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 تمهيد

لقد استأثرت إش�الية التغّي�� واالصالح، باهتمام وا�ح من طرف الفالسفة، ورواد ا�حركة اإلصالحية بالعالم      

اإلسالمي ع�� حّد سواء، خاصة مع بداية العصر ا�حديث. فبعد الَ��َضة األرو�ية ال�ي تمثل بدايات عصر األنوار 

)، سؤال وج�ً�ا ومفصلًيا �� ��اية القرن الثامن عشر، ما  E. Kantإيمانو�ل �انط(األرو�ية، طرح الفيلسوف األملا�ي  

)، و�ُحد من جهة أخرى، من حالة  la renaissanceالتنو�ر؟ وذلك ليبّ�ن ما �ان، من جهة، وراء ال��ضة األورو�ية (

 ُسوء الفهم ال�ي ارتبطت بمفهوم األنوار واستعماالتھ. 

السؤال،   هذا  عن  �انط  األنوار؟ يجيب  «ما  مقالتھ  الذا�ي،  1��  ال�جز  حالة  من  املرء  ا�عتاق  هو  األنوار  قائال:"   «

(أ��ا   هو  التنو�ر  فشعار  لذلك  اآلخر،  من  وصاية  دون  ا�خاص  عقلھ  استخدام  ع��  املرء  قدرة  عدم  هو  وال�جز 

تجرأ ع�� استخدام عقلك نحتاجھ هو  2اإل�سان  ما  التنو�ر �ل  تحقيق  أجل  "من  و�ضيف:  باعتبارها   )"،  ا�حر�ة 

تفكر ال  االتجاهات،  �ل   �� الصراخ  أسمع  ولكن�ي  البشر�ة،  ا�خ��ات  انتظم   ! أقدس  تفكر،  ال  الشرطي:   ! يقول 

فكر، آمن  ! مسؤول الضرائب يقول: ال تفكر، ادفع
ُ
كر كيفما �شاء   ! رُجل الدين، يقول: ال ت

َ
حاكم الدولة يقول: ف

طع 
َ
". فتقييد حر�ة التفك��، ��ذا املع�ى تخ��ق جسم ا�جتمع، وتوجد �� �ل م�ان. لكن أّي نوع ! وفيما �شاء، لكن أ

يقول   ؟  ُ�عززه  أن  باألحرى  �ستطيع  �عيقھ،  أن  من  بدال  وأ��ما  التنو�ر،  يمنع  التقّييد  "   �انطمن  إنھ  مجيًبا: 

للعقل الدائم  والعل�ي  العام  اإل  االستخدام  سيمكن  الذي  هو  نظره   �� ألنھ  األغالل "،  �ل  من  التحرر  من  �سان 

 والعقائد والذوغمائيات ال�ي تجعلھ �� حالة قصور و�جز دائم.  

نفهم من خالل ما سبق، أن "تقييد حر�ة التفك��" هو السبب الرئي��ي حسب �انط �� تخلف ا�جتمع وقصوره،    

و�دفع   التنو�ر  �عزز  الذي  هو  للعقل  وا�ُحر  العل�ي  االستخدام  فإن  ع��  و�املقابل  والثورة  التقدم  نحو  با�جتمع 

" ال تتقدم العلوم والفنون   باروخ اسبينوزاالنظام االجتما�� السائد. �� نفس السياق، يقول الفيلسوف الهولندي  

 
  إميانويل كانط، ما التنوير ؟ ترمجة عبد هللا املشوح.1 

  ميكن القول إن شعار التنوير تركز يف مخس مفاهيم وهي : الفرد، العقل، الطبيعة، التقدم، والسعادة.2 
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ء بالَرأي"
َ
، وهذا  3تقدما ملموًسا إال ع�� أيدي أناس تخلصوا تماًما من ا�خاوف وأصبحت لهم ُحر�ة ا�ُحكم واإلدال

إ  ال �� إطار دولة ديمقراطية، تؤمن بحر�ة الرأي والتعب��، ألن مشروعي��ا، وسبب قيامها، ينب�ي ع��  ما ال يحصل 

لهم استخدام   يتس�ى  تام، بحيث  أمان   �� تقوم بوظائفها �املة  الناس �ي  "الفرصة ألبدان وأذهان  أساس ضمان 

 .4عقولهم استخداًما حًرا" 

وفق    ان، والتحرر التار��� للعقل، و�سبب «نزعھ ال�حر عن العالم»لقد تقدم الغرب، وفقا ملا سبق، ��دم األوث 

ع�� تحر�ر العقل من األصفاد السياسية والدينية واألوهام التار�خية. والوا�ح أنھ �عدما بدأت ،  عبارة ماكس في��

لغرب، �شرق شمس الغرب، و�داية غروب شمس الشرق، �عد الهزائم املتتالية، وخضوع أغلب الدول اإلسالمية ل 

بدأ ا�جميع يطرح السؤال: ما هو هذا العقل الذي غلبنا؟ وما هو هذا الداء الذي أصاب العالم اإلسالمي؟ إن هذين  

السؤال�ن، ُ�عِ��ان بصيغة أخرى، عن اإلش�الية الك��ى ال�ي طرحها الفكر العر�ي واإلسالمي، �عدما سطعت شمس  

 . الغرب عليھ : «ما هو داء الشرق وما هو دواءه ؟» 
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 أوال: مشاريع اإلصالح: من الدين إ�� السياسة 

املفكر�ن  من  العديد  انخرط  إذ  كث��ة،  إجابات  ؟»،  دواءه  هو  وما  الشرق  داء  هو  «ما  سؤال  عن  تمخضت  لقد 

وأحوال اإلسالم  �شؤون  البعض   املسلم�ن  املهتم�ن  فبدأ  اإلصالح.  بمشاريع  �سميتھ  يمكن  ما  تقديم  محاولة   ��

، والبعض اآلخر 5يدعو إ�� إصالح اإلسالم عن طر�ق إعادة قراءة النص الدي�ي وتجديد البحث �� ال��اث اإلسالمي

تجديده يدعو إ�� ضرورة إحداث قطيعة ب�ن اليوم واألمس، �� ح�ن يدعو آخرون إ�� ضرورة نقد الدين اإلسالمي و 

يتناسب والعصر ا�حديث ��ائي 6بما  القطع معها �ش�ل  ال�ي يجب  السنة   �� ، فيما رأى آخرون أن املش�لة تكمن 

. إ�� جانب من يدعون إ�� ضرورة إقامة �سار إسالمي حدا�ي يؤمن 7واعتماد القرآن وحده كمصدر للتشريع والدين 

