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مقدمة ال�سل�سلة

�إن فكرة هذا امل�شروع الذي �أُِطلق عليه «�إعادة �إ�صدار خمتارات من الرتاث
الإ�سالمي احلديث يف القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجر َّي نْي /التا�سع ع�شر
والع�شرين امليال ِد َّيي» ،قد نبعت من الر�ؤية التي تتبناها مكتبة الإ�سكندرية ب�ش�أن
�ضرورة املحافظة على الرتاث الفكري والعلمي يف خمتلف جماالت املعرفة،
وامل�ساهمة يف نقل هذا الرتاث للأجيال املتعاقبة ت�أكي ًدا لأهمية التوا�صل بني
�أجيال الأمة عرب تاريخها احل�ضاري؛ �إذ �إن الإنتاج الثقايف  -ال َّ
�شك  -تراكمي،
و�إن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�صبة بعطاء ال�سابقني ،و�إن التجديد الفعال
ال يتم �إال مع الت�أ�صيل .و�ضمان هذا التوا�صل يعترب من �أهم وظائف املكتبة التي
ا�ضطلعت بها ،منذ ن�ش�أتها الأوىل وعرب مراحل تطورها املختلفة.
وال�سبب الرئي�سي الختيار هذين القرنني هو وجود انطباع �سائد غري
�صحيح؛ وهو �أن الإ�سهامات الكبرية التي قام بها املفكرون والعلماء امل�سلمون قد
توقفت عند فرتات تاريخية قدمية ،ومل تتجاوزها .ولكن احلقائق املوثقة ت�شري �إىل
غري ذلك ،وت�ؤكد �أن عطاء املفكرين امل�سلمني يف الفكر النه�ضوي التنويري  -و�إن
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مر ٍّمبد وجزر � -إمنا هو توا�صل عرب الأحقاب الزمنية املختلفة ،مبا يف ذلك احلقبة
احلديثة واملعا�صرة التي ت�شمل القرنني الأخريين.
يهدف هذا امل�شروع  -فيما يهدف � -إىل تكوين مكتبة متكاملة ومتنوعة،
ت�ضم خمتارات من �أهم الأعمال الفكرية لرواد الإ�صالح والتجديد الإ�سالمي
خالل القرنني الهجر َّي نْي املذكو َر ْين .واملكتبة �إذ ت�سعى لإتاحة هذه املختارات
على �أو�سع نطاق ممكن ،عرب �إعادة �إ�صدارها يف طبعة ورقية جديدة ،وعرب الن�شر
الإلكرتوين �أي�ضً ا على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت)؛ ف�إنها ت�ستهدف يف
املقام الأول �إتاحة هذه املختارات لل�شباب وللأجيال اجلديدة ب�صفة خا�صة.
وي�سبق َّ
كل كتاب تقد ٌمي �أعده �أحد الباحثني املتميزين ،وفق منهجية من�ضبطة،
جمعت بني التعريف ب�أولئك الرواد واجتهاداتهم من جهة ،والتعريف بال�سياق
التاريخي /االجتماعي الذي ظهرت فيه تلك االجتهادات من جهة �أخرى؛ مبا
أ�سا�سا على �آراء امل�ؤلف
كان فيه من حتديات وق�ضايا نه�ضوية كربى ،مع الت�أكيد � ً
واجتهاداته والأ�صداء التي تركها الكتاب .وللت�أكد من توافر �أعلى معايري الدقة،
ف�إن التقدميات التي كتبها الباحثون قد راجعتها واعتمدتها جلنة من كبار الأ�ساتذة
املتخ�ص�صني ،وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،وحوارات علمية ر�صينة ،ا�ستغرقت
جل�سات متتالية لكل تقدمي� ،شارك فيها كاتب التقدمي ونظرا�ؤه من فريق الباحثني
الذين �شاركوا يف هذا امل�شروع الكبري .كما قامت جمموعة من املتخ�ص�صني على
تدقيق ن�صو�ص الكتب ومراجعتها مبا يوافق الطبعة الأ�صلية للكتاب.
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هذا ،وتقوم املكتبة �أي�ضً ا  -يف �إطار هذا امل�شروع  -برتجمة تلك املختارات
�إىل الإجنليزية ثم الفرن�سية؛ م�ستهدفة �أبناء امل�سلمني الناطقني بغري العربية ،كما
�ستتيحها ملراكز البحث واجلامعات وم�ؤ�س�سات �صناعة الر�أي يف خمتلف �أنحاء
العامل .وت�أمل املكتبة �أن ي�ساعد ذلك على تنقية �صورة الإ�سالم من الت�شويهات
التي يل�صقها البع�ض به زو ًرا وبهتانًا ،وبيان زيف كثري من االتهامات الباطلة التي
ُي َّتهم بها امل�سلمون يف جملتهم ،خا�صة من ِق َبل اجلهات املناوئة يف الغرب.
�إن ق�س ًما كب ًريا من كتابات رواد التنوير والإ�صالح يف الفكر الإ�سالمي خالل
بعيدا عن الأ�ضواء ،ومن ثم ال
القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني ،ال يزال ً
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهها جمتمعاتنا .ورمبا كان غياب
هذا الق�سم من الرتاث النه�ضوي الإ�سالمي �سب ًبا من �أ�سباب تكرار الأ�سئلة نف�سها
التي �سبق �أن �أجاب عنها �أولئك الرواد يف �سياق واقعهم الذي عا�صروه .ورمبا كان
هذا الغياب �أي�ضً ا �سب ًبا من �أ�سباب تفاقم الأزمات الفكرية والعقائدية التي يتعر�ض
لها �أبنا�ؤنا من الأجيال اجلديدة داخل جمتمعاتنا العربية والإ�سالمية وخارجها.
ويكفي �أن ن�شري �إىل �أن �أعمال �أمثال :حممد عبده ،والأفغاين ،والكواكبي ،وحممد
�إقبال ،وخري الدين التون�سي ،و�سعيد النور�سي ،ومالك بن نبي ،وع َّالل الفا�سي،
والطاهر ابن عا�شور ،وم�صطفى املراغي ،وحممود �شـلتوت ،وعلي �شريعتي ،وعلي
عزت بيجوفت�ش ،و�أحمد جودت با�شا  -وغريهم  -ال تزال مبن�أًى عن �أيدي الأجيال
اجلديدة من ال�شباب يف �أغلبية البلدان العربية والإ�سالمية ،ف�ض ًال عن ال�شباب

10

�إ�سماعيل �سراج الدين

10

امل�سلم الذي يعي�ش يف جمتمعات �أوروبية �أو �أمريكية؛ الأمر الذي يلقي على
املكتبة عب ًئا م�ضاعفًا من �أجل ترجمة هذه الأعمال ،ولي�س فقط �إعادة ن�شرها
بالعربية وتي�سري احل�صول عليها (ورق ًّيا و�إلكرتون ًّيا).
�إن هذا امل�شروع ي�سعى للجمع بني الإحياء ،والتجديد ،والإبداع،
والتوا�صل مع الآخر .ولي�س اهتمامنا بهذا الرتاث �إ�شارة �إىل رف�ض اجلديد الوافد
علينا ،بل علينا �أن نتفاعل معه ،ونختار منه ما ينا�سبنا ،فتزداد حياتنا الثقافية ثرا ًء،
وتتجدد �أفكارنا بهذا التفاعل البناء بني القدمي واجلديد ،بني املوروث والوافد،
فتنتج الأجيال اجلديدة عطاءها اجلديد� ،إ�سها ًما يف الرتاث الإن�ساين امل�شرتك،
بكل ما فيه من تنوع الهويات وتعددها.
و�أملنا هو �أن ن�سهم يف �إتاحة م�صادر معرفية �أ�صيلة وثرية لطالب العلم
والثقافة داخل �أوطاننا وخارجها ،و�أن ت�ستنه�ض هذه الإ�سهامات همم الأجيال
اجلديدة كي تقدم اجتهاداتها يف مواجهة التحديات التي تعي�شها الأمة؛ م�ستلهمة
املنهج العلمي الدقيق الذي �سار عليه �أولئك الرواد الذين عا�شوا خالل القرنني
الهجريني الأخريين ،وتفاعلوا مع ق�ضايا �أمتهم ،وبذلوا ق�صارى جهدهم واجتهدوا
يف تقدمي الإجابات عن حتديات ع�صرهم من �أجل نه�ضتها وتقدمها.
لقد وجدنا �أن من �أوجب مهماتنا ومن �أوىل م�سئولياتنا يف مكتبة
الإ�سكندرية� ،أن ن�سهم يف توعية الأجيال اجلديدة من ال�شباب يف م�صر ،ويف
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غريها من البلدان العربية والإ�سالمية ،وغريهم من ال�شباب امل�سلم يف البالد غري
الإ�سالمية بالعطاء احل�ضاري للعلماء امل�سلمني يف الع�صر احلديث ،خالل القرنني
يرت�سخ االنطباع ال�سائد اخلاطئ ،الذي
امل�شار �إليهما على وجه التحديد؛ حتى ال َّ
�صحيحا �أن جهود العطاء احل�ضاري والإبداع الفكري
�سبق �أن �أ�شرنا �إليه؛ فلي�س
ً
للم�سلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�ضت عليها عدة قرون ،وال�صحيح هو
�أنهم �أ�ضافوا اجلديد يف زمانهم ،واملفيد لأمتهم وللإن�سانية من �أجل التقدم واحلث
على ال�سعي لتح�سني نوعية احلياة لبني الب�شر جمي ًعا.
و�إذا كان العلم ح�صاد التفكري و�إعمال العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة،
ف�إن الكتب هي �آلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله النا�س عرب الأجيال وفيما بني
الأمم.
إمساعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإ�سكندرية
وامل�شرف العام على امل�شروع

تعب بال�ضرورة عن وجهة نظر
الآراء الواردة يف هذا الكتاب ال رِّ
تعـب عن وجهة نظر م�ؤلفـيها.
مكتبـة الإ�سكندرية� ،إمنا رِّ

تقـدمي
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�أو ًال -التعريف بامل�ؤلف

ولد رفيق بن حممود بن خليل العظم عام (1284هـ1867 /م)،
عرا.
وينتمي �إىل �أ�سرة ذات مكانة وجاه وغنى ،وكان والده حممود العظم �شا ً
مل يدر�س رفيق العظم يف املدار�س احلكومية العثمانية ،و�إمنا �أر�سله والده
�إىل �شيوخ الع�صر يرتدد �إليهم وي�أخذ عنهم ،فتعلق بكتب الأدب ودواوين ال�شعر،
ثم ان�صرف �إىل كتب النحو وال�صرف واملعاين والبيان .الزم العلماء والأدباء
وبع�ض املت�صوفة ،وتع َّرف على �أئمة الفكر و�أعالم الأدب بدم�شق ،مثل الأ�ساتذة:
�سليم البخاري ،وطاهر اجلزائري ،وتوفيق الأيوبي ،فاكت�سب من �أ�ساتذته حب
البحث واال�ستق�صاء يف التاريخ واالجتماع والأدب ،والتفكري يف الوطن والتنبيه
ملا يتعر�ض له من خماطر وحمن ،و�ضرورة اليقظة والدعوة للإ�صالح.
لتتلمذه يف حلقة ال�شيخ طاهر اجلزائري �أثر يف �شخ�صيته وتكوينه؛
وكان ِ ْ ُ
حيث كانت جتري مناق�شات علمية وفكرية ،تتناول �أو�ضاع الأمة ،و�أحوال الدولة
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العثمانية .وكانت هذه احللقة ت�ضم �أعال ًما ،مثل :ال�شيخ جمال الدين القا�سمي
(1332 -1280هـ1914 -1866 /م) ،وال�شيخ عبد الرزاق البيطار (-1253
1335هـ1916 -1837/م) ،وال�شيخ �سليم البخاري (1347 -1268هـ - 1851/
1928م) ،وكان يح�ضرها من ال�شباب� ،إ�ضافة �إىل رفيق العظم ،الدكتور عبد
الرحمن ال�شهبندر ،وعبد احلميد الزهراوي ،و�سليم اجلزائري ،وفار�س اخلوري،
وعبد الوهاب املليحي ،وحمب الدين اخلطيب ،وحممد كرد علي .وكانت هذه
احللقة جتتمع كل �أ�سبوع من بعد �صالة اجلمعة يف منزل رفيق العظم.
وكان جمل�س هذه احللقة ي�ستعر�ض كل ما يهم املفكرين ا�ستعرا�ضه عن
احلركة العلمية والفكرية وال�سيا�سية خالل الأ�سبوع ،وكان ال�شيخ طاهر هو الذي
يوجههم ،وي�صحح لهم .وقد متثلت �أفكار هذه املجموعة يف الدعوة �إىل �إحياء علوم
ال�سلف والرتاث ،والعودة �إىل ينابيع ال�شريعة ال�سمحة ،والدعوة �إىل اال�ستفادة من
احل�ضارة الأوروبية ،واقتبا�س النافع منها ،والإميان ب�أهمية احلكم ال�شوري النيابي
و�س ً
يلة للإ�صالح ال�سيا�سي يف البالد الإ�سالمية .وكانت حياة رفيق العظم دفا ًعا
عن هذه املبادئ والأفكار.
�أخذ يكتب ف�صو ًال يف الإ�صالح ،ويف م�سائل وطنية ين�شرها يف اجلرائد
واملجالت ،وكان يقر�ض ال�شعر ،ومل ي�أبه يف كتابته الأدبية للبديع والزخارف
واملح�سنات اللفظية.
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تعلم رفيق العظم اللغة الرتكية رغبة يف التقرب من الأحرار العثمانيني
ومبادئهم ،فنفر من الظلم وكره اال�ستعمار واال�ستبداد ،ورغب يف التقرب من
فا�ضحا ال�سيا�سة الرتكية اجلائرة
اجلمعيات ال�سيا�سية ال�سرية ،ف�أخذ ينتقد بجر�أة ً
امل�ستبدة؛ مما جعل ال�سلطات ت�ضيق عليه اخلناق ،ف�سافر �إىل م�صر لي�ستقر فيها
�سنة 1894م.
تعرف يف القاهرة على �أعالم م�صر ،فات�صل بحلقة ال�شيخ حممد عبده،
َّ
التي كانت ت�ضم كبار الكتاب واملفكرين من �أمثال :قا�سم �أمني ،وفتحي زغلول،
وح�سن عا�صم ،فتفاعل معهم وت�أثر ب�أفكارهم .كما اجتمع مع الزعيم امل�صري
م�صطفى كامل وحممد فريد ،من �أقطاب ال�سيا�سة ،فن�ضجت يف ذهنه نتيجة هذه
ال�صالت �أفكاره يف الإ�صالح ال�سيا�سي واالجتماعي والفكري.
ان�صرف العظم �إىل الكتابة والت�صنيف ،و�أخذ ين�شر املقاالت والدرا�سات
يف التاريخ والأدب واالجتماع والإ�صالح يف كربيات اجلرائد ،مثل :الأهرام
واملقطم واللواء وامل�ؤيد ،ويف �أ�شهر املجالت ،مثل :املقتطف والهالل واملنار،
واملو�سوعات؛ فوثقت �صالته بعلماء وكتاب و�سيا�سيي م�صر.
�أ�س�س و�شارك يف عدد من الأحزاب واجلمعيات ال�سيا�سية ،منها:
●   جمعية ال�شورى العثمانية� :أن�ش�أ رفيق العظم مع �أ�صدقائه (جمعية ال�شورى
العثمانية) احلرة ،تنادي باحلرية لل�شعوب ،و�ضمت اجلمعية كبار ال�شخ�صيات
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من عرب و�أتراك وجرك�س و�أرمن ،وكان يحرر الق�سم العربي من �صحيفة
اجلمعية ،بعد �أن كانت تعتمد على طباعة املن�شورات و�إذاعة البيانات.
●  جمعية عربية �سرية� :سعى رفيق العظم مع �صديقه ال�شيخ ر�شيد ر�ضا �إىل تكوين
جمعية عربية �سرية ،هدفها الت�أليف بني �أمراء اجلزيرة العربية ،وال�سعي يف جمع
�شمل العرب حلفظ حقوق العرب يف الدولة العثمانية ،والعمل مل�ستقبل يعيد
�إليهم �أجمادهم وتاريخهم ،وذلك �إثر ما ظهر من �ضعف الدولة العثمانية بعد
انك�سارها يف حرب البلقان.
●  حزب االحتاد ال�سوري :كان �أول حزب �سيا�سي �أقيم يف �سوريا بعد احلرب
العاملية الأوىل ،وكان ي�ضم من ال�سوريني رفيق العظم والدكتور ال�شهبندر
وغريهما ،و�أعلن هذا احلزب �أنه يطالب بقيام دولة �سورية حدودها من طورو�س
�شم ً
اال �إىل العقبة جنوبًا ،ومن الفرات وال�صحراء �شرقًا �إىل البحر الأبي�ض
املتو�سط غربًا.
●  حزب الالمركزية العثماين :ت�أ�س�س يف القاهرة عام 1912م برئا�سة رفيق
العظم ،ومن �أع�ضائه :حممد ر�شيد ر�ضا ،و�إ�سكندر عمون ،ومحُ ّب الدين
اخلطيب .وينادي بالالمركزية الوا�سعة للمقاطعات العربية التي كانت حتكمها
الدولة العثمانية .وكان على ر�أ�س احلزب بع�ض ال�سوريني املثقفني ،وكان ه�ؤالء
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الأع�ضاء يعملون ب�سرية ،ولكن بلغت �أخبارهم جمال با�شا ال�سفاح؛ ف�أ�صدر يف
حق بع�ضهم �أحكام �إعدام ،واختفى احلزب.
وظل رفيق العظم يعمل يف الأحزاب ويف ال�سيا�سة حتى �ساءت �صحته ،فلما
قامت الثورة العربية وت�سلمت احلكومة الفي�صلية مقاليد البالد ،عاد العظم �إىل
دم�شق زائ ًرا فا�ستقبلته البالد خري ا�ستقبال ،وعر�ضت عليه �أن يتقلد بع�ض
الرئا�سات الكربى ،فاعتذر ل�سوء �صحته ،ولزهده يف املنا�صب ،وعاد �إىل القاهرة
ولزم داره.
وقد �أعجب املجمع العلمي العربي يف دم�شق بكتابات العظم وروعة �أ�سلوبه
وجميل خدماته للعربية؛ فانتخبه ع�ض ًوا مرا�س ًال ،ولكنه مل يتح له �أن ي�شارك يف
�أعماله ،و�إمنا �أو�صى مبكتبته كلها هدية �إىل املجمع العلمي العربي ،وهي يف نحو
�ألف جملد ،وقام �شقيقه عثمان العظم بتنفيذ و�صيته بعد مماته ،فقام بنقل املكتبة
من القاهرة �إىل دم�شق.
تويف رفيق العظم  -رحمه اهلل  -يف القاهرة يوم عرفة ( 9ذي احلجة 1343هـ30/
يونيو 1925م).
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م�صادر ترجمته و�أهم ما كتب عنه

 -1الأ�سرة العظمية ،عبد القادر العظم ،مطبعة الإن�شاء ،دم�شق1960 ،م.
� -2أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،فهمي
جدعان ،ط ،3:دار ال�شروق ،عمان1988 ،م.
� -3أعالم الأدب والفن� ،أدهم �آل جندي ،مطبعة جملة �صوت �سورية ،دم�شق
1954م.
� -4أعالم النه�ضة العربية الإ�سالمية يف الع�صر احلديث� ،صالح زكي �أحمد،
ط ،1:مركز احل�ضارة العربية ،القاهرة2001 ،م� ،ص.100
 -5الأعالم ،خري الدين الزركلي ،ط ،15:دار العلم للماليني ،بريوت2002 ،م،
ج� ،3ص.30
 -6حلية الب�شر يف تاريخ القرن الثالث ع�شر ،عبد الرزاق البيطار( ،حتقيق حممد
بهجة البيطار) ،دار �صادر ،بريوت1993 ،م ،ج� ،2ص 630وما بعدها.
وم�صلحا :درا�سة يف فكره ودوره يف احلركة الإ�صالحية
مفكرا
ً
 -7رفيق العظم ً
العربية ،ب�سام عبد ال�سالم بطو�ش ،دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع2007 ،م.
 -8قدماء ومعا�صرون� ،سامي الدهان ،دار املعارف ،القاهرة1961 ،م.
 -9جملة التمدن الإ�سالمي ،املجلد ،26:الأجزاء ،28-25مقاالت لل�شيخ
�سعيد الباين عن رفيق العظم وكتبه.
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-10جملة املجمع العلمي العربي بدم�شق ،املجلد  ،5اجلزء  ،12دي�سمرب 1925م،
(املرحوم رفيق العظم  -ترجمة حياته).
-11جملة املنار ،املجلد ،26:اجلزء� ،4:ص ( ،288املحرم 1344هـ� /أغ�سط�س 1925م)،
مقال بعنوان«رفيق العظم :وفاته وترجمته» ل�صديقه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ضا.
-12املعا�صرون ،حممد كرد علي ،دار �صادر ،بريوت1993 ،م.
 -13معجم البابطني ل�شعراء العرب يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين( ،موقع
املعجم على �شبكة الإنرتنت):
=http//:www.almoajam.org/poet_details.php?id 7809#2637

 -14معجم امل�ؤلفني ،عمر ر�ضا كحالة ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الرتجمة– 5418 :
�ص725-724
-15مقدمة كتاب «�أ�شهر م�شاهري الإ�سالم يف احلروب وال�سيا�سة»� ،سامي العظم،
ط ،2:دار الفكر العربي ،القاهرة1972 ،م.
-16مقدمة كتاب «جمموعة �آثار رفيق العظم» ،حممد ر�شيد ر�ضاُ ،عني بجمعها
�شقيقه عثمان العظم ،مطبعة املنار ،القاهرة 1942م.
 -17موقع �أ�سرة العظم على �شبكة الإنرتنت:

. http//:www.alazmfamily.com
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ثان ًيا -م�ؤلفاته

« -1البيان يف �أ�سباب التمدن والعمران» :وهو �أول كتاب �َّألفه ،وهو مو�ضوع هذا
التقدمي.
�« -2أ�شهر م�شاهري الإ�سالم» :من �أ�شهر م�صنفاته و�أعظم �آثاره الفكرية ،كتب منه
�أربعة �أجزاء طبعت مرا ًرا ،ولكنه مل يتمه ،ا�شْ ُتهِ َر به يف الأقطار العربية.
« -3ال�سوانح الفكرية يف املباحث العلمية» :كتاب اجتماعي �أدبي حتدث فيه
عن املدنية والرتبية والأخالق والتفرجن ،وقد عاد يف هذا الكتاب �إىل الأفكار
التي طرحها يف كتابه الأول «البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران» مع تو�سع
و�إ�ضافات ،ومل يطبع الكتاب يف حياته ،وطبع لأول مرة مبطبعة املنار مب�صر
(1925/1344م) ،وهو مطبوع مع جمموع �أعماله التي جمعها �أخوه عثمان.
در�سا
« -4الدرو�س
احلكمية للنا�شئة الإ�سالمية» :وهي عبارة عن �سبعة وع�شرين ً
ّ
ظرا لها،
كان امل�ؤلف قد �ألقاها على طالبه يف املدر�سة العثمانية مب�صر ،وكان نا ً
وقد قرر ال�شيخ حممد عبده تدري�سه يف مدار�س اجلمعية اخلريية الإ�سالمية،
وقد طبع يف جامعة حممد بن �سعود الإ�سالمية ،بعناية حممود رداوي �ضمن
�سل�سلة«من ينابيع الثقافة» ،وقد �صدرت عام 1988م.
« -5تنبيه الأفهام �إىل مطالب احلياة االجتماعية يف الإ�سالم» :ر�سالة طبعت يف
القاهرة ،مبطبعه املو�سوعات1900 ,م.
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«  -6اجلامعة الإ�سالمية و�أوربا» :طبع يف القاهرة1907 ،م.
«  -7البيان يف كيفية انت�شار الأديان» :طبع مبطبعة الإ�سالم بالقاهرة 1912م.
« -8ديوان �شعر» :حمفوظ يف دار الكتب الظاهرية.
« -9اجلامعة العثمانية والع�صبة الرتكية» �أو «الت�أليف بني الرتك والعرب»
(ر�سالة).
« -10كتاب يف تاريخ ال�سيا�سة الإ�سالمية» :ر�سم له ثالثة �أق�سام :ع�صر الرتقي
الإ�سالمي ،وع�صر الوقوف ،وع�صر االنحطاط ،وبد أ� الق�سم الأول بخال�صة
ال�سرية النبوية ،واخلالفة والوزارة ،والق�ضاء والوالية ،و�إمارة اجلي�ش ،وكتابة
اجلي�ش والديوان والعطاء ،والكتابة العامة وال�سفارة �إلخ .وكتب منه بع�ض
الأبواب ،ثم تويف قبل �إمتامه ،و�إمتام«�أ�شهر م�شاهري الإ�سالم» ،وغريهما.
« -11ر�سالة يف اخلالف بني الرتك والعرب» :وقد كتب منها � 67صفحة كبرية،
انتهى فيها �إىل البحث فيما �سماه �أرجوفة اخلالفة العربية ،فبد�أ به ومل يتمه.
« -12جمموعة �آثار رفيق العظم» :عني بجمعها �شقيقه عثمان العظم� ،ضم فيها
جمموعة من مقاالته ،وكتابي ال�سوانح الفكرية ،وتاريخ ال�سيا�سة الإ�سالمية،
ور�سائل �أخرى.
َّ-13عرب عن الرتكية بامل�شاركة مع حقي بك العظم ،كتاب «رحلة احلب�شة من
الأ�ستانة �إىل �أدي�س �أبابا 1896م» ،من ت�أليف �صادق با�شا امل�ؤيد العظم (قائد
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ع�سكري ،يف اجلي�ش العثماين ،وهو ابن عم رفيق العظم -ت1911م) ،طبع
مبطبعة اجلريدة ب�سراي البارودي بباب اخللق �سنة (1326هـ1908 /م)،
وقد �صدر الكتاب يف طبعة حديثة 2001م دون الإ�شارة �إىل كونه مرتج ًما
عن الرتكية ،وال �إىل من ترجمه.
 -14مقدمة لكتاب «الإحاطة يف �أخبار غرناطة» ت�أليف ل�سان الدين ابن اخلطيب،
وقد طبع الكتاب مع املقدمة مبطبعة املو�سوعات بالقاهرة 1319هـ .وتقع يف
�إحدى ع�شرة �صفحة.
« -15علم اجلماعة يف ال�شرق» :مقدمة لر�سالة يف علم االجتماع الب�شري ،ت�أليف
�أحمد �شعيب العثماين بك ،وتعريب حمب الدين �أفندي اخلطيب.
 -16مقاالت متنوعة يف النواحي االجتماعية وال�سيا�سية ن�شرت يف كربيات
املجالت واجلرائد.
ثالثًا -كتاب «البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران»

ميكن للناظر يف كتب و�أدبيات رفيق العظم �أن يلحظ متحور �أعماله حول
اجلوانب ال�سيا�سة واالجتماعية والتاريخية ،وتناولها من البعد احل�ضاري ال�شامل
الذي يهم الأمة ب�شكل عام ،ومن منظور �إ�سالمي ثابت يرتبط باملبادئ والأ�س�س
التي كانت منطلق تكوينه يف حلقات دم�شق التي كانت تعقد يف منزله برعاية

23

تقــدمي

23

�شيخه طاهر اجلزائري ،فكان رفيق العظم من الداعني �إىل اجلامعة الإ�سالمية،
ومن امل�ؤمنني ب�أهمية احتاد ال�شعوب الإ�سالمية والعربية ،ومن احلري�صني على
ا�ستقالل الأرا�ضي العربية ووحدتها ،ومن ِّ
املنظرين لنه�ضة الأمة ومتدنها.
وميثل الكتاب الذي نقدمه «البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران» مقدمة
مل�شروع رفيق العظم و�أفكاره؛ �إذ هو �أول كتاب �ََّألفه رفيق العظم((( ،وقد �صدرت
طبعته الأوىل عام (1304هـ1887 /م) عن املطبعة الإعالمية مب�صر ،وكان يف
بداية العقد الثالث من عمره ،وقد ُو ِ�صف امل�ؤلف على غالف الكتاب بهذه
العبارة« :اعتنى بجمعه وت�أليفه ال�شاب النجيب والبارع اللبيب رفيق بك جنل
املرحوم حممود بك ال�شهري بابن العظم» ،ويقع الكتاب يف � 78صفحة ،وفيه
 14000كلمة تقري ًبا ،وقد ق�سم كتابه �إىل :مقدمة ،وثالثة �أبواب ،وت�سعة ف�صول،
وفق الرتتيب الآتي:
املقدمة

