




الليربالية

تأليف: شهريار زرشناس

ترجمة: حسن الرصّاف





الكتاب: الليربالية	 

تأليف: شهريار زرشناس	 

ترجمة: حسن الرّصاف	 

النارش: املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية	 

                العتبة العباسية املقدسة

الطبعة: األوىل 2017م ـ 1439هـ	 

هوّية الكتاب





الفهرس

 	7 ......................................................................  مقدمة  املركز

 	9 .................................................................................... متهيد

 	11 ............................ تأصيل النظرية الليربالية ومعناها اللغوي

 	15 ...................................... مراحل نشوء الليربالية الكالسيكية 

أ ــ تكّون اإلنسان الحداثوي................................................ 18	 

ب ـ نشوء اإلقتصاد الرأساميل الحداثوي............................... 26	 

 	31 .......................................... آراء املمهدين للنظرية الليربالية

 	33 ......................................................................... يب ير دوبوا

 	35 ........................................................ مارسيليوس من بادوفا

نيكولومكيافييل................................................................... 37	 

 	56 .................................. األسس الفلسفية لليربالية الكالسيكّية

 	57 ..........................................................................  التجريبّية

املذهب الذّري.................................................................... 59	 

القراءة الحداثويّة لإلنسان................................................... 61	 



الفهرس

 	63 ............... األخالق العلامنّية ــ اإلنسانويّة يف عرص الحداثة

 	66 .................. القراءة الحداثويّة ملفهوَمي السلطة والسياسة

 	69 ..................................................... الدميقراطية الحداثويّة

 	73 .................................................................. نظريّة التقّدم

 	75 ................................ فلسفة الحق ذات النزعة اإلنسانويّة

الليربالية واملاسونّية والقبالنّية.......................................... 83	 

 	89 .................................... 4 ـ الحسيديّة املتأّخرة )الجديدة(

 	98 .............................................. حول الجانب األيديولوجي 

خصائص الليربالية الكالسيكية......................................... 121	 

الخالصة .......................................................................148	 



 مقدمة  املركز

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يصدرها  التي  السلسلة  هذه  تدخل 

تظهريها،  عىل  املركز  يعكف  معرفية   منظومة  سياق  يف  اإلسرتاتيجية 

مرتكزات  تزل  وملا  شكلت  مفاهيم  ونقد  وتأصيل  درس  اىل  وتهدف 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص.

وسعياً اىل هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارطة برامجية شاملة 

يف  وتأثرياً  وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية 

العلوم اإلنسانية، وال سيام يف حقول الفلسفة، وعلم اإلجتامع، والفكر 

السيايس، وفلسفة الدين واالقتصاد وتاريخ الحضارات.

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها عىل النحو التايل:

أوالً: الوعي باملفاهيم وأهميتها املركزية يف تشكيل وتنمية املعارف 

معها  التعامل  وبالتايل  وغاياتها،  مبانيها  وإدراك  اإلنسانية  والعلوم 

كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل النظريات واملناهج 

التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة.

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

ناتجة من اضطراب  املعرفية  اإلشكاليات  من  كثرياً  وأن  منها. ال سيام 

الفهم يف تحديد املفاهيم  والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية.

االحتدام  ميادين  يف  املفاهيم  توظيف  يؤديه  ما  حقيقة  بيان  ثالثاً: 

آثار  التوظيف من  الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا 

املجتمعات  لها  تتعرض  التي  والقيمية  الثقافية  العوملة  بفعل  سلبية 
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العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة.

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  عىل  المركز  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي.

 *       *      * 

البحث من سلسلة مصطلحات معارصة محاولة  هذا 
بالليربالية كنظرية ومصطلح ومفهوم فيه يقّدم  لإلحاطة 
الباحث اإليراين شهريار زرشناس قراءة تاريخية للنظرية 
األسس  ويبني  واملعارص،  الكالسييك  بوجهيها  الليربالية 
يف  وردت  كام  إليها  ارتكزت  التي  والفلسفية  الفكرية 

املدارس والتيارات الحديثة يف أوروبا.

والله ويل التوفيق



متهيد

الليربالية هي األيديولوجيا األوىل واألقوى يف العامل الحديث. لقد 
يُسّمى  القرن العرشين إىل ما  العقود األخرية من  الليربالية منذ  تحّولت 

وأصبحت  الحديثة"،  أو"الليربالية   "Neoliberalism  _ "نيوليربالية  بـ 

الحداثوي  العامل  وكذلك  الغريب  العامل  عىل  املُهيمنة  األيديولوجيا 

الرائدة  األيديولوجيا  هي  الليربالية  أّن  يف  شّك  ال  بالغرب.  املتأثّر 

واألساسية يف الفكر الحداثوي ويبدوأنّها أقدم نظريّة يف الفكر الغريب 

الرأساميل  النظام  يف  الرئيسة  األيديولوجيا  متثّل  إنّها  صموداً.  وأكرثها 

الطبقة  مصالح  مع  وتتواءم  تتطابق  نظريّة  أكرث  وهي  الحديث  الغريب 

الرأساملية الحديثة والعلامنيّة.

الليربالية عن الفكر الغريب يف القرن السادس  النظرية  لقد متّخضت 

السابع  القرن  يف  ومهيمنة  املعامل  واضحة  أيديولوجية  وأصبحت  عرش 

املجال  يف  ومهاّمً  أساسياً  دوراً  ولعبت  متدّرج  بشكل  وانترشت  عرش، 

يف  سبباً  وكانت  عرش،  والتاسع  عرش  الثامن  القرننَي  طوال  السيايس 

تحوالت اجتامعية وسياسية عظمى يف املجتمعات الغربيّة. ويف سياق 

تطّورها التاريخي أصبحت لليربالية أقساٌم مختلفة، وميكن تلخيص هذه 

العناوين ومتييزها يف األنواع الثالثة اآلتية:

عرش  السادس  القرن  يف  نشأت  التي  الكالسيكية:  الليربالية   _1

عرش  السابع  القرن  يف  وبرزت  يكتمل،  مل  الذي  الجنني  كهيئة  وكانت 

طوال  وأساسياً  بارزاً  دوراً  ولعبت  ومؤثّرة،  متكاملة  أيديولوجية  بهيئة 

الحديثة  الرأساملية  الثامن عرش والتاسع عرش خدمًة للمصالح  القرننَي 

التي  االستعامرية  األهداف  لتأمني  وكذلك  الغربية،  املجتمعات  يف 

كام  الغربية.  غري  والدول  البلدان  يف  الغربيون  املستعمرون  رسمها 
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استمرّت حياة الليربالية الكالسيكية إىل حّد ما طوال العقود الثالثة 

بالتدّرج  املؤثّر  دورها  تراجع  ولكن  العرشين.  القرن  من  األوىل 

بتوسع األيديولوجيات الفاشيّة واالشرتاكية ذات التوجه املاركيس، 

واالشرتاكية ذات التوجه الدميقراطي.

2_ الدميقوراطية االشرتاكية التي تعود نشأتها للنصف الثاين من 

القرن التاسع عرش متثّل الجانب املعتدل من الليربالية، إذ تبلورت 

الكالسيكية،  الليربالية  واجهتها  التي  واالنتكاسات  األزمات  إثر 

واعتُمِدت كمنهٍج إلنقاذ الرأساملية الغربيّة.

لقد صعد نجم الدميقراطية االشرتاكية يف السنوات التي أعقبت 

القرن  من  الثامن  العقد  حتى  واستمرت  الثانية  العاملية  الحرب 

العرشين، وتراجع دورها الحقاً مع نشوء الليربالية الحديثة. 

تقّدم الدميقراطية االشرتاكية قراءًة ليربالية للنظرية »االشرتاكية«، 

الغاية  عن  تحيد  وال  الليربالية  الفكرية  املنظومة  وفق  تعمل  وهي 

النهائية يف دعم املصالح الرأساملية وفق املعايري الليربالية الرئيسة. 

رؤوس  أصحاب  من ضغط  للتقليل  ذاته  الوقت  تسعى يف  ولكّنها 

وغالباً  الغربيّة،  املجتمعات  يف  العاّملية  األوساط  عىل  األموال 

بكثري  أقّل  تكون  )التي  االمتيازات  بعض  بتقدميها  تخدع هؤالء  ما 

الغريب(، وبذلك  العامل واملستضعف يف املجتمع  من استحقاق 

العاّملية،  واالرضابات  واملظاهرات  االحتجاجات  خطر  تدفع 

وتحافظ عىل الهيمنة االستعامرية والرأساملية ذات التوجه العلامين 

والحداثوي. 

مفاهيمها  تستعري  االشرتاكية  الدميقراطية  أّن  من  الرغم  عىل 
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ومصطلحاتها وشعاراتها من االشرتاكية الحديثة إاّل أْن نسقها العام 

يعتمد النظريّة الليربالية وتلتزم بالغايات الليربالية بصورة غري مبارشة.

أمناط  أحد  متثّل   :)Neoliberalism( الحديثة  الليربالية   _3

القرن  بدايات  يف  النظري  أساسها  تشّكل  إذ  الليربالية،  املدرسة 

عرش(.  التاسع  القرن  أواخر  إىل  ذلك  إرجاع  )وميكن  العرشين، 

ولكّن تنظريها الحقيقي واملنسجم بدأ بعد النصف الثاين من القرن 

األيديولوجيا  بصفتها  السبعينيات  أواخر  منذ  وبرزت  العرشين، 

املهيمنة واملتنفذة يف الفكر الغريب، وهي اآلن تعّد النظرية الرائدة 

والحاكمة بال منازع يف العامل الحديث.

تأصيل النظرية الليربالية ومعناها اللغوي

إَن النواة األساسية يف النظرية الليربالية تعتمد »الحريّة الفرديّة«. إّن 

)Liber(]1] مبعنى  الالتيني  )Liberalism( مأخوذة من األصل  كلمة 

)الُحّر(، وعليه ميكن القول إّن الليربالية يف اللغة تعني »الدعوة إىل 

الحرية«؛ عىل أنَّ هذا املنظور للحرية يجب أن يخضع لدراسة تأويلية.

من  مأخوذة  الحريّة(   /Liberty( ككلمة  هي  »ليربال«  كلمة  إن 

الجذر الالتيني )Liber( مبعنى »الُحر«.]]] ولكن لفهم معنى الليربالية 

يف  والتنقيب  البحث  يجب  املعامل  واضحة  أيديولوجية  بصفتها 

مفهوم »الحريّة الفرديّة«، وقد ال يتحّصل ذلك إاّل باملنهج التأوييل.

الوقوف  يجب  الفرديّة«  »الحريّة  ملفهوم  تأويلية  قراءة  ولتقديم 

زرشناس،  شهريار  ينظر:  هنا.  تكراره  سأتجّنب  )الحريّة(  مفهوم  عن  املفّصل  لبحثي  نظراً   -[[[

درباره آزادى، كانون انديشه جوان، ]39]هـ.ش.

كتابهاي  أي، رشكت سهامي  مراغه  مقدم  اـه  الـ  رحمة  أوربّا،  الحريّة يف  هارولد السيك،   -[2[

جيبي، 347]هـ.ش، ص94.
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الحريّة  نتحدث عن  و»الفردانيّة«]1]. عندما  »الحريّة«  مفهوَمي  عىل 

أومّمن؟«  يشء؟  أّي  من  »الحريّة  مهمَّني:  سؤالنَي  أمامنا  نجد 

و»الحريّة ِمْن أجل ماذا وِمْن أجل َمْن؟«

نجد  فلذلك  والتعلّق،  الربط  هوعني  اإلنسان  وجود  حقيقة  إّن 

البرش يف العامل الواقعي )وليس يف عامل األوهام الخاص بالنفس 

والتعلّق  العبوديّة  ساحة  يف  الحديث(  العامل  يف  املستقلة  األّمارة 

حريٍّة  عن  مطلقاً  الحديث  ميكن  ال  فلذلك  الوالية.  من  والتبعية 

حاصلة  أومسألة  الحدوث،  ممكن  ذلك  كان  )سواء  للفرد  مطلقٍة 

فعالً(. مثّة تعلّق وعبوديّة موجودة دوماً وراء أي حريّة، وعليه ينبغي 

أن  بنا  الحريّة وشعاراتها يفرتض  بإزاء  أننا عندما نكون  االنتباه إىل 

النتائج  هي  وما  ن؟  أوِممَّ أّي يشء  من  تكون  الحرية  هذه  أّن  نعلم 

يكون  أن  يفرتض  املتحرر  الفرد  وإن  الحرية،  هذه  من  املطلوبة 

تحت إمرة من؟ إن البحث يف مفهوم الحريّة ال يستفرس عن وجود 

العبودية أوعدم وجودها، بل يريد أن يعرف من الذي يتحرر منه الفرد 

نتحرر  نتحرر هل  فعندما  بعدئذ؟  ينقاد  من  وإىل  يكون حرّاً  عندما 

للطاغوت والشيطان؟ أم نتحرر من  من عبوديّة الحق لنكون عبيداً 

الوالية  الشيطان والطاغوت لنصل إىل عبودية الحق واتباع  عبودية 

تدعوإىل  حداثوي  طابع  ذات  نظرية  بصفتها  الليربالية  إن  اإللهية؟ 

للحرية تدعوإىل  الداعية  األّمارة، ولكّنها يف شعاراتها  النفس  اتباع 

تحرير الفرد من كّل األمور التي تناوئ النفس األّمارة. إذن إن أحد 

وأيديولوجيا،  سياسية،  وفلسفة  أخالقي،  موقف  هي  أوالفردانّية،  الفردية   ،Individualism  -[[[

أهداف  مامرسة  إىل  تدعوالفردانية  للفرد.  املعنوية  القيمة  تؤكد  التي  االجتامعية  النظرة  أوتلك 

الفرد  الفردانية إن الدفاع عن مصالح  الفرد ورغباته لتكون قيمه مستقلة ومعتمداً عىل نفسه. ترى 

مسألة جذريّة يجب أن تتحقق فوق اعتبارات الدولة والجامعات، يف حني يعارضون أي تدخل 

خارجي يف مصلحة الفرد من قبل املجتمع أواملؤسسات مثل الحكومة. وغالباً ما تتناقض الفردية 

والديكتاتورية أوالجامعية.
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هي  للحرية  الداعية  الليربالية  الشعارات  يف  الجوهريّة  املطالب 

الخضوع لهيمنة النفس األّمارة والقبول بالعبوديّة لها]1].

إّن هذه النواة األساسيّة يف متبنيات الليربالية )أي: الحرية الفردية( 

يف  القراءة  هذه  تبلورت  إذ  »الفرد«،  ملفهوم  حداثويّة  قراءًة  تقّدم 

Individual� )الفردانيّة _ الليربالية تحت عنوان  الفكريّة   املنظومة 

ism(. تَعدُّ الليربالية »الوجَه الفرديَّ للّنفس األّمارة« حقيقة اإلنسان، 

إذ جرى تعريف اإلنسان يف هذه املنظومة الفكريّة وفقاً لهذا املنظور 

يتحرك  كائن  إنّه  )أي:  بذاته،  قامئاً  نفسانيّاً  كائناً  اإلنسان  يعّد  الذي 

ويتحّفز بأمياله وآماله غري املحدودة وغري املقيّدة وغري املرشوعة 

والنفعيّة والباحثة عن التلذذ والسلطة والتكرّب واالستثامر(، وهويف 

إّن  بل  اآلخر،  نظريه  تجاه  إيجايب  وحافز  حّس  أي  ميلك  ال  ذاته 

وميله  هوعوزه  عنهم  أويبعده  مؤقّتة،  بصورة  اآلخرين  من  يقّربه  ما 

لتحقيق الرغبات والهيمنة عىل اآلخر. إّن البُنية الداخلية يف الفردانيّة 

التي تُعد من أساسيات الليربالية، والتي قد ميكن أن نسميها الفردانيّة 

الليربالية تستبطن نظرًة نفعيّة بحتة لإلنسان وللحياة. وميكن القول 

الحداثوي  الليربايل هوالفرد  املنظور  »الفرد« وفق  إّن مصداق  إذن 

الحائز رأس املال. يقول هارولد السيك ]]] بهذا الصدد:

إّن الفرد يف هذه الحقبة هومظهٌر للتاجر الحداثوي، أوربُّ عمٍل 

القساة  املغامرين  هؤالء  صنف  ]من  حديث  أومكتشف  حديث، 

والغربية  اآلسيويّة  البلدان  يف  الغريب   االستعامر  رّواد  كانوا  الذين 

379]هـ.ش،  شريازه،  مالجو،  محمد  ومنافع،  نفساين  هواهاى  هريشمن،  آلرب   -[[[

ص35،40،41،42

]2]- )م1950ـ  Harold Joseph Laski )1893  واحد من أهّم املنظّرين السياسيني وأساتذة االقتصاد يف 

القرن العرشين. )م(
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وأمريكا الالتينية[ يستهوي األخطار بأفكار جديدة.]1]

نسّميه  آخر  مفهوماً  الليربالية  النظريّة  يف  الفردانيّة  مفهوم  يعتمد 

»الفرد املنترََش«، إذ ميثّل املظلّة العاّمة ملحور الفردانيّة يف النظرية 

املثاليّة  الصورة  تلك  إىل  يشري  املنترََش  الفرد  مفهوم  إن  الليربالية. 

التي ترسمها الحداثة عن اإلنسان. إن الحداثة تريد أفراداً سطحيني 

ومتناسقني يف منط الحياة والسلوك والهويّة العاّمة، ليتكّون مجتمعاً 

والسالبة  النفعيّة  النظرة  ترّوج  فهي  الرأسامليّة؛  يتواءم مع املصالح 

البنية  إن  التباعه.  وتدعوالجميع  العيش  لنمط  كنموذج  للهويّة 

األصيلة  اإلنسانيّة  الفردانيّة  مع  تتقابل  الليربالية  للفردانيّة  األساسية 

وإّن  والحقيقية(،  الثابتة  اإلنسانيّة  الصورة  إىل  الرجوع  تؤكّد  )التي 

الحريّة الليربالية أيضاً تتعارض مع الكامل والحق والعدالة، وتتامىش 

الليربالية  إّن  األّمارة.  الفرديّة  للنفس  الخالصة  والعبودية  التبعيّة  مع 

يف  الرأساملية  عن  املدافعة  األيديولوجيا  هي  املختلفة  بصورها 

إطارها الحداثوي والعلامين واملربرة لها، وال تقّدم شيئاً للمحرومني 

الحريّة  تنشد  الليربالية  إّن  والظلم.  الفقر  سوى  واملستضعفني 

ملصلحة الفرد املنترََش، وإّن األخري هواألمنوذج الليربايل واملتزلزل 

وفق  واألنسب  املطلوب  وهوالنموذج  الحداثوي،  البرشي  للكائن 

الفردانيّة  مشّوهة وممسوخة عن  إذ ميثّل صورة  الليربايل،  املنظور 

الحقيقية ذات البُعد اإلنساين األصيل. إّن الفرد املنترََش ميثّل تلك 

الصورة الكاذبة التي ترسمها النظرية الليربالية عن املجتمع الخاضع 

لسلطة رأس املال.

ما هي مالمح الفرد املنترََش يف النظام الليربايل الرأساميل؟

[[[- Lazarov, Veladimer/ The Political and Social Ideas in modrn age/ press/ 

1992/ P.186.
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1_ إنّه ميثل إنساناً وسطيّاً عاميّاً يعتمد العقل الجمعي املشرتك 

.)common sence(

الهداية،  العقل املنقطع عن عقل  إنّه أسري عقل معيش. أي   _[

باملعاد وعامل املعنى وامللكوت، ومييض  أبداً  والذي ال يكرتث 

غارقاً يف النفعيّة الليربالية.

3_ إن الفرد املنترََش هوفرٌد فاقٌد ألّي غاية وهدف، وتتلخص حياته 

ومعناها يف توفري املستلزمات املاديّة لحياة حداثوية برجوازيّة.

4_ إنّه كائٌن فاقٌد للمسؤولية االجتامعيّة والشعور اإلنساين، وال 

يستمع لنداء »الضمري الذي يدعوإىل الُحب والروحانيّة«.

إنّه  الليربالية.  للفردانيّة  الحقيقية  الصورة  املنترََش  الفرد  5_ ميثّل 

يعيش وفق منط الطبقة الرأسامليّة.

مراحل نشوء الليربالية الكالسيكية 

متثّل الليربالية الكالسيكية_كام أسلفنا_ الصورة األوىل من صور 

النظرية الليربالية، ويف الوقت نفسه تَُعد النظرية الرائدة واملهيمنة يف 

النظريّة األوىل التي سبقت  العامل الحديث. ميكن تعّقب الجذور 

نشوء الليربالية الكالسيكية يف القرن الخامس عرش، وذلك يف آراء 

النظري  التبلور  ولكّن  االقتصادية.  »املركنتيلية«]1]  النزعة  أصحاب 

األّول لليربالية الكالسيكية بصفتها نظريّة واضحة املعامل يعود إىل 

القرن السادس عرش. 

يف  املنجد  املعجم  يعرفها  أواملركنتيلية،  التجاريني  أومذهب  اإلتجارية   Mercantilism  -[[[

اللغة العربية املعارصة بأنها »نزعة للمتاجرة من غري اهتامم بأي يشء آخر«، وهي مذهب سيايس-

اقتصادي ساد يف أوروبا فيام بني بداية القرن السادس عرش ومنتصف القرن الثامن عرش.
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قد يُطرح سؤاٌل يفيد: ما هي األسباب الرئيسة التي أّدت إىل نشوء 

العوامل  هي  وما  عرش؟  السادس  القرن  يف  الكالسيكية  الليربالية 

التي أّدت إىل صعود نجمها يف القرننَي السابع عرش والثامن عرش؟ 

لإلجابة عىل هذين السؤالني ميكن الولوج من عّدة محاور. فعىل 

الرغم من أّن هذه املحاور مندمجة متاماً يف اإلطار التاريخي وال 

ميكن تجزئتها، ولكن لتبسيط اإلجابة نبادر إىل تفكيكها:

أــ تكّون اإلنسان الحداثوي

ب ــ نشوء االقتصاد الرأساميل الحداثوي

ج ــ نشوء األفكار الحداثوية التي مهدت لنشوء النظرية الليربالية

إّن األحداث التي وقعت يف التاريخ األوريّب إبّان القرننَي الثالث 

التي  الكبرية  للتطورات  التأويلية  القراءة  وإّن  عرش،  والرابع  عرش 

القرن  أواخر  منذ  الغربيَني  والسلوك  التفكري  مستوى  عىل  حصلت 

إْن شئنا  الحني.  ذلك  عالَم جديد يف  بزوغ  إىل  تشري  الثالث عرش 

اعتمدنا  وإْن  املعنويّة،  التاريخ  فلسفة  نظر  وجهة  من  األمر  قراءة 

)أي  الجديد  العامل  هذا  أّن  فسرنى  القراءة  هذه  التأوييل يف  الفهم 

العامل الغريب الحداثوي( هوعامل أصالة اإلنسان وعامل استفالليته، 

ويكون  الحداثوي،  لإلنسان  واملطلقة  التاّمة  األصالة  تكون  حيث 

مهيمناً عىل العامل بدالً من الله.

الرابع  القرن  منذ  عامل جديد  نتحّدث عن ظهور  أْن  إذن ميكننا 

الباعثة  روحه  وتتمثل  األّمارة،  النفس  عليه  تهيمن  وهوعامل  عرش، 

هي  اإلنسانيّة  إّن   .[1[)Humanism( اإلنسانية  النظرية  يف  لتوحيده 

وكفاءة  قيمة  تركز عىل  التي  واألخالقية  الفلسفية  النظر  من وجهات  مجموعة  اإلنسانية هي   [[[
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من جوهر العامل الحداثوي ومن داخل ذاته، وإّن سائر الخصائص 

والصفات واملظاهر هي من مظاهر هذه الذات الجوهريّة. إّن العامل 

الغريب الحديث هوعامل »االستكبار اإلنسانوي«، فبظهور االستكبار 

ما  وبكّل  األّمارة  بالنفس  الحداثوي  الغرب  تاريخ  اقرتن  الحديث 

فيها من صفات وخصائص وجوانب مختلفة ليتكّون بعد ذلك عاملٌ 

)كالفكر  النظري  النفس عىل املستوى  بهيمنة هذه  تكتنف حقيقته 

حتّى  والكالم،  والخطابة  والشعر  والعلوم  واألدب  والفن  والفلسفة 

إن كان ذلك يف إطاٍر ديني( وعىل املستوى العميل )كنمط العيش 

والعالقات االقتصادية والنظام األَُسي والنسق املعامري وتخطيط 

املدن ونظام التعليم والجيش والحروب وسائر املظاهر التكنيكية 

العامل  إّن  واملعّقدة(.  املتوعة  املاديّة  الحياة  وجوه  من  وغريها 

أشّد  بصورة  والعلامنيّة  بالعدميّة  وانهمك  تورّط  قد  هذا  الحديث 

وأعمق مام هو كان يف العامل الغريب اإلغريقي والروماين.

إن العامل الحديث الذي ولد يف أحضان النفس األّمارة والروح 

الداعية للنظرية اإلنسانوية يتبلور يف إطار التعريف الجديد لعالقة 

اإلنسان مع هذا العامل. إّن العامل اإلنسانوي املستقل ليس مبعزٍل 

عن اإلنسان املستقل صاحب النزعة النفسانيّة.

منذ  ظهر  جديداً  انساناً  نعرّف  أْن  ميكن  تقّدم  ما  عىل  بناًء 

أواخر القرن الثالث عرش وأوائل القرن الرابع عرش، وهوما سمّي 

باإلنسان الحداثوي )اإلنسان املنتمي للنظرية اإلنسانويّة(، وبناًء 

إىل  واستناداً  والعامل،  اإلنسان  هذا  بني  املوجودة  العالقة  عىل 

اإلنسان، سواء كان فرداً أوجامعة، وتفضل عموماً التفكري واالستدالل )العقالنية، التجريبية( عىل 

املذاهب أوالعقائد الثابتة أواملنّزلة.
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الحديث. العامل  يتعرّف  وللعامل  ولله  لنفسه  قراءته  طبيعة 

أ ــ تكّون اإلنسان الحداثوي

اإلنسان  يربمه  الذي  العهد  ذلك  عىل  بناًء  اإلنسان  عامل  يتبلور 

النفس  إطار  يف  تكّون  قد  الحديث  الغريب  التاريخ  إن  معبوده.  مع 

البرشيّة، لذلك إّن صورة اإلنسان النوعيّة تعبد النفس األّمارة. لطاملا 

تتبع  التاريخية  الِحَقب  املثاليّة يف مختلف  اإلنسانيّة  الصورة  كانت 

لإلنسان  املثالية  الصورة  إن  اإلنسان.  يعبدها  التي  أوالذات  اليشء 

الحداثوي هي ماهيٌّة ُسّميَت بـ »اإلنسان الربجوازي«. إن القصد من 

ماركس«  »كارل  ساّمها  التي  الطبقة  تلك  ليس  الربجوازي  اإلنسان 

الطبقة الربجوازية. إّن الصورة املثاليّة لإلنسان الربجوازي هي ماهيّة 

ال يحّدها املفهوم الطبقي )وفق املنظور املاركيس(، بل هي تشري 

إىل حقيقة اإلنسان الحداثوي وبواطنه، أي )الطبيعة التاريخية لإلنسان 

العامل  يف  واألفراد  االجتامعيّة  والفئات  الطبقات  إّن  الحداثوي(. 

الحداثوي يُدرَجون تحت تلك الصورة املثاليّة لإلنسان الحداثوي. 

إذن ملعرفة الذات والطبيعة التاريخية لإلنسان الحديث يجب دراسة 

ماهية »الصورة املثاليّة للفرد الربجوازي«. وهنا يجب تأكيد عىل أن 

مفهوم )الربجوازي( يف دراستنا هذه هي مبعنى »Borg« أي »املدينة« 

أوروبا  يف  الحداثوي  اإلنسان  أصبح  عندما  العرصيّة«.  أو»املدينة 

خالل القرننَي الثالث عرش والرابع عرش يسكن يف املدن الحديثة، 

وجعل من املدن مركزاً لنشاطاته  اليوميّة أطلق عليه »الربجوازي« )أي 

ساكن املدينة الحديثة(، وبعبارة وجيزة ُسّمَي كّل من يعيش يف العامل 

الحديث، وكّل من يرّوج ويجّسد اآلمال واألهداف النفعيّة واالقتصاديّة 

والنفسيّة للعامل الحديث ُسّمَي بـ»الربجوازي«.
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النوعيّة  الحقيقة  متثّل  الربجوازي  لإلنسان  املثاليّة  الصورة  إّن 

العصور  خالل  نشأ  الذي  واملغرتب  الغريب  الحداثوي  لإلنسان 

مبختلف  أواملستغَربة  الحديثة  الغربية  املجتمعات  ويف  الحديثة 

الصور واملستويات والوجوه ويف الطبقات االقتصادية واالجتامعية 

الريفيني  الوسطى حتّى  والطبقات  والعاّمل  كالرأسامليني  املتنوعة 

والرعاع )اللومبنربوليرتيا ـ  Lumpenproletariat(]1]. ميثّل اإلنسان 

الربجوازي الصورة املثاليّة لكّل إنسان حداثوي، ال ينتمي بالرضورة 

لطبقة اجتامعيّة محددة. عىل الرغم من ذلك فإّن التجليات املثاليّة 

للفرد الربجوازي تختلف من طبقٍة وفئٍة اجتامعية إىل أخرى.

الربجوازي  للفرد  األصليّة  الخصائص  ما هي  هنا  نتساءل  أّن  لنا 

الفرد  عالقة  إّن  الحداثوي؟  لإلنسان  املثاليّة  الصورة  ميثّل  الذي 

الربجوازي مع العامل وسائر األفراد تتعرف يف نطاق مفاهيم النظرية 

اإلنسانوية، فإنّه يتعامل باستقالليّة مع ذاته والطبيعة وسائر األفراد. 

إّن الفرد الربجوازي بصفته موضوعاً نفسانيّاً ميثّل »حيواناً اقتصادياً« 

عن  يبحث  نفعي  حيوان  إنه  أخرى  بعبارة  آخر.  يشء  أّي  من  أكرث 

األرباح فقط، وال يحّده أي يشء وال يردعه يف سبيل جني األرباح. 

إّن باطن الفرد الربجوازي قد يتأسس عىل جني األرباح بصورة غري 

إىل  جذورها  تعود  استثامريّة  نزعة  وهي  محدودة،  وغري  مرشوعة 

عالقة اإلنسان الذاتانيّة]]] مع العامل واآلخرين.

یمکن تلخیص مالمح الصورة املثاليّة للفرد الحداثوي التي عرّبنا 

]]]- اللومبنربوليرتيا )Lumpenproletariat( ما تعرف بـ)دون، أوتحت الربوليتاريا(، هومصطلح 

أطلقه كارل ماركس يف بيان الحزب الشيوعي لوصف تلك الطبقة التي تحت الطبقة العاملة والذين 

فائدة ممنهم يف  اواجتامعيا، وال  االنتاجية  العملية  مفيدين يف  الوعي وغري  بنوع من  ال يحظون 

النضال الثوري.

اتَانِيَّة )Subjectivism( مذهب فلسفي يرى أّن »املعرفة كلّها ناشئة عن الخربة الذاتية« )م(. ]2]- الذَّ
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عنها بـ »الفرد الربجوازي« يف النقاط اآلتية:

1ــ محورية جني األرباح يف نطاق الحيوان االقتصادي.

]ــ النظرة االستثامرية واألدواتيّة لسائر األفراد وللبيئة االجتامعية، 

)سواء كانت عن وعي أوعن غري وعي(، وهي نزعة مبنيّة عىل رؤيٍة 

تنمو من التكرّب، وهي راسخة يف فكر اإلنسان الحداثوي ويف سلوكه 

وكالمه، وهي يف األساس جزء من عامله الخاص الذي يعيشه.

3_ االنهامك باالستغراب والتورط به؛ األمر املتجّذر يف الجانب 

اإلنسانوي من الفرد الحداثوي ويف طبيعة عالقته مع الكون، وهوما 

يكشف مدى ابتعاد هذا اإلنسان عن الحق والحقيقة.

والربح  املال  ثالوث  واعتامد  الرأساميل  بالبُعد  االنهامك   _4

ورأس املال )وفق املنظور الحداثوي والعلامين(، وهوما يكشف 

عن نزول اإلنسان إىل مستوى بات يَُعربَّ عنه بـ»الحيوان االقتصادي 

النفعي املتاجر«.

الذي  اإلنسانويّة[  ذوالنزعة  ]العقل  الحداثوي  العقل  اعتامد   _5

غالباً ما يكون رافضاً للقضايا الغيبيّة، ومييل لالستقالليّة يف التفكري، 

األشكال  مبختلف  اإللهيّة  الوالية  انكار  إىل  يؤّدي  الذي  األمر 

ما  وهوأشبه  والحقيقة.  الحّق  عن  بإعراضه  يتباهى  إذ  واألساليب، 

التنوير،  عرص  يف  الفالسفة  اعتمدها  التي  الفكريّة  بالنزعة  يكون 

»كانت«  وكتعريِف  الدينية،  للتعاليم  ومجابهتها  مخالفتها  تؤكّد  إذ 

الله،  فيهم  العبوديّة ألي موجوٍد مبن  لنبذ  يعّده معادالً  إذ  بالتنوير، 

أوكاآلراء الفلسفيّة واأليديولوجية التي اعتمدها الحداثويون والكثري 

من أتباع نظرية ما بعد الحداثة املعارصين.
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والوالية  القدسيّة  واألمور  بالغيب  يؤمن  ال  الحداثوي  العقل  إّن 

اإللهيّة عىل اإلنسان، ويسعى جاهداً لالستيالء عىل العامل واإلنسان 

لتسيري أغراضه النفسانيّة. إّن العقل الحداثوي التي تبلور بصوٍر شتّى 

تعريف  يف  ما  وبشكٍل  كانت،  تفسري  ويف  ديكارت،  عقالنيّة]1]  يف 

إذ  واحد،  منهٍج  يف  يشرتك  النهائية  املحصلّة  يف  ولكّنه  »هيغل«؛ 

يفّكر بطريقة »كّميّة«، ويعجز متاماً عن فهم ماهيّات األمور، ويبادر 

يف بعض املَواطن إىل تخطئة السري نحومعرفة املاهيّات، وقد ينكر 

وجودها يف بعض الحاالت.

إّن »اإلنسان الربجوازي« بصفته الصورة املثاليّة للفرد الحداثوي، 

ويتنفس  الحديث  للعامل  ينتمي  فرٍد  كّل  أوأخرى يف  بصورٍة  حارٌض 

فيه. إذ إّن الخصائص آنفة الذكر مهيمنة )مبستوياٍت متفاوتة( عىل كّل 

هؤالء، وإّن األفراد كلّهم مبختلف فئاتهم االجتامعية الحديثة من قبيل 

العامل والتاجر والتكنوقراط وصاحب املصنع والفاّلح واملثقف و... 

ينتسبون بدرجاٍت متفاوتة لهذه الصورة املثاليّة، ويبلور كلٌّ منهم من 

موقعه الوجوه املختلفة واملتفاوتة لإلنسان الربجوازي.

إّن باطن »اإلنسان الربجوازي« الذي يفصح عن روحه وحقيقته 

اإلنسان  إّن  االقتصادي«.  بـ»الحيوان  نعرفّها  فارقة  عالمة  هومبثابة 

الربجوازي قبل كّل يش هوحيوان نفعّي اقتصادي، وإّن هذه املنفعة 

التي ميكن أن نعرّب عنها بـ»منفعٍة علامنيّة إنسانويّة« أو»منفعة ذاتانيّة« 

أومنفعة حداثويّة« تتعارض يف ماهيتها مع ما يعربَّ عنه يف املنظور 

النفعيّة  إن  النافع«.  بـ»العلم  عليه  يطلق  أومبا  باملنفعة  اإلسالمي 

]]]- Rationalism يف نظرية املعرفة )االيبستمولوجيا(، العقالنية )أوالعقلّية( تطلق عىل أيِّ فكٍر 

)أوالنظريّة(  أدّق، املنهج  أوللتفسري. مبعنى  للمعرفة  )أواملنطق( كمصدٍر  يحتكُم إىل االستنتاج 

الذي يّتخذ من العقل واالستنباط معياراً للحقيقة بدالً من املعايري الحسّية.
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الرشعيّة واألخالقيّة،  الحدود  بعيدة متاماً عن  نفعيّة  الحداثويّة هي 

إذ ال يحّدها حدٌّ وال قيد؛ وألنّها مبثوقة عن النزعة اإلنسانويّة فتكون 

لها صبغة علامنيّة، وبالتايل تكون ذات توّجه استثامرّي وأدوايتّ.

إّن املحتوى الرئيس يف النفعيّة اإلنسانويّة هوالجانب االقتصادي 

أكرث من أّي يشء آَخر، إذ تتجىّل يف املجتمعات الغربيّة يف إطار 

نطاق  يف  وكذلك  االجتامعية،  والفئات  الطبقات  مصالح  تنافس 

الرصاع بني مصالح الشعوب والدول الحديثة.

لقد اتخذ مفهوم الربح واملنفعة طابعاً اقتصاديّاً منذ بداية عرص 

الربجوازي،  الفرد  فرضها  التي  املثالية  الصورة  من  وبتأثري  الحداثة 

إذ كان كنز األرباح يعتمد النهج الرأساميل وبتوّجٍه علاميّن، واتسع 

هذا املنظور خالل القرننَي السابع عرش والثامن عرش. يقول ألبريت 

الرأساميل  والربح )مبعناه  املنفعة  مفهوم  تغلّب  إيريشامن]1] حول 

والحداثوي( واختزال هذين املفهومني يف اإلطار االقتصادي:

»منفعة«  معنى  انحرس  تتطور  واللغات  األفكار  بدأت  »عندما 

اللغة  يف  يكن  ومل  االقتصادي،  النطاق  يف  والفئات  األشخاص 

علم  يف  تخصصياً  مصطلحاً  أصبح  بل  فحسب،  واليوميّة  الدارجة 

االجتامع واشتقت منه مفاهيم أخرى كـ«املنفعة الطبقيّة« و»الفئات 

الفئات  سائر  ليشمل  الحاكَم  املنفعة  معنى  تجاوز  وقد  املنتفعة«. 

السياق  هذا  ويف  وبريطانيا.  فرنسا  من  كلٍّ  يف  للحاكم  الخاضعة 

حققت رسالة »مصالح األمراء واملاملك املسيحية« للدوق هرني 

]]]- )م2012 ـ Albert O. Hirschman )1915، خبري اقتصادي مؤثر وكاتب للعديد من الكتب 

حول االقتصاد السيايس والفكر السيايس. كانت له مساهامت يف وقت مبكر يف مجال اقتصاديات 

التنمية حيث شدد عىل الحاجة إىل النموغري املتوازن.
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أفعاٍل  ردود  وأثارت  االنجليزية  للغة  فوراً  تُرجَمت  وقد  كبرياً،  أثراً 

يف  تكمن  الرسالة  هذه  يف  تأثرياً  العبارات  أكرث  أحد  إن  واسعة. 

الصفحات األوىل التي تقول: إّن املنفعة هي الوحيدة التي ال تغيب 

أبداً«،  تكذب  ال  »املنفعة  القائل:  للمثل  تعود  عبارة  وهي  أبداً... 

وقد راج هذا املثل كثرياً يف بريطانيا خالل القرن السابع عرش. وقد 

ـ بحسب الحاجة االقتصادية  نوقشت هذه العبارة أوهذه الرؤية كثرياـً 

لها ــ طوال هذا القرن وذلك خالل املناقشات واملباحثات الرامية 

إىل التهدئة السياسية وإيجاد نوع من التسامح الديني رعاية ملصالح 

عىل  هامشه  نهاية  يف  روب«  »فليكس  يقول  االجتامعية.  الفئات 

رسالة طويلة حول »املنفعة«:

يف نهاية هذه الِحقبة، أي يف نهاية القرن السابع عرش، اتخذت 

أشمل:  بعبارة  »جي.اي.غان«  يقول  بحتاً.  اقتصادياً  معنى  املنفعة 

إىل  واملجالس  االجتامعات  غرف  من  سيعاً  انتقلت  املنفعة  إّن 

األسواق. ويف بدايات القرن الثامن عرش نجد »اللورد شافتسربي«]1] 

من  متكننا  تسهيالت«  إليجاد  بـ»نزعة  أو)الربح(  املنفعة  يعرّف 

نافعة  تكون  نفسيّة«  »أهواًء  الرثوات  كنز  ويعّد  واالستمرار،  البقاء 

املنفعة«  لتحقيق  النفيس  »امليل  أّن  »هيوم«]]]  يرى  لذلك  جّداً. 

أو»العاطفة املرتكزة عىل املنفعة« هي مرتادفة مع »الحرص لكسب 

املال واملنال« أومع »حّب الربح«. إّن فكرة املنفعة )مبعنى الربح( 

املعرفة  أي  ــ  ميكيافييل  بعد  السياسيّة  األدبيات  تشّكلت يف  التي 

ـ اعتُمَدت  املنضبطة لكّل يشء يضيف من السلطة والرثوة والهيمنةـ 

[[[- Anthony Ashley Cooper, 7th Earl of Shaftesbury

اسكتلندي  ومؤرخ  واقتصادي  فيلسوف  )David Hume( )1711 – 1776م(،  هيوم  ديفيد   -[2[

وشخصية مهمة يف الفلسفة الغربية.
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فرتة  وخالل  عرش،  السابع  القرن  بدايات  يف  فرنسا  يف  عام  بشكٍل 

وجيزة أقبل منظّرو األخالق البارزون وغريهم من الكتّاب عىل هذه 

الفكرة وتناولوها يف دراساتهم املعّمقة حول طبيعة اإلنسان]1].

عرش،  الثالث  القرن  أواخر  إىل  الحداثوي  اإلنسان  نشوء  يعود 

املثاليّة  الصورة  أّما  الربجوازي.  بالفرد  املثاليّة  صورته  وتتمثل 

عرش  الرابع  القرن  من  املّدة  طوال  انبثقت  فقد  الربجوازي  للفرد 

األفراد  حياة  جوانب  كّل  عىل  وهيمنت  عرش  السادس  القرن  حتّى 

يف املجتمعات الحديثة، وقد رشعت الجهود الفكريّة منذ بدايات 

القرن السابع عرش لتربير هذه الهويّة، بل متجيدها. من هنا تحّول 

»هوى النفس« إىل قضيّة ممدوحة، وأصبح الخضوع لهوى النفس 

أمراً معقوالً ومطلوباً. ومع صعود نجم النظام الرأساميل إبّان القرن 

ح بها يف النصوص الفكريّة،  السابع عرش تبلورت هذه الرؤية ورُصّ

وأمىس »جوهر هوى النفس« يُعرَّف يف سياق الحديث عن املنفعة 

يتباهى  الحداثوي  اإلنسان  بات  هنا  ومن  املنشودة]]].  االقتصادية 

وأنّه  املنفعة،  وتحقيق  األرباح  لجني  داعياً  اقتصاديّاً  حيواناً  بكونه 

»إنسان يتبع املال« )حتّى إْن أّدى ذلك إىل تجرّده عن اإلنسانيّة(. 

املرشوع  غري  والربح  والنفعيّة  األنانيّة  يعّد  أخالقيٌّ  نظام  نشأ  بهذا 

وغري املُنِصف أمراً مقبوالً؛ وليس هذا فحسب، بل يعّده أمراً معقوالً 

ومطلوباً، معرّفاً الحقيقة اإلنسانيّة بهذه الخصال والخصائص النفعيّة 

والربحيّة. إّن اإلنسان من منظور العامل الغريّب هوتجسيٌد لـ»النفس 

يتعّديان ذلك ويصبحان  بل  يتبعانها،  العقل واإلرادة  األّمارة«، وإّن 

عني شهوات النفس األّمارة )ويف مقدمتها شهوة املال والربح يف 

]]]- آلربت هريشمن، هواهاى نفساين ومنافع، ص26.

]2]- روبرت هایلربونر، بزرگان اقتصاد, احمد شهسا, انتشارات آموزش انقالب اسالمی, ص16.
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الجنسيّة املرشوعة  الشهوة  ثّم  اإلنسانوي، ومن  ـ  العلامين  اإلطار 

وغري املرشوعة وغري املحدودة(. وقد رّصح بذلك »ديفيد هيوم« 

ــ الفيلسوف االنجليزي يف عرص الظلامت، أوالعرص الذي يُطلَق 

عليه »عرص التنوير« ـ إذ يقول: »إنَّ العقل هوستارة األهواء النفسيّة 

)الشهوات(، ويجب أْن يكون كذلك«]1].