إ8بالعدالة واملساواة  الداع�ن  تيار  إ��  ا�حال مع محمد  ، باإلضافة  القرآن ومعانيھ كما  �� ضرورة إعادة قراءة لغة 

ابتداء   أيًضا،  وفلسفيا  دينيا  الطموحة  املشاريع  من  وغ��ها  التن�يل،  �لمات  ترادف  عدم  بدعوى  �حرور 

 /..)...إ�خ. 1944)، وصوال إ�� طھ عبد الرحمان(1938-1877)، مروًرا بمحمد إقبال(1111-1058الغزا��(ب

الَحظ  
ُ
امل واملمارسات إن  الفكر   �� أو  الدين   �� اإلسالمي  التأخر  مش�لة  حصرها  هو  الكالسيكية،  التصورات   ��

ال�واك�ي( الرحمان  عبد  ل�جدل  املث��  السوري  املفكر  لم �ستسغھ  الذي  األمر  الذي 1902-1855الدينية، وهو   ،(

االستبداد "طبائع  كتابھ  خالل  الرئي��ي، من  إش�النا  ع��  جوابھ  تقديم  االستعباد"  سنحاول  ُيمثل   ومصارع  الذي 

 أّس أعمالھ ومشروعھ اإلصال��. 

 ثانًيا: نبذة عن املؤلف 

، هو رائد من رواد 1902، ومات مسموًما سنة  1854عبد الرحمان ال�واك�ي، هو مفكر وعالمة سوري، ولد سنة  

والوظ والتعليم  الفكر  ام��نت  عائلة  إ��  ينت�ي  العر�ية،  وا�حركة اإلصالحية  ا�ح�ومية، وخاصة مهن التعليم  ائف 

 
حممد عبدوه، الطاهر بن عاشور، علي الرزاق، طه حسني، آمني اخلويل، حسني مروة، مهدي عامل، طيب تيزيين، حممد عابد اجلابري، حممد من الذين سامهوا يف هذا املنحى،  5

 لوي..أركون، هشام جعيط، وهادي الع
  جند هذا مع ابحثني من أمثال، بوعلي �سني، صادق جالل الدين العظم..6 

   كما حال رشاد خليفة، أمحد صبحي، مجال البنا، سيد القمين، حممد الطاليب.. 7 
   كما هو األمر عند حسن حنفي، ومن يدعون إىل إسالم تقدمي كما احلال عند محيدة النيفر.8 
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القضاء واإلفتاء واإلدارة، توفيت والدتھ وهو �� سن السادسة وتر�ى ع�� يد خالتھ �� مدينة أنطاكية، وقد �ان لها 

والعلوم  اللغة  علوم  درس  والفارسية،  العثمانية  وال��كية  العر�ية  تقن 
َ
أ موهبتھ،  وصقل  تنشئتھ   �� الفضل 

سنة، وعمل �حفيا ومحاميا، وتقلد مهام �� 22ة، عمل �� وظائف الدولة مند  اإل�سانية والفلسفة وعلم السياس

مجال التجارة والقضاء..، وأغلب املناصب �ان يتوالها كمناصب فخر�ة (أي دون مقابل ما��). اهتم ال�واك�ي كث��ا  

طرف السلطات بمجال ال�حافة واإلعالم، فأصدر جر�دتھ "الشهباء"، "اعتدال"، و�سبب مواقفھ تم منعهما من  

�� تحقيق  بأهمية ال�حافة واإلعالم  الَت��يكية وقتئذ، فبدأ ينشر مقاالتھ �� �حف عصره، القتناعھ  العثمانية 

إ��   هاجر  والعباد،  البالد  حقيقة  ع��  الوقوف   �� رغبتھ  و�سبب  الثورة.  أجل  من  والتعبئة  املبادئ  و�شر  اإلصالح 

)  1918-1842بأحد، إال أن السلطان العثما�ي عبد ا�حميد الثا�ي (  اسطنبول وانزوى يراجع ف��ا، رافًضا االتصال

ا بما يدبره 
ً
علم بھ، فأمر أ�ى الهدى الصيادي باستضافتھ فعاد إ�� حلب ليشغل وظائف القضاء رغم أنھ �ان عارف

 لھ وألمثالھ.  

ال���ي ع�� حلب، وُحكم عليھ    1892دخل ال�جن سنة   الوا��  ال���ي  م��ًما بمحاولة اغتيال  القضاء  باإلعدام من 

ال�ي  ال��مة  من  ا�حكمة  ف��أتھ  ب��وت   �� محاكمتھ  العثمانية  السلطات  أعادت  الوالية  جماه��  ثارت  وملا  بحلب، 

، وهناك  1899ألصقت بھ و�� االتفاق مع دولة أجنبية ضد الدولة العثمانية. هاجر ال�واك�ي سًرا إ�� مصر سنة  

االستب "طبائع  الفذ  كتابھ  أفر�قيا  �شر  وسواحل  السودان  زار  كما  ك"  "الرحالة  إسم  تحت  توقيع  بدون  داد" 

  1902الشرقية وسواحل أسيا الغر�ية، ورغم أنھ قرر ز�ارة بالد املغارب إال أنھ وافتھ املنية مسموًما بالقاهرة سنة  

، إ�� جانب ضياع أي سنة �عد �شره للكتاب، وسيتم حضر الكتاب ومنع تداولھ وحمل جميع أوراقھ إ�� السلطان

 أصول كتاب�ن هما "العظمة �"، و"�حائف قريش"، وكث�� من ا�خطوطات ومقاالتھ ال�حفية. 

رُ   أك��  أحد  ال�واك�ي  اعتبار  اإلحيائيّ يمكن  املدرسة  التجديديّ واد  قبل  ة  األصول  إصالح   �� البدء  إ��  تدعو  ال�ي  ة 

��ي..، و�مكن القول أيًضا أن فكره االجتما�� يضعھ ضمن الفروع، و�اإلصالح الدي�ي قبل اإلصالح اإلداري والسيا

ة (�الباحث أنطوان سعادة، عاة العلمانيّ �عض الباحث�ن من دُ   دعاة االش��اكية والشورى الدستور�ة، فيما �عت��هُ 



 
 ومصارع االستعباد  االستبداد طبائع :الكواكبيقراءة في كتاب 

 
 

 
2023 مارس 02   6 الصفحة     

واللبنا�ي جان داية)، فما هو فكر ال�واك�ي؟ وكيف ينظر إ�� االستبداد؟ وما عالقتھ بالدين اإلسالمي؟ هل الدين 

 اإلسالمي دين �شرعن االستبداد السيا��ي، أم أنھ دين رفق وعدالة وشورى؟ وما هو طر�ق اإلصالح ؟ وما بدايتھ؟ 

