيع الذي كان يثري فى نف�سه الظماأ  اأ�ساتذة اجلاحظ، واملثال  اأحد 

املعرفة، وي�سحذ ذهنه للتفكري امل�ستقل.

فى  امتزج  التى  املتكاملة  اجلاحظ  روؤية  اإىل  الن�سج  هذا  يعود  كما 

تكوينها الأدب العربى القدمي بالثقافة امل�ستحدثة، واإىل هذه القدرة العقلية 

الفذة على اإدراك ظواهر الأ�سياء وماهيتها الكامنة خلف الظاهر البادى 

روؤية  عن  تف�سح  �سمحة  اأدبية  بلغة  ومفارقتها  اأبعادها  وك�سف  للعيان، 

واأ�ساليب  املنطق  قواعد  على  وتنه�س  والإن�سان،  للعامل  دقيقة  علمية 

املناق�سة واحلوار، ويختلط فيها اجلد بالهزل.

والهزل عند اجلاحظ يت�ساوى فى القيمة واملعنى مع اجلد، وقد يكون 

هو الطريق اإىل اجلد، اإن مل يكن هذا الهزل نف�سه جدا، اأو علة للجد.

املفاكهة  م�ساق  اجلاحظ  ي�سوقها  التى  امل�سمرة  احلقائق  اأكرث  وما 

فى  الكتاب  من  بغريه  قورن  اإذا  يكتب  ما  قيمة  من  يرفع  الذى  والعبث 

املو�سوع نف�سه.

وعلى �سبيل املثال فاإن كل من كتبوا عن البخالء قبل اجلاحظ مل ي�سل 

بينما  باخلربية،  ات�سمت  كتاباتهم  لأن  الإبداعى،  م�ستواه  اإىل  منهم  اأحد 

كتابة اجلاحظ كتابة فنية.

ومهما غلب ال�ستطراد على اأ�سلوب اجلاحظ، اأو كرثت فيه الأمثلة 

اأ�سلوب متدرج فى معناه،  وال�سواهد، واختلط فيه احلق بالباطل، فاإنه 

يبداأ فيه دائما بالأ�سول قبل الفروع، ويتجنب الألفاظ ال�سعبة امل�ستنكرة، 

تنوع  فيه اجلاحظ على  ي�ستغرق  اأو مربر  التطويل بال ق�سد  ويخلو من 

مو�سوعاته وتعدد �رصوبها، ول يخرج عنها اإل فيما ندر.

الأ�سوياء  عن  والنوادر  الق�س�س  اجلاحظ  يروى  الأ�سلوب  بهذا 

واأ�سحاب العاهات اجل�سدية والأخالقية كما وقعت، ل يكرتث فيه باللحن 
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اأو الغلط، اإميانا منه باأن الإعراب ال�سحيح ميكن اأن يف�سد هذه الق�س�س 

والنوادر، ويخرجها عن حدها، ويقلل من �سدقها وجمالها، خا�سة اأنه 

مل يكن يتعامل مع اللغة كموا�سعات وا�سطالحات تقبل الت�رصف، حتى 

يفهمه املتو�سط العامى مثلما تفهمه اخلا�سة.

ذلك اأنه كان يرى بحق اأن النكتة العامية اإذا حولت اإىل اللغة الف�سحى 

فقدت تاأثريها و�سمجت.

هذه  اإىل  يرقى  اأن  ي�ستطيع  كان  ما  اجلاحظ  اأن  �سبق  ما  اإىل  اأ�سف 

املكانة التى اعتالها ككاتب العربية الأكرب اإل بف�سل ن�ساأته و�سط الطبقات 

ال�سعبية الفقرية التى ارتبط بها، وكان يعظمها تعظيمه امللوك، ويرتبط 

اأدبه بها بعقله وعاطفته، مع ات�ساله فى الوقت نف�سه باأعلى الطبقات من 

الأمراء والوزراء والق�ساة، الذين كانوا يت�سبهون فى حياتهم بالقيا�رصة 

والأكا�رصة فى ق�سورهم وجمال�سهم، وعرف منهم ومن م�ساجالتهم، 

هذه  من  تبقى  ما  اأو  كتبه  به  تفي�س  ما  وخ�سوماتهم،  خالفاتهم  من  اأو 

الكتب.

ولكى ندرك م�سمون هذه ال�رصاعات ال�سيا�سية فى الأ�سا�س، التى 

جاء  مبا  �سجله،  اأو  كتبه،  ما  مقارنة  عن  معدى  ل  اجلاحظ،  يعر�سها 

الغناء  عن  الكتابات  هذه  مو�سوع  كان  ولو  املحقق،  التاريخ  كتب  فى 

لأنها  وثائق،  اإىل  الأدبية  اجلاحظ  ن�سو�س  نحول  اأن  دون  واملغنني، 

اإىل  الكتابات  هذه  عا�ست  ما  واإل  وزمنه،  كاتبه  يتجاوز  فنى  كاإبداع 

اليوم.

فى  مفتوحة، ويرتك  كتبه  نهاية  اأن يرتك  اجلاحظ  وكان من عادة 

كل باب فراغًا، لكى ي�سيف ما يجد عليه اأو اإذا �سعر اأن ما يكتبه يحتمل 

الإ�سافة.

وحلر�سه ال�سديد على كتبه من التحريف والتبديل، اأو من ن�سبتها اإىل 

غريه، كان يودع �لن�صخة �لأ�صلية من �لكتاب �أو �ملخطوط �أمانة فى عنق 
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من يثق به.

اأمرها، وعدم  الفقرية املغلوبة على  التعاطف مع الطبقات  ومن هذا 

ت�سكل  له،  يعر�س  ما  حدود  فى  اإل  الرثية  اأو  العليا  بالطبقات  احتفاله 

�سمريه الفنى ووعيه العقلى فى زمن �سعب، و�سفه اجلاحظ بالف�ساد، 

ال�سواب فيه غريب، و�ساحبه جمهول.

لغات  على  وقوفه  الأدبية،  ال�سخ�سية  هذه  رفد  فى  اأي�سا،  وثمة 

قوت  على  احل�سول  اأجل  من  العملى  وكفاحه  والبدويني،  احل�رصيني 

التى  باحلياة والأحياء،  الكفاح من خربة  هذا  اكت�سبه خالل  يومه، وما 

منحته هذه �لقدرة على �ل�صتنباط �لتى ي�صعها على �لورق ب�صورة نقر�أ 

فيها الع�رص الذى عا�س فيه.

كان  اأنه  حتى  باملطالعة  يبارى  ل  الذى  �سغفه  وبعده  كله  هذا  وقبل 

يبيت فى حوانيت الوراقني لكى يعب من الكتب واملخطوطات اإىل مطلع 

ال�سباح.

وقراءات اجلاحظ تتنوع بني الثقافات العربية واليونانية والفار�سية 

والهندية، العلمية والأدبية والدينية.

ومن اأجل هذا الو�سع احلر الذى ل يتقيد فيه باملنا�سب التى توؤهله لها 

ثقافته، �سق اجلاحظ طريقه اإىل املجد الأدبى مزودا بهذا الكم ال�سخم من 

املعرفة، ومن خربة خمالطة العامة، وارتياد جمال�س العلماء.

يعينه على هذه  ال�رصاة من  للجاحظ من  الظروف وفرت  اأن  ولول 

احلياة املتفرغة للقراءة والكتابة، بب�سط الرعاية عليه، ل�ساء حاله، وتعذر 

عليه اجلمع بني كد الكتابة وتكاليف احلياة.

ومل يكن الو�سط التاريخى يجد حرجا فى هذا التفرغ وعدم الك�سب 

ب�سفوة  اقتداء  واإمنا  الكتابة،  حلرفة  احرتاما  فقط  لي�س  الذراع،  بحد 

املجتمع والأخيار فيه، الذين يعتربون اأئمة الأمة، والقدوة احل�سنة فيها.
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وعلينا األ نن�سى هنا اأن احل�سارة ل تن�ساأ اإل فى ظل التفرغ. ولي�س 

هناك اخرتاع ما مل يتوفر له التفرغ الكافى لتحقيقه.

وهذا املوقف ل ينفى بالطبع التقدير البالغ فى البيئات العربية لتحريك 

ال�ستغال  وتف�سيل  للك�سب،  طلبًا  الأر�س  فى  وال�سعى  بالعمل،  اليد 

بالك�سب على العبادة، لأن هذا ال�ستغال يفيد اجلماعة، على حني ل تفيد 

العبادة اإل �ساحبها، وما هو عام مقدم على ما هو خا�س.

ورغم بعد اجلاحظ عن الوظائف املهمة التى كان جديرًا باعتالئها، 

عن  تعطله  ل  حتى  لها،  يتعر�س  اأن  ميكن  كان  التى  املتاعب  لتفادى 

اإبداعه، فلم ي�سلم من الأذى الذى اأ�سابه بو�سع القيد فى يديه و�سجنه.

احلياة  مع  اجلاحظ  اأدب  جتاوب  كلها  الأو�ساع  هذه  تاأثري  وحتت 

العربية فى �سدر الدولة العبا�سية، ودح�س مزاعم الأمويني فى اخلالفة، 

واأيد الرتك كطبقة ترعاها الدولة ك�سند لها و�سط الأجنا�س املختلفة التى 

ت�سكل املجتمع الإ�سالمى، ودافع عنهم وعن طباعهم واأخالقهم.

وعلى امل�ستوى الفنى نقل اجلاحظ مو�سوعات ال�سعر اإىل النرث، فاإذا 

على  تت�سع  واخلطب  واحلكم  الأمثال  تتجاوز  تكن  مل  التى  النرث  باآفاق 

يديه، كما ات�سع اأي�سا فن الهجاء الذى كان يقت�رص فى ال�سعر على اجلانب 

ي�سمل  نقد اجتماعى،  اإىل  اأدب اجلاحظ  ال�سخ�سى لالأفراد، وحتول فى 

�لأمناط �مل�صتهجنة فى �ملجتمع، ولو م�صت �حلياء.

وهكذا جعل اجلاحظ ال�رصد النرثى فى بع�س املو�سوعات، كالهجاء 

هذه  فى  ال�سعراء  �سعر  من  غنى  واأكرث  اأف�سل  الكاذب  والفخر  والرثاء 

الفنون. مل يقف فيه النرث عن حد مزاحمة ال�سعر، ولكنه تخطاه بتنوع 

اأ�سلوبه فى الو�سف والتعليل، وبقدرته على حماكاة النوع ل ال�سخ�س، 

حتى اأ�سبح قائما بذاته، يفوق ال�سعر فى بع�س الأحيان.

وبغ�س النظر عن اأ�سبقية اجلاحظ فى احلديث عن املراأة فى “ر�سالة 
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الن�ساء”، فاإن ما ي�ستحق التنويه فيما كتبه اجلاحظ فى هذه الر�سالة النرثية 

تقديره العظيم للمراأة الذى ل نقراأ نظريًا له فى الرتاث العربى، ودفاعه 

اجلناح.  مك�سورة  ب�سفتها  امله�سومة  عنها وعن جمالها وحقوقها  احلار 

ور�سالة “الرتبيع والتدوير” للجاحظ، وهى من اأ�سهر ر�سائله واأكرثها 

ل  منوذج  مبكية،  ومواعظ  م�سحكة  ملح  من  فيها  مبا  للكتاب  اإلهامًا 

ي�سارع لأ�سلوبه الكاريكاتريى الالذع فى و�سف هذه ال�سخ�سية، اأحمد 

ادعاءاته  كرثة  ب�سبب  به  والت�سهري  منه،  وال�سخرية  الوهاب،  عبد  بن 

بعك�س ما هو عليه من �سفات، مثل ادعاء العلم واملعرفة واحلكمة بقدر 

جهله بها، و�دعائه �أنه مفرط �لطول وهو مفرط �لق�رص، وبحد�ثة �ل�صن 

وهو متقادم امليالد.

يلتزم فى  نراه  اليونانية  بالثقافة  متاأثر  كاتب عقالنى  ولأن اجلاحظ 

ال�سكلية. ول يجد  بالبديع والزخرفة  الأفكار، ل  باملنطق وترتيب  كتبه 

حرجا فى ا�ستخدام الكلمات الأعجمية اأو العامية فى لغته العربية املتقنة.

اأفالطون،  اجلاحظ،  كتب  فى  وردوا  الذين  اليونان  فال�سفة  ومن 

اأر�سطو طالي�س، اإقليد�س، جالينو�س، دميقريط�س وغريهم من الأ�سماء 

بلغة  القدماء، نطقوا  اأو على حد تعبري  العربية  اإىل  اآثارها  التى ترجمت 

العرب.

وفى �سوء موقف اجلاحظ فى موؤلفاته الأقرب اإىل الطبيعيني منه اإىل 

الإلهيني، يرى فى حتليالته التى توؤمن بقدم العامل اأن احلوا�س تكذب، 

كما  “وما احلكم القاطع اإل للذهن، وما ال�ستبانة ال�سحيحة اإل للعقل”، 
ذكر فى ر�سالة “الرتبيع والتدوير”.

وعلى هذا الأ�سا�س يرى اجلاحظ اأن ال�سك هو جوهر البحث والطريق 

اإىل اليقني. فال يقني �سحيحا ما مل ي�سبقه �سك. وهذا ال�سك هو اآية العقل.

ي�سدقون  ال�سك، لأنهم  يفتقدون روح  العوام  اأن  ويالحظ اجلاحظ 

كل ما ي�سل اإليهم بال تب�رص ول يرتابون اأو يعرفون التكذيب.
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انحاز  الدولة،  مار�سته  الذى  ال�سعوبية  مع  العربى  ال�رصاع  واإزاء 

غالة  من  كان  لهم.  وتع�سب  والبادية،  ال�سحراء  لعرب  اجلاحظ 

فى  اأدٌب  الأخرى  لالأمم  لي�س  اأنه  يعتقد  العربى،  الأدب  عن  املدافعني 

ي�سدر  لأنه  الع�سور؛  تلك  اآداب  اأف�سل  فهو  العربى.  الأدب  م�ستوى 

بالبديهة والإلهام، ولي�س بال�سناعة واملكابرة.

ويدلل اجلاحظ فى ر�سالة “احلنني اإىل الأوطان” على تعلق الإن�سان 

بوطنه، واعتباره خري بقاع الأر�س بالعرب الذين كانوا اإذا �سافروا اأو 

غزوا بلدا حملوا معهم حفنة من تراب اأر�سهم ورملها.

املتعة  من  �سيئا  يفقدون  ل  الذين  واجلبابرة  امللوك  اأن  كذلك  ويذكر 

فى اأ�سفارهم واغرتابهم يحنون اأي�سا اإىل اأوطانهم، ويو�سون بدفنهم فى 

هذه الأوطان اإذا ماتوا فى الغربة.

ا�ستنكاره  مع  يتناق�س  ل  العرب  والأدب  للعرب  اجلاحظ  وانحياز 

املفاخرة الع�سبية بالأن�ساب، ا�ستنادا اإىل وحدة اجلن�س الب�رصى، وتفرق 

ال�سفات املحمودة واملذمومة بني الب�رص.

ويوؤكد هذا ال�ستنكار اعرتاف اجلاحظ مبا فى الثقافة العربية من اآثار 

اأجنبية.

واجلاحظ من اأوائل الذين كتبوا عن تاريخ ال�سعر العربى، وحددوا 

مناهجه التى مل يخرج عنها النقد الأدبى فى تياراته الرئي�سية. اأما عرو�سه 

واملو�سوعية  بالأمانة  ات�سمت  فقد  املتعار�سة  والآراء  والنحل  للمذاهب 

ودقة الإبانة.

الإمامة فى نظر اجلاحظ واجبة، ول ميكن ال�ستغناء  اأو  والرئا�سة 

وقمع  العوام،  رعاية  م�سئولياتها  واأهم  العامل.  �سالح  اأجل  من  عنها 

اخل�سال ال�سيئة فى الرعية اأو املنحرفة منها، ورد ال�سارد. وعليها اأي�سا 

عدل املوازين املختلفة التى توؤدى اإىل �سهرة املف�سول مع وجود الأف�سل.
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ولي�ست هناك رئا�سة حقة اإل اإذا كان �ساحبها جامعا لأقطار الكالم، 

عاملا بالفل�سفة قدر معرفته بالدين، على اأن نفهم الفل�سفة باأنها كل ما يت�سل 

بعلوم الع�رص، واإن ذكر فى كتاب “احليوان”، وهو من اأهم كتبه، اأنه 

ال�سيعة  على  ردا  ال�رص،  مطلق  اأو  الأو�ساف  كامل  رئي�س  هناك  لي�س 

الذين قد�سوا الإمامة، وخا�سوا �رصاعات حادة مع املعتزلة.

التى حتيط  ال�سورى  ي�ستبعد  ل  من  هو  اجلاحظ  عند  العادل  واحلكم 

به، ومن ي�ستمع اإىل اأ�سحاب العقول فى الدولة، ويبيح الكالم واملقالت 

واملناظرة واجلدل، ول يك�سف عن مواطن اخللل فى الدولة، ويتق�سى 

اإذا مل يطبق العدل انت�رص  اأن ي�سدر حكمه، لأنه  حجج املتخا�سمني قبل 

الف�ساد.

ونذكر من الذين كتبوا الف�سول عن اجلاحظ فى الكتب والدوريات: 

طه ح�سني، اأحمد اأمني، جورجى زيدان، اإبراهيم عبد القادر املازنى، 

الفريد  مروة،  ح�سني  �سيف،  �سوقى  مو�سى،  �سالمة  ال�سايب،  اأحمد 

فرج، عبد احلكيم بلبع، �سالح الدين ال�سباعى وغريهم.

اأما الذين و�سعوا كتبا كاملة عنه، وهى الكتب التى عدت اإليها لإعداد 

هذا املقال فهم:

اأدب اجلاحظ، ح�سن ال�سندوبى، القاهرة 1931.	 

اجلاحظ معلم العقل والأدب، �سفيق جربى، القاهرة 1948.	 

اجلاحظ حياته واآثاره، طه احلاجرى، دار املعارف 1963.	 

اجلاحظ، اأحمد كمال زكى، اأعالم العرب، 1967.	 

اجلاحظ، حنا الفاخورى، دار املعارف، 1980.	 

جعفر، 	  نورى  اجلاحظ،  اأدب  فى  ال�سيكولوجية  اجلوانب 

بغداد، 1981.
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الفارابي 

 )872م- 950م(

املدينة الفا�ضلة
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الع�سور  يف  كانوا  الأوروبية  الدول  يف  امللوك  اأن  من  الرغم  على 

الو�سطى، يحكمون بتفوي�س من الله، وكان اخللفاء يف الدول الإ�سالمية 

يعتربون اأنف�سهم، مثل هوؤلء امللوك، ظل الله على الأر�س، فلم تتوقف 

مطالبة  الطغيان،  هذا  تقاوم  التي  الفكرية  الجتهادات  التاريخ  مدى  على 

قانون و�سعي  ال�سماء، وفق  الأمة، ل من  تفوي�سا من  احلكم  يكون  باأن 

املدنية  الدولة  والدنيوي، وتقوم يف  الديني  تف�سل بني  ب�رصية،  ومرجعية 

على العدل واحلرية والدميقراطية.

املعادية  املفاهيم  ين�رصون  الذين  اأوروبا،  الدين يف  يقابل رجال  وكان 

لالإن�سانية والتقدم، الفقهاء يف العامل الإ�سالمي.

وبذلك تلتقي الأ�سول الإ�سالمية بالدين امل�سيحي املتطرف التقاء امللوك 

باخللفاء. 

وتفوي�س الأمة اأو وكالة الأمة ي�سلب من احلكام امل�ستبدين املزاعم التي 

حت�سنهم من كل خطاأ، ول جتعلهم اأعلم النا�س باأمور الدنيا والآخرة، كما 

ذكر جيم�س الأول ملك اإجنلرتا: »نحن امللوك اإمنا جنل�س على عر�س الله يف 

الأر�س«. وهو نف�س قول معاوية بن اأبي �سفيان موؤ�س�س الدولة الأموية، 

الذي حول اخلالفة اإىل ملك وراثي ع�سود، اأو و�سف املن�سور لنف�سه يف 
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الدولة العبا�سية اأنه �سلطان الله يف اأر�سه، يعمل مب�سيئته واإرادته. 

العر�س  ي�سغلهم  �سعوبهم،  اأعداء  كانوا  واخللفاء  امللوك  هوؤلء  ولأن 

اأنف�سهم يف  اأحاطوا  فقد  الدولة،  اأمور  ت�سغلهم  اأكرث مما  الق�سور  ود�سائ�س 

حلهم وترحالهم باحلرا�سة امل�سددة، ومنهم من حمل ال�سالح لتاأمني حياتهم 

املطلقة  ال�سالحيات  منح  اأن  �سك  ول  احلا�سية.  وغدر  �سعوبهم  عداء  من 

لروؤ�ساء الدول احلديثة، وتكري�س ال�سلطة الأبوية لهم، بحيث ت�سبح �سلطة 

اأبدية غري قابلة للمحا�سبة من اآثار اأو بقايا هذه الع�سور القدمية التي �سادها 

النقل ل العقل، على اأر�سية حتالف التع�سب مع ال�ستبداد الذي وفر لهوؤلء 

احلكام، املناخ الذي ي�ستطيعون به اأن يوؤلهوا اأنف�سهم، دون مراجعة اأحد.

كن  �سواء  احلكم،  يف  الن�ساء  تدخل  من  اأي�سا  الع�سور  هذه  ت�سلم  ومل 

قبل  وم�رص  تون�س  يف  راأينا  كما  الروؤ�ساء.  هوؤلء  اأمهات  اأو  زوجات 

هذا  ومثل  والأجنبية.  العربية  الدول  من  الأخرية، ويف غريهما  ثورتهم 

التدخل كان دائما من �سمن اأ�سباب �سعف الدولة وانت�سار الف�ساد.

تركية  قرية  وهى  فاراب،  بلدة  يف  259هـ  872م-  يف  الفارابي  ولد 

�سن  يف  339هـ  950م-  يف  دم�سق  يف  وتويف  النهر.  وراء  فيما  �سغرية 

الفا�سلة«،  املدينة  اأهل  »اآراء  كتابة  فيها  بداأ  التي  دم�سق  وبني  الثمانني. 

وبغداد التي اأقام فيها ال�سنوات الع�رص الأخرية من حياته، و�سع الفارابي 

معظم موؤلفاته.

اأجاد الفارابي عدة لغات غري العربية، يف مقدمتها الرتكية والفار�سية 

واليونانية. وكان اأثناء طلب العلم يتفوق على اأ�ساتذته يف كثري من العلوم.

مل يتزوج اأو يخلف ولدا؛ ولهذا اأتيح له اأن يعي�س يف عزلته، دون اأن 

يكون املفكر الذي يعي�س يف واد واملجتمع يف واد اآخر.

الكم  ي�سع  اأن  الفارابي  ا�ستطاع  له  تهياأت  التي  الوحدة  هذه  وبف�سل 

وترابط  بالتما�سك  متيز  الذي  الدقيق  الأ�سلوب  بهذا  املوؤلفات  من  الكبري 

الأجزاء، مبا يف ذلك �رصوحه لأعمال املعلم الأول اأر�سطو، التي فاق بها 

الفارابي �سائر ال�رصاح، وا�ستحق بها اأن يلقب باملعلم الثاين.
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ومن يقراأ كتاب الفارابي »اجلمع بني راأيي احلكيمني اأفالطون واأر�سطو 

طالي�س الإلهي«، يتبني مدى علم الفارابي بفل�سفة وحياة هذين احلكيمني، 

الفارابي كان  اأن  الأقدمني. ومع  تناولها من  بها على كل من  التي تفوق 

بعيدا عن معرتك ال�سيا�سة، مت�سي حياته بني احلرب واخلمر، اأي بني الكتاب 

و�ل�رصب، فقد كان و�عيا جد� بهذ� �ملعرتك يف كل �لأو�صاط، مل�س جوهره 

احلكم  اإدارة  يف  اأ�ساليبهم  على  ووقوفه  احلكم،  رجال  ببع�س  ات�ساله  يف 

ومواجهة الفنت، يف ظل تعدد اجلن�سيات والجتاهات الفكرية املت�ساربة، 

والتي اأدت اإىل �سياع الكثري من اإنتاج الفارابي.

اأما الفارابي فقد اعترب املنطق، ويعني به العقل، اأداة الفل�سفة التي حتقق 

التفكري ال�سحيح، دون احلاجة اإىل اآلة اأخرى خارجها، واإدراك ال�سواب 

اأو احلق يف ذاته اإدراكا يقينيا ل ت�سوبه �سائبة ال�سك، كما ل ي�سوب اإدراكه 

للباطل �سائبة متنع الوعي به، اأو حتول دون ت�سوره على حقيقته.

وي�ستخدم الفارابي القيا�س يف التو�سل اإىل احلقيقة، وذلك بقيا�س غري 

املعروف على املعروف، من جهة، ومن جهة اأخرى بالنظر اإىل خمالفة 

اأو كذب النقي�س اإزاء �سدق الق�سية.

والقوانني العامة التي متنحنا املنطق يف نظر الفارابي مت�ساوية عند جميع 

الأمم، ت�ساوي العقل بينها.

من  ويقينه  وبرهانه  مبنطقه  الفارابي  يخالف  اأن  غريبا  يكن  مل  ولهذا 

يقولون بالتنجيم، �سواء كانوا من ال�سابقني عليه اأو من املعا�رصين له، الذين 

كانوا يربطون ال�سعادة والتعا�سة بالكواكب والأفالك، لأن مثل هذا الربط 

يقوم على الظن، والظن دائما حمل �سك، ولكنه يف الوقت نف�سه ل ينفي، 

يف علل الوجود، فاعلية العالقة بني الله والعامل، واإحاطة الله بكل �سئ.

�ساوى  واحد،  منبع  من  ال�سدور  يف  ينبعان  والفل�سفة  الدين  ولأن 

الفا�سلة عند  بينهما. واملدينة  اأو مل يفرق  الفارابي بني احلكماء والأنبياء، 

والتكامل،  والتعاون  بالت�سامن  اأع�ساوؤها  يتمتع  التي  املدينة  هى  الفارابي 

اأي بالن�سجام ل التنافر وتخاذل البع�س للبع�س، وهى املدينة التي تتم�سك 
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بالنظام والعلم والف�سيلة، ويكون على راأ�سها احلكماء والفال�سفة، ويتوفر 

فيها  ويعمل  والآخرة،  الدنيا  ال�سعادة يف  واأق�سى درجات  العدل،  لأهلها 

الأفراد على اإ�سالح نفو�سهم ونفو�س الغري.

وال�سعادة عند الفارابي غاية الغايات، تطلب لذاتها ل ل�سئ اآخر عداها، 

والفل�سفة هى طريق احل�سول على هذه ال�سعادة. كما اأن املنطق هو ال�سبيل 

ملعرفة احلق من الباطل. 

ولالأهمية البالغة التي يوليها الفارابي لرئي�س املدينة الفا�سلة، الذي يقف 

فاإنه ي�سفه وي�سف  الكادحة،  الطبقة  على راأ�سها يف ن�سق هرمي، قاعدته 

خ�ساله يف جمموعة من ال�سفات جنملها فيما يلي:

اأن يكون معدا بالفطرة والطبع للرئا�سة، �سليم البدن، جيد الفهم واحلفظ 

اجلميل  بني  مييز  كيف  يعرف  حكيما،  فطنا،  ويدركه،  وي�سمعه  يراه  ملا 

لي�س �رصها  التعليم،  على  مقبال  لل�رصائع،  التعبري، حافظا  والقبيح، ح�سن 

النف�س،  كبري  للكذب،  كارها  لل�سدق،  حمبا  واجلن�س،  وامل�رصب  للماأكل 

يحتقر املال وكل عر�س الدنيا، يتم�سك بالعدل واأهله، ويبغ�س الظلم، ل 

ينقاد للجور اأو ال�رص، �ساحب عزمية قوية فيما ينبغي فعله، وميلك مناقب 

جمة تدفعه اإىل اإزالة كل خلل. وعلى هذا الرئي�س اأن يختار من يخلفه.

و�إذ� كانت هناك �إ�صافة لهذه �ل�رصوط، نطالعها بعد �لفار�بي يف كتابات 

اإليها معرفة تاريخ بالده، حتى يتعظ  املفكرين والكتاب فيمكن اأن ن�سيف 

اأي�سا  يحدد  اأن  املعرفة  هذه  �سوء  يف  وي�ستطيع  وحمن،  ماآثر  من  فيه  مبا 

كرجل دولة عالقاته مبن يجاوره فيما يعرف بال�سيا�سة اخلارجية.

ول يقل اأهمية مما �سبق بخ�سو�س رئي�س املدينة روؤية الفارابي للحكماء 

–على عك�س ما كان يف حياته- مل يكن يقبل من احلكماء  والفال�سفة، فهو 

املجتمع،  بعيدا عن  النظرية،  املعرفة  يقت�رص عطاوؤهم على  اأن  والفال�سفة 

واإمنا كان يطلب منهم تخطي هذه احلدود، حدود العزلة واملعرفة النظرية، 

واأداء ر�سالتهم الأخالقية وال�سيا�سية بتحويل ما هو نظري من املعرفة اإىل 

�لتي  �لبالية  �لقدمية  �لآر�ء  ورف�س  باملجتمع،  و�لختالط  عملي،  هو  ما 
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تنت�رص يف املدن اجلاهلة ل املدن الفا�سلة، كما رف�س كل ما يت�سل بالتنجيم 

اأو امل�سادفة التي ل �سبيل اإىل القطع به. وعندما ينتهي الإن�سان من تقومي 

نف�سه يحق له اأن يرتقي اإىل تقومي غريه. 

ويتحدث الفارابي عن املادة وال�سورة. وراأيه اأنه ل مادة بال �سورة 

ول وجود لل�سورة بال مادة. ولي�ست هناك حركة اإل يف املكان. وقد تكون 

املادة عقال بال �سورة اإىل اأن يت�سكل لها �سورة من نوعها، ل تخرج بها 

عن هويتها اأو ماهيتها.

وعن الفرق بني الذكر والأنثى، يذكر الفارابي اأنه فيما عدا الأع�ساء 

التي تخ�س كل منهما، فاإنهما ي�سرتكان يف جميع الأع�ساء الأخرى، كما 

ي�سرتكان يف قوى النف�س، واإن كانت هذه القوى يف الذكر، مثل الغ�سب 

والق�سوة، اأكرث �سخونة وحركة، بينما هى يف الأنثى اأ�سعف. ويف الأنثى 

جند الراأفة والرحمة اأقوى منها يف الرجل.

بع�س  يف  اأقرب  هو  من  الرجال  بني  يوجد  اأن  الت�سنيف  هذا  مينع  ل 

�سفاته من �سفات الأنثى، واأن يوجد اأي�سا بني الإناث من هن اأقرب اإىل 

الذكر يف غلبة القوة على العاطفة.

يف  املراأة  ملكانة  العتبار  يرد  والرجل  للمراأة  التناول  بهذا  والفارابي 

املجتمع واحلياة، وينق�س النظرة الدونية لها التي تفي�س بها كتب ال�سلفيني 

يف جميع الع�سور.

ومن حيث اإن الإن�سان ل ي�ستطيع اأن ينه�س بنف�سه بكل ما يحتاج اإليه، 

ويبلغ به درجة الكمال، فاإنه ل غنى له عن الآخرين الذي يقومون له مبا 

يطلبه. وبف�سل هذا الجتماع الإن�ساين يف املعمورة، اأو يف جزء منها، اأو 

يف املدينة اأو املحلة اأو القرية، يكون الكمال واخلري يف املدينة الفا�سلة. 

علما،  علما  ع�رصه  يف  املعروفة  العلوم  باإح�ساء  الفارابي  ولهتمام 

بع�س  اعتربه  الإن�سانية،  للمعرفة  �سامال  معر�سا  موؤلفاته  جتعل  بدرجة 

الباحثني اأول من اأ�س�س يف الثقافة العربية القدمية دوائر املعارف برتتيبه اأو 

ت�سنيفه للعلوم واأق�سام احلكمة.
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دائرة  نواة  بو�سع  فقط  الفال�سفة  بني  ينفرد  ل  الفارابي  اأن  واحلق 

»كتاب  يف  الفال�سفة  هوؤلء  بني  اأي�سا  ينفرد  اإنه  بل  العربية،  املعارف 

احلروف« ب�رصح امل�سطلحات العلمية والفل�سفية يف خمتلف اللغات، وبيان 

اأ�سل اللغة وتطورها.

على  الطبيعيات  الفارابي  قدم  التق�سيم  هذا  يف  اأنه  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

الإلهيات. وهذه من اأفكاره املتقدمة التي انت�رصت يف العامل العربي. وعن 

اأو  الكتابة  اأن  يرى  الفارابي  فاإن  اإن�ساين  فعل  كل  غاية  هى  التي  ال�سعادة 

�سناعة الكتابة من الأفعال التي جتلب ال�سعادة، كلما داوم الكاتب عليها، 

وبهذه املداومة اأي�سا تزداد الكتابة قوة.

