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قدمت لكـ في المحاضرات السابقة تعريف العممانية ،ك الفرؽ
تمييد:أبنائي الطمبة ك الطالبات :سبق ك أف ّ
ِ
تطرقنا إلى نشأة العممانية في الفكر األكربي ك ركافدىا ك قد تكّقفنا عند الرافد
بيف َ
،ثـ ّ
العممانية ك العممانية ّ
الثالث ك األخير ك ىك الثكرة الفرنسية .
بأنيا الثكرة األكثر
 /3الثورة الفرنسية أو الثورة العممانية :كصف عمماء التاريخ ك السياسة الثكرة الفرنسية ّ

فسركا ذلؾ العداء
خاصة .كقد ّ
عامة ك الكنيسة الكاثكليكية ّ
دمكية في تاريخ الثكرات ك األكثر عداء تجاه الديف ّ
نمخص
بإرادة قادة الثكرة اقتالع جذكر النظاـ القديـ ك تفكيؾ األسس االديكلكجية التي يستند عمييا ك يمكف أف ّ

منجزات ّثكار الثكرة الفرنسية في النقاط التالية :

 /1استبداؿ النظاـ السياسي القديـ الذؼ يرتكز عمى الديف بنظاـ سياسي جديد مبني عمى فمسفة التنكير
القائمة عمى العقل ك قكانيف الطبيعة ك يعتبر( روبيسبيار)( 1الذؼ دعا إلى تأميـ ممتمكات الكنيسة مف أراض
تحكـ المدني في الديني )أحد أعمدة العممانية في فرنسا ك الذؼ فصل عمى اساسيا بيف الدكلة ك
ك عّقارات،ك ّ
الكنيسة بشكل تاـ ك ييدؼ مف كراء ذلؾ إلى تجفيف منابع الدعـ المالي المادؼ لرجاؿ الديف .
 /2فكز رجاؿ الثكرة عمى االكميركس الذيف قامكا بثكرة دينية مضادة ك تشديدىـ لمق اررات ك االجراءات التي
تجمعات الكنيسة ك منح الحالة المدنية في البمديات
أفقدت الكنيسة تكازنيا ك ّ
دكخت رجاؿ الديف ك منيا :إلغاء ّ
صالحيات تسجيل المكاليد عكضا عف الكنيسة ،ك السماح بالطالؽ ك منع رجاؿ الديف مف مف ارتداء الزؼ
الديني ،بل ذىبكا إلى أكبر مف ذلؾ بإصدار قرار غمق كنائس العاصمة ك تحكيميا إلى مدارس ك مستشفيات
ك تحطيـ التماثيل الدينية لتنتيي بقتل ك تيجير الكثير مف رجاؿ الديف ك القساكسة ك تختـ ىذه المسمخة
المؤرخكف العتبة االكلى لمعممنة تمثّل في كصاية الدكلة المدنية
لرجاؿ الديف باتفاقية بينيـ ك بيف الثكار اعتبرىا
ّ

عمى الكنيسة و تشكيل مؤسسات اجتماعية تعميمية ك صحية خارج سمطة الكنيسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ماكسيمليان فرانسوا ماري إيزدور دي روبسبيير  (Maximilien François Marie Isidore de Robespierreولد فً  6ماي 8571م

محام فرنسً و رجل دولة  ،كان أحد أكثر الشخصٌات تأثٌرا فً الثورة الفرنسٌة  ،لعب دورا بارزا فً إثارة الرأي العام الذي تسبّب فً سقوط
الملكٌة الفرنسٌة فً أغسطس 8571م و عقد المؤتمر الوطنً الفرنسً ،ذاع صٌته لدوره خالل عصر االرهاب الذي أشرف خالله على اعتقال و أعدام
بتصور جمهورٌة مثالٌة وبسبب ال مباالتٌة إزاء التكلفة
عدد كبٌر من الخصوم السٌاسٌٌن الذٌن عدّهم هو حلفاؤه معارضٌن للثورة .كان هوس روبٌسبٌر
ّ
البشرٌة إلقامتها جعل كل من أعضاء المؤتمر و عموم الفرنسٌٌن ٌنقلبون ضدّه.و انتهى عهد االرهاب بعد أن ت ّم القبض علٌه رفقة مجموعة من حلفائه و ت ّم
إعدامه فً الٌوم التالً .

مر صراع العممانية مع الدكلة المدنية إلى أف انتيى بأف تبقى السمطة الدينية محايدة ال تفرض مبادغ
ك قد است ّ
العامة .تخّممت العممنة
حرية العبادة ك االعتقاد كجزء ال يتج أز مف ّ
أخالقية دينية كال تحاربيا بل اعتمد ّ
الحرات ّ
تطكرىا عبر كل
مسار
التطكر السياسي في فرنسا عمى كجو الخصكص ك أكربا عمى كجو العمكـ بل ازداد ّ
ّ

تكرس في
الجميكريات إلى أف كصمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية أف تككف نصا دستكريا عاـ 1946ك ّ

()2

لتتفرع عف المنبع األصمي لمعممانية إلى عممانيات أخرػ شرقا ك غربا عبر أكركبا كاممة
دستكر عاـ ّ 1958
/2

