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ِطلق عليه »اإع�دة اإ�شدار خمت�رات من الرتاث   اإن فكرة هذا امل�شروع الذي اأُ
/ الت��شع ع�شر  الإ�شالمي احلديث يف القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريَّنينْ
والع�شرين امليالِديَّني«، قد نبعت من الروؤية التي تتبن�ه� مكتبة الإ�شكندرية ب�ش�أن 
املعرفة،  جم�لت  خمتلف  يف  والعلمي  الفكري  الرتاث  على  املح�فظة  �شرورة 
بني  التوا�شل  لأهمية  ت�أكيًدا  املتع�قبة  لالأجي�ل  الرتاث  هذا  نقل  يف  وامل�ش�همة 
اأجي�ل الأمة عرب ت�ريخه� احل�ش�ري؛ اإذ اإن الإنت�ج الثق�يف - ل �شكَّ - تراكمي، 
واإن الإبداع ينبت يف الأر�ض اخل�شبة بعط�ء ال�ش�بقني، واإن التجديد الفع�ل 
ل يتم اإل مع الت�أ�شيل. و�شم�ن هذا التوا�شل يعترب من اأهم وظ�ئف املكتبة التي 

ا�شطلعت به�، منذ ن�ش�أته� الأوىل وعرب مراحل تطوره� املختلفة.

غري  �ش�ئد  انطب�ع  وجود  هو  القرنني  هذين  لختي�ر  الرئي�شي  وال�شبب 
�شحيح؛ وهو اأن الإ�شه�م�ت الكبرية التي ق�م به� املفكرون والعلم�ء امل�شلمون قد 
توقفت عند فرتات ت�ريخية قدمية، ومل تتج�وزه�. ولكن احلق�ئق املوثقة ت�شري اإىل 
غري ذلك، وتوؤكد اأن عط�ء املفكرين امل�شلمني يف الفكر النه�شوي التنويري - واإن 
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مر مبدٍّ وجزر - اإمن� هو توا�شل عرب الأحق�ب الزمنية املختلفة، مب� يف ذلك احلقبة 
احلديثة واملع��شرة التي ت�شمل القرنني الأخريين. 

يهدف هذا امل�شروع - فيم� يهدف - اإىل تكوين مكتبة متك�ملة ومتنوعة، 
ت�شم خمت�رات من اأهم الأعم�ل الفكرية لرواد الإ�شالح والتجديد الإ�شالمي 
املخت�رات  هذه  لإت�حة  ت�شعى  اإذ  واملكتبة  املذكوَرينْن.  الهجريَّنينْ  القرنني  خالل 
على اأو�شع نط�ق ممكن، عرب اإع�دة اإ�شداره� يف طبعة ورقية جديدة، وعرب الن�شر 
الإلكرتوين اأي�ًش� على �شبكة املعلوم�ت الدولية )الإنرتنت(؛ ف�إنه� ت�شتهدف يف 

املق�م الأول اإت�حة هذه املخت�رات لل�شب�ب ولالأجي�ل اجلديدة ب�شفة خ��شة. 

وي�شبق كلَّ كت�ب تقدمٌي اأعده اأحد الب�حثني املتميزين، وفق منهجية من�شبطة، 
ب�ل�شي�ق  والتعريف  جهة،  من  واجته�داتهم  الرواد  ب�أولئك  التعريف  بني  جمعت 
مب�  اأخرى؛  الجته�دات من جهة  تلك  فيه  الذي ظهرت  الجتم�عي  الت�ريخي/ 
املوؤلف  اآراء  اأ�ش��ًش� على  الت�أكيد  نه�شوية كربى، مع  فيه من حتدي�ت وق�ش�ي�  ك�ن 
واجته�داته والأ�شداء التي تركه� الكت�ب. وللت�أكد من توافر اأعلى مع�يري الدقة، 
ف�إن التقدمي�ت التي كتبه� الب�حثون قد راجعته� واعتمدته� جلنة من كب�ر الأ�ش�تذة 
املتخ�ش�شني، وذلك بعد من�ق�ش�ت م�شتفي�شة، وحوارات علمية ر�شينة، ا�شتغرقت 
جل�ش�ت متت�لية لكل تقدمي، �ش�رك فيه� ك�تب التقدمي ونظراوؤه من فريق الب�حثني 
الذين �ش�ركوا يف هذا امل�شروع الكبري. كم� ق�مت جمموعة من املتخ�ش�شني على 

تدقيق ن�شو�ض الكتب ومراجعته� مب� يوافق الطبعة الأ�شلية للكت�ب.
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هذا، وتقوم املكتبة اأي�ًش� - يف اإط�ر هذا امل�شروع - برتجمة تلك املخت�رات 
اإىل الإجنليزية ثم الفرن�شية؛ م�شتهدفة اأبن�ء امل�شلمني الن�طقني بغري العربية، كم� 
اأنح�ء  الراأي يف خمتلف  البحث واجل�مع�ت وموؤ�ش�ش�ت �شن�عة  �شتتيحه� ملراكز 
الع�مل. وت�أمل املكتبة اأن ي�ش�عد ذلك على تنقية �شورة الإ�شالم من الت�شويه�ت 
التي يل�شقه� البع�ض به زوًرا وبهت�نً�، وبي�ن زيف كثري من الته�م�ت الب�طلة التي 

هم به� امل�شلمون يف جملتهم، خ��شة من ِقَبل اجله�ت املن�وئة يف الغرب. ُيتَّ

اإن ق�شًم� كبرًيا من كت�ب�ت رواد التنوير والإ�شالح يف الفكر الإ�شالمي خالل 
ً يزال بعيدا عن الأ�شواء، ومن ثم ل  القرنني الث�لث ع�شر والرابع ع�شر الهجريني، ل
يزال حمدود الت�أثري يف مواجهة امل�شكالت التي تواجهه� جمتمع�تن�. ورمب� ك�ن غي�ب 
هذا الق�شم من الرتاث النه�شوي الإ�شالمي �شبًب� من اأ�شب�ب تكرار الأ�شئلة نف�شه� 
التي �شبق اأن اأج�ب عنه� اأولئك الرواد يف �شي�ق واقعهم الذي ع��شروه. ورمب� ك�ن 
هذا الغي�ب اأي�ًش� �شبًب� من اأ�شب�ب تف�قم الأزم�ت الفكرية والعق�ئدية التي يتعر�ض 
وخ�رجه�.  والإ�شالمية  العربية  داخل جمتمع�تن�  اجلديدة  الأجي�ل  اأبن�وؤن� من  له� 
ويكفي اأن ن�شري اإىل اأن اأعم�ل اأمث�ل: حممد عبده، والأفغ�ين، والكواكبي، وحممد 
ل الف��شي،  اإقب�ل، وخري الدين التون�شي، و�شعيد النور�شي، وم�لك بن نبي، وعالَّ
والط�هر ابن ع��شور، وم�شطفى املراغي، وحممود �شـلتوت، وعلي �شريعتي، وعلي 
عزت بيجوفت�ض، واأحمد جودت ب��ش� - وغريهم - ل تزال مبن�أًى عن اأيدي الأجي�ل 
اأغلبية البلدان العربية والإ�شالمية، ف�شاًل عن ال�شب�ب  اجلديدة من ال�شب�ب يف 

99 مقدمة ال�صل�صلة



على  يلقي  الذي  الأمر  اأمريكية؛  اأو  اأوروبية  يعي�ض يف جمتمع�ت  الذي  امل�شلم 
ن�شره�  اإع�دة  فقط  ولي�ض  الأعم�ل،  هذه  ترجمة  اأجل  من  م�ش�عًف�  عبًئ�  املكتبة 

.)� � واإلكرتونيًّ ب�لعربية وتي�شري احل�شول عليه� )ورقيًّ

والإبداع،  والتجديد،  الإحي�ء،  بني  للجمع  ي�شعى  امل�شروع  هذا  اإن 
والتوا�شل مع الآخر. ولي�ض اهتم�من� بهذا الرتاث اإ�ش�رة اإىل رف�ض اجلديد الوافد 
علين�، بل علين� اأن نتف�عل معه، ونخت�ر منه م� ين��شبن�، فتزداد حي�تن� الثق�فية ثراًء، 
والوافد،  املوروث  بني  واجلديد،  القدمي  بني  البن�ء  التف�عل  بهذا  اأفك�رن�  وتتجدد 
امل�شرتك،  الإن�ش�ين  الرتاث  اإ�شه�ًم� يف  اجلديد،  اجلديدة عط�ءه�  الأجي�ل  فتنتج 

بكل م� فيه من تنوع الهوي�ت وتعدده�. 

العلم  لطالب  وثرية  اأ�شيلة  معرفية  م�ش�در  اإت�حة  يف  ن�شهم  اأن  هو  واأملن� 
والثق�فة داخل اأوط�نن� وخ�رجه�، واأن ت�شتنه�ض هذه الإ�شه�م�ت همم الأجي�ل 
اجلديدة كي تقدم اجته�داته� يف مواجهة التحدي�ت التي تعي�شه� الأمة؛ م�شتلهمة 
املنهج العلمي الدقيق الذي �ش�ر عليه اأولئك الرواد الذين ع��شوا خالل القرنني 
الهجريني الأخريين، وتف�علوا مع ق�ش�ي� اأمتهم، وبذلوا ق�ش�رى جهدهم واجتهدوا 

يف تقدمي الإج�ب�ت عن حتدي�ت ع�شرهم من اأجل نه�شته� وتقدمه�. 

مكتبة  يف  م�شئولي�تن�  اأوىل  ومن  مهم�تن�  اأوجب  من  اأن  وجدن�  لقد 
ويف  م�شر،  ال�شب�ب يف  من  اجلديدة  الأجي�ل  توعية  يف  ن�شهم  اأن  الإ�شكندرية، 
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غريه� من البلدان العربية والإ�شالمية، وغريهم من ال�شب�ب امل�شلم يف البالد غري 
الإ�شالمية  ب�لعط�ء احل�ش�ري للعلم�ء امل�شلمني يف الع�شر احلديث، خالل القرنني 
خ النطب�ع ال�ش�ئد اخل�طئ، الذي  امل�ش�ر اإليهم� على وجه التحديد؛ حتى ل يرت�شَّ
�شبق اأن اأ�شرن� اإليه؛ فلي�ض �شحيًح� اأن جهود العط�ء احل�ش�ري والإبداع الفكري 
للم�شلمني قد توقفت عند فرتات زمنية م�شت عليه� عدة قرون، وال�شحيح هو 
اأنهم اأ�ش�فوا اجلديد يف زم�نهم، واملفيد لأمتهم ولالإن�ش�نية من اأجل التقدم واحلث 

على ال�شعي لتح�شني نوعية احلي�ة لبني الب�شر جميًع�.

واإذا ك�ن العلم ح�ش�د التفكري واإعم�ل العقل والتنقيب املنظم عن املعرفة، 
ف�إن الكتب هي اآلة توارثه يف الزمن؛ كي يتداوله الن��ض عرب الأجي�ل وفيم� بني 

الأمم.
إمساعيل سراج  الدين

مدير مكتبة الإ�شكندرية
وامل�شرف الع�م على امل�شروع 

1111 مقدمة ال�صل�صلة



الآراء الواردة يف هذا الكتاب ل تعبرِّ بال�صرورة عن وجهة نظر
 مكتبـة الإ�صكندرية، اإمنا تعـبرِّ عن وجهة نظر موؤلفـيها.



عبد الرمحن حللي

تقـدمي

اأوًل- التعريف باملوؤلف

1867م(،  )1284هـ/  ع�م  العظم  خليل  بن  حممود  بن  رفيق  ولد     
ًعرا. وينتمي اإىل اأ�شرة ذات مك�نة وج�ه وغنى، وك�ن والده حممود العظم �ش�

   مل يدر�ض رفيق العظم يف املدار�ض احلكومية العثم�نية، واإمن� اأر�شله والده 
اإىل �شيوخ الع�شر يرتدد اإليهم وي�أخذ عنهم، فتعلق بكتب الأدب ودواوين ال�شعر، 
والأدب�ء  العلم�ء  لزم  والبي�ن.  واملع�ين  وال�شرف  النحو  كتب  اإىل  ان�شرف  ثم 
وبع�ض املت�شوفة، وتعرَّف على اأئمة الفكر واأعالم الأدب بدم�شق، مثل الأ�ش�تذة: 
اأ�ش�تذته حب  من  ف�كت�شب  الأيوبي،  وتوفيق  اجلزائري،  وط�هر  البخ�ري،  �شليم 
البحث وال�شتق�ش�ء يف الت�ريخ والجتم�ع والأدب، والتفكري يف الوطن والتنبيه 

مل� يتعر�ض له من خم�طر وحمن، و�شرورة اليقظة والدعوة لالإ�شالح.

أثر يف �شخ�شيته وتكوينه؛  ا  ُن لتتلمذه يف حلقة ال�شيخ ط�هر اجلزائري نْ ِ     وك�
حيث ك�نت جتري من�ق�ش�ت علمية وفكرية، تتن�ول اأو�ش�ع الأمة، واأحوال الدولة 
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العثم�نية. وك�نت هذه احللقة ت�شم اأعالًم�، مثل: ال�شيخ جم�ل الدين الق��شمي 
-1253( البيط�ر  الرزاق  عبد  وال�شيخ  1914م(،   -1866 1332هـ/   -1280(

البخ�ري )1268- 1347هـ /1851 -  �شليم  وال�شيخ  1335هـ/1837- 1916م(، 
عبد  الدكتور  العظم،  رفيق  اإىل  اإ�ش�فة  ال�شب�ب،  من  يح�شره�  وك�ن  1928م(، 
وف�ر�ض اخلوري،  الزهراوي، و�شليم اجلزائري،  ال�شهبندر، وعبد احلميد  الرحمن 
وعبد الوه�ب املليحي، وحمب الدين اخلطيب، وحممد كرد علي. وك�نت هذه 

احللقة جتتمع كل اأ�شبوع من بعد �شالة اجلمعة يف منزل رفيق العظم.

وك�ن جمل�ض هذه احللقة ي�شتعر�ض كل م� يهم املفكرين ا�شتعرا�شه عن 
احلركة العلمية والفكرية وال�شي��شية خالل الأ�شبوع، وك�ن ال�شيخ ط�هر هو الذي 
يوجههم، وي�شحح لهم. وقد متثلت اأفك�ر هذه املجموعة يف الدعوة اإىل اإحي�ء علوم 
ال�شلف والرتاث، والعودة اإىل ين�بيع ال�شريعة ال�شمحة، والدعوة اإىل ال�شتف�دة من 
احل�ش�رة الأوروبية، واقتب��ض الن�فع منه�، والإمي�ن ب�أهمية احلكم ال�شوري الني�بي 
ًيلة لالإ�شالح ال�شي��شي يف البالد الإ�شالمية. وك�نت حي�ة رفيق العظم دف�ًع�  و�ش

عن هذه املب�دئ والأفك�ر.

اجلرائد  يف  ين�شره�  وطنية  م�ش�ئل  ويف  الإ�شالح،  يف  ف�شوًل  يكتب  اأخذ 
والزخ�رف  للبديع  الأدبية  كت�بته  يف  ي�أبه  ومل  ال�شعر،  يقر�ض  وك�ن  واملجالت، 

واملح�شن�ت اللفظية.
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العثم�نيني  الأحرار  التقرب من  رغبة يف  الرتكية  اللغة  العظم  رفيق  تعلم 
من  التقرب  ورغب يف  وال�شتبداد،  ال�شتعم�ر  وكره  الظلم  من  فنفر  ومب�دئهم، 
اجلمعي�ت ال�شي��شية ال�شرية، ف�أخذ ينتقد بجراأة ف��شًح� ال�شي��شة الرتكية اجل�ئرة 
لي�شتقر فيه�  اإىل م�شر  ال�شلط�ت ت�شيق عليه اخلن�ق، ف�ش�فر  امل�شتبدة؛ مم� جعل 

�شنة 1894م. 

عبده،  ال�شيخ حممد  بحلقة  ف�ت�شل  م�شر،  اأعالم  على  الق�هرة  َّتعرف يف 
التي ك�نت ت�شم كب�ر الكت�ب واملفكرين من اأمث�ل: ق��شم اأمني، وفتحي زغلول، 
امل�شري  الزعيم  مع  اجتمع  كم�  ب�أفك�رهم.  وت�أثر  معهم  فتف�عل  ع��شم،  وح�شن 
م�شطفى ك�مل وحممد فريد، من اأقط�ب ال�شي��شة، فن�شجت يف ذهنه نتيجة هذه 

ال�شالت اأفك�ره يف الإ�شالح ال�شي��شي والجتم�عي والفكري.

    ان�شرف العظم اإىل الكت�بة والت�شنيف، واأخذ ين�شر املق�لت والدرا�ش�ت 
الأهرام  مثل:  اجلرائد،  كربي�ت  يف  والإ�شالح  والجتم�ع  والأدب  الت�ريخ  يف 
واملن�ر،  والهالل  املقتطف  مثل:  املجالت،  اأ�شهر  ويف  واملوؤيد،  واللواء  واملقطم 

واملو�شوع�ت؛ فوثقت �شالته بعلم�ء وكت�ب و�شي��شيي م�شر.

اأ�ش�ض و�ش�رك يف عدد من الأحزاب واجلمعي�ت ال�شي��شية، منه�:

ال�شورى  اأ�شدق�ئه )جمعية  مع  العظم  رفيق  اأن�ش�أ  العثم�نية:  ال�شورى  ●����جمعية 

العثم�نية( احلرة، تن�دي ب�حلرية لل�شعوب، و�شمت اجلمعية كب�ر ال�شخ�شي�ت 
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�شحيفة  من  العربي  الق�شم  يحرر  وك�ن  واأرمن،  وجرك�ض  واأتراك  عرب  من 
اجلمعية، بعد اأن ك�نت تعتمد على طب�عة املن�شورات واإذاعة البي�ن�ت. 

●���جمعية عربية �شرية: �شعى رفيق العظم مع �شديقه ال�شيخ ر�شيد ر�ش� اإىل تكوين 

جمعية عربية �شرية، هدفه� الت�أليف بني اأمراء اجلزيرة العربية، وال�شعي يف جمع 
�شمل العرب حلفظ حقوق العرب يف الدولة العثم�نية، والعمل مل�شتقبل يعيد 
اإليهم اأجم�دهم وت�ريخهم، وذلك اإثر م� ظهر من �شعف الدولة العثم�نية بعد 

انك�ش�ره� يف حرب البلق�ن. 

احلرب  بعد  �شوري�  يف  اأقيم  �شي��شي  اأول حزب  ك�ن  ال�شوري:  الحت�د  ●���حزب 

ال�شهبندر  والدكتور  العظم  رفيق  ال�شوريني  من  ي�شم  وك�ن  الأوىل،  الع�ملية 
وغريهم�، واأعلن هذا احلزب اأنه يط�لب بقي�م دولة �شورية حدوده� من طورو�ض 
الأبي�ض  البحر  اإىل  �شرًق�  وال�شحراء  الفرات  ومن  جنوبً�،  العقبة  اإىل  �شم�ًل 

املتو�شط غربً�. 

رفيق  برئ��شة  1912م  ع�م  الق�هرة  يف  ت�أ�ش�ض  العثم�ين:  الالمركزية  ●���حزب 

الدين  وحُمّب  عمون،  واإ�شكندر  ر�ش�،  ر�شيد  حممد  اأع�ش�ئه:  ومن  العظم، 
اخلطيب. وين�دي ب�لالمركزية الوا�شعة للمق�طع�ت العربية التي ك�نت حتكمه� 
الدولة العثم�نية. وك�ن على راأ�ض احلزب بع�ض ال�شوريني املثقفني، وك�ن هوؤلء 
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الأع�ش�ء يعملون ب�شرية، ولكن بلغت اأخب�رهم جم�ل ب��ش� ال�شف�ح؛ ف�أ�شدر يف 
حق بع�شهم اأحك�م اإعدام، واختفى احلزب.

    وظل رفيق العظم يعمل يف الأحزاب ويف ال�شي��شة حتى �ش�ءت �شحته، فلم� 
ق�مت الثورة العربية وت�شلمت احلكومة الفي�شلية مق�ليد البالد، ع�د العظم اإىل 
بع�ض  يتقلد  اأن  عليه  وعر�شت  ا�شتقب�ل،  خري  البالد  ف��شتقبلته  زائًرا  دم�شق 
الرئ��ش�ت الكربى، ف�عتذر ل�شوء �شحته، ولزهده يف املن��شب، وع�د اإىل الق�هرة 

ولزم داره. 

اأ�شلوبه  وروعة  العظم  بكت�ب�ت  دم�شق  يف  العربي  العلمي  املجمع  اأعجب     وقد 
وجميل خدم�ته للعربية؛ ف�نتخبه ع�شًوا مرا�شاًل، ولكنه مل يتح له اأن ي�ش�رك يف 
اأعم�له، واإمن� اأو�شى مبكتبته كله� هدية اإىل املجمع العلمي العربي، وهي يف نحو 
األف جملد، وق�م �شقيقه عثم�ن العظم بتنفيذ و�شيته بعد مم�ته، فق�م بنقل املكتبة 

من الق�هرة اإىل دم�شق.

   تويف رفيق العظم - رحمه اهلل - يف الق�هرة يوم عرفة )9 ذي احلجة 1343هـ/30 
يونيو 1925م(. 
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م�صادر ترجمته واأهم ما كتب عنه

1-   الأ�شرة العظمية، عبد الق�در العظم،  مطبعة الإن�ش�ء، دم�شق، 1960م.

فهمي  احلديث،  العربي  الع�مل  يف  الإ�شالم  مفكري  عند  التقدم  2-   اأ�ش�ض 
جدع�ن، ط:3، دار ال�شروق، عم�ن، 1988م.

3-   اأعالم الأدب والفن، اأدهم اآل جندي، مطبعة جملة �شوت �شورية، دم�شق 
1954م.

اأحمد،  الع�شر احلديث، �شالح زكي  العربية الإ�شالمية يف  النه�شة  اأعالم     -4
ط:1، مركز احل�ش�رة العربية، الق�هرة، 2001م، �ض100.

5-   الأعالم، خري الدين الزركلي، ط:15، دار العلم للماليني، بريوت، 2002م، 
ج3، �ض30.

6-   حلية الب�شر يف ت�ريخ القرن الث�لث ع�شر، عبد الرزاق البيط�ر، )حتقيق حممد 
بهجة البيط�ر(، دار �ش�در، بريوت، 1993م، ج2، �ض630 وم� بعده�.

ً  رفيق العظم مفكرا وم�شلًح�: درا�شة يف فكره ودوره يف احلركة الإ�شالحية   -7
العربية، ب�ش�م عبد ال�شالم بطو�ض، دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع، 2007م.

8-  قدم�ء ومع��شرون، �ش�مي الده�ن، دار املع�رف، الق�هرة، 1961م. 

لل�شيخ  مق�لت  الأجزاء28-25،  املجلد:26،  الإ�شالمي،  التمدن   9-  جملة 
�شعيد الب�ين عن رفيق العظم وكتبه.
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10-    جملة املجمع العلمي العربي بدم�شق، املجلد 5، اجلزء 12، دي�شمرب 1925م، 
)املرحوم رفيق العظم - ترجمة حي�ته(.

11-   جملة املن�ر، املجلد:26، اجلزء:4، �ض 288، )املحرم 1344هـ/ اأغ�شط�ض 1925م(،
    مق�ل بعنوان  »رفيق العظم: وف�ته وترجمته« ل�شديقه ال�شيخ حممد ر�شيد ر�ش�.

 12- املع��شرون، حممد كرد علي،  دار �ش�در، بريوت، 1993م.

 13-  معجم الب�بطني ل�شعراء العرب يف القرنني الت��شع ع�شر والع�شرين، )موقع 
املعجم على �شبكة الإنرتنت(:

  http//:www.almoajam.org/poet_details.php?id 7809#2637=

 – الرتجمة: 5418  الر�ش�لة،  موؤ�ش�شة  ر�ش� كح�لة،  عمر  املوؤلفني،  14-   معجم 
�ض725-724

15-  مقدمة كت�ب »اأ�شهر م�ش�هري الإ�شالم يف احلروب وال�شي��شة«، �ش�مي العظم، 
ط:2، دار الفكر العربي، الق�هرة، 1972م.

ُ، عني بجمعه�  16-  مقدمة كت�ب »جمموعة اآث�ر رفيق العظم«، حممد ر�شيد ر�ش�
�شقيقه عثم�ن العظم، مطبعة املن�ر، الق�هرة 1942م. 

. http//:www.alazmfamily.com  :17- موقع اأ�شرة العظم على �شبكة الإنرتنت



عبد الرحمن حللي
20 20

ثانًيا- موؤلفاته

َّألفه، وهو مو�شوع هذا  1-   »البي�ن يف اأ�شب�ب التمدن والعمران«: وهو اأول كت�ب ا
التقدمي. 

2-    »اأ�شهر م�ش�هري الإ�شالم«: من اأ�شهر م�شنف�ته واأعظم اآث�ره الفكرية، كتب منه 
ُتِهَر به يف الأقط�ر العربية. اأربعة اأجزاء طبعت مراًرا، ولكنه مل يتمه، ا�شنْ

فيه  اأدبي حتدث  اجتم�عي  العلمية«: كت�ب  املب�حث  الفكرية يف  3-   »ال�شوانح 
عن املدنية والرتبية والأخالق والتفرجن، وقد ع�د  يف هذا الكت�ب اإىل الأفك�ر 
التي طرحه� يف كت�به الأول »البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب العمران« مع تو�شع 
مب�شر   املن�ر  مبطبعة  مرة  وطبع لأول  الكت�ب يف حي�ته،  يطبع  واإ�ش�ف�ت، ومل 
)1925/1344م(، وهو مطبوع مع جمموع اأعم�له التي جمعه� اأخوه عثم�ن.

ّ احلكمية للن��شئة الإ�شالمية«: وهي عب�رة عن �شبعة وع�شرين در�ًش�  4-   »الدرو�ض
ًظرا له�،  ك�ن املوؤلف قد األق�ه� على طالبه يف املدر�شة العثم�نية مب�شر، وك�ن ن�
وقد قرر ال�شيخ حممد عبده تدري�شه يف مدار�ض اجلمعية اخلريية الإ�شالمية، 
وقد طبع يف ج�معة حممد بن �شعود الإ�شالمية، بعن�ية حممود رداوي �شمن 

�شل�شلة  »من ين�بيع الثق�فة«، وقد �شدرت ع�م 1988م.

5-    »تنبيه الأفه�م اإىل مط�لب احلي�ة الجتم�عية يف الإ�شالم«: ر�ش�لة طبعت يف 
الق�هرة، مبطبعه املو�شوع�ت، 1900م.  
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6-      »اجل�معة الإ�شالمية واأورب�«: طبع يف الق�هرة، 1907م. 

7-     »البي�ن يف كيفية انت�ش�ر الأدي�ن«:  طبع مبطبعة الإ�شالم ب�لق�هرة 1912م.

8-     »ديوان �شعر«: حمفوظ يف دار الكتب الظ�هرية.

والعرب«  الرتك  بني  »الت�أليف  اأو  الرتكية«  والع�شبة  العثم�نية  9-     »اجل�معة 
)ر�ش�لة(. 

10-   »كت�ب يف ت�ريخ ال�شي��شة الإ�شالمية«: ر�شم له ثالثة اأق�ش�م :ع�شر الرتقي 
الإ�شالمي، وع�شر الوقوف، وع�شر النحط�ط، وبداأ الق�شم الأول بخال�شة 
ال�شرية النبوية، واخلالفة والوزارة، والق�ش�ء والولية، واإم�رة اجلي�ض، وكت�بة 
اجلي�ض والديوان والعط�ء، والكت�بة الع�مة وال�شف�رة اإلخ. وكتب منه بع�ض 

الأبواب، ثم تويف قبل اإمت�مه، واإمت�م  »اأ�شهر م�ش�هري الإ�شالم«، وغريهم�.

11-    »ر�ش�لة يف اخلالف بني الرتك والعرب«: وقد كتب منه� 67 �شفحة كبرية، 
انتهى فيه� اإىل البحث فيم� �شم�ه اأرجوفة اخلالفة العربية، فبداأ به ومل يتمه.

12-    »جمموعة اآث�ر رفيق العظم«: عني بجمعه� �شقيقه عثم�ن العظم، �شم فيه� 
جمموعة من مق�لته، وكت�بي ال�شوانح الفكرية، وت�ريخ ال�شي��شة الإ�شالمية، 

ور�ش�ئل اأخرى. 

َّعرب عن الرتكية ب�مل�ش�ركة مع حقي بك العظم، كت�ب »رحلة احلب�شة من      -13
الأ�شت�نة اإىل اأدي�ض اأب�ب� 1896م«، من ت�أليف �ش�دق ب��ش� املوؤيد العظم )ق�ئد     
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ع�شكري، يف اجلي�ض العثم�ين، وهو ابن عم رفيق العظم- ت1911م(، طبع 
الب�رودي بب�ب اخللق �شنة )1326هـ/ 1908م(،  مبطبعة اجلريدة ب�شراي 
وقد �شدر الكت�ب يف طبعة حديثة 2001م دون الإ�ش�رة اإىل كونه مرتجًم� 

عن الرتكية، ول اإىل من ترجمه.

14-     مقدمة لكت�ب »الإح�طة يف اأخب�ر غرن�طة« ت�أليف ل�ش�ن الدين ابن اخلطيب، 
وقد طبع الكت�ب مع املقدمة مبطبعة املو�شوع�ت ب�لق�هرة 1319هـ. وتقع يف 

اإحدى ع�شرة �شفحة.

15-   »علم اجلم�عة يف ال�شرق«: مقدمة لر�ش�لة يف علم الجتم�ع الب�شري، ت�أليف 
اأحمد �شعيب العثم�ين بك، وتعريب حمب الدين اأفندي اخلطيب.

كربي�ت  يف  ن�شرت  وال�شي��شية  الجتم�عية  النواحي  يف  متنوعة  16-   مق�لت 
املجالت واجلرائد.

ثالًثا- كتاب »البيان يف التمدن واأ�صباب العمران« 

اأعم�له حول  اأن يلحظ متحور  ميكن للن�ظر يف كتب واأدبي�ت رفيق العظم 
اجلوانب ال�شي��شة والجتم�عية والت�ريخية، وتن�وله� من البعد احل�ش�ري ال�ش�مل 
الذي يهم الأمة ب�شكل ع�م، ومن منظور اإ�شالمي ث�بت يرتبط ب�ملب�دئ والأ�ش�ض 
التي ك�نت منطلق تكوينه يف حلق�ت دم�شق التي ك�نت تعقد يف منزله برع�ية 
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اإىل اجل�معة الإ�شالمية،  الداعني  العظم من  �شيخه ط�هر اجلزائري،  فك�ن رفيق 
على  احلري�شني  ومن  والعربية،  الإ�شالمية  ال�شعوب  احت�د  ب�أهمية  املوؤمنني  ومن 

رين لنه�شة الأمة ومتدنه�. ا�شتقالل الأرا�شي العربية ووحدته�، ومن املنظِّ

   وميثل الكت�ب الذي نقدمه »البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب العمران« مقدمة 
َألفه رفيق العظم)1(، وقد �شدرت  َّ مل�شروع رفيق العظم واأفك�ره؛ اإذ هو اأول كت�ب ا
وك�ن يف  مب�شر،  الإعالمية  املطبعة  عن  )1304هـ/ 1887م(  ع�م  الأوىل  طبعته 
بهذه  الكت�ب  غالف  على  املوؤلف  ف  ُو�شِ وقد  عمره،  من  الث�لث  العقد  بداية 
اللبيب رفيق بك جنل  والب�رع  النجيب  ال�ش�ب  وت�أليفه  »اعتنى بجمعه  العب�رة: 
وفيه  �شفحة،   78 يف  الكت�ب  ويقع  العظم«،  ب�بن  ال�شهري  بك  حممود  املرحوم 
14000 كلمة تقريًب�، وقد ق�شم كت�به اإىل: مقدمة، وثالثة اأبواب، وت�شعة ف�شول، 

وفق الرتتيب الآتي:

املقدمة

الباب الأول:  يف ميل الإن�ش�ن للح�ش�رة والتقدم ب�لطبع وحقيقة التمدن الذي هو 
اتب�ع م� ج�ء به ال�شرع:

)1(   عر�ض رفيق العظم ر�ش�لته على ال�شيخ عبد اله�دي جن� الأبي�ري، وكذلك على ال�شيخ حممد بريم التون�شي فرغب�ه 
بطبعه�، وقد اعتقد رفيق العظم اأن موقفهم� ك�ن ت�شجيًع� له. انظر: عبد الرزاق البيط�ر، حلية الب�شر يف ت�ريخ القرن 

الث�لث ع�شر )حتقيق حممد بهجة البيط�ر(، دار �ش�در، بريوت 1993م، ج2، �ض631.
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الف�صل الأول: يف ق�بلية الإن�ش�ن للرتبية وطلب العمران.

الف�صل الثاين: يف ق�بلية الأمة الإ�شالمية للتمدن اأكرث ممن عداه�.

ال�شرع  به  م� ج�ء  اتب�ع  هو  الذي  التمدن  الف�صل الثالث:  يف حقيقة 
و�شنة الر�شول.

الباب الثاين: يف العلوم واملع�رف واحلث على التمتع بظله� الوارف:

الف�صل الأول:  يف العلوم واأ�شول التعلم والتعليم وبي�ن م� يف ذلك من 
النفع العميم.

الف�صل الثاين:  يف احلث على طلب املع�رف والتمتع بظله� الوارف.

الباب الثالث: يف واجب�ت الأوط�ن واحلرية والعدل اللذين هم� �شبب العمران:

أو ال�شكن. ا يف الرتحل عنه  الف�صل الأول: يف الكالم على الوطن وم�

الف�صل الثاين:يف احلقوق الوطنية.

الف�صل الثالث:يف احلرية العمومية.

الف�صل الرابع: يف ذكر العدل واأنه �شبب العمران.