الباب الأول:يف ميل الإن�سان للح�ضارة والتقدم بالطبع وحقيقة التمدن الذي هو
اتباع ما جاء به ال�شرع:
((( عر�ض رفيق العظم ر�سالته على ال�شيخ عبد الهادي جنا الأبياري ،وكذلك على ال�شيخ حممد بريم التون�سي فرغباه
بطبعها ،وقد اعتقد رفيق العظم �أن موقفهما كان ت�شجي ًعا له .انظر :عبد الرزاق البيطار ،حلية الب�شر يف تاريخ القرن
الثالث ع�شر (حتقيق حممد بهجة البيطار) ،دار �صادر ،بريوت 1993م ،ج� ،2ص.631
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الف�صل الأول :يف قابلية الإن�سان للرتبية وطلب العمران.
الف�صل الثاين :يف قابلية الأمة الإ�سالمية للتمدن �أكرث ممن عداها.
الف�صل الثالث:يف حقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به ال�شرع
و�سنة الر�سول.
الباب الثاين :يف العلوم واملعارف واحلث على التمتع بظلها الوارف:
الف�صل الأول:يف العلوم و�أ�صول التعلم والتعليم وبيان ما يف ذلك من
النفع العميم.
الف�صل الثاين :يف احلث على طلب املعارف والتمتع بظلها الوارف.
الباب الثالث :يف واجبات الأوطان واحلرية والعدل اللذين هما �سبب العمران:
الف�صل الأول :يف الكالم على الوطن وما يف الرتحل عنه �أو ال�سكن.
الف�صل الثاين:يف احلقوق الوطنية.
الف�صل الثالث:يف احلرية العمومية.
الف�صل الرابع :يف ذكر العدل و�أنه �سبب العمران.
خامتة�:ضمنها عنوانني :ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�سالمي .ذكر نبذ تتعلق
بالتمدن الأروباوي.
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افتتح امل�ؤلف كتابه برباعة ا�ستهالل تدل على �أفكاره ،فقال« :احلمد هلل
الذي تف�ضل على هذا النوع الب�شري ب�أن زينه بالعقل ،وجعله له حجة يرجع �إليها
�إذا اكفهرت ظلمة اجلهل ،من ق�ضت حكمته ب�أن التقدم والعمران موقوفان على
العدل والإح�سان واتباع ما جاءت به الر�سل من البيان ،و�صلى اهلل على �سيدنا
حممد �أعظم الأنبياء �ش�أنًا و�أو�ضحهم حمجة وبرهانًا ،الذي امتدت �أ�شعة نبوته يف
جميع الأقطار ف�أبانت للنا�س �سبل التمدن مبا انبعث عنها من الأنوار ،وعلى �آله
�شمو�س الآفاق و�أ�صحابه املنعوتني مبكارم الأخالق».
وعرب عن �سبب ت�أليفه بقوله« :اعلم �أن ال�سبب احلامل على ت�أليف هذا
الكتاب هو القيام مبا يجب على الإن�سان من اخلدمة الوطنية الالزمة على �سائر
�أفراد الهيئة االجتماعية التي تعرب عن مهمات م�صاحلها ب�إجراء جميع الو�سائل
الباعثة على تقدمها وعمران بالدها» ،ومما �سجله من املربرات يف هذا الإطار ما
الحظه من �أهمية و�ضرورة توفري ثروة الهيئة االجتماعية ،وما �أف�ضى �إليه الإهمال
والك�سل من الأهايل �إىل احتياجهم �إىل الغري حتى يف مالب�س �أبدانهم ،مع وجود
الكفاية فيهم(((.
فكان الكتاب �صرخة يف نقد املجتمع والواقع ،وت�صحيح بع�ض الت�صورات،
وقد �صرح ب�أن الغر�ض من الكتاب« :هو بيان �أ�صول التمدن النا�شئ عنه عمران
البالد ،و�أن �أول درجة من درجات التمدن اتباع ما جاء به ال�شرع و�سنة الر�سول،
((( انظر :رفيق العظم ،البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،الطبعة احلالية �ص .5
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و�أن تكون الأمة متحدة على ن�شر العلوم واملعارف ،حائزة كمال احلرية امل�ؤ�س�سة
على العدل ،حمبة للخريات ،م�ستحوذة على خ�صال الت�أني�س ،جمتنبة كل ما
متجه الطباع املدنية من العوائد الرببرية ،من�ضمة على كلمة الوطن وجلب ما يعود
نفعه على البالد التي يكون �أ�سا�س ثروتها و�سبب تقدمها العدل الذي هو حياة
املمالك»(((.
فمن مقدمة الكتاب نلحظ توايل مفردات ميكن اعتبارها الكلمات املفاتيح
لأفكاره :التقدم ،التمدن ،العمران ،الهيئة االجتماعية ،العقل ،الربهان ،وقد تواتر
ورودها يف الكتاب ،وهي عناوين لأهم املحاور التي ميكن من خاللها ا�ستجالء
ما يف الكتاب:
 -1التمدن والتقدم

عالج رفيق العظم م�س�ألة «التمدن والتقدم» يف كتابه من خالل احلديث عن
معيار التمدن يف املجتمع ،مبي ًنا موقف ال�شريعة من التقدم ،ناق ًدا الواقع واحلال،
حمد ًدا �شرو ًطا لال�ستعادة ،هذه الق�ضايا جاءت متداخلة يف حديثه ،و�س�أ�ستل
خال�صتها بت�سجيل الأفكار الآتية:

((( املرجع ال�سابق� ،ص .9 ،8
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يرى رفيق العظم �أن الوطن ال يعد متقد ًما ما مل تتوفر يف �أهله جميع
�أ�سباب املدنية ،ويذكر منها(((:
●   متكن �أ�سباب الرتبية الب�شرية واحلالة احل�ضرية املدنية من الإن�سان.
●  الإقبال على طلب العلوم واملعارف.
●   حب الفنون وال�صنائع.
●   �إن�شاء املعامل واملدار�س.
●   ا�ستح�ضار جميع الأدوات احل�سية واملعنوية الالزمة للحالة احل�ضرية.
●   التمزي باملزايا ال�شريفة.
وعن �صلة التمدن بال�شريعة ،يرى �أن �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية �أ�سا�س
متدن جميع النوع الب�شري ،ال�شتمالها على :الآداب الدينية والعدالة والتم�سك
بجميع اخل�صال احلميدة املندوب �إليها كل فرد من �أفراد الأمة الإ�سالمية((( ،و�أن
«كل ما ت�أتي به الر�سل هو عني التمدن احلقيقي ،والعاقل الب�صري ال ي�شك فيما
�أنزل اهلل و�سنه الر�سول ،مما ير�شد �إىل �سبل العناية الدنيوية والأخروية ،ويبني
للإن�سان عظيم القدرة الإلهية وت�صرفها مبا تقت�ضيه امل�شيئة ،و�إن ما جاءت به
ال�شريعة الإ�سالمية من الأ�صول والأحكام هو الذي ن�شر التمدن يف �أقطار العامل،
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص � ،6ص .14
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .19
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مبا انبعث عنه من �أنوار الهدى والعدالة ،التي عمت �سائر الآفاق ،فمحت ظالم
اجلهالة واال�ستبداد»(((.
وال�شرع بريء من عادات النا�س ورف�ضهم التمدن با�سم ال�شرع ،ف�أ�صول
ال�شريعة الإ�سالمية حتث على دفع الغائلة عن الأمة ،والأمة غري املتمدنة �ستكون
فري�سة للأمة املتمدنة ،فال ب�أ�س من �أخذ بع�ض املعارف التي ندفع بها كيد العدو(((.
وي�ست�شهد رفيق العظم للتمدن الإ�سالمي بالفتوحات التي يرى �أنها
ن�شرت التمدن يف �أكرث العامل ،يف �سنوات قليلة« ،وهذا �أعظم دليل على ما بني
عليه هذا الدين من قواعد العدل و�أ�سا�س التمدن» ،ومن �آثار ذلك �أن قوانني
و�أحكام باقي الأمم املتمدنة قل �أن تخرج عن الأ�صول التي بنيت عليها الفروع
الفقهية التي عليها مدار املعامالت(((.
وينتقد مفهوم العامة للتقدم ومت�سكهم بال�شكل والق�شور ،فيالحظ �أن
االهتمام بال�شكل من اللبا�س والزينة وغريهما ال يحقق التقدم ،بل هو �سبب
للت�أخر؛ لكون ذلك يورث االكتفاء عن البحث يف الأ�صول املدنية ،وا�سرتداد
العلوم التي كانت عليها الأمة؛ ولأنه يروج الب�ضاعة الأجنبية ويوقف التجارة
الوطنية .كما ي�سجل �إنكاره على ما هو م�شاهد من غالب املدعني للتمدن مما
((( املرجع ال�سابق� ،ص .23
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .8
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .25
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ت�أباه النفو�س الإ�سالمية وباخل�صو�ص ما يتعلق ب�صيانة العر�ض((( .ومما ينكره رفيق
العظم على العامة اكتفا�ؤهم بتعلم الفرائ�ض الدينية عن تعلم الأ�صول والقواعد
املبنية على العدل الداعية �إىل التمدن؛ مما ي�ؤدي �إىل �إنكار كل جديد ي�أتي به
احلاكم مل ي�سمعوا به من قبل(((.
وي�سجل رفيق العظم بع�ض ال�شروط ال�ستعادة التقدم ،يف مقدمتها الوحدة
على الهدف ،يقول�« :إذا احتدت ر�ؤ�ساء اململكة على ا�سرتجاع ما �سلب من
جمدها (الأمة) تي�سر لهم ب�أقل من قليل �إعادتها �إىل مركزها الأ�صلي»((( .ويرى �أنه
يجب على احلكام اال�شرتاك مع العلماء لبيان �أ�سباب الت�سهيالت ال�شرعية ،وبث
�أ�سباب ال�سعادة ،و�أنوار التمدن؛ لئال ينكر العامة كل عمل ي�أتي به احلاكم(((.

((( من طريف ما يروى يف ذلك� ،أن امل�ؤرخ الإ�سالمي (رفيق العظم) �أراد �أن يثبت لقا�سم �أمني ف�شله يف دعوته بطريق
عملي ،فطرق منزله يو ًما فلما ر�آه اخلادم �أ�سرع و�أخرب قا�سم �أمني الذي خرج ال�ستقباله ،فقال رفيق العظم� :أنا يف
هذه املرة جئت لزيارة حرمكم لأحتدث معها يف بع�ض امل�سائل االجتماعية ...وعندما ا�ستنكر قا�سم �أمني طلبه،
�أجابه رفيق العظم متعج ًبا :كيف تدعو ل�شيء ومتنع �أهلك منه؟!! إ� ًذا ف�أنت تدعو الأمة �إىل غري ما تريد لنف�سك!
فقال قا�سم� :إن زوجتي تلقت تربيتها و(عاداتها) عن والديها ،وهي مل ت�ألف ما �أدعو �إليه ،ف�ضحك رفيق العظم،
وقال :كلنا هكذا ،واخلري يف ذلك ،وتهذيب املر�أة ال يتوقف على لقائها بالرجل ،وقد �أردت �أن �أبرهن لك على �أن
ميجه النا�س جمي ًعا حتى �أهل بيتك.
ما تدعو �إليه ّ
(((  انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.20 ،19 ،7 ،6
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .6
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.20
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«وباجلملة ف�إن هذه الأمة قابلة للتمدن �أكرث ممن عداها من الأمم؛ ملا ت�أ�س�ست
عليه �شريعتها من العدل الذي هو ر�أ�س كل ف�ضيلة ،والتباعهم الأوامر الإلهية،
والتم�سك بالأ�صول الدينية الداعية خلري وجناح الدنيا وثواب الآخرة»(((.
-2الرتبية والتعليم

خ�ص�ص رفيق العظم الباب الثاين من الكتاب للرتبية والتعليم ،ذلك �أن
�أقوى �أ�سباب التقدم ولع الأمة بالعلوم واملعارف ،وخ�ص بالذكر التعلم الذي هو
جزء من الرتبية املعنوية ،وهي تربية روحية تعنى بتهذيب العقل وتروي�ض الذهن
والفكر(((.
وت�شتمل الرتبية املعنوية (مقابل الرتبية احل�سية) على الرتبية الطبيعية
يف ال�صغر ،وتعليم �أحكام الدين الواجب معرفتها لكل الأفراد ،وتربية عمومية
ابتدائية �ضرورية جلميع النا�س ،وثانوية هي ال�سبب الأعظم لتمدين النا�س ،وينبغي
�أن تكون منت�شرة بني الأهايل القابلني لتعلمها ،والعلوم العالية وهي واجبة كفاية،
بحيث يبلغ �أ�صحابها درجة املجددين فيها ،ويرى �أن هذه العلوم العالية معدة
«لأرباب ال�سيا�سة واحلكومة و�أبناء احلل والعقد ،ف�إنه ينبغي جعلها مق�صورة على
تالمذة و�أنا�س خم�صو�صني ،مقيدين بقيود خا�صة من الغنا واالعتبار ،ال يح�صلها
((( املرجع ال�سابق� ،ص  ،20من منهج رفيق العظم �أنه يعطي يف نهاية كل مبحث �أهم فكرة فيه ،وخال�صة يود الرتكيز
عليها ،ويفتتحها بهذه العبارة «وباجلملة فــ ،»..و�س�أورد هذه اخلال�صات �ضمن التقدمي بعبارته.
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .30 - 29
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�إال ذوو الي�سار من النا�س الذين ال ي�ضر تفرغهم للعلوم العالية وانقطاعهم �إليها»(((.
ثم ذكر جمموعة مالحظات لالرتقاء بالتعليم واملتعلمني ،بع�ضها مرتبط
بنقد الواقع ،منها(((:
● �ضرورة ت�أمني الوظائف للمتعلمني.
● التفات احلكومة لذوي املعارف والفنون وت�شجيعهم.
● لي�س من الالزم �أن تكون جميع املدار�س على نفقة احلكومة.
● على الأهايل �أن يبذلوا اجلهد ب�إن�شاء املدار�س ون�شر املعارف والعلوم.
● و�أن ينتخبوا املعلمني املاهرين بهذه العلوم.
●   تخ�صي�ص كل  20-10تلمي ًذا مبعلم واحد.
●   �صفات املدر�س.
●   االهتمام بالأن�شطة الطالبية.
ويعلل �أهمية عناية الأمة مبطالعة العلوم واملعارف والفنون مبا لها من دور
يف التقدم والرثوة ،وملا ي�ؤديه اجلهل من حرمان ،فـ «البالد التي تت�سع دائرة معارفها
وتبلغ غاية احل�ضارة والتمدن متت�ص جميع ما تدره البالد املق�صرة يف املعارف،
((( املرجع ال�سابق� ،ص .34 - 33
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .40 - 34
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القليلة الإملام بالفنون وال�صنائع» ،وي�ست�شهد لذلك بحال القطن امل�صري ،وي�سجل
مالحظة من الواقع هي كرثة العلماء يف الديار ال�سورية وامل�صرية وقلة العمل(((.
ويلخ�ص دور الرتبية والتعليم يف التمدن بقوله« :وباجلملة ف�إن الأمة التي
تقبل على هذه العلوم والآداب املقدم ذكرها ،ينتظم حالها ويعلو منار �ش�أنها،
وتنبث فيها روح احل�ضارة والتقدم واكت�ساب املعارف اجلالبة لتمدن البالد
وح�سن حال العباد»(((.
 -3احلرية والعدل

خ�ص�ص رفيق العظم الباب الثالث من كتابه للحديث عن �أثر احلرية
والعدل يف التمدن والعمران ،وملا كانا مرتبطني بالهيئة االجتماعية التي ترتبط
ب�صالت وعالقات وحقوق م َّهد لذلك باحلديث عن الوطن ،الذي هو املكان
الذي يجمع الهيئة االجتماعية وي�ضم �شملها ،وهو م�سقط ر�أ�س الإن�سان وبلده
الذي ربي فيه وانتمى �إليه((( ،وحب الوطن �أ�صل وطبيعة ب�شرية ،وقد يتنقل
الإن�سان هربًا من �ضيق العي�ش �أو ظلم احلكام �أو لطلب العلم� ،أما حقوق الوطن
على الإن�سان فهي كحقوق الوالدين ،وباملقابل حقوق الفرد على الوطن� :أمن
النف�س واحلرية وعدم خ�شية الظلم ،وهذا ي�ستلزم الوحدة فـ «كل وطن يتحد
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص  39كما ي�سجل �شهادة ببع�ض الإتقان يف التعليم الثانوي يف م�صر� ،ص.32
((( املرجع ال�سابق� ،ص .36
((( وي�ضرب ً
مثال لذلك ب�سورية :بالد ال�شام جممع الأمة ال�سورية ،املرجع ال�سابق� ،ص .39
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�أهله على طلب املنفعة والتقدم تراهم �سائدين على من عداهم ،كثريي الرثوة،
متمتعني باخلريات الوطنية ،حائزين متام احلرية والأمنية»(((.
هذه احلرية العمومية التي هي حق للفرد على الوطن ينبغي �أن تكون
م�ؤ�س�سة على العدل وح�سن نظام الأمة فـ «احلرية امل�ؤ�س�سة على العدل وح�سن
ال�سيا�سة تكون كافلة جلميع م�صالح الأمة ،م�سببة �سعادة اململكة والبالد ،داعية
حلب الوطن ،جامعة للرعية على التعاون والتعا�ضد ملا به خري �أوطانهم و�أنف�سهم؛
لذلك ال ينبغي الت�ضييق على �أحد من �أفراد اجلمعية ومنعه من التمتع بحقوقه
الوطنية ،وتوقيفه عما يجوز له عمله بغري وجه قانوين»(((.
وقد �أكد على جوانب من احلرية و�أثرها يف املجتمع ،فربط حرية
الأعمال (التجارة وال�صناعة والفالحة والأعمال الفكرية والبدنية التابعة للحرية
ال�شخ�صية) بتقدم البالد و�سعادتها وثروتها ،و�أ�شار �إىل حرية املطابع التي ي�سرت
انت�شار العلوم ،وحرية اجلرائد ب�شرط �أن تكون مقيدة بقوانني ال تتعداها وخطط ال
تتخطاها ،وبني دور اجلرائد يف الإعالن والت�سويق ،وانتقد يف هذا الإطار اجلرائد
الوطنية لقلتها ،وعدم ن�شر املقاالت ال�سيا�سية �إال ما ندر(((.
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.49 - 47
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.53 -51
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .56 - 54
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«وباجلملة ف�إن احلرية نافعة يف كل الوجوه ،وبها يح�صل متام القدرة على
الإدارة املتجرية ،و�إذا فقد النا�س احلرية والأمنية ي�ضطرون بالطبع �إىل �إخفاء
جمتنيات بالدهم فتتعذر احلركة»(((.
�أما العدل فهو «�أ�سا�س امللك و�سبب العمران وو�سيلة لتقدم الأوطان»(((،
وقد ب�سط يف هذا املجال �صفات احلاكم العادل و�أثرها يف الرعية ،وكان التاريخ
حا�ض ًرا ب�شواهده يف هذا املو�ضوع« ،ف�إنه بينما كانت �أوروبا وقتئذ تخبط يف ظلمات
اجلهل خبط ع�شواء ،كان التمدن الإ�سالمي �آخ ًذا يف االنت�شار �شي ًئا ف�شي ًئا يف
الأر�ض ،والأمة العربية منت�ضية �سيف العدل ال�ستئ�صال جراثيم اجلهالة من
عن�صر الوجود؛ حتى ت�سنى لها يف �أقل من قليل متدين �أكرث الأمم و�إر�شادهم
أ�سا�سا بامللوك واخللفاء «ف�إن همم
لطرق ال�صواب»((( ،واحلديث عن العدل يرتبط � ً
اخللفاء الإ�سالمية كانت موجهة نحو تقدم هذه الأمة وترقيها بكل ما �أمكن من
الو�سائل»(((.
«وما كان لهذه الأمة من �سعة املعارف والتقدم يف ميادين الف�ضل �إمنا كان
نا�ش ًئا عن احتاد ممالكها و�سيا�سة ملوكها ،وو�ضعهم الأمور يف موا�ضعها ،واحرتامهم
للأ�صول ال�شرعية ،وتفوي�ضهم �أ ِز َّمة الأحكام لذوي الدراية والكفاية ،ونظرهم
((( املرجع ال�سابق� ،ص .55
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .59
((( املرجع ال�سابق� ،ص .64
((( املرجع ال�سابق� ،ص .68
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يف �أهميات ال�سيا�سة نظر العاقل احلكيم ،وعدم ا�ستبدادهم يف �أمور الأمة،
وم�شاركتهم لأرباب احلل والعقد من الر�ؤ�ساء والعلماء فيما ينبغي �إجرا�ؤه يف
�أحول اململكة و�سا�ستها من جلب نفع �أو دفع مكروه»(((.
ف�صل رفيق العظم مبد�أ العدل الذي حتدث عنه يف مقال ن�شره يف جملة
وقد َّ
املنار بعنوان« :الإ�صالح الإ�سالمي بعدل القوام �أو التكافل العام»((( ،ور�أى فيه
�أن �سنن الوجود املدين ق�ضت -منذ فطر اهلل الإن�سان على حب االجتماع� -أن
ت�شد �أواخي الألفة العمومية بنظام �شامل تطمئن �إليه النفو�س اخليرِّ ة ،وتتال�شى
دونه الأهواء الن َّزاعة �إىل ال�شر ،ور�أى �أن مناط ذلك النظام �إمنا هي ال�شرائع امل�ؤ�س�سة
على العدل ،املبنية على �أ�سا�س امل�صلحة العامة ،دون �أن يخالطها �شيء من احل�شو
التابع لأغرا�ض النفو�س ،و�إمنا تتكفل هذه ال�شرائع ب�سعادة الأمم وا�ستمرار نظام
الألفة ب�أحد �شرطني :عدل القوام �أو تكافل الأقوام .ومتى ُفقد هذان ال�شرطان
امتنع االنتفاع بال�شرائع مهما كانت يف نف�سها عادلة ،وتعذر الت�أليف بني النفو�س
املتغالبة والعنا�صر املتباينة ،وناهيك مبا ين�ش�أ عن فقد الألفة من التعطيل يف �سائر
ما تدعو �إليه احل�ضارة ويتطلبه االجتماع ،كما ي�ؤيده اال�ستقراء وي�شهد به احل�س
يف كل ع�صر وعند �سائر الأمم.

((( املرجع ال�سابق� ،ص .81
((( جملة املنار ،املجلد ،2:اجلزء� ،6:ص 5( -81ذو احلجة 1316هـ�15 /إبريل 1899م).
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ويذهب �إىل �أن قوة التكافل العام كانت �أ�سمى من هيبة اخلالفة يف نفو�س
امل�سلمني ،وي�ست�شهد لذلك بالتاريخ الإ�سالمي واتخاذ ال�سفَّاح �أول خلفاء بني
العبا�س «وزير تنفيذ» ي�ستعني به على ب�سط «جناح العدل واملراقبة العامة» ،لكن
وزارة التنفيذ مل تنجح يف القيام مبهام التكافل العام ،وهذا ما دفع الر�شيد �إىل
�أن يجعل الوزارة «وزارة تفوي�ض» تكون م�س�ؤولة �أمام النا�س واخلليفة عن نتائج
كل عمل تعمله يف الدولة؛ ومن ثم �أ�صبحت وزارة التفوي�ض يف الإ�سالم  -مبا
ارتبطت به من امل�س�ؤولية �أمام الراعي والرعية  -من �أهم دواعي العدل عند قوام
ال�شريعة وحفاظ القوانني ،فكان من ذلك �آثار �صاحلة دعت �إىل ترقي الأمة يف
معارج التمدن ترق ًيا معرو ًفا يف التاريخ ،ومل ين�سحر ذلك �إال باال�ستبداد املطلق،
فامنحت �آثار العدل ال�صالح من تاريخ الوجود الإ�سالمي ،وزاغ قوام القانون عن
مناهج اال�ستقامة �أجي ً
اال عديدة.
ويرى �أن كل و�سائل الإ�صالح لن تتدارك اخلطر املحدق و�ستبقى بطيئة
عدمية النفع ،ما دامت بعيدة عما قام عليه الإ�سالمِ ،
و�صني به نظام الأمة
وهو التكافل العام وعدل القوام ،وهما الركنان اللذان قامت على دعائمهما
دول الإ�سالم وال حتيا �إال بحياتهما الأمم ،و�إمنا �أ�صاب امل�سلمني ما �أ�صابهم
من التقهقر ،ودخل على دولهم ال�ضعف ب�ضعف هذين ال�شرطني ،ال ب�ضعف
القانون �أو حاجة الأمة �إىل و�ضع �أو�ضاع جديدة �أو تراتيب مفيدة يف نظام الأمة
وانتظام �ش�ؤون الدولة؛ ويختم املقال بقوله�« :إذ لو كان يغني و�ضع القوانني
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وتدوين الدواوين  -عن هذا التقهقر املريع وال�ضعف ال�سريع  -لأغنت ال�شريعة
الإ�سالمية نف�سها ،وهي �أعدل ما جاء من ال�شرائع و�أعظمها مر�ش ًدا مل�صالح الب�شر
هاد ًيا لطرق ال�سعادة؛ و�إمنا هي تغنى عن ذلك بعدل قوامها ،وهذا مفقود بفقد
امل�س�ؤولية ،وال يفيد دون هذه و�ضع الأو�ضاع العقلية واملن�شورات ال�سيا�سية ،بل هي
تكون كخط على ماء �أو نق�ش يف هواء  .واهلل يهدي من ي�شاء �إىل �صراط م�ستقيم»(((.
فمفهوم «التكافل العام» من منظور رفيق العظم يتجه �إىل الق�ضايا
االجتماعية ،ودوره احلقيقي يف التمدن هو التعاون على �سيادة العدل بني �أفراد
الأمة ،مبا يكون �صونًا من كل ظلم يقع على �أفراد الأمة .وينتهي من هذا التحليل
التاريخي �إىل م�شكلة التمدن يف ع�صره ،و�أن «التكافل العام» يكت�سب �أهمية ال
حدود لها((( ،ويركز باخل�صو�ص على العدل االجتماعي ،الذي هو مقدمة لتحقيق
العدل العام� ،إذ به يتم تكوين املجتمع القادر على القيام ب�ش�ؤون املدنية.
وك�أن رفيق العظم يرى �أولوية بناء جمتمع يتمتع باحل�صانة والتما�سك،
و�أن ذلك ال يتم �إال بالعدل والتكافل ،ولهذين ال�شرطني �أولوية للنهو�ض؛ لأن
املجتمع الذي ال تكافل فيه وال عدل ال ميكنه القيام ب�أ�سباب التمدن والعمران،
وال ي�ستطيع النهو�ض ،ويرى �أن الت�شريعات مهما كانت عادلة ال قيمة لها بدون
((( املرجع ال�سابق.
ف�صل رفيق العظم احلديث عن البعد االجتماعي للتكافل العام يف كتابه «تنبيه الأفهام �إىل مطالب احلياة
((( َّ
االجتماعية يف الإ�سالم».
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جمتمع يقوم بالعدل وي�ضمنه ،وهذا املجتمع من �ش�أنه �أن يحول دون مفا�سد
اال�ستبداد يف خراب قوام الدول.
خامتة الكتاب

يختم رفيق العظم كتابه با�ستعرا�ض التاريخ احل�ضاري الإ�سالمي ،ومظاهر
التمدن والعمران و�أ�سبابه ،وعك�س ذلك يف زمن املتوكل وما بعده من دول� ،إىل
مادحا جهوده يف الإ�صالح والتنظيم
�أن و�صل �إىل عهد ال�سلطان عبد احلميد ً
والتعليم رغم وجود املكابرين لهذا الإ�صالح(((� ،أما التمدن الأوروباوي فكانت
بدايته من �أ�سبانيا يوم كان امل�سلمون ي�سيطرون عليها((( ،وركز يف احلديث عن
التمدن الأوروباوي على انت�شار املعارف والتعليم ،وما نتج عن ذلك من تقدم
�صناعي وجتارب واخرتاعات.
مرجعيات الكتاب

ا�ست�شهد رفيق العظم يف كتابه بعدد قليل من الآيات ،وعدد من الأحاديث
دون تخريج لها �أو تدقيق يف �صحتها ،وبع�ضها من املو�ضوعات� ،أو مما هو م�شتهر على
الأل�سنة ،كما �ضَ َّمن كتابه �شواهد من ق�ص�ص ال�صحابة و�أخبار التاريخ ،ونلحظ
�أنه يقارن �أحيانًا مع �أوروبا� .أما الكتب وال�شخ�صيات التي اعتمد عليها ،فلم يذكر
((( يالحظ اختالف وجهة نظره يف ال�سلطان عبد احلميد الحقًا.
((( انظر :رفيق العظم ،البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،مرجع �سابق� ،ص .87
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رفيق العظم ا�سم ابن خلدون �ضمن من اعتمد عليهم �أو نقل منهم� ،إال �أن روح
الكتاب وا�ستخدامه م�صطلح «العمران» ت�ؤكد اطالعه على مقدمته ،وي�ؤكد من
كتب عنه ت�أثره بفكر ابن خلدون� ،أما من �صرح بالنقل عنهم من معا�صريه فهم:
 -1كتاب «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» لفار�س ال�شدياق الذي �سماه «وحيد
ع�صره �أحمد �أفندي فار�س» ،وقد اعتمد عليه يف املوا�ضع الآتية:
نقل منه ًّن�صا عن �أهمية الدين يف الأمة وخامتة النقل قوله ...« :فات�صاف�أمة بعدم الدين من �أعظم ما يهني �شرفها ويخف�ض قدرها»(((.
 نقل منه كال ًما عن امل�ؤرخ فلتري يخ�ص احل�ضارة الإ�سالمية(((. نقل تفا�صيل عن التجارة يف �أوروبا والتمدن الأوروبي. -2العالمة رفاعة بك امل�صري (الطهطاوي) ،فقد نقل عنه املو�ضوعني الآتيني(((:
 ما يتعلق ب�أ�صول الفقه والقوانني (عزو دون ذكر م�صدر). ما يتعلق ب�أ�صناف الرتبية املعنوية (عزو دون ذكر م�صدر) .�« -3أقوم امل�سالك يف معرفة حال املمالك» خلري الدين التون�سي الذي و�صفه
بقوله «�صاحب ال�شرف واملجد الوزير الأعظم خري الدين با�شا التون�سي»،
وقد نقل عنه:
((( املرجع ال�سابق� ،ص .21
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .69 - 68
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .30 ،25
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ن�صا مطو ًال يت�ضمن نقله عن م�ؤرخني غربيني �آراء ب�ش�أن احل�ضارة
 ًّالإ�سالمية(((.
 �شع ًرا لوالده ولغريه يف حب الوطن(((. ن�سبة �إىل جمهول (البع�ض) مل ي�سمه يف تق�سيم احلرية �إىل �أق�سام(((.راب ًعا -الكتاب يف �سياق م�شروع امل�ؤلف و�صلته بق�ضايا الع�صر الراهن