وت�سغل املو�سيقى التي كان الفارابي يجيد عزفها اأو توقيعها على اآلته، 

توقيعه  اأو  عزفه  تاأثري  عن  الق�س�س  رويت  وقد  موهبته.  من  مهما  حيزا 

فيمن ي�ستمع اإليه. ويعد الكتاب الذي و�سعه الفارابي عن املو�سيقى من اأهم 

الكتب الرتاثية يف هذا الفن.

اإنتاجه الفكري الذي  هذا، على الإجمال، بع�س ما قدمه الفارابي يف 

جنبا  واأفالطون،  اأر�سطو  وخا�سة  اليونانية،  بالفل�سفة  تاأثره  فيه  يتجلى 

بنف�سه يف حياته وات�ساله  الإ�سالمية، وما خربه  بال�رصيعة  تاأثره  اإىل جنب 

باحلكام، ومبا اهتدى اإليه بفكره وتاأمله.

انفرد  باأ�رصه،  العامل  اإىل  تتوجه  التي  الإ�سالمية  ال�رصيعة  تاأثري  وحتت 

الفارابي بني الفال�سفة باحلديث عن دولة اإن�سانية واحدة لكل املعمورة، لها 

حكومة واحدة ورئي�س واحد. ومل مينعه انتفاعه بالرتاث الإن�ساين من اأن 

ي�سف اآراء بع�س القدماء بالف�ساد.

الثقافة  يف  الفارابي  عن  كتبوا  الذين  والباحثني  الكتاب  ع�رصات  ومن 

عبد  م�سطفى  طوقان،  حافظ  قدري  فروخ،  عمر  اأ�سماء:  نذكر  العربية 

الرازق، عبا�س حممود العقاد، علي عبد الواحد وايف، اإبراهيم مدكور، 

�سعيد زايد، عثمان اأمني، عاطف العراقي، زينب عفيفي.. وغريهم.
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اأبو حيان التوحيدى 

 )923- 1023م(

فى فكره ال�ضيا�ضى
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اأبرز  يعد  التوحيدى  لأبى حيان  ال�سيا�سى  الفكر  اأن  من  الرغم  على 

التى  احلديثة  الدرا�سات  فاإن  همومه،  عن  اإف�ساحًا  واأكرثها  وجوهه 

كتبت عنه تناولت كتاباته الجتماعية عن ال�سداقة وال�سديق، اأو كتاباته 

اجلمالية عن الفنون، ومل تتعر�س لهذه الكتابات ال�سيا�سية غري امل�سبوقة 

فى تراثنا العربى القدمي اإل ملامًا، فرتاكم عليها الغبار، وكادت تن�سى، 

العربى،  ال�سيا�سى  الفكر  تناولوا  الذين  الباحثني  كل  عند  ن�سيت  كما 

اأ�سماء لي�س بينها التوحيدى، مع اأن ا�سمه يجئ  وح�رصوه فى جمموعة 

انتفعوا  ال�سيا�سة بعده  ترتيبه تاريخيًا فى الأوائل، وكثري ممن كتبوا فى 

به، مبا فيهم ابن خلدون وابن الأزرق وهما من القرن الثامن الهجرى.

بعالقة  اخلا�سة  املهمة  ال�سيا�سية  الكتابات  لهذه  نعر�س  اأن  وقبل 

العملية،  جتربته  �سوء  فى  باملحكومني،  واحلكام  بال�سلطة،  املفكرين 

نعرف باأبى حيان التوحيدى فى كلمات قليلة.

ن�ضاأته:

حتولت  بعدما  الهجرى،  الثالث  القرن  اأوائل  فى  بغداد  فى  ن�ساأ 
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اإىل ملك ع�سود ثابت الأركان، يواجه م�ساكل جمة  اخلالفة الإ�سالمية 

مت�س احلياة العامة ونظام احلكم والدين والتمدن واحل�سارة وعا�س فى 

الهجري،  الرابع  القرن  اأوائل  فى  �سريار  فى  الرى وبخارى، ومات 

وبالتحديد فى �سنة 414هـ، عن عمر يقرتب من املائة.

ا�ستغل بالوراقة، ويق�سد بها ن�سخ الكتب، وعلى �سيقه بهذه احلرفة 

حني يكون الن�سخ للجهلة واملدعني فقد اأتاحت له ح�سيلة وفرية من ات�ساع 

اأو  �ساأنه،  الأ�سول والفروع، واإن مل ترفع من  املعارف وتنوعها فى 

حتقق له �سهرة اأو مكانة بني النا�س كما مل يرفع من �ساأنه ات�ساله برجال 

احلكم والوزراء فى ع�رصه.

ومن  الفقر،  من  يعانى  مغمورًا،  حياته  من  يوم  اأخر  اإىل  وظل 

ال�سعور بالوحدة والوح�سة.

وكانت ن�ساخة امل�سنفات فى دار احلكمة فى بغداد متاحة لكل من يقبل 

عليها، بال مقابل، وا�ستهر من الن�ساخني عالن ال�سعوبى الفار�سى الذى 

ن�سخ الكثري من الكتب للر�سيد واملاأمون مببالغ باهظة.

اإحراق خمطوطاته:

خمطوطاته،  من   400 نحو  اأحرق  اأحد،  فى  التوحيدى  ثقة  ولعدم 

وتنح�رص هذه املخطوطات فى اإنتاج ال�سنوات الع�رصين ال�سابقة على هذا 

فى  وانت�رص  يديه،  من  خرج  قد  كان  لأنه  اإنتاجه،  كل  ولي�س  احلرق. 

الأم�سار، ومل يعد من ال�سهل جمعه.

وردًا على ر�سالة وجهها اإليه القا�سى اأبو �سهل على بن حممد ي�ساأله 

التوحيدى  كتب  موؤلفاته،  اأحرق  اأنه  من  اإليه  انتهى  ما  حقيقة  عن  فيها 

فيها  يربر  الأدباء”،  “معجم  ياقوت احلموى يف  ن�سها  ن�رص  له ر�سالة، 

قبل  فكر طويال  اأنه  يت�سح  ما فعل، ومنها  �سهل  اأبى  للقا�سى  التوحيدى 
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اأن يقدم على اإحراق موؤلفاته، وذلك حتى ل يتعر�س بعد وفاته ل�سماتة 

راآها  كما  نق�سه وعيبه،  اأحد  يرى  �سهو وغلط، ولئال  فيها من  اأحد مبا 

و�سمت فيه من عا�رصوه فى حياته، وتاأكد منه التوحيدى اأنهم ل يطلبون 

القاطع  بالدليل  له  ثبت  اأن  بعد  لهم  يرتكهم  اأن  ي�ساأ  فلم  اأدبا،  اأو  حكمة 

فكر  من  عليه  انطوت  مبا  عقلها  تنري  كيف  تعرف  ول  تقدرها،  ل  اأنها 

اإن�سانى واأدب رفيع يعلى من قيمة اجلدة والتنوع والختالف والجتهاد 

والت�سامح.

ول �سك اأن معرفة الفكر الجتماعى واجلماىل للتوحيدى الذى يعرب 

فيه تعبريًا اأ�سياًل عبقريًا عن اإميانه بالتعددية الفكرية واختالف الآراء، 

على  يقوم  الذى  الإن�سانى  ال�سيا�سى  فكره  فهم  على  بال�رصورة  �ست�ساعد 

املعتقد نف�سه، وينبع مثله من واقع املجتمع العربى، ول يزال الكثري من 

اأن نقدمه يف  هذا الفكر �ساحلًا للتطبيق فى هذا الع�رص، وهو ما نحاول 

الأ�سطر التالية باإيجاز �سديد.

كتاباته ال�ضيا�ضية:

جتمع كتابات التوحيدى ال�سيا�سية بني الفكر النظرى الذى يعتمد فيه 

الذى  ال�ستقرائى  واملنهج  والأجنبى،  العربى  والرتاث  التاريخ  على 

يخ�سع فيه خ�سوعًا مبا�رصًا لتجربته وتفكريه العملى، ولعالقاته برجال 

الإ�ساءة  فيها  جترع  الإخفاقات،  كثرية  جتربة  وهى  والوزراء،  احلكم 

والذل، واأن مل تعدم النجاح مرة واحدة مع الوزير البوهى ابن �سعدان.

يكون  اأن  للمفكر  اخلري  من  اأن  التوحيدى  اإدراك  من  الرغم  وعلى 

يتطلع  كان  فقد  اخلطرة،  امل�سطربة  بحاره  وعن  ال�سلطان،  عن  بعيدًا 

ينتج عنها  يقينه مبا  اأو  بال�سلطان، مع علمه  ال�سلة  اإىل عقد هذه  وي�سعى 

من جور على ا�ستواء فكره وخلقه، ومبا تعر�سه من ح�سد نظرائه، ومبا 

تورطه فيما ل يحب �لتورط فيه.
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امللوك  ا�ستغالل  ب�سور  تفي�س  والتاريخ  العربى  الرتاث  وكتب 

وال�سالطني لأهل امل�سورة، طلبًا للت�سديق على باطلهم وتربير بالئهم، 

كما تفي�س بالتحذير من �سحبة امللوك، لأنه ل وفاء لهم لأحد، ول ي�سلم 

منهم اأحد.

ومع هذا فلي�س بو�سع املفكر اأو املثقف اأن يناأى عن الدنيا ناأى الزهاد 

والن�ساك فى ال�سوامع، وير�سى بالقليل فى زمن فا�سد، ولي�س هناك بد 

– وهو  ملن يطلب الكفاية املادية التى ت�سون النف�س، وتعني على الدهر 

مطلب م�رصوع عند التوحيدى – من �سحبة ال�سلطان.

حتتاج  القاتلة  والأفعى  ال�سارى  ال�سبع  ك�سحبة  ال�سلطان،  و�سحبة 

اإىل اأق�سى درجات احلذر.

ولعل اأكرث ما يهمنا فى هذا املجال روؤية التوحيدى لل�سيا�سة فى مقابل 

العلم، اأو ل�ساحب ال�سلطان ال�سيا�سى مقابل املفكر.

وال�رصف  والنور  النف�س  ف�سائل  جماع  هو  والفكر  العلم  كان  فاإذا 

احليلة  ال�سيا�سى هى  ال�سلطان  ال�سيا�سة و�ساحب  فاإن  الإن�سان،  وجوهر 

جوهر  اإىل  الأ�سالة  من  اخلايل  والعر�س  �سوابًا،  اخلطاأ  تقلب  التى 

ثمني!.

�ساحبه،  على  عبئًا  يكون  ول  بالعمل،  والفكر  العلم  يرتبط  ولكن 

عدمي الفائدة، حم�سورًا فى ذاته، ي�سطر املفكر اأن يكون تابعًا لل�سيا�سى 

حتى يوؤدى ر�سالته نحو ال�سالح العام، ويعم نفعه املجتمع.

ل معدى اإذن، ملن اأراد اإ�سالح الأمة، اأن يكون مع ال�سلطان، اأماًل 

فى اأن يوؤثر عليه بالراأى. وعن طريق هذا التاأثري يبلغ غايته.

بني املفكر وال�ضلطان:

وي�صرتط �لتوحيدى ل�صالمة �لعالقة بني �ملفكر و�ل�صلطان عدة �رصوط، 

فى مقدمتها عدم وجود حجاب بينهما، واحرتام ال�سلطان للمفكر وكفالة 
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ي�سده  ل  مفتوحة،  اأبواب  عرب  ال�سلطان  على  يدخل  بحيث  له،  احلرية 

اأحد، ويخاطب رجل ال�سيا�سة بكاف املخاطب الفرد، ل باجلمع، ويقدم 

فتاواه من غري خوف اأو تقية.

وعلى ال�سلطان اأن يح�سن اختيار �سحابته من هوؤلء املفكرين، لأنهم 

اأ�سا�س هذه امل�سورة يتوقف جناح �سيا�سته. فيجب  اأهل م�سورته، وعلى 

اإر�ساء ال�سلطان  اإل  اأهاًل لها، لأن هناك من ل يحفل ب�سىء  اأن يكونوا 

واتباع هواه بتزوير القول له. ومن كانوا على هذه ال�ساكلة تنزع عنهم 

الكفاية، ومتنح لغريهم.

ومن واجب ال�سلطان اأن ي�سغى جيدًا لهوؤلء ال�سحابة الذين اأح�سن 

اختيارهم، بغ�س النظر عن قدرهم فى نظره، ذلك اأن الدرة قد توجد 

فى الطريق وفى املزبلة، واأل يرى فى اآرائهم ون�سائحهم له التى ترعى 

اأمر الله وحاجة الأمة افتئاتا على حدوده. وعليه اأن يكون عاملا بال�رصيعة 

واأحكام الدين علمه بقوانني ال�سيا�سة، يعرف كيف يدبر كال منها ويديرها 

اإدارة جيدة فى ارتباطها مع الأخرى.

التى  والإن�ساف،  العدل  �سلطة  هى  التوحيدى  عند  املثالية  وال�سلطة 

ال�سهر  عن  تغفل  ول  واملنح،  املنع  وبني  والرحمة،  احلزم  بني  جتمع 

مهما علت من  الدولة وحفظها،  �سئون  لتدبري  اآخره  اإىل  الليل  اأول  من 

العمران والزدهار.

يفعلون  وما  احلكام  دخائل  معرفة  على  دائمًا  حتر�س  العامة  ولأن 

فى ال�رص والعلن، وهم الذين يح�سون احلكام على البذل والرفق واحلنو 

بها، فاإنهم يحتلون عند التوحيدى مكانة عالية فى الدولة، ب�سفتهم اأدلة 

ال�سيا�سة،  للملك بدونهم، كما جند فى كثري من كتب  العدل، ول دوام 

ونقي�سها هو اجلور، وجرميتها ل تنفع فيها �سفاعة.

ويحكم معرفة املفكر باأحوال النا�س ومب�سكالتهم، فهو الو�سيط بينهم 

وبني ال�سلطان، اأو بني الأمة وحاكمها، وكان التوحيدى نف�سه اأول مفكر 
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فى التاريخ العربى الإ�سالمى اأو من اأوائل املفكرين فى هذا التاريخ الذين 

حاولوا بكل جهدهم اأن يوؤدوا واجبهم نحو اأمتهم ونحو حقوق ال�سلطان 

بني  ال�سدع  وراأب  لت�سويتها،  النا�س  ظالمات  رفع  فى  وتتمثل  عليه، 

احلاكم واملحكومني.

يتحدث  وغريه،  واملوؤان�سة”  “الإمتاع  مثل  التوحيدى،  كتب  وفى 

بيدهم  بيد من  الأخذ  بق�سد  الأو�ساع،  تردى  الآخرين عن  ل�سان  على 

الأمر لإ�سالح هذه الأحوال.

يركب  مل  ال�سالطني،  مع  ل  املفكرين  مع  امللتزم،  املوقف  وبهذا 

التوحيدى املوجة كما �سنع غريه، ومل يعرف التكالب اأو الطمع، واإمنا 

وقف املوقف الذى يليق باملفكر واملثقف: �سد التيار.

والفال�سفة  للمفكرين  اخلري  من  اأنه  يرى  التوحيدى  حيان  اأبو  كان 

من  اأنف�سهم  يحموا  حتى  وال�سلطان  ال�سلطة  عن  يبتعدوا  اأن  والعلماء 

لهذه  غنى  ل  اأنه  امل�سلم  فمن  هذا  ومع  القاتلة.  والأفاعى  ال�سباع  �سحبة 

الفئة املثقفة عن هذه العالقة مع ال�سلطة وال�سلطان من اأجل اأن يتوفر لها 

الكفاية املادية التى تكفل لها العي�س، وتتمكن من اأداء ر�سالتها ال�سامية نحو 

الأمة. ولتحقيق هذه الغاية يرى اأبو حيان التوحيدى اأن تقوم العالقة بني 

الطرفني؛ املفكر وال�سلطان على الحرتام واحلرية الكاملة، واأن تكون 

اأبواب ال�سلطان مفتوحة دائمًا بال حجاب تقدم الفتوى ال�سحيحة لكل من 

يطلبها اأو ي�سعى اإليها.

حا�ضية ال�ضلطان:

اأما حا�سية ال�سلطان فيجب عليه اأن يح�سن اختيارها لأنه على اأ�سا�س 

ف�سلها. وح�سن الختيار ل  اأو  الدولة  �سيا�سة  يتوقف جناح  هذا الختيار 

يتبع  ومل  والكربياء،  والزهو  اخليالء  من  ال�سلطان  فال  اإذا،  اإل  يكون 

الهوى اأو يخ�سع للتع�سب، ورعى اأمر الله وحاجات الرعية.
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تكون  اأن  الختيار  هذا  ح�سن  عن  التوحيدى  كتابات  من  ويفهم 

قليلة  بدت  واإن  حتى  الإرادة  م�ستقلة  �سخ�سيات  املفكرة  ال�سخ�سيات 

ال�ساأن، واأل يكون همها تبنى اآراء ال�سلطان وتربير اأخطائه والثناء عليه 

اإر�ساًء له، واإمنا يكون هدفها اإحقاق احلق فيما يعر�س عليها من ق�سايا 

عليه  تعني  وامل�سورة  الراأى  اأهل  اختيار  ال�سلطان  اأح�سن  فاإذا  وم�ساكل 

اأن يفتح �سدره لهم، وي�ستمع اإليهم دون اأن يعتقد قط اأنهم يفتئتون على 

حدوده اأو مي�سون عزته.

تقدير املفكرين:

اإليهم  واإن�ساته  للمفكرين  ال�سلطان  تقدير  اأن  التوحيدى  ويعترب 

اأهل  الذى ل يخ�سى  ال�سالح  للحاكم  ي�سوبه خلل  الذى ل  الدقيق  املقيا�س 

امل�سورة خماطبته بال رياء وبال تقية، على حني ل يف�سى النفراد باحلكم 

و�ل�صتبد�د بالر�أى �إل �إىل �لتهلكة. وي�صرتط �لتوحيدى على �ل�صلطان فى 

غري وعظ األ تقل معرفته بال�رصيعة عن معرفته بال�سيا�سة يجيد كل منهما 

يربط  كيف  نف�سه  الوقت  فى  ويعرف  مت�ساوية،  اإجادة  والدنيا(  )الدين 

بينهما فى اإدارة �سئون البالد واأمور النا�س.

ولعل التوحيدى اأراد باجلمع بني ال�سلطة اأو املعرفة الدينية وال�سيا�سية 

تعظيم  فى  دائمًا  يطمعون  الذين  الفقهاء  يق�سى  اأن  احلاكم  اإهاب  فى 

مكانتهم وب�سط �سلطانهم بامتالك ال�سلطة ال�سيا�سية، وعدم القت�سار على 

احلاكم  على  يهيمنون  والتعظيم  الب�سط  وبهذا  املح�سة.  الدينية  الفتاوى 

نف�سه ولي�س على املجتمع فقط، اأما بالن�سبة للمفكر فاإن التوحيدى يعتربه 

من  ين�رصه  ومبا  وب�سرية،  وعى  من  به  يتمتع  مبا  ال�سيا�سى  من  اأف�سل 

الروح.  وتغذى  النفو�س  وت�سىء  الذهن،  ت�سحذ  عقالنية  ومعرفة  علم 

وفى تقدير التوحيدى اأن ال�سلطة املثلى التى ت�سهر على م�سالح الأمة هى 

�سلطة العدل والإن�ساف التى يتوازن فيها احلزم والرحمة، واخل�سونة 
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يكون كل  اأن  التوازن  بهذا  التوحيدى  املنع واملنح. ويق�سد  اأو  واللني، 

�سىء فى املو�سوع الذى يجب اأن يكون عليه؛ اخلري فى مو�سعه وال�رص 

فى مو�سعه. ومثل هذه ال�سلطة ل تتحقق اإل اإذا تولها من يكون كفئا لها 

ول يتدخل فيها ال�سلطان بغري علم من يتولها.

العامة فى كتاباته:

الطبقات  بها  تظفر  مل  مكانة  التوحيدى  كتابات  فى  العامة  ويحتل 

املعا�رصين  الكتاب  اأحد من  اأو يتعاطف معها  اإليها  يتلفت  الأخرى، ومل 

لي�س لأحد �رصف  اأنه  يذكر  الذى  التوحيدى  التفات وتعاطف  وال�سابقني 

تتعر�س  مل  اإذا  الدولة  فى  العدل  دليل  واأنها هى وحدها  �رصفها،  يفوق 

اإىل  بها  ويوؤدى  النف�س،  طماأنينة  يفقدها  �سوء  بها  ينزل  ومل  للجور 

ال�سلطان  التوحيدى  فيها  يو�سى  التى  املوا�سع  اأكرث  وما  اخلمول.. 

مبعاملة العامة بالرفق واحلنو، كما يعامل الأب ولده.

ورمبا يرجع هذا املوقف الإن�سانى اإىل معاي�سة التوحيدى للعامة من 

كاتبًا  حياته  من  فرتة  ا�ستغاله  واإىل  حياته  مراحل  كل  فى  النا�س  غمار 

يرفع ظالماتهم اإىل ال�سلطان... فم�سه قب�س من روحهم املنك�رصة اأدرك 

حتت تاأثريه كما اأدرك من اطالعه الوا�سع على الرتاث اليونانى والثقافة 

العربية اأن الإن�سان الفقري �سعيف مبفرده وبحكم اأنه مدنى اأي�سًا بطبعه 

لي�س بو�سعه اأن ي�سطلع وحده بجميع م�ساحله ولي�س مبقدوره اأن يتغلب 

اإقامة  فى  وتعاونهم  الآخرين  مب�ساركة  اإل  وم�سقاته  م�ساعبه  كل  على 

جرمية  التوحيدى،  نظر  فى  للجور  العامة  وتعر�س  العامة.  امل�سالح 

�سنيعة ل تغتفر، ل يرفعها جزاء، ول يجدي معها تربير، وب�سبب هذا 

املوقف الإن�سانى امل�ساد للمناخ ال�سائد فى زمنه، الذى اتخذه التوحيدى 

يعانى  متجددة  مت�سلة وغربة  حياته حمنة  كانت  عنه  التعبري  اأ�سالة  مع 

فيها من ق�رص اليد وكالل الل�سان، ومن الوح�سة فى الفجاح اخلاوية التى 
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يتنقل بينها هائما �ساردًا مقهورًا، يتهدده الهالك فى كل حلظة ول يجد ما 

ياأكله اإل اأع�ساب ال�سحراء.

مل يكن زنديقا...!!:

مل ي�سفع له فى هذا الو�سع علم غزير اأو ذكاء خارق اأو نبوغ يتبدى 

فيما يطرح من اأ�سئلة مثرية للحرية اأكرث مما يتبدى فيما يقدم من اإجابات. 

كما مل ينفع التوحيدى فى هذه املحنة عقيدة �سحيحة �سهد بها علماء واأدباء 

ع�رصه، اأو ف�سائل ل حت�سى اأو انحياز كامل للعرب فى ع�رص ت�ساربت 

يعرف  فلم  املوازين،  واختلطت  ال�رصاعات  واحتدمت  النتماءات  فيه 

فيه �سحيح من �سقيم اأو �سالح من فا�سد. واأ�سواأ ما عانى منه التوحيدى 

معتقداته  مع  تتطابق  التى  كتاباته  به  تفي�س  ما  رغم  بالزندقة  التهام 

الدنيا ومن تعلق بالآخرة. ولو قبل  من دعوة للدين ومن عزوف عن 

التوحيدى اأن يكون عينا لل�سلطة كما طلبت منه ملا تعر�س لهذا التهام اأو 

غريه وملا انتهك العيارون بيته وحطموا اأثاثه ونهبوا اأمواله وملا ا�سودت 

لو  اأبواب اخلري. ومن جهة مقابلة  اأمامه كل  الدنيا فى عينيه، واأغلقت 

قبل التوحيدى اأن يكون عينا لل�سلطة لتمتع فى وطنه بال�ستقرار ورخاء 

العي�س واجلاه ولكنه رف�س ما يحط من �ساأنه ول يليق بطباعه وحاله. 

غربة  واإمنا  وطنه،  عن  البعيد  الإن�سان  غربة  لي�ست  التوحيدى  وغربة 

املقيم فى هذا الوطن الذى مل يتزحزح عن م�سقط راأ�سه ومع هذا ينكره 

من يعرفه، ويتباعد عنه القريب منه ل ياأن�س اإىل اأهل اأو ندمي اأو جار اإذا 

حتدث اأ�ساحوا وجوههم عنه، ومل يجد من ي�ستمع اإليه واإذا ذكر احلق اأو 

دعا اإليه ك�رصوا عن اأنيابهم وزجروا وجمروا.

اأنه مل يكن ي�سلم ممن يجعل �سوابه خطاأ وخطاأه  وبلغ به احلال حد 

عارا وهو ل يعدو اأن يكون راوية لأعالم و�سادة زمانه.

التى  القا�سية  ال�سورة  بهذه  واملكان  الزمان  �ستته  من  اأن  �سك  ول 
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ما  وهو  الأخري،  مالذه  اأو  منه  قريبة  ال�سماء  كانت  التوحيدى  كابدها 

التما�س  الله، ومن  اإىل  التوحيدى من رجوع دائم  ي�ست�سف من كتابات 

عذر من ينال منه.

ال�سداقة  عن  العربية  اللغة  فى  كتب  من  اأهم  التوحيدى  ويعد 

اأنه  وال�سديق، ويذكر فى كتابه الأدب والإن�ساء فى ال�سدقة وال�سديق 

معدوم الأ�سدقاء، واأنه ل وجود على ظهر الأر�س لهذا ال�سديق الذى 

هو الذات ولي�س الآخر.

الجتماعية  والروؤية  ال�سيا�سى  الفكر  بني  جتمع  التوحيدى  وموؤلفات 

اأن الذين كتبوا عنه فى الع�رص احلديث مثل  والهتمامات اجلمالية غري 

ح�سن ال�سندوبى واإح�سان عبا�س وعفيف البهن�سى ووداد القا�سى وحممد 

اأركون وزكى جنيب حممود و�سالح عبد ال�سبور وحممود اأمني العامل 

وغريهم مل ينظروا اإىل هذه النواحى جمتمعة التى ت�سوغ روؤيته الإن�سانية 

التاريخية  الظروف  بينها وبني  تاما كما ف�سلوا  بينها ف�سال  واإمنا ف�سلوا 

وال�سيا�سية والقت�سادية التى و�سعت فيها... واقت�رصت كتاباتهم على 

اإحدى هذه النواحى مبعزل عن غريها املرتابط بها ومبعزل عن الو�سط 

التاريخى للقرن الرابع الهجرى فى البالد العربية مبا يوحى للقارئ اأنه 

يكتبون  الذى  الفرع  هذا  غري  مت�سعبة  اأخرى  اهتمامات  للتوحيدى  لي�س 

تخ�سع  ل  بع�رصها  ال�سلة  منبتة  نف�سه  الوقت  فى  ن�سو�سه  واأن  عنه 

اأردنا  اإن  عنه  كتاباتنا  فى  نتالفاه  اأن  اأرجو  ما  واأ�سبابه، وهو  ل�رصوطه 

تقدمي التوحيدى تقدميا �سحيحا متكامال وذلك بالنظر اإىل موؤلفاته الفكرية 

بالع�رص  الكلى وفى عالقتها  وبنائها  فى وحدتها  والجتماعية واجلمالية 

وبيان الدللة التى تعرب عنها اأنواعها الفنية فى اإطارها الفكرى العام.
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 اأبو العالء املعرى

 )973 – 1075م(

العقل واخليال
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عن  تعبريًا  واأكرثهم  الطويل،  تاريخها  فى  العربية  �سعراء  اأكرب 

معرة  بلدة  فى  ال�سام،  �سمال  فى  ولد  وخواطره.  واآرائه  اأفكاره 

النعمان، �سنة 973م لأ�رصة من الق�ساة يقر�س بع�س اأفرادها ال�سعر.

فى �سن الرابعة فقد ب�رصه. وفى الرابعة ع�رصة فقد والده الذى كان 

معلمه و�سنده. تلقى درو�سه الأوىل فى حلب التى خ�سعت للروم �سنة 

968. ثم اأكمل درا�ساته ومطالعاته فى طرابل�س والالذقية واأنطاكية، 

بعدها انتقل فى �سنة 1007 اإىل بغداد بدافع العلم وال�سياحة حني كانت 

كربى املدن الإ�سالمية ولي�ست جمرد حا�رصة من حوا�رص امل�سلمني، 

احلركة  فيها  تهداأ  ل  والأدباء،  والعلماء  وال�سناعة  بالتجارة  متوج 

وُعومل  تقدير،  بكل  بغداد  فى  املعرى  ا�ستقبل  واملناظرات.  واجلدل 

معاملة ح�سنة من كل من التقوا به.

وعندما ا�ستعد بعد �سنتني ملغادرتها والعودة اإىل بلدته، بعد اأن �سار 

ذكره فى كل الأقطار، طلب من اأهل املعرة فى ر�سالة موؤثرة اأقرب 

للمناجاة األ يخ�سوا ل�ستقباله، اأو ينه�سوا للقياه.

وفى معرة النعمان اعتزل اأبو العالء املعرى العامل منذ �سنة 1009 
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حتى  وفل�سفية  وتاريخية  واأدبية  لغوية  معارف  من  ح�سله  مبا  مزودًا 

زمنه، وعكف على اإمالء اإنتاجه ال�سعرى والنرثى الذى تبواأ به مكانة 

كل  من  اإليه  يفدون  والزوار  الطالب  جعلت  وا�سعة،  و�سهرة  عالية 

البالد لكى ي�ستفيدوا من علمه واأدبه.

وقد بلغت هذه املكانة حد ا�ستعانة اأهل معرة النعمان به، لينقذ بلدتهم 

ا�ستوىل  اأن  بعد  مردا�س،  بن  �سالح  عليها  �رصبه  الذى  احل�سار  من 

على حلب، ويفرج عن اأ�رصاهم الذين قدر عددهم ب�سبعني اأ�سريًا.

يتهددها من  نف�سها، ويهداأ روعها مما كان  القرية على  تاأمن  ومل 

ال�ساعر ال�رصير  اأن قبل �سالح بن مردا�س �سفاعة هذا  اإل بعد  اإبادة، 

ات�سل مبلك  اأنه  عنه  يعرف  والتق�سف، ول  الزهد  عي�سة  يعي�س  الذى 

اأو خطب ود اأمري، توقيًا للخ�سوع لل�سالطني اأو مدحهم. و�سالح بن 

مردا�س هو موؤ�س�س الدولة املردا�سية فى حلب من 1023 اإىل 1029.

من  وال�سبعني  الرابعة  فى   1057 فى  املعرى  العالء  اأبو  وتوفى 

كل  قبلها  فقد  اأيام،  ثالثة  غري  ي�ستغرق  مل  ق�سري  مر�س  بعد  عمره، 

قواه وقدرته على ال�سرب.

ودفن فى قرب مهمل، كتب على �ساهده :

وما جنيت على اأحد   
ّ

هذا جناه اأبى على

ورثاه اأمام هذا القرب ما يزيد على �سبعني �ساعرًا اعترب اأحدهم اأن 

كوكبًا من كواكب ال�سماء يودع فى الرثى.

فل�سفته،  فهم  فى  تناق�ست  التى  اأبحاثهم  فى  والنقاد  النقد  به  احتفل 

لأن فيها ما يقطع بكفره، وفيها ما يدل على اإميان عميق.. ومل يقت�رص 

التناق�س حول املعرى على عقيدته، واإمنا امتد اإىل تقييم فنه و�سخ�سيته 

املاثلة فى اأدبه. ويوؤلف ما كتب عنه وعن عامله الفنى املت�سائم فى اللغة 

العربية، قدميًا وحديثًا، مكتبة كاملة.
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وعلى الرغم من اأن املعرى مل يكن يثبت على راأى واحد فى بع�س 

ما يعر�س له من م�ساكل، فلن يحول هذا التقلب دون ا�ستخال�س فل�سفة 

متاأنية.  قراءة  اآثاره  جميع  قراأنا  اإن  عليها  نتعرف  الأبعاد،  متكاملة 

ولي�س �سفحات متناثرة من هذه الآثار.

عن  عامة  �أحكام  فى  يتورط  �أل  و�لنقاد  �لكتاب  من  ُيرد  ومن 

املعرى، ل ت�سلم مما يدح�سها، فلي�س اأمامه اإل اأن يتق�سى فى اإنتاجه ما 

ل �سبيل اإىل ال�سك فيه، لي�س فقط لأنه عرب عنه ب�رصيح العبارة، ولكن 

ال�سامخ الذى  البناء  انهار  لأنه لي�س فى �سعره ونرثه ما ينق�سه، واإل 

املعرى  يقوله  ما  بني  نفرق جيدًا  اأن  العربى. وعلينا  الرتاث  فى  بناه 

بجدية تامة، وبني ما يقوله بتهكم، اأو يقوله على �سبيل ال�سخرية التى ل 

تبني اأو تف�سح عن نف�سها.

تنبع فل�سفة املعري من ثقافته، ومن حقيقته النف�سية، ومن جتاربه 

الب�رص،  فقد   : واحد  اآن  فى  �سجون  ثالثة  فيها من  عانى  التى  الأليمة 

ولزوم بيته، وحب�س روحه فى ج�سمه الذى ل ميلك من اأمره �سيئًا. 