الفكر العمماني في الوطن العربي

متمي از لو ارتكز بدكره عمى
مدخل:امتد الفكر العمماني إلى الكطف العربي ك العاـ اإلسالمي ك ّ
ّ
شكل تيا ار ّ
تميز نظرتو لقضايا األمة العربية حمميا ك دافع عنيا مجمكعة مف
مبادغ ك أصكؿ  ،كما لو خصائص ّ

تشكل ىذا التيار؟ ك ما ىي أصكؿ
المفكريف عرؼ ىذا التيار بالتيار العمماني أك ( الحداثي ).إذف :فكيف ّ
ّ
نظرتو التي ارتكز عمييا ؟ك ماىي القضايا التي برز فييا ك ما مكقف عمماء العصر منو ؟مف ىـ أغمب

حممتو؟
 2ـ  / 1االتجاه العمماني العربي :
بدأ عصر النيضة في الكطف العربي مع بداية الحممة الفرنسية عمى مصر بقيادة نابكليكف بكنابرت سنة
1798ك قد دامت ىذه الحممة ثالث سنكات  .امتزج في ىذه الحممة الطابع العسكرؼ مع الطابع العممي في
القكة العسكرية التي تمّثمت في الترسانة العسكرية المبنية عمى عدة الجيش كعتاده
صكرة نادرة  ،فإلى جانب ّ
متعددة في الطب ك اليندسة ك الرياضيات
تخصصات ّ
فقد اصطحب معو فريق كبير مف العمماء ينتمكف الى ّ

شكل ىذا الطابع العممي لمحممة الفرنسية صدمة ليس
ك العمكـ ك اآلداب ك الفنكف ك اإلعالـ ك غيرىا  .كقد ّ
بأنيا
عامة  ،ك قد كصفت ىذه الصدمة تارة ّ
عمى المستكػ مصر فقط ك ّإنما عمى مستكػ الكطف العربي ّ
بأنيا صدمة حداثة .
بأنيا صدمة نيضة ك تارة ّ
حضارية ك تارة أخرػ ّ
كقف العالـ العربي مف ىذه الصدمة ك تداعياتيا مكاقف متباينة مثّمتيا ثالث تيارات فكرية ك ىي:
 /1االتجاه السمفي المحافع الذؼ رفض كل ما جاءت الحضارة الغربية مف تقنيات كصناعة ك اعتبرىا
اختراؽ لمحضارة اإلسالمية ك مف ىؤالء التيار الصكفي الذؼ كاف سائدا آنذاؾ .

 / 2التيار التكفيقي الذؼ حاكؿ التكفيق بيف منجزات الحضارة الغربية ك القيـ االجتماعية ك الدينية التي كرثيا
العالـ اإلسالمي عف دينو ك مف ىذا التيار :جماؿ الديف األفغاني ك دمحم عبد ك رشيد رضا ك بيجت البيطار ك
غيرىـ كثير .
 /3التيار الثالث ك ىك التيار المتمثّل في التيار العمماني أك الحداثي الذؼ كقف مف ىده الحضارة مكقف
يمت بصمة لمحضارة العربية اإلسالمية داعيا إلى اعتماد منتجات الحضارة
المنبير فقبميا كّميا رافضا كل ما ّ
الكافدة مف عمكـ ك قكانيف ك آداب ....

(٭)

المفكريف
يمثّل ىذا التيار مجمكعة مف ّ

الذيف دعكا الى تمّثمو منيـ شبمي شميل ،سالمة مكسى ،فرح

انطكف ،قاسـ أميف ،عمي عبد الرازؽ ،طو حسيف ...
 2ػ :2مصادر الفكر العمماني العربي :
يتميز بو العالـ اإلسالمي مف خصكصيات تعد جكىر مرتكزات بنية المجتمع اإلسالمي عمى
رغـ ما كاف ّ

تميز رجاؿ الديف
مبادغ الديف اإلسالمي ك المتمثّمة في أحادية البنية الديف ك السمطة السياسية ،ك كذا عدـ ّ
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
راجع/1:عبد السالـ ،رفيق :العممانية و الدين و الديمقراطية  ،المفاىيم و السياقات  ،الدكحة مركز الجزيرة لمدراسات ،ط1
االمة و الوطن في االستعمال العربي المعاصر ....ج،1بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية
 /2بف سعيد ،سعيد:مفيوما ّ
 /3الجابرؼ  ،دمحم عابد  :في نقد الحاجة إلى االصالح ،بيركت  ،مركز دراسات الكحدة العربية
 /4عزيز ،العظمة :العممانية من منظور مختمف ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية
فبرركا لضركرة اعتماد العمماينة
االكؿ مف ركاد العممانية في الكطف العربي كانكا مف المسيحييف العرب ّ
(٭):أشارت كافة المراجع إلى أف الجيل ّ
يعدكف الجيل الثاني مف ركاد ىذا التيار منيـ عمي عبد الرازؽ ك قاسـ أميف ك طو
لمحد تأثير الديف  ،ثـ تأثّر بيـ مجمكعة مف المسمميف الذيف ّ
حسيف ...