بالشورى والعدالة"، ويعرف االستبداد ب�ونھ "التصرف ��    يقول ال�واك�ي: "إن االستبداد هو بيت الداء، والشفاء

الشؤون املش��كة بمقت��ى الهوى"، وأشد مراتب االستبداد ال�ي ُيتَعوُد ��ا من الشيطان �� نظره، �� ح�ومة الفرد 

ُم  دينية،  سلطة  ع��  ا�حائز  ل�جيش،  القائد  للعرش،  الوارث   املطلق، 
ُ
امل ا�ح�ومة  أن  ع��  �ستمر شدًدا  ستبدة 

هنا،   األمر  فهل   .
ً
خائفة أو   

ً
غافلة إما  األمة  يجعالن  الذين  السبب�ن  وهما  املنظمة،  وا�جنود  األمة  جهالة  �سبب�ن: 

 يتعلق باستبداد سيا��ي، أم باستغالل سيا��ّي للدين؟ 

 : الدين واالستبدادلثاثا

�ي تر�ط االستبداد بم��رات يحاول ال�واك�ي عند حديثة عن العالقة ب�ن الدين واالستبداد انتقاد �ل التصورات ال

الكث��ين  9دينية  بأن  و�قر  القرآ�ي،  النص  بمنطلق  الدي�ي  السيا��ي واالستبداد  ب�ن االستبداد  ير�طون  الذين  أو   ،

أن   ع��  باملقابل  ليؤكد  وذلك  األمر،  أو��  طاعة  ُي��ُرون  تجعلهم  ال�ي  القرآنية  اآليات  دالالت  استيعاب   �� فشلوا 

أ ع��  مؤسسة  واإلخاء، اإلسالمية  والقسط  واملساواة  بالعدل  بأمرها  وتحكم،  سيطرة  �ل  برفعها  ا�حر�ة  صول 

الشورى  ع��  ح�ومتھ  أصول  جعل  فاإلسالم  والَتَحاُبب،  اإلحَسان  ع��  أهل   10و�حّضها  شورى  أي  األرستقراطية 

 
  فيتوريو  (يرمي اإلسالم ابالستبدادية، ويرى أنه ال والية يف اإلسالم ألحد. ويبدو أن هذا الرد موجه بشكل خاص إىل مفكرين اثنني الشاعر اإليطايل  إن الكواكيب يرد على من   9

الئم النصرانية واملستبدة تالئم ) الذي يرى أن احلكومة املعتدلة ت1755-  1689مونتيسكيو ) الذي يرى أن األد�ن كلها تؤيد االستبداد، والفرنسي(1803  -1749الفريي
): "إن الدين النصراين بعيد من االستبداد احملض، وذلك أن اإلجنيل يبلغ من اإليصاء ابحلكم ما يعارض  179-178اإلسالم يف كتابه "روح الشرائع"، يقول عن النصرانية ص(

) :"فاإلسالم الذي يتكلم بغري السيف يؤثر يف الناس بروح اهلدم اليت 181-  180اإلسالم ص(معه الغضب االستبدادي الذي ينتقم األمري به لنفسه ويزاول جوره"، ويقول عن  
للمفكرين املسلمني   أيضا يوجه نقده  الكواكيب  القول أن  السلطان وال نزعه مىت مل حيكم ابحلق والفضيلة 774-701(كابن كثريأقامته". كما ميكن  الذي ال جييز معارضة  هـ) 

) الذي رأى أن احلل احلقيقي ملشكالت الشرق إمنا هو "املستبد  1897-1838(ومجال الدين األفغاينه ابن كثري يف حق يزيد بن معاوية يف ملحق آخر)،  (وسنشري إىل ما يقول
� حىت تذوق لذته وجتين مثرته"، عن ما  حيمل األمة على ما تكرهه أزما  سلطان قوي قاهر العادل" صاحب "العروة الوثقى" الذي حيكم ابلشورى، يقول " إن العمل العظيم يقوم به  

 .      39، ص1982 ،30قاله األفغاين (نقال عن عزت قرين، العدالة واحلرية يف فجر النهضة العربية احلديثة، عامل املعرفة، عدد 
فاهتم حوله، ومل يستقروا بعد على مفهوم الشورى، وحول  ، أل�م مل يقدموا اجتهادا مقنعا حول نظام احلكم، ومل حيسموا خالموقف دعاة الدولة الدينية غامض جداإن     10

ان  ،الدميقراطية أهل احلل والعقد كما حدث يف  انتخاب  احلاكم، هل هو  تولية  أ�م مل حيسموا يف طريقة  أم تعكس روح اإلسالم احلق، كما  بواح  تخاب أيب بكر هل هي كفر 
ليه املسلمون وهو مغلق، كما حدث يف تولية عمر..، أو اختيار جمموعة منتقاة خيتارون بدورهم اخلليفة، كما حدث الصديق..، أو التوصية من اخلليفة السابق يف خطاب يبايع ع

 ة جائزة حبد السيف كما حدث يفيف اختيار الستة الذين اختارهم عمر للخليفة عثمان..، أو بيعة بعض األمصار كما حدث يف خليفة اإلمام علي بن أب طالب..، أو أن التولي
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��اكية، ويستدل ع��  ا�حل والعقد �� األمة �عقولهم ال �سيوفهم، وجعل �شريع األمة قائما ع�� الديمقراطية واالش

�� األمر القرآن، ومن أهمها: "وشاورهم  بآيات من  الرسول وأو��  11هذا  آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا  الذين  أ��ا  "يا   ،"

منكم املقصود  12األمر  بأن  ال�واك�ي  و�و�ح  والرؤساء "،  والعلماء  األشراف  أي  الشأن  أو��  هم  األمر  من    بأو�� 

ْمُر فرعون"،  الناس الذين يرجع إل��م الناس  
َ
عند ا�حاجة واملص�حة العامة، وما يؤ�د هذا حسبھ قولھ �عا�� " وما أ

خالل  الرعية)  من  أشراف  (أي  للمأل  امللوك  الناس بضرورة مشاورة  تأمر  ال�ي  اآليات  جانب  إ��  ما شأنھ. هذا  أي 

قيساستحضاره آليات وقصص تؤكد ع�� أن ذلك مما �ان معموال بھ سواء عند  
ْ
ال�ي ملكة    َبل َبْع 

ُ
ت  من عرب 

ْ
َسَبأ

شَهُدون 
َ
 أمًرا ح�ى �

ً
قصة "، وكذلك  13�انت تخاطب قومها قائلة : "قالت يا أ��ا املأل أفتو�ي �� أمري ما كنت قاطعة

  من قوم فرعون إن هذا ل�حر عليم& ير�د أن يخرجكم من    الن�ي مو�ىى
ُ
املأل القرآن: "قال   �� مع فرعون، جاء 