املرشوعة  وغري  املقيّدة برشط  وغري  املحدودة  النفعيّة غري  إّن 

)النفعيّة العلامنيّة اإلنسانويّة( هي ظاهرة جديدة ظهرت يف التاريخ 

الغريب، ومل تكن لها أّي سابقة يف سائر الحضارات القدمية والسيام 

الرشقيّة منها وغري الحداثويّة. يقول روبرت هيلربونر]]] بهذا الصدد:

البحث عن  الجميع  القائلة: »عىل  الفكرة  النفعيّة وهذه  إّن هذه 

الطرائق الكفيلة بتحسني وضعه املاّدي«، هي فكرة مل تكن موجودة 

القدمية  البرشية  املجتمعات  يف  والوسطى  الدنيا  الطبقات  لدى 

الفكرة  هذه  فإّن  ذلك  عن  فضالً  والرومانيّة.  واإلغريقيّة  كاملرصيّة 

ظهرت  بل  األوروبيّة،  الوسطى  القرون  يف  أيضاً  موجودة  تكن  مل 

واتسعت خالل عرص التنوير وانترشت طوال فرتة اإلصالحات يف 

حني ميكن تأكيد غيابها يف املجتمعات الرشقيّة. إّن هذه الظاهرة 

حرفة  وتشبه  جديدة  ظاهرة  هي  مكان  كّل  يف  البارزة  االجتامعية 

الطباعة من حيث حداثتها]3].

العلامين  املنظور  من  أوالربح«  »املنفعة  مفهوم  نشوء  إّن 

نتاجات الغرب الحداثوي. فكاّم جرت اإلشارة  واإلنسانوي هومن 

]38]هـ.ش,  ]]]- اي.ك.هانت، تكامل نهادها وايدئولوژی های اقتصادی, سهراب بهداد, آگه, 

ص7]و8].

]2]-)م2005 ـ Robert L. Heilbroner )1919 ، كاتب ومنظّر اقتصادي أمرييك شهري.

]3]- آلربت هیرشمن, هواهای نفسانی ومنافع, ص46.
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عىل  بل  الحداثة،  عرص  قبل  أوهيمنة  حضور  أّي  للفكرة  يكن  مل 

املال  كنز  يف  محاولة  كّل  بشّدة  تَُقبَّح  كانت  إذ  متاماً،  العكس 

واألرباح بالطرق غري املحدودة وغري املرشوعة]1]، وكان يَُعربَّ عن 

ذلك بأسوء األهواء النفسيّة ويف مقدمة الذنوب الكبرية]]].

ب ـ نشوء اإلقتصاد الرأساميل الحداثوي

هي  الليربالية  صور  من  وغريها  الكالسيكية  الليربالية  إّن 

الطبقة  فكر  ومتثّل  الرأساميل،  بالنظام  الخاّصة  األيديولوجية 

الكالسيكية،  )الليربالية  أقسامها  بكافّة  الليربالية  إّن  الرأسامليّة. 

والليربالية الجديدة، والليربالية الدميقراطية ذات الطابع االشرتايك( 

هي للذود عن مصالح الطبقة الرأساملية العلامنية، وتتصّدى وتقارع 

كّل فكرة أونظريّة تخالفها يف األسس واملتبنيات.

الحديث  يف  الخوض  قبل  الحداثوي؟  الرأساميل  هوالنظام  ما 

الرأساميل  )النظام  أّن  عىل  نؤكّد  أْن  يجب  الرأساميل  النظام  عن 

مع سائر  ماهيته  يتفاوت يف  الحداثوي(  ــ  اإلنسانوي  ــ  العلامين 

هومفهوم  املال«  »رأس  أّن  إذ  املال،  كنز  إىل  الّداعية  األنظمة 

هوواقع  املال«  »رأس  مفهوم  إّن  »الرثوة«.  مفهوم  عن  يختلف 

اقتصادي واجتامعي ينتمي إىل عرص الحداثة، وبعبارة وجيزة ميكن 

Subjectiv� )أْن نقول بأّن رأس املال هوالوجه االقتصادي للذاتانيّة 

ism( واإلنسانويّة )Humanitarianism(. إّن ثروة الُحّكام وامللوك 

إن  ماٍل«.  »رأُس  تَُعد  مل  عظمتها  عىل  للحداثة  السابقة  والعصور 

]]]- هارولد السکي، سري آزادى در اروبا، ص،31،30،28،27،26و36

]2]- ينظر: تقرير مفّصل حول الحياة الثقافية والفكرية يف عرص التنوير:

Breisach, Ernest/ Renaissance Europe: 1300[5[7-/ New York: Macmilan/1973
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رأس املال تكّون يف عامٍل اتخذ من استقالليّة الذات البرشية محوراً 

للحداثة،  الوجه االقتصادي  ــ  ــ أي رأس املال  وأساساً، وأصبح 

مثلام تكّون النظرية امليكيافيليّة]1] الوجه السيايس للحداثة. بعبارة 

أخرى ال ميكن أْن نطلق عىل أّي ثروة مفهوم »رأس املال«. إن رأس 

قيمته هي  وإن  النفعيّة،  النزعة  لتحقيق غايات  املال هوثروة سيّالة 

يف اعتامده لكنز املزيد من املال، ومن ثّم جني املزيد من األرباح 

هومتاح يف  ما  وكّل  واإلنسانيّة  الطبيعة  املوارد  استثامر  من خالل 

هذا العامل. إّن رأس املال من خالل هيمنته عىل العالَم واإلنسان، 

يصنع  الالمتناهيني،  والجشع  بالطمع  تتمثّل  داخليّة  قّوة  وباعتامده 

تهدف  التي  ومشاريعه  النفعيّة  غاياته  إىل  توصله  مسارات  لنفسه 

إىل جني األرباح من دون االكرتاث بأي مبدأ ديني أوحكم رشعي 

أوأخالقي، ويستمّر بكنز املزيد من األموال وبال انقطاع.

النفعيّة  هو  املسار  هذا  يف  الرئيس  املال  رأس  محّفز  إّن 

أقرّته  الذي  واألخالقي  واملرشوع  املحدود  الربح  )ال  اإلنسانويّة، 

الرشيعة اإللهيّة(، وإّن رأس املال يجّسد العالقة اإلنسانويّة الذاتانيّة 

رأس  وألّن  االقتصادي.  الوجه  يف  والعامل  اإلنسان  بني  املوجودة 

استثامر  من  يتخذ  وألنّه  الرشعيّة،  غري  النفعيّة  النزعة  يتبع  املال 

عقالنيّة(  بصورة  )وليس  هّدامة  بصورٍة  واإلنسانيّة  الطبيعية  املوارد 

املال هووجه  إن رأس  ذاته.  للرشعيّة موجوداً يف  افتقاره  فسيكون 

اقتصادي طاغ عىل اإلنسان الحداثوي )الذي يعرّف نفسه موضوعاً 

نفسانيّاً، وإن حقيقته الوجوديّة هي النفس األّمارة(. وبعبارة أخرى إّن 

أوكسفورد  قاموس  لتعريف  وفقاً  املكيافييل،  أوالقناع  املكيافيلية   ،Machiavellism  -[[[

اإلنجليزي، هي »توظيف املكر واالزدواجية )الخداع( يف الكفاءة السياسية أويف السلوك العام«، 

ومصطلح يعرّب عن مذهب فكري سيايس أوفلسفي ميكن تلخيصه يف عبارة »الغاية تربر الوسيلة« 

وينسب إىل الدبلومايس والكاتب »نيكولومكيافييل« الذي عاش يف عرص النهضة اإليطالية.
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تأّصل  إذ  البرشيّة،  األّمارة  للنفس  االقتصادي  املال هوالوجه  رأس 

وهيمن وتسلّط يف إطار النزعة الرأسامليّة يف العامل الحداثوي.

إن النظام الرأساميل مبنيٌّ عىل مبدأ »أصالة رأس املال«، وسيطرته 

عىل كّل يشء. إنّه نظام اقتصادي _ اجتامعي بنزعة إنسانويّة، إذ نشأ 

يف بدايات القرن الرابع عرش امليالدي )وحسب رأي بعض املؤرخني 

يف أواخر القرن الثالث عرش(، وتحّول طوال بضعة قروٍن إىل النظام 

وكنز  الرثوة  أّن  من  الرغم  عىل  العالَم.  عىل  املُيهمن  االقتصادي 

املال كانا أمراً متداوالً قبل عرص الحداثة، ولكّن ما كان للمبادىء 

الرأسامليّة أّي وجوٍد قبل عرص الحديث، فهي _أي هذه املبادىء_ 

اإلنسانويّة.  ذاته  صلب  ومن  الحداثوي  الغريب  العامل  نتاجات  من 

وألّن النظام الرأساميل خاضٌع ليهمنة رأس املال )مبعناه الحداثوي(، 

إّن غلبة  منتهكاً وعلامنيّاً وغري عادل.  استثامريّاً  لذا فسيكون نظاماً 

املنظور الربحي املَُعلَْمن واإلنسانوّي يف النظام الرأساميل، وكذلك 

واقتصادية  اجتامعية  يتبلور يف عالقاٍت  الذايت  االستثامري  توجهه 

غري عادلة، وكلاّم تكاثَرَت أرباح أصحاب رؤوس األموال أصبح سائر 

أفراد املجتمع أشّد فقراً، ويتخبّطون يف بؤس وعوٍز أكرث من قبل. إّن 

الظلم والعالقات املبنية عىل تهميش بعض الفئات هي من الصفات 

لإلنسان  كان  ما  دونها  فمن  لها،  واملالزمة  الرأسامليّة  يف  الذاتية 

الحداثوي أْن يظهر للوجود، ولاَم هيمنت النزعة النفعيّة اإلنسانويّة 

الحداثويّة،  الرأسامليّة  إّن  أصالً.  الرأسامليّة  نشأت  ولاَم  العلامنيّة، 

ورأس املال نفسه ميثاّلن تجسيداً للرؤية اإلنسانويّة، ولذلك يتصفان 

مبعارضتهام للدين والتدين والعالَم الديني. يقول »هارولد السيك« 

حول نشوء الرأسامليّة الحداثوية يف الغرب:
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وبشكٍل  األذهان  يف  مرتّسخة  الرأساملية  التفكري  طريقة  كانت 

ملحوظ إبّان القرن الرابع عرش امليالدي، ولذلك تولّدت نزعة كنز 

قبل  البرشي.  للنشاط  الرئيس  الحافز  وأصبحت  والرثوات  املال 

األخالقيّة  القواعد  كانت  الوسطى  القرون  يف  وتحديداً  الفرتة  هذه 

التي يرّوج لها رجال الدين عامالً يف تقييد نزعة كنز املال. ولكن 

تضاءلت قّوة هذه املحددات بعد عام )1500م(. امللَحظ املهم يف 

هذا السياق هوأّن أثر نزعة »كنز املال« قبل القرن الخامس عرش مل 

تهيمن مطلقاً عىل فكر األفراد. مل يَُعد كنز املال ]رأس املال[ قبل 

هذه الحقبة سبباً ملرشوعية سلوك األفراد وأحّقيته، بل كانت األعامل 

تقيَّم وفق أصول وقواعد أخالقيّة، وكانت األصول األخالقيّة مقّدمة 

عىل األصوال االقتصادية. لقد كانت املُنِتج خالل القرون الوسطى 

األصول  يراعي  والصناعة(  )كالتجارة  كافّة  االقتصاديّة  نشاطاته  يف 

األخالقيّة ليضفي الرشعيّة عىل نشاطه. بالطبع كان يحّق للفرد بأْن 

وفق  ذلك  تحقيق  عليه  كان  ولكْن  راحته وسعادته،  لتحقيق  يسعى 

القواعد األخالقيّة، فمثالً ما كان مسموحاً له بأْن يحدد سعر بضاعته 

األجور  تحديد  يستطيع  كان  وما  والطلب،  العرض  نسبة  عىل  بناًء 

وجودة  العمل  ساعات  كانت  لقد  الحقيقية.  العمل  قيمة  بحسب 

املُنتج وطريقة البيع وآلية الربح تابعة ألصول ومبادىء أخالقية كان 

كانت  لقد  واملعنويّة.  الروحيّة  السعادة  لينال  مراعاتها  الفرد  عىل 

إذ  الوسطى،  القرون  يف  عليها  املتعارَف  األمور  من  األمنيّة  هذه 

الفاين مع تلك  العامل  أفعاله وسلوكياته يف هذا  الفرد مواءمة  عىل 

العامل  يف  وفالحاً  أسمى  سعادًة  لينال  املعنويّة  واألصول  املبادئ 

غري  األرباح  جمع  املال/  رأس  )جمع  الرثوات  كنز  إّن  األخروي. 

املرشوعة( يتعارض مع هذه املبادىء. لقد كانت الرثوات املاديّة 
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يكن  إذ مل  ماله،  ورأس  املجتمع  ثروة  مبثابة  الوسطى  القرون  يف 

الفرد هواملالك الحقيقي، ولَم يستغّل الرثوة من أجل راحته فقط، 

ومل تنحرص همومه بتحقيق املنفعة الشخصيّة، بل كان يعّد ما عنده 

ملكاً للمجتمع، ويعّد نفسه أميناً عىل ذلك. وبهذا كان الفرد يحدد 

نفسه من جهتني: مرًّة من جهة رصف املال الذي حصل عليه، وثانيًة 

من جهة الطرائق التي يكسب بها هذا املال. كانت هذه القضيّة هي 

التي تشّكل أساس األخالق االجتامعيّة يف القرون الوسطى. ولكن 

الرأسامليّة  صعود  مع  بالتدّرج  والتوجهات  الرؤى  هذه  انحرست 

الفرديّة«،  »امللكيّة  بنظرية  الجامعيّة«  »امللكيّة  نظرية  واستبدلت 

وسلوكياتنا  أعاملنا  عىل  ناظرة  إلهيّة  قّوة  بوجود  االعتقاد  وغاب 

منفعة  فيه  تكون  عندما  عمٍل  كّل  بأّن  تفيد  رؤيٌة  وتبلورت  الفرديّة، 

فإنّه مرشوع... مل يكن للرأسامليّة أّي حضور يف الثقافة السائدة يف 

فكريّاً  مناخاً  تخلق  أن  الرأسامليّة  ارتأت  ولذلك  الوسطى،  القرون 

ذلك  فعلت  أنّها  يف  شّك  ال  وتوجهاتها.  آرائها  مع  يتالءم  وثقافيّاً 

بكّل هدوء وصمت ومل تنجح إاّل بعد ميّض ثالثة قرون، وبعد أْن 

متّكنت من رفع الحواجز. كانت الرأسامليّة تحاول أْن تسّجل حّقاً 

لرأس املال، وأْن تصونه من تدّخل أّي قّوة خارجيّة. وبهذا أصبحت 

بها ال يحتاجون  فلسفيّة، وإّن املؤمنني  نظريّة  ذاتها  الرأسامليّة يف 

إىل أدلّة من خارج منظومتها الفكريّة ليربروا بها سلوكهم، ولذلك 

مظلّة  تحت  منطوية  كافّة  والسلوكيّات  الفرديّة  الشؤون  أصبحت 

الرأساملية املتمثلّة بـكنز األرباح والرثوات. إّن الحركة االجتامعية 

الرأساميل  النظام  وانتشار  االقطاعي  النظام  إزالة  إىل  قادت  التي 

دحضت املنظور القائل بأن السعادة االجتامعية تتحقق من خالل 

مراقبة أعامل الفرد من قبل املجتمع، وجلبت منظوراً جديداً يفيد بأن 
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السعادة االجتامعيّة تحصل من خالل تحرير األعامل واالبتكارات 

والنشاطات الفرديّة من أّي رقيب(]1].

مع ظهور النظام الرأساميل واتساع رقعته أصبحت الحاجة ملّحة 

إلنشاء نظريّة ترّوج لهذا النظام وتدافع عنه. ومن هنا انترشت البذور 

األوىل لآلراء الليرباليّة إبّان القرن السادس عرش، وأينعت هذه البذور 

يف تربة املدرسة اإلنسانويّة الغربيّة، وظهرت يف القرن السابع عرش 

يف آراء »جون لوك«]]] عىل شاكلة النظرية الليربالية الكالسيكية.

آراء املمهدين للنظرية الليربالية

الكالسيكية  الليربالية  النظريّة  ماهيّة  إّن  آنفاً  اإلشارة  جرت   كام 

وكذلك الليربالية ذات التوجه »الدميقراطيـ  االشرتايك« و»الليربالية 

آراء  أصول  تعود  اإلنسانويّة.  املدرسة  أسس  مع  منطبقة  الحديثة« 

و»مارسيليوس  دوبوا«]3]،  »بيري  كتابات  إىل  اإلنسانويّة  املدرسة 

بوكاتشيو»]]]،  و»جيوفاين  و»فرانشيسكوبرتاركا«]5]،  بادوا«]4]  من 

دفرت  ميانه(،  هاى  سده  ايان  تاب  آغاز  )از  غرب  سيايس  فلسفه  تاريخ  عامل،  عبدالرحمن   -[[[

مطالعات سيايس وبني املليل، ]38]هـ.ش، ص295

 -[2[

]Pierre Dubois -[3 كاتب ومفكر فرنيس )255] ـ ]32]م(

القرن  سياسة  مهمة يف  إيطايل وشخصية  باحث   ، Marsilius of Padua، )1275-1342(-[4[

البعض األطروحة  السالم من قبل  باسيس أوحامي  السياسية ديفنسور  الرابع عرش. تعد أطروحته 

البابا  فيه سلطة  يناقش  الذي  كتابه  أعامله  أهم  من  الوسطى.  العصور  ثورية يف  األكرث  السياسية 

هذا  عليه  جّر  وقد  الوسطى.  القرون  عديدة يف  طوال سنني  شائكاً  موضوعاً  ذلك  وكان  الزمنية. 

الكتاب عداوة الكنيسة والبابا يوحنا الثاين والعرشين الذي رماه بالحرم الكنيس.

]Francesco Petrarca )1304 -[5 ـ 347]م( باحث إيطايل وشاعر وأحد أوائل اإلنسانيني يف 

عرص النهضة. يسمى برتارك أحياناً كثرية »أب اإلنسانية.

]Giovanni Boccaccio )1313 -[6 ـ 375]م(، كاتب وشاعر إيطايل وصديق وطالب لبرتارك، 

الذي بدوره أحد أهم إنسانيي النهضة ومؤلف عدد من األعامل البارزة
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و»لورنزوفاال«]1]، و»نقوالس الكوزاين«]]]، و»بيكوديال مرياندوال«]3]، 

لوثر«]]]،  و»مارتن  و»نيكولومكيافييل«]5]،  و»مارسيليوفيسينو»]4] 

و»جان كالفن«]]]، و»دسيدريوس إيرازموس«]]] وغريهم من الكتّاب 

والفّكرين. لقد تبلور يف كتابات هؤالء )خالل القرننَي الرابع عرش 

والخامس عرش( التعريف اإلنسانوي للبرش، إذ انترشت هذه النظريّة 

للتتكّون روح الرأسامليّة وكّل ما يلحق بها من سياسٍة وأخالق وآداٍب 

وفنون. لقد رّوج الكاتب اإلنسانوّي اإليطايل يف القرن الخامس عرش 

والنهج  املاّدي  املنظور  )اإلنسانويّة(  كتابه  يف  »ليوناردوبروين«]]] 

الرأساميل يف كنز األرباح واتباع امللّذات، كام فعل ذلك الكاتب 

املعارص له »لورنزوفاال« من قبل، وقد قام » فرانشيسكوبرتاركا« بذلك 

قبلهام بقرٍن، إذ مدح يف نصوصه جمع األرباح واألموال. ويف القرن 

]]]- )م1457 ـ Lorenzo Valla )1407، خطيب ومعلّم إنسانوي إيطايل.

فيلسوف  أونيكوالس كوسانوس،  نيكوال كوزايي   ،Nicholas of Cusa)1401 2]-  )م1464 ـ[

والهويت وريايض أملاين.

]Giovanni Pico della Mirandola )1463 -[3 ـ 494]م(، فيلسوف، الهويت ومفكر إيطايل.

]4]- )م1499 ـ Marsilio Ficino، )1433، أحد الفالسفة اإلنسانيني األكرث نفوذاً يف أوائل عرص 

النهضة اإليطالية وأحد علامء الفلك ومحيي األفالطونية الحديثة وكان عىل اتصال مع كل مفكر 

وكان  الالتينية.  اللغة  إىل  أفالطون  ألعامل  مرتجم  أول  وكان  يومه،  يف  رئييس  وكاتب  أكادميي 

اتجاه  تأثري كبري يف  ذات  أفالطون  التي كانت محاولة إلحياء مدرسة  فلورنسا  أكادميية  صاحب 

وفحوى عرص النهضة اإليطالية وتطور الفلسفة األوروبية.

]5]- )م1527 ـ Niccolò Machiavelli )1469، مفكر وفيلسوف سيايس إيطاليا إبان عرص النهضة.

]6]- )م1546 ـMartin Luther، )1483، راهب أملاين، وقسيس، وأستاذ لالهوت، وُمطلق عرص 

اإلصالح يف أوروبا، بعد اعرتاضه عىل صكوك الغفران.

املذهب  مؤسس  فرنيس،  والهويت  ديني  مصلح  1564م(،  ـ   John Calvin، )1509  -[7[

الكالفيني املنترش يف سويرسا وفرنسا وهومن القالئل من الفالسفة الذين استطاعوا أن يطبقوا ما 

انتجه من الفلسفة.

]8]-)م1536 ـ Desiderius Erasmus Roterodamus، )1466 ، فيلسوف هولندي، من رواد 

الحركة اإلنسانية يف أوروبا، ومن الخدمات التي أسداها للتعليم عالوة عىل نرشه الكتب الرتبوية 

اتصاله املبارش بالطلبة واملراسالت الشخصية وقد تناول يف مؤلفاته معظم مظاهر الرتبية وقضاياها 

الهامة مثل الطريقة واملحتوى وآداب الطفولة وتعليم اللغة.

]9]- )م1444 ـ 1370(، كاتب ومفكّر ومؤرخ وسيايس إيطايل.
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الخامس عرش نفسه كتب »بوجيوبراشيوليني«]1] يف عام ]]14 رسالًة 

يف )الجشع(، مروجاً ومشجعاً للروح النفعيّة الحداثويّة. وقد تبعهم 

ألبرييت«]]]  باتيستا  ليون   « اإليطايل  اإلنسانوّي  الفيلسوف  ذلك  يف 

وإْن  أخرى.]3]  جوانب  من  إيّاها  متناوالً  الرأسامليّة،  للروح  ورّوج 

القامئة.  فستطول  واملؤثّرة  املهّمة  الشخصيّات  هذه  كّل  ذكر  شئنا 

لذا رعايًة لالختصار نتناول يف ما ييل وبشكٍل موجز بعضاً من هذه 

الشخصيّات الفكريّة التي أثّر نتاجها الحقاً يف القرن السادس عرش 

يف ظهور النظريّة الليرباليّة. وسنتناول بهذا الصدد املمهدين للنظرية 

الليربالية )بدًء من 1300م ولغاية 00]1م(.

يب ير دوبوا

1]13م(  سنة  واملتوىف  55]1م  سنة  يف  )املولود  دوبوا  ير  يب 

هومفّكر سيايس وحقوقي فرنيّس. كان دوبوا مستشاراً قانونيّاً ومنظّراً 

سياسيّاً يف بالط امللك الفرنيس »فيليب الرابع«]4]، وميكن أن نعّد 

آراءه السياسيّة والقانونيّة من أقدم اآلراء التي أنتجها الفكر السيايس 

)وهنا  ملكية مطلقة؛  الحديث ويف ظّل حكومة  العرص  الغريب يف 

بدايات عرص  من  إنسانوي   ،Gian Francesco Poggio Bracciolini، )1380م1459 ـ(  -[[[

النهضة اإليطالية. نجح يف اسرتداد عدد كبري من النصوص الالتينية الكالسيكية حيث كان أغلبها 

طي النسيان يف مكتبات الرهبانية األملانية والفرنسية ونرش نسخاً مخطوطة بني املتعلمني.

وشاعر  رياضيات  وعامل  معامري  )م1472 ـ Leon Battista Alberti، )1404،مهندس   -[2[

إيطايل ,إنسانوي، كام كان أيضاً مختّصا بعلم التشفري، فهولغوي وفيلسوف وعامل آثار وموسيقار، 

ويعد أحد أكرث الشخصيات متعددة الجوانب الفنية يف عرص النهضة. كثريا ما يعرف باسمه األول 

ليون، وخاصة يف اللغات األجنبية.

اصغر  وعيل  يوسفيان  جواد  ج]،  اجتامعي،  انديشه  تاريخ  بكر،  وهري  بارنز،  اي،  اتش،   -[3[

مجيدي، امريكبري، 389]هـ.ش، ص333و334.

ـ Philip IV of France، )1268، تحت حكمه، بلغت مملكة فرنسا أوجها السيايس  ]4]- )م1314 

واالقتصادي يف القرون الوسطى. كانت فرنسا بسكانها البالغني البالغة آنذاك 3] مليون نسمة، أكرب 

الدول املسيحية سكاناً ويعترب املؤرخون فيليب الرابع أول ملك يريس دعائم دولة حديثة بسلطة 

مركزية قوية، معتمدا عىل مجموعة من املستشارين الذين كانوا يسمون آنذاك بالقانونيني.
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يجب أاّل ننىس أّن أّول منوذج للدولة الحديثة يف الغرب الحداثوي 

هو الدولة املطلقة(.

من  وكان  الكاثوليكية،  للكنيسة  املناوئني  أشّد  من  دوبوا  كان 

مرّوجي النموذج الفرنيس للعلامنيّة]1] ومن دعاة هيمنة امللك عىل 

األرايض  يف  برجوازية  إصالحات  بإجراء  املطالبني  ومن  الكنيسة 

الزراعيّة. 

قد ال ميكن أْن نطلق عىل دوبوا عنوان )الليربايل( بصورٍة دقيقة، 

الليربالية،  لنشوء  املناسبة  البيئة  الرابع عرش  القرن  تتبلور يف  إذ مل 

الفرتة(،  هذه  يف  الفكريّة  املدرسة  هذه  عن  البحث  ميكن  وال 

بعض  الحقاً  أعادت  قد  الكالسيكية«  الليربالية  »النظريّة  ولكن 

جوانب أفكاره وآراءه. فعىل سبيل املثال كانت رؤية دوبوا املناوئة 

إلرساء  جهوده  وكذلك  صالحياتها،  بتحديد  ومطالبته  للكنيسة، 

علامنيّة  تغيريات  إيجاد  يف  ومحاوالته  معلَمن  دويّل  قانويّن  نظام 

أسس  تقويض  أوتأكيده  الديني،  طابعه  إلزالة  القضايئ  النظام  يف 

االقتصاد اإلقطاعي، كّل ذلك هي من القضايا التي تطرحها الليربالية 

ير  أّن »يب  الرغم من  الليربالية. عىل  الثورات  الكالسيكيّة، وكذلك 

دوبوا« مل يَُعد من منظري الليربالية الرئيسني، ولكّن ال شّك يف أّن 

الفكريّة عىل  البوصلة  القانونيّة والسياسيّة ساهمت يف توجيه  آرائه 

مدى ثالثة قرون الحقة، لتنتهي إىل النظرية الليربالية.

كيفية  يف  دوماً  يفّكر  وكان  للمسلمني،  لدوداً  عدّواً  دوبوا  كان 

االستيالء عىل بيت املقدس )الذي مل يكن تحت هيمنة الصليبنّي 

لتنصري  عديدة  الصدد خططاً  بهذا  قّدم  الرابع عرش(، وقد  القرن  يف 

]]]- Laïcité أوFrench secularity أي العلامنّية الفرنسّية.
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املسلمني الرشقينّي، وللحّد من نفوذهم وتقليل أعدادهم، وإطالق 

من  بعد  ما  يف  أصبحت  )التي  املسيحية،  ونرش  التبشري  حمالت 

األساليب الخاصة لتوسيع املستعمرات(. ومن الخَدع التي استعملها 

تدريب  اقرتح  إذ  الجنسيّة،  االغرائات  عىل  االعتامد  الصدد  بهذا 

مجموعة من النساء األوروبيّات ليتمكّن من اغراء الرجال املسلمني 

ليتحّولوا  املسلمني،  الدين  رجال  والسيام  بهم،  والزواج  الرشقيني 

تدرّجاً إىل الديانة املسيحية. ومام قيل يف هذا املوضوع: )إّن دوبوا 

كان يقول دّربوا مجموعة كبرية من ذوات الجوراب األزرق )كناية عن 

الفتيات املسيحيات األروبيات( ليتزوجن برجال الدين الرشقيني. بعد 

الزواج يستطعن تنصري الرشقيني وتحويلهم للمسيحية(]1].

مارسيليوس من بادوفا

 1343 عام  يف  واملتوىف   1[[0 عام  يف  )املولود  مارسيليوس 

للميالد( كان من أهايل مدينة »بادوفا«]]] يف إيطاليا. درس يف الكنيسة 

الزمن، وعيّنه  مدًة من  باريس  رئيسا لجامعة  الطب، وأصبح  وتعلّم 

البابا )يوحنا الثاين والعرشون(]3] قاضيّاً رشعيّاً يف كنيسة بادوفا. كان 

مارسيليوس )الذي يُعرَف أيضاً بـ»مارسيليوالبادايف«( يستلهم آراءه 

الفلسفيّة من كتابات »ابن رشد«، وكان يرى ــ كسائر املتأثرين بابن 

ـ إمكانية قيام دولة غري دينيّة تستطيع توفري سبل  رشد املعارصين لهـ 

العيش الوفري والسعادة لألفراد، وكتب مع »جان جاندون«]4] وهومن 

]]]- هري امرسون فازديك، مارتني لوتر، ت:فريدون بدره أي، رشكت انتشارات علمي وفرهنيك، 

383]هـ.ش، ص4.

القرن  بداية  يف  دستوراً  مواطنوها  أقّر  البالد.  فينيتوشامل  بإقليم  إيطالية  مدينة   ،Padova  -[2[

.)credenza( الحادي عرش، يتكون من مجلس عام أوجمعية ترشيعية وهيئة تنفيذية

[3[- Pope John XXII، )1244 م1334 ـ(

]4]- )م1323 ـ John of Jandun، )1285، كاتب ومفكّر سيايس فرنيس.
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املتأثرين بابن رشد أيضاً كتاب »حامي السالم«]1]. كان مارسيليوس 

من دعاة »الدميقراطية اإلنسانويّة«، وتوجد يف آرائه مالمح من النزعة 

لنشوء الليربالية  ُممتدرّجاً  الفرديّة والنفعيّة، األمر الذي نعّده متهيداً 

عىل الصعيد النظري.

القرن  بدايات  اإلنسان يف  مارسيليوس عن  قّدمها  التي  القراءة  إن 

الرابع عرش أصبحت فيام بعد من أساسيات الرؤية الليربالية لإلنسان. 

يقول  ونفعي.  فردّي  إطاٍر  اإلنسان يف  مارسيليوس حقيقة  لقد عرّف 

 Social thought from lore( بارنز«]]] و»بيكر«]3] يف كتابهام املعَنون«

to science(]4] حول الجوهر الليربايل يف قراءة مارسيليوس لإلنسان:

متشابهة  آرائه  وبدت  األبيقوريني]5]  طريقة  مارسيليوس  »اتبع 

أمثال »ميكيافييل« و»هوبز«]]] و»بنثام«]]] يف  الالحقني من  آراء  مع 

[[[- Defensor pacis

]2]-)م1968 ـ Harry Elmer Barnes، )1889 ، أستاذ يف جامعة كولومبيا األمريكية. متخصص 

بعلم التاريخ واالجتامع.

]Howard S. Becker، )1928 -[3 ـ إىل اآلن(، أستاذ يف جامعة شيكاغواألمريكية، ومتخصص 

يف الفلسفة وعلم االجتامع.

[4[- Social Thought From Lore to Science, two volumes, Heath, c. 1938, 3rd 

edition published in three volumes, Dover, 1961.

]5]- األبيقورية أواملذهب األبيقوري يُنسب إىل الفيلسوف اليوناين أبيقور )340 ق.م ـ 270 ق.م(، 

األسمى،  الخري  اللذة هي وحدها  أن  مؤداه  فلسفي  قرون، وهومذهب  أنشأه وقد ساد ستة  الذي 

واألمل هووحده الرش األقىص، واملراد باللذة يف هذا املذهب ـ بخالف ما هوشائع ـ هوالتحرر 

من األمل واالهتياج العاطفي.

بإنجلرتا  عرش  السابع  القرن  فالسفة  أكرب  أحد   ،Thomas Hobbes، )1588 م1679 ـ(  -[6[

وأكرثهم شهرة خصوصا يف املجال القانوين حيث كان باإلضافة إىل اشتغاله بالفلسفة واألخالق 

والتاريخ، فقيهاً قانونياً ساهم بشكل كبري يف بلورة كثري من األطروحات التي متيز بها هذا القرن 

عىل املستوى السيايس والحقوقي. 

قانوين  ومصلح  إنكليزي،  وفيلسوف  قانون  )م1832 ـ Jeremy Bentham، )1748،عامل   -[7[

النفعية  القانون األنجلو-أمرييك. ويشتهر بدعواته إىل  الرائد يف فلسفة  واجتامعي، وكان املنظر 

وحقوق الحيوان.
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يتعاونون  ــ  رؤيته  وفق  ــ  فاألفراد  والنفعية.  الفردانيّة  قضية  تناوله 

آراء  حول  »آلن«  يقول  النفعيّة.  لعقولهم  وفقاً  معاً  أويتخاصمون 

باباوات  آراء  متاماً  تخالف  التي  والفردانيّة  النفعيّة  يف  مارسيليوس 

ينقد  الذي  الرأي  إّن هذا  آراء »توما األكويني«]1]:  الكنيسة والسيام 

بشّدة املسيحيني األصالء يف العرص الوسيط يشبه رأي ميكيافييل، 

السامي  األخالقي  األساس  يرتك  إنّه  هوبز.  رأي  من  وهوقريب 

مع  والباطل  الحّق  لثنائية  عالقة  أّي  يرى  وال  »للنفعيّة«،  وينترص 
الحياة األخرويّة، وال توجد لها أّي آرصة مع نظم الكون.(]]]

هواإلنسان،  مارسيليوس  قراءة  وفق  والقانون  السلطة  مصدر  إن 

للكنيسة  نقده  ويف  أفكاره  تنظيم  يف  اعتمدها  إنسانويّة  رؤية  وهذه 

النظرية  رّواد  من  مارسيليوس  نعّد  أْن  ميكن  لذا  الكاثوليكيّة. 

الديني  واإلصالح  والعلامنية  اإلنسانوي  الطابع  ذات  الدميقراطية 

الليربالية خالل النصف  وغريها من املفاهيم األساسيّة يف النظريّة 

األّول من القرن الرابع عرش امليالدي.

نيكولومكيافييل

ولد مكيافييل عام ]]14 وتويف عام ]]15 للميالد. تعود أصوله 

بسبب  بـ»ميكيافييل«  شهرته  وجاءت  اإليطالية،  فلورانسا  ملدينة 

يف  اشتغاله  عن  فضالً  نصوصه.  يف  طرحها  التي  السياسية  آرائه 

مرسحيته  تَُعّد  إذ  أيضاً،  ومرسحيّاً  شاعراً  كان  فإنّه  السيايس  الفكر 

من  إيطايل  كاثولييك  وقديس  قسيس   ، Saint Thomas Aquinas، )1225 م1274 ـ(-[[[

الرهبانية الدومينيكانية، وفيلسوف والهويت مؤثر ضمن تقليد الفلسفة املدرسية.

[2[- Sanders, Thomas, protestant concepts of church and state.Historical 

Backgrounds and App roaches for the future, New York. Holt. Reinehart and 

Winston, p.p 82-85.
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حتّى  إيطاليا  يف  الشهرية  الكوميديّة  املرسحيات  من  )ماندارك(]1] 

اآلن، فهومن املؤثرين يف الرسد القصيص والنرث. إذ ميكن أن نعّد 

ذلك دليالً عىل اتّباعه لنهج »«جيوفاين بوكاتشيو» الذي رسمه يف 

األدب الغريب خالل القرن الرابع عرش، وقد تطّور الحقاً يف القرنني 

السابع عرش والثامن عرش وتبلور يف إطار »الروايّة«.

كان مكيافييل مفّكراً حداثويّاً وأمنوذجاً لطبيعة النفس البرشيّة يف 

السيايس هوالجانب األنضج  الجانب  إن  التنوير.  إبّان عرص  الغرب 

الفلسفة  إّن  نقول  أْن  وميكن  وآرائه،  نصوصه  مجموعة  يف  واألبرز 

السياسيّة امليكيافيلّية]]] متثّل الوجه الظاهري والباطني للسياسة الغربية 

الحديثة، وإّن الُعنف والرذيلة والخداع وحّب الهيمنة الكامنة فيها تروي 

الجوهر الباطني والخفّي يف حقيقة السياسة التي تبّنتها الحداثة. 

تحّدث مكيافييل يف كتابَيه »األمري«]3] و»نقاشات حول ليفي«]4] 

للمنظور  متاماً  وينحاز  الحديثة،  السياسة  يف  النفسانيّة  الروح  عن 

السياسية  لنظرته  أساساً  ذلك  من  متخذاً  السلطة،  عن  الحداثوي 

للعامل واإلنسان.

النظريات  قواعد  أرىس  وهومن  علامنيّاً،  كاتباً  مكيافييل  كان 

[[[- The Mandrake

وفقاً   ،)Machiavellian mask( املكيافييل  أوالقناع   )Machiavellianism( املكيافيلية   -[2[

الكفاءة  يف  )الخداع(  واالزدواجية  املكر  »توظيف  هى  اإلنجليزي،  أوكسفورد  قاموس  لتعريف 

السياسية أويف السلوك العام«، وهوأيضاً مصطلح يعرب عن مذهب فكرى سياىس أوفلسفى ميكن 

تلخيصه يف عبارة »الغاية تربر الوسيلة« وينسب إىل الكاتب مكيافييل.

[3[- The Prince

]Discourses on Livy  -[4، كرس مكيافييل كتاب األمري لتقديم املشورة لحاكم اإلمارة وبعبارة 

الجمهورية  بنية وحسنات  تفسري  إىل  ليفي  نقاشات حول  كتاب  بينام هدف  امللكية  نوع  أخرى 

وهوشكل من أشكال الحكم القائم عىل مستوى معني من القبول والسيطرة الشعبية.
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وهي  السياسية،  السلطة  عن  الحداثويّة  بقراءته  الحديثة  السياسية 

وبهذا  اإلنسانوّي،  املنحى  ذات  النفعيّة  تتمحور حول هيمنة  قراءة 

يف  حارضًة  مكيافييل  أرساه  الذي  املنظور  وفق  السلطة  أصبحت 

الليربالية  فيها  مبا  كافّة  الحديثة  واأليديولوجية  الفكريّة  السجاالت 

يف  السيايس  النشاط  تطرح  إذ  مكيافييل،  آلراء  تحصيالً  تُعد  التي 

إطار املنظور الحداثوي ملفهوم السلطة )الذي بيّنه مكيافييل(.

بلور  مكيافييل  فإّن  السلطة  ملفهوم  الجديدة  القراءة  إىل  إضافة 

قراءة جديدة وحداثوية أخرى تتناول مفهوم الحريّة، إذ تكون مبنيّة 

االستعامرية  القراءة  هذه  وإّن  االمربيالية،  الهيمنة  من  نوٍع  عىل 

الدعوة  الحرية لدى مكيافييل هي من أسس  واالستثامرية ملفهوم 

للحرية التي تبنتها الليربالية، إذ تبلور ذلك يف الليربالية الكالسيكية 

ويف سائر الليرباليات.

مارتن لوثر وجان كالفن، الربوتستانتّية]1] والكالفينّية]]] والبيوريتانّية]3].

]]]- Protestantism الربوتستانتية هي أحد مذاهب وأشكال اإلميان يف الدين املسيحي. تعود 

أصول املذهب اىل الحركة اإلصالحية التي قامت يف القرن السادس عرش هدفها إصالح الكنيسة 

الكاثوليكية يف أوروبا الغربية. وهي اليوم واحدة من االنقسامات الرئيسية يف العامل املسيحي

]Calvinism -[2، املذهب املسيحي الربوتستانتي الذي أسسه »جان كالفن«. اعتقد الكالفينيون 

أن كالفن سار عىل خطى بولس الرسول والقديس أوغسطني يف تأكيد ما اعتربه سموالله وسيادته 

عىل كل يشء، وتتقاطع أفكاره مع أفكار مارتن لوثر يف أن تربير الخطاة والخالص يحصل عن 

طريق اإلميان فقط وليس باألعامل. ولكن كالفن كان يعتقد باالختيار املسبق، أي أن االنسان بعد 

أن يخطئ ال يستطيع أن ميتلك اإلرادة الحرة للتوبة، أما كل الذين سينالون الخالص فإن الله كان 

قد سبق واختارهم قبل إنشاء العامل.

]Puritanism -[3 أوPuritan، تطهريية أوالبيوريتانية،  مذهب مسيحي بروتستانتي يجمع خليطًا من 

األفكار االجتامعية، السياسية، الالهوتية، واألخالقية. ظهر هذا املذهب يف إنجلرتا يف عهد امللكة 

اليزابيث األوىل وازدهر يف القرنني السادس والسابع عرش، ونادى بإلغاء اللباس والرتب الكهنوتية. 

وتستند تعاليمهم إىل اإلميان بالكتاب املقدس مصدراً وحيداً للعقيدة الدينية من دون األخذ بأقوال 

القديسني ورجال الكنيسة. تأثرت الحركة التطهرية يف نشأتها مببادئ العقيدة الربوتستنتية والسيام 

بتعاليم كالفن وتسفنغيل وبولينغر حتى أطلق بعضهم عىل البيوريتانية اسم الكالفينية.
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وراهب  وهوقسيس   ،14[3 سنة  أملانيا  يف  لوثر«  مارتن  ولد 

مسيحي رفع راية املخالفة واالعرتاض ضّد البنية الفكريّة والتنظيمية 

للكنيسة الكاثوليكية يف سنة ]151. كان لوثر ابناً لعائلة ريفيّة فقرية 

االحتجاج  حركة  لوثر  قاد  أملانيا.  رشق  يف  ساكسونيا]1]  والية  يف 

الكنيسة  يف  كبري  بانشقاق  انتهت  التي  الكاثوليكيّة،  الكنيسة  ضّد 

املسيحية، إذ أُّسست الربوتستانيّة يف مقابل الكاثوليكيّة.

تعّد الربوتستانيّة املسيحية قراءة إنسانويّة لهذه الديانة، وتعتمد 

إّن  املسيحية.  واألحكام  التعاليم  يف  املوجود  اليهودي  الرتاث 

انتهت بتأسيس الربوتستانيّة،  التي  مارتن لوثر بحركته االحتجاجيّة 

الرأساملية  النتشار  ــ  قصد  دون  أومن  قصد  عن  سواء  ــ  مّهد 

اإلنسانوّي  الطابع  ذات  الرأساملية  والثقافة  واألخالقيات  الحديثة 

يف  املساهمني  من  يكون  وبهذا  والشامليّة،  الوسطى  أوربّا  يف 
إرساء قواعد الليربالية.]]]

يرى هارولد السيك يف سياق حديثه عن العالقة بني الربوتستانتية 

املسيحية ونشوء الليربالية أّن الربوتستانتية ساعدت يف تطور وانتشار 

االصالح  أّن حركة  يرى  كام  ذلك.  وال شّك يف  الليربالية  الفلسفة 

بتقويضها سلطة الكنيسة الكاثوليكية أوجدت »فلسفة إلهيّة« جديدة 

ممهدة  الرثوات،  توزيع  يف  النطاق  واسعة  تغيريات  بإحداث  تقوم 
بذلك لنشوء دول غري دينية )علامنيّة(.]3]

[[[- Saxony.

[2[- Nestingen, James, Martin Luther: Alife, Minneapolis, MN; Augsburg 

Books, 2005, P.112_114.

377]هـ.ش،  مركز،  نرش  خزاعي،  احمد  داري،  رسمايه  وظهور  دين  تاوين،  ر.هـ.   -[3[

ص140،141،142،145، 49]
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فكرية  مبنظومة  تتميز  مل  لوثر  مارتن  حركة  أّن  من  الرغم  عىل 

منسجمة وواضحة املعامل، ولكّن عمله انصّب عىل خدمة التيارات 

الرأسامليّة الناشئة يف العامل الحداثوي، ممهداً لنرش األفكار النفعيّة 

)وفق ما تريده الليربالية وتياراتها يف القرن السابع عرش(. 

