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..Bلثقافة ��الستبد��
���قعنا �ملعاصر ١-٢

� �لشيخ 0كريا ���99* �

'ا:  @ساسيتني  كيزتني  خال�  من  �إلنسا�  �ملجتمع   pلبنا �لكرمي  �لقر��  ينطلق 

�لتمكني ��لتكرمي، �من خال� هاتني �لركيزتني تنتظم فلسفة =سالمية عريقة، �يب\ �لدين 

قو�عد¦ �@صوله �تقوi كل �ألسس ��ملناشط �حلياتية �نطالق& منهما، بل =� �لقر�� �لكرمي 

يصو¹ مستقبل �حلق من خال� �لتأكيد على حضو هاتني �ملفر�تني، فعندما يتحد` �لقر�� 

�لقر�نية،  Dلنظر��لعاi للحريا� ^  عن �لوعد �لقا�i يبشر مببد@ �لتمكني �لذg يشكل �إلطا

 pقع �بنا��ملاضي �تطوير �تشكيل �لو pلتمكني ^ بنا��لعل �آليا� �لتالية توضح @'ية مبد@ 

�ملستقبل.

مبد@   i��ستخد  �@سا�� �لذين  �ملاضية   i��ألقو عن  يتحد`  �هو  كتابه   ^  yتعا قا� 

نَّاُهْم ِفي �َألْYِ َما َلْم ُنَمكِّن لَُّكْم  كَّ ن َقْرٍ� مَّ �حلرية: {َ@َلْم َيَرْ�ْ� َكْم َ@ْهَلْكَنا ِمن َقْبِلِهم مِّ

� َ�َجَعْلَنا �َألْنَهاَ َتْجِرg ِمن َتْحِتِهْم َفَأْهَلْكَناُهم ِبُذُنوِبِهْم َ�َ@ْنَشْأَنا ً�ْدَ َماp َعَلْيِهم مِّ َسْلَنا �لسَّْ@َ�َ

 .
(١)

ِمن َبْعِدِهْم َقْرًنا �َخِريَن}

 �@  ���َّعو �لذين  كفا قريش  ير� على مز�عم  �لقصص �هو   Dتعاy ^ سو �قا� 

�لعكس من fلك @�  �ملكانة �القتصا�ية ملكة �ملكرمة، ليؤكد على  قبو�م للدعوD ®د من 

�خلالق:  �نعمة من  منة  fلك  كل  �ملالية  �لسياسا�  �لتصرفا� �سم  متكينهم من حرية 

ْف ِمْن َ@ِْضَنا َ@َ�َلْم ُنَمكِّن لَُّهْم َحَرًما �ِمًنا ُيْجَبى ِ=َلْيِه  {َ�َقاُلو� ِ=� نَّتَِّبِع �ْلُهَدH َمَعَك ُنَتَخطَّ

 عاm �ين �باحث، ئيس �لتحرير، �لسعو�ية.
*
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 .
(٢)

ْ�ًقا ِمن لَُّدنَّا َ�َلِكنَّ َ@ْكَثَرُهْم َال َيْعَلُموَ�}ِ pٍُكلِّ َشْي �ُ�َثَمَر

�لعزD عن قياi حكومة �حلق يركز على مبد@ �لتمكني �لذg ®مله  4�عندما يتحد` 

�ملبد@ �لربا� ®مل معه @طر9 �قو�عد  ��لقر�� �لكثE من �لشحنا� �ألخالقية، ليؤكد @� هذ

�لعاi ملبد@ �لتمكني: {ِ=�َّ  ��ليا� �لتطبيق، ليشكل �لتمكني �سيلة للحق، �ليشكل �حلق �إلطا

ْنُهْم ُيَذبُِّح َ@ْبَناpُهْم َ�َيْسَتْحِيي  ِفْرَعْوَ� َعَال ِفي �ْألَْYِ َ�َجَعَل َ@ْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَفًة مِّ

ِنَساpُهْم ِ=نَُّه َكاَ� ِمَن �ْلُمْفِسِديَن * َ�ُنِريُد َ@� نَُّمنَّ َعَلى �لَِّذيَن �ْسُتْضِعُفو� ِفي �ْألَْYِ َ�َنْجَعَلُهْم 

َن َلُهْم ِفي �ْألَْYِ َ�ُنِرg ِفْرَعْوَ� َ�َهاَماَ� َ�ُجُنوَ�ُهَما ِمْنُهم  ِثَني * َ�ُنَمكِِّ�ًة َ�َنْجَعَلُهُم �ْلَو َ@ِئمَّ

.
(٣)