مُرون"، 
ْ
أ

َ
 أي قال األشراف �عضهم لبعض : ماذا رأيكم؟ أرضكم فماذا ت

القوم، وال مجال   العلماء من  امللوك، بل األشراف  أو�� األمر ليسوا هم  ال�واك�ي -بناء ع�� ما تقدم، فإن   -حسب 

الناس بتحر�ف الكالم عن مواضعھ ومعانيھ ال�حيحة، كما وقع أيضا   بتأييد االستبداد، وتضليل  لرمي اإلسالم 

ول عن َرعَيتھ   يقول فيھ الرسول (ص):مع ا�حديث الذي   ُ
م مسؤ

ُ
لك

ُ
لكم َراع و�

ُ
"، فاملقصود �� ا�حديث، ليس 14"�

ول عن األمة هو أن املسلم راع مسؤول ع�� عائلتھ، بل إن معناه هو أن   ُ
، وهو الفهٌم �ٌل منكم سلطاٌن عام ومسؤ

واك�ي -ال�حيُح العميٌق، فاُ�  
َ
 �� تقر�ر شؤو��م العامة وا�خاصة، ودليلھ   -حَسب ال�

ً
َجعل جميع الناس سواسية

كَرمة بقولھ "ولقد كَرمَنا َب�ي آَدم"، ولم يجعل األفضلية 
َ
ع�� ذلك، أن هللا ساوى ب�ن عباده (مؤمن�ن و�افر�ن) �� امل

 
فرج فوذة ، حىت الظروف واملالبسات؟ عن  تولية معاوية..، أو ابلوراثة كما حدث يف تولية يزيد بن معاوية، أو أن هذه مجيعا اختيارات لنا األخذ هبا مجيعا واالختيار منها حسب  

  .     171، ص2002، دار املعارف، القاهرة، ال يكون كالًما يف اهلواء
  سورة آل عمران، اآلية 159. 11 

  سورة النساء اآلية 12.59 
انظري ماذا أتمرين& قالت إن امللوك إذا اآلية : "قالت � أيها املألُ أفتوين يف أَمري ما كنت قاطعة أمرا حىت تشهدون& قالوا حنن أولو قوة وأولوا أبس شديد، واألمر إليك، ف 13

 ). 34-32النمل دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون&". (
  أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والرتمدي وأمحد بن حممد بن حنبل.14 
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شط، ال فضل لعر�ي ع�� �ج�ي إال بالتقوى   ، كما قول رسول 15إال للمتق�ن
ُ
"،  16هللا " الناس سواسية �أسنان امل

وشت اإليمان وشوهت األديان ت�اد �لها تتسلسل �عضها عن �عض وتتولد  
َ

و�خلص ال�واك�ي إ�� أن البَدع ال�ي ش

ستبد نفذ ع�� �غرات املشروع بنصوص الدين، مؤكًدا أن امل  17جميعها من غرض واحد هو املراد أال وهو االستبداد 

النفس البشر�ة، فهو يالحظ أن لدى الناس خوفا طبيعيا من ��يء أعظم قدرة م��م، وليست لها القدرة إال ع��  

االنصياع لھ، فيستغل املستبد هذه النقطة من خالل إدخال �شابھ ب�ن صفات املستبد وصفات هللا ح�ى ال �عود  

د أشد خطورة عند يتحالف السيا��ي مع املتفقھ �� الدين، إذ �عطي الناس يم��ون ب�ن الصفت�ن، و��ون االستبدا

�ل واحد م��ما لآلخر ما ينقصھ ليب�ي استبداده، فالدي�ي يملك الفكر الذي يمكنھ بواسطتھ أن �سيطر ع�� األمة، 

لقوة ال�ي �سد  إال أنھ يفقد القوة ال�ي ��ا يحافظ ع�� استبداده، في�جأ إ�� االستعانة بالسيا��ي الذي يمده بتلك ا

لتجديده و�نما ألد�جتھ، وهكذا  الدين ال  بالدي�ي إلعادة صياغة  السيا��ي  بالعنف، وكذلك �ستع�ن  �غرة املعرفة 

 يتمفصل الدي�ي مع السيا��ي إلشاعة االستبداد. 

رَعَنة االستبداد واالستفراد با�حكم بنص القرآن، كما ي
َ

نتقد أيًضا  و يقدم ال�واك�ي نقًدا الذًعا ل�ل من يحاولون ش

من َيجمعون ب�ن االستبدادين السيا��ي والدي�ي، و�قولون بأنھ م�ى حضر الواحد جَر إليھ اآلخر، وم�ى زال أحدهما 

َزال رفيقھ، و�املقابل يحاول ال�واك�ي ال��هنة ع�� أن الدين أقوى تأث�ً�ا من السياسة إصالًحا وفساًدا، كما حدث  

والهولندي�  السكسون عند   اإلنجل��  �� أي  الدي�ي  التحر�ر  فأثر  ال��و�ستانية،  قبلوا  الذين  واألملان  واألمر��ان  ن 

جمهور    �� السياسية  املطلقة  ا�حر�ة  تأث��  من  أك��  واألخالق  السيا��ي  ت�ناإلصالح 
َ
والطليان  اال الفر�سي�ن  أي   ،

الداع�ن إليھ ب�ون أول    واإلسبانيول وال���غال؛ أي أن ال�واك�ي ال يؤمن بتحر�ر السياسة من الدين، و�رد ع�� �ل

�� حملهم ع��   اليونان حيث تحيلوا ع�� ملوكهم املستبدين  السيا��ي هم حكماء  �� اإلصالح  الدين  من استخدم 

قبول االش��اك �� السياسة بإحيا��م عقيدة االش��اك �� األلوهية، بحيث جعلوا إللھ اآللهة (ز�وس) حق النظارة  

 
  قال تعاىل يف سورة احلجرات "إن أكرمكم عند هللا أتقاكم"، 15.13 

  16  أخرجه إمساعيل بن حممد العجلوين يف" كشف اخلفاء ومزيل اإللباس" عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس.
  الكواكيب، مطابع االستبداد ومصارع االستعباد، دار النفائس، مصر، طبعة منقحة مبناسبة املائة سنة على وفاة املؤلف، 1902،  ص 17.60 
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االختال  وقوع  عند  ال��جيح  وحق  بي��معل��م  ع�� 18ف  سهل  األذهان   �� الفلسفة  هذه  زرع  من  تمكنوا  أن  و�عد   ،

ا�حكماء دفع الناس إ�� إرغام جبابر��م بالن�ول من مقام االنفراد و�أن ت�ون إدارة األرض �إدارة السماء، فانصاع 

ن اليوناني�ن من إقامة ا�جمهور�ات
َ

�� أثينا و�سبارطة،   ملوكهم إ�� ذلك ُمكره�ن، وهذا بحسب ال�واك�ي هو ما َمك

 وهو األمر نفسھ الذي وقع عند الرومان.