المفكريف ك الكتّاب العرب
أف انبيار ّ
في العالـ اإلسالمي عمى بقية الشعب اؼ نكع مف القداسة الدينية ؛ إالّ ّ
( الذيف كانكا في غمبيـ مسيحييف) جعميـ يعممكف عمى نقل مبادغ العممانية بمفيكميا الغربي إير الكطف

التطكر
التحكالت التي تبعت المجمع الغربي نتيجة
ميتميف بالجذكر التاريخية ك ال التغيرات ك
ّ
ّ
العربي غير ّ
مسو نتيجة سرياف ك تفعيل أسس الفمسفة العممانية فيو ك عميو يمكف أف نطرح السؤاؿ التالي :
الذؼ ّ
التحكالت التي طرأت عمى المجتمع العربي؟
ما ىي مصادر الفكر العمماني العربي؟ ك ما أثرىا عمى
ّ
مؤسس عمى مبادغ
 /1العممانية الغربية و نتائجيا في الوطن العربيّ :
تعد العممانية التي ترتكز عمى نظاـ ّ
مادية ال تقبل إطالقا الدكلة الدينية أك سيادة القيـ الركحية أحدػ أبرز المصادر التي يعتمد عمييا التيار
نمخصيا في النقاط التالية :
تمخض عف ذلؾ مجمكعة مف النتائج يمكف أف ّ
العمماني في الكطف العربي كقد ّ
أس أساس مبادغ العممانية الذؼ ناد بو ىذا التيار
 1ــ :1فصل الدين عن الدولة  :و ّ
يعد ىذا المبدأ ّ

تعرض غالب الدكؿ اإلسالمية لميجمات االستعمارية  ،ك قد كجد أصحاب ىذا التيار المناخ
خصكصا بعد ّ

قكة الديف ك سيطرتو عمى المجتمع ك منو تبرز ثالث أساسية في المكضكع:
مناسبا ّ
لمحد مف ّ

بحرية االعتقاد دكف إلغاء الديف أك معتقدات الناس  ،ك تحرير المعتقديات الدينية
 1ػ  1ػ :1المطالبة ّ

مؤسسات الدكلة(٭٭).
مف ّ
تدخل ّ

مفكرؼ ىذا التيار ك كتّابو بتجديد الحياة النيابية عمى أسس ديمقراطية ىركبا
 1ـ  1ـ  :2مطالبة معظـ ّ

لعل أكثر ما يبرز ىذه النقطة ىك كتاب طبائع االستبداد
عـ جميع أقطار البالد العربية ك ّ
مف االستبداد الذؼ ّ
التحكالت االجتماعية االقتصادية ك السياسية ك الدعكة إلى تأسيس الدكلة
لمككاكبي  ،ك المطالبة باعتماد
ّ
الكطنية ك إحالؿ القكمية العربية كبديل عف سيطرة النظاـ الديني عمى المجتمع اإلسالمي .

لتبني الفكر العمماني عمى النتائج التي تبعت ثكرة
 1ػ  1ػ:3ارتكاز الكثير مف ّ
المفكريف العرب في دعكتيـ ّ

مارتف لكثر الذؼ طالب بالمساكاة بيف االلرجل العادؼ ك رجل الديف في الحقكؽ ك قد تكّلد عف ىذه الفمسفة
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ظف ىذه النقطة في صالحو نظ ار لغمبة القيـ اإلسالمية عمى المجتمع اإلسالمي فممحد مف ىذه القيـ ك تسييال
أف ىذا التيار ك ّ
(٭٭) :في األصل ّ
ظف ىذا الشعار.
لتفكيؾ بنية المجتمع اإلسالمي فقد ناد ىذا التيار نشر القيـ البديمة ك بإيعاز مف االستعمار ك ّ

تمخض عف
مطالبة جميع الشعكب العربية بحقكؽ اإلنساف المستمد مف اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الذؼ ّ
الثكرة الفرنسية.