يعترب كتاب «البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران» مبثابة املنت الفكري
الذي قام رفيق العظم ب�شرحه يف �أعماله وبحوثه الالحقة ،وباخل�صو�ص يف كتابه
«ال�سوانح الفكرية يف املباحث العلمية» ،وبالرغم من ب�ساطة لغة الكتاب ،وكون
ق�سم كبري منه جم ًعا من م�صادر �أخرى ،ف�إنه ا�شتمل على ما يدل على و�ضوح
ر�ؤيته ،وتكامل ت�صوره للم�شروع النه�ضوي ومرجعياته ،لكن اجلانب ال�سيا�سي
وا�ضحا لديه ،واختلفت ر�ؤيته فيه عما كتبه الحقًا؛ لكونه
املرتبط بالواقع مل يكن ً
خا�ض ال�سيا�سة يف مرحلة كهولة ،لكن فكره ون�ضاله ال�سيا�سي مل يغ ِّيب ر�ؤيته
و�أفكاره الإ�صالحية عن احل�ضور يف كتاباته الالحقة ،بل والربط بني اجلانب
ال�سيا�سي واالجتماعي يف ر�ؤاه.
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص.81 - 70
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .44
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .51
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�إن ن�ش�أة رفيق العظم يف �أ�سرة ثرية وذات مكانة اجتماعية وعلمية عريقة،
مل ُيحل دون وعي رفيق العظم بامل�شكلة االجتماعية وتنظريه لها ،فربط الإ�صالح
والتقدم باالرتقاء مبطالب احلياة االجتماعية ،وقد �أ�شار �إىل «الهيئة االجتماعية»
ودورها يف غري مكان من كتابه ،لكنه �أفرد احلديث عنها يف كتبه الأخرى ،حتى
كانت م�س�ألة «�شقاء الطبقة النازلة» �أو «م�س�ألة �شقاء العمال» من الق�ضايا التي
�شغلت تفكريه((( ،وكان رفيق العظم من �أوائل املفكرين العرب الذين ا�ستخدموا
م�صطلح «التكافل العام» �أو «التكافل االجتماعي» ،وحتدث عنه كت�صور �إ�سالمي
يهدف �إىل حل «مطالب احلياة االجتماعية»((( ،ويرى �أن من �أ�سباب ما �أ�صاب
امل�سلمني من تقهقر وتراجع وتخلف ال�ضعف الذي حلق بقاعدتني مهمتني
كفيلتني بتطبيق �سليم وفعال لأحكام ال�شريعة ،وهما :قاعدة « َع ْدل ال ُق َّوام»
(احلكام) وقاعدة «التكافل العام» بني �أفراد الأمة مبجموعهم ،ويرى �أن غياب
ذلك �سيحدث خل ًال كب ًريا يف ال�سالم االجتماعي ،و�ستتعر�ض وحدة املجتمع
خلطر فقدان «الألفة العمومية» ،وينجم عن ذلك «التعطيل يف �سائر ما تدعو �إليه
احل�ضارة ويتطلبه االجتماع» ،هذا ومبد�أ «التكافل العام» من منظور رفيق العظم
((( تناول رفيق العظم يف كتاباته مناق�شة املدار�س والتيارات الفكرية الأوروبية ،التي حاولت حل هذه «العقدة»،
كاال�شرتاكية والفو�ضوية والعدمية والدينية ،و�أ�صحاب تيار اال�ستقالل الذاتي (الليربايل) ،وقد ناق�ش رفيق هذه
الأفكار ،وطرح الت�صور املقابل لها.
(((  انظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم عند مفكري الإ�سالم يف العامل العربي احلديث ،ط ،3:دار ال�شروق ،عمان
1988م� ،ص498
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مبد�أ اجتماعي �أخالقي �أكرث منه اقت�صاد ًّيا ،ويلح عليه باعتباره الأ�سا�س الذي
بلغت به املدنية الإ�سالمية ما بلغته(((.
وقد ربط رفيق العظم جناح تطبيق مبد�أ «التكافل العام» ب�شروط العدل
والتعاون والوحدة و«�إطالق حرية ال�ضمائر وا�ستقالل الأفكار يف �أداء واجب
املنا�صحة العامة» ،وهذا يف�ضي �إىل حتقيق «اال�ستقالل العقلي» للأفراد ،وتلك
ال�شروط هي عينها �شروط التقدم و�أ�سباب العمران التي �شرحها يف كتابه التبيان،
فـ«مبد�أ التكافل العام» ،يف منظوره هو املبد�أ الإ�سالمي الكفيل بحل امل�س�ألة
االجتماعية ،من جذورها ،ويعني تعاون الأمة مبجموعها على حفظ ال�شريعة
و�سالمة تطبيقها ،و�سيادة العدالة بني �أفرادها ومنع الظلم بكل �أ�شكاله ،ويرى �أن
«التكافل العام» و«عدل ال ُق َّوام» �شرطان لقيام الدولة ،ونهو�ض املجتمع ب�أ�سباب
التقدم والعمران ،وقد �أ�شار �إىل اال�ستبداد يف كتابه �أكرث من مرة ،لكنه يف تنظريه
مل�س�ألة التمدن كان ي�صر على توزيع امل�س�ؤولية بني احلاكم واملحكوم ،يقول�« :إن
احلاكم م�س�ؤول وال�شعب م�س�ؤول ،ف�إذا ق�صر الأول فال ينبغي �أن يق�صر الثاين»(((.
لقد كان رفيق العظم �أبرز من ركز على ق�ضية املدنية يف ع�صره ،ويرجع
ذلك �إىل ولعه بالتحليالت العمرانية التي ورثها عن ابن خلدون ،وهو يرى �أن
((( ينظر باخل�صو�ص كتابه «تنبيه الأفهام �إىل مطالب احلياة االجتماعية يف الإ�سالم» ،وانظر :فهمي جدعان ،مرجع
وم�صلحا :درا�سة يف فكره ودوره يف احلركة
�سابق� ،ص  498وما بعدها ،ب�سام عبد ال�سالم بطو�ش ،رفيق العظم مفك ًرا
ً
الإ�صالحية العربية ،ط:دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع .2007
((( رفيق العظم ،من امل�س�ؤول :احلكومة �أم ال�شعب؟ ،جملة املنار ،املجلد ،1:اجلزء� ،45:ص.1899/1316 ،866
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ثمة مدنيات ال مدنية واحدة ،ومفهوم املدنية عند رفيق العظم ي�شمل م�ضماري
العرفان والعمران ،كما يت�ضمن عد ًدا من املفاهيم املبتدعة كاحلرية والعدل
واال�ستقالل واحلكومات النيابية مما متيزت به «املدنية اجلديدة الأورباوية» متي ًزا ال
يعفيها من �سبق بع�ض املدنيات ال�شرقية لها  -والإ�سالمية خا�صة  -يف بع�ضها
على الأقل(((.
وقد ربط رفيق العظم التمدن ب ُبعد عقلي حيوي ،فريى �أن التمدن وتقدمه
ي�صدران عن احتكاك العقل باملقا�صد احليوية((( ،كما �أناط الإ�صالح مبحور �أخالقي
اجتماعي �سيا�سي عماده و�أ�سا�سه الرتبية على �أ�صول الف�ضائل الإ�سالمية والتي
�أهمها العقل والإرادة وتوحيد الكلمة على مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية(((.
ؤرخا ومنا�ض ًال ،وكان لكل ُبعد يف
لقد كان رفيق العظم �أدي ًبا ومفك ًرا وم� ً
�شخ�صيته �أثره يف الآخر ،فما كتبه يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية وم�شاهريها كان
له �أثره يف وعيه �أبعاد م�س�ألة التمدن من جهة ،وكذلك �أبعاد النظرية ال�سيا�سية،
كما كان لل ُبعد االجتماعي يف تفكريه ح�ضوره يف التنظري للتمدن وفل�سفته،
وكانت �أفكاره ال�سيا�سية ون�ضاله م�سكونًا بالهواج�س العميقة للم�س�ألة االجتماعية
واحل�ضارية ،وال تنف�صل يف ر�ؤاه ال�صالت العميقة بني املفردات املعربة عن
((( انظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم ،مرجع �سابق� ،ص� ،395ص.400
((( انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .403
أ�سا�سا يف كتابه «الدرو�س احلكمية» ،انظر :فهمي جدعان� ،أ�س�س التقدم ،مرجع �سابق� ،ص.455
((( تعترب هذه الفكرة � ً
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تفكريه« ،التمدن ،العمران ،التقدم ،التعليم ،احلرية ،العدل ،الهيئة االجتماعية،
�أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية ،»...،وهي مفردات تعرب عن ر�ؤية ح�ضارية �شاملة ،ال
تخفي املرجعية الإ�سالمية يف تنظريه لها.
 هذه الهموم والهواج�س التي �شغلت رفيق العظم قبل قرن من الآن هي نف�سهاما تزال ت�شغل املجتمعات الإ�سالمية بل والعامل اليوم ،مع تغري يف جتليات
امل�شكالت و�صورها ،فالهيئة االجتماعية ما تزال خمتلة يف العامل العربي
والإ�سالمي ،وطبق َّيتها تزداد ات�سا ًعا ،وحقوق الوطن واملواطن ،كل على الآخر،
منقو�صة ،والعدل واحلرية مطالب ما تزال حل ًما يف بع�ض جوانبها ،والتعليم يف
انحدار وتدنٍّ  ،ومطلب الوحدة حتول �إىل خوف من مزيد التمزق ،والتنمية
�أ�صبحت متثل حتد ًيا ي�صعب الو�صول �إليه ما مل تتحقق ال�شروط واملقدمات
التي حتدث عنها رفيق العظم ،كل هذه املعطيات ت�ؤكد �أن الأ�سئلة التي �شغلت
رفيق العظم ما تزال قائمة ،والت�شخي�ص حلل �شمويل ما يزال هو احلل املقنع
واملنطقي ،ومل يتحقق هذا احلل منذ ع�صره �إىل اليوم ،ف�آلية الربط بني العنا�صر
املتعددة الفاعلة يف التمدن وانبثاقها عن �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية مل ُت َّقدم
َب ْع ُد من ُم َن ِّظر ُك ِّل ّي ،وما يزال العامل الإ�سالمي ي�ستهلك املعرفة وي�ستورد ما
ينتجه الآخرون ،وقد �ألح رفيق العظم يف غري مكان على ا�ستعادة العلوم التي
�أنتجت املدنية الإ�سالمية يف التاريخ ،وما يزال هذا املطلب �شر ًطا ال�ستعادة
زمام املبادرة.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الم�ؤلف

البيــان

يف التمدن و�أ�سباب العمران
ت�أليف
رفيــــق العظــم

ُطبِع لأول مرة يف عام ( 1304هـ 1887 /م).

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي تف�ضل على هذا النوع الب�شري ب�أن ز ّينه بالعقل ،وجعله
له حجة يرجع �إليها �إذا اكفهرت((( ظلمة اجلهل .من ق�ضت حكمته ب�أن التقدم
والعمران موقوفان على العدل والإح�سان واتباع ما جاءت به الر�سل من البيان.
و�صلى اهلل على �سيدنا حممد �أعظم الأنبياء �ش�أنًا و�أو�ضحهم حمجة وبرهانًا ،الذي
امتدت �أ�شعة نبوته يف جميع الأقطار ،ف�أبانت للنا�س ُ�سبل التمدن مبا انبعث
عنها من الأنوار ،وعلى �آله �شمو�س الآفاق ،و�أ�صحابه املنعوتني مبكارم الأخالق.
وبعد ...فلما كانت الألفة اجلن�سية والرابطة الوطنية مما يدعوان الإن�سان �إىل كل
عمل تن�ش�أ عنه فائدة الأوطان ،ال�سيما وطننا الكرمي؛ ف�إنه باحتياج عظيم لأ�سباب
التمدن والعمران وا�سرتجاع ما ا�ستلبته منه حوادث الأزمان .بادرت جلمع هذا
الكتاب ع�سى �أن يكون به منفعة ا�ستوجِ ب بها الثواب ،مرت ًبا له على مقدمة وثالثة
�أبواب وت�سعة ف�صول وخامتة .واهلل �سبحانه وتعاىل هو امل�سئول �أن يجعله بني النا�س
حائز القبول ويهدينا جمي ًعا �إىل �سبل الر�شاد وير�شدنا ملا به خري البالد �آمني.
((( اكفهرت :ا�شتد ظالمها( .هذا الهام�ش ي�شري �إىل �إ�ضافة مراجعي مكتبة الإ�سكندرية للن�ص الأ�صلي للكتاب
و�سوف ي�ستعمل الرمز (م) الحقًا للإ�شارة �إىل ذلك).

املقدمة

اعلم �أن ال�سبب احلامل على ت�أليف هذا الكتاب هو القيام مبا يجب على
الإن�سان من اخلدمة الوطنية الالزمة على �سائر �أفراد الهيئة االجتماعية التي
َت�سرب((( عن مهمات م�صاحلها ب�إجراء جميع الو�سائل الباعثة على تقدمها وعمران
بالدها ،واحلث لذوي الغرية من الأمة على اتخاذ الطرق التي ال تنايف وجوب
الإ�صالحات الوطنية ،وترغيب �أفراد هيئة االجتماع يف الأ�سباب املو�صلة لتمدن
الأوطان وعمرانها وتقدمها وتوفري ثروتها؛ من ًعا للم�ضار الالحقة بها من الإهمال
ال�صادر عن الأهايل الذين �أف�ضى بهم الك�سل �إىل االحتياج حتى يف مالب�س
�أبدانهم �إىل غريهم مع وجود الكفاية فيهم ودرايتهم بال�صنائع والتفنن بنفائ�س
الفنون .وذلك من امل�صايب امللمة بالأوطان التي جعلت هذه الأمة مت�أخرة يف
(((
ميادين الرثوة وال�شهرة مبيحة للأورباويني اجتناء ثمرات متاعبها وامت�صا�ص َد ِّر
بالدها ،والأهايل يف غفلة من زمانهم ال يعرفون من التمدن �سوى الإقدام على ما
ال تر�ضاه الهمم الب�شرية املفطورة على حب التقدم والتعزز و�إباء احلقارة والت�أخر.
((( َت�سْبرُ  :تعلم و ُتخْبرِ (م).
((( َد ّر :كرثة اللنب واملق�صود خري البالد( .م).
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حالة كون ال يعد الوطن متمدنًا ما مل تتوفر يف �أهله جميع الأ�سباب املدنية
كالإقبال على طلب العلوم واملعارف وحب الفنون وال�صنائع و�إن�شاء املعامل
واملدار�س ،وا�ستح�ضار جميع الأدوات احل�سية واملعنوية الالزمة للحالة احل�ضرية،
والتمزي باملزايا ال�شريفة ،لي�س التمدن االنهماك على ال�شهوات احلوا�سية وحب
الراحة والك�سل الذي يف�ضي بالإن�سان �إىل الدرجة احليوانية هذا.
وملا كانت الديانة الإ�سالمية ال تحَْ ُظر جلب املنفعة وال در�أ املف�سدة ،وجب
على ر�ؤ�ساء اململكة وعلمائها تنوير ب�صائر النا�س ب�إيجاد ال�سبل امل�ؤدية للتمدن
والرتقي و�إعادة رونق جمد هذه الأمة ملا كانت عليه �أو ًال من التقدم وال�سطوة
اللذين �سهال لها يف �أقل من جيل تعميم �شريعتها يف غالب الأقطار ،وجعالها
�أول �أمة تفننت با�ستخراج كنور املخبئات العلمية ،مما �شهد لها بذلك غالب الأمم
املتمدنة الأورباوية .لكن ما طر�أ عليها يف ال�سنني املتو�سطة الهجرية من احلوادث
العظيمة ،وتفريق الكلمة كما �س ُنب ِّينه يف اخلامتة ،ذهب ببع�ض رونقها .على �أنه �إذا
احتدت ر�ؤ�ساء اململكة على ا�سرتجاع ما ُ�س ِل َب من جمدها تي�سر لهم ب�أقل من قليل
�إعادتها �إىل مركزها الأ�صلي التي كانت تدور عليه معارفهم النا�شئة عن ح�سن
ال�سيا�سة واحلكمة والتدبري وتقدمهم بني الأمم باتباعهم خطط التمدن والتقدم
احلقيقيني؛ ال كما يت�صوره بع�ض العامة ممن انطبعت �أفكارهم على ال�سذاجة
من �أنه ملجرد التبهرج والزينة باملالب�س الإفرجنية يحوز الإن�سان درجات التقدم
واخل�صال املدنية .على �أن ذلك ،بعك�س ما تقت�ضيه احلال يف هذين الأمرين ،بل
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ومن الأمور التي تلقي الأوطان يف وهاد((( الت�أخر واال�ضمحالل ف�أما الأول فهو
الكتفائهم مبا ذكر عن البحث يف الأ�صول املدنية واالطالع على ما كانت عليه
هذه الأمة من احل�ضارة والتقدم وما �آلت �إليه حالها ،وكيف انتفعت بها الأمم
الأورباوية مبا نقلته عنها من العلوم التي نحن �أحق بالتب�صر فيها وا�سرتدادها.
و�أما الثاين فهو عني الت�أخر كما ذكرنا� ،إذ �إنهم ي�سببون بذلك رواج
الأقم�شة والب�ضاعة الأجنبية كما ين�ش�أ عنه ك�ساد ب�ضاعتهم ،وي�ضيق نطاق جتارتهم
التي تتوقف على رواجها معي�شة �ألوف من الوطنيني؛ وذلك كالديباج مث ًال؛ ف�إنه
ال ين�سج وي�صري ثوبًا ما مل تتداوله بال�شغل عدة �أيد ،كمربي دود القز وم�ستخرج
احلرير و�صانع �أدواته و ُم�صلحه و�ص َّباغه ونا�سجه و�صاقله وتاجره �إىل ما ينفع بعمله
جملة �أنا�س رمبا تكون �أ�سباب معاي�شهم مق�صورة على هذه ال�صنعة؛ لأن �أغلب
الفقراء ال ي�ستطيعون �شغل زمن كثري بتعليم عدة كارات �أو حرف؛ �إذ �إن �أيامهم
حم�سوبة على �أهليهم فيقت�صرون على تعليم �صنعة واحدة كهذه مث ًال وبتعطيلها
يتعطل حالهم .وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إنه ين�ش�أ عن وقوف حال التجارة الوطنية،
عدم �إقدام �أرباب احلرف وال�صناعات على اخرتاع �شكل جديد وعمل مفيد؛
نظ ًرا لرواج الب�ضاعة الأجنبية التي ت�صدهم عن اقتحام الأتعاب وتكبد امل�صاريف
الآيلة �إىل اخل�سارة .وباجلملة ف�إن ما يرتتب على ذلك من امل�ضار قل �أن يح�صى
وهذا للك�سل امل�ستحوذ على بع�ض الأهايل ،واكتفائهم من التمدن على الزينة
((( وِهاد :منخف�ضات �أو ه َّوات ،جمع َو ْهدة وهي احلفرة يف الأر�ض( .م).
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والتبهرج كما ذكرنا ،و�إنكارهم كل عمل جديد مفيد للوطن بقولهم �إنه ٍ
مناف
لل�شرع ،وين�سبون تلك �إىل امل�ضار التي يجلبونها للبالد بقبيح �أفعالهم و�سف�سطة
�أقوالهم .ومع ذلك يجهلون �أن كل �أمة متمدنة جتاور �أخرى غري متمدنة تو�شك �أن
تكون فري�سة لها (يعني للمتمدنة) .ومن ت�أمل �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية يجدها
حتث الأمة على كل ما يدفع عنها غائلة غريها؛ فكيف ونحن الآن يف زمن جديد
ُ
قد ات�سعت فيه دائرة املعارف وقرب توا�صل الأبدان والبلدان مبا اخرتعوه من
ال�سكك احلديدية والآالت الكهربائية وال�سفن البخارية �إىل غري ذلك مما �سهل
الأ�شغال و�سبب رواج التجارات والت�سابق �إليها يف الأقطار؟! فال ب�أ�س من �أخذ
بع�ض املعارف التي ندفع بها كيد العدو؛ وذلك بوا�سطة العلماء الإ�سالميني
وبيانهم للنا�س الطرق ال�سهلة التي ال تنايف الأ�صول والقواعد ال�شرعية كما
تقدم؛ �إذ �إن اكتفاء غالب العامة ب�أمور يزعمونها عني التمدن قد �أ�ضر مب�صلحة
الأمة �ضر ًرا بليغًا فهم ال يرتكونها ويعودون ملركزهم الأ�صلي وال يتممون واجباتها
قلت �شع ًرا:
ليتح�صلوا على ثمرتهاُ .
كنت من هند ب�سوداء قلبها
لقد َ

تواليك بالإح�سان والو�صل والود

فملت �إىل ليــــلى حتاول و�صـــلها
َ

فال �سمحت ليلى و�أحرمت من هند

لهذا وملا كان الغر�ض املق�صود من هذا الكتاب هو بيان �أ�صول التمدن
النا�شئ عنه عمران البالد ،و�أن �أول درجة من درجات التمدن اتباع ما جاء
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به ال�شرع و�سنة الر�سول ،و�أن تكون الأمة متحد ًة على ن�شر العلوم واملعارف،
حائز ًة كمال احلرية امل�ؤ�س�سة على العدل حمبة للمغريات م�ستحوذ ًة على خ�صال
الت�أني�س ،جمتنب ًة كل ما متجه الطباع املدنية من العوائد الرببرية ،من�ضم ًة على
كلمة الوطن وجلب ما يعود نفعه على البالد التي يكون �أ�سا�س ثروتها و�سبب
تقدمها العدل الذي هو حياة املمالك ،اقت�ضى �أن �أبني ذلك كل باب على حدته
�إن �شاء اهلل تعاىل ف�أقول:

9

الباب الأول
يف ميل الإن�سان للح�ضارة والتقدم بالطبع
وحقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به ال�شرع
(وفيه ثالثة ف�صول)

الف�صل الأول
يف قابلية الإن�سان للرتبية وطلب ال ُع ْمران

اعلم �أننا �إذا ت�أملنا يف الإن�سان من حيث ناطقيته وعظيم بنيته ومبا �أودعه
اهلل به من �سر القوى العقلية وال�صفات الب�شرية ،وجدناه قاب ًال للرتبية مائ ًال بالطبع
للتعزز على ما عداه من جميع احليوان ،مت�سلط ًنا ب�صفة �إدراكاته العقلية على
املواليد احليوانية والنباتية واملعدنية ،حم ًّبا للت�أني�س واالجتماعات الب�شرية ليدفع
بها غوائل َم ْن عداه وي�أمن على نف�سه؛ ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل كما ف�ضل الإن�سان
على ما عداه من احليوان مبزية العقل والإدراك والناطقية التي يتح�صل بها على
الألفة اجلن�سية والت�أني�س واالجتماعات الب�شرية التي يدفع بها الغوائل احليوانية،
كذلك خ�ص بقية احليوانات على اختالف �أجنا�سها وتباين �أ�شكالها مبا مل يخ�ص
وخ�ص بال َع ْدو
فخ�ص بع�ضها بالقوة والبط�ش كالأ�سد ليهابه غريهّ ،
به الإن�سان؛ ّ
من هو �أ�ضعف منه قوة و�أ�صغر جثة كالغزال لينجو بقوة َع ْدوِه من كيد َع ُد ِّوه،
وكال�س َّن ْور((( بالفراء ،وكرثة
ومنها ما خ�صه بغلظ اجللد ليدفع عنه �شر احلر كالفيل ِّ
ال�شعر ليتقي بهما �شر الربد ،وكالأرنب بكرثة ال�سمع واليقظة لي�أمن �شر االغتيال.
ال�س َّن ْور :الهر (القط)( .م).
((( ِّ
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وهكذا جميع احليوانات على اختالف �أجنا�سها؛ فالإن�سان بالن�سبة لغريه يحتاج
يف جميع ذلك ال�ستعمال قواه الفكرية وحوا�سه العقلية ،كما ال يتم له ذلك �إال
بقوة االجتماعات الب�شرية والألفة الت�أني�سية التي هي معه غريزة طبيعية ،وبها ميكنه
�إعمال جميع قواه الفكرية لال�ستح�صال على درجات احل�ضارة والعمران واجتناء
ثمرات التمدن واملهارة يف �سائر �أعماله .و�إال فلوال حبه للألفة واالحتاد وتف�ضيله
االمتزاج عن الوحدة واالنفراد ،لكان فري�سة لغريه خائفًا على الدوام يف نف�سه.
فبتلك املزايا ال�شريفة التي خُ �ص بها كما ذكرنا ،وبقوة االجتماع وان�ضمام القوى
العقلية الب�شرية للبحث عن ما ا�شتملت عليه الكائنات من العجائب وا�ستق�صاء
�أ�سباب التمدن والتقدم ،يتح�صل على نتائج ال�سعادة الدنيوية والأخروية.
ثم �إن الإن�سان يختلف بع�ضه بالتمدن واحل�ضارة وحب التقدم ،وبع�ضه
بالدعة وال�سكون وحب الك�سل ،والبع�ض ال يكاد مييز عن احلالة الوح�شية
�إال بالهيئة الب�شرية وبع�ض ا�ستعمال القوى العقلية .فالنوع الأول من متكنت
منه �أ�سباب الرتبية الب�شرية واحلالة احل�ضرية املدنية ،والنوع الثاين الذي لعدم
ا�ستكمال تلك الرتبية فيه ومتكنها منه يكون غال ًبا مول ًعا بحب الدعة مائ ًال للك�سل،
والنوع الثالث هو الذي يف�ضل �ألفته اجلن�سية النوعية عن االختالط واالمتزاج
مبن جاوره من الأمم؛ فيكون يف حالة ح�شمة بعي ًدا عن التمدن واحل�ضارة م�شهو ًرا
باجلفاء والق�سوة.
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ف�أما النوع الأول ،فهو غني با�ستكمال الرتبية فيه ومتكنها منه عن احلث
على طلب �أ�سباب احل�ضارة والتقدم .وت�أثري الهمة الإن�سانية فيه كافية له يف جميع
مقا�صده؛ �إذ بها يت�سلطن على من جاوره ويحوز كمال ال�شرف وباذخ املقام.
و�أما الثاين ،يعني املائل للدعة التي هي يف الإن�سان غريزة طبيعية ،فهو
الذي يكون مول ًعا بالقوة ال�شهوانية التي هي يف احلقيقة خدمة للج�سم مذمومة
�أحيانًا يف الإن�سان .وتلك القوة هي التي جتذب الإن�سان عقيب تعب الأعمال
الفكرية �أو البدنية �إىل الراحة وال�سكون ،كما تدفعه قوة العمل عن مركز البطالة
وحب الن�شاط واحلركة والأعمال .وهاتان القوتان هما حالتان يف الإن�سان ال تكاد
ترجح �إحداهما عن الأخرى بل هما يف الإن�سان على حد �سواء.
فالأوىل ت�سمى قوة ال�شهوة واملالذ التي تدعو الإن�سان جلميع املالذ
البدنية فتلقيه يف مهاوى الت�أخر وحب ال�شهوات احلوا�سية وتو�صله �إىل الدرجة
احليوانية .و�أما الثانية فت�سمى بقوة الأمل والعمل وهي التي تبعث الإن�سان على
حب الأثرة والتقدم وكمال االئتنا�س ،وبها تكون راحة الروح وا�ستكمال ف�ضيلة
النف�س والروح النورانية �أو النف�س التي تكون قد حازت الف�ضيلة التامة؛ حيث
جتمع يف الإن�سان �ضروب ال�سلطنة العقلية وتبني له درجات الكمال الكاملة
املدنية ،وهاتان اللذتان املتباينتان ،وان ا�شرتك فيهما جميع النوع الب�شرى على
اختالف طبقاته وتباين درجاته� ،إال �أن لذة العمل منحة �إله َّية ولذة الك�سل
والدعة حم َّبة �شهوانية.
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ومن ف�ضل اهلل �سبحانه وتعاىل على عبده �أن علمه وجوه املكا�سب و�أوقفه
على دقائق الفنون وال�صنائع؛ حيث ذم البطالة ومدح ال�ســـعي بقوله تعــاىل:
ﱹﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﱸ [النجم ،]39 /وقال تعاىل :ﱹﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﱸ [اجلمعة� ،]10 /أي اطلبوا
املعا�ش الذي به قوام حياتكم ،وف�ضل اهلل هو رزقه الذي تف�ضل به على عباده،
وال�سعي م�شكور يف جميع الأحوال والبطالة ال تفيد �صاحبها �إال الذل واحلرمان،
ومن �ش�أن البطالة �أن تبطل الهيئات الإن�سانية؛ ف�إن كل ع�ضو �أو جزء من �أجزاء
اجل�سم �إذا ترك ا�ستعماله تعطلت حركته ،كالعني �إذا �أغم�ضت واليد �إذا �شُ لت.
ولكل ع�ضو يف الإن�سان حكمة �إلهية وحركة جعلها فيه لتتحد احلركات بع�ضها
مع بع�ض وت�صري حركة واحدة وهي حركة جمموع الأع�صاب البدنية التي يقوى
بها الإن�سان على ال�سعي وطلب الرزق ،ف�إن اهلل �سبحانه وتعاىل ملا جعل للحيوان
قوة التحرك العظيمة مل يجعل له رزقًا �إال ب�سعي ما.
ومن هنا ال ينبغي �أن يتوهم �أن هذا ٍ
مناف للتوكل بل التوكل ال بد منه
يف جميع الأحوال �إمنا يكون مع مبا�شرة الأ�سباب .فقد ورد يف اخلرب عن خري
الب�شر �أن اهلل يقول« :يا عبدي حرك يدك� ،أُ ْنزِل عليك الرزق» ،ويف ق�صة ال�سيدة
مرمي عليها ال�سالم �أكرب عربة و�أعظم معجزة ،ملا كفاها �سبحانه وتعاىل م�ؤنة الطلب
ب�أن �أمرها بهز النخلة ومل يجنها لها وهو قوله تعاىل :ﱹ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﱸ [مرمي ،]25 /وقد �أ�شار النبي � إىل �أن التوكل لي�س
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التعطيل بل البد فيه من نوع من ال�سبب فقال عليه ال�صالة وال�سالم« :لو توكلتم
خما�صا وتروح بطانًا» ف�إن الطري
على اهلل حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري ،تغدو ً
ترزق بالطلب وال�سعي.
نعم ،ال ينبغي الإفراط يف الكد واجلهد ،كما ال ينبغي قطع النظر عن
اال�سرتاحة يف بع�ض الأحيان واالعتدال �أليق يف جميع الأحوال.
ولرنجع الآن �إىل بحثنا الأول ،وهو �أن نبني النوع الثالث الذي يف�ضل
�ألفته اجلن�سية النوعية عن االختالط مبن جاوره من الأمم املتمدنة كما تقدم،
وهذا النوع ال يكاد يعلم �أي الأمرين غالب عليه �أَ ُح ُّب الدعة وال�سكون �أم حب
الأمل والعمل؛ ف�إنك تراه من جهة دائ ًما يكلف نف�سه باحتمال امل�شاق والأتعاب
بتجوله بني اجلبال والقفار واقتحامه مواقع ال�شرور والأهوال .ومن جهة �أخرى ال
تكاد ترى له عم ًال يحمد �أب ًدا وهو يف معزل عن �سائر �أ�سباب احل�ضارة والفالح،
و�أفعاله �أ�شبه ب�أفعال الوحو�ش وما ذلك �إال النعزاله عن املخالطة واالئتنا�س مبن
جاوره من الأمم املتمدنة .على �أنه قابل يف كل �آن للرتبية والتهذيب ال�ستكمال
القوى الب�شرية فيه ومتام الناطقية التي ميكنه بهم الت�أن�س بالنا�س وا�ستعمال
الو�سائل املو�صلة للح�ضارة والتمدن وحب العمران .ف�إن من منح اهلل � أن
خ�ص الإن�سان بال�صفات املعنوية التي هي �أ�سرار الناطقية وجعل له العقل
ّ
�سراجا يهتدي به �إىل �سبل الفوز والنجاح ويدرك ما ا�شتملت عليه الكائنات
ً
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من العجائب الدالة على القدرة الإلهية واحلكمة ال�صمدانية .ومن �أهم ما �أنعم
اهلل به على عباده من الأ�سباب امل�ؤدية �إىل التمدن وال�سعادة الدنيوية والأخروية،
�إر�ساله الر�سل بال�شرائع احلقة وبيانهم للنا�س �أ�سباب الفوز وانت�شالهم من ورطات
التهور واجلهل باحلقائق وامل�صنوعات و�إر�شادهم ملا به انتظام �أحوالهم وتقدمهم
و�سلوكهم طرق الآداب الإن�سانية والتم�سك بالأخالق احلميدة املدنية .وال�شك
�أن �سيدنا حمم ًدا � أعظم الأنبياء �ش�أنًا و�أو�ضحهم حمجة وبرهانًا ،و�أن �شريعته
هي ال�شريعة امل�ؤ�س�سة على العدل ،الداعية ملكارم الأخالق وحما�سن الأفعال
كما �س�أبينه يف الف�صل الآتي �إن �شاء اهلل تعاىل.