وأقوى  أسهل  هو  الدين  و�صالح  مت�اتف�ن،  يمشيان  والدين  السياسة  أن  ع��  ال�واك�ي  ُيؤكد  ا�جامع،  و�القول 

 .19وأقرب طر�ق لإلصالح السيا��ي

 ا: العلم ر�يٌب ا�حر�ة را�ع 

ي ا�خائن القوي، يتصرف �� أموال األيتام وأنفسهم كما ��وى، ما  �شبھ ال�واك�ي املستبد �� �سبتھ إ�� رعيتھ بالو��

يبلغ األيتام رشدهم كذلك ليس من غرض املستبد أن  الو�� أن  أنھ ليس من صا�ح  ا قاصر�ن. فكما 
ً
داموا ضعاف

َيقوى   تتنور الرعية بالعلم. و�رى ال�واك�ي أن هناك عالقة تالزمية ب�ن جهل الرعية واستبداد ا�حاكم، فاالستبداد

و�ضُعف بمقدار علم الرعية، فجهالة األمة �� الطر�قة ال�ي تر�� املستبد وتديم سلطتھ، لذلك فاملستبد شديد 

بك��ة  فرائُصھ  وتر�عد  وا�حكماء،  العلماء  من  ا�خوف  دائم  ألنھ  و�عميقھ،  بل  جهلها،   �� إبقاءها  ع��  ا�حرص 

 وطردا مستمرا، �س�� العلماء �� تنو�ر العقول "إن ب�ن االستبداد والعلم    العارف�ن. يقول ال�واك�ي :
ً
 دائمة

ً
حر�ا

إذا جهلوا  الذين  أولئك  �� إطفاء نورهما، والطرفان يتجاذبان العوام، ومن هم العوام ؟ هم  و�ج��د املستبد 

 .20خافوا، و�ذا خافوا استسلموا، كما أ��م هم الذين م�ى �علموا قالوا، وم�ى قالوا فعلوا" 

املستبد     فإن  هذا،  العلومورغم  �ل  من  يخ�ىى  ب�ن   ال  ا�ختصة  باملعاد  املتعلقة  الدينية  والعلوم  اللغة  كعلوم 

ف��ا  ضاع  إذا  ح�ى  للعلم  ��وُسون 
ُ
امل ��ا  يتل�ى  و�نما  غشاوة،  تز�ل  وال  غباوة  ترفع  ال  أ��ا  العتقاده  ور�ھ  اإل�سان 

 
هو  رغم     18 اإلغريق  توحيد  واحد جنح يف  هناك شيء  أن  إال  سياسيا،  البعض  بعضها  عن  مستقلة  مدن  عن  عبارة  اليو�ن  والر�ضةأن  يكو� "الدين  مل  والر�ضة  فالدين   ،"

به املسابقات الر�ضية خبتلف أشكاهلا تكرميا أليب  ، والذي تقام  أليمبوس  أيب اآلهلة كانت تقام مسابقات ر�ضية كل أربع سنوات يف معبده يف جبل  زيوسمنفصلني، فتكرميا لإلله  
 اآلهلة، وهي مناسبة الجتماع اليو�نيني. ورغم أن الدين هنا يوحد اإلغريق إال أن السياسة تبقى شيئا خاصا بكل مدينة.   

  عبد الرمحان الكواكيب، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ص 19.49 
  الكواكيب، نفسه، ص 20.67 
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م��م املستبد كما يؤمن شر السكران إذا خمر، و�ذا نبغ م��م عمرهم وامتألت ��ا أدمغ��م يصي��م الغرور و�ؤمن  

البعض ال ي��دد املستبد �سد أفواههم بلقيمات من فتات مائدة االستبداد، فيستخدمهم �� مجاراة هواه. كما أن  

أسهل   ومادي�ن  الهمم  وصغار  مسامل�ن  النفوس  صغار  ي�ونون  أهلها  ألن  الصناعية  العلوم  من  يخ��ى  ال  املستبد 

 شراء، ونفس األمر بالنسبة للر�اضي�ن ألن غالب��م قصار النظر. فما �� العلوم إذن ال�ي تخيف املستبد ؟لل

" تر�عد فرائص املستبد من علوم ا�حياة مثل ا�حكمة النظر�ة، والفلسفة العقلية، وحقوق يقول ال�واك�ي:  

النفوس   بة األدبية"؛األمم وطبائع االجتماع، والسياسة املدنية، والتار�خ املفصل وا�خطا ال�ي تك��  العلوم  أي 

ما  أشد  و�ن  وتحصيلها.  كيفية طل��ا  و�علمھ  ف��ا،  املغبون  الضائعة  حقوقھ  ع��  اإل�سان  و�عرف  العقول  وتوسع 

يخاف منھ املستبد من هؤالء املشتغل�ن ��ذه العلوم أولئك املندفع�ن م��م لتعليم الناس با�خطابة أو بالكتابة، أي 

ا رُ�ك الصا�ح�ن  �ان  وَما   "  : أيضا  و�� قولھ  الَصا�ح�ن"،  عَبادي  َيرُ�َ�ا  أن األرض   "  : ف��م  الذين قال هللا  ص�ح�ن 
ُ
مل

علماء  إليھ  ذهب  ما  ليس  ال�واك�ي،  حسب  باملص�ح�ن  املقصود  أن  أي  ُمص�حون"،  ها 
ُ
وأهل لم 

ُ
بظ الُقرى  لُ��لَك 

التعب بك��ة  واإلصالح  الصالح  مادة  يفسرون  الذين  رؤوسهم االستبداد  امتألت  الذين  املنافق�ن  العلماء  أو  د 

بين�ن �حقوق الرعية واملرشدين إل��ا 
ُ
بمحفوظات كث��ة �أ��ا مكتبات مقفلة، بل إ��م الداع�ن الناس جهًرا ل�حق وامل

 بالعقل ال بالسيف. 