المصدرالثاني :أثر الثورة العممية التنويرية عمى الوطن العربي :نشأت النظرة كالفمسفة العقالنية المادية
الغربية القائمة عمى مبدأ إحالؿ "إلو العقل" ك"الفيزياء الطبيعية كالمجتمع" ,كردة فعل ك"تصكيب تاريخي"
.في الدنيا )لتدخل الكنيسة (الالدنيكية)
كقد ارتبطت ىذه الفمسفة كترافقت مع ثكرة االكتشافات العممية المادية اليائمة كالمعرفة المتراكمة لقكانيف
الطبيعة المادية كنظاميا العميق ,كالتمكف بالتالي مف تفجير طاقاتيا كاستثمارىا في كل مناحي الحياة حتى في
السياسة كالمجتمع!! فاجتاحت المذاىب المادية (عمى أثر ىذه االكتشافات) العقل الغربي كالحياة الغربية ,ككل
.شيء أصبح قابالً لمتفسير عمى أساسيا ,لدرجة أف نيتشو أعمف مكت "هللا"  -نعكذ باهلل مف ذلؾ
كانتشر اإللحاد انتشا اًر جارفاً مع انتشار النزعة المادية كفمسفتيا  ،كأصبحت ىي اإللو الجديد القادر عمى
كانتقمكا "منيجياً" مف الفيزياء الطبيعية ككيميائيا إلى !!صنع الفردكس عمى األرض كفي الدنيا كليس اآلخرة
فكاف مذىب "القانكف الطبيعي" كتعبيره السياسي "الميبرالية"  ،كتعبيره االقتصادؼ "الرأسمالي" "" :فيزياء المجتمع
دعو يعمل ,دعو يمر ,كتعبيره األخالقي ,مبدأ المنفعة الفردية ,كمبدأ المذة الطبيعية ,كأما صراع البقاء في
البقاء لألصمح أك األقكػ) ...الداركينية) فيك الصراع الطبقي في المجتمع( :الداركينية االجتماعية(الطبيعة
!!...المنافسة الحرة (حتى المكت) .الخ
كباختصار أصبحت ىذه الفمسفة المادية (الدنيكية) العقالنية المستندة إلى تراكـ عمكـ المادة كقكانينيا
كمناىجيا ...ككذا تطبيقاتيا االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كاألخالقية كاألدبية  ...أصبحت ىي "ديف"
الغرب الجديد المعاصر الذؼ استطاع أف يدحر "الكنيسة كدينيا" كيضعيا في الزاكية الركحية لتخمي الساحة لو
ك قد حاكؿ الغرب عف طريق ىذه الفئة تجسيد ىذه المبادغ في ساحة الكطف العربي .
تطكر العممانية في
خالصة ما يمكف أف نصل إليو مف ىذه المحاضرات ّ
أف الحديث عف نشأة أك مراحل ّ
المنطقة العربية يككف مقركنا بفرضية نياية الدكلة الدينية الني تمثّمت في الخالفة العثمانية التي تتضح
معالميا مع بدء انفصاؿ العرب عف الدكلة العثمانية ك قياـ الدكؿ العربية المدنية التي تقف بيف الكاقع
تعزز خالؿ الثكرات العربية ،كصكال
االجتماعي العربي ك خصكصياتو الدينية  ،ك المنيج العمماني الذؼ ّ
لمراحل نيكض الفكر القكمي العربي .

المحاضرة الرابعة :شبمي شميل وجيوده الفكرية
شميل أحد أعمدة الفكر العمماني في الكطف العربي في عصر النيضة ،عمل عمى نقل الفمسفة
ّ
يعد شبمي ال ّ

المفكر األلماني بكخنر إلى الفكر العربي اإلسالمي ك عميو يمكف أف
المادية التي ظيرت في ألمانيا عمى يد ّ

طتو في
الشميل ؟ ك ما ىي أسس فمسفتو المادية؟ ك كيف بنى
نطرح األسئمة التالية  :مف ىك شبمي
الشميل خ ّ
ّ
ّ
نيضة الكطف العربي ؟ ك ترتكز ىذه المحاضرة عمى نقاط أساسية ك محكرية ىي :
الشميل.
 /1نبدة عن حياة شبمي
ّ
الشميل .
 /2نظرية النشوء و االرتقاء و أثرىا عمى الفكر الفمسفي عند شبمي
ّ
الشميل .
 /3أسس التفسير المادي لمكون و االنسان عند
ّ
الشميل ألسباب تراجع العالم العربي .
 /4نظرة
ّ
 /5أثر التعاون في إعادة بناء المجتمع العربي .
الشميل لنظرية االرتقاء ) في مشروع نيضة الوطن العربي .
 / 6حتمية االرتقاء ( أو توظيف
ّ
الشميل .
 /7عممانية شبمي
ّ
.

الشميل
الشميل في توظيف نظرية االرتقاء في التفسير الفمسفي لفمسفة شبمي
 /8نقد و تقييم  :مغالطات
ّ
ّ
الخاتمة .
الشميل :ىك مسيحي لبناني مف طالئع النيضة العربية ،ولد في "كفرشيما"
 /1نبذة عن حياة شبمي
ّ

تخرج مف كّمية الطب التابعة لمكّمية اإلنجيمية البركتيستانتية التابعة بدكرىا لمجامعة
سنة 1276ق ػ1850ـ ّ

تعرؼ عمى الفيمسكؼ األلماني بكخنر ك تأثّر
تكجو إلى باريس لدراسة الطب ك ىناؾ ّ
ثـ ّ
األمريكية ببيركت ّ ،
ثـ القاىرة.راسل السمطاف عبد الحميد بشككػ بعنكاف (دعكة ك
،تـ
ّ
استقر بمصر ك أقاـ باإلسكندرية كطنطا ّ
بو ّ
أمل)شرح فييا كجية نظره .