الف�صل الثاين
يف قابلية الأمة الإ�سالمية للتمدن �أكرث ممن عداها

أ�سا�سا لتمدن
وذلك �أننا �إذا اعتربنا �أ�صول ال�شريعة الإ�سالمية جندها � ً
جميع النوع الب�شري مبا ا�شتملت عليه من الآداب الدينية والعدالة واحلث
على التم�سك بجميع اخل�صال احلميدة املندوب �إليها كل فرد من �أفراد الأمة
الإ�سالمية .لكن ملا كان غالب العامة مكتف ًيا عن تلك الأ�صول بتعلم فرائ�ضه
خم�صو�صا بالعلماء
الدينية فقط ،وكان الوقوف على معرفة متام الأحكام الدينية
ً
واملتفقهني ،كان �أكرث العامة يجهل تلك الأ�صول والقواعد املبنية على العدل
الداعية للتمدن املر�شدة ل�سبل العنايات؛ ولذلك �إذا طر�أ على م�سامعهم �أن
احلاكم �أمر ب�إجراء �أمر ما يف البالد مل يطر�أ على م�سامعهم من قبل ،يت�ألبون
ويهيجون بقولهم �أن هذا �شيء مغاير لل�شرع .على �أن احلاكم العاقل يتحقق �أن
نظام هذه الأمة ال يتم �إال ب�إجراء متام الأ�صول ال�شرعية؛ لأنهم قد ينفرون من
�إجراء بع�ض امل�ستحبات لعدم معرفتهم باحلقيقة التي رمبا يظهر لهم �أخ ًريا �أنها
غري خارجة عما �أمر به ال�شارع ،فكيف �إذا �أراد الإتيان ب�أمر عقلي ينكرونه عليه
كل الإنكار ورام بثه بني النا�س؟! وف�ض ًال عن ذلك ،ف�إن احلاكم العاقل العادل
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ال يحتاج يف جميع �أعماله �إىل التح�سينات والتقبيحات العقلية؛ لأن ال�شريعة
الإ�سالمية ما تركت �شي ًئا من الأمور الدينية والدنيوية �إال وح�صرته مع بيان
تف�صيل ما يح�سن العمل به وماال يح�سن ،ومعلوم �أن ما ال يح�سنه ال�شرع ال
يح�سنه العقل .وقد دونت الأئمة املجتهدون يف ذلك كت ًبا ال حت�صى فائدتها .غري
�أنه ملا كانت الإ�صالحات اخلريية يف البالد ،وبيان �أ�سباب التمدن والتقدم منوطة
باحلكام دون العلماء ،كانت العامة تنكر كل عمل ي�أتي به احلاكم �إال ب�إذن ال�شارع
حتى تطمئن قلوبهم للعمل به كما تقدم ،وجب على احلكام اال�شرتاك مع العلماء
لبيان �أ�سباب الت�سهيالت ال�شرعية وبث �أ�سباب ال�سعادة و�أنوار التمدن �شي ًئا
ف�شي ًئا؛ لتتمكن الرتبية الأهلية منهم .على �أن �آدابهم الدينية وواجباتهم ال�شرعية
كافية للتخلق بالأخالق احلميدة والت�أديب بالآداب الإن�سانية والتهذب للعقول
الب�شرية ،بخالف ما هو م�شاهد الآن من غالب املدعني بالتمدن وحب ال�شرف
الإن�ساين من الأفعال التي ت�أباها النفو�س الإ�سالمية ال�شريفة التي ت�ضطرهم �إىل
اجتنابها �آدابهم الدينية و�شهامتهم الإ�سالمية و�أخ�صها �صيانة العر�ض .وباجلملة
ف�إن هذه الأمة قابلة للتمدن �أكرث ممن عداها من الأمم؛ ملا ت�أ�س�ست عليه �شريعتها من
العدل الذي هو ر�أ�س كل ف�ضيلة ،والتباعهم الأوامر الإلهية والتم�سك بالأ�صول
الدينية الداعية خلري وجناح الدنيا وثواب الآخرة؛ فقد قال وحيد ع�صره �أحمد
�أفندي فار�س يف كتاب رحلته امل�سمى بـ «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» عند ذكره
و�صف باري�س و�أحوال الفرن�سي�س ما ن�صه« :ومن ذلك �أنهم ال يزالون ينقرون عن
احلقائق ويودون لو يعلمون كل �أمر من ن�صه ،وقد خرقوا يف كل علم وبرعوا يف
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كل فن .ومع ذلك فقد عزب عنهم �أهم احلقائق وهو �ضرورة وجود الدين لكل
من ال�سائد وامل�سود والرئي�س واملر�ؤو�س ،ولو �سلم لهم ب�أن الكي�سني و�أهل املعارف
والآداب غنيون عنه مبا فطروا عليه من ح�سن الأخالق �أو ح�سنوا به �إمالءهم من
مطالعة الكتب ،مل ن�سلم ب�أن الرعاع الذين هم اجلمهور الأعظم يف كل البالد
غري مفتقرين �إىل دين يردعهم عن ال�شرور واملعا�صي ويحثهم على فعل اخلريات؛
ولوال ذلك لأكل القوي ال�ضعيف ،ف�إن قلت كيف ي�أكله واحلاكم من ورائه لي�س
يف كل الأمور ميكن ا�ستح�ضار احلاكم واال�ستغاثة به� ،أال ترى �إنه �إذا اجتمع مث ًال
اثنان وبط�ش القوي منهم بال�ضعيف� ،أفيكون ل�صاحب احلكم عني با�صرة �أو �أذن
�سامعة للق�صا�ص؟! فكم من ق�ضية جرت بني النا�س وفاتت اجتهاد �أهل ال�سيا�سة
والأيالة .ولكن �إذا كان النا�س ي�ستح�ضرون خالقهم يف ال�سر والعلن ويخافون
عقابه ويرجون ثوابه ،كان لهم بذلك �أعظم رادع ووازع فات�صاف �أمة بعدم الدين
من �أعظم ما يهني �شرفها ويخف�ض قدرها» .انتهى كالمه بحروفه.
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الف�صل الثالث
يف حقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به
ال�شرع و�سنة الر�سول

اعلم �أن �أول درجة من درجات التمدن هو اتباع ما جاء به ال�شرع و�سنة
الر�سول والأخذ بالنوامي�س الإلهية ،وت�صديق ما �أنزل اهلل من الكالم على �أنبيائه
عليهم ال�صالة وال�سالم؛ �إذ �إن كل من خالف ال�شرائع معر�ضً ا عما �أمر اهلل من
اتباع �سنن املعروف والإذعان للأوامر الإلهية ،يعد �أول جاهل قد �أعمت ب�صريته
و�ساو�س ال�شيطان ،وهو ال�شك عدمي التب�صر ما عنده من �إدراكات ذوي العقول
الب�شرية املدنية وال ذرة؛ ف�إن كل ما ت�أتي به الر�سل هو عني التمدن احلقيقي.
والعاقل الب�صري ال ي�شك فيما �أنزل اهلل و�سنه الر�سول مما ير�شد �إىل �سبل العناية
الدنيوية والأخروية ،ويبني للإن�سان عظم القدرة الإلهية وت�صرفها مبا تقت�ضيه
امل�شيئة ،و�إن ما جاءت به ال�شريعة الإ�سالمية من الأ�صول والأحكام هو الذي ن�شر
التمدن يف �أقطار العامل مبا انبعث عنه من �أنوار الهدى والعدالة التي عمت �سائر
الآفاق فمحت ظالم اجلهالة واال�ستبداد .ومن ت�أمل فيما كانت عليه �أكرث الأمم
ال�سالفة من التهور وال�سذاجة وقا�سها مبن جاء بعدهم بعد ظهور الأمة الإ�سالمية
حتقق له �صدق ذلك على �أنه ال يختلف فيه عاقالن .فقد قال النبي �« :أتيتكم
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ب�شريعة حنيف ّية بي�ضاء مل ي�أت بها نبي قبلي ولوكان �أخي مو�سى ح ًّيا مل ي�سعه
�إال اتباعي» ،وقال عليه ال�صالة وال�سالم�« :إن اهلل بعثني لتمام مكارم الأخالق
وكمال حما�سن الأفعال» ،وقال تعاىل يف كتابه الكرمي :ﱹ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ  .ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ [الأحزاب،]46-45 /
وقال تعاىل ﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﱸ [الأنبياء ،]107 /فال �شك
�أن اهلل �سبحانه وتعاىل رحم عباده بهذا النبي الكرمي ف�أتى مبا مل ي�أت به نبي
من قبله مظه ًرا حقيقة احلق للنا�س كا�شفًا لهم عما ا�شتملت عليه الكائنات
من حقائق احلكم الدالة على وحدانية اهلل �سبحانه وتعاىل ،مبي ًنا لهم بذلك
الطرق امل�ؤدية خلري الدين والدنيا ليميزوا احل�سن من القبيح ويفرقوا بني ال�سقيم
وال�صحيح ،فانت�شل به  هذا العامل من ح�ضي�ض احلرية وال�ضاللة وكانت
�شريعته �سبب انتظام العامل و�أمته خري �أمة �أخرجت للنا�س ،وبها انت�شر التمدن
يف الأقطار وانبثت يف النا�س روح احل�ضارة والتقدم مبا رفع عن عاتقهم من ثقل
اجلور والتهور واال�ستبداد .وملا كانت امللوك الإ�سالمية ال تفرت عن الفتوحات
وبث العلوم واملعارف يف النا�س ،كانت احل�ضارة والتقدم ينت�شران �شي ًئا ف�شي ًئا يف
الأر�ض حتى تي�سر لهم بزمن قليل متدين �أكرث العامل بوا�سطة فتوحاتهم العظيمة
وتقدمهم يف البالد التي نالت بحلولهم �أ�سباب ال�سعادة والرتقي ،وكل ما فتحوه
من البالد رغبوا �أهله يف الدخول يف هذا الدين القومي وترك التهور وال�ضالل ،وما
م�ضى على ذلك �إال �سنني قالئل حتى انت�شر الإ�سالم من ال�شرق يف الهند �إىل
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الغرب يف بالد الأندل�س (�إ�سبانيا) .واال�ستيالء على هذا كله مما يتعذر على �أعظم
دولة اال�ستيالء عليه بجملة قرون ،وهذا �أعظم دليل على ما بني عليه هذا الدين
من قواعد العدل و�أ�سا�س التمدن .ومن نظر يف قوانني و�أحكام باقي الأمم املتمدنة
التي تو�صلت �إليها عقولهم باال�ستنباطات التي و�ضعوها بقوانني خم�صو�صة
أ�سا�سا للأحكام قل �أن تخرج عن
للعامل ،وجد �أن تلك القوانني التي جعلوها � ً
الأ�صول التي بنيت عليها الفروع الفقهية التي عليها مدار املعامالت بني النا�س.
وع ّرب عن تلك القوانني العالمة رفاعة بك امل�صري مبا معناه ما ي�سمى عندنا بعلم
�أ�صول الفقه ي�سمى ما ي�شبه عندهم «باحلقوق الطبيعية والنوامي�س الفطرية»،
وتقبيحا ي�ؤ�س�سون عليها �أحكامهم املدنية،
وهو عبارة عن قواعد عقلية حت�سي ًنا
ً
وما ن�سميه بالعدل والإح�سان يعربون عنه باحلرية والت�سوية� .أقول وهذه القوانني
هي القوانني املدنية امل�ستعمل غالبها الآن عند احلكومة امل�صرية .وباجلملة ف�إن
ال�شريعة الإ�سالمية هي التي نظمت العامل بالقوانني الإلهة املبنية على العدل
والإن�صاف كما تقت�ضيه الأوامر ال�صمدانية من نظام هذا العامل وبيان ح�سن
معاي�شهم ومنعهم عن اجلور والت�صدي حلقوق بع�ضهم؛ لأجل �أن ينالوا بذلك
معا�ش الدنيا وثواب الآخرة .و�إن عني التمدن هو ما جاءت به الر�سل الكرام
عليهم ال�صالة وال�سالم واتباع ما �سنه ال�شرع و�أمر به الر�سول مع احتاد الأمة على
طلب العلوم واملعارف و�إحراز التليد((( منها والطارف(((.
((( التليد :القدمي( .م).
((( الطارف :احلديث( .م).
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الباب الثاين
يف العلوم واملعارف
واحلث على التمتع بظلها الوارف وفيه ف�صالن

الف�صل الأول
يف العلوم و�أ�صول التعلم والتعليم
وبيان ما يف ذلك من النفع العميم

اعلم �أن من �أقوى �أ�سباب �سعادة الأمة وتقدمها تولعها بالعلوم واملعارف
اجلالبة خلري البالد وثروة العباد ،التي بها يعلو منار التمدن وال�سعادة وتك�سب
اململكة رونق املجد وال�سيادة .وهذان الأمران هما ركنا الأوطان و�أ�سا�سا غناها
وتقدمها ،وبهما يتح�صل الإن�سان على ثمرات املجد والفخار .وملا كانت العلوم
هي التي عليها مدار النجاح وبها يرتقى الإن�سان �إىل درجات املعارف والفالح،
اقت�ضى �أن نبني �أو ًال �أ�صول التعلم والتعليم ،معر�ضني يف ذلك عن زيادة التطويل
والإ�سهاب .فنقول :العلم هو ما يتو�صل به الإن�سان ملعرفة املجهوالت من الأ�شياء
التي ال تتم معرفتها �إال بالبحث واالطالع ،وهو �صفة را�سخة يدرك بها الكليات
واجلزئيات .وقيل العلم و�صول النف�س �إىل معنى ال�شيء .وقيل �إنه غني عن
التعريف ،وقيل زوال اخلفاء من املعلوم واجلهل نقي�ضه.
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والتعلم هو جزء من الرتبية املعنوية؛ لأن الرتبية نوعان :الرتبية احل�سية
وهي تربية اجل�سم وتنميته .والرتبية املعنوية وهي تربية الروح ،يعني تهذيب العقل
وق�سم هذه الرتبية العالمة رفاعة بك امل�صري �إىل ثالثة
وتروي�ض الذهن والفكرّ .
�أق�سام:
الق�سم الأول تربية النوع الب�شري يعني تربية الإن�سان من حيث هو
�إن�سان يعني تنمية مواده اجل�سمية وحوا�سه العقلية .الق�سم الثاين تربية �أفراد
الإن�سان ،يعني تربية الأمم واملال .والق�سم الثالث الرتبية العمومية لكل �إن�سان
يف خا�صة نف�سه ،وهي تربية الإن�سان اخل�صو�صية؛ فالق�سم الأول طبيعي �إال �أنه
كال�شجرة ال�صغرية التي تكون يف �أول منوها ال تكرب وتنمو ويطيب ثمرها ما مل
تتعهدها بالتقليم واملاء يف �أوقات معينة ،وتكون �أر�ضها جيدة الرتبة طيبة الرثى،
فحينئذ تنمو ويح�سن �شكلها ويطيب ثمرها؛ ولذلك ال يكون هذا الق�سم غال ًبا
�إال ب�أيام ال�شبيبة وال�صبا اللذين بفواتهما يفوت املرء ما ي�ؤمله من حت�صيل �أ�سباب
ال�سعادة وال�سيادة؛ فلذلك ينبغي لكل �إن�سان �أال ي�ضيع �أوقات �شبيبته �سدى
م�شتغ ًال مبا يذيقه عاقبة مرارة الندامة واحلرمان� .شع ًرا:
�إن ال�صبا فر�صة �إن كنت تك�سبها

نلت املراد و�إن �أغفلتها تزل

ومما ين�سب �إىل الإمام ال�شافعي -ر�ضي اهلل تعاىل عنه  -قوله:
�ألي�س من اخل�ســــران �أن ليالـــيا

متر بــال علم وحت�ســب من عمري
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وباجلملة فالتعلم يف �سن ال�شبوبية �أ�سرع لتح�صيل العلوم و�أليق ،ومهما
اجتهد الإن�سان عند بلوغه �سن الكرب ال ي�ستفيد ما ي�ستفيده ال�شاب بزمن قليل
من حياته.
الق�سم الثاين هو تعليم �أحكام الدين الواجب معرفتها على كل �إن�سان،
وهذا غال ًبا يكون بهداية اهلل �سبحانه وتعاىل .ومن رحمته �سبحانه بالعبد �أن ين ّور
ب�صريته وقلبه ليعرف حقيقة احلق وقدرته العظيمة التي حتري العقول ،وي�أخذ مبا
جاءت به الر�سل من البينات �إال من �أ�ضله اجلهل باحلقائق و�أعماه الغرور.
واعلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد �شرف دين الإ�سالم على ما �سواه من
الأديان مبا خ�صه من املزايا ال�شريفة العظيمة ،و�أجلها معرفة اهلل �سبحانه وتعاىل
والإقرار بوحدانيته ال�صمدية ،والوقوف على حقيقة املوجودات الدالة على بديع
�صنعه والتمتع باحلقوق الإن�سانية بدون اعتداء النا�س بع�ضهم على بع�ض ،مبا
ا�شتمل عليه من القوانني الإلهية والأ�صول ال�شرعية التي مرجعها القر�آن ال�شريف
املنزل باحلق على نبيه الكرمي  .فلذلك يجب على امل�سلم تعليم الأحكام
الدينية والأ�صول الفقهية والوقوف على دقائق العلوم ال�شرعية لقوله :
«لغدوة يف طلب العلم �أحب �إ َّيل من مائة غزوة» ،وقوله �« :إن املالئكة لت�ضع
�أجنحتها لطالب العلم» .وما جاء بف�ضل العلم والعلماء ق ََّل �أن ُيح�صى.
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الق�سم الثالث هو ما ي�شمل النا�س كبريهم و�صغريهم ،وي�شرتك مبنافعه
غنيهم وفقريهم .وهو على ثالث مراتب؛ الأوىل هي العلوم االبتدائية التي ق ََّل
�أن يخلو منها �إن�سان يف الأمم املتمدنة ،وهي القراءة والكتابة و�أ�صول احل�ساب
والهند�سة والنحو وال�صرف .ف�أما الكاتبة ف�إنه مندوب �إليها حلديث «ا�ستعن
بيمينك» �أي ب�أن تكتب .وال يخفى ما بها من الفوائد العظيمة واملنافع العميمة؛
ف�إن اهلل جل �ش�أنه تف�ضل على عباده ،ب�أن �ألهمهم الكتابة التي بها �ضبطت �أحكام
الدين ودونت �أخبار الأولني .و�أما ال�صرف فهو لإ�صالح الل�سان ومعرفة تراكيب
اجلمل اخلالية من اللحن وهو �أ�سا�س ل�سائر العلوم .و�أما احل�ساب والهند�سة فهما
غنيان عن التعريف �إذ نفعهما بني النا�س معلوم .وهذا التعليم الأويل �ضروري
جلميع النا�س على اختالف �أجنا�سهم؛ �إذ به يح�سن حال الهيئة االجتماعية،
ويعم نفعه جميع الرعية �سيما �أرباب احلرف وال�صناعات� ،إذا كان لهم �إملام
بالكتابة ت�سهل عليهم االخرتاعات والتفنن يف �صناعتهم مبا يطلعون عليه من
الكتب املوافقة ،كل على ح�سن مرغوبه .وباجلملة ف�إن احتياج كل النا�س لهذه
العلوم كاحتياج الطعام للملح وال غنى لأحد من العموم عنه.
و�أما التعليم الثانوي الذي مرتبته �أعلى من مرتبة ما قبله ،فهو غال ًبا
ال يلتفت للرباعة فيه �أكرث النا�س ل�صعوبة م�سلكه .فينبغي للحكومة ت�شويق
النا�س �إليه وترغيبهم فيه مع �إجراء الو�سائل امل�سهلة لتح�صيله؛ ك�إن�شاء مدار�س
خم�صو�صة منتظمة وجلب معلمني و�أ�ساتذة ماهرين؛ ف�إن هذا التعليم هو ال�سبب
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الأعظم لتمدين جمهور الأمة وتنوير �أب�صارها وتقدمها يف ميادين املعارف
واحل�ضارة .و�أنواع هذا التعليم كثرية؛ فما ينبغي تعلمه منها وا�شتغال الأهايل
بالأهم؛ فالأهم منه علم اجلغرافية الذي يتو�صل به الإن�سان ملعرفة ما ا�شتملت
عليه الكرة من البحار واجلبال والقرى والبلدان والطبائع وعجائب احليوان .وال
�أقل من �أن يتو�صل به الإن�سان ملعرفة جغرافية بالده ووطنه .والعلوم الريا�ضية
ب�أنواعها والتاريخ واملنطق وعلم املواليد الثالث والطبيعة والكيميا والإدارة امللكية
وفنون الزراعة واملحا�ضرات والإن�شاء وبع�ض الأل�سنة الأجنبية التي يعود نفعها
على الوطن .وهذه العلوم هي التي عليها مدار �أكرث املدار�س يف الأمم املتمدنة
ومل�صرفيها بع�ض الإتقان الآن .و�أما مرتبة العلوم العالية ،فهي ا�شتغال الإن�سان
بعلم يتبحر فيه بعد حت�صيله علوم املبادئ والتجهيزات؛ كعلم الفقه والطب
والفلك واجلغرافية من كل علم يجب تعلمه وجوب عني �أو كفاية وهو �أن يجول
�صاحبه يف �أ�صوله وفروعه غاية اجلوالن ،حتى يكون كاملجتهد فيه فيجب ذلك
على �أفراد يف كل قطر يكون لهم ا�ستعداد وقابلية لبلوغ �أق�صى نهاية املعارف التي
بها نظام دين ذلك القطر ودنياه ليقوموا ببث ذلك ويكونوا كاملجددين فيه.
وكما �أن التعليمات الأولية يجب �أن تكون عامة جلميع الأهايل �شاملة
عموم النا�س ،ينبغي �أن تكون �أي�ضً ا الثانوية منت�شرة بني الأمة و�أبناء الأهايل
القابلني لتعلمها و�إتقانها بخالف العلوم العالية املعدة لأرباب ال�سيا�سة واحلكومة
و�أبناء احلل والعقد .ف�إنه ينبغي جعلها مق�صورة على تالمذة و�أنا�س خم�صو�صني
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مقيدين بقيود خا�صة من الغنا واالعتبار ال يح�صلها �إال ذوو الي�سار من النا�س
الذين ال ي�ضر تفرغهم للعلوم العالية وانقطاعهم �إليها؛ �إذ من العبث ومن اخلطر
�أي�ضً ا تفرغ �صاحب �صنعة ينتفع منها النا�س لطلب هذه العلوم املنوطة ب�أرباب
ال�سيا�سة واالعتبار وتركه �صنعته التي يتعي�ش منها رغبة يف دخول دائرة معايل
املعارف التي ال ت�صلح �إال لأهلها .فينبغي للحكومة عدم الرتخي�ص للتالمذة
الذين در�سوا العلوم الأولية والثانوية �أن ينتظموا ب�سلك �أرباب املعارف الق�صوى،
�إال من فيه اللياقة لها .كما ال ينبغي حرمان التالمذة ذوي اللياقة من وظائف
احلكومة الأهلية؛ �إذ لي�س من العدل �أن تلمي ًذا ق�ضى ريعان �شبابه يف املدار�س
و�صرف �أكرث �أيامه بطلب العلوم رغبة اال�ستخدام يف الوظائف املحلية و�أن ي�شارك
مبا انتفع به عموم الرعية� ،أن ُيقطع �أمله منها و ُيحرم مما اكت�سبه من العلوم ب�إبعاده
عن �أ�سباب الرتقي باخلدمات امللكية حتى ي�ستويل عليه الأ�سف ويت�ضع �ش�أنه بني
الأقران ورمبا �أهلكه القنوط ،كما ي�ستويل الي�أ�س على غريه من التالمذة الذين
لهم ميل ملا تقدم ويرون ما حل برفيقهم فتربد همتهم وتقل عزميتهم ،فين�ش�أ حينئذ
الإهمال وعدم رغبة التالميذ لقنوطهم من اجتناء ثمرات متاعبهم .ثم �إنه متى
ا�ستكمل التلميذ العلوم االبتدائية والتجهيزية وظهر ميله خل�صو�صيات تنا�سب
حاله من ال�صناعة والفنون وغري ذلك مما يتح�صل به على نتيجة ح�سنة ،وجب
على �أهله متكينه منها و�إعانته على مرغوبه �إال �إذا كان مائ ًال نحو مطامعه ال�شهوانية
فينبغي لهم زجره عنها ومنعه ما ا�ستطاعوا و�إر�شاده للو�سائل امل�ؤدية لل�سعادة
والرتقي.

35

يف العلوم و�أ�صول التعلم والتعليم وبيان ما يف ذلك من النفع العميم

35

هذا ولي�س من الالزم �أن جميع املدار�س املعدة لتعليم هذه العلوم
�أن تكون على نفقة احلكومة؛ بل �إن املدار�س التي تكون على نفقة احلكومة
ومن خ�صائ�صها ،هي املدار�س احلربية وامللكية .واحلكومة تكون وا�سطة لتقوية
جمعيات املعارف اخلريية يف البالد ومتد �إليهم يد امل�ساعدة مع مالحظتهم فيما
البد منه يف بع�ض الأحيان ،وعلى ح�سب ا�ستعداد الأهايل للأعمال اخلريية
وميلهم للفنون واملعارف ،يجب عليهم �أن يبذلوا اجلهد ب�إن�شاء املدار�س ون�شر
املعارف والعلوم .كما ينبغي التدقيق بانتخاب املعلمني املاهرين بالعلوم امل�ؤ�س�سة
عليها املدر�سة املراد �إن�شا�ؤها ،و�أن يكون �أولئك املعلمون متح�صلني على �شهادات
تثبت معلوماتهم التامة بتلك الفنون التي ت�ضمن ح�سن م�ستقبل التالمذة
الراغبني يف التعليم؛ ف�إن وظيفة املعلمني وظيفة مهمة ت�ستدعي دقة النظر .ثم
يجب اخت�صا�ص كل ع�شرة �أو ع�شرين تلمي ًذا مبعلم واحد يقوم بتعليمهم ف�إن
ذلك �أي�سر للتعليم و�أقرب لتهذيب التالميذ وت�أديبهم ،بخالف ما �إذا كان كل
مائة �أو مائتني يتلقون العلوم عن معلم واحد �أو اثنني؛ ف�إنها ال تتمكن منهم الرتبية
كما ينبغي .بل �إذا كان كل ع�شرة تالميذ مث ًال يقوم بتعليمهم واحد ي�شتغلون
بجانبه �أوفق ،وعند متام الدر�س يح�ضر بهم �إىل حمل التدري�س العام الذي يجتمع
فيه �سائر التالمذة لتلقي درو�سهم ،وينبغي للتالميذ الإذعان لأوامر معلميهم
وعدم خمالفتهم والنظر �إليهم بعني التوقري واالحرتام .كما يجب �أن يكون املعلم
لينّ ال َع َ
ريكة((( ميزج ال�شدة باللني مهذب الأخالق ح�سن اخل�صال متحل ًيا بحلى
((( َلينِّ ال َعرِيكة�َ :سلِ�س ا ُخل ُلق ،و «العريكة» الطبيعة( .م).
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الكمال ،ليقتب�س منه التلميذ ال�سجايا احلميدة �إذ رمبا ي�ستفيد الغالم من الأ�ستاذ
ماال ي�ستفيده من �أبيه من اخل�صال لأن املعلم هو القائم برتبيته وت�أديبه وتعليمه
وتهذيبه.
ومن الأ�سباب املن�شطة للتالميذ ريا�ضتهم يف بع�ض الأوقات ب�إعطائهم
الفر�ص املنا�سبة لل�سفر القريب بال�سكك احلديدية� ،أو �سواها وتنـزههم يف بع�ض
الأحيان لت�صفو �أذهانهم وترتاح قواهم العقلية عقيب تعب الأعمال الفكرية،
والت�صريح لهم ِغ ّب الدرو�س((( بالألعاب اخلفيفة كاجلمال�ستق((( التي تكون
�أدواتها معدة لهم يف ف�سحات املدار�س ،وعند خروجهم يف �أوقات الفر�ص من
حمال التدري�س تكون لهم على �سبيل الريا�ضة والتمرين ،وي�ستفيدون منها
الر�شاقة والن�شاط واخلفة باحلركات البدنية؛ ف�إن مدار�س �أوربا عمو ًما ق ََّل �أن يخلو
منها هذا الفن .وباجلملة ف�إن الأمة التي ُتقبل على هذه العلوم والآداب املقدم
ذكرها ينتظم حالها ويعلو منار �ش�أنها وتنبث فيها روح احل�ضارة والتقدم واكت�ساب
املعارف اجلالبة لتمدن البالد وح�سن حال العباد.

((( غِ ّب الدرو�س :عقب الدرو�س و�آخرها( .م).
((( اجلمال�ستق :هي الألعاب الريا�ضية.