إّن مارتن لوثر مبخالفته للكنيسة الكاثوليكية أصبح ــ عن قصٍد 

ـ عامالً لرتويج األخالقيات ذات التوّجه الرأساميل  أومن دون قصدـ 

لوثر ال  أّن  من  الرغم  فعىل  الليربالية.  الفردانيّة  والنزعة  والعلامين، 

القرن  ليرباليّاً، ولكّنه مّهد لنشوء »الليربالية« يف  أومفّكراً  يعّد منظراً 

السادس عرش.

كان  لوثر  مارتن  أن  إىل  التاريخية  واألدلّة  القرائن  بعض  تشري 

يتظاهرون  الذين  )اليهود  املارانوس(]]]أي  )اليهود  متخّفياً]1]  يهوديّاً 

باعتناق دين آخر غري اليهودية، بسبب الظروف املختلفة(، ويف كثريٍ 

من املواطن كان يعجز عن إخفاء تعلّقه باليهوديّة، إذ كتب يف عام 

3]15 كتاباً بعنوان )عيىس ولد يهوديّاً(، أثنى فيه عىل اليهود واصفاً 

لليهود  انحيازه  يف  كثرياً  أفرط  وقد  املختار«،  الله  بـ»شعب  إيّاهم 

حتّى تسبب بتوجيه انتقادات كثرية له، مام جعله يشكومن انتقادات 

مخالفيه يف كتابه آنف الذكر بقوله:

الظروف  بسبب  اليهودية،  آخر غري  دين  باعتناق  يتظاهرون  الذين  اليهود  امُلتخّفون هم  اليهود   -[[[

املختلفة، ويظلون عىل دينهم يف الواقع. تعود هذه املامرسة بشكل أساس يف األماكن والفرتات الزمنية 

حيث تم اضطهاد اليهود أوتم حظر اليهودية، ما أدى إىل ظهور يهود ميارسون اليهودية يف خفية. )م(

]2]- املارانوس مصطلح أطلق يف األصل عىل يهود شبه جزيرة إيبرييا الذين تحولوا إىل املسيحية 

طوًعا أوقرًسا، والذين ظل بعضهم يعتنقون دينهم اليهودي رًسا. ُعرف املتنرصون يف ذلك العرص 

املكرهني  أي  ـ  األنوسيم  بالعربية مبصطلح  عرفوا  كام  واملتحولني،  الجدد،  باملسيحيني  أيًضا 

نظًرا  الباحثني،  وبعض  املتنرصين  اليهود  هؤالء  أحفاد  استخدامه  يفضل  الذي  وهواملصطلح  ـ 

للداللة املهينة التي متثلها كلمة »مارانو» يف اللغة اإلسبانية حتى اليوم.
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)إيّن أتحّدث مع الكاثوليكيني وكالمي موّجه إليهم. إذا تعبوا من 

وصفي بالكافر فبإمكانهم أْن يسّموين بـ»اليهودي«(]1].

الديني،  الداعية لإلصالح  إّن مارتن لوثر بطرحه األفكار واآلراء 

فمن  اليهود.  ملصلحة   املسيحية  للديانة  التاريخية  البُنية  َحـّوَل 

خالل املقارنة بني آراء الكنيسة الكاثوليكيّة يف القرن السادس عرش 

أْن  وآراء لوثر وغريه من املبلغني الربوتستانتيني املسيحيني ميكن 

يعتمد  الذي  الربوتستانتي  للمذهب  العقائديّة  األسس  عىل  نقف 

عقائد يهوديّة وينصّب يف مصلحة أصحاب رؤوس األموال اليهود 

)الذين يشّكلون الفئة الكربى ألصحاب رؤوس األموال يف الغرب 

منذ عّدة قرون(، وبهذا تكون الربوتستانتيّة حلقة وصٍل بني اليهوديّة 

التي  والنفعيّة  العلامنيّة  القراءة  من خالل  وذلك  الليرباليّة  والنظريّة 

قّدمتها عن اإلنسان والتعاليم األخالقية والعقائد املسيحية.

عىل الرغم من أّن »الربوتستانتيّة املسيحيّة« بدأت عىل يد مارتن 

لوثر، ولكّنها مل تقف عند آرائه ونهجه، بل تعّدت ذلك وتبلورت يف 

قواعد  أرىس  الذي  كالفن«  »جان  مقّدمتهم  يف  يكون  آخرين،  آراء 

جديدة للربوتستانتيّة، ممهداً بذلك وبشكٍل ملحوظ النتشار النزعة 

الرأسامليّة والنفعيّة يف املجتمع الغريب.

يف  )]150م(  عام  فرنسا  يف  كالفن  ولد  كالفن«؟  هو»جان  من 

يف  اللوثري  الربوتستانتي  للمذهب  تحّول  ولكّنه  كاثوليكيّة.  عائلة 

كانت  التي  »سرتاسبورغ«]]]  إىل  ذهب  فرتٍة  بعد  )1533م(.  عام 

]]]- راين هارد كونل، ليرباليسم، ت: منوتشهر فكري ارشاد، طوس، 354]هـ.ش، ص34.

[2[- Strasbourg.
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مركزاً ملنارصي املذهب الربوتستانتي. ثمَّ ذهب إىل »بازل«]1] يف 

سويرسا ونرش كتابه املعروف بعنوان »تأسيس الديانة املسيحّية«]]] 

يف عام )]153م(. من ثّم أصبح كالفن بشكل متدّرج املنظّر الرئيس 

واملتحّدث باسم الربوتستانتيّة يف كلٍّ من فرنسا وسويرسا، إذ أسس 

يف جنيف مدرسًة لرتويج آرائه، ومبرور الوقت تحّول مع أنصاره إىل 

السلطة الحاكمة يف جنيف خالل النصف الثاين من القرن السادس 

أتباعه  عىل  يفرض  كان  إذ  متشّددة،  كالفن  تعاليم  كانت  عرش.]3] 

لالنتباه  الالفت  العيش.  منط  يف  الزهد  من  ونوعاً  خاّصة  ضوابط 

الهداية  لغرض  تكون  أْن  قبل  الصارمة  وأحكامه  كالفن  زهد  هوأن 

وتنشئة الفرد الصالح واالرتقاء املعنوي كانت لغرض ترويج االلتزام 

باألعامل الدنيويّة التي يرافقها الزهد، وهذا ما كان متامشياً مع نزعة 

البارزة لحياة  التي كانت السمة  كنز األموال واألرباح ورأس املال 

أصحاب رؤوس األموال يف القرننَي السادس عرش والسابع عرش.

لقد متثّل الجمهور الرئيس للحركة الكالفينّية بالطبقات العاملة يف 

املجال التجاري والصناعي الذين كانوا مبثابة أحدث فئة اجتامعيّة 

ويف  جنيف  يف  املتمركزون  الكالفينيّون  الدين  رجال  كان  وقتئذ. 

املدن التجاريّة األخرى مثل »أنتويرب«]4] التي كانت مدعومة من مدن 

[[[- Basel.

الالهوت  يعالج  كالفن  جون  مؤلفات  من   ،Institutes of the Christian Religion  -[2[

ويُّدرس عىل  يُقرأ  يزال  الغريب وال  العامل  كبري يف  تأثري  ذات  العمل  يُعد  الربوتستانتي.  النظامي 

نطاق واسع من قبل طالب الالهوت اليوم، نرش العمل باللغة الالتينية يف 1536 )يف نفس الفرتة 

التي حّل فيها امللك اإلنجليزي هرني الثامن األديرة( وترجم إىل لغة »كالفن« األم )اللغة الفرنسية( 

يف عام ]54].

الرشعية والسلطة والتي يجب أن  بأنه املرجعية األوىل ذات  الكتاب املقدس  اعترب كالفن   -[3[

تخضع لها السلطات األرضية، وقد نجح من خالل هذا الفكر بتشكيل حكومة ثيوقراطية يف جنيف 

عرفت بنظامها املتشدد. )م(

]Antwerp -[4، كربى املدن الفلمندية يف بلجيكيا، ومركز مقاطعة تحمل اسمها وعصب الحياة االقتصادية فيها
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صناعية عظمى مثل لندن وآمسرتدام يوجهون خطابهم لهذه الفئات، 

وبطبيعة الحال كانت تعاليمهم تؤيّد رأس املال واألعامل املرصفيّة 

والتجاريّة الواسعة وغريها من شؤون الحياة اليوميّة يف تلك البيئة. بهذا 

ست مبادىء جديدة تتقاطع مع الرتاث الديني السابق الذي كان  أُسِّ

يوبّخ السعي للمنفعة االقتصادية والحصول عىل ما هوغري رضورّي 

تعّد  كانت  التي  القدمية  األفكار  عن  مغايرة  آراٌء  وتبلورت  للعيش، 

الوسيط واملرايب لّصاً... كانت الكالفينيّة يف بادئ األمر تسعى إلدارة 

شؤونها االقتصاديّة الخاصة بها، وكانت متشددة يف ذلك، ولكّنها مل 

تعّد أصحاب رؤوس  االقتصاديّة، ومل  الغايات  مع سائر  تبِد ضّدية 

األموال طبقة تتسبب يف بؤس الفئات والطبقات االجتامعيّة األخرى. 

املنظومة  هي  فلعلّها  فضيلة؛  نفسه  يف  الفقر  تعّد  عادت  ما  أوأنّها 

الفكريّة الدينية األوىل التي أقرّت باألسس االقتصاديّة الحديثة وأثنت 

عليها ومل تُعاِد عمليّة كنز األموال... وبهذا أصبحت الكالفينيّة متثّل 

البنية األخالقيّة للمجتمع املدين والتجاري الحديث... إن مثل هذه 

التعاليم، مع كّل ما فيها من محاسن ومعايب دينية، اعتُمَدت الحقاً 

كوسيلة لتحرير الطاقات االقتصادية وتدعيم الطبقة الربجوازية الناشئة 

وتحويلها إىل قوة اجتامعية منضبطة وفاعلة... لذا ليس من الخيال 

إْن قُلنا إّن الخدمة التي قّدمها كالفن )وإّن كانت مبستوى أقل، ولكنها 

بأدواٍت مل تكن أقّل ضعفاً( للربجوازيّة يف القرن السادس عرش هي 
الخدمة ذاتها التي قّدمها ماركس للطبقة البوليتايّة يف القرن العرشين.]1]

لذا  الرأساملية  ملبادئ  الربوتستانتيّة  كالفن  تعاليم  ملوامئة  نظراً 

واجهت ترحيباً من الرأسامليني الهولنديني يف القرن السابع عرش، 

[[[- Armestrong, Karen/ Holy War/ Mecmillian London Limited/ 198/ P.344
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القرن السابع  الكبار يف هولندا خالل  اليهود  التّجار  )نظراً لحضور 

وأصبحت  الغربية(  للرأساملية  مركزاً  وقتئذ  أصبحت  لذلك  عرش 

الثورة  وُعرِفَت  الكالفينيّة]1]،  منارصي  من  الهولندية  الرأسامليّة 

الثورة  هي   )1[0[ ـ   155[ األعوام  )خالل  الهولندية  الرأساملية 

ذات  الرأسامليّة  بزعامة  حدثت  التي  الغربيّة  الليربالية  الحداثويّة 

التوّجه الكالفيني.

كان  أنّه  والسيام  يهوديّة،  ميول  لوثر(  )كنظريه  لكالفن  كانت 

ميّجدهم يف كتاباته. إن التفسري االقتصادي الذي يستخرجه كالفن 

بعبارٍة  اليهودية.  إطار  يف  الديانة  هذه  تضع  املسيحية  التعاليم  من 

أخرى يعتمد كالفن قراءة يهوديّة للديانة املسيحيّة، ويؤسس منظوراً 

للمصالح  وأقرب  لليهوديّة  ميالً  أكرث  ليكون  الدين  لهذا  حداثويّاً 

الرأسامليّة مقارنًة مع نظريه لوثر.

تشري القرائن التاريخية إىل أّن الكالفينيّة مقارنًة مع سائر مذاهب 

اللوثريّة  الربوتستانتيّة  قبيل  )من  املسيحي  واإلصالح  الربوتستانتيّة 

أوالزوينكليّة]]] أوحركة اإلصالح يف الكنيسة االنكليزية التي أسسها 

»هرني الثامن«، أوتعاليم الحرکة التي ُعرفَت بتجديديّة العامد]3]( هي 

أصحاب  فائدة ملصالح  وأكرث  الرأسامليّة،  للمضامني  احتواًء  أكرث 

هالل،383]،  صهيونيستي،  ومسيحيت  بيوريتانيسم  بروتستانتيسم،  حق،  صاحب  نصري   -[[[

ص35،36،37.

]2]- نسبة إىل حركة اإلصالح الديني التي تزعمها » هولدريخ زوينكيل » يف سويرسا.

 )Huldrych Zwingli  1484 م1531 ـ(

]Anabaptism -[3، تجديدية العامد أواألنابابتست. حركة مسيحية إصالحية، ظهرت يف أوروبا 

يف القرن السادس عرش عىل شكل جامعات متفرقة يف أملانيا وهولندا وسويرسا يف فرتة متزامنة 

مع بداية اإلصالح الربوتستانتي. دعت هذه الحركة لعدم تعميد األطفال ألنهم عاجزون  عن االلتزام 

الديني أوعىل اإلميان بحرية، وطالبت يف الوقت نفسه بتجديد معمودية البالغني سن الرشد، أي 

تعميدهم مرة أخرى يف حال كانوا معمدين يف طفولتهم.
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رؤوس األموال، وهذا نابٌع من روحها اليهوديّة.

املؤرخني  بعض  جعل  لهم  ومتجيده  لليهود  كالفن  انحياز  إّن 

يعّده يهوديّاً متخّفياً]1]، إذ يرون أنّه كان يخفي دينه األصيل ألسباب 

مع  باقرتانها  الكالفينية  املسيحيّة  أّن  التاريخ  لنا  يذكر  خاّصة.]]] 

أهم  من  آمسرتدام  مدينة  جعلت  اليهود  األموال  رؤوس  أصحاب 

املراكز االقتصاديّة يف العامل خالل النصف الثاين من القرن السادس 

عرش، وإّن أصحاب رؤوس األموال اإلنسانويني العلامنيني املنتمني 

للتيار الكالفيني يف هولندا قادوا الحداثة الهولندية، ورّوجوا قراءتهم 

الرأساملية لنصوص التورات التي غلّفوها باآلراء الربوتستانتيّة ذات 

التوّجه الكالفيني. إّن مثل هذا املّد الرأساميل مل يقترص دوره عىل 

استغالل الطبيعة واإلنسان والقّوة العاملة يف أوروبّا، بل راح يؤسس 

حملة استعامريّة لنهب ثروات سائر الشعوب يف خارج أوربّا؛ األمر 

النظام  يف  لليهود  األوليغاريش]3]  املوقع  يكون  أن  إىل  أّدى  الذي 

الرأساميل يتخذ طابعاً سلطوياً]4] أكرث من قبل، إذ تسلّط اليهود يف 

والنرش  الطباعة  حرفة  وكذلك  وتجارته  التبغ  إنتاج  عىل  آمسرتدام 

وتجارة املاس. فضالً عن ذلك فإنّهم )أي اليهود يف آمسرتدام( كانوا 

وقتئذ،  العامليّة  البورصة  عىل  مهيمنني  عرش  السابع  القرن  خالل 

[[[- Crypto-Judaism

]2]- استيون. اف. براون/ آيني بروتستان، ت:فريربز مجيدي، نرش اديان، ]39]هـ.ش، ص61.

السياسية  السلطة  تكون  بحيث  الحكم  أشكال  من  األقلية هي شكل  أوحكم   ،Oligarchy  -[3[

كلمة  العسكرية.  أوالسلطة  أوالنسب  باملال  تتميز  املجتمع  من  صغرية  فئة  بيد  محصورة 

»أوليغارشية« مشتقة من الكلمة اليونانية:أوليغارخيا.وغالبا ما تكون األنظمة والدول األوليغارشية 

مسيطر عليها من قبل عائالت نافذة معدودة تورث النفوذ والقوة من جيل الخر.

]Hegemony -[4، نوع غري مبارش من الحكومة ذات السيادة اإلمرباطورية حيث متارس الدولة 

بدل  القوة  باستخدام  عليها  املسيطر  الدول  عىل  الجيوسياسية  القيادة   )Hegemon( املسيطرة 

السيطرة العسكرية املبارشة.
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ونالوا دوراً أكرث من قبل يف إدارة الرشكات املساهمة العمالقة يف 

تلك الفرتة )من قبيل » رشكة الهند الرشقية الهولندية«]1] و»رشكة الهند 

الغربيّة الهولندية«]]]( وحصلوا عىل أضعاف ما كانوا يحصلونه من 

نهب الرثوات واملصادر الطبيعية املتوافرة لدى الشعوب األخرى. 

والتوجهات  واألخالقيات  الثقافة  وترويجها  بتأثريها  الكالفينية  إّن 

الرأسامليّة مّهدت بشكٍل واسع النتشار الرأسامليّة املهيمنة، ولعبت 

دوراً كبرياً يف ترسيخ أسس النظريّة الليرباليّة الكالسيكيّة.

أسس أتباع جان كالفن يف بريطانيا يف القرن السابع عرش حركة 

يف  إصالحيّة  حركة  فهي  أوالتطهرييّة،  بـ»البيوريتانية«  عرفَت  دينية 

بريطانيا،  يف  كالفن  جان  وتعاليم  آراء  اعتمدت  املسيحيّة  الديانة 

ومنحازة للديانة اليهودية أكرث من كالفن نفسه. لقد لعبت التطهرييّة 

دوراً كبرياً يف صعود نجم »الرأسامليّة« يف بريطانيا وأمريكا، ويتضح 

بريطانيا  يف  الرأساملية  الليرباليّة  أقطاب  أّن  عرفنا  إذا  أكرث  األمر 

و»جورج  كرمويل«]3]  و»أوليفر  لوك«  »جون  أمثال  )من  وأمريكا 

واشنطن«]4] و»بنجامني فرانكلني«]5]( الذين كانوا ينتمون لجمعيات 

ماسونيّة، كانوا من أتباع الحركة التطهرييّة.

ميكن القول إّن التطهرييّة هي املذهب الرئيس ألغلب الليرباليني 

[[[- Dutch East India Company.

[2[- Dutch West India Company.

]3]- )م1658 ـ Oliver Cromwell، )1599، قائد عسكري وسيايس إنجليزي.

]4]-)م1799 ـ 1732( ،George Washington ، أول رئيس للواليات املتحدة )789]-797](، 

اآلباء  وأحد  الثورية،  األمريكية  الحرب  أثناء  القاري  للجيش  املسلحة  للقوات  العام  والقائد 

املؤسسني للواليات املتحدة.

املتحدة  الواليات  مؤسيس  وأبرز  أهم  من   ،Benjamin Franklin، )1706م1790 ـ(  -[5[

األمريكية. كان مؤلفا طابعا صاحب هجاء سيايس؛ عامل ومخرتع ورجل الدولة ودبلومايس.
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والقرن  عرش  السابع  القرن  من  الثاين  النصف  خالل  املاسونيني 

الثامن عرش يف كلٍّ من الواليات املتحدة وبريطاينا.

إّن التطهرييّة )البيوريتانية( التي أّسست عىل يد »ويليام تيندال«]1] 

يف بريطانيا متأثّرة إىل حدٍّ كبري بالديانة اليهوديّة. لقد وردت كلمة 

إّن »البيوريتانية«  اليهوديّة كالتايل:  »البيوريتانية« يف دائرة املعارف 

األخالقيّة  أسسها  وإّن  اإلنجليزيّة،  الطريقة  عىل  التهويد  تعني 

كالفينّي  رجل  قواعدها  أرىس  لقد  التورات.  تعاليم  مع  متاماً  تتفق 

بروتستانتي يدعى »ويليام تيندال« وانترشت يف بريطانيا، وهي فرع 

من فروع الكالفينيّة.

يف الوقت الحارض ميكن أْن نعّد الربوتستانيني اإلنجليكيني يف 

للتطهرييّة،  امتداداً  األنجليكانية(  الكنيسة  )أتباع  املتحدة  الواليات 

بتعاليم  بعيد  متأثّرة إىل حدٍّ  الخارجيّة األمريكية  السياسة  إّن  ويقال 

التطهريية. ولكّن األمر الالفت لالنتباه هوارتباط التطهرييّة باليهوديّة. 

التطهرييّة يف الفصل املخصص  اليهوديّة تعرّف  إّن دائرة املعارف 

كاليهوديّة  تتضمن  التطهريية(  )أي  أنها  والسيام  اليهود«،  بـ»أنصار 

فلسفة دنيويّة غري أخرويّة، األمر الذي ساهم بشكل واسع يف ترسيخ 

اتخذ  لليهود  إّن هذا املذهب املنارص   .)Capitalism( الرأساملية

من الرثوة ركناً رئيساً يف تنظريه ودعم عملية تأسيس النظام الربملاين 

قبل  من  ساهم  وقد  الناشئة،  الرأساملية  الربجوازيّة  للطبقة  وانترص 

يف ترسيخ الربوتستانتيّة ذات التوّجه الليربايل وإنضاجها. إّن تعلّق 

التطهرييّة باليهوديّة وانحيازها لها جعلها تسبق كّل الحركات املناظرة 

القرن  يف  بروتستانتي  انكليزي  ومصلح  باحث   William Tyndale، )1494 – 1538م(  -[[[

السادس عرش.
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لها يف دعم اليهود. ويف حقيقة األمر إن التطهرييّة ليست إاّل تهويداً 

بريطانيّاً، إذ إنها تطبق تعاليم التورات بكّل دقّة، وأعطت لـ»القديس 

بولص« )الذي كان مؤسس التعاليم النرصانيّة لبني اسائيل( مكانة 

مرموقة داخل هذه الحركة. إضافة إىل أّن التطهرييني كانوا يساوون 

وسّموا  جديدة،  يهوديّة  هويّة  اكتسبوا  فإنّهم  واليهود،  أنفسهم  بني 

و»سارا«  و»عاموس«  »صاموئيل«  قبيل  من  يهوديّة  بأسامء  أبناءهم 
و»جوديت«.]1]

إثْر ظهور »الربوتستانتيّة« يف الديانة املسيحيّة انترشت واتسعت 

تعاليم  انترشت  إذ  وأمريكا.  أوروبا  أرجاء  يف  املختلفة  مذاهبها 

والرنوج  الدمنارك  إىل  ووصلت  أملانيا  شامل  يف  لوثر  مارتن 

والسويد وفنلندا. أّما أنصار » هولدريخ زوينكيل« فقد نرشوا تعاليم 

زعيمهم يف سويرسا ومناطق مختلفة يف النمسا وهولندا. ويف عشيّة 

الربوتستانتي األشهر  الكالفينيّة بصفتها املذهب  ُعرفت   1550 عام 

أجزاء سوسريا وهيمنت  انترشت يف بعض  إذ  أوروبّا،  واألقوى يف 

يف »بازل« و»جنيف«، واتسعت رقعتها وصوالً إىل فرنسا وهولندا، 

كالفن  تالمذة  أحد  طريق  عن  أسكتلندا  يف  أنصاراً  لها  ووجدت 

واملسّمى بـ»جون نوكس«]]]. أّما »ويليام تيندال« الذي كان كالفينيّا 

ومتخصّصاً برتجمة الكتاب املقّدس مل يعّد اإلصالح الحداثوي يف 

الكنيسة اإلنجليزيّة كافياً، ودعا إىل إصالحات أكرث وأوسع وانتهى 

إىل تأسيس مذهب عرف بـ» البيوريتانية« )التطهرييّة(.

من  باملزيد  يطالبون  بريطانيا  يف  كالفن  جان  أتباع  كان 

]]]- ر.اتش. تاوين، دين وظهور رسمايه داري، ص:253،258،259،266،267. 

]2]- )م1572 ـ John Knox، )1514، مصلح ديني اسكتلندي وقائد حركة اإلصالح الربوتستانتي، 

إذ كانت له اليد الطوىل يف نقل البالد من الكاثوليكية إىل الربوتستانتية.
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اإلصالحات، وعملوا عىل تطهري الكنيسة، ومن هنا أُطلَِقت عليهم 
[1[.)Puritans( تسمية »ذوي الدين الطاهر« أوالتطهرييني

إىل  عرش  السابع  القرن  بدايات  يف  التطهرييّة  تحّولت  لقد 

والرأسامليّة  املتمّولة  اليهوديّة  األوساط  تجمع  وثقافيّة  دينيّة  مظلّة 

يشعرون  كانوا  وألنّهم  االستعامريّة.  األطامع  ذات  الربيطانيّة 

راحوا  اإلسبانيّة،  واإلمرباطوريّة  الكاثوليكيّة  الكنيسة  بني  بالتقارب 

يعتمدون شعارات الحركة التطهرييّة ذات املضمون الديني من أجل 

ولرتويج  واملعنويّة  املاديّة  الربيطانيّة  اإلمرباطورية  إمكانات  بسط 

»الرأسامليّة« ودعم السياسات االستعامريّة الربيطانيّة وبالتايل دحر 

اإلمرباطوريّة اإلسبانيّة الكاثوليكيّة.

مع  متآلفة  بريطانيا  يف  العلامنيّة  الرأسامليّة  الطبقة  كانت 

من  املسيحيّة  دعاة  من  نفسها  وقّدمت  اليهوديّة،  األوليغارشيّة 

خالل ترويجها تعاليم املذهب التطهريي، وبهذا النهج استطاعت 

يف  العاملة  الُدنيا  الطبقات  وتحّفز  الدينية  العواطف  تستقطب  أن 

من  متخذًة  األمريكيّة،  القارّة  إىل  للهجرة  والصناعة  الزراعة  مجال 

البيئة الجديدة )أمريكا( مكاناً بكراً لرتويج تعاليمها دعامً للرشكات 

بعد ذلك تحت  القارّة، ولتصبح األخرية  أرجاء هذه  الرأسامليّة يف 

الديني.  التطهريي  التيار  من  املدعومة  اليهوديّة  الرأسامليّة  هيمنة 

الجديدة  األرض  يف  والرأسامليّة  واملاسونيّة  التطهرييّة  مثلث  إن 

التي ُعرِفَت الحقاً بـ»الواليات املتحّدة األمريكيّة« كان تحت قيادة 

لنشوء   األجواء  مّهدوا  من  وهم  اليهوديّة،  األوليغارشيّة  األوساط 

]]]- ماكس فيرب، اخالق بروتستانتي وروح رسمايه داري، عبدالكريم رشيديان، بريسا منوتشهري 

كاشاين، رشكت انتشارات علمي وفرهنيك، 373]هـ.ش، ص:176،184، 89]، 190.
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الواليات  )جمهورية  أي  والرأسامليّة«،  املاسونيّة  »الجمهوريّة 

األيديولوجية  مبثابة  الكالسيكية  الليربالية  كانت  لقد  املتحدة(. 

األوىل للرأسامليّة املاسونيّة اليهوديّة، ومثلّت التطهرييُّة )مبختلف 

بل ميكن  الكالسيكيّة،  لليرباليّة  املطلوب  الديني  الوجه  تفرعاتها( 

الرأساملية  وللطبقة  لليربالية  األنسب  الديني  الوجه  مثلّت  القول 

الحداثويّة واالستعامر العابر للحدود.

يقول »تاوين«]1] يف أهميّة التطهرييّة يف بريطانيا:

يف  واألهم  األبرز  هوالتحّول  وانتصارها  التطهرييّة  نشوء  )إّن 

الواقعيّة  الدينيّة  اإلصالحيّة  الحركة  فإنّها متثّل  السابع عرش،  القرن 

امللك  انفصال  حادثة  األهميّة  حيث  من  وتفوق  بريطانيا،  يف 

ثيودور]]] من كنيسة روما، فبصمودها ونضالها تحررت بريطانيا من 

النظام القديم وأصبحت حداثويّة... يرى ناقٌد مخالف بهذا الصدد 

هذه  )بؤرة  لندن  مدينة  هي   التطهرييّة  لنشوء  الرئيس  »السبب  أّن 

)االستعامريّة(  تجارتها  خالل  من  وذلك  للفنت(،  املثرية  العصابة 

السلع املصنوعة يف  إّن  الربيطانيّة.  التي عّمت اململكة  والعامليّة 

مختلف  بني  وتنرشه  املدن  لسائر  املتفيّش  الداء  هذا  تنقل  لندن 

َمت مدن ومحافظات بأكملها«. ويف  الفئات االجتامعيّة، وبهذا سمَّ

النكرش]3]، املدن املتخصصة بصناعة النسيج، كانت مبثابة الجزر 

الحاضنة للتطهريية يف بحر الكاثوليكيّة الرومانيّة الذي كان يحيط 

التاريخ  ]]]- )م1962 ـ Richard Henry “R. H.” Tawney، )1880، متخخص بريطاين يف 

السيايس واالجتامعي واالقتصادي.

]2]- أي: هرني الثامن )Henry VIII( الذي لعب دوًرا هاًما يف انفصال كنيسة إنجلرتا عن الكنيسة 

الكاثوليكية.

]Lancs -[3، من املقاطعات التاريخية يف إنجلرتا،  برزت خالل الثورة الصناعية كمنطقة تجارية 

وصناعية.
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ُعّشاً ملثريي  التي كانت  التجاريّة  بكّل يشء. كام أغلب الرشكات 

الكسبة...  هؤالء  متاجر  من  ناشئ  فإنّه  الراهن  بؤسنا  أما  الفتنة. 

فحتّى أفراد البالط وطبقة األرشاف الساكنني يف سائر املدن صاروا 

يخضعون لهؤالء للحصول عىل منحة أوقرٍض ما، وأطلقوا عليهم 

تسمية املرابني أومصايص الدماء.

يستمّر »تاوين« قائالً: )إن النصوص التي كُِتبَت حول الرأسامليني 

املؤمنني بالتطهرييّة الذين كانوا يشتهرون بإقراض املال، كانت تُكتَب 

عن حقٍد وكراهيّة، فمام قيل يف ذلك هو: أنّهم كانوا يتهربون من دفع 

يعّدهم  )الذين  والفقراء  وللملك  للكنيسة  آخر  ماٍل  أوأّي  أي رضيبة 

ذوو املشاعر املرهفة سادة أجاّلء ومن النبالء(. إنّهم كانوا يرفضون 

أّي تنازالت أورضائب تشمل أموالهم وعقاراتهم، ويتهربون من أّي 

اآلخرين  إّن  العاّمة.  للمصلحة  أووفاء  التزاماً  يفرض  أوحلٍف  عقد 

يحرتمونهم لسلوكهم املاّدي وتفكريهم بعيد املدى وبالتايل ينشغلون 

بكّل ارتياح بكنز األموال والرثوات ومن دون أّي متاعب ومتظاهرين 

العقار  يثمنون  االقتصاد  عىل  بهيمنتهم  وكذلك  والتدين.  بالدين 

ويقّننون السوق، وبسلطتهم التامة عىل املال يديرون املناصب العليا 

التي حصلوا عليها، وبهذا يوسعون بؤرهم املتمثلة بالرشكات(]1].

يف  تطرفاً  األشّد  الربوتستانتي  التيار  بصفتها  التطهرييّة  إن 

وللطبقة  اإلنسانويّة  للرأسامليّة  قّدمت خدمة واسعة  اليهود  منارصة 

األنظمة  أقىس  أحد  نشوء  ذلك  من  ولينتج  اليهوديّة،  األوليغارشيّة 

بالرأسامليّة  املتمثّل  البرشيّة،  تاريخ  يف  واالجتامعيّة  االقتصاديّة 

]]]- جورج نافاك، فلسفه تجربه كرا از الك تا بوبر، ت: برويز بابايي، انتشارات آزاد مهر، 384]، 

ص9و10.
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العلامنيّة الحداثوية املبنيّة عىل بحٍر من الدماء واالستثامر واملشاق 

والفقر واملجاعة والظلم والحرمان يف بريطانيا ويف العامل الغريب 

كلّه، وأخرياً يف أرجاء العامل الخاضع لهيمنة الرشكات االستعامريّة 

هذا  تحكيم  يف  كبرياً  دوراً  »التطهريية«  لعبت  لقد  اإلجراميّة. 

والنفعيّة  الفردانيّة  تدعوإىل  كانت  تشأتها  فمنذ  الرأساميل،  النظام 

والحريّة املبنيّة عىل هذين املفهومني، مام جعلها مقرتنة بالليرباليّة 

للنظرية  الرئيس  املنظّر  يعّدونه  الذي  لوك«  إن »جون  الكالسيكية. 

ثورة  أّول  تزّعم  الذي  »أوليفر كرمويل«  الليربالية كان تطهرييّاً. وإّن 

الثورة  هذه  قاد  إذ  تطهرييّاً،  كان  انجلرتا  يف  ليربالية(  )برجوازيّة 

خالل  الربيطاين  الربملان  يف  التطهريين  من  مجموعة  مبساعدة 

يف  الربيطانيّة  الليربالية  الثورة  إّن   .)1[5[( حتّى   )1[4[( األعوام 

الواقع  يف  كانت  املجيدة«]1]  بـ»الثورة  عرفت  التي  )]]]1م(  عام 

بآراء  املتأثّرين  التطهرييني  من  قاَده مجموعٌة  مدبّراً  ماسونيّا  انقالباً 

النجلرتا  ملكاً  اورانج«]]]  »ويليام  تتويج  واستطاعوا  لوك«،  »جون 

ــ  )املاسونيّة  الجمعيات  قبل  من  منّصباً  تطهرييّاً  بدوره  كان  الذي 

السياسية  الهيمنة  اليهوديّة( املستقرّة يف آمسرتدام، ولتكتمل بذلك 

التيار التطهريي. مثّة أمثلة  لليربالية واملاسونيّة من خالل شعارات 

مشابهة أخرى يف بعض األحداث السياسية التي وقعت قبل الثورة 

التي  األمريكية،  الثورة  أوبعدها  الهولنديّة(،  الثورة  )مثل  املجيدة، 

قادها ليرباليون تطهرييون منتمون لجمعيات ماسونيّة.

اليهوديّة  ينب  العالقة  حول  جيّداً  توضيحاً  فيرب«]3]  »ماكس  يقّدم 

[[[- Glorious Revolution.

]William of Orange -[2 أوWilliam III، ويليام الثالث ملك انجلرتا

]3]- )م1920 ـ Max Weber، )1864، عامل أملاين يف االقتصاد والسياسة، وأحد مؤسيس علم 
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والتطهرييّة والرأسامليّة الحداثوية، إذ يقول:

)كان الكتّاب يف تلك الفرتة ]القرن السادس عرش والقرن السابع 

إنجلرتا(  يف  جذورها  )والسيام  التطهرييّة،  جذور  يعّدون  عرش[ 

»تهويداً إنجليزيّاً«. إذا فهمنا قصدهم بالطريقة الصحيحة فيمكن أْن 

أاّل نعّد  الرغم من ذلك يجب  إنّهم مل يكونوا مخطئني. عىل  نقول 

تعاليم  يعتمد  كان  هوتهويد  بل  الفلسطيني،  للتهويد  الوصف  هذا 

التلمود]1] الصارمة عىل مدى قرون طويلة. إّن انتشار التيار التطهريي 

وقراءته لظواهر الحياة كان أكرث نفعاً وفاعليّة من االقتصار عىل ترويج 

رأس املال وتجميعه. لقد دعمت التطهريية منط الحياة الربجوازيّة 

التي كانت هي األكرث عقالنيّة من الجانب االقتصادي. إّن هذا األمر 

هوالعامل الرئيس، بل الوحيد يف تنمية هذه الحياة الجديدة، وبعبارة 

أخرى كان هذا التيار يواظب عىل مهد »اإلنسان االقتصادي« الذي 

ولَِد تّواً. ال شّك يف أن التطهرييني أنفسهم كانوا يعلمون بأّن األهداف 

أحد  إّن  واملال.  الرثوة  لوساوس  وتابعة  متأثرة  كانت  التطهرييّة 

الحياة  إّن منط  بل  الجديدة،  الرأسامليّة  الروح  البنيويّة يف  العنارص 

العقليّة قد ولدت من الروحية النسكيّة والرهبانيّة املسيحيّة التي تبنتها 

الرأسامليّة  بالروح  ُسّمي  الذي  املنظور  ذلك  أسس  إّن  التطهريية. 

تتواءم مع املضامني الرهبانيّة الدنيويّة يف التيار التطهري(]]].

وثيقة  كانت عىل عالقة  الكالسيكية  الليرباليّة  أّن  الرغم من  عىل 

السادس عرش والسابع عرش،  القرننَي  التطهريّة وتعاليمها خالل  مع 

االجتامع الحديث ودراسة اإلدارة العامة يف مؤسسات الدولة.

]]]- Talmud، كتاب تعليم الديانة اليهودية، وهوتدوين لنقاشات حاخامات اليهود حول الرشيعة 

اليهودية.

[2[- Ball, T, Models of power, Journal History of the Behavioural scienes, 1996, p.35
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والربا  املال  وكنز  االستثامري  العمل  إىل  دعوتها  مع  تتفق  وكانت 

القرن  إبّان  الفتاً  فتوراً  الوثيقة  العالقة  هذه  واجهت  ولكْن  والنفعيّة، 

األوىل  املرحلة  عشيّة  التاسع عرش  القرن  الثامن عرش والسيام يف 

من الثورة الصناعيّة وانتاج الِسلَع والحاجة إىل االستهالك واملستمر؛ 

الوضع الذي أّدى حدوث تغيري كبري يف السلوك االقتصادي املهيمن 

والليربالية  الحداثويّة،  الليربالية  بنسختيها  الرأسامليّة  تنشده  الذي 

ذات الطابع الدميقراطي االشرتايك )إبّان القرن العرشين(. لقد نتج 

من هذا التغيري انفصاالً عن التيار التطهريّي، واقباالً عىل املدارس 

الفلسفيّة كـ«اإللحاديّة«]1] و»املاديّة«]]] و»الربوبية«]3] و»الالأدريّة«]4]، 

وتغريّت  اإلصالحيّة]5]،  املاركسيّة  القراءات  بعض  عىل  إقبال  حتّى 

السائد يف  الوضع  باملقارنة مع  العام  الديني  الدينية واإلطار  الثقافة 

أواخر القرن السادس عرش والقرن السابع عرش. ولكن هذا ال األمر ال 

يجعلنا أْن ننكر الدور الكبري الذي لعبته التطهريية يف نشوء الليرباليّة 

الكالسيكية وإسنادها يف القرننَي السادس عرش والسابع عرش، ويف 

بعض العقود من القرن الثامن عرش.

[[[- Atheism

[2[- Materialism

هذه  وبأن  الكون  خلق  عظيم  خالق  بوجود  تؤمن  وفلسفة  ديني  ال  فكري  مذهب   ،Deism  -[3[

الحقيقة ميكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العامل الطبيعي وحده دون الحاجة إىل أي 

دين.

]Agnostic atheism، Agnosticism -[4، اتجاه اومذهب يعتقد ان وجود الله، اوكيان خارق 

للطبيعة اكرب من االنسان واعظم منه قوة غري معلوم وال ميكن معرفة تفاصيله أو إثباته.

[5[- Revisionism.
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األسس الفلسفية لليربالية الكالسيكّية

إنسانويّة(  ــ  )علامنيّة  نظريّة  بصفتها  الكالسيكية«  »الليربالية  إّن 

ناتجة من البُنية الفلسفيّة اإلنسانويّة يف الفكر الغريب، وتبلورت يف 

 )Humanism( إطار العقل الحداثوي النفعّي. إّن حقيقة اإلنسانويّة

تستبطن األنانيّة والجشع، وإّن الليربالية الكالسيكية كسائر النظريات 

النظريات  تبدوبعض  قد  اإلنسانويّة.  الفلسفة  يف  متجّذرة  الحديثة 

الحداثويّة أقرب إىل مدارس فلسفية أخرى متفاوتة ومختلفة، فعىل 

فلسفة  من  نابعة  االشرتاكية«  ــ  »القوميّة  نظرية  إّن  املثال  سبيل 

املدرسة  مبوروث  الوجوه  بعض  يف  متأثرة  تكون  وقد  »فيشتة«]1]، 

»املثالية األملانّية«]]]، يف حني أن الليربالية الكالسيكية تعود أسسها 

الفلسفيّة للمنظور التجريبي. ولكن عىل الرغم من كّل ذلك ميكن 

إرجاع كّل هذه النظريات إىل باطن الفلسفة اإلنسانويّة.

ميكن سد األسس الفلسفيّة للنظرية الليربالية الكالسيكية كاآليت:

• العقالنّية التجريبّية الحداثويّة الناتجة عن العقل 	

الذي  الحداثوي  العقل  إّن  )اإلنسانوي(.  الحداثوي 

هواألساس لكّل فلسفة وتفكري يف الغرب الحداثوي 

العقل  إّن  األّمارة«.  لـ»النفس  ومصداق  هوتجسيم 

)العقل  الحقيقي  للعقل  تضاّداً  يستبطن  الحداثوي 

ومهتّم  للنفعيّة،  وخاضع  نفسايّن  فإنّه  الديني(، 

]]]-)م1814 ـ Johann Gottlieb Fichte، )1762 ، فيلسوف أملاين. واحد من أبرز مؤسيس 

الحركة الفلسفية املعروفة باملثالية األملانية.

الثامن عرش  القرن  نهاية  فلسفية ظهرت يف  األملانية: حركة  املثالية   ،German idealism  -[2[

وبداية القرن التاسع عرش. اعتمدت مفهوم »املثالية« والذي يجزم بأن خواص األشياء تعتمد عىل 

مظهرها للعقل وليست ملكات من أصل اليشء موجودة خارج إدراكنا لها.
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بل  بعقل،  ليس  الحداثوي  العقل  إّن  بالكّميات. 

الحقيقة  البحث عن  إّن  الفضاعة.  هووجه من أوجه 

ليست يف ذات العقل الحداثوي، بل إّن ما هوموجود 

وإّن  والهيمنة،  والسلطة  القّوة  عن  هوالبحث  فيه 

أدوات هذه الهيمنة هي النفعيّة اإلنسانويّة والعلامنيّة.

»عقالً  الحداثوي  العقل  نعّد  أْن  ميكن 

العقل  إّن  الذاتانيّة.  التجريبيّة  لذاته  تجريبيّاً« 

أدوايت وال يسعه النشاط  التجريبي ميتاز بطابعٍ 

غايته  وإّن  والعدديّة،  الكّمية  األمور  يف  إاّل 

بالتجريبيّة  اقرتانه  إىل  أّدت  والسلطويّة  النفعيّة 

واملنهج الحيّس التجريبي املختربي. إّن العقل 

صورة  يقّدم  غاياته  تحقيق  أجل  من  التجريبي 

إذ مل تكن صورة حقيقية  الطبيعة،  اعتباريّة عن 

عن العامل، بل وهمية. إنّه صورة غائيّة للعمل، 

و»ما  »الكائنات«  بني  تفكيكاً  ذاته  يف  ويحمل 

يجب أن يكون«.

 التجريبّية]1]

إّن التجريبيّة )الفلسفة الحسيّة التجريبية( هي أحد فروع الفلسفة 

اإلنسانويّة، ولها صلة وثيقة مع الليرباليّة الكالسيكية، وقد متّخضت 

]]]- Empiricism، توجه فلسفي يؤمن بأن كامل املعرفة اإلنسانية تأيت بشكل رئييس عن طريق 

للخربة  أوأي معرفة سابقة  اإلنسان  أفكار فطرية عند  أّي  التجريبية وجود  تنكر  الحواس والخربة. 

العملية.
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)أي:  أيضاً  األخرَيتنَي  وإن  و»الربغامتيّة«]]].  »الوضعيّة«]1]  عنها 

الوضعية والربغامتيّة( كانتا عىل صلة وثيقة مع الليربالية الكالسيكية 

الربغامتيّة  وكذلك  الوضعيّة  الفلسفة  كانت  لقد  نشأتهام.  عند 

االبستمولوجيا  مجال  يف  تعمالن  والواليات  بريطاينا  من  كلٍّ  يف 

واألخالق واالجتامعيات، وتدعامن الليربالية الكالسيكية ومتهدان 

للنيوليربالية. يقول »جورج نواك«]3] بهذا الصدد:

إّن بريطانيا متلك أقدم تراث للرأسامليّة، وإّن الفلسفة التجريبيّة 

متثّل هذا الرتاث خري متثيل. إّن الصلة بني املنهج التجريبي والنظام 

االجتامعي الرأساميل مل تكن مصادفة، بل هي صلة عضويّة. تعّد 

التجريبيّة )بحكم محتواها النظري( رؤية كونيّة وتلعب دوراً اجتامعيّاً 

بصفتها منهجيّة فكريّة مناسبة للظروف التاريخيّة خدمًة الحتياجات 

الوالدة  من  بدءاً  ــ  املتالحقة  أدوارها  أّن  كام  الربجوازيّة.  الطبقة 

إّن  وأفولها...  الربجوازيّة  بنشوء  مرتبطة  ــ  للَهرَم  ووصواًل  والبلوغ 

التجريبيّة متثّل اإلشكاليّة الفلسفيّة التي واجهها املجتمع الربجوازي 

الكاثولييك يف روما. لقد اقرتبت الفلسفة التجريبيّة يف أبرز أشكالها 

من مواقف الفلسفة املاديّة، وُعدَّت حركًة بنيويّة يف حقل الفلسفة. 