أصدر مجّمة الشفاء سنة 1886ـ،كاف ّأكؿ مف أدخل نظرية داركيف إلى العالـ العربي مف خالؿ كتاباتو في
المقتطف ك مؤّلفو "فمسفة النشكء كاالرتقاء"  ،كما أصدر ىك ك سالمة مكسى جريدة المستقبل سنة 1914ـ ك
أغمقت بعد ستّة أشير.دافع عف العممانية كنظاـ سياسي حاكؿ كضع نظرية اجتماعية اشتراكية عمى أساس
الداركينية .ك قد كتب العديد مف المقاالت في مجاالت مختمفة ك أّلف كتاب بعنكاف( شرح بكخنر) ك رسائمو
المجمكعة.
الشميل:
 /2أسس فمسفة شبمي
ّ
التطكرية  ،ك
الشميل منظكمتو الفكرية عمى نظرية داركيف
الشميل:يبني شبمي
 1ـ :2الداروينية في فكر
ّ
ّ
ّ

شكمت ىذه الثقافة الجديدة نظرة جديدة إلى
يعد ّأكؿ مف أدخل ىذه النظرية إلى الفكر الشرقي العربي ،ك قد ّ
ّ
الحياة ك العالـ ك اإلنساف لـ تعيدىا االديكلكجية الفكرية ك الدينية ك السياسية ك حتّى االجتماعية في بمداف
الشرؽ

(٭)

 ،حيث استدعت إعادة النظر في جميع الشؤكف الفكرية ك السياسية ك التربكية السائدة ك التي قامت

أساسا عمى الديف ك الفقو ك االدب كالعمكـ المغكية .
التطكرؼ ك
الشميل كاف بعنكاف ( فمسفة النشكء ك االرتقاء) حيث يجمع فيو خالصة فكره
إف أىـ ما كتبو
ّ
ّ
ّ
ما تحممو نظرية داركيف مف أفكار صاغيا بأسمكبو الخاص مع بعض اإلضافات حيث أطمق عميو ىذا
العنكاف أسكة بكتاب داركيف الذؼ يحمل عنكاف (النشكء ك االرتقاء).
الشميل الداروينية في النشوء و االرتقاء :
 2ـ :2أبرز أفكار
ّ
مادة
 /1عمى صعيد الفمسفة :اتخذ
الشميل مف فكرة المادية أساسا لفمسفتو حيث اعتبر أف أصل الككف ّ
ّ

طكر كطريق تسمكو لتككف ك تستمر .
باالضافة إلى فكرة النشكء ك الت ّ

 / 2عمى صعيد االجتماع االنساني:يحاكؿ تطبيق المبادغ النشكئية عمى الظكاىر االجتماعية بغية تفسيرىا
تغيرات ىي :
التغير عمى أسس الطبيعة ك قكانينيا ك يحمل ثالث ّ
أك ّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
النصاركلد عاـ  1940ك ىك دكتكر ك أستاذ جامعي لبناني بمحاكلتو التنظيرلالستقالؿ الفمسفي لمفكر العربي
(٭) :مضمكف الكالـ لمدكتكر ناصيف ّ
المعاصر بالمعنى القكمي ك بمحاكلتو التنظير بيف الفمسفة ك االديكلكجيا .

أ /التنازع مف أجل البقاء:كيتمثّل في صراع االنساف مع غيره مف البشر مف جية ك صراعو مع الطبيعة مف
جية أخرػ .
التطكر
تككف التباينات :ك معناه اختالؼ األجياؿ في المكف ك الشكل ك القكة  ،ك إالّ امتنعت أسباب
ّ
بّ /
ج /انتقاؿ التباينات بالكراثة .
د /االنتخاب الطبيعي .
الشميل قانكف
التطكر ىك القانكف الطبيعي االساسي الذؼ ينطبق عميو
 /3عمى الصعيد السياسي :يعتبر
ّ
ّ
التطكر االجتماعي.
ّ
الشميل مف طميعة الكتّاب في الفكر العمماني ك فمسفتو المادية
/3فمسفة الشميل المادية :يعتبر
ّ

الشميل ىك
أف أصل الككف المادة  ،ك
ك نقصد بالمادية التيار الفكرؼ الناقض لممثالية ك الذؼ يرػ أصحابو ّ
ّ
ّأكؿ مف نقل المذىب المادؼ في صكرتو التي كاف عمييا في ألمانيا في القرف التاسع عشر إلى العالـ الشرقي.
يرػ
تحكؿ دائمة أك ما
الشميل ّ
ّ
أف األشياء مكجكدة في الككف منذ األزؿ ك ستبقى إلى األبد في حركة ّ
تتغير فتأخذ شكال جديدا أك
يسميو
تتدرج األشياء ك ّ
مرة ّ
كل ّ
التطكر  ،أؼ االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ  ،ك في ّ
ّ
ّ

التطكر إلى
يستمر ىذا
لقكة تكمف في أصل المادة ك
مختمف في الشكل الكي سبقو ،ك ىذا
ّ
ّ
التطكر ّإنما يعكد ّ
ّ
فكل شكل يرتبط بالشكل األخر الذؼ سبقو في عالقة تسمسل .
ماال نياية دكف انفصاؿ ّ
المحاضرة الخامسة:

الشميل الشرؽ العربي بالجسد ،ك
يشبو
 /4شبمي
ّ
ّ
الشميل يدرس أسباب تراجع الشرق العربي وعوامل نيضتوّ :