الف�صل الثاين
يف احلث على طلب املعارف والتمتع بظلها الوارف

أنا�سا ذوي دراية وذكاء
اعلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد جعل يف كل زمان � ً
يقومون بواجبات الأوطان ،جمددين ما اندر�س من معامل الف�ضل والعلوم ،باذلني
جميع ما يف و�سعهم ملا به ك�سب حقائق حوادث املعارف الب�شرية ،في�شاركون
النا�س مبا اجتنته عقولهم من ريا�ض احلكم والف�ضائل ويخ ِّلدون بني النا�س �آثا ًرا
ال تزال تذكرهم بالثناء العاطر مبا يرتكونه من الت�آليف العظيمة واالخرتاعات
النافعة العميمة التي يق َّوم بها �أود البالد وتزيد م�صلحة العباد .كيف ال؟! والبالد
التي تقبل �أهلها مطالعة العلوم واجتناء ثمرات املعارف والفنون يكون لها يف �أوج
ال�سعادة املقام الأ�سمى ،وتنال �أهلها يف ميادين التقدم والرثوة والغاية الق�صوى،
فتتيه بالفخر والغنى على مدى الزمان وي�شار �إليها حينئذ بالبنان .و�أما البالد
التي يكون �أهلها يف ح�ضي�ض اجلهل متم�سكني بالك�سل الذي يف�ضي بالإن�سان
�إىل الت�أخر واال�ضمحالل ،ف�إنها ت�صبح بعيدة عن الرثوة والتقدم ،حمرومة من
�أ�سباب ترقيها وغناها ،ال يكاد يكون لها �أثر يحمد وال ذكر يخلد .بخالف ما �إذا
كانت الأمة متحدة على ن�شر العلوم واملعارف ،متفقة على �إعالء كلمتها وتوفري
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ثروتها كي ال تت�أخر بني الأمم وال يفوتها كل ما به ال�سعادتان الدنيوية والأخروية،
فتلك هي التي تحُ ِّلي �سطور التواريخ بجميل ذكرها ،وتقلد جيد الزمان بدرر فنونها
كما هو م�شاهد الآن ويف كل زمان كيف �أن البالد التي تت�سع دائرة معارفها وتبلغ
غاية احل�ضارة والتمدن متت�ص جميع ما ُت ِد ّره البالد املق�صرة يف املعارف القليلة
الإملام بالفنون وال�صنائع .وهاك �شاه ًدا ال يقبل النقي�ض وهو �أن البالد امل�صرية
مث ًال مازالت ومل تزل دا ًرا للعلوم منطوقها واملفهوم لكنها قليلة ال�صنائع والفنون
لأنك �إذا نظرت ملح�صوالتها القطنية وجدتها كل �سنة تبلغ نيفًا وثالثة ماليني
قنطا ًرا تقري ًبا ،وهذه الأقطان جميعها ال ي�ستفيدون منها �سوى �أثمان �أعيانها ،و�أما
التطويرات العملية املورثة للرثوة العظيمة ،ف�إنها تكون لأهل �أوربا فم�صر �إ ًذا يف غنب
عظيم بالن�سبة لأوربا �إذ �إن هذه الثالثة ماليني قنطا ًرا من القطن يبلغ ثمنها �ستة
�إىل ت�سعة ماليني جني ًها (لرية) ،فما ت�أخذه منه �أوربا وتر�سله بعد تطويراته العملية
مبا يبلغ الع�شرين �أو الثالثني مليونًا جني ًها مث ًال فانظر �أيهما الرابح و�أيهما املغبون؛
ف�إن قلت �أال تعلم �أنهم ال يتح�صلون على هذا الثمن �إال بعد تكبد �أ�ضعاف ثمن
الأقطان من امل�صاريف العظيمة والتكاليف اجل�سمية ك�أجر ال�صناع واحلياكني
وال�صباغني والن�ساجني وال�شيالني (�إلخ)� .أقول وهذه هي الأرباح املراد بها للبالد
النافعة للوطنيني .فلو كان امل�صريون مولعني بحب املعارف التامة جمتهدين يف
حت�صيل الفنون وال�صنائع ،ملا احتاج الأمر �إىل تكبد الأ�ضرار ،بل كانت معاملهم
ال�صناعية تغنيهم عن الب�ضاعة الأوروباوية مع اغتنامهم ثمار ثروتها وهكذا حال
�سائر البالد املتقدمة يف ال�صنائع التي مهر �أهلها باالخرتاعات والفنون التي ال
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ت�ستفاد �إال مبزاولة كتبها ومطالعة وحت�صيل العلوم التي دونها ذوو العقول من
العلماء الذين �صرفوا معظم حياتهم بنفع وطنهم و�أمتهم وتعميم فوائد علومهم ،ال
باالنهماك على الكتب اخلرافية والق�ص�ص امللفقة الكاذبة التي ال تفيد �صاحبها
�إال خمول الذهن والبطالة كما هو جمرب.
ثم ينبغي ملح�صل الفنون ال�صناعية والعلمية �أن ينفع النا�س بعلومه
ومعارفه؛ ف�إن العامل من ينتفع بعلمه لي�س العامل الذي ينفع نف�سه وزاوية بيته.
ول�سوء البخت �أن ديارنا ال�سورية والديار امل�صرية �أي�ضً ا فيهما من العلماء بكافة
العلوم �أنا�س كثريون� ،إال �أنهم قليلو العمل ،ف�إنا ما ر�أينا �أح ًدا منهم اخرتع �آلة
ومغن
بديعة �أو عم ًال جدي ًدا �أو �أي �شيء من االخرتاعات نافع لأبناء الأوطان ٍ
لهم عن االحتياج للأعمال الأورباوية .ورمبا يكون هذا نا�ش ًئا عن �إهمال احلكومة
لذوي املعارف والفنون ،مع �أن من واجبات احلكومة االلتفات لأولئك القوم ومد
يد امل�ساعدة �إليهم ،وحث الأمة على طلب العلوم واملعارف بالو�سائل احل�سنة
و�إكرام �أرباب االخرتاع والت�آليف املفيدة ،والنظر �إليهم بعني القبول وم�ساعدتهم
و�إنها�ض هممهم مبا تقت�ضيه احلال ،كما هو واقع الآن يف معار�ض �أوربا التي تتاقطر
�إليها عند التئامها((( �أرباب الفنون وال�صنائع من جميع الأقطار وتعر�ض فيها
اخرتاعاتهم العظيمة النافعة لدى وزراء و�سفراء املمالك مع جماهري عديدة من
النا�س لينالوا بذلك مزيد ال�شهرة واالفتخار ،ورمبا حت�صل البع�ض على و�سامات
((( عندالتئامها :عند اجتماعها واتفاقها( .م).
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(نيا�شني) االفتخار والبع�ض ممن يكون اخرتاعهم عظي ًما ومفي ًدا للغاية يجعلون
له ر�س ًما جم�س ًما يف ذلك املكان لتبقى �شهرته و�شهرة اخرتاعه مدى ال�سنني
والأيام ،وهكذا يكافئون ك ًّال على قدر عمله بعدما تعلن با�سمه ونوع خمرتعه
جميع اجلرائد لرتوج ب�ضاعته وتعظم �شهرته فتزيد بذلك رغبة النا�س باملعارف،
ومتيل �أنف�سهم لطلب الفخر ويوطد �أمل الإن�سان باجتناء ثمرات تعبه وك�سبه
ال�شهرة العظيمة وال�صيت احل�سن.
فمتى ننتبه نحن �أي�ضً ا من رقدتنا ونبادر ملا به تقدمنا وثروة بالدنا؟ ف�إن من
الواجب على كل وطني ،ال�سيما يف مثل هذه الأزمان اجلديدة� ،أن يبذل جهده
لكل ما به نفع الأمة والأوطان وات�ساع دائرة العلوم والعرفان ليتح�صل الوطن
على �أ�سباب التمدن والتقدم وبح�سن حال الهيئة االجتماعية بتمتعها باخلربات
الوطنية.
وملا كانت عمارية املمالك وامل�سالك حتتاج الت�ساع دائرة الفنون وال�صنائع
أنا�سا ذوي دراية وبراعة تامة يقومون مبا به
و�أدواتها و�آالتها ،ي�سر اهلل يف كل زمان � ً
أنا�سا قادرين
�إحياء العلوم والفنون كما ذكرنا .ومل يعدم وطننا من ه�ؤالء الرجال � ً
على القيام مبهام اخلدمة الوطنية الواجبة على �سائر �أفراد الأمة .غري �أن ا�ستنها�ض
هممهم متوقف على حث احلكومة وم�ساعدتها وترغيبها النا�س باملعارف لتتقدم
بذلك الأوطان وينال �أهلها كمال التمدن والعمران.

الباب الثالث
يف واجبات الأوطان واحلرية والعدل
اللذين هما �سبب العمران وفيه �أربعة ف�صول

الف�صل الأول
يف الكالم على الوطن وما يف الرتحل عنه �أو ال�سكن

قد تقدم معنا يف الباب الأول �أن الإن�سان قد خُ لق مفطو ًرا على الألفة
الت�أني�سية التي تن�ش�أ عنها االجتماعات الب�شرية .وملا كان البد لكل هيئة اجتماعية
من مكان يجمعها وي�ضم �شملها�ُ ،س ِّمي ذلك املكان بالوطن �أي م�سقط ر�أ�س
الإن�سان وبلده الذي َرب َِي فيه وانتمى �إليه .وهو على ثالثة �أق�سام باعتبار الن�سبة
�إىل خ�صو�ص البلد �أو القطر �شخ�ص ًّيا كان �أو نوع ًّيا؛ فيقال فالن دم�شقي ن�سبة
�سوري �إىل �سورية (بالد ال�شام) جممع
�إىل بلده دم�شق الذي ت�أ�صل فيه ،ويقال ّ
الأمة ال�سورية ،ويقال �أهلي تن�سبه �إىل الأهل �أو ن�سبة لكونه من �أهايل الوطن .وقد
عد عن وطنه ال يزال يت�شوق �إليه ويحن
اقت�ضت الطبيعة الب�شرية �أن كل وطني َب َ
لر�ؤياه ،ولو نال يف غريه ما نال من �سعادة �أو نعيم وترف .واحلر ال ي�ؤثر على بلده
بل ًدا وال ي�صرب عنه �أب ًدا .ويف احلديث «حب الوطن من الإميان» .وقال بع�ضهم:
من عالمة الر�شد �أن تكون النف�س �إىل بلدها تواقة و�إىل م�سقط ر�أ�سها م�شتاقة.
وقيل« :ميلك �إىل مولدك من كرم محَْ ِتدك(((» .لكن قد ي�ضطر الإن�سان �أحيانًا
((( محَْ تِدِ ك� :أَ�صْ لك( .م).
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ملفارقة وطنه ومبارحة َع َط ِنه((( �إما ل�ضيق املعي�شة ووقوف حال الأ�سباب ،و�إما لظلم
يناله من قبل احلكام وي�ضطره الرتياد حمل ينت�صف فيه وي�أمن على ماله ونف�سه
وينال حرية عمله .ولعمر احلق �أن البالد التي تكون هكذا غري م�أمونة ال�سكنى بها
وال الإقامة فيها من اال�ضطهادات وعدم �أمان الرعية على حالهم ومالهم و�ضيق
�أ�سباب التجارة والأ�شغال قد يطيب للمرء �أحيانًا مفارقتها ،و�إن تكن وطنه العزيز
وم�سقط ر�أ�سه الذي تربى فيه وتغذى مبائه وهوائه؛ لأن الإن�سان ميال بالطبع حلب
الراحة وارتياد الرزق والتو�سع ما �أمكنه باملعي�شة �أب ًّيا للذل واال�ضطهاد.
ومع ذلك فالتنقل يف طلب العلم وارتياد الرزق �أو العز وال�شرف حيث
وجد حممود عند �أغلب النا�س ،والبع�ض يحث على التجول والتنقل كما يف قول
املرحوم والدي من ق�صيدة طويلة:
و�إن وجدت بدار ذلة عظمت

عليك فا�صرب لها �أو �شئت فارحتل

�إن تخرت ال�سري عنها تلتقي بد ًال

و�إن �أقمت فعندك الذل مل يزل

�أما ترى املاء �إن يجري يطيب و�إن

طال املكوث به �أدى �إىل اخللل

والأ�سد عن غابها لوما ت�سري ملا

بال�س ْهل واجلبل
نالت فري�ستها َّ

((( َع َطنِه :مكان ذله وانتهاك �آدميته ،والعطن للإبل كالوطن للإن�سان( .م).
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وقال بع�ضهم:
�إن العال حدثني وهي �صادقة

فيما�ص حتدث �إن العز بالنقل

لو كان يف �شرف امل�أوى بلوغ ُم ًنى

مل تربح ال�شم�س يو ًما دارة احلمل

وما قيل يف الإقامة والتنقل ق ََّل �أن يح�صى .وكل فريق يرجح ر�أيه على
الآخر ،وكيف ما كان فللوطن حقوق البد من مراعاتها .وحقوق الوطن على
الإن�سان كحقوق الوالدين فكما �أن الوالد يعتني برتبية ولده وتهذيبه ،ف�إنه �أي�ضً ا
�أي الولد ين�ش�أ يف وطنه متمت ًعا بخرياته منتع�شً ا بهوائه ،رت ًعا((( حتت ظله وروائه
فيجب عليه ،واحلالة هذه ،مراعاة احلقوق الوطنية كما �سنبينه يف الف�صل الآتي
�إن �شاء اهلل تعاىل.

((( َر ْت ًعاُ :م َن َّع ًما( .م).
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الف�صل الثاين
يف احلقــوق الوطنيـــة

كما �أن الوطن هو الذي يجمع الأمة حتت راية واحدة و�أحكام واحدة
وا�سرتعاء ملك واحد .ينبغي لها �أي�ضً ا �أن تكون متحدة على كلمة واحدة ،منقادة
ل�سيا�سة واحدة حائزة كمال العفة وال�شجاعة والف�ضل و�صيانة العر�ض م�ستعدة
ملقاومة �أعداء الأوطان و�صد هجمات املتغلبني؛ كي تكون حرة بوطنها متمتعة
بحقوقها املدنية ،ويكون كل فرد من �أفرادها �آم ًنا على نف�سه ً
مالكا حرية وطنه ال
يخ�شى ه�ضيمة((( يف ذاته وال يو�صل الأذية لغريه؛ حتى ي�ستحق حينئذ �أن يعد
فر ًدا من �أفراد املدينة التي هي مبنزلة بيت ي�ضم عائلة واحدة بع�ضهم بالن�سبة
لبع�ض ك�أع�ضاء اجل�سم الذي يحتاج كل ع�ضو منه بحركته �إىل الع�ضو الآخر.
كما ينبغي �أي�ضً ا �أن �أهايل الوطن يكونون مقبلني على طلب العلوم
واملعارف ،عاقدين اخلنا�صر((( على جلب كل ما يعود نفعه على الأوطان ومائلني
للفنون وال�صنائع التي هي �سبب تقدم البالد وثروتها ،ال ي�ستميلهم الك�سل وال
((( َه�ضي َمةُ :ظلم وقهر( .م).
((( عاقدين اخلنا�صر :متفقني وحمافظني( .م).
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امليل نحو حب ال�شهوات اجل�سمانية التي ُت ْف�ضي بالإن�سان �إىل ح�ضي�ض الذل
والبوار ،بل دائ ًما يكونون مهتمني ب�صوالح بالدهم ب�إجراء الو�سائل الآيلة لنجاحهم
وتقدم وطنهم ك�إن�شاء املدار�س العلمية وال�صناعية وتعميم ال�شركات التجارية
ومد ال�سكك احلديدية �إىل غري ذلك مما يتوقف عليه منو املرابح املتجرية وال�سعادة
الوطنية .فمن نظر �إىل �أوربا من منذ عدة �أجيال و�إىل حالتها التي كانت عليها
عندما كانت تخبط يف ظالم اجلهل خبط ع�شواء((( ،وتف ّر�س((( فيها الآن وفيما
�آلت �إليه حالها من التقدم يف املعارف والغنى ظهر له كيف ت�أثري الهمم الإن�سانية
يف الرجال ،وكيف تبلغ بالأمة �إىل معارج الف�ضل والكمال وجتعلها منفردة عن
بقية الأمم بالفنون واملعارف واكت�ساب ال�شهرة وال�صيت .وهكذا �ش�أن الرجال من
�أبناء الأوطان الذين يبذلون مالهم و�أرواحهم ح ًّبا بفائدة وطنهم و�سعادة �أنف�سهم
ويقومون بحقوق امل�صلحة الوطنية التي ينتظم بها حال الهيئة االجتماعية .على
�أن من �أعظم الأ�سباب التي جعلت �أوربا تتقدم بالرثوة والغنى على الأمم تعا�ضد
النا�س على ال�شركات التجارية الوطنية وتعاونهم على امل�شروعات املهمة النافعة؛
�إذ من امل�ستحيل �أن واح ًدا ذا ي�سار((( �أو اثنني  -ولو مهما كانا غنيني � -أن
ي�ستطيعا �إن�شاء �سكة حديدية �أو ً
بنكا (حم ًّال للقر�ض) �أو معم ًال للت�شغيل ونحو
ذلك من املنافع العميمة ،ما مل يتعا�ضد على ذلك امل�شروع عدة �أنا�س يكونون
((( خَ ْبط َع�شْ َواء :ت�ص ُّرف على غري ه ًدى( .م).
((( َت َف َّر�س� :أَ ْمعِن ال َّنظر( .م).
((( َي َ�سار :غِ نى( .م).
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يف احلقوق الوطنية

م�شرتكني بدفع ما يحتاج �إليها احلال من النقودٌّ ،
كل منهم على ح�سب ا�ستعداده
وغناه ليح�صل حينئذ ت�سهيل الأ�شغال وينال اجلميع جزيل الفائدة والأرباح.
وي�ستنتج من ذلك ما لقوة االجتماع من القدرة على الأعمال العادية،
و�أن كل وطن يتحد �أهله على طلب املنفعة والتقدم ،تراهم �سائدين على من
عداهم كثريي الرثوة متمتعني باخلربات الوطنية حائزين متام احلرية والأمنية.
بخالف الأمة التي تكون متعددة الأفكار والآراء متفرقة اجلماعات والأحزاب؛
ف�إنها ال تزال يف ت�شاحن وحتا�سد ،ورمبا جتلب �سوء العاقبة �إىل الأوطان ،وهي
حمرومة من �أ�سباب التقدم غري م�ستحوذة على احلرية الوطنية بعيدة عن
نوال احلقوق العمومية .لذلك ينبغي لأبناء الأوطان مالزمة �أ�سباب �سعادتهم
وتقدمهم واحتادهم على دفع كل ما من �ش�أنه �أن ي�ضر بالأوطان ويحط بقدر
الأمة ويجعلها تت�أخر يف ميادين الف�ضل والعرفان؛ وذلك با�ستح�ضار جميع ما
يلزم لأهل العمران من الأدوات الالزمة لتح�سني الأحوال احل�سية واملعنوية
واال�ستعداد ب�سائر املهمات احلربية برية كانت �أو بحرية من ًعا ملا يفاجئ الأوطان
و�صدا ملطامع املتغلبني كما يلزم جتريد �أفراد اجلمعية من
من هجمات الأعداء ًّ
امتيازاتهم املعنوية لدى ممانعة الأخطار املزمعة �أن تلم بالأوطان �إذ عندها يت�ساوى
بامل�صلحة �أبناء الوطن كبريهم وال�صغري وحقريهم والأمري ،فال ينبغي لهم حينئذ
النظر �إىل امتيازاتهم املعنوية والإهمال بامل�صلحة الوطنية ،بل يكونون متحدين
على كلمة واحدة ،وحتت راية واحدة ويكون كل فرد من �أفرادها منزه النف�س
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�صادق الوطنية ال ي�ستميله حب ال�شهوات ملا به �ضرر بالده و�سوء معاده ،وينبغي
للحكومة ا�ستئ�صال ذوي الأغرا�ض والغايات الذين يظهر منهم �أدنى زلل من
�ش�أنه �أن يخل براحة الأوطان ،كما ينبغي لها �أي�ضً ا م�ساعدة الرعية والتحفظ على
حقوقها املدنية ومنهما كمال احلرية امل�ؤ�س�سة على العدل وح�سن ال�سيا�سة.