كام عملت التجريبيّة عىل إحياء املاديّة، ومهدت الطريق لنموالعلوم 

الطبيعيّة واالجتامعيّة(]4].

]]]- Positivism، إحدى فلسفات العلوم التي تستند إىل رأي يقول إنّه يف مجال العلوم االجتامعية، 

كام يف العلوم الطبيعية، فإن املعرفة الحقيقية هي املعرفة والبيانات املستمدة من التجربة الحسية، 

الحسية  الطبيعية  الظواهر  عىل  تعتمد  والتي  البيانات  هذه  ملثل  والرياضية  املنطقية  واملعالجات 

وخصائصها والعالقات بينهم والتي ميكن التحقق منها من خالل األبحاث واألدلة التجريبية.

]Pragmatism -[2، مذهب فلسفي سيايس يعّد نجاح العمل املعيار الوحيد للحقيقة؛ رابطا بني 

التطبيق والنظرية، حيث إن النظرية يجري استخراجها عرب التطبيق.

]3]- )م1992 ـ George Novack، )1905، كاتب ومفكّر تروتسيك شيوعي أمرييك.

[4[- Kant, Emanuel, Theory and practice, political writings, ed.H.S Reiss, 

Cambridge, 1991, P.P 77_78.
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إّن الليربالية الكالسيكية بامتالكها خصائص من قبيل »الفردانيّة« 

عىل  اعتمدت  بها،  تتكسب  التي  ولسطحيتها  الجشعة،  و»النفعيّة« 

عن  فضالً  العيش.  موارد  بتأمني  املتخصص  العقل  صور  أبسط 

الضيّقة  العضويّة مع املصالح  الربغامتيّة وصلتها  فإّن ميولها  ذلك 

واملاديّة للطبقة الرأسامليّة جعلتها أكرث تعلّقاً واتباعاً آلراء الفلسفة 

وقد  )برغامتيّة(،  ذرائعية  بتوجهات  املمتزجة  السطحيّة  التجريبيّة 

كان ذلك جليّاً يف تاريخ الليرباليّة الكالسيكيّة منذ القرن السابع عرش 

حتى القرن العرشين. وقد نجد أصوالً بيّنة وواضحة آلراء املدرسة 

الوضعيّة )Positivism( وكذلك الوضعية الجديدة يف نصوص وآراء 

الليرباليني الجدد ذوي النزعة ما بعد الحداثويّة من أمثال »فردريش 

أوالليرباليني  روريت«]3]،  و»ريتشارد  بوبر«]]]  و»كارل  هايك«]1]  فون 
الجدد من أمثال »اشعيا برلني«]4]

املذهب الذّري

الغربيّة يسعى  الفلسفة اإلنسانويّة  مثّة مذهب فكرّي متجّذر يف 

إىل تفسري الكون والوجود من مبدأ الذرّة.]5] متثّلت أحد فروع هذا 

اقتصادي ومنظر سيايس منساوي   ، Friedrich August von Hayek، )1899 م1992 ـ(-[[[

عىل  القامئة  والرأساملية  الكالسيكية  الليربالية  عن  لدفاعه  عرف  منساوية،  مدرسة  من  بريطاين 

أساس السوق الحر.

]2]-)م1994 ـ Karl Popper، )1902 ، فيلسوف منساوي-إنكليزي متخصص يف فلسفة العلوم. 

يعد پوپر أحد أهم واغزر املؤلفني يف فلسفة العلم يف القرن العرشين كام كتب بشكل موسع عن 

الفلسفة االجتامعية والسياسية. 

]3]-)م2007 ـ Richard Rorty، )1931 ، فيلسوف أمرييك. يُعّد، إىل جانب هيالري پوتنام، من 

أبرز ُممثِّيِل الذرائعية.

أفكار  وفيلسوف ومؤرخ  اجتامعي سيايس  منظر   ،Sir Isaiah Berlin، )1909 م1997 ـ(  -[4[

رويس-بريطاين من أهم مفكري القرن العرشين والباحث الليربايل األبرز من أبناء جيله.

قبل  الخامس  القرن  خالل  اليونان  يف  تطّورت  فلسفية  فكرة  الذّري  املذهب   ،Atomism  -[5[

لالنقسام  القابلة  غري  الذرة  من  تتشكّل  للحقيقة  األساسية  العنارص  أن  الذّريون  يعتقد  امليالد. 
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التيار الفكري بالذرية الوجوديّة، ومتظهرت بصورة أخرى يف نظرية 

يف  الذّري  املذهب  هذا  اتخذ  »اليبنيتس«.]]]  لدى  »املونادات«]1] 

حقل السياسة واألخالق وعلم املناهج منحى فردانيّاً، وأصبح داعياً 

للمنهجيّة الفردانيّة يف مجال األخالق والسياسة.

لقراءة  النظري  األساس  متثّل  التي  األنطولوجيّة  الفردانيّة  إّن 

الليربالية الكالسيكيّة عن العامل، تنفي »الكاّلنية الفلسفيّة«]3] ومتنح 

املاهيات  وجود  ينكر  املنظور  هذا  إّن  والذرّة.  للجزء  األصالة 

ومفاهيم أخرى كـ«املجتمع« و»الفئة« و»الطبقة« و»العالَم« ويعّدها 

غري علميّة، إذ يرى الليرباليون والليرباليون الجدد أّن »التوتاليتاريّة«]4] 

أو»الشموليّة« تعتمد هذه األسس الواهية. وهذا ما يجعلهم أْن يعطوا 

األصالة للفرد، وأْن يعّدوا املجتمع مفهوماً اعتباريّاً غري واقعي.

إذن فإّن الفردانيّة أوبتعبريٍ آَخر الذريّة والتفّكر املنِكر ألّي كاّلنيّة 

الليرباليّة  يف  األساسيّة  الفلسفيّة  الفرضيات  إحدى  متثّل  وماهيّة 

يف  العرشين  القرن  يف  واضحة  بصورة  تبلورت  التي  الكالسيكية 

بعد  وترتدُّ  تنعدم  ولكنها  حركة،  لها  الذّرة  أن  ويظّنون  الفضاء.  يف  سابحة  مادة  وهي  واإلتالف، 

ارتطامها. وقد تكّونت الدنيا نتيجة هذه الحركات. ووجدت فرتة من الزمن ثم اختفت. وهذه العوامل 

واألشياء الظاهرية التي وجدت عليها تختلف فقط يف الحجم والشكل وموضع ذراتها.

]]]- يرى الفيسلوف األملاين »اليبتنس« بأن هناك جواهر مركبة فالبد يف رأيه أن تكون هناك جواهر 

بسيطة. هذه الجواهر البسيطة هي التي يسميها »املونادات«، وهي »الذات الحقيقية التي تتكون 

منها الطبيعة«. لقد قيل بحق ان ليبنتز هواعظم من قال بفكرة التفرد. يقول اليبتنس بهذا الصدد: 

ليس للمونادات نوافذ ميكن من خاللها أن ينفذ إليها يشء أويخرج منها. )م(

]2]-)م1716 ـ Gottfried Wilhelm Leibniz، )1646 ، فيلسوف وعامل طبيعة وعامل رياضيات 

ودبلومايس أملاين.

]Holism -[3، الكالنية: هي الفكرة القائلة بأن األنظمة الطبيعية )املادية والبيولوجية والكيميائية 

واالجتامعية واالقتصادية والعقلية واللغوية وما إىل ذلك( وسامتها، يجب أن ينظر إليها عىل أنها 

متكاملة، وليس عىل أنها مجموعة من األجزاء. )م(

[4[- Totalitarianism.
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برلني«  و»اشعيا  بوبر«،  »كارل  أمثال  من  الُجُدد  الليرباليني  آراء 

للمنهَجني  مواكبة  الذّرية  القراءة  هذه  إّن  هايك«.  فون  و»فردريش 

الفردايّن  الجوهر  لتربير  نظريّة  أسساً  تقّدم  إذ  والوضعي،  التجريبي 

لإلنسان واملجتمع وغريها من األمور السياسية والقانونيّة والحقوقيّة 

والتعليميّة والرتبويّة واألدبية والسايكولوجيّة.

أحد  يف  متأثّرة  الكالسيكية  الليربالية  تتبناها  التي  الفردانيّة  إّن 

يرى  الفلسفي.  »ديكارت«]]]  تراث  جوانبها من املوضوعانيّة]1] يف 

ديكارت أّن قراءة اإلنسان بصفته موضوعاً نفسانيّاً تجري من خالل 

قاعدته الفلسفيّة املعروفة التي اخترصها يف عبارة: )أنا أفّكر، إذن 

أنا موجود(، جاعالً من ذلك مبدأ لنظام فلسفّي ما بعد طبيعي، إذ 

سيكون محوره الفردايّن من املحاور األساسيّة والرئيسة واملهيمنة 

القراءة  إّن  تفرعاتها.  سائر  يف  وكذلك  الكالسيكية  الليربالية  يف 

تبلورت  نفسانيّاً(  موضوعاً  )بصفته  الحداثوي  لإلنسان  الفردانيّة 

الفالسفة  آراء  ويف  و»اليبنيتس«  »سبينوزا«]3]  آراء  يف  ديكارت  بعد 

يف  شتّى  بصوٍر  وأثرّت  واألسكتلنديني،  األمريكيني  الوضعيني 

الليرباليّة الكالسيكيّة.

القراءة الحداثويّة لإلنسان

»القراءة  اعتمدت  كافة  الحداثوية  الفلسفيّة  النظريات  إّن 

اإلنسانويّة« لإلنسان. فهي قراءة تعّد اإلنسان للوهلة األوىل حيواناً 

]]]- Objectivism، املوضوعية والواقعية الفلسفية هي االعتقاد بأن الواقع مستقل عن العقل. ابتدأ العرص 

الذهبي لإلبستيميولوجيا املوضوعانية، التي وجدت بداية تكوينها يف واقعية أفالطون، مع ديكارت وفلسفته 

العقلية الخالصة. وامتد تاثريها إىل الفلسفة الغربية، والفكر الغريب، حتى عرصنا الحارض)م(.

يلّقب  فرنيس،  وفيزيايئ  وريايض،  فيلسوف،   ،René Descartes، )1596 م1650 ـ(  -[2[

بـ»أبوالفلسفة الحديثة«.

ـ Baruch Spinoza، )1632، فيلسوف هولندي من أهم فالسفة القرن السابع عرش. ]3]- )م1677 
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نفعيّاً سلطويّاً شهوانيّاً. ويف القراءة الحداثويّة )التي تبلورت يف أواخر 

علم  إطار  يف  عرش  التاسع  القرن  يف  وظهرت  عرش،  الثامن  القرن 

آراء »الماركـ«]1] و»داروين«]]]  أو»البيولوجيا«، والسيام يف  األحياء 

ويف نظرية »التطّور«( يكون اإلنسان نتاجاً لتطّور بيولوجي، إذ تكون 

الفاصلة بينه وبني أجداده فاصلة كّميّة )وليست ماهويّة(. إّن دور الله 

سبحانه يف هذا التغيري البيولوجي حسب رأي أنصار نظرية التطّور 

بـ»الله  القائلة  اليهودية  الفكرة  عىل  يقترص  امللحدين(  غري  )من 

صانع الساعة«. فهي فكرة مل تقترص عىل انكار »الربوبيّة الترشيعية« 

القراءة  هذه  إّن  أيضاً.  التكوينيّة«  »الربوبيّة  تنكر  بل  شأنه،  جّل  لله 

الحداثوية املناوئة للدين تغفل متاماً خلقة اإلنسان التي عرّب عنها 

الله  عنه  عرّب  ملكوتيّاً  تستبطن جانباً  التي  بـ»الفطرة«  القرآين  النص 

سبحانه بقوله: »ونفخت فيه من روحي«]3].

اآلالت«،  يصنع  هو»حيوان  اإلنسانويّة  املدرسة  اإلنسان يف  إّن 

السلطويّة  غاياته  لتحقيق  القّوة  متنحه  يصنعها  التي  اآلالت  وإن 

والنفعيّة، وقد تجّسدت عملية صناعة األدوات واستغاللها لتحقيق 

الفرق بني اإلنسان  إن  الحديثة.  التكنولوجيا  السلطوية يف  الغايات 

والحيوان ــ وفق الفلسفة اإلنسانويّة ــ هوفرق كّمي، إذ يتفوق عىل 

العقل والذكاء فقط.  الفيزيولوجيّة وبامتالكه  الجوانب  الحيوان يف 

وملثل هذا اإلنسان ــ وفق املنظور اإلنسانوي ــ الحّق يف السلطة 

أخالقي  وحكم  قيمة  ألّي  وهواملعيار  العالَم،  وإدارة  والترشيع 

وحقوقي وسيايس.

[[[- Jean-Baptiste de Lamarck.

[2[- Charles Robert Darwin.

]3]- سورة الحجر، اآلية 29.
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إّن الليربالية بنسخها )الكالسيكية( و)الجديدة( و)الدميقراطية ذات 

يعرّفون  الذين  اإلنسانويني  الفالسفة  آراء  تعتمد  االشرتايك(  التوجه 

اإلنسان يف إطار »الفردانيّة« ويعتقدون بأّن اإلنسان ال ميلك متظهراً 

الَجمع  األخرى  املفاهيم  وإن  الفردي،  متظهره  غري  أصيالً  حقيقيّاً 

علميّة، وهي مجرد  اعتباريّة غري  مفاهيم  واالجتامع هي  واملجتمع 

لإلنسان  الحداثوي  الفرداينّ  التعريف  هذا  إّن  توتاليتاريّة.  توهامت 

ميكن أن نجده يف آراء » بيكوديال مرياندوال » و» فرانشيسكوبرتاركا«، 

وإىل حّد ما يف آراء »توماس هوبز« و»جون لوك« و»آدام فرغوسن«]1]. 

الحداثوية  القراءة  يف  متجّذرة  لإلنسان  ونظرتها  الليربالية  روح  إّن 

لإلنسان وتختلف متاماً عن القراءة الدينية، وهي قراءة رافضة لوالية 

الحق ومروجة لوالية الشيطان عىل اإلنسان الغافل والجاهل.

األخالق العلامنّية ــ اإلنسانويّة يف عرص الحداثة

العلامنيّة واإلنسانويّة هي من  إن األخالق املبتنية عىل األسس 

املبادئ األساسية يف النظرية الليربالية الكالسيكية. كام النظريات 

الحداثويّة األخرى أيضاً )مثل االشرتاكيّة والفاشيّة والنسويّة والفلسفة 

املحافظة]]]، فكلّها مستلهمة أومتأثّرة باألنظمة األخالقية الحداثويّة.

عىل الرغم من أّن لألخالقيات الحديثة منطاً واحداً يُوحّدها يف إطاٍر 

عام، ولكّن لهذه الوحدة النوعيّة تنوع وتكرّث يف الوقت نفسه، إذ تجلّت 

يف باطن هذا التنوع األوجه املتعددة لألخالقيات العلامنيّة اإلنسانويّة.

ـ Adam Ferguson، )1723، مؤرخ اسكتلندي ومفكّر متخصص يف فلسفة األخالق. ]]]- )م1816 

املؤسسات  عىل  الحفاظ  تعزز  واجتامعية  سياسية  كفلسفة  املحافظة   ،Conservatism  -[2[

االجتامعية التقليدية يف سياق الثقافة والحضارة. بعض املحافظني يسعى للحفاظ عىل األشياء 

كام هي، مع الرتكيز يف االستقرار واالستمرارية، يف حني أن آخرين يدعون بالرجعيني، يعارضون 

الحداثة ويسعون للعودة إىل »ما كانت عليه االمور«. أُستخدم املصطلح يف سياق سيايس ألول 

مرة يف فرنسا من قبل فرانسوا رينيه دي شاتوبريان عام 8]8].
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ميكن تلخيص خصائص األخالقيات الحديثة يف النقاط اآلتية:

1 ــ تستمّد األخالقيات الحداثويّة معايريها وأحكامها بعيداً عن 

البرشيّة  النفسانيّة  االستقالليّة  وآخراً  أّوالً  وتعتمد  الدينيّة،  الحقيقة 

بعيداً عن الوالية اإللهيّة. بناًء عىل ذلك ميكن أْن نعّد األخالقيات 

اإلنسانويّة رضباً من »العدميّة«]1].

ـ بعّض النظر عن شعاراتها واّدعاءاتها  ]ــ إّن األخالقيات الحديثةـ 

ــ فهي ال تسعى إاّل لتحقيق األغراض والغايات التي متليها النفس 

املفاهيم  إّن  والشهوانيّة(.  النفعيّة  تأكيدها  عند  )والسيام  البرشيّة، 

والتعبريات املختلفة من قبيل الكامل والسعادة والفضيلة والرسور 

والسكينة والحريّة هي كلّها أغلفة لتلك األغراض النفسيّة.

وهي  حداثويّة،  علامنيّة  ماهيّة  الحداثوية  لألخالقيات  إّن  3ــ 

البرشيّة  والنفس  االستكبار  وتربير  لتثبيت  الطرائق  بشتّى  تسعى  ما 

أوتظاهرت  ملحدة،  كانت  سواء  ــ  األخالقيات  هذه  إّن  املستقلّة. 

ذاتها  يف  تستبطن  فهي  ــ  التطهريّة«  »كاألخالقيات  دينيّة  مبفاهيم 

)Subjectivism(، وقد نجد  الذاتايّن  دينيّة واملنظور  أخالقيات غري 

كّل هذه التفرعات واألشكال واألنواع املختلفة متجّسدة يف النفس 

األّمارة.

أمناطاً  الحداثويّة  اإلنسانويّة  العلامنيّة  لألخالقيات  إّن  4ــ 

ومنها  )أوذاتانيّة(  ذهنيّة  ومنها  نسبويّة]]]  تكون  ما  فمنها  متعددة. 

[[[- Nihilism.

املعتقدات  ومعنى  قيمة  ان  تنحوإىل  التي  الفلسفية  النظر  وجهات  إحدى   ،Relativism  -[2[

اإلنسانية والسلوك اإلنساين ليس لها أّي مرجعية مطلقة تقوم بتحديدها.فعملية تقييم املجتمعات 

له  وليس  البرشية  الجامعة  لهذه  الثقايف  التاريخي  النسيج  نتاج  والسلوكيات هي  للقيم  اإلنسانية 

عالقة مبرجعية خارجية مطلقة )إلهية(. )م(
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بني  املوجودة  االختالفات  من  الرغم  عىل  )أوموضوعيّة(.  عينيّة 

مظلّة  املاهيّة وتحت  مستوى  تتوحد يف  كلها  أّن  إاّل  األمناط  هذه 

اإلنسانويّة.

5ــ ميكن تقسيم األخالقيات الحداثويّة عىل »العينيّة« و»الذهنيّة«. 

Utilitarian�( »النفعّية «ومن جهة أخرى نجد تقسيامت متنوعة كـ

املتبلورة  الخياليّة«  و»الحسيّة  و»الذرائعية«  و»الرومانسيّة«   [1[)ism

يف آراء أمثال »ديفيد هيوم« األخالقية.

بصفتها  الكالسيكية  الليربالية  أّن  إىل  التاريخيّة  التجارب  تشري 

آراء  النفعيّة يف  تتواءم مع األخالقيات  أيديولوجيّة واضحة املعامل 

»لوك« و»هيوم« و» هلفتيوس«]]] و»بنثام«، وكذلك مع األخالقيات 

الحسيّة  ــ  )الذهنيّة  واألخالقيات  »كانْت«]3]،  فلسفة  يف  الذرائعية 

ــ  )الكالفينيّة  كانَت األخالقيات  مثلام  آراء هيوم.  العاطفيّة( يف  ــ 

األرباح  لجمع  واملنضبط  الصارم  العمل  تفرض  التي  التطهريّة( 

تصّب خالل فرتة من الفرتات يف مصلحة األهداف الليربالية.

إّن جوهر األخالق )العلامنيّة ــ اإلنسانويّة( مبنيٌّ عىل التفكيك 

ما  وهذا  العامل،  وواقع  األخالقيّة  الحقائق  القيم  بني  واالنفصال 

وقد  اإلنسانويني،  األخالق  فالسفة  آراء  يف  متفاوتة  بصورٍة  ظهر 

تجىّل ذلك يف النظرية األخالقية املثبّته وفق القيم الليربالية، إذ إنها 

اللذي  هوالسلوك  أوترصف  سلوك  أفضل  أن  عىل  تنص  أخالقية  نظرية   ،Utilitarianism  -[[[

يحقق الزيادة القصوى يف املنفعة.

له نظرية  ]2]- )م1771 ـ Claude Adrien Helvétius ، )1715، فيلسوف وموسوعى فرنيس، 

تقول إن الناس كلهم يولدون بقدرات متساوية لكن ظروف الرتبية والتعليم تجعلهم متفاوتني يف 

القدرات.

املعرفة  نظرية  كتبوا يف  الذين  الفالسفة  أهم  أحد   ، Immanuel Kant، )1724 3]-)م1804 ـ[

الكالسيكية. وآخر فالسفة عرص التنوير.
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اعتمدت يف إرساء نظريتها األخالقية عىل آراء الفالسفة الربغامتيني 

واملتخصصني يف فلسفة كانت.

القراءة الحداثويّة ملفهوَمي السلطة والسياسة

إن  إذ  إنسانويّة.  ماهيّة  الحداثوي(  )مبعناه  السلطة  لِمفهوم  إّن 

املذهب اإلنسانوي يعرّف السلطة يف عالقتها بـ»البرش« بصفته نفٌس 

أّمارة، وإّن مصدر السلطة ومعيار »رشعيّتها« يكون يف إرادة اإلنسان 

الحداثوي. إن الجوهر الحداثوي ملفهوم السلطة يؤّدي إىل تقويض 

الذات اإلنسانيّة، إذ تجعل من اإلنسان كائناً مبّذراً ومستهلِكاً للطبيعة، 

وكذلك غريباً يف عالقته مع نظريه اآلخر، وبهذا تُزال األُلفة واملوّدة بني 

األفراد، وتتحول العالقات إىل عالقات نفعيّة تهيمن عليها املصالح.

املفهوم  من  مستمّدة  الحداثويّة  النظريات  كسائر  الليرباليّة  إّن 

الحداثوي للسلطة. إن السلطة يف إطارها الحداثوي متثّل النواة الرئيسة 

للسياسة الحديثة، وإّن النسق العام لسياسات الغرب وسائر النظريات 

السياسية  بالعلوم  املتعلّقة  النظريّة  األبحاث  )كتلك  له  املنتمية 

واإلنسانيّة واالجتامعيّة، وكذلك تطبيقات السياسة الحديثة كاألنظمة 

والتنافس  واألحزاب  والسياسيّة  الحكوميّة  والبريوقراطيّة  اإلداريّة 

السلمي وغري السلمي، ومنط مامرسة السلطة يف املجاالت كافة( 

تعتمد بصورة وأخرى عىل هذه القراءة لهذا املفهوم.

ملفهوم  الحداثويّة  للقراءة  الرئيسة  الخصائص  تلخيص  ميكن 

السلطة كاآليت:

1ـ إّن ملفهوم السلطة يف الفكر الحداثوي صبغة فيزيائيّة]1] وكّميّة. 

فلسفية  أطروحة  هي  الفلسفة  يف  الفيزيايئ(  )أواملذهب  الفيزيائية  النظرية   ،Physicalism  -[[[
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إّن كاّلً من »نيكولومكيافييل« و»توماس هوبز« هام أّول من بنّي وبلور 

للسلطة  بأّن  »هوبز«  يرى  الحداثوي.  املنظور  وفق  السلطة  مفهوم 

صبغة »كّميّة«، وهي تجعل من الطبيعة والعالَم والحياة االجتامعيّة 

والسياسيّة تحت ترصّف اإلنسان الحداثوي )بصفته النفس األّمارة(. 

و»نيوتن«]3]  »غاليلو«]]]  يد  الكالسيكيّة]1] عىل  امليكانيكا  إن ظهور 

)من خالل انتشار العلمويّة »Scientism« بشكٍل واسع( ساهم إىل 

حدٍّ كبري يف إرساء هذه النظرة الفيزيائيّة والكّميّة ملفهوم السلطة. إّن 

نظرة »هوبز« ملفهوم السلطة )السارية يف الفكر والسلوك السيايس 

الغريب( هي نظرة ميكانيكيّة كّميّة فيزياويّة، إذ تبدوالحلقة املكّملة 

ــ  الرياضيّة  اللغة  فكأّن  الغاليليّة،  وامليكانيا  اإلقليديّة]4]  للهندسة 

الفيزيائيّة يف العامل الحداثوّي قد دخلت يف حقل العلوم اإلنسانيّة 

والحياة االجتامعيّة]5].

]ــ إّن لذات السلطة ولجوهرها ويف باطنها طابع »استكباري«. إّن 

السلطة مبفهومها الحداثوي تعّد النفس األّمارة والرغبات اإلنسانيّة 

السلطة  إّن  للقّوة أوما تسّميه بالرشعيّة.  واحتياجاته وإرادته مصدراً 

وجودية تقول إن »كل يشء فيزيايئ«، وإنّه »ال يوجد يشء فوق أوما وراء« املادة الفيزيائية، أو إّن 

كل يشء تابع للامدة الفيزيائية.

]]]- توارد مصطلح امليكانيكا الكالسيكية للداللة عىل املنظومات الرياضية التي أرساها إسحاق 

السابع عرش  القرن  منذ  والتي ظلّت سائدة  كبلر وغاليليوغالييل  نيوتن، بشكل أسايس، ويوهانز 

حتى ظهور النسبية الخاصة والنسبية العامة التي صاغها أينشتاين

]2]- )م1642 ـ Galileo Galilei، )1564، عالِم فليك وفيلسوف وفيزيايئ إيطايل.

]3]-)م1727 ـ Isaac Newton، )1642 ، عامل إنجليزي يعد من أبرز العلامء مساهمة يف الفيزياء 

والرياضيات عرب العصور وأحد رموز الثورة العلمية.

من  ملجموعة  وتخضع  األشكال  اإلقليدية  الهندسة  تدرس   ،Euclidean geometry  -[4[

املسلامت وضعها إقليدس يف كتابه العنارص وهي الهندسة التي تدرس يف املدارس والثانويات.

]5]- للمزيد حول دول املدينة اليونانية وأنظمتها القانونية والحقوقية ينظر:

Jorgensen, B, The History of Greece Philosophy, Hamilton, 1969.
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وحكم  والقسط  العدل  وبسط  الحق  إلحقاق  تسعى  ال  الحداثويّة 

املستضعفني وإجراء األحكام اإللهيّة. بل تسعى الحقاق »اإلرادة 

التابعة للنفس األّمارة«، وألنّها تعامل اإلنسان الحداثوي بصفته فرداً، 

للفرد،  مصاديق  االجتامعية  والطبقات  البرشيّة  املجتمعات  وتعّد 

إىل حدوث  تؤّدي  فإنّها  املنفعة  لتحقيق  وسيلة  األفراد  من  وتتخذ 

الخصومة واملنافسة السلبية بني األفراد وأيجاد الغرابة بينهم.

نفعيّة  غايات  إاّل  تستهدف  ال  الحداثوي  السلطة مبعناها  إّن  3ـ 

الحداثوي  العامل  السلطة يف  إن  اإلنسان.  استعباد  بحتة تصّب يف 

ال تعمل إاّل عىل بسط الظلم واالستكبار يف العامل، وإّن انتشار هذا 

املفهوم وهيمنته هونتيجة لطغيان اإلنسان الحداثوي واعراضه عن 

الحّق والّدين.

يف  املتبلورة  والنظريات  الحديثة  السياسية  العلوم  إّن  4ــ 

الحداثوي  املفهوم  لواء  تحت  تنتظم  كافة  اإلنسانويّة  النزعة  إطار 

اإليديولوجيات  كسائر  أيضاً  الكالسيكية  الليربالية  إن  للسلطة. 

الحداثويّة هي يف مقّدمة النظريات التي تعّول عىل مفهوم السلطة 

تلك  متثّل  الجديدة(  )كالليربالية  وأخواتها  هي  ألنّها  الحداثوي، 

الحديث  العامل  يف  برزت  التي  االجتامعيّة  والطبقات  الفئات 

السلطة  ملفهوم  الحداثوية  القراءة  تعتمد  إذ  الرأسامليّة(  )كالطبقة 

وهي بحّد ذاتها تجسد هذا املفهوم.
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الدميقراطية الحداثويّة

الخطاب]1]  متثّل  اإلنسانويّة،  النزعة  وفق  الدميقراطية  إّن 

والحداثوي  الغريب  العامل  يتبّناه  الذي  والسيايس  االجتامعي 

العام وكذلك  إطارها  البرش يف  فإّن حياة  الواقع  واملستغرب. ويف 

البيئات الثقافية واالجتامعيّة والسياسيّة تتعرّف يف حقل الدميقراطيّة، 

وعىل الصعيد العميل أيضاّ يجري تقييمها وفق املعايري التي تفرضها 

الدميقراطيّة.

واالجتامعيّة،  السياسية  املجاالت  يف  الحداثوي  اإلنسان  إّن 

أحد   نفسه  يعّد  الشخصيّة  والحياة  الفردي  الصعيد  عىل  وكذلك 

الحداثوية  النظريات  ويف  /الشعب«.   Demos »دميوس  مصاديق 

حيوان  إنّه  أي  )دميوس/الشعب(.  بصفته  اإلنسان  يعرّف  أيضاً 

والحكم  الترشيع  ويعّد  للعامل،  مديراً  نفسه  يرى  نفعي  اقتصادي 

من حقوقه!  النفسيّة حّقاً  آَخر يف سبيل تحقيق غاياته  وأّي ترصٍف 

إّن مصداق مفهوم )دميوس( يختلف من أيديولوجية ألخرى؛ ولكن 

يف الليربالية الكالسيكية والليربالية الحديثة والدميقراطية االشرتاكيّة 

يكون الفرد كياناّ أونواة نفسيّة قامئة بذاتها. أّما يف النظريات األخرى 

)كاالشرتاكيّة والنسويّة واالشرتاكية القوميّة( يأخد مفهوم )دميوس( 

تعريفات أخرى. فعىل سبيل املثال يكون الـ)دميوس( منطبقاً عىل 

»البوليتاريا« أو»الِعرق« و»القوميّة« أو»الجنس املؤنّث«. ولكن عىل 

كلّها تحت  الحداثويّة  األيديولوجيات  تتمظهر  ذلك  الرغم من كل 

لواء  الدميقراطية ذات النزعة اإلنسانويّة.

نزعة  ذات  أيديولوجية  )بصفتها  أيضاً  الكالسيكية  الليربالية  إّن 

[[[- Discourse .
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يف  الدميقراطية  إن  الحداثويّة.  الدميقراطية  يف  متجّذرة  إنسانويّة( 

عامل الحداثة تعطي لـ»دميوس« أوللذات النفسيّة أو»البرش بصفته 

نفس أّمارة« حّقاً يف الترشيع والحكم، وتعّده خالقاً للقيم األخالقيّة 

أيديولوجيّة  بصفتها  الكالسيكية  الليربالية  إّن  األمور.  لكل  ومعياراً 

ـ من بني  دميقراطية تضع الفرد الليربايل يف أوىل اهتامماتها، وتؤكّدـ 

كّل التمّنيات الفرديّة ــ مفهوم الحريّة )حريّة النفس األّمارة الفرديّة(. 

إن الحريّة الفردية التي تدعوإليها الليربالية هي حريّة مبنيّة عىل مبدأ 

النفعيّة إذ تنشد غاياتها يف نظام رأساميل علامين إنسانوي.

عند الحديث عن الدميقراطية ذات النزعة اإلنسانويّة لن يكون مثّة 

الجديدة واملاركسيّة. فلذلك  الليربالية والفاشيّة والليربالية  فرق بني 

و»دميقراطية  فاشيّة«  و»دميقراطيّة  ليربالية«  »دميقراطيّة  لدينا  تكون 

اشرتاكيّة« )وكذلك ماركسيّة واستالينيّة(. وإذا كان مفهوم الدميقراطية 

فهذا  الليربالية(  )الدميقراطيّة  بالليربالية  محصوراً  الحارض  وقتنا  يف 

من نتاج قوة األجهزة اإلعالمية لدى القوى العظمى والرشكات التي 

تتبنى هذا النمط من الدميقراطية. فضالً عن ذلك فإّن منظّري الليربالية 

الذين جعلوا من الدميقراطيّة ذات النزعة اإلنسانويّة أمراً مقّدساً زاخراً 

بالفوائد والحسنات ورّوجوا لليربالية الكالسيكية والجديدة بصفتها 

املصداق الواقعي للنظام الدميقراطي، سعوا كثرياً إلقصاء النظريات 

املنافسة. علامً هناك ِمن الليرباليني َمن قَِبَل بوضع نظرية )الدميقراطية 

االشرتاكية( و)األنظمة الليربالية ذات التوجه االشرتايك والدميقراطي 

كالسويد وفنالندا والرنوج( ضمن دائرة األنظمة السياسية الدميقراطية. 

الرأسامليّة  عن  املدافعني  املتشددين  الجدد  الليرباليون  ولكن 

الشخصيّة من أمثال »فردريش فون هايك« فإنّهم يرفضون ذلك متاماً 

ويحرصون الدميقراطية بنسختها الليربالية الكالسيكية والجديدة فقط.
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الحديث  الغرب  يف  اإلنسانوي  الدميقراطي  الخطاب  تبلور 

يف  اإليطالية  فلورانسا  يف  ست  أُسِّ إذ  النهضة،  عرص  أوائل  يف 

واملبادىء  األسس  بعض  طبّقت  حديثة  جمهورية   1300 عام 

الدميقرطي  الطابع  تتبع بعض اآلراء ذات  الدميقراطية. وقد ميكن 

تناولوا  إذ  الكوزاين«،  و»نقوالس  »مارسيليوفيسينو«  نصوص  يف 

الدميقراطية.  أسس  من  الحقاً  أصبحت  التي  املوضوعات  بعض 

)بعد  الغريب  التاريخ  يف  الفكريّة  والسجاالت  النقاشات  غالب  إّن 

مصداق  تعريف  حول  تتمحور  وميكيافييل(  مارسيليووالكوزاين 

إذ كانت غالب  الترشيع والحكم،  الـ)دميوس( وحدوده وحّقه يف 

الجهود الفكرية تنصب يف وضع قاعدة نظريّة منسجمة للديقمراطية 

اإلنسانويّة واشكالياتها العديدة. لقد بادر »جان جاك روسو» الذي 

النهضة إىل وضع قواعد  الفالسفة اإلنسانويني يف عرص  كان أحد 

الدميقراطية ذات النزعة اإلنسانيّة، مبلوراً الفكر الدميقراطي ليكون 

بعد ذلك منعطفاً هاّماً يف تاريخ الفكر الغريب. إّن ما فعله »روسو» 

الفقرية  الطبقات  شمل  إذ  »دميوس«،  مصاديق  رقعة  هوتوسيع 

واملعدمة أيضاً يف دائرة الـ »دميوس«.

إّن الليربالية الكالسيكية بصفتها نظرية دميقراطية ذات نزعة إنسانيّة 

دائرة  توسيع  تعارض  والثامن عرش كانت  السابع عرش  القرننَي  طوال 

الدميوس وترفض شمول الطبقات والفئات الفقرية والنساء، وهذا ما 

نجده يف نصوص »جون لوك« بصفته رائد الليربالية الكالسيكية، وكذلك 

يف آراء »اميانوئل كانط« بصفته املنظّر والفيلسوف املؤثر الذي اعتمده 

الحقاً الليرباليون من أتباع الدميقراطية االشرتاكية والليربالية الجديدة.

)وحسب  املال،  رأس  امتالك  إّن  القائل:  برأيه  كانط  لقد رّصح 
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الفرد  يجعل  الذي  األساس  هوالرشط  والسيادة(  االستقالليّة  تعبريه 

مواطناً ومتساوياً مع سائر املواطنني األحرار، وهذا هوالذي ميتلك 

فسيفقد  الرشط  هذا  فقد  وإذا  والحكم.  والترشيع  التصويت  حق 

السياسية املخصصة للدميوس. يقول كانط بكّل رصاحة  الحقوق 

إّن العاّمل أوالعبيد وكّل من ال ميلك رأس املال يُحرَم من النشاط 

السيايس واالجتامعي]1]، )فضاًل عن ذلك فإّن النساء أيضاً ال ميلكن 

يرى  أخرى  بعبارة  كانط(.  آراء  وفق  املواطنة  حقوق  من  حّق  أي 

كانط أّن مفهوم املواطنة فق املجتمع الليربايل الحديث يشمل من 

ميلك االستقالليّة، وال تتحقق هذه االستقالليّة )التي هي استقالليّة 

اقتصاديّة( إاّل بامتالك رأس املال. يرى كانط أّن الفرد الذي ميلك 

يؤّمن  بل  أخرى،  أومؤسسة  شخص  لدى  يعمل  وال  املال  رأس 

ويتمتع بحقوق  نفسه  فهومستقّل وسيّد  ماله  عيشه من خالل رأس 

املواطنة، وإّن هذه االستقالليّة هي من رشوط »الدميوس/الشعب« 

وفق املنظور الدميقراطي.

و»الكرامة  اإلنسان«  »حقوق  حول  كانط  آراء  من  الرغم  عىل 

الفقراء  يقيص  أنّه  إاّل  االستبداد«،  و»رفض  و»الحريّة«  اإلنسانيّة« 

والطبقات املعدمة من أّي نشاط سيايس واجتامعي ويحرمهم من 

ومن  املال.  رأس  امتالكهم  وهوعدم  واحد  لسبٍب  املواطنة  حّق 

الداعية  شعاراتها  وزيف  الليربايل  للفكر  الظامل  الوجه  يتّضح  هنا 

لحقوق اإلنسان.

ملوجة  مستجيبة  العرشين  القرن  بدايات  يف  الليربالية  نجد  قد 

االعرتاضات والنهضات التي قادتها الطبقات الفقرية يف املجتمعات 

]]]- هارولد السيك، سري آزادى در اروبا، ص: 70_73.
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الغربية، إذ أعطت بعض الحقوق األساسية ملن ال ميلك رأس املال 

وللنساء ولذوي البرشة السوداء؛ ولكن عىل الرغم من كّل ذلك فإن 

الليربالية ما  الظاملة يف جوهر  التمييزي بني األفراد والنزعة  الطابع 

زالت باقية، بل اتسعت وانترشت أكرث من قبل، ما زالت األصوات 

الداعية للحرية والعدالة العامليّة تقمع وتحارب.

اإلنسانيّة«  »الدميقراطية  من  كلٌّ  تبلورها  التي  الخطابات  إّن 

يف  أساسيّة  أدواراً  تلعب  التقّدم«  و»نظرية  اإلنسانيّة«  و»العلامنيّة 

العامل الغريب عىل الصعيَدين النظري والعميل، إذ اعتمدتها الليربالية 

الكالسيكيّة يف منظومتها املعرفيّة. ولكن مع ذلك فإّن العالقة بني 

فثّمة اختالف يف  الثالثة ليست يف مستوى واحد،  هذه الخطابات 

الحداثة  نظريات عامل  التأثري ومقداره، ولكن مع ذلك تجتمع  آلية 

وأيديولوجياتها تحت مظلّة هذه الخطابات.

نظريّة التقّدم]1]

)بكّل نسخها(  الليربالية  الفّعالة واملؤثرة يف  الخطابات  أحد  إن 

هي »نظرية التقّدم«. تبلور هذه النظرية خطاباً يُعّد من األسس الرئيسة 

النزعة اإلنسانيّة« وتذهب اىل استقاللية الذات البرشيّة  يف »تاريخ 

لتقول: إّن العامل الحداثوي مبثابة الفرتة التاريخية األنضج واألفضل 

بـ:  تتمثل  النظريّة  التقّدم وفق هذه  إّن معايري  بها اإلنسان.  مّر  التي 

الحداثوية  القيم  بهيمنة  وكذلك  وتداوله]]]،  املال  رأس  تجميع 

الحديثة]4]، واعتامد  والبريوقراطية  التكنوقراطية]3]  وانتشار  وعقليتها 

[[[- Idea of progress.

[2[- Working capital.

]Technocracy -[3، حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءآت.

]Bureaucracy -[4، تطبيق القوانني بالقوة يف املجتمعات املنظمة.
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إنسانيّة  بنزعٍة  العلامنيّة  إّن  الحديثة.  والعلمويّة]1]والتقنيات  العلم 

ورفض التعاليم الدينية هي من مالزمات نظريّة التقّدم، فهي فرضيّة 

ترى بأّن تقّدم اإلنسان يعني دخوله يف عامل الحداثة وتحديثه، وعىل 

هذا األساس سيكون اإلميان بالوحي )حتّى إْن كان نقيّاً غري ممتزج 

فرد  الظالميّة، وإّن كل  للخرافة واألفكار  انتهاجاً  الحداثة(  بشوائب 

أوكّل مجتمع غري حداثوي يَُعد )متخلّفاً( باملقارنة مع املجتمعات 

واقتصاديّة  علامنيّة  قراءة  عىل  املبنيّة  التقّدم  فرضيّة  إّن  الحداثويّة. 

التدمري  عىل  وقّوتها  واملعّقدة  الحديثة  التكنولوجيا  تعّد  للتاريخ 

دليالً عىل »تقّدم«!!؟ العامل الغريب؛ فإنّها تنبذ وتقيص كل العلوم 

واملعارف املتداولة قبل عرص الحداثة وتعّدها متخلّفة ورجعيّة، أويف 

أفضل األحوال تعّدها منوذجاً ناقصاً وغري مكتمل للعلوم الحديثة. 

الحداثويّة  غري  الشعوب  لرضب  كَعصا  التقّدم  نظريّة  تكون  وبهذا 

وتحقريها، وإلبراز الفرد الحداثوي واملجتمعات الحداثويّة الغربيّة 

يف مكاٍن أعىل مرتبة من غريهم. ولكن عىل الرغم من كّل ذلك فإّن 

يف البيئة الغربية نفسها ظهرت يف شتّى الحقول العلميّة واملعرفيّة 

والتكنولوجيا  التاريخ  وفلسفة  االجتامعيّة  والعلوم  العلم  كفلسفة 

من  )بدًء  الحداثة  بعد  ما  أفكار  ظهرت  واالقتصاد،  واألخالق 

و»هوركهامير«]5]  ل»ماركوزه«]4]  ووصواًل  و»هايدغر«]3]  »نيتشه«]]] 

[[[- scientism.

[2[- Friedrich Wilhelm Nietzsche )1844 م1900 ـ(.

[3[- Martin Heidegge.

بتنظريه  أمرييك، معروف  فيلسوف ومفكر أملاين   ، Herbert Marcuse، )1898 4]-)1979 ـ[

لليسار الراديكايل وحركات اليسار الجديد ونقده الحاد لألنظمة القامئة.

]5]-)1973 ـ Max Horkheimer، )1895 ، فيلسوف وعامل إجتامع أملاين، اشتهر مبجهوداته 

يف النظرية النقدية كعضويف مدرسة فرانكفورت الفلسفية لألبحاث اإلجتامعية.
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وكذلك  و»فايرابند«]4](،  و»كوهن«]3]  و»فوكو«]]]  و»بودريار«]1] 

مبادئ  بشّدة  تنقد  وأفكار  توجهات  وهي  ومعنويّة،  روحيّة  نزعات 

اعتبار  فاقدة ألّي  الذكر، وتعّدها فرضيّة   آنفة  التقّدم  نظريّة  وأسس 

ورضباً من »األوهام« داخل النزعة اإلنسانية، إذ يكون هدفها بسط 

سلطة العامل الحداثوي.

إّن الليربالية الكالسيكية ممزوجة بخطاب نظرية التقّدم، إذ يجد 

التقّدم  نظريّة  يف  الكامن  االستعامريّة  النزعة  ذا  الربغاميت  الباطن 

مجاالً مناسباً للظهور يف الرأسامليّة الليربالية. 

»فرانسيس  وآراء  أفكار  التقّدم يف  لنظريّة  األوىل  البوادر  ظهرت 

بيكون«]5]، واتسعت وانترشت الفكرة الحقاً يف الفكر الغريب.