التطكر فما ىي رؤيتو ألزمة النيكض في الكطف
ظف فمسفة
يقدـ لنا دراسة ألسباب تراجع الكطف العربي ك ّ
ىك ّ
ّ
العربي ؟
أف مدػ استم اررية الحياة في ىذا الجسد
يصكر لنا
الشميل المجتمع كجسد تتكامل أعضاؤه  ،ك مف الطبيعي ّ
ّ
ّ
تتعّمق بمدػ اتفاؽ ىذه األعضاء مع بعضيا البعض ،ك يعزؼ سبب انحاللو ك ضعفو إلى سببيف :

االول :ضعف في الرأس  ،ك الثاني غياب ما يسميو التكافؤ ك التكافل بيف أعضائو .فمف المسؤكؿ عف
ّ

الشميل اسباب التراجع الحضارؼ إلى النقاط التالية :
التراجع الحضارؼ في الكطف العربي؟ :يرجع
ّ

المتأخر تحكمو أنظمة سياسية
 /1أنظمة الحكم  :فالجسد المريض يحكمو رأس فاسد،ك المجتمع
ّ
تكرس أكضاع الظمـ ك القير ك العبكدية .
فاسدة ّ
حكاـ جاىمكف ك أشرار فاسدكف  ،يرىبكف الناس ك
الحكاـ االستبدادييف ىـ ّ
 /2الحاكم  :فالكثير مف ّ
يحرمكنيـ مف أدنى حقكقيـ فيميتكف الحب في نفكسيـ ك الشيامة ك الشجاعة ليبقكا خاضعيف ليـ مدػ الدىر.
ميت النفس منحط
 /3المحكوم :فيك المسئكؿ عف الظمـ الذؼ يعيشو فيجيمو كاف
ّ
مستعدا ك ميانا ّ ،

اليمة ك الخمق يسيطر عميو الرياء ك التزّلف ك يؤمف بطاعة ظالميو .
ّ

المتردؼ في المجتمعات اإلنسانية
فإف الفمسفة كراء الكاقع السياسي
ّ
لشميل ّ
 /4الفمسفة  :بالنسبة ّ

تدرس في الجامعات ك المدارس ك يتربى الناشئة عمييا حتى رسخت عمى أساسيا عمكمنا ك أنظمتنا .
.حيث ّ
قكة أبدعت الككف  ،ك أجرت
 /5الدين :يعتقد
الشميل ّ
ّ
أف الديف يضع الطبيعة ك الكائنات في قبضة ّ

أف الديف ىك
في حركتو ك نظامو مشيئتيا ك ىذا ما يصادر جزء كبير مف الحرّية اإلنسانية  ،باإلضافة إلى ّ

الحكاـ لخدمة مصالحيـ ك ىي المسئكلة عف ك ّل ما لحق
المسئكؿ عف األنظمة الثيكقراطية حيث يستغّمو ّ

االجتماع البشرؼ مف تقيقر ك استبداد.

ممخصا ذلؾ في النقاط التالية :
ك يجيب
الشميل عف سؤاؿ أسباب النيكض بالشرؽ العربي ّ
ّ
كل أجزائو بالتعاكف
 /1التعاون ناموس المجتمع االّعمى :كما ّ
أف الجسد يككف صالحا لمبقاء عندما تعمل ّ
ىكذا يقكـ المجتمع بعممو عمى أحسف كجو ،عندما تعمل أجزاءه معا في سبيل خير المجتمع  ،فالتعاكف
الشميل عمى أى ّمية الحفاظ عمى بقاء الجسد ك كذلؾ المجتمع فعندما يتعاكف
أكد
نامكس المجتمع األعمى،فقد ّ
ّ
لألمة أف تنيض .
أبناء المجتمع الكاحد ،يمكف ّ
أىمية التعاون بين الحاكم و المحكوم :يجب أف يبنى التعاكف بيف الحاكـ ك المحككـ عمى قاعدة الكعي
ّ /2
نتحرػ عف حقيقة النظاـ
بعدـ التناقض بيف المصمحة
الخاصة ك مصمحة المجتمع الكاحد  ،ك عندما ّ
ّ
الجميكرؼ االشتراكي  ،أؼ ّأنو نظاـ المكاطنيف جميعا ليس الفرد أك الطبقة ك الذؼ يقكـ عمى ثالثة مبادغ

أ /حكـ الشعب أك األغمبية .
ب /العدالة المساكية بيف الجميع في الحقكؽ ك الكاجبات
الحرية الفردية ك الكرامة اإلنسانية
جّ /
كل حكـ استبداد،أف يسيطر عضك مف أعضاء
 /3حتمية االرتقاء :ثورة لنيضة جديدة :جرت العادة في ّ