{�َ�ا َكاُنو� َيْحَذُ مَّ

�لتميز � بالكر�مة   فالشعو �حلر،  �ملجتمع   pبنا @سس  @هم  من  �لتكرمي � �لتمكني   �=

 iتية @ما�يشعر �إلنسا� بقيمته �@'ية جهد¦، لتعز� هذ¦ �لقيمة �تكر	 مبد@ �لرقابة �لذ

�ملÅلقا�، أل� �لكرi حسن �لسجية ��جتنا4 �لدنية، ��لكرمي من كرمت عليه نفسه �هانت 

، كل تلك �غEها �د��� ملبد@ 
(٤)

عليه شهوته، �من كرمت نفسه صغر� �لدنيا ^ عينه

�لتمكني @هم كائز بناR pتمع متحضر. g@ حلرية��لكر�مة، �لذg يشكل هو �

�لظلم ��لطغيا� ��الستبد��، فإ� fلك يد� على �جو�  gلعكس متام&، فعندما يستشر��

�لقيم �ألخالقية ��لدينية ^ �ملجتمع، �بالرغم من @� �لقر�� نز� ليكر	  iخلل ^ نظا

قيم �لتد��� للسلطة ��لتبشE باحلرية ��لشوH ^ مناشط �ملجتمع �لعامة ��خلاصة، =ال @� 

@كثر �لقيم �لسلبية خطوD �حضو9 ^ تا²نا ���قعنا �ملعاصر هو �الستبد�� بكل @شكاله 

�لعامة،  ���صو¦، فال يكا� ²لو تا²نا من حتكم نظم �لتفر� بالسلطة ��الستئثا بالثر�

 gلذ�حµ غد� شكل �لسلطة ^ �ملخيا� �لعر¿ ��إلسالمي يتال�i مع �جو� �حلاكم �لفر� 

ال شريك له.

بعد  فيما  �لثقافة صاغت  من  نوعني  نشر   y= �الستبد��ية  �لنظم   �نتشا  H�@ �قد 

�لعقلية �لعربية �لتا²ية ��ملعاصرD: ثقافة �خلضو¨ ��الستسالi. �ثقافة �لعزلة ���ر�4. 

�إلنسا� �ملعنوية ��ملا�ية، بد@  ���الجتماعي �تنمية مو �خلطوD هذ¦ �لثقافة على �لتطو

�إلنسا� من خال� �لتركيز على �ألسس �لعامة �ل_ تصو¹ شخصية  pلقر�� مشر�عه ^ بنا�

�لربانية �هي �لكر�مة، أل�  =نسانية كرمية �Rتمع& مدني& يشعر فيه @فر��¦ بتلك �ملنحة 

�إلنسا� بكر�مته. �لقر�نية من خال� شعو Dلنظر��حلقيقي يبد@ ^  pلبنا�منطلق 

يَِّباِ�  َن �لطَّ ْمَنا َبِني �iَ�َ َ�َحَمْلَناُهْم ِفي �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر َ�ََ�ْقَناُهم مِّ قا� تعاy: {َ�َلَقْد َكرَّ

 .
(٥)

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال} مَّ ْلَناُهْم َعَلى َكِثEٍ مِّ َ�َفضَّ

�لشعو =y حر�Â متو�صل من �إلنسا� ^ كل مر�حل حياته، �@�� ما  ��يؤ�g هذ

يريد حتقيقه هو مماسة حريته ^ شµ جو�نبها، لكن �ملشكلة �ل_ يعا� منها �إلنسا� ^ 

�لنظم �الستبد��ية على جتديد نفسها �صياغة ثقافة  Dكل تا²ه ���قعه �ملعاصر هو قد
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تكرسها، �لعل @حد �لعو�مل �ل_ تساعد �الستبد�� على جتديد نفسه هو �لقابلية �ملجتمعية 

.iالستسال�للخضو¨ �

�لسياسي ��الجتماعي لإلنسا� يؤكد على  �لتايخ   Yلكرمي عندما يستعر� فالقر�� 

 ��ملسؤ�لية �لشخصية بالنسبة لصنع �حلاضر ��ملستقبل، فالدنيا هي صناعة =نسانية �كذ

�إلنسا� هو �لذg يشكل ��قعه بتفاصيله �منعطفاته، كما @نه هو �لذg ®د�  �@ g@ ،Dآلخر�

�الجتماعي ضمن � �لسياسي   iلنظا� �يدخل   ،Dحليا� �آلخر من  �جلانب   ^ ¦Eنوعية مص

�لصافا� توضح  D�إلنسا�، �لعل �آليا� �لتالية من سو D���ل_ تتحد� بفعل = ���الختيا

�ملتغلب  iته ليقو��هذ¦ �لصوD بشكل �قيق عندما تتحد` عن Rتمع مستسلم خاضع بإ

بفرY قو�نينه �ثقافته �سلطته. 