فلسفة الحق ذات النزعة اإلنسانويّة

االغريقيّة  الحضارتنّي  السائدة واملشرتكة يف  األفكار  إحدى  إّن 

هومصدر  اإلغريق  لدى  الكون  كان  الكون«.  »علم  هي  والرومانيّة 

الحقوق ومعيارها. إّن نظام األفالك والكواكب وفق التفكري االغريقي 

الشبيهة  اآللهة  حضور  وإّن  والخري،  العدل  وفق  يسري  والروماين 

وعامل  سيايس،  ومحلل  وفيلسوف،  ثقايف  منظر   ،Jean Baudrillard، )1929 2007 ـ(  -[[[

اجتامع فرنيس.

[2[- Michel Foucault، )1926 1984 ـ(

]3]- )م1996 ـ Thomas Samuel Kuhn، )1922، مفكر أمرييك أنتج بغزارة يف تاريخ العلوم 

وفلسفة العلوم، كام أدخل إضافات وأفكار مهمة جديدة يف فلسفة العلم.

أي  بالفوضوية،  أفكاره  فيلسوف منساوي، عرفت   ،Paul Feyerabend، )1924_1994م(  -[4[

رفض وجود نسق علمي ثابت ونهايئ.

]5]-)مFrancis Bacon، )1561 _1626 ، فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزي، معروف بقيادته 

للثورة العلمية عن طريق فلسفته الجديدة القامئة عىل » املالحظة والتجريب ». من الرواد الذين 

انتبهوا إىل غياب جدوى املنطق األرسطي الذي يعتمد عىل القياس.
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باإلنسان وغري املقّدسة كـ )»زيوس«]1] و»يوبيرت«]]] و»أفروديت«]3] 

الكون  حركة  إّن  األفالك.  هذه  نظم  من  هوجزء  و»فينوس«]4]( 

الفكر  يف  الكوين(  النظام  من  جزء  هي  التي  )أوالطبيعة  واألفالك 

يف  ذاتيّة  عدالة  هي  وهذه  العدل،  وفق  تسري  والروماين  اإلغريقي 

نظام األفالك، وسارية يف الطبيعة. لقد استنبط الفكر اإلغريقي من 

هذه العدالة نظاماً حقوقيّاً يتطابق مع طبيعة العدالة الكونيّة وساّمها 

لفكرة  أساساً  الطبيعيّة«، وأصبحت هذه الحقوق الحقاً  بـ»الحقوق 

االختالفات  بعض  مع  اإلغريقيّة،  الحضارة  يف  املدينة«]5]  »دولة 

والتغيريات بني األنظمة الجمهوريّة لدى اإلغريق واإلمرباطوريات 

لدى الرومان. بناء عىل ذلك أصبح النظام السيايس الحاكم يف »دولة 

املدينة« اإلغريقية واإلمرباطورية الرومانية نسخة ثانية لعدالة الكون 

أرسطويعّد  كان  لقد  العدالة.  هذه  من  رشعيته  مستمّداً  أوالطبيعة، 

دولة املدينة نسخة ثانية من النظام الكوين، ومجاالً لظهور الحقوق 

الواقعيات  ضمن  من  املدينة(  دولة  )أي:  َعّدها  ولذلك  الطبيعيّة، 

الطبيعيّة، إذ عرّف الحقيقة اإلنسانيّة يف إطار عالقتها بدولة املدينة. 

أومجتمع خارج  فرد  كّل  بأّن  االعتقاد  باليونانيني إىل  أّدى  ما  وهذا 

نظام دولة املدينة هوخارج دائرة اإلنسانيّة، وليس بإنسان]]].

إّن ما كان يطلَق عليه يف العامل الغريب القديم الحقوق الطبيعيّة 

[[[- Zeus.

[2[- Jupiter.

[3[- Aphrodite.

[4[- Venus.

[5[- City-state

انتشارات  مريترايب،  داوود  سيد  العاملية(،  )املاسونية  جهاين،  فراماسونري  يحيى،  هارون   -[6[

املعي، 385]هـ.ش، ص3].
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لنظم الطبيعة ونظامها، وألّن لنظام الكواكب  كانوا يعّدونه انعكاساً 

واألفالك وآلهتها صبغة مقدسة فلذلك تكون الحقوق املستمّدة من 

هذا النظام مقّدسة أيضاً.

هي  الله(]1]  )محورية  فكرة  كانت  فقد  الوسطى  القرون  يف  أّما 

جوهر ذلك العرص وروحه. إن )ثيو( أو)ثيوس( أو)إلوهيم(]]] الذي 

واإلغريقي  اليهودي  الرتاث  من  مفربك  هونتاج  هوالرَّب  يعّد  كان 

الذي كان يقّدس )زيوس(، وهوإله بباطن غري ديني ووثني، ومتخفٍّ 

بظاهره الرشائعي. إن الثقافة السائدة يف الغرب طوال القرون الوسطى 

مل تكن ثقافة دينيّة نقيّة، بل كانت مشوبة برِشٍْك أفرزه الرتاث اليهودي 

يف  والسيام  الوسطى،  قرون  فلسفة  يف  متظهر  وهوما  واليوناين، 

دهاليز »االستدالالت« املقتبسة من امليتافيزيقا اليونانيّة التي ارتدت 

دينيّاً مزيّفاً. بحلول القرن الثاين عرش امليالدي، وتحديداً بعد  ثوباً 

تبلورت  األكويني«  »توما  فلسفة  وبظهور  ابيالر«]3]  »القديس  عرص 

النزعة الدهريّة الكامنة يف الرتاث )اليهودي ــ اإلغريقي( املشرتك. 

دور  إىل  اإلشارة  نريد  بل  األكويني،  فلسفة  تخطئة  هنا  نقصد  )ال 

الغرب(.  العلامنيّة اإلنسانويّة يف  الروح  التمهيد لظهور  فلسفته يف 

عىل الرغم من أّن األكويني مل يكن مؤمناً بـ»الحقوق الطبيعية« وفق 

قراءة  لبلورة  الطريق  مّهد  اليوناين، ولكّنه )عن غري قصد(  املفهوم 

الحقوق  لهذه  تفسريه  من خالل  وذلك  الطبيعية  للحقوق  حداثويّة 

[[[- Theocentricism.

]2]- إلوهيم )Elohim( كلمة عربيّة لوصف اإلله أواآللهة، وهي متعلقة بكلمة إل )إله( السامية 

مع أنها تعترب مشتقة من كلمة الَوه مع صيغة الجمع. إلوهيم ثالث كلمة يف النص العربي لسفر 

التكوين وتظهر كثريا يف التناخ مع أن معناها الدقيق غري متفق عليه غالبا. )م(

إنشاء جامعة  الفضل يف  فيلسوف فرنيس شهري وله   ،Peter Abelard، )1079 _ 11423]- )م[

ألخالق  ممثال  ويعترب  عرش،  الثاين  القرن  يف  الالتينية  أوروبا  عقل  ألهبت  شعلة  ويعترب  باريس، 

عرصه وآدابه.
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الذي التزم فيه بقواعد الفلسفة املدرسيّة.]1]

عىل الرغم من أّن فلسفة الحقوق اإلنسانويّة ومنظومتها املعرفيّة 

مكانة  النظريّة  لهذه  ولكّن  الطبيعيّة«،  »الحقوق  بنظرية  تنحرص  ال 

لنشوء  الطريق  مهدت  التي  اإلنسانويّة  الحقوق  فلسفة  يف  مهّمة 

الليربالية الكالسيكية. مثّة فالسفة يف العامل الغريب الحديث من أمثال 

»جوهانس التوزيوس«]]] و»غروتيوس«]3] و»جان بودان«]4] قّدموا قراءة 

إنسانويّة عن فلسفة الحق. إّن اإلنسان يف فلسفة الحق اإلنسانويّة يَُعّد 

وضع  يف  بالترصف  يخّول  الحق  هذا  عىل  وبناء  للحقوق،  مصدراً 

القوانني والحقوق معاً بطريقٍة ال يحّدها أي يشء آخر.

اإلنسانويّة  الحقوق  لنظريّة  املؤسسني  اإلنسانويني  الفالسفة  إّن 

الربجوازي(  النموذج  )وتحديداً  بذاته  املستقل  اإلنسان  يعّدون 

الحداثة  عرص  يف  املدنيّة  الدويالت  وإّن  الحكم،  لرشعيّة  مصدراً 

تستمد رشعيتها من هذه الفكرة.

إن فلسفة الحقوق اإلنسانويّة مبنيّة عىل األسس اآلتية:

1ـ إّن حّق الُحكم ليس لله تعاىل، بل هوتابع لرأي اإلنسان ورغبته 

]]]- Scholasticism، املدرسية أواملكتبية )أوالسكوالئية، فلسفة املدرسة(، تطلق عىل فلسفة 

املدارس الكاتدرائية ىف العرص الوسيط )التي اصبحت جامعات فيام بعد(، والتى حاولت املزج 

بني العقائد املسيحية وعنارص الفلسفة االغريقية عند سقراط وارسطوباستخدام القياس املنطقي 

والجدل.وبلغت الفلسفة املدرسية أعىل مراحل تطورها ىف فلسفة توما االكويني.

]2]- )1562 ـ 1638م(، أّول من نظّر لفكرة الفدرالية يف أوربّا يف القرن السادس عرش.

فيتوريا  فرانشيسكودي  مع  وضع  هولندي.  قايض   ،Hugo Grotius، )1583 _1645م(  -[3[

وألربيكوغنتييل أسس القانون الدويل اعتامًدا عىل الحق الطبيعي كام كان فيلسوف وعامل إلهيات 

والهوت دفاعي وكاتب مرسحي ومؤرخ وشاعر.

]4]- ،)مJean Bodin، )1530 _1596 فيلسوف فرنيس يعترب صاحب نظرية السيادة ومن فالسفة 

املذهب التجاري.
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وإرادته، ويتحقق حسب رغبة األفراد وتوافقهم.

هذا  عن  الناشئة  الدول  يف  والسياسية  القانونيّة  األنظمة  إّن  ]ـ 

)النفعيّة(  وغاياته  اإلنسان  رغبات  لتحقيق  تتأسس  أن  يجب  الحق 

الغايات  مثل هذه  تبلورت  لقد  العلامين واإلنسانوي.  التوّجه  ذات 

يف آراء املفّكرين واالقتصاديني واالجتامعيني بعناوين مختلفة من 

قبيل: »الرفاه«]1] و»تأمني الحاجات اإلنسانيّة«.

3ـ إّن لإلنسان حقوقاً طبيعيّة وذاتيّة، وعىل الحكومات االعرتاف 

بها. تطالب هذه الحقوق بتحقيق تلك الغايات اإلنسانيّة آنفة الذكر.

يهوديّة  لتجّمعات  ينتمي  كان  )الذي  آلتوزيوس  جوهانس  إّن 

الحقوق  فلسفة  إطار  يف  الشعب«  »حكم  نظرية  طرح  وماسونيّة( 

اإلنسانويّة املستلهمة من »الحق الطبيعي« الذي يَُعد مفهوماً غري قابل 

لإلثبات ومل يتحقق من صّحته، وال يوجد أيَّ دليل أوقرينة تاريخية 

الفلسفة اإلنسانويّة  يُعّد يف  يؤيّد صّحته، ولكّنه  أواستدالل تجريبي 

هومصدر  الشعب  أّن  إىل  آلتوزيوس  ذهب  مفروضاً.  يقينيّاً  مفهوماً 

الرشعية للسلطة السياسية، مقّدماً قراءة أخرى للصورة الجمعية عن 

النفس األّمارة  التي ميكن موامئتها مع النفسيّة الفردانيّة.

الرأسامليّة  منارصي  من  الكالفينيّة  أتباع  أحد  آلتوزيوس  كان 

الفرنسيّة الذين كانوا يسّمَون بـ»الهجنوت«، وإّن نظريته يف »حكم 

الرأساميل  نهجهم  لريّسخوا  سياسيّة  ذريعة  منحتهم  الشعب« 

املناهض لإلقطاعيّة والنظام السيايس السائد يف فرنسا وقتئد. كان 

والغايات  األهداف  يعكسون  الكالفينيّة  التيارات  كسائر  الهجنوت 

الرفاه  وتوفري  حامية  يف  األسايس  الدور  تلعب  الدولة  أن  يعني  مصطلح   ،welfare state  -[[[

االقتصادي واالجتامعي ملواطنيها )م(.
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اليهوديّة يف إطار آراٍء جديدة عن الديانة املسيحية وبنزعة حداثويّة.

عىل الرغم من أّن نظرية »حكم الشعب« يف القرن السادس عرش 

نظريته  يف  آلتوزيوس  أّن  إاّل  بودان«،  »جان  يد  عىل  متبلورة  كانت 

املشابهة كان يعتمد »الحّق الطبيعي« أكرث من غريه. ويجب االنتباه إىل 

ـ حداثويّة(،  أّن »الشعب« يف هذه النظريات يحمل مضامني )علامنيّةـ 

ويُراد منه صورًة من صور الـ »دميوس«، إذ يُزَج به يف إطار نظاٍم كيّل 

ليُطلَق عليه تسمية »الشعب« الذي ميلك حّق الحكم والترشيع. إّن 

نظرية حكم الشعب هي أحد الفروع املهّمة يف النظريّة الدميقراطية، 

طوال  الفصل  القول  لها  وكان  السادس عرش،  القرن  تبلورت يف  إذ 

القرننَي السابع عرش والثامن عرش، والسيام يف الثورات )الليربالية ــ 

املاسونيّة( يف كلٍّ من بريطانيا وفرنسا، اقرتنت بالليربالية وأصبحت 

جزًء من األسس الفكرية لدى الدول الناتجة من تلك الثورات.

إضافة إىل آلتوزيوس فقد كان للقانوين الهولندي »هوغوغروتيوس«، 

دوٌر مهّم يف وضع فلسفة الحقوق اإلنسانويّة يف الغرب الحداثوي، 

اإلنسانوّي  والحقوقي  القانوين  النظام  نشوء  كثرياً يف  آراؤه  أثّرت  إذ 

بنزعة ليربالية. ولد »غروتيوس« يف أسة أرستقراطيّة هولنديّة ودرس 

يف املدارس الدينيّة املسيحيّة يف مدينة اورليان الفرنسيّة، واختري بعد 

عودته إىل هولندا نائباً يف الربملان الهولندي. بعد فرتة نشب خالف 

بينه وبني القائد العسكري الهولندي وهذا ما جعله يذهب لباريس، 

إّن  الدويل.  القانون  كتباً يف  الفرنيس، ونرش  البالط  حيث عمل يف 

رؤيته يف القانون الدويل هي رؤية غربيّة بامتياز، إذ ال يعّد أي حقوق 

لغري الغربيني يف القانون الدويل، مبلوراً بذلك أسساً فكرية وقانونيّة 

للحركات االستعامريّة الغربيّة التي اضطهدت الشعوب غري الغربيّة. 
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علامنيّة  نزعة  غروتيوس  أرساه  الذي  القانوين  النظام  يف  يوجد 

واضحة، إذ هومبنيٌّ عىل القراءة اإلنسانويّة لفكرة حقوق اإلنسان.

واالستعامريّة  الحداثوية  يُعرَف مبيوله  الذي  هارولد السيك  إّن 

يقّدم رشحاً موجزاً ومفيداً ألسباب نشوء النظام الحقوقي الحديث. 

يقول هذا العامل االقتصادي بهذا الصدد:

إنشاء  عرش  السادس  القرن  يف  االجتامعيّة  الحاجة  اقتضت  لقد 

الحديثة  القواعد  هذه  قراءة  ميكن  القضايئ.  للنظام  حديثة  قواعد 

من منظاَرين: أّوالً لقد أّدت هذه القواعد إىل وضع القانون الدويل 

ثانياً  الحارض.  الوقت  يف  الدول  تعتمده  الذي  الراهن  مبفهومه 

كانت ممزوجة يف  التي  الخاّصة  والحقوق  العاّمة  الحقوق  متايزت 

أسس  وفق  وضعت  أنّها  عىل  القوانني  تقترص  مل  اإلقطاعيّة.  أيّام 

جديدة، بل إن مناهج التفكري ترقّت وتطورت ]يقصد السيك الفكر 

االقتصادية.  الحاجة  مع  القوانني  يطابق  املرّشع  وراح  اإلنسانوّي[ 

]يقصد السيك االقتصاد االستعامري الرأساميل الغريب، الذي متثّل 

باألنظمة الرأسامليّة املبنيّة عىل امللكيّات الشخصيّة واسعة النطاق[ 

وقد أعيد النظر يف مفهوم الحق من وجهة نظر قانونيّة. ميكن القول إّن 

نتائج ظهور املجتمع الجديد مل تتبلور يف أّي محوٍر اجتامعي آَخر 

مثل تبلوره يف الجوانب القانونيّة والحقوقيّة. فعىل خلفيّة االصالح 

لسّن  ملّحة  الحاجة  أصبحت  ومذاهبها[  الربوتستانتيّة  ]أي  الديني 

القوانني الدوليّة. وعىل خلفية االكتشافات الجغرافيّة ]أي الفتوحات 

والنهب واالحتالل وتوسيع اإلمرباطوريات الغربية عىل حساب سائر 

الشعوب غري الغربيّة[ تولّد السؤال القائل: كيف ترسم حدود األرايض 

البابا مل تكن كافيّة، ألّن  إّن سلطة كنيسة  م؟  تَُقسَّ املستعمرة وكيف 
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الربوتستانتيني ما كانوا يطيعون البابا. ولذلك كان الحّل يف وضع قوانني 

جديدة غري مستمّدة من سلطة البابا. فضالً عن ذلك فإّن ظهور الدول 

القوميّة الجديدة حفزّت املرشعني عىل وضع قوانني دوليّة جديدة. إّن 

سْت عىل أساس الوحدة القوميّة كانت ترتابط فيام بينها  الدول التي أُسِّ

اقتصادياً، فعىل أعقاب تشكيل الجمهوريات االتحاديّة مثل جمهورية 

هولندا]1] أصبحت الحاجة ملّحة لوجود القوانني الدوليّة... لذا بادر 

]أي  إلهيّاً،  جانباً  تنفيذها  يعتمد  قوانني جديدة ال  لوضع  القانونيون 

تكون علامنيّة وإنسانويّة[، وأْن تكون قابلة للتنفيذ برصف النظر عن 

املعتقدات الدينية... طرح  غروتيوس آراًء  حول نشوء الدولة، ومل 

يعتمد يف ذلك العلوم الدينية القدمية، بل استند إىل العلوم الجديدة. 

]بعبارٍة أخرى كانت آراء غروتيوس تعتمد النزعة اإلنسانوية والعلوم 

غري  الفلسفيّة  واملوضوعات  الدينية  التعاليم  عن  ومدبرة  الحديثة، 

اإلنسانويّة[. لقد أرىس غروتيوس قواعد جديدة لنشوء الدولة، مستنداً 

إىل القوانني املنطقيّة والطبيعيّة، ]أي استند للدميقراطية ذات النزعة 

اإلنسانويّة والتفسري اإلنسانوي للفرد وطبيعة البرش والسياسة واألسس 

القانونيّة[، ورّصح بأّن الغاية من تشكيل املجتمع هوبقاء الفرد.]]] ]أي 

الفردانيّة اإلنسانويّة[.

لقد ظهر مذهب فلسفّي إنسانوّي يف القرننَي السابع عرش والثامن 

بـ»الَحّق  إذ ُعرَِف  عرش متبلوراً يف آراء »هوبز« و»لوك« و»روسو»، 

الطبيعي«، وقد لعب دوراً أساسيّاً يف إبراز الوجه القانوين للنظريّة 

الليربالية الكالسيكية ويف بسط فلسفة الحقوق اإلنسانويّة.

اختصاراً  وتعرف  املنخفضة   السبعة  البلدان  بجمهورية  أيضا  وتعرف  هولندا  جمهورية   -[[[

موقع  و795] يف   [58[ عامي  بني  استمرت  سابقة  أوربية  املتحدة. هي جمهورية  باملقاطعات 

اململكة الهولندية الحالية نفسها، والتي تعترب نفسها وريثًة لتلك الجمهورية.

[2[- Lazarov, V. / The History of mystic western thought/ Hamilton: Pe/ 1969/ P.12
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الليربالية واملاسونّية والقبالنّية

والرأسامليّة،  لإلنسانويّة  يرّوج  ّسي  تجّمع  هي  املاسونيّة  إّن 

يف  واالجتامعيّة  السياسيّة  التطورات  مجمل  يف  كبرياً  دوراً  ولعب 

العامل الحداثوي. عىل الرغم من أّن املاسونيّة قد بدأت يف عام ]1]1 

مجموعة  هناك  يبدوأّن  ولكن  لها(  املنتمني  الباحثني  رأي  )حسب 

كانت  الرسيّة  وشبه  الرسيّة  واملنظامت  والتجمعات  املحافل  من 

اإلنسانويّة  اآلراء  ترويج  عىل  الوسطى  القرون  منتصف  منذ  تعمل 

معتمدًة يف ذلك تفاسري وتأويالت شتّى من اآلراء اليهوديّة والتعاليم 

اإلنسانويّة  الثقافة  الغاية من وراء ذلك نرش  كانت  القبالنيّة.]1] وقد 

واملتنفذة  الواسعة  الشبكة  أفرزت  فإنّها  ذلك  عن  فضالً  وبسطها. 

للامسونيّة الرسميّة التي ظهرت يف القرن الثامن عرش، وتفّرعت عنها 

التيارات املتصديّة للمؤامرات.

 Knights( [[[»منذ تشكيل التنظيم الرّسي املعروف بـ»فرسان املعبد

Templar( يف عام )]111م(]3] تشّكلت الكثري من التنظيامت الرسيّة 

املكتنفة باأللغاز يف كلٍّ من إيطاليا وإسبانيا، ويف سائر مناطق أوربّا. 

كانت هذه التنظيامت تعتمد نوعاً من اللغة الروحانيّة والتعاليم اليهوديّة 

والهريمنوطيقية لتوسيع دائرة النزعة اإلنسانويّة، وكذلك لنرش اليهوديّة 

]]]- Kabbalah، القباله أوالقبالنية هي معتقدات ورشوحات روحانية فلسفية تفرس الحياة والكون 

أىت  طويلة حّتى  قروناً  عليهم  وبقيت حكراً  الثاين عرش  القرن  اليهود يف  عند  بدأت  والربانيات. 

فالسفة غربّيون وطّبقوا مبادئها عىل الثقافة الغربّية يف ما يسّمى »العرص الجديد«.

]2]- فرسان الهيكل، أوفرسان املعبد ويلقبون بـالجنود الفقراء للمسيح ومعبد سليامن، وعرفوا 

الفكر  تعتنق  التي  العسكرية  التنظيامت  أقوى  أحد  كانوا  قد  الهيكل،  أوتنظيم  بالداوية  أيًضا 

ما  نشاطها  ودام  املسيحي،  االقتصاد  ممثيل  أبرز  وأحد  ونفوًذا،  ثراًء  وأكرثها  الغريب،  املسيحي 

يقرب من القرنني يف العصور الوسطى.

يف  املهمة  العقائدية  )التيارات  يهودي،  عرفان  در  بزرك  جريانات  كرشوم،  شومل،  ينظر:   -[3[

العرفان اليهودي(، فريدالدين رادمهر، نيلوفر، 385]هـ.ش
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اإلسالميّة،  ضّد  الصهيونيّة  املشبوهة  واآلراء  وخفيّة،  علنيّة  بصورة 

التنظيامت  هذه  لعبت  لقد  اإلسالميّة.  الشعوب  الستعامر  والدعوة 

أفكار  وتوجيه  اإلنسانويّة  اآلراء  بلورة  يف  مهاّمً  دوراً  النطاق  واسعة 

والسياسيني،  واملتكلّمني  والرسامني  والفالسفة  والُكتّاب  الشعراء 

من  كبرياً  طيفاً  إّن  والحداثة.  اإلنسانويّة  منارصي  أخرى  وبعبارة 

و»ميكيل  »ليوناردودافينيش«]1]  أمثال  من  الحداثوي  الغرب  أعالم 

آنجيلو«]]] و»كيبلر«]3] و»بيكوديال مرياندوال« و»نيوتن« و»كريستوفر 

كوملبوس«]4] و»مارتني لوثر« و»جان كالفن« وفالسفة عرص التنوير 

من أمثال »كرومويل«]5] و»يان هوس«]]] و»مونترس«]]] وغريهم كانوا 

من املنتمني لهذه التنظيامت.

القرن  بدايات  منذ  نشطت  التي  املاسونيّة  شبه  التنظيامت  إّن 

إىل  عرش  والخامس  عرش  الرابع  القرننَي  يف  تحّولت  عرش  الثاين 

تيّاراٍت فكريٍّة واجتامعيٍّة مؤثّرة، وانبثقت عنها التنظيامت املاسونيّة 

الرسميّة يف القرن الثامن عرش، حتّى أصبحت املاسونيّة يف القرن 

التاسع عرش تنظيامً عامليّاً قويّاً ومعّقداً وواسعاً ومتشّعباً، وله فروع 

]]]- ،)م1519 ـ Leonardo da Vinci، )1452 رسام، ومهندس، وعامل نبات، وعامل خرائط، 

وجيولوجي، وموسيقي، ونحات، ومعامري وعامل إيطايل.

]2]-)م1564 ـ Michelangelo، )1475 ، رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطايل.

]3]-)م1630 ـ Johannes Kepler، )1571 ،عامل رياضيات وفليك وفيزيايئ أملاين.

]4]- )م1506 ـ Christopher Columbus، )1451، رحالة إيطايل، ينسب إليه اكتشاف العامل 

الجديد )أمريكا(.

امللك  وزير  منصب  شغل  انجليزي،  سيايس   ،Thomas Cromwell، )1485 م1540 ـ(  -[5[

هرني الثامن من 532]-1540.

اقرتح فكرة إصالح  ديني، وفيلسوفاً ومصلح تشييك.  ]6]-)م1415 ـ Jan Hus، )1372 ، مفكر 

الكنيسة يف التشيك، واتبعه العديد من الناس يف بالده، وسموا املعتدلني منهم بالهوسيتيني بينام 

أطلق اسم التابوريتيني عىل أتباعه الراديكاليني.

]7]-)م1525 ـ Thomas Müntzer، )1489 ، قس أملاين تزعم املتمردين خالل حرب الفالحني 

األملانية عىل النبالء ورجال الدين سنة 524]، أرس عند انهيار الثورة وأُعِدم.



85الليبرالية

والشعوب.  القوميّات  مختلف  إىل  ومنتمني  شتّى  دوٍل  يف  عديدة 

وتنوع  الداخليّة  العالقات  طبيعة  يف  حدث  الذي  للتعقيد  ونظراً 

واالختالفاتات  الفوارق  ببعض  التنظيامت  هذه  متيّزت  املنتمني 

والتنافس والتضادات الداخليّة التي أّدت إىل بروز بعض التعقيدات 

بني  النظري  الخالف  قبيل  )من  املختلفة  تياراتها  بني  والخالفات 

املحافل والتنظيامت الذي يتعلّق بعرق املنتمني، أوبطبيعة األفكار، 

أوالخالفات  االشرتاكيني،  واملاسونيني  الليرباليني  املاسونيني  مثل 

املنبثقة عن املشاكل السابقة بني املحافل.( هنا يجب أن نؤكّد أّن 

هذه الخالفات ــ عىل الرغم من أنّها قد ترتقي لتصبح مشاكل جاّدة 

ــ ولكّنها ال تنفي أبداً املاهيّة االستكباريّة املشرتكة بني التنظيامت 

املاسونيّة كافّة، فال شّك يف أنّها متثل إحدى اآلليات املهّمة لدعم 

الخالفات(  بعض  من  الرغم  )عىل  النهائية  غايتها  وأّن  الرأسامليّة، 

هي بسط سلطة النزعة اإلنسانويّة املستكربة يف العامل.

قبل  سواء  املاسونيّة،  واملحافل  للتنظيامت  تاريخية  بقراءة 

تأسيسها الرسمي يف عام )]1]1 يف بريطانيا( أوبعد تأسيسها، نرى 

عرش  الثامن  القرن  وحتّى  عرش  الثاين  القرن  منذ  الحركة  لهذه  أّن 

توّجهني بارَزين:

ـ اإلنسانويّة.  1ــ الدفاع الرصيح والقوّي عن الرأسامليّة املَُعلمنةـ 

فرانسيس  أمثال  من  كثريون  اليه  انتمى  )الذي  املذهب  هذا  كان 

بيكون« و»جون لوك« و»جون ميلتون«]1]]]] و»اليبنيتس« و»بيكوديال 

]]]- منصوره شيوا كاوياين، آئني قباال، )القبالنية(، انتشارات فراروان، 372] هـ.ش، ص8]

]2]-)م1674 ـ John Milton، )1608 ، شاعر وعامل إنجليزي من القرن 7]، يعرف أكرث لقصيدة 

»الفردوس املفقود«.
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لوريا«]1] و»جان كالفن«  مرياندوال« و»هوغوغروتيوس« و»اسحاق 

وآراء  مفاهيم  وطرح  للرأسامليّة،  ينترص  و...(  لوثر«  و»مارتني 

أصبحت يف القرن السابع عرش والثامن عرش من أساسيات النظريّة 

الليربالية. إّن هذا التوّجه أواملذهب ميثّل النزعة الرئيسة واملهيمنة 

عىل غالب املحافل شبه املاسونيّة، وإّن ورثة هؤالء قاموا بتأسيس 

املاسونيّة يف )]1]1( وتوسيعها وبقوا مستمرين إىل وقتنا الحارض.

منذ  أكرث ضعفاً  متنفذ أصبح  ]ــ مذهب ضعيف وخافت وغري 

قمع الثورة الفاّلحيّة يف عام 5]15، وليس له أّي دوٍر يف املاسونيّة 

املذهب  هذا  بقى  عرش.  الثامن  القرن  يف  تشّكلت  التي  الرسمية 

التيار  وانحرس يف تجّمعات صغرية وغري مؤثّرة وبعيدة عن  ضعيفاً 

املاسوين الرئيس، وليس له أّي دوٍر بارز يف الوقت الحارض. كان 

بالقوميّة  بعد  فيام  عرفت  اشرتاكيّة  ومعتقدات  نزعة  املذهب  لهذا 

هوس«  »يان  هم  املذهب  لهذا  املنتمني  أشهر  من  االشرتاكية. 

و»كارل  فيختل«]3]  و»فردريش  مونترس«  و»توماس  و»ويكليف«]]] 

]]]-)م1572 ـ Isaac Luria، )1534 ، اسحق بن شلومولوريا االشكنازي، حرب ومتصوف يهودي 

املؤسس  لوريا  يعترب  العثامنية.  الدولة  أيام  الفلسطينية  »الجليل«  ومات يف صفد  واشتهر  عاش 

الحقيقي للقبالة )الكاباال( املعارصة، ويشار لتعاليمه بالقبالة اللوريانية.

عمل  إنجليزي.  مسيحي  ومصلح  ومرتجم  ثيولوجي   ،John Wycliffe، )1328 م1384 ـ(  -[2[

يف  الجوهرية  االستحالة  ومبدأ  املطلقة،  البابا  سلطة  هاجم  إنجلرتا،  مللك  الهوتياً  مستشاراً 

ثارت  الدارجة.  اإلنجليزية  اللغة  إىل  املقدس  الكتاب  ترجمة  كان  إسهاماته  أعظم  االفخارستيا. 

الكنيسة عليه بسبب ذلك ومنعت نرش الكتاب الحقاً.

]3]- لهذا املؤلف كتاب بعنوان: )املاسونية العاملية »بحث عن املنشأ واألهداف النهائية للحرب 

العاملية األويل«(، ترجمه للعربية: )عثامن محمد عثامن(. يتناول الكتاب التنظيم املاسوين وكيف 

ثم  وانتشاره  التاريخية ومنوه  بدايته  يتناول  بتفصيل شديد، كام  وذلك  وقوانينه،  وما طقوسه  نشأ 

هيمنته عىل نظم الحكم وتأليبه للثورات وتحريضه عىل االنقالبات واالغتياالت يف دول أوروبية 

طقوسه  بني  يربط  بعدما  عليه  سيطرتهم  بإحكام  فيه  اليهود  تغلغل  يتناول  كام  وتركيا،  وأمريكية 

ورموزه واملعتقدات اليهودية.
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ماركس« وأعضاء »جمعية العدالة« و»جمعية ثول«]1].

إاّل  النزعتني  التقاطع بني هاتني  الرغم من وجود يشء من  عىل 

اإلنسانويّة،  والفلسفة  الحداثة  إىل  الدعوة  يف  يشرتكان  كليهام  أّن 

والثقافية  السياسية  الشعارات  بعض  تبّني  عىل  الخالف  اقترص  إذ 

الداعية للعدالة االجتامعية.

متجّذرة  الرسميّة  املاسونيّة  وكذلك  املاسونية  شبه  التيارات  إّن 

يف التعاليم القبالنيّة، وهي بدورها تعود لتعاليم الرشك لدى الكهان 

بعبارة  بـ»هريميتيكا«.  )املعروفني  الفراعنة  عرص  يف  املرصيني 

أخرى إّن كاّلً من املحافل شبه املاسونيّة وكذلك تنظيم املاسونيّة 

ما  ولكن  اليهودي(.  بالعرفان  يسّمى  )أوما  القبالنيّة  التعاليم  تعتمد 

هي القبالنيّة؟ 

يُذكَُر للقبالنيّة معنيان:

فإّن كّل  اليهودي. وفق هذا املعنى  التصّوف  القبالة مبعنى  1ــ 

أوخاطئاً(  صحيحاً  كان  )سواء  اليهوديّة  الديانة  يف  تصوفاً  يُعد  ما 

هوالقبالة، واملذهب الداعي لها يسّمى بـ»القبالنيّة«.

اليهوديّة  الديانة  العرفانيّة يف  اآلراء  إىل  الثاين  املعنى  يشري  ]ــ 

التي بدأت عىل يد »اسحاق األعمى«]]] )املنظّر والصويف اليهودي 

»موىس  يدعى  آخر  يهودّي  ومثّة  35]1م(.  سنة  املتوىف  الفرنيس 

مقاطعة  أهايل  بـ»نهامنيدس« )وهومن  الالتينية  بن نحامن«]3] ويف 

[[[- Thule Society.

[2[- Isaac the Blind.

]3]-)م1270 ـ Nachmanides، )1194 ، كاهن وطبيب يهودي ومن أقطاب القبالنّية.
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آراء اسحاق األعمى ورشحها وكتب  ببسط  قام  كتالونيا اإلسبانيّة(، 

ما يقارب خمسني كتاباً ورسالًة يف هذا املجال. تَُعّد كتابات »ابن 

نحامن« إىل جانب كتاب »الزوهار«]1] لـ»موىس دي ليون« من أهّم 

النصوص والتعاليم القبالنيّة.

ال تَُعّد القبالنيّة وفق املعنى الثاين معادالً لكّل التيارات العرفانيّة 

اليهوديّة، بل يعرّب عنها بـ»الكاباليّة« أو»القبالنيّة«. 

عند قراءة تاريخ العرفان اليهودي نكون بإزاء املراحل الثالث اآلتية:

1ــ مرحلة العرفان الغنويص

]ـ مرحلة النهضة الحسيدية األملانية]]] ]3].

3ـ مرحلة القبالنيّة التي بدأت عىل يد اسحاق األعمى يف أواخر 

القرن الثاين عرش يف إيطاليا، واستمرت عىل يد »موىس بن نحامن« 

بتأليف كتاب  الثالث عرش، وبلغت ذروتها  القرن  اسبانيا طوال  يف 

»الزوهار« بني العاَمني )0]]1 لغاية ]]]1م(.

]]]- كتاب الزوهار هوأهم كتب الرتاث الكابايل أوالقبالنية، وهوتعليق صويف مكتوب باآلرامية 

عىل املعنى الباطني للعهد القديم، ويعود تاريخه االفرتايض، حسب بعض الروايات، إىل ما قبل 

اإلسالم واملسيحية. يُنَسب الكتاب إىل أحد معلمي املشناه الحاخام شمعون بن يوحاي )القرن 

الثالث عرش(  القرن  الكتاب يف  ليون )مكتشف  إن موىس دي  يُقال  الثاين(، وإىل زمالئه، ولكن 

هومؤلفه الحقيقي أومؤلف أهم أجزائه، وأنه كتبه بني عامي 1280 و285].

]2]- الحاسيديم هي حركة روحانية اجتامعية يهودية نشأت يف القرن السابع عرش، وتعود أصولها 

إىل القرن الثاين عرش.

]3]- يرى الباحث اليهودي »ايزودر ابستاين« بأّن القبالنية كانت تراثاً شفهّياً انتقلت جياًل بعد جيل 

بني اليهود العرفاء، وجرى تدوين هذا الرتاث يف القرنني الثاين عرش والثالث عرش امليالديَني. ينظر:

_ايزيدور ابستاين، يهوديت، موسسه پژوهشی حکمت وفلسفه, 385]هـ.ش, 268.
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4 ـ الحسيديّة املتأّخرة )الجديدة(

العرفاين  للفكر  العام  اإلطار  مبثابة  القبالنيّة  نعّد  أْن  ميكن  قد 

اليهودي، والسيام أن اآلراء واألفكار التي طرحها إسحاق األعمى، 

الزوهار  كتاب  يف  ُجمَعت  والتي  نحامن،  بن  موىس  بعده  ومن 

الغالب للعرفان  النواة األساسيّة والوجه  بـ كاباال( هي  )املعرّب عنه 

اليهودّي، وعند البحث يف موضوع العرفان اليهودي يجب الرتكيز 

يف هذا الجانب.

إّن كلمة )كاباال( تلفظ يف الِعربيّة بـ»كباله«، ويف العربية بـ»قبالة« 

و»قباال«، وهي مأخوذة من األصل العربي )qbl( مبعنى القبول.]1] 

ويف املعنى االصطالحي يدّل هذا املفهوم عىل التعاليم العرفانيّة 

والرمزيّة يف الديانة اليهودية. لقد أطلِق هذا املصطلح منذ بدايات 

اليهودية،  الديانة  يف  العرفاين  التيار  عىل  عرش  الثالث  القرنني 

أّن  من  الرغم  عىل  اليهودي.  للعرفان  مرادفة  القبالنيّة  وأصبحت 

النصوص القبالنية دّونِت يف نهايات القرن الثاين عرش وطوال القرن 

األفالطونيّة  للفلسفة  تعود  النظريّة  جذورها  ولكّن  عرش،  الثالث 

ذلك  مع  الرشقيّة.]]]  للحضارات  الرشكيّة  التعاليم  وبعض  املحَدثة 

الكهنة  عقائد  إىل  القبالنيّة  يف  الجوهريّة  األصول  نُرجع  أْن  ميكن 

الهرمسيّة(]3].  بـ)املتون  تسّمى  التي  القدمية  الفرعونيّة  مرص  يف 

]]]- ملعرفة املزيد عن عالقة الهرمسية بالقبالنية ينظر:

Geaves, Ron,/ continuum glossary of Qabbalah terms, New York, 2000

]2]- يقول الباحث: بني املصادر الفارسية قد يكون املصدر اآليت نافعاً لفهم ماهية دين الفراعنة:

مركز،  نرش  رادمهر،  فريدالدين  فرعونان،  مفقوده  حكمت  هرمتيكا  غندي،  بيرت  فرك،  تيمويت 

384]هـ.ش.

]Hermetica -[3، املتون الهرمسية، أوالهرموتيكا، هي مجموعة كتب حكم يونانية فرعونية كتبت 

ما بني القرنني الثاين والثالث امليالدية وتتناول مواضيع حياتية وفلسفية باسلوب تخاطب ما بني 

معلم، وهوهرمس الهرامسة، ومريديه الطالبني للمعرفة. واملتون هي أساس الفكر الهرميس.تشمل 
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بعبارة أخرى إّن ما رّوج له يف القرن الثاين عرش والثالث عرش يف 

الهرمسيّة  لآلراء  إنسانويّة  بنزعٍة  جديدة  هوقراءة  )الزوهار(  كتاب 

لدى  واسعاً  الفلسفة األفالطونيّة املحدثة، وقد القت رواجاً  بنزعة 

املتَقن  املزج  نرى  أن  هنا ميكن  اإلنسانويّة. ومن  املدرسة  أنصار 

بني العقائد اإلنسانويّة يف عرص التنوير مع عقائد القبالنيّة والرتاث 

الهرميس الفرعوين املمزوج بالرشك. وبهذا تكون األسس النظرية 

املوحدة للفكر الغريب متجذرة يف القبالنيّة والهرمسيّة.

إّن القبالنيّة هي مجموعة من األفكار الرشكيّة التي غلبت عليها 

النزعة اإلنسانويّة يف نصوصها املكتوبة يف القرن الثالث عرش. أّما 

عىل الصعيد األنطولوجي فإنّها مبنيّة عىل وحدة وجوٍد )علامنيّة ــ 

رشكيّة( تعّد اإلنسان والله من سنٍخ واحد ومن ذاٍت واحدة، وبالتايل 

أّن  من  الرغم  عىل  خالقاً.  والله  مخلوقاً  اإلنسان  يكون  أْن  تنكر 

القبالنيّة هي الوجه الرئيس للعرفان اليهودي ولكنها مبنيّة عىل أسس 

ممزوجة بالرشك تلقاها اليهود يف أيّام الحضارة الفرعونيّة من كهنة 

السالم  الله موىس عليه  نبّي  بأّن  التاريخية  الروايات  املعابد. تشري 

)املعروفة  الرشكيّة  العقائد  بهذه  تصّدى  قد  بالتوحيد  مبرّشاً  بصفته 

اسائيل  بني  لدى  الِعجل  عبادة  فإّن  ذلك  عن  فضالً  بالهرمسيّة(، 

إّن  بالرشك.  املمزوجة  الهرمسيّة  للعقائد  تعود  السامري(  )عجل 

مثل هذه العقائد الرشكيّة الفرعونيّة متثّل األسس الفكرية والعقائدية 

القرن  خالل  راجت  التي  القبالنيّة  املدرسة  أّن  إذ  للقبالنيّة.]1] 

الثالث عرش يف كلٍّ من إسبانيا وايطاليا تعتمد أفكاراً ممزوجة من 

من  قرائتها  أعيدت  وقد  والهرمسيّة،  املحدثة  األفالطونيّة  الفلسفة 

مواضيع املتون الله، الكون، الفكر، والطبيعة. وبعضها يتطرق للخيمياء والتنجيم وما يتعلق بهم.

]]]- هارون يحيى، فراماسونري جهاين، )املاسونية العاملية(، ص64و65و66و67و69.
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منطلقات إنسانويّة، وقد تكّفل هذه القراءة فالسفة وشعراء من أمثال 

وأتباع  و»كوبرنيكـ«  الكوزاين«  و»نقوالس  مرياندوال«  »بيكوديال 

اآلكادميية األفالطونيّة يف فلورانسا. وقد انعكست الروح اإلنسانويّة 

املكتنفة بالرموز والعقائد اليهوديّة يف أعامل دافينيش و»بوتشييل« 

و»جون ملتون« و»شكسبري« ويف آراء »مارتن لوثر« و»جان كالفن« 

و»فرنسيس بيكون« و»جوردانوبرونو«، وعدد كثري من مفكري عرص 

التنوير والعصور الالحقة له. 

إّن العالقة بني اإلنسانويّة والقبالنيّة مؤكّدة يف مصادر مختلفة. من 

هذه املصادر كتاٌب للكاتب الشهري »ماالتيش مارتن«]1] املعنَون: 

)مفاتيح من هذا الدم(]]]. يرى مارتن يف كتابه هذا بأّن أثر القبالنيّة 

واضٌح يف عقائد اإلنسانويني الذين برزوا يف إيطاليا يف أوائل عرص 

التنوير، إذ كانوا يرومون الهروب من األجواء السياسية واالجتامعية 

تتبنى  تجّمعات  ذلك  أجل  من  وأسسوا  بالرصاعات  املشحونة 

العقائد  من  مجموعة  التجّمعات  هذه  يف  تبلور  لقد  إنسانويّة.  آراء 

من  املستمّدة  الغنوصيّة  األحكام  من  ملجموعة  ّسيّاً  علامً  ت  ُعدَّ

حضارات شامل افريقيا ــ السيام الحضارة املرصيّة ــ وكذلك من 

اإليطاليون  اإلنسانويون  قام  لقد  اليهود.  لدى  الكالسيكية  القبالنيّة 

بتشذيب العقيدة القبالنيّة، وغرّيوا فيها كثرياً، وحّدثوا مفهوم الحكمة 

الغنوصيّة وحولوه إىل مفهوم يعارصهم. إّن الحكمة الغنوصيّة التي 

القوى  عىل  السيطرة  إىل  يهدف  ّسيّاً  علامً  كانت  ينشدونها  كانوا 

هوأّن  القول  اجتامعيّة وسياسيّة. خالصة  أغراٍض  لتحقيق  الطبيعية 

تألَّفت يف تلك الحقبة كانت تدعوإىل  التي  التجّمعات اإلنسانويّة 

]]]-)م1999 ـ Malachi Brendan Martin، )1921 ، كاهن كاثولييك ايرلندي يف الفاتيكان.