تصاغر�ن وألن بطش
ُ
تملق�ن امل

ُ
ھ يصل ا�جميع، فال  ورغم أن املستبد يحيط نفسھ بالُعلماء األعوان، فإنھ يختار امل

للعلم  ألن  لنتائجھ،  البغض  شديد  أنھ  إال  للعلم  حاجتھ  رغم  فاملستبد  ضطر��ن، 
ُ
امل الُهياب  من  إال  ُمحيطھ  ي�ون 

ال   -حسب ال�واك�ي-سلطاًنا أقوى من �ل ُسلطان، لذلك ال يحب أن يحيط بھ عالُم عاقل يفوقھ فكًرا، وهو بذلك  

 متيًنا البد أن ��ابھ فيضطرب بالھ فيتشوش يجد من �س��شد بھ فيما يجهل ألن الوا
ً
قف ب�ن يديھ مهما �ان عاقال

ا�حقيقة   وتختفي  الصدق  فيغيب  ا�حاكم،  لرأي  قر�ًبا  يراه  ما  إ��  بل  الصواب،  إ��  ��تدي  وال  فكره  و�ختل  فكره 

ما سبق فإن ". وتأسيسا ع��  "بأن الصدق ال يدخل قصور امللوكو�ضيع ا�حق، وهذا ما قاد ال�واك�ي إ�� القول:

  �� ��ي  �ل  في��اوى  والعمران..،  والدين  واألخالق  للعلوم  ومفسدة  مضيعة  والرعية  ا�حاكم  ب�ن  املتبادل  ا�خوف 
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ا�جتمع و�ضيع املال العام وصا�ح الرعية بمظاهر األ��ة واالحتفاالت والتفاهة، وقد استشهد ال�واك�ي بما �ستدل 

"إن خ�� ما �ستدل بھ ع�� استبداد ا�حكومات هو �غال��ا  لقول :  بھ أهل النظر ع�� درجة استبداد ا�ح�ومات با

من  ذلك  ونحو  �َ�ة، 
ُ
األ وعالئم  التشر�فات  ومراسيم  ا�حفالت  وعظمة  القصور  وفخامة  امللوك  شنآن   ��

املستبد  إل��ا  ي�جأ  التمو��ات  وهذه  فاداة، 
ُ
وامل العقل  عن  عوًضا  رعاياهم  لوك 

ُ
امل ��ا  َ�س��هُب  ال�ي  التمو��ات 

 . 21ا ي�جأ قليل العز للتك��، وقليل العلم للتصوف، وقليل الصدق لليم�ن، وقليل املال لز�نة اللباس" كم

ورغم أن اإلسالم أول دين يحض ع�� طلب العلم وجعلھ واجًبا ع�� ا�جميع وحًرا مباًحا لل�ل ال يختص بھ رجال 

جع باألمة إ�� األمية فالتقى آخرها بأولها، لدرجة أن  الدين أو األشراف كما �ان �� األمم السابقة، إال أن االستبداد ر 

املستبد يخاف من أن �عرف الناس املع�ى العميق ل�لمة ( ال إلھ إال هللا) ال�ي �ع�ي حسب ال�واك�ي أنھ ( ال �ستحق  

 ا�خضوع ��يء آخر غ�� هللا)؛ ومع�ى ذلك أن العبادة وا�خضوع ال ت�ون حقا إال للصا�ع األعظم.

ضدان  والعلم  االستبداد  "إن  ال�واك�ي:  يقول  العلم،  االستبداد  ب�ن  هاتھ،  والتنافر  التدافع  لعالقة  اختصاًرا، 

الَبان، ف�ل إرادة مستبدة �س�� جهدها �� إطفاء نور العلم وحصر الرعية �� حالك الظالم، والعلماء ا�حكماء 
َ
ُمتغ

�سعون  االستبداد  �خور  مضايق   �� أحيانا  يقعون  رجال   الذين   أن  والغالب  الناس،  أف�ار  تنو�ر   �� جهدهم 

�ل   أن  سبب  وهذا  دياره،  مهاجرة  من  يتمكن  من  م��م  فالسعيد  ��م،  و�ن�لون  العلم  رجال  يطاردون  االستبداد 

 .22األنبياء العظام عل��م الصالة والسالم وأك�� العلماء واألدباء النبالء تقلبوا �� البالد وماتوا غر�اء"

 بداد واألخالق واملالا: االستخامًس 

من منطلق أن االستبداد أصل ل�ل فساد، فإن االستبداد كما يفسد الدين والعلم، فإنھ أيًضا يفسد األخالق، ومن  

السهل جًدا، أن يالحظ اإل�سان كيف أن االستبداد يقوم ع�� قلب ا�حقائق �لها، وخاصة ا�حقائق األخالقية، و�� 

ال�واك�ي يقول  السياق  اال هذا  مطيع،  "بأن  حقھ  وتارك  فاجر،  ا�حق  طالب  أن  �عتقد  الناس  يجعل  ستبداد 

واملشت�ي املتظلم مفسد، والنبيھ املدقق ُم�حد، وا�خامل املسك�ن صا�ح أم�ن، ومع االستبداد يصبح الن�ح 

 
  الكواكيب، طبائع االستبداد، ص 70. 21 

  نفسه، ص 22.71-70 
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والتحايل  سياسة،  والنفاق  مرضا،  والرحمة  حماقة،  وا�حمية  عتوا،  والشهامة  عداوة،  والغ��ة  فضوال، 

وا دماثة كياسة،  والنذالة  لطف،  و "،  23لدناءة  القوة  بضرورة  يؤمنون  من  �ل  ضد  ال�واك�ي  يحاجج  أن  و�عد 

االستبداد، سواء �� تر�ية األطفال، أو �� تلطيف الطباع أو مقاومة الفسق والفجور داخل ا�جتمع، يورد ال�واك�ي  

الذي ير�� اآلجام (البسات�ن)    بستا�يا�حكومة العادلة بالمثاال عميًقا يدحض بھ �ل تلك التصورات، حيث �شبھ  

فإن �ان همھ بقاؤها وزهوها دبرها حسبما تطلبھ طباعها فتينع وتتقوى وتتحسن ثمارها، أما إن تركها ع�� حالها 

املستبدة   ا�ح�ومة  فإن  و�املقابل  ضعيفها،  قو��ا  و��لك  أك��ها  و�سقم  األ�جار  فست��احم  ال    �ا�حطابمهملة 

اب أفسدها وخر��ا وَساَرَع إل��ا الفساد، واألخطر ح�ن ي�ون ا�حطاب غر�با ع��ا وليس من  �عنيھ إال عاجل االكتس

ع�� األخضر واليا�س،    -و�أ�ي بتعب��نا    -  24ترا��ا فهناك الطاَمة والَبَوار ألن فائدتھ العاجلة ستجعلھ َيقتلع األصول 

اب الذي ال ير�� منھ غ�� اإلفساد. وهذا �لھ  
ّ
و�ناء ع�� هذا املثال، فإن فعل االستبداد �� أخالق األمم كفعل ا�حط

، فاملال عند السياسي�ن هو ما 25ال ��مهم الدين أو األخالق بل ��مهم املال   -حسب ال�واك�ي-راجع إ�� أن املستبدين  