 iَْلَيْو� ُهُم  َبْل   * َتَناَصُر�َ�  َال  َلُكْم  َما   * ْسُؤ�ُلوَ�  مَّ ِ=نَُّهم  {َ�ِقُفوُهْم   :yتعا قا� 

ُمْسَتْسِلُموَ� * َ�َ@ْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَساpُلوَ� * َقاُلو� ِ=نَُّكْم ُكنُتْم َتْأُتوَنَنا َعِن �ْلَيِمِني * 

ن ُسْلَطاٍ� َبْل ُكنُتْم َقْوًما َطاِغنيَ * َفَحقَّ  َقاُلو� َبل لَّْم َتُكوُنو� ُمْؤِمِنَني * َ�َما َكاَ� َلَنا َعَلْيُكم مِّ

.
(٦)

َعَلْيَنا َقْوُ� َبَِّنا ِ=نَّا َلَذ�ِئُقوَ� * َفَأْغَوْيَناُكْم ِ=نَّا ُكنَّا َغاِ�يَن}

ثقافة  ضية @ تشكل  �عو�مل  @سبا4  �لكرمي  �لقر��   Yيستعر  Dلبقر�  Dسو  ^�

�الستعبا�، �يؤكد على @� �الستبد�� ال ينمو ^ �ملجتمع �ال تقبله �لطبا¨ بصوD مفاجئة، 

 �Pلشيطا�< ت� ��بل ينسل للو�قع من خال� منهج �بشكل تد³ي، �لعل مفر�D >خطو

لنا �ملالمح �لعامة لذلك �لفكر �تلك �لثقافة �توحي بأ� تلك �لثقافة تتحو� =y منهج يتبعه 

�ملجتمع، �@هم ما ترشدنا =ليه هو @� �الستبد�� ليس صناعة فر�ية، كما @نه ال ينمو ^ 

�يط �بيئة تربط منهج �التِّبا¨ بالوحي، لذ� ميكننا �لقو�: =� �لثقافة �ل_ تساعد على 

�ملوضوعا�  ^ p��لتشريع ��لتقنني سو ^ gلبشر�منو نظم �الستبد�� هي �ل_ حتكم �لذ�- 

�لنا	. Dل_ ُتَسيِّر حيا��لفقهية @� �لقو�نني 

 iملزعو��إلله  ���D هذ=� هذ¦ �لثقافة جتعل �لبشر =�&، �من £ تنظم �حلياD �فق =

ليكو� هو �لذg يتحكم ^ �لقد �بيد¦ �لقضاp. �لعل �لشاعر �لعر¿ ي�P حالة �لتأليه �ل_ 

:���الستبد �لتأليه @بر� صو ��صلت =ليها �ملجتمعا� �لعربية ^ تا²نا، ليمثل هذ

��ألقد  �pشا ما  ال  شئت  �لقهاما  �لو�حد  فأنت  فاحكم 

�مـــ  Ãلن� @نت  �ألنصا�كأمنا   Â@نصا �كأمنا  ــــد 

 :���الجتماعي �لذg يساهم̂  صناعة �الستبد �لتيا �قا� تعاy �هو ي�P لنا مالمح هذ

 ِ {َ�ِمَن �لنَّاِ	 َمن َيتَِّخُذ ِمن ُ��ِ� �ِهللا َ@نَد��9 ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ �ِهللا َ��لَِّذيَن �َمُنوْ� َ@َشدُّ ُحبًّا هللاِّ

 @َ Dَ ِهللاِ َجِميع& َ�َ@�َّ �َهللا َشِديُد �ْلَعَذ�fْ=ِ * 4ِ َتَبرَّ �ْلُقوَّ َّ�@َ 4َ��لَِّذيَن َظَلُموْ� ِ=fْ َيَرْ�َ� �ْلَعَذ Hَ�َلْو َيَر

َعْت ِبِهُم �َألْسَبا4ُ * َ�َقاَ� �لَِّذيَن �تََّبُعوْ� َلْو  �ْلَعَذ�4َ َ�َتَقطَّ �ْ�ُ@ََ�َ ��لَِّذيَن �تُِّبُعوْ� ِمَن �لَِّذيَن �تََّبُعوْ
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� ِمنَّا َكَذِلَك ُيِريِهُم �ُهللا َ@ْعَماَلُهْم َحَسَر�ٍ� َعَلْيِهْم َ�َما ُهم ْ��ُ َ@ ِمْنُهْم َكَما َتَبرَّ Dً َفَنَتَبرَّ َ@�َّ َلَنا َكرَّ