الف�صل الثالث
يف احلرية العمومية

ق ََّ�سم بع�ضهم احلرية �إىل معنيني؛ الأول منها هو احلرية ال�شخ�صية
وهي �إطالق ت�صرف الإن�سان يف ذاته وك�سبه مع �أمنه على نف�سه وعر�ضه وماله
وم�ساواته لأبناء جن�سه لدى احلكم؛ بحيث �إن الإن�سان ال يخ�شى ه�ضيمة يف
ذاته وال يف �سائر حقوقه ،وال يحكم عليه ب�شيء ال تقت�ضيه قوانني البالد املتقررة
لدى املجال�س .واملعنى الثاين احلرية ال�سيا�سية وهي تطلب الرعايا التداخل يف
ال�سيا�سيات امللكية واملباحثة يف ما هو الأ�صلح للمملكة بوا�سطة نواب الأمة.
وق�سمها بع�ضهم �إىل خم�سة �أق�سام؛ الق�سم الأول احلرية الطبيعية وهي
َّ
وجبِل عليها كالأكل وال�شرب وامل�شي مث ًال ،مما ال طاقة
ما خلقت مع الإن�سان ُ
للقوة الب�شرية على دفعه وال غنى ل�سائر الإن�سان عنه مما يكون �سب ًبا ملعا�شه
وغذا ًء جل�سمه ،وما يكون به قوام حياته ال ما ي�ضره كالتخم والإقدام على �شرب
املُ ِ�س َّمات ،ف�إن الإن�سان قادر على دفع ذلك بدون �أن يعد دافعه ظاملًا.
الثاين :احلرية ال�سلوكية وهي ح�سن �سلوك الإن�سان واتباعه �سبل العدالة
ومكارم الأخالق الالزمة على كل فرد من �أفراد اجلمعية ،ال كما يتوهمه البع�ض
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و�سئل عن ذلك� ،أجاب� :إنني حر ويل �أن �أفعل
من �أنه �إذا �أتى �شي ًئا �أو �أم ًرا معي ًبا ُ
ما �شئت بحريتي .فلعمر احلق �إنه لرفيق هوى نف�سه واحلر من يتقي مبحا�سن �أفعاله
ومكارم �أخالقه �سهام املذمة واملالم؛ ليكون �أمي ًنا على نف�سه م�شهو ًرا بح�سن
معاملته لغريه.
الثالث :هي احلرية الدينية وهي اتباع الإن�سان �آم ًنا �أ ًّيا �شاء من املذاهب
خارجا عن الأ�صول ال�شرعية.
الأربعة والعقائد الدينية ب�شرط �أال يكون ً
الرابع :احلرية ال�سيا�سية وهي حرية �أرباب الإدارات امللكية بو�ضعهم
قوانني على مقت�ضى مذاهب بالدهم ،و�إجراء ما حت�سن به الرابطة االجتماعية؛ �إذ
�إن ملوك ووزراء املمالك م�صرح لهم ب�إجراء الروابط ال�سيا�سية والأحكام القانونية
امل�ؤ�س�سة على العدل وح�سن ال�سيا�سة.
اخلام�س :احلرية املدنية وهي عبارة عن احتاد وتواط�ؤ جميع الهيئة
االجتماعية ك�أهايل مملكة واحدة على �ضمانة حقوق بع�ضهم البع�ض وارتباطهم
بقوانني م�سنونة و�أحكام ال يتعداها �أحد منهم .بِ�شرط �أن كل فرد من �أفراد الأمة
رحا له بالإقامة �أو �سواها بدون
يكون مطلق الت�صرف يف ذاته و�أ�شغاله التجارية ُم َ�ص ً
مباحا له الت�صرف فيما ميلكه،
�إكراه ُمك ِر ٍه �أو �إجبار مجُْبرِ � ،آم ًنا على نف�سه وماله ً
جمر ًيا به جميع الت�صرفات ال�شرعية ً
مالكا له بقيود وحجج مرعية .فبهذا تكون
احلكومة مريحة؛ كل فرد من �أفراد الأمة �ضامنة حفظ حقوقه املدنية ما دام ً
�سالكا
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مع �إخوانه �سبيل اخلري متمت ًعا بحقوق وطنه على وجه ي�ضمن له التمتع به وح�سن
املقام.
وعلى هذا ف�إن احلرية امل�ؤ�س�سة على العدل وح�سن ال�سيا�سة تكون كافلة
جلميع م�صالح الأمة ،م�سببة �سعادة اململكة والبالد داعية حلب الوطن جامعة
للرعية على التعاون والتعا�ضد ملا به خري �أوطانهم و�أنف�سهم .لذلك ال ينبغي
الت�ضييق على �أحد �أفراد اجلمعية ومنعه من التمتع بحقوقه الوطنية وتوقيفه عما
يجوز له عمله بغري وجه قانوين؛ ف�إن كل ع�ضو من �أع�ضاء الأمة مباح له الإتيان
مبا يجوز له �شر ًعا غري مكلف مبا ال تتيحه له القوانني املحلية والأحكام ال�شرعية.
وباجلملة فعلى احلاكم �إجراء متام العدالة والإن�صاف ومزج اللني بنوع من ال�شدة
مريحا للرعية بعي ًدا عن نفرتهم جال ًبا ل�سعادة البالد.
ليكون �آم ًنا على اململكة ً
كما ينبغي �أي�ضً ا لكل فرد من �أفراد الأمة طاعة حاكمه و�إكرامه وعدم خروجه
عن دائرة قوانني بالده مع �إجراء جميع الو�سائل الراجعة بالنفع على وطنه؛ ف�إن
الإن�سان مكلف بكل ما من �ش�أنه �أن يدفع ال�ضرر عن الأوطان ويجلب اخلري
والفائدة لها .ف�إذا كلف احلاكم الأهايل على دفع العدو عن البالد ومقاومة كل
من يريد ا�ستالب حريتها ال يعد هذا من احلاكم تكليفًا؛ فالوطني جمبور على
املحاماة عن حقوقه الوطنية ملا جبل عليه الإن�سان من الأنفة والعزة و�إباء احلقارة
والذل.
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ثم �إن من �أعظم منافع احلرية ،حرية الأعمال الأربعة :التجارة وال�صناعة
والفالحة والأعمال الفكرية والبدنية التابعة للحرية ال�شخ�صية؛ لأنها ال�سبب
الأكرب يف تقدم البالد و�سعادتها وبها تكون تربية الهمم الإن�سانية .فقد ثبت
�أن كل مملكة حازت متام هذه احلرية �أ�صبحت ثروتها عظيمة ومنافعها عميقة؛
فالرتخي�ص بها يجلب املنافع العمومية ويك�سب البالد رونق املجد والرتقي �إىل
الدرجات العلية .فكل عاقل عارف مبنافع هذه احلرية يرى �أن �أ�صعب ما يكون
ت�ضييق نطاقها وعدم اكرتاث احلكومة بها .وقد يكون يف بع�ض املمالك الت�ضيق
بها ،ورمبا كان ذلك لكون احلاكم يرى عدم �أهلية الرعية لها منتظ ًرا بذلك متكن
الرتبية منهم وا�ستكمالها فيهم ،و�إ�صالح حالهم ليبيح لهم الت�صرف بالعمليات
الوا�سعة ويرخ�ص لهم بات�ساع الدوائر الزراعية وال�صناعية ،و ُيبينِّ لهم �أ�سباب
التمدن والتقدم لت�ستنري �أب�صارهم وتر�شد عقولهم.
وينبغي �أن تكون تلك احلرية م�ؤ�س�سة على العدل وح�سن نظام الأمة؛
ليكون املحرتف �آم ًنا على نف�سه وماله من اغت�صاب نتائج �أتعابه وتعطيله عن
�أ�سباب معي�شته لأغرا�ض عدوانية .فما ينفع النا�س �أن تكون �أر�ضهم خ�صبة يانعة
الثمار� ،إذا كانوا ال يتحققون احل�صول على ثمرات �أتعابهم ونتائج �أر�ضهم خو ًفا
من ه�ضمهم حقوق تعبهم ،ومن الذي يقدم حينئذ على زراعتها مع �ضعف �أمله
�إما ملا ذكرنا و�إما لتعذر جلب �أرزاقها من بلد �إىل �آخر ،ملا يطر�أ عليها من الف�ساد يف
الطريق �أو لكون �أجرتها �أ�ضعاف ثمنها كما هو واقع الآن يف ديارنا ال�سورية؛ ف�إنك
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�إذا �أخذت ُم ًّدا (هو كيل م�شهور) من القمح مث ًال من حوران ،هي بالد خ�صبة
يف جنوب دم�شق ،فمعظم ثمنه يكون �أحيانًا �سبعة غرو�ش ،و�إذا �أردت �إر�ساله من
حوران لأي جهة كانت تدفع �أجرة م�شاله ونقله كما دفعت يف ثمنه �أو �أكرث .لذلك
من �أهم ما جنته الدول الأورباوية من كمال احلرية ت�سهيل املعامالت التجارية
مبا اخرتعوه من ال�سكك احلديدية وتعا�ضد ال�شركات الأهلية ،والإقبال على
تعلم جميع الفنون العلمية وال�صناعية .وباجلملة ف�إن احلرية نافعة يف كل الوجوه
وبها يح�صل متام القدرة على الإدارة املتجرية ،و�إذا فقد النا�س احلرية والأمنية
ي�ضطرون بالطبع �إىل �إخفاء مجُ تنيات بالدهم فتتعذر احلركة التي ين�ش�أ عنها
تعطيل الأ�شغال وي�ستويل على الأهايل الوهن والفقر ،ما مل مينح الرعية حريتها
بالأ�شغال وت�ساعدها احلكومة على �أ�سباب الت�سهيل وانت�شار املعارف وتقوية
ال�شركات؛ �إذ ال يخفى ما بقوة االجتماع من القدرة على الأعمال العادية .هذا
وقد بقي علينا �أن نذكر ما حلرية املطابع من الفوائد اجلليلة والأهمية العظيمة؛ ف�إنها
هي التي ي�سرت انت�شار العلوم يف الأقطار وجاءت للعامل بفوائد ال حت�صى ومنافع
ال ت�ستق�صى �سيما حرية اجلرائد (�صحف الأخبار) ذات الفوائد اجلمة؛ ف�إنها من
�أعظم الأ�سباب املهذبة للعقول واملنورة للأب�صار .لكن ي�شرط �أن تكون مقيدة
بقوانني ال تتعداها وخطط ال تتخطاها؛ لأن �إعطاء اجلرائد احلرية املطلقة قد ُي ِخ ُّل
�أحيانًا بالراحة العمومية مبا نن�شره من املقاالت على مقت�ضى الأغرا�ض ال�شخ�صية
التي ت�ستدعي دقة النظر وتهيج �أفكار العامة .فلذلك ينبغي �أن تكون حريتهم
متو�سطة ال تفريط وال �إفراط حتى تعم بالفائدة مع حتا�شي ال�ضرر؛ كن�شر ما يراه
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البع�ض ممن ال يتو�صلون �إىل الإدارات امللكية من الآراء امل�ستح�سنة ال�سيا�سية
ودرج املقاالت الأدبية والن�صائح والوقائع اليومية ،واملدافعة عن احلقوق اجلن�سية
والوطنية واحلوادث التاريخية التي تنور �أب�صار النا�س وي�ستنتج منها معرفة الأخبار
اليومية .وال �أقل من �أن يتح�صل منها الإن�سان على ما يهمه من معرفة حوادث
بالده ووطنه .هذا ف�ض ًال عما لها من الفائدة بالأ�شغال التجارية؛ �إذ رمبا ميكث
�صنف الب�ضاعة بائ ًرا عند �أحد التجار جملة �أيام و�شهور فيعلن بوا�سطة اجلرائد
عن حمل وجوده ونوع ب�ضاعته وح�سن �أقم�شته في�شهر حمله يف جميع اجلهات
وتروج بتلك الوا�سطة ب�ضاعته ويح�سن حاله ،وهكذا جميع التجار على اختالف
�أ�شغالهم كما هو جا ٍر عند الإفرجن الآن؛ فرتاهم يزينون �أعمدة اجلرائد بالنقو�ش
والر�سومات املزخرفة مبينني بذلك �أ�شكال ب�ضاعتهم مرغبني النا�س بح�سن
�أقم�شتهم فرتوج جتارتهم وتنتهي للأماكن البعيدة �شهرتهم ،وما ذاك �إال بوا�سطة
اجلرائد كما تقدم ،ومنافعها من هذا القبيل ال تنكر ،و�إذا �أردنا �إح�صاء ما ينجم
عنها من الفوائد يطول ال�شرح .لكن ل�سوء البخت �أن ديارنا ال�سورية حمرومة من
هذا االمتياز العظيم؛ ف�إنها مع احتياجها يف مثل هذه الأزمان اجلديدة �إىل اجلرائد
جدا ال تكاد تزيد عن خم�س �أو �ست جرائد،
الوطنية فهي بالن�سبة لغريها قليلة ًّ
منها واحدة وهي الر�سمية ُت ْط َبع يف دم�شق والباقي يف بريوت ،وهي يف احلقيقة
عدمية اجلدوى لأنه ف�ض ًال عن كون �صدورها �أ�سبوع ًّيا فهم ال يقدرون على ن�شر
املقاالت ال�سيا�سية �إال ما ندر ،حتى وال احلوادث املهمة الوطنية والوقائع اليومية
التي ي�ستفيد منها الإن�سان تنوير ب�صريته ووقوفه على حوادث وطنه و�أخبار بالده.
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وما ذلك �إال لت�شديد احلكومة على �أرباب اجلرائد ت�شدي ًدا بغري حمله ،مع �أن من
الواجب على احلكومة �إجراء جميع الو�سائل امل�ؤدية لرتقي الأهايل وتقدم البالد
لت�شرتك معهم بالرثوة والغنى ومتنحهم حرية وطنهم وجتعل للجرائد نظا ًما متو�س ًطا
ال يتعدونه .كما �أنه ينبغي للجرائد الوطنية �سلوك �سبل االعتدال وعدم اخلروج
عن دائرة الآداب الإن�سانية وحتا�شي الق َْدح واملقاالت التي ُت َ�س ِّود وجوه ال�صحف
بظلمات الأغرا�ض ال�شخ�صية �إال ما به فائدة العموم وداعية التعا�ضد واالحتاد؛
ف�إن اجلرائد هي الوا�سطة لتهذيب �أفكار الأمة و�إر�شادهم للم�صالح الوطنية لي�س
لف�ساد �أفكارهم و�ضرر وطنهم .انتهى.
هذا وملا كان مو�ضوع هذا الكتاب هو بيان �أ�سباب التمدن والعمران،
فقد �أحببت �أن �أجعل خامتة هذه الف�صول ف�ص ًال خمت�ص ًرا يف العدل الذي هو
كنت قد بينت ذلك يف ف�صل
ال�سبب الأول لتقدم البالد ومتدن العباد ،و�إنْ ُ
احلرية املتقدم غري مرة لكن زيادة للفائدة وبيانًا للمق�صود.
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العدل عبارة عن اال�ستقامة على طريق احلق ،و�أن ينت�صف الإن�سان
لنف�سه ولغريه .وقد جعله بع�ض احلكماء قاعدة جميع الف�ضائل كالكرم ،واملروءة،
والعفة ،وال�شجاعة ،وحب الوطن ،و�صفاء القلب ،ونحو ذلك من الف�ضائل التي
هي من نتائج العدل .والعدل �أ�سا�س امللك و�سبب العمران وو�سيلة لتقدم
الأوطان؛ ف�إن احلاكم العادل �إذا كان م�شهو ًرا بالعدل وح�سن ال�سيا�سة ي�ستميل
�إليه قلوب رعاياه وتطمئن به البالد من اجلور واال�ستبداد ،في�صبح النا�س متحدين
على كلمة واحدة �آمنني يف �أوطانهم خا�ضعني لأوامر حاكمهم غري منفرين من
�سيا�سته ،بل هم يف راحة و�سكون من تعدي الأيدي والظالم؛ فتن�ش�أ عندهم
الأمنية التي يت�سبب عنها عمران امل�سالك واملمالك وتقدم التجارات وح�سن
الأحوال .بخالف ما �إذا كان احلاكم جائ ًرا على رعيته ال يح�سن �سيا�سة مملكته،
فتختلف عليه الآراء وتنفر منه النا�س ،كما ومتتد �أيدي عماله للظلم والتعدي
على احلقوق الإن�سانية� ،إذ ال رادع يردعهم عن الظلم وحب الأغرا�ض النف�سانية،
فيرتتب على ذلك خراب البالد وتنفر العباد ويختل نظام امللك وتقع النا�س
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يف �أ�شد ال�ضنك .و�أما �إذا كان امللك عاد ًال يف رعيته ً
�سالكا �سبيل ال�شرع يف
�سيا�سته ال ي�سلم زمام الأحكام �إال لذوي الكفاية والدراية املنزهني عن الغ�ش
وحب الأغرا�ض الذاتية ،الذين ينظرون مل�صلحة بالدهم بعني ال�صداقة واحلكمة
والتدبري� ،أمن على البالد من اخلراب والدولة من االنقالب.
قيل �إنه ملا دخل الهرمزان على عمر بن اخلطاب  -ر�ضي اهلل تعاىل
عنه  -وجده م�ستلق ًيا على قفاه بامل�سجد مو�سد احل�صى ودرته بني يديه ،فقال
له« :عدلت ف�أمنت فنمت» .وكتب �إىل عمر بن العزيز عامله بحم�ص �أن مدينة
حم�ص قد تهدمت واحتاجت �إىل �إ�صالح ،فكتب �إليه عمر بن عبد العزيز:
«ح�صنها بالعدل ونق طرقها من الظلم .وال�سالم» وقيل من جملة عدل الأكا�سرة
ّ
�أن ك�سرى �أظهر يو ًما من �أيام مملكته �أنه مري�ض و�أَنْف ََذ ثقاته و�أمنائه ليطوفوا �أقطار
مملكته و�أكناف واليته ،و�أن يطلبوا له لبنة عتيقة من خربة ليتداوى بها وذكر �أن
الأطباء و�صفوها له فم�ضوا وطافوا جميع مملكته ،وعادوا فقالوا :ما ر�أينا يف جميع
اململكة مكانًا خربًا كي ي�أخذ منه لبنة عتيقة ،فقال لهم امللك� :إمنا �أردت �أن �أخترب
�إيالتي لأعلم هل بقي يف اململكة مو�ضع خراب لأعمره ،فالآن مل يبق مكان �إال
عامر ،وقد متت �أمور اململكة وانتظمت الأحوال وو�صلت العمارة �إىل درجات
الكمال .فانظر �إىل هذا العدل الذي مل يدع يف البالد خربة ي�ؤتى منها للملك
بلبنة عتيقة؛ فهذا هو العمران .ومن عدل نور الدين ال�شهيد ما قاله ابن الأثري:
�إنه بلغ عدل نور الدين ال�شهيد ،وهو �أول من بنى دار العدل .و�سببه �أنه ملا �أقام
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يف دم�شق ب�أمرائه وفيهم �أ�سد الدين �شريكوه تعدى كل منهم على من جاوره،
فكرثت ال�شكاوى �إىل القا�ضي كمال الدين ال�شهرزوري ،ف�أن�صف بع�ضهم من
بع�ض ومل يقدر على الإن�صاف من �شريكوه؛ ولأنه كان �أكرب الأمراء فبلغ ذلك نور
الدين ال�شهيد ،ف�أمر ببناء دار العدل .فلما �سمع �شريكوه قال لنوابه :ما بنى نور
الدين هذه الدار �إال ب�سببـي ،و�إال فمن ميتنع عن القا�ضي كمال الدين واهلل لأن
�أح�ضرت �إىل دار العدل ب�سبب �أحد منكم لأ�صلبنه ،فام�ضوا �إىل كل من بينكم
وبينه معاملة و�أر�ضوه ولو �أتى على جميع ما بيدي .قال« :وظلم رجل بعد موت
نور الدين ال�شهيد ف�شق ثوبه وا�ستغاث« :يا نور الدين»؛ فات�صل خربه بال�سلطان
�صالح الدين بن يو�سف بن �أيوب ،ف�أزال ظالمته ،فبكى الرجل �أ�شد من الأول
ف�سئل عن ذلك ،فقال� :أبكي على �سلطان عدل فينا بعد موته» .ويحق لعمر
احلق ل�سلطان عادل �أن تبكي لفقده العباد؛ ف�إن العدل حياة الأمة و�سبب عمران
البالد .انتهى.
هذا ما �أحببت �إيراده يف هذا الباب وفيه لأويل الب�صرية كفاية ،وقد
جعلت اخلامتة يف ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�سالمي والتمدن الأورباوي على
ح�سب الإمكان لكي تتم الفائدة املطلوبة والغاية املرغوبة.
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من ت�أمل يف �سريان قوة الأمة الإ�سالمية يف مبد�أ ظهور الإ�سالم ،وامتداد
عن�صرها يف الأقطار وتقدم �سلطتها وانت�شار �شريعتها يف غالب الأم�صار يف مدة ال
تزيد عن الثالثني �إىل الثمانني �سنة عن يد طائفة من العرب قليلة ،قد لبت دعوة
نبيها عليه ال�صالة وال�سالم حني دعاها للحق ،فانت�ضت �أمامه من غمد احلزم
والعزم والإميان �سيفًا ما قوي على �إغماده �أحد ،بل كافة �أمم العامل �أخذتها احلرية
واالنذهال وحتقق لديه ما لتلك ال�شريعة من الأ�سرار الإلهية وال�سيا�سية ال�شرعية
التي جعلت العامل ينقاد لأمر بعث اهلل به نبيه باحلق للنا�س �أال وهو الإقرار
بوحدانية اهلل تعاىل واتباع �سنن القوانني الإلهية املبنية على العدل .ف�أدى عليه
ال�صالة وال�سالم ر�سالة ربه للنا�س وبث يف الوجود �أنوار العدالة واالهتداء .ثم
قام بعد نبيهم لإمتام تلك الدعوة اخللفاء الرا�شدون ،و�سلكوا من ال�سبل ما به قوام
وانت�شار هذا الدين ،و�أح�سنوا ال�سيا�سة مع اخللق ونهجوا �أقوم ال�سبل التي ت�ؤدي
بالإن�سان �إىل احلق ،وبثوا يف الوجود روح العدل والإميان فانتع�شت �أرواح العباد،
ودانت لهم جميع البالد .ثم نهج من واالهم من خلفاء الدول الإ�سالمية منهج
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�سلفائهم باتباع اخلطط امل�ؤدية لتقدم هذه الأمة وامتداد �شريعتها يف الأقطار ،حتى
�أتاح اهلل لهم من الفتوحات العظيمة والتقدم ما كان �أ�شبه ب�سيل طمي على �آ�سيا
فعم العرب والعجم ،وجتاوز حدود ترك�ستان �إىل الهند وال�صني ودخل �أرا�ضي
الروم الآ�سيوية م�شر ًفا على �أوربا واتخذ له جمرى �آخر فان�صب نحو فل�سطني ثم
�إىل م�صر و�إفريقية واجتاز البحر �إىل الأندل�س حتى بلغ ممالك املغرب الأورباوية.
وهذا كله مما يتعذر على جميع الدول الأورباوية متلكه حني ذاك ،ما مل تكن عناية
من اهلل �سبحانه وتعاىل �أراد بها انت�شار هذا الدين ،ليكون �سبب انتظام العامل
وانت�شالهم من ورطات التهور واجلهل؛ ف�إنه بينما كانت �أوربا وقتئذ تخبط يف
ظلمات اجلهل خبط ع�شواء ،كان التمدن الإ�سالمي �آخ ًذا باالنت�شار �شي ًئا ف�شي ًئا
يف الأر�ض .والأمة العربية منت�ضية �سيف العدل ال�ستئ�صال جراثيم اجلهالة من
عن�صر الوجود ،حتى ت�سنى لها يف �أقل من قليل متدين �أكرث الأمم و�إر�شادهم لطرق
ال�صواب .وكان حتت اخلالفة الإ�سالمية حينئذ ذاك يف دم�شق ال�شام (�أعني
دولة الأمويني) ثم الأنبار ثم انتقل �إىل بغداد (�أعني دولة العبا�سيني) ،وكانت
عوا�صم امل�سلمني وقتئذ تزهو بالعلماء و�أرباب الفنون وال�صنائع كما كانت بغداد
ًّ
حمطا لرجال التجارات امل�شرقية واملغربية ،تلوح يف �سمائها جنوم العلماء وتتباهى
بتقدمها على جميع البالد.
قال امل�ؤرخون كانت بغداد ت�شتمل على ثالثني �ألفًا من الق�صور وثمانية
ج�سور رخامية على دجلة واثنى ع�شر �ألف طاحون بجانبيه وثمامنائة م�سجد
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وثالثمائة جامع وثمامنائة مدر�سة واثنى ع�شر �ألف مكتب وثمانية ع�شر �ألف حمام
ونيف .وكانت مبا �أنها كر�سي اخلالفة مركز التجارة بني امل�شرق واملغرب فكان فيها
�أكرث من �ألف خان للقوافل و�أربعمائة �سوق للأقم�شة .وهذا دليل على ما كان لها
من �سعة دائرة التجارة واخلريات.
قالوا ومل يوجد مدينة كبغداد ال يف العلوم وال يف ال�صنائع ونحوها يف
مدة �أجيالها اخلم�سة؛ فال الكوفة وال املدينة وال ال�شام قاعدة اخلالفة الأموية وال
القاهرة حتت العلويني وال �سمرقند وال دلهي وال قرطبة وال الق�سطنطينية مع عظم
بنائها و�شهرتها.
خ�صو�صا و�سائر املمالك الإ�سالمية عمو ًما يف
ويف احلقيقة كانت بغداد
ً
زمن الدولة العبا�سية تتمايل كالعرائ�س ب�سعة دائرة املعارف والعلوم؛ ف�إن اهلل
ملا �صرف امللك عن الأمويني �إىل هذه الدولة الها�شمية ،ثابت الهمم من غفلتها
وثارت الفطن من رقدتها ،وكان �أول من َع ّن((( منهم بالعلوم �أبا جعفر املن�صور،
قالوا« :وكان مع براعته بالفقه ،كلفًا بعلم الفل�سفة وخا�صة يف علم النجوم ،ثم
تاله الر�شيد وهو باعتبار بدء اخلالفة من �إبراهيم الإمام �ساد�سهم وباعتبارها من
ال�سفاح خام�سهم» وقام هذا اخلليفة �أي�ضً ا بخدمة العلوم والدين �أمت قيام ،وهو
أهدي بزمانه ل�شارملان ملك فران�سا ال�ساعة الدقاقة التي عدت يف وقتها من
الذي � َ
ف�ضائل العرب كما �سي�أتي تف�صيل و�صفها .ثم ملا �أف�ضت اخلالفة البنه امل�أمون متم
((( من َع َّن منهم :من َظ َهر منهم( .م).
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ما بد�أ فيه جده املن�صور ،و�أقبل على طلب العلوم و�سام ملوك الروم �صلته مبا لديهم
عن كتب الفل�سفة ،ف�أر�سلوا له ما ا�ستح�ضرهم منها ،وكلف لرتجمتها مهرة العلماء
فرتجمت له على غاية ما �أمكن ،وجعل يحث النا�س على قراءتها ويرغبهم فيها.
جمال�سا للعلماء � ًآن�سا باحلكماء حتى بلغت �شم�س اخلالفة يف زمانه
وكان ال يزال ً
�أق�صى درجة ال�صعود ونال العامل الإ�سالمي غاية ال�س�ؤدد واملجد.
وكان امل�أمون يحب العلماء من كل نوع ويكرمهم ال�سيما علماء الأفالك.
ومن املنجمني يف �أيامه كان حب�ش احلا�سب املروزي الأ�صل البغدادي الدار ،وله
ثالثة �أزياج �أولها امل�ؤلف على مذهب ال�سند هند ،والثاين املمتحن وهو �أ�شهرها
�ألفه بعد �أن رجع �إىل معاناة الر�صد و�أوجبه االمتحان يف زمانه ،والثالث الزيج
ال�صغري املعروف بال�شاه ،وله خالفها وبلغ من العمر مائة �سنة .ومنهم �أحمد
بن كثري الفرغاين �صاحب املدخل �إىل علم الأفالك يحتوي على جوامع كتب
بطليمو�س ب�أعذب لفظ و�أبني عبارة .ومنهم عبد اهلل بن �سهل بن نوبخت كبري
القوم يف فن النجوم ،ومنهم حممد بن مو�سى اخلوارزمي ،ومنهم ما �شاء اهلل
اليهودي كان يف زمن املن�صور وعا�ش �إىل �أيام امل�أمون .ومنهم يحيى بن �أبي من�صور
رجل فا�ضل كبري القدر مكني املكان .وملا عزم امل�أمون على ر�صد الكواكب ،تقدم
�إليه و�إىل جماعة من العلماء ف�أ�صلحوا �آالته ب�شما�سية بغداد((( وجبل قا�سيون
((( ب�شما�سية بغداد :مر�صد ال�شما�سية �أن�شئ يف خالفة امل�أمون 218هـ ،وهو من املرا�صد الفلكية التاريخية ،موجود يف
بغداد يف حي ال�شما�سية( .م).
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بدم�شق ومن احلكماء يوحنا البطريق الرتجمان موىل امل�أمون� ،أمي ًنا على ترجمة
الكتب احلكمية ح�سن الت�أدية للمعاين� ،ألكن الل�سان((( يف العربية ،وكانت
الفل�سفة �أغلب عليه من الطب.
ومن الأطباء �سهل بن �شابور ويعرف بالكو�سج ،كان بالأهواز يف ل�سانه
خوزية وتقدم بالطب يف �أيام امل�أمون ،وكان �إذا اجتمع مع يوحنا بن ما�سويه
ق�صر عنهم يف
وجيورجي�س بن بختي�شوع وعي�سى بن احلكم وزكريا الطينوري ّ
العبارة ال يف العالج.
وكان امل�أمون قد قر�أ يف كتب الأوائل �أن دور الأر�ض يكون �أربعة وع�شرين
�ألف ميل ،ف�أراد حتقيق ذلك ف�أمر بني مو�سى الثالث امل�شهورين وهم :حممد
و�أحمد واحل�سني �أوالد مو�سى بن �شاكر ،وكانوا يعلمون جي ًدا علم الهند�سة
واحلبل واملو�سيقى ب�أن يحققوا ذلك ويحرروه ف�س�ألوا عن الأر�ض املت�ساوية،
ف�أخربوا ب�صحراء �سنجار وحققوا ذلك بارتفاع القطب ال�شمايل بعد عملية طويلة
ال حمل لذكرها هنا.
وكان امل�أمون �أكرم اخللفاء و�أحبهم للعلم والعلماء ،و�أقام بزمانه يف بغداد
مر�ص ًدا فلك ًّيا ما زال �إىل زمن هالكو فدر�س مع ما در�س منها.
((( �أَ ْل َكن الل�سان :ال ُيح�سن التحدث بالعربية مِن ُعجمة يف ل�سانه( .م).
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وهكذا نالت هذه الأمة يف زمن هذا امللك وغريه من اخللفاء ما جعلها
�أن تفوق العامل ب�أ�سره بتقدمها يف العلوم واملعارف� ،إىل درجة ما �أدركتها �أمة
قط ف�إن همم اخللفاء الإ�سالمية كانت موجهة نحو تقدم هذه الأمة وترقيها بكل
ما �أمكن من الو�سائل الالزمة والأ�سباب ،فكم منحوا من اجلوائز للمرتجمني
والأدباء وقربوا منهم من احلكماء والعلماء! وكان �إذا امتدح �أحدهم بق�صيدة �شعر
�أجاز من�شئها بكذا وكذا دينا ًرا ،و�إذا �أ ّلف �أحد كتابًا و�أهداه خلزائنهم يكافئونه
�إما بوظيفة من وظائف الديوان اخلا�ص ويدنونه منهم ويقربونه ،و�إما �أن يقطعوه
من ال�ضياع ما يكفيه ويكفي ذريته من بعده .وما ذلك �إال لرتغيب الأمة يف
العلوم وحثها على طلب املجد ،حتى تقاطرت نحو �أبوابهم العلماء وا�ستنارت
العقول و�أ�صبح كل يت�سابق �إىل الت�أليف والت�صنيف .وما م�ضى على ذلك �إال
جيالن �أو ثالثة حتى انبثت بوا�سطة هذه الأمة روح العلوم واملعارف يف االقطار،
ونال ملوكها ب�سيا�ستهم من ال�شهرة ما طبق الآفاق ،و�أ�صبحت املمالك الإ�سالمية
كال�شمو�س بالإ�شراق وقد �شهد بتقدمها بالف�ضل وعظم �سطوتها غالب م�ؤرخي
الإفرجن وملوكها �أي�ضً ا.
ومن ذلك ما نقله �صاحب «ك�شف املخبا عن فنون �أوربا» عن فلتري �أحد
امل�ؤرخني امل�شهورين قال« :وكان ملوك الإفرجن جمي ًعا ت�ستخدم الأطباء من
العرب واليهود ،والتزم البابا يوحنا الثامن �أن يدفع للم�سلمني يف كل �سنة خم�سة
وع�شرين �ألف رطل من الف�ضة وذلك �سنة  ،877وقد دخلوا �إيطاليا ونهبوا كني�سة
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مار بطر�س ،وفتكوا باجليو�ش الفرن�ساوية الذين كانوا �ساروا �إىل رومية لإجارة �أهلها
حتت راية القائد لوتاريو�س .ويف القرن الثاين ع�شر كان امل�سلمون م�ستولني يف
�إ�سبانيا على �أح�سن البلدان منها بورتغال ومر�سية والأندل�س وبلن�سية وغرناطة
وطرطو�شة ،وامتد ملكهم حتى �إىل وراء جمال ق�سطيل و�سريقو�سه� .أما دار اخللفاء
(يعني الأمويني) فكانت يف قرطبة ،وفيها بنوا امل�سجد العظيم امل�شهور قبوه،
مرفو ًعا على ثالثمائة وخم�سة و�ستني عمو ًدا وهو من مرمر غريب ال�صنعة بديع
الإتقان .ومل يزل معروف �إىل الآن با�سم م�سك (�أي م�سجد) مع �أنه حول كني�سة.
وكانت ال�صنائع والفرو�سية والأبهة يف عهدهم يف مزيد ،وكان عندهم موا�ضع
�شتى للفرح واللهو� .أما علم امل�ساحة والفلك والهند�سة والكيميا والطب فلم يكن
�إال يف قرطبة دون غريها من �سائر املدن (و�أظنه �أ�شار بذلك �إىل مدن الأندل�س)؛
حتى �إن �صانكو ملك ليون امللقب بال�سمني ا�ضطر �إىل �أن ي�سافر �إليها لي�أخذ
الطب عن رجل كان م�شهو ًرا يف ع�صره ،فلما ا�ستدعى به امللك �أجابه قائ ًال� :إنْ
علي .وقال بع�ض امل�ؤلفني �إن امل�سلمني ملكوا من
كان للملك حاجة �إىل فليقدم َّ
البالد يف مدة ثمانني �سنة بعد الهجرة ما مل ميلكه الرومانيون يف ثمامنائة �سنة.