من  وفرا�سا  اخل�سن،  امللب�س  القيود  هذه  اإىل  العالء  اأبو  اأ�ساف  وقد 

البقول  على  الطعام  فى  والقت�سار  ال�سجاجيد،  منه  ت�سنع  الذى  اللبد 

والزيتون والتني، والمتناع عن اأكل اللحوم لي�س لأن نف�سه تعافها، 

يجنى  ولئال  بالإن�سان.  رفقه  عن  يقل  ل  باحليوان  رفقه  لأن  ولكن 

الن�ساء  اأن خري  يتزوج، واعترب  فلم  الأبناء  باإجناب  اأحد  املعرى على 

من كانت عقيمة، واأن موت الوليد �ساعة ولدته خري من حياته التى 

يتعر�س فيها ل�رصور احلياة.

وقبل اأن نتناول فل�سفته يتعني الإ�سارة اإىل اأن املرء ل يلجاأ عادة اإىل 

العزلة اأو اخللوة بنف�سه اإل من كان بعيدًا عن الزهو، ممتلئًا بذاته، ل 

يحتاج اإىل العامل اخلارجى اأو اإىل الرثوة اأو اإىل ال�سهرة.

وبف�سل قوة اإرادته مل يخرج املعرى من عزلته التى فر�سها على 
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نف�سه حتى وفاته، وقال فى اأ�سعاره اإن العاقل من ياأن�س اإىل ال�سحراء 

واإن كان هناك  بالنا�س،  الآهلة  املدينة  اإىل  الفالة، ل  املقفرة ووح�سة 

م�رصاته  من  نف�سه  وحرم  العامل،  عن  عزف  املعرى  اأن  يعتقد  من 

ومتعته، حتى يتجنب ال�سهام والآلم التى كان ميكن اأن ت�سيبه لو اأنه 

�نخرط فيها، ��صطر �إىل �أن يتعامل فيها مع ما تزخر به من �رص�عات 

وانق�سامات �سيا�سية حادة.

له  بالن�سبة  كان  لأنه  املعرى،  يوؤمل  ما  اأكرث  كان  العمى  اأن  ويبدو 

مبثابة ليل قامت ل يعرف متى يكون �سبحه.

ويجب اأن ن�سيف اأننا اإزاء مفكر متطري، �ساحب مزاج �سوداوى، 

قلبه، يرى  العقلية ونب�سات  له وم�ساته  الظن باحلياة والنا�س،  �سيئ 

الدائرة  احلياة مت�سى وفق احلركة  واأن  للوجود،  النق�س مالزم  اأن 

من احلكم املطلق اإىل احلكم الأر�ستقراطى اإىل احلكم الدميقراطى الذى 

يف�سى فى تقديره اإىل الفو�سى، ومن الفو�سى يعود احلكم املطلق من 

جديد، ويكون الأخري نظري الأول.

يحمى  وجود  الدائرية  احلركة  هذه  فى  الإلهية  للعناية  لي�س  ولأنه 

العامل.  هذا  املعرى على  ت�ساعف حدب  وال�رص  ال�سياع  الإن�سان من 

الإحن  عن  اإل  ت�سفر  مل  التى  ال�رصائع  مراجعة  عن  معدى  فال  ولهذا 

والعداوات وا�ستبدالها مبا ي�سيع املحبة والعدل. اأما اأهل اخلري والف�سيلة 

ال�سك  اإل  يحالفهم  فلن  راأب �سدعه،  يحاولون  الذين  العامل،  هذا  فى 

الذين ين�رصون النحالل  املف�سدين  ي�سلموا من زراية  والهزمية. ولن 

كلها كدر، ولي�ست  اأن احلياة  يدل على  الجتماعى وال�سيا�سى. وهذا 

�سفوًا ي�سوبه الكدر.

نال،  ما  املعرى  نقد  من  نال  الذى  الكدر  هذا  �سبب  كان  ورمبا 

اأو بني املراد والقدرة، وافتقاد العدل،  التفاوت بني الأمل والطاقة، 

ال�سا�سعة  والفروق  الظاملني  وت�سلط  بال�سعيف،  القوى  رحمة  وعدم 

الأغنياء على  ا�ستعالء  اإىل  توؤدى  التى  الغنى والفقري  الدخول بني  فى 



49

الفقراء، وتفكك الت�سامن الجتماعى.

ويتحمل م�سئولية هذا الو�سع، اأو هذا البالء، لي�س النا�س وحدهم 

الذين يقتل بع�سهم بع�سًا بل الر�سل والأنبياء وال�سعراء والوعاظ الذين 

بالأباطيل  اأقوالهم  وو�سف  ق�سائده،  من  كثري  فى  املعرى  هاجمهم 

امللفقة التى مل ينفرد بها جيل من الأجيال.

املعرى  الب�رصية ذكر  منها  تعانى  التى  القتل واحلرب  وعن نزعة 

منهم  اأم�سى  احل�سام  واأن  القتل،  فى  الب�رص  من  اأمهر  الردى  يد  باأن 

واأكرث دربة فى الق�ساء على اجلميع. ومع هذا فقد خلقت الب�رصية للبقاء 

ل للفناء الذى �ستئول اإليه، ول مهرب لها منه. كما ي�سوى املوت بني 

النا�س، فعلى احلياة اأن ت�ستوى بينهم اأي�سًا باإزالة الفروق بني الأمراء 

والعبيد اأو بني اأبناء احلرة واأبناء الأمة، وبني احلكام واملحكومني.

ومن اأفكار املعرى التى تعرب عن كنز ل ينفد من املعرفة اأن العامل 

من  ياأتينا  ما  وكل  بالتدبري،  ل  بامل�سادفة  مي�سى   ، خمريرَّ ل  م�سريرَّ 

بعلم  يت�سل  ما  بكل  املعرى ي�سيق  بالظنون، وكان  الغيب رجم  اأنباء 

النجوم، لأنه لي�س هناك عالقة األبتة بني النجوم وحياة النا�س. وقيمة 

ال�سىء لي�ست فى ذاته واإمنا فى مدى احلاجة اإليه، وفى مدى امل�سلحة 

املتحققة منه. والذين ي�سيئون اإىل الغري ي�سيئون اإىل اأنف�سهم.

وعمل اخلري مقدم عنده على العبادة. ول معدى عن اإعمال العقل 

فى كل �ل�صئون، حماية لالإن�صان من �خل�صوع للغريزة، و�لتورط فى 

ال�رص. ويتوازن مع اإعماله العقل فى اإنتاجه قوة اخليال الذى يتاألق فى 

العوامل الفنية التى ين�سئها.

هناك اأي�سًا من اأفكاره النرية رف�س التقليد والرياء واإ�سفاء القدا�سة 

على ال�سلف اأو على املا�سى، لأن ال�سلف اأو املا�سى ل يختلف فى عيوبه 

عن عيوب احلا�رص واملعا�رصين، وال�سمو بكرامة الإن�سان من ال�سعة 

الكامل  للعدل  تطبيقًا  الآخرة  ح�ساب  فى  ال�سفاعة  وا�ستنكار  والدنايا، 

واأبو العالء املعرى يعد الأمراء وكالء الرعية واأجراءها، واإذا جتاوز 
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هوؤلء منافع الرعية وظلموها وكادوا لها، حتولت اإىل اأمة ذليلة.

هذه هى روؤية املعرى النابعة من ح�س اأخالقى، وعلى النقي�س من 

هذه الروؤية، نظر املعرى للمراأة نظرة متدنية، ب�سفتها م�سدر الغواية 

)كذا( فاأو�سى اأن يقت�رص تعليمها على بع�س الآيات القراآنية التى متكنها 

من اأداء ال�سالة، واأن تقت�رص فى العمل على الغزل والن�سيج فى بيتها. 

ع�رصنا.  يقبلها  ول  الإن�سانى،  الذوق  منها  ينفر  ظاملة،  نظرة  وهى 

ومن الغريب اأن ت�سدر عن �ساعر من �سعراء اخللود، ي�رصب به املثل 

فى �سحة الأحكام.

واأهم اأعمال املعرى التى �ساع منها الكثري، واأ�سهرها فى الوقت 

على  وهو   1032 فى  املعرى  اأن�ساأها  التى  الغفران”  “ر�سالة  ذاته، 

م�سارف ال�ستني. وهى الر�سالة اخلالدة التى تاأثر بها دانتى على اأرجح 

بها  تاأثر  كما  الإلهية”.  “الكوميديا  منوالها  على  وو�سع  الظنون، 

ميلتون فى “الفردو�س املفقود”. و “ر�سالة الغفران” عبارة عن رحلة 

خيالية اإىل العامل الآخر، ا�ستقى مادتها من امل�سادر الإ�سالمية املختلفة، 

فى  الإن�سانى  ال�سلوك  يوازن  كما  ال�سعراء  بني  املعرى  يوازن  وفيها 

ما ورد فى  يتجاوز  اجلنة واجلحيم مبا  فيها  الدنيا والآخرة، وي�سف 

هذه امل�سادر، �سواء كان هذا التجاوز من ابتكاره ال�سخ�سى. اأو من 

مطالعاته فى الرتاث الإن�سانى، وفى مقدمته تراث اليونان الفل�سفى، 

وحكمة الرتاث الهندى والفار�س.

الع�رص  فى  املعرى  عن  كتب  ما  ح�رص  �سعوبة  من  الرغم  على 

احلديث على امل�ستوى الوطن العربى، فاإن الكتب الثالثة التى و�سعها 

املكتبة  فى  ما  اأهم  تعد  لأعماله  طويلة  معاي�سة  عن  عنه،  ح�سني  طه 

العربية، وهذه الكتب ال�سادرة عن دار املعارف هى :

“جتديد ذكرى اأبى العالء” )1915(.	 
“مع اأبى العالء فى �سجنه” )1935(.	 
“�سوت اأبى العالء” )1945(.	 
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ابن ر�ضد 

 )1126م- 1198م(

احلكمة وال�ضريعة
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الإن�ساين،  العربي والفكر  ابن ر�سد مكانة رفيعة يف الرتاث  يتبواأ 

مل ي�سل اإليها اأحد غريه، �سواء يف بعد ال�سيت، اأو عمق الأثر. وعلى 

يف  احلديث  الع�رص  يف  بذلت  التي  العديدة  العلمية  اجلهود  من  الرغم 

م�رص وغريها من الأقطار العربية والأجنبية لدرا�سة ابن ر�سد ون�رص 

اأعماله، اإل اأن جزءا كبريا من موؤلفاته وتلخي�ساته و�رصوحه املو�سعة 

والأخالق  والإلهيات  الطبيعيات  يف  واأفالطون،  اأر�سطو  لكتب 

وال�سيا�سة، ل تزال موزعة اأو م�ستتة يف اأنحاء العامل، يف خمطوطاتها 

الأ�سلية وترجماتها اإىل العربية والالتينية.

التحقيق  مبناهج  علميا،  حتقيقا  وحتقيقها  جلمعها  الأوان  اآن  وقد 

الثالث  القرن  العربية والالتينية يف  اىل  منها  نقل  ما  واإعادة  احلديثة، 

ع�رص اإىل لغتها العربية، ردا لأ�سلها املفقود الذي اأ�سهم يف �سنع النه�سة 

الأوروبية. كما اأنه يتعني جمع الدرا�سات التي كتبت عن ابن ر�سد يف 

والأملانية،  والإ�سبانية  والإجنليزية  الفرن�سية  واأهمها  املختلفة،  اللغات 

هذا  ح�سور  مدى  على  ونقف  وبع�رصه،  به  معرفتنا  تتكامل  حتى 

الفيل�سوف العربي العظيم يف الغرب.
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ابن ر�سد كان  الغاية، لأن  بلوغ هذه  ال�سهل  لي�س من  اأنه  واحلق 

�سليعا يف الفقه والطب واللغة والأدب والرتجمة مثلما كان �سليعا يف 

الفل�سفة، مل ينقطع ليلة واحدة عن القراءة والتاأمل اإل يوم وفاة والده، 

ويوم زواجه.

وهو  قرطبة،  ق�ساة  قا�سي  منها  فيذكر  �سغلها  التي  املنا�سب  اأما 

منهما  اأقل  ر�سد  ابن  يكن  ومل  وجده.  والده  قبله  �سغله  الذي  املن�سب 

بل  ال�سخ�سية،  م�سلحته  على  وتقدميها  العامة  م�سالح  على  حر�سا 

التم�سك يف نظر ق�ساياه بحرية  اأكرث منهما حر�سا عليها، وعلى  كان 

ما مل  تكليف  تكليف، لأنه ل  اإزاء كل  املتخا�سمني وم�سئوليتهم  اإرادة 

تتوفر الإرادة احلرة امل�ستقلة، حتى يحا�سب املرء بطبيعته اخلا�سة على 

اختياره، وي�سبح هناك جزاء بالثواب اأو العقاب؛ وهذه هى العدالة.

ر�سد،  ابن  على  عر�ست  التي  الق�سايا  نراجع  اأن  ا�ستطعنا  ولو 

على  نتعرف  اأن  لنا  لأتيح  الق�سايا،  هذه  يف  اأ�سدرها  التي  والأحكام 

�سخ�سيته باأف�سل من كل الوثائق الأخرى، مبا فيها موؤلفاته، لأنها تعد 

التطبيق العملي ملمار�سة العدل، ورف�س الظلم. 

ولكن لنبداأ من البداية، ولد ابن ر�سد يف قرطبة يف 1126م التي 

اأعظم مدن الأندل�س، وتلقى علوم زمانه وعلوم الأوائل على  كانت 

يد علماء وم�سايخ ع�رصه. وكان ميله لعلوم القدماء، واإدمان النظر 

كما  �رصعيا.  واجبا  يعتربه  كان  لأنه  زمانه،  لعلوم  ميله  يفوق  فيها، 

اأن دوره يف الرتاث العربي كان اأكرب من دور ما عداه من الثقافات 

الأجنبية، فهو ابن احل�سارة العربية الإ�سالمية والمتداد اخلالق لها، 

قبل اأن يكون ابنا للفل�سفة اليونانية. وتويف يف مراك�س يف 1198 بعد 

اأن جتاوز ال�سبعني.

وخالل هذا العمر تعر�س ابن ر�سد لأكرث من حمنة، اأفدحها بالطبع 

اتهامه يف جامع امل�سلمني بقرطبة -الذي اأحرقت كتبه يف �ساحته- باأنه 
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خالف عقائد املوؤمنني ومرق من الدين، دون اأن يظهر عليه ما ي�سمره 

يف نف�سه، وكاد ي�سفك دمه حني جتراأ يف اإحدى حماوراته على تكذيب 

ما جاء يف بع�س الآيات القراآنية.

اخلليفة  عند  له  ي�سفع  من  وتالميذه  معارفه  بني  وجد  اأنه  ولول 

اأثار عليه غ�سب اخلليفة  قيل عنه مما  ما  ينفي  اأو  املن�سور، وي�سحح 

ونقمته، ولأعدم يف 1195 بتهمة الكفر وهو على م�سارف ال�سبعني، 

الدين  ب�سعائر  والتزامه  الإلهية،  بالعناية  املعروف  ت�سليمه  رغم 

وحدوده، وملا اقت�رص اخلطر الذي نزل به على جمرد جفائه واإهانته 

يف ق�رص اخلليفة، وحتديد اإقامته يف داره يف مراك�س ل يربحها، ثم نفيه 

بعيدا يف »الي�سانة«.

بالعلم  �سغوفا  بداية حكمه  اأنه كان يف  املن�سور  اخلليفة  ويذكر عن 

واملعرفة، حمبا للفل�سفة. غري اأنه تخل�س من كل ما يف مكتبة ق�رصه من 

كتب العلوم والفل�سفة لكي ير�سي الفقهاء والعامة.

املعا�رصين  من  الكثريين  ب�سهادة  ر�سد  ابن  كان  فقد  هذا  ومع 

اأدركوا وحدة  الذين  العلم والف�سل والكمال،  اأهل  به من  واملختلطني 

كتبهم  يجمعوا يف  اأن  وا�ستطاعوا  الكون،  الكلية واجلزئية يف  الأ�سياء 

الفل�سفة  بني  اأو  والنقل،  العقل  بني  اأو  و«ال�رصيعة«،  »احلكمة«  بني 

والدين، حلقيقة واحدة وقيمة واحدة تخلو من التناق�س اأو الت�ساد.

بالعقل،  واملاهيات  املوجودات  يف  النظر  يوجب  ال�رصع  ولأن 

ا�ستطاع ابن ر�سد اأن يجمع اأو يوفق بني اجلانبني، كما وفق بني ال�سببية 

والق�ساء والقدر، على اأن يكون لكل منهما جماله واآلياته، دون ف�سل 

اأو قطيعة اأو خلط اأو تنافر.

ر�سد،  ابن  فل�سفة  يف  التوفيق  هذا  اأو  اجلمع  هذا  �سمات  اأهم  ولعل 

الأخذ بالتاأويل عند احلاجة اإليه، ولو خالف الإجماع واحتكامه يف كل 

الأدلة على وجود  ذلك  الفقهية، مبا يف  والرباهني  العقل  اإىل  ال�سئون 
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الله، وخلود الروح، والإميان الوطيد ب�رصورة املنطق.

املو�سوعية،  والأ�سباب  العلمية  بالقوانني  ياأخذ  الذي  املنهج  وبهذا 

على  الغائب  وقيا�س  احلريف،  التف�سري  على  الفل�سفي  التاأويل  ويقدم 

الفال�سفة  من  كبري  عدد  مع  م�ساجالت  يف  ر�سد  ابن  دخل  ال�ساهد، 

كالغزايل وابن �سينا وابن طفيل وغريهم.

الفل�سفة  يف  م�سيئة  �سفحة  الغزايل  على  ر�سد  ابن  ردود  ومتثل 

الغزايل  قام  اأن  بعد  والفال�سفة،  للفل�سفة  العتبار  بها  رد  العربية، 

الفال�سفة«.  الفال�سفة«، وقبله يف »مقا�سد  بتكفريهم يف كتابه »تهافت 

ل�رصوط  �أقو�لهم  مطابقة  حالة  يف  لل�صلف  �ملقدرين  من  ر�صد  و�بن 

الربهان، اأو للحق، �سواء كانوا من العرب اأو غري العرب، ول يجد 

حرجا يف ال�ستفادة منهم.

اإن�سان  فيها  اإذا وجد  اأنه  اأهل املدن يرى ابن ر�سد  ويف حديثه عن 

بطال اأو عاطل وجب اإق�ساوؤه من املدنية حماية للمجتمع من �رصوره. 

وعلى من ي�سري ب�سن احلرب اأو بال�سلم اأن يكون عارفا بحال اجلند يف 

بلده، ومبدى قوة من يحاربه وذلك بعقد املقارنة بينه وبينها، وعليه 

اأي�سا اأن يقدر تكاليف احلرب، كما يجب اأن يكون حميطا باحلروب 

ال�سابقة: كيف كانت؟ وهل اأف�ست اإىل الهزمية، اأم اإىل الن�رص؟

واحلاكم يف نظر ابن ر�سد م�سئول م�سئولية كاملة عن كل ما ي�سدر 

ال�سواب  عن  انحرف  اأو  احلكم،  يف  اأخطاأ  اإن  عذر  له  ولي�س  عنه، 

ب�سبب جهله بال�رصائع.

ومن اأقواله املاأثورة اأن يف كل اإن�سان نفحة اإلهية، واأن من ي�ستغل 

بعلم الت�رصيح، اأو يدر�س حركة الكواكب والأفالك، فاإنه يزداد اإميانا 

بالله. وهناك من يقول مثله اإن من عرف ج�سم الإن�سان عرف احلياة 

والكون. 
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وعند ابن ر�سد فاإن التجربة العملية، ويعني بها املمار�سة، اأجدى 

يطلب  من  لكل  كمقدمة  عنها  غنى  ل  التي  النظرية  املعرفة  من  كثريا 

العلم، و�رصطه كذلك �سالمة ال�سحة. 

ويف كتابه الطبي »الكليات« يرفع ابن ر�سد من القيم الأخالقية يف 

ممار�سة مهنة الطب. 

بالقوانني  وثيقة  بغري معرفة  تربية حقة  ول جدل ول خطابة ول 

العامة، والعلل والأ�سول. ولي�س هناك �سالح للمجتمع بغري امتالكه 

كما  احلرية،  بدون  لأنه  جميعا،  والعمل  والتعبري  املعتقد  يف  للحرية 

للخري  �سيا�سي ل يكون هناك توجه  العقل، وبدون خمطط  اأنه بدون 

والف�سيلة، وبعد عن ال�رص والرذيلة. 

�سقف،  بال  اأو  مطلقة  لي�ست  ر�سد  ابن  مفهوم  يف  احلرية  ولكن 

�لد�خلية  و�لعامة،  �خلا�صة  �ملو�صوعية  بال�رصوط  مقيدة  هى  و�إمنا 

واخلارجية، التي ينتفي فيها التناق�س بني ال�رصورة واحلرية. وينتمي 

ابن ر�سد اإىل الفال�سفة املتوا�سعني الذين يعرتفون بالآخر وبالختالف 

حني يكون هذا الآخر، اأو هذا الختالف، مبناأى عن ح�سي�س املقلدين 

و�أغالط �لفال�صفة و�لالهوتيني �لذين مل ُي�صلِّمو� لبن ر�صد بوحدة �لعقل 

الإن�ساين، اأو مب�ساواة املراأة للرجل، لي�س فقط على �سعيد الفكر، بل 

وعلى �سعيد القيادة ال�سيا�سية. 

ح�سن  مت�ساحما،  ر�سد  ابن  كان  فقد  وعاداته  لطباعه  وبالن�سبة 

ال�سرية، ل يحفل بردائه، اأو يكرتث بجمع املال. عا�س مكتفيا بذاته، 

حمبا لالإن�ساف، كارها لال�ستبداد، ل يعنيه اأن يكون قريبا من اخلليفة 

�أو من رجال �لبالط، لأنه ل يجيد منادمة �أحد، ويف �لوقت نف�صه ل 

ياأمن جانب احلكام الذين ندد ب�سطوتهم.

بال  لهم  وخماطبته  ال�سلطة،  اأ�سحاب  �سحبة  عن  عزوفه  وكان 

منق�سم  تاريخي  و�سط  يف  حمنته،  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب  من  كلفة، 
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بني القدمي واجلديد، اأو بني البداوة والتمدن، تدين فيه الفرق بع�سها 

بع�سا، ويو�سف فيها املخالف باأنه مبتدع، ي�ستباح دمه. 

ولئن كان من ال�سعب يف بع�س �رصوح ابن ر�سد لأر�سطو التفريق 

القدمية  لالآثار  تلخي�ساته  يف  كان  فقد  وال�رصح،  الأ�سلي  الن�س  بني 

والعر�سية،  باأنواعها وخوا�سها اجلوهرية  املعاين  ن�سب عينيه  ي�سع 

اإذا مل تكن مبينة بذاتها. ذلك اأنه كان ميلك من دقة الب�رص ما ميكنه يف 

تلخي�سه لكتب اأر�سطو اأن يف�سل الأقاويل العلمية للمعلم الأول، التي 

تف�سح عن مذهبه، وحذف املذاهب الأخرى التي ل متت اإليه، ول نفع 

منها يف فهم فل�سفته.

ال�سعر  كتاب  ملرامي  ر�سد  ابن  فهم  عدم  عن  النظر  وبغ�س 

من  له  فيبقى  والكوميديا،  بالرتاجيديا  يتعلق  فيما  خا�سة  لأر�سطو، 

هذا التلخي�س للكتاب منهجه الذي حاول به تطبيق نظرية اأر�سطو يف 

مبادئ البالغة اليونانية على ال�سعر العربي، اعتمادا على اأن لل�سعر يف 

كل لغات العامل قوانني كلية ل تختلف بني الأمم، وحقائق اأبدية ت�سرتك 

فيها جميع ال�سعوب.
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حميى الدين بن عربى 

 )1164 – 1240م(

ميزان العدل
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يحتل املفكر العربى حميى الدين بن عربى مكانة رفيعة فى الرتاث 

العربى مل ي�سل اإليها مفكر اآخر فى تراثنا القدمي.

األف عنه من كتب واأبحاث  اآثاره، وما  فاإن ما ن�رص فى  ومع هذا 

بالعربية وغريها من اللغات ل يزال – على كرثته – اأقل مما ي�ستحقه 

املت�سوفة  الذى يوزن  الفريد فى تاريخ احل�سارة الإن�سانية  املفكر  هذا 

بالقيا�س اإليه.

ولي�س من ال�سهل الإحاطة مبوؤلفات ابن عربى، خا�سة اأن ما ن�رص 

مثل  اآخر  �سوفى  اأعمال  بينما  املوؤلفات،  هذه  ن�سف  يتجاوز  ل  منها 

احلالج، عا�س قبل ابن عربى باأكرث من قرن ون�سف القرن، تبطن 

كتبه بالديباج واحلرير، وجتلد باأف�سل اأنواع الأدمي.

املوؤلفات  هذه  م�سامني  على  الوقوف  الي�سري  من  لي�س  اأنه  كما 

واأبعادها، لي�س فقط لأنها غري كاملة، واإمنا لأنه كلما اأمعنا النظر فيها 

القراءات  ا�ستنباطها من  ن�ستطع  مل  ونفحات روحية  اأفكار  وقعنا على 

ال�سابقة.
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ول تزال هذه الأفكار والنفحات متناثرة، بحاجة اإىل من ينتظمها 

الباطن  اإىل  اأو معمار واحد، يتجاوز فيه الظاهر واملح�سو�س  بناء  فى 

اخلفى، واإىل من يعرف كيف يربط الن�س بالتاريخ والرتاث واحلياة 

العامة، وباحلقوق والواجبات الالزمة لإقامة احلب والعدل فى زمن 

– بح�سب تعبري ابن عربى – م�سحون بالأكاذيب العري�سة.

ولهذا ال�سبب تعد ترجمة ابن عربى اإىل اللغات الأجنبية – كرتجمة 

– بالغة ال�سعوبة، رغم كرثة ال�رصوح التى و�سعت عن هذه  ال�سعر 

التاآليف مبختلف اللغات.

وقبل اأن نعر�س لأعمال ابن عربى نذكر اأنه ولد فى الأندل�س فى 

اأ�رصة غنية اأو على الأقل مي�سورة احلال، تقيم فى مدينة مر�سية، فى 

28 يوليو 1164 )7 رم�سان 560هـ(، ون�ساأ فى اأ�سبيلية، وفيها تلقى 

اأخذ  اأن  بعدها  يلبث  الفقه واحلديث. ومل  فى  الأوىل  اأبيه معارفه  عن 

دائمًا  قادرًا  وكان  واليونانية.  والفار�سية  العربية  الثقافات  من  يعب 

على اأن يجمع اأو يوفق بينها مهما تباعدت اأو تناق�ست، واأهمها جمعه 

بني العقيدة الإ�سالمية والعقيدة امل�سيحية.

كتابى  هو  ما  الأجنبية، وبني  والثقافة  العربية  الثقافة  بني  واجلمع 

وغري كتابى، �سمة من ال�سمات الأ�سا�سية فى الفكر العربى منذ مراحله 

بالأعاجم  �لعربى  �ملجتمع  و�ختالط  �ت�صال  مع  خا�صة  �ملبكرة، 

التى  املعرفة  اإىل  احلاجة  وزيادة  والنتقال،  والهجرة  بالفتوحات 

الأول،  الهجرى  القرن  فى  والتعريب  الرتجمة  حركة  عرب  تي�رصت 

�لتى �لتزمت بنظام �أو �أمناط �لعربية وذوقها فى �لأد�ء و�ملعنى، وكان 

��صم �ملرتجم فيها يو�صع على غالف �ملخطوط مع ��صم �ملوؤلف وباخلط 

نف�سه، ولي�س فى �سفحة داخلية وبخط �سغري.

العربى بال  باأ�سله  يعتز  ابن عربى  التكوين كان  تاأثري هذا  وحتت 

تع�سب، يف�سل ال�سالة فى امل�ساجد املعزولة التى ل تغ�س بامل�سلني، 
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حتى ل ي�رصفه �سىء عن التفكري والتاأمل العميق اأثناء ال�سالة.

بلغ  عندما  1184م  �صنة  �إل  �ل�صوفية  فى  عربى  �بن  ينخرط  ومل 

فى  املدن  من  كبري  عدد  بني  عربى  ابن  تنقل  والع�رصين.  احلادية 

ر�سائله  بع�س  ي�سنف  كان  املدن  هذه  بع�س  وفى  واملغرب.  امل�رصق 

وكتبه ال�سغرية فى اأيام معدودة، اعتمد فى تاريخها على تاريخ هذه 

الأ�سفار. ولكنه منذ غادر الأندل�س اإىل امل�رصق فى �سنة 1198م عقب 

وفاة ابن ر�سد مل يعد اإليها قط، وظل مغرتبا عن الأر�س التى �سكلته 

الثانى  ربيع   28( 1240م  نوفمرب   16 فى  دم�سق  فى  توفى  اأن  اإىل 

637هـ( بعد اأن اأقام فيها مدة طويلة، ودفن فى ثراها.

ويذكر عن ابن عربى اأنه فى تنقالته بني املدن كان يحر�س على 

لقاء �سيوخ العلم واأ�سحاب الكرامات واملواجيد لقاء الند والتكافوؤ. وقد 

ترك ابن عربى فى بع�س هذه املدن التى كان يقطع ال�سحراء ال�سا�سعة 

للو�سول اإليها تالميذ واأتباعا ومريدين، م�سهم قب�س من فكره من بينهم 

اإليه  وجه  الذى  دم�سق  حاكم  العادل  امللك  بن  الدين  بهاء  املظفر  امللك 

حياته  من  فرتات  عا�س  عربى  ابن  ولأن  با�سمه.  اإجازة  عربى  ابن 

فى خمتلف الأقطار العربية تنازعته هذه الأقطار مبا فيها م�رص التى 

بتحقيق ون�رص  �سواء  به  احتفال  اأكرثها  اأكرث من مرة، وكانت  زارها 

اأعماله، اأو مبا اأ�سدرت عنه من كتب ودرا�سات، اأو مبا عقدت عنه 

من موؤمترات فى القرن الع�رصين.

ومن الثابت اأن تاأثري ابن عربى مل يقت�رص على ال�رصق العربى، 

بل امتد اإىل الغرب. ويعترب ا�سبينوزا الفيل�سوف الهولندى ذو الأ�سول 

ابن  بعد  الذى عا�س  امليالدى  ال�ساد�س  القرن  فى  ولد  الذى  الأندل�سية 

عربى باأكرث من اأربعة قرون من الذين تاأثروا به. والدليل اأن اأ�سلوب 

ومعانى ا�سبينوزا فى كتابه “الأخالق” ي�سبه اأ�سلوب ابن عربى وعمق 

ابن  تبواأها  التى  الرفيعة  املكانة  ورغم  احلكم”.  “ن�سو�س  فى  معانيه 
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عربى بن�سبه وعلمه، فلم يكن يفخر بهذه املكانة، واإن كان يعز عليه فى 

الوقت نف�سه التهوين من �ساأنه، اأو قلة ال�سعور بحرمته، وعدم احرتامه 

ب�سورة ل يراعى فيها حدود الأدب واللياقة.

وميكن القول اإجمال اإنه كان رقيق الل�سان متوا�سعا، ل يفخر بنف�سه 

اأو ين�رص حما�سنه، ول يتطرق اإليه الغرور مييل اإىل الدعابة اللطيفة اإذا 

�سعر بتكلف من يتعامل معه هيبة منه، حتى ينف�س هذا التكلف.

اأما عن عالقاته ال�سخ�سية فلم يكن ابن عربى يقطع اأو يوهن �سلته 

باأ�سدقائه، ولو تباعدت امل�سافات بينه وبينهم. وفى كتاباته يو�سى ابن 

عربى ال�سديق الذى يغيب عن �سديقه باأن يطلع هذا ال�سديق على كل 

ما ح�سل له فى غيبته من معرفة وخربة، تاأكيدًا ملا يحمله له من الود 

ال�سافى. وهذا ما كان يفعله ابن عربى نف�سه مع اأ�سدقائه عندما يغيب 

عنهم، واإن اأف�سح اأنهم مل يكونوا يغيبون عنه لأنهم ي�سكنون قلبه.

ويجب األ نن�سى فى هذا ال�سدد قول ابن عربى “اإن املحب ل يكون 

كذلك اإل اإذا قال احلبيب “اأنت اأنا، واأنا اأنت”. ومن كان يتعر�س من 

هوؤلء الأ�سدقاء اأو ال�سيوخ للمحن مع ال�سلطة اأو مع فقهاء ال�سلطة، كما 

اأق�سى  اأبى مدين املغربى، فقد كان ابن عربى يبذل  حدث مع �سيخه 

جهده للذود عنه، خا�سة مع من ل يجد من يت�سفع له.