تحَقُق بھ السلطة، والتفاوت املتباعد الظالم سببھ جرثومة االستبداد، ألن االستبداد َيجعل املال �� أيدي الناس ت

�سبب   كسبھ،  من  أصعب  االستبداد  ظل   �� املال  حفظ  أن  كما   ،
ً
غصبا وعمالھ  وأعوانھ  املستبد  لسلب  عرضة 

الرج زمن مجد  و��  وكهذا فقد  بإظهاره،  وا�خوف من فقدانھ  املال الغصب  وجاء مجد  ال�واك�ي 26ال  يؤمن  لهذا   ،

بضرورة التقسيم العادل ل�خ��ات واألموال، بما �عود بالنفع وا�خ�� ع�� ا�جميع و�ما يحفظ للناس الكرامة وذلك  

(العشر   لإلسالم  االش��ا�ي  الطا�ع  تؤكد  ال�ي  الدينية  األدلة  من  الكث��  ال�واك�ي  أورد  وقد  املا��،  االستبداد  ضد 

 
  نفسه، ص 109. 23 

  يقول مونتيسكيو : "موقف الطاغية، هو موقف ذلك الذي يقطع الشجرة لكي يقطف الثمر..".24 
  الكواكيب، نفسه، ص 25.93 

دين اإلسالمي، ومتأثرا بذلك بفلسفة اليو�ن الذين انتقصوا من قيمة املرأة وجعلوها  عندما يتحدث عن جمد الرجال فإنه يستحضر املرأة انتقاصا منها على خالف ما يقول ال   26
النافع الذي هو الرجل، يقول الكواكيب: " الَضار للنصف  البشر جمموعهم نصُفهم عالٌة على النصف اآلخر، ويشكل   أحط منزلة من الرجل، إذ يصفها الكواكيب ابلنصف  إن 

شاهد أن ضرر النساء ابلرجال يرتقى مع احلضارة واملدنية على نسبة الرتقي املضاعف. فالبدوية  ابلنصف املضر  (..) وقد أصاب من مساهم   أكثرية هذا النصف نساء املدن 
ُ
، ومن امل

أعمال البيت، واملدنية تسُلب ثالثة من   تشارك الرجل مناصفًة يف األعمال والثمرات فتعيش كما يعيش، واحلضرية َتسُلُب الرجل ألجل معيشتها وزينتها اثنني من ثالث وتعينه يف
ة النسائية ألن الرجال فيها صاروا أنعاما  أربعة وتود أن ال خترج من الفراش، وهكذا ترتقى بنات العواصم يف َأْسر الرجال، وما أصدق ابملدينة احلاضرة يف أورواب أن تسمى املدني

 ). 92-91للنساء." (الصفحات:
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ا �جميع الناس)، و�سبب صعو�ة تنفيذها �� ظل األمم والز�اة
ً
، منع التوا�ل �� االرتزاق، ترك األرا��ي الزراعية مل�

الكب��ة، لذلك فإنھ �عت�� أن خ�� حل مقدور للمسألة االجتماعية هو ما يمكن �سميتھ اليوم بنظام الالمركز�ة أو 

واست  حر���م  لألفراد  يحفظ   ما  يحصل  بحيث  وللعائالت الفيديراليات،  املوجودون،  وحدهم  �أ��م  قاللهم 

استقاللي��ن كما لو أ��ن أمة واحدة، وتص�� القر�ة أو املدينة �أ��ا قارة واحدة ال عالقة لها �غ��ها، وت�ون القبائل 

وهو  االجتما��  نظامها  بمركز  ير�طها  ال  ذاتھ   �� مستقل  م��ا  �ل  أفالك  �أ��ا  اململكة   �� األقاليم  أو  الشعب   ��

 جنس أو الدين أو امللك غ�� محض التجاذب املا�ع من الوقوع �� نظام آخر ال ُيالئم طبائع حيا��ا.ا�

وقبل ا�حديث عن ا�حل الذي يقدمھ ال�واك�ي ل�خروج من حالة االنحطاط ال�ي �عيشها األمة ال�ي يرجع أسبا��ا      

، 28العلماء و�شددهم باالكتفاء بتفس��ات السلف  كث�� من  27إ�� جهالة األمة، والتشدد واملغاالة �� الدين، وجمود 

حرّي بنا أن نتوقف عند عالقة االستبداد بال���� والتقدم، وهنا يمّ�� ال�واك�ي ب�ن ستة أنواع من ال���� (ال���� ��  

ا، ال���� �� القوة بالعلم واملال، ال���� �� النفس با�خصال واملفاخر، ال���� بالعائلة ا
ً
ستئناسا ا�جسد �حة وتلذذ

)، معت�ً�ا أن الناس بطبيع��م 29و�عاونا، ال���� بالعش��ة تناصًرا عند الطوارئ، ال���� باإل�سانية وهو منت�ى ال���� 

�سعون للتقدم وال���� ما لم �ع��ضهم ما�ع غالب، وهذا املا�ع إما قدر محتوم، �سميھ البعض بال�جز الطبي��،  

س�� من ال���� إ�� االنحطاط ومن التقدم إ�� التأخر، ومن النماء إ�� الفناء. أو هو االستبداد املشؤوم الذي يقلب امل

تمطر  ال�ي  األوهام  غيوم  فتمزق  النمو   �� سبيلها  لينطلق  العقول،  عن  الضغط  رفع   �� يكمن  نظره   �� وا�حل 

الذي يطرح    ا�خاوف، وال ي�ون ذلك ممكنا إال ع�� حملة دعائية �حفية تق��ي ع�� ال��اجع وا�جمود، والسؤال

 نفسھ أخ�ً�ا هو بماذا ينب�� استبدال االستبداد؟ وما �� شروطھ؟ 

 
  يلتقي الكواكيب مع حممد عبده الذي وجه انتقادا الذعا ألهل اجلمود يف كتابه اإلسالم والنصرانية مع العلم واملدنية. 27 

هـ بعدما عاث 38الذي مث عزله سنة    فسق يزيد بن معاويةعند حديثه عن استبداد و  كابن كثرينذكر هنا مثاال عن حماولة بعض الفقهاء شرعنة االستبداد وفسق السلطان،     28
) أبن بن معاوية كان "إماًما فاسًقا"، إال أنه يعتقد " أن اإلمام الفاسق ال يعزل جملرد فسقه على أصح 225فرغم اعرتاف ابن كثري (يف كتابه البداية والنهاية، صفسادا يف األرض،  

ال وفعل الفواحش مع النساء وغريهن". البداية والنهاية، اجلزء الثاين  قويل العلماء، بل وال جيوز اخلروج عليه ملا يف ذلك من إاثرة الفتنة، ووقع اهلرج وسفك الدماء احلرام و�ب األمو 
 . 227-226من اجمللد الرابع، دار الكتب العلمية بريوت، ص

  الكواكيب، نفسه، ص 29.142 
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بالُعنف،           االستبداد  مقاومة  ينب��  "ال  يقول:  ُمضاد،  باستبداد  االستبداد  مقاومة  باًتا  رفًضا  ال�واك�ي  يرفض 

حصد الناس حصًدا"   30ح�ى ال ي�ون فتنة
َ
بل با�حكمة والو�� املتدرج؛  ، فاالستبداد �� نظره ال يقاوم بالشدة  31ت

أي أن الوسيلة الفعالة واآلمنة لقطع دابر االستبداد �� تر�� األمة �� اإلدراك واإلحساس عن طر�ق �عميم التعليم. 