الخاصة ك اآلخريف
المجتمع عمى اآلخريف متجاىال اإلرادة الفاعمة في االجتماع البشرؼ فيحكـ كفق قكانينو
ّ
تشكل لدييـ كعي بحقكقيـ ك كاجباتيـ ك األفضل
ينصاعكف ألكامره بسبب جيميـ بالعمكـ الطبيعية التي ّ
لمجتمعيـ  ،فيسيطر عمييـ مستغالّ بذلؾ غياب التعاكف ك ضعف اإلرادة في المجتمع اإلنساني  ،األمر الذؼ
ثـ التعاكف  ،فتنتفي
يعبر عف جيل األفراد ك عدـ اطالعيـ عمى الحقائق العممية التي ترسي مبادغ
ّ
ّ
المحبة ّ
اإلرادة العاقمة عند الشعكب التي تعتبر ىدؼ مرجك ك كسيمة لمتعبير ك اإلصالح ك النيكض ك بمكغ السعادة
القصكػ لإلنساف.ك نحصل عمى ىذه الغاية النيضكية عبر االرتقاء أؼ التبدالت المتالحقة بيف األشياء حيث
يؤذف سابقيا الحقيا في سير تصاعدؼ يتجو نحك الكماؿ  .ك مف صكر االرتقاء في المجتمع البشرؼ
االنتخاب ،فكما تنتخب الطبيعة أشكاؿ الكائنات ك غيرىا كذلؾ الفرد في المجتمع يرتقي األفراد ك الجماعات
عف طريق االنتخاب في عمكميـ ك قكانينيـ ك شرائعيـ ك حتّى أنظمة حككماتيـ ،فالنيضة ال تحصل بالثكرة
بالتدرج.
بل
ّ
الشميل بجرأتو في طرح فكره المادؼ ك تأييده لمداركينية رغـ الرفض
الشميل :لقد عرؼ
 /5عممانية شبمي
ّ
ّ

الذؼ القاه مف المجتمع الشرقي  ،األمر الذؼ دفع البعض إلى القكؿ بعممانيتو ،فيك ينظر إلى الديف كظاىرة
اجتماعية شأنيا شأف الظكاىر األخرػ حيث تنطبق عمييا مبادء النشكء ك االرتقاء  ،فيك يعمف رفضو
تقدـ
الحريات ك يعتبرىا سبب مف االسباب التي تحكؿ دكف ّ
لمممارسات الدينية في المجتمعات التي ّ
تحد مف ّ

تطكرىا باالضافة إلى ّأنيا تميت الحراـ العقمي ك تقتمو فيمسي جامدا ال حياة فيو ك غير قادر
المجتمعات ك ّ
طي لحظات الجيل ك الفشل ك االنحطاط التي تصيبو ك يرتكز في افكاره العممانية عمى النقاط التالية:
عمى تخ ّ
أ /االشتراكية
ب  /فصل الديف عف الدكلة .

ج /العمـ ىك الديف الحقيقي .
الحرية االنسانية .
د /التعارض بيف الديف ك ّ
الشميل أف ينقل الفمسفة المادية بما ليا ك ما عمييا إلى مجتمع الشرؽ العربي فكقع
نقد و تقييم  :حاكؿ شبمي
ّ
في مغالطات في بنية فمسفتو المادية يمكف تمخيصيا فيما يمي :

 /1جعل التعاكف قانكف المجتمع األعمى ك ينفي كجكد الفرد لذاتو بل جعل مف التعاكف كجكده المقترف بكجكد
االفراد
أف االجتماع بيف االفراد حاصل بالجبر ال
 / 2القكؿ بقانكف التكافؤ ك التكافل يترتّب عميو نتيجة فحكاىا ّ

باالختيار .

يرػ
التطكر ك االنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ( معادف ،نبات،حيكاف
تتككف عبر
الشميل ّ
ّ
ّ
أف المادة أصل األشياء ك ّ
،انساف) ك ىك بذلؾ يمغي كجكد الركح .
ثـ يعكد ك يخضعو إلى سمطة أخرػ ك ىي سمطة الطبيعة ك قكانينيا (
 /3يدعك الفرد إلى رفض السمطة ّ
التكافؤ ك التكافل ك االنتخاب ك االرتقاء)
يحكليا إلى عمكـ زائفة .
 /4يدعك إلى ّ
ثـ يعمف رفضو لمعمكـ االنسانية ك كل ما نتج عنيا مف شرائع ك ّ
الحرية ّ
المحاضرة السادسة  :فرح أنطون و جيوده الفكرية .
،قدـ إسياماتو التي كصفت بالعقالنية رغبة منو
يعد فرح أنطكف مف أعالـ النيضة العربية العممانية البارزيف ّ
ّ

في تقديـ مشركع نيضكؼ متأثّ ار بالفمسفة الرشدية مف جية ك الفمسفى الغربية مف جية أخرػ.

فمف ىك فرح أنطكف ؟ ك ماىي أسس فمسفتو ؟ ك ماىي أبرز معالـ مشركعو النيضكؼ في الشرؽ
العربي ؟
ك نبني ىذه المحاضرة عمى الخطة التالية :
 /1نبذة عف حياة فرح أنطكف

 /2نقاط التقاطع بيف فمسفة أنطكف ك فمسفة ابف رشد.
 /3قيمة العقل في فمسفة انطكف.
مبررات أنطكف في قكلو بفصل السمطة الزمنية عف السمطة الدينية .
ّ /4
 /5أسس فمسفة أنطكف لمخركج مف المأزؽ الحضارؼ
 /6عممانية فرح أنطكف
 /7نقد ك تقييـ .
 /1نبذة عن حياة فرح أنطون :فرح أنطكف بف الياس أنطكف :صحفي ك ركائي ك مسرحي ك كاتب سياسي
ك اجتماعي كلد سنة 1291ق ػ 1874ـ بطرابمس لبناف ك تعّمـ بيا  ،ك انتقل الى االسكندرية في مصر ىربا
مف االضطياد العثماني عاـ  1897فأصدر مجّمة الجامعة ،ك تكّلى تحرير صدػ االىراـ ستّة أشير ك أنشأ