وكان اأبو مدين املغربى )1120 – 1197( من اأ�سحاب الكرامات 

ابن  ويفهم عنها. ولأن  والطري  احليوان  يعا�رص  اخلارقة،  والأحوال 

ق�سده  والأمراء  وامللوك  احلكام  عند  م�سموعة  كلمة  له  كانت  عربى 

النا�س ليق�سى لهم حوائجهم. ومل يكن اأحد من هوؤلء يخذل ابن عربى 

اإل نادرا، واأهم موؤلفات ابن عربى : “الفتوحات املكية” ويقع فى 37 

جملدًا ت�سم 560 ف�ساًل، املجلد الأول منها فى 800 �سفحة.

الذكرى  فى  اأخذ  حني  للثقافة  الأعلى  املجل�س  اأن  له  يوؤ�سف  ومما 

املئوية الثامنة مليالد ابن عربى طبع “الفتوحات املكية” مب�ساهمة معهد 
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الدرا�سات العليا بال�سوربون، اإل اأن املفاجاآت كانت اأن اأ�سدر جمل�س 

ال�سعب قرارًا فى 1979 مبنع تداوله ووقف طبعه. ولول دفاع الكتاب 

واملثقفني واأن�سار حرية الفكر فى “الأهرام” وغريها من ال�سحف عن 

ابن عربى؛ وكتابه، لنجحت هذه الهجمة فى منع كتاب من اأروع ما 

فى الرتاث العربى والفكر الإن�سانى. ولي�ست هذه هى املرة الأوىل التى 

تتعر�س فيها كتب ابن عربى للرف�س وامل�سادرة. فقدميا حرمت كتب 

اأ�سياء منكرة. وانق�سم القدماء اإىل خ�سوم  ابن عربى بدعوى اأن فيها 

لبن عربى ومدافعني عنه. وكان من هوؤلء املدافعني جمد الدين الفري 

من  وغريهم  الروحى  الدين  وجالل  الرازى  الدين  وفخر  وزبادى 

اأكرب علماء العربية.

واآفاق  الت�سوف  علوم  فى  القيمة  البالغة  عربى  ابن  كتب  ومن 

 : الخت�سا�س  هذا  فى  كتب  تدانيها  لها نظري، ول  لي�س  التى  الروح 

الأخيار”،  وم�سامرات  الأ�رصار  احلكم”،”حما�رصات  “خ�سو�س 
“التجليات الإلهية”، و”ترجمان الأ�سواق”.

وا�سح  ظاهر  له  العاطفى،  ال�سعر  من  ديوان  الأخري  والكتاب 

يحري  اجلمال،  رائعة  فتاة  حب  يف  عربى  ابن  كتبه  غام�س،  وباطن 

فى  عليها  عيناه  منذ وقعت  ابن عربى  قلب  يراه، خطفت  جمالها من 

مكة، فى دار �سيخه مكني الدين بن اأبى الرجا الأ�سفهانى، وهو على 

تك�سف  التى  وال�سعرية  النرثية  الأعمال  هذه  فى  الأربعني.  م�سارف 

الرموز  تتعدد  والنف�س،  والوجود  بالتاريخ  اإحاطة  فى جمموعها عن 

والكنايات والأ�رصار واخليالت ال�سعرية التى يتال�سى فيها التعار�س 

اللمحات  فيها  تتعدد  كما  والفل�سفة،  العقيدة  بني  اأو  والعقل  الوحى  بني 

فى  اليجيريى  دانتى  ال�ساعر  ا�ستلهمها  التى  الهند�سية  والأبنية  العامة 

اآ�سني بالثيو�س عن  امل�ست�رصق  كما جاء فى كتاب  الإلهية”  “الكوميديا 
ابن عربى.
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وابن عربى من الفال�سفة الذين يوؤمنون بوحدة الوجود، ويحا�سبون 

النف�س لي�س فقط على ما تاأتى من اأفعال، واإمنا يحا�سبها على ما يخامرها 

من اأحا�سي�س وخواطر، تطلعا منه اإىل الإن�سان الكامل اأو الإن�سان التام 

الذى خلقه الله على �سورته وعده خليفته. ومن ثم تعني عليه اأن يتطلع 

اإىل الغايات البعيدة على طريق اجلمال واحلقيقة، وكلما حقق غاية رنا 

اإىل ما فوقها، وتعني عليه اأي�سا اأن يت�سع قلبه لكل املعارف واملعتقدان، 

يحيط مباهياتها كل ما ي�سدر عن اجلوامع والأديرة وبيوت الأوثان. 

وبف�سل هذا الإميان الذى تتفتح فيه الب�سرية ب�سدق ال�رصيرة، اعترب 

�سىء  كل  وماآل  الف�سائل  اأم  الرحمة  اأو  ال�سفقة  اأو  احلب  عربى  ابن 

يحب  �سواء،  حد  على  والنق�ساء  الف�سالء  يحب  اأن  الإن�سان  اأو�سى 

الف�سالء لف�سلهم، ويحب النق�ساء لنق�سهم، اإميانا منه بكينونة الإن�سان 

املطلقة، ل بجن�سه اأو عرقه اأو لونه اأو دينه.

على  تكون  اأن  يتمنى  واحدة  كقبيلة  الب�رصى  للجن�س  روؤيته  ومع 

واحدة،  الإن�سانى كوحدة  الرتاث  اإىل  ابن عربى  نظر  واحدة،  رتبة 

واىل احل�سارة كوحدة واحدة، ودعا اإىل اأن يكون هذا الرتاث همزة 

ابن  ويتفق  العاملى.  والفكر  الإ�سالمى  الفكر  بني  اجل�رص  اأو  الو�سل 

عربى فى هذه الروؤية مع علماء الكالم الذين مزجوا الفل�سفة اليونانية 

بالعقائد الإ�سالمية.

اأطلق  الذى  ابن عربى  يتعرف على  اأن  اأراد  وحل�سن احلظ ممن 

قدم  لأنه  الجتهاد،  اإىل  بحاجة  يكون  فلن  اأفالطون”  “ابن  ا�سم  عليه 

بقلمه، فى كتابه “خ�سو�س احلكم” وغريه، �سورة لنف�سه التى خرج 

بها اإىل النا�س، ولإملامه ومعانيه ومنهجه فى الكتابة والتاأليف بحثا عن 

احلقيقة الكربى.

ت�ساعدنا  ال�سفحات  هذه  فى  ذاتية  ترجمة  ما جاء من  اأن  �سك  ول 

على التعرف بدقة على هذه العبقرية وعلى ما اأدركت من اأوعية العلم 
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واملعرفة وعلى ما عانت من قلق بني ما حدد لها وما وقفت عليه وعلى 

الإحاطة مبجمل اجتاهه الفكرى الذى م�سى به من مرحلة اجلاهلية اإىل 

اأن اأم�سك بيده ختم الولية، معتمدًا على الإميان القلبى وحده، وعلى 

الذوق والوجدان الذى اأخذه ابن عربى فى البداية عن اأبيه، كما اأخذ 

عنه الإميان، بال برهان اأو دليل اأو حتمي�س عقلى من اأى نوع يتعدى 

الب�رص والب�سرية والإح�سا�س، وهى فى نظره اأدوات كافية لنق�ساع 

بالك�سف  اأى  بها،  يدرك  ولأن  والعامل،  والله  الذات  عن  ال�سحب 

القلبى، وبال وا�سطة من اأحد، مال ميكن للعقل اأو الظن اأو الفكر اأن 

يدركه. وبذلك ا�ستطاع ابن عربى اأن يرفع كل الأغطية، واأن يوؤاخى 

اخلري  بني  اآخى  كما  والروح،  اجل�سد  بني  اأى  والعيان  الإميان  بني 

وال�رص، وبني املطلق والن�سبى، وبني الواحد واملتعدد. ولغلبة النزعة 

ال�سوفية على ابن عربى غاب البعد الجتماعى فى موؤلفاته بالقيا�س اإىل 

الأبعاد الروحية.

من  الأكرب  اجلزء  البحت  الذاتى  ال�سلوك  اأو  الأخالق  وت�سغل 

اخلري  فاإن  ال�رص،  لقوة  يخ�سع  مل  اإذا  الإن�سان  اأن  ومفادها  فل�سفته، 

فى نف�سه طبع فطرى مثل ال�سخاء والعفة واحللم، يتمنى لو عم جميع 

النا�س. ونقطة البداية فى هذه الأخالق العلم واملعرفة بالكتاب وال�سنة 

التى يحق  الف�سائل  اأعظم  النف�س دائمًا. وتعد هذه الأخالق  وحما�سبة 

بالغريزة  �سواء كانت  ال�سوؤدد واملدد  اأهل  بها  يباهى  اأن  بها  يتحلى  ملن 

والطبع، اأو بالريا�سة والجتهاد.

وو�سف ابن عربى لالأخالق املكروهة واملذمومة التى ينبغى على 

الإن�سان اأن يتنزه عنها، كما يتنزه عن البخل والأنانية واجلنب والظلم، 

اأن املجبولني على  اإدراكه  ل يقل عن و�سفه لالأخالق املحمودة، مع 

جدًا  اأقل  التوجه،  و�سحة  الهمة  با�ستقامة  املحمودة،  الأخالق  هذه 

العن�رص.  الذاتى وخبث  باجلوهر  ال�سيئة  الأخالق  املجبولني على  من 

واملعادلة عند ابن عربى اأن التخلى عن خلق كرمي ل يكون اإل بدافع 
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النق�س  �سفات  من  احلياء  وغيبة  احلياء  غيبة  مع  ردىء  وخلق  �سيئ 

القبيحة التى يعاب �ساحبها.

ال�سادق  الباطن  الإميان  بني  عربى  ابن  عند  �سا�سع  فرق  وهناك 

وبني الأداء ال�سكلى لل�سعائر والأحكام التى ينعك�س تاأثريها بال�رصورة 

بها  ويعنى  والآداب،  بالعلوم  تكت�سب  النف�س  وف�سائل  الباطن.  على 

ابن عربى العلوم الدينية والعقلية وتبداأ – كما �سبق – بالكتاب وال�سنة، 

وت�سمل كتب الأخالق وال�سيا�سة وال�سري واأخبار احلكماء واأدب الأدباء 

والبالغة.

الت�سامح وعمل  النف�س على  اأي�سًا من حث  الف�سائل  وتكت�سب هذه 

والأهل  ولالأبوين  اجلبال.  �سواهق  ت�سكن  حتى  الرفعة  وطلب  اخلري 

كانوا  اإذا  لأنهم  الغاية،  هذه  بلوغ  فى  تاأثريهم  والروؤ�ساء  والع�سرية 

ح�سنى النية اقتدى بهم كل من يغتبط بهم.

من  عربى  ابن  فاإن  بالأ�رصار  اأو  باخلريين  القتداء  كان  و�سواء 

حيث املبداأ ل يحبذ تعطيل الفكر باأن ينقاد اأحد لالآخر م�سلوب الإرادة، 

اأو يخ�سع لتوجيه الغري دون مناق�سة. كما يحب األ يكون التالميذ ن�سخًا 

منه اأو من املعلمني، اأو يكون الأبناء �سورة من الآباء ويف�سل عليه فى 

�سلوك اخلري اإعمال الفكر والتمييز والختيار، لأنه كما هو معروف 

فى مفهومنا املعا�رص، ل تقدم بغري هذا الإعمال احلر للفكر الذى يوؤدى 

ابن عربى ل  فاإن  الإن�سان فى فكره  اأخطاأ  التعدد والتحديث واإذا  اإىل 

يكفره اإل فى حالة واحدة، هى اأن يظن اأنه يحتكر احلقيقة املطلقة.

وعلى نحو ما ا�ستثنى ابن عربى ال�سفوة من عبء امل�سئولية وخلعها 

على العامة، فاإنه ي�ستثنى امللوك والعظماء من ف�سيلة العتدال وعدم 

احل�ساب  من  ا�ستثناهم  كما  العليا،  واملراتب  اللذة  طلب  فى  الإ�رصاف 

اأو  فكرة  وهى  واأ�ساغرهم.  النا�س  اأوا�سط  على  وق�رصه  والعقاب، 

قناعة طبقية يرف�سها احل�س احل�سارى احلديث.
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ابن  يبيح  والرعية،  امللوك  بني  تفرق  التى  نف�سها  النظرة  وبهذه 

الدفاع عن  على  تعينهم  لأنها  الرثوة؛  فى جمع  ال�رصه  للملوك  عربى 

باجلاه،  جتميلها  عز  اإن  �سورتهم  جتميل  وعلى  بال�سيف،  بالدهم 

اإذا  بال�رصر. والرحمة  ال�سدق  اإذا عاد  اإطالقه  بالكذب على  وي�سمح 

كانت من ال�سيم املحمودة فاإنها غري حممودة مع اجلناة والقتلة، حتى ل 

يختل ميزان العدل.

يرى  فاإنه  النا�س،  جميع  مع  لل�سدق  عربى  ابن  ا�ستح�سان  ومع 

كما ترى امليكيافيللية �ساحبة �سعار الغاية تربر الو�سيلة، عدم �سالح 

�ل�صدق للملوك، لأن �حلكم يحتاج فى نظره ووفق �رصوط هذ� �لزمن 

اإىل املكر واحليل واخلديعة والدهاء، ويقت�سى اأحيانا الغدر والغتيال، 

ولي�س ذلك بالطبع مع الرعية واإل ف�سد فيها احلكم وحتول اإىل ا�ستبداد 

وي�سينه  احلكم  نظام  يف�سد  الق�رص  لأن  منفعة  منه  كانت  ولو  يليق  ل 

بالنق�س.

وتاأ�سي�سًا على اأن امللك اأو الرئي�س مبنزلة رب الدار واأهل الدار، 

“من اأمت  عليه رعاية رعيته كلها، فاإن ابن عربى يحذر هذه الرعاية 

اأهل الزمان” فى تق�سيم املال بال�سوية، وتعدل فى الرعية، وتف�سل فى 

الق�سية.

واأهل  احلكام  اإىل  يوجهها  التى  الر�سائل  من  العديد  عربى  ولبن 

اأى  مو�سعه،  فى  بالعدل  الظاملني  من  املظلومني  لإن�ساف  الرئا�سة 

من  حا�سيتهم  يجعلوا  اأن  اإىل  اإياهم  داعيًا  تق�سري،  وبال  اإ�رصاف  بال 

ال�سخ�سيات الوقورة احلكيمة، واأن يتقبلوا ما يذكرونه لهم من عيوب 

ب�سدر رحب. كما يدعوهم اإىل اجلود والرب بجميع النا�س.

واأول من ي�ستحق هذه الرعاية اأرباب العلم الذين يتحلون باأرديتها، 

وذلك بتخ�سي�س الرواتب لهم بح�سب طبقاتهم ومراتبهم.
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الف�سل الثاين

�سخ�سيات اأجنبية
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دانتى 

 )1265 – 1321م(

الدولة والدين
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مل تن�ساأ الدولة املدنية فى اأوروبا اإل بعد الق�ساء على الدولة الدينية التى 

كانت ترى اأن امللوك ي�ستمدون �سلطتهم فى احلكم من باباوات الكني�سة، 

ولي�س من الله مبا�رصة، واأن البالد اإذا افتقدت احلاكم اأو الرئي�س احلازم 

امل�ستقل امتالأت بالظلمة، وغدا ماآلها اخلراب والدمار.

اأحد هوؤلء الأحرار العظام   )1321 – ويعد دانتى الليجرى )1265 

اأ�سا�س  الأوروبية  النه�سة  ع�رص  مطلع  فى  و�سعوا  الذين  التاريخ،  فى 

ال�سيا�سة،  و�سلطة  الكني�سة  �سلطة  بني  تف�سل  التى  احلديثة  املدنية  الدولة 

ويقوم فيها احلكام باحلكم وفق القانون، دون و�ساطة رجال الدين.

وبذلك حمى دانتى كل �سلطة من طغيان الأخرى عليها اأو قهرها لها. 

ولول هذه البداية اجلريئة التى قام بها دانتى ملداواة النفو�س واإ�سالح العامل، 

ملا اأمكن بزوغ الدولة القومية، ول حلركة الإ�سالح الدينى الربوت�ستانتى 

فى القرن ال�ساد�س ع�رص على يد جون كالفن )1509 – 1564( اأن تدعم 

م�سرية التقدم، بتحرير الفرد من �سلطة الكني�سة والباباوات، بالف�سل التام 

بني الدولة والدين، وملا اأمكن اأي�سًا للمبدعني فى جميع الفنون اأن يفرقوا 

بني العامل الروحى والعامل املادى فيما يعرف بالهيومانيزم التي تبنى فيها 

الأعمال الإبداعية والفكرية على املفاهيم العقالنية، وقواعد املنطق.
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وف�سل ال�سلطة املدنية عن ال�سلطة الدينية طرحه دانتى فى كتابه النرثى 

ل  حتى  ذاتها،  على  املنق�سمة  اإيطاليا  توحيد  اإىل  فيه  دعا  الذى  “امللكية” 
تتعر�س للت�سدع والدمار.

لل�سعب.  والقوانني  احلكم  اإن  قوله  الكتاب  هذا  فى  جاء  ما  اأهم  ولعل 

عنق  فى  الأمة  تودعها  اأمانة  احلكم  اأن  هو  ل�سبب  وذلك  العك�س،  ولي�س 

احلاكم.

فى  يق�رص  اأو  للدين،  حياته  فى  يتنكر  مل  دانتى  اأن  من  الرغم  وعلى 

الإميان  اأن  من  الرغم  على  �رصيحة  وبعبارة  الباباوى،  الكر�سى  تبجيل 

كان هو املوجه حلياة دانتى واإنتاجه، فقد غ�سب عليه الباباوات، وحكموا 

باهظة،  فلورن�سا، ودفع غرامة  بالنفى من بالده،  عليه فى عام 1302 

فاإذا عاد اإىل وطنه اأعدم.

ي�سمح  قانون  اأو  ت�رصيع  املرتدى  التاريخ  هذا  فى  هناك  يكن  ومل 

مبخا�سمة رجال الدين اأو امللوك اأو الق�ساة فيما يتخذون من اإجراءات اأو 

اأحكام متع�سفة تناق�س حقوق الإن�سان. ويذكر عن دانتى اأنه عندما عر�س 

علنا  يعتذر  �أن  ب�رصط  �حلكم،  هذ�  من  طويلة  �صنو�ت  بعد  �لعفو،  عليه 

للكني�سة وهو راكع وحايف القدمني رف�س الن�سياع لهذا العر�س امل�سني 

والقمر  ال�سم�س  �سريى  اإنه  رده  فى  وقال  العبودية،  اأ�سكال  لكل  رف�سه 

والكواكب من اأى مكان يوجد فيه، ولي�س من فلورن�سا وحدها.

لهذا ظل دانتى منذ نفيه حتى وفاته بعيدا عن وطنه، يعي�س حياة الغربة 

والتيه واحلنني اإىل هذا الوطن دون اأن يفقد ثقته فى �سالمة موقفه اأو ي�سك 

فى �سحة روؤياه.

الذين يعتربون فى نظر  اأحد من  اأنه مل يكن  اإىل  الإ�سارة هنا  وتتعني 

الكني�سة خطاة ميتثل لهذا الأ�سلوب من التوبة الذى يجرى على املالأ، حفظا 

لكرامتهم من المتهان ويف�سلون تاأجيل هذه التوبة اإىل حلول املنية. ورمبا 

يرجع هذا املوقف اإىل يقني هوؤلء املذنبني باأن الذين يتلقون منهم العرتاف 

بالذنوب لي�سوا اأبرياء من ارتكاب مثلها، اأو ارتكاب ما هو اأفدح منها. اأما 
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الكني�سة وبالتحديد منذ �سنة 1215 فكانت تعترب هذه التوبة العلنية طق�سا دينيا 

ل معدى عنه، على كل من بلغ �سن الر�سد اأن يوؤديه فى الكني�سة. وحني 

األغيت هذه التوبة العلنية حل حملها �سكوك الغفران اأو �سكوك التوبة التى 

متنح مقابل دفع مبلغ من املال حت�سل عليه الكني�سة بطريق البتزاز لتطهري 

النفو�س الآثمة من خطاياها، ويتي�رص لها دخول ملكوت ال�سماوات. وكان 

من  فيها  يحتجزون  اخلا�سة،  و�سجونها  الرهبان  من  ق�ساتها  للباباوية 

يتعر�سون للمحاكمة وللبابا وحده حق تعديل الأحكام بتخفيفها اأو تغليظها 

اأو اإلغائها. ورف�س دانى اأي�سًا اأن يتوج اأمريًا لل�سعراء خارج وطنه مت�سكا 

منه باأن ياأتيه التكرمي اأن اأتاه من بالده.

وذنب دانتى الذى جعله فى مرمى �سهام الباباوية مل يكن �سوى تقدمي 

ال�سيا�سة  جمالت  فى  املت�سارعة  الأحزاب  م�سلحة  على  الوطن  م�سلحة 

العدالة  عن  دفاعا  ال�سلطة،  �سد  اجلماهري  وتاأليب  والتعليم،  والدين 

البابا والإمرباطور، واأيهما ميلك حق  واحلرية، ولأنه فى اخل�سام بني 

القوة والعدوان.  الب�رص، وقف دانتى مع احلق والقانون، ل مع  رعاية 

وفى ال�رصاع بني الإقطاع والفقراء انحاز دانتى اإىل عامة ال�سعب.

كان دانتى يرى اأن الأخالق هى التى متنح الإن�سان الإرادة احلرة، 

ول �سبيل اإىل هذه الإرادة اإل بالعلم والفن. وعلى الإن�سان األ يثق ثقة عمياء 

بوجهة نظره، لأن غالل القمح ل حت�سب اإل بعد اأن ين�سج املح�سول.

اأخطاأت فى حقه خطاأ  اأنها  فلورن�سا  اأدركت حكومة  وبعد وفاة دانتى 

وبع�س  ابنه  ودعوة  اأعماله،  بطبع  اخلطاأ  هذا  تدارك  وحاولت  فادحا، 

ومنهم  عنه،  املحا�رصات  اإلقاء  اإىل  الأدب  فى  املتخ�س�سني  الأ�ساتذة 

لل�سعر  الدار�سني  اأكرب  يعد  الذى   )1375  –  1303( بوكات�سو  جيوفانى 

الالتينى وقد جمعت ن�سو�س حما�رصاته فى كتاب “حياة دانتى”.

وظلت احلكومات املتتالية تتحني الفر�س لنقل رفات دانتى من مدينة 

رافنا اإىل فلورن�سا، فلما ف�سلت م�ساعيها اأقامت له فى عام 1829 قربًا تذكريا 

فى كني�سة ال�سليب املقد�س، يعلوه متثال لدانتى، ُتوج راأ�سه باأكليل الغار، 
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الذى تعر�س فى   )1642 – الإيطاىل جاليليو )1546  للعامل  مثلما حدث 

حياته على نحو ما تعر�س دانتى، لغ�سب الكني�سة وحماكمتها له وحتديد 

اإقامته، ولكنها بعد ما يقرب من مائة �سنة من وفاته رفعت الكني�سة احلظر 

عن كتبه املدرجة فى قائمة التحرمي. واأقامت له ن�سبا تذكاريًا فى الكني�سة.

اخلالد  اأثره  فيه  يكتب  اأن  ا�ستطاع  فقد  املنفى  فى  دانتى  معاناة  ورغم 

“الكوميديا الإلهية” حتت ا�سمه عبارة “الفلورن�سي مولدًا ل خلقًا”، تن�سال 
للكوميديا  الكربى  وللقيمة  للجميل.  الناكر  الفا�سد  البلد  لهذا  النت�ساب  من 

الإلهية لي�ست هناك لغة من لغات الأر�س احلية، ولي�ست هناك جامعة من 

جامعات العامل، مل تهتم بها وب�ساعرها، ملك البيان، دانتى الليجريى.

واأك�سفورد وكمربدج وفلورن�سا وروما  وتوجد فى كل من در�سدن 

وغريها جمعيات وجمامع علمية خا�سة بدانتى واأدبه، ت�سع عنه الفهار�س 

والقوامي�س، وتوؤلف الدرا�سات والكتب، وت�سدر الدوريات.

طويلة  غنائية  ق�سيدة  يقروؤها  من  لب  ت�سلب  التى  الإلهية  والكوميديا 

وهى  ال�سعر  اأرفع  من  بيتا   14233 فى  تقع  مت�ساوية،  اأجزاء  ثالثة  من 

اأجنحة  دانتى على  فيها  تنقل  الآخر،  العامل  اإىل  �سماوية  عبارة عن رحلة 

اخليال من “اجلحيم” اإىل “املطهر” اإىل “الفردو�س” ا�ستوحاها دانتى من 

اأنها  اإل  التاريخ والأ�ساطري،  الإ�سالمية والغربية، ومن  ال�سابقة،  الآثار 

التعبري عن  الآثار، واأعمق فى  اأكرث ثراء من هذه  اأ�سالته  جاءت بف�سل 

م�رصح  على  الدنيا  وو�سع  بالعام،  الفردى  ربط  وفى  الب�رصية،  النف�س 

الآخرة، حتدث فيها دانتى عن الأو�ساع ال�سيا�سية والجتماعية واخللقية 

فى ع�رصه، وعن عدد من �سعراء الإن�سانية وفال�سفتها وعن رجال الدين 

الذين كانوا على قدر كبري من املكر والدهاء. 

فقد  الدين،  رجال  ب�سبب  كانت  بدانتى  نزلت  التى  الويالت  اأن  ومع 

ت�سمنت “الكوميديا الإلهية” تقديرا بالغًا لرجال الدين العظماء، املتفقهني 

فى العلوم الدينية والدنيوية، اأ�سحاب الأخالق الفا�سلة والتعاليم القومية، 

الذين تنازل بع�سهم عن ثروته باعتبارها اأ�س ال�رصور. ومل ي�سلم الق�ساة 



79

اأي�سًا، الذين يرت�سون، و�سهود الزور، والك�ساىل، من العذاب فى دوائر 

عبيد  وال�سبقيني  واخلائنني  والغ�سا�سني  واملنافقني  الل�سو�س  مع  اجلحيم، 

ال�سهوات، كل ح�سب الآثام التى ارتكبها. 

وال�سفاء  واخلري  التقوى  اأهل  اجلحيم  فى  الأ�رصار  هوؤلء  ويقابل 

واملجد  ال�سهرة  عليها  ا�ستحقوا  جليلة  باأعمال  قاموا  الذين  الفردو�س،  فى 

يثبتون  الذين  والقدي�سني  الله،  �سبيل  فى  واملجاهدين  احلكمة،  حمبى  من 

ميكن  اأنه  الفال�سفة  يوؤكد  التى  احلقيقة  بحب  مزودة  الب�رصية  الطبيعة  اأن 

للب�رص  الإن�سان  بحب  مزودة  هى  كما  الأ�سياء،  طبيعة  من  ا�ستخال�سها 

ك�سفة اأوىل للح�سارة التى ل غنى عنها ذلك اأن العامل ل ميكن اأن ي�ستمر 

دون احلب الذى يجمع النا�س فى رابطة اإن�سانية واحدة. 

غري اأن دانتى كان قادرا على اأن ي�سع �سخ�سية مقد�سة مثل البابا فى 

اجلحيم، لأنه خرج على الروح امل�سيحية وهدد م�سالح الوطن، بينما ي�سع 

�سخ�سية اإباحية عربيدة مثل مانفريد فى املطهر، لأنه متتع يف حياته بالنخوة 

وال�سهامة. وعلى املنوال نف�سه و�سع دانتي �سيجر دي برانت لهرطيق يف 

الفردو�س، لأنه مل يتنازل عنه. وميكن اأن ن�سف هذا التناول الذى يوؤلف 

بني املتعار�سات باأن ال�سفة الطيبة فى الب�رص تغفر اإثما عظيما، واأن الإثم 

العظيم الذى ي�سدر عن رجل الدين ل ي�سلح معه �سفح اأو غفران. وهذا 

يعنى اأن الف�سيلة اخللقية مقدمة عند دانتى على الإميان الدينى، واأن هذه 

الف�سيلة  مثل هذه  اأن غياب  �سلوكا خ�سي�سًا، على  اأن متحو  الف�سيلة ميكن 

ممن هو نبع لها ل يجدى معه اأى تربير مهما يكن مقامه.

الدارجة،  فلورن�سا  بلهجة  الإلهية”  “الكوميديا  الليجرى  دانتى  كتب 

وبالتحديد لهجة النخبة املثقفة التى ينتمى اإليها، ويتفق مع م�سمونها الفكرى 

وقالبها ال�سكلى، واإن عرف اأن دانتى بداأ كتابتها بالالتينية، ثم عدل عنها 

واأعاد كتابتها بلهجة فلورن�سا، وا�ستطاع اأن يرتقى بها حتى اأ�سبحت لي�ست 

فقط اللغة الر�سمية فى بالده، التى انت�رصت على اأو�سع نطاق، واإمنا لغة 

الثقافة الوطنية، والأدب الرفيع البعيد عن ال�سنعة واملبالغة.
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وبني موؤلفات دانتى كتاب اللغة الالتينية عن اللغة العامية يطرح فيه 

وجهة نظره فى هذه اللغة الب�سيطة اجلميلة التى ا�ستخدمها فى تاآليفه ال�سعرية 

الكتابة  ع�سور  من  جديدًا  ع�رصًا  و�سكلت  الف�ساحة،  درجات  باأعلى 

املجتمع  دانتى  فيه  يقيم  الذى  اخلالد  الأثر  هذا  نتاأمل  وعندما  والإن�ساء. 

الإن�سانى من الأفراد والأحداث تقييما مو�سوعيًا، لكى يخل�س الب�رصية من 

اأدرانها ويغر�س فى نف�سها ال�سكينة، لبد من الإ�سارة اإىل اأنه ثمرة العلوم 

والفنون ال�سائدة فى الع�سور الو�سطى كما كانت “الإلياذة” و”الأودي�سة” 

ح�سيلة معارف ع�رصها وثمرة ح�سارة اليونان، كل املعارف التى ترد 

فى “الكوميديا الإلهية” تلقاها دانتى من كتب الرتاث التى كان يقروؤها على 

�سوء ال�رصاج فى لياليه الطويلة. وكما احتفت الثقافة العربية احلديثة مثل 

كثري من ثقافات العامل “بالإلياذة” و”الأودي�سة” لهومريو�س، وبـ”النيادة” 

لفرجيل، وبـ”م�سخ الكائنات”، و”فن الهوى” لأوفيد، احتفت بالكوميديا 

الإلهية  للكوميديا  الكاملة  العربية  الرتجمة  �سدور  فعند  لدانتى.  الإلهية 

نهاية  بها ح�سن عثمان على مدى ع�رصين عامًا، و�سدرت فى  قام  التى 

اخلم�سينات وال�ستينات ا�ستقبلها النقاد بحفاوة �سديدة وفى مقدمتهم من اأعالم 

عبد  �سالح  مندور،  حممد  عو�س،  لوي�س  ح�سني،  طه  والتنوير  الثقافة 

ال�سبور.

فى  طبعه  واأعيد   ،1930 فى  �سدر  دانتى  عن  كتاب  فوزى  ولطه 

اأغ�سط�س  فى  �سدر  اأقراأ  �سل�سلة  وفى  عثمان.  ح�سن  بقلم  مبقدمة   1965

1956 كتاب “دانتى” مل�سطفى اآل عيال. واهتم بالكتابة عن دانتى يو�سف 

ال�سارونى فى كتابه “مع الأدباء” املجل�س الأعلى للثقافة 1999م وحممد 

اإ�سماعيل حممد يف جريدة “الأخبار فى 18 نوفمرب1970، وحممد العزب 

مو�سى يف الر�سالة اجلديدة فى يناير 1955، وغريهم.
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�ضافوناروال 

 )1453م – 1498م(

الدولة والدين
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على الرغم من اجلهود الفائقة التى بذلتها الثقافة العربية فى درا�سة 

الرتاث الإن�سانى قدميه وحديثه، وفى ترجمة الكثري من الآثار اخلالدة 

فى جمالت املعرفة والإبداع، فال يزال هذا الرتاث بحاجة اإىل املزيد 

التى تدر�س ما مل يدر�س، وترتجم ما مل  الدرا�سات والرتجمات  من 

يرتجم، اأو تعيد درا�سة وترجمة ما در�س وترجم ب�سورة غري جيدة، 

من هوؤلء الذين ي�ستحقون املزيد من الدرا�سة النقدية، وترجمة اأعماله 

الكاملة التى فقد بع�سها، نذكر ا�سم الراهب الثائر جريو لمو �سافونا 

“�سافونارول”  عثمان  ح�سن  الدكتور  كتاب  با�ستثناء  اأنه  ذلك  رول. 