[2[- The Keys of This Blood.
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من  مستمّدة  جديدة  بثقافة  األوروبيّة  املسيحية  الثقافة  استبدال 

لهذا  وسياسيّة  اجتامعيّة  تغيريات  إيجاد  إىل  بادروا  وقد  القبالنيّة، 

يف  أوربّا  يف  إنسانويّة  ماسونيّة  منظمٌة  ظهرت  ولذلك  الغرض... 

القرن الرابع عرش تتبنى العقيدة القبالنيّة. إّن املنتمون لهذه املنظمة 

ما كانوا كاليهود والنصارى واملسلمني ليؤمنوا بالله األحد الخالق 

اإللهيّة  الذات  من  بدالً  عرّبوا  بل  الكون.  عىل  املطلق  والحاكم 

من  جزءاً  وعّدوه  للكون«]1]،  عظيم  »مهندس  مثل  أخرى  مبفاهيم 

العامل املاّدي.

هذه  أّن  نرى  املاسونيّة  النصوص  ملجموعة  فاحصة  بنظرة 

ترنوإىل  منظّمة  يف  تأطريها  جرى  إنسانويّة  سوى  ليست  املنظمة 
بسط النزعة اإلنسانويّة والعلامنيّة يف العامل.]]]

االستكباريّة  الغايات  لخدمة  إنسانويّة  منظمة  هي  املاسونيّة  إّن 

التعاليم  من  الفكريّة  أصولها  وتستمد  الحديث،  الغريب  للعامل 

القبالنيّة. عند دراسة العالقة الكامنة بني املاسونيّة واأليديولوجيات 

الحداثويّة نرى أّن الليربالية الكالسيكية والليربالية الجديدة متثالن 

الليربالية  إّن  نقول  أدّق  وببيان  للامسونيّة،  صلًة  األقرب  النظريتني 

إذ أن  بنسختيها الكالسيكية والجديدة مولودة من رحم املاسونيّة، 

الليربالية ولدت يف املحافل املاسونيّة، وترفع شعارات ماسونيّة.

ميكن أْن نوجز األسس الفكريّة للامسونيّة يف النقاط اآلتية:

1ـ االعتقاد بوجود إلٍه صانع ساعات وكذلك االعتقاد بالربوبيّة 

[[[- Great Architect of the Universe.

]2]- جيمز. أ. كوريك، رنسانس، )التنوير(، ت:آزيتا ياسايي، مصدر سابق، ص25.
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)Deism( مبختلف أشكالها؛ )يف مناذج أخرى من املاسونية يكون 

اإلله صانع  وفرضية  الربوبيّة  من  بديالً  أواإللحاد  باملاديّة  االعتقاد 

الساعات(.

]ـ العلامنيّة ذات النزعة اإلنسانويّة وفصل الدين عن الدولة.

3ـ نظرية التقّدم

4ـ نظرية التسامح والتساهل

5ـ ترويج نظرية التعددية الدينية بني املعتقدين باألديان السامويّة

»التقّدم«  قّمة  بصفته  الحديث  الرأساميل  بالنظام  االعتقاد  ]ـ 

و»التطّور«!

]ـ االعتقاد بشعار »الحريّة، واملساواة، واألخّوة«

]ـ الفردانيّة ونظرية حقوق اإلنسان ذات النزعة الفرديّة

فردانيّة  نزعًة  يستبطن  املاسونيّة  العقيدة  »الُحريّة« يف  مفهوم  إنَّ 

املاسونيّة  العقيدة  بني  الوثيقة  العالقة  عىل  دليل  وهذا  ورأسامليّة، 

الذي  »املساواة«  مفهوم  فإّن  ذلك  عن  فضالً  الليربالية.  والنظريّة 

املساواة  لهذه  إّن  ليربالية.  ماهيّة  يتضمن  املاسونية  العقيدة  تتبناه 

ظاهراً قانونيّاً وحقوقياً ومن القضايا املحوريّة يف النظرية الليربالية 

والليربالية الجديدة. بيد أّن مفهوم »املساواة« هذا يحتوي عىل عدم 

لغرض  هي  الظاهريّة  القانونيّة  املساواة  وإّن  مطلق،  وظلم  مساواة 

إخفاء تلك الالمساواة املستبطنة.

إّن الليرباليني يؤكّدون يف كّل توجهاتهم السياسية )والسيام يف 
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وإّن  »املساواة«،  مفهوم  عىل  عرش(  والتاسع  عرش  الثامن  القرننَي 

يرفعه  الذي  بالشعار  هذا  باطن  إّن  اآلن.  إىل  مستمر  التأكيد  هذا 

الليرباليون يعتمد مضامني ماسونيّة.]1] فعىل سبيل املثال نجد زعامء 

»الحريّة،  للثورة  الرئيس  الشعار  استبدلوا  الليرباليني  الفرنسيّة  الثورة 

واملساواة، واألخّوة«. إّن املاسونيني انتظموا يف محافل ومجاميع 

كبرية ومتنوعة، ويف الوقت نفسه منسجمة، وكان أحدهم يخاطب 

ملتزمني  موحداً  مؤسساتيّاً  منطاً  يتبعون  وهم  بـ»األخ«،  اآلخر 

التابعة  والسياسية  الثقافية  النشاطات  نجد  هنا  ومن  منضبط.  بنظاٍم 

أغلب  )وخفيّاً يف  وحداً  نظاماً  تتبع  الدول املختلفة  للامسونيّة يف 

إّن جوهر األخّوة يف املحفل  األحيان(، ويدعمون بعضهم بعضاً. 

ذات  املاسونيّة  األغراض  لتحقيق  األعضاء  دعم  بهدف  املاسوين 

الطابع الشيطاين.

كثرية  متاثالت  الجديدة  والليرباليّة  الكالسيكيّة  الليربالية  يف  إّن 

والليرباليني  الليرباليني  غالب  أّن  عن  فضالً  املاسونيّة.  العقيدة  مع 

الفرنسية  الثورة  زعامء  إّن  ماسونيّة.  ملحافل  ينتمون  كانوا  الُجدد 

الليرباليني من أمثال »مريابو» و»بريسو» و»رونالد« و»بيتون« وكذلك 

الليرباليون الذين قادوا الثورة األمريكية من أمثال »جورج واشنطن« 

فرانكلني«،  و»بنيامني  هميلتون«  و»الكساندر  و»توماس جفرسون« 

حتّى رّواد الثورات الليربالية ــ  ذات النزعة التطهرييّة خالل القرن 

السابع عرش يف بريطانيا، كّل هؤالء كانوا ماسونيني. إّن »جون لوك« 

ينتمي  كان  لليربالية(  )أباً  الفلسفة  مؤرخي  من  الكثري  يَعّده  الذي 

ملحافَل شبه ماسونيّة يف بريطانيا وهولندا خالل القرن السابع عرش. 

[[[- Martin, Marco/ Riguarda Framoseneria/ Millan/ 2001/ pp. 19_37.
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وكذلك »مونتسكيو» و»فولتري« و»هلوسيوس« الذين ساهموا بشكٍل 

كبري يف إرساء قواعد الفكر الليربايل كانوا من املاسونيني. إجامالً 

ميكن القول إّن األيديولوجيا الليربالية الكالسيكية ولدت من رحم 

املحافل املاسونيّة، وهوينطبق أيضاً عىل الليربالية الجديدة ورّوادها 

من أمثال »هايك« و»فريدمان« و»بوبر« و»برلني«.

إليها  تستند  التي  األساسيّة  الركيزة  تشّكل  املاسونيّة  اآلراء  إّن 

الليربالية الكالسيكية، وإّن أغلب منظّري الليربالية ينتمون ملحافل 

ماسونيّة. إّن ما نروم توكيده بهذا الصدد هي قضيّة العالقة بني آراء 

القبالنيّة  من  نقصده  ما  الكالسيكية.  والليربالية  اليهوديّة  القبالنيّة 

التي وردت يف نصوص  واآلراء  بالتعاليم  يتمثّل  القبالين  والعرفان 

ويف  امليالدي  عرش  الثالث  القرن  يف  كُِتب  الذي  »الزهار«  كتاب 

خالل  سائداً  الفكري  النظام  هذا  كان  لقد  النصوص.  من  غريها 

النظري ملناهج »األكادمييّة  التنوير اإليطايل، وكان األساس  عرص 

سنة  »كوزميودمدييس«]1]  أسسها  التي  فلورانس«  يف  األفالطونيّة 

و»بيكودال  »لورنزوفاال«  من  كاّلً  إّن  إيطايل.  )]143( وهورأساميّل 

مرياندوال« و»مارسيليوفيجينو» و»نقوالس الكوزاين« و»غیالم بوده" 

)الذي أسس يف سنة 1530 جامعًة لرتويج الفكر والثقافة اإلنسانويّة 

الوجوه  وكذلك  الِعربيّة(]]]  اللغة  فيها  يَُدرَّس  كان  التي  فرنسا،  يف 

اراسموس،  ودسیدریوس  مديتشي،  أسة  يف  والنافذة  البارزة 

الشخصيات  من  وغريها  بوكاتشيو،  جيفاين  برتاركا،  فرانشیسکو 

أوروبا  ويف  اإليطايل،  التنوير  يف  والثقافيّة  والفلسفيّة  املؤثرة 

اليهوديّة«،  بـ»القبالنيّة  متأثرين ومؤمنني  الوسطى؛ كّل هؤالء كانوا 

[[[- Wood, W/ John Lock, Life and Political Thought/ English University/ pp7_11.

[2[- Ib. Id/ P.92.
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وإّن بعضاً منهم من أمثال )مرياندوال( سعى لتأسيس قبالنيّة مسيحيّة.

ذاك  )وقبل  كاآليت:  للكون  القبالنيّة  القراءة  تلخيص  ميكن 

الرؤية  هذه  استعراض  لنا  يغفر  أْن  املغفرة  واسع  البارئ  نرجومن 

الرِشكيّة، وكذلك نعتذر لعباده املؤمنني، فالغاية من ذكرنا هذه اآلراء 

هي توضيح هذه العقيدة(.

الَخفّي  تجلّيه  وإّن  يتجىّل،  ــ  القبالنيّة  العقيدة  وفق  ــ  الله  إّن 

املجتمعات  ويف  وجمعيّة،  فرديّة  )بصورٍة  اإلنسان،  بصورة  يكون 

بني  وانسجام  هنالك وحدة  األمر  بادىء  التاريخ(. يف  وعىل مدى 

سوف«]1]  بـ»عني  الِعربيّة  يف  تُسّمى  التي  األزليّة  اإللهيّة  الذات 

وتجلّيه الذي يعربَّ عنه بـ» شيخينة«. ولكّن الذنوب وكذلك هبوط 

اإلنسان أّدى إىل حدوث فواصل بني الذات األزليّة واإلنسان، وبهذا 

يُنفى اإلنسان. )إّن نفي بني إسائيل ميثّل منوذجاً لنفي اإلنسان. ألّن 

حقيقة األخري وفق العقيدة القبالنيّة تتجىل يف الفرد اليهودي فقط.( 

وبهذا تتقّوض عقيدة وحدة الله )والعياذ بالله( ويحدث فيها رشٌخ 

أّن هذا الرشخ واالبتعاد  القبالنية  العقيدة  الفساد. ترى  كبري ويظهر 

هو إقصاء للرّش، وتعرّب عن ذلك ببيان ممزوج بالكفر قائلًة: إّن هذا 

الرشَّ )والعياذ بالله( هونتيجة لوجود الرش يف الذات اإللهيّة، إذ ميثّل 

أحد أوجه تلك الذات!

إّن اإلنسان وفق العقيدة القبالنيّة هورشيك الله )والعياذ بالله(، وإّن 

الله محتاج إىل اإلنسان، وإّن وظيفة اإلنسان تتمثل بإعادة تلك الوحدة 

الباطنيّة بينه وبني الله، وملء الفراغ ومعالجة هذا الرشخ، ويستند كّل 

ذلك إىل إرادة اإلنسان. ألنّه وفق العقيدة القبالنيّة هوالوجه الرئيس 

[[[-» Ein Sof”, or “Ayn Sof”.
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يّدعي  هنا  من  سوف«(.  لـ»عني  العيني  التجيّل  )أي  »شيخينة«،  لـ 

القبالنيون أّن اإلنسان هوجزء من ذات الله، ومبا أّن هذه العقيدة مبنيّة 

عىل نزعة عنرصيّة وتعّد قوم اليهود ممثالً للباطن اإلنساين األصيل، 

الله.  ذات  من  جزء  هم  اليهود(  )أي  القوم  هؤالء  أّن  تّدعي  لذلك 

ومن هنا عّدوا نفي اليهود من أورشليم خالل فرتة التجسيد القدمية 

تعني  املوعودة  وإّن عودتهم إىل األرض  الله.  تجزئة  لفكرة  تطبيقاً 

إعادة الوحدة إىل باطن الذات اإللهيّة! إن عودة »شيخينة« )الجانب 

األنثوي يف الذات اإللهيّة وفق التعاليم القبالنيّة!( إىل »عني سوف«، 

إىل  اليهود  بعودة  تتحق  اإللهيّة  الذات  يف  الوحدة  تحقق  وكذلك 

األرض املوعودة، وبتحقق وحدة الله سيعّم العامل النظم والهدوء، 

وستنتظم كّل األمور. لذلك ترى القبالنيّة أّن وجود اليهود وعملهم 

وعودتهم لألرض املوعودة وحركتهم يف هذا االتجاه هوعامل رئيس 

العامل ولتحرير اإلنسان وتنظيم أموره. اإلنسان  التوازن يف  لتحقيق 

)أوباألَحرى الفرد اليهودي( قادٌر عىل القيام مبهاّمه ومساعدة الله من 

أجل تحقيق وحدته الباطنيّة، وال يحتاج إىل أيِّ مساعدة من الله؛ بل 

التصّوف الجنيس )وهونوع من  يعتمد سلوكه املبنّي عىل نوع من 

التصّوف الكاذب اإلباحي( والتساهل والتسامح، وعن طريق تفعيل 

)ألّن  اليهود،  سيطرة  إىل  تؤّدي  طريقة  وهي  وتفضيله،  املال  رأس 

اليهودي  املنظور  سيطرة  نتاج  هي  الحداثويّة  العلامنيّة  الرأسامليّة 

للامل والربا واالستثامر( وتعّول عىل اإلنسانويّة التي يتمثّل جوهرها 

باعتامده  اإلنسان  هذا  مثل  إّن  لإلنسان.  وعّده رشيكاً  الله  مبعصية 

املنهجيّة آنفة الذكر قادٌر عىل العودة إىل األرض املوعودة واستعادة 

الوئام )تيكون/الخالص(. إّن النظرة الدينية املتامشية مع هذا القراءة 

 )Deism( للعالَم واإلنسان وعالقتهام مع الله تتمثل بالنظرية الربوبيّة
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يف  الليرباليني  من  وكثرٌي  اليهود  الفالسفة  لها  ورّوج  اعتمدها  التي 

عرص التنوير. إذن عىل وفق املزاعم القبالنيّة فإّن اليهود باعتامدهم 

ومن  والتساهل،  التسامح  شعار  ورفع  العيش  يف  الرأساميل  النمط 

األرض  يف  االستقرار  وبالتايل  الغامض،  الجنيس  السلوك  خالل 

ويوحدون  البرشيّة جمعاء،  املعبد سينقذون  بناء  وإعادة  املوعودة 

التعاليم  وفق  )عىل  اإلنسان  إّن  بالله(.  )والعياذ  اإللهيّة!  الذات 

وأن يحصل  املعرفة مستقالً  يتقّدم يف مسرية  أن  يستطيع  القبالنيّة( 

عىل كامل املعرفة، وإّن الوصول إىل هذا الكامل املعريف يقتيض 

منافسة الله ومعارضته )والعياذ بالله(. إن الذنب والخطئية وارتكابها 
وفق املنظور القباليّن هي من حّق اإلنسان.]1]

كام نرى فإّن األصول املحوريّة املتعلّقة باأليديولوجية الليربالية 

مستمّدة من التعاليم القبالنيّة، وبهذا تكون الليربالية )عىل الصعيد 

النظري( مرهونة بالعقيدة القبالنيّة ومتمّخضة عنها.

حول الجانب األيديولوجي 

إّن كاّلً من »الليربالية الكالسيكية« و»الدميقراطية اإلشرتاكية ذات 

أيديولوجيات  ثالثة  متثّل  الجديدة«  و»الليربالية  الليربايل«  التوجه 

واحدة  ألسة  منها  كّل  تنتمي  ذاته  الوقت  ويف  ومتفاوتة،  مختلفة 

عنها  نعرّب  أْن  ميكن  واحدة  أيديولوجيّة  مظلّة  تحت  وتجتمع 

أيديولوجية  ليست  الدميقراطية  اللربلة  إّن  الدميقراطية«.  بـ»اللربلة 

واضحة املعامل بقدر ما هي مظلّة أومنظومة من املفاهيم األساسية 

الفردايّن  التي انصهرت يف الخطاب الدميقراطي  الليربالية  للنظرية 

بابريوس،  السياسية(، ت: جنكيز بهلوان،  انديشه هاى سيايس، )األفكار  ]]]- موريس كرنسنت، 

1366هـ.ش، ص67و68.
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تحت  تجتمع  الذكر  آنفة  الثالث  الليرباليات  وألّن  واإلنسانوي. 

أبنائها املتفاوتني،  نعّد كاّلً منها مبثابة  أْن  هذه املظلّة األُم فيمكن 

أّن  إاّل  الثالث  هذه  بني  املوجود  االختالف  من  الرغم  عىل  ولكن 

تتمثل  األخرى  من  قريبة  تجعلها  أساسيّة  مشرتكات  منها  كّل  يف 

املكليّة«  و»أصل  الليربايل«  مبفهومها  ـ  و»الحريّة  »الفردانيّة«  بـ: 

)غري املحدد وغري املرشوع ومبنظوٍر رأساميل(، ومفهوم »حقوق 

اإلنسان« و»النظام الربملاين« و»الفصل بني السلطات«.

إّن الفلسفة اإلنسانوية ولّدت بعضاً من األيديولوجيات، منها فكرة 

بأمناطها  الليربالية  تجمع  مظلة  أصبحت  التي  الدميقراطية  اللربلة 

بعض  وجود  برغم  املشرتكة  األصليّة  باملفاهيم  مّدتها  إذ  الثالث، 

االختالفات يف بعض مفاهيمها األخرى.

تتمثّل بعض هذه الفوارق يف املجال األخالقي، إذ تؤمن الليربالية 

الكالسيكية ببعض الثوابت األخالقيّة، عىل عكس الليربالية الجديدة 

الليربالية  تؤمن  آَخر  جانب  ومن  األخالق.  يف  للنسبيّة  ترّوج  التي 

تدعو  الذي  الوقت  يف  الثقافية،  األحادية]1]  من  بنوٍع  الكالسيكيّة 

الليربالية الجديدة إىل التعددية]]] الثقافية. هذا وقد يتمثل االختالف 

الثالث مبفهوم العقل التجريبي الذي يَُعد األساس االبستمولوجي 

ليس  حني  يف  الكالسيكية،  الليربالية  النظرية  يف  األخالقي  وتارًة 

وعىل  الحديثة.  الليربالية  يف  املكانة  هذه  مثل  التجريبي  للعقل 

الفردانيّة والحريّة  الليربايل لكلٍّ من  يتقلّص املفهوم  صعيد متصل 

املتنوعة  األشياء  أن  تقول  ففية  نظرية  هي  أوالوحدانية  أوالواحدية  األحادية   ،Monism  -[[[

الوحدة.  هي  األساسية  الكون  خاصية  تكون  وبهذا  واحدة  مادة  من  تتكون  الكون  يف  املوجودة 

التي تقول  أوالتعددية  التي تقول بوجود واقعني )مادي وفكري(  الثنائية  النظرية مع  تتعارض هذه 

بوجود أكرث من مادتني.

[2[- Pluralism.
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إىل حّد ما يف الدميقراطية االشرتاكية ذات التوجه الليربايل، وهوأمٌر 

مرفوض متاماً يف الليربالية الكالسيكية والليربالية الجديدة. وكذلك 

الدميقراطية  يف  العمل  سوق  لسيطرة  ملحوظاً  تراجعاً  نرى  قد 

االشرتاكية ذات التوجه الليربايل، وذلك بحسب بعض املقتضيات 

ويف بعض األماكن فقط، يف حني ال يوجد هذا الرتاجع يف الليربالية 

قد  املاركسيّة  اآلراء  حتّى  الجديدة.  الليربالية  يف  وال  الكالسيكية 

تكون حارضة يف الدميقراطية االشرتاكية، ولكن يستحيل اعتامدها 

يف الليربالية الكالسيكية والجديدة.

األيديولوجيات  هذه  فإّن  االختالفات  هذه  كّل  من  الرغم  عىل 

الثالث تجتمع تحت مظلّة فكريّة واحدة تتمثل باللربلة الدميقراطية، 

الكالسيكية  الليربالية  يف  وضوحاً  أكرث  يكون  التقارب  هذا  وإّن 

والليربالية الجديدة.

اإلنسانويّة  الفلسفة  تحت  تندرج  أخرى  أيديولوجيّة  حقوٍل  مثّة 

الحداثويّة، منها )الجامعيّة]1] العرقيّة ــ القوميّة اليمنيّة( التي أفرزت 

التي  املؤدلجة  النظريات  وكذلك  القوميّة(،  واالشرتاكيّة  )الفاشيّة 

واالشرتاكيات  والجيفاريّة،  أمناطها،  مبختلف  )املاركسيّة  ولّدت 

الثوريّة املتطرفة غري املاركسية(.

إّن الليربالية الكالسيكية بصفتها األيديولوجية األوىل واملهيمنة 

الحديث،  الغريب  التاريخ  كبرياً يف  أثراً  تركت  الحديث،  العامل  يف 

ولَْم يُكن تأسيسها عىل يد فيلسوٍف واحٍد بَعينه، بل هي تيّار يشمل 

]]]- Collectivism، املصطلح املستخدم لوصف أي وجهة نظر أخالقية أواجتامعية أوسياسية 

بإعطاء  يرغبون  عام  بشكل  والجامعيون  املجتمع.  أفراد  بني  املتبادل  التواكل  أهمية  تشدد عىل 

أولوية ألهداف املجتمع كافة فوق أهداف الفرد.
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مجموعة من اآلراء واألفكار الفلسفيّة واالقتصاديّة التي ظهرت يف 

القرن السادس عرش، من دون أْن تتعمد يف تحقيق غاية محددة. لقد 

قّدم »جون لوك« يف القرن السابع عرش صورة منسجمة من املفاهيم 

التي أصبحت الحقاً النواة األساسيّة لنظريّة تدعوإىل الحريّة الفرديّة 

وعرفت بالليربالية الكالسيكيّة، ولكّنه من دون أْن يهدف إىل تأسيس 

نظريّة معيّنة، إذ كان يسعى لتحقيق مجموعة من الغايات االقتصاديّة 

والسياسيّة لطبقة اجتامعيّة معيّنة. لذلك يرى أغلب مؤرخي األفكار 

أّن »جون لوك« هورائد النظريّة الليربالية، وهورأي صحيح. 

العديد  وتناولها  لوك،  بعد  الكالسيكية  الليربالية  تطّورت  لقد 

عرش  والثامن  عرش  السابع  القرنني  طوال  واملفّكرين  الفالسفة  من 

)لوك(،  آراء  إىل  نشري  أبرزهم  آراء  عىل  وللوقوف  عرش،  والتاسع 

وثالثة فالسفة آخرين. ونؤكّد أّن رعاية االيجاز منعنا من إيضاح آراء 

أقطاب الليربالية الكالسيكية من أمثال »آدم فرغوسن« و»ماندويل« 

مل«]]]،  ستيوارت  و»جون  بنثام«  و»جريميي  كونستان«]1]  و»بنيامن 

وإّن  كانط«،  »عاموئيل  األهم  الليربايل  املؤثّر  الفيلسوف  وكذلك 

عدم تناول آراء سائر الفالسفة ال يعني عدم اعتنائنا بدورهم يف بلورة 

الليربالية الكالسيكية.

أ_ »جون لوك«، تطهرييٌّ ليربايّل، ومالك عبيٍد يدعو إىل حقوق 

اإلنسان!

ولد »جون لوك« يف )]]/ آب/ ]3]1م( يف منطقة قريبة من مدينة 

أيّام  الربملان يف  يساند  والده محامياً  بريطانيا. كان  »بريستول« يف 

]]]- )م1830 ـ Benjamin Constant، )1767، مفكّر وكاتب وسيايس فرنيس.

]2]-)م1873 ـ John Stuart Mill، )1806 ، فيلسوف واقتصادي بريطاين.
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الحرب الربيطانيّة الداخلية، وكان من أنصار التطهرييني املنضوين 

بانتصار جبهة  تحت راية »كرومويل« ضّد امللك »تشارلز األّول«. 

اجتامعيّة  مكانة  »لوك«  أسة  نالت  الداخليّة  الحرب  يف  الربملان 

»وستمنسرت«]1]  مبدرسة  االلتحاق  من  »لوك«  متّكن  وقد  مرموقة، 

وال  وقتئذ،  بريطانيا  يف  التعليمية  املراكز  أفضل  من  كانت  )التي 

كليّة  وبعدها درس يف  والرثيّة(،  املتنفذة  العوائل  أبناء  إاّل  يدخلها 

»كريستشريش« التابعة لجامعة آكسفورد.

رشع »لوك« يف بادئ األمر بتعلّم اللغات األوروبية الكالسيكية 

واللغة العربية، ولكّنه عند التاسعة والعرشين من عمره توّجه لتعلّم 

كان  الذي  آشيل«]]]  »اللورد  إىل   )1[[[( عام  يف  تعرّف  الطب. 

ومسريته  لوك  مستقبل  العالقة حسمت  هذه  وإّن  شافتسربي،  دوق 

الرأساملية  للطبقة  املنتمني  من  آشيل«  »اللورد  كان  الفكريّة. 

الناشطة يف املحافل شبه املاسونيّة التي كانت عىل صلٍة باملحافل 

األوليغارشيّة اليهوديّة وتجّمعاتهم الرسيّة يف آمسرتدام. كان هؤالء 

التيّار الرأساميل يف الحركة التطهرييّة الربيطانيّة، ويعملون  ميثلّون 

عىل محاربة سلطة الستيوراتيني]3] ومناهضة دعوتهم للكاثوليكيّة.

له،  ومستشاراً  آشيل«  »اللورد  لـ  الشخيص  الطبيب  »لوك«  كان 

املاسونيّة،  شبه  املحافل  يف  املطروحة  الليربالية  لآلراء  ومنظّراً 

[[[- Westminster.

أنطوين   ،)Anthony Ashley-Cooper, 1st Earl of Shaftesbury، )1621 – 1683م(  -[2[

آشيل كوبر، إرل شافتسربي األول، عـُرف باسم السري ›أنطوين آشيل كوبر, البارونت الثاين, من 

1631 إىل 1661 وباسم اللورد آشيل من 1661 إىل 1672. كان سياسياً إنكليزياً بارزاً يف الفرتة بني 

امللوك وأثناء حكم امللك تشارلز الثاين. ورمبا يكون أهم ما اشتهر به هوأنه كان راعي جون لوك.

]3]- الستيوارت )Stuart(: أرسة من أصول بريتانية-اسكتلندية )نسبة ملقاطعة بريتاين يف فرنسا( 

حكمت يف أسكتلندا ثم بريطانيا سنوات منذ ]37] وحتى 4]7] م.
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وكذلك كان مفّكراً للتيار الرأساميل يف الحركة التطهرييّة ذات النزعة 

اليهوديّة يف بريطانيا، وبقي مالزماً لـ »آشيل« حتّى وفاة األخري يف 

عام )3]]1م(]1].

يُعد »جون لوك« املنظّر الرئيس للـ »الليربالية الكالسيكية« الذي 

مل تقترص جهوده يف الجانب الفكرّي وحسب، بل عمل عىل دعم 

اآلراء  ونرش  بريطانيا  يف  التطهريية  للحركة  الرأسامليّة  املصالح 

الليربالية.

الخفيّة(]]]  بـ)الكليّة  ُعرِفَت  نقابٍة  يف  عضواً  لوك«  »جون  كان 

الطبيعيني  والعلامء  والكتّاب  املفّكرين  من  عدداً  جمعت  التي 

الذين كانوا عىل عالقة وثيقة باألوليغارشيّة اليهوديّة، وكانوا يؤمنون 

أن  الكلّية  هذه  استطاعت  لقد  والرموز.  األلغاز  تكتنفها  بتعاليٍم 

النقابة  هذه  وكانت  )45]1م(.  عام  يف  امللكيّة«  »الجمعيّة  تؤسس 

حذت  وقد  الربيطانيّة،  الرأساملية  الطبقة  مصالح  لتحقيق  تعمل 

الجمعيّة امللكية الربيطانيّة حذوها واستمرّت يف دعم الرأسامليّة. 

بويل«]3] و»روبرت هوك«]4]  نيوتن« و»روبرت  »اسحاق  كاّلً من  إّن 

الذين كانوا من أبرز العلامء الطبيعيني، ينتمون للكليّة الخفيّة، وإّن 

]]]-. موريس كرنسنت، انديشه هاى سياىس، )األفكار السياسية(، مصدر سابق، ص66.

]Invisible College -[2، الكلية الخفية أوالكلية غري املرئية هي األصل املمهد للجمعية امللكية 

يف اململكة املتحدة. وكانت تتألف من مجموعة من »فالسفة الطبيعية« )عرفوا فيام بعد بالعلامء( 

منهم روبرت بويل، جون ويلكنز، جون واليس، ايفلني جون، روبرت هوك، ورين كريستوفر ووليام 

بيتي. واستعمل هذا االسم ألول مرة يف رسائل بويل التي كتبها بني عامي 1646 و1647، وأشار 

إىل »كليتنتا غري املرئية« أو» كلية فلسفتنا«. والجامع املشرتك للمجموعة كان اكتساب املعرفة 

من خالل التحقيق التجريبي.

]3]- )1691 ـRobert William Boyle، )1627 ، فيلسوف طبيعي، كيميايئ، فيزيايئ ومخرتع.

]4]-.)م1703 ـRobert Hooke، )1635 ، فيلسوف طبيعي ومعامري وعامل موسوعي إنجليزي 

وعضوالجمعية امللكية.



سلسلة مصطلحات معاصرة 104

نيوتن الذي كان يهوديّاً هومن مروجي العلامنيّة اإلنسانويّة ونظرية 

الربوبيّة]1] وغايات صهيونيّة أخرى. لقد انتمى »جون لوك« للجمعيّة 

امللكيّة يف عام )]]]1م(، وكتب بعد انتامئه مقاالً عن التسامح]]]، 

فكرة  عن  ودافع  ماسوين،  بإطاٍر  الليربالية  إىل  خاللها  من  دعا 

)التسامح الديني( ومنح حّق املواطنة لليهود.]3] الالفت للنظر هوأّن 

»لوك« عىل الرغم من أنّه كان من دعاة التسامح الديني ومنح حّق 

املواطنة لليهود، ولكّنه كان من أشّد املعارضني لفكرة التسامح مع 

الكاثوليكيني الذين كانوا ميثلون يف تلك الحقبة الجبهة املخالفة 

واملناوئة للمذهب السيايس الذي يؤمن به لوك واملحفل الرأساميل 

املاسوين املنتمي إليه]4].

و»حقوق  الليربالية  دعاة  من  كان  »لوك«  أّن  من  الرغم  عىل 

اإلنسان«، )وهي فكرة مستمّدة من القراءة اإلنسانويّة للذات البرشيّة، 

مع  املتعارضة  اإلنسانيّة  للعالقات  الرأسامليّة  العلامنيّة  والقراءة 

الحقوق والواجبات الدينية واآلراء األخالقيّة للكنيسة الكاثوليكيّة( 

]]]-. Deism، الربوبية، هي مذهب فكري ال ديني وفلسفة تؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكون 

وبأن هذه الحقيقة ميكن الوصول إليها باستخدام العقل ومراقبة العامل الطبيعي وحده دون الحاجة 

إىل أي دين.

[2[- On Toleration.

]3]- رشف الدين خراساين، از برونوتا كانت، رشكت انتشارات علمي وفرهنيك، 1376هـ.ش، ص136.

]4]-  ينظر عىل سبيل املقال:

Wood, W,John Look, Life and Political thought, p. 163.

وكذلك:

_ رشف الدين خراساين، از برونوتا كانت، )من بورنوإىل كانت(، ص 130

_كامل پوالدی، تاريخ انديشه سيايس در غرب از ماكياويل تا ماركس، )تاريخ الفكر السيايس يف 

الغرب، من ميكيافييل إىل ماركس(، نرش مركز، 382]، صص57، 65_63.

_آنتوين آربالسرت، ظهور وسقوط ليرباليسم غرب، )بزوغ الليربالية الغربية وأفولها(، عباس مخرب، 

نرش مركز، 1367هـ.ش، ص248

برواز،  كتاب  بندري،  دريا  نجف  الغربية(،  الفلسفة  )تاريخ  فلسفه غرب،  تاريخ  راسل،  _برتراند 

1390هـ.ش، ص785.
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فإنّه كان يعمل يف مجال تجارة العبيد، ومن املساندين لفكرة بسط 

االستعامر الربيطايّن يف القارّة اآلسيويّة. يرى »موريس كرنستون«]1] 

اإلمربياليّة  هو»رائد  الفيلسوف  هذا  بأّن  »لوك«  آلراء  دراسته  يف 

يَُعد  عرش  السابع  القرن  من  الثاين  النصف  فهويف  الربيطانيّة«. 

للرأسامليّة  املساند  األّول،  وزعيمها  الكالسيكية  الليربالية  منظّر 

اإلستعامريّة املتآلفة مع األوليغارشيّة اليهوديّة يف بريطانيا.

يف  الكالسيكية  الليربالية  كّونت  التي  لوك  آراء  إيجاز  ميكن 

املحاور اآلتية:

)وهي خليط من  التجريبيّة،  العقالنيّة  من  نوع  إىل  لوك  دعا   _1

والحّسية(.  التجريبيّة  االبستمولوجيا  املبني عىل  اإلنسانوّي  العقل 

لقد أصبح هذا النوع من العقالنيّة من دعائم العلوم الحديثة، وكذلك 

من  تقدير  أقّل  أوعىل  الليربالية،  للنظرية  املعرفيّة  األساسيات  من 

أسس الليربالية الكالسيكية طوال القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش.

اإلنسان  تلّقي  من  املستمد  _الحيّس  التجريبي  التفسري  إّن   _[

هومبثابة )الصفحة البيضاء( التي تأيت مع والدة الفرد، وقد أصبحت 

والقت  الحديث،  العلم  يف  املهيمنة  الفرديّة  النزعة  اهتامم  محّط 

متناغمني  كانوا  )الذين  الكالسيكيني  الليرباليني  بعض  لدى  ترحيباً 

وقد  بريطانيا(،  يف  والتحليليّة  الحسيّة  التجريبية  الفلسفة  مع 

أصبحت فيام بعد أساساً لدراسة اإلنسان لدى أحَد تيارات الليربالية 

الكالسيكية.

]]]- )م1993 ـ Maurice William Cranston، )1920، فيلسوف بريطاين.
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بلوروا  الذين  البارزين  املفّكرين  هوأحد  لوك«  »جون  إّن   _3

استُعرض تحت عنوان »الوضع الطبيعي«،  مفهوماً سياسيّاً وقانونيّاً 

لدى  واسعاً  رواجاً  التي القت  االجتامعي«  العقد  بـ»نظريّة  وُعرف 

الفرضيات األساسيّة  ت من  املتنفذة، وُعدَّ الليربالية  التيارات  أحد  

يف حقول العلوم السياسيّة والقانونيّة واالجتامعيّة. عىل الرغم من 

ولكّنه  االجتامعي،  العقد  لنظرية  األّول  املنظّر  يكن  مل  »لوك«  أّن 

للنظرية الليربالية  لعب دوراً أساسيّاً يف ترويج هذه النظريّة ترويجاً 

الكالسيكية.

السياسيّة،  الرشعيّة  هومصدر  الّناس  رضا  أّن  »لوك«  يرى   _4

العام  اإلطار  الكالسيكية،  الليربالية  أسس  من  ذلك  أصبح  وقد 

لوك  مقصود  أّن  هو  األهم  امللَحظ  ولكّن  الليربالية.  للدميقراطية 

من »الّناس« )مثل كانط وأغلب الليرباليني يف القرننَي الثامن عرش 

العاّمل  وإّن  األموال،  يقترص عىل أصحاب رؤوس  والتاسع عرش( 

والفقراء والطبقات املعدِمة والذين ال ميلكون أرضاً ال يَُعّدون ضمن 

»الناس« من وجهة نظر لوك.]1] إذن فإن جوهر ما يّدعيه لوك هوأّن 

رضا أصحاب رؤوس األموال هومصدر الرشعية السياسية، وإّن من 

املدين،  للمجتمع  تابع  أنّه  من  الرغم  عىل  املال،  رأس  ميلك  ال 

له املشاركة  فيه، وال تحّق  يَُعّد عضواً  ولكّنه )حسب رأي لوك( ال 

غري  بلغٍة  والعاّمل  الفقرية  الطبقات  عن  لوك  يتحّدث  السياسية. 

يومهم(،  يعيشون عىل قوت  بـ)من  الئقة وباستخفاف ويعرّب عنهم 

ويقصيهم ويحرمهم يف نظريته من االنتامء للمجتمع املدين. كتب 

]]]-. آيزايا برلني، منتسكيو، ت: نادر انتخايب، نرش نكاره آفتاب، 389]هـ.ش، ص23و24.
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الغالبية  ميثلّون  كانوا  )الذين  واملستضعفة  الفقرية  الطبقة  عن  لوك 

أيّام لوك، وميثلّون اليوم  العظمى من أفراد املجتمع الربيطاين يف 

الغالبية العظمى يف املجتمعات الرأسامليّة(:

ال  أنّهم  مبا  ولكن  املجتمع.  من  جزء  هم  األجراء  العاّمل  )إّن 

يتمتعون بامللكيّة الخاصة فإنّهم مرهونون بأجرِهم اليومي. إذن فإّن 

إّن مثل هؤالء  اليومي.  العيش  متطلبات  أدىن  مقدار أجرهم يحقق 

يعيشون عىل قوت يومهم، ويجب أْن يكونوا كذلك(]1].

ما يتّضح من آراء لوك هوأن املجتمع املدين الذي يتحّدث عنه 

ويدعوإىل مشاركته ورضاه من أجل تأسيس حكومة رشعيّة )عىل حّد 

تعبريه( هويف الحقيقة مجتمع الرأسامليني وطبقة املاّلك واالقتصاديني.

املاسوينّ،  إطاره  يف  الديني«  »التسامح  نظريّة  »لوك«  يطرح   _5

ويقّدمه ركناً من أركان الدميقراطية الليربالية. كام سبقت اإلشارة فإّن 

مفهوم التسامح هذا، عىل خالف ظاهره ال يشمل أتباع كّل الديانات، 

مع  التسامح  وعدم  الُعنف  إىل  للدعوة  رصيحة  اشارات  ويستبطن 

النزعة  ذات  التطهرييّة  الليربالية  الرأسامليّة  وأعداء  البابويّة  أنصار 

الرأساملية  لحاجة  تلبية  املفهوم  هذا  يأيت  بريطانيا.  يف  اليهودية 

الربيطانية التي تزّعمها التطهرييون، إذ أرادوا االئتالف مع األوليغارشيّة 

اليهوديّة املستقرّة يف آمسرتدام وقتئذ، وذلك من أجل فسح املجال 

أمامهم لينشطوا يف املجال السيايس واالجتامعي يف بريطانيا. فضالً 

عن ذلك فإّن األيديولوجيات الليربالية والدميقراطية املختلفة بسبب 

]]]- د. رافائل، آدام سميث، ت: عبدالله كوثري، طرح نو، 375]هـ.ش، ص7]. 
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جذورها املاسونيّة، وكذلك بسبب صبغتها العلامنيّة واملناوئة للدين، 

اقتضت  أينام  الشعار  هذا  اعتمدت  فقد  املاديّة،  النزعة  واستبطانها 

الحاجة إليها. والعكس أيضاً! أي أينام اقتضت الحاجة تراجعت عن 

التيارات  والتنكيل ضّد  القمع  أساليب  ومارست شتّى  املفهوم  هذا 

والحركات املطالبة بالعدالة، وكذلك الثورات الدينية.

الفرضيات  إحدى  السلطات«  بني  »الفصل  مفهوم  ميثّل   _[

األساسيّة التي كان لوك من رّوادها، وقد اتفق معه مونتيسكيوالحقاً 

ليصبح هذا املفهوم أحد األسس الرئيسة يف األيديولوجية الليربالية 

والدميقراطية، ولتكون من أشهر اآلراء السياسيّة يف عرص الحداثة. 

عرض »لوك« فكرة الفصل بني السلطات يف ظروٍف سياسيّة خاصة 

»كرومويل«،  فرتة  بعد  وتحديداً  الربيطاين،  السيايس  املجتمع  يف 

التشكيلة  يف  تغيري  ايجاد  هي  النظريّة  هذه  من  غايته  وكانت 

اإلقطاعيني  مع  محتدماً  الرصاع  كان  إذ  وقتئذ،  الربيطانية  السياسية 

واألرستقراطيني من أتباع الكنيسة الكاثوليكية. 

وقتئذ  الربيطانية  السياسة  لتحقيقه  الذي سعت  القوى  توازن  إّن 

ولّد ظرفاً ال يسمح للرأسامليّة التطهرييّة أْن تهيمن عىل كّل جوانب 

)تجزئة  السلطات  بني  الفصل  نظرية  لوك  طرح  لذلك  السلطة. 

بالربملان  اهتاممه  وأوىل  والقضائية(  والترشيعية  التنفيذية  السلطة 

نيابيّاً ليحوز الجناح  )بصفته ممثالً للسلطة الترشيعية( ورسم نظاماً 

النسبة  عىل  له(  منظّراً  كان  )الذي  التطهريي  الليربايل  الرأساميل 

األعىل من السلطة. لقد كانت السلطة القضائيّة يف ذلك الحني بيد 
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اإلقطاعيني، والربملان والسلطة الترشيعية بيد الرأسامليني الليرباليني 

عرفت  التي  واالجتامعية  السياسية  القوى  من  مبجموعة  متمثلني 

خالل  هؤالء  عن  السيايس  الخطاب  عرّب  )لقد  الثالثة«.  بـ»الطبقة 

القرننَي السابع عرش والثامن عرش بـ»الطبقة الثالثة«، عىل الرغم من 

عدم صّحة إطالق هذا املفهوم عليهم، ألنّهم مجموعة من الفئات 

بني  الفصل  مبنيٌّ عىل  لوك  أطلقه  الذي  النموذج  إن  االجتامعيّة(. 

إىل  يهدف  النموذج  وهذا  الربملاين،  النظام  واعتامد  السلطات 

توسيع رقعة السلطة السياسية للرأساملية الليربالية. 

النظام  نرش  عىل  الحقاً  الكالسيكية  الليربالية  أقطاب  عمل  لقد 

النظام  وليصبح  السياسيني،  ملنافسيهم  ليتصدوا  ودعمه  الربملاين 

األساسية  األيديولوجية  األسس  من  متدّرٍج  بشكٍل  الربملاين 

للدميقراطية الليربالية.

]_ يُعرَف »لوك« بصفته واضعاً لنظريّة »حقوق اإلنسان«. إّن هذه 

وهوتعريف  البرشي،  للكائن  فردانيّاً  إنسانويّاً  تعريفاً  تعتمد  النظريّة 

تحقيق  وتروم  بذاتها،  قامئة  نفعيّة  أونواة  ذاتاً  اإلنسان  حقيقة  يعّد 

النفعيّة  األهداف  هي  الذات  هذه  ويحرّك  يحّفز  ما  وإّن  امللّذات، 

مع  الحياة  هذه  يف  وتتنازع  وتتنافس  والدنيويّة،  املاديّة  وامللذات 

عالقاته  وإّن  الصفات؛  هذه  يف  معها  تشرتك  التي  الذوات  سائر 

وتعامالته مع اآلخرين، وكذلك فإّن صداقاته وعداءه ورشاكاته كلّها 

مستمّدة من هذا املنطق النفعي والعالقة املبنية عىل أمناط السوق 

تعّد  التي  اإلنسان  حقوق  نظرية  تحاول  هذا  عىل  بناًء  الرأسامليّة. 
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الفرد كائناً نفسانيّاً قامئاً بذاته، أْن تحافظ عىل حقوق الناس الفرديّة 

بصفتهم ذّرات نفسانيّة، وأْن تنظّم عالقاتهم يف إطاٍر نفعيٍّ ممتزج 

برشاهٍة مقيتة، ولتُصان كّل ذرّة نفسانيّة )أي الفرد( من تجاوز سائر 

األفراد ومن سطوة الدولة الحديثة ذات املاهيّة املطلقة.