وقال �أي�ضً ا يف «ك�شف املخبا» نق ًال عن (فلتري) املذكور قب ًال�« :إن �أول �ساعة دقاقة
عرفت يف فرن�سا هي ال�ساعة التي �أهداها هارون الر�شيد �إىل �شارملان ملك فران�سا،
وقال يف �أبجدية الأوقات علم احل�ساب �إمنا �أخذ عن العرب يف �إ�سبانيا ثم �شهر يف
�إنكلرتا �سنة  ،1253وقال �صاحب معجم اجلغرافيا �إن البابا �سلو�سرتو�س الثاين
وكان يعرف �أو ًال با�سم جربرت �سار �إىل الأندل�س و�أخذ العلم عن العرب ،وكانت
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والدته يف �سنة  930وانتخب بابا يف �سنة  ،999وكان ماه ًرا يف علم امل�ساحة وجر
الأثقال والفلك ،وهو الذي بث رقم احل�ساب العربي يف �أوربا و�أول من عمل
�ساعة ذات رقا�ص.
وحيث جرى ذكر ال�ساعة فالبد من ا�ستيفاء الكالم عليها .قال م�ؤلف
املخرتعات العجيبة« :ذكر امل�ؤرخون من الفرن�سي�س �أن �أول �ساعة عرفت يف
بالدهم هي ال�ساعة التي �أهداها اخلليفة هارون الر�شيد �إىل �شارملان ملك فران�سا
وذلك يف �سنة  ،807وكانت بد ًعا يف ذلك الع�صر .حتى �أنها �أورثت رجال
الديوان حرية وذهو ًال ،والظاهر �أنها كانت من الآالت التي يديرها املاء املنحدر
وكان لها اثنا ع�شر بابًا �صغ ًريا تنق�سم بها ال�ساعات ،فكلما م�ضت �ساعة انفتح
باب وخرج منه كرات من نحا�س �صغرية تقع على جر�س فيطن بعدد ال�ساعات،
فار�سا على خيل وتدور
وتبقى الأبواب مفتوحة وحينئذ تخرج �صور اثني ع�شر ً
ملخ�صا ما ذكره يف ك�شف املخبا.
على �صفحة ال�ساعة .انتهى ً
وقد نا�سب هنا �أن نذكر ما نقله عن م�ؤرخي الإفرجن �أي�ضً ا �صاحب ال�شرف
واملجد الوزير الأعظم خري الدين با�شا التون�سي يف كتابه «�أقوم امل�سالك يف معرفة
�أحوال املمالك» ،فقال:
ففي تاريخ دروي وزير املعارف العمومية الآن ما معناه بينما �أهل �أوربا
تائهون يف دجى اجلهالة ال يرون ال�ضوء �إال من �سم اخلياط� ،إذ �سطع نور قوي
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من جانب الأمة الإ�سالمية من علوم �أدب وفل�سفة و�صناعات و�أعمال يد وغري
ذلك؛ حيث كانت مدينة بغداد والب�صرة و�سمرقند ودم�شق والقريوان وم�صر
وفا�س وغرناطة وقرطبة مراكز عظيمة لدائرة املعارف .ومنها انت�شرت يف الأمم
واغتنم منها �أهل �أوربا يف القرون املتو�سطة مكت�شفات و�صناعات وفنونًا علمية
ي�أتي بيانها .وفيها يقول :كانت الآداب قبل انت�شار العرب من جزيرتهم مت�أ�صلة
فيهم م�ؤداة بلغتني احلمريية يف اليمن والقر�شية يف احلجاز وبالأخرية جاء القر�آن،
(وال يخفى عليك �أن الذي يقابل ا ِحلمْيرَ ّية هو املُ َ�ض ِر ّية ،و�إنْ وقع الإجماع يف
القراءة على خ�صو�ص القر�شية)؛ ولذلك ا�شتهرت وا�ستمر خلو�صها �إىل وقتنا
هذا با�ستمرار كتب العلم والديانة .وما دخلت العجمة يف الل�سان �إال بدخول
الأمم يف الإ�سالم وتطاول ال�سنني .وللغة املذكورة من االت�ساع و�سعة املجال
ماال يخفى على مثافنها((( ال�سيما يف الأ�شياء التي بها قوام املعي�شة يف البادية،
�أو لتكرار ر�ؤيتهم لها �أو تكثرِّ حاجتهم �إليها فقد يكون لل�شيء الواحد عندهم
عدة �أ�سماء باعتبار تعدد �صفاته و�أحواله .وبكرثة الرتادف عندهم ات�سعت لهم
دوائر الآداب ال�شعرية؛ �إذ يقال �إن للع�سل عندهم ثمانني ا�س ًما وللثعبان مائتني
وللأ�سد خم�سمائة وللجمل �ألفًا ،وكذا ال�سيف وللداهية �أربعة �آالف ا�سم .وال
جرم �أن ا�ستيعاب مثل هذه الأ�سماء ي�ستدعي حافظة قوية ،وللعرب من قوة
احلافظة ِ
وح َّدة الفكر ماال ي�سع �أح ًدا �إنكاره .فمن م�شاهريهم حماد الراوية الذي
((( مثافنها :مالزمها( .م).
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ذكر يو ًما للخليفة الوليد �أنه ين�شد له يف احلال مائة ق�صيدة والق�صيدة من ع�شرين
�إىل مائة بيت فتعب امل�ستمع قبل املن�شد� .إىل �أن قال« :ومل يكن للعرب يف �أول
الأمر �إال تلك الآداب .ثم ملا ات�سعت لهم دوائر الفتوحات واختلطوا بالأمم الذين
�سبقوهم يف احل�ضارة ،ات�سع لهم نطاق املعارف؛ ف�أخذوا من اليونان ت�آليف �أر�سطو
و�شرحوها ب�إمعان نظر .لكن من �سوء البخت مل ي�أخذوا الفل�سفة من كتب اليونان
الأ�صلية و�إمنا تعلموها من الكتب املرتجمة بلغة �أهل ال�شام فهم ترجموا املرتجمة.
فلذلك ملا نقلها الفيل�سوف العربي حفيد ابن ر�شد يف �أوربا يف القرون املتو�سطة
وجد بها من التحريف �أكرث مما وقع فيها �أو ًال.
و�أما العلوم الريا�ضية فقد �صادف العرب املرمى فيها ،والف�ضل يف ذلك
للعلماء الذين جلبهم اخلليفة امل�أمون من الق�سطنطينية .ويف �أوائل القرن التا�سع
امل�سيحي �أمر اخلليفة املذكور عاملني من فلكية بغداد �أن يقي�سا م�سافة درجة واحدة
من خط الطول ب�صحراء �سنجار ويزناها ليثبت بذلك تكوير الأر�ض بامل�شاهدة،
وقد تبني ذلك باختالف ارتفاع القطب ال�شمايل عن طرف اخلط املقي�س .وقد
�شرح العرب كتاب �إقليدو�س وهذبوا زيج بطليمو�س وحرروا ح�ساب تعريج منطقة
الربوج ،كما حرروا الفرق بني �أوقات االعتدال والفرق بني ال�سنني ال�شم�سية
والزمنية فوجدوا بني ال�سنة ال�شم�سية وال�سنة الزمنية عدة دقائق ،واخرتعوا
للتحريرات �آالت جديدة� ،إىل غري ذلك مما يدل على ما للعرب من قابلية العلوم
الريا�ضية ،ومنهم حازت مدينة �سمرقند قبل �أوربا بكثري حمل ر�صد عجيب.
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و�أما ما ين�سب للعرب من اخرتاع اجلرب واملقابلة والأرقام احل�سابية امل�سماة عندنا
بالأرقام العربية ،فلم يثبت بل �إمنا تعلموا ذلك مع فل�سفة �أر�سطو بالتلقي من
غريهم ،وهي من العلوم التي وجدوها يف �إ�سكندرية .وميكن �أنهم نقلوا �إلينا على
ذلك الوجه البو�صلة (�أي بيت الأبرة ويقال له احلك) .والبارود الذي تعلموه من
�أهل ال�صني كما يعرتف لهم �أوربا مبزية اخرتاع الكاغد((( من القما�ش ،وبذلك
كرثت الكتب ودنت �أ�سعارها و�سهل الطبع وتوفرت نتائجه بعد وجوده.
وقد ا�شتهرت العرب �أي�ضً ا مبعرفة الطب الذي كانوا نقلوه من كتب
اليونان .والبن ر�شد تعليقات عديدة على كتب جالينو�س �شاهدة مبا ذكر .ومن
فال�سفتهم عدة �أ�شخا�ص �صاروا يف وقت واحد حكماء و�أطباء م�شهورين مثل:
�أبي علي بن �سينا املتوفى �سنة �ستة وع�شرين و�أربعمائة هجرية ،وابن ر�شد املذكور.
وقد بلغوا من ال�شهرة �إىل حيث �صار �أعدا�ؤهم يف ذلك الوقت يرغبون معاجلتهم
�إياهم ،كما يحكى �أن بع�ض ملوك ق�سطلية كان اعرتاه مر�ض اال�ست�سقاء فا�شتهى
�أن تكون معاجلته يف قرطبة ،وح�صل من لطف اخلليفة على الإذن يف �أن يذهب
ويداويه امل�سلمون .ومن م�آثر حكماء العرب كيفية تقطري املياه وا�ستعمال الراوند
و�أدوية كثرية.
ومن العلوم التي لهم الف�ضل فيها اجلغرافيا؛ و�سبب تقدمهم فيها �أن
ات�ساع فتوحاتهم ورغبتهم يف الأ�سفار اخلطرية الفرتا�ض احلج عليهم انتخب لهم
((( َ
الكاغَد :الورق( .م).
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املعرفة بكثري من البلدان ال�شا�سعة التي مل ي�صل �إليها �أهل �أوربا �أو ن�سوها بعدما
كانت معروفة لهم .ومن م�شاهريه يف هذا الفن �أبو الفداء وامل�سعودي والإدري�سي،
وهذا الأخري هو الذي ا�ستدعاه روجري ملك �صقلية و�ألف عنده كتابه الغريب
الذي �سماه «نزهة امل�شتاق» .و�أما علم التاريخ فمن ت�آليفهم فيه تاريخا امل�سعودي
و�أبي الفداء املذكورين وتاريخ املقريزي ،غري �أنها تواريخ خمت�صة ب�أبناء جن�سهم
وقل �أن يوجد بها الكرينيك مبعنى �أنهم ال ي�سربون منقوالتهم مب�سبار العقل كما
�أ�شار �إىل ذلك ابن خلدون ،وال يخرجون عن دائرة الوقائع املجردة .وال �سبب
لذلك �إال ما حكاه (�سدليو) يف تاريخه الآتي ذكره من �أن وجود الت�سلط من
امللوك يف بالد امل�شرق هو الذي كان مينع امل�ؤرخني من �شرح جميع الوقائع ببيان
�أ�سبابها للخطر الذي كان يلحقهم يف حكاية احلق.
و�أما �صناعة (الأر�شتكتور) �أي هند�سة البناء يف ا�صطناع الهيئات فلم
ي�شتغل العرب منهما �إال مبا يرجع �إىل �إتقان الأبنية حيث �إن �شريعتهم متنع
الت�صوير ،على �أن البناء نف�سه مل تظهر لهم فيه اخرتاعات غريبة؛ فالأ�صل
عندهم يف الأقوا�س املرفوعة على الأ�سطوانات �أن تكون �أكرب من ن�صف دائرة
وهذا ال�شكل �أخذوه من �أبنية البزنتيني وهم �أمة من اليونان ،واعتا�ض العرب عن
ال�صور الذهنية واملج�سدة التزين بالنق�ش امل�سمى عندهم بنق�ش حديدة .وكان يف
الأ�صل ر�سو ًما لها مدلوالت ثم جمرد خطوط متقاطعة �شبيهة باحلروف العربية
التي ميكن �أن ي�صور منها �أ�شكال جيدة ظريفة ،وكث ًريا ما تتعجب من �إتقان تلك
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احلروف حني تراها على الزرابي والأقم�شة امل�شرقية .ومن م�آثر العرب ا�صطناع
اجلوابي والفوارات والتزويق بالذهب والأحجار الثمينة كاملرمر التي كانوا يجلبونها
من امل�شرق ومن مقاطيع �إ�سبانيا اجلنوبية .ومن �أ�شهر �أبنيتهم اجلامع العظيم الذي
بناه عبد الرحمن الأول يف قرطبة وكان به �ألف وثالثة وت�سعون �أ�سطوانة و�أربعة
�آالف و�سبعمائة قنديل .ثم ق�صر الزهراء الذي ال يت�أخر عن اجلامع املذكور يف
العظم وقد بناه عبد الرحمن الثالث على �شاطئ الوادي الكبري ،وبه ينبوع عظيم
يفور منه �شبه باقة من الزئبق ثم ينعك�س يف ق�صعة من املرمر .ومن بديع �أبنيتهم
حمراء غرناطة التي هي يف �آن واحد ق�صر وح�صن ،وبها عدة �أمور ت�صلح �أن تكون
مث ً
خ�صو�صا و�سطها امل�سمى ببطحاء الأ�سود.
اال للطافة البناء وح�سنه
ً
و�أما التجارة فقد كان للعرب ح�سن رغبة فيها يف �سائر الأوقات ،ثم ملا
امتدت �سلطتهم من الربيني وهي جبال بني فرن�سا و�إ�سبانيا �إىل جبال همالي
التي ب�أق�صى �شمال الهند� .صاروا �أكرب جتار الأر�ض .و�أما الفالحة فال يعلم لهم
نظري فيها؛ �إذ لي�س لغريهم ما لهم من االقتدار على جلب املياه وتوزيعها بلطف
يف مزارعهم الوا�سعة حتت �شم�سهم املحرقة ،ف�سريتهم يف ذلك ال�سائر بها �إىل
الآن �أهل بلن�سية رو�ضة �إ�سبانيا �صاحلة �أن جنعلها �أ�سوة نقتدي بها يف فالحتنا
الفران�ساوية .و�أما ال�صناعات ف�إن العرب تعلموا جميعها ملا دخلوا بلدان الرومانيني
العظيمة حتى �صاروا من �أحذق �أربابها ،وكفاهم �شهرة يف ذلك �سالح طليطلة
التي كانت حتت �سلطانهم ب�إ�سبانيا ،وحريريات غرناطة واجلوخ الأخ�ضر والأزرق
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مبدينة كون�سة ،وال�سروج واخلروج واجللود بقرطبة .وكان �أهل �أوربا ي�شرتون هذه
املهمات ب�أغلى ثمن ويتناف�سون فيها مع �شدة نفرتهم من �أهلها املخالفني لديانتهم.
وباجلملة فقد بلغت �إ�سبانيا من العمران �إىل هذه ال�شهرة يف القرون الأوىل من مدة
اخللفاء؛ حيث كانت الفنت عنها �أ�سكن من امل�شرق ،وقد تزايد منو �سكانها �إىل �أن
�صار مبدينة قرطبة وحدها مائتا �ألف دار و�ستمائة جامع وخم�سون مار�ستانًا وثمانون
نف�سا.
مكت ًبا عموم ًّيا وت�سعمائة حمام ومليون ً
جما �إجمال ًّيا للتمدن الذي ن�شره العرب من �شاطئ تاج وهو
فهاك برنا ً
واد كبري ب�إ�سبانيا �إىل وادي هندو�س بالهند .متدنًا يكاد يخطف نوره الأب�صار،
ولكنه ل�سرعة منوه كان ًّ
معر�ضا للعطب .قال« :ومتدن �أوربا اليوم كان �أبط�أ يف النمو،
ولكنهم ح�صلوا بعد انقالبات وك�سوفات على ما ميكن به طول البقاء املعتاد يف
كل بطيء النمو» .وقال يف بيان امتداد ملك العرب« :قد امتد ملكهم يف ظرف
مائة �سنة من ظهور الإ�سالم مثل ما ميتد عظيم اخللقة فا ًحتا ذراعيه اللتقاط �شيء،
فبلغ من �أق�صى الهند �إىل برييني الكائنة بني فرن�سا و�أملانيا ،وقدر امتداد هذا امللك
من �سبعة ع�شر �إىل ثمانية ع�شر �ألف فر�سخ ومل يبلع هذا املبلغ دولة من الدول
املا�ضية .وقد ا�ستمرت الديانة والل�سان و�أحكام القر�آن نافذة يف غالب البلدان
التي فتحوها ،واغتنمت �أوربا يف القرون املتو�سطة مكت�شفات و�صنائع وعلو ًما ،و�إن
كان منها ما �أخذوه من غريهم لكن لهم الف�ضل يف تهذيب ذلك وتخليده بعدهم.
ثم يف الن�صف الثاين من القرن العا�شر امل�سيحي توجه الراهب الفرن�ساوي جربري
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الذي جل�س على الكر�سي البابوي با�سم �سلف�سرت الثاين �إىل م�سلمي �إ�سبانيا.
وقر�أ هناك علم اجلرب والفلك و�أجرى لأهل �أوربا الن�صرانية منه ًال((( جدي ًدا من
معارف العرب ،وجمع خزانة جليلة من الكتب و�صنع كرتي ال�سماء والأر�ض».
انتهى ما �أمكن تلخي�صه من كالم الوزير امل�شار �إليه (�أي دروي وزير املعارف
بفران�سا).
ويف تاريخ العرب ل�سدليو مدر�س علوم التاريخ ب�إحدى مدار�س فران�سا
و�أحد �أع�ضاء جمعية املعارف بها ما معناه�« :أين منذ مدة طويلة تنوف على
الع�شرين �سنة .و�أنا م�شتغل ببيان مزايا العرب على غريهم من الأمم فيما يتعلق
بالعلوم والقدم يف التمدن مدة قرون متطاولة من �أيام اليونان بالإ�سكندرية �إىل
�أيام الع�صر اجلديد ،فلزمني �أن �أجمع ما تي�سر يل من الأدلة على عظم هذه الأمة
التي مل ُي ْع َرف قدرها �إىل الآن و�أعر�ضه على ما لغريي ممن تكلم عليها ،فيت�أ�س�س
تاريخا لها عموم ًّيا و�إن كان ذلك مما ال تفي به طاقة �إن�سان واحد .وقبل ال�شروع
ً
يف ذلك على وجه االخت�صار يلزمني �أن �أندب النا�س �إىل الت�أمل يف �أحوال هذا
اجلن�س الذي كان كثري الفتوحات عدمي اال�ستيالء عليه يف �سائر مغازيه ،ومل يزل
مدة �أربعة �آالف �سنة على حال واحد يف اكت�ساب الف�ضائل واملزايا التي متيز بها
على غريه والرتاتيب والعادات اخلا�صة به .ومن حجج ذلك �أن الوقت الذي
كانت فيه املمالك القدمية يف مبد�أ تكوينها ذات حرية كان هذا اجلن�س �إذ ذاك
((( منهل :م�صدر( .م).
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قائ ًما بنف�سه قاد ًرا على الإغارة على غريه ،فقد كانت ملوك بابل وم�صر من ذلك
اجلن�س مدة ت�سعة ع�شر قرنًا قبل التاريخ امل�سيحي .ثم بعد �أن رجع �إىل حدوده
الأ�صلية دفع عن نف�سه �سلطة الفراعنة وملوك ال�شام وامتنع من ت�سلط قي�صر
و�إ�سكندر ،ودام يف ا�ستقالله �ضد الرومان الذين كانوا ملكوا الدنيا وبعد ظهور
النبي  الذي جمع العرب �أمة واحدة تق�صد مق�ص ًدا واح ًدا ظهرت للعيان
�أمة كثرية مدت جناح ملكها من نهر طاج يف �إ�سبانيا �إىل نهر الغاجن يف الهند،
ورفعت على منار الإ�شادة �أعالم التمدن يف �أقطار الأر�ض �أيام كانت �أوربا مظلمة
بجهاالت �أهلها يف القرون املتو�سطة ك�أنها ن�سيت باملرة ما كان عندها من التمدن
الروماين واليوناين .وبعد انق�سام ممالك الإ�سالم مل تتعطل العلوم والآداب التي
نتجت على �أيديهم ف�إن خلفاء بغداد وقرطبة وم�صر و�إنْ �ضعفت قوتهم امللكية
وال�سيا�سية ،ف�إن �سلطتهم الروحانية مل تزل قوية مطاعة يف كل جهة الجتهادهم
يف تو�سيع دوائرها بقدر طاقتهم ،وقد نال الن�صارى الذين ا�ستطاعوا �إخراج العرب
من �إ�سبانيا باخللطة معهم يف احلروب معارفهم و�صنائعهم واخرتاعاتهم ،ثم املغل
والرتك الذين ت�سلطوا على �آ�سيا وتداولوها كانوا خدمة يف العلوم ملن تغلبوا عليها
من فرق العرب.
و�إىل الآن مل نطلع يف �أوربا على الأ�صول التي تبني لنا عادات العرب
اطال ًعا تا ًّما� ،إذ مل يعرف عندنا عن تواريخهم �إال تواريخ �أبي الفداء و�أبي الفرج
واملقريزي وابن الأثري ونبذة من تاريخ ابن خلدون ،وجنهل باملرة تواريخ كثرية
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نود لو جند من يرتجمها لنا ،و�إنْ كان املقدار الذي عندنا كاف ًيا يف رد غلط من
غلط من �أهل �أوربا يف �ش�أن العرب .ثم �إين ذكرت يف تاريخنا هذا ما يتعلق
بفتوحات اخللفاء الأولني بتاريخ بني �أمية يف دم�شق وقرطبة وبتاريخ دولة بني
العبا�س يف بغداد والفاطميني مب�صر .وبانق�سام املمالك الإ�سالمية بامل�شرق بعد
ت�سلط الرتك واملغل عليهم ،فبينت جميع ذلك بقدر الطاقة وزدت عليه �شي ًئا مل
يوجد يف التواريخ ال�سالفة وهو برنامج التمدن العربي الذي تو�شحت عروقه يف
الدنيا القدمية وا�ستمرت �آثاره ظاهرة �إىل الآن لكل من يبحث باجلد من �أ�صل
املعارف منا .وفى �أوائل القرن الثامن من تاريخنا تبدل ولوعهم بالفتوحات باجلد
يف املعارف والعلوم ،فكانت �إذ ذاك قرطبة وم�صر وطليطلة وفا�س والرقة و�أ�صبهان
تت�سابق يف ميدان العلوم مع بغداد حتت بني العبا�س .وترجمت يف تلك املدة
كتب اليونان وقدمت يف املدار�س و�شرحت ،و�سرت حركات عقولهم يف جميع
مواد املعارف الإن�سانية فنتج عنها من االخرتاعات الغريبة ما �شاع �صيته يف
�أوربا فتبني بال �إ�شكال �أن العرب هم �أ�ساتيذنا بال �إنكار ،لأنهم جمعوا الأدوات
امل�ؤ�س�سة عليها تواريخنا املتو�سطة ،وبد�ؤوا بكتابة الرحالت واخرتعوا الت�آليف يف
تاريخ وفيات الأعيان .وو�صلوا يف �صناعة اليد �إىل غاية ال حتد وبقية �آثار �أبنيتهم مما
يدل على ات�ساع معارفهم ،وكذلك اخرتاعاتهم الغريبة تزيد بيانًا لف�ضائلهم التي
مل ينزلوا �إىل الآن منزلتهم التي ي�ستحقونها ب�سببها .ف�إن علوم الفيزيك والطب
والتاريخ الطبيعي والكيميا والفالحة ملا جاءت يف �أيديهم زاد فيها الغريب مع
كونها من املح�سو�سات التي ال ت�صرف لها هممهم �صر ًفا تا ًّما ،فكيف بالعلوم
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العقلية التي اجتهدوا فيها اجتها ًدا يفوق احلد من مبد�أ القرن التا�سع �إىل انتهاء
القرن اخلام�س ع�شر؟!
ثم نقول ما ن�سبة ما عرفناه الآن منهم ببحثنا �إىل ما بقي جمهو ًال لنا
من ذلك .وباجلملة فالعرب هم منبع فهومنا ومعارفنا ومل نزل �إىل الآن نطلع
على �أ�شياء من خمرتعاتهم التي كانت من�سوبة لغريهم كلما قر�أنا كتبهم .ثم
قال يف �ش�أن التمدن العربي�« :إنهم كانوا يف القرون املتو�سطة خمت�صني بالعلوم
من بني �سائر الأمم ،وانق�شعت ب�سببهم م�صائب الرببرية التي امتدت على �أوربا
حني اختل نظامها بفتوحات املتوح�شني ،ورجعوا �إىل الفح�ص عن ينابيع العلوم
القدمية ومل يكفهم االحتفاظ على كنوزها التي عرثوا عليها ،بل اجتهدوا يف
تو�سيع دوائرها وفتحوا طرقًا جديدة لت�أمل العقول يف عجائبها» .ثم ا�ست�شهد بقول
�إ�سكندر هميلط�« :إن العرب خلقهم اهلل ليكونوا وا�سطة بني الأمم املنت�شرة من
�شواطئ نهر الفرات �إىل الوادي الكبري يف �إ�سبانيا وبني العلوم و�أ�سباب التمدن،
فتناولتها تلك الأمم على �أيديهم لأن لهم مبقت�ضى طبيعتهم حركة تخ�صهم �أثرت
يف الدنيا ت�أث ًريا ال ي�شبه بغريه؛ فكانوا يف طبيعتهم خمالفني لبني �إ�سرائيل الذين
ال يطيقون خلطة �أحد من النا�س فيخالطون غريهم من غري �أن يختلطوا به وال
يتبدل طبعهم بكرثة املخالطة ،وال ين�سون �أ�صلهم الذي خرجوا منه .وما �أخذت
�أمم �أملانيا يف التمدن �إال بعد مدة طويلة من فتوحاتهم بخالف العرب؛ ف�إنهم كانوا
يحملون التمدن معهم فحينما حلوا حل معهم ،فيبثون يف النا�س دينهم وعلومهم
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ولغتهم ال�شريفة وتهذيباتهم و�أ�شعارهم ال�شهرية التي هي �أ�سا�س بنى عليه
(املن�سنقر والرتبدور)(((» .ثم قال بعد ذلك« :ونعود الآن فنقول �إنه ثبت عندنا مبا
�صنفه العرب واخرتعوه يرجحان عقولهم .الغريب يف ذلك الوقت الذي و�صل
�صيته �إىل �أوربا الن�صرانية ،وهذا حجة على �أنهم كما قال غرينا ونحن نعرتف
به �أ�ساتيذنا ومعلمونا» .انتهى ما نقله الوزير الأعظم خري الدين با�شا عن هذين
امل�ؤرخني ال�شهريين وفيه لأويل الألباب كفاية.
وما كان لهذه الأمة من �سعة املعارف والتقدم يف ميادين الف�ضل �إمنا كان
نا�ش ًئا عن احتاد ممالكها و�سيا�سة ملوكها وو�ضعهم الأمور يف موا�ضعها واحرتامهم
للأ�صول ال�شرعية وتفوي�ضهم �أَ ِز َّمة الأحكام لذوي الدراية والكفاية ،ونظرهم يف
�أهميات ال�سيا�سة نظر العاقل احلكيم وعدم ا�ستبدادهم يف �أمور الأمة وم�شاركتهم
لأرباب احلل والعقد من الر�ؤ�ساء والعلماء فيما ينبغي �إجرا�ؤه يف �أحوال اململكة
و�سيا�ستها من جلب نفع �أو دفع مكروه .ال كما يتوهمه البع�ض من �أن امللوك
يف �صدر الدولة الإ�سالمية كانوا م�ستبدين بالأمر دون �أرباب احلل والعقد؛ بل
الأمر بخالف ذلك ف�إن مهمات ال�سيا�سة والإدارة يف اململكة ال يتم نظامها ما مل
ُتطرح يف ميدان الت�أمل والتدبر وتبدي �أرباب احلل والعقد �آراءهم يف ذلك على
مقت�ضى الظروف ومنا�سبات احلال؛ ف�إنهم على كل حال �أدرى ب�أحوال الرعية
((( املن�سنقر والرتبدور:طائفتان من ال�شعراء الغنائيني ظهرت يف القرون الو�سطى ب�أملانيا وفرن�سا ،واللفظتان دخيلتان،
�أملانية وفرن�سية( .م).
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لرتدد نظرهم للنا�س والوقوف على ما ينا�سب حالهم و�أطوارهم .ف�إن امللك ما
دام ملتز ًما ق�صره دون مائة حجاب ال يتمكن من ر�ؤية �أحد �إال الوزراء والكرباء،
قل �أن يقف على حقيقة �أطوار عامة النا�س و�أحوالهم ،ولو مهما عرفوه بذلك
ولي�س اخلرب كالعيان .لذلك كانت �سيا�سة اخللفاء غري خارجة عن احتاد الآراء
و�إقرار العلماء والوزراء �سواء على جلب نفع �أو دفع مكروه .ومما يحقق ما قلناه
م�سري ال�سيا�سة العربية على منهج واحد وثبات ملكها وتوايل منو جناحها حني
ما كانت �أمور الأمة ال ت�صدر عن امللك ما مل يقر عليها �أرباب احلل والعقد بعد
الرتوي واالختبار �إىل قيام املتوكل اخلليفة العا�شر من العبا�سيني (وذلك يف �سنة
 332هجرية)؛ ملا �أراد اال�ستبداد بالأمر وك�سر �شوكة �أمراء اململكة وانفراده مبهام
ال�سيا�سة �س ّبب انق�سام هذه الدولة وتفرق كلمتها� ،إىل �أن ن�ش�أ عن ذلك �ضياع
امللك من �أيدي العبا�سيني وخراب البالد وت�شتت الكلمة ،وذلك ب�أن ا�ستدعى
من �أمراء الأتراك ورعاعهم من �سلمهم قيادة اجليو�ش ووالهم احلر�س و�سلم
بع�ضهم �أَ ِز َّمة الأحكام وقربهم منه و�أدناهم و�أبعد �أمراء العرب و�صـادرهم،
ومنهم من قتله كالوزير حممد بن عبد امللك الزيات ف�إنه �أخذ جميع ماله وعذبه
يف ال�سجن ثم قتله �شر قتلة وق ّوى �شوكة ه�ؤالء الأغراب �إىل �أن �صارت بيدهم
مفاتيح الأمور وعظم حملهم يف قلوب النا�س .ملا ر�أوا من مكانتهم من اخلليفة
حتى خالفوا الأحكام ومدوا يد التعدي ،على النا�س و�أول ما فتكوا بعد متردهم
كان بنف�س اخلليفة املتوكل وهجموا عليه يف جمل�سه لي ًال يتقدمهم �أحد �أمرائهم
املدعو ببغى ال�صغري وهربوه بال�سيوف ثم �أقيمت بعده البيعة البنه املنت�صر .ثم
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�أخذت �أمور اخلالفة ال�سيا�سية باالنحطاط وتراجعت تلك الأمة عن مركزها
الأ�صلي �إىل الوراء عندما عظمت �شوكة الأغراب ،وتالعبت بامللك يد الأغرا�ض
والأهواء وا�ستبد الأمراء بالأطراف و�أوجب الأمر واختالف الآراء �إىل انق�سام
وعا�ص م�ستبد
هذه الدولة �إىل عدة دول ال حمل لذكرها هنا ما بني �أمري م�ستقل ٍ
وملك متغلب �إىل غري ذلك من االنقالبات التي كان �سبب من�شئها التفريط
وحب اال�ستبداد بالأمر وتداخل يد الأغراب باملُ ْلك .على �أن �أول انق�سام ح�صل
يف دول الإ�سالم انق�سامها �إىل ثالث :العبا�سيني يف بغداد والعلويني يف م�صر
والأمويني يف الأندل�س (�أي الغرب) ،لكن كانت كل دولة قادرة حينئذاك على
اال�ستح�صال على �أ�سباب التقدم والفتوحات واملدافعة عن امللك� ،إمنا اخللل الذي
طر�أ عليها و�سبب تال�شيها هو انق�سام االنق�سام �أي�ضً ا يف امل�شرق ،و�أما الغرب ف�إنها
�صارت �أ�شبه مبلوك الطوائف بعدما نالت يف زمن الأمويني من العز واملنعة والتقدم
يف املعارف ما طبق ب�صيته الآفاق ،ثم ترتب على انق�سامها �سقوط الأندل�س من يد
امل�سلمني وف�ض ًال عن تلك االنق�سامات .وبينما جروح هذه الأمة تقطر بالدم وما
اندملت بعد من جرى هذه االنقالبات �إذ دهمها هالكو بجيو�ش التتار �سنة 655
هجرية فخ ّرب ممالك الإ�سالم وانقر�ضت عن يده اخلالفة العبا�سية يف بغداد،
وكان �آخرها امل�ستع�صم ،ثم تال ذلك نكبة تيمور التي فعلت باملمالك الإ�سالمية
ما �س ّود �صحف التاريخ بذكره ال�شنيع ،و�أفقد الإ�سالم بقية ما كان لهم �إثر تلك
الأهوال من ال�صنائع واملعارف ودر�س �أعالم الف�ضل وذهب ب�أرباب الفنون �إىل
بالده فيما وراء النهر.
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ثم يف �أثناء ذلك �صدم امل�سلمني تيار �أعظم من ذلك و�أ�شد؛ وهي احلروب
ال�صليبية التي دامت حروبها يف ال�شرق متواترة ،وجيو�ش الإفرجن �إليها متقاطرة
مدة جيلني ،حتى هلكت العباد و�ضاق بالنا�س الزرع وتعطلت �أ�سباب العمران.
�سخر اهلل رجال الدولة الأيوبية التي �أطف�أت تلك الفتنة العظيمة ،وانتهى
�إىل �أن ّ
من ثم اخل�صام بعد مواقع وحروب بني امل�سلمني والإفرجن دارت بها الدائرة �أخ ًريا
على الإفرجن وطردهم امل�سلمون من ال�شرق وارتاحت بعدها نو ًعا اخللق.
فهذه كانت عاقبة االنق�سام وتعدي ال�سالجقة على الن�صارى والأجانب
الزوار جلب هذه احلرب العظيمة التي كانت �سب ًبا لفقدان �أعظم املعارف
الإ�سالمية ،وو�سيلة تو�صل بها الإفرجن �إىل �أ�سباب التمدن والوقوف على املعارف
الإ�سالمية بكرثة املخالطة التي �أدتهم �إليها هذي احلرب العظيمة.
ثم بعد تال�شي وا�ضمحالل دول اخللفاء وغريهم من ملوك العرب ،مازالت
الدول التي ت�شعبت بعدها يف �صعود وهبوط �إىل �أن ت�أ�س�ست �سنة  699الدولة
العثمانية و�ضمت �إليها جميع املمالك الإ�سالمية املتفرقة و�أح�سنت ال�سيا�سة مع
النا�س و�سارت �أمور ملكها على قدم النجاح باحرتام ملوكها للأ�صول ال�شرعية،
و َر َّدت للعامل الإ�سالمي روح القوة واملجد .ومل تزل �إىل الآن �صاحبة ال�سيادة يف
كل مكان ومن م�شاهري ملوكهم ال�سلطان �سليمان .ثم ملا �أف�ضت اخلالفة يف وقتنا
هذا �إىل ال�سلطان ابن ال�سلطان ال�سلطان الغازي عبد احلميد خان �أ�شرقت �شم�س
اخلالفة يف برج جديد ،وق ّوم هذا امللك العادل �أود ممالكه مبا �سنه من القوانني