كتبه  الذى  امل�رصى فى 1947 والف�سل  الكاتب  دار  الذى �سدر عن 

النه�سة”  ع�رص  فى  الفكر  “ثورة  كتابه  فى  عو�س  لوي�س  من  كل 

“اأبرز �سحايا  ملوؤ�س�سة الأهرام، 1987 )ورم�سي�س عو�س فى كتابه 

امل�رصية  )الهيئة  برونو”   – �سافونارول   – جاليليو  التفتي�س:  حماكم 

فى  رول  �سافونا  عن  اآخر  اأحد  يكتب  فلم   )2005( للكتاب،  العامة 

اأو  الأ�سوات،  اأحد   )1498  –  1452( و�سافونارول  العربية.  اللغة 

اأول الأ�سوات، املوؤثرة التى خرجت على الع�سور الو�سطى بكل ما 

اأثقلها من كبت وتقاليد متزمتة، فر�سها الباباوات على احلياة الزمنية، 
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اأو فر�سها نظام احلكم ال�ستبدادى بالتعاون مع رجال الدين، وحل 

حملها فى ع�رص النه�سة وما بعدها ف�سل ال�سلطة الدنيوية عن ال�سلطة 

للفرد  التى حتقق  احلرة  النزعات  ون�سوء  اخليال،  وانطالق  الدينية، 

ذاته واإرادته، وتدافع عن حقوق ال�سعب. قراأ �سافونارول فى طفولته 

اأقبل بنهم  اأ�رصته هياأته لدرا�سة الطب فقد  اأن  الإجنيل وتاأثر به. ومع 

�سيطرة  ب�سبب  ير�سيه  ما  اجلامعة  فى  يجد  ومل  الفل�سفة.  قراءة  على 

دوق  بالط  عن  �نقطع  كمنا  عنها،  فانقطع  طالبهم،  على  �لأ�صاتذة 

املدينة التى ن�ساأ فيها، مدينة فريارا، لكرثة ما �سهده فى ق�سورها من 

�رصاعات الأ�رصة الواحدة، وما تزخر به حياتها من بهرجة وترف 

وجمون يتجاوز كل حد. اأما ما كانت هذه املدينة تقيمه من احتفالت 

ال�سعب  لإلهاء  �سافونارول حيلة  فيها  فقد راأى  ومهرجانات �ساخبة، 

املعا�رصة  الدول  تفعل  كما  واحلكم،  ال�سيا�سية  فى  التفكري  عن  و�سغله 

من ح�سد اجلماهري الغفرية فى مباريات كرة القدم. وحتت تاأثري حياة 

�حلياة  فى  �لنخر�ط  على  �صافونارول  �آثرها  �لتى  و�لوحدة  �لتاأمل 

العامة، اجته اإىل ال�سالة والطبيعة واملو�سيقى، متطلعا فى اأحالمه اإىل 

وطن اآخر، كر�س حياته من اأجله.

فلورن�سا،  اإىل  فريارا  من  الرحيل  غري  له  خمرج  هناك  يكن  ومل 

�سلك  فى  والع�رصين،  الثالثة  �سن  فى  وهو   ،1475 �سنة  والدخول 

ويك�سف  يحتمل.  ل  ف�ساد  من  العامل  فى  ما  على  احتجاجا  الرهبنة 

اخلطاب الذى كتبه �سافونارول اإىل اأبيه عقب رحيله عن حزنه ال�سديد 

اآخر  العامل. وهناك خطاب  على غياب اخلري واملحبة والتوا�سع عن 

يذكر  طويلة،  ب�سنوات  التاريخ  هذا  بعد  اأمه،  اإىل  �سافونارول  كتبه 

فيه اأنه يعي�س فى رعاية امل�سيح بعيدًا عن فريارًا، ويهب حياته خلدمة 

الآخرين. 
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ت�سكل حياة �سافونارول فى دير كني�سة القدي�س مرق�س فى فلورن�سا 

قراءة  على  فيها  اأقبل  بعدها،  ما  لها  كان  جهاده،  فى  اأ�سا�سية  مرحلة 

الكتب الدينية والعلمية اأثناء تاأدية اخلدمات لرهبان الدير، اأحط اأعمال 

احلديثة،  الأزمنة  فى  املال  مع  ال�سلطة  تتحالف  وكما  فيه،  النظافة 

طمعًا  التاريخ  هذا  فى  الأمراء  مع  البابا  بزعامة  الدين  رجال  حتالف 

الأهلية بني  ن�سوب احلرب  فى  اأثره  له  كان  املادية، مما  املكا�سب  فى 

كل  فى  الفو�سى  وانت�سار  احلاكمة،  الأ�رص  وفى  ال�سيا�سية  الأحزاب 

مكان. وزاد الو�سع �سوءًا الأخطار اخلارجية التى كانت تهدد اإيطاليا 

متمثلة فى اأطماع الدول املجاورة. وقد اأتاحت درا�سات �سافونارول 

املتعمقة فى فل�سفة القدماء وعلى راأ�سهم اأفالطون )428 – 348 ق.م( 

هذه  فى  قراأه  ما  بع�س  من  يفيد  اأن  ق.م(   322  –  384( واأر�سطو 

الفل�سفة واإن اأخذ على فل�سفة اأر�سطو ماديتها.

وفى  الو�سطى  الع�سور  مفكرى  بع�س  من  �سافونارول  اأفاد  كما 

اآراء  بع�س  ومن   )1274  –  1225( الإكوينى  توما�س  مقدمتهم 

املعرفة  فلورن�سا. وبهذه  التى تكونت فى  املحدثة  الأفالطونية  مدر�سة 

القدمية  للفل�سفة  التحم�س  فى  فلورن�سا  اأهل  مغالة  �سافونارول  رف�س 

امل�سيحية  والديانة  املقد�س  الكتاب  ح�ساب  على  ياأتى  لأنه  وحماكاتها، 

املا�سى،  باأوتاد  العقول  يربط  اأنه  اإىل  اإ�سافة  الع�رص،  وظروف 

ال�سعراء  ومن  اجلديدة.  الأفكار  على  اآفاقها  ات�ساع  دون  ويحول 

والكتاب القدماء الذين هاجمهم �سافونارول فرجيل )70 – 19ق.م( 

 –  1304( برتارك  هاجم  املحدثني  ومن  8ق.م(   –  65( وهورا�س 

1374( وبوكا�سيو )1313 – 1375( لأنهم كانوا جميعا على النقي�س 

من �سافونارول، يقدرون القدماء، ويدعون اإىل اإحياء اأدبهم، واإعادة 

جمد روما القدمي.

هذا  فى  حق  على  يكن  مل  �سافونارول  باأن  نعرتف  اأن  ويجب 
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للم�سيحية،  املقابلة  ال�سفة  اأو فى و�سعه على  القدمي،  للرتاث  الرف�س 

لأن هذا الرتاث الذى كان يدر�س فى الأكادمييات فى جنوب اإيطاليا 

و�سمالها اأ�سهم مع غريه من العوامل فى �سنع ع�رص النه�سة، مبا بذره 

على  �ساعد  الذى  املنهج  وهو  البحث،  فى  التجريبى  املنهج  بذور  من 

تقدم العلوم الطبيعية حني يت�سلح بالنقد. ويعد �سافونارول، فى املح�سلة 

النهائية من املمهدين لهذا الع�رص، باإعالئه من قيمة العقل والتجربة، 

للدولة  �سافونارول  روؤية  تلخي�س  وميكن  الدين  مع  تناق�س  غري  فى 

احلقوق  حلماية  �سامية  روحية  كقوة  والإميان  بالدين  مت�سك  اأنه  فى 

لالنحالل  �ستارًا  اأو  ذريعة  تتخذ  والقهر،  للظلم  طيعة  كقوة  ولي�س 

والف�ساد. ومع اأن حياة �سافونارول فى الدين كانت هادئة، فقد راأى 

الدير،  حاجة  من  اأ�سد  اإليه  اخلارج  فى  العري�س  اجلمهور  حاجة  اأن 

من  �سافونارول  وبانتقال  احلياة.  وخمازى  الع�رص،  م�ساوئ  لك�سف 

وراء جدران الدير العالية اإىل احلياة العامة اطلع على اأو�ساع ما كان 

ميكن اأن يطلع عليها لو اأنه ظل فى الدير، كان من نتيجتها رفع م�ساعله 

ال�سخ�سية  مل�ساحلهم  اإل  يعملون  ل  الذين  احلكم  ورجال  الكني�سة  �سد 

وم�سالح من يت�سل بهم، على ح�ساب العقيدة وح�ساب الوطن.

ويكفى اأن نذكر اأن الكثري من الباباوات ورجال احلكم مل يكونوا 

وكانوا  النتخابات،  وتزوير  بالر�سوة  اإل  مقاعدهم  اإىل  ي�سلون 

يتم�سك  التى  والتق�سف  التبتل  حياة  ل  والبذخ،  اللهو  بحياة  ياأخذون 

اإليها الدين. وبينما كانت ال�رصائب الباهظة  بها �سافونارول، ويدعو 

منها،  يعفون  الأغنياء  كان  عليهم،  تفر�س  الفقراء  طاقة  تفوق  التى 

يقدم  اأن  اإىل  �سافونارول  دفع  مما  زهيدة،  مببالغ  اإل  يطالبون  ول 

اقرتاحًا باأن ت�سبح ال�رصائب على الدخل ت�ساعدية حتى تتوفر العدالة 

خطبه  وفى  �سديدة.  مبعار�سة  قوبل  اقرتاحه  اأن  غري  حت�سيلها،  فى 

ومواعظه هاجم لعب القمار الذى كان يجرى بني الآباء فى ح�سور 
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الأبناء وهاجم املرابني، واعترب اأن جتنب الآثام فى ال�سلوك ال�سخ�سى 

لل�سالة  قيمة  ول  و�سوم  �سالة  من  الدين  فرو�س  اأداء  على  مقدم 

اإن  اآرائه املعنة قوله  اإذا نبعا من القلب والأعماق. ومن  اإل  وال�سوم 

م�ساعدة الفقراء خري من التربع للكنائ�س ل�رصاء التذكارات، وف�سيلة 

الإن�سان الكربى هى التوا�سع حيال كل الطبقات. 

ويذكر �سافونارول اأنه اأنقذ مكتبة اآل مديت�سى من التبديد وال�سياع، 

وفتحها لل�سعب الفلورن�سى الذى مل يكن لديه �سوى مكتبة واحدة حمددة 

القيمة فى دير القدي�س مرق�س. واآل مديت�سى اأ�رصة اأر�سقراطية تقلدت 

ول�سافونارول  ع�رص.  الثانى  القرن  اإىل  تاريخها  ويرجع  احلكم، 

بالإيطالية،  واأكرثها  بالالتينية  بع�سها  و�سع  عديدة،  فل�سفية  كتابات 

فيها  بيانه فى اخلطب واملواعظ، عر�س  بيانها عن  تقل فى جمال  ل 

الأ�سياء وتكوينها وف�سادها، وللطبيعة فى تدرجها من اجلماد  ملاهيات 

اإىل الإن�سان. 

النف�س  عن  املوؤلفات  هذه  فى  �سافونارول  حتدث  الإن�سان  وعن 

املرهفة التى ت�سعر باملح�سو�سات املادية والروحية، والنف�س النباتية التى 

تنمو وتتوالد، والنف�س الناطقة التى متكن الإن�سان من اإدراك املجردات 

املعرفة  نظرية  النف�س  البحث عن  بهذا  احلقيقة. ويت�سل  بحثه عن  فى 

اإىل  وتنتقل  والأ�سباب،  واملبادئ  احلقائق  من  العلوم  من  تبداأ  التى 

املجهول، ومن املرئى اإىل غري املرئى، ومن اجلزئى اإىل الكلى... 

وللحد�س مكانه فى هذه النظرية كقوة خطرية قادرة على املعرفة بال 

مقدمات وبال ا�ستفراد، حيث اإن العلم احلقيقى فى نظر �سافونارول هو 

علم الالهوت، فى حني اأن الفل�سفة تنق�سم اإىل ق�سمني: عقلية وو�سعية، 

الو�سعية  الفل�سفة  املنطق، وجمال  العقلية  الفل�سفة  ولكل جماله. جمال 

هو  احليوان  عن  الإن�سان  مييز  وما  وال�سيا�سة.  والقت�ساد  الأخالق 

الإرادة، والإرادة حرة، فاإذا فقدت حريتها بالإمالء والق�رص عجزت 
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عن الفعل. ول يجد �سافونارول غ�سا�سة فى حكم الفرد طاملا اأن هذا 

احلكم  �سد  بالطبع  كان  ولكن  اخل�سال  حممود  فا�سل،  اإن�سان  الفرد 

ثالثة  بحث يف  املهمة  �سافونارول  اأبحاث  املطلق. وبني  الديكتاتورى 

اأن  الأول  جزئه  فى  يذكر  فلورن�سا”  فى  احلكم  “نظام  عنوانه  اأجزاء 

اإىل  اأى  �سعبيا  انتخابا  تنتخب  مدنية  اإىل حكومة  بحاجة  فلورن�سا  �سعب 

نظام جمهورى، ويبني فى جزئه الثانى ف�ساد احلكم املطلق، ويدعو فى 

اجلزء الثالث اإىل اإن�ساء جمل�س اأعظم يحمى الأغلبية من �سطوة الأقلية. 

ولأن اخلوف عادة ما يكون من الأغلبية على الأقلية، فاإن �سافونارول 

الأقلية  من  ال�سعيفة  الفقرية  الأغلبية  خوف  اأى  العك�س،  هنا  يق�سد 

الغنية، �ساحبة ال�سلطة والنفوذ وعندما كانت فلورن�سا تعيد النظر فى 

نظام احلكم، وتبحث �سئون الك�سب وال�رصائب على التجارة واحلرف 

الدميقراطية  اجلديدة  القوانني  وت�سدر  العدل،  ت�سمن  التى  ال�سناعية 

التى تنظم العالقة بني الدولة والرعية، كان ل�سافونارول القدح املعلى 

املوؤ�س�سني  اأحد  منه  جعل  ال�سعب  مب�سلحة  احتفال  من  عنه  عرف  مبا 

تعنى  ال�سعب  وم�سلحة  الطغيان”  اأ�سكال  لكل  املعادية  ال�سيا�سية  للنظم 

ح�سن اختيار العاملني فى الوظائف اختيارًا مو�سوعيًا يت�سم بامل�ساواة، 

حتى تكون احلكومة وطنية، ت�سهر على حماية املمتلكات والأرواح، 

وتعفو عن املعتقلني املعار�سني من اأن�سار احلكومات ال�سابقة. 

وقد حاول بع�س املعا�رصين ل�سافونارول الإيقاع به باإيهامه باأنه 

ميلك القدرة على التنبوؤ بامل�ستقبل، اإل اأنه رف�س الت�سليم بذلك على طول 

اخلط، وقال اإنه ل يعدو اأن يكون دار�سًا علميًا لالأحداث، ي�ستخل�س 

منها نتائجها املرتقبة على �سوء ال�سياق الذى تقع فيه اأو مت�سى عليه، 

مع ت�سليمه اأو عدم اإنكاره لإمكانية منح الب�رص هذه القدرة على التنبوؤ من 

قبل املالئكة. ومن هذه ال�ستنتاجات التى اآمن ب�سحتها غ�سب الله على 

ال�سعب الفلورن�سى، واقرتاب اإنزال العقاب والويالت عليه، فى الدنيا 
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والآخرة على ما ارتكب من خطايا واآثام. ورغم خ�سوع �سافونارول 

الدين واحلرية،  املدافعة عن  اأقواله  لت�سحيح  للكني�سة وا�ستعداده  التام 

البابا  �سدر  يوغروا  اأن  بحتة  �سيا�سية  بدوافع  خ�سومه  ا�ستطاع  فقد 

يعر�سها  واأنه  فلورن�سا،  �سد  يعمل  �سافونارول  باأن  بالدعاء  عليه، 

للخطر باإثارة النا�س وحتري�سهم ون�رص العقائد الباطلة، فمنعه البابا من 

فى هذه اخلطب من هجوم  ي�سلم  نف�سه مل  البابا  واأن  اخلطابة، خا�سة 

�سافونارول املبا�رص عليه وعلى الدولة. وف�سلت جميع املحاولت لراأب 

ال�سدع بني البابا و�سافونارول. 

وملا ا�ستد بينهما ال�رصاع بعد اأن و�سف �سافونارول الكني�سة باأنها 

كاملراأة التى ترحب بالأغنياء وتق�سى الفقراء، وو�سف فلورن�سا باأنها 

�سافونارول.  وحماكمة  لعزل  خطة  البابا  و�سع  ل�سو�س،  مغارة 

البابا،  طاعة  لرف�سه   1497 مايو   13 فى  احلرمان  قرار  و�سدر 

وال�سك فى هرطقته وكان القرار باطال لأنه مل ميهر بتوقيع كل اأع�ساء 

اللجنة الر�سولية التى ين�س القانون على اإطالعها عليه، ف�سال عن اأن 

اإن مل  باأن قرار احلرمان  البابا  بلغة غري جازمة. وهدد  القرار كتب 

يعر�س  مما  باأ�رصها،  فلورن�سا  منه  ت�سلم  فلن  �سافونارول  على  يطبق 

�سناعتها وجتارتها وحرفها للك�ساد والتوقف.

من  �سافونارول  �سورة  لت�سويه  ونتيجة  البابا،  تهديد  من  وخوفًا 

جانب اأعدائه، �رصبت احلكومة عر�س احلائط بالقانون، واأ�سدرت 

اأمرًا بنفى �سافونارول، وا�ستخدمت القوة فى القب�س عليه، وحماكمته 

حماكمة غري عادلة، اأدين فيها بالإجماع. واأثناء حماكمة �سافونارول 

التى ا�ستغرقت اأكرث من �سهر تعر�س فى ال�سجن لألوان من التعذيب 

البدنى ل يتحملها ب�رص، حرفت فيها اأقواله وانتحلت حتى يت�سنى اإدانته 

واحلكم باإعدامه. وكانت التهم امللفقة ادعاء النبوة، والتدخل فى �سئون 

الدولة، وبث الرعب من انتقام ال�سماء فى نفو�س الإيطاليني. و�سباح 
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�ساحة  اإىل  م�سددة  حرا�سة  و�سط  �سافونارول  اقتيد   1498 مايو   23

واحلراب.  الأ�سلحة  يحملون  الغوغاء  من  بجمهور  اخلا�سة  الإعدام 

وبعد اإعدامه اأحرقت جثته، واألقيت بقاياها املتفحمة فى مياه النهر.
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 ميكافيللى 

 )1469 – 1527م(

ال�ضيا�ضة واالأخالق
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والكراهية  الفهم  ل�سوء  تعر�س  ا�سما  الأوروبى  التاريخ  يعرف  ل 

الكتب  من  كتاب  يتعر�س  ومل  ميكافيللى،  نيقول  تعر�س  مثلما  والهجوم 

الذائعة ل�ستغالل املوؤيدين واملعار�سني ملوؤلفه كما حدث لكتاب “الأمري”. 

قراءة حياة  اأح�سنوا  الذين  الفال�سفة واملفكرين  املن�سفني من  فاإن  هذا  ومع 

واأعمال ميكافيللى ل يقلون عددًا وعتادًا عن الآخرين الذين مل يقراأ الكثري 

ت�سلطت  التى  اأفكاره  �سيئًا عن  يعرفوا  اإنتاجه، ومل  من  واحدة  كلمة  منهم 

على العقل الأوروبى حقبا طويلة منذ ع�رص النه�سة، اأو يلموا ب�سخ�سيته 

التى ات�سمت بالإميان ال�سديد وا�ستقامة ال�سلوك، ورقة ال�سمائل.

اأنه خان وطنه  بع�سهم  ت�سويه �سورته، وادعى  لقد حاول خ�سومه 

اأن حياة  الوطن؛ غري  البابا، وتقدمي م�ساحله على م�سالح  بالتحالف مع 

التحالف لو  التى عا�سها ميكافيللى تدح�س هذا الدعاء، لأن هذا  الكفاف 

واأقل  الدعة والرتف.  عليه، وعا�س حياة  الأموال  لتدفقت  كان �سحيحًا 

احلديث  ال�سيا�سى  الفكر  متثل  اإنها  ميكافيللى  اأعمال  عن  يقال  اأن  ميكن  ما 

التى  املتوارثة  التقاليد  على  اخلارج  اجلديد  الفكر  هذا  �سوره.  اأقوى  فى 

توؤمن بالقوة الغا�سمة وحدها �سبياًل لتحقيق الأمن للدولة، وباملنهج العلمى 

�سبياًل للبحث واملعرفة. اأما بالن�سبة مليكافيللى فكان فكره يتحرك حتت مظلة 
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اآمنوا بها واأر�سوا دعائهما توحيدًا  اأوائل من  الدعوة القومية التى يعد من 

اإذا  ولكن  ال�ستبدادى.  واحلكم  الدينية  النق�سامات  فرقته  الذى  للوطن 

كان هذا التفاوت بني الرف�س والقبول قد جرى فى حياة ميكافيللى وبعد 

اإىل  اهتدت  ميالده،  تاريخ  من  قرون  اأربعة  بعد  اإيطاليا،  فاإن  رحيله، 

كبطل  بذكراه  احتفلت   1866 ففى  بف�سله.  واعرتفت  ال�سحيح،  املوقف 

قومى مل جتد فى لغتها ما يكتب على قربه اإل عبارة : “ل مديح يليق بقدر 

هذا ال�سم العظيم”.

ومن الثابت اأن ميكافيللى تعمق فى درا�سة الرتاثني اخلالدين اليونانى 

وهى  فلورن�سا،  جامعة  حما�رصات  اإىل  ا�ستماعه  مرحلة  فى  والالتينى، 

والفلك  والهند�سة  واحل�ساب  والنحو  واملنطق  اخلطابة  فى  حما�رصات 

الذى  الوحيد  تكن زاده  الرتاثني، مل  بهذين  اأن معرفته  واملو�سيقى. غري 

التاريخ،  فى  متبحرة  قراءات  الزاد  هذا  يرفد  كان  واإمنا  بنف�سه،  ح�سله 

جتلت فى كل كتبه، خا�سة كتاب “تاريخ فرن�سا”.

كما رفد هذا الزاد واأثراه خربة عملية مكت�سبة من املنا�سب التى �سغلها 

التى امتدت من عام 1498  الدول املختلفة  فى بالده، ومن �سفاراته فى 

على  والأمراء  امللوك  ق�سور  فى  يتعرف  اأن  فيها  له  اأتيح   ،1512 اإىل 

فى  واأ�ساليبهم  الع�رص،  لأحداث  روؤيتهم  على  يقف  واأن  احلكم،  رجال 

العمل ال�سيا�سى. واأغلب الظن اأن اأفكاره ال�سيا�سية فى احلكم، التى �سمنها 

كتابه ال�سغري احلجم “الأمري” عام )1513( تبلورت ب�سكلها النهائى حتت 

تاأثري هذا كله، خا�سة ما يت�سل منها بالد�سائ�س واملوؤامرات والغدر على 

كل امل�ستويات، القومية والدولية، معلية من قانون القوة واملكر واحليطة 

فى ارتقاء كر�سى احلكم، وفى املحافظة عليه، وفى تدعيم الدولة بقوتها 

الذاتية، ل بالقوى اخلارجية.

واملوقف الأمثل لرئي�س الدولة فى نظر ميكافيللى اأن يكون مرهوبا بال 

كره. ولي�س �رصوريا لهذا الرئي�س اأن يلتزم فى تعامله النزاهة والوفاء، 
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والوفاء.  بالنزاهة  حتقيقه  ي�ستطيع  ل  ما  والأحابيل  باملكر  يحقق  قد  لأنه 

ي�ستحقون  من  مع  العهود  حلفظ  حمل  فال  اأخيارًا،  لي�سوا  النا�س  ومادام 

اإىل ملوك  التى وجهها ميكافيللى  الن�سائح والتدابري  القدح. هذه خال�سة 

واأمراء ع�رصه.

ومليكافيللى كتاب اآخر غري “الأمري”، بعنوان “مطارحات ميكافيللى” 

ترجمه اإىل العربية خريى حماد و�سدر فى بريوت عن دار الآفاق اجلديدة 

فى ثالث طبعات فى �سنوات 1962، 1979، 1982، على حني ترجم 

“الأمري” اأكرث من مرتجم اأف�سلها بال �سك ترجمة حممد خمتار الزقزوقى، 
لأنها اأكرث دقة ول�ستمالها على درا�سة حتليلية مطولة وتعليقات وحوا�سي 

�ستى على الن�س، و�سدرت عن مكتبة الأجنلو امل�رصية فى عام 1958، 

هذين  فى   .2010 عام  فى  طبعه  الثقافة  لق�سور  العامة  الهيئة  واأعادت 

اأن  واملثاليات  العاطفة  عن  بعيدة  عملية  بنظرة  ميكافيللى  يرى  الكتابني 

ال�سعب  اإىل طبيعة  يلتفت  اأن  اأن مي�سك باحلكم، فعليه  من يرد من احلكام 

الذى يحكمه، وعلى ال�سعب اأي�سًا اإن اأراد اأن يتعرف بدوره على طبيعته 

اخلا�سة تعني عليه اأن ينظر اإىل حكامه ليقراأ فيهم هذه الطبيعة.

الكني�سة،  وجود  تعاظم  اأن  يرى  الدين  من  ميكافيللى  موقف  وعن 

وات�ساع نطاق �سلطانها الزمنى، لي نبغى اأن يكون على ح�ساب الدولة. 

اأثارت  الدين،  �سطوة  على  ال�سوء  بالغة  باأمثلة  الباباوية  تاريخ  ويزخر 

الكثري من الفنت نتيجة التف�سريات الدينية املتزمتة التى يقدمها اآباء الكني�سة. 

ولهذا، على الدولة اأن حتد اأو تقل�س من �سلطة الكني�سة، حتى ميكنها اأن 

اإلغاء  بعدم  ميكافيللى  يو�سى  مقابلة،  ناحية  املدنى. ومن  نظامها  تفر�س 

الدين اأو ال�ستهانة به، بل العمل على تقويته فى غري تعار�س مع احلياة 

املدنية.

وعنده اأن حكم الأمري الذى ارتقى القيادة بعون ال�سعب خري من الذى 

امل�ساندة  اأن مثل هذه  النظر عن  النبالء له، وبغ�س  اأمريًا مب�ساندة  ي�سبح 
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جتعل الأمري اأ�سريًا للنبالء، فاإن هدف ال�سعب فى تقديره اأ�رصف دائمًا من 

هدف النبالء، لأن ال�سعب ل يبغى فى حياته اإل العدل والإن�ساف، بينما 

ل يبغى النبالء اإل الع�سف.

يفقد هذا  الذى  ال�سعب لالأمري مبثابة احل�سن احلامى. والأمري  وحب 

احلب لن تنفعه اأحكم القالع واحل�سون. والواجب املدنى يحتم على الفرد 

لي�ست  الوطن  وم�سلحة  اخلا�سة.  م�سلحته  على  الوطن  م�سلحة  تقدمي 

من  خوف  عن  ي�سدر  ل  الذى  اجلاد  بالعمل  واإمنا  واخلطب،  بالكلمات 

احلاكم. ويبيح ميكافيللى للحاكم اأن ينق�س العهود والتفاقيات والأحالف 

الدولية اإذا فقدت نفعها للوطن.

ولأن كل م�سلح يغري النظام القدمي بنظام جديد، فاإن كل امل�ستفيدين اأو 

املنتفعني بالنظام الزائل �رصعان ما يتحولون اإىل اأعداء له.

ومع اأن ميكافيللى يف�سل ف�ساًل تاما بني ال�سيا�سة والأخالق، ول يجد 

الو�سيلة”،  تربر  “الغاية  ملبداأ  تطبيقًا  الثانية  الأوىل  تراعى  األ  فى  حرجًا 

فاإنه فى موا�سع عديدة من كتابه “الأمري” يو�سى احلاكم اأو الأمري بعمل 

اخلري، لأن ال�رص ل يحفظ ال�سلطة ولي�س طريق املجد دون اأن يفقد القدرة 

على فعل ال�رص حني تدفعه الظروف اإليه، كاأن يكون هناك خطر داهم من 

اخلارج يقت�سى حتطيم كل العقبات لدرئه.

اآخر، �سواء كان هذا  اأن م�سلحة الوطن مقدمة على كل اعتبار  ذلك 

الفرد  م�سالح  بني  املفا�سلة  وعن  باجلماعة.  اأو  بالفرد  خا�سًا  العتبار 

وم�سالح اجلماعة فاإن الأولوية مل�سلحة اجلماعة. ويعيب ميكافيللى اأولئك 

�لذين ل يعرفون كيف يتجاوزون و�قعهم �إىل ما ينبغى �أن يكون، �رصط 

ميكافيللى  ويعول  للواقع.  جتاوزهم  يف  والع�سوائية  الفو�سى  يتجنبوا  اأن 

كثريًا على ال�سباب فى هذا التجاوز مبا ميلكون من طاقة وحيوية ل تتوفر 

لغريهم.
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مع  تتالءم  ل  التى  واملوروثات  التقاليد  على  ميكافيلى  خرج  وبذلك 

باأنها  ي�سفها  التى  امل�سيحية  املبادئ  على  نف�سه  الوقت  فى  الع�رص، وخرج 

مبادئ ال�سعف والوهن. وهذه املبادئ غري �ساحلة لإقامة دولة قوية فى 

من  عنده  اأف�سل  اجلمهورى  والنظام  الأر�س.  هذه  على  اأو  العامل،  هذا 

ال�سعبية  الأجواء  له  تهياأت  ما  اإذا  وحرية  رقيًا  اأكرث  لأنه  امللكى،  النظام 

املنا�سبة. وترجع هذه الأف�سلية اإىل اأن احلكم فى النظام اجلمهورى يكون 

فيها  يرتكز  التى  امللكية  الوراثة  طريق  عن  ولي�س  ال�سعب،  طريق  عن 

الهدف على الدفاع عن م�ساحلها اخلا�سة بامللك اأو الأمري، وعلى تثبيت 

نفوذه، على حني اأن ال�سعب، فى النظام اجلمهورى، يدافع عن ال�سالح 

املتغرية،  الظروف  تفر�سه  الذى  التغيري  على  قدرته  عن  ف�ساًل  العام، 

ول ميلك مثلها امللك اأو الأمري. وي�رصب ميكافيللى مثاًل بالرومان الذين 

�سهرة ميكافيللى  النظام اجلمهورى. ولأن  �سنة فى ظل  اأربعمائة  عا�سوا 

ك�ساحب فكر �سيا�سى كانت طاغية، مل يلتفت اأحد من الكتاب والنقاد اإىل 

ور�سائله  التاريخية  كتاباته  اإىل  اأو  والرواية،  امل�رصح  فى  الأدبى  اإنتاجه 

الأدبى  الإنتاج  الأقالم، لأن هذا  تتناوله  اأن  ي�ستحق  ما  ال�سخ�سية، وهو 

اأن  اأراد به  ال�سيا�سى الذى  اأ�سلوبه ل ينف�سل بالطبع عن فكره  الرفيع فى 

تكون الدولة الإيطالية دولة منظمة، مدنية، ذات �سيادة.
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 جيوردانو برونو 

 )1548 – 1600م(

احلرية واال�ضتنارة
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الإيطاىل جيوردانو برونو فى  الراهب والفيل�سوف وال�ساعر  ولد 

اإحدى القرى ال�سغرية جنوب اإيطاليا فى عام 1548، واأُعدم فى عام 

1600 فى �سن الثانية واخلم�سني. ويرتبط ا�سم برونو بالدعوة القومية 

ال�سماوية،  القوانني  ل  املواطنني،  على  الو�سعى  القانون  تطبق  التى 

ومبعنى اأدق �سيطرة الدولة املدنية على الدين ولي�س العك�س، وخ�سوع 

املجتمع للقوانني الو�سعية التى ت�سمن امل�ساواة واخلري للجميع.

اأن  وبعد  الدومينيكان،  دير  برونو  اخلام�سة ع�رصة دخل  �سن  فى 

ق�سى فيه نحو اأحد ع�رص عامًا قراأ فيها الرتاث القدمي الوثنى وامل�سيحى، 

الالتينية واليونانية والإ�سبانية، خلع نحو عام 1576 رداءه  باللغات 

�صلك  فى  �نخرط  منذ  �رتد�ه  قد  كان  �لذى  �لق�صي�س  رد�ء  �لدينى، 

الكهنوت فى عام 1572، وجاب البالد داخل اإيطاليا وخارجها حتى 

اأفكاره  فيه  يطرح  اأن  ي�ستطيع  م�ستقر  بحثًا عن مو�سوع  عام 1591 

الأباطيل،  وتدح�س  التع�سب  وتدين  العقل  توقظ  التى  احلرة  املادية 

وذلك برف�سه مناهج الأقدمني التى تتم�سك باملعنى احلرفى لالإجنيل، 

وبالتف�سري الواحد للدين، اإميانًا منه بتعدد التفا�سري التى متكن برونو من 

الأملانى  يد  بداأ طباعتها على  التى  املعا�رصة  الكتب  فى  الإطالع عليها 
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اآلة  اخرتاع  من  �سنني  خم�س  بعد   1455 عام  فى  جوتنربج  يوهان 

الطباعة فى عام 1450، وهى الكتب التى بلغ عدد عناوينها فى �سنة 

1500 نحون 300 األف عنوان، جتاوز نطاق اقتنائها النخب املو�رصة، 

وعربت بها الإن�سانية من القرون الو�سطى اإىل ع�رص النه�سة والعلم 

احلديث.