عنَد   عاًما  الفكري  االستعداد  بجعل  إال  ممكنا  ي�ون  ال  ما  وهو  البديل،  ��يئة  من  البد  االستبداد  مقاومة  وقبل 

الفو��ى وا�خالفات �� ش�ل ا�ح�ومة املرجوة قيامها بَدل االستبداد. هذا، و�ؤكد ال�واك�ي  ا�جميع، ح�ى ال تحدث  

: عقب حرب ي��زُم 
ً
أن غضب العوام ضد املستبد غالًبا ال يحدث إال عقب أحوال مخصوصة مهيجة وفور�ة (مثال

حاكم لعدو الرعية..)، و�� األخ�� ف��ا ا�حاكم، أو عقب إهانة ا�حاكم للدين، أو �� حالة ا�جاعة، أو عقب مواالة ا� 

(البالغ   ا�حقيقي  للمجد  استعدادا  نفسھ   �� رأى  ملن  والعلمية  األخالقية  الوصايا  �عض  ال�واك�ي  سنة)، 30يوجھ 

�� �عض الظروف عن الصفات العلمية، وهذا من شأنھ أن يجعلنا نؤمن  مؤكدا أن الصفات األخالقية قد تكفي 

لطة والدولة، و��ن األ�خاص واملؤسسات، مما يجعلھ حبيس التصور التقليدي  بأن ال�واك�ي، ال يفصل ب�ن الس

كممارسة   السياسية  للمسألة  التعاقدي  التصور  عن  بذلك  وأ�عد  باأل�خاص،  الدولة  ير�ط  الذي  للسياسة 

 وضعية تخضع للمراجعة واملساءلة املستمرة، والتوافق املش��ك. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  هبذا التصور يدخل الكواكيب ضمن من يعتربون الثورة فتنة كربى هتلك األمم قبل احلكام، وهذا ما يربر دعوته إىل تعميم الوعي ابلعلم. 30 
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 خاتمة 

ال�و       بتعب��  القول  هللا"يمكن  ��ا  �شارك  دسية 
ُ
ق صفة  لنفسھ  و�تخذ  إال  سيا��ي  مستبد  من  ما  "إنھ  ،  32اك�ي 

العصر  و��  والص�ن،  وفارس  و�ابل  مصر   �� القديم  الشرق   �� القديمة  ا�حضارات   �� يفعل  ا�حاكم  �ان  وهكذا 

القديمة، فقد الوسيط وا�حديث، فإذا �ان الطغاة �� العصر القديم قد أساؤوا استخدام السلطة باسم الديانات 

فعل طغاة العصر الوسيط ال��يء نفسھ عندما استغلوا الديانات السماو�ة. و�ذا �انت أورو�ا قد حاولت القطع  

السعودية،   (إيران،  الدين  باسم  تحكم  تزال  ما  ال�ي   �� الدول  من  قليال  فإن  الدينية،  الدولة  مع  ��ائي  �ش�ل 

العالم    �� وخاصة  الدول  غالبية  لتبقى  املدنية الفاتي�ان)  الدولة  من  مواقفها   �� ومتذبذبة  متأرجحة  اإلسالمي 

مجا��ة  ع��  ا�جتمعات  هذه  قدرة  مدى  ما  هو،  وج�ً�ا  سؤاال  يطرح  وهذا  الليب��الية،  والديمقراطية  والعلمانية 

هذه  داخل  ا�حديث،  بمفهومها  الدولة  نجاح  إم�انية  مدى  وما  العامة،  ا�حياة   �� الدين  يطرحها  ال�ي  االكراهات 

الدول �� عالم متعدد ومتشعب املعتقدات وا�حقوق؟ وقبل هذا وذاك، إ�� أي حد يمكن القول بأن الدين يحمل �� 

هل  ثم  أساسھ؟   �� وض��  ككيان  الدولة  بتأسيس  �سمح  ال  الدين  جوهر  أن  أم  الدولة،  من  معيًنا   
ً

شكال طياتھ 

والعودة اإلرهاب  وظاهرة  الدي�ي  التطرف  مناهضة  الدول  هذه  التغّي��    �ستطيع  فكرة  ��دد  ال�ي  للدين  العنيفة 

 واإلصالح؟  

 

 

 

 

 

 

 
نيا : غياب الرأي املعارض، أي حني إن أهم صفة يشارك هبا املستبد هللا هي: أوال: كونه فوق املساءلة، "أي أنه ال يساءل" مهما فعل من الشرور واآلاثم (وهذه أهم صفة).اث32

  شخصه شخصا مقدسا يستمد سلطته من هللا، فال تنتهك حرمته..يكون قراره هو الوحيد الصحيح. اثلثا : عندما يعترب 
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افيا   :البيبليوغر

 .ب��وت ،البداية وال��اية، ا�جزء الثا�ي من ا�جلد الرا�ع، دار الكتب العلمية، ابن كث�� -

الطبعة )باروخ(  اسبينوزا - ب��وت،  الطليعة،  دار  حنفي،  حسن  ترجمة  والسياسة،  الالهوت   �� رسالة   ،

   .1997الرا�عة، 

     .2002ح�ى ال ي�ون كالًما �� الهواء، دار املعارف، القاهرة، ،  )فرج(فوذة  -

       .1982 ،30عالم املعرفة، عدد مجلة ، "العدالة وا�حر�ة �� فجر ال��ضة العر�ية ا�حديثة"، )عزت( قر�ي -

  ، ما التنو�ر؟ ترجمة عبد هللا املشوح.)إيمانو�ل( �انط -

الرحمان)  الكواك�ي - االستعباد،  (عبد  ومصارع  االستبداد  منقحة ،  مطا�ع  طبعة  مصر،  النفائس،  دار 

 .1902بمناسبة املائة سنة ع�� وفاة املؤلف، 

 

 

 