السيدات ) ك كاف يكتب فييا بتكاقيع مستعارة ،رحل إلى أمريكا سنة ،1907
لشقيقتو ركز أنظكف ّ
حداد (مجّمة ّ
عدة جرائد ك كتب ك ركايات تمثيمية ك
فأصدر مجّمة ك جريدة الجامعة  ،عاد إلى مصر ك شارؾ في تحرير ّ

استمر إلى أف تكفي بتاريخ 1340ق ػ 1922ـ
عاكد إصدار مجّمتو ك
ّ

:يعد فرح أنطكف كاحدا مف أبرز المثّقفيف السياسييف ك االجتماعييف المبنانييف في الدكلة
 /2مصادر فمسفتو ّ

العثمانية في القرف التاسع عشر ك أكائل القرف العشريف  ،ك رائدا مف ركاد حركة التنكير تأثّر بأفكار

المصمحيف األكربييف "ركسك" ك "فكلتير" ك "ريناف" ك "مكنتيسكيك"  ،كما تأثّر بفالسفة مسمميف مف أمثاؿ"ابف
الخياـ ك آخريف.
رشد" ك "ابف الطفيل" ك "الغزالي" ك عمر ّ
عدة كتابات منيا  (:ابف رشد ك فمسفتو  ،الحبّ حتّى المكت ،الديف ك
 /3أبرز أعمالو :كتب فرح أنطكف ّ
العمـ ك الماؿ ،أكرشميـ الجديدة ك مريـ قبل التكبة ).

عدة كتب ك ركايات منيا الككخ اليندؼ ،بكلس ك فرجيني ،أتاال ،نيضة االسد ،تاريخ المسيح ،
ترجـ كذلؾ ّ

تاريخ الرسل.

 /4التقاطع بين فمسفة أنطون و ابن رشد :كجد أنطكف في ابف رشد مصد ار ألفكاره التي كاف يدعك إلييا ك
إف
التي يمكف اف نجمميا فيما أشار أليو ألبرت حكراني في كتابو " الفكر العربي في عصر النيضة" بقكلو ّ ":

ما جذب عصر فرح انطكف إلى ابف رشد ىك بالضبط ما كان قد جذب ريناف إلى ىذا الفيمسكؼ المسمـ ،أؼ
أف الحقيقة كاحدة يسربميا االنباء بالرمكز
أف االنبياء فالسفة  ،ك ّ
النبكة نكع مف اإلدراؾ  ،ك ّ
تأكيده عمى ّ
أف ّ
()4

الدينية مف أجل العامة  ،بينما تفقييا النخبة مباشرة "

مكجو ك مرتكز لجميع أفكاره التي يمكف تمخيصيا في:
ك قد اعتمد أنطكف عمى فمسفة ابف رشد بل تعتبر ّ
1ـ :4القول بالفصل بين الدين والعمم :و نستنتج ذلؾ مف خالؿ قكلو:مف المحاؿ التكفيق بيف الديف ك العمـ
تقرر أف الفالسفة طمبكا معرفة المكجكدات
الستحالة أف يككف الديف عقميا مستندا أيضا إلى دعكة رشدية ّ
بعقكليـ ال مستنديف إلى قكؿ مف يدعكىـ إلى قبكؿ قكلو مف غير برىاف"

عد أنطكف فمسفة ابف رشد مذىبا ماديا قاعدتو العمـ ك قد استفاد مف تمخيص ريناف لممحاكر الرئيسية
ّ
لمفمسفة الرشدية ك المتمثّمة في "مكقف ابف رشد مف المادة كخمق العالـ  ،ك اتصاؿ الككف بالخالق  ،ك الخمكد
أف
ك نظريتو في العقل  ،ك خمص إلى تأكيد اآلراء الرشدية في أزلية المادة التي نشأ منيا الككف  ،ك إلى ّ

أف هللا عالـ بالكّميات ال بالجزئيات  ،فعممو بالجزئيات غير مجانس
تـ عبر حركة قديمة
كمحركحيا  ،ك ّ
ّ
الخمق ّ
ركز عمى العقالنية
الفعاؿ ،كما ّ
لعممنا بيا  ،كاشارتو إلى ّ
أف العمـ كحده ىك طريق العقل المنفعل لمعرفة العقل ّ
()5

الرشدية  ،ك حاكؿ االستناد إلى العقل الرشدؼ لالحتماء بو باعتباره أداة لمنيضة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(:)4ألبيرت ،حكراني:الفكر العربي في عصر النيضة (،لبناف ،دار نكفل ،ط،)1ص
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()5مميكبي ،صبيج :صدى القراءة الغربية لمنص الرشدي،مجّمة جامعة تشريف لمبحكث كلدراسات

.