تتعلق  نبذ  ذكر  الإ�شالمي.  ب�لتمدن  تتعلق  نبذ  ذكر  عنوانني:  خامتة:  �شمنه� 
ب�لتمدن الأروب�وي.
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اأفك�ره، فق�ل: »احلمد هلل  املوؤلف كت�به برباعة ا�شتهالل تدل على  افتتح 
الذي تف�شل على هذا النوع الب�شري ب�أن زينه ب�لعقل، وجعله له حجة يرجع اإليه� 
اإذا اكفهرت ظلمة اجلهل، من ق�شت حكمته ب�أن التقدم والعمران موقوف�ن على 
العدل والإح�ش�ن واتب�ع م� ج�ءت به الر�شل من البي�ن، و�شلى اهلل على �شيدن� 
حممد اأعظم الأنبي�ء �ش�أنً� واأو�شحهم حمجة وبره�نً�، الذي امتدت اأ�شعة نبوته يف 
جميع الأقط�ر ف�أب�نت للن��ض �شبل التمدن مب� انبعث عنه� من الأنوار، وعلى اآله 

�شمو�ض الآف�ق واأ�شح�به املنعوتني مبك�رم الأخالق«.

ت�أليف هذا  ال�شبب احل�مل على  اأن  »اعلم  بقوله:  ت�أليفه  �شبب  وعرب عن 
الكت�ب هو القي�م مب� يجب على الإن�ش�ن من اخلدمة الوطنية الالزمة على �ش�ئر 
اأفراد الهيئة الجتم�عية التي تعرب عن مهم�ت م�ش�حله� ب�إجراء جميع الو�ش�ئل 
الب�عثة على تقدمه� وعمران بالده�«، ومم� �شجله من املربرات يف هذا الإط�ر م� 
لحظه من اأهمية و�شرورة توفري ثروة الهيئة الجتم�عية، وم� اأف�شى اإليه الإهم�ل 
والك�شل من الأه�يل اإىل احتي�جهم اإىل الغري حتى يف مالب�ض اأبدانهم، مع وجود 

الكف�ية فيهم)1(. 

فك�ن الكت�ب �شرخة يف نقد املجتمع والواقع، وت�شحيح بع�ض الت�شورات، 
وقد �شرح ب�أن الغر�ض من الكت�ب: »هو بي�ن اأ�شول التمدن الن��شئ عنه عمران 
البالد، واأن اأول درجة من درج�ت التمدن اتب�ع م� ج�ء به ال�شرع و�شنة الر�شول، 

)1(   انظر: رفيق العظم، البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب العمران، الطبعة احل�لية �ض 5.
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واأن تكون الأمة متحدة على ن�شر العلوم واملع�رف، ح�ئزة كم�ل احلرية املوؤ�ش�شة 
م�  الت�أني�ض، جمتنبة كل  م�شتحوذة على خ�ش�ل  للخريات،  العدل، حمبة  على 
متجه الطب�ع املدنية من العوائد الرببرية، من�شمة على كلمة الوطن وجلب م� يعود 
نفعه على البالد التي يكون اأ�ش��ض ثروته� و�شبب تقدمه� العدل الذي هو حي�ة 

املم�لك«)1(.

فمن مقدمة الكت�ب نلحظ توايل مفردات ميكن اعتب�ره� الكلم�ت املف�تيح 
لأفك�ره: التقدم، التمدن، العمران، الهيئة الجتم�عية، العقل، الربه�ن، وقد تواتر 
وروده� يف الكت�ب، وهي عن�وين لأهم املح�ور التي ميكن من خالله� ا�شتجالء 

م� يف الكت�ب:

1- التمدن والتقدم 

ع�لج رفيق العظم م�ش�ألة »التمدن والتقدم« يف كت�به من خالل احلديث عن 
معي�ر التمدن يف املجتمع، مبيًن� موقف ال�شريعة من التقدم، ن�قًدا الواقع واحل�ل، 
و�ش�أ�شتل  حديثه،  يف  متداخلة  ج�ءت  الق�ش�ي�  هذه  لال�شتع�دة،  �شروًط�  حمدًدا 

خال�شته� بت�شجيل الأفك�ر الآتية:

  

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ض 8، 9.
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جميع  اأهله  يف  تتوفر  مل  م�  متقدًم�  يعد  ل  الوطن  اأن  العظم  رفيق  يرى   
اأ�شب�ب املدنية، ويذكر منه�)1(: 

●�� متكن اأ�شب�ب الرتبية الب�شرية واحل�لة احل�شرية املدنية من الإن�ش�ن.
●��الإقب�ل على طلب العلوم واملع�رف.

●�� حب الفنون وال�شن�ئع. 

●�� اإن�ش�ء املع�مل واملدار�ض. 

●�� ا�شتح�ش�ر جميع الأدوات احل�شية واملعنوية الالزمة للح�لة احل�شرية. 

●�� التمزي ب�ملزاي� ال�شريفة.

     وعن �شلة التمدن ب�ل�شريعة، يرى اأن اأ�شول ال�شريعة الإ�شالمية اأ�ش��ض 
متدن جميع النوع الب�شري، ل�شتم�له� على: الآداب الدينية والعدالة والتم�شك 
بجميع اخل�ش�ل احلميدة املندوب اإليه� كل فرد من اأفراد الأمة الإ�شالمية)2(، واأن 
»كل م� ت�أتي به الر�شل هو عني التمدن احلقيقي، والع�قل الب�شري ل ي�شك فيم� 
ويبني  والأخروية،  الدنيوية  العن�ية  �شبل  اإىل  ير�شد  مم�  الر�شول،  و�شنه  اهلل  اأنزل 
به  ج�ءت  م�  واإن  امل�شيئة،  تقت�شيه  مب�  وت�شرفه�  الإلهية  القدرة  عظيم  لالإن�ش�ن 
ال�شريعة الإ�شالمية من الأ�شول والأحك�م هو الذي ن�شر التمدن يف اأقط�ر الع�مل، 

)1( انظر:  املرجع ال�ش�بق، �ض 6، �ض 14.
)2(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض  19.
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مب� انبعث عنه من اأنوار الهدى والعدالة، التي عمت �ش�ئر الآف�ق، فمحت ظالم 
اجله�لة وال�شتبداد«)1(. 

   وال�شرع بريء من ع�دات الن��ض ورف�شهم التمدن ب��شم ال�شرع، ف�أ�شول 
ال�شريعة الإ�شالمية حتث على دفع الغ�ئلة عن الأمة، والأمة غري املتمدنة �شتكون 
فري�شة لالأمة املتمدنة، فال ب�أ�ض من اأخذ بع�ض املع�رف التي ندفع به� كيد العدو)2(. 

اأنه�  يرى  التي  ب�لفتوح�ت  الإ�شالمي  للتمدن  العظم  رفيق  وي�شت�شهد     
ن�شرت التمدن يف اأكرث الع�مل، يف �شنوات قليلة، »وهذا اأعظم دليل على م� بني 
قوانني  اأن  اآث�ر ذلك  التمدن«، ومن  واأ�ش��ض  العدل  قواعد  الدين من  عليه هذا 
واأحك�م ب�قي الأمم املتمدنة قل اأن تخرج عن الأ�شول التي بنيت عليه� الفروع 

الفقهية التي عليه� مدار املع�مالت)3(.

     وينتقد مفهوم الع�مة للتقدم ومت�شكهم ب�ل�شكل والق�شور، فيالحظ اأن 
�شبب  بل هو  التقدم،  والزينة وغريهم� ل يحقق  اللب��ض  ب�ل�شكل من  الهتم�م 
وا�شرتداد  املدنية،  الأ�شول  البحث يف  يورث الكتف�ء عن  للت�أخر؛ لكون ذلك 
التج�رة  ويوقف  الأجنبية  الب�ش�عة  يروج  ولأنه  الأمة؛  عليه�  ك�نت  التي  العلوم 
مم�  للتمدن  املدعني  غ�لب  من  م�ش�هد  هو  م�  على  اإنك�ره  ي�شجل  كم�  الوطنية. 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ض 23.
)2(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 8.

)3(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 25.
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ت�أب�ه النفو�ض الإ�شالمية وب�خل�شو�ض م� يتعلق ب�شي�نة العر�ض)1(. ومم� ينكره رفيق 
العظم على الع�مة اكتف�وؤهم بتعلم الفرائ�ض الدينية عن تعلم الأ�شول والقواعد 
به  ي�أتي  اإنك�ر كل جديد  اإىل  يوؤدي  مم�  التمدن؛  اإىل  الداعية  العدل  املبنية على 

احل�كم مل ي�شمعوا به من قبل)2(.

وي�شجل رفيق العظم بع�ض ال�شروط ل�شتع�دة التقدم، يف مقدمته� الوحدة 
من  �شلب  م�  ا�شرتج�ع  على  اململكة  روؤ�ش�ء  احتدت  »اإذا  يقول:  الهدف،  على 
جمده� )الأمة( تي�شر لهم ب�أقل من قليل اإع�دته� اإىل مركزه� الأ�شلي«)3(. ويرى اأنه 
يجب على احلك�م ال�شرتاك مع العلم�ء لبي�ن اأ�شب�ب الت�شهيالت ال�شرعية، وبث 

اأ�شب�ب ال�شع�دة، واأنوار التمدن؛ لئال ينكر الع�مة كل عمل ي�أتي به احل�كم)4(.

)1(   من طريف م� يروى يف ذلك، اأن املوؤرخ الإ�شالمي )رفيق العظم( اأراد اأن يثبت لق��شم اأمني ف�شله يف دعوته بطريق 
عملي، فطرق منزله يوًم� فلم� راآه اخل�دم اأ�شرع واأخرب ق��شم اأمني الذي خرج ل�شتقب�له، فق�ل رفيق العظم: اأن� يف 
هذه املرة جئت لزي�رة حرمكم لأحتدث معه� يف بع�ض امل�ش�ئل الجتم�عية... وعندم� ا�شتنكر ق��شم اأمني طلبه، 
اأج�به رفيق العظم متعجًب�: كيف تدعو ل�شيء ومتنع اأهلك منه؟!! اإًذا ف�أنت تدعو الأمة اإىل غري م� تريد لنف�شك! 
فق�ل ق��شم: اإن زوجتي تلقت تربيته� و)ع�داته�( عن والديه�، وهي مل ت�ألف م� اأدعو اإليه، ف�شحك رفيق العظم، 
وق�ل: كلن� هكذا، واخلري يف ذلك، وتهذيب املراأة ل يتوقف على لق�ئه� ب�لرجل، وقد اأردت اأن اأبرهن لك على اأن 

م� تدعو اإليه ميّجه الن��ض جميًع� حتى اأهل بيتك.
)2(    انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض6، 7، 19، 20.

)3( انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 6.
)4( انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض20.
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 »وب�جلملة ف�إن هذه الأمة ق�بلة للتمدن اأكرث ممن عداه� من الأمم؛ مل� ت�أ�ش�شت 
عليه �شريعته� من العدل الذي هو راأ�ض كل ف�شيلة، ولتب�عهم الأوامر الإلهية، 

والتم�شك ب�لأ�شول الدينية الداعية خلري وجن�ح الدني� وثواب الآخرة«)1(.

2-الرتبية والتعليم

خ�ش�ض رفيق العظم الب�ب الث�ين من الكت�ب للرتبية والتعليم، ذلك اأن 
اأقوى اأ�شب�ب التقدم ولع الأمة ب�لعلوم واملع�رف، وخ�ض ب�لذكر التعلم الذي هو 
جزء من الرتبية املعنوية، وهي تربية روحية تعنى بتهذيب العقل وتروي�ض الذهن 

والفكر)2(. 

الطبيعية  الرتبية  على  احل�شية(  الرتبية  )مق�بل  املعنوية  الرتبية  وت�شتمل 
اأحك�م الدين الواجب معرفته� لكل الأفراد، وتربية عمومية  يف ال�شغر، وتعليم 
ابتدائية �شرورية جلميع الن��ض، وث�نوية هي ال�شبب الأعظم لتمدين الن��ض، وينبغي 
اأن تكون منت�شرة بني الأه�يل الق�بلني لتعلمه�، والعلوم الع�لية وهي واجبة كف�ية، 
معدة  الع�لية  العلوم  هذه  اأن  ويرى  فيه�،  املجددين  درجة  اأ�شح�به�  يبلغ  بحيث 
»لأرب�ب ال�شي��شة واحلكومة واأبن�ء احلل والعقد، ف�إنه ينبغي جعله� مق�شورة على 
تالمذة واأن��ض خم�شو�شني، مقيدين بقيود خ��شة من الغن� والعتب�ر، ل يح�شله� 

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ض 20، من منهج رفيق العظم اأنه يعطي يف نه�ية كل مبحث اأهم فكرة فيه، وخال�شة يود الرتكيز 
عليه�، ويفتتحه� بهذه العب�رة »وب�جلملة فــ..«، و�ش�أورد هذه اخلال�ش�ت �شمن التقدمي بعب�رته.

)2(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 29 - 30.
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اإل ذوو الي�ش�ر من الن��ض الذين ل ي�شر تفرغهم للعلوم الع�لية وانقط�عهم اإليه�«)1(. 

مرتبط  بع�شه�  واملتعلمني،  ب�لتعليم  لالرتق�ء  ذكر جمموعة مالحظ�ت  ثم 
بنقد الواقع، منه�)2(:

●   �شرورة ت�أمني الوظ�ئف للمتعلمني. 
●   التف�ت احلكومة لذوي املع�رف والفنون وت�شجيعهم.

●   لي�ض من الالزم اأن تكون جميع املدار�ض على نفقة احلكومة.
●   على الأه�يل اأن يبذلوا اجلهد ب�إن�ش�ء املدار�ض ون�شر املع�رف والعلوم.

●   واأن ينتخبوا املعلمني امل�هرين بهذه العلوم.
●�� تخ�شي�ض كل 10-20 تلميًذا مبعلم واحد.

●�� �شف�ت املدر�ض.
●�� الهتم�م ب�لأن�شطة الطالبية.

    ويعلل اأهمية عن�ية الأمة مبط�لعة العلوم واملع�رف والفنون مب� له� من دور 
يف التقدم والرثوة، ومل� يوؤديه اجلهل من حرم�ن، فـ »البالد التي تت�شع دائرة مع�رفه� 
املع�رف،  املق�شرة يف  البالد  تدره  م�  متت�ض جميع  والتمدن  احل�ش�رة  غ�ية  وتبلغ 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ض 33 - 34.
)2(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 34 - 40.
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القليلة الإمل�م ب�لفنون وال�شن�ئع«، وي�شت�شهد لذلك بح�ل القطن امل�شري، وي�شجل 
مالحظة من الواقع هي كرثة العلم�ء يف الدي�ر ال�شورية وامل�شرية وقلة العمل)1(. 

ويلخ�ض دور الرتبية والتعليم يف التمدن بقوله: »وب�جلملة ف�إن الأمة التي 
�ش�أنه�،  من�ر  ويعلو  ح�له�  ينتظم  ذكره�،  املقدم  والآداب  العلوم  هذه  على  تقبل 
البالد  لتمدن  اجل�لبة  املع�رف  واكت�ش�ب  والتقدم  احل�ش�رة  روح  فيه�  وتنبث 

وح�شن ح�ل العب�د«)2(.

3- احلرية والعدل

    خ�ش�ض رفيق العظم الب�ب الث�لث من كت�به للحديث عن اأثر احلرية 
ب�لهيئة الجتم�عية التي ترتبط  والعدل يف التمدن والعمران، ومل� ك�ن� مرتبطني 
املك�ن  هو  الذي  الوطن،  عن  ب�حلديث  لذلك  د  مهَّ وحقوق  وعالق�ت  ب�شالت 
الذي يجمع الهيئة الجتم�عية وي�شم �شمله�، وهو م�شقط راأ�ض الإن�ش�ن وبلده 
يتنقل  وقد  ب�شرية،  وطبيعة  اأ�شل  الوطن  وحب  اإليه)3(،  وانتمى  فيه  ربي  الذي 
الإن�ش�ن هربً� من �شيق العي�ض اأو ظلم احلك�م اأو لطلب العلم، اأم� حقوق الوطن 
اأمن  الوطن:  الفرد على  وب�ملق�بل حقوق  الوالدين،  الإن�ش�ن فهي كحقوق  على 
يتحد  وطن  »كل  فـ  الوحدة  ي�شتلزم  وهذا  الظلم،  خ�شية  وعدم  واحلرية  النف�ض 

)1(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 39 كم� ي�شجل �شه�دة ببع�ض الإتق�ن يف التعليم الث�نوي يف م�شر، �ض32.
)2( املرجع ال�ش�بق، �ض 36.

ًرب مثال لذلك ب�شورية: بالد ال�ش�م جممع الأمة ال�شورية، املرجع ال�ش�بق، �ض 39. )3(   وي�ش
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اأهله على طلب املنفعة والتقدم تراهم �ش�ئدين على من عداهم، كثريي الرثوة، 
متمتعني ب�خلريات الوطنية، ح�ئزين مت�م احلرية والأمنية«)1(. 

    هذه احلرية العمومية التي هي حق للفرد على الوطن ينبغي اأن تكون 
موؤ�ش�شة على العدل وح�شن نظ�م الأمة فـ »احلرية املوؤ�ش�شة على العدل وح�شن 
ال�شي��شة تكون ك�فلة جلميع م�ش�لح الأمة، م�شببة �شع�دة اململكة والبالد، داعية 
حلب الوطن، ج�معة للرعية على التع�ون والتع��شد مل� به خري اأوط�نهم واأنف�شهم؛ 
لذلك ل ينبغي الت�شييق على اأحد من اأفراد اجلمعية ومنعه من التمتع بحقوقه 

الوطنية، وتوقيفه عم� يجوز له عمله بغري وجه ق�نوين«)2(.

حرية  فربط  املجتمع،  يف  واأثره�  احلرية  من  جوانب  على  اأكد  وقد      
الأعم�ل )التج�رة وال�شن�عة والفالحة والأعم�ل الفكرية والبدنية الت�بعة للحرية 
ال�شخ�شية( بتقدم البالد و�شع�دته� وثروته�، واأ�ش�ر اإىل حرية املط�بع التي ي�شرت 
انت�ش�ر العلوم، وحرية اجلرائد ب�شرط اأن تكون مقيدة بقوانني ل تتعداه� وخطط ل 
تتخط�ه�، وبني دور اجلرائد يف الإعالن والت�شويق، وانتقد يف هذا الإط�ر اجلرائد 

الوطنية لقلته�، وعدم ن�شر املق�لت ال�شي��شية اإل م� ندر)3(.

)1(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض47 - 49.
)2( انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض51- 53.

)3(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 54 - 56.
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   »وب�جلملة ف�إن احلرية ن�فعة يف كل الوجوه، وبه� يح�شل مت�م القدرة على 
اإخف�ء  اإىل  ب�لطبع  ي�شطرون  والأمنية  احلرية  الن��ض  فقد  واإذا  املتجرية،  الإدارة 

جمتني�ت بالدهم فتتعذر احلركة«)1(.

اأم� العدل فهو »اأ�ش��ض امللك و�شبب العمران وو�شيلة لتقدم الأوط�ن«)2(، 
وقد ب�شط يف هذا املج�ل �شف�ت احل�كم الع�دل واأثره� يف الرعية، وك�ن الت�ريخ 
ح��شًرا ب�شواهده يف هذا املو�شوع، »ف�إنه بينم� ك�نت اأوروب� وقتئذ تخبط يف ظلم�ت 
ف�شيًئ� يف  �شيًئ�  النت�ش�ر  اآخًذا يف  الإ�شالمي  التمدن  اجلهل خبط ع�شواء، ك�ن 
من  اجله�لة  جراثيم  ل�شتئ�ش�ل  العدل  �شيف  منت�شية  العربية  والأمة  الأر�ض، 
واإر�ش�دهم  الأمم  اأكرث  متدين  قليل  من  اأقل  يف  له�  ت�شنى  حتى  الوجود؛  عن�شر 
لطرق ال�شواب«)3(، واحلديث عن العدل يرتبط اأ�ش��ًش� ب�مللوك واخللف�ء »ف�إن همم 
اخللف�ء الإ�شالمية ك�نت موجهة نحو تقدم هذه الأمة وترقيه� بكل م� اأمكن من 

الو�ش�ئل«)4(.

»وم� ك�ن لهذه الأمة من �شعة املع�رف والتقدم يف مي�دين الف�شل اإمن� ك�ن 
ن��شًئ� عن احت�د مم�لكه� و�شي��شة ملوكه�، وو�شعهم الأمور يف موا�شعه�، واحرتامهم 
ونظرهم  والكف�ية،  الدراية  لذوي  الأحك�م  ة  اأِزمَّ وتفوي�شهم  ال�شرعية،  لالأ�شول 

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ض 55.
)2(  انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 59.

)3(  املرجع ال�ش�بق، �ض 64.
)4( املرجع ال�ش�بق، �ض 68.
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الأمة،  اأمور  يف  ا�شتبدادهم  وعدم  احلكيم،  الع�قل  نظر  ال�شي��شة  اأهمي�ت  يف 
يف  اإجراوؤه  ينبغي  فيم�  والعلم�ء  الروؤ�ش�ء  من  والعقد  احلل  لأرب�ب  وم�ش�ركتهم 

اأحول اململكة و�ش��شته� من جلب نفع اأو دفع مكروه«)1(.

ل رفيق العظم مبداأ العدل الذي حتدث عنه يف مق�ل ن�شره يف جملة  وقد ف�شَّ
املن�ر بعنوان: »الإ�شالح الإ�شالمي بعدل القوام اأو التك�فل الع�م«)2(، وراأى فيه 
اأن �شنن الوجود املدين ق�شت- منذ فطر اهلل الإن�ش�ن على حب الجتم�ع- اأن 
ة، وتتال�شى  ت�شد اأواخي الألفة العمومية بنظ�م �ش�مل تطمئن اإليه النفو�ض اخلريِّ
اعة اإىل ال�شر، وراأى اأن من�ط ذلك النظ�م اإمن� هي ال�شرائع املوؤ�ش�شة  دونه الأهواء النزَّ
على العدل، املبنية على اأ�ش��ض امل�شلحة الع�مة، دون اأن يخ�لطه� �شيء من احل�شو 
الت�بع لأغرا�ض النفو�ض، واإمن� تتكفل هذه ال�شرائع ب�شع�دة الأمم وا�شتمرار نظ�م 
الألفة ب�أحد �شرطني: عدل القوام اأو تك�فل الأقوام. ومتى ُفقد هذان ال�شرط�ن 
امتنع النتف�ع ب�ل�شرائع مهم� ك�نت يف نف�شه� ع�دلة، وتعذر الت�أليف بني النفو�ض 
املتغ�لبة والعن��شر املتب�ينة، ون�هيك مب� ين�ش�أ عن فقد الألفة من التعطيل يف �ش�ئر 
م� تدعو اإليه احل�ش�رة ويتطلبه الجتم�ع، كم� يوؤيده ال�شتقراء وي�شهد به احل�ض 

يف كل ع�شر وعند �ش�ئر الأمم.

)1(  املرجع ال�ش�بق، �ض 81.
)2(  جملة املن�ر، املجلد:2، اجلزء:6،  �ض81-   )5 ذو احلجة 1316هـ/ 15اإبريل 1899م(.
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ويذهب اإىل اأن قوة التك�فل الع�م ك�نت اأ�شمى من هيبة اخلالفة يف نفو�ض 
�ح اأول خلف�ء بني  امل�شلمني، وي�شت�شهد لذلك ب�لت�ريخ الإ�شالمي واتخ�ذ ال�شفَّ
العب��ض »وزير تنفيذ« ي�شتعني به على ب�شط »جن�ح العدل واملراقبة الع�مة«، لكن 
اإىل  وزارة التنفيذ مل تنجح يف القي�م مبه�م التك�فل الع�م، وهذا م� دفع الر�شيد 
نت�ئج  الن��ض واخلليفة عن  اأم�م  الوزارة »وزارة تفوي�ض« تكون م�شوؤولة  اأن يجعل 
كل عمل تعمله يف الدولة؛ ومن ثم اأ�شبحت وزارة التفوي�ض يف الإ�شالم - مب� 
ارتبطت به من امل�شوؤولية اأم�م الراعي والرعية - من اأهم دواعي العدل عند قوام 
اإىل ترقي الأمة يف  اآث�ر �ش�حلة دعت  القوانني، فك�ن من ذلك  ال�شريعة وحف�ظ 
مع�رج التمدن ترقًي� معروًف� يف الت�ريخ، ومل ين�شحر ذلك اإل ب�ل�شتبداد املطلق، 
ف�منحت اآث�ر العدل ال�ش�لح من ت�ريخ الوجود الإ�شالمي، وزاغ قوام الق�نون عن 

من�هج ال�شتق�مة اأجي�ًل عديدة.

ويرى اأن كل و�ش�ئل الإ�شالح لن تتدارك اخلطر املحدق و�شتبقى بطيئة 
الأمة  نظ�م  به  ني  و�شِ الإ�شالم،  عليه  ق�م  عم�  بعيدة  دامت  م�  النفع،  عدمية 
وهو التك�فل الع�م وعدل القوام، وهم� الركن�ن اللذان ق�مت على دع�ئمهم� 
اأ�ش�بهم  م�  امل�شلمني  اأ�ش�ب  واإمن�  الأمم،  بحي�تهم�  اإل  حتي�  ول  الإ�شالم  دول 
من التقهقر، ودخل على دولهم ال�شعف ب�شعف هذين ال�شرطني، ل ب�شعف 
الق�نون اأو ح�جة الأمة اإىل و�شع اأو�ش�ع جديدة اأو تراتيب مفيدة يف نظ�م الأمة 
القوانني  لو ك�ن يغني و�شع  »اإذ  بقوله:  املق�ل  الدولة؛ ويختم  �شوؤون  وانتظ�م 
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وتدوين الدواوين - عن هذا التقهقر املريع وال�شعف ال�شريع - لأغنت ال�شريعة 
الإ�شالمية نف�شه�، وهي اأعدل م� ج�ء من ال�شرائع واأعظمه� مر�شًدا مل�ش�لح الب�شر 
بفقد  مفقود  وهذا  قوامه�،  بعدل  ذلك  عن  تغنى  هي  واإمن�  ال�شع�دة؛  لطرق  ه�دًي� 
امل�شوؤولية، ول يفيد دون هذه و�شع الأو�ش�ع العقلية واملن�شورات ال�شي��شية، بل هي 
تكون كخط على م�ء اأو نق�ض يف هواء . واهلل يهدي من ي�ش�ء اإىل �شراط م�شتقيم«)1(. 

الق�ش�ي�  اإىل  يتجه  العظم  رفيق  منظور  من  الع�م«  »التك�فل  فمفهوم 
الجتم�عية، ودوره احلقيقي يف التمدن هو التع�ون على �شي�دة العدل بني اأفراد 
الأمة، مب� يكون �شونً� من كل ظلم يقع على اأفراد الأمة. وينتهي من هذا التحليل 
الت�ريخي اإىل م�شكلة التمدن يف ع�شره، واأن »التك�فل الع�م« يكت�شب اأهمية ل 
حدود له�)2(، ويركز ب�خل�شو�ض على العدل الجتم�عي، الذي هو مقدمة لتحقيق 

العدل الع�م، اإذ به يتم تكوين املجتمع الق�در على القي�م ب�شوؤون املدنية.

والتم��شك،  ب�حل�ش�نة  يتمتع  جمتمع  بن�ء  اأولوية  يرى  العظم  رفيق  وك�أن 
واأن ذلك ل يتم اإل ب�لعدل والتك�فل، ولهذين ال�شرطني اأولوية للنهو�ض؛ لأن 
املجتمع الذي ل تك�فل فيه ول عدل ل ميكنه القي�م ب�أ�شب�ب التمدن والعمران، 
ول ي�شتطيع النهو�ض، ويرى اأن الت�شريع�ت مهم� ك�نت ع�دلة ل قيمة له� بدون 

)1(  املرجع ال�ش�بق.
احلي�ة  مط�لب  اإىل  الأفه�م  »تنبيه  كت�به  يف  الع�م  للتك�فل  الجتم�عي  البعد  عن  احلديث  العظم  رفيق  ل  )2(  ف�شَّ

الجتم�عية يف الإ�شالم«.
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مف��شد  دون  يحول  اأن  �ش�أنه  من  املجتمع  وهذا  وي�شمنه،  ب�لعدل  يقوم  جمتمع 
ال�شتبداد يف خراب قوام الدول.

خامتة الكتاب

يختم رفيق العظم كت�به ب��شتعرا�ض الت�ريخ احل�ش�ري الإ�شالمي، ومظ�هر 
التمدن والعمران واأ�شب�به، وعك�ض ذلك يف زمن املتوكل وم� بعده من دول، اإىل 
والتنظيم  الإ�شالح  م�دًح� جهوده يف  احلميد  عبد  ال�شلط�ن  عهد  اإىل  و�شل  اأن 
والتعليم رغم وجود املك�برين لهذا الإ�شالح)1(، اأم� التمدن الأوروب�وي فك�نت 
ي�شيطرون عليه�)2(، وركز يف احلديث عن  امل�شلمون  يوم ك�ن  اأ�شب�ني�  بدايته من 
تقدم  نتج عن ذلك من  وم�  والتعليم،  املع�رف  انت�ش�ر  الأوروب�وي على  التمدن 

�شن�عي وجت�رب واخرتاع�ت.

مرجعيات الكتاب

 ا�شت�شهد رفيق العظم يف كت�به بعدد قليل من الآي�ت، وعدد من الأح�ديث 
دون تخريج له� اأو تدقيق يف �شحته�، وبع�شه� من املو�شوع�ت، اأو مم� هو م�شتهر على 
ن كت�به �شواهد من ق�ش�ض ال�شح�بة واأخب�ر الت�ريخ، ونلحظ  مَّ الأل�شنة، كم� �شَ
اأنه يق�رن اأحي�نً� مع اأوروب�. اأم� الكتب وال�شخ�شي�ت التي اعتمد عليه�، فلم يذكر 

)1(  يالحظ اختالف وجهة نظره يف ال�شلط�ن عبد احلميد لحًق�.
)2(  انظر: رفيق العظم، البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب العمران، مرجع �ش�بق، �ض 87.
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رفيق العظم ا�شم ابن خلدون �شمن من اعتمد عليهم اأو نقل منهم، اإل اأن روح 
الكت�ب وا�شتخدامه م�شطلح »العمران« توؤكد اطالعه على مقدمته، ويوؤكد من 
كتب عنه ت�أثره بفكر ابن خلدون، اأم� من �شرح ب�لنقل عنهم من مع��شريه فهم:

1-      كت�ب »ك�شف املخب� عن فنون اأورب�« لف�ر�ض ال�شدي�ق الذي �شم�ه »وحيد 
ع�شره اأحمد اأفندي ف�ر�ض«، وقد اعتمد عليه يف املوا�شع الآتية: 

� عن اأهمية الدين يف الأمة وخ�متة النقل قوله: »... ف�ت�ش�ف  -     نقل منه ن�شًّ
اأمة بعدم الدين من اأعظم م� يهني �شرفه� ويخف�ض قدره�«)1(. 
-  نقل منه كالًم� عن املوؤرخ فلتري يخ�ض احل�ش�رة الإ�شالمية)2(.

-   نقل تف��شيل عن التج�رة يف اأوروب� والتمدن الأوروبي.  

2-   العالمة رف�عة بك امل�شري )الطهط�وي(،  فقد نقل عنه املو�شوعني الآتيني)3(:
- م� يتعلق ب�أ�شول الفقه والقوانني )عزو دون ذكر م�شدر(.

-  م� يتعلق ب�أ�شن�ف الرتبية املعنوية )عزو دون ذكر م�شدر( .

الذي و�شفه  التون�شي  الدين  املم�لك« خلري  امل�ش�لك يف معرفة ح�ل  3-   »اأقوم 
التون�شي«،  ب��ش�  الدين  الأعظم خري  الوزير  واملجد  ال�شرف  »�ش�حب  بقوله 

وقد نقل عنه:

)1(   املرجع ال�ش�بق، �ض 21.
)2(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 68 - 69.
)3(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 25، 30.
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احل�ش�رة  ب�ش�أن  اآراء  غربيني  موؤرخني  عن  نقله  يت�شمن  مطوًل   � -   ن�شًّ
الإ�شالمية)1(. 

-  �شعًرا لوالده ولغريه يف حب الوطن)2(.
-  ن�شبة اإىل جمهول )البع�ض( مل ي�شمه يف تق�شيم احلرية اإىل اأق�ش�م)3(.

رابًعا- الكتاب يف �صياق م�صروع املوؤلف و�صلته بق�صايا الع�صر الراهن

الفكري  مبث�بة املنت  العمران«  واأ�شب�ب  التمدن  »البي�ن يف     يعترب كت�ب 
الذي ق�م رفيق العظم ب�شرحه يف اأعم�له وبحوثه الالحقة، وب�خل�شو�ض يف كت�به 
»ال�شوانح الفكرية يف املب�حث العلمية«، وب�لرغم من ب�ش�طة لغة الكت�ب، وكون 
ق�شم كبري منه جمًع� من م�ش�در اأخرى، ف�إنه ا�شتمل على م� يدل على و�شوح 
ال�شي��شي  اجل�نب  لكن  ومرجعي�ته،  النه�شوي  للم�شروع  ت�شوره  وتك�مل  روؤيته، 
املرتبط ب�لواقع مل يكن وا�شًح� لديه، واختلفت روؤيته فيه عم� كتبه لحًق�؛ لكونه 
خ��ض ال�شي��شة يف مرحلة كهولة، لكن فكره ون�ش�له ال�شي��شي مل يغيِّب روؤيته 
اجل�نب  بني  والربط  بل  الالحقة،  كت�ب�ته  يف  احل�شور  عن  الإ�شالحية  واأفك�ره 

ال�شي��شي والجتم�عي يف روؤاه.

)1(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض70 - 81.
)2(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 44.
)3(   انظر: املرجع ال�ش�بق، �ض 51.
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اإن ن�ش�أة رفيق العظم يف اأ�شرة ثرية وذات مك�نة اجتم�عية وعلمية عريقة، 
مل يُحل دون وعي رفيق العظم ب�مل�شكلة الجتم�عية وتنظريه له�، فربط الإ�شالح 
والتقدم ب�لرتق�ء مبط�لب احلي�ة الجتم�عية، وقد اأ�ش�ر اإىل »الهيئة الجتم�عية« 
ودوره� يف غري مك�ن من كت�به، لكنه اأفرد احلديث عنه� يف كتبه الأخرى، حتى 
التي  الق�ش�ي�  العم�ل« من  �شق�ء  »م�ش�ألة  اأو  الن�زلة«  الطبقة  »�شق�ء  م�ش�ألة  ك�نت 
�شغلت تفكريه)1(، وك�ن رفيق العظم من اأوائل املفكرين العرب الذين ا�شتخدموا 
م�شطلح »التك�فل الع�م« اأو »التك�فل الجتم�عي«، وحتدث عنه كت�شور اإ�شالمي 
يهدف اإىل حل »مط�لب احلي�ة الجتم�عية«)2(، ويرى اأن من اأ�شب�ب م� اأ�ش�ب 
مهمتني  بق�عدتني  حلق  الذي  ال�شعف  وتخلف  وتراجع  تقهقر  من  امل�شلمني 
ام«  الُقوَّ ل  »َعدنْ ق�عدة  وهم�:  ال�شريعة،  لأحك�م  وفع�ل  �شليم  بتطبيق  كفيلتني 
غي�ب  اأن  ويرى  مبجموعهم،  الأمة  اأفراد  بني  الع�م«  »التك�فل  وق�عدة  )احلك�م( 
املجتمع  ال�شالم الجتم�عي، و�شتتعر�ض وحدة  ذلك �شيحدث خلاًل كبرًيا يف 
خلطر فقدان »الألفة العمومية«، وينجم عن ذلك »التعطيل يف �ش�ئر م� تدعو اإليه 
احل�ش�رة ويتطلبه الجتم�ع«، هذا ومبداأ »التك�فل الع�م« من منظور رفيق العظم 

»العقدة«،  هذه  حل  ح�ولت  التي  الأوروبية،  الفكرية  والتي�رات  املدار�ض  من�ق�شة  كت�ب�ته  يف  العظم  رفيق  )1(   تن�ول 
ك�ل�شرتاكية والفو�شوية والعدمية والدينية، واأ�شح�ب تي�ر ال�شتقالل الذاتي )الليربايل(، وقد ن�ق�ض رفيق هذه 

الأفك�ر، وطرح الت�شور املق�بل له�.
)2(    انظر: فهمي جدع�ن، اأ�ش�ض التقدم عند مفكري الإ�شالم يف الع�مل العربي احلديث، ط:3، دار ال�شروق، عم�ن 

1988م، �ض498
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الذي  الأ�ش��ض  ب�عتب�ره  عليه  ويلح   ،� اقت�ش�ديًّ منه  اأكرث  اأخالقي  اجتم�عي  مبداأ 
بلغت به املدنية الإ�شالمية م� بلغته)1(.

العدل  ب�شروط  الع�م«  »التك�فل  مبداأ  تطبيق  جن�ح  العظم  رفيق  ربط  وقد 
واجب  اأداء  يف  الأفك�ر  وا�شتقالل  ال�شم�ئر  حرية  و»اإطالق  والوحدة  والتع�ون 
وتلك  لالأفراد،  العقلي«  »ال�شتقالل  اإىل حتقيق  يف�شي  الع�مة«، وهذا  املن��شحة 
ال�شروط هي عينه� �شروط التقدم واأ�شب�ب العمران التي �شرحه� يف كت�به التبي�ن، 
امل�ش�ألة  بحل  الكفيل  الإ�شالمي  املبداأ  هو  منظوره  يف  الع�م«،  التك�فل  فـ»مبداأ 
ال�شريعة  حفظ  على  مبجموعه�  الأمة  تع�ون  ويعني  جذوره�،  من  الجتم�عية، 
و�شالمة تطبيقه�، و�شي�دة العدالة بني اأفراده� ومنع الظلم بكل اأ�شك�له، ويرى اأن 
ام« �شرط�ن لقي�م الدولة، ونهو�ض املجتمع ب�أ�شب�ب  »التك�فل الع�م« و»عدل الُقوَّ
التقدم والعمران، وقد اأ�ش�ر اإىل ال�شتبداد يف كت�به اأكرث من مرة، لكنه يف تنظريه 
مل�ش�ألة التمدن ك�ن ي�شر على توزيع امل�شوؤولية بني احل�كم واملحكوم، يقول: »اإن 
احل�كم م�شوؤول وال�شعب م�شوؤول، ف�إذا ق�شر الأول فال ينبغي اأن يق�شر الث�ين«)2(.

   لقد ك�ن رفيق العظم اأبرز من ركز على ق�شية املدنية يف ع�شره، ويرجع 
اأن  التي ورثه� عن ابن خلدون، وهو يرى  العمرانية  ب�لتحليالت  اإىل ولعه  ذلك 

)1(   ينظر ب�خل�شو�ض كت�به »تنبيه الأفه�م اإىل مط�لب احلي�ة الجتم�عية يف الإ�شالم«، وانظر: فهمي جدع�ن، مرجع 
�ش�بق، �ض 498 وم� بعده�، ب�ش�م عبد ال�شالم بطو�ض، رفيق العظم مفكًرا وم�شلًح�: درا�شة يف فكره ودوره يف احلركة 

الإ�شالحية العربية، ط:دار كنوز املعرفة للن�شر والتوزيع 2007.
)2(   رفيق العظم، من امل�شوؤول: احلكومة اأم ال�شعب؟، جملة املن�ر، املجلد:1، اجلزء:45، �ض866،  1899/1316.
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ثمة مدني�ت ل مدنية واحدة، ومفهوم املدنية عند رفيق العظم ي�شمل م�شم�ري 
والعدل  ك�حلرية  املبتدعة  املف�هيم  من  عدًدا  يت�شمن  كم�  والعمران،  العرف�ن 
وال�شتقالل واحلكوم�ت الني�بية مم� متيزت به »املدنية اجلديدة الأورب�وية« متيًزا ل 
يعفيه� من �شبق بع�ض املدني�ت ال�شرقية له� - والإ�شالمية خ��شة - يف بع�شه� 

على الأقل)1(.

وقد ربط رفيق العظم التمدن بُبعد عقلي حيوي، فريى اأن التمدن وتقدمه 
ي�شدران عن احتك�ك العقل ب�ملق��شد احليوية)2(، كم� اأن�ط الإ�شالح مبحور اأخالقي 
اجتم�عي �شي��شي عم�ده واأ�ش��شه الرتبية على اأ�شول الف�ش�ئل الإ�شالمية والتي 

اأهمه� العقل والإرادة وتوحيد الكلمة على مب�دئ ال�شريعة الإ�شالمية)3(.

اأديًب� ومفكًرا وموؤرًخ� ومن��شاًل، وك�ن لكل ُبعد يف  لقد ك�ن رفيق العظم 
�شخ�شيته اأثره يف الآخر، فم� كتبه يف ت�ريخ احل�ش�رة الإ�شالمية وم�ش�هريه� ك�ن 
له اأثره يف وعيه اأبع�د م�ش�ألة التمدن من جهة، وكذلك اأبع�د النظرية ال�شي��شية، 
وفل�شفته،  للتمدن  التنظري  يف  ح�شوره  تفكريه  يف  الجتم�عي  للُبعد  ك�ن  كم� 
وك�نت اأفك�ره ال�شي��شية ون�ش�له م�شكونً� ب�لهواج�ض العميقة للم�ش�ألة الجتم�عية 
عن  املعربة  املفردات  بني  العميقة  ال�شالت  روؤاه  يف  تنف�شل  ول  واحل�ش�رية، 

)1(  انظر: فهمي جدع�ن، اأ�ش�ض التقدم، مرجع �ش�بق،  �ض395، �ض400.
)2(   انظر: املرجع ال�ش�بق،  �ض 403.

)3(   تعترب هذه الفكرة اأ�ش��ًش� يف كت�به »الدرو�ض احلكمية«، انظر: فهمي جدع�ن، اأ�ش�ض التقدم، مرجع �ش�بق، �ض455.



عبد الرحمن حللي
44 44

تفكريه، »التمدن، العمران، التقدم، التعليم، احلرية، العدل، الهيئة الجتم�عية، 
اأ�شول ال�شريعة الإ�شالمية،...«، وهي مفردات تعرب عن روؤية ح�ش�رية �ش�ملة، ل 

تخفي املرجعية الإ�شالمية يف تنظريه له�.
-   هذه الهموم والهواج�ض التي �شغلت رفيق العظم قبل قرن من الآن هي نف�شه� 
اليوم، مع تغري يف جتلي�ت  والع�مل  الإ�شالمية بل  املجتمع�ت  ت�شغل  تزال  م� 
العربي  الع�مل  يف  خمتلة  تزال  م�  الجتم�عية  ف�لهيئة  و�شوره�،  امل�شكالت 
ته� تزداد ات�ش�ًع�، وحقوق الوطن واملواطن، كل على الآخر،  والإ�شالمي، وطبقيَّ
منقو�شة، والعدل واحلرية مط�لب م� تزال حلًم� يف بع�ض جوانبه�، والتعليم يف 
والتنمية  التمزق،  مزيد  من  خوف  اإىل  حتول  الوحدة  ومطلب   ، وتدنٍّ انحدار 
ال�شروط واملقدم�ت  اإليه م� مل تتحقق  الو�شول  اأ�شبحت متثل حتدًي� ي�شعب 
التي حتدث عنه� رفيق العظم، كل هذه املعطي�ت توؤكد اأن الأ�شئلة التي �شغلت 
رفيق العظم م� تزال ق�ئمة، والت�شخي�ض حلل �شمويل م� يزال هو احلل املقنع 
واملنطقي، ومل يتحقق هذا احلل منذ ع�شره اإىل اليوم، ف�آلية الربط بني العن��شر 
م  املتعددة الف�علة يف التمدن وانبث�قه� عن اأ�شول ال�شريعة الإ�شالمية مل ُتقدَّ
ُكلِّّي، وم� يزال الع�مل الإ�شالمي ي�شتهلك املعرفة وي�شتورد م�  ر  ُمَنظِّ ُد من  َبعنْ
ينتجه الآخرون، وقد األح رفيق العظم يف غري مك�ن على ا�شتع�دة العلوم التي 
�شرًط� ل�شتع�دة  املطلب  هذا  يزال  وم�  الت�ريخ،  الإ�شالمية يف  املدنية  اأنتجت 

زم�م املب�درة.

�صفحة الغالف الداخلي لآخر طبعة للكتاب �صدرت في حياة الموؤلف
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احلمد هلل الذي تف�شل على هذا النوع الب�شري ب�أن زّينه ب�لعقل، وجعله 
له حجة يرجع اإليه� اإذا اكفهرت)1( ظلمة اجلهل. من ق�شت حكمته ب�أن التقدم 
والعمران موقوف�ن على العدل والإح�ش�ن واتب�ع م� ج�ءت به الر�شل من البي�ن. 
و�شلى اهلل على �شيدن� حممد اأعظم الأنبي�ء �ش�أنً� واأو�شحهم حمجة وبره�نً�، الذي 
انبعث  مب�  التمدن  �ُشبل  للن��ض  ف�أب�نت  الأقط�ر،  جميع  يف  نبوته  اأ�شعة  امتدت 
عنه� من الأنوار، وعلى اآله �شمو�ض الآف�ق، واأ�شح�به املنعوتني مبك�رم الأخالق. 
وبعد... فلم� ك�نت الألفة اجلن�شية والرابطة الوطنية مم� يدعوان الإن�ش�ن اإىل كل 
عمل تن�ش�أ عنه ف�ئدة الأوط�ن، ل�شيم� وطنن� الكرمي؛ ف�إنه ب�حتي�ج عظيم لأ�شب�ب 
التمدن والعمران وا�شرتج�ع م� ا�شتلبته منه حوادث الأزم�ن. ب�درت جلمع هذا 
الكت�ب ع�شى اأن يكون به منفعة ا�شتوِجب به� الثواب، مرتًب� له على مقدمة وثالثة 
اأبواب وت�شعة ف�شول وخ�متة. واهلل �شبح�نه وتع�ىل هو امل�شئول اأن يجعله بني الن��ض 

ح�ئز القبول ويهدين� جميًع� اإىل �شبل الر�ش�د وير�شدن� مل� به خري البالد اآمني.

للكت�ب  الأ�شلي  للن�ض  الإ�شكندرية  مكتبة  مراجعي  اإ�ش�فة  اإىل  ي�شري  اله�م�ض  )هذا  ظالمه�.  ا�شتد  اكفهرت:   )1(
و�شوف ي�شتعمل الرمز )م( لحًق� لالإ�ش�رة اإىل ذلك(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم





اعلم اأن ال�شبب احل�مل على ت�أليف هذا الكت�ب هو القي�م مب� يجب على 
التي  الجتم�عية  الهيئة  اأفراد  �ش�ئر  على  الالزمة  الوطنية  اخلدمة  من  الإن�ش�ن 
َت�شرب)1( عن مهم�ت م�ش�حله� ب�إجراء جميع الو�ش�ئل الب�عثة على تقدمه� وعمران 
بالده�، واحلث لذوي الغرية من الأمة على اتخ�ذ الطرق التي ل تن�يف وجوب 
الإ�شالح�ت الوطنية، وترغيب اأفراد هيئة الجتم�ع يف الأ�شب�ب املو�شلة لتمدن 
الأوط�ن وعمرانه� وتقدمه� وتوفري ثروته�؛ منًع� للم�ش�ر الالحقة به� من الإهم�ل 
اإىل الحتي�ج حتى يف مالب�ض  الك�شل  بهم  اأف�شى  الذين  الأه�يل  ال�ش�در عن 
بنف�ئ�ض  والتفنن  ب�ل�شن�ئع  ودرايتهم  فيهم  الكف�ية  وجود  مع  اإىل غريهم  اأبدانهم 
الفنون. وذلك من امل�ش�يب امللمة ب�لأوط�ن التي جعلت هذه الأمة مت�أخرة يف 
 )2( مي�دين الرثوة وال�شهرة مبيحة لالأورب�ويني اجتن�ء ثمرات مت�عبه� وامت�ش��ض َدرِّ
بالده�، والأه�يل يف غفلة من زم�نهم ل يعرفون من التمدن �شوى الإقدام على م� 
ل تر�ش�ه الهمم الب�شرية املفطورة على حب التقدم والتعزز واإب�ء احلق�رة والت�أخر. 

رِب)م(.  رُب: تعلم وُتخنْ )1(َت�شنْ
)2( َدّر: كرثة اللنب واملق�شود خري البالد. )م(.

املقدمة
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املدنية  الأ�شب�ب  جميع  اأهله  يف  تتوفر  مل  م�  متمدنً�  الوطن  يعد  ل  كون  ح�لة 
املع�مل  واإن�ش�ء  وال�شن�ئع  الفنون  وحب  واملع�رف  العلوم  طلب  على  ك�لإقب�ل 
واملدار�ض، وا�شتح�ش�ر جميع الأدوات احل�شية واملعنوية الالزمة للح�لة احل�شرية، 
والتمزي ب�ملزاي� ال�شريفة، لي�ض التمدن النهم�ك على ال�شهوات احلوا�شية وحب 

الراحة والك�شل الذي يف�شي ب�لإن�ش�ن اإىل الدرجة احليوانية هذا.

ومل� ك�نت الدي�نة الإ�شالمية ل حَتنُْظر جلب املنفعة ول دراأ املف�شدة، وجب 
للتمدن  املوؤدية  ال�شبل  ب�إيج�د  الن��ض  ب�ش�ئر  تنوير  وعلم�ئه�  اململكة  روؤ�ش�ء  على 
وال�شطوة  التقدم  من  اأوًل  عليه  ك�نت  مل�  الأمة  هذه  رونق جمد  واإع�دة  والرتقي 
اأقل من جيل تعميم �شريعته� يف غ�لب الأقط�ر، وجعاله�  اللذين �شهال له� يف 
اأول اأمة تفننت ب��شتخراج كنور املخبئ�ت العلمية، مم� �شهد له� بذلك غ�لب الأمم 
املتمدنة الأورب�وية. لكن م� طراأ عليه� يف ال�شنني املتو�شطة الهجرية من احلوادث 
نه يف اخل�متة، ذهب ببع�ض رونقه�. على اأنه اإذا  العظيمة، وتفريق الكلمة كم� �شُنبيِّ
احتدت روؤ�ش�ء اململكة على ا�شرتج�ع م� �ُشِلَب من جمده� تي�شر لهم ب�أقل من قليل 
اإىل مركزه� الأ�شلي التي ك�نت تدور عليه مع�رفهم الن��شئة عن ح�شن  اإع�دته� 
والتقدم  التمدن  ب�تب�عهم خطط  الأمم  وتقدمهم بني  والتدبري  ال�شي��شة واحلكمة 
ال�شذاجة  على  اأفك�رهم  انطبعت  ممن  الع�مة  بع�ض  يت�شوره  كم�  ل  احلقيقيني؛ 
من اأنه ملجرد التبهرج والزينة ب�ملالب�ض الإفرجنية يحوز الإن�ش�ن  درج�ت التقدم 
واخل�ش�ل املدنية. على اأن ذلك، بعك�ض م� تقت�شيه احل�ل يف هذين الأمرين، بل 
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ومن الأمور التي تلقي الأوط�ن يف وه�د)1( الت�أخر وال�شمحالل ف�أم� الأول فهو 
لكتف�ئهم مب� ذكر عن البحث يف الأ�شول املدنية والطالع على م� ك�نت عليه 
الأمم  به�  انتفعت  وكيف  ح�له�،  اإليه  اآلت  وم�  والتقدم  احل�ش�رة  من  الأمة  هذه 

الأورب�وية مب� نقلته عنه� من العلوم التي نحن اأحق ب�لتب�شر فيه� وا�شرتداده�.

رواج  بذلك  ي�شببون  اإنهم  اإذ  ذكرن�،  كم�  الت�أخر  عني  فهو  الث�ين  واأم� 
الأقم�شة والب�ش�عة الأجنبية كم� ين�ش�أ عنه ك�ش�د ب�ش�عتهم، وي�شيق نط�ق جت�رتهم 
التي تتوقف على رواجه� معي�شة األوف من الوطنيني؛ وذلك ك�لديب�ج مثاًل؛ ف�إنه 
ل ين�شج وي�شري ثوبً� م� مل تتداوله ب�ل�شغل عدة اأيد، كمربي دود القز وم�شتخرج 
�غه ون��شجه و�ش�قله وت�جره اإىل م� ينفع بعمله  احلرير و�ش�نع اأدواته وُم�شلحه و�شبَّ
جملة اأن��ض رمب� تكون اأ�شب�ب مع�ي�شهم مق�شورة على هذه ال�شنعة؛ لأن اأغلب 
الفقراء ل ي�شتطيعون �شغل زمن كثري بتعليم عدة ك�رات اأو حرف؛ اإذ اإن اأي�مهم 
حم�شوبة على اأهليهم فيقت�شرون على تعليم �شنعة واحدة كهذه مثاًل وبتعطيله� 
الوطنية،  التج�رة  ح�ل  وقوف  عن  ين�ش�أ  ف�إنه  ذلك،  عن  وف�شاًل  ح�لهم.  يتعطل 
اأرب�ب احلرف وال�شن�ع�ت على اخرتاع �شكل جديد وعمل مفيد؛  اإقدام  عدم 
نظًرا لرواج الب�ش�عة الأجنبية التي ت�شدهم عن اقتح�م الأتع�ب وتكبد امل�ش�ريف 
الآيلة اإىل اخل�ش�رة. وب�جلملة ف�إن م� يرتتب على ذلك من امل�ش�ر قل اأن يح�شى 
الزينة  وهذا للك�شل امل�شتحوذ على بع�ض الأه�يل، واكتف�ئهم من التمدن على 

دة وهي احلفرة يف الأر�ض. )م(. ات، جمع َوهنْ )1( ِوه�د:  منخف�ش�ت اأو هوَّ
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من�ٍف  اإنه  بقولهم  للوطن  واإنك�رهم كل عمل جديد مفيد  والتبهرج كم� ذكرن�، 
لل�شرع، وين�شبون تلك اإىل امل�ش�ر التي يجلبونه� للبالد بقبيح اأفع�لهم و�شف�شطة 
اأقوالهم. ومع ذلك يجهلون اأن كل اأمة متمدنة جت�ور اأخرى غري متمدنة تو�شك اأن 
تكون فري�شة له� )يعني للمتمدنة(. ومن ت�أمل اأ�شول ال�شريعة الإ�شالمية يجده� 
حتُث الأمة على كل م� يدفع عنه� غ�ئلة غريه�؛ فكيف ونحن الآن يف زمن جديد 
اخرتعوه من  مب�  والبلدان  الأبدان  توا�شل  وقرب  املع�رف  دائرة  فيه  ات�شعت  قد 
ال�شكك احلديدية والآلت الكهرب�ئية وال�شفن البخ�رية اإىل غري ذلك مم� �شهل 
الأ�شغ�ل و�شبب رواج التج�رات والت�ش�بق اإليه� يف الأقط�ر؟! فال ب�أ�ض من اأخذ 
الإ�شالميني  العلم�ء  بوا�شطة  وذلك  العدو؛  كيد  به�  ندفع  التي  املع�رف  بع�ض 
كم�  ال�شرعية  والقواعد  الأ�شول  تن�يف  ل  التي  ال�شهلة  الطرق  للن��ض  وبي�نهم 
اأ�شر مب�شلحة  التمدن قد  يزعمونه� عني  ب�أمور  الع�مة  اكتف�ء غ�لب  اإن  اإذ  تقدم؛ 
الأمة �شرًرا بليًغ� فهم ل يرتكونه� ويعودون ملركزهم الأ�شلي ول يتممون واجب�ته� 

ليتح�شلوا على ثمرته�. قلُت �شعًرا:

لهذا ومل� ك�ن الغر�ض املق�شود من هذا الكت�ب هو بي�ن اأ�شول التمدن 
ج�ء  م�  اتب�ع  التمدن  درج�ت  من  درجة  اأول  واأن  البالد،  عمران  عنه  الن��شئ 

قلبها ب�صوداء  هند  من  كنَت  لقد 

فملَت اإىل ليــــلى حتاول و�صـــلها

والود والو�صل  بالإح�صان  تواليك 

فال �صمحت ليلى واأحرمت من هند
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واملع�رف،  العلوم  ن�شر  على  متحدًة  الأمة  تكون  واأن  الر�شول،  و�شنة  ال�شرع  به 
ح�ئزًة كم�ل احلرية املوؤ�ش�شة على العدل حمبة للمغريات م�شتحوذًة على خ�ش�ل 
على  من�شمًة  الرببرية،  العوائد  من  املدنية  الطب�ع  متجه  م�  الت�أني�ض، جمتنبًة كل 
اأ�ش��ض ثروته� و�شبب  التي يكون  كلمة الوطن وجلب م� يعود نفعه على البالد 
تقدمه� العدل الذي هو حي�ة املم�لك، اقت�شى اأن اأبني ذلك كل ب�ب على حدته 

اإن �ش�ء اهلل تع�ىل ف�أقول:

املقــدمة





الباب الأول

 يف ميل الإن�سان للح�سارة والتقدم بالطبع

وحقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به ال�سرع

)وفيه ثالثة ف�صول(





اعلم اأنن� اإذا ت�أملن� يف الإن�ش�ن من حيث ن�طقيته وعظيم بنيته ومب� اأودعه 
اهلل به من �شر القوى العقلية وال�شف�ت الب�شرية، وجدن�ه ق�باًل للرتبية م�ئاًل ب�لطبع 
على  العقلية  اإدراك�ته  ب�شفة  مت�شلطًن�  احليوان،  جميع  من  عداه  م�  على  للتعزز 
� للت�أني�ض والجتم�ع�ت الب�شرية ليدفع  املواليد احليوانية والنب�تية واملعدنية، حمبًّ
به� غوائل َمننْ عداه وي�أمن على نف�شه؛ ف�إن اهلل �شبح�نه وتع�ىل كم� ف�شل الإن�ش�ن 
على م� عداه من احليوان مبزية العقل والإدراك والن�طقية التي يتح�شل به� على 
الألفة اجلن�شية والت�أني�ض والجتم�ع�ت الب�شرية التي يدفع به� الغوائل احليوانية، 
كذلك خ�ض بقية احليوان�ت على اختالف اأجن��شه� وتب�ين اأ�شك�له� مب� مل يخ�ض 
و  ب�لَعدنْ ليه�به غريه، وخ�ّض  والبط�ض ك�لأ�شد  ب�لقوة  بع�شه�  الإن�ش�ن؛ فخ�ّض  به 
ه،  َعُدوِّ ِوه من كيد  َعدنْ بقوة  لينجو  واأ�شغر جثة ك�لغزال  اأ�شعف منه قوة  من هو 
ر)1( ب�لفراء، وكرثة  ونْ نَّ ومنه� م� خ�شه بغلظ اجللد ليدفع عنه �شر احلر ك�لفيل وك�ل�شِّ
ال�شعر ليتقي بهم� �شر الربد، وك�لأرنب بكرثة ال�شمع واليقظة لي�أمن �شر الغتي�ل. 

ر: الهر )القط(. )م(. ونْ نَّ )1( ال�شِّ

الف�سل الأول

ران  يف قابلية الإن�سان للرتبية وطلب الُعمنْ
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وهكذا جميع احليوان�ت على اختالف اأجن��شه�؛ ف�لإن�ش�ن ب�لن�شبة لغريه يحت�ج 
يف جميع ذلك ل�شتعم�ل قواه الفكرية وحوا�شه العقلية، كم� ل يتم له ذلك اإل 
بقوة الجتم�ع�ت الب�شرية والألفة الت�أني�شية التي هي معه غريزة طبيعية، وبه� ميكنه 
اإعم�ل جميع قواه الفكرية لال�شتح�ش�ل على درج�ت احل�ش�رة والعمران واجتن�ء 
ثمرات التمدن وامله�رة يف �ش�ئر اأعم�له. واإل فلول حبه لالألفة والحت�د وتف�شيله 
المتزاج عن الوحدة والنفراد، لك�ن فري�شة لغريه خ�ئًف� على الدوام يف نف�شه. 
فبتلك املزاي� ال�شريفة التي ُخ�ض به� كم� ذكرن�، وبقوة الجتم�ع وان�شم�م القوى 
العقلية الب�شرية للبحث عن م� ا�شتملت عليه الك�ئن�ت من العج�ئب وا�شتق�ش�ء 

اأ�شب�ب التمدن والتقدم، يتح�شل على نت�ئج ال�شع�دة الدنيوية والأخروية.

ثم اإن الإن�ش�ن يختلف بع�شه ب�لتمدن واحل�ش�رة وحب التقدم، وبع�شه 
الوح�شية  احل�لة  عن  مييز  يك�د  ل  والبع�ض  الك�شل،  وحب  وال�شكون  ب�لدعة 
متكنت  من  الأول  ف�لنوع  العقلية.  القوى  ا�شتعم�ل  وبع�ض  الب�شرية  ب�لهيئة  اإل 
لعدم  الذي  الث�ين  والنوع  املدنية،  واحل�لة احل�شرية  الب�شرية  الرتبية  اأ�شب�ب  منه 
ا�شتكم�ل تلك الرتبية فيه ومتكنه� منه يكون غ�لًب� مولًع� بحب الدعة م�ئاًل للك�شل، 
والنوع الث�لث هو الذي يف�شل األفته اجلن�شية النوعية عن الختالط والمتزاج 
مبن ج�وره من الأمم؛ فيكون يف ح�لة ح�شمة بعيًدا عن التمدن واحل�ش�رة م�شهوًرا 

ب�جلف�ء والق�شوة.
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ف�أم� النوع الأول، فهو غني ب��شتكم�ل الرتبية فيه ومتكنه� منه عن احلث 
على طلب اأ�شب�ب احل�ش�رة والتقدم. وت�أثري الهمة الإن�ش�نية فيه ك�فية له يف جميع 

مق��شده؛ اإذ به� يت�شلطن على من ج�وره ويحوز كم�ل ال�شرف وب�ذخ املق�م.

واأم� الث�ين، يعني امل�ئل للدعة التي هي يف الإن�ش�ن غريزة طبيعية، فهو 
الذي يكون مولًع� ب�لقوة ال�شهوانية التي هي يف احلقيقة خدمة للج�شم مذمومة 
القوة هي التي جتذب الإن�ش�ن عقيب تعب الأعم�ل  اأحي�نً� يف الإن�ش�ن. وتلك 
الفكرية اأو البدنية اإىل الراحة وال�شكون، كم� تدفعه قوة العمل عن مركز البط�لة 
وحب الن�ش�ط واحلركة والأعم�ل. وه�ت�ن القوت�ن هم� ح�لت�ن يف الإن�ش�ن ل تك�د 

ترجح اإحداهم� عن الأخرى بل هم� يف الإن�ش�ن على حد �شواء.

املالذ  جلميع  الإن�ش�ن  تدعو  التي  واملالذ  ال�شهوة  قوة  ت�شمى  ف�لأوىل 
اإىل الدرجة  البدنية فتلقيه يف مه�وى الت�أخر وحب ال�شهوات احلوا�شية وتو�شله 
احليوانية. واأم� الث�نية فت�شمى بقوة الأمل والعمل وهي التي تبعث الإن�ش�ن على 
حب الأثرة والتقدم وكم�ل الئتن��ض، وبه� تكون راحة الروح وا�شتكم�ل ف�شيلة 
النف�ض والروح النورانية اأو النف�ض التي تكون قد ح�زت الف�شيلة الت�مة؛ حيث 
الك�ملة  الكم�ل  درج�ت  له  وتبني  العقلية  ال�شلطنة  �شروب  الإن�ش�ن  يف  جتمع 
املدنية، وه�ت�ن اللذت�ن املتب�ينت�ن، وان ا�شرتك فيهم� جميع النوع الب�شرى على 
الك�شل  ولذة  ة  اإلهيَّ منحة  العمل  لذة  اأن  اإل  درج�ته،  وتب�ين  طبق�ته  اختالف 

ة �شهوانية. والدعة حمبَّ

يف قابلية الإن�صان للرتبية وطلب العمران
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ومن ف�شل اهلل �شبح�نه وتع�ىل على عبده اأن علمه وجوه املك��شب واأوقفه 
على دق�ئق الفنون وال�شن�ئع؛ حيث ذم البط�لة ومدح ال�شـــعي بقوله تعــ�ىل: 

ٹ   نثٹ   تع�ىل:  وق�ل    ،]39 ]النجم/  خبمث  حب   جب    يئ   ىئ   نثمئ  
اطلبوا  اأي   ،]10 ]اجلمعة/  ڦمث   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ       ڤ   ڤ   ڤ  
املع��ض الذي به قوام حي�تكم، وف�شل اهلل هو رزقه الذي تف�شل به على عب�ده، 
وال�شعي م�شكور يف جميع الأحوال والبط�لة ل تفيد �ش�حبه� اإل الذل واحلرم�ن، 
ومن �ش�أن البط�لة اأن تبطل الهيئ�ت الإن�ش�نية؛ ف�إن كل ع�شو اأو جزء من اأجزاء 
اجل�شم اإذا ترك ا�شتعم�له تعطلت حركته، ك�لعني اإذا اأغم�شت واليد اإذا �ُشلت. 
ولكل ع�شو يف الإن�ش�ن حكمة اإلهية وحركة جعله� فيه لتتحد احلرك�ت بع�شه� 
مع بع�ض وت�شري حركة واحدة وهي حركة جمموع الأع�ش�ب البدنية التي يقوى 
به� الإن�ش�ن على ال�شعي وطلب الرزق، ف�إن اهلل �شبح�نه وتع�ىل مل� جعل للحيوان 

قوة التحرك العظيمة مل يجعل له رزًق� اإل ب�شعي م�.

ومن هن� ل ينبغي اأن يتوهم اأن هذا من�ٍف للتوكل بل التوكل ل بد منه 
اخلرب عن خري  ورد يف  فقد  الأ�شب�ب.  مب��شرة  مع  يكون  اإمن�  الأحوال  يف جميع 
الب�شر اأن اهلل يقول: »ي� عبدي حرك يدك، اأُننِْزل عليك الرزق«، ويف ق�شة ال�شيدة 
مرمي عليه� ال�شالم اأكرب عربة واأعظم معجزة، مل� كف�ه� �شبح�نه وتع�ىل موؤنة الطلب 

نث ی  ی  ی  ی   اأمره� بهز النخلة ومل يجنه� له� وهو قوله تع�ىل:  ب�أن 

جئ  حئ  مئ  ىئمث ]مرمي/ 25[، وقد اأ�ش�ر النبي  اإىل اأن التوكل لي�ض 
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التعطيل بل لبد فيه من نوع من ال�شبب فق�ل عليه ال�شالة وال�شالم: »لو توكلتم 
على اهلل حق توكله لرزقتم كم� ترزق الطري، تغدو خم��ًش� وتروح بط�نً�« ف�إن الطري 

ترزق ب�لطلب وال�شعي.

النظر عن  قطع  ينبغي  الكد واجلهد، كم� ل  الإفراط يف  ينبغي  نعم، ل 
ال�شرتاحة يف بع�ض الأحي�ن والعتدال األيق يف جميع الأحوال.

اأن نبني النوع الث�لث الذي يف�شل  اإىل بحثن� الأول، وهو  ولرنجع الآن 
تقدم،  كم�  املتمدنة  الأمم  من  ج�وره  مبن  الختالط  عن  النوعية  اجلن�شية  األفته 
وهذا النوع ل يك�د يعلم اأي الأمرين غ�لب عليه اأَُحبُّ الدعة وال�شكون اأم حب 
الأمل والعمل؛ ف�إنك تراه من جهة دائًم� يكلف نف�شه ب�حتم�ل امل�ش�ق والأتع�ب 
بتجوله بني اجلب�ل والقف�ر واقتح�مه مواقع ال�شرور والأهوال. ومن جهة اأخرى ل 
تك�د ترى له عماًل يحمد اأبًدا وهو يف معزل عن �ش�ئر اأ�شب�ب احل�ش�رة والفالح، 
واأفع�له اأ�شبه ب�أفع�ل الوحو�ض وم� ذلك اإل لنعزاله عن املخ�لطة والئتن��ض مبن 
ج�وره من الأمم املتمدنة. على اأنه ق�بل يف كل اآن للرتبية والتهذيب ل�شتكم�ل 
وا�شتعم�ل  ب�لن��ض  الت�أن�ض  بهم  ميكنه  التي  الن�طقية  ومت�م  فيه  الب�شرية  القوى 

اأن    اهلل  منح  من  ف�إن  العمران.  والتمدن وحب  للح�ش�رة  املو�شلة  الو�ش�ئل 
العقل  له  وجعل  الن�طقية  اأ�شرار  هي  التي  املعنوية  ب�ل�شف�ت  الإن�ش�ن  خ�ّض 
الك�ئن�ت  عليه  ا�شتملت  م�  ويدرك  والنج�ح  الفوز  �شبل  اإىل  به  يهتدي  �شراًج� 

يف قابلية الإن�صان للرتبية وطلب العمران
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من العج�ئب الدالة على القدرة الإلهية واحلكمة ال�شمدانية. ومن اأهم م� اأنعم 
اهلل به على عب�ده من الأ�شب�ب املوؤدية اإىل التمدن وال�شع�دة الدنيوية والأخروية، 
اإر�ش�له الر�شل ب�ل�شرائع احلقة وبي�نهم للن��ض اأ�شب�ب الفوز وانت�ش�لهم من ورط�ت 
وتقدمهم  اأحوالهم  انتظ�م  به  مل�  واإر�ش�دهم  وامل�شنوع�ت  ب�حلق�ئق  التهور واجلهل 
و�شلوكهم طرق الآداب الإن�ش�نية والتم�شك ب�لأخالق احلميدة املدنية. ول�شك 

اأن �شيدن� حممًدا   اأعظم الأنبي�ء �ش�أنً� واأو�شحهم حمجة وبره�نً�، واأن �شريعته 
الأفع�ل  الأخالق وحم��شن  الداعية ملك�رم  العدل،  املوؤ�ش�شة على  ال�شريعة  هي 

كم� �ش�أبينه يف الف�شل الآتي اإن �ش�ء اهلل تع�ىل.



لتمدن  اأ�ش��ًش�  جنده�  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأ�شول  اعتربن�  اإذا  اأنن�  وذلك 
واحلث  والعدالة  الدينية  الآداب  من  عليه  ا�شتملت  مب�  الب�شري  النوع  جميع 
الأمة  اأفراد  فرد من  اإليه� كل  املندوب  التم�شك بجميع اخل�ش�ل احلميدة  على 
فرائ�شه  بتعلم  الأ�شول  تلك  الع�مة مكتفًي� عن  مل� ك�ن غ�لب  الإ�شالمية. لكن 
الدينية فقط، وك�ن الوقوف على معرفة مت�م الأحك�م الدينية خم�شو�ًش� ب�لعلم�ء 
العدل  على  املبنية  والقواعد  الأ�شول  تلك  يجهل  الع�مة  اأكرث  ك�ن  واملتفقهني، 
اأن  م�ش�معهم  على  طراأ  اإذا  ولذلك  العن�ي�ت؛  ل�شبل  املر�شدة  للتمدن  الداعية 
يت�ألبون  قبل،  من  م�ش�معهم  على  يطراأ  مل  البالد  يف  م�  اأمر  ب�إجراء  اأمر  احل�كم 
ويهيجون بقولهم اأن هذا �شيء مغ�ير لل�شرع. على اأن احل�كم الع�قل يتحقق اأن 
ال�شرعية؛ لأنهم قد ينفرون من  ب�إجراء مت�م الأ�شول  اإل  نظ�م هذه الأمة ل يتم 
اأنه�  اأخرًيا  لهم  يظهر  رمب�  التي  ب�حلقيقة  معرفتهم  لعدم  امل�شتحب�ت  بع�ض  اإجراء 
غري خ�رجة عم� اأمر به ال�ش�رع، فكيف اإذا اأراد الإتي�ن ب�أمر عقلي ينكرونه عليه 
كل الإنك�ر ورام بثه بني الن��ض؟! وف�شاًل عن ذلك، ف�إن احل�كم الع�قل الع�دل 

الف�سل الثاين

 يف قابلية الأمة الإ�سالمية للتمدن اأكرث ممن عداها
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ال�شريعة  العقلية؛ لأن  والتقبيح�ت  التح�شين�ت  اإىل  اأعم�له  ل يحت�ج يف جميع 
بي�ن  مع  وح�شرته  اإل  والدنيوية  الدينية  الأمور  من  �شيًئ�  تركت  م�  الإ�شالمية 
ال�شرع ل  يح�شنه  م� ل  اأن  ومعلوم  يح�شن،  وم�ل  به  العمل  يح�شن  م�  تف�شيل 
يح�شنه العقل. وقد دونت الأئمة املجتهدون يف ذلك كتًب� ل حت�شى ف�ئدته�. غري 
اأنه مل� ك�نت الإ�شالح�ت اخلريية يف البالد، وبي�ن اأ�شب�ب التمدن والتقدم منوطة 
ب�حلك�م دون العلم�ء، ك�نت الع�مة تنكر كل عمل ي�أتي به احل�كم اإل ب�إذن ال�ش�رع 
حتى تطمئن قلوبهم للعمل به كم� تقدم، وجب على احلك�م ال�شرتاك مع العلم�ء 
�شيًئ�  التمدن  واأنوار  ال�شع�دة  اأ�شب�ب  وبث  ال�شرعية  الت�شهيالت  اأ�شب�ب  لبي�ن 
ف�شيًئ�؛ لتتمكن الرتبية الأهلية منهم. على اأن اآدابهم الدينية وواجب�تهم ال�شرعية 
ك�فية للتخلق ب�لأخالق احلميدة والت�أديب ب�لآداب الإن�ش�نية والتهذب للعقول 
الب�شرية، بخالف م� هو م�ش�هد الآن من غ�لب املدعني ب�لتمدن وحب ال�شرف 
الإن�ش�ين من الأفع�ل التي ت�أب�ه� النفو�ض الإ�شالمية ال�شريفة التي ت�شطرهم اإىل 
اجتن�به� اآدابهم الدينية و�شه�متهم الإ�شالمية واأخ�شه� �شي�نة العر�ض. وب�جلملة 
ف�إن هذه الأمة ق�بلة للتمدن اأكرث ممن عداه� من الأمم؛ مل� ت�أ�ش�شت عليه �شريعته� من 
العدل الذي هو راأ�ض كل ف�شيلة، ولتب�عهم الأوامر الإلهية والتم�شك ب�لأ�شول 
اأحمد  الدينية الداعية خلري وجن�ح الدني� وثواب الآخرة؛ فقد ق�ل وحيد ع�شره 
اأفندي ف�ر�ض يف كت�ب رحلته امل�شمى بـ »ك�شف املخب� عن فنون اأورب�« عند ذكره 
و�شف ب�ري�ض واأحوال الفرن�شي�ض م� ن�شه: »ومن ذلك اأنهم ل يزالون ينقرون عن 
احلق�ئق ويودون لو يعلمون كل اأمر من ن�شه، وقد خرقوا يف كل علم وبرعوا يف 
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كل فن. ومع ذلك فقد عزب عنهم اأهم احلق�ئق وهو �شرورة وجود الدين لكل 
من ال�ش�ئد وامل�شود والرئي�ض واملروؤو�ض، ولو �شلم لهم ب�أن الكي�شني واأهل املع�رف 
والآداب غنيون عنه مب� فطروا عليه من ح�شن الأخالق اأو ح�شنوا به اإمالءهم من 
الرع�ع الذين هم اجلمهور الأعظم يف كل البالد  ب�أن  ن�شلم  مط�لعة الكتب، مل 
غري مفتقرين اإىل دين يردعهم عن ال�شرور واملع��شي ويحثهم على فعل اخلريات؛ 
ولول ذلك لأكل القوي ال�شعيف، ف�إن قلت كيف ي�أكله واحل�كم من ورائه لي�ض 
يف كل الأمور ميكن ا�شتح�ش�ر احل�كم وال�شتغ�ثة به، األ ترى اإنه اإذا اجتمع مثاًل 
اثن�ن وبط�ض القوي منهم ب�ل�شعيف، اأفيكون ل�ش�حب احلكم عني ب��شرة اأو اأذن 
�ش�معة للق�ش��ض؟! فكم من ق�شية جرت بني الن��ض وف�تت اجته�د اأهل ال�شي��شة 
ويخ�فون  والعلن  ال�شر  خ�لقهم يف  ي�شتح�شرون  الن��ض  ك�ن  اإذا  ولكن  والأي�لة. 
عق�به ويرجون ثوابه، ك�ن لهم بذلك اأعظم رادع ووازع ف�ت�ش�ف اأمة بعدم الدين 

من اأعظم م� يهني �شرفه� ويخف�ض قدره�«. انتهى كالمه بحروفه.

يف قابلية الأمة الإ�صالمية للتمدن اأكرث ممن عداها





اعلم اأن اأول درجة من درج�ت التمدن هو اتب�ع م� ج�ء به ال�شرع و�شنة 
الر�شول والأخذ ب�لنوامي�ض الإلهية، وت�شديق م� اأنزل اهلل من الكالم على اأنبي�ئه 
عليهم ال�شالة وال�شالم؛ اإذ اإن كل من خ�لف ال�شرائع معر�ًش� عم� اأمر اهلل من 
اتب�ع �شنن املعروف والإذع�ن لالأوامر الإلهية، يعد اأول ج�هل قد اأعمت ب�شريته 
و�ش�و�ض ال�شيط�ن، وهو ل�شك عدمي التب�شر م� عنده من اإدراك�ت ذوي العقول 
احلقيقي.  التمدن  هو عني  الر�شل  به  ت�أتي  م�  ف�إن كل  ذرة؛  املدنية ول  الب�شرية 
والع�قل الب�شري ل ي�شك فيم� اأنزل اهلل و�شنه الر�شول مم� ير�شد اإىل �شبل العن�ية 
تقت�شيه  مب�  وت�شرفه�  الإلهية  القدرة  عظم  لالإن�ش�ن  ويبني  والأخروية،  الدنيوية 
امل�شيئة، واإن م� ج�ءت به ال�شريعة الإ�شالمية من الأ�شول والأحك�م هو الذي ن�شر 
التمدن يف اأقط�ر الع�مل مب� انبعث عنه من اأنوار الهدى والعدالة التي عمت �ش�ئر 
الآف�ق فمحت ظالم اجله�لة وال�شتبداد. ومن ت�أمل فيم� ك�نت عليه اأكرث الأمم 
ال�ش�لفة من التهور وال�شذاجة وق��شه� مبن ج�ء بعدهم بعد ظهور الأمة الإ�شالمية 
حتقق له �شدق ذلك على اأنه ل يختلف فيه ع�قالن. فقد ق�ل النبي  : »اأتيتكم 

الف�سل الثالث
 يف حقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به

ال�سرع و�سنة الر�سول
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� مل ي�شعه  ب�شريعة حنيفّية بي�ش�ء مل ي�أت به� نبي قبلي ولوك�ن اأخي مو�شى حيًّ
اإل اتب�عي« ،وق�ل عليه ال�شالة وال�شالم: »اإن اهلل بعثني لتم�م مك�رم الأخالق 

وكم�ل حم��شن الأفع�ل«، وق�ل تع�ىل يف كت�به الكرمي:  نث   ڀ    ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  .  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹمث  ]الأحزاب/ 46-45[، 
�شك  فال   ،]107 ]الأنبي�ء/  مث  گ    گ   گ          ک   ک   نث  تع�ىل  وق�ل 
نبي  به  ي�أت  مل  مب�  ف�أتى  الكرمي  النبي  بهذا  عب�ده  رحم  وتع�ىل  �شبح�نه  اهلل  اأن 
الك�ئن�ت  عليه  ا�شتملت  عم�  لهم  ك��شًف�  للن��ض  احلق  حقيقة  مظهًرا  قبله  من 
بذلك  لهم  مبيًن�  وتع�ىل،  �شبح�نه  اهلل  وحدانية  على  الدالة  احلكم  حق�ئق  من 
الطرق املوؤدية خلري الدين والدني� ليميزوا احل�شن من القبيح ويفرقوا بني ال�شقيم 
وك�نت  وال�شاللة  احلرية  ح�شي�ض  من  الع�مل  هذا    به  ف�نت�شل  وال�شحيح، 
�شريعته �شبب انتظ�م الع�مل واأمته خري اأمة اأخرجت للن��ض، وبه� انت�شر التمدن 
يف الأقط�ر وانبثت يف الن��ض روح احل�ش�رة والتقدم مب� رفع عن ع�تقهم من ثقل 
الفتوح�ت  عن  تفرت  ل  الإ�شالمية  امللوك  ك�نت  ومل�  وال�شتبداد.  والتهور  اجلور 
وبث العلوم واملع�رف يف الن��ض، ك�نت احل�ش�رة والتقدم ينت�شران �شيًئ� ف�شيًئ� يف 
الأر�ض حتى تي�شر لهم بزمن قليل متدين اأكرث الع�مل بوا�شطة فتوح�تهم العظيمة 
وتقدمهم يف البالد التي ن�لت بحلولهم اأ�شب�ب ال�شع�دة والرتقي، وكل م� فتحوه 
من البالد رغبوا اأهله يف الدخول يف هذا الدين القومي وترك التهور وال�شالل، وم� 
م�شى على ذلك اإل �شنني قالئل حتى انت�شر الإ�شالم من ال�شرق يف الهند اإىل 
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الغرب يف بالد الأندل�ض )اإ�شب�ني�(. وال�شتيالء على هذا كله مم� يتعذر على اأعظم 
دولة ال�شتيالء عليه بجملة قرون، وهذا اأعظم دليل على م� بني عليه هذا الدين 
من قواعد العدل واأ�ش��ض التمدن. ومن نظر يف قوانني واأحك�م ب�قي الأمم املتمدنة 
خم�شو�شة  بقوانني  و�شعوه�  التي  ب�ل�شتنب�ط�ت  عقولهم  اإليه�  تو�شلت  التي 
اأ�ش��ًش� لالأحك�م قل اأن تخرج عن  للع�مل، وجد اأن تلك القوانني التي جعلوه� 
الأ�شول التي بنيت عليه� الفروع الفقهية التي عليه� مدار املع�مالت بني الن��ض. 
وعرّب عن تلك القوانني العالمة رف�عة بك امل�شري مب� معن�ه م� ي�شمى عندن� بعلم 
الفطرية«،  والنوامي�ض  الطبيعية  »ب�حلقوق  عندهم  ي�شبه  م�  ي�شمى  الفقه  اأ�شول 
املدنية،  اأحك�مهم  عليه�  يوؤ�ش�شون  وتقبيًح�  حت�شيًن�  عقلية  قواعد  عن  عب�رة  وهو 
وم� ن�شميه ب�لعدل والإح�ش�ن يعربون عنه ب�حلرية والت�شوية. اأقول وهذه القوانني 
ف�إن  وب�جلملة  امل�شرية.  الآن عند احلكومة  غ�لبه�  امل�شتعمل  املدنية  القوانني  هي 
املبنية على العدل  ب�لقوانني الإلهة  الع�مل  التي نظمت  ال�شريعة الإ�شالمية هي 
ح�شن  وبي�ن  الع�مل  هذا  نظ�م  من  ال�شمدانية  الأوامر  تقت�شيه  كم�  والإن�ش�ف 
ين�لوا بذلك  اأن  مع�ي�شهم ومنعهم عن اجلور والت�شدي حلقوق بع�شهم؛ لأجل 
الكرام  الر�شل  به  م� ج�ءت  هو  التمدن  واإن عني  الآخرة.  وثواب  الدني�  مع��ض 
عليهم ال�شالة وال�شالم واتب�ع م� �شنه ال�شرع واأمر به الر�شول مع احت�د الأمة على 

طلب العلوم واملع�رف واإحراز التليد)1( منه� والط�رف)2(.

)1( التليد: القدمي. )م(.
)2( الط�رف: احلديث. )م(.

يف حقيقة التمدن الذي هو اتباع ما جاء به ال�صرع و�صنة الر�صول





الباب الثاين

 يف العلوم واملعارف
واحلث على التمتع بظلها الوارف وفيه ف�سالن





اعلم اأن من اأقوى اأ�شب�ب �شع�دة الأمة وتقدمه� تولعه� ب�لعلوم واملع�رف 
وال�شع�دة وتك�شب  التمدن  من�ر  يعلو  به�  التي  العب�د،  وثروة  البالد  اجل�لبة خلري 
غن�ه�  واأ�ش��ش�  الأوط�ن  ركن�  هم�  الأمران  وهذان  وال�شي�دة.  املجد  رونق  اململكة 
وتقدمه�، وبهم� يتح�شل الإن�ش�ن على ثمرات املجد والفخ�ر. ومل� ك�نت العلوم 
هي التي عليه� مدار النج�ح وبه� يرتقى الإن�ش�ن اإىل درج�ت املع�رف والفالح، 
اقت�شى اأن نبني اأوًل اأ�شول التعلم والتعليم، معر�شني يف ذلك عن زي�دة التطويل 
والإ�شه�ب. فنقول: العلم هو م� يتو�شل به الإن�ش�ن ملعرفة املجهولت من الأ�شي�ء 
التي ل تتم معرفته� اإل ب�لبحث والطالع، وهو �شفة را�شخة يدرك به� الكلي�ت 
عن  غني  اإنه  وقيل  ال�شيء.  معنى  اإىل  النف�ض  و�شول  العلم  وقيل  واجلزئي�ت. 

التعريف، وقيل زوال اخلف�ء من املعلوم واجلهل نقي�شه.

الف�سل الأول
 يف العلوم واأ�سول التعلم والتعليم
وبيان ما يف ذلك من النفع العميم
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والتعلم هو جزء من الرتبية املعنوية؛ لأن الرتبية نوع�ن: الرتبية احل�شية 
وهي تربية اجل�شم وتنميته. والرتبية املعنوية وهي تربية الروح، يعني تهذيب العقل 
وتروي�ض الذهن والفكر. وق�ّشم هذه الرتبية العالمة رف�عة بك امل�شري اإىل ثالثة 

اأق�ش�م:

هو  حيث  من  الإن�ش�ن  تربية  يعني  الب�شري  النوع  تربية  الأول  الق�شم   
اأفراد  تربية  الث�ين  الق�شم  العقلية.  وحوا�شه  اجل�شمية  مواده  تنمية  يعني  اإن�ش�ن 
اإن�ش�ن  العمومية لكل  الرتبية  الث�لث  والق�شم  وامل�ل.  الأمم  تربية  يعني  الإن�ش�ن، 
اأنه  اإل  يف خ��شة نف�شه، وهي تربية الإن�ش�ن اخل�شو�شية؛ ف�لق�شم الأول طبيعي 
اأول منوه� ل تكرب وتنمو ويطيب ثمره� م� مل  ك�ل�شجرة ال�شغرية التي تكون يف 
تتعهده� ب�لتقليم وامل�ء يف اأوق�ت معينة، وتكون اأر�شه� جيدة الرتبة طيبة الرثى، 
فحينئذ تنمو ويح�شن �شكله� ويطيب ثمره�؛ ولذلك ل يكون هذا الق�شم غ�لًب� 
اإل ب�أي�م ال�شبيبة وال�شب� اللذين بفواتهم� يفوت املرء م� يوؤمله من حت�شيل اأ�شب�ب 
�شدى  �شبيبته  اأوق�ت  ي�شيع  األ  اإن�ش�ن  لكل  ينبغي  فلذلك  وال�شي�دة؛  ال�شع�دة 

م�شتغاًل مب� يذيقه ع�قبة مرارة الندامة واحلرم�ن. �شعًرا:

ومم� ين�شب اإىل الإم�م ال�ش�فعي- ر�شي اهلل تع�ىل عنه - قوله:

تك�صبها كنت  اإن  فر�صة  ال�صبا  تزلاإن  اأغفلتها  واإن  املراد  نلت 

ليالـــيا  اأن  اخل�صــــران  من  متر بــال علم وحت�صــب من عمرياألي�س 
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وب�جلملة ف�لتعلم يف �شن ال�شبوبية اأ�شرع لتح�شيل العلوم واأليق، ومهم� 
اجتهد الإن�ش�ن عند بلوغه �شن الكرب ل ي�شتفيد م� ي�شتفيده ال�ش�ب بزمن قليل 

من حي�ته.

الق�شم الث�ين هو تعليم اأحك�م الدين الواجب معرفته� على كل اإن�ش�ن، 
وهذا غ�لًب� يكون بهداية اهلل �شبح�نه وتع�ىل. ومن رحمته �شبح�نه ب�لعبد اأن ينّور 
ب�شريته وقلبه ليعرف حقيقة احلق وقدرته العظيمة التي حتري العقول، وي�أخذ مب� 

ج�ءت به الر�شل من البين�ت اإل من اأ�شله اجلهل ب�حلق�ئق واأعم�ه الغرور.

اأن اهلل �شبح�نه وتع�ىل قد �شرف دين الإ�شالم على م� �شواه من  واعلم 
وتع�ىل  �شبح�نه  واأجله� معرفة اهلل  العظيمة،  ال�شريفة  املزاي�  مب� خ�شه من  الأدي�ن 
والإقرار بوحدانيته ال�شمدية، والوقوف على حقيقة املوجودات الدالة على بديع 
مب�  بع�ض،  على  بع�شهم  الن��ض  اعتداء  بدون  الإن�ش�نية  ب�حلقوق  والتمتع  �شنعه 
ا�شتمل عليه من القوانني الإلهية والأ�شول ال�شرعية التي مرجعه� القراآن ال�شريف 
تعليم الأحك�م  امل�شلم  . فلذلك يجب على  الكرمي   نبيه  ب�حلق على  املنزل 
 :  الدينية والأ�شول الفقهية والوقوف على دق�ئق العلوم ال�شرعية لقوله
»لغدوة يف طلب العلم اأحب اإيلَّ من م�ئة غزوة«، وقوله  : »اإن املالئكة لت�شع 

اأجنحته� لط�لب العلم«. وم� ج�ء بف�شل العلم والعلم�ء َقلَّ اأن ُيح�شى.

يف العلوم واأ�صول التعلم والتعليم وبيان ما يف ذلك من النفع العميم
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مبن�فعه  الن��ض كبريهم و�شغريهم، وي�شرتك  ي�شمل  م�  الث�لث هو  الق�شم 
غنيهم وفقريهم. وهو على ثالث مراتب؛ الأوىل هي العلوم البتدائية التي َقلَّ 
احل�ش�ب  واأ�شول  والكت�بة  القراءة  وهي  املتمدنة،  الأمم  يف  اإن�ش�ن  منه�  يخلو  اأن 
»ا�شتعن  حلديث  اإليه�  مندوب  ف�إنه  الك�تبة  ف�أم�  وال�شرف.  والنحو  والهند�شة 
بيمينك« اأي ب�أن تكتب. ول يخفى م� به� من الفوائد العظيمة واملن�فع العميمة؛ 
ف�إن اهلل جل �ش�أنه تف�شل على عب�ده، ب�أن األهمهم الكت�بة التي به� �شبطت اأحك�م 
الدين ودونت اأخب�ر الأولني. واأم� ال�شرف فهو لإ�شالح الل�ش�ن ومعرفة تراكيب 
اجلمل اخل�لية من اللحن وهو اأ�ش��ض ل�ش�ئر العلوم. واأم� احل�ش�ب والهند�شة فهم� 
التعليم الأويل �شروري  الن��ض معلوم. وهذا  اإذ نفعهم� بني  التعريف  غني�ن عن 
الجتم�عية،  الهيئة  يح�شن ح�ل  به  اإذ  اأجن��شهم؛  اختالف  الن��ض على  جلميع 
اإمل�م  لهم  ك�ن  اإذا  وال�شن�ع�ت،  احلرف  اأرب�ب  �شيم�  الرعية  جميع  نفعه  ويعم 
من  عليه  يطلعون  مب�  �شن�عتهم  يف  والتفنن  الخرتاع�ت  عليهم  ت�شهل  ب�لكت�بة 
الكتب املوافقة، كل على ح�شن مرغوبه. وب�جلملة ف�إن احتي�ج كل الن��ض لهذه 

العلوم ك�حتي�ج الطع�م للملح ول غنى لأحد من العموم عنه.

غ�لًب�  فهو  قبله،  م�  مرتبة  من  اأعلى  مرتبته  الذي  الث�نوي  التعليم  واأم� 
ت�شويق  للحكومة  فينبغي  م�شلكه.  ل�شعوبة  الن��ض  اأكرث  فيه  للرباعة  يلتفت  ل 
الن��ض اإليه وترغيبهم فيه مع اإجراء الو�ش�ئل امل�شهلة لتح�شيله؛ ك�إن�ش�ء مدار�ض 
خم�شو�شة منتظمة وجلب معلمني واأ�ش�تذة م�هرين؛ ف�إن هذا التعليم هو ال�شبب 
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املع�رف  مي�دين  يف  وتقدمه�  اأب�ش�ره�  وتنوير  الأمة  جمهور  لتمدين  الأعظم 
الأه�يل  وا�شتغ�ل  منه�  تعلمه  ينبغي  فم�  كثرية؛  التعليم  هذا  واأنواع  واحل�ش�رة. 
ب�لأهم؛ ف�لأهم منه علم اجلغرافية الذي يتو�شل به الإن�ش�ن ملعرفة م� ا�شتملت 
عليه الكرة من البح�ر واجلب�ل والقرى والبلدان والطب�ئع وعج�ئب احليوان. ول 
الري��شية  والعلوم  ووطنه.  بالده  ملعرفة جغرافية  الإن�ش�ن  به  يتو�شل  اأن  اأقل من 
ب�أنواعه� والت�ريخ واملنطق وعلم املواليد الثالث والطبيعة والكيمي� والإدارة امللكية 
وفنون الزراعة واملح��شرات والإن�ش�ء وبع�ض الأل�شنة الأجنبية التي يعود نفعه� 
املتمدنة  الأمم  املدار�ض يف  اأكرث  التي عليه� مدار  العلوم هي  الوطن. وهذه  على 
ا�شتغ�ل الإن�ش�ن  الع�لية، فهي  العلوم  واأم� مرتبة  ومل�شرفيه� بع�ض الإتق�ن الآن. 
والطب  الفقه  كعلم  والتجهيزات؛  املب�دئ  علوم  حت�شيله  بعد  فيه  يتبحر  بعلم 
والفلك واجلغرافية من كل علم يجب تعلمه وجوب عني اأو كف�ية وهو اأن يجول 
�ش�حبه يف اأ�شوله وفروعه غ�ية اجلولن، حتى يكون ك�ملجتهد فيه فيجب ذلك 
على اأفراد يف كل قطر يكون لهم ا�شتعداد وق�بلية لبلوغ اأق�شى نه�ية املع�رف التي 

به� نظ�م دين ذلك القطر ودني�ه ليقوموا ببث ذلك ويكونوا ك�ملجددين فيه.

�ش�ملة  الأه�يل  تكون ع�مة جلميع  اأن  الأولية يجب  التعليم�ت  اأن  وكم� 
الأه�يل  واأبن�ء  الأمة  بني  منت�شرة  الث�نوية  اأي�ًش�  تكون  اأن  ينبغي  الن��ض،  عموم 
الق�بلني لتعلمه� واإتق�نه� بخالف العلوم الع�لية املعدة لأرب�ب ال�شي��شة واحلكومة 
واأبن�ء احلل والعقد. ف�إنه ينبغي جعله� مق�شورة على تالمذة واأن��ض خم�شو�شني 

يف العلوم واأ�صول التعلم والتعليم وبيان ما يف ذلك من النفع العميم
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الن��ض  الي�ش�ر من  اإل ذوو  الغن� والعتب�ر ل يح�شله�  مقيدين بقيود خ��شة من 
الذين ل ي�شر تفرغهم للعلوم الع�لية وانقط�عهم اإليه�؛ اإذ من العبث ومن اخلطر 
ب�أرب�ب  املنوطة  العلوم  لطلب هذه  الن��ض  منه�  ينتفع  تفرغ �ش�حب �شنعة  اأي�ًش� 
ال�شي��شة والعتب�ر وتركه �شنعته التي يتعي�ض منه� رغبة يف دخول دائرة مع�يل 
للتالمذة  الرتخي�ض  للحكومة عدم  فينبغي  لأهله�.  اإل  ت�شلح  التي ل  املع�رف 
الذين در�شوا العلوم الأولية والث�نوية اأن ينتظموا ب�شلك اأرب�ب املع�رف الق�شوى، 
اللي�قة من وظ�ئف  التالمذة ذوي  ينبغي حرم�ن  له�. كم� ل  اللي�قة  فيه  اإل من 
احلكومة الأهلية؛ اإذ لي�ض من العدل اأن تلميًذا ق�شى ريع�ن �شب�به يف املدار�ض 
و�شرف اأكرث اأي�مه بطلب العلوم رغبة ال�شتخدام يف الوظ�ئف املحلية واأن ي�ش�رك 
مب� انتفع به عموم الرعية، اأن ُيقطع اأمله منه� وُيحرم مم� اكت�شبه من العلوم ب�إبع�ده 
عن اأ�شب�ب الرتقي ب�خلدم�ت امللكية حتى ي�شتويل عليه الأ�شف ويت�شع �ش�أنه بني 
اأهلكه القنوط، كم� ي�شتويل الي�أ�ض على غريه من التالمذة الذين  الأقران ورمب� 
لهم ميل مل� تقدم ويرون م� حل برفيقهم فتربد همتهم وتقل عزميتهم، فين�ش�أ حينئذ 
الإهم�ل وعدم رغبة التالميذ لقنوطهم من اجتن�ء ثمرات مت�عبهم. ثم اإنه متى 
التلميذ العلوم البتدائية والتجهيزية وظهر ميله خل�شو�شي�ت تن��شب  ا�شتكمل 
ح�له من ال�شن�عة والفنون وغري ذلك مم� يتح�شل به على نتيجة ح�شنة، وجب 
على اأهله متكينه منه� واإع�نته على مرغوبه اإل اإذا ك�ن م�ئاًل نحو مط�معه ال�شهوانية 
لل�شع�دة  املوؤدية  للو�ش�ئل  واإر�ش�ده  ا�شتط�عوا  م�  ومنعه  عنه�  زجره  لهم  فينبغي 

والرتقي.
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العلوم  هذه  لتعليم  املعدة  املدار�ض  جميع  اأن  الالزم  من  ولي�ض  هذا 
احلكومة  نفقة  على  تكون   التي  املدار�ض  اإن  بل  احلكومة؛  نفقة  على  تكون  اأن 
لتقوية  وا�شطة  تكون  واحلكومة  وامللكية.  احلربية  املدار�ض  هي  ومن خ�ش�ئ�شه�، 
جمعي�ت املع�رف اخلريية يف البالد ومتد اإليهم يد امل�ش�عدة مع مالحظتهم فيم� 
اخلريية  لالأعم�ل  الأه�يل  ا�شتعداد  ح�شب  وعلى  الأحي�ن،  بع�ض  يف  منه  لبد 
ون�شر  املدار�ض  ب�إن�ش�ء  اجلهد  يبذلوا  اأن  عليهم  يجب  واملع�رف،  للفنون  وميلهم 
املع�رف والعلوم. كم� ينبغي التدقيق ب�نتخ�ب املعلمني امل�هرين ب�لعلوم املوؤ�ش�شة 
عليه� املدر�شة املراد اإن�ش�وؤه�، واأن يكون اأولئك املعلمون متح�شلني على �شه�دات 
التالمذة  م�شتقبل  ح�شن  ت�شمن  التي  الفنون  بتلك  الت�مة  معلوم�تهم  تثبت 
ثم  النظر.  دقة  ت�شتدعي  مهمة  وظيفة  املعلمني  وظيفة  ف�إن  التعليم؛  الراغبني يف 
ف�إن  بتعليمهم  يقوم  واحد  مبعلم  تلميًذا  ع�شرين  اأو  ع�شرة  اخت�ش��ض كل  يجب 
اإذا ك�ن كل  ذلك اأي�شر للتعليم واأقرب لتهذيب التالميذ وت�أديبهم، بخالف م� 
م�ئة اأو م�ئتني يتلقون العلوم عن معلم واحد اأو اثنني؛ ف�إنه� ل تتمكن منهم الرتبية 
كم� ينبغي. بل اإذا ك�ن كل ع�شرة تالميذ مثاًل يقوم بتعليمهم واحد ي�شتغلون 
بج�نبه اأوفق، وعند مت�م الدر�ض يح�شر بهم اإىل حمل التدري�ض الع�م الذي يجتمع 
معلميهم  لأوامر  الإذع�ن  للتالميذ  وينبغي  درو�شهم،  لتلقي  التالمذة  �ش�ئر  فيه 
وعدم خم�لفتهم والنظر اإليهم بعني التوقري والحرتام. كم� يجب اأن يكون املعلم 
لنّي الَعريَكة)1( ميزج ال�شدة ب�للني مهذب الأخالق ح�شن اخل�ش�ل متحلًي� بحلى 

)1( َلنيِّ الَعِريكة: �َشِل�ض اخُلُلق، و »العريكة« الطبيعة. )م(.
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الكم�ل، ليقتب�ض منه التلميذ ال�شج�ي� احلميدة اإذ رمب� ي�شتفيد الغالم من الأ�شت�ذ 
اأبيه من اخل�ش�ل لأن املعلم هو الق�ئم برتبيته وت�أديبه وتعليمه  م�ل ي�شتفيده من 

وتهذيبه.

ب�إعط�ئهم  الأوق�ت  بع�ض  ري��شتهم يف  للتالميذ  املن�شطة  الأ�شب�ب  ومن 
الفر�ض املن��شبة لل�شفر القريب ب�ل�شكك احلديدية، اأو �شواه� وتنـزههم يف بع�ض 
الفكرية،  الأعم�ل  تعب  عقيب  العقلية  قواهم  وترت�ح  اأذه�نهم  لت�شفو  الأحي�ن 
تكون  التي  ك�جلمال�شتق)2(  اخلفيفة  ب�لألع�ب  الدرو�ض)1(  ِغّب  لهم  والت�شريح 
الفر�ض من  اأوق�ت  املدار�ض، وعند خروجهم يف  ف�شح�ت  لهم يف  اأدواته� معدة 
منه�  وي�شتفيدون  والتمرين،  الري��شة  �شبيل  على  لهم  تكون  التدري�ض  حم�ل 
الر�ش�قة والن�ش�ط واخلفة ب�حلرك�ت البدنية؛ ف�إن مدار�ض اأورب� عموًم� َقلَّ اأن يخلو 
منه� هذا الفن. وب�جلملة ف�إن الأمة التي ُتقبل على هذه العلوم والآداب املقدم 
ذكره� ينتظم ح�له� ويعلو من�ر �ش�أنه� وتنبث فيه� روح احل�ش�رة والتقدم واكت�ش�ب 

املع�رف اجل�لبة لتمدن البالد وح�شن ح�ل العب�د.

)1(   ِغّب الدرو�ض: عقب الدرو�ض واآخره�. )م(. 
)2(  اجلمال�شتق: هي الألع�ب الري��شية. 



اعلم اأن اهلل �شبح�نه وتع�ىل قد جعل يف كل زم�ن اأن��ًش� ذوي دراية وذك�ء 
يقومون بواجب�ت الأوط�ن، جمددين م� اندر�ض من مع�مل الف�شل والعلوم، ب�ذلني 
في�ش�ركون  الب�شرية،  املع�رف  ك�شب حق�ئق حوادث  به  مل�  و�شعهم  م� يف  جميع 
الن��ض مب� اجتنته عقولهم من ري��ض احلكم والف�ش�ئل ويخلِّدون بني الن��ض اآث�ًرا 
والخرتاع�ت  العظيمة  الت�آليف  من  يرتكونه  مب�  الع�طر  ب�لثن�ء  تذكرهم  تزال  ل 
م به� اأود البالد وتزيد م�شلحة العب�د. كيف ل؟! والبالد  الن�فعة العميمة التي يقوَّ
التي تقبل اأهله� مط�لعة العلوم واجتن�ء ثمرات املع�رف والفنون يكون له� يف اأوج 
ال�شع�دة املق�م الأ�شمى، وتن�ل اأهله� يف مي�دين  التقدم والرثوة والغ�ية الق�شوى، 
البالد  واأم�  ب�لبن�ن.  اإليه� حينئذ  وي�ش�ر  الزم�ن  مدى  على  والغنى  ب�لفخر  فتتيه 
التي يكون اأهله� يف ح�شي�ض اجلهل متم�شكني ب�لك�شل الذي يف�شي ب�لإن�ش�ن 
من  والتقدم، حمرومة  الرثوة  عن  بعيدة  ت�شبح  ف�إنه�  وال�شمحالل،  الت�أخر  اإىل 
اأ�شب�ب ترقيه� وغن�ه�، ل يك�د يكون له� اأثر يحمد ول ذكر يخلد. بخالف م� اإذا 
ك�نت الأمة متحدة على ن�شر العلوم واملع�رف، متفقة على اإعالء كلمته� وتوفري 

الف�سل الثاين

 يف احلث على طلب املعارف والتمتع بظلها الوارف
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ثروته� كي ل تت�أخر بني الأمم ول يفوته� كل م� به ال�شع�دت�ن الدنيوية والأخروية، 
فتلك هي التي حُتلِّي �شطور التواريخ بجميل ذكره�، وتقلد جيد الزم�ن بدرر فنونه� 
كم� هو م�ش�هد الآن ويف كل زم�ن كيف اأن البالد التي تت�شع دائرة مع�رفه� وتبلغ 
القليلة  املع�رف  املق�شرة يف  البالد  ُتِدّره  م�  متت�ض جميع  والتمدن  احل�ش�رة  غ�ية 
اأن البالد امل�شرية  النقي�ض وهو  ب�لفنون وال�شن�ئع. وه�ك �ش�هًدا ل يقبل  الإمل�م 
مثاًل م�زالت ومل تزل داًرا للعلوم منطوقه� واملفهوم لكنه� قليلة ال�شن�ئع والفنون 
نيًف� وثالثة ماليني  تبلغ  �شنة  القطنية وجدته� كل  اإذا نظرت ملح�شولته�  لأنك 
قنط�ًرا تقريًب�، وهذه الأقط�ن جميعه� ل ي�شتفيدون منه� �شوى اأثم�ن اأعي�نه�، واأم� 
التطويرات العملية املورثة للرثوة العظيمة، ف�إنه� تكون لأهل اأورب� فم�شر اإًذا يف غنب 
عظيم ب�لن�شبة لأورب� اإذ اإن هذه الثالثة ماليني قنط�ًرا من القطن يبلغ ثمنه� �شتة 
اإىل ت�شعة ماليني جنيًه� )لرية(، فم� ت�أخذه منه اأورب� وتر�شله بعد تطويراته العملية 
مب� يبلغ الع�شرين اأو الثالثني مليونً� جنيًه� مثاًل ف�نظر اأيهم� الرابح واأيهم� املغبون؛ 
ف�إن قلت األ تعلم اأنهم ل يتح�شلون على هذا الثمن اإل بعد تكبد اأ�شع�ف ثمن 
واحلي�كني  ال�شن�ع  ك�أجر  اجل�شمية  والتك�ليف  العظيمة  امل�ش�ريف  من  الأقط�ن 
وال�شب�غني والن�ش�جني وال�شي�لني )اإلخ(. اأقول وهذه هي الأرب�ح املراد به� للبالد 
الت�مة جمتهدين يف  املع�رف  امل�شريون مولعني بحب  فلو ك�ن  للوطنيني.  الن�فعة 
حت�شيل الفنون وال�شن�ئع، مل� احت�ج الأمر اإىل تكبد الأ�شرار، بل ك�نت مع�ملهم 
ال�شن�عية تغنيهم عن الب�ش�عة الأوروب�وية مع اغتن�مهم ثم�ر ثروته� وهكذا ح�ل 
التي ل  والفنون  اأهله� ب�لخرتاع�ت  التي مهر  ال�شن�ئع  املتقدمة يف  البالد  �ش�ئر 
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من  العقول  ذوو  دونه�  التي  العلوم  وحت�شيل  ومط�لعة  كتبه�  مبزاولة  اإل  ت�شتف�د 
العلم�ء الذين �شرفوا معظم حي�تهم بنفع وطنهم واأمتهم وتعميم فوائد علومهم، ل 
ب�لنهم�ك على الكتب اخلرافية والق�ش�ض امللفقة الك�ذبة التي ل تفيد �ش�حبه� 

اإل خمول الذهن والبط�لة كم� هو جمرب.

بعلومه  الن��ض  ينفع  اأن  والعلمية  ال�شن�عية  الفنون  ملح�شل  ينبغي  ثم 
ومع�رفه؛ ف�إن الع�مل من ينتفع بعلمه لي�ض الع�مل الذي ينفع نف�شه وزاوية بيته. 
العلم�ء بك�فة  اأي�ًش� فيهم� من  ال�شورية والدي�ر امل�شرية  اأن دي�رن�  ول�شوء البخت 
اآلة  اأحًدا منهم اخرتع  راأين�  م�  ف�إن�  العمل،  قليلو  اأنهم  اإل  اأن��ض كثريون،  العلوم 
ن�فع لأبن�ء الأوط�ن ومغٍن  اأي �شيء من الخرتاع�ت  اأو  اأو عماًل جديًدا  بديعة 
لهم عن الحتي�ج لالأعم�ل الأورب�وية. ورمب� يكون هذا ن��شًئ� عن اإهم�ل احلكومة 
لذوي املع�رف والفنون، مع اأن من واجب�ت احلكومة اللتف�ت لأولئك القوم ومد 
احل�شنة  ب�لو�ش�ئل  واملع�رف  العلوم  طلب  على  الأمة  وحث  اإليهم،  امل�ش�عدة  يد 
واإكرام اأرب�ب الخرتاع والت�آليف املفيدة، والنظر اإليهم بعني القبول وم�ش�عدتهم 
واإنه��ض هممهم مب� تقت�شيه احل�ل، كم� هو واقع الآن يف مع�ر�ض اأورب� التي تت�قطر 
فيه�  وتعر�ض  الأقط�ر  جميع  من  وال�شن�ئع  الفنون  اأرب�ب  التئ�مه�)1(  عند  اإليه� 
اخرتاع�تهم العظيمة الن�فعة لدى وزراء و�شفراء املم�لك مع جم�هري عديدة من 
الن��ض لين�لوا بذلك مزيد ال�شهرة والفتخ�ر، ورمب� حت�شل البع�ض على و�ش�م�ت 

)1( عند  التئ�مه�: عند اجتم�عه� واتف�قه�. )م(.

يف احلث على طلب املعارف والتمتع بظلها الوارف
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للغ�ية يجعلون  والبع�ض ممن يكون اخرتاعهم عظيًم� ومفيًدا  )ني��شني( الفتخ�ر 
ال�شنني  مدى  اخرتاعه  و�شهرة  �شهرته  لتبقى  املك�ن  ذلك  ر�شًم� جم�شًم� يف  له 
ونوع خمرتعه  ب��شمه  تعلن  بعدم�  عمله  قدر  على  يك�فئون كالًّ  وهكذا  والأي�م، 
جميع اجلرائد لرتوج ب�ش�عته وتعظم �شهرته فتزيد بذلك رغبة الن��ض ب�ملع�رف، 
وك�شبه  تعبه  ثمرات  ب�جتن�ء  الإن�ش�ن  اأمل  ويوطد  الفخر  لطلب  اأنف�شهم  ومتيل 

ال�شهرة العظيمة وال�شيت احل�شن.

فمتى ننتبه نحن اأي�ًش� من رقدتن� ونب�در مل� به تقدمن� وثروة بالدن�؟ ف�إن من 
الواجب على كل وطني، ل�شيم� يف مثل هذه الأزم�ن اجلديدة، اأن يبذل جهده 
الوطن  ليتح�شل  والعرف�ن  العلوم  دائرة  وات�ش�ع  والأوط�ن  الأمة  نفع  به  م�  لكل 
على اأ�شب�ب التمدن والتقدم وبح�شن ح�ل الهيئة الجتم�عية بتمتعه� ب�خلربات 

الوطنية.

ومل� ك�نت عم�رية املم�لك وامل�ش�لك حتت�ج لت�ش�ع دائرة الفنون وال�شن�ئع 
واأدواته� واآلته�، ي�شر اهلل يف كل زم�ن اأن��ًش� ذوي دراية وبراعة ت�مة يقومون مب� به 
اإحي�ء العلوم والفنون كم� ذكرن�. ومل يعدم وطنن� من هوؤلء الرج�ل اأن��ًش� ق�درين 
على القي�م مبه�م اخلدمة الوطنية الواجبة على �ش�ئر اأفراد الأمة. غري اأن ا�شتنه��ض 
هممهم متوقف على حث احلكومة وم�ش�عدته� وترغيبه� الن��ض ب�ملع�رف لتتقدم 

بذلك الأوط�ن وين�ل اأهله� كم�ل التمدن والعمران.



الباب الثالث

 يف واجبات الأوطان واحلرية والعدل
اللذين هما �سبب العمران وفيه اأربعة ف�سول





قد تقدم معن� يف الب�ب الأول اأن الإن�ش�ن قد ُخلق مفطوًرا على الألفة 
الت�أني�شية التي تن�ش�أ عنه� الجتم�ع�ت الب�شرية. ومل� ك�ن لبد لكل هيئة اجتم�عية 
راأ�ض  م�شقط  اأي  ب�لوطن  املك�ن  ذلك  ي  �ُشمِّ �شمله�،  وي�شم  يجمعه�  مك�ن  من 
الإن�ش�ن وبلده الذي َرِبَي فيه وانتمى اإليه. وهو على ثالثة اأق�ش�م ب�عتب�ر الن�شبة 
ن�شبة  فيق�ل فالن دم�شقي  �؛  نوعيًّ اأو  � ك�ن  القطر �شخ�شيًّ اأو  البلد  اإىل خ�شو�ض 
اإىل بلده دم�شق الذي ت�أ�شل فيه، ويق�ل �شورّي اإىل �شورية )بالد ال�ش�م( جممع 
الأمة ال�شورية، ويق�ل اأهلي تن�شبه اإىل الأهل اأو ن�شبة لكونه من اأه�يل الوطن. وقد 
اقت�شت الطبيعة الب�شرية اأن كل وطني َبعَد عن وطنه ل يزال يت�شوق اإليه ويحن 
لروؤي�ه، ولو ن�ل يف غريه م� ن�ل من �شع�دة اأو نعيم وترف. واحلر ل يوؤثر على بلده 
بلًدا ول ي�شرب عنه اأبًدا. ويف احلديث »حب الوطن من الإمي�ن«. وق�ل بع�شهم: 
راأ�شه� م�شت�قة.  واإىل م�شقط  تواقة  بلده�  اإىل  النف�ض  اأن تكون  الر�شد  من عالمة 
اأحي�نً�  ِتدك)1(«. لكن قد ي�شطر الإن�ش�ن  اإىل مولدك من كرم حَمنْ وقيل: »ميلك 

لك. )م(. ِتِدك: اأَ�شنْ )1( حَمنْ

الف�سل الأول

يف الكالم على الوطن وما يف الرتحل عنه اأو ال�سكن
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ملف�رقة وطنه ومب�رحة َعَطِنه)1( اإم� ل�شيق املعي�شة ووقوف ح�ل الأ�شب�ب، واإم� لظلم 
ين�له من قبل احلك�م وي�شطره لرتي�د حمل ينت�شف فيه وي�أمن على م�له ونف�شه 
وين�ل حرية عمله. ولعمر احلق اأن البالد التي تكون هكذا غري م�أمونة ال�شكنى به� 
ول الإق�مة فيه� من ال�شطه�دات وعدم اأم�ن الرعية على ح�لهم وم�لهم و�شيق 
اأ�شب�ب التج�رة والأ�شغ�ل قد يطيب للمرء اأحي�نً� مف�رقته�، واإن تكن وطنه العزيز 
وم�شقط راأ�شه الذي تربى فيه وتغذى مب�ئه وهوائه؛ لأن الإن�ش�ن مي�ل ب�لطبع حلب 

� للذل وال�شطه�د. الراحة وارتي�د الرزق والتو�شع م� اأمكنه ب�ملعي�شة اأبيًّ

ومع ذلك ف�لتنقل يف طلب العلم وارتي�د الرزق اأو العز وال�شرف حيث 
وجد حممود عند اأغلب الن��ض، والبع�ض يحث على التجول والتنقل كم� يف قول 

املرحوم والدي من ق�شيدة طويلة:

)1( َعَطِنه: مك�ن ذله وانته�ك اآدميته، والعطن لالإبل ك�لوطن لالإن�ش�ن. )م(.

عظمت ذلة  بدار  وجدت  واإن 

بدًل تلتقي  عنها  ال�صري  تخرت  اإن 

اأما ترى املاء اإن يجري يطيب واإن

ملا ت�صري  لوما  غابها  عن  والأ�صد 

فارحتل �صئت  اأو  لها  فا�صب  عليك 

يزل مل  الذل  فعندك  اأقمت  واإن 

اخللل اإىل  اأدى  به  املكوث  طال 

واجلبل ْهل  بال�صَّ فري�صتها  نالت 
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وق�ل بع�شهم:

وم� قيل يف الإق�مة والتنقل َقلَّ اأن يح�شى. وكل فريق يرجح راأيه على 
على  الوطن  وحقوق  مراع�ته�.  من  لبد  حقوق  فللوطن  ك�ن  م�  وكيف  الآخر، 
الإن�ش�ن كحقوق الوالدين فكم� اأن الوالد يعتني برتبية ولده وتهذيبه، ف�إنه اأي�ًش� 
وروائه  رتًع�)1( حتت ظله  بهوائه،  منتع�ًش�  ين�ش�أ يف وطنه متمتًع� بخرياته  الولد  اأي 
فيجب عليه، واحل�لة هذه، مراع�ة احلقوق الوطنية كم� �شنبينه يف الف�شل الآتي 

اإن �ش�ء اهلل تع�ىل.

ًم�. )م(. )1( َرتنًْع�: ُمَنعَّ

يف الكالم على الوطن وما يف الرتحل عنه اأو ال�صكن

�صادقة وهي  حدثني  العال  اإن 

لو كان يف �صرف املاأوى بلوغ ُمًنى

بالنقل العز  اإن  حتدث  فيما�س 

مل تبح ال�صم�س يوًما دارة احلمل





واحدة  واأحك�م  واحدة  راية  الأمة حتت  الذي يجمع  هو  الوطن  اأن  كم� 
وا�شرتع�ء ملك واحد. ينبغي له� اأي�ًش� اأن تكون متحدة على كلمة واحدة، منق�دة 
ل�شي��شة واحدة ح�ئزة كم�ل العفة وال�شج�عة والف�شل و�شي�نة العر�ض م�شتعدة 
بوطنه� متمتعة  املتغلبني؛ كي تكون حرة  الأوط�ن و�شد هجم�ت  اأعداء  ملق�ومة 
بحقوقه� املدنية، ويكون كل فرد من اأفراده� اآمًن� على نف�شه م�لًك� حرية وطنه ل 
يخ�شى ه�شيمة)1( يف ذاته ول يو�شل الأذية لغريه؛ حتى ي�شتحق حينئذ اأن يعد 
ب�لن�شبة  بع�شهم  واحدة  ع�ئلة  ي�شم  بيت  مبنزلة  هي  التي  املدينة  اأفراد  من  فرًدا 

لبع�ض ك�أع�ش�ء اجل�شم الذي يحت�ج كل ع�شو منه بحركته اإىل الع�شو الآخر.

العلوم  طلب  على  مقبلني  يكونون  الوطن  اأه�يل  اأن  اأي�ًش�  ينبغي  كم� 
واملع�رف، ع�قدين اخلن��شر)2( على جلب كل م� يعود نفعه على الأوط�ن وم�ئلني 
للفنون وال�شن�ئع التي هي �شبب تقدم البالد وثروته�، ل ي�شتميلهم الك�شل ول 

)1( َه�شيَمة: ُظلم وقهر. )م(.
)2( ع�قدين اخلن��شر: متفقني وحم�فظني. )م(.

الف�سل الثاين

يف احلقــوق الوطنيـــة
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الذل  اإىل ح�شي�ض  ب�لإن�ش�ن  �شي  ُتفنْ التي  ال�شهوات اجل�شم�نية  امليل نحو حب 
والبوار، بل دائًم� يكونون مهتمني ب�شوالح بالدهم ب�إجراء الو�ش�ئل الآيلة لنج�حهم 
التج�رية  ال�شرك�ت  وتعميم  وال�شن�عية  العلمية  املدار�ض  ك�إن�ش�ء  وطنهم  وتقدم 
ومد ال�شكك احلديدية اإىل غري ذلك مم� يتوقف عليه منو املرابح املتجرية وال�شع�دة 
التي ك�نت عليه�  واإىل ح�لته�  اأجي�ل  اأورب� من منذ عدة  اإىل  نظر  الوطنية. فمن 
عندم� ك�نت تخبط يف ظالم اجلهل خبط ع�شواء)1(، وتفّر�ض)2( فيه� الآن وفيم� 
اآلت اإليه ح�له� من التقدم يف املع�رف والغنى ظهر له كيف ت�أثري الهمم الإن�ش�نية 
يف الرج�ل، وكيف تبلغ ب�لأمة اإىل مع�رج الف�شل والكم�ل وجتعله� منفردة عن 
بقية الأمم ب�لفنون واملع�رف واكت�ش�ب ال�شهرة وال�شيت. وهكذا �ش�أن الرج�ل من 
� بف�ئدة وطنهم و�شع�دة اأنف�شهم  اأبن�ء الأوط�ن الذين يبذلون م�لهم واأرواحهم حبًّ
ويقومون بحقوق امل�شلحة الوطنية التي ينتظم به� ح�ل الهيئة الجتم�عية. على 
اأن من اأعظم الأ�شب�ب التي جعلت اأورب� تتقدم ب�لرثوة والغنى على الأمم تع��شد 
الن��ض على ال�شرك�ت التج�رية الوطنية وتع�ونهم على امل�شروع�ت املهمة الن�فعة؛ 
اأن   - غنيني  ك�ن�  مهم�  ولو   - اثنني  اأو  ي�ش�ر)3(  ذا  واحًدا  اأن  امل�شتحيل  من  اإذ 
ي�شتطيع� اإن�ش�ء �شكة حديدية اأو بنًك� )حمالًّ للقر�ض( اأو معماًل للت�شغيل ونحو 
ذلك من املن�فع العميمة، م� مل يتع��شد على ذلك امل�شروع عدة اأن��ض يكونون 

َواء: ت�شرُّف على غري هًدى. )م(. )1( َخبنْط َع�شنْ
ظر. )م(. ِعن النَّ �ض: اأَمنْ )2( َتَفرَّ

)3( َي�َش�ر: ِغنى. )م(.
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م�شرتكني بدفع م� يحت�ج اإليه� احل�ل من النقود، كلٌّ منهم على ح�شب ا�شتعداده 
وغن�ه ليح�شل حينئذ ت�شهيل الأ�شغ�ل وين�ل اجلميع جزيل الف�ئدة والأرب�ح.

وي�شتنتج من ذلك م� لقوة الجتم�ع من القدرة على الأعم�ل الع�دية، 
من  على  �ش�ئدين  تراهم  والتقدم،  املنفعة  طلب  على  اأهله  يتحد  وطن  كل  واأن 
والأمنية.  احلرية  مت�م  ح�ئزين  الوطنية  ب�خلربات  متمتعني  الرثوة  كثريي  عداهم 
بخالف الأمة التي تكون متعددة الأفك�ر والآراء متفرقة اجلم�ع�ت والأحزاب؛ 
وهي  الأوط�ن،  اإىل  الع�قبة  �شوء  جتلب  ورمب�  وحت��شد،  ت�ش�حن  يف  تزال  ل  ف�إنه� 
عن  بعيدة  الوطنية  احلرية  على  م�شتحوذة  غري  التقدم  اأ�شب�ب  من  حمرومة 
�شع�دتهم  اأ�شب�ب  مالزمة  الأوط�ن  لأبن�ء  ينبغي  لذلك  العمومية.  احلقوق  نوال 
بقدر  ويحط  ب�لأوط�ن  ي�شر  اأن  �ش�أنه  من  م�  كل  دفع  على  واحت�دهم  وتقدمهم 
م�  ب��شتح�ش�ر جميع  وذلك  والعرف�ن؛  الف�شل  مي�دين  تت�أخر يف  ويجعله�  الأمة 
واملعنوية  احل�شية  الأحوال  لتح�شني  الالزمة  الأدوات  من  العمران  لأهل  يلزم 
اأو بحرية منًع� مل� يف�جئ الأوط�ن  وال�شتعداد ب�ش�ئر املهم�ت احلربية برية ك�نت 
من  اجلمعية  اأفراد  جتريد  يلزم  كم�  املتغلبني  ملط�مع  ا  و�شدًّ الأعداء  من هجم�ت 
امتي�زاتهم املعنوية لدى مم�نعة الأخط�ر املزمعة اأن تلم ب�لأوط�ن اإذ عنده� يت�ش�وى 
ب�مل�شلحة اأبن�ء الوطن كبريهم وال�شغري وحقريهم والأمري، فال ينبغي لهم حينئذ 
متحدين  يكونون  بل  الوطنية،  ب�مل�شلحة  والإهم�ل  املعنوية  امتي�زاتهم  اإىل  النظر 
النف�ض  منزه  اأفراده�  فرد من  ويكون كل  واحدة  راية  واحدة، وحتت  على كلمة 

يف احلقوق الوطنية
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�ش�دق الوطنية ل ي�شتميله حب ال�شهوات مل� به �شرر بالده و�شوء مع�ده، وينبغي 
اأدنى زلل من  يظهر منهم  الذين  والغ�ي�ت  الأغرا�ض  ا�شتئ�ش�ل ذوي  للحكومة 
�ش�أنه اأن يخل براحة الأوط�ن، كم� ينبغي له� اأي�ًش� م�ش�عدة الرعية والتحفظ على 

حقوقه� املدنية ومنهم� كم�ل احلرية املوؤ�ش�شة على العدل وح�شن ال�شي��شة.



ال�شخ�شية  احلرية  هو  منه�  الأول  معنيني؛  اإىل  احلرية  بع�شهم  م  َق�شَّ
نف�شه وعر�شه وم�له  اأمنه على  اإطالق ت�شرف الإن�ش�ن يف ذاته وك�شبه مع  وهي 
الإن�ش�ن ل يخ�شى ه�شيمة يف  اإن  وم�ش�واته لأبن�ء جن�شه لدى احلكم؛ بحيث 
ذاته ول يف �ش�ئر حقوقه، ول يحكم عليه ب�شيء ل تقت�شيه قوانني البالد املتقررة 
لدى املج�ل�ض. واملعنى الث�ين احلرية ال�شي��شية وهي تطلب الرع�ي� التداخل يف 

ال�شي��شي�ت امللكية واملب�حثة يف م� هو الأ�شلح للمملكة بوا�شطة نواب الأمة.

اأق�ش�م؛ الق�شم الأول احلرية الطبيعية وهي  مه� بع�شهم اإىل خم�شة  وق�شَّ
مم� ل ط�قة  مثاًل،  وامل�شي  وال�شرب  وُجِبل عليه� ك�لأكل  الإن�ش�ن  م� خلقت مع 
ملع��شه  �شبًب�  يكون  مم�  عنه  الإن�ش�ن  ل�ش�ئر  غنى  ول  دفعه  على  الب�شرية  للقوة 
وغذاًء جل�شمه، وم� يكون به قوام حي�ته ل م� ي�شره ك�لتخم والإقدام على �شرب 

�ت، ف�إن الإن�ش�ن ق�در على دفع ذلك بدون اأن يعد دافعه ظ�ملً�. املُ�ِشمَّ

الث�ين: احلرية ال�شلوكية وهي ح�شن �شلوك الإن�ش�ن واتب�عه �شبل العدالة 
ومك�رم الأخالق الالزمة على كل فرد من اأفراد اجلمعية، ل كم� يتوهمه البع�ض 

الف�سل الثالث

يف احلرية العمومية
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من اأنه اإذا اأتى �شيًئ� اأو اأمًرا معيًب� و�ُشئل عن ذلك، اأج�ب: اإنني حر ويل اأن اأفعل 
م� �شئت بحريتي. فلعمر احلق اإنه لرفيق هوى نف�شه واحلر من يتقي مبح��شن اأفع�له 
بح�شن  م�شهوًرا  نف�شه  على  اأميًن�  ليكون  واملالم؛  املذمة  �شه�م  اأخالقه  ومك�رم 

مع�ملته لغريه.

� �ش�ء من املذاهب  الث�لث: هي احلرية الدينية وهي اتب�ع الإن�ش�ن اآمًن� اأيًّ
الأربعة والعق�ئد الدينية ب�شرط األ يكون خ�رًج� عن الأ�شول ال�شرعية.

بو�شعهم  امللكية  الإدارات  اأرب�ب  حرية  وهي  ال�شي��شية  احلرية  الرابع: 
قوانني على مقت�شى مذاهب بالدهم، واإجراء م� حت�شن به الرابطة الجتم�عية؛ اإذ 
اإن ملوك ووزراء املم�لك م�شرح لهم ب�إجراء الروابط ال�شي��شية والأحك�م الق�نونية 

املوؤ�ش�شة على العدل وح�شن ال�شي��شة.

الهيئة  جميع  وتواطوؤ  احت�د  عن  عب�رة  وهي  املدنية  احلرية  اخل�م�ض: 
الجتم�عية ك�أه�يل مملكة واحدة على �شم�نة حقوق بع�شهم البع�ض وارتب�طهم 
بقوانني م�شنونة واأحك�م ل يتعداه� اأحد منهم. ِب�شرط اأن كل فرد من اأفراد الأمة 
رًح� له ب�لإق�مة اأو �شواه� بدون  يكون مطلق الت�شرف يف ذاته واأ�شغ�له التج�رية ُم�شَ
رِب، اآمًن� على نف�شه وم�له مب�ًح� له الت�شرف فيم� ميلكه،  اإكراه ُمكِرٍه اأو اإجب�ر جُمنْ
جمرًي� به جميع الت�شرف�ت ال�شرعية م�لًك� له بقيود وحجج مرعية. فبهذا تكون 
احلكومة مريحة؛ كل فرد من اأفراد الأمة �ش�منة حفظ حقوقه املدنية م� دام �ش�لًك� 
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مع اإخوانه �شبيل اخلري متمتًع� بحقوق وطنه على وجه ي�شمن له التمتع به وح�شن 
املق�م.

وعلى هذا ف�إن احلرية املوؤ�ش�شة على العدل وح�شن ال�شي��شة تكون ك�فلة 
ج�معة  الوطن  داعية حلب  والبالد  اململكة  �شع�دة  م�شببة  الأمة،  م�ش�لح  جلميع 
ينبغي  ل  لذلك  واأنف�شهم.  اأوط�نهم  خري  به  مل�  والتع��شد  التع�ون  على  للرعية 
الت�شييق على اأحد اأفراد اجلمعية ومنعه من التمتع بحقوقه الوطنية وتوقيفه عم� 
يجوز له عمله بغري وجه ق�نوين؛ ف�إن كل ع�شو من اأع�ش�ء الأمة مب�ح له الإتي�ن 
مب� يجوز له �شرًع� غري مكلف مب� ل تتيحه له القوانني املحلية والأحك�م ال�شرعية. 
وب�جلملة فعلى احل�كم اإجراء مت�م العدالة والإن�ش�ف ومزج اللني بنوع من ال�شدة 
البالد.  ل�شع�دة  ج�لًب�  نفرتهم  بعيًدا عن  للرعية  مريًح�  اململكة  على  اآمًن�  ليكون 
اأفراد الأمة ط�عة ح�كمه واإكرامه وعدم خروجه  اأي�ًش� لكل فرد من  كم� ينبغي 
عن دائرة قوانني بالده مع اإجراء جميع الو�ش�ئل الراجعة ب�لنفع على وطنه؛ ف�إن 
اخلري  ويجلب  الأوط�ن  عن  ال�شرر  يدفع  اأن  �ش�أنه  من  م�  بكل  مكلف  الإن�ش�ن 
والف�ئدة له�. ف�إذا كلف احل�كم الأه�يل على دفع العدو عن البالد ومق�ومة كل 
من يريد ا�شتالب حريته� ل يعد هذا من احل�كم تكليًف�؛ ف�لوطني جمبور على 
املح�م�ة عن حقوقه الوطنية مل� جبل عليه الإن�ش�ن من الأنفة والعزة واإب�ء احلق�رة 

والذل.

يف احلرية العمومية
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ثم اإن من اأعظم من�فع احلرية، حرية الأعم�ل الأربعة: التج�رة وال�شن�عة 
ال�شبب  لأنه�  ال�شخ�شية؛  للحرية  الت�بعة  والبدنية  الفكرية  والأعم�ل  والفالحة 
ثبت  فقد  الإن�ش�نية.  الهمم  تربية  تكون  وبه�  و�شع�دته�  البالد  تقدم  يف  الأكرب 
عميقة؛  ومن�فعه�  عظيمة  ثروته�  اأ�شبحت  احلرية  هذه  مت�م  ح�زت  مملكة  كل  اأن 
اإىل  ف�لرتخي�ض به� يجلب املن�فع العمومية ويك�شب البالد رونق املجد والرتقي 
الدرج�ت العلية. فكل ع�قل ع�رف مبن�فع هذه احلرية يرى اأن اأ�شعب م� يكون 
ت�شييق نط�قه� وعدم اكرتاث احلكومة به�. وقد يكون يف بع�ض املم�لك الت�شيق 
به�، ورمب� ك�ن ذلك لكون احل�كم يرى عدم اأهلية الرعية له� منتظًرا بذلك متكن 
الرتبية منهم وا�شتكم�له� فيهم، واإ�شالح ح�لهم ليبيح لهم الت�شرف ب�لعملي�ت 
اأ�شب�ب  لهم  وُيبنيِّ  وال�شن�عية،  الزراعية  الدوائر  ب�ت�ش�ع  لهم  ويرخ�ض  الوا�شعة 

التمدن والتقدم لت�شتنري اأب�ش�رهم وتر�شد عقولهم.

اأن تكون تلك احلرية موؤ�ش�شة على العدل وح�شن نظ�م الأمة؛  وينبغي 
عن  وتعطيله  اأتع�به  نت�ئج  اغت�ش�ب  من  وم�له  نف�شه  على  اآمًن�  املحرتف  ليكون 
اأ�شب�ب معي�شته لأغرا�ض عدوانية. فم� ينفع الن��ض اأن تكون اأر�شهم خ�شبة ي�نعة 
الثم�ر، اإذا ك�نوا ل يتحققون احل�شول على ثمرات اأتع�بهم ونت�ئج اأر�شهم خوًف� 
من ه�شمهم حقوق تعبهم، ومن الذي يقدم حينئذ على زراعته� مع �شعف اأمله 
اإم� مل� ذكرن� واإم� لتعذر جلب اأرزاقه� من بلد اإىل اآخر، مل� يطراأ عليه� من الف�ش�د يف 
الطريق اأو لكون اأجرته� اأ�شع�ف ثمنه� كم� هو واقع الآن يف دي�رن� ال�شورية؛ ف�إنك 
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ا )هو كيل م�شهور( من القمح مثاًل من حوران، هي بالد خ�شبة  اإذا اأخذت ُمدًّ
يف جنوب دم�شق، فمعظم ثمنه يكون اأحي�نً� �شبعة غرو�ض، واإذا اأردت اإر�ش�له من 
حوران لأي جهة ك�نت تدفع اأجرة م�ش�له ونقله كم� دفعت يف ثمنه اأو اأكرث. لذلك 
من اأهم م� جنته الدول الأورب�وية من كم�ل احلرية ت�شهيل املع�مالت التج�رية 
على  والإقب�ل  الأهلية،  ال�شرك�ت  وتع��شد  احلديدية  ال�شكك  من  اخرتعوه  مب� 
تعلم جميع الفنون العلمية وال�شن�عية. وب�جلملة ف�إن احلرية ن�فعة يف كل الوجوه 
والأمنية  احلرية  الن��ض  فقد  واإذا  املتجرية،  الإدارة  القدرة على  مت�م  يح�شل  وبه� 
عنه�  ين�ش�أ  التي  احلركة  فتتعذر  بالدهم  جُمتني�ت  اإخف�ء  اإىل  ب�لطبع  ي�شطرون 
تعطيل الأ�شغ�ل وي�شتويل على الأه�يل الوهن والفقر، م� مل مينح الرعية حريته� 
وتقوية  املع�رف  وانت�ش�ر  الت�شهيل  اأ�شب�ب  على  احلكومة  وت�ش�عده�  ب�لأ�شغ�ل 
ال�شرك�ت؛ اإذ ل يخفى م� بقوة الجتم�ع من القدرة على الأعم�ل الع�دية. هذا 
وقد بقي علين� اأن نذكر م� حلرية املط�بع من الفوائد اجلليلة والأهمية العظيمة؛ ف�إنه� 
هي التي ي�شرت انت�ش�ر العلوم يف الأقط�ر وج�ءت للع�مل بفوائد ل حت�شى ومن�فع 
ل ت�شتق�شى �شيم� حرية اجلرائد )�شحف الأخب�ر( ذات الفوائد اجلمة؛ ف�إنه� من 
مقيدة  تكون  اأن  ي�شرط  لكن  لالأب�ش�ر.  واملنورة  للعقول  املهذبة  الأ�شب�ب  اأعظم 
بقوانني ل تتعداه� وخطط ل تتخط�ه�؛ لأن اإعط�ء اجلرائد احلرية املطلقة قد ُيِخلُّ 
اأحي�نً� ب�لراحة العمومية مب� نن�شره من املق�لت على مقت�شى الأغرا�ض ال�شخ�شية 
اأن تكون حريتهم  الع�مة. فلذلك ينبغي  اأفك�ر  النظر وتهيج  التي ت�شتدعي دقة 
متو�شطة ل تفريط ول اإفراط حتى تعم ب�لف�ئدة مع حت��شي ال�شرر؛ كن�شر م� يراه 

يف احلرية العمومية
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ال�شي��شية  امل�شتح�شنة  الآراء  امللكية من  الإدارات  اإىل  يتو�شلون  البع�ض ممن ل 
ودرج املق�لت الأدبية والن�ش�ئح والوق�ئع اليومية، واملدافعة عن احلقوق اجلن�شية 
والوطنية واحلوادث الت�ريخية التي تنور اأب�ش�ر الن��ض وي�شتنتج منه� معرفة الأخب�ر 
اليومية. ول اأقل من اأن يتح�شل منه� الإن�ش�ن على م� يهمه من معرفة حوادث 
رمب� ميكث  اإذ  التج�رية؛  ب�لأ�شغ�ل  الف�ئدة  له� من  ف�شاًل عم�  ووطنه. هذا  بالده 
اأي�م و�شهور فيعلن بوا�شطة اجلرائد  اأحد التج�ر جملة  ب�ئًرا عند  �شنف الب�ش�عة 
اأقم�شته في�شهر حمله يف جميع اجله�ت  عن حمل وجوده ونوع ب�ش�عته وح�شن 
وتروج بتلك الوا�شطة ب�ش�عته ويح�شن ح�له، وهكذا جميع التج�ر على اختالف 
اأ�شغ�لهم كم� هو ج�ٍر عند الإفرجن الآن؛ فرتاهم يزينون اأعمدة اجلرائد ب�لنقو�ض 
بح�شن  الن��ض  مرغبني  ب�ش�عتهم  اأ�شك�ل  بذلك  مبينني  املزخرفة  والر�شوم�ت 
اأقم�شتهم فرتوج جت�رتهم وتنتهي لالأم�كن البعيدة �شهرتهم، وم� ذاك اإل بوا�شطة 
اجلرائد كم� تقدم، ومن�فعه� من هذا القبيل ل تنكر، واإذا اأردن� اإح�ش�ء م� ينجم 
عنه� من الفوائد يطول ال�شرح. لكن ل�شوء البخت اأن دي�رن� ال�شورية حمرومة من 
هذا المتي�ز العظيم؛ ف�إنه� مع احتي�جه� يف مثل هذه الأزم�ن اجلديدة اإىل اجلرائد 
ا ل تك�د تزيد عن خم�ض اأو �شت جرائد،  الوطنية فهي ب�لن�شبة لغريه� قليلة جدًّ
َبع يف دم�شق والب�قي يف بريوت، وهي يف احلقيقة  منه� واحدة وهي الر�شمية ُتطنْ
� فهم ل يقدرون على ن�شر  اأ�شبوعيًّ عدمية اجلدوى لأنه ف�شاًل عن كون �شدوره� 
املق�لت ال�شي��شية اإل م� ندر، حتى ول احلوادث املهمة الوطنية والوق�ئع اليومية 
التي ي�شتفيد منه� الإن�ش�ن تنوير ب�شريته ووقوفه على حوادث وطنه واأخب�ر بالده. 
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وم� ذلك اإل لت�شديد احلكومة على اأرب�ب اجلرائد ت�شديًدا بغري حمله، مع اأن من 
الواجب على احلكومة اإجراء جميع الو�ش�ئل املوؤدية لرتقي الأه�يل وتقدم البالد 
لت�شرتك معهم ب�لرثوة والغنى ومتنحهم حرية وطنهم وجتعل للجرائد نظ�ًم� متو�شًط� 
ل يتعدونه. كم� اأنه ينبغي للجرائد الوطنية �شلوك �شبل العتدال وعدم اخلروج 
د وجوه ال�شحف  ح واملق�لت التي ُت�َشوِّ عن دائرة الآداب الإن�ش�نية وحت��شي الَقدنْ
بظلم�ت الأغرا�ض ال�شخ�شية اإل م� به ف�ئدة العموم وداعية التع��شد والحت�د؛ 
ف�إن اجلرائد هي الوا�شطة لتهذيب اأفك�ر الأمة واإر�ش�دهم للم�ش�لح الوطنية لي�ض 

لف�ش�د اأفك�رهم و�شرر وطنهم. انتهى.

والعمران،  التمدن  اأ�شب�ب  بي�ن  هو  الكت�ب  هذا  مو�شوع  ك�ن  ومل�  هذا 
الذي هو  العدل  الف�شول ف�شاًل خمت�شًرا يف  اأجعل خ�متة هذه  اأن  اأحببت  فقد 
ف�شل  ذلك يف  بينت  قد  كنُت  واإننْ  العب�د،  ومتدن  البالد  لتقدم  الأول  ال�شبب 

احلرية املتقدم غري مرة لكن زي�دة للف�ئدة وبي�نً� للمق�شود.

يف احلرية العمومية





الإن�ش�ن  ينت�شف  واأن  احلق،  طريق  على  ال�شتق�مة  عن  عب�رة  العدل 
لنف�شه ولغريه. وقد جعله بع�ض احلكم�ء ق�عدة جميع الف�ش�ئل ك�لكرم، واملروءة، 
والعفة، وال�شج�عة، وحب الوطن، و�شف�ء القلب، ونحو ذلك من الف�ش�ئل التي 
لتقدم  وو�شيلة  العمران  و�شبب  امللك  اأ�ش��ض  والعدل  العدل.  نت�ئج  من  هي 
الأوط�ن؛ ف�إن احل�كم الع�دل اإذا ك�ن م�شهوًرا ب�لعدل وح�شن ال�شي��شة ي�شتميل 
اإليه قلوب رع�ي�ه وتطمئن به البالد من اجلور وال�شتبداد، في�شبح الن��ض متحدين 
اأوط�نهم خ��شعني لأوامر ح�كمهم غري منفرين من  اآمنني يف  على كلمة واحدة 
عندهم  فتن�ش�أ  والظالم؛  الأيدي  تعدي  من  و�شكون  راحة  يف  هم  بل  �شي��شته، 
وح�شن  التج�رات  وتقدم  واملم�لك  امل�ش�لك  عمران  عنه�  يت�شبب  التي  الأمنية 
الأحوال. بخالف م� اإذا ك�ن احل�كم ج�ئًرا على رعيته ل يح�شن �شي��شة مملكته، 
والتعدي  للظلم  عم�له  اأيدي  ومتتد  كم�  الن��ض،  منه  وتنفر  الآراء  عليه  فتختلف 
على احلقوق الإن�ش�نية، اإذ ل رادع يردعهم عن الظلم وحب الأغرا�ض النف�ش�نية، 
الن��ض  وتقع  امللك  نظ�م  ويختل  العب�د  وتنفر  البالد  خراب  ذلك  على  فيرتتب 

الف�سل الرابع

يف ذكر العدل واأنه �سبب العمران



60 60
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران

يف  ال�شرع  �شبيل  �ش�لًك�  رعيته  يف  ع�دًل  امللك  ك�ن  اإذا  واأم�  ال�شنك.  اأ�شد  يف 
اإل لذوي الكف�ية والدراية املنزهني عن الغ�ض  �شي��شته ل ي�شلم زم�م الأحك�م 
وحب الأغرا�ض الذاتية، الذين ينظرون مل�شلحة بالدهم بعني ال�شداقة واحلكمة 

والتدبري، اأمن على البالد من اخلراب والدولة من النقالب.

تع�ىل  اهلل  ر�شي   - اخلط�ب  بن  عمر  على  الهرمزان  دخل  مل�  اإنه  قيل 
فق�ل  يديه،  بني  ودرته  احل�شى  مو�شد  ب�مل�شجد  قف�ه  م�شتلقًي� على  عنه - وجده 
له: »عدلت ف�أمنت فنمت«. وكتب اإىل عمر بن العزيز ع�مله بحم�ض اأن مدينة 
العزيز:  عبد  بن  عمر  اإليه  فكتب  اإ�شالح،  اإىل  واحت�جت  تهدمت  قد  حم�ض 
نه� ب�لعدل ونق طرقه� من الظلم. وال�شالم« وقيل من جملة عدل الأك��شرة  »ح�شّ
اأن ك�شرى اأظهر يوًم� من اأي�م مملكته اأنه مري�ض واأَننَْفَذ ثق�ته واأمن�ئه ليطوفوا اأقط�ر 
مملكته واأكن�ف وليته، واأن يطلبوا له لبنة عتيقة من خربة ليتداوى به� وذكر اأن 
الأطب�ء و�شفوه� له فم�شوا وط�فوا جميع مملكته، وع�دوا فق�لوا: م� راأين� يف جميع 
اململكة مك�نً� خربً� كي ي�أخذ منه لبنة عتيقة، فق�ل لهم امللك: اإمن� اأردت اأن اأخترب 
اإي�لتي لأعلم هل بقي يف اململكة مو�شع خراب لأعمره، ف�لآن مل يبق مك�ن اإل 
درج�ت  اإىل  العم�رة  وو�شلت  الأحوال  وانتظمت  اململكة  اأمور  متت  وقد  ع�مر، 
الكم�ل. ف�نظر اإىل هذا العدل الذي مل يدع يف البالد خربة يوؤتى منه� للملك 
بلبنة عتيقة؛ فهذا هو العمران. ومن عدل نور الدين ال�شهيد م� ق�له ابن الأثري: 
اإنه بلغ عدل نور الدين ال�شهيد، وهو اأول من بنى دار العدل. و�شببه اأنه مل� اأق�م 
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اأ�شد الدين �شريكوه تعدى كل منهم على من ج�وره،  ب�أمرائه وفيهم  يف دم�شق 
ف�أن�شف بع�شهم من  ال�شهرزوري،  الدين  الق��شي كم�ل  اإىل  ال�شك�وى  فكرثت 
بع�ض ومل يقدر على الإن�ش�ف من �شريكوه؛ ولأنه ك�ن اأكرب الأمراء فبلغ ذلك نور 
الدين ال�شهيد، ف�أمر ببن�ء دار العدل. فلم� �شمع �شريكوه ق�ل لنوابه: م� بنى نور 
الدين هذه الدار اإل ب�شببـي، واإل فمن ميتنع عن الق��شي كم�ل الدين واهلل لأن 
اأح�شرت اإىل دار العدل ب�شبب اأحد منكم لأ�شلبنه، ف�م�شوا اإىل كل من بينكم 
وبينه مع�ملة واأر�شوه ولو اأتى على جميع م� بيدي. ق�ل: »وظلم رجل بعد موت 
نور الدين ال�شهيد ف�شق ثوبه وا�شتغ�ث: »ي� نور الدين«؛ ف�ت�شل خربه ب�ل�شلط�ن 
�شالح الدين بن يو�شف بن اأيوب، ف�أزال ظالمته، فبكى الرجل اأ�شد من الأول 
لعمر  ويحق  موته«.  بعد  فين�  �شلط�ن عدل  على  اأبكي  فق�ل:  ذلك،  ف�شئل عن 
احلق ل�شلط�ن ع�دل اأن تبكي لفقده العب�د؛ ف�إن العدل حي�ة الأمة و�شبب عمران 

البالد. انتهى.

وقد  كف�ية،  الب�شرية  لأويل  وفيه  الب�ب  هذا  يف  اإيراده  اأحببت  م�  هذا 
على  الأورب�وي  والتمدن  الإ�شالمي  ب�لتمدن  تتعلق  نبذ  ذكر  اخل�متة يف  جعلت 

ح�شب الإمك�ن لكي تتم الف�ئدة املطلوبة والغ�ية املرغوبة.

يف ذكر العدل واأنه �صبب العمران





من ت�أمل يف �شري�ن قوة الأمة الإ�شالمية يف مبداأ ظهور الإ�شالم، وامتداد 
عن�شره� يف الأقط�ر وتقدم �شلطته� وانت�ش�ر �شريعته� يف غ�لب الأم�ش�ر يف مدة ل 
تزيد عن الثالثني اإىل الثم�نني �شنة عن يد ط�ئفة من العرب قليلة، قد لبت دعوة 
احلزم  غمد  من  اأم�مه  ف�نت�شت  للحق،  دع�ه�  وال�شالم حني  ال�شالة  عليه  نبيه� 
والعزم والإمي�ن �شيًف� م� قوي على اإغم�ده اأحد، بل ك�فة اأمم الع�مل اأخذته� احلرية 
والنذه�ل وحتقق لديه م� لتلك ال�شريعة من الأ�شرار الإلهية وال�شي��شية ال�شرعية 
الإقرار  وهو  األ  للن��ض  ب�حلق  نبيه  به  اهلل  بعث  لأمر  ينق�د  الع�مل  جعلت  التي 
بوحدانية اهلل تع�ىل واتب�ع �شنن القوانني الإلهية املبنية على العدل. ف�أدى عليه 
اأنوار العدالة والهتداء. ثم  ال�شالة وال�شالم ر�ش�لة ربه للن��ض وبث يف الوجود 
ق�م بعد نبيهم لإمت�م تلك الدعوة اخللف�ء الرا�شدون، و�شلكوا من ال�شبل م� به قوام 
وانت�ش�ر هذا الدين، واأح�شنوا ال�شي��شة مع اخللق ونهجوا اأقوم ال�شبل التي توؤدي 
ب�لإن�ش�ن اإىل احلق، وبثوا يف الوجود روح العدل والإمي�ن ف�نتع�شت اأرواح العب�د، 
ودانت لهم جميع البالد. ثم نهج من والهم من خلف�ء الدول الإ�شالمية منهج 

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�سالمي
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�شلف�ئهم ب�تب�ع اخلطط املوؤدية لتقدم هذه الأمة وامتداد �شريعته� يف الأقط�ر، حتى 
اأت�ح اهلل لهم من الفتوح�ت العظيمة والتقدم م� ك�ن اأ�شبه ب�شيل طمي على اآ�شي� 
اأرا�شي  ودخل  وال�شني  الهند  اإىل  ترك�شت�ن  وجت�وز حدود  والعجم،  العرب  فعم 
الروم الآ�شيوية م�شرًف� على اأورب� واتخذ له جمرى اآخر ف�ن�شب نحو فل�شطني ثم 
اإىل م�شر واإفريقية واجت�ز البحر اإىل الأندل�ض حتى بلغ مم�لك املغرب الأورب�وية. 
وهذا كله مم� يتعذر على جميع الدول الأورب�وية متلكه حني ذاك، م� مل تكن عن�ية 
الع�مل  انتظ�م  �شبب  ليكون  الدين،  هذا  انت�ش�ر  به�  اأراد  وتع�ىل  �شبح�نه  اهلل  من 
يف  تخبط  وقتئذ  اأورب�  ك�نت  بينم�  ف�إنه  واجلهل؛  التهور  ورط�ت  من  وانت�ش�لهم 
ظلم�ت اجلهل خبط ع�شواء، ك�ن التمدن الإ�شالمي اآخًذا ب�لنت�ش�ر �شيًئ� ف�شيًئ� 
يف الأر�ض. والأمة العربية منت�شية �شيف العدل ل�شتئ�ش�ل جراثيم اجله�لة من 
عن�شر الوجود، حتى ت�شنى له� يف اأقل من قليل متدين اأكرث الأمم واإر�ش�دهم لطرق 
)اأعني  ال�ش�م  دم�شق  يف  ذاك  حينئذ  الإ�شالمية  اخلالفة  حتت  وك�ن  ال�شواب. 
العب��شيني(، وك�نت  )اأعني دولة  بغداد  اإىل  انتقل  ثم  الأنب�ر  ثم  دولة الأمويني( 
عوا�شم امل�شلمني وقتئذ تزهو ب�لعلم�ء واأرب�ب الفنون وال�شن�ئع كم� ك�نت بغداد 
� لرج�ل التج�رات امل�شرقية واملغربية، تلوح يف �شم�ئه� جنوم العلم�ء وتتب�هى  حمطًّ

بتقدمه� على جميع البالد.

ق�ل املوؤرخون ك�نت بغداد ت�شتمل على ثالثني األًف� من الق�شور وثم�نية 
م�شجد  وثم�من�ئة  بج�نبيه  ط�حون  األف  ع�شر  واثنى  دجلة  على  رخ�مية  ج�شور 
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وثالثم�ئة ج�مع وثم�من�ئة مدر�شة واثنى ع�شر األف مكتب وثم�نية ع�شر األف حم�م 
ونيف. وك�نت مب� اأنه� كر�شي اخلالفة مركز التج�رة بني امل�شرق واملغرب فك�ن فيه� 
اأكرث من األف خ�ن للقوافل واأربعم�ئة �شوق لالأقم�شة. وهذا دليل على م� ك�ن له� 

من �شعة دائرة التج�رة واخلريات.

ال�شن�ئع ونحوه� يف  العلوم ول يف  يوجد مدينة كبغداد ل يف  ق�لوا ومل 
مدة اأجي�له� اخلم�شة؛ فال الكوفة ول املدينة ول ال�ش�م ق�عدة اخلالفة الأموية ول 
الق�هرة حتت العلويني ول �شمرقند ول دلهي ول قرطبة ول الق�شطنطينية مع عظم 

بن�ئه� و�شهرته�.

املم�لك الإ�شالمية عموًم� يف  ويف احلقيقة ك�نت بغداد خ�شو�ًش� و�ش�ئر 
اهلل  ف�إن  والعلوم؛  املع�رف  دائرة  ب�شعة  ك�لعرائ�ض  تتم�يل  العب��شية  الدولة  زمن 
مل� �شرف امللك عن الأمويني اإىل هذه الدولة اله��شمية، ث�بت الهمم من غفلته� 
وث�رت الفطن من رقدته�، وك�ن اأول من َعّن)1( منهم ب�لعلوم اأب� جعفر املن�شور، 
ثم  النجوم،  علم  وخ��شة يف  الفل�شفة  بعلم  كلًف�  ب�لفقه،  براعته  مع  »وك�ن  ق�لوا: 
تاله الر�شيد وهو ب�عتب�ر بدء اخلالفة من اإبراهيم الإم�م �ش�د�شهم وب�عتب�ره� من 
وهو  قي�م،  اأمت  والدين  العلوم  بخدمة  اأي�ًش�  اخلليفة  هذا  وق�م  خ�م�شهم«  ال�شف�ح 
الذي اأهدَي بزم�نه ل�ش�رمل�ن ملك فران�ش� ال�ش�عة الدق�قة التي عدت يف وقته� من 
ف�ش�ئل العرب كم� �شي�أتي تف�شيل و�شفه�. ثم مل� اأف�شت اخلالفة لبنه امل�أمون متم 

)1(  من َعنَّ منهم: من َظَهر منهم. )م(. 

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�صالمي



66 66
البيان يف التمدن واأ�صباب العمران

م� بداأ فيه جده املن�شور، واأقبل على طلب العلوم و�ش�م ملوك الروم �شلته مب� لديهم 
عن كتب الفل�شفة، ف�أر�شلوا له م� ا�شتح�شرهم منه�، وكلف لرتجمته� مهرة العلم�ء 
فرتجمت له على غ�ية م� اأمكن، وجعل يحث الن��ض على قراءته� ويرغبهم فيه�. 
وك�ن ل يزال جم�ل�ًش� للعلم�ء اآن�ًش� ب�حلكم�ء حتى بلغت �شم�ض اخلالفة يف زم�نه 

اأق�شى درجة ال�شعود ون�ل الع�مل الإ�شالمي غ�ية ال�شوؤدد واملجد.

وك�ن امل�أمون يحب العلم�ء من كل نوع ويكرمهم ل�شيم� علم�ء الأفالك. 
ومن املنجمني يف اأي�مه ك�ن حب�ض احل��شب املروزي الأ�شل البغدادي الدار، وله 
ثالثة اأزي�ج اأوله� املوؤلف على مذهب ال�شند هند، والث�ين املمتحن وهو اأ�شهره� 
الزيج  والث�لث  زم�نه،  المتح�ن يف  واأوجبه  الر�شد  مع�ن�ة  اإىل  رجع  اأن  بعد  األفه 
اأحمد  ومنهم  �شنة.  م�ئة  العمر  من  وبلغ  خالفه�  وله  ب�ل�ش�ه،  املعروف  ال�شغري 
بن كثري الفرغ�ين �ش�حب املدخل اإىل علم الأفالك يحتوي على جوامع كتب 
بطليمو�ض ب�أعذب لفظ واأبني عب�رة. ومنهم عبد اهلل بن �شهل بن نوبخت كبري 
اهلل  �ش�ء  م�  ومنهم  اخلوارزمي،  مو�شى  بن  حممد  ومنهم  النجوم،  فن  يف  القوم 
اليهودي ك�ن يف زمن املن�شور وع��ض اإىل اأي�م امل�أمون. ومنهم يحيى بن اأبي من�شور 
رجل ف��شل كبري القدر مكني املك�ن. ومل� عزم امل�أمون على ر�شد الكواكب، تقدم 
ق��شيون  وجبل  بغداد)1(  ب�شم��شية  اآلته  ف�أ�شلحوا  العلم�ء  من  واإىل جم�عة  اإليه 

)1(   ب�شم��شية بغداد: مر�شد ال�شم��شية اأن�شئ يف خالفة امل�أمون 218هـ، وهو من املرا�شد الفلكية الت�ريخية، موجود يف 
بغداد يف حي ال�شم��شية. )م(.
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بدم�شق ومن احلكم�ء يوحن� البطريق الرتجم�ن موىل امل�أمون، اأميًن� على ترجمة 
وك�نت  العربية،  يف  الل�ش�ن)1(  األكن  للمع�ين،  الت�أدية  ح�شن  احلكمية  الكتب 

الفل�شفة اأغلب عليه من الطب.

ل�ش�نه  ب�لأهواز يف  ب�لكو�شج، ك�ن  ويعرف  �ش�بور  بن  الأطب�ء �شهل  ومن 
م��شويه  بن  يوحن�  مع  اجتمع  اإذا  وك�ن  امل�أمون،  اأي�م  يف  ب�لطب  وتقدم  خوزية 
عنهم يف  ر  ق�شّ الطينوري  وزكري�  احلكم  بن  وعي�شى  بختي�شوع  بن  وجيورجي�ض 

العب�رة ل يف العالج.

وك�ن امل�أمون قد قراأ يف كتب الأوائل اأن دور الأر�ض يكون اأربعة وع�شرين 
امل�شهورين وهم: حممد   الثالث  مو�شى  بني  ف�أمر  ف�أراد حتقيق ذلك  ميل،  األف 
الهند�شة  علم  جيًدا  يعلمون  وك�نوا  �ش�كر،  بن  مو�شى  اأولد  واحل�شني  واأحمد 
املت�ش�وية،  الأر�ض  عن  ف�ش�ألوا  ويحرروه  ذلك  يحققوا  ب�أن  واملو�شيقى  واحلبل 
ف�أخربوا ب�شحراء �شنج�ر وحققوا ذلك ب�رتف�ع القطب ال�شم�يل بعد عملية طويلة 

ل حمل لذكره� هن�.

وك�ن امل�أمون اأكرم اخللف�ء واأحبهم للعلم والعلم�ء، واأق�م بزم�نه يف بغداد 
� م� زال اإىل زمن هالكو فدر�ض مع م� در�ض منه�. مر�شًدا فلكيًّ

)1( اأَلنَْكن الل�ش�ن: ل ُيح�شن التحدث ب�لعربية ِمن ُعجمة يف ل�ش�نه. )م(.
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ن�لت هذه الأمة يف زمن هذا امللك وغريه من اخللف�ء م� جعله�  وهكذا 
اأمة  اأدركته�  م�  درجة  اإىل  واملع�رف،  العلوم  يف  بتقدمه�  ب�أ�شره  الع�مل  تفوق  اأن 
قط ف�إن همم اخللف�ء الإ�شالمية ك�نت موجهة نحو تقدم هذه الأمة وترقيه� بكل 
للمرتجمني  اجلوائز  من  منحوا  فكم  والأ�شب�ب،  الالزمة  الو�ش�ئل  من  اأمكن  م� 
والأدب�ء وقربوا منهم من احلكم�ء والعلم�ء! وك�ن اإذا امتدح اأحدهم بق�شيدة �شعر 
يك�فئونه  واأهداه خلزائنهم  كت�بً�  اأحد  اأّلف  واإذا  دين�ًرا،  بكذا وكذا  من�شئه�  اأج�ز 
يقطعوه  اأن  واإم�  ويقربونه،  منهم  ويدنونه  اخل��ض  الديوان  وظ�ئف  من  بوظيفة  اإم� 
يف  الأمة  لرتغيب  اإل  ذلك  وم�  بعده.  من  ذريته  ويكفي  يكفيه  م�  ال�شي�ع  من 
وا�شتن�رت  العلم�ء  اأبوابهم  نحو  تق�طرت  املجد، حتى  طلب  على  وحثه�  العلوم 
اإل  الت�أليف والت�شنيف. وم� م�شى على ذلك  اإىل  يت�ش�بق  واأ�شبح كل  العقول 
جيالن اأو ثالثة حتى انبثت بوا�شطة هذه الأمة روح العلوم واملع�رف يف القط�ر، 
ون�ل ملوكه� ب�شي��شتهم من ال�شهرة م� طبق الآف�ق، واأ�شبحت املم�لك الإ�شالمية 
ك�ل�شمو�ض ب�لإ�شراق وقد �شهد بتقدمه� ب�لف�شل وعظم �شطوته� غ�لب موؤرخي 

الإفرجن وملوكه� اأي�ًش�.

ومن ذلك م� نقله �ش�حب »ك�شف املخب� عن فنون اأورب�« عن فلتري اأحد 
من  الأطب�ء  ت�شتخدم  جميًع�  الإفرجن  ملوك  »وك�ن  ق�ل:  امل�شهورين  املوؤرخني 
العرب واليهود، والتزم الب�ب� يوحن� الث�من اأن يدفع للم�شلمني يف كل �شنة خم�شة 
وع�شرين األف رطل من الف�شة وذلك �شنة 877، وقد دخلوا اإيط�لي� ونهبوا كني�شة 
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م�ر بطر�ض، وفتكوا ب�جليو�ض الفرن�ش�وية الذين ك�نوا �ش�روا اإىل رومية لإج�رة اأهله� 
م�شتولني يف  امل�شلمون  ك�ن  الث�ين ع�شر  القرن  لوت�ريو�ض. ويف  الق�ئد  راية  حتت 
وغرن�طة  وبلن�شية  والأندل�ض  ومر�شية  بورتغ�ل  منه�  البلدان  اأح�شن  على  اإ�شب�ني� 
وطرطو�شة، وامتد ملكهم حتى اإىل وراء جم�ل ق�شطيل و�شريقو�شه. اأم� دار اخللف�ء 
قبوه،  امل�شهور  العظيم  امل�شجد  بنوا  وفيه�  قرطبة،  يف  فك�نت  الأمويني(  )يعني 
مرفوًع� على ثالثم�ئة وخم�شة و�شتني عموًدا وهو من مرمر غريب ال�شنعة بديع 
الإتق�ن. ومل يزل معروف اإىل الآن ب��شم م�شك )اأي م�شجد( مع اأنه حول كني�شة. 
موا�شع  عندهم  وك�ن  مزيد،  يف  عهدهم  يف  والأبهة  والفرو�شية  ال�شن�ئع  وك�نت 
�شتى للفرح واللهو. اأم� علم امل�ش�حة والفلك والهند�شة والكيمي� والطب فلم يكن 
اإل يف قرطبة دون غريه� من �ش�ئر املدن )واأظنه اأ�ش�ر بذلك اإىل مدن الأندل�ض(؛ 
لي�أخذ  اإليه�  ي�ش�فر  اأن  اإىل  ا�شطر  ب�ل�شمني  امللقب  ليون  ملك  �ش�نكو  اإن  حتى 
الطب عن رجل ك�ن م�شهوًرا يف ع�شره، فلم� ا�شتدعى به امللك اأج�به ق�ئاًل: اإننْ 
. وق�ل بع�ض املوؤلفني اإن امل�شلمني ملكوا من  ك�ن للملك ح�جة اإىل فليقدم عليَّ
�شنة.  ثم�من�ئة  الروم�نيون يف  ميلكه  م� مل  الهجرة  بعد  �شنة  ثم�نني  البالد يف مدة 
وق�ل اأي�ًش� يف »ك�شف املخب�« نقاًل عن )فلتري( املذكور قباًل: »اإن اأول �ش�عة دق�قة 
عرفت يف فرن�ش� هي ال�ش�عة التي اأهداه� ه�رون الر�شيد اإىل �ش�رمل�ن ملك فران�ش�، 
وق�ل يف اأبجدية الأوق�ت علم احل�ش�ب اإمن� اأخذ عن العرب يف اإ�شب�ني� ثم �شهر يف 
اإنكلرتا �شنة 1253، وق�ل �ش�حب معجم اجلغرافي� اإن الب�ب� �شلو�شرتو�ض الث�ين 
وك�ن يعرف اأوًل ب��شم جربرت �ش�ر اإىل الأندل�ض واأخذ العلم عن العرب، وك�نت 
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ولدته يف �شنة 930 وانتخب ب�ب� يف �شنة 999، وك�ن م�هًرا يف علم امل�ش�حة وجر 
من عمل  واأول  اأورب�  العربي يف  احل�ش�ب  رقم  بث  الذي  وهو  والفلك،  الأثق�ل 

�ش�عة ذات رق��ض.

وحيث جرى ذكر ال�ش�عة فالبد من ا�شتيف�ء الكالم عليه�. ق�ل موؤلف 
يف  عرفت  �ش�عة  اأول  اأن  الفرن�شي�ض  من  املوؤرخون  »ذكر  العجيبة:  املخرتع�ت 
بالدهم هي ال�ش�عة التي اأهداه� اخلليفة ه�رون الر�شيد اإىل �ش�رمل�ن ملك فران�ش� 
رج�ل  اأورثت  اأنه�  حتى  الع�شر.  ذلك  يف  بدًع�  وك�نت   ،807 �شنة  يف  وذلك 
اأنه� ك�نت من الآلت التي يديره� امل�ء املنحدر  الديوان حرية وذهوًل، والظ�هر 
انفتح  �ش�عة  ال�ش�ع�ت، فكلم� م�شت  به�  تنق�شم  ب�بً� �شغرًيا  اثن� ع�شر  له�  وك�ن 
ب�ب وخرج منه كرات من نح��ض �شغرية تقع على جر�ض فيطن بعدد ال�ش�ع�ت، 
وتبقى الأبواب مفتوحة وحينئذ تخرج �شور اثني ع�شر ف�ر�ًش� على خيل وتدور 

على �شفحة ال�ش�عة. انتهى ملخ�ًش� م� ذكره يف ك�شف املخب�.

وقد ن��شب هن� اأن نذكر م� نقله عن موؤرخي الإفرجن اأي�ًش� �ش�حب ال�شرف 
واملجد الوزير الأعظم خري الدين ب��ش� التون�شي يف كت�به »اأقوم امل�ش�لك يف معرفة 

اأحوال املم�لك«، فق�ل:

اأورب�  اأهل  بينم�  معن�ه  م�  الآن  العمومية  املع�رف  وزير  دروي  ت�ريخ  ففي 
قوي  نور  �شطع  اإذ  اخلي�ط،  �شم  اإل من  ال�شوء  يرون  اجله�لة ل  ت�ئهون يف دجى 
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من ج�نب الأمة الإ�شالمية من علوم اأدب وفل�شفة و�شن�ع�ت واأعم�ل يد وغري 
وم�شر  والقريوان  ودم�شق  و�شمرقند  والب�شرة  بغداد  مدينة  ك�نت  حيث  ذلك؛ 
الأمم  يف  انت�شرت  ومنه�  املع�رف.  لدائرة  عظيمة  مراكز  وقرطبة  وغرن�طة  وف��ض 
علمية  وفنونً�  و�شن�ع�ت  مكت�شف�ت  املتو�شطة  القرون  اأورب� يف  اأهل  منه�  واغتنم 
ي�أتي بي�نه�. وفيه� يقول: ك�نت الآداب  قبل انت�ش�ر العرب من جزيرتهم مت�أ�شلة 
فيهم موؤداة بلغتني احلمريية يف اليمن والقر�شية يف احلج�ز وب�لأخرية ج�ء القراآن، 
الإجم�ع يف  وقع  واإننْ  ِرّية،  املُ�شَ هو  رَيّية  احِلمنْ يق�بل  الذي  اأن  عليك  يخفى  )ول 
وقتن�  اإىل  وا�شتمر خلو�شه�  ا�شتهرت  ولذلك  القر�شية(؛  القراءة على خ�شو�ض 
بدخول  اإل  الل�ش�ن  العجمة يف  وم� دخلت  والدي�نة.  العلم  ب��شتمرار كتب  هذا 
املج�ل  و�شعة  الت�ش�ع  من  املذكورة  وللغة  ال�شنني.  وتط�ول  الإ�شالم  يف  الأمم 
م�ل يخفى على  مث�فنه�)1( ل�شيم� يف الأ�شي�ء التي به� قوام املعي�شة يف الب�دية، 
اإليه� فقد يكون لل�شيء الواحد عندهم  اأو لتكرار روؤيتهم  له� اأو تكرثِّ ح�جتهم 
عدة اأ�شم�ء ب�عتب�ر تعدد �شف�ته واأحواله. وبكرثة الرتادف عندهم ات�شعت لهم 
دوائر الآداب ال�شعرية؛ اإذ يق�ل اإن للع�شل عندهم ثم�نني ا�شًم� وللثعب�ن م�ئتني 
اأربعة اآلف ا�شم. ول  األًف�، وكذا ال�شيف وللداهية  ولالأ�شد خم�شم�ئة وللجمل 
قوة  من  وللعرب  قوية،  ح�فظة  ي�شتدعي  الأ�شم�ء  هذه  مثل  ا�شتيع�ب  اأن  جرم 
ة الفكر م�ل ي�شع اأحًدا اإنك�ره. فمن م�ش�هريهم حم�د الراوية الذي  احل�فظة وِحدَّ

)1(  مث�فنه�: مالزمه�. )م(.
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ذكر يوًم� للخليفة الوليد اأنه ين�شد له يف احل�ل م�ئة ق�شيدة والق�شيدة من ع�شرين 
اإىل م�ئة بيت فتعب امل�شتمع قبل املن�شد. اإىل اأن ق�ل: »ومل يكن للعرب يف اأول 
الأمر اإل تلك الآداب. ثم مل� ات�شعت لهم دوائر الفتوح�ت واختلطوا ب�لأمم الذين 
�شبقوهم يف احل�ش�رة، ات�شع لهم نط�ق املع�رف؛ ف�أخذوا من اليون�ن ت�آليف اأر�شطو 
و�شرحوه� ب�إمع�ن نظر. لكن من �شوء البخت مل ي�أخذوا الفل�شفة من كتب اليون�ن 
الأ�شلية واإمن� تعلموه� من الكتب املرتجمة بلغة اأهل ال�ش�م فهم ترجموا املرتجمة. 
فلذلك مل� نقله� الفيل�شوف العربي حفيد ابن ر�شد يف اأورب� يف القرون املتو�شطة 

وجد به� من التحريف اأكرث مم� وقع فيه� اأوًل.

 واأم� العلوم الري��شية فقد �ش�دف العرب املرمى فيه�، والف�شل يف ذلك 
للعلم�ء الذين جلبهم اخلليفة امل�أمون من الق�شطنطينية. ويف اأوائل القرن الت��شع 
امل�شيحي اأمر اخلليفة املذكور ع�ملني من فلكية بغداد اأن يقي�ش� م�ش�فة درجة واحدة 
من خط الطول ب�شحراء �شنج�ر ويزن�ه� ليثبت بذلك تكوير الأر�ض ب�مل�ش�هدة، 
وقد تبني ذلك ب�ختالف ارتف�ع القطب ال�شم�يل عن طرف اخلط املقي�ض. وقد 
�شرح العرب كت�ب اإقليدو�ض وهذبوا زيج بطليمو�ض وحرروا ح�ش�ب تعريج منطقة 
ال�شم�شية  ال�شنني  بني  والفرق  العتدال  اأوق�ت  بني  الفرق  الربوج، كم� حرروا 
واخرتعوا  دق�ئق،  عدة  الزمنية  وال�شنة  ال�شم�شية  ال�شنة  بني  فوجدوا  والزمنية 
للتحريرات اآلت جديدة، اإىل غري ذلك مم� يدل على م� للعرب من ق�بلية العلوم 
عجيب.  ر�شد  حمل  بكثري  اأورب�  قبل  �شمرقند  مدينة  ح�زت  ومنهم  الري��شية، 
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واأم� م� ين�شب للعرب من اخرتاع اجلرب واملق�بلة والأرق�م احل�ش�بية امل�شم�ة عندن� 
من  ب�لتلقي  اأر�شطو  فل�شفة  مع  ذلك  تعلموا  اإمن�  بل  يثبت  فلم  العربية،  ب�لأرق�م 
غريهم، وهي من العلوم التي وجدوه� يف اإ�شكندرية. وميكن اأنهم نقلوا اإلين� على 
ذلك الوجه البو�شلة )اأي بيت الأبرة ويق�ل له احلك(. والب�رود الذي تعلموه من 
اأهل ال�شني كم� يعرتف لهم اأورب� مبزية اخرتاع الك�غد)1( من القم��ض، وبذلك 

كرثت الكتب ودنت اأ�شع�ره� و�شهل الطبع وتوفرت نت�ئجه بعد وجوده.

كتب  من  نقلوه  ك�نوا  الذي  الطب  مبعرفة  اأي�ًش�  العرب  ا�شتهرت  وقد   
اليون�ن. ولبن ر�شد تعليق�ت عديدة على كتب ج�لينو�ض �ش�هدة مب� ذكر. ومن 
فال�شفتهم عدة اأ�شخ��ض �ش�روا يف وقت واحد حكم�ء واأطب�ء م�شهورين مثل: 
اأبي علي بن �شين� املتوفى �شنة �شتة وع�شرين واأربعم�ئة هجرية، وابن ر�شد املذكور. 
وقد بلغوا من ال�شهرة اإىل حيث �ش�ر اأعداوؤهم يف ذلك الوقت يرغبون مع�جلتهم 
اإي�هم، كم� يحكى اأن بع�ض ملوك ق�شطلية ك�ن اعرتاه مر�ض ال�شت�شق�ء ف��شتهى 
اأن تكون مع�جلته يف قرطبة، وح�شل من لطف اخلليفة على الإذن يف اأن يذهب 
ويداويه امل�شلمون. ومن م�آثر حكم�ء العرب كيفية تقطري املي�ه وا�شتعم�ل الراوند 

واأدوية كثرية.

اأن  فيه�  تقدمهم  و�شبب  اجلغرافي�؛  فيه�  الف�شل  لهم  التي  العلوم  ومن   
ات�ش�ع فتوح�تهم ورغبتهم يف الأ�شف�ر اخلطرية لفرتا�ض احلج عليهم انتخب لهم 

)1( الَك�َغد: الورق. )م(.
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املعرفة بكثري من البلدان ال�ش��شعة التي مل ي�شل اإليه� اأهل اأورب� اأو ن�شوه� بعدم� 
ك�نت معروفة لهم. ومن م�ش�هريه يف هذا الفن اأبو الفداء وامل�شعودي والإدري�شي، 
الغريب  واألف عنده كت�به  ا�شتدع�ه روجري ملك �شقلية  وهذا الأخري هو الذي 
الذي �شم�ه »نزهة امل�شت�ق«. واأم� علم الت�ريخ فمن ت�آليفهم فيه ت�ريخ� امل�شعودي 
ب�أبن�ء جن�شهم  اأنه� تواريخ خمت�شة  واأبي الفداء املذكورين وت�ريخ املقريزي، غري 
وقل اأن يوجد به� الكرينيك مبعنى اأنهم ل ي�شربون منقولتهم مب�شب�ر العقل كم� 
�شبب  املجردة. ول  الوق�ئع  دائرة  ابن خلدون، ول يخرجون عن  اإىل ذلك  اأ�ش�ر 
الت�شلط من  اأن وجود  الآتي ذكره من  ت�ريخه  اإل م� حك�ه )�شدليو( يف  لذلك 
امللوك يف بالد امل�شرق هو الذي ك�ن مينع املوؤرخني من �شرح جميع الوق�ئع ببي�ن 

اأ�شب�به� للخطر الذي ك�ن يلحقهم يف حك�ية احلق.

فلم  الهيئ�ت  البن�ء يف ا�شطن�ع  اأي هند�شة  واأم� �شن�عة )الأر�شتكتور(   
متنع  �شريعتهم  اإن  حيث  الأبنية  اإتق�ن  اإىل  يرجع  مب�  اإل  منهم�  العرب  ي�شتغل 
ف�لأ�شل  غريبة؛  اخرتاع�ت  فيه  لهم  تظهر  مل  نف�شه  البن�ء  اأن  على  الت�شوير، 
دائرة  ن�شف  اأكرب من  تكون  اأن  الأ�شطوان�ت  على  املرفوعة  الأقوا�ض  عندهم يف 
وهذا ال�شكل اأخذوه من اأبنية البزنتيني وهم اأمة من اليون�ن، واعت��ض العرب عن 
ال�شور الذهنية واملج�شدة التزين ب�لنق�ض امل�شمى عندهم بنق�ض حديدة. وك�ن يف 
الأ�شل ر�شوًم� له� مدلولت ثم جمرد خطوط متق�طعة �شبيهة ب�حلروف العربية 
التي ميكن اأن ي�شور منه� اأ�شك�ل جيدة ظريفة، وكثرًيا م� تتعجب من اإتق�ن تلك 
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احلروف حني تراه� على الزرابي والأقم�شة امل�شرقية. ومن م�آثر العرب ا�شطن�ع 
اجلوابي والفوارات والتزويق ب�لذهب والأحج�ر الثمينة ك�ملرمر التي ك�نوا يجلبونه� 
من امل�شرق ومن مق�طيع اإ�شب�ني� اجلنوبية. ومن اأ�شهر اأبنيتهم اجل�مع العظيم الذي 
بن�ه عبد الرحمن الأول يف قرطبة وك�ن به األف وثالثة وت�شعون اأ�شطوانة واأربعة 
اآلف و�شبعم�ئة قنديل. ثم ق�شر الزهراء الذي ل يت�أخر عن اجل�مع املذكور يف 
العظم وقد بن�ه عبد الرحمن الث�لث على �ش�طئ الوادي الكبري، وبه ينبوع عظيم 
يفور منه �شبه ب�قة من الزئبق ثم ينعك�ض يف ق�شعة من املرمر. ومن بديع اأبنيتهم 
حمراء غرن�طة التي هي يف اآن واحد ق�شر وح�شن، وبه� عدة اأمور ت�شلح اأن تكون 

مث�ًل للط�فة البن�ء وح�شنه خ�شو�ًش� و�شطه� امل�شمى ببطح�ء الأ�شود.

 واأم� التج�رة فقد ك�ن للعرب ح�شن رغبة فيه� يف �ش�ئر الأوق�ت، ثم مل� 
اإىل جب�ل همالي  واإ�شب�ني�  فرن�ش�  الربيني وهي جب�ل بني  امتدت �شلطتهم من 
التي ب�أق�شى �شم�ل الهند. �ش�روا اأكرب جت�ر الأر�ض. واأم� الفالحة فال يعلم لهم 
نظري فيه�؛ اإذ لي�ض لغريهم م� لهم من القتدار على جلب املي�ه وتوزيعه� بلطف 
اإىل  به�  ال�ش�ئر  ذلك  يف  ف�شريتهم  املحرقة،  �شم�شهم  حتت  الوا�شعة  مزارعهم  يف 
فالحتن�  به� يف  نقتدي  اأ�شوة  جنعله�  اأن  �ش�حلة  اإ�شب�ني�  رو�شة  بلن�شية  اأهل  الآن 
الفران�ش�وية. واأم� ال�شن�ع�ت ف�إن العرب تعلموا جميعه� مل� دخلوا بلدان الروم�نيني 
اأرب�به�، وكف�هم �شهرة يف ذلك �شالح طليطلة  اأحذق  العظيمة حتى �ش�روا من 
التي ك�نت حتت �شلط�نهم ب�إ�شب�ني�، وحريري�ت غرن�طة واجلوخ الأخ�شر والأزرق 

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الإ�صالمي
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مبدينة كون�شة، وال�شروج واخلروج واجللود بقرطبة. وك�ن اأهل اأورب� ي�شرتون هذه 
املهم�ت ب�أغلى ثمن ويتن�ف�شون فيه� مع �شدة نفرتهم من اأهله� املخ�لفني لدي�نتهم. 
وب�جلملة فقد بلغت اإ�شب�ني� من العمران اإىل هذه ال�شهرة يف القرون الأوىل من مدة 
اخللف�ء؛ حيث ك�نت الفنت عنه� اأ�شكن من امل�شرق، وقد تزايد منو �شك�نه� اإىل اأن 
�ش�ر مبدينة قرطبة وحده� م�ئت� األف دار و�شتم�ئة ج�مع وخم�شون م�ر�شت�نً� وثم�نون 

� وت�شعم�ئة حم�م ومليون نف�ًش�. مكتًب� عموميًّ

ت�ج وهو  �ش�طئ  العرب من  ن�شره  الذي  للتمدن   � اإجم�ليًّ برن�جًم�  فه�ك   
الأب�ش�ر،  نوره  يخطف  يك�د  متدنً�  ب�لهند.  هندو�ض  وادي  اإىل  ب�إ�شب�ني�  كبري  واد 
� للعطب. ق�ل: »ومتدن اأورب� اليوم ك�ن اأبط�أ يف النمو،  ولكنه ل�شرعة منوه ك�ن معر�شًّ
ولكنهم ح�شلوا بعد انقالب�ت وك�شوف�ت على م� ميكن به طول البق�ء املعت�د يف 
كل بطيء النمو«. وق�ل يف بي�ن امتداد ملك العرب: »قد امتد ملكهم يف ظرف 
م�ئة �شنة من ظهور الإ�شالم مثل م� ميتد عظيم اخللقة ف�حًت� ذراعيه للتق�ط �شيء، 
فبلغ من اأق�شى الهند اإىل برييني الك�ئنة بني فرن�ش� واأمل�ني�، وقدر امتداد هذا امللك 
من �شبعة ع�شر اإىل ثم�نية ع�شر األف فر�شخ ومل يبلع هذا املبلغ دولة من الدول 
البلدان  ن�فذة يف غ�لب  القراآن  واأحك�م  والل�ش�ن  الدي�نة  ا�شتمرت  وقد  امل��شية. 
التي فتحوه�، واغتنمت اأورب� يف القرون املتو�شطة مكت�شف�ت و�شن�ئع وعلوًم�، واإن 
ك�ن منه� م� اأخذوه من غريهم لكن لهم الف�شل يف تهذيب ذلك وتخليده بعدهم. 
ثم يف الن�شف الث�ين من القرن الع��شر امل�شيحي توجه الراهب الفرن�ش�وي جربري 
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اإ�شب�ني�.  م�شلمي  اإىل  الث�ين  �شلف�شرت  ب��شم  الب�بوي  الكر�شي  الذي جل�ض على 
اأورب� الن�شرانية منهاًل)1( جديًدا من  وقراأ هن�ك علم اجلرب والفلك واأجرى لأهل 
مع�رف العرب، وجمع خزانة جليلة من الكتب و�شنع كرتي ال�شم�ء والأر�ض«. 
املع�رف  وزير  دروي  )اأي  اإليه  امل�ش�ر  الوزير  كالم  من  تلخي�شه  اأمكن  م�  انتهى 

بفران�ش�(.

 ويف ت�ريخ العرب ل�شدليو مدر�ض علوم الت�ريخ ب�إحدى مدار�ض فران�ش� 
على  تنوف  طويلة  مدة  منذ  »اأين  معن�ه:  م�  به�  املع�رف  جمعية  اأع�ش�ء  واأحد 
الع�شرين �شنة. واأن� م�شتغل ببي�ن مزاي� العرب على غريهم من الأمم فيم� يتعلق 
ب�لعلوم والقدم يف التمدن  مدة قرون متط�ولة من اأي�م اليون�ن ب�لإ�شكندرية اإىل 
اأي�م الع�شر اجلديد، فلزمني اأن اأجمع م� تي�شر يل من الأدلة على عظم هذه الأمة 
َرف قدره� اإىل الآن واأعر�شه على م� لغريي ممن تكلم عليه�، فيت�أ�ش�ض  التي مل ُيعنْ
� واإن ك�ن ذلك مم� ل تفي به ط�قة اإن�ش�ن واحد. وقبل ال�شروع  ت�ريًخ� له� عموميًّ
يف ذلك على وجه الخت�ش�ر يلزمني اأن اأندب الن��ض اإىل الت�أمل يف اأحوال هذا 
اجلن�ض الذي ك�ن كثري الفتوح�ت عدمي ال�شتيالء عليه يف �ش�ئر مغ�زيه، ومل يزل 
مدة اأربعة اآلف �شنة على ح�ل واحد يف اكت�ش�ب الف�ش�ئل واملزاي� التي متيز به� 
الذي  الوقت  اأن  ذلك  ومن حجج  به.  اخل��شة  والع�دات  والرتاتيب  غريه  على 
ك�نت فيه املم�لك القدمية يف مبداأ تكوينه� ذات حرية ك�ن هذا اجلن�ض اإذ ذاك 

)1( منهل: م�شدر. )م(.
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ق�ئًم� بنف�شه ق�دًرا على الإغ�رة على غريه، فقد ك�نت ملوك ب�بل وم�شر من ذلك 
اجلن�ض مدة ت�شعة ع�شر قرنً� قبل الت�ريخ امل�شيحي. ثم بعد اأن رجع اإىل حدوده 
قي�شر  ت�شلط  من  وامتنع  ال�ش�م  وملوك  الفراعنة  �شلطة  نف�شه  عن  دفع  الأ�شلية 
واإ�شكندر، ودام يف ا�شتقالله �شد الروم�ن الذين ك�نوا ملكوا الدني� وبعد ظهور 
اأمة واحدة تق�شد مق�شًدا واحًدا ظهرت للعي�ن   الذي جمع العرب  النبي  
الهند،  الغ�جن يف  نهر  اإىل  اإ�شب�ني�  ط�ج يف  نهر  من  ملكه�  اأمة كثرية مدت جن�ح 
ورفعت على من�ر الإ�ش�دة اأعالم التمدن يف اأقط�ر الأر�ض اأي�م ك�نت اأورب� مظلمة 
بجه�لت اأهله� يف القرون املتو�شطة ك�أنه� ن�شيت ب�ملرة م� ك�ن عنده� من التمدن 
الروم�ين واليون�ين. وبعد انق�ش�م مم�لك الإ�شالم مل تتعطل العلوم والآداب التي 
امللكية  قوتهم  واإننْ �شعفت  وقرطبة وم�شر  بغداد  ف�إن خلف�ء  اأيديهم  نتجت على 
وال�شي��شية، ف�إن �شلطتهم الروح�نية مل تزل قوية مط�عة يف كل جهة لجته�دهم 
يف تو�شيع دوائره� بقدر ط�قتهم، وقد ن�ل الن�ش�رى الذين ا�شتط�عوا اإخراج العرب 
من اإ�شب�ني� ب�خللطة معهم يف احلروب مع�رفهم و�شن�ئعهم واخرتاع�تهم، ثم املغل 
والرتك الذين ت�شلطوا على اآ�شي� وتداولوه� ك�نوا خدمة يف العلوم ملن تغلبوا عليه� 

من فرق العرب.

 واإىل الآن مل نطلع يف اأورب� على الأ�شول التي تبني لن� ع�دات العرب 
�، اإذ مل يعرف عندن� عن تواريخهم اإل تواريخ اأبي الفداء واأبي الفرج  اطالًع� ت�مًّ
كثرية  تواريخ  ب�ملرة  وجنهل  خلدون،  ابن  ت�ريخ  من  ونبذة  الأثري  وابن  واملقريزي 
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املقدار الذي عندن� ك�فًي� يف رد غلط من  واإننْ ك�ن  لن�،  نود لو جند من يرتجمه� 
يتعلق  م�  هذا  ت�ريخن�  يف  ذكرت  اإين  ثم  العرب.  �ش�أن  يف  اأورب�  اأهل  من  غلط 
بني  دولة  وبت�ريخ  وقرطبة  دم�شق  اأمية يف  بني  بت�ريخ  الأولني  اخللف�ء  بفتوح�ت 
بعد  ب�مل�شرق  الإ�شالمية  املم�لك  وب�نق�ش�م  مب�شر.  والف�طميني  بغداد  العب��ض يف 
ت�شلط الرتك واملغل عليهم، فبينت جميع ذلك بقدر الط�قة وزدت عليه �شيًئ� مل 
يوجد يف التواريخ ال�ش�لفة وهو برن�مج التمدن العربي الذي تو�شحت عروقه يف 
اأ�شل  ب�جلد من  اإىل الآن لكل من يبحث  اآث�ره ظ�هرة  القدمية وا�شتمرت  الدني� 
املع�رف من�. وفى اأوائل القرن الث�من من ت�ريخن� تبدل ولوعهم ب�لفتوح�ت ب�جلد 
يف املع�رف والعلوم، فك�نت اإذ ذاك قرطبة وم�شر وطليطلة وف��ض والرقة واأ�شبه�ن 
املدة  تلك  العب��ض. وترجمت يف  بني  بغداد حتت  العلوم مع  تت�ش�بق يف ميدان 
كتب اليون�ن وقدمت يف املدار�ض و�شرحت، و�شرت حرك�ت عقولهم يف جميع 
يف  �شيته  �ش�ع  م�  الغريبة  الخرتاع�ت  من  عنه�  فنتج  الإن�ش�نية  املع�رف  مواد 
اأورب� فتبني بال اإ�شك�ل اأن العرب هم اأ�ش�تيذن� بال اإنك�ر، لأنهم جمعوا الأدوات 
املوؤ�ش�شة عليه� تواريخن� املتو�شطة، وبدوؤوا بكت�بة الرحالت واخرتعوا الت�آليف يف 
ت�ريخ وفي�ت الأعي�ن. وو�شلوا يف �شن�عة اليد اإىل غ�ية ل حتد وبقية اآث�ر اأبنيتهم مم� 
يدل على ات�ش�ع مع�رفهم، وكذلك اخرتاع�تهم الغريبة تزيد بي�نً� لف�ش�ئلهم التي 
مل ينزلوا اإىل الآن منزلتهم التي ي�شتحقونه� ب�شببه�. ف�إن علوم الفيزيك والطب 
الغريب مع  فيه�  زاد  اأيديهم  مل� ج�ءت يف  والفالحة  والكيمي�  الطبيعي  والت�ريخ 
ب�لعلوم  فكيف   ،� ت�مًّ �شرًف�  هممهم  له�  ت�شرف  ل  التي  املح�شو�ش�ت  من  كونه� 
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العقلية التي اجتهدوا فيه� اجته�ًدا يفوق احلد من مبداأ القرن الت��شع اإىل انته�ء 
القرن اخل�م�ض ع�شر؟!

لن�  بقي جمهوًل  م�  اإىل  ببحثن�  منهم  الآن  عرفن�ه  م�  ن�شبة  م�  نقول  ثم   
نطلع  الآن  اإىل  نزل  ومل  ومع�رفن�  فهومن�  منبع  هم  ف�لعرب  وب�جلملة  ذلك.  من 
ثم  كتبهم.  قراأن�  كلم�  لغريهم  من�شوبة  ك�نت  التي  خمرتع�تهم  من  اأ�شي�ء  على 
ق�ل يف �ش�أن التمدن العربي: »اإنهم ك�نوا يف القرون املتو�شطة خمت�شني ب�لعلوم 
اأورب�  من بني �ش�ئر الأمم، وانق�شعت ب�شببهم م�ش�ئب الرببرية التي امتدت على 
حني اختل نظ�مه� بفتوح�ت املتوح�شني، ورجعوا اإىل الفح�ض عن ين�بيع العلوم 
يف  اجتهدوا  بل  عليه�،  عرثوا  التي  كنوزه�  على  الحتف�ظ  يكفهم  ومل  القدمية 
تو�شيع دوائره� وفتحوا طرًق� جديدة لت�أمل العقول يف عج�ئبه�«. ثم ا�شت�شهد بقول 
املنت�شرة من  الأمم  وا�شطة بني  ليكونوا  العرب خلقهم اهلل  »اإن  اإ�شكندر هميلط: 
�شواطئ نهر الفرات اإىل الوادي الكبري يف اإ�شب�ني� وبني العلوم واأ�شب�ب التمدن، 
فتن�ولته� تلك الأمم على اأيديهم لأن لهم مبقت�شى طبيعتهم حركة تخ�شهم اأثرت 
يف الدني� ت�أثرًيا ل ي�شبه بغريه؛ فك�نوا يف طبيعتهم خم�لفني لبني اإ�شرائيل الذين 
به ول  اأن يختلطوا  الن��ض فيخ�لطون غريهم من غري  اأحد من  ل يطيقون خلطة 
يتبدل طبعهم بكرثة املخ�لطة، ول ين�شون اأ�شلهم الذي خرجوا منه. وم� اأخذت 
اأمم اأمل�ني� يف التمدن اإل بعد مدة طويلة من فتوح�تهم بخالف العرب؛ ف�إنهم ك�نوا 
يحملون التمدن معهم فحينم� حلوا حل معهم، فيبثون يف الن��ض دينهم وعلومهم 
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عليه  بنى  اأ�ش��ض  هي  التي  ال�شهرية  واأ�شع�رهم  وتهذيب�تهم  ال�شريفة  ولغتهم 
)املن�شنقر والرتبدور()1(«. ثم ق�ل بعد ذلك: »ونعود الآن فنقول اإنه ثبت عندن� مب� 
�شنفه العرب واخرتعوه يرجح�ن عقولهم. الغريب يف ذلك الوقت الذي و�شل 
نعرتف  ونحن  غرين�  ق�ل  كم�  اأنهم  على  حجة  وهذا  الن�شرانية،  اأورب�  اإىل  �شيته 
اأ�ش�تيذن� ومعلمون�«. انتهى م� نقله الوزير الأعظم خري الدين ب��ش� عن هذين  به 

املوؤرخني ال�شهريين وفيه لأويل الألب�ب كف�ية.

وم� ك�ن لهذه الأمة من �شعة املع�رف والتقدم يف مي�دين الف�شل اإمن� ك�ن 
ن��شًئ� عن احت�د مم�لكه� و�شي��شة ملوكه� وو�شعهم الأمور يف موا�شعه� واحرتامهم 
ة الأحك�م لذوي الدراية والكف�ية، ونظرهم يف  لالأ�شول ال�شرعية وتفوي�شهم اأَِزمَّ
اأهمي�ت ال�شي��شة نظر الع�قل احلكيم وعدم ا�شتبدادهم يف اأمور الأمة وم�ش�ركتهم 
لأرب�ب احلل والعقد من الروؤ�ش�ء والعلم�ء فيم� ينبغي اإجراوؤه يف اأحوال اململكة 
امللوك  اأن  من  البع�ض  يتوهمه  كم�  ل  مكروه.  دفع  اأو  نفع  من جلب  و�شي��شته� 
يف �شدر الدولة الإ�شالمية ك�نوا م�شتبدين ب�لأمر دون اأرب�ب احلل والعقد؛ بل 
الأمر بخالف ذلك ف�إن مهم�ت ال�شي��شة والإدارة يف اململكة ل يتم نظ�مه� م� مل 
ُتطرح يف ميدان الت�أمل والتدبر وتبدي اأرب�ب احلل والعقد اآراءهم يف ذلك على 
الرعية  ب�أحوال  اأدرى  ف�إنهم على كل ح�ل  الظروف ومن��شب�ت احل�ل؛  مقت�شى 

)1(   املن�شنقر والرتبدور:ط�ئفت�ن من ال�شعراء الغن�ئيني ظهرت يف القرون الو�شطى ب�أمل�ني� وفرن�ش�، واللفظت�ن دخيلت�ن، 
اأمل�نية وفرن�شية. )م(.
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م�  امللك  ف�إن  واأطوارهم.  ح�لهم  ين��شب  م�  على  والوقوف  للن��ض  نظرهم  لرتدد 
دام ملتزًم� ق�شره دون م�ئة حج�ب ل يتمكن من روؤية اأحد اإل الوزراء والكرباء، 
بذلك  عرفوه  مهم�  ولو  واأحوالهم،  الن��ض  ع�مة  اأطوار  على حقيقة  يقف  اأن  قل 
الآراء  احت�د  �شي��شة اخللف�ء غري خ�رجة عن  ولي�ض اخلرب ك�لعي�ن. لذلك ك�نت 
قلن�ه  م�  اأو دفع مكروه. ومم� يحقق  نفع  �شواء على جلب  والوزراء  العلم�ء  واإقرار 
حني  جن�حه�  منو  وتوايل  ملكه�  وثب�ت  واحد  منهج  على  العربية  ال�شي��شة  م�شري 
م� ك�نت اأمور الأمة ل ت�شدر عن امللك م� مل يقر عليه� اأرب�ب احلل والعقد بعد 
الرتوي والختب�ر اإىل قي�م املتوكل اخلليفة الع��شر من العب��شيني )وذلك يف �شنة 
332 هجرية(؛ مل� اأراد ال�شتبداد ب�لأمر وك�شر �شوكة اأمراء اململكة وانفراده مبه�م 
ال�شي��شة �شّبب انق�ش�م هذه الدولة وتفرق كلمته�، اإىل اأن ن�ش�أ عن ذلك �شي�ع 
امللك من اأيدي العب��شيني وخراب البالد وت�شتت الكلمة، وذلك ب�أن ا�شتدعى 
و�شلم  قي�دة اجليو�ض وولهم احلر�ض  �شلمهم  الأتراك ورع�عهم من  اأمراء  من 
و�شـ�درهم،  العرب  اأمراء  واأبعد  واأدن�هم  منه  وقربهم  الأحك�م  ة  اأَِزمَّ بع�شهم 
ومنهم من قتله ك�لوزير حممد بن عبد امللك الزي�ت ف�إنه اأخذ جميع م�له وعذبه 
اأن �ش�رت بيدهم  يف ال�شجن ثم قتله �شر قتلة وقّوى �شوكة هوؤلء الأغراب اإىل 
اخلليفة  من  مك�نتهم  من  راأوا  مل�  الن��ض.  قلوب  وعظم حملهم يف  الأمور  مف�تيح 
حتى خ�لفوا الأحك�م ومدوا يد التعدي، على الن��ض واأول م� فتكوا بعد متردهم 
ك�ن بنف�ض اخلليفة املتوكل وهجموا عليه يف جمل�شه لياًل يتقدمهم اأحد اأمرائهم 
املدعو ببغى ال�شغري وهربوه ب�ل�شيوف ثم اأقيمت بعده البيعة لبنه املنت�شر. ثم 
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مركزه�  عن  الأمة  تلك  وتراجعت  ب�لنحط�ط  ال�شي��شية  اخلالفة  اأمور  اأخذت 
الأ�شلي اإىل الوراء عندم� عظمت �شوكة الأغراب، وتالعبت ب�مللك يد الأغرا�ض 
انق�ش�م  اإىل  الآراء  واختالف  الأمر  واأوجب  ب�لأطراف  الأمراء  وا�شتبد  والأهواء 
هذه الدولة اإىل  عدة دول ل حمل لذكره� هن� م� بني اأمري م�شتقل وع��ٍض م�شتبد 
التفريط  من�شئه�  �شبب  ك�ن  التي  النقالب�ت  من  ذلك  غري  اإىل  متغلب  وملك 
وحب ال�شتبداد ب�لأمر وتداخل يد الأغراب ب�ملُلنْك. على اأن اأول انق�ش�م ح�شل 
م�شر  والعلويني يف  بغداد  العب��شيني يف  اإىل ثالث:  انق�ش�مه�  الإ�شالم  دول  يف 
والأمويني يف الأندل�ض )اأي الغرب(، لكن ك�نت كل دولة ق�درة حينئذاك على 
ال�شتح�ش�ل على اأ�شب�ب التقدم والفتوح�ت واملدافعة عن امللك، اإمن� اخللل الذي 
طراأ عليه� و�شبب تال�شيه� هو انق�ش�م النق�ش�م اأي�ًش� يف امل�شرق، واأم� الغرب ف�إنه� 
�ش�رت اأ�شبه مبلوك الطوائف بعدم� ن�لت يف زمن الأمويني من العز واملنعة والتقدم 
يف املع�رف م� طبق ب�شيته الآف�ق، ثم ترتب على انق�ش�مه� �شقوط الأندل�ض من يد 
امل�شلمني وف�شاًل عن تلك النق�ش�م�ت. وبينم� جروح هذه الأمة تقطر ب�لدم وم� 
اندملت بعد من جرى هذه النقالب�ت اإذ دهمه� هالكو بجيو�ض التت�ر �شنة 655 
بغداد،  يف  العب��شية  اخلالفة  يده  عن  وانقر�شت  الإ�شالم  مم�لك  فخّرب  هجرية 
وك�ن اآخره� امل�شتع�شم، ثم تال ذلك نكبة تيمور التي فعلت ب�ملم�لك الإ�شالمية 
م� �شّود �شحف الت�ريخ بذكره ال�شنيع، واأفقد الإ�شالم بقية م� ك�ن لهم اإثر تلك 
اإىل  الفنون  ب�أرب�ب  اأعالم الف�شل وذهب  الأهوال من ال�شن�ئع واملع�رف ودر�ض 

بالده فيم� وراء النهر.
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ثم يف اأثن�ء ذلك �شدم امل�شلمني تي�ر اأعظم من ذلك واأ�شد؛ وهي احلروب 
ال�شليبية التي دامت حروبه� يف ال�شرق متواترة، وجيو�ض الإفرجن اإليه� متق�طرة 
مدة جيلني، حتى هلكت العب�د و�ش�ق ب�لن��ض الزرع وتعطلت اأ�شب�ب العمران. 
اإىل اأن �شّخر اهلل رج�ل الدولة الأيوبية التي اأطف�أت تلك الفتنة العظيمة، وانتهى 
من ثم اخل�ش�م بعد مواقع وحروب بني امل�شلمني والإفرجن دارت به� الدائرة اأخرًيا 

على الإفرجن وطردهم امل�شلمون من ال�شرق وارت�حت بعده� نوًع� اخللق.

فهذه ك�نت ع�قبة النق�ش�م وتعدي ال�شالجقة على الن�ش�رى والأج�نب 
املع�رف  اأعظم  لفقدان  �شبًب�  ك�نت  التي  العظيمة  احلرب  هذه  جلب  الزوار 
الإ�شالمية، وو�شيلة تو�شل به� الإفرجن اإىل اأ�شب�ب التمدن والوقوف على املع�رف 

الإ�شالمية بكرثة املخ�لطة التي اأدتهم اإليه� هذي احلرب العظيمة.

ثم بعد تال�شي وا�شمحالل دول اخللف�ء وغريهم من ملوك العرب، م�زالت 
الدول التي ت�شعبت بعده� يف �شعود وهبوط اإىل اأن ت�أ�ش�شت �شنة 699 الدولة 
العثم�نية و�شمت اإليه� جميع املم�لك الإ�شالمية املتفرقة واأح�شنت ال�شي��شة مع 
الن��ض و�ش�رت اأمور ملكه� على قدم النج�ح ب�حرتام ملوكه� لالأ�شول ال�شرعية، 
ت للع�مل الإ�شالمي روح القوة واملجد. ومل تزل اإىل الآن �ش�حبة ال�شي�دة يف  وَردَّ
كل مك�ن ومن م�ش�هري ملوكهم ال�شلط�ن �شليم�ن. ثم مل� اأف�شت اخلالفة يف وقتن� 
هذا اإىل ال�شلط�ن ابن ال�شلط�ن ال�شلط�ن الغ�زي عبد احلميد خ�ن اأ�شرقت �شم�ض 
القوانني  �شنه من  مب�  مم�لكه  اأود  الع�دل  امللك  وقّوم هذا  برج جديد،  اخلالفة يف 
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اأدام  يزل  الن��ض، ومل  واملع�رف بني  العلوم  التمدن وروح  اأ�شب�ب  العدلية وبث 
اهلل �شلط�نه ب�ذًل جهده يف تقدم مم�لكه املحرو�شة مب� يجريه فيه� من الإ�شالح�ت 
وم�  املك�برين،  مق�ومة  عن   رغًم�  املع�رف  وتعميم  املدار�ض  واإن�ش�ء  والتنظيم�ت 
يحول دون ذلك من ال�شعوب�ت مم� هو م�ش�هد ب�لعي�ن وم� يوؤمل به تقدم مم�لكه 
اإىل درجة الكم�ل من التمدن والعمران اأيَّد اهلل �شرير �شلطنته و�شّيد ب�لعز اأرك�نه� 

ون�شر مدى الزم�ن اأعوانه�. اهـ.
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اعلم ان انت�ش�ر التمدن يف اأورب� اإمن� ك�ن ابتداوؤه يف اإ�شب�ني� حني م� ك�ن 
امل�شلمون م�شتولني عليه�، وقبل ذلك ك�ن اأه�يل اأورب� ل يعرفون �شوى الفتك ول 
يتف�خرون بغري ال�شلب والنهب. لكن لكرثة خم�لطة الإ�شب�نيول والإفرجن مل�شلمي 
الأندل�ض وغريهم، اأخذوا عنهم بع�ض عوائد حميدة وعلوم مفيدة ومن ثم امتد 
التمدن اإىل فرن�ش� واإنكلرتا حتى عم جميع اأورب�. وُذكر يف مقدمة »اأقوم امل�ش�لك« 
اأن الإمرباطور �ش�رمل�ن الذي اأ�ش�ض دع�ئم ال�شي��شة والأحك�م ك�ن اأول ملك ظهر 
ك�ن  التي  الإغريق  دولة  �شقوط  اإىل  الروم�نية  الدولة  �شقوط  وقت  من  اأورب�  يف 
تخت مملكته� الق�شطنطينية العظمى وهو الذي اأدخل العلوم والأعم�ل ملم�لكه، 
واأ�ش�ّض  ب�لعلم�ء  العلوم وك�ن جمل�شه حمفوًف�  اأوق�ته يف قراءة  وك�ن يفني غ�لب 
يف ب�ري�ض مدر�شة ج�معة ل�ش�ئر املع�رف. ومبثل ه�ته امل�آثر ح�شل من ال�شمعة يف 
اأقط�ر الأر�ض م� ا�شتم�ل اخلليفة ه�رون الر�شيد اإىل �شحبته ومه�داته بتحف منه� 
�ش�عة مل تزل اإىل الآن يف اأحد ق�شور فران�ش� )وهي ال�ش�عة التي مر معن� ذكره�( 
امل�ش�لح  تلك  تعطلت  تدبريه،  وفقدان  املذكور  الإمرباطور  وف�ة  بعد  »ثم  ق�ل: 
وتن�زلت اأورب� وبقيت مغمورة يف دجى اجلهل �شتم�ئة �شنة، ويف ه�ته املدة ك�نت 
وط�أً لأقدام الربابرة الذين ك�نت دولهم تتداول عليه�. ومع ذلك الف�شل الت�م ف�إن 
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اأهل الكني�شة منهم ك�نوا حم�فظني على املع�رف وعلى الل�ش�نني اللذين لولهم� 
م� انتفع بتلك الكتب وهم� اليون�ين والالتيني؛ ف�لن��ض ممنونون لهم بذلك. ويف 
القرن احل�دي ع�شر الذي هو خ�م�ض قرون الهجرة النبوية، ظهرت مب�دئ علوم 
اأورب�.  و�شن�ع�ت وهند�شة يف الأبنية ف�نت�شت به� هي�كل يف الن�حية الغربية من 
واأخذ علم الفل�شفة يف النمو بني حم�ورات كالمية ومن�زع�ت جدلية. وظهر حزب 
الفر�ش�ن الذين ا�شتهروا ب��شم »الكف�ليري« وهم جم�عة من وجوه الن��ض حت�لفوا 
على اأن يح�ربوا يف اهلل للمدافعة عن حرية الن�شوة وامل�شت�شعفني من �ش�ئر الأه�يل، 
واأن ل يالحظوا يف اأفع�لهم ل�شيم� املح�ربة �شوى مقت�شي�ت ال�شرف الإن�ش�ين 
وعلو الهمة ولو مع اأعدى الأع�دي مثاًل، يرحمون من ي�شرتحمهم ول يجهزون 

على جريحهم ول يبتزون �شلب قتيلهم.

حروب  ك�نت  ع�شر،  الث�لث  القرن  اأوا�شط  اإىل  القرن  هذا  اأواخر  ومن   
يف  الأمم  على  ا�شتيالئهم  وقطع  املقد�ض  بيت  لفتك�ك  امل�شلمني  مع  ال�شليبيني 
الدخل يف  له� من  م�  لبي�ن  والفر�ش�ن؛  احلروب  له�ته  اأ�شرن�  واإمن�  ق�ل:  زعمهم. 
فيه�  هلكت  واإن  احلروب،  تلك  اإن  يقولون  موؤرخيهم  ف�إن  الأورب�وي؛  التمدن 
نفو�ض عديدة واأموال غزيرة بدون احل�شول على املق�شود ب�لذات، ف�إنه� اأعقبت 
نت�ئج ن�فعة لهم؛ منه� اأنهم من ذلك الوقت �شرعوا يف ترتيب الع�ش�كر، وتعلموا 
ب�أخالق  مبوا�شلتهم لأهل امل�شرق �شن�عة التج�رة والزراعة ونحو ذلك، وتخلقوا 
احل�شر، وتعودوا ب�لأ�شف�ر ل�شتك�ش�ف اأحوال الأقط�ر، ف�طلعوا على اأحوال اآ�شي� 
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املتو�شطة واأحوال ال�شني كم� ذلك مبني بت�آليف )م�ركو بولو(. وب�جلملة فب�ل�شبب 
التمدن  عليهم يف  املتقدمة  الإ�شالمية  لالأمة  الأوروب�ويني  وهو خم�لطة  املذكور، 
واحل�ش�رة، ك�ن ابتداء التمدن عندهم ل �شيم� يف القرن الث�لث ع�شر، ثم تهذب 

حتى و�شل اإىل م� هو م�ش�هد اليوم.

ومن اأعظم الأ�شب�ب التي اأع�نت اأورب� على التمدن اخرتاع الطبع الذي 
�شبب انت�ش�ر العلوم، ون�ش�أ عنه من املنفعة بني الأمم م� ل يو�شف. قيل اإن الذي 
اخرتع طبع الكتب غتمربغ من اأه�يل مي�ن�ض ب�أمل�ني�. واأول م� طبع منه� كت�ب يف 
اأ�شع�ر اللغة الالتينية وذلك يف اأوا�شط القرن اخل�م�ض ع�شر. وق�ل بع�ض املوؤرخني: 
�شن�عة الطبع قد اختلف الأقوال يف خمرتعه�؛ فبع�شهم ن�شبه� اإىل منتز وبع�شهم 
اإىل اإ�شرتابورغ وه�رمل وبع�شهم اإىل فين�شي� ورومية، وبع�شهم اإىل فلورن�شة وبل�شيل. 
ويف رواية اأدري�ن جونيو�ض اأن خمرتع الطبع هو يوحن� ك�شرت من ه�رمل طبع على 
خ�شب كت�بً� فيه حروف و�شور على وجه واحد، وذلك يف �شنة 1438. ق�ل: ويف 
اأن  اأن�ش�أ يوحن� فو�شت مطبعة يف منتزو طبع فيه� كت�بً�، وزعم بع�ض  �شنة 1442 
اأول كت�ب طبعه ك�ن كت�ب املزامري. وق�ل اآخر ل�شك اأن الطبع ك�ن معروًف� عند 
اأهل ال�شني وذلك قبل ت�ريخ امل�شيح ب�أحق�ب عديدة، والأقوال يف ذلك كثرية 

والأ�شح اأن انت�ش�ر الطبع مل يكن اإل يف الأزم�ن الأخرية.

اأع�ن   وقد  والعلوم  املع�رف  الأعظم لنت�ش�ر  ال�شبب  هو  ف�لطبع  وب�جلملة 
اأورب� على اإن�ش�ء املدار�ض الكثرية، وتعميم الفوائد والعلوم حتى اأ�شحت مدار�شه� 
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التمدن  اأه�ليه� من  الفنون. وح�زت  العلوم ول فن من  ل يعزب عنه� علم من 
اأ�شمى مك�ن وقد تفننوا يف كل �شيء وبرعوا يف كل فن واأ�شبحوا اأح�شن الع�مل 
ثروة واأعظمهم جت�رة بعد م� ك�نوا اأ�شواأهم ح�ًل واأقلهم م�ًل، وت�ش�بقت علم�وؤهم 
اإىل الخرتاع�ت العجيبة والت�آليف الغريبة وتعميم املع�رف وت�أ�شي�ض  وموؤلفوهم 
واأخ�شه�  ال�شن�ئع  لت�شغيل  والآلت  الأدوات  وا�شطن�ع  واملع�مل  املدار�ض 
املن�شوج�ت التي به� تو�شعت دائرة التج�رات الأورب�وية، وح�زت اأورب� مت�م الرثوة 
والغنى حتى قيل كم� يف »ك�شف املخب�« اأنه بلغ يف �شنة 1874 عدد املع�مل يف 
اإنكلرتا ووال�ض و�شكوتالند واإرلند )1274( معماًل وعدد امل�شتخدمني وال�شن�ع 
فيه� )1.005.685( منهم )394.044( ذكوًرا )611.641( اإن�ًث�، وبلغت الب�ش�عة 
لرية،   )591.531.758(  1879 �شنة  يف  اخل�رج  اإىل  اإنكلرتا  من  خرجت  التي 
وبلغت قيمة املجلوب لفرن�ش� يف ال�شنة املذكورة )183.793.480( لرية اإنكليزية 
املذكورة )126.523.600( لرية  ال�شنة  املخ�رج منه� يف  )جنيه(، وبلغت جملة 
 1860 �شنة  يف  بلغت  الرو�شي�  بالد  اإىل  املجلوب  قيمة  اأن  الإح�ش�ئي�ت  ويف 
منه�  اخل�رج  وقيمة  فرنك�ت  اأربع  عن  عب�رة  روبل  وكل  روباًل   )101.183(
املذكورة  ال�شنة  يف  اأو�شرتي�  اإىل  املجلوب  قيمة  وبلغت   .)52.854.021( بلغت 
)229.631.472( فلورين وكل فلورين عب�رة عن فرنكني ون�شف، وبلغت قيمة 
عن  كله  وهذا   .)306.829.716( املخب�  ك�شف  يف  ذكره  م�  على  منه�  اخل�رج 
من  احل�ل  حت�شنت  تكون  فكم  م�شيحية،   1879 و�شنة   1860 �شنة  اإح�ش�ئي�ت 
وقته� اإىل الآن يعني �شنة 1887، واأظنه اأ�شع�ف م� ذكر لأن الأ�شغ�ل والتج�رات 
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الأورب�وية اآخذة ب�لنمو والزدي�د يوًم� عن يوم، وق�ل: اإنه يوجد حمل يف اإرلند 
القم�ش�ن  عمل  يف  م�شتخدمني  �شخ�ض  اآلف  اأربعة  فيه  الإنكليز  اأحد  يخ�ض 
يرى  فرق  ف�أي  اآلف �شخ�ض.  �شبعة  مبنزلة  القدر  الن�ر، وهذا  ب�أدوات  ي�شنعونه� 
الن��ض  وتك�شو  مب�شنوع�ته�  الدني�  جميع  متد  �ش�رت  وقد  الإنكليز  بالد  يف  الآن 
والدي�ر واحليوان مبن�شوج�ته�، بعد اأن ك�نت تبعث الثي�ب اإىل هولند لت�شبغ هن�ك 
وتع�د اإليه� لتبيعه�، وبعد اأن ك�نت تنتظر اأحد الف�رين من فران�ش� وغريه� اأن ي�أتي 
دام�شك  ي�شمونه  الذي  الديب�ج  هذا  ف�إن  ال�شن�ئع،  من  �شنعة  فيه�  ويبث  اإليه� 
�شنة  ويف  هولند،  اأهل  فيه  ح�ك�هم  ثم  دم�شق  ك�ن يف  �شنعه  اأ�شل  )دام�شقو( 
1571 هرب منهم جم�عة ب�شبب ظلم الأمري األف� وجوره عليهم، فج�ءوا اإىل بالد 

الإنكليز و�شنعوه فيه�.

معروفة  ك�نت  فقد  الن�شج  �شنعة  اأم�  العجيبة«:  »املخرتع�ت  موؤلف  ق�ل 
يف بالد ال�شني من قبل اأن تعرف يف اأورب� بدهر طويل، والغزل عندهم والن�شيج 
اإمن� هو من �شغل الن�ش�ء. واأول من �شنع ثي�ب ال�شوف يف بالد الإنكليز رجالن 
و�شهروا  للحرير،  و�شن�ع  وبزازون  �شب�غون  قدم من هولند  ثم  براي�ن،  قدم� من 
هذا ال�شن�ئع بني الأهلني وذلك يف �شنة 1567. ثم ق�ل يف عب�رة اأخرى: »واإذا 
اإمن� ك�نت من جلود  اأهله�  اإنكلرتا هذا القدمي وجدن� اأن مالب�ض  نظرن� يف اأحوال 
احليوان�ت، واإن ثي�ب زعم�ئهم مل تكن اإل من الكرب��ض اخل�شن ك�أمن� هو م�شح 
حتى اإن الفر�ش�ن الذين تنوه بهم التواريخ ك�نوا اإذا نزعوا عنهم الدروع اللم�عة 

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الأورباوي
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ي�شف عن�ه ثي�ب اجللد. فلم� عرف الن�شج يف الأع�شر املت�أخرة ك�ن الغزل كم� ل 
يخفى من �شنع الن�ش�ء، وبقي احل�ل على ذلك دهًرا طوياًل اإىل اأن قي�ّض اهلل اأرك 
اإىل ذلك  للغزل تكون دائمة احلركة فوفق  اآلة  ا�شتنب�ط  واألقى يف روعه  ريت)1( 
وجنح م� اأمكن«. ق�ل: »ُولد اأرك ريت املذكور يف �شنة 1732 وبقي اإىل �شن �شتة 
ل من حرفته  الذكر م�شتغاًل ب�حلالقة، ومل يكد يح�شِّ وثالثني من عمره خ�مل 
�شيًئ� زائًدا على قوت يومه، اإل اأنه ك�ن ذا فكر �ش�ئب يف جر الأثق�ل، فم� زال 
اآلة الغزل حتى ت�شّنى له م� ق�شده لكن بعد �شعوب�ت  يعمل فكره يف اخرتاع 
اأن ي�شتبد مبن�فعه اإىل مدة مديدة،  اأج�زت له الدولة  �شتى. فلم� ا�شتهر خمرتعه 
ذكره  وط�ر  ط�ئلة  اأمواًل  اأحرز  مدة حتى  عليه  دربي. ومل مت�ض  معماًل يف  ف�أن�ش�أ 
بني الن��ض فحدث يف ا�شتنب�طه هذا يف اأ�شغ�ل الن�شيج تغيري عظيم من تنقي�ض 

ال�شن�ع وترخي�ض �شعر الثي�ب«. اهـ.

اأقول اإمن� اأحببت اإيراد هذه اجلملة مل� به� من العربة لكل ع�قل يرى كيف 
اأن الإنكليز، والأجدر اأن يق�ل جميع اأورب� بعد لب�شهم امل�شوح وال�شوف اخل�شن، 
والتنعم يف ظالل  التفنن مبالب�ض احلرير  لتهم  التمدن يف درجة خوَّ اأ�شبحوا من 
ب�لإن�ش�ن من ح�شي�ض  الب�شرية تخرج  الهمم  اأن  العي�ض، وكيف  الرف�هية ورغد 
من  الآن  الأورب�وية  الأمم  بلغته  م�  ف�إن  التقدم؛  وكم�ل  املجد  ذرى  اإىل  اجلهل 
التمدن واملع�رف والتفنن ب�لعلوم وال�شن�ئع قد جعله� اأغنى الع�مل واأعظمهم قوة، 

� ب�لط�قة امل�ئية. )م(. )1( اأرك ريت: Richard Arkwright، خمرتع اآلة غزل القطن، وك�نت تعمل اأوتوم�تيكيًّ
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والف�شل يف ذلك لذوي العقول الف�دحة من علم�ئهم وخمرتعيهم الذين م� تركوا 
وال�شنع  والأدوات  الآلت  اخرتعوه من  مب�  وذللوه  اإل  �شيًئ�  الأمور  من �شع�ب 
ال�شفن  به�  �ش�رت  التي  البخ�ر  قوة  واأخ�شه�  الغريبة،  والت�شهيالت  العجيبة 
وكرثت  التج�رية،  الأ�شغ�ل  نت�ئج  ب�شببه�  وتوفرت  احلديدية  وال�شكك  البخ�رية 
املع�مل ال�شن�عية وقرب توا�شل الأبدان والبلدان اإىل غري ذلك من املن�فع التي 

تربهن عن مزيد تقدمهم ب�ملع�رف وعلوِّ هممهم.

وذلك يف  الإنكليزي،  ور�ش�شرت  مركيز  البخ�ر  لآلة  اأول خمرتع  اإن  ق�لوا 
زمن �ش�رل�ض الأول يف �شنة 1663، واأول جتربة اأجراه� ك�نت يف مدفع وذلك ب�أن 
اأربع وع�شرين  الن�ر نحو  اأرب�عه م�ًء ثم �شد خرقه وفمه واأدن�ه من  مالأ نحو ثالثة 
�ش�عة ف�نفلق بدفع �شديد فدله ذلك على اأن قوة البخ�ر اأعظم مم� يدركه الإن�ش�ن. 
وُروي عنه اأنه ق�ل: »قد جعلت امل�ء ينبعث من اجلدول ارتف�ع اأربعني قدًم� والإن�ء 
الذي فيه بخ�ر يرفع اأربعني اإن�ء ملئت م�ء«. اإل اأن م� اأنتجته فكرته مل يكن ك�فًي� 
للح�شول على مت�م تلك القوة، اأو لأن الن��ض يف زم�نه مل يكرتثوا بذلك. ثم يف 
له  ين�شب  الذي  الفرن�ش�وي  ب�بني  داين�ض  املهند�ض  �ش�أنه�  يف  فّكر   1690 �شنة 
الفرن�شي�ض ذلك الخرتاع، اإىل اأن ركب يف �شنة 1695 الآلة البخ�رية يلب�شتون 
فتزجرالد  كني  وم�شرت  كومن  مرتني�شو  ق�م  ثم  املكحلة،  مدق  ي�شبه  �شيء  وهو 
لت�ش�فر  �شفينة  ف�أن�ش�أ  �ش�نك  القبط�ن  ق�م  وبعد ذلك  وبلطون،  بلور ووط  وهودون 
اإىل كندة يف مدة حرب الأمريك�نيني وجنح. ويف �شنة 1681 اخرتاع ي�ب�ن اآلة من 
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امل�ء وذلك يف �شنة 1698. ثم  اأداة لإ�شع�د  القبيل، ثم ق�م �شفري ف�شنع  هذا 
ق�م غريهم وكل منهم اأتقن �شيًئ� اأو زاد فيه. ق�لوا: واأول ب�خرة اأن�شئت يف اإنكلرتا 
بالد  اإىل  �ش�فرت  ب�خرة  واأول   ،1820 �شنة  اإرلندا  ويف   ،1815 �شنة  يف  ك�نت 
الهند ك�نت يف �شنة 1828 وك�ن اإن�ش�ء البواخر احلربية يف اإنكلرتا �شنة 1833. 
ويف �شنة 1775 �شنع امل�كنجي بري� الفران�ش�وي الآلة املذكورة واألق�ه� على وادي 
دوب بفران�ش�، ويف �شنة 1781 األقى على وادي �شون بفران�ش� اأي�ًش� �شفينة كبرية 
من ذلك النوع. ويف �شنة 1803 ق�م بب�ري�ض فلطن الأمريك�ين وو�شع على وادي 
اأبن�ء وطنه ويدعي ليون�شطن.  اأحد  ب�لعجالت وذلك مبعونة  اأول وابور ت�م  �شون 
ولكن مل يتم هذا العمل املفيد بفران�ش�  لعدم اعتن�ء الدولة به يف ذلك الوقت، 
ومل� اآي�ض فلطن من جن�ح �شعيه هن�ك حمل خمرتعة اإىل وطنه يف اأمريك� واأ�شهره 
الدولة يف ذلك  ب�ل  اجنذاب  البخت عدم  �شوء  اإن من  فران�ش�  اأهل  ويقول  به�، 

الوقت لهذه النتيجة الب�هرة. اهـ.

بع�ض  اإيراد  املدفع؛ فالبد من  الكالم ذكر  معن� يف معر�ض  ورد  وحيث 
ا�شتعم�ل  اأن  بع�ض  املخب�«: زعم  ق�ل يف »ك�شف  بت�ريخ اخرتاعه.  تتعلق  اأقوال 
املدافع ك�ن يف �شنة 1338، وزعم بع�ض اأنه� عرفت يف حرب كر�شي وذلك يف 
وق�ل   .1347 �شنة  ك�يل  ح�ش�ر  يف  ا�شتعملوه�  الإنكليز  اإن  وقيل   ،1346 �شنة 
بع�شهم اأن برن�ض وال�ض املعروف ب�لأ�شود ل�شواد درعه وري�شته انت�شر على فيليب 
فلوي ملك فران�ش� عند نهر �شم، وك�ن من اأقوى الأ�شب�ب التي اأع�نته على ذلك 
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بع�ض مدافع ك�نت مع ع�شكره، ف�إن املدافع مل ي�شهر ا�شتعم�له� قبل تلك الواقعة 
اإل بنحو اثنى ع�شرة �شنة ومل ُيعلم من ك�ن املخرتع له�«. اهـ.

جرم�ني�  برج  يف  ويوجد   ،1328 �شنة  يف  امللك  ويل  اإليه  امل�ش�ر  وفيليب 
مدفع طوله ثم�ن وع�شرون قدًم� ون�شف قدم وو�شع قطريه قدم ون�شف، ووزن كلته 
ر�شم  نق�ض  ويعلم من  وت�شعون رطاًل  اأربعة  الب�رود  وملئه من  وثم�نون رطاًل  م�ئة 
ف�أم� اأحداث الب�رود فك�ن قبل ا�شتعم�ل املدافع  اأنه �شنع يف �شنة 1529،  عليه 
بع�شر �شنني وذلك يف �شنة 1336، يعنى اإحداثه يف اأورب�؛ لأن الب�رود ك�ن معروًف� 
عند ال�شينيني من قبل امل�شيح، لكن ك�ن ا�شتعم�له لل�شالح ل للتدمري كتمهيد 
الطرق ودك التالل ونحو ذلك. وظن بع�شهم اأن خمرتع الب�رود راهب من برو�شي� 
ا�شمه خم�ئيل �شوارتز، ولعله نقله  عن العرب كم� ن�شب- البع�ض اخرتاعه اإليهم، 

واإننْ �شح ذلك ف�إنهم هم اأي�ًش� نقلوه عن ال�شينيني.

 هذا ويف �شنة 1544 ا�شتعمل فر�ش�ن الإنكليز الفرد اأي الطبنجة. ومن 
اأعجب م� اخرتعه الأورب�ويون �شلك الربق )التلغراف( الذي ن�ش�أ عنه من الفوائد 
وت�شهيل الأ�شغ�ل م�ل ينكر ف�شله، فمن ك�ن ي�شدق اأن خرًبا ي�شتدعي تبلغيه 
من بلد لآخر �شفر ع�شرة اأو خم�شة اأي�م اأو اأقل اأو اأكرث يبلغ وي�أتي جوابه بدق�ئق 
ينكر  واأل  الذكر  م� يحق ملخرتعه  اأعظم  لعمر احلق ملن  فهذا  الزمن؟  قليلة من 
ف�شل اخرتاعه َمَدا الدهر مل� به من الف�ئدة العظيمة بتبليغ الأخب�ر جت�رية ك�نت اأو 
�شي��شية ب�أ�شرع من �شرب الطري. واإذا اأردن� ا�شتق�ش�ء فوائده يكل عنه� القلم مع 
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اأنه� اأ�شهر من ن�ر على علم. واأم� اخرتاعه فقد ك�ن على م� ذكره يف »ك�شف املخب�« 
بعد تعب فكر وجهد روية، ففي �شنة 1794 ن�شب ريزر تلغراًف� ميكن ا�شتعم�له 
اأقل ف�ئدة من امل�شتعمل الآن، وقد ك�ن قبل ذلك ا�شتدل العلم�ء على  اإنه  اإل 
اإمك�ن تبليغ خرب من بلد اإىل اآخر ب�أ�شرع وقت حني ا�شتعمل فرنكلني الأمريك�ين 
الطي�رة املعروفة ب�لب�لون وظهر له خ��شية الكهرب�ئية الربقية؛ وذلك اإنه �شعد بتلك 
الطي�رة يف يوم ذي دجن وك�ن قد ربط مر�شته� اإىل وتدين واأن�ط به� مفت�ًح�. فلم� 
غ�شيه� الغم�م وجد اأن بع�ض خيوطه� قد تنف�ض وجت�فى عن بع�ض منت�شًب� ف�أدنى 
اإيج�د طريقة  ثم يف  العلم�ء من  ر  فتبحَّ الربق.  ب�شرر  ف�أح�ض  املفت�ح  برجمته من 
تن��شب  اأ�شي�ء  على  واكت�شفوا  اأداة  بوا�شطة  ال�ش��شعة  للمحالت  الأخب�ر  لتبليغ 
ذلك، اإىل اأن و�شع ريزر التلغراف املقدم ذكره ثم ق�م بعده من �شحح واأتقن هذه 
العملية اإىل �شنة 1837 ق�م الدكتور كوك وويت�شطون واأخذا رخ�شة من الدولة 
لإجراء هذه العملية يف بالد الإنكليز. ويف �شنة 1842 ن�شب امل�شرت ود الأ�شالك 
على دع�ئم، وقد ك�نت من قبل يف الأر�ض متر من حلق من الفخ�ر وبذلك �شهل 
ن�شب الأ�شالك غليظة من احلديد بدل النح��ض فنق�شت امل�ش�ريف نحو الن�شف، 
وهكذا م� زال العلم�ء يجتهدون بتح�شينه واإتق�نه حتى ا�شتعمل كم� نراه الآن 
وامتد ا�شتعم�له يف اإنكلرتا ثم فران�ش� وجميع اأورب�، اإىل اأن و�شل اإىل امل�شرق وهم 
له� من  وي�  واإتق�نه.  بتنظيمه  ويتفننون  �شهلة ل�شتعم�له  يزالوا يوجدون طرًق�  مل 

م�أثرة عظيمة وف�ئدة عميمة.
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ومل� ك�نت اكت�ش�ف�ت واخرتاع�ت الأورب�وبني التي من هذا القبيل كثريًة 
دليل  وهو  لأهميته،  نظًرا  الب�ب  هذا  منه� يف  اأوردن�ه  م�  على  اقت�شرن�  فقد  ا  جدًّ
التمدن  درجة  اأق�شى  به�  بلغوا  التي  املع�رف  دائرة  �شعة  من  لهم  م�  على  ك�ٍف 
وح�زوا مزيد ال�شهرة والتقدم، واآث�رهم ب�لفنون واملع�رف ل تنكر وهي اأ�شهر من اأن 
تذكر. وم� ذاك اإل من اإقب�لهم على العلوم، وت�أ�شي�شهم املدار�ض العظيمة املنتظمة 
والواجب�ت  الب�شرية  الهمم  تقت�شيه  م�  بكل  الوطنية،  امل�ش�لح  على  وتع��شدهم 
الإن�ش�نية. ومن اأراد الطالع على مت�م اأحوالهم واأ�شول متدنهم وعمران مم�لكهم 
التي  احلديثة  والرحالت  الت�ريخ  كتب  فلرياجع  ثروتهم،  وتوفري  بالدهم  وتقدم 
ب�لعقل  ومزينه  الإن�ش�ن  ف�شبح�ن خ�لق  ب�لعي�ن.  امل�ش�هدة  اأخب�رهم  على  حتتوي 

وهو اله�دي اإىل اأقوم ال�شبل. انتهى.

يقول الفقري رفيق بن املرحوم حممود بك بن املرحوم خليل بك ال�شهري 
ب�بن العظم الدم�شقي، هذا م� تي�شر يل جمعه واإيراده يف هذا الكت�ب، فلعل اأن 
ت�شحيحه  ا�شتعنت على  وقد  ال�شواب.  اإىل  تر�شد  ف�ئدة  الوطن  لأبن�ء  به  تكون 
ال�شيخ  والف�شيلة  الغرية  �ش�حب  الك�مل  الفه�مة  احلرب  والبحر  الف��شل  ب�لع�مل 
عبد اله�دي جن� امل�شري الإبي�ري حفظه العزيز الب�ري، ف�أرجو ممن اطلع عليه وحل 
حمل القبول لديه اأن يع�مل ق�شوري ب�لغفران اإذ اإنه اأول م� ت�شديت له الت�أليف 
وك�ن الفراغ من تبيي�شه نه�ر الثنني الواقع يف 28 جم�دى الأوىل �شنة 1304 

هجرية على �ش�حبه� وعلى اآله اأف�شل ال�شالة واأمت التحية.

ذكر نبذ تتعلق بالتمدن الأورباوي



)ب�صم اهلل الرحمن الرحيم(

الإن�ش�ن،  نوع  بق�ء  يف  �شبًب�  والعمران  التمدن  جعل  الذي  هلل  احلمد 
اآله ذوي  اأ�شرف بني عدن�ن وعلى  وال�شالة وال�شالم الأمت�ن على �شيدن� حممد 
الرباعة الف�ئقة واأ�شح�به ذوي الهمم الع�لية وال�شف�ت الرائقة، اأم� بعد... فيقول 
الفقري اإىل اهلل م�شطفى حممد ق�شي�شة قد مت طبع كت�ب »البي�ن يف التمدن واأ�شب�ب 
العمران« وهو كت�ب جليل املزية كبري الأهمية، واإن �شغر حجمه فقد غزر علمه 
فلله در موؤلفه وحمرره وم�شنفه، فقد اأهدى فيه درًرا واأو�شح غرًرا حتى ا�شتحق 
ب�ملطبعة الإعالمية  البي�ن، وك�ن مت�م طبعه  اأ�شداه من  م�  ل�ش�ن على  املدح بكل 
ذات امل�آثر البهية يف يوم اجلمعة املوافق 14 رجب الأ�شب من ع�م اأربعة وثلثمــ�ئة 

واألـف من هجـرة من خلفــه اهلل على اأكمـل و�شف.
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الكتاب هذا 

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

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

اليوم. إلى  عصره  منذ  الحل  هذا  يتحقق 
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الم�شروع: عن  الطيب  اأحمد  الأكبر  الإمام  يقول 

العلمي والثقافي ألعالم  اإلنتاج  إعادة نشر  به مكتبة اإلسكندرية - وهي تستهدف  تقوم  الذي  المشروع  إن هذا 
نهضتن�ا ف�ي العص�ر الحدي�ث - لُيع�دُّ فيم�ا أرى - من أهم المش�اريع العلمية نحو تأصي�ل المفاهيم الثقافية 
إلى  أدعو  وإني  عصره.  ويعيش  أصوله،  يستوعب  معاصر  إسالمي  عقل  تأسيس  وإعادة  اإلسالمي  العالم  في 

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