85

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�سالمي

العدلية وبث �أ�سباب التمدن وروح العلوم واملعارف بني النا�س ،ومل يزل �أدام
اهلل �سلطانه باذ ًال جهده يف تقدم ممالكه املحرو�سة مبا يجريه فيها من الإ�صالحات
والتنظيمات و�إن�شاء املدار�س وتعميم املعارف رغ ًما عن مقاومة املكابرين ،وما
يحول دون ذلك من ال�صعوبات مما هو م�شاهد بالعيان وما ي�ؤمل به تقدم ممالكه
�إىل درجة الكمال من التمدن والعمران �أ َّيد اهلل �سرير �سلطنته و�ش ّيد بالعز �أركانها
ون�صر مدى الزمان �أعوانها .اهـ.
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اعلم ان انت�شار التمدن يف �أوربا �إمنا كان ابتدا�ؤه يف �إ�سبانيا حني ما كان
امل�سلمون م�ستولني عليها ،وقبل ذلك كان �أهايل �أوربا ال يعرفون �سوى الفتك وال
يتفاخرون بغري ال�سلب والنهب .لكن لكرثة خمالطة الإ�سبانيول والإفرجن مل�سلمي
الأندل�س وغريهم� ،أخذوا عنهم بع�ض عوائد حميدة وعلوم مفيدة ومن ثم امتد
التمدن �إىل فرن�سا و�إنكلرتا حتى عم جميع �أوربا .و ُذكر يف مقدمة «�أقوم امل�سالك»
�أن الإمرباطور �شارملان الذي �أ�س�س دعائم ال�سيا�سة والأحكام كان �أول ملك ظهر
يف �أوربا من وقت �سقوط الدولة الرومانية �إىل �سقوط دولة الإغريق التي كان
تخت مملكتها الق�سطنطينية العظمى وهو الذي �أدخل العلوم والأعمال ملمالكه،
أ�س�س
وكان يفني غالب �أوقاته يف قراءة العلوم وكان جمل�سه حمفو ًفا بالعلماء و� ّ
يف باري�س مدر�سة جامعة ل�سائر املعارف .ومبثل هاته امل�آثر ح�صل من ال�سمعة يف
�أقطار الأر�ض ما ا�ستمال اخلليفة هارون الر�شيد �إىل �صحبته ومهاداته بتحف منها
�ساعة مل تزل �إىل الآن يف �أحد ق�صور فران�سا (وهي ال�ساعة التي مر معنا ذكرها)
قال« :ثم بعد وفاة الإمرباطور املذكور وفقدان تدبريه ،تعطلت تلك امل�صالح
وتنازلت �أوربا وبقيت مغمورة يف دجى اجلهل �ستمائة �سنة ،ويف هاته املدة كانت
وط�أً لأقدام الربابرة الذين كانت دولهم تتداول عليها .ومع ذلك الف�شل التام ف�إن
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�أهل الكني�سة منهم كانوا حمافظني على املعارف وعلى الل�سانني اللذين لوالهما
ما انتفع بتلك الكتب وهما اليوناين والالتيني؛ فالنا�س ممنونون لهم بذلك .ويف
القرن احلادي ع�شر الذي هو خام�س قرون الهجرة النبوية ،ظهرت مبادئ علوم
و�صناعات وهند�سة يف الأبنية فانت�شت بها هياكل يف الناحية الغربية من �أوربا.
و�أخذ علم الفل�سفة يف النمو بني حماورات كالمية ومنازعات جدلية .وظهر حزب
الفر�سان الذين ا�شتهروا با�سم «الكفاليري» وهم جماعة من وجوه النا�س حتالفوا
على �أن يحاربوا يف اهلل للمدافعة عن حرية الن�سوة وامل�ست�ضعفني من �سائر الأهايل،
و�أن ال يالحظوا يف �أفعالهم ال�سيما املحاربة �سوى مقت�ضيات ال�شرف الإن�ساين
وعلو الهمة ولو مع �أعدى الأعادي مث ًال ،يرحمون من ي�سرتحمهم وال يجهزون
على جريحهم وال يبتزون �سلب قتيلهم.
ومن �أواخر هذا القرن �إىل �أوا�سط القرن الثالث ع�شر ،كانت حروب
ال�صليبيني مع امل�سلمني الفتكاك بيت املقد�س وقطع ا�ستيالئهم على الأمم يف
زعمهم .قال :و�إمنا �أ�شرنا لهاته احلروب والفر�سان؛ لبيان ما لها من الدخل يف
التمدن الأورباوي؛ ف�إن م�ؤرخيهم يقولون �إن تلك احلروب ،و�إن هلكت فيها
نفو�س عديدة و�أموال غزيرة بدون احل�صول على املق�صود بالذات ،ف�إنها �أعقبت
نتائج نافعة لهم؛ منها �أنهم من ذلك الوقت �شرعوا يف ترتيب الع�ساكر ،وتعلموا
مبوا�صلتهم لأهل امل�شرق �صناعة التجارة والزراعة ونحو ذلك ،وتخلقوا ب�أخالق
احل�ضر ،وتعودوا بالأ�سفار ال�ستك�شاف �أحوال الأقطار ،فاطلعوا على �أحوال �آ�سيا
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املتو�سطة و�أحوال ال�صني كما ذلك مبني بت�آليف (ماركو بولو) .وباجلملة فبال�سبب
املذكور ،وهو خمالطة الأوروباويني للأمة الإ�سالمية املتقدمة عليهم يف التمدن
واحل�ضارة ،كان ابتداء التمدن عندهم ال �سيما يف القرن الثالث ع�شر ،ثم تهذب
حتى و�صل �إىل ما هو م�شاهد اليوم.
ومن �أعظم الأ�سباب التي �أعانت �أوربا على التمدن اخرتاع الطبع الذي
�سبب انت�شار العلوم ،ون�ش�أ عنه من املنفعة بني الأمم ما ال يو�صف .قيل �إن الذي
اخرتع طبع الكتب غتمربغ من �أهايل ميان�س ب�أملانيا .و�أول ما طبع منها كتاب يف
�أ�شعار اللغة الالتينية وذلك يف �أوا�سط القرن اخلام�س ع�شر .وقال بع�ض امل�ؤرخني:
�صناعة الطبع قد اختلف الأقوال يف خمرتعها؛ فبع�ضهم ن�سبها �إىل منتز وبع�ضهم
�إىل �إ�سرتابورغ وهارمل وبع�ضهم �إىل فين�سيا ورومية ،وبع�ضهم �إىل فلورن�سة وبل�سيل.
ويف رواية �أدريان جونيو�س �أن خمرتع الطبع هو يوحنا ك�سرت من هارمل طبع على
خ�شب كتابًا فيه حروف و�صور على وجه واحد ،وذلك يف �سنة  .1438قال :ويف
�سنة � 1442أن�ش�أ يوحنا فو�ست مطبعة يف منتزو طبع فيها كتابًا ،وزعم بع�ض �أن
�أول كتاب طبعه كان كتاب املزامري .وقال �آخر ال�شك �أن الطبع كان معرو ًفا عند
�أهل ال�صني وذلك قبل تاريخ امل�سيح ب�أحقاب عديدة ،والأقوال يف ذلك كثرية
والأ�صح �أن انت�شار الطبع مل يكن �إال يف الأزمان الأخرية.
وباجلملة فالطبع هو ال�سبب الأعظم النت�شار املعارف والعلوم وقد �أعان
�أوربا على �إن�شاء املدار�س الكثرية ،وتعميم الفوائد والعلوم حتى �أ�ضحت مدار�سها
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ال يعزب عنها علم من العلوم وال فن من الفنون .وحازت �أهاليها من التمدن
�أ�سمى مكان وقد تفننوا يف كل �شيء وبرعوا يف كل فن و�أ�صبحوا �أح�سن العامل
اال و�أقلهم م ً
ثروة و�أعظمهم جتارة بعد ما كانوا �أ�سو�أهم ح ً
اال ،وت�سابقت علما�ؤهم
وم�ؤلفوهم �إىل االخرتاعات العجيبة والت�آليف الغريبة وتعميم املعارف وت�أ�سي�س
املدار�س واملعامل وا�صطناع الأدوات والآالت لت�شغيل ال�صنائع و�أخ�صها
املن�سوجات التي بها تو�سعت دائرة التجارات الأورباوية ،وحازت �أوربا متام الرثوة
والغنى حتى قيل كما يف «ك�شف املخبا» �أنه بلغ يف �سنة  1874عدد املعامل يف
�إنكلرتا ووال�س و�سكوتالند و�إرالند ( )1274معم ًال وعدد امل�ستخدمني وال�صناع
فيها ( )1.005.685منهم ( )394.044ذكو ًرا (� )611.641إناثًا ،وبلغت الب�ضاعة
التي خرجت من �إنكلرتا �إىل اخلارج يف �سنة  )591.531.758( 1879لرية،
وبلغت قيمة املجلوب لفرن�سا يف ال�سنة املذكورة ( )183.793.480لرية �إنكليزية
(جنيه) ،وبلغت جملة املخارج منها يف ال�سنة املذكورة ( )126.523.600لرية
ويف الإح�صائيات �أن قيمة املجلوب �إىل بالد الرو�سيا بلغت يف �سنة 1860
( )101.183روب ًال وكل روبل عبارة عن �أربع فرنكات وقيمة اخلارج منها
بلغت ( .)52.854.021وبلغت قيمة املجلوب �إىل �أو�سرتيا يف ال�سنة املذكورة
( )229.631.472فلورين وكل فلورين عبارة عن فرنكني ون�صف ،وبلغت قيمة
اخلارج منها على ما ذكره يف ك�شف املخبا ( .)306.829.716وهذا كله عن
�إح�صائيات �سنة  1860و�سنة  1879م�سيحية ،فكم تكون حت�سنت احلال من
وقتها �إىل الآن يعني �سنة  ،1887و�أظنه �أ�ضعاف ما ذكر لأن الأ�شغال والتجارات
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الأورباوية �آخذة بالنمو واالزدياد يو ًما عن يوم ،وقال� :إنه يوجد حمل يف �إرالند
يخ�ص �أحد الإنكليز فيه �أربعة �آالف �شخ�ص م�ستخدمني يف عمل القم�صان
ي�صنعونها ب�أدوات النار ،وهذا القدر مبنزلة �سبعة �آالف �شخ�ص .ف�أي فرق يرى
الآن يف بالد الإنكليز وقد �صارت متد جميع الدنيا مب�صنوعاتها وتك�سو النا�س
والديار واحليوان مبن�سوجاتها ،بعد �أن كانت تبعث الثياب �إىل هوالند لت�صبغ هناك
وتعاد �إليها لتبيعها ،وبعد �أن كانت تنتظر �أحد الفارين من فران�سا وغريها �أن ي�أتي
�إليها ويبث فيها �صنعة من ال�صنائع ،ف�إن هذا الديباج الذي ي�سمونه دام�سك
(دام�سقو) �أ�صل �صنعه كان يف دم�شق ثم حاكاهم فيه �أهل هوالند ،ويف �سنة
 1571هرب منهم جماعة ب�سبب ظلم الأمري �ألفا وجوره عليهم ،فجاءوا �إىل بالد
الإنكليز و�صنعوه فيها.
قال م�ؤلف «املخرتعات العجيبة»� :أما �صنعة الن�سج فقد كانت معروفة
يف بالد ال�صني من قبل �أن تعرف يف �أوربا بدهر طويل ،والغزل عندهم والن�سيج
�إمنا هو من �شغل الن�ساء .و�أول من �صنع ثياب ال�صوف يف بالد الإنكليز رجالن
قدما من برايان ،ثم قدم من هوالند �صباغون وبزازون و�صناع للحرير ،و�شهروا
هذا ال�صنائع بني الأهلني وذلك يف �سنة  .1567ثم قال يف عبارة �أخرى« :و�إذا
نظرنا يف �أحوال �إنكلرتا هذا القدمي وجدنا �أن مالب�س �أهلها �إمنا كانت من جلود
احليوانات ،و�إن ثياب زعمائهم مل تكن �إال من الكربا�س اخل�شن ك�أمنا هو م�سح
حتى �إن الفر�سان الذين تنوه بهم التواريخ كانوا �إذا نزعوا عنهم الدروع اللماعة
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ي�شف عناه ثياب اجللد .فلما عرف الن�سج يف الأع�صر املت�أخرة كان الغزل كما ال
قي�ض اهلل �أرك
يخفى من �صنع الن�ساء ،وبقي احلال على ذلك ده ًرا طوي ًال �إىل �أن ّ
ريت((( و�ألقى يف روعه ا�ستنباط �آلة للغزل تكون دائمة احلركة فوفق �إىل ذلك
وجنح ما �أمكن» .قالُ « :ولد �أرك ريت املذكور يف �سنة  1732وبقي �إىل �سن �ستة
يح�صل من حرفته
وثالثني من عمره خامل الذكر م�شتغ ًال باحلالقة ،ومل يكد ِّ
�شي ًئا زائ ًدا على قوت يومه� ،إال �أنه كان ذا فكر �صائب يف جر الأثقال ،فما زال
يعمل فكره يف اخرتاع �آلة الغزل حتى ت�س ّنى له ما ق�صده لكن بعد �صعوبات
�شتى .فلما ا�شتهر خمرتعه �أجازت له الدولة �أن ي�ستبد مبنافعه �إىل مدة مديدة،
ف�أن�ش�أ معم ًال يف دربي .ومل مت�ض عليه مدة حتى �أحرز �أموا ًال طائلة وطار ذكره
بني النا�س فحدث يف ا�ستنباطه هذا يف �أ�شغال الن�سيج تغيري عظيم من تنقي�ص
ال�صناع وترخي�ص �سعر الثياب» .اهـ.
�أقول �إمنا �أحببت �إيراد هذه اجلملة ملا بها من العربة لكل عاقل يرى كيف
�أن الإنكليز ،والأجدر �أن يقال جميع �أوربا بعد لب�سهم امل�سوح وال�صوف اخل�شن،
�أ�صبحوا من التمدن يف درجة خ َّولتهم التفنن مبالب�س احلرير والتنعم يف ظالل
الرفاهية ورغد العي�ش ،وكيف �أن الهمم الب�شرية تخرج بالإن�سان من ح�ضي�ض
اجلهل �إىل ذرى املجد وكمال التقدم؛ ف�إن ما بلغته الأمم الأورباوية الآن من
التمدن واملعارف والتفنن بالعلوم وال�صنائع قد جعلها �أغنى العامل و�أعظمهم قوة،
((( �أرك ريت ،Richard Arkwright :خمرتع �آلة غزل القطن ،وكانت تعمل �أوتوماتيك ًّيا بالطاقة املائية( .م).
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والف�ضل يف ذلك لذوي العقول الفادحة من علمائهم وخمرتعيهم الذين ما تركوا
من �صعاب الأمور �شي ًئا �إال وذللوه مبا اخرتعوه من الآالت والأدوات وال�صنع
العجيبة والت�سهيالت الغريبة ،و�أخ�صها قوة البخار التي �سارت بها ال�سفن
البخارية وال�سكك احلديدية وتوفرت ب�سببها نتائج الأ�شغال التجارية ،وكرثت
املعامل ال�صناعية وقرب توا�صل الأبدان والبلدان �إىل غري ذلك من املنافع التي
تربهن عن مزيد تقدمهم باملعارف وعل ِّو هممهم.
قالوا �إن �أول خمرتع لآلة البخار مركيز ور�س�سرت الإنكليزي ،وذلك يف
زمن �شارل�س الأول يف �سنة  ،1663و�أول جتربة �أجراها كانت يف مدفع وذلك ب�أن
ملأ نحو ثالثة �أرباعه ما ًء ثم �سد خرقه وفمه و�أدناه من النار نحو �أربع وع�شرين
�ساعة فانفلق بدفع �شديد فدله ذلك على �أن قوة البخار �أعظم مما يدركه الإن�سان.
و ُروي عنه �أنه قال« :قد جعلت املاء ينبعث من اجلدول ارتفاع �أربعني قد ًما والإناء
الذي فيه بخار يرفع �أربعني �إناء ملئت ماء»� .إال �أن ما �أنتجته فكرته مل يكن كاف ًيا
للح�صول على متام تلك القوة� ،أو لأن النا�س يف زمانه مل يكرتثوا بذلك .ثم يف
�سنة ّ 1690فكر يف �ش�أنها املهند�س داين�س بابني الفرن�ساوي الذي ين�سب له
الفرن�سي�س ذلك االخرتاع� ،إىل �أن ركب يف �سنة  1695الآلة البخارية يلب�ستون
وهو �شيء ي�شبه مدق املكحلة ،ثم قام مرتني�سو كومن وم�سرت كني فتزجرالد
وهودون بلور ووط وبلطون ،وبعد ذلك قام القبطان �شانك ف�أن�ش�أ �سفينة لت�سافر
�إىل كندة يف مدة حرب الأمريكانيني وجنح .ويف �سنة  1681اخرتاع يابان �آلة من
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هذا القبيل ،ثم قام �صفري ف�صنع �أداة لإ�صعاد املاء وذلك يف �سنة  .1698ثم
قام غريهم وكل منهم �أتقن �شي ًئا �أو زاد فيه .قالوا :و�أول باخرة �أن�شئت يف �إنكلرتا
كانت يف �سنة  ،1815ويف �إرالندا �سنة  ،1820و�أول باخرة �سافرت �إىل بالد
الهند كانت يف �سنة  1828وكان �إن�شاء البواخر احلربية يف �إنكلرتا �سنة .1833
ويف �سنة � 1775صنع املاكنجي بريا الفران�ساوي الآلة املذكورة و�ألقاها على وادي
دوب بفران�سا ،ويف �سنة � 1781ألقى على وادي �صون بفران�سا �أي�ضً ا �سفينة كبرية
من ذلك النوع .ويف �سنة  1803قام بباري�س فلطن الأمريكاين وو�ضع على وادي
�سون �أول وابور تام بالعجالت وذلك مبعونة �أحد �أبناء وطنه ويدعي ليون�سطن.
ولكن مل يتم هذا العمل املفيد بفران�سا لعدم اعتناء الدولة به يف ذلك الوقت،
وملا �آي�س فلطن من جناح �سعيه هناك حمل خمرتعة �إىل وطنه يف �أمريكا و�أ�شهره
بها ،ويقول �أهل فران�سا �إن من �سوء البخت عدم اجنذاب بال الدولة يف ذلك
الوقت لهذه النتيجة الباهرة .اهـ.
وحيث ورد معنا يف معر�ض الكالم ذكر املدفع؛ فالبد من �إيراد بع�ض
�أقوال تتعلق بتاريخ اخرتاعه .قال يف «ك�شف املخبا» :زعم بع�ض �أن ا�ستعمال
املدافع كان يف �سنة  ،1338وزعم بع�ض �أنها عرفت يف حرب كر�سي وذلك يف
�سنة  ،1346وقيل �إن الإنكليز ا�ستعملوها يف ح�صار كايل �سنة  .1347وقال
بع�ضهم �أن برن�س وال�س املعروف بالأ�سود ل�سواد درعه وري�شته انت�صر على فيليب
فلوي ملك فران�سا عند نهر �سم ،وكان من �أقوى الأ�سباب التي �أعانته على ذلك
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بع�ض مدافع كانت مع ع�سكره ،ف�إن املدافع مل ي�شهر ا�ستعمالها قبل تلك الواقعة
�إال بنحو اثنى ع�شرة �سنة ومل ُيعلم من كان املخرتع لها» .اهـ.
وفيليب امل�شار �إليه ويل امللك يف �سنة  ،1328ويوجد يف برج جرمانيا
مدفع طوله ثمان وع�شرون قد ًما ون�صف قدم وو�سع قطريه قدم ون�صف ،ووزن كلته
مائة وثمانون رط ًال وملئه من البارود �أربعة وت�سعون رط ًال ويعلم من نق�ش ر�سم
عليه �أنه �صنع يف �سنة  ،1529ف�أما �أحداث البارود فكان قبل ا�ستعمال املدافع
بع�شر �سنني وذلك يف �سنة  ،1336يعنى �إحداثه يف �أوربا؛ لأن البارود كان معرو ًفا
عند ال�صينيني من قبل امل�سيح ،لكن كان ا�ستعماله لل�صالح ال للتدمري كتمهيد
الطرق ودك التالل ونحو ذلك .وظن بع�ضهم �أن خمرتع البارود راهب من برو�سيا
ا�سمه خمائيل �شوارتز ،ولعله نقله عن العرب كما ن�سب -البع�ض اخرتاعه �إليهم،
و�إنْ �صح ذلك ف�إنهم هم �أي�ضً ا نقلوه عن ال�صينيني.
هذا ويف �سنة  1544ا�ستعمل فر�سان الإنكليز الفرد �أي الطبنجة .ومن
�أعجب ما اخرتعه الأورباويون �سلك الربق (التلغراف) الذي ن�ش�أ عنه من الفوائد
وت�سهيل الأ�شغال ماال ينكر ف�ضله ،فمن كان ي�صدق �أن خ ًربا ي�ستدعي تبلغيه
من بلد لآخر �سفر ع�شرة �أو خم�سة �أيام �أو �أقل �أو �أكرث يبلغ وي�أتي جوابه بدقائق
قليلة من الزمن؟ فهذا لعمر احلق ملن �أعظم ما يحق ملخرتعه الذكر و�أال ينكر
ف�ضل اخرتاعه َم َدا الدهر ملا به من الفائدة العظيمة بتبليغ الأخبار جتارية كانت �أو
�سيا�سية ب�أ�سرع من �شرب الطري .و�إذا �أردنا ا�ستق�صاء فوائده يكل عنها القلم مع
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�أنها �أ�شهر من نار على علم .و�أما اخرتاعه فقد كان على ما ذكره يف «ك�شف املخبا»
بعد تعب فكر وجهد روية ،ففي �سنة  1794ن�صب ريزر تلغرا ًفا ميكن ا�ستعماله
�إال �إنه �أقل فائدة من امل�ستعمل الآن ،وقد كان قبل ذلك ا�ستدل العلماء على
�إمكان تبليغ خرب من بلد �إىل �آخر ب�أ�سرع وقت حني ا�ستعمل فرنكلني الأمريكاين
الطيارة املعروفة بالبالون وظهر له خا�صية الكهربائية الربقية؛ وذلك �إنه �صعد بتلك
مفتاحا .فلما
الطيارة يف يوم ذي دجن وكان قد ربط مر�ستها �إىل وتدين و�أناط بها ً
غ�شيها الغمام وجد �أن بع�ض خيوطها قد تنف�ش وجتافى عن بع�ض منت�ص ًبا ف�أدنى
فتبحر العلماء من ثم يف �إيجاد طريقة
برجمته من املفتاح ف�أح�س ب�شرر الربقَّ .
لتبليغ الأخبار للمحالت ال�شا�سعة بوا�سطة �أداة واكت�شفوا على �أ�شياء تنا�سب
ذلك� ،إىل �أن و�ضع ريزر التلغراف املقدم ذكره ثم قام بعده من �صحح و�أتقن هذه
العملية �إىل �سنة  1837قام الدكتور كوك وويت�سطون و�أخذا رخ�صة من الدولة
لإجراء هذه العملية يف بالد الإنكليز .ويف �سنة  1842ن�صب امل�سرت ود الأ�سالك
على دعائم ،وقد كانت من قبل يف الأر�ض متر من حلق من الفخار وبذلك �سهل
ن�صب الأ�سالك غليظة من احلديد بدل النحا�س فنق�صت امل�صاريف نحو الن�صف،
وهكذا ما زال العلماء يجتهدون بتح�سينه و�إتقانه حتى ا�ستعمل كما نراه الآن
وامتد ا�ستعماله يف �إنكلرتا ثم فران�سا وجميع �أوربا� ،إىل �أن و�صل �إىل امل�شرق وهم
مل يزالوا يوجدون طرقًا �سهلة ال�ستعماله ويتفننون بتنظيمه و�إتقانه .ويا لها من
م�أثرة عظيمة وفائدة عميمة.
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وملا كانت اكت�شافات واخرتاعات الأورباوبني التي من هذا القبيل كثري ًة
جدا فقد اقت�صرنا على ما �أوردناه منها يف هذا الباب نظ ًرا لأهميته ،وهو دليل
ًّ
ٍ
كاف على ما لهم من �سعة دائرة املعارف التي بلغوا بها �أق�صى درجة التمدن
وحازوا مزيد ال�شهرة والتقدم ،و�آثارهم بالفنون واملعارف ال تنكر وهي �أ�شهر من �أن
تذكر .وما ذاك �إال من �إقبالهم على العلوم ،وت�أ�سي�سهم املدار�س العظيمة املنتظمة
وتعا�ضدهم على امل�صالح الوطنية ،بكل ما تقت�ضيه الهمم الب�شرية والواجبات
الإن�سانية .ومن �أراد االطالع على متام �أحوالهم و�أ�صول متدنهم وعمران ممالكهم
وتقدم بالدهم وتوفري ثروتهم ،فلرياجع كتب التاريخ والرحالت احلديثة التي
حتتوي على �أخبارهم امل�شاهدة بالعيان .ف�سبحان خالق الإن�سان ومزينه بالعقل
وهو الهادي �إىل �أقوم ال�سبل .انتهى.
يقول الفقري رفيق بن املرحوم حممود بك بن املرحوم خليل بك ال�شهري
بابن العظم الدم�شقي ،هذا ما تي�سر يل جمعه و�إيراده يف هذا الكتاب ،فلعل �أن
تكون به لأبناء الوطن فائدة تر�شد �إىل ال�صواب .وقد ا�ستعنت على ت�صحيحه
بالعامل الفا�ضل والبحر احلرب الفهامة الكامل �صاحب الغرية والف�ضيلة ال�شيخ
عبد الهادي جنا امل�صري الإبياري حفظه العزيز الباري ،ف�أرجو ممن اطلع عليه وحل
حمل القبول لديه �أن يعامل ق�صوري بالغفران �إذ �إنه �أول ما ت�صديت له الت�أليف
وكان الفراغ من تبيي�ضه نهار االثنني الواقع يف  28جمادى الأوىل �سنة 1304
هجرية على �صاحبها وعلى �آله �أف�ضل ال�صالة و�أمت التحية.
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احلمد هلل الذي جعل التمدن والعمران �سب ًبا يف بقاء نوع الإن�سان،
وال�صالة وال�سالم الأمتان على �سيدنا حممد �أ�شرف بني عدنان وعلى �آله ذوي
الرباعة الفائقة و�أ�صحابه ذوي الهمم العالية وال�صفات الرائقة� ،أما بعد ...فيقول
الفقري �إىل اهلل م�صطفى حممد ق�شي�شة قد مت طبع كتاب «البيان يف التمدن و�أ�سباب
العمران» وهو كتاب جليل املزية كبري الأهمية ،و�إن �صغر حجمه فقد غزر علمه
فلله در م�ؤلفه وحمرره وم�صنفه ،فقد �أهدى فيه در ًرا و�أو�ضح غر ًرا حتى ا�ستحق
املدح بكل ل�سان على ما �أ�سداه من البيان ،وكان متام طبعه باملطبعة الإعالمية
ذات امل�آثر البهية يف يوم اجلمعة املوافق  14رجب الأ�صب من عام �أربعة وثلثمــائة
و�ألـف من هجـرة من خلفــه اهلل على �أكمـل و�صف.
 نهاية المتن 
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�سل�سلة «يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي»
صدر يف هذه السلسلة

العـــودة �إلــى الـــذات ،ت�أليف علي �شريعتي.
()1
احلياة الروحية يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد م�صطفى حلمي.
()2
امر�أتنا يف ال�شـريعة واملجتمــع ،ت�أليف الطاهر احلداد.
()3
الإ�سالم دين الفطرة واحلرية ،ت�أليف عبد العزيز جاوي�ش.
()4
املــــر�أة والعمـــل ،ت�أليف نبوية مو�سى.
()5
متهيد لتاريخ الفل�سفة الإ�سالمية ،ت�أليف م�صطفى عبد الرازق.
()6
دفـــاع عـن ال�شـريعـة ،ت�أليف عالل الفا�سي.
()7
مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية ،ت�أليف الطاهر ابن عا�شور.
()8
جتديد الفكر الديني يف الإ�سالم ،ت�أليف حممد �إقبال ،ترجمة حممد يو�سف عد�س.
()9
طبائع اال�ستبداد وم�صارع اال�ستعباد ،ت�أليف عبد الرحمن الكواكبي.
()10
املدر�ســة الإ�سـالمية ،ت�أليف حممد باقر ال�صدر.
()11
الإ�سالم و�أ�صول احلكم ،ت�أليف علي عبد الرازق.
()12
التون�سي.
الدين
خري
أليف
�
ت
املمالك،
أحوال
�
معرفة
يف
امل�سالك
أقوم
�
()13
ّ
ال�صعيدي.
احلرية الدينية يف الإ�سالم ،ت�أليف عبد املتعال
()14
ّ
الر�سالة احلميدية يف حقيقة الديانة الإ�سالمية وحقية ال�شريعة املحمدية ،ت�أليف ح�سني اجل�سر.
()15
ال�سنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث ،ت�أليف حممد الغزايلّ.
()16
القر�آن والفل�سفة ،ت�أليف حممد يو�سف ُمو�سى.
()17
ك�شف املخ َّبا عن فنون �أوربا ،ت�أليف �أحمد فار�س ال�شدياق.
()18
املر�شد الأمني للبنات والبنني ،ت�أليف رفاعة الطهطاوي.
()19
نبي.
()20
�شروط النه�ضة ،ت�أليف مالك بن ّ
الطهطاوي.
مناهج الألباب امل�صرية يف مباهج الآداب الع�صرية ،ت�أليف رفاعة
()21
ّ
جوهري.
نه�ضة الأمة وحياتها ،ت�أليف
()22
طنطاوي ّ
ّ
البيان يف التمدن و�أ�سباب العمران ،ت�أليف رفيق العظم.
()23
( )25( - )24حتــرير املــر�أة ،ت�أليف قا�سم �أمني ،وتربية املر�أة واحلجاب ،ت�أليف طلعت حرب.
تنبيه الأمة وتنزيه امللة ،ت�أليف حممد ح�سني النائيني ،تعريب عبد املح�سن �آل جنف ،حتقيق عبد الكرمي �آل جنف.
()26
خاطرات جمال الدين الأفغاين احل�سيني ،ت�أليف حممد با�شا املخزومي.
()27
( )29( - )28ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف نظرية زين الدين ،ونظرات يف كتاب ال�سفور واحلجاب ،ت�أليف م�صطفى الغالييني.
يف االجتماع ال�سيا�سي الإ�سالمي ،ت�أليف حممد مهدي �شم�س الدين.
()30
ملاذا ت�أخر امل�سلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟ ،ت�أليف الأمري �شكيب �أر�سالن.
()31
املدنية الإ�سالمية ،ت�أليف �شم�س الدين �سامي فرا�شري ،ترجمة وتقدمي حممد م الأرنا�ؤوط.
()32
املدنيـــة والإ�سالم ،ت�أليف حممد فريد وجدي.
()33
امل�ســـئلة ال�شرقية ،ت�أليف م�صطفى كامل.
()34
وجهة العامل الإ�سالمي ،ت�أليف مالك بن نبي ،ترجمة عبد ال�صبور �شاهني.
()35
طلعة ال�شم�س �شرح �شم�س الأ�صول ,ت�أليف نور الدين عبد اهلل بن حميد ال�ساملي.
()36
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)(23

هذا الكتاب

ُطب�ع ألول م�رة ع�ام (1304ه��1887 /م) .ويعتب�ر بمثابة المتن الفكري لمش�روع رفيق العظم وأفكاره .ورغم
أنه أول كتاب أ َّلفه؛ فإنه اشتمل على ما يدل على وضوح رؤيته ،وتكامل تصوره للمشروع النهضوي ومرجعياته.

يأت�ي ليم ِّث�ل صرخ�ة ف�ي نقد المجتمع والواقع ،وتصحيح بع�ض التصورات حول :التمدن ،والعمران ،والتقدم،
والتعليم ،والحرية ،والعدل ،والهيئة االجتماعية ،وأصول الش�ريعة اإلس�المية وعالقتها بالتمدن والعمران؛ هذه الهموم
والهواجس التي ش�غلت المؤ ِّلف قبل قرن من اآلن هي نفس�ها ال تزال تش�غل اليوم المجتمعات اإلس�المية بل العالم
والمنطقي ،ولم
شمولي ال يزال هو الحل المقنع
أجمع ،مع تغير في تجليات المشكالت وصورها ،والتشخيص لحل
ّ
ّ
يتحقق هذا الحل منذ عصره إلى اليوم.

يقول الإمام الأكبر اأحمد الطيب عن الم�شروع:
إن هذا المشروع الذي تقوم به مكتبة اإلسكندرية  -وهي تستهدف إعادة نشر اإلنتاج العلمي والثقافي ألعالم

نهضتن�ا ف�ي العص�ر الحدي�ث  -ل ُيع�دُّ فيم�ا أرى  -من أهم المش�اريع العلمية نحو تأصي�ل المفاهيم الثقافية

في العالم اإلسالمي وإعادة تأسيس عقل إسالمي معاصر يستوعب أصوله ،ويعيش عصره .وإني أدعو إلى

ترجمة هذه األعمال إلى اللغات الحية ،وتعميم نشرها ،بكل الوسائل الورقية واإللكترونية.
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