إّن نظرية حقوق اإلنسان مبنيٌّة عىل قراءة ذريّة لإلنسان، وتعتمد 

يف  ُعرَِضت  إذ  إنسانويّة،  وماهيّة  صبغة  ولها  نفعيّاً،  علامنيّاً  منطقاً 

االنسان  واقع  تنظيم  أجل  من  الدينية«  التكاليف  »نظام  مصاّف 

يف  والسيام  والحقوقي،  االجتامعي  الصعيَدين  عىل  الحداثوي 

هي  اإلنسان  حقوق  نظرية  إّن  والرأساملية.  الليربالية  املجتمعات 

الليربالية  السياسية  األنظمة  البُنية االجتامعية يف  يتجزّأ من  جزء ال 

والدميقراطية  الليربالية  املدرسة  أساسيّاً يف  ركناً  وتَُعد  والرأساملية 

ذات املاهيّة النفسانيّة والعلامنيّة غري الدينية، وتُعتمد ذراعاً مقّومة 

لدى السلطات الرأسامليّة الليربالية والليربالية الحديثة.

وال  املال،  رأس  جمع  إىل  وكتاباته  آرائه  يف  يدعو»لوك«   _[

الرأساملية  املصالح  عن  واملدافع  فهواملنارص  لذلك،  حّداً  يضع 

آراء  أّن  تاريخ األفكار  واإلستعامر واالستثامر. يرى أغلب مؤرخي 

الليربالية  الرأساملية  املطالب  لتلبية  جاد  علمٌي  سعٌي  هي  »لوك« 

املتنامية يف بريطانيا خالل القرن السابع عرش،]1] والسيام أنّه املنظّر 

الرئيس لليربالية الكالسيكية.

]]]- رابرت.ل.هايلربونر، بزركان اقتصاد، )أقطاب االقتصاد( ت: احمد شهسا، 1370هـ.ش، ص52.
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معتدلة  دستوريٍة]1]  لليرباليٍة  جديد  مونتيسكيووطرح  شارل  ب_ 

)[755_1689(

باسم  املعروف  )دوالبرد(  بارون  سيكوندا  دي  لوي  شارل  ولد 

عىل  البرد«]]]  »قرص  يف  )]]]1م(  سنة  من  يناير   1[ مونتيسكيويف 

مقربة من مدينة »بوردو»]3] الفرنسيّة. كان والده قاضياً ثريّاً من الطبقة 

األرستقراطية. ورث شارل لويي عن عّمه )رئاسة الديوان العايل للتمييز 

يف الربملان( يف بوردوالتي كانت مؤسسة قضائية محليّة قبل الثورة 

الفرنسيّة.]4] إن االنتامء لعائلة أرستقرطية جعلت من مونتيسكيوالذي 

يراعي مصالح  أْن  الكالسيكية  لليربالية  الكبار  أصبح من املنظّرين 

الطبقة األرستقراطيّة واإلقطاعيني يف تنظرياته السياسية، إذ حاول أْن 

يطرح نظاماً ليربالياً ال يقمع أوال يقيص اإلقطاعيني األرستقراطيني، 

والنخبة  الربجوازية  النخبة  بني  تاريخية  ومصالحة  وئاماً  يجري  بل 

اإلقطاعية، مع إعطاء األولوية للربجوازيني.

سافر مونتيسكيوكثرياً يف أيّام شبابه، وتأثّر يف بريطانيا بالحكومة 

قيد يحد من  أنه  يُرى عىل  ما  الدستور عادة  الهدف من  فإن  األمرييك  السيايس  التقليد  ]]]- يف 

سلطة الحكومة والفكرة األمريكية الخاصة بالدميقراطية الليربالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون 

أما  الحكومة.  فروع  بني  واملوازنات  القيود  من  ونظام  القضاء  واستقاللية  السلطات  فصل  يف 

أنها تتضمن شكالً محدداً من  القانون رغم  الدستورية األوروبية فرتكز أكرث عىل سيادة  الليربالية 

الدولة أوالنظام.

القرص  بفرنسا. ولد مونتيسكيويف هذا  اقطاعية يف جريوند  ]Château de la Brède -[2، قلعة 

وعاش وكتب معظم أعامله فيه.

[3[- Bordeaux

األيديولوجيا  حول  )مقدمة  سیاسی،  های  ايدئولوژی  بر  اى  مقدمه  وآخرون،  مكنزي  يان   -[4[

السياسية(، مصدر سابق، ص63.
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من  تَُعد  التي  املجيدة«]1]  بـ»الثورة  سّميَْت  عاّم  املنبثقة  الليربالية 

نتاجات أفكار »جون لوك«. وقد كّون هناك صداقات مع أشخاص 

ينتمون ملحافل ماسونيّة.

نظاٍم  إىل  الداعني  أبرز  من  حياته  أيّام  آخر  مونتيسكيوحتّى  بقي 

ـ ماسوين( مبنّي عىل مبدأ الفصل بني السلطات والعلامنيّة.  )ليربايلـ 

وقد نرش أفكاره يف أشهر مؤلّفاته كـ »الرسائل الفارسيّة«]]] و»نظرات 

ليكون  القوانني«]3]  و»روح  وسقوطهم«  الرومان  عظمة  أسباب  يف 

أحد أبرز فالسفة الليربالية.

قد يكون مونيسكيوأقل تأثرياً من »لوك« يف نرش أسس الليربالية 

الكالسيكية، ولكن بنظرة واقعيّة ميكن أْن نعّده صاحب الدور األبرز 

يف بلورة الجوانب القانونيّة والسياسية لنظرية الليربالية الكالسيكية، 

ورائداً لنظرية الفصل بني السلطات، ومن الفالسفة املؤمنني بالنزعة 

املاسونيّة  مروجي  ومن  البرش،  تاريخ  يف  اإلنسانويّة  ــ  العلامنيّة 

.»Deism ومفرداتها كـ«التسامح الديني« و»الربوبيّة ـ

القرن  الجديدة خالل  الليربالية  نشوء  مونتيسكيويف  أفكار  أثّرت 

العرشين، وأوالها  الليرباليون الجدد اهتامماً خاّصاً من أمثال »أشعيا 

برلني«.

الثالث  ويليام  مع  بالتحالف  اإلنجليز  الربملانيون  بها  قام  ثورة   ،Glorious Revolution  -[[[

الحاكم األعىل لجمهورية هولندا. وانتهت بـ »إعالن الحقوق« الذي أصدره الربملان اإلنجليزي 

عام 1689، وقد استعرض هذا اإلعالن املظامل التي ارتكبها امللك جيمس الثاين يف حقِّ الشعب، 

واشرتط عىل امللك الجديد عدم القيام بأي عمل يؤدي إىل االنتقاص من حقوق الشعب.

[2[- Persian Letters.

[3[- The Spirit of the Laws.
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ميكن تلخيص املحاور األساسيّة آلراء مونتيسكيويف النقاط اآلتية:

الناحية االبستمولوجيّة ألتباع »الفلسفة  ينتمي مونتيسكيومن   _1

التجريبيّة الحديثة«، وإّن أفكاره تصنَّف ضمن العقل التجريبي.

]_ لقد وّسع مونتيسكيوورشح نظرية )الفصل بني السلطات( _التي 

بلورها »لوك« قبله_ وعّدها ركناً أساسيّاً يف الفكر السيايس والقانوين 

للنظرية الليربالية الكالسيكية. وقد أّدى دوراً كبرياً يف إرساء القواعد 

القانونيّة والسياسية للنظام السيايس الليربايل الذي دعا إليه.

للفلسفة  التاريخية  البنية  مونتيسكيويف  آراء  بعض  أثّرت   _3

الليربالية  النزعة  أّن  التقّدم«. غري  التمحورة حول »نظرية  اإلنسانويّة 

لها  كان  التاريخ  لفلسفة  ليربالياً  تفسرياً  تقدميه  والسيام  آرائه،  يف 

الدور األكرب يف ذلك.

)الحريّة  شعار  الليربالية(  فالسفة  مونتيسكيو)كسائر  يؤكّد   _4

والبُنية  األوىل  النواة  الليرباليّة  بنسختها  الحريّة  ويعّد  الليربالية(، 

األساسيّة ألفكاره السياسية والقانونيّة وآرائه التاريخية. ولكّنه عندما 

يتحّدث عن الحريّة الليربالية ويوّضح تعارضها مع مفهوم االستبداد 

يرى  استبداديّة.  ماهيّة  تستبطن  نفسها  الليربالية  أّن  إىل  يلتفت  ال 

الحكم  يف  للقوانني  يستند  عندما  السيايس  النظام  أّن  مونتيسكيو 

للعيان  واضحة  حقيقة  عن  غافالً  االستبدادي،  الطابع  عنه  سيُزال 

يفصل  ما  وإّن  استبداديّاً،  يستبطن طابعاً  قد  نفسه  القانون  بأّن  تفيد 

االستبداد عن غريه ال يتمثّل باالستناد إىل سلطة القانون الليربايل. 

يقّدم  االستبداد  ملفهوم  الليربالية  القراءة  مونتيسكيوباعتامده  إّن 
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حلوله يف إطار سلطة القانون ليُعلن أّن األنظمة الرأسامليّة األوروبيّة 

)االستبداديّة( مبجرد اتباعها القانون الليربايل فهي »حرّة«، كام يطبّق 

املبدأ الليربايل الخاطئ نفسه عىل الرشق بنظرة دونيّة ويُدينه ويعتقد 

_الذرّي  النفسايّن  املفهوم  الفتقادها  الرشقيّة  االنسانيّة  الحياة  بأّن 

والفراديّن والقانون الليربايل هي حياة استبداديّة. 

إّن نظرة مونتيسكيوملفهوم االستبداد القت رواجاً واسعاً يف الفكر 

الغريب واعتمدها كُتّاب ومفّكرون ومبرّشون ليرباليون ونيولرباليون 

داخل  يف  ليرباليني  مفّكرين  ليشمل  االنتشار  هذا  وتعّدى  آخرون، 

إيران أيضاً، فغالباً ما يعتمدون نظرة مونتيسكيوالليربالية عند تناولهم 

مفاهيم من قبيل )الحريّة( و)االستبداد( يف دراسة التاريخ اإليراين. 

التحليالت واآلراء يف نصوص »محّمد عيل  ميكن قراءة مثل هذه 

املقيم  املعارص  الليربايل  اإليراين  الكاتب  كاتوزيان«]1]  )هاميون( 

إيران،  داخل  يف  واسع  مستوى  عىل  كتبه  تُنرَش  إذ  بريطانيا،  يف 

املناهج  لوضع  واملتصدين  األساتذة  من  كثرٌي  يعتمده  ولألسف 

السياسية  كالعلوم  املَعنيّة  اآلكادميية  التخصصات  يف  الدراسيّة 

واالقتصاد، واختريت بعض كتبه كمصدٍر أسايس يف أقسام التاريخ 

يف الكليّات االنسانيّة يف الدراسات العليا. إّن جوهر آراء كاتوزيان 

تاريخية  قراءة  مبثابة  اإليراين«  بـ»االستبداد  يسّميه  مبا  يتعلّق  فيام 

وعالقة  والحريّة  والقانون  االستبداد  يخّص  ما  مونتيسكيويف  آلراء 

مقتبسة  آلرائه  األساسيّة  النواة  وإّن  الرشقيّة،  بالحضارات  ذلك  كّل 

وبروفسور،  وكاتب،  اقتصاد،  عامل   )Homa Katouzian( كاتوزيان  هاميون  عيل  محمد   -[[[

ومؤرخ، وناقد أديب من إيران. ولد عام 942]م.
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من نظرية مونتيسكيوالليربالية حول الحريّة.

القانوين  النظام  تدوين  يف  بارزاً  مونتيسكيودوراً  لعب   _5

املحور  بآرائه  أثرى  إذ  الفردايّن،  الليربايل  ـ  العلامين  والحقوقي 

القانوين والحقوقي والسيايس يف نظرية الليربالية الكالسيكية.

يف  ساهم  الكالسيكيني  الليرباليني  من  مونتيسكيوكغريه  إّن   _[

الرتويج لقضية تهميش اليهود وظالمتهم يف إطار )الدفاع عن اليهود 

اليهودية  األقليّة  لنشاط  املجال  فسح  أجل  من  وذلك  وحقوقهم(، 

بالثورة  الذي تحقق  )األمر  الغربية،  الدول  مقّدرات  وهيمنتهم عىل 

الفرنسيّة وغريها من التحوالت واألحداث السياسية والتاريخية(.

]_ ينتمي مونتيسكيولذلك الجناح الفكري من الليرباليني الذين مل 

يؤمنوا بنظرية »العقد االجتامعي«. إن الليرباليني الُجدد )نيوليرباليني( 

يف القرن العرشين الذين رفضوا فكرة )العقد االجتامعي( من أمثال 

»هايك« و»برلني« استندوا إىل آراء مونتيسكيوواعتمدوها كثرياً.

يف  األساسيني  املنظرين  مونتيسكيوهوأحد  أن  يف  شّك  ال 

البُنية  تكوين  يف  آراؤه  أثّرت  إذ  الكالسيكية،  الليربالية  املدرسة 

مع  تعامله  يف  الحداثوي  الغرب  يعتمدها  التي  والفكرية  الثقافية 

تدوين  يف  املعتمدة  الفكرية  األسس  ترسيخ  يف  وكذلك  الرشق، 

الحديثة  العلامنيّة  اإلنسانيّة  والعلوم  اإلنسانوي،  التاريخ  فلسفة 

والنظام الحقوقي اإلنسانوي وغريها من الحقول املعرفيّة الغربيّة.
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رأساملية  بنزعٍة  الليربايل  املاسوين  والتسامح  فولتري  ج_ 

)1694_778]م(

بـ »فولتري« يف فرنسا عام  املعروف  ولد »فرانسوا ماري آروويه« 

)4]]1(. وكان االبن الخامس لـ »فرانسوا أرويه« و»ماري مارجريت 

للرؤى  تجسيداً  فولتري  يَُعد  أرستقراطية.  ألسة  وينتمي  دومارت«، 

املاسونية  النزعة  فهورائد  بفرنسا،  التنوير  السائدة يف عرص  واآلراء 

ومن أبرز الدعاة إىل التسامح يف املدرسة الليربالية الكالسيكية.

مستنرياً  مفّكراً  بصفته  ولكْن  قّط،  عميقاً  مفّكراً  فولتري  يكن  مل 

وبارعاً،  متهتّكاً  هزليّاً  كاتباً  وباعتباره  للامسونيّة،  منتمياً  ليربالياً 

امليول  ذات  والليربالية  التنويرية  النزعة  ترويج  كبرياً يف  دوراً  لعب 

األرستقراطية.

مروجاً   ،)1[34( عام  يف  الفلسفيّة(  )الرسائل  كتاب  فولتري  نرش 

فيها أفكاراً تنويرية. وقد أمىض ثالث سنوات من حياته يف بريطانيا 

وتأثّر إىل حدٍّ بعيد بآراء »جون لوك«.

يَُعد فولتري كاتباً ماسونيّاً ليربالياً اعتمد يف آرائه وأفكاره الفلسفية 

بيكون«  »فرانسيس  يد  عىل  املتبلورة  واملنهجية  التجريبي،  العقَل 

أصبح  فرنسا  إىل  عودته  وبعد  نيوتن«،  و»اسحاق  لوك«  و»جون 

املنظّر والشارح األّول للرأساملية ذات النزعة التجريبية التي تلّقاها 

من  الديني  التسامح  مفهوم  فولرت  أخذ  لقد  امللكيّة.  الجمعية  يف 

بصفته  املفهوم  هذا  ترويج  عاتقه  عىل  وأخذ  املاسونية،  املحافل 

أحد املنتمني لهذه املحافل.
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ميكن تلخيص املحاور الرئيسة يف آراء فولتري يف النقاط اآلتية:

واالبستمولوجيا  التجريبي  بالعقل  املؤمنني  من  فولتري  كان   _1

التجريبية لدى »بيكون« و»لوك«.

]_ كان فولتري ربوبيّاً )Deism( ومن املؤمنني بالنظرية اليهوديّة 

املاسونيّة التي روجها »نيوتن« والتي تقول: إّن اإلله كصانع الساعة 

الذي يصنع الساعة ويرتكها تعمل وحدها.

بريطانيا،  يف  الليربالية  بالرأساملية  مولعاً  فولتري  كان   _3

االئتالف  يف  يرى  وكان  املاسونية،  املحافل  يف  وهوعضونشط 

الحاصل بني الرأساملية الليربالية العلامنيّة والطبقة األرستقراطية يف 

بريطانيا أمنوذجاً مثالياً متّنى تطبيقه يف فرنسا.

4_ كان فولتري ليربالياً يدعو لالصالحات التدريجية، ويعارض أي 

نوٍع من الحركات الثوريّة وأيَّ حضوٍر ألّي طبقة اجتامعيّة ُمعَدمة يف 

مجال املشاركة السياسية. إنّه كان يدعولنوٍع من األنظمة الليربالية 

األرستقراطية التي يتزّعمها مستبدٌّ مستنرٌي مؤمٌن بعقائد تنويريّة.

5_ يؤمن فولتري بالحريّة الفرديّة وهي من أسس الليربالية.

]_ كان فولتري من أشّد املعارضني للكنيسة ورجال الدين، وكان 

متهتّكاً وماجناً يف نصوصه، السيام يف كتاباته التي تناولت األنبياء 

تفصل  علامنيّة  حكومة  إىل  الداعني  أبرز  فهومن  الدين،  ورجال 

السلطة عن أّي هويٍّة أومعتقد ديني.
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]_ إن النواة األوىل يف فكر فولتري هي القراءة الليربالية املاسونيّة 

ملفهوم »التسامح والتساهل«، التي تُعد األساس النظري األهم يف 

وفق  والتساهل«  »التسامح  مفهوم  إن جوهر  الكالسيكية.  الليربالية 

الرؤية املاسونيّة والليربالية هي إقصاء )االختالف( وااللتزام باألطُر 

الدينية واملعايري األخالقية من أجل ردم الحدود الفاصلة بني الحق 

ادخال  هي  ذلك  وراء  من  الغاية  وإّن  والُكفر،  والدين  والباطل، 

املعتقدات والقيَم الرشكيّة، والقضاء عىل الخلوص وثبات اإلميان 

يف األفراد واألَمم واملجتمعات.

التسامح  مفهوم  من  املستلهمة  الفكريّة  النزعة  تُهيمن  عندما 

معانيها  أخرى  مفاهيم  ستفقد  املاسونيّة(  الرؤية  )وفق  والتساهل 

الحقيقيّة من قبيل: الحق والباطل، والدين والُكفر، ومحاربة الشيطان، 

واألخالقية  الدينية  والقيود  الحدود  ورعاية  املحرّمات،  وتجّنب 

وإجراء األحكام اإللهيّة. وبهذا سيكون الظرف مواتياً لهيمنة االستكبار 

اإلنسانوّي الحداثوي الفردايّن )أوالدميقراطية الليربالية التي خرجت 

من رحم املاسونيّة(؛ وإّن فولتري وغريه من الليرباليني املاسونيني كانوا 

يدعون للتسامح والتساهل من أجل تحقق هذا الهدف.

الرأساملّية  الليربالية  االقتصادية  النظرية  رائد  سميث]1]،  آدام  د_ 

)1790_[723(

يَُعد »آدام سميث« مؤسس االقتصاد الليربالية الرأساملية ورائده، 

]]]- )مAdam Smith، )1723_1790، فيلسوف أخالقي وعامل اقتصاد اسكتلندي. يُعّد مؤسس 

علم االقتصاد الكالسييك ومن رواد االقتصاد السيايس.
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وإّن النظريّة االقتصاديّة يف املدرسة الليربالية الكالسيكية قد تبلورت 

عىل يده.

عىل الرغم من أّن سميث عمل يف مجاالت فلسفيّة أخرى غري 

ذلك  عن  رسالة  وكتب  األخالق،  بفلسفة  مهتامً  كان  إذ  االقتصاد، 

املحور  فإّن  ذلك  من  الرغم  عىل  الحقل،  هذا  لتدريس  وتصّدى 

»الليربالية  يف  االقتصادي  بـالجانب  يتعلّق  تخصصه  من  األهم 

الكالسيكية« ليكون رائد النظرية االقتصادية يف الليربالية الكالسيكية 

حتّى يف الليربالية الجديدة.

»فايف«]]]  والية  يف  كالدي«]1]  »كري  يف  سميث«  »آدام  ولد 

االسكتلندية«، ويبدوأنّه قد جرى تعميده]3] يف الخامس من حزيران 

سنة )3]]1م(. عندما ولد »آدام« مل يكن والده عىل قيد الحياة، وقد 

وهوعىل عالقة  حياته  مراحل  كّل  وأمىض  متوسطة،  عائلة  نشأ يف 

طيّبة جّداً مع والدته، ومل يتزوج »سميث« طوال حياته قّط.

َدرََس سميث يف جامعة آكسفورد، وكان يشكودوماً من ضحالة تعليم 

أساتذة تلك الجامعة. عمل لفرتًة من الزمن بصفته محارضاً محرتفاً يف 

جامعة ادنربة]4]، وَدرََّس املنطق بعدها يف »جامعة كالسكو»]5]، وأصبح 

فيام بعد أستاذاً لفلسفة األخالق يف الجامعة ذاتها.

[[[- Kirkcaldy.

[2[- Fife.

]3]- طقس مسيحي ميثل دخول اإلنسان الحياة املسيحية.

[4[- University of Edinburgh.

[5[- University of Glasgow.
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سافر سميث إىل جينيف وباريس والتقى بفولتري وأصبح مولعاً 

أصول  سميث  يستمّد  املاسوين.  الليربايل  الفرنيس  الكاتب  بهذا 

آرائه الفلسفية إىل حدٍّ بعيد من آراء صديقه املقرَّب له »ديفيد هيوم« 

Pos�  )الفيلسوف التجريبي الشّكاك االنجليزي ذوامليول الوضعيّة ـ

itivism(، والسيام وأنّه كان يعّد هيوم أكرب فيلسوف يف عرصه.

إّن السبب الرئيس لشهرة »آدام سميث« يأيت من آرائه االقتصادية التي 

تُعد األساس النظري والفلسفي للرأساملية، وكذلك من كتابه »ثروة 

إّن كتاب )ثروة األمم( هورسالة  الذي نرشه عام )]]]1م(.  األمم«]1] 

مفّصلة يف توضيح كيفية نشوء النظام الرأساميل العلامين اإلنسانوي، 

وللدفاع عن أحقيته. يعرّب سميث عن النظام الرأساميل بنظام »الحرية 

الكاملة«، ويستند لفرضيٍة تحت عنوان )اليد الخفيّة(]]] ليبنّي ويرّوج 

ويدافع عن هذا النظام. بغّض البرص عن نوايا آدام سميث وحافزه، فإنّه 

يف كتاب )ثروة األمم( يرّوج لنموذج من الحياة املبنية عىل النفعية غري 

املرشوعة وتجميع رأس املال. لقد طرح سميث ادعاًء خاطئاً قال 

من خالله: إن الفرد يف املجتمع الحداثوي ]انتبهوا »للفرد« مبفهومه 

الليربايل[ عندما يترصّف مبقتىض غاياته النفعيّة والشخصيّة، وعندما 

يستند إىل نوٍع من النفعيّة واألنانيّة، عندها تأيت خفيّة وتنشط يف هذه 

الدائرة الرأسامليّة وتحقق توازناً وتناسقاً بني األفراد النفعيني، وإّن هذا 

[[[- The Wealth of Nations.

]Invisible hand -[2، اليد الخفية، هي استعارة ابتكرها آدم سميث، وقام برشح مبدأ اليد الخفية 

يف كتابه ثروة األمم وكتب أخرى، حيث يقول: إّن الفرد الذي يقوم باالهتامم مبصلحته الشخصية 

يساهم أيضاً يف ارتقاء املصلحة الخرية ملجتمعه ككل من خالل مبدا »اليد الخفية«. حيث يرشح 

فإنه  ما،  لفرد  الشخيص  العائد  يزيد  فعندما  اإلفراد.  عوائد  هومجموع  للمجتمع  العام  العائد  أّن 

يساهم يف زيادة العائد االجاميل للمجتمع.
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التنسيق )الذي شبهه سميث بيٍد خفيّة( يؤّدي إىل تحقيق املصالح 

والغايات املاديّة لدى كّل األفراد.

األساسية  الركائز  من  هي  الخفيّة(  )اليد  مفهوم  إّن  القول  ميكن 

الداعمة للنزعة الفردانيّة النفعية الرامية لتحقيق املصالح الرأسامليّة 

إّن آراء سميث أصبحت من ضمن األسس االقتصاديّة  اإلنسانويّة. 

الهاّمة يف املدرسة الليربالية ليكون املنظّر االقتصادي األبرز الذي 

لعب دوراً كبرياً يف بلورة الليربالية الكالسيكية.

العرشين  القرن  يف  )النيوليربالية(  الجديدة  الليربالية  نشوء  بعد 

تناولها  إذ  والتنظري،  البحث  مليدان  الخفيّة  اليد  نظرية  عادت 

االقتصاديون الداعمون لألنظمة الرأسامليّة، وأعيدت بنيتها عىل يد 

»فردريش فون هايك« يف إطار ما ساّمه بـ»النظام التلقايئ«]1].

خصائص الليربالية الكالسيكية

الغرب  يف  األوىل  األيديولوجيا  هي  الكالسيكية«  »الليربالية 

املتمثلة  الفكريّة  السلسلة  من  األوىل  والحلقة  الحداثوي، 

بالدميقراطية الليربالية. ميكن تبيني خصائص الليربالية الكالسيكية 

وفق النقاط اآلتية:

1_ إّن النواة األساسيّة لليربالية الكالسيكية هي »الحريّة الفرديّة« 

)املفهوم الليربايل للحريّة(. إّن الحريّة الليربالية هي حريّة نفسانيّة، 

وجوهرها مستّمد من )املنفعة، وامللّذة املَُعلَمنة اإلنسانويّة(، وهي 

[[[- Spontaneous order.



سلسلة مصطلحات معاصرة 122

ومخّربة  ومتنامية  برشوط  مقيّدة  وغري  مرشوعة  وغري  محدودة  ال 

)مخّربة للطبيعة والبيئة، ومقّوضة للنفس والروح البرشيّة(. إّن ماهيّة 

الحرية الليربالية غري سليمة وهي ضد تنمية اإلنسان وكامله، وتودي 

به إىل األس والفساد. 

غاية  وإّن  الليربالية،  الحريّة  حول  الكالسيكية  الليربالية  تتمحور 

غري  واملطامع  املصالح  تحقيق  هي  الليربايل  إطارها  يف  الحرية 

املقيّدة وغري املرشوعة، ويف مرحلة ثانية تهدف إىل تحقيق ملّذات 

شهوانيّة واباحيّة.

وتحقيق  االستثامر  تدعوإىل  الليربالية  »الحريّة«  كانت  لطاملا 

املنافع الفرديّة، وقد كان ذلك منذ نشوء الرأساملية اإلنسانويّة وتطورها 

من القرن الرابع عرش حتّى القرن الثامن عرش، وكذلك عند هيمنتها 

تعرّضها  بعد  القاهرة، حتّى  االستكبارية واالستعامريّة  القّوة  بصفتها 

ملختلف األزمات ووصول الغرب الحداثوي إىل حافّة الهاوية.

علناً  ترّوج  الليربالية  الحريّة  راحت  الحضور  لهذا  استمراراً 

لالباحية وللتحرر من كّل القيود األخالقيّة، إذ كان ذلك يف بدايات 

القرن العرشين، ويف بدايات الستينيات يف الواليات املتحدة، حيث 

حدث ما يسّمى بـ»الثورة الجنسية«]1] وانترشت نزعة إباحيّة وجنسيّة 

النساء  وتعّري  الجنسية  العالقات  حريّة  عىل  تشجع  مسبوقة  غري 

الجنسانيّة،  النزعة  الحداثوي بعد ذلك أسرياً يف هذه  الفرد  ليصبح 

العالقات  الجذري يف  التغيري  للتعبري عن  الجنسية مصطلح  الثورة   ،Sexual Revolution -[[[

الجنسية يف العامل الغريب بني نهاية الستينيات وبداية السبعينيات.
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وليتبلور الوجه اآلخر ملفهوم الحريّة الليربالية.

إّن الحريّة الليربالية عىل خالف ما يقول دعاتُها ال تتوّخى سوى 

النفعيّة املعلمنة واإلنسانويّة، وإّن غالب ما يقولونه عن حريّة التعبري 

الرذائل  تلك  إلخفاء  وقشور  ظواهر  سوى  ليس  الصحافة  وحريّة 

األخالقيّة والنفعيّة املقيتة التي تدعوإليها هذه الحريّة.

يف  تتبلور  التي   ،)Atomism( الذريّة  النزعة  ذات  النفسانيّة   _[

إّن  الفرد.  بأصالة  عنه  يَُعربَّ  أوما   ،)Individualism( الفردانيّة  إطار 

الليربالية الكالسيكية تعتمد الفردانيّة )أصالة النفس األّمارة الفرديّة(، 

وإّن اإلنسان وفق هذه النظريّة يَُعرَّف بأنّه ذرّة نفسانيّة قامئة بذاتها. 

بعبارة أخرى فإّن اإلنسان يف الليربالية الكالسيكية هوتجسيد للنفس 

األّمارة الفرديّة، وإّن يَُعربَّ عنه بـ)الجمع( يف األيديولوجيات الشمولية 

أواالشرتاكيات  القوميّة،  كـ)االشرتاكية  الغربية   )Collective(

تعرتف  ال  ذلك  مع  األّمارة.  لألنفس  جمعاً  إاّل  ليس  املتطرفة( 

للنفس  الفرديّة  األصالة  وتؤكّد  الرؤية  بهذه  الكالسيكية  الليربالية 

األّمارة، وتناهض أيَّ نوٍع من الجمعيّة أوالشموليّة.

إطار  يف  الليرباليون  يطرحها  التي  والفرضيات  اآلراء  غالب  إّن 

قراءة  عىل  مبنيّة  اإلنسان(  و)حقوق  الفرديّة(،  والحريّات  )الحقوق 

الليربالية  تكون  هنا  ومن  األّمارة.  النفس  تأصيل  وعىل  فردانيّة 

الكالسيكية يف سجال دائم مع األيديولوجيات الشموليّة الجمعيّة.

3_ إّن الليربالية الكالسيكية تتبّنى نظرية »الحقوق الطبيعية« ونظرية 

»العقد االجتامعي«، فهاتان النظريتان من األسس األيديولوجية يف 
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الليرباليني  بعض  هنالك  ذلك  من  الرغم  عىل  الليربالية.  املدرسة 

نظرية  أويرفضون  الطبيعية،  الحقوق  لنظرية  متفاوتة  قراءة  يقّدمون 

العقد االجتامعي.

لقد تبلورت نظرية الحقوق الطبيعية عىل يد »جون لوك« وبعض 

منظّري الليربالية الكالسيكية يف سياق سجالهم الفكري مع االقطاعيّة 

والكنيسة الكاثوليكية. يَُعد »جون لوك« املنظّر األّول واألهم لنظرية 

وفق  ـ  اإلنسان  إّن  ليربالية.  لغايات  بلورها  التي  الطبيعي«  »الحق 

منذ والدته،  الحقوق  من  الطبيعية_ ميلك مجموعة  الحقوق  نظرية 

أّي  له  تقّدم  ال  )الذي  الرأي  هذا  بتبّنيها  الكالسيكية  الليربالية  وإّن 

دليل وشاهد واستدالل( تّدعي أّن نظام حقوق اإلنسان هونظام ذايت 

وطبيعي. إّن خالصة ما تدعيه هذه النظريّة هي إن لإلنسان حقوقاً منذ 

اإلنسانويّة،  العلامنيّة  وملّذاته  منافعه  عن  وهويبحث  والدته،  لحظة 

إّن نظرية الحقوق الطبيعية املستمّدة من  وكّل ذلك هوأمر طبيعي. 

قراءة ليربالية للكائن البرشي خاضت سجاالً ثقافيّاً مع تعاليم الكنيسة 

الرأسامليّة  الكاثوليكية وسلطة اإلقطاعيّة، فهي تدافع عن املصالح 

وتهدف إىل رشعنة النزعة النفعيّة اإلنسانويّة للطبقة الرأسامليّة.

اعتمدها  الطبيعية« كانت وسيلة عقليّة  الحقوق  فإّن »نظرية  إذن 

مارسته  الذي  السيايس  القمع  ملقارعة  األوائل  الليرباليون 

االقطاعيّة... إّن مثل هذه القراءة تفصح عن عقيدة تفيد بأّن الليربالية 

الكالسيكية كان مبنيّة عىل شكٍل من أشكال الربجوازيّة أوالفردانيّة، 

]رأس  األموال  كنز  والسيام  الشخصيّة،  األهداف  تحقيق  متوخيًّة 
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يقول  أخرى.  اجتامعيّة  التزامات  ذلك  مثن  كان  إن  حتّى  املال[ 

النهايئ  الهدف  إّن  الُحكم(]1]  يف  )رسالتان  نص  يف  لوك«  »جون 

للحكومة  ويرضخون  املصالح  يف  يشرتكون  األفراد  يجعل  الذي 

املرّشع  املصدر  هي  الليربالية  ستكون  إذن  أموالهم«.  هو»حفظ 

)بغّض  بينهم  فيام  يتعاونوا  بأن  لألفراد  تسمح  التي  الحكومة  لتلك 

الرثوة  تكاثر  أجل  من  العام(  الصالح  لتحقيق  السعي  عن  النظر 

وخدمة ألهداف شخصيّة أخرى]]].

إّن نظرية »الحقوق الطبيعية« تعتمد قراءة ليربالية لإلنسان وتسعى 

لرشعنة نزعة نفعيّة مكتنفة بالظلم والتلذذ املاّدي غري املرشوع وغري 

األخالقي، وتقّدمه أمراً طبيعيّاً وتعّده من الحقوق الطبيعيّة لكّل فرد، 

وأمراً بديهيّاً ال يحتاج لإلثبات!

الوهم  هذا  من  مستمّد  لإلنسان«  »حقوقاً  اليرباليون  يعّده  ما  إّن 

األكرث  األمنوذج  اإلنسان  فحقوق  الطبيعيّة«؛  بـ»الحقوق  املعنَون 

القانون  وفقهاء  الحقوقيني  وإّن  الطبيعية«،  »الحقوق  لفكرة  تطوراً 

واملنظّرين والفالسفة وكّل من ينترص للدميقراطية الليربالية مل يقّدموا 

البديهية  القضايا  من  بأنّه  مقتنعني  الرأي،  هذا  صّحة  يؤيّد  دليل  أّي 

والطبيعية! يف الحقيقة إّن املَزاعم الواهية كالحقوق الطبيعية وحقوق 

النفعية االستثامريّة وامللذات غري  النزعة  اإلنسان هي لغرض تربير 

األخالقيّة، خدمًة للطبقة الرأسامليّة العلامنيّة، ألّن العالقات البرشيّة 

[[[- Two Treatises of Government.

وحید  فاطمی,  فریدون  والدولة(  املدين  )املجتمع  ودولت,  مدنی  جامعه  چاندواک,  نريا   -[2[

بزرگی, نرش مرکز, 377]هـ.ش, صص89,90,91,93,94,95,98,99,105.



سلسلة مصطلحات معاصرة 126

عىل  وتعمل  الطبقة  هذه  عليها  تهيمن  الحداثويّة،  املجتمعات  يف 

تحقيق املصالح املَُعلَمنة والحداثويّة، وليست فكرة الحقوق الطبيعية 

وحقوق اإلنسان سوى تربير وترويج ودعم ملصالحهم ومفاسدهم.

يشري »جون كييل«]1] يف كتاٍب حول تاريخ النظرية الحقوقيّة يف 

آراء  يف  الطبيعية  الحقوق  نظرية  نشأة  ظروف  إىل  الغريب]]]  العامل 

النظريّة،  هذه  يف  العلامنيّة  املاهيّة  عن  متحّدثاً  »غروتيوس«]3]، 

ومدى اإلقبال الواسع الذي القته هذه النظريّة يف القرن الثامن عرش. 

وعىل حّد تعبري »كييل« فإّن )الله( يف نظريّة الحقوق الطبيعية ليس 

سوى فكرة مرتفة يف مبحث عقالين! )والعياذ بالله(. وبهذا أصبحت 

نظرية الحقوق الطبيعية مبثابة الغطاء الحقوقي والقانوين للدفاع عن 

أغراض الطبقة الرأسامليّة ومصالحها.

الليربالية  تطرحها  التي  السياسية  اآلراء  يف  آخر  مفهوم  مثّة 

الكالسيكية عرّبوا عنه بـ»العقد االجتامعي«. إّن »جون لوك« بصفته 

املنظّر الليربايل الرئيس يف القرن السابع عرش يّدعي أّن اإلنسان قبل 

نشوء »املجتمع املدين« كان يعيش يف »الوضع الطبيعي«، وأّن يف 

لحقوق  الضامن  من  يشء  وجود  من  الرغم  عىل  الطبيعي  الوضع 

الحقوق  ضامن  يف  مشاكل  يعاين  كان  املجتمع  أّن  إاّل  األفراد 

الطبيعية بسبب غياب الدولة واملجتمع املدين. لهذا السبب عمل 

]]]- )مJohn Maurice Kelly، )1931_1991، أكادميي وسيايس ايرلندي. 

[2[- A Short History of Western Legal Theory )Oxford University Press, 1992( 

ISBN 05-876244-[9-

فيتوريا  فرانشيسكودي  مع  وضع  هولندي،  قايض   ، Hugo Grotius، )1583_16453]-)م[

وألربيكوغنتييل أسس القانون الدويل اعتامًدا عىل الحق الطبيعي.
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من  املستلهمة  وحريّاتهم  ومصالحهم  أموالهم  حامية  عىل  األفراد 

االجتامعي«  »العقد  إبرامهم  خالل  من  وذلك  الطبيعية  الحقوق 

وتأسيسهم املجتمع املدين.

فَرضيّة،  مجرد  هي  لوك  لدى  االجتامعي«  »العقد  فكرة  يبدوأن 

ويُستبَعد أن يكون »لوك« مؤمناً بحدوث فكرة العقد االجتامعي يف 

إبرام  فإّن  »لوك«  ادعاء  حسب  الواقع.  أرض  عىل  ما  تاريخيٍة  حقبة 

هذا )العقد االجتامعي( ينتج مجتمعاً مدنيّاً، وإّن روح هذا املجتمع 

وبالطبع  ومنافعهم،  األفراد  مصالح  رعاية  إاّل  ليس  وقوامه  املدين 

املقصود من األفراد هنا هو: أصحاب رؤوس األموال، ألّن لوك يرى 

املال وحده هومن ميثّل  رأس  أّن صاحب  الليربالية  منظّري  كسائر 

املجتمع املدين ويكون عضواً فيه، ووفق الرؤية الليربالية الدميقراطية 

مل يكن املجتمع املدين إاّل حيّزاً لتنافس أصحاب رؤوس األموال 

والنفوس األّمارة الفردانيّة )الذريّة( املتطبّعة بصفات الذئب!

4_ تُعد )نظرية التقّدم_ )Idea of Progress من الفرضيات الرئيسة 

يف الليربالية الكالسيكية. إّن من بني النظريات اإلنسانويّة الحداثوية 

والدميقراطية  الكالسيكية،  الليربالية  نظرية  إّن  نقول  أْن  ميكن 

الليربالية ذات التوجه االشرتايك، والنيوليربالية أوالليربالية الجديدة، 

واملاركسيّة، وبعض التوجهات يف النظريّة النسويّة]1] هي من أكرث 

النظريات الحداثويّة التي تؤمن بنظريّة التقّدم التي ليست إاّل مفهوماً 

واهياً وهميّاً بلورها التحريف اإلنسانوي للتاريخ.

[[[- Feminism.
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الليربالية الكالسيكية أي تدّخل للدولة والسلطة يف  5_ تستنكر 

املجال االقتصادي، والسيام إذا كان هذا التدخل من أجل حامية 

الرأسامليّة.  الطبقة  هيمنة  من  وللحد  والفقرية،  املعدمة  الطبقات 

لتدخل  رفضهم  أّن  شعاراتهم  يف  الكالسيكيون  الليرباليون  يّدعي 

وضامناً  الحريّة  عىل  الحفاظ  أجل  هومن  االقتصاد  يف  الدولة 

الصعيد  عىل  ولكّنهم  والدخل(]1].  لالقتصاد  الدائري  لـ)التدفق 

العميل والواقعي عندما يكون تدخل الدولة يف ظروف خاّصة ومن 

أجل حامية املنافع ورؤوس األموال يرحبون بتدخلها. ولكّنهم ما إن 

يشعرون بأّن تدخل الدولة هومن أجل ضامن حقوق الفقراء والحد 

من النزعة النفعية حتى ينطلقوا من شعار »االقتصاد الحر« والدفاع 

 Invisible /عن مبدأ »التدفق الدائري لالقتصاد« ونظرية »اليد الخفيّة

hand« ويطالبوا بالدولة الصغرية والنظام  الرأساميل الحر.

خالصة القول إن الليربالية الكالسيكية تدعوإىل اقتصاٍد رأساميّل 

الحياة  عىل  املهيمنة  هي  فيه  البحتة  النفعيّة  النزعة  تكون  ُحر 

إىل  يؤدي  ترصّفاً  الدولة  تترصف  وأاّل  واالجتامعية،  االقتصادية 

انخفاض حجم رأس املال وأرباح الطبقة الرأساملية، حتّى إن كان 

ذلك التدخل يصب يف مصلحة الفقراء والطبقة املعدمة.

صغرية  دولة  هي  الكالسيكية  الليربالية  تنشدها  التي  الدولة  إّن 

تحرص عىل أمن الطبقة الرأسامليّة وتحقيق مصالحها. عىل الرغم 

]]]-  circular flow of income التدفق الدائري للدخل أوالتدفق الدائري هومنوذج إقتصادي 

وحدات  من  ذلك  اىل  وما  والخدمات  والسلع  لألموال  كتدفقات  الكربى  البورصات  فيه  متثل 

إقتصادية.
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من ذلك فقد كانت الدول الليربالية الرأساملية يف الواقع دوالً كبرية 

ذات بريوقراطية منظّمة ومعّقدة وأجهزة بوليسيّة وقمعيّة واسعة تعمل 

عىل حامية الغايات االستعامرية والرأسامليّة.

له  ُرّوَج  الذي  املاسوين  الليربايل  والتساهل  التسامح  إّن   _[

منذ القرن السابع عرش حتّى القرن التاسع عرش مثّل أحد شعارات 

اليهوديّة  بالتجمعات  املرتبطة  الرأسامليّة  خلفه  لتختفي  الليربالية 

الثقايف  والنشاط  العمل  إمكانية  لليهود  ولتتاح  املاسونيّة،  ـ 

املناخ  هذا  مثل  فإّن  ذلك  عن  فضالً  واإلعالمي.  واالقتصادي 

املناهض  نشاطهم  ميارسوا  أْن  والعلامنيني  للملحدين  يسمح 

النظام  واجه  كلاّم  نفسه  الوقت  ويف  هذا  تاّمة.  بحريّة  للدين 

والتساهل(  )التسامح  شعار  أهمل  استمراره  يهدد  خطراً  الليربايل 

الشعار  هذا  إّن  الحال  واقع  ففي  مخالفيه.  ضّد  القمع  ومارس 

هوغطاء إعالمي خادع لتسرّت عىل الطابع القمعي والعنيف لليربالية 

الكالسيكية )وسائر النظريات يف حقل الليربالية(، وهوإطار نظري 

رئيس يخدم األغراض املاسونية املناهضة للدين.

السلطات  بني  الفصل  نظرية  تؤكّد  الكالسيكية  الليربالية  إّن   _[

يف بنية النظام السيايس_االجتامعي. بغض البرص عن مواءمة هذه 

القرننَي  يف  الرأساملية(  )االرستقرطيّة  الطبقة  مصالح  مع  النظريّة 

السابع عرش والثامن عرش عند سجالها السيايس الطبقة )األرستقراطية 

اإلقطاعيّة( فإنّها )أي نظرية الفصل بني السلطات( تؤّدي دوراً كبرياً 

يف إخفاء الوجه املستبّد املهمني للسلطة السياسية واالجتامعيّة يف 
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لهذه  الخاضعني  األفراد  خداع  يف  وكذلك  الليربالية،  املجتمعات 

األنظمة التي ترّوج أوهاماً من قبيل الفصل بني السلطات.