 �ِ�َتتَِّبُعوْ� ُخُطَو ا ِفي �َألْYِ َحَالًال َطيِّب& َ�َال  ُكُلوْ� ِممَّ َ@يَُّها �لنَّاُ	  َيا   * ِبَخاِِجَني ِمَن �لنَّاِ

 .
(٧)

ِبنيٌ} ْيَطاِ� ِ=نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ مُّ �لشَّ

�البتعا� عن شريعة �هللا يكر	 عند �إلنسا� قابلية �خلضو¨ لالستبد�� �صناعته،  �=

�لعل هذ¦ �آليا� ت�P لنا @� �الستبد�� ليس حالة فر�ية فقط، بل يتبلو ليشكل طغيان& 

�لفر�g =ال  ���ألبر� ^ تايخ �إلنسا� ���قعه �ملعاصر هو �الستبد D�جتماعي&، �مع @� �لصو

@� تلك �حلالة �لفر�ية تتحو� لتصبح حالة عامة، �@خطر ما يقوi به �الستبد�� هو حتوله 

.��من حالة فر�ية =y منهج فكرg يكر	 قابلية �ملجتمع لالستبد

 َجبَّاٍ ُكلِّ  َ@ْمَر   �َ��تََّبُعوْ ُسَلُه ُ  �َ�َعَصْوْ بِِّهْم َ ِبآَياِ�   �َجَحُد�ْ َعاٌ�  تعاy: {َ�ِتْلَك  قا� 

.
(٨)

َعِنيٍد}

ِبٍني * ِ=َلى ِفْرَعْوَ� َ�َمَلِئِه َفاتََّبُعوْ� َ@ْمَر ِفْرَعْوَ�  {َ�َلَقْد َ@َْسْلَنا ُموَسى ِبآَياِتَنا َ�ُسْلَطاٍ� مُّ

.
(٩)

َ�َما َ@ْمُر ِفْرَعْوَ� ِبَرِشيٍد}

بالقهر   �لشعو�  p�Pلك�  D��إل  iالستسال�� �هللا   Eلغ �خلضو¨  ثقافة  تغلغل   gيؤ�

 ����لسلطا� �ملتجy= P =قصاp مفاهيم مثل �حلرية ��ملشاكة ��لتعاقد ��لتد iلضعف @ما��

هو  �الجتماعي � �لثقا^ � �لسياسي � �لدي\   ¦��إلكر ليصبح  �لتعايش، �  ��حلو� للسلطة 

�لقر�� �ملتبو¨ جتا¦ �لتابع،  Eبالتعب� pلضعفا��ألسلو4 �ألمثل �لذg مياسه �ألقوياp جتا¦ 

�حلاكم �ملتأله، لتشكل قاموس&  Dنظر 	ينية تكر� Dسا� عقيد�مع �لزمن تصبح تلك �ملما

�يني& يزخر مبفاهيم كالطاعة، ��لوالp، �تقوi هنا �ملؤسسة �لدينية لتجعل كل تلك �ملفاهيم 

�متد��9 لطاعة �خلالق. Pملتج�جز9p من �لدين بل جوهر¦، فتصبح �لطاعة للسلطا� 

 ���الستبد لنظم  �لشرقي  �ملجتمع  �لقبو� من   ��ملقوال� �هذ� �ملماسا�  تلك  �لد� 

نظرية جعلت �لكثE من �لباحثني يعتقد�� @� �لشخصية �لعربية ��إلنسا� �ملسلم ��لشرقي 

عموم& @كثر قبوًال لالستعبا� بشµ @شكاله، �لعل @�� من �ّ�عى @� �لشر- ميتلك �لقابلية 

 �لشرقي يولد �^ طبيعته �لشعو �@ y= هبf gلذ��لذ�تية للخضو¨ ��الستعبا� هو @سطو 

بالعبو�ية فهو ال ميلك @بد9 �لقدD على �النفكاÂ من طبيعته �لذ�تية، �قد تلقف فالسفة 

�لغر4 هذ¦ �لنظرية لتتأصل عند متسيكو �هيغل �ماكس �غEهم.

�إلنسا� ^ �لفكر �إلسالمي بغض  �@ f= ،9حلقيقة @بد�هذ¦ �لنظرD سطحية �ال متثل 

�لنظر عن لونه @� هويته @� �ينه @� عرقه @� طائفته يعشق �حلرية �يكر¦ �حلجر عليها @� 

تقييدها، فاإلنسا� �ألصل فيه �حلرية، �من هