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�الستبد�� �لسياسي 
حتوال	 نظا� �لتفك7

*�� �لشيخ @مد �لعليو� �

. =� ما ��لتبد� با�ر� Eبل هو قابل للتغ ،Dحد�� DEعلى �ت Eلتفك� iال يبقى نظا

�� عديدD، �ما يو�جهه من ضغوd شديدD تساهم ^ Eمن متغ Eلتفك� iله نظا Yيتعر

 ��عملية تفكيكه �حتلله، �تنقله =y نظاi �خر له ساحاته �مو�صفاته، كما تساهم مؤثر

 Dصفا� جديد�@خرĤ  تكامله �شد� �نضجه، �تنقله هي �ألخرH نقلة نوعية، �تكسبه مو

�ل_ تفرY عليه نوع&  Dحليا� ��Eإلنسا� مع متغ���ا� مميزD. �كل fلك بسبب تفاعل 

�ִדا، فكلما Eتأث� ��Eملتغ��لتفكE حسب معطيا� تلك  iحيث يتلو� نظا ،Eلتفك�معين& من 

�ته.f الجتا���لتفكE نفسه يتشكل ^  iجتا� معني، فإ� نظا�كانت ضاغطة ^ 

�لتفكE �توجيهه؛ حيث  iجد9 ^ تشكيل نظا Dملؤثر��لسياسي @حد �لعناصر  iلنظا��

�إلسالمي  `��لتر �لسياسي �طبيعته، �يصو iلنظا��ملجتمعية بشكل  Dحليا�تتأثر جو�نب 

�ملختلفة كما ^ �ملر�g عن  Dحليا��لسياسي) �تأث�E على مناحي  iلنظا��لسلطا� ( Dقد

 .
(١)

�لزما�< Eلسلطا� تغ� Eتغ �f=< :F علي iإلما�

�ملجتمعي بلونه، �يطمغه بطبيعته، �لذلك  iلنظا��لسياسي) يلو�  iلنظا��ملع£ @� (�

�لنظاi، فلكل نظاi @فكا� �خططه، �طبيعته �خلاصة، من هنا فإ�  Eبتغ Eفالزما� يتغ

�لفرعو�   iفالنظا �لسائد،  �لسياسي   iبالنظا  Eيتأثر بشكل كب �ملجتمع   ^ Eلتفك�  iنظا

�ملتسلط �ملستبد ال ينتج =ال �خلو¤ ��لذ� ��جلنب كما يستكشف fلك من خال� تتبع قصة 

 عاm �ين �مفكر =سالمي، �لسعو�ية.
*



٩٥Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�الستبد�' �لسياسي �تحوال� نظا� �لتفكير
�لقر�� �لكرمي  �لفرعو�؛ حيث يصو iلنظا�ب\ =سر�ئيل ^ �لقر�� �لكرمي، �جتربتهم مع 

ْن �ِ� ِفْرَعوَ� َيُسوُموَنُكْم  �لفرعو� بقوله عّز من قائل: {َ�ِ=fْ َ@َجنْيَناُكم مِّ iلنظا�طبيعة 

.
(٢)

بُِّكْم َعِظيٌم} َّن  �ْلَعَذ�4ِ ُيَقتُِّلوَ� َ@ْبَناpُكْم َ�َيْسَتْحُيوَ� ِنَساpُكْم َ�ِفي fَِلُكم َبالp مِّ pَُسَو

�لفرعو� بل 'ا  iلنظا��لسائد ^ مملكة بلقيس �تلف عن  Eلتفك� iبيد @� نظا

�ضطها�g، =قصائي، متفر�..  iلكل منهما طبيعة خاصة، فاأل�� نظا� ،��نظاما� متضا�

 ����لقر fاt��ملشاكة ^ � 
(٤)

H�لشو iآلخر ميثل نظا�� ،
(٣)

{H{َما ُ@ِيُكْم ِ=الَّ َما َ@َ

�لسياسية �خلطDE، يظهر fلك من خال� �لسلو© �لدميوقر�طي �ل_ سلكته �مللكة (بلقيس) 

بوصو�  �ملتمثل  �جلديد  �حلد`  عليهم  �عرضت  لالنعقا�   g�الستشا �ملجلس  �عت  حيث 

�لدخو� ^ �إلسالi. يقو�  y= يدعوها فيها gلذ�سالة ن± �هللا سليما�  F =ليها، �

عز من قائل على لسا� بلقيس: {َيا َ@يَُّها �َملُأل َ@ْفُتوِني ِفي َ@ْمِرg َما ُكنُت َقاِطَعًة َ@ْمًر� َحتَّى 

.
(٥)

َتْشَهُد�ِ�}

�خلطا4 �لسياسي �حلكيم عن =§ابية �لنظاi ��عوته للمشاكة �حتمل  ��يكشف هذ

�لسياسي  iلنظا� f= ،»سياسي صا iنظا ���ملسؤ�لية. =� �إل§ابية هذ� من توليد �=فر

 �ملأثو ^ pئم �طبيعته. �كما جا�يولد |رجا� Rتمعية تربوية ��قتصا�ية �ثقافية.. تتو

�فد�.�� فسد فسد� f=� ،فد���� صلح صلحت f= ،لسلطا� كالنهر�فإ� 

 :��ملد�هنة ��خلضو
�ملجتمعي، �صياغة  Eلتفك��لسياسي @ثرها �لكبE ^ تشكيل بنية  ���لسلطة �الستبد

ثقافة  بتشكل  �لسياسي  �لقهر � �الضطها� �  ���الستبد يدفع   f= �توجيهه،   Eلتفك�  iنظا

�ִדا ���لتفكE بقيم �عناصر تنتمي ملنظومة �لثقافة �الستبد��ية �=فر iتمعية تز�� نظاR

 �لعميقة، �ما يولد� غالبها من خنو� ��ستسال�f� i، حيث يدفع �خلو¤ �إلنسا� �ملقهو

للمقوال�   iالستسال�� �ملد�هنة  =y مماسة  �لسياسي   ��لالستبد مقا�مة  يظهر  ال   gلذ�

 gلذ� Eلتأث��لشبه �لفرعو� بل ميكن �لذهاy= 4 @بعد من fلك ^ بيا� عمق  ��f مر��أل��

�ملجتمعي ح² بعد ���� سلطة  Eلتفك� iتغلغلها ^ نظا Hلفرعونية، �مد�تتسم به �لثقافة 

�لعجل بعد @�  Dعبا� y= ئيل عند جلوئهم�مبا @مكن قر�Dp سلو© ب\ =سر� ،���الستبد

 لثقافة �خلنو� ��لذ� �خلصهم �لقاهر عّز �جّل من فرعو� مز �الستبد�� على @نه �ستمر

�ִדم..�f صقا�@ y= متكن من نفوسهم �تغلغل gلذ�

�لذ�� �عزها لو m يكن هنا© =حسا	  Öوñ ل_ تأ� على� ��=sا ثقافة �الستبد

�مقا�مته،  �الضطها�  =حسا	 �شعو بضر�D صد  fلك من   �Eمايث� بالقهر،   �شعو

َ��َعْدَنا ُموَسى َ@َْبِعَني َلْيَلًة ُثمَّ �تََّخْذُتُم  fْ=ِ�َ} :yقوله تعا Eسي ^ تفسيقو� �لسيد �ملد

.
(٦)

�ْلِعْجَل ِمن َبْعِدِ� َ�َ@نُتْم َظاِلُموَ�}
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�لتصرفا�  ^ D��لطاغو� �نتهى �لكن �ثا سيطرته m تز� كامنة ^ �لنفو	، �با<

�ªزمية �لنفسية ��ملتعو� على �خلضو�، من هنا تركهم قائدهم � iالستسال�متمثلة ^ حالة 

� ֲדم يسجد�� للعجل، ألsم ال يز�لو� عبيد9 ^ fفلما عا� =ليهم فإ ،iيا@ Dمنقذهم عد�

.
(٧)

نفوسهم بالرغم من حترهم �لظاهر<

حالة �لالمباال�: 
 Dلالمباال�� `��الكتر iجلماعية عد��لفر�ية � ���لسياسي على �لذ ��من تد�عيا� �الستبد

�ستحقاقا�، �'وi؛ حيث يسلب �الستبد�� من � ،`��ملجتمع من قضايا، �@حد ^ مبا يد�

�لتفاعل  منظومة   ¾خا §عله  بل   ،iو'� قضايا  من  به  ¢ط  ما  مع  تفاعله  �إلنسا� 

 Eكث ^ ���E غالب& |لوق& سلبي& ال يقد على شيp، حيث يقتل �الستبد �لطبيعي، �ُيصِّ

من �ألحيا� �لشعو باملسؤ�لية، ��إلحسا	 بالو�جبا� جتا� �ملجتمع ��لوطن، فليس هنا© 

موقف =§ا¡ جتا� مشكال� �ملجتمع، ��لعمل على �لدفا� من مصاحله، بل =� �لتهر4 من 

حتمل �ملسؤ�لية ��لتنصل منها، �من �لتصدg للطغيا� �لسياسي ��لتفر� سيد �ملوقف، =نه 

 @شبه مبوقف من يتفر¾ على حر�ئق مندلعة ^ zيع �ألجاp �ال ¢ر© ساكن&، �ال يبا�

 :���ملوقف، �حرجه، �كما تقو� �ألمثا� �لشعبية ^ مو�طن �الستبد D=y =طفائها مع خطو

 g@  ̂Eتس �ملباالD �تر© �ألمو iملثل لإل'ا� �عد� �>خلِّ �لقرعة ترعى< حيث يضر4 هذ

.
(٨)

iدª� �@ pللبنا Dلبعيد��جتا� سو�p كا� نافع& @i ضا9، �سو�p كانت نتائجه �لقريبة �

�نتقاªا مبر �ألجيا� �ل_ � Dلالمباال��ملثل �@شباهه مدH سيطرD ثقافة  ��يكشف هذ

�جلماعية لألمم، �تعد  Dكر��ألمثا� �لشعبية متثل �لذ �@ �الستبد�� باعتبا �عانت من �ستمر