ا�ستغرقت رحالته اأو جولته فى الدول الأوروبية �ستة ع�رص عامًا 

من حياته، مل يعرف فيها الراحة اأو الأمان، ا�ستغل فيها فرتة طويلة 

عمل  من  اأكرث  فى  ذلك  بعد  يتقلب  اأن  قبل  عنه  انقطع  ثم  بالتدري�س، 

لك�سب الرزق. وانقطاع برونو عن التدري�س يرجع اإىل اأن املعلم فى 

الدين  رجل  حمله  ويحل  ال�سخ�سى،  ا�ستقالله  يفتقد  كان  التاريخ  هذا 

الذى يدمج علم الدنيا فى علوم الدين. وقد ظلت �سخ�سية املعلم على 

هذه ال�ساكلة، ل تتمتع باملكانة التى ت�ستحقها حتى بداية ع�رص النه�سة. 

ومع هذا فقد فا�ست هذه اجلولت باملناق�سات احلادة بينه وبني من التقى 

بهم من رجال الدين واأ�ساتذة اجلامعات واأهل الفكر فى البالد التى تنقل 

بينها، وفيها تبني برونو اأنه لي�ست هناك حقائق موؤكدة اأو قاطعة، واإمنا 

كل �سىء قابل لل�سك.

وحياة برونو ت�سبه فى بع�س وجوهها حياة املفكر وامل�سلح الدينى 

الهولندى اجلن�سية، اأرازمو�س )1469– 1536( الذى تاأثر به برونو 

كما  بينها.  اجلبال  اأو  البحار  تف�سل  ل  واحدة،  لإن�سانية  دعوته  فى 

تاأثر به برونو فى احتكامه اإىل العقل، وفى التنديد باجلهل واجلهالء، 

ودرا�سة امل�سيحية درا�سة مو�سوعية ل يتعار�س فيها العلم مع الدين. 

اجلمع  اإمكانية  يرى  ارازمو�س  كان  التعار�س  هذا  وجود  ولعدم 

بينهما، اأى اأن تكون عاملًا ومتدينًا فى اآن واحد.

العقل  بني  اجلمع  فى  الإ�سالمى  الرتاث  فى  امل�سمون  هذا  جند 

 –  1099( طفيل  وابن   )1037  –  980( �سينا  ابن  عند  وال�رصيعة، 
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كنور  العقل  اإىل  نظرتهما  فى  يقظان”،  بن  “حى  ق�سة  فى   )1187

القلب الذى نهتدى به اإىل احلقائق. وقريب من هذا اأي�سًا ما عرب عنه 

احل�سن الب�رصى فى القرن الهجرى الأول من اأن طلب العلم ل ي�رص 

بالعبادة، وطلب العبادة ل ي�رص بالعلم. واحل�سن الب�رصى اأحد زهاد 

باأنه  باملظهر، وو�سف  العلم، واهتم باجلوهر ل  الذين طلبوا  العرب 

�سحب الدنيا بج�سده وفارقها بقلبه.

ولبد من الإ�سارة اإىل اأن اأ�سلوب برونو فى عر�س اأفكاره متيز، 

اإلهام  من  اأفكاره  نبعت  �سواء  بالرفعة،  اأرازمو�س،  اأ�سلوب  مثل 

و�سف  واإن  وخواطره،  الفيل�سوف  منطق  من  اأو  وحد�سه،  ال�ساعر 

الن�سق والنظام،  تفتقد  باأنها �سذرات  بع�س املعا�رصين كتابات برونو 

وو�سفها اآخرون باأنها حافلة بال�سور والأخيلة، وذكر البع�س الثالث 

اأن عنايته بامل�سمون تفوق عنايته بال�سكل. واإذا طبقنا املالحظة الأخرية 

على اأ�سعاره التى يليها اأحيانًا �رصوح نرثية، فاإليها يرجع عدم انت�سار 

يهتمون  الذين  الدار�سني  اأو  اأي�سًا  النقاد  وجود  وعدم  الأ�سعار،  هذه 

بها، �سواء ما كتب منها بالإيطالية اأو الالتينية.

وكان اأول من ا�سطدم بهم برونو رجال الدين الذين ينتمى اإليهم. 

اأنه مل يكن يعلق فى �سومعته فى الدير  ذلك اأن الكثري منهم اأخذ عليه 

الذى عا�س فيه �سور القدي�سني، مكتفيًا بتعليق ال�سليب على احلائط، 

مما يعنى احتقاره لهوؤلء القدي�سني، وهو اتهام غري �سحيح، اأو اتهام 

العداء  هذا  على  وردًا  العقيدة.  �سليم  املتهم  هذا  يكون  حني  متع�سف، 

يكنونه ملخالفيهم، اعتربهم  الدين  الذى كان رجال  ال�سديد  البغ�س  اأو 

برونو جهلة يدعون العلم، ومل يكن يقبل التعامل معهم ب�سبب افتقادهم 

ف�سيلة الت�سامح وال�ستنارة التى يعدها جوهر القيم الإن�سانية، وغلبت 

ي�سلم من نقد برونو  اأحاديثهم. ومل  الع�سبية والتزمت واخلرافة على 

اأي�سًا اأ�ساتذة اجلامعة واأدعياء املعرفة، الذين راأى برونو اأنهم يعتنون 

بثيابهم واأناقتهم اأكرث من عنايتهم بعقولهم وثقافاتهم.
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اآرائه،  عن  تعبريه  فى  مواربته  وعدم  برونو،  ل�رصاحة  ونتيجة 

ال�سحيح،  الدين  عن  مارقًا  باعتباره  الزوابع  وجهه  فى  ثارت 

وتعر�ست بع�س حما�رصاته وكتاباته للنقد. وكان اأكرث ما اأثار غ�سب 

املعادين له من اأ�سحاب الفكر التقليدى حملة برونو على فل�سفة اأر�سطو 

التى مل يكن اأحد يغتفر الطعن فيها اأو معار�ستها.

“ظالل  كتابه  فى  برونو  ذكره  ما  اأي�سًا  له  املعادين  واأثار غ�سب 

من  خلق  ل  اأنه  من  ال�سخ�سيات،  اإحدى  ل�سان  على   )1582( املثل” 

يكون  مكان  كل  فى  يوجد  الذى  الله  من  القرتاب  واأن  العدم، 

باملعرفة العقلية، وبدرا�سة الطبيعة التى يحل فيها الله، ولي�س بال�سوم 

ت�ستبعد  اأن  والفل�سفية  العلمية  الدرا�سات  على  يتعني  ولهذا  وال�سالة. 

اأن تكون مبناأى عن الدين و�سلطته، بل  اأو  الدين من جمال البحث، 

ومبناأى عن كل حتيز، حتى ينتفى ال�رصاع بني العلم والدين.

ومع اأن الطبيعة اأو الكون يتاألف فى نظره من مادة وروح، فاإن 

الوحدة الأبدية جتمع بني كل الأ�سياء. وهذه الوحدة هى مفتاح املعرفة 

احلقيقية بالطبيعة والكون. وبف�سل هذه الوحدة املتعددة الأوجه تنب�س 

الكواكب باحلياة، وتتحرك فى مداراتها بطاقتها الداخلية احلية. وعن 

الفروق بني اأر�سطو وبرونو ميكن القول اإجماًل اإن الكون عند اأر�سطو 

فى  �سواء  نهائى،  ول  حمدود  ل  برونو  عند  اأنه  حني  على  حمدود، 

الزمان اأو املكان.

بذرة  ومتثل  طيبة،  عالمة  برونو  عند  الدائم  الكون  تغري  ويعترب 

كل �سىء فى نظره حده الأدنى. ومن هذا احلد يتكون احلد الأق�سى، 

فى  العامة  اأو  الكلية  اخل�سائ�س  تتجلى  كما  املطلق،  الروح  ويتجلى 

طيات املفردة واجلزء الي�سري. واإذا كان من امل�ستحيل وجود �سكل بال 

وبرونو  �سكل.  بال  مادة  هناك  تكون  اأن  كذلك  امل�ستحيل  فمن  مادة، 

ينفى عن احلياة املادية والروحية فكرة اأو حقيقة املوت، ويحل حملها 
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عليه،  يتبدى  الذى  الن�سجام  اأو  الرتكيب  افتقاد  ويعنى  التغيري، 

على  اأى  احل�سى،  الإدراك  على  تقوم  برونو  عند  الإن�سانية  واملعرفة 

التجربة واملالحظة، وهى ن�سبية.

من   1591 عام  فى  تلقى  ا�ستقراره،  وعدم  برونو  تنقل  واأثناء 

ق�رصه،  فى  لالإقامة  دعوة  مو�سينجو  ويدعى  الأثرياء  مواطنيه  اأحد 

ال�سخ�س كان  اأن هذا  يعلمه  اأن ما مل يكن برونو  لها. غري  فا�ستجاب 

على �سلة بالكني�سة، وبتحري�س منها نقل اإليها بع�س اأقوال برونو التى 

ال�سحر. وعندما طلب  اأعمال  من  اأو  كالطال�سم  له  وبدت  يفهمها،  مل 

على  لالإ�رصاف  �سبيله،  حلال  ومي�سى  يرحل  اأن  م�سيفه  من  برونو 

األقت  طبع اأعماله فى فرانكفورت، و�سا به عند �سلطات التفتي�س التى 

اإياه باخلروج على العقيدة امل�سيحية. وبنقد  القب�س على برونو متهمة 

الكني�سة برونو  تت�سلم  اأن  الكني�سة، وم�ساحبة اخلارجني عليها. وقبل 

لتحاكمه حماكم التفتي�س، كان مو�سينجو قد ا�ستوىل على مقتنيات برونو 

واأوراقه لتكون الدليل على اإدانته.

اإليه، مبا فيها  التى وجهت  التهم  اأن برونو اعتذر عن كل  ورغم 

الهرطقات التى لفقت له من جانب مو�سينجو، فلم تقبل الكني�سة اأو البابا 

هذا العتذار، ومل تقبل الكثري من اأفكاره التى ترى الذات الإلهية فى 

كل الكائنات، ورف�ست عودته اإىل الكني�سة، واأودعته ال�سجن فى مدينة 

البندقية ملدة ثمانى �سنني، انتهت باحلكم عليه بالإعدام حرقًا، وحظر 

ن�رص كتبه، دون اأن يتاح له من يدافع عنه �سد التهم التى وجهت اإليه، 

ومنها قوله اإن الأر�س تدور حول ال�سم�س.

كتابه  واأهمها  كتبه،  ن�رص  اإعدامه عن  بعد  تتوقف  املطابع مل  ولكن 

التى  موؤلفاته  ومن   .1612 عام  فى  �سدر  الذى  اخلطابة”  “�سناعة 
التا�سع ع�رص  القرن  نهاية  بعدها ن�رص فى  و�سعها فى عام 1590 وما 

بال�سل�سلة  برونو  ويق�سد  ال�سل�سلة”،  “حلقات  و  ال�سحر”  “فى  كتابيه 
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ال�سمو�س غري املوجودة التى تخ�سع كل �سم�س منها لنظام خا�س فى 

 1889 عام  فى  براج  فى  اأي�سًا  لربونو  وُطبع  نهاية.  له  لي�س  كون 

اأهداه برونو  اأهم كتبه، وقد  وهو من  “الرد على الريا�سيني”،  كتابه 

اإىل الإمرباطور رودلف الثانى. وكان قد اأهدى كتابه الأول “ظالل 

الأفكار” اإىل امللك هرنى الثالث فى باري�س.

من  �سنة  ثالثمائة  بعد  لربونو،  العتبار  يرد  اأن  التاريخ  وي�ساء 

اإعدامه، ويقام فى عام 1870 فى امليدان نف�سه، ميدان الأزهار الذى 

اأعدم فيه، متثال باحلجم الطبيعى، يقف �ساهدًا على دوره فى تر�سيم 

ع�رص النه�سة الأوروبية الذى ا�ستغرق ثالثة قرون من عام 1300 

�سحايا  على  �ساهدًا  التمثال  يقف  نف�سه  الوقت  وفى   ،1600 عام  اإىل 

الع�سور  فى  الإن�سانية  منه  عانت  الذى  الفهم  و�سوء  واملقت  الع�سبية 

الو�سطى و ما قبلها، فى دفاعها عن احلرية والعدل والتنوير.

كتابه  فى  اأدهم  على  العربية،  فى  برونو  عن  كتب  من  واأهم 

القد�س،  دار  ر��صبوتني”،  �إىل  �صقر�ط  من  تاريخية  “�صخ�صيات 
النه�سة  ع�رص  فى  الفكر  “ثورة  كتابه  فى  عو�س  ولوي�س   ،1974

ورم�سي�س   ،1987 والن�رص،  للرتجمة  الأهرام  مركز  الأوروبية”، 

عو�س فى كتابه “اأبرز �سحايا حماكم التفتي�س”، الهيئة امل�رصية العامة 

للكتاب، 2005.
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 جاليليو 

 )1564 – 1642م(

التجربة والربهان
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مل يكن العامل الإيطاىل جاليليو يطلب فى حياته اإل اأن مُي�سح له بحرية 

البحث عن احلقيقة، واأن ي�ستطيع الإجابة بدقة عن كل الت�ساوؤلت التى 

اأن  وقبل  قط.  منه  كْن  مُيَ فلم  الطلب  هذا  ب�ساطة  ورغم  عليه.  تطرح 

نتحدث عما عاناه جاليليو ب�سبب اأبحاثه واآرائه العلمية، يتعني اأن نذكر 

الأوىل  درو�سه  وتلقى   1564 فرباير   15 فى  بيزا  مدينة  فى  ولد  اأنه 

فى الآداب والعلوم الإن�سانية فى اأحد الأديرة التى التحق بها على يد 

اأثناء قيامه بتدري�سه املنطق. ويبدو  راهب جذبه اإىل التبحر فى الدين 

هذا  فى  تعاليم  ابنه من  يتلقاه  ما  يتابع عن قرب  كان  والد جاليليو  اأن 

اأول  فى  منه  فاأخرجه  الدين،  فى  ي�ستغرق  اأن  عليه  وخ�سى  الدير، 

فر�سة مواتية، حني اأ�سيب جاليليو بالرمد، ودفع به لدرا�سة الطب، 

حتى ي�سبح طبيبًا.

بيزا،  جامعة  فى  الطب  لدرا�سة  الدير  من  جاليليو  خرج  وعندما 

انفتحت اأمامه جمالت املعرفة والتمحي�س. وكانت الفل�سفة والريا�سة 

وال�سعر والت�سوير اأهم الفنون التى �سغل بها فى هذه املرحلة اإىل جانب 

ودقة  ذهنه،  �سفاء  وتذوقها  فهمها  على  �ساعده  وقد  الطب.  درا�سة 

مالحظته، ورف�سه الت�سليم باأية اأفكار ما مل ت�ستند اإىل الدليل، مهما يكن 
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مقام قائلها. وحتت تاأثري هذه القراءات وجد جاليليو نف�سه يعزف عن 

درا�سة الطب، ويقبل بكل حما�سة على درا�سة الريا�سيات، رغم اأنها 

مل تكن متنح �ساحبها الدخل الذى مينحه الطب. وبداأ بدرا�سة نظريات 

اإقليد�س، ثم نظريات اأر�سيميد�س الذى لقب جاليليو فى بع�س املراجع 

جاليليو  اأخذ  والريا�سيات  الطب  بني  الدخل  فرق  ولتعوي�س  با�سمه. 

يعطى بع�س الدرو�س اخل�سو�سية فيها. غري اأن ا�سم جاليليو مل يلمع 

اإىل   1589 من  بيزا  جامعة  فى  بالتدري�س  ا�ستغل  عندما  اإل  وي�ستهر 

.1592

وفى جامعة بيزا اكت�سف جاليليو جمموعة من الكت�سافات املهمة مثل 

املنحنى الهند�سى، وقانون املد واجلزر، واأعلن فى �سوء التجربة �سكه 

فى كثري من مقولت اأر�سطو، ورف�سه لأفكاره املتعلقة بعلم الفيزياء 

بنظرية  ول  الفلك،  فى  بطليمو�س  بنظرية  ل  اقتناعه  وعدم  والفلك، 

الكني�سة  ترف�سها  التى  ال�سم�س  حول  الأر�س  دوران  يف  كوبرنيك�س 

ويفندها العلماء، ولو اأنه عدل بعد ذلك عن راأيه بالن�سبة لكوبرنيك�س. 

واعرتف باأنه رف�سه فى الظاهر فقط، موؤكدًا اأن كوبرنيك�س كان على 

�سواب حني ذكر اأن ال�سم�س هى املركز، واأن الأجرام ال�سماوية هى 

التى تدور حول هذا املركز.

العلم  يقي�سون  من  جاليليو  دعا  والدين،  العلم  بني  التناق�س  وحلل 

ويبحثوا  املنهج  هذا  عن  يعدلوا  اأن  املقد�س  الكتاب  فى  جاء  ما  على 

العلم.  كلمة  مع  يتفق  الذى  احلقيقى  املعنى  عن  الدينية  الن�سو�س  فى 

وداخل جامعة بيزا و�سع جاليليو اأهم بحوثه فى حركة اجلاذبية التى 

ت�سع اأ�س�س علم الديناميكا. وقد ظلت هذه البحوث خمطوطة مل تن�رص 

اإل بعد وفاته بقرنني، وبع�سها ن�رص باأ�سماء اأخرى، ل با�سم جاليليو. 

ويحدثنا التاريخ باأن جاليليو لي�س وحده الذى �رصقت اأبحاثه، ون�سبت 

تتعر�س فى ذلك  العلمية كانت  الكت�سافات  بع�س  اإن  بل  اإىل غريه، 

الع�رص لهذا امل�سري نف�سه. ول�سدة عمق نظريات جاليليو العلمية، لي�س 
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من ال�سهل فهمها اأو عر�سها اإل فى الأكادمييات ومراكز البحث، مع 

اأهل الخت�سا�س.

ومع هذا ميكن اأن نذكر �سيئًا من جتاربه التى نق�س بها اأر�سطو، 

واأبرزها ما قام به من اأعلى برج بيزا حني األقى من ارتفاعه ال�ساهق 

فى  ف�سقطا  اأرطال،  ت�سعة  بينهما  الوزن  فى  الفرق  ماديني،  ج�سمني 

وقت متقارب جدًا يكاد يكون مت�ساويًا، وبالقطع اأقل من فرق الوزن، 

نتيجة مقاومة الهواء، كما يقول جاليليو، ولي�س كما يقول اأر�سطو من 

�أن �صقوط �لأثقل يكون �أ�رصع من �صقوط �لأخف بن�صبة �لفرق بينهما. 

منهج  هدمه  اأو  اأر�سطو  نق�س  فى  جاليليو  منهج  اأن  على  دليل  وهذا 

اأى على الربهان،  عقالنى بحت، اعتمد فيه على املنطق الريا�سى، 

وعلى التجربة وهى ال�ساهد، وهو منهج مل يعرفه اأر�سطو.

بهم  ويق�سد  يع�سده،  من  زمنه  فى  جاليليو  يجد  اأن  من  وبدًل 

اأر�سطو اخلاطئة،  باأقوال  اأ�ساتذة اجلامعة، وجدهم يتم�سكون  زمالءه 

خوفًا من عداء الكني�سة، ويكيدون جلاليليو، مما جعله يقدم ا�ستقالته من 

هذه اجلامعة، بعد اأن حتالفت اإدارة اجلامعة مع هوؤلء الأ�ساتذة على 

اإثارة امل�سايقات له.

بل  التاريخ،  هذا  فى  به  اأطيح  الذى  هو  وحده  اأر�سطو  ولي�س 

تعر�س  الوجود،  ت�سبق  املاهية  اأن  يرى  الذى  اأي�سًا،  اأفالطون  اإن 

للم�سايقات فى اأزمنة تالية من الوجوديني خا�سة ملا تعر�س له اأر�سطو 

ب�سبب روؤيته املثالية للماهية والوجود.

وعقب ا�ستقالة جاليليو من جامعة بيزا تعاقدت معه فى عام 1592 

جامعة بادو فى جمهورية فلورن�سا لكر�سى الأ�ستاذية فى الريا�سيات، 

وا�ستهل عمله مبحا�رصة عامة ات�سمت ببالغة البيان، وا�ستمر فى هذه 

ويذكر  العلمية.  اأجماده  اأكرب  فيها  حمققًا  1610م  عام  حتى  اجلامعة 

عن هذه اجلامعة اأنه كان من بني طلبة جاليليو، اأو ممن ا�ستمعوا اإليه 
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اجلن�سيات،  خمتلف  من  والنبالء  الأمراء  من  عدد  حما�رصاته،  فى 

واإمرباطور اأملانيا. وعلى نحو ما عانى جاليليو من زمالئه فى جامعة 

بيزا، مل ي�سلم اأي�سًا من زمالئه فى جامعة بادو، اإذ ن�سب اأحد الأ�ساتذة 

اأحد اخرتاعات جاليليو اإىل نف�سه، ولول اأنه كان بني الأ�ساتذة الآخرين 

جلاليليو  الخرتاع  هذا  اأن  تثبت  ب�سهادة  اأدىل  من  نف�سها  اجلامعة  فى 

لنطلى الدعاء الكاذب على التاريخ. ومن اخرتاعات جاليليو اأي�سًا 

التى حفظت له تلي�سكوب يقرب الأ�سياء ويكربها بن�سب اأكرث كثريًا من 

كل التلي�سكوبات ال�سابقة. وبف�سل هذا التلي�سكوب الذى اكت�سفه جاليليو 

جباًل،  القمر  فى  اأن  يثبت  اأن  ا�ستطاع  والأربعني  اخلام�سة  �سن  فى 

وبال�سم�س بقعًا، واأنهما لي�سا باجل�سمني التامني. ورغم اأنه مل يعرف عن 

جاليليو موهبة التاأليف امل�رصحى، فقد كتب من اأحداث حياته م�رصحية 

ارتداء  الأ�ساتذة  على  تفر�س  التى  ال�سكلية  اجلامعات  بتقاليد  فيها  يندد 

اأي�سًا عددًا  الروب اجلامعى داخل اجلامعة وخارجها. واألف جاليليو 

من ال�سونيتات اكت�سف بع�سها بعد وفاته، وال�سونيت عبارة عن ق�سيدة 

غنائية تتكون من 14 بيتًا، تتعدد فيها الأ�سكال والأوزان والقوافى، 

ومل ي�سبق جاليليو فى كتابة ال�سونيتات غري مواطنة تدعى برتارك فى 

القرن الرابع ع�رص الذى يوؤرخ به بداية ع�رص النه�سة الأوروبية.

وت�سكل حماكمة جاليليو �سفحة فى تاريخ مالحقة العلماء و املفكرين 

واملبدعني فى الع�سور الو�سطى، وانتزاع العرتافات من �سدورهم 

فى  ل  �سكلها  فى  الدينية  املعتقدات  مع  تتفق  مل  اإن  اأقوالهم  وحتريف 

وخمالفة  التجديف  تهم  حتيك  اأن  للمحكمة  يت�سنى  وبذلك  جوهرها، 

التى  التفتي�س  حماكم  اأحكام  وكانت  القدمية.  والكتب  الكني�سة  تعاليم 

الإعدام  بني  والأ�سفاد ترتاوح  بالقيود  مكبلون  ب�سحاياها وهم  تنزل 

واحلرق وال�سجن واجللد وم�سادرة الأموال. وحتى يتجنب جاليليو 

التى وردت فى كتبه  العلمية  التنكر لأفكاره  اإىل  الأحكام ا�سطر  هذه 

واأبحاثه، وي�سلم بالوهم الذى دفع اإليه.
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يوؤمن  التى  احلقيقة  كتم  يطق  املحاكمة مل  من  اأثناء خروجه  ولكنه 

“ولكنها  بها، فهم�س للمحيطني به دون اأن ي�سمعه اأحد غريهم بعبارة 

تدور” اإ�سارة اإىل حقيقة اأن الأر�س هى التى تدور حول ال�سم�س.

فقد  التجديف،  تهمة  به، وبرئ من  اأو يجهر  يعلن راأيه  ولأنه مل 

اكتفت الكني�سة بتحديد اإقامته فى بيته من 1633 حتى وفاته فى 1642. 

وبعد ت�سع �سنني من حتديد هذه الإقامة، ق�سى خم�سا منها فاقدًا الب�رص.

ويتمثل اهتمام الثقافة العربية بجاليليو فى اأربعة ف�سول بالغة العمق 

لأربعة من الكتاب والباحثني اأ�سحاب الباع القوى فى درا�سة الرتاث 

الإن�سانى وتاريخ احل�سارات، وهم :

�إىل 	  �صقر�ط  من  تاريخية  “�صخ�صيات  كتابه  فى  اأدهم  على 

را�سبوتني”، دار القد�س، بريوت، 1974.

موؤ�س�سة 	  “علماء واأدباء ومفكرون”،  اأني�س فى كتابه  عبد العظيم 

الأبحاث العربية، بريوت، 1983.

النه�سة 	  ع�رص  يف  الفكر  “ثورة  كتابه  فى  عو�س  لوي�س 

الأوروبية”، مركز الأهرام للرتجمة والن�رص 1987.

رم�سي�س عو�س فى كتابه “اأبرز �سحايا حماكم التفتي�س”، الهيئة 	 

امل�رصية العامة للكتاب 2005.
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 رينيه ديكارت 

 )1596 – 1650م(

ال�ضك واليقني
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اأ�سهر فال�سفة فرن�سا، واأبو الفل�سفة احلديثة التى فتحت اآفاق احلرية 

والدميقراطية وال�سرتاكية فى العامل، وعالمة فارقة فى تاريخ الفكر 

فيها  التالية، مبا  الع�سور  الفال�سفة والنقاد فى  تاأثر بها كل  الإن�سانى، 

الثقافة العربية.

ال�سهرة  اإىل  بالقيا�س  الكتب  من  ن�سبيا  �سئيل  عدد  غري  ي�سدر  مل 

“قواعد  الفل�سفة”،  “اأ�س�س   : الكتب  هذه  واأهم  حققها.  التى  الطاغية 

وعدد  ميتافيزيقية”،  “تاأمالت  املنهج”،  فى  “مقال  العقل”،  لتوجيه 

املكتملة،  غري  والذرات  والن�سو�س  والر�سائل  اليوميات  من  كبري 

ن�رصت خمطوطاتها مع بع�س موؤلفاته بعد وفاته، ولكنها كانت جمتمعة 

الو�سطى  الع�سور   : اأو ع�رصين  لتكون حدًا فا�ساًل بني عهدين  كافية 

علمية  ولالإن�سانية من معرفة  الفرد  لذات  قدمته  النه�سة، مبا  وع�رص 

املجالت  كل  فى  والرذائل،  الف�سائل  وبني  والنقل،  العقل  بني  متيز 

والأفعال، لي�س فى الرتاث الإن�سانى ما يناظرها فى القيمة والوعى، 

منذ و�سعها ديكارت بلغته املحكمة فى الن�سف الأول من القرن ال�سابع 

املدنية  احلياة  احلياة اخلا�سة على واجبات  فيها واجبات  ع�رص، وقدم 

العامة، اأو علم الأخالق على علم ال�سيا�سة، خمالفًا بذلك ميكافيللى فى 



118

تطبيقًا  ال�سيا�سة،  عن  الأخالق  لف�سل  فيه  يدعو  الذى  “الأمري”  كتابه 

لقاعدة اأن الغاية تربر الو�سيلة.

نذكر  اأن  يكفى  خلفها،  التى  اخلا�سة  الأوراق  هذه  اأهمية  ولبيان 

اأن  ا�ستطاع  لرك  دميوند  ويدعى  الإيرلنديني  الديكارتيني  اأحد  اأن 

ي�ستخل�س من ر�سائل ديكارت ويومياته �سريته الذاتية، وت�سمل حياته 

بهذه  اأعماله  فى  عنها  كثري  �سىء  يرد  ل  التى  وطموحاته  واأفكاره 

الو�سوح، مثل عدم تقديره لأحد من الفال�سفة املعا�رصين له، وعدم 

ثقته فى ن�سائح الأطباء. وتطلعه اإىل اأن تو�سع �سورته بجانب �سورة 

الرئي�سية،  تكون �سورته هى  اأن  – 322ق.م( على  اأر�سطو )384 

وبجانبها تو�سع �سورة املعلم الأول.

وديكارت هنا ل يق�سد بالطبع �سورة اأر�سطو فى لوحة روفائيل 

فل�سفة  فل�سفته،  بها  يق�سد  ولكنه  اأثينا،  ملدر�سة  ر�سمها  التى  امل�سهورة 

فى  اأو  لها،  م�ساوية  مكانة  فى  تكون  اأن  لفل�سفته  اأراد  التى  اأر�سطو، 

مقام اأعلى من فل�سفة اأر�سطو.

وفى اإحدى هذه الر�سائل التى كتبها ديكارت فى اأواخر العمر �سبه 

�لعمر �صبه نف�صه ب�صقوط )469 – 399 ق.م(.

فى  به  اأ�سهم  بنف�سه، ومبا  الكاملة  ديكارت  ثقة  لول  اأنه  ول ريب 

ال�سكل لأكرب  ملا تعر�س بهذا  الإن�سانية،  الإن�سانى واحلكمة  الفكر  بناء 

فيل�صوفني فى تاريخ �لفل�صفة، �أر�صطو و�صقر�ط، �للذين كانت �أفكارهما 

املثالية تتم�سى مع الدين، ونق�سها نق�س للدين.

ن فى هذا التاريخ من �ساأن  واحلق اأنه لي�س ديكارت وحده الذى َهورَّ

�أو �صقر�ط ب�صفتهما من �أ�صحاب �ملعرفة �ليقينية، لأن �لكثري  �أر�صطو 

من تراث هذا املا�سى كان يتعر�س، حتت معاول العقالنية، للهدم، 

خا�سة فى جمال الفيزياء والفلك.
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 : قويتني  ل�سلطتني  تخ�سع  الأوروبية  الفل�سفة  كانت  ديكارت  قبل 

ديكارت  من  جنوح  دون  اليونانى،  الرتاث  و�سلطة  الكني�سة،  �سلطة 

اإىل اخلروج على الكني�سة اأو اخلروج على هذا الرتاث، ذلك اأنه كان 

موؤمنا بامل�سيحية، اأو على الأقل اتخذ من هذا الإميان درعًا يحمى بها 

اأو�سى  واإن  املا�سى،  فكر  من  كثريًا  يقلل  ول  فل�سفته،  ويحمى  نف�سه 

�رصاحة بعدم اخل�سوع له.

فيه  يتنكر  اأو  الدين،  مع  العلم  فيه  يتناق�س  ل  الذى  املوقف  وبهذا 

الدين للعلم، ت�سدعت كثري من الأبنية الرا�سخة، وحترر الفكر الإن�ساين 

بل والإبداع الأدبى من القيود التقليدية املكبلة للملكات، وا�ستقل بنف�سه 

وهو اآمن. وعرفت الآداب والفنون والجتماع والأخالق كيف تعتمد 

التجربة والقوى  اأى على  اإىل الوجود،  النظر  العقل فى  على �سلطان 

الفطرية البديهية فى فح�س الأ�سياء وفق ترتيب اأو نظام اأو ن�سق ت�سري 

عليه، وعدم اخل�سوع ل�سطوة احل�س اأو اخليال، فى زمن الكت�سافات 

الذى  احلديثة  املعرفة  املجهولة، وجتديد  لالأ�سقاع  العلمية واجلغرافية 

اأدى مع تطور الطباعة اإىل م�ساعفة املعارف الإن�سانية.

ويكفى اأن نذكر من هذه الثورة العلمية فران�سي�س بيكون )1560 – 

1626( الذى يعد اأحد الفال�سفة الكبار الذين نادوا، كما نادى ديكارت 

بعد قليل، بتخلي�س العقل من الأوهام حتى ي�ستطيع اأن يتخل�س من نري 

املا�سى.

الفكر الإن�ساين فى  اإ�ساءة  التاأثري فى  ولي�س هناك ما ي�سارع هذا 

والكون،  واملجتمع  بالنف�س  املت�سلة  والنظرية  املادية  العلوم  جمالت 

غري نظرية التطور اأو النتخاب الطبيعى لداروين الذى احتفل العامل 

فى فرباير املا�سى بالذكرى املئوية ملولده.

وديكارت ككثري من الفال�سفة بداأ اأبحاثه بالعلوم الريا�سية، وهى 

يقوم  الذى  املنهجى  التفكري  واأ�سا�س  علمى،  فكر  لكل  الذهبية  القاعدة 
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على ال�سك املو�سل لليقني، بال تنازل عن النزعة ال�سوفية واإ�رصاقات 

�لروح �لتى ت�صمح بالت�صليم باحلقائق �ليقينية، و�لقدرة على �ل�صتنباط 

منها.

ومع هذا فاإن ديكارت –حتت تاأثري ا�ستخدام العقل– رف�س قبول 

اأى فكرة اأو حقيقة اإل اإذا كانت فى حكم البديهية املتفقة مع الفكر ال�سليم، 

وي�سهل تقدمي الربهان عليها. واأعترب اأن الوجود احلق َرْهٌن بالتفكري: 

خارج  اأو  الذات  خارج  يقني  كل  قاطعا  موجود”،  اأنا  اإذن  اأفكر  “اأنا 
النف�س وبذلك رفع من قيمة الإرادة الفردية الدالة عنده على الكمال، 

اجلديرة لديه بالتقدير واملدح، على نحو ما رفع من قيمة العقل واعتربه 

حمك احلكم ال�سحيح. 