إطاٍر  يف  الفرديّة  املُلكية  عن  الكالسيكية  الليربالية  تدافع   _[

هذه  من  الجديدة  الليربالية  من  تقرتب  وهي  رأساميل،  علاميّن 

الناحية.

تؤمن الليربالية الكالسيكية بوجود أحكام أخالقيّة ثابتة ومطلقة يف 

إطار األخالقيات الليربالية الحداثوية التي تنترص للفردانيّة والرأسامليّة 

اإلنسانويّة. غري أّن هناك نظريات أخالقية متعددة يف اإلطار النظري 

لدى  الذاتانيّة]1]  األخالق  )كنظرية  الكالسيكية،  بالليربالية  الخاص 

»ديفيد هيوم«، ونظرية األخالق النفعيّة]]] التي دعا إليها »هلفتيوس«]3] 

و»بنثام«، ونظرية األخالق الذرائعية لدى »كانت« و...( تبدومختلفة 

يف بعض الجوانب، ولكّنها تعمل وفق املصالح الليربالية.

يف  األخالقيّة  النظريات  حقل  يف  والتقييم  املقارنة  صعيد  عىل 

 )Utilitarianism( اطار الليربالية ميكن أْن نقول إّن األخالق النفعيّة

لها مكانة وأهميّة مميزة.

األخالقيّة  القيم  بني  مقارنتها  عند  الكالسيكية  الليربالية  إّن 

والواقعيّات العينيّة تؤمن بالفصل بني »حقيقة اليشء« و»ما يجب أْن 

[[[- ethics subjectivism.

[2[- Utilitarianism.

]3]- )مClaude Adrien Helvétius، )1715_1771، فيلسوف وموسوعى فرنيس.
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يكون«]1]، وترى أّن األحكام األخالقيّة هي نتاج »اإلنشاء«، وهي من 

صنف »القضايا القياسيّة املستقلة عن القضايا الخربيّة«.

]_ إّن الليربالية الكالسيكية بدورها النظرية الرأسامليّة الحداثويّة 

منذ القرن السادس عرش حتّى القرن التاسع عرش عملت عىل دعم 

»التجارة الُحرّة« من أجل دعم األهداف النفعيّة وكنز رأس املال. إن 

الليربالية الكالسيكية وأخواتها ال تكرتث مبا إذا كانت هذه التجارة 

الُحرّة نافعة ألفراد املجتمع وللحقيقة اإلنسانيّة، حتّى إذا كانت ضارّة 

وتسبب الشقاء. إّن منطق »التجارة الُحرّة« يف الليربالية الكالسيكية 

ال ميثّل سوى دعوة تتبع النفعيّة غري املرشوعة وغري املحدودة يف 

إطار حداثوي.

ملفهوم  النفسانيّة  القراءة  يف  الكالسيكية  الليربالية  تركّز   _10

الحريّة]]]. عىل الرغم من أّن بعض الشعارات واملزاعم التي تتبنها 

الليربالية، إاّل أنّها ال تكرتث بالعدالة االقتصادية واالجتامعيّة، وإن 

الحريّة  ترسمه  الذي  العام  االطار  يتجاوز  ال  العدالة  عن  حديثها 

مبفهومها الليربايل التي تدحض كّل صور العدالة.

الكالسيكية  الليربالية  تقّدمه  الذي  السيايس  النموذج  إّن   _11

يسعى لبلورة نوع من الدميقراطية بنزعة إنسانويّة ورأسامليّة التي 

.)The Is–ought problem( ،مشكلة حقيقة اليشء وما يجب أن يكون عليه اليشء -[[[

]2]- إن الفقه وعلم الكالم يتكلامن عن عالقة الفرد بخالقه وأخيه اإلنسان، أي إنها حرية ميتافيزيقية. 

وهذا يختلف عن مفهوم الحرية يف القرن التاسع عرش , الذي يدور حول الفرد كمشارك يف انتاجية 

املجتمع. )م(.
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للحكومة  يرّوج  الليربايل  اإلعالم  إّن  الربملاين.  النظام  تعتمد 

للسياسة  املثايل  النموذج  بصفته  النيايب  النظام  ويقّدم  الربملانية 

العصور  مّر  عىل  التاريخية  األحداث  قراءة  عند  ولكن  والحكم. 

االستعامريّة  املصالح  تحقيق  عند  الليربالية  منظّري  أّن  نرى 

مل  برملانيّة،  غري  سياسية  ألنطمة  ينترصون  نراهم  والرأساملية 

لدى  الظاهرة  هذه  ونجد  الليربالية،  الدميقراطية  بالضوابط  تلتزم 

أيضاً. الجدد  الليرباليني 

األساسيّة  املفاهيم  أحد  املدين«  »املجتمع  مفهوم  ميثّل   _1[

واملهمة لدى الليربالية الكالسيكية. إن مفهوم »املجتمع املدين« 

للطبقية  واملعّقدة  الخفيّة  البنية  يؤلّفان  اإلنسان«  »حقوق  ومفهوم 

االجتامعية يف املجتمعات الليربالية_ الرأساملية، وهي بُنية قمعيّة 

تفرض الرقابة الخفية عىل الرأي العام وتهيمن عىل ضامئر األفراد 

وتديرها، وتدّمر الفردانيّة الحقيقية لدى األفراد عند دفاعها عن الفرد 

والحقوق والحريّات الفرديّة، وتجّذر التبعيّة واالنسالخ عن الذوات، 

وتسوق األفراد إىل الدنّو والبؤس والشقاء.

القمع والتسافل، تنافس متوحش: باطن املجتمع املدين الليربايل

لقد تطّور مفهوم املجتمع املدين يف تاريخ الفكر الغريب عىل 

مدى تاريخ األفكار. إّن مفهوم املجتمع املدين يف الفلسفة السياسية 

التي قّدمها »توماس هوبز« تقابل مفهوم الوضع الطبيعي، ومن أجل 

تربير الحكم املطلق الذي عرّب عنه يف تنظريه. ولكن »جون لوك« 



133الليبرالية

بصفته املنظّر الرئيس لليربالية الكالسيكية اعتمد مفهوم »املجتمع 

فيه  إذ تحكم  ـ رأساميل،  ليربايل  مثاليّاً ملجتمعٍ  املدين« أمنوذجاً 

املوازين الليربالية والرأساملية. 

التفت علامء االقتصاد خالل القرن الثامن عرش ملفهوم »املجتمع 

واالقتصاديون  الفالسفة  يسّميه  ما  إّن  آرائهم.  يف  وأكّدوه  املدين« 

للباطن  هوبيان  املدين«  بـ»املجتمع  الليرباليون  واملفّكرون 

املتوحش واملستعمر للغرب الحداثوي. إن املجتمع املدين ميثّل 

فردايّن  فهومجتمع  الحداثوي،  الليربايل  للمجتمع  الحقيقي  الوجه 

نفعّي رأساميّل يتصف بصفات الذئب، ويكون فيه اإلنسان بصفته 

يتنافس ويتخاصم مع اآلخرين من أجل تحقيق  أو»مواطناً«  »فرداً« 

النفسانيّة. ويف خضّم هذا املعرتك عمل  مكاسبه ومصالحه وآماله 

الفكر الليربايل عىل تنظيم هذا السجال والرصاع والتنافس املتوحش 

الليربايل  القائم بني األفراد )الذين هم ذّرات نفسانيّة وفق املفهوم 

اإلنسانوي، وإن التعبري السيايس يسميهم بـ»املواطنني«(، وقد سّن 

عليها  وأطلق  الرصاع  هذا  لتنظيم  واألحكام  القوانني  من  مجموعة 

تسمية »حقوق اإلنسان«، ليكون هذا الرصاع النفعي وهذا التخاصم 

مقنناً، ويك ال يؤّدي إىل االصطدام والعنف بني التّجار والرابحني. 

عىل الرغم من أّن تقنني هذا التنافس والتخاصم يحول دون انهيار 

املجتمع املدين، ولكّنه يعجز عن الحفاظ عىل املجتمع املدين 

هيغل  به  شعر  الذي  وهوالواقع  املحتوم،  االنهيار  عن  وإبعاده 
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وماركس وكثري من الفالسفة واملفّكرين اإلنسانويني]1].

املجتمع  مفهوم  حول  شاندوك(]]]  )نريا  السياسية  الباحثة  تقول 

املدين يف الفلسفة السياسية الحديثة:

حديثة  قراءة  يقّدم  عندما  الكالسييك  السيايس  االقتصاد  إّن 

للمجتمع مل يقّدم علامً جديداً حول املجتمع فحسب، بل افرتض أّن 

هذا العلم كّون قوانني شاملة عامليّة. لقد جرى تقسيم العقل والتطور 

املادي والتطور األخالقي يف درجات متباينة، وقد جمعت كّل هذه 

أصبح  لقد  أخرى،  بعبارٍة  املدين«.  »املجتمع  مفهوم  يف  املعايري 

مفهوم املجتمع املدين معياراً لقياس مدى تطور املجتمعات، وإن 

بعض املفكرين من أمثال »آدام فرغوسن« استنتجوا أّن املجتمعات 

ليست  البدائية  مدنية، ولكن املجتمعات  املتطورة هي مجتمعات 

املدين  املجتمع  يعد  مل  الفتاً.  تاريخيّا  دوراً  نشهد  وهنا  كذلك، 

النقطة املقابلة للوضع الطبيعي )كام بلورها أصحاب نظرية العقد 

االجتامعي(، بل أصبح النقطة املقابلة لالستبداد الرشقي والغريب 

املدين  املجتمع  بأن  يعتقدون  االقتصاد  علامء  إن  واإلقطاعيّة... 

مستوى  ويقّدم  التاريخ،  يف  تطّوراً  واألكرث  األخرية   املرحلة  ميثّل 

عالياً من النمووالتنمية... إّن كاّلً من »فرغوسن« و»استورت« و»آدام 

االقتصاد  علم  مصطلحات  صياغة  يف  مهاّمً  دوراً  لعبوا  سميث« 

واالجتامع. نجد هنا فجوة بني النظرة األرسطيّة للسياسة: إّن وضع 

]]]- چاندوک نیرا، جامعه مدىن ودولت، )املجتمع املدين والدولة(، مصدر سابق، ]2]_8]].

]2]-  مNeera Chandhoke، 1947ـ حتى اآلن(، أستاذة العلوم السياسية يف جامعة دلهي.
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املجتمع  يف  ال  االقتصادي  املجتمع  يف  يتألّف  الطبيعي  اإلنسان 

األهواء  لتحقيق  مكاناً  هنا  املدين  املجتمع  يصبح  السيايس. 

الشخصيّة واحتياجات حياة الفرد اليوميّة، وعىل هذا األساس يكون 

من  األوىل  الدرجة  يف  واالجتامعية  الفردية  الحياة  يف  االقتصاد 

األهميّة والسياسة يف املرتبة الثانية.

... إّن املجتمع املدين هوالنطاق الخاص لبلورة األنانيّة الجامعيّة، 

حيث أعّد كل فرٍد وسيلة لتحقيق أهدايف. وإن أصدق مثال عىل ذلك 

يتمثل بالحياة االقتصادية، التي أمارس فيها عملية البيع والرشاء ليس 

الناس  احتياج  استغالل  أجل  من  بل  الناس،  تلبية حوائج  أجل  من 

لتلبية احتياجايت الشخصية. إّن أهدايف تتحقق من خالل احتياجات 

تحقيقه  أستطيع  للذي  احتياجاً  أشّد  اآلخرون  كان  فكلاّم  اآلخرين. 

سأمتتع مبكانة أفضل... ففي حقيقة األمر كان رأي آدام سميث يف 

نشوء املجتمع املدين هوبسبب النزعة النفعيّة لدى األفراد، وليس 

بإرادة الحّكام وتخطيطهم... إن املجتمع املدين الناضج من وجهة 

نظر االقتصاد السيايس يتكّون من ثالثة عنارص يف أقل تقدير: الفردانيّة، 

واملُلكيّة والسوق. وإّن هذه العنارص الثالثة كانت مبثابة القيم املطلقة 

من  الرئيسة  الغاية  أصبحت  لقد  الليربالية.  النظرية  يف  بها  املسلّمة 

استقالل الفرد يف التعامالت االقتصاديّة تتمثل بحّق الحريّة واملساواة 

يف املجال السيايس... وبهذا صار االقتصاديون السياسيون يضعون 

برنامج عمل الليرباليني. عىل أن مفهوم املجتمع املدين يف وجهة 

النطاق  بصفته  واملركزي  املحوري  باملوقع  يتمتع  الفريَقني  نظر 
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الذي تتبلور فيه تاريخ الحقوق والحريّات الفرديّة، وهوالنطاق الذي 

يتنافس فيه األفراد لتحقيق رغباتهم الشخصيّة والخاّصة بهم... وبهذا 

عىل  ليعمل  للفرد  فيه  يُسَمح  مساحٍة  إىل  املدين  املجتمع  يتحول 

تحقيق رغباته الشخصيّة بحريّة تاّمة، وأْن يتمتع بالحريّة نفسها لتحديد 

رغباته وعقائده... إّن الفردانيّة وامللكيّة والسوق الحرّة هي العنارص 

املؤلّفة للمجتمع املدين، ومتثّل األساس الرئيس لالقتصاد السيايس 

والنظريّة الليربالية(]1].

تنادي  التي  العقيدة وغريها من املزاعم  التعبري وحريّة  إّن حريّة 

أكرث  لبسط حريّة  ليست سوى محاوالت  الكالسيكية  الليربالية  بها 

بالنفعيّة والتلذذ  )الثنايئ املتالزم املتمثل  من أجل تحقيق وتفعيل 

هذا  أّن  وهو  هام،  ملحظ  تأكيد  يجب  كام  العلامين(.  اإلنسانوي 

الثنايئ يستبطن غايات غري مرشوعة وغري أخالقية، وأّن انتقادنا له ال 

النفعية املرشوعة واألخالقيّة والتمتع بامللذات  يعني مخالفتنا مع 

املرشوعة واألخالقيّة.

األفراد  تكون عالقات  الليربايل هومجتمع  املدين  املجتمع  إّن 

إّن اإلنسان يف مثل هذا  فيه وفق ذرائعيٍة تحكمها املنفعة والربح. 

االقتصادي  الربح  أساس  من  مستمّدة  نفعيّة  رؤية  يعتمد  املجتمع 

ذرائعية  بنظرة  معهم  عالقته  إطار  يف  األفراد  لسائر  وينظر  البَْحت، 

لتحقيق أهدافه، وإّن كل إنسان يجلب ذاته وهويّته للسوق من أجل 

]]]- محمد تقي برومند، جامعه مدين از ديدگاه کارل مارکس، )املجتمع املدين من وجهة نظر 

ماركس(، نرش پازی تیگر, 384]هـ.ش صص74_70.
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التبادل والتعامل التجاري. إّن الروح التي تحكم املجتمع املدين 

الليربايل منبثقة من االغرتاب واالنسالخ عن الذوات لدى األفراد، 

ومن تغلّب ذلك الشعور املرير بالغربة واالضطراب املنِهك الذي 

إّن املجتمع املدين هومجتمع  الذات اإلنسانيّة املعارصة.  تعانيه  

للنظريات  والعرشين  عرش  التاسع  القرننَي  طوال  خضع  مخدوع 

العلامنيّة والعلوم اإلنسانيّة ذات الطابع اإلنسانوي، إذ هيمنت عىل 

فضالً  والقمعيه.  والبوليسية  األمنية  والرقابة  اإلعالم  أجهزة  أفراده 

 )Subjectivism/عن ذلك فإنّه مجتمٌع تحکمه نزعة فردانيّة )ذاتانيّة

تقّدم الصورة الفرديّة للنزعة الذاتنية الحداثوية، وإّن كّل كائن إنساين 

الذوات  تنافس عنيف بني  يتكّون  نفسيّة، وبهذا  ذاته موضوعة  يعّد 

األفراد،  بني  املتوحشة  باملنافسة  ممتلئ  مناخ  يف  الفرديّة  النفسيّة 

والعداء  بالوحدة  بالشعور  مألى  بيئة  يف  عميقة  خصومة  وتحدث 

وسوء الظن واملحاربة بني األفراد. إّن املجتمع املدين يف صورته 

ما بعد الحداثويّة يف القرن العرشين )املرحلة التي نسّميها مبرحلة 

الحداثوية( والسيام يف مرحلته املوسومة  بعد  ما  املتأزّمة  املدينة 

األخرَيين  العقَدين  خالل  وهيمنت  ظهرت  التي  بـ»الالمعياريّة«]1] 

ينتهي  إذ  بـ)العبثيّة(]]]،  وأسري  للمعنى  يفتقر  العرشين،  القرن  من 

]]]-  Anomie، الالمعيارية هي الحالة التي تقل فيها قدرة املجتمع عىل التوجيه األخالقي ألفراده. 

وضع املصطلح ألول مرة من قبل عامل االجتامع إميل دوركايم، والذي وصف فيه تضاؤل التزام 

الناس باملعايري إىل حّد يتعطّل معه عملها؛ فتفيض باملجتمع إىل الفوىض، والرصاع التناحري، 

وارتفاع معدالت الجرمية واالنحراف واالنتحار، وقد تؤّدي إىل التفّسخ واالنحالل.

]Absurdism -[2، العبثية مدرسة أدبية فكرية، تدعي أن اإلنسان ضائع مل يعد لسلوكه معنى يف 

الحياة املعارصة ومل يعد ألفكاره مضمون، وإمنا هويجرت أفكاره ألنه فقد القدرة عىل رؤية األشياء 

بحجمها الطبيعي نتيجة للرغبة يف سيطرة اآللة عىل الحياة لتكون يف خدمة اإلنسان، حيث انقلب 
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إىل تدمري نفسه بنفسه. ألنَّ دّوامة )ثنائية( الربح_التلذذ اإلنسانوّي 

املَُعلَمن ال تستطيع االستمرار حتّى الالنهاية، وإّن منطقها الوجودي 

من  املسلوب  املدين  املجتمع  مرحلة  إىل  الوصول  أّن  يقتيض 

املعنى والعبث يؤّدي إىل التغيري والسري باتجاه االنهيار.

هيغل«  فردريش  »فيلهلم  األملاين  الحداثوي  الفيلسوف  يشري 

االجتامعيّة«  و»السلوكيات  الفردايّن  الربح  منطق  هيمنة  إىل 

عن  حديثه  سياق  يف  الرأساميل  االقتصاد  منطق  مع  املتطابقة 

الليربايل  املدين  املجتمع  أّن  ويستنتج  املدين،  املجتمع  مفهوم 

الرأساميل سيقيض عىل نفسه يف نهاية املطاف. لقد حاول هيغل 

أن يقّدم منوذجاً ينظّم املجتمع املدين »تنظيامً عموديّاً« يك يكون 

ترحيباً  تلَق  ومل  بالفشل  باءت  محاولته  ولكّن  انهياره.  دون  حائالً 

لدى الليرباليني، حتّى انتقدوا فكرته.

إّن املجتمع املدين عند هيغل يتمثل مبجموعة من السلوكيات 

التي يحددها منطق االقتصاد الرأساميل، الذي يعكس  االجتامعيّة 

بدوره منط السوق وسلوكه، ولكّن وجودها )السلوكيات( ميتاز عن 

ماهيّة االقتصاد. إّن هيغل وضع هذه السلوكيات بني األسة والدولة 

الفرد  اقليم  إّن املجتمع املدين هي  تاريخيّاً.  وأضفى عليها معنًى 

رغباته...  تحقيق  سبل  عن  يبحث  الذي  ذاته  عن  الباحث  األنايّن 

األمر فأصبح اإلنسان يف خدمة اآللة، وتحول الناس إىل تروس يف هذه اآللة االجتامعية الكبرية. 

](ميول اإلنسان للبحث عن هدفه من  العبثية هي عبارة عن حالة الرصاع بني  ويف تعريف آخر، 

الحياة و2( عدم مقدرته عىل فعل ذلك.
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يتأّسف هيغل عىل هذا الواقع، إذ يرى أّن املجتمع الحداثوي فقد 

يسمح  املدين  املجتمع  إن  األخالقيّة.  الحياة  الستيعاب  طاقاته 

للفرد املتحرر بأن يُهتَدى من خالل رغباته فقط وأْن يحرر نفسه من 

كّل القيود األخالقية. إن رّد الفعل االجتامعّي يعكس سلوك السوق 

لتحقيق  وسيلة  اآلخر  يعّد  فرٍد  فكلُّ  فحسب،  ذرائعية  قضيّة  وهي 

فرٍد يكون موضوعاً ألهدافه  إّن املجتمع املدين هومكان  أهدافه. 

الشخصيّة. إذن فإنّه مجتمع تصطدم فيه املصلحة الشخصيّة الفرديّة 

واألنانيّة  الفردانيّة  فيه  وتشيع  اآلخر،  لدى  الفرديّة  املصالح  مع 

املجتمع  يف  األخالقيات  ضياع  فكرة  هيغل  تناول  لقد  والتجزئة. 

من  األخالقية  الحياة  غياب  خطورة  يف  مليّاً  وفّكر  الحداثوي، 

لحاله  هكذا  تُرك  إْن  املجتمع  هذا  أّن  وأوضح  املدين،  املجتمع 

استمرّت  إِن  ]يقصد املجتمع املدين[  الجزئيّة  )إن  ذاته:  سيقّوض 

العنان  وأطلقت  اآلنيّة،  والرغبات  االحتياجات  تلبية  يف  هكذا 

لألهواء الذهنيّة، فستقّوض نفسها ومفهومها األسايّس خالل عملية 

للمجتمع  يقّدمه هيغل  الذي  الثالث  الحّل  إّن  الغايات(.  تلبية هذه 

تنّص عىل استحالة ترك  استيعاب حقيقة  تأكيده  يتبلور يف  املدين 

املجتمع املدين لحاله، وإاّل فإنّه سينهار ويتجزّأ]1].

املجتمع  قضيّة  تناول  الذي  ماركس«  »كارل  هيغل،  بعد  نرى 

الخاّصة  واملصالح  والحريّات  الفرد  أّن  مبيّناً  الليربايل،  املدين 

]]]- كارل ماركس، درباره مسأله يهود، كامى در نقد حق فلسفه هكل، )حول مسألة اليهود(، ت: 

مرتىض محيط، نرش اخرتان، ص35.
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كان  املدين.  للمجتمع  املؤلّفة  العنارص  هي  واألنانيّة  والفرديّة 

ماركس يعتقد بأن املجتمع املدين هومجتمع مجزّأ يكون موضوعه 

اإلنسان األنايّن السلبي]1].

يتحّدث ماركس يف كتابه املعنون )حول املسألة اليهودية(]]] عن 

حقوق اإلنسان واملجتمع املدين قائالً:

قبل كّل يشء يجب أن نعرف أّن ما يطلق عليه )حقوق اإلنسان( 

للتاميز عن )حقوق املواطن( ليس هوسوى حقوق حقوق أعضاء 

سائر  عن  املنفصل  األناين  اإلنسان  حقوق  أي  املدين،  املجتمع 

األفراد واملنسلخ عن الجامعة]3].

يرى ماركس أّن املجتمع املدين هومجتمع األفراد )املنغمسني 

يف ذواتهم واملتقيدين باألهواء الشخصيّة واملنفصلة عن الجامعة(، 

ويعتقد بأن كّل ما ورد يف )حقوق اإلنسان( ال تتجاوز  ذلك اإلنسان 

ومصالحه  أهوائه  بقيود  واألسري  ذاته  يف  واملنعمس  املنطوي 

ورغباته. يقول ماركس بهذا الصدد:

التغلّب عىل  يتيح للمجتمع املدين إمكانية  إّن مفهوم األمن ال 

فإّن  إذن  األنانيّة.  يضمن  األمن  إّن  ذلك،  من  العكس  عىل  أنانيّته. 

)حقوق اإلنسان( ال يتجاوز حدود اإلنسان املدين املنطوي عىل 

]]]- املصدر نفسه، ص37.

[2[- On the Jewish Question.

]3]- رنه سدي يو، تاريخ سوسياليسم ها )تاريخ االشرتاكيني(، عبدالرضا هوشنك مهدوي، نرش 

نو، 1363هـ.ش. ص7.
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الجامعة.  الشخصيّة واملنسلخ عن  برغباته وغاياته  نفسه واملتقيّد 

إّن مفهوم )حقوق اإلنسان( ال يعّد اإلنسان كائناً نوعيّاً؛ وليس هذا 

نظرية  )وفق  يُعد  أيضاً  واملجتمع  النوعيّة  الحياة  إّن  بل  وحسب، 

الحقوق اإلنسان( مجاالً غريباً عىل الفرد، يتسبب  بالتقييد الستقالل 

األفراد. إّن القيد الوحيد الذي يخلق اآلرصة بني األفراد هواالحتياج 

الطبيعي واملصالح الشخصيّة وحفظ امللكيّة وأناتهم الذاتيّة.]1]

والنفعيني  األنانيني  هومجتمع  الليربايل  املدين  املجتمع  إّن 

ذرّة  نفسه  يعّد  املجتمع  هذا  فرٍد يف  فكّل  اآلخر،  عن  واملنقطعني 

قامئة بذاتها، إذ تحرّكها )النفعيّة والتلذذ العلامين اإلنسانوي( وتسرّي 

سلوكها وتحدد حياتها، وإن هذه الذات، أوهذا الفرد يعّد اآلخرين 

وسائل لتحقيق رغباته، وإّن اقرتابه وابتعاده عن اآلخر منوط مبنطق 

املدين  املجتمع  باطن  إّن  الليربالية.  والسوق  والربح(  )املنفعة 

يضفي  إذ  اإلنسانويّة،  الذات  واستقاللية  باألنانيّة  يتمثّل  الليربايل 

عىل جوهر العالقات الفردية واملدنية طابعاً ذرائعيّاً وربحيّاً، ويبعد 

الكائن البرشي عن حقيقته وفرديته األصيلة. إّن مثل هذا املجتمع 

هومجتمع الغرباء والجشعني واالستغالليني وعبيد الدينار والدرهم، 

أتفه األهداف  الساميّة يف  الغايات واألماين اإلنسانيّة  حيث تقترص 

واملطامع الضيّقة واملاديّة، وتهيمن روحية التشاؤم والتنافس وسوء 

واألسيّة  الفرديّة  العالقات  طبيعة  عىل  والجاه  املال  وحّب  الظن 

]]]- رنه سدي يو، تاريخ سوسياليسم ها )تاريخ االشرتاكيني(، عبدالرضا هوشنك مهدوي، نرش 

نو، 1363هـ.ش. ص7.
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وبني األصدقاء واألقارب والزمالء والجريان. يعرّب املجتمع املدين 

عن هذه األنانيّة والحرص عىل الربح والتلذذ املادّي بـمسميات عّدة 

كـ«اإلزدهار الفردي« و»االستقالل الفردي« و»البحث عن السعادة« 

و»العقالنيّة« واتباع »منطق السوق الحرّة« و»البلوغ الفردي« و»حّب 

الذات« و»الرفاه« و»التقّدم«، ويرّوج لهذه املصطلحات وميّجدها 

ويعد املجتمعات الفاقدة لها مجتمعات )متخلّفة( وغري )متطّورة( 

و)الفاقدة للمجتمع املدين(.

الليربايل  املدين  للمجتمع  الرئيسة  الخصائص  تلخيص  ميكن 

يف النقاط اآلتية، وهي نفسها من صميم نظرية الليربالية الكالسيكية 

أمناطها،  مبختلف  االشرتاكية  والدميقراطية  الجديدة  والليربالية 

وكذلك من خصائص املجتمعات الليربالية الرأساملية واالشرتاكية 

والدميقراطية:

1_ إّن املجتمع املدين هومجتمع ذّري )Atomism( يكون كل 

فرٍد فيه ذرّة أنانيّة نفعيّة قامئة بذاتها.

]_ إّن املنطق الحاكم عىل سلوك األفراد )الذّرات النفسانيّة( يف 

املجتمع املدين يتمثّل بثنائية )الربح_التلذذ( املَُعلَمن اإلنسانوي.

3_ إّن األفراد يف املجتمع املدين ميثلون ذراٍت منفصلة ومنفردة 

وغريبة بعضها عن بعض، يتنافسون يف حلبٍة غري معلنة ويتخاصمون 

فرد يف  أوكّل  نفسانيّة  ذرّة  كل  إّن  األرباح.  من  املزيد  تحقيق  عىل 

هذه املباراة يعّد اآلخرين أعداءه، )سواء بالقّوة أوبالفعل(، ويحدد 
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منطق  إطار  ويف  الذرائعية،  النظرة  هذه  أساس  عىل  معهم  عالقاته 

الربح السوقي الرأساميل املعلَمن.

4_ إّن األفراَد يف املجتمع املدين منفصلون بعضهم عن بعض 

وغرباء ومتخّوفون بعضهم من بعض، حيث يعيشون يف بيئة مشحونة 

بالتشاؤم وسوء الظن والعداء. إن هذه القيود املفروضة عىل األفراد 

إنسانويّة  نزعة  تدعوإىل  التي  للحداثة  الدنيئة  الغايات  تدرج ضمن 

حقيقتهم  عن  األفراد  أقصت  وبالتايل  بعامله،  اإلنسان  عالقة  يف 

باالضطراب  عميقاً  عندهم شعوراً  لتولّد  األصيلة  وفرديتهم  النوعيّة 

والهول والقلق.

5_ إّن املجتمع املدين يف أوىل مراتب متظهره  أقىص املضامني 

الكاثوليكية  العقيدة  مضامني  والسيام  والسامية،  األصيلة  الدينية 

رأس  عىل  الحصول  يف  كالرغبة  معلَمنة  ألهداف  ورّوج  وأمثالها، 

املال، وبّث أوهام  لدى األفراد جعلهم يعتقدون بأنّه بالعمل الشاق 

وبكنز األرباح )كتلك النزعة املادية التي نراها لدى أصحاب رؤوس 

لها،  والداعني  أوروبا  يف  الفيكتوري  العرص  يف  الجشعني  األموال 

وتحديداً يف أعامل »تشارلز ديكنز«]1] و»أونوريه دي بلزاك«]]]( ميكن 

من  الفرد  يكون  وأْن  الربجوازية،  األرستقراطية  الطبقة  إىل  الوصول 

أصحاب رؤوس األموال الكبار واللحاق بطبقة األثرياء، وبهذا تكّون 

]]]- )مCharles John Huffam Dickens، )1812_1870، روايئ إنجليزي. يُعّد بإجامع النُّّقاد 

أعظم الروائيني اإلنكليز يف العرص الفكتوري.

أديب،  وناقد  مرسحي،  وكاتب  وروايئ،  كاتب،   ،Honoré de Balzac، )1799_1850م(  -[2[

وكاتب مقالة وصحفي فرنيس.
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لقد  الدنيويّة.  للحياة  النفعيّة  املعلَمنة  الناسوتيّة  املعاين  من  رضباً 

انصبّت جّل املحاوالت والجهود الفرديّة خالل القرننَي الثامن عرش 

الفرديّة  اتباع هذا السلوك، إذ كانت األماين  والتاسع عرش يف سبيل 

تتحقق بالوصول إىل )النموذج املثايل للفرد الربجوازي الذي نجد 

مناذجه يف الطبقة الرأسامليّة العلامنيّة وقتئذ(. لقد اعتمدت األجيال 

املتالحقة واملجتمعات املدنية الليربالية هذا السلوك، وظهرت حركة 

إاّل للقليل من األفراد،  كبرية بني األفراد )وهي حركة مل تحقق شيئاً 

وكانت عبثاً للكثري منهم( للوصول إىل اإلنسان الربجوازي املتكامل. 

الواهية  ووعودهم  التنوير  عرص  فالسفة  آراء  كانت  األثناء  هذه  يف 

املنسوجة يف الخيال، ترسم صوراً عن السالم والرفاه والحريّة والجّنة 

بالشعوب  عصف  الذي  السلويك  النهج  هذا  تعزز  كانت  األرضيّة، 

بعد  ما  مرحلة  يف  الحداثوي  الغرب  دخل  إن  ما  ولكن  األوروبيّة. 

واملخدوعني  املتوهمني  رؤوس  ارتطمت  أزماتها  وواجه  الحداثة 

بصخرة الواقع، وانهارت املرحلة األوىل من مراحل املجتمع املدين 

التي كانت مبنيّة عىل الليربالية الكالسيكية. لقد كانت نظرية املجتمع 

بني  واملساواة  الحريّة  تحقيق  تدعوإىل  مراحلها  أوىل  يف  املدين 

األفراد، وكذلك ترّوج أفكاراً إلحاديّة كمحاربة الدين والتعاليم الدينية، 

 )Feminism( وتبّنت الحركة النسويّة )التي عرّب عنها بعٌض بالخرافة(

النساء، ورفعت شعارات كاذبة كانقاذ سائر  بحجة املطالبة بحقوق 

الخطط  تربير  أجل  من   )!!( والعبوديّة  الجهل واألس  من  الشعوب 

االستعامريّة، وقد اعتمدت هذه النظريّة )نظرية املجتمع املدين( كل 
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هذه املزاعم والشعارات واملتبنيات من أجل تدعيم حياة أفرادها.

إىل  بالتدّرج  الثانية  مرحلته  خالل  املدين  املجتمع  تحّول   _[

بدًء  الغريب  العامل  واجه  إذ  منها،  للمثاليات وهارب  مضاد  مجتمعٍ 

من القرن العرشين أزمة ما بعد الحداثة، وظهرت املدينة املأزومة 

ما بعد الحداثويّة، ونيس املجتمع املدين املثاليات العلامنيّة التي 

فاقداً  املدين  املجتمع  يعد  مل  األوىل.  مرحلته  يف  ينشدها  كان 

معنى.  ألّي  فاقداً  أصبح  بل  فحسب،  املنشودة  املتعالية  للمعاين 

باستناده  املعنى،  تقويض  بأزمة  تورّط  الذي  املجتمع  هذا  مثل  إّن 

إىل )ثنائيّة الربح ـ التلذذ( أمىس أسرياً بـ )عامل الحياة الجنسيّة(]1]، 

لتظهر للعيان نتائج خطرية كتساقط كّل القيم، والتهرّب من املسؤوليّة 

عىل نطاق واسع، وأزمة الهويّة، واستالب املعنى من كّل املعاين، 

وتفريغ نزعة )التلذذ( من اللذة، ليهيمن ويفرض سيطرته )عامل الحياة 

الجنسيّة( عىل كّل األمور. يف مثل هذه املرحلة مييل الوجه الغالب 

لإلنسان املدين )يف مرحلته الثانية( إىل صورة »مريسولت«]]] التي 

الفيلسوف األملاين يورغن هابرماس يف نظريته  ]]]- Life world، أوعامل الحياة، مفهوم طّوره 

االجتامعّية. بالنسبة إىل هابرماس، فإن عامل الحياة هوأكرث أوأقل بيئة من الكفاءات واملامرسات 

واملواقف التي ميكن متثيلها من حيث األفق املعريف. ويف املجتمعات املتطورة وبالغة التعقيد 

فان امليدان العام )املجال العام( يشكل بناء وسيطا ما بني النظام السيايس من حهة واملجاالت 

الخاصة لعامل الحياة Life worldوأنظمة السلوك املتخصصة الفّعالة من جهة اخرى.ويف اطار 

االجراءات الدميقراطية فان امليدان السيايس العام وحسب رأي )هابرماس( هوهيكل اتصايل يجد 

.Life world أساسه يف املجتمع املدين وبهذا فانه متجذر يف عامل الحياة

]Meursault -[2، إحدى الشخصيات الرئيسة يف رواية )الغريب( للروايئ الفرنيس )ألبري كامو(. 

الالمباالة لوفاتها، والتي  أمه. يظهر  الرواية هوجزائري فرنيس، اكتشف وفاة  ومريسولت يف نّص 

أظهرت انفصال عاطفي عن البيئة املحيطة له. مريسولت أيضا رجل صادق، صادح بالحقيقة، ال 

يخىش أحدا وال يعري أحدا أي اهتامم، هويعترب غريبا لهذا املجتمع بسبب الالمباالة.
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انعكاساتها  لتتّضح  رسمها »كامو«]1] يف نصوصه، ويوّضح عبثيّته، 

دورينامت«]3]  و»فردريش  بكيت«]]]  »صاموئيل  األدبيّة يف نصوص 

وتنترش  بيلو«]5]، وتتضاعف  »سول  لـ  يتأرجح«]4]  ويف رواية »رجل 

يف سائر النصوص واالنتاجات األدبيّة.

ميلكون  الذين  الواعني  مجتمع  ليس  املدين  املجتمع  إّن   _[

األوىل مجتمع  مرحلته  املجتمع يف  هذا  كان  لقد  االختيار.  حريّة 

ينشدون تحقيق املستحيل، ويف  الذين كانوا  الربحيني  املتوهمني 

بالَعبَثية  الثانية أمىس مجتمع الذوات املضطربة واملرهونة  مرحلته 

الذين واجهوا أزمة تقويض املعنى. وملّا كانت اللذة الجنسيّة هي 

فاقدة  أمست  املعنى،  تقويض  مبرشوع  املشمولة  األخرى  اللذة 

السقيمة  الجنسانيّة  من  بيئتهم برضٍب  مألوا  ولذلك  أيضاً.  للمعنى 

كّل  يف  موجودة  الجنسانيّة  )إّن  بارت«]]]:  »روالن  عنها  قال  التي 

مكان، إاّل يف داخل األمر الجنيس(. إن املجتمع املدين يف القرن 

ميثّل  والعرشين  الواحد  القرن  من  األولنَي  العقدين  ويف  العرشين 

التي تغوص يوميّاً  تلك املدينة املأزومة يف عرص ما بعد الحداثة 

]]]- Albert Camus، ألبري كامو، )3]9]_1960م(، فيلسوف وجودي وكاتب مرسحي وروايئ 

فرنيس-جزائري.

]2]-)مSamuel Barclay Beckett، )1906_1989 ، كاتب مرسحى, وناقد أديب وشاعر ايرلندي.

]3]- )مFriedrich Dürrenmatt، )1921_1990، روايئ وشاعر وكاتب مرسحي سويرسي أملاين.

[4[- Dangling Man

نوبل  أمرييك، حصل عىل جائزة  وأستاذ جامعي  )مSaul Bellow، )1915_2005، روايئ   -[5[

يف األدب سنة 1976.

ومنظر  وداليل،  أديب،  وناقد  فيلسوف   ،Roland Gérard Barthes، )1915_1980م(  -[6[

اجتامعي فرنيس.
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يف مستنقع العبثيّة. إن أجهزة اإلعالم وخطابها، والعلوم اإلنسانيّة، 

والنظرية النيوليربالية، وعامل الحياة الجنسيّة املنبثقة من رحم الثورة 

كل  عليها،  املبنيّة  والثقافة  والعامرة  واألدب  والفنون  الجنسانيّة، 

هذه الحقول تهيمن عىل اإلنسان الواقف يف ساحة العبثيّة، وتحرّكه 

يشعر،  أْن  دون  من  الخاّصة  وأدواتها  بأساليبها  وتستخّف  وتسرّيه 

وتقمع طاقاته ورغباته وامكانياته التي تستيطع النهوض به وتنميته، 

مربرة عبوديته تحت لواء الحريّة والبحث عن السعادة واللذة والرفاه. 

ولكن املحنة املستمرة التي يعانيها منها اإلنسان املتورط باملجتمع 

بأنّه  دوماً  تنذره  دون سبب(  تبدومن  محنة  )وهي  املأزوم،  املدين 

اإلنسان  إّن  ولو  ُمظلِم.  سجن  يف  وهوأسري  خطرياً،  وضعاً  يواجه 

املجتمع  عبثيّة  يف  واملرمي   )Atomism( الذريّة  للنزعة  املنتمي 

املدين الثاين ال ميلك آذاناً صاغية ملثل هذا اإلنذار. ولكن النزعة 

املعنى  بانهيار  تسببت  التي  املغلَقة  )الربح_التلذذ(  الذريّة ودّوامة 

)الربح والتلذذ(، ستنتج _كام  عىل نطاق واسع، حتّى عىل صعيد 

أن يكون مقدمة ملعرفة  هائالً ومقّوضاً ميكن  انفجاراً   _ تنبّأ هيغل 

عمق الفاجعة التي يواجهها اإلنسان الذّري، عىس أن يعود إلميانه 

الديني، ويُزيل عاهة )العبثيّة(، ويردم جدران سجن املجتمع املدين 

الليربايل، ليتمتع بالحريّة باتباعه الوالية اإللهيّة.
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أصحاب رؤوس األموال العلامنيني اإلنسانويني 

الليربالية  حقل  وإن  الحداثة.  عامل  يف 

الليربالية  نظريات:  ثالث  تتضمن  الدميقراطية 

الكالسيكية، والليربالية االشرتاكية )الدميقراطية 

االشرتاكية(، والنيوليربالية )الليربالية الجديدة(.

• لليربالية 	 الفكرية  األسس  تبلورت 

وظهرت  عرش،  السادس  القرن  يف  الكالسيكية 

املعامل  واضحة  كنظرية  الكالسيكية  الليربالية 

أحد  لوك«  »جون  يَُعد  عرش.  السابع  القرن  يف 

أقطاب الليربالية الكالسيكية الذين قّدموا ألّول 

مرّة صورة واضحة ملحاور الليربالية الكالسيكية 

وأساسياتها.

• إّن النواة األساسيّة لليربالية الكالسيكية 	
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بالحرية  عنها  يَُعربَّ  إذ  الفرديّة،  بالحريّة  تتمثل 

يتمثّل  الليربالية  الحرية  جوهر  وإّن  الليربالية، 

)بالربح والتلذذ( بنزعة علامنيّة إنسانويّة.

• حريّة 	 باعتبارها  الليربالية  الحريّة  إّن 

املصالح  عىل  للحفاظ  تسعى  )ذاتنية(  نفسانيّة 

التي  الحريّة  إن  أخرى  وبعبارة  الرأسامليّة. 

املال  رأس  لدعم  هي  الليربالية  تدعوإليها 

ولتداوله بحريّة تامة.

• حقوق 	 و»نظرية  التقّدم«  »نظرية  إن 

واإلنسانويّة،  الليربالية  النزعة  ذات  اإلنسان« 

و»نظرية  املدين«  املجتمع  »نظرية  وكذلك 

العقد االجتامعي« هي من الفرضيات األساسيّة 

والرئيسة يف النظرية الليربالية، وإّن كاّلً منها تربر 

بطريقة أوأخرى النزعة الرأسامليّة املعلَمنة التي 

تدعهام الليربالية الكالسيكية.

• تقّدمه 	 الذي  السيايس  النموذج  إّن 

الليربالية الكالسيكية يدعوإىل بناء دولة صغرية 

غري متدخلة، يك ال تتدخل يف جشع أصحاب 

رؤوس األموال وما ميارسونه من نهٍب لرثوات 

وإّن شعار  الفقرية واملعدمة.  الطبقات  وحقوق 
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االقتصادي  املجال  يف  الدولة  تدخل  عدم 

هوضامن عدم تدخلها يف علمية جني األرباح 

عىل حساب الفقراء.

• مبجموعة 	 الكالسيكية  الليربالية  تؤمن 

لها  يكون  التي  الثابتة  األخالقية  األحكام  من 

ماهية علامنيّة إنسانوية، وهي أخالقيات تفصح 

وتعكس  ومتبنياتها،  الليربالية  شعارات  عن 

الليربايل والربجوازي والنفعي  الفرد  منط عيش 

والرأساميل. إّن جوهر هذه األخالقيات مناهض 

للعدالة.

• شعار 	 الكالسيكية  الليربالية  تتبنى 

جهود  يف  املتجّذر  والتساهل(  )التسامح 

أصحاب رؤوس األموال املناهضة للدين ذات 

التسامح والتساهل  إّن شعار  الطابع املاسوين. 

واملاسونية،  بالليربالية  مؤطّر  والثقايف  الديني 

ملناهضة  الرامية  الجهود  لبسط  وسيلة  ويعد 

الدين.

• الكالسيكية 	 الليربالية  قواعد  أرسيَت 

يف القرن السابع عرش، وانترشت وصعد نجمها 

خالل القرننَي الثامن عرش والتاسع عرش. ولكن 
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عرش،  التاسع  القرن  من  األخرية  العقود  خالل 

ومع ظهور نتائجها الوخيمة هوى نجم الليربالية 

واشتّدت  شديدة،  أزمة  وواجهت  الكالسيكية 

األزمة خالل العقود األوىل من القرن العرشين 

بروز  ومع  األوىل،  العاملية  الحرب  مع  تزامناً 

واالجتامعيّة،  االقتصادية  األزمات  من  العديد 

ليتبلور بطالن أسسها الفكريّة وشعاراتها الواهية 

وفرضياتها، وفقدت اعتبارها بالتدّرج وُعزِلَْت. 






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