�صلة مركَّزD لقناعا� �ألمم، �@فكاها �ملعتصرD من �لتايخ بأحد�ثه �لسياسية �ظر�فه 

�الجتماعية.

�النكفا� ��النغالq على �لذ�!: 
�لذين �قع عليهم  ���ضطها� �قهر، يرتد �ألفر Dعندما يهيمن �الستبد�� على صو

بشكل  �لشر  منه  يتوجسو�  حيث  �آلخر،  من  �خشيتهم  خلوفهم  �خلهم �  y=  ���الستبد

�لرغبة  iعد y= حلالة��لشديد من �آلخرين، �مبا تتطو هذ�  �حلذ Dئم، �تسو� نظر��

�ل_  ���لتو�صل مع �آلخرين، ��مليل �لشديد للذ�با� ^ �جلماعة �نطالق& من �اية �لذ ^

�جلماعة ��لتحصن ֲדا كوسيلة �فاعية ضد  ^ ^ حالة �الضطها� =ال من خال� �النصها

 gقد تؤ� Dعزلة شديد ���الستبد Hf@ ل_ يقع عليها��جلماعا�  Yجي، �تفر�لقهر �خلا

=y نظرD نرجسية عن �لذ��، بسبب =غفا� حالة �ملقانة مع �جلماعا� �ألخرH، �توهم 

�ملتومة ��ملتعالية بسبب �لعزلة ��النكفاp قد تولد مبتنيا� @�  Dلتميز، فالنظر�حالة �لتفو- �
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�الستبد�' �لسياسي �تحوال� نظا� �لتفكير
�حلقيقة  y= ستنتاجا� ال متت�@فكا تؤسس لنظاi تفكE يعتمد على مقدما� �خالصا� �

�جلمعي الحق& بعد �نكشا¤ �ألخطاp �نرجسية  Eلتفك� iمأ�- ^ نظا y= gبصلة، مما يؤ�

�ملتوقة ��ملوهومة بالتميز! ���لذ y= Dلنظر�

�حلالة �التكالية: 
 Hبقو fعندها يلو� ���الضطها�g بالتديج من �إلنسا� �لثقة بالذ ��يسلب �الستبد

�جلماعة.. �لطائفة... �لقبيلة، ليجد نفسه  ^ حتميه، �توفر له �ألمن، كالذ�با� ��النصها

.
(٩)

Dألصعد��ألخE غاق& ^ تبعية للغE �على |تلف  ^

�يلجأ �ألفر�� ^ مثل هذ� �حلاال� ��لظر�¤ للتعويض عن حالة �لعجز مبجموعة من 

 ���لعجز �Rمع �التكالية ^ حياִדم، حيث �لق �ألفر Hلسلوكيا�، تظهر �تكشف عن مد�

�لبطل �لفذ �ملنقذ �لذg يقلب �أل�ضا�̂   ^ @fهاsم حلوًال سحرية �خيالية من خال� تصو

عشية �ضحاها، من ��� @�ò جهد zاعي، حيث ال يتم �لفتح =ال ع�P، �تنسج �لقصص 

�خلياال� ��ملقوال� حو� �لزعيم �ملنقذ.�

�ته له قد =نسا� فهي  ليست عالقة مع  @مية؛ ألsا  �ملنقذ هو  �لزعيم  �لعالقة مع �

�طاقاته �حد��� �عيوبه، ��اسنه �هذ� نو� من �لتماهي �إلسقاطي، مبع£ @� �إلنسا� 

�لقدD، �كل مثله �لعليا، �§عل � Dلطفلية بالقو��ته �ملقهو يسبغ على �لزعيم كل تصو

�لنقيض متام& لصوته عن نفسه ��ل_ §هد ^ �ªر�4 منها؛   D�لصو  باختصا منه 

�لنقص ��ملهانة.. =� �إلنسا� �ملقهو يعيش ^ عالقته بالزعيم عالقة فعلية  ¾fا منوsأل

بني =نسا� ��خر �على �ختال¤ �ملقاما�، بل بني =نسا� �تصو خر�^ يسقط على �لزعيم، 

.
(١٠)

ل �لزعيم @عباp ال قبل ألحد من ب\ �لبشر ֲדا �هذ� ما ُيحمِّ

 Eبتوف iتقو D��لزعيم كأ� y= حلاال� ينظر����خالصة: فإ� �ألفر�� ^ مثل هذ� 

 F نبيهم موسى y= ئيل��لوفE بدًال عنهم، �مبا @شا� كلما� ب\ =سر Eخل��ألمن �

�لقر�� �لكرمي على لساsم ^ قوله تعاy: {َفاfَْهْب َ@نَت َ�َبَُّك َفَقاِتال ِ=نَّا َهاُهَنا  Pكما يع

 =y هذ� �حلقيقة.
(١١)

َقاِعُد�َ�}

 f= ���بالعو�y= D ما سبق fكر� فإ� ب\ =سر�ئيل حديثو عهد بالتحر من �الستبد

كانو� ير�حو� حتت حالة �ستبد�� �قهر شديدين، �من هنا فإ� تلك �ملخلفا� �لثقافية ^ 

 Dالعتال�، �مر��لتفكE عندهم يعا� من �لقصو بل  iجعلت من نظا ��مرحلة �الستبد

�إلصال� � �لتحر ����@خرH تكشف �آليا� �لقر�نية عن �ثا حالة �لقهر عليهم =s= fم @

� ֲדم يهربو� من f=� ،لسل± على قيا�ִדم�لكن ليس بو�سطتهم �فعلهم هم، �=منا باالتكا� 

�لتصدg �صعوباته �مشقاته �تضحياته، �ُيحّملو� كل fلك لزعاماִדم �قيا��ִדم.

بدًال عنهم   iتقو� ،Dحليا��لدينية @� حتمل عنهم مشاكل   Dلقيا�� =sم يريد�� من 
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بالعمل من @جل حاªا..

�ملسيح يفديهم بنفسه ��لصهم من شر� @نفسهم، �من  ��لذين �عمو Hفالنصا

 ��هللا عنهم ^ �حلر4 كانو� هكذ ��لنو�، ��ليهو� �لذين �كلو �سيئا� @عماªم كانو� من هذ

�ملسؤ�ليا� ��تكلو� على  pهم من @عبا �@يض&، @g علَّقو� كل شيp على قيا�ִדم، �ִדربو

.
(١٢)

�عاماִדم فيها

خال�  من  �لو   gلسحر� �خلال®   ^ �ألمل   Dظاهر =سر�ئيل  ب\  عند  �تظهر  كما 

�ستخفاف& به؛ ألsم ما كانو� يشكو� ^  F  فلم يكن خطاֲדم لنبيهم موسى ،Dملعجز�

.
(١٣)

�سالته، �لكنهم طلبو� منه معجزD كما تعو��

�ألعباp على �لغE �خصوص&  pعنها باالتكالية �=لقا Pملع��هكذ� تتكر هذ� �حلقائق 

من خال�  �ملجتمع  توصل  �ل_  �لسياسي   ���الستبد  dجتمعت شر��  �f= �لقائد، � �لزعيم 

�لتوسل باحللو� �لسحرية �ملعاجزية حيث يكو� �حلل ��ئم& �@بد9  y= جلمعي� Eلتفك� iنظا

لكن  �ملحيطا�،   Pجهم �لو كا� عيننتظر�نه من غEهم �من خا �لشاكلة!  على هذ� 

�ִדم يشل طاقاִדم �حركتهم، �f ^ 	ملتكر�ال يكو� عPهم �من خالªم هم، فالعجز 

 �لد� gكا� ليؤ� ò@ Eلغ�=sم قاعد��.. قاعد��.. @بد9 كما قا� بنو =سر�ئيل، �ليذهب 

�ملناd ֲדم @بد9! �لد� �بالنيابة عنهم، فإsم لن يباشر�

��و�مش:
�حلكمة، ¾٤، ®٥١٤. ��(١) ميز

�لبقرD، �ية ١٤١. D(٢) سو

(٣) سوD غافر، �ية ٢٩.

.(D@ملر��جع (�فاع& عن �إلسالi ال عن  (٤)

�لنمل، �ية ٣٢. D(٥) سو

�لبقرD، �ية ٥٨. D(٦) سو

�لقر�� �لكرمي، ¾، ®١٥٣. gمن هد E(٧) تفس

�ألمثا� �لشعبية، ®٢١٦. (٨)

�جع: �لتخلف �الجتماعي، ®١٢٠. (٩)

�لتخلف �الجتماعي. (١٠)

�ملائدD، �ية ٢٤. D(١١) سو

�لقر��، ¾٢، ®٣٤٨. gمن هد Eجع تفس� (١٢)

�لتحرير ��لتنوير، ¾٥، ®٨٠. Eجع تفس� (١٣)