والفردية والعقالنية متثالن حجر الزاوية فى احلداثة.

عدم  فعليه  ويتجاوز  يخطئ  من  الآخرين  من  الإن�سان  راأى  فاإذا 

اإدانته، برد هذا اخلطاأ اأو هذا التجاوز اإىل نق�س املعرفة، اأو اإىل افتقاد 

املنهج، ل اإىل �سوء الطوية. واجلهل التام اأف�سل من املعرفة الناق�سة 

اأو الآراء املحتملة.

وهناك اأي�سًا فى فل�سفة ديكارت ف�سيلة كرم النف�س املكتفية بذاتها، 

وعدم اإيثار الأنا واحتقار الآخر، والتوا�سع اجلم، وخدمة الغري.

ولأن املرء ل يعرف نف�سه جيدا، ول يهتدى اإىل املعرفة اليقينية، 

اإل اإذا بداأ بال�سك، فاإن ال�سك عنده مفتاح كل املعارف، واإن كان بني 

اإىل  الباب  يو�سد  بال�سك  البدء  اأن  ديكارت  بعك�س  راأوا  من  الفال�سفة 

�ليقني، ف�صاًل عن �لت�صليم باأن �لعقل قد يتورط فى �خلطاأ، �أو يتعر�س 

للخطاأ تعر�سه لل�سواب.

فى  الكامنة  الغريزية  الفطرة  على  ديكارت  عند  املعرفة  واعتماد 

فى  ينخرطون عادة  الذين  اخلاملني  باملتعلمني  التنديد  اإىل  دفعه  النف�س 
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اأو  قلب،  ظهر  عن  املحفوظة  احلجج  على  فيه  يعتمدون  عقيم،  جدل 

عليهم من  ْل  وُيَف�سّ احلقيقة،  اإىل  الو�سول  تعوق  تقليدية  براهني  على 

مل ي�ستغلوا قط بالدرا�سة، ومل يخ�سعوا لربقة املدر�سني، لأن اأحكامهم 

على الأ�سياء �ستكون اأكرث �سوابا من اأولئك الذين ياأخذون فى درا�ستهم 

بالقيا�س القدمي اخلاىل من النقد، الذى يربط بني الت�سورات الظنية، 

ول ياأخذ بال�صتنباط �جلديد �لذى يربط بني �حلقائق �ليقينية.

وعلى اجلهلة كان ديكارت يرف�س التلقني لأنه يعطل ملكة الفهم، 

ويف�صل �أن ي�صع �لر�صام فر�صاته على �صطح �أبي�س بال خطوط من �أن 

يقوم باإ�صالح هذه �خلطوط �إ�صالحًا تبدو فيه �حلقيقة م�صوهة.

و�خلطوط هنا ترمز �إىل �لأفكار �ل�صابقة �لتى يتعني حموها لت�صكيل 

املتهالكة حتى  القدمية  الأبنية  هدم  يتعني  كما  اأفكار جديدة،  اأو  ر�سوم 

يرتفع البناء على اأ�سا�سات جديدة.

يقول ديكارت ب�رصيح العبارة فى كتابه “اأ�س�س الفل�سفة”: “اإن من 

ي�ستغرق فى درا�سة الفل�سفة التقليدية القدمية يقل ا�ستعداده لفهم اأو تعلم 

الفل�سفة احلقة – الفل�سفة احلديثة”.

فى  ديكارت  يرى  للتلقني،  الدار�س  هذا  مثل  يخ�سع  ل  وحتى 

القاعدة العا�رصة من كتابه “قواعد لتوجيه العقل” اأن على الدار�س اأن 

على  اعتمادًا  غريه،  من  يتلقاها  ول  والرباهني  احلجج  بنف�سه  يك�سف 

املوروثات  من  الدار�س  هذا  يتحرر  وبذلك  وحدها.  الطبيعية  فطنته 

الرا�سخة فى الذهن.

التى مل  ال�سحة واخلطاأ هى  التى تفرق بني  الطبيعية  الفطنة  وهذه 

ن  العقل وُمرِّ فيه  �َس  يكاد يخطئ، رورَّ اإىل منهج ل  اأن حتولت  تلبث 

على اإدراك ما فى الأ�سياء من نظام داخلى قائم فيها.

وقد �ساعد ديكارت على هذا الفهم قراءاته احلرة على مدى �سنوات، 
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العملية  التجارب  خو�س  وفى  الكبري”،  “العامل  مطالعة  فى  اأنفقها 

املكت�سبة من الأ�سفار والرتحال، ل فى الدرا�سة املدر�سية واجلامعات، 

اأو فى اختالطه بالآخرين فى بالده، دون اأن يفقد الكامل لهذه البالد، 

ولقوانينها، وعوائدها.

وقواعد هداية العقل فى كتاب ديكارت تتاألف من اإحدى وع�رصين 

الأوىل عدم  اأربع،  �سوى  املنهج”  فى  “مقال  فى  منها  يذكر  قاعدة مل 

قبول �سىء اإل اإذا بدا على �سبيل القطع واليقني اأنه حق. والثانية تق�سيم 

ترتيب  والثالثة  تب�سيطها.  يت�سنى  لكى  اأجزاء  اإىل  املطروحة  الإ�سكالية 

املراجعة  والرابعة  تعقيدا.  الأكرث  اإىل  الأب�سط  من  وتدرجها  الأفكار 

الكلية التى ل تغفل �سيئًا من اأجزاء الإ�سكال.

فى  ال�سيا�سية  بال�سلطة  ي�سطدم  مل  ديكارت  اأن  من  الرغم  وعلى 

ع�رصه، كما حدث مع معا�رصه جاليليو )1564 – 1642( لقوله اإن 

الأر�س كروية تدور حول ال�سم�س، فقد تعر�س فى اآخر حياته لعنت 

ود�سائ�س وجتنى املعادين له ولفل�سفته من اجلهلة واملتعاملني الذين عملوا 

على النتقا�س من ديكارت، وت�سييق اخلناق عليه بادعاءات كاذبة 

العلماء  ا�سطهاد  فى  ال�سيا�سية  ال�سلطة  فيه  تو�سعت  تاريخى  و�سط  فى 

والتنكيل بهم.

وم�سادرة  �سجن  من  عانوه  وما  امل�رصح  رجال  و�سع  يكن  ومل 

اأعمالهم وحرق خمطوطاتهم باأقل من معاناة هوؤلء العلماء. غري اأن 

من  الفكر  حرية  وعن  نف�سه  عن  دفاعا  الدعاءات  هذه  فند  ديكارت 

اأجل األ ي�ساء فهم فل�سفته ورواجها برتجمة ما كتب منها بالالتينية اإىل 

الفرن�سية، وما كتب بالفرن�سية اإىل الالتينية، مما جعله يعي�س فى هولندا 

الأكرث حرية لئال يعوقه عائق عن حل ر�سالته.

يجب اأن يعي�س حياة معتدلة فى هدوء الريف، بعيدًا عن �سو�ساء 

يكفيه  ما  وجدته  اأمه  عن  ورثه  الذى  ال�سنوى  الدخل  من  وله  املدن، 
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له  مقاومة  كل  يتجنب  ولكى  للتفكري.  لالنقطاع  اأو  لأبحاثه،  للتفرغ 

ولفل�سفته اأعلن فى كتابه “مقال فى املنهج” الذى ترجم اإىل العربية اأكرث 

اإ�سالح  اأو  الدولة،  نف�سه، ل لإ�سالح  ي�سعى لإ�سالح  باأنه  من مرة 

املعارف والعلوم. وهذا ما دفع بع�س الباحثني اإىل ن�سبة ديكارت اإىل 

الفكر التقليدى املتحفظ، ل اإىل احلداثة التى تقطع �سالتها باملا�سى.

ومن الثابت تاريخيًا اأن الغزاىل فى القرن الثانى ع�رص كان اأ�سبق 

من ديكارت بخم�سة قرون فى الهتداء اإىل املنهج العقلى فى ال�سك الذى 

ولي�س  الفال�سفة”،  “تهافت  كتابه  فى  مركزة  قليلة  �سفحات  فى  كتبه 

بالتو�سع والعمق الذى كتبه ديكارت فى فل�سفته. وعبارة الغزاىل عن 

ال�سك املو�سل للحق فى كتابه “ميزان العمل” : “فمن مل ي�سك مل ينظر. 

ومن مل ينظر مل يب�رص. ومن مل يب�رص يبقى فى العمى وال�سالل”.

اإىل   1619 من  عامًا  ثالثني  فى  كتبت  التى  ديكارت  وموؤلفات 

1649 ات�سمت فى لغتها الالتينية ب�سدة الأ�رص والدقة، وميثلها “قواعد 

لهداية العقل و”اأ�س�س الفل�سفة”، بينما ات�سمت فى اللغة الفرن�سية بال�سمو 

والو�سوح، وميثلها “مقال فى املنهج” و”ر�سالة فى انفعالت النف�س”.

ويف�رص البع�س ا�ستخدام ديكارت للغتني باأنه بالالتينية القدمية كان 

يخاطب الفئة اخلا�سة املتعلمة، على حني كان يخاطب بالفرن�سية �سواد 

القراء.

ولأن فل�سفة ديكارت ل تزال قادرة على حل كثري من امل�سكالت 

باللغات  وعنه  عنها  ال�سدور  عن  تتوقف  ل  الكتب  فاإن  املعا�رصة، 

املختلفة.

اأما فى اللغة العربية فاأهم من كتب عنه وعن مذهبه منذ  بداأ الوعى 

بقيمة الفكر والعلم فى بناء الدولة احلديثة: عثمان اأمني، جنيب بلدى، 

يو�سف كرم، طه  حممود حممد اخل�سريى، حممد م�سطفى حلمى، 

بيومى مدكور، مراد وهبة، عاطف  اإبراهيم  العنانى،  ح�سني، على 



124

العراقى، جمدى عبد احلافظ، وائل غاىل، وغريهم كثري.

ورمبا كان اأ�سدهم تاأثريًا فى الثقافة العربية طه ح�سني لأنه مل يقف 

عند حدود التعريف به وبفل�سفته فى اللغة العربية، واإمنا كان اأول من 

 1926 “فى ال�سعر اجلاهلى”  طبق منهج ديكارت فى ال�سك فى كتابه 

الذى اأثار �سجة عارمة ب�سبب تخل�سه فى درا�سته لل�سعر والنرث من كل 

ما جاء فى املرويات والكتب من اآراء ومعتقدات �سابقة، على الدار�س 

اأن يتحا�ساها ول يخ�سع لها.

كما ت�سمن عدد اأكتوبر – نوفمرب 1996 من جملة “القاهرة” ملفًا 

عن ديكارت اأُعد مبنا�سبة مرور اأربعمائة عام على مولده، �سارك فى 

حتريره عدد كبري من الكتاب واملرتجمني امل�رصيني والعرب.
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 جون لوك

 )1632 – 1704م(

ال�ضيا�ضة واالأخالق
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ن�ساأ مبداأ الت�سامح فى الفكر الإن�سانى مع الت�سليم باحلقوق الطبيعية 

الطبيعية  واحلقوق  املعرفة  اأن  يعنى  وهذا  املعرفة،  ون�سبية  لالإن�سان، 

اأي�سًا  ي�ستاأثر بها وحده دون غريه، ولي�ست  اأحد  لي�ست ملك  لالإن�سان 

حكرًا لأحد، ول ينبغى اأن تكون اأ�ساًل حمل خالف اأحد، واإمنا تعنى 

احرتام العلم والعقل، والعلم والعقل يقبالن النقد.

الدولة،  عن  الدين  تف�سل  التى  املدنية  بالدولة  كله  هذا  ويرتبط 

تتفق عليها كل  التى  والدميقراطية واحلرية  املواطنة  مبداأ  وتقوم على 

الت�سامح  ومبداأ  “الت�سامح”.  مب�سطلح  يعرف  فيما  احلديثة  املواثيق 

ي�سمل عالقة الدولة واملوؤ�س�سات الدينية بالأفراد ولي�س فقط الأفراد فيما 

بينهم. وعلى هذا الأ�سا�س يت�ساوى النا�س، ويحق لكل فرد اإبداء راأيه 

اخلا�س املخالف لراأى الآخر، ول يتعر�س لالإدانة من اأحد باأى �سكل 

اأنه لول نق�س الب�رص ملا احتاجت  اأحد  من الأ�سكال. ولي�س خافيا على 

اأو على  الإن�سانية فى م�سريتها املتوا�سلة اإىل هذا املبداأ حتى ت�سل به، 

الأقل تقرتب به من الكمال.

وخا�سوا  الروؤية،  هذه  �ساغوا  الذين  التنوير  ع�رص  اأعالم  وبني 

عرب  من   )1704  –  1632( لوك  جون  يعد  عنها،  للدفاع  املناق�سات 
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املطلق  الدينى  احلكم  �سد  الر�سائل  عنها  وو�سع  الفل�سفة،  هذه  عن 

الذى مت�سكت به الكني�سة، ومنح الدولة حق ا�ستخدام القوة فى حتطيم 

اأن ي�سغل امللك من�سبه  الباباوات، كما رف�س  التى فر�سها  القيود  كل 

�سوؤاله عما  النيابية معه حق  املجال�س  الذى ل متلك  الإلهى  بالتفوي�س 

اأو  الأب  �سوؤال  الأبناء  ي�ستطيع  ل  ما  نحو  على  قرارات،  من  يتخذ 

مراجعته، بحكم العالقة الأخالقية القائمة بينهما.

فى  ال�سعب،  وبني  بينه  وميثاق  بعهد  من�سبه  يتوىل  امللك  اأن  ذلك 

ي�رصف  هذه  ال�سيا�سية  وبالعالقة  اأخالقية.  ولي�ست  �سيا�سية  عالقة 

اخلا�سة  وامللكية  الأمن  فى  ممثلة  الطبيعية،  احلقوق  حفظ  على  امللك 

يكفلها  مقد�سة  حقوقا  باعتبارها  واحلرية،  وامل�ساواة،  واملعتقدات، 

فاإنه  النا�س،  اإرادة  بغري  احلكم  امللك  توىل  اإذا  اأما  الو�سعى.  القانون 

يكون فى احلكم املدنى مغت�سبًا، ا�ستوىل على ما هو حق لالآخرين، بل 

ويعترب طاغية خرج على القانون.

يتحقق  مل  فاإذا  ال�سعب.  بر�ساء  اإل  حكومة  اأو  حكم  هناك  ولي�س 

هذ� �ل�رصط، �أو هذ� �لرت��صى بني �حلكومة و�ل�صعب، يكون من حق 

لأن  الطاغية،  امللك  عزل  له  يحق  كما  احلكومة،  هذه  عزل  ال�سعب 

الأبناء  عالقة  تخالف  بحتة،  �سيا�سية  عالقة  بها  يحكمون  التى  العالقة 

بالآباء التى ل يحق فيها لالأبناء عزل الأب اأو التمرد عليه، حيث اإن 

عالقة الأبناء بالآباء كما �سبق، عالقة اأخالقية، واإن �سمح جون لوك 

لالأبناء، اإذا بلغوا �سن الر�سد، اأن ينف�سلوا وي�ستقلوا عن الأب. وجوهر 

هذه املعانى اأن من ياأخذ فى احلياة �سيئًا بالقوة، فاإنه ي�سبح مرغما على 

اإعادته اإىل �ساحبه فورًا. والإن�سان ملزم اأي�سًا باملحافظة على الب�رص، 

ولي�س املحافظة فقط على نف�سه؛ ولأن الإن�سان مملوك لله الذى خلقه، 

فاإن النتحار فى نظر جون لوك مرفو�س وحمرم.

ما  كل  هى  لوك،  جون  عند  الفردية،  امللكية  اأو  اخلا�سة  وامللكية 
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يختلط به اأو ي�ساف اإليه جهد الإن�سان، اأو جهد الذات واإرادتها، مثل 

الثمار التى تقتطف من الأ�سجار، والأ�سماك التى ت�سطاد من البحار 

والأر�س  الأنهار،  من  اجلرار  فى  تعب  التى  واملياه  واملحيطات، 

اأو  اإنها ملك خا�س ملن قام به، ل ي�ساأل عنه  امل�ستزرعة وغريها... 

ينازع فى ملكيته اأحد اأخر من الب�رص. ومل يفرق جون لوك فى جمال 

هذه احلقوق بني احلياة الطبيعية واحلياة املدنية.

الإن�سان،  حلقوق  حماية  وغريها  الأفكار  هذه  لوك  جون  طرح 

ال�سعب  وحكم  الجتماعى  والعقد  الت�سامح  فكرة  اآفاق  تت�سع  اأن  قبل 

على يد الفال�سفة والثوار الذين اأتوا بعده، واأ�سهرهم : فولتري )1694 

رو�سو  جاك  وجان   ،)1776  –  1711( هيوم  وديفيد   ،)1778  –
)1712 – 1778(، وجون �ستيوارت مل )1806 – 1873(.

انت�رصت  التى  الو�سطى  الع�سور  مدى  وعلى  لوك،  جون  وقبل 

حتى  ال�سائدة  القاعدة  كانت  فقد  بالغة،  ب�سورة  وال�سحر  العرافة  فيها 

منت�سف القرن اخلام�س ع�رص هى التع�سب للمعتقدات الدينية، وعدم 

الت�سامح مع املذاهب والأديان الأخرى.

للتعامل  التمهيد  فى  دوره   )1456  –  1483( لوثر  ملارتن  وكان 

فى  حقهم  لالآخرين  مقدرًا  بالقوة،  ل  بالإقناع  الآخرين  مع  احلر 

الله،  اأى عقيدة لأن  اعتناق  اأحرار فى  يوؤمنون به، فهم  الإميان مبا 

كما يقول جون لوك، مل يفو�س اأحدًا لفر�س دين معني على غريه، 

اأو مبنحه ال�سلطة لهذا الغر�س.

اإدانة  عن  بالكف  لوثر  مارتن  طالب  الو�سوح  �سديدة  وبكلمات 

للدولة،  بالن�سبة  امللحدين  هوؤلء  خلطورة  اإدراكه  رغم  امللحدين، 

متاأثرًا بال �سك بدعوة ال�سيد امل�سيح للمحبة بني الب�رص، ودعوة الفال�سفة 

للعقالنية. طالب مارتن لوثر اأي�سًا باإلغاء حماكم التفتي�س.

ولأن جون لوك در�س فى املراحل املبكرة من حياته العلمية اللغات 
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القدمية، وقراأ بها املوؤلفات اليونانية والالتينية، فقد كتب موؤلفه “ر�سالة 

فى الت�سامح” باللغة الالتينية، فى هولندا، بعيدًا عن وطنه اإجنلرتا، فى 

عام 1689.

وعندما هوجم على قوله فى هذه الر�سالة اأن الدين ل مينح �ساحبه 

عام  فى  العدل عكف من جديد  ا�ستخدم  اإىل  داعيًا  الآخر،  اإدانة  حق 

عنوانها  نف�سه  الت�سامح  مو�سوع  عن  ثانية  ر�سالة  تاأليف  على   1690

�سنتني فى عام 1692 و�سع ر�سالة  وبعد نحو  “ر�سالتان فى احلكم” 
ثالثة عنوانها “مقال عن العقل الب�رصى”، وكانت هناك ر�سالة رابعة 

�رصع فى كتابتها، ولكنه رحل قبل اأن يتمها. واإذا اأ�سفنا اإىل هذه الكتب 

كتاب “الرتبية”، واآخر عن “معقولية امل�سيحية” اكتملت اأمامنا موؤلفات 

جون لوك.

ول �سك اأن الظروف ال�سيا�سية التى عا�رصها جون لوك، واأعنى 

انتهت  والتى  الربملان،  الأول  �سارل  امللك  بني  الأهلية  احلرب  بها 

باإعدام امللك فى عام 1649، هى التى اأدت من جهة اإىل اتخاذ موقفه 

التاريخى عن الت�سامح واإن مل ي�ستند اإىل التاريخ، ومن جهة مقابلة اإىل 

الدفاع عن احلرية، و�سيادة ال�سعب واحلياة النيابية التى تقل�س �سلطة 

امللك، وتقيد حكمه املطلق، وهى اأ�سا�س التنظيم ال�سيا�سى الدميقراطى 

الذى ينبع من م�سلحة املواطنني، ول يجحف حقوقهم الطبيعية املالزمة 

للذات الب�رصية.

والف�سل اأو التفريق بني ال�سيا�سة والأخالق نادى به جون لوك، 

الفل�سفة  يتخطى  اأنه  كما  اليونان،  لفال�سفة  التقليدية  املفاهيم  يتخطى 

الإ�سالمية التى نطالعها، على �سبيل املثال، فى كتاب “�رصاج امللوك” 

ن�سيحة  فى  امل�سبوك  “الذهب  كتاب  فى  اأو  الطرطو�سى،  بكر  لأبى 

ربطوا  كثري  وغريهما  ع�رص،  احلادى  القرن  فى  للغزاىل  امللوك” 

ال�سيا�سة بالأخالق.
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واحلق اأن لي�س جون لوك وحده الذى ف�سل بني ال�سيا�سة والدين، 

واإمنا اتفق على هذا الف�سل كل فال�سفة ع�رص النه�سة والع�رص احلديث، 

مبا�رصة  الذهن  اإىل  ويرد  الأخالق.  عن  بعيدًا  لل�سيا�سة  نظروا  الذين 

مكيافيللى )1469 – 1527( وذلك فى اإطار الثورة على القدمي. وعلى 

الرغم من اأن جمموع الأفكار التى عرب عنها جون لوك اأفكار اإن�سانية 

متقدمة، فلم يكن نظره للمراأة على م�ستوى هذه الأفكار، اأو كما جند 

عند فيل�سوف اآخر مثل جون ا�ستيوارت مل، مل يفرق فى حديثه عن 

احلرية بني الرجل واملراأة.

نظرة  الرقيق،  اإىل  كنظره  املراأة،  اإىل  لوك  جون  نظرة  كانت 

دونية، ت�ساير اأو تتطابق مع نظر فال�سفة اليونان والرومان القدماء، 

ومع فال�سفة امل�سيحية فى الع�سور الو�سطى وع�سور الإقطاع، التى 

األ تتمتع،  اعتربت املراأة تابعة للرجل، تفتقد ملكاته، ومن ثم يتعني 

مثلما ل يتمتع الرقيق، بحقوق �سيا�سية ويقت�رص دور املراأة عند جون 

لوك على الزواج والإجناب حفظا للجن�س الب�رصى.

من  الأوىل  املرحلة  تبداأ  مراحل،  اإىل  تنق�سم  لوك  جون  وحياة 

ميالده فى قرية �سومر�ست حتى �سن الرابعة ع�رصة فى عام 1646، 

مدر�سة  فى  درا�سته  ل�ستكمال  لندن  اإىل  فيها  انتقل  ثانية  مرحلة  تليها 

و�ستمن�سرت فى �سن الع�رصين فى عام 1652، انتقل بعدها اإىل اأك�سفود 

لدرا�سة الطب مبنحة من كلية امل�سيح. غري اأن درا�سة الطب مل ت�ستغرقه 

عام  فى  بداأت  التى  الفل�سفة  بدرا�سة  �سغفه  ب�سبب  كامال،  ا�ستغراقا 

1662، وهو على م�سارف الثالثني.

تخرجه،  بعد  لوك،  جون  رف�س  ال�سغف  هذا  تاأثري  وحتت 

الدبلوما�سية،  اأو  الطب  �سواء فى جمال  التى عر�ست عليه  الوظائف 

حتى ل ت�رصفه عن الفل�سفة التى اأدرك حاجة اجليل املعا�رص اإىل معرفة 

اأجاد  التى  املدنية  باحلياة  املت�سلة  الأ�سا�سية  م�سكالتها  اأو  مو�سوعاتها 
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الإن�سانى  الرتاث  فى  وا�سعة  مطالعات  �سوء  فى  قراءتها  لوك  جون 

بالرتاث  تاأثره  من  اأكرب  باحلديث  تاأثره  كان  واإن  واحلديث،  القدمي 

القدمي.

وعلى راأ�س هذا الرتاث احلديث ديكارت )1595 – 1650( الذى 

كتاباته،  الذى كان يالزم  الغمو�س  اأنه حرره من  لوك  يذكر جون 

وجعله بفل�سفته الوا�سحة يقبل ب�سهية مفتوحة على امل�سائل الفل�سفية.

ولكتاب جون لوك “ر�سالة فى الت�سامح” اأكرث من ترجمة عربية، 

و�سدرت  الالتينية،  عن  بدوى  الرحمن  عبد  ترجمة  �سك  بال  اأهمها 

الإجنليزية  عن  �سنة  اأبو  منى  وترجمة   ،1988 فى  الغرب  دار  عن 

و�سدرت فى امل�رصوع القومى للرتجمة عن املجل�س الأعلى للثقافة فى 

1997. ومن اأهم الكتب العربية املوؤلفة عن جون لوك كتاب عزمى 

�سالم الذى �سدر عن الهيئة امل�رصية العامة للكتاب فى �سل�سلة املئويات 

فى 2006.
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 جان جاك رو�ضو 

 )1712 – 1778م(

الطبيعة واحل�ضارة
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ل ت�ستطيع املجتمعات الإن�سانية اأن حتيا حياة م�ستقرة ما مل تكن هناك 

قواعد عامة تنظم العالقة بني ال�سعب ونظام احلكم، وهو ما يعرف فى 

من  الفرد  حرية  يحمى  الذى  الجتماعى  العقد  با�سم  العلمية  الأدبيات 

�سطوة ال�سلطة اأو طغيان الأغلبية.

وعلى كرثة ما كتب عن هذا العقد منذ اليونان اإىل ما بعد الع�سور 

اأنحاء  فى  والفال�سفة  املفكرين  بني  �ساغه  من  اأن�سج  فاإن  الو�سطى، 

العامل جان جاك رو�سو )1712 – 1778( الذى لي�س غريبًا عن الثقافة 

جوال  يقظة  “اأحالم  واأهمها  اإليها،  كتبه  بع�س  ترجمت  فقد  العربية، 

منفرد”، ترجمة وتعليق ثريا توفيق الذى �سدر عن الدار القومية فى 

.1964

كما األفت عنه فى العربية عدة كتب اأولها كتاب حممد ح�سني هيكل 

من  الع�رصينات  فى  و�سعه  الذى  وكتبه”  حياته  رو�سو  جاك  جان   “
فيه هيكل  املعارف، ويذكر  دار  املا�سى، و�سدر مرارًا عن   القرن 

اأن ما حببه فى رو�سو نزعته ال�رصقية التى تتمثل فى اإعالء الطبيعة، 

واعتبارها منبع كل خري وجمال، وهى فكرة اأ�سا�سية فى فل�سفة رو�سو، 

تاأثر بها هيكل فى موؤلفاته. وفى املكتبة العربية اأي�سًا كتاب “ جان جاك 
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رو�سو” من تاأليف �سامى الدهان، �سدر فى �سل�سلة اقراأ �سنة 1959، 

يتناول فيه املوؤلف حياة جان جاك رو�سو كاإن�سان ومنا�سل ا�سرتاكى 

وال�رصور  الآلم  من  عانى  ما  وعانى  ال�سعب،  مع  عا�س  دميقراطى 

بعد   ،1789 فى  اندلعت  حني  الفرن�سية  الثورة  اأن  حتى  الب�رصية، 

رحيل رو�سو، اتخذت من اآثاره اإجنيال تقاوم به الإقطاع وال�ستبداد، 

وتقو�س امللكية.

وكان روب�سري اأ�سهر رجال هذه الثورة التى تناق�ست حوله الآراء 

يعد نف�سه تلميذًا له. قراأه جيدًا، وت�سبع باأفكاره فى الدميقراطية والعدالة 

وحقوق الإن�سان واحرتام الدين. ومن الكتب املهمة اأي�سًا فى العربية 

كتاب “األعقد الجتماعى جلان جاك رو�سو” بقلم ح�سن �سعفان، �سدر 

عن الهيئة امل�رصية العامة للكتاب فى 1995.

فلي�ست  العربية  الثقافة  فى  عنه  كتبت  التى  والف�سول  املقالت  اأما 

“درا�سات  بالقليلة، وفى مقدمتها ما كتبه لوي�س عو�س عنه فى كتابه 

فى  اأدهم  على  ومقال   ،1967 الهالل،  كتاب  واملذاهب”  النظم  فى 

القد�س،  دار  ر��صبوتني”  �إىل  �صقر�ط  من  تاريخية  “�صخ�صيات  كتابه 

1974، ومقال حممد لطفى جمعة فى كتاب “فى الأدب والنقد” عامل 

الكتب 2000.

جاك  جان  عن  الكتب  وف�سول  بالكتب  الغربية  املكتبة  وتفي�س 

ع�رصه،  فى  التنوير  دعاة  لجتاه  خمالفا  اجتاها  ميثل  الذى  رو�سو، 

يخالف  كما  اجلديد،  وال�سناعى  التجارى  املجتمع  عن  دافعوا  الذين 

دعاة التخطيط الذين نادوا بحكم امل�ستبد العادل.

اختلف جان جاك رو�سو مع هوؤلء واأولئك، وطرح روؤياه فى 

الفال�سفة  كبار  فيها عدد من  اتفق معه  ب�سورة  الب�رصية  حت�سني و�سع 

واملبدعني املعا�رصين له والتالني عليه، فى ال�رصق والغرب، اتخذوا 

اأبدى  – 1910( الذى  نف�س موقفه، نذكر منهم ليوتول�ستوى )1828 
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رو�سو  من  وا�ستعار  العربية،  احل�سارة  مادية  على  ال�سديد  �سخطه 

عنوان “كتابه العرتافات” الذى يروى فيه جتاربه الروحية، وحتوله 

اإىل الدين، ويرى كثري من الباحثني فى اأعمال كل من هيكل وكانت 

ومارك�س و�سارتر ما يتفق مع رو�سو.

وعلى كرثة قراءات جان جاك رو�سو فى الفل�سفة والأدب والتاريخ 

لثقافته  الأوىل  البذور  فاإن  املختلفة،  والع�سور  الثقافات  جابت  التى 

و�سعت  خياله  اأذكت  التى  والدميقراطية،  والعدالة  باحلرية  ووعيه 

النور فى علقه، كانت من غر�س اأبيه، اإ�سحق رو�سو، الذى كان بعد 

وفاة زوجته بالن�سبة لبنه الأب والأم اإىل �سن العا�رصة، وذلك قبل اأن 

تت�سلمه �سيدة فى الأربعني قامت برتبيته، وتعلق بها جان جاك تعلق 

العا�سق مبع�سوقته.

ويروى عن هذا الأب الذى كان �سانع �ساعات ومعلم رق�س اأنه 

ابنه ال�سغري فى قراءة الروايات والرتاجم،  الليل كله مع  كان يقطع 

ول يهجعان اإىل النوم اإل بعد اأن ت�رصق ال�سم�س.

املوؤرخ  وكتاب  موليري،  م�رصحيات  الطفل  طالع  الأب  هذا  مع 

الرجال  م�ساهري  �سري  يت�سمن  الذى  العظماء  عن  تارك  بلو  اليونانى 

فى روما واأثينا. وظل هذا الكتاب فى حوزة جان جاك ل يفارقه منذ 

الطفولة حتى ال�سيخوخة، ل ميل القراءة فيه.

هذا  اإىل  فيه  الف�سل  يرجع  الذى  املبكر  الغر�س  هذا  من  يقلل  ول 

عملية  خربة  من  بنف�سه  ذلك  بعد  رو�سو  جار  جان  اكت�سبه  ما  الأب، 

املنفرد  ال�سباب، وفى جتواله  نزهاته مع رفقة  فى  باحلياة والأحياء، 

اأن  من  مكنته  التى  الوا�سعة  قراءاته  ومن  البالد،  فى  الأقدام  على 

ات�ساع  ومن  حقائق،  من  له  تهبه  اأن  ميكن  ما  اأق�سى  منها  ي�ستخل�س 

الآفاق التى انب�سطت اأمامه.
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اإنتاج  من  املرحلة  هذه  فى  رو�سو  جاك  جان  لهم  قراأ  من  واأكرث 

– 1704( �ساحب الر�سائل  بناة احل�سارة احلديثة جو نلوك )1632 

الت�سامح التى كتبها فى �سنوات 1689، 1690،  الثالث ال�سهرية فى 

1692، مدافعا فيها بحرارة عن احلقوق املدنية.

ومتثلت نقطة البداية جلان جاك رو�سو فى اإعالن ن�رص فى �سحيفة 

اأدبية عن م�سابقة تنظمها اأكادميية ديجون فى 1750 عن دور العلوم 

والفنون فى الأخالق : هل تف�سدها اأم ترقى بها ؟! فلم يكد جان جاك اأن 

يقع نظره على هذا الإعالن حتى اندفع للم�ساركة فى م�سابقتها باإعداد 

بحث طويل فاز به باجلائزة.

وبقيمة هذه اجلائزة التى ح�سل عليها متكن جان جاك رو�سو من 

الفل�سفة  اإىل  اإليها الف�سل فى اهتدائه  اقتناء كل ما يريد من كتب يرجع 

التى اآمن بها وعرب عنها باأ�سلوب عاطفى يرف بال�ساعرية، وخال�سة 

هذه الفل�سفة التى مهدت مبنحاها الذاتى لزدهار الرومان�سية فى القرن 

للرحمة،  بالفطرة، والفطرة مرادفة  الإن�سان خري  اأن  الثامن ع�رص، 

احلاجة،  عند  عادة  يتجلى  الذى  العقالنى  التفكري  على  �سابقة  وهى 

يحن  رو�سو  كان  وكم  الجتماعية.  الوحدة  مظاهر  من  مظهرًا  ويعد 

لهذا الزمن املا�سى الذى يفي�س بالرباءة، ل يعرف امللكية اخلا�سة، 

اأن  يلبث  مل  احلديث  املدنى  املجتمع  اأن  غري  العنف.  اأو  التناف�س  اأو 

امللكية  هذه  ب�سبب  الب�رص  بني  التفريق  على  وعمل  الفطرة،  هذه  اأف�سد 

الرتف  يولد  الأغنياء  امل�ساواة. وبرثوة  اإىل عدم  توؤدى  التى  اخلا�سة 

واإذا  للفقراء.  الأغنياء  ا�ستعباد  نتيجة  ال�رصاع  تن�ساأ عنه �رصور  الذى 

اإن�سانيته  بالتاىل  فقد  حريته  الفوارق،  هذه  �سغط  حتت  الإن�سان،  فقد 

وحقوقه وواجباته جميعا. بذلك يتحول الفردو�س الأر�سى فى احلياة 

املدنية اإىل وهم مزيف باختفاء الرحمة بني الب�رص، وارتفاع احلواجز 

بينهم.
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الإن�سان عن  عليه  يح�سل  ما  اإذا زاد  اأنه  وعند جان جاك رو�سو 

هذا  ولتجنب  اجتماعية.  �رصقة  الزيادة  هذه  اعتربت  الأ�سا�سية  حاجته 

الوبال ل معدى عن العودة اإىل الطبيعة من اأجل املحافظة على ف�سائل 

القيمة  تفوق فى  التى  الفطرية، كال�سدق والطيبة والب�سالة،  الإن�سان 

ي�ستطع  مل  واإن  احلكمة،  تفتقد  التى  واحل�سارة  املجتمع  �سالح  وفى 

رو�سو اأن ينكر اأن فى احل�سارة ما ي�ستحق التقدير، مثل العلم والفن 

والكتابة.

اأن  رو�سو  نظر  فى  يتعني  الفطرية  الف�سائل  هذه  على  وللمحافظة 

ت�سبح الأر�س ملكا للب�رص، وهذا ما حاولت الثورة الرو�سية على يد 

اإىل الأبد، وباأن تكون  باإلغاء امللكية اخلا�سة لالأر�س  اأن حتققه  لينني 

الطبيعية،  ال�سنن  وفق  الأطفال  تربية  ويتم  للجميع،  الأر�س  ثمرات 

لأن التخلى عن هذه ال�سنن، واإحالل الأوامر ال�سارمة حمل احلرية 

الفطرية، فى هذه الرتبية، يوؤدى اإىل ن�سوء العبيد اأو الطغاة. ورو�سو 

ولتحقيق  امل�ساواة.  مببداأ  مت�سكًا  والعبودية  الرق  اأ�سكال  كل  ميقت 

ا�ستقال رو�سو من عمله فى  اأو هذا احللم فى ظل الطبيعية  هذه احلياة 

البنوك، وهجر املدينة.

وكتاب “العقد الجتماعى” جلان جاك رو�سو يحمل هذا امل�سمون 

عليها  يرتا�سى  التى  هى  ال�سحيحة  الجتماعية  احلياة  اأن  يوؤكد  الذى 

الب�رص باإرادة حرة، ول تقت�رص على اجلانب املادى فقط، واإمنا ت�سمل 

الأبعاد املادية والروحية فى اآن واحد.

ولأن “العقد الجتماعى” الذى اأ�سدره جان جاك رو�سو مع كتاب 

“اإميل” فى 1762 خرج على الأو�ساع ال�سيا�سية القائمة فى فرن�سا، 
فقد تنبهت ال�سلطة اإىل اأن الكتاب الأول �سد احلكم، والثانى �سد الدين، 

معًا،  والكني�سة  احلكومة  من  لال�سطهاد  رو�سو  جاك  جان  فتعر�س 

اأ�سماء  اإىل اجنلرتا، متخفيًا وراء  اإىل الرحيل فى 1766  مما ا�سطره 
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تفر�س  التى  والدين  ال�سيا�سة  فى  امل�سايقات  هذه  من  فرارًا  وهمية، 

ال�سلطة  اإزاء  بها  يلتزم  مل  الف�سائل، من  اأم  باعتبارها  العمياء  الطاعة 

الدنيوية وال�سلطة الدينية، ل مينح �رصف املواطنة، ويلقى جزاءه عن 

هذا الإثم فى الأر�س وال�سماء.

ومل يكن مبداأ الطاعة العمياء يقت�رص على ال�سيا�سة والدين، بل كان 

بداأ  اإجنلرتا  وفى  مراحله.  كل  فى  التعليم  فيها  احلياة مبا  ي�سمل وجوه 

باأن  يقني  على  كان  التى  باملوبقات  املليئة  اعرتافاته  كتابة  الطريد  هذا 

من  �سنني  خم�س  وبعد  منه.  اأف�سل  باأنه  الدعاء  على  يجروؤ  مل  اأحدًا 

الغربة عاد جان جاك رو�سو اإىل بالده فى �سنة 1770، واأخذ ي�ستكمل 

كتابة هذه العرتافات ال�سهرية، دون اأن يكون قد تخل�س من الآثار 

النف�سية احلادة التى عانى منها من جراء هذا ال�سطهاد، فاختل عقله 

فى ال�سنني الأخرية من حياته، وتفاقمت عليه العلل.

وحتت تاأثري م�ساعر الأمل والتاأذى واملر�س والتخليط توفى جان 

�سانت  كني�سة  مدافن  فى  ودفن  عامًا،  و�ستني  �ستة  عن  رو�سو  جاك 

جنييف بباري�س.

الذى يتاألف  “اأحالم يقظة جوال منفرد”  اأعماله كتاب  وكان اآخر 

من ع�رص جولت، ا�ستغرق تاأليفها من ربيع 1776 اإىل ما قبل وفاته 

بقليل فى 1778، ويك�سف فيه رو�سو عن كثري من خواطره وخلجاته، 

ومن جوانب ال�سعف والقوة والب�ساطة والتناق�س فى نف�سه، وعن اأيام 

التى  وال�سقاء  وال�سطهاد  الذل  واأيام  عا�سها،  التى  وال�سعادة  املجد 

نزلت به.

الأ�سماء  كل  وغياب  العاملني،  فى  رو�سو  جاك  جان  ا�سم  وبقاء 

والظالم  القهر  قوى  اأن  يعنى  ا�سطهدته،  التى  والدينية  ال�سيا�سية 

على  القائمة  احلديثة  املدنية  الدولة  على  الطريق  قطع  اأرادت  التى 

غري  تنت�رص  اأن  ت�ستطيع  لن  الدينية،  الدولة  لتثبيت  الجتماعى  العقد 
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انت�ساراتها املوؤقتة.

وعلى الرغم من قوة حجة جان جاك رو�سو فاإن الدعوة للعودة 

اإىل الطبيعة، التى ت�سع املدنية واحل�سارة فى تناق�س معها، يجب اأن 

ينظر اإليها فى اإطارها التاريخى واأبعادها املو�سوعية، ولي�س فقط كحلم 

وطهارتها،  بنقائها  النفو�س  حتتفظ  اأن  ورائه  من  رو�سو  اأراد  مثاىل 

وما  احلداثة  ا�ستطاعت  ولو   )1778  –  1694( فولتري  مثله  اأراد  كما 

بعد احلداثة التى تاأخذ بالتعدد اأن تلتم�س من الطبيعة ف�سائلها اخللقية، 

فيها  تذوب  التى  للمدنية  تتنكر  اأن  غري  من  الفردية،  الذات  كاإعالء 

فردية الفرد، فاإنها تكون جمعت فى بناء واحد كل الف�سائل الأخالقية 

اجلماعة،  وتقدي�س  الفرد  اإعالء   : اإليها جان جاك رو�سو  يتطلع  التى 

اأو التوفيق بني حرية الفرد و حرية املجتمع. وهذا ما ي�سعى اإليه الفكر 

الإن�سانى والفعل الإن�سانى فى ع�سوره احلديثة.

ومن امل�سلم به اأن هذه الروؤية املوؤمنة باملدنية، املناه�سة لروؤية جان 

وهو  الجتماعى،  عقده  فى  لأنه  عنه،  غائبة  تكن  مل  رو�سو،  جاك 

مبثابة د�ستوره، ل يرف�س املجتمع املدنى على اإطالقه.

والدليل على ذلك اأنه كان ينظر اإىل هذا املجتمع كخطوة تالية، اأو 

خطوة متقدمة للمجتمع الطبيعى الذى كان النبالء ميلكون فيه الأر�س 

وما عليها من الزرع واملراعى والأقنان، لي�س بالقوة ولكن بالوثائق 

وامل�ستندات، اأى بالت�رصيع والقانون.

وجتدر الإ�سارة اأي�سًا اإىل اأنه مل يكن خافيًا على جان جاك رو�سو 

احلكم،  فى  باأ�رصه  ال�سعب  فيها  ي�سرتك  التى  الدميقراطية  م�ساعب 

فى  خا�سة  ال�سئون،  لهذه  يفو�سون  الذين  عنه،  الوكالء  مبجرد  ل 

املجتمعات احلزبية واملتفاوتة الطبقات.

غري اأن كفة الطبيعة كانت بالن�سبة جلان جاك رو�سو هى الراجحة. 

ال�رصعية  غري  املدنية  ال�سلطة  اإىل  فين�سبه  والف�ساد  الأخالق  انعدام  اأما 
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التى تاأتى بالقوة ل بالتفاق العام بني النا�س، ويفتقد فيها املرء حريته 

 : اأنواع  ثالثة  رو�سو  جاك  جان  عند  واحلكومات  احلقيقى.  ووجهه 

حكومة �سعبية فى دولة دميقراطية، وحكومة اأر�ستقراطية منتخبة من 

ال�سفوة، وحكومة ملكية وراثية اأو ملكية مطلقة ترتكز فيها ال�سلطة فى 

قب�سة حاكم واحد.

ووا�سح اأن رو�سو مع احلكومة الدميقراطية لأنها اأكرث احلكومات 

تعلى  التى  املتحررة  الإن�سانية  الروؤية  وبهذه  التطور.  على  حر�سًا 

من الطبيعة والقوانني، بغري تناق�س مع املدنية، يظل ا�سم جان جاك 

بعد جيل، لأنه قدم فى  العامل جيال  املثقفني فى  رو�سو حيا فى �سمري 

الفكر والإبداع ما يخدم الإن�سانية ويرتقى بها، ول يقف بها عند حدود 

معينة.
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 براتراند را�ضل 

 )1872 – 1970م(

العقل والت�ضامح
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للدميقراطية الغربية تاريخ طويل بداأ فى اأثينا قبل امليالد، مع املدينة 

اليونانية فى ع�رص بركلي�س )495 – 429ق.م( الذى ات�سم بالت�سامح 

فى التعامل مع الأجانب والغرباء، واإن اقت�رص مفهومها حينذاك على 

الطبقات الراقية واحلاكمة فى املجتمع.

منطقها  اأو عن  اأ�سولها  القدمية عن  بالن�سو�س  اأن نخرج  ودون 

الداخلى، فاإن ما يقوله اأفالطون )427 – 347ق.م( من اأن التناق�س 

ل التطابق هو �سبيل ال�سواب الذى تدرك فيه احلقيقة بالفكر، واحلوار 

يعترب من العنا�رص الفكرية الأ�سا�سية التى اندجمت فى احل�سارة الغربية 

فى بحثها عن جمتمع العدل واحلرية.

 –  82( �سي�سريون  ع�رص  فى  خا�سة  الرومانية  الدولة  ومع 

43ق.م( ثم اأوغ�سط�س )43 ق.م – 14م( ن�سجت هذه الدميقراطية 

املواطنة،  حق  اجلميع  ومنحت  الأجيال.  بني  التوا�سل  اأكدت  التى 

فى  وا�سعة  نظر،  وجهة  كل  فى  يكمن  احلق  من  جانبا  باأن  واآمنت 

العتبار راأى الأقلية اإزاء الأكرثية.

ويقدم �صقر�ط )469 – 399ق.م( الذى تاأثر مثل اأفالطون بالفل�سفة 
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امل�رصية القدمية وفل�سفات ال�رصق منوذجًا رفيعًا لهذه الدميقراطية فى 

التعامل مع املعار�سني من اأفراد ال�سعب.

احلديث.  الع�رص  حتى  الع�سور  عرب  الن�سوج  هذا  توا�سل  ثم 

الع�سور  ركود  بعد   – يعد  الذى  ع�رص  الثامن  القرن  فى  وبالتحديد 

الو�سطى – اأن�سج الع�سور بذخرية الفكر الإن�سانى.

وخالل هذا التاريخ تنوعت اأبنية الدميقراطية، وتعددت اجتاهاتها 

تتجلى  الذى  واملكانى  الزمانى  العامل  بح�سب  والأفعال،  الأقوال  فى 

وبح�سب  الأبنية،  هذه  ن�سو�س  على  ودللته  معانيه  ويفر�س  فيه، 

عليه من حرية  تنطوى  ما  العامة، ومدى  احلياة  بعدها عن  اأو  قربها 

الفكر الفردى واجلمعى.

جتد  اأن  يندر  احلياة  فى  الدميقراطية  متثلها  التى  البالغة  ولالأهمية 

كاتبًا اأو مفكرًا له �ساأن مل يتناولها اأو يعر�س لها فى اأعماله، �سواء كان 

مقدمته  وفى  اإنتاجه،  داخل  اأو  مبا�رص  ب�سكل  اإما  ي�ساريًا،  اأو  ليرباليًا 

بالطبع من بهم ظماأ للحقيقة والعدالة.

والتنقل  والتجمع  والعمل  واملعتقد  الراأى  حرية  عن  الدفاع  اإن 

عند  وهى  الدميقراطية.  ظل  فى  اإل  تتوفر  ل  احلريات  من  وغريها 

هوؤلء الكتاب واملفكرين املرادف للعلمانية واملدنية والقانون والت�رصيع 

وحقوق الإن�سان والد�ستور.

الذى  والعلماء  املفكرين  اأحد   )1970  –  1872( را�سل  وبرتراند 

غمرات  الإذاعية  واأحاديثهم  وخطبهم  ومقالتهم  كتبهم  فى  خا�سوا 

املختلفة  ال�سيا�سية  والتجارب  الفل�سفية  املعارف  �سوء  فى  الدميقراطية 

من  اخلام�سة ع�رصة  فى  كان  منذ  الإن�سانى،  الرتاث  التى ح�سلها من 

عمره، اأو ات�سل بها فى قراءاته املتبحرة فى التاريخ والفكر احلديث.

كانت  التح�سيل  على  قدرته  اأن  را�سل  �سرية  كتبوا  الذين  ويذكر 
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مل  كاملة  �سنوات  للدار�سني  معرفته  ي�ستغرق  كان  فما  خارقة،  قدرة 

يقراأ  كان  حداثته  فى  اأنه  عن  ف�ساًل  قليلة،  �سهور  غري  منه  ياأخذ  يكن 

العلوم الريا�سية والفل�سفات باأربع لغات : الالتينية والفرن�سية والأملانية 

اأ�رصة را�سل  اأن  ويبدو  الإجنليزية.  الأم  لغته  اإىل جانب  والإيطالية، 

كانت تتمتع بهذه امللكة فى الرتكيز الذهنى واإتقان اللغات، اإذ اإن جده 

اللورد جون را�سل الذى توىل رئا�سة الوزراء فى عهد امللكة فيكتوريا، 

والإيطالية،  والإ�سبانية  الفرن�سية   : لغات  بثالث  اخلطابة  يجيد  كان 

بالإ�سافة اإىل الإجنليزية. وكان اأي�سا، كما يقول برتراند را�سل عنه، 

يوؤمن بالدميقراطية.

الأ�سرتاىل  الكاتب  يقول  الكتابة  على  را�سل  برتراند  قدرة  وعن 

األن وود فى كتابه عنه الذى �سدر فى نيويورك فى 1968 اإنه مل يكن 

ي�سطب كلمة واحدة مما يكتبه، اأو يعيد كتابه �سىء من كتاباته.

ينه�س  الذى  الأ�سا�س  اأو  باجلور  ما يعرف  لكل مذهب  واإذا كان 

عليه، فاإن الدميقراطية عند برتراند را�سل تقوم على دعامتني :

من  اخلاىل  ال�سليم  للتفكري  دقيق  كمقيا�س  العقل   : الأوىل  الدعامة 

اجلهل واخلرافة.

عن  تعرب  لل�سلوك  اأخالقية  كقيمة  الت�سامح  هى   : الثانية  والدعامة 

التعدد فى الكون وقبول احلوار، اأى قبول النقد، والعرتاف بالن�سبية 

الذاتى  حقها  ولها  نف�سها  متثل  اجلزئية  احلقيقة  وباأن  املطلقات،  ل 

و�سدقها اخلا�س بها كحق العلم بالأ�سياء الكلية البعيدة مثل علم الفلك.

والعقل عند برتراند را�سل بهذه ال�سفة لي�س العقل اليقينى اجلازم، 

املادى،  وجوده  فى  الواقعى  العامل  يرى  الذى  املت�سائل  العقل  ولكنه 

اأن يتخلى عن املنطق الريا�سى،  ويت�سكك حتى فى البديهيات، دون 

حتى لو باء بالف�سل.
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يرتاءى  والنظام  للقواعد  يخ�سع  الذى  املحكم  الريا�سى  واملنطق 

فى اأ�سلوب برتراند را�سل الذى توزن فيه العبارة بالدرهم واملثقال، 

الذى  الفردى  احلافز  مع  را�سل  برتراند  يقف  املفهوم  هذا  اإطار  وفى 

تتفتح فيه املواهب الفطرية بالإبداع والبتكار مع املحافظة على التم�سك 

الجتماعى.

تغدو  فاإنها  الجتماعى  التما�سك  خلخلة  اإىل  الفردية  اأدت  اإذا  اأما 

نقي�سة، ورا�سل يريدها اأن تكون فى اإطار عقد اجتماعى، م�سدر قوة 

وحفز للمجتمع. ولكى تكون الفردية على هذا النحو لبد اأن ينتفى فيها 

التعار�س بني م�سلحة الفرد وم�سلحة املجتمع.

برتراند  مدح  كامل،  تفرغ  اإىل  يحتاجان  والبتكار  اخللق  ولأن 

يتمتع  حتى  العمل  �ساعات  بتخفي�س  مبطالبته  وذلك  الك�سل،  را�سل 

األبري ق�سريى لزما  الكاتب امل�رصى  التفرغ الذى عده  الإن�سان بهذا 

للتاأمل، وعده فيل�سوف ال�سباب املعا�رص لرا�سل، هربرت ماركيور، 

را�سل  مدح  كما  �سخ�سيته.  واكتمال  ذاته  ل�ستعادة  الإن�سان  فر�سة 

يوؤدى  بينما  لالآخرين،  نفع  من  اإليه  يوؤدى  ملا  الإنفاق  فى  الإ�رصاف 

التقتري والدخار – على عك�س ما يرى رجال القت�ساد – اإىل القحط 

والبطالة.

ورا�سل يريد دائمًا لالإنتاج اأن يزيد على ال�ستهالك، ويدعو من 

الق�سايا  عمق  من  الرغم  وعلى  الن�سل.  حتديد  اإىل  نف�سها  الغاية  اأجل 

التى يطرحها برتراند را�سل فى العلوم واملنطق والفل�سفة والأخالق، 

اأو يعلو على م�ستوى  اأو يبتعد  فاإنه مل ينف�سل  وتكاد ت�سمل كل �سىء، 

العقلية العامة، اأو عن رجل ال�سارع الذى كان را�سل ينزل اإليه ويقف 

معه على الأر�سفة، ويناق�سه مناق�سة الند للند، حتى ي�ستطيع اأن يحدق 

نظره فى العامل، مهما يكن هذا ال�سخ�س ب�سيطًا من غمار النا�س.

ومعظم الذين كان را�سل يتحاور معهم بال �سابق معرفة كان ي�سل 
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معهم على وجه ال�رصعة اإىل درجة عالية من التفاهم. ويرجع ال�سبب 

فى و�سوح كتابات را�سل و�سهولة فهمها اإىل اأنه منذ �سغره كان حمبًا 

املودات  عقد  على  ويتلهف  لالآخرين،  طيبة  م�ساعر  يحمل  للب�رص، 

معهم، ويوىل ال�سداقة مكانة اأثرية فى نف�سه ما مل ي�سبها �سوء الفهم اأو 

اخلالفات ال�سخ�سية. 

الغري  العالقات احلميمة مع  باإن�ساء  الكلف  اأن  النف�س  ويرى علماء 

واحد.  اآن  فى  والآخر  للذات  املزدوج  الإخال�س  اأو  الوفاء  تعنى 

مع  احلوار  فى  ودماثته  العامة،  العقلية  مع  را�سل  مت�سى  وبف�سل 

فى  الكا�سحة  �سهرته  اأتت  متعلمني،  اأن�ساف  كانوا  لو  حتى  معار�سيه 

اأوروبا والعامل، وو�سف باأنه اأحكم رجل فى زمنه، واإن كان تقديره 

لنف�سه وملا اأ�ساف من حكمة اأقل كثريًا من تقدير العامل وتعظيمه له.

ولي�س هناك موؤ�رص يومئ اإىل “حكمة” را�سل الفائقة غري اأنه كان 

يعرف جيدًا ما هو بال�سبط الأهداف الإن�سانية التى يتعني عليه اأن ينافح 

عنها، وما هى مواطن ال�سعف وال�سوء والقبح التى يتعني مناه�ستها 

والتنديد بها.

فى  تق�رص  اأو  تتخلف  مل  امل�رصية  الثقافة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

العربية  اللغة  له فى  اأو ترجمت  تقدير برتراند را�سل، مبا كتبت عنه 

ال�سفحات،  هذه  كتابة  فى  بع�سها  على  اعتمدت  ومقالت،  كتب  من 

وفى مقدمتها مقالت لوي�س عو�س وزكى جنيب حممود و�سالح عبد 

ال�سبور، ومقالت وكتب رم�سي�س عو�س.

الثقافة امل�رصية �سوى  ول ي�سارع را�سل فى هذا الهتمام به فى 

جان بول �سارتر )1905 – 1980( الذى نال من الهتمام به ما مياثل 

الهتمام برا�سل اإن مل يزد عليه.

وبهذه املنا�سبة لبد اأن نذكر اأن را�سل هاجم الغرب لي�س فقط لأنه 

ملعاداته  اأي�سًا  واإمنا  الأخالقية،  القيم  يفتقد  لال�سطهاد  ممار�سته  فى 
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الفر�سة  ال�سوفيتى  الحتاد  منح  املعاداة  بهذه  لأنه  العربية،  للقومية 

للتعاطف مع العرب، وبالتاىل التو�سع فى املنطقة العربية.

منح را�سل فى عام 1950 جائزة نوبل. كما منح عددًا من الأو�سمة 

حافلة  م�سطربة  حياة  بعد  وذلك  وغريها،  امللكية  اجلمعية  وع�سوية 

بال�رصاع، وقف فيها اأمام املحاكم فى بالده وفى اأمريكا، وجرد من 

لقب اللورد الذى ح�سل عليه كاأحد اأفراد اأ�رصة �سليلة النبالء. وعزل 

من عمله فى جامعة كامبريدج. كما زج به فى ال�سجن لأنه كان �سد 

الدول  بع�س  فيها  كانت  احلرب وال�ستعمار والإمربيالية فى مرحلة 

الكربى ل تتورع عن منا�رصة هذه ال�سيا�سات العدوانية التى ترتكب 

هذه ال�رصور.

من  بدل  اجلي�س  ا�ستخدام  ب�سدة  ي�ستنكر  را�سل  برتراند  وكان 

اإن�ساء جهاز  العمال فى وطنه، ويقرتح  ال�رصطة فى ف�س مظاهرات 

هذه  فى  عليهم  املقبو�س  عن  يدافع  القائم،  اجلهاز  غري  لل�رصطة  اآخر 

م�سينة  ممار�سات  من  اجلهاز  هذا  به  يقوم  ما  ويحبط  املظاهرات، 

تتناق�س مع اأب�سط حقوق الإن�سان.

مقاومة   : واحدة  حالة  فى  اإل  ال�سالح  حمل  يقبل  را�سل  يكن  ومل 

النازية والفا�سية، وبالطبع فى حالة رد البغى والعدوان على الأوطان.

ذلك اأن ا�ستخدام ال�سالح فى غري هذه املوا�سع التى ت�ستنكر مهادنة 

�لأعد�ء، يوؤدى �إىل �لفتك بالب�رصية، ولي�س فقط �لهبوط مب�صتو�ها.

احل�سارة  اأن  كما  املغامرات،  هذه  ملثل  حمال  لي�ست  والب�رصية 

هذا  يحتمل  مو�سوعًا  تكون  اأن  من  اأعظم  كالب�رصية،  الإن�سانية، 

اأمكنها،  ما  احلروب  بتجنب  �سعوبها  حماية  احلكومات  وعلى  اخلطر 

وتوجيهها �سد ال�رصورة وحدها، اأى �سد الطبيعة املعادية لالإن�سان، 

البقاء وجتاوز حمن  اأجل  الكافية من  القوت وامل�سكن واحلماية  لتوفري 

الثقافات  الثقافات واحل�سارات. هذه  اإن�ساء  التى حتول دون  الطبيعة 
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واحل�سارات التى ل تنفرد بها دولة، ولكن ت�سهم فيها الإن�سانية كلها.

ومناخ  تربة  من  البيئة  تكييف  يعنى  الطبيعة  �سد  احلرب  وتوجيه 

ا�سرت�ساء  تاريخه  فى  حاول  الذى  الإن�سان  مل�سلحة  وبحار  واأجواء 

هذه الطبيعة بطقو�س العبادة. ومل يكن هذا ال�سرت�ساء ينجح فى اأكرث 

الأحيان.

يهدد  الطبيعة  اأخطار  من  واحد  باحتمال  مثاًل  را�سل  وي�رصب 

احل�سارة والب�رصية اإذا رفع الله يده عن هذا الكون، وهو اأنه اإذا �رصت 

الربودة فى ال�سم�س فاإن الأر�س ت�سبح كوكبًا ميتًا بال حياة.

النازية والفا�سية، بل  اأن مناه�سة را�سل مل تقت�رص على  واحلقيقة 

ناه�س اأي�سًا ال�سيوعية بعد زيارته لالحتاد ال�سوفييتى فى 1920 ولقائه 

بلينني، وتعرفه على نظرية الثورة وتطبيقاتها امللتزمة بالأيديولوجية 

املارك�سية واإدراكه الدقيق ملا فى بع�س مقولتها النظرية من �سطحية 

بني  املحتوم  التعار�س  ب�سبب  بها،  الأخذ  يليق  ل  الن�سج  اإىل  وافتقار 

املاأخذ  وهو  والعام،  اخلا�س  بني  اأو  املجتمع،  وتخطيط  الفرد  حرية 

الذى يعتمد  املارك�سى  النظام  الرئي�سى الذى جعل را�س يرى فى هذا 

على الق�رص والإرغام ت�سادًا مع الفطرة الب�رصية، وانغالقًا على الذات.

ومن املاآخذ الأ�سا�سية اأي�سًا على املارك�سية تف�سري التاريخ الإن�سانى 

اأو الكت�سافات العلمية بالعامل القت�سادى فقط، واإغفال دور الأفراد 

البارزين الذى ل يدح�س.

واإحقاقًا للحق لأبد اأن نذكر اأن لينني غري �ستالني الذى مار�س القمع 

والنتهاكات التى يندى لها جبني الإن�سان. فقد كان يكفى اأن ينقد اأحد 

�ستالني فى ر�سالة �سخ�سية اإىل �سديق ليجد نف�سه فى ال�سجون �سنوات 

مهما تكن اأهدافه من هذا النقد.

النظرية،  املعرفة  يفتقد  ل  جتريبى  وناقد  مادى  فمفكر  لينني  اأما 
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على  احل�سارية  منجزاتها  لها  التاريخ  فى  اجتماعية  ثورة  و�ساحب 

م�ستوى القرن الع�رصين.

ومع هذا فلم يكن را�سل ب�سفته دميقراطيًا ا�سرتاكيًا يغفل فى الوقت 

نف�سه عن مزايا التخطيط والتنظيم فى توازن مع الطموح الفردى، اأو 

يدعو اإىل تنازل الدولة عن �سلطاتها اأو عن ملكيتها للقوى القت�سادية 

العليا، رغم اإعالئه من احلافز الفردى، طاملا اأنه مل ي�سل اإىل درجة 

التناف�س الذى يلحق الأذى بالآخر.

دفاعًا  ال�سرتاكية  عن  فيها  يدافع  لرا�سل  كثرية  مقالت  وهناك 

هذه  حتمى  احلريات  ب�سمانات  الدميقراطية  مادامت  �رصيحًا 

هذا  يعلن  اأن  ميكن  كان  ما  را�سل  برتراند  اأن  �سك  ول  ال�سرتاكية. 

الذين  اأ�سدقاءه  ويخا�سم  التليد،  املجد  �ساحبة  ال�سيوعية  فى  الراأى 

برنارد�سو  مثل  �ستالني،  عهد  فى  ال�سموىل  واحلكم  برو�سيا  يعجبون 

وغريه، اإل لأنه تناهى اإىل م�سامعه ما تعر�س له عدد كبري من الأدباء 

والعلماء والفنانني من تدخل الدولة ال�سافر فى حياتهم واإنتاجهم، ومن 

الحتاد  اأو�سال  بتفكك  انتهى  الذى  بهم،  وع�سفها  ونفيها  ا�سطهادها 

ال�سوفيتى وانهياره فى 1991.

وهذا هو املوقف الطبيعى لرجل مثل برتراند را�سل، يوؤمن باأن كل 

الق�سايا ميكن حلها باحلوار واجلدل، ويحمى الفرد من �سطوة الدولة، 

الفل�سفة  غمار  �سبابه  فى  خا�س  اأن  بعد  العامة،  احلياة  �سئون  وت�سغله 

املجردة واملنطق ال�رصف.

الو�سائل  اتخاذ  اإىل  العامل  حكومات  را�سل  برتراند  دعا  وباملقابل 

مع  متعار�سة  الت�سوية  هذه  كانت  لو  حتى  خالفاتها،  لت�سوية  ال�سلمية 

م�ساحلها. ول تكون ت�سوية اخلالفات قط بالأ�سلحة النووية التى تهدد 

املدنية واجلن�س الب�رصى بالفناء.

بل اإنه دعا اإىل حكومة عاملية ت�ساعد على اإقامتها ثورة التكنولوجيا 
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احلديثة، تقوم فيها هذه احلكومة بتوزيع الرثوة بالعدل على ال�سعوب 

الأغنياء،  على  الفقراء  �سغينة  تثري  التى  بينها  الفروق  تتال�سى  حتى 

وخوف اأو توج�س الأغنياء من الفقراء.

وفى اإحدى خطب را�سل اقرتح على علماء العامل اأن ي�سدروا بيانًا 

تدعمه املعلومات واحلجج العلمية التى تدح�س احلرب، وتبني اأنه لي�س 

فى ا�ستخدام الأ�سلحة الفتاكة منت�رص اأو مهزوم.

الأوىل  العاملية  احلرب  بعد  را�سل  األقاها  التى  اخلطبة  وتت�سمن 

املطالبة باإعادة جميع احلريات التى �سلبت من جراء احلرب، واإزالة 

العقبات الإقليمية التى متنع ن�رص الأفكار خارج احلدود.

الع�رصين  القرن  ال�سالم فى  اأكرب دعاة  ويعترب برتراند را�سل من 

املحلية  الثقافات  ت�سغلها  ل  التى  الإن�سانى  التطور  عن  الكلية  بنظريته 

واحد  ب�رصى  ت�سدر عن جن�س  لأنه  منف�سلة،  القوميات كوحدات  اأو 

وح�سارة م�سرتكة.

املحافل  فى  جهارة  الأ�سوات  اأكرث  رحيله  حتى  را�سل  يعد  كما 

ال�سالم  اإىل  الدعوة  بهذه  العاملى  ال�سمري  فى  تاأثريًا  والأكرث  الدولية، 

العاملى، الذى ل يعفى من تع�سيدها الدول املوؤمنة بعدم النحياز.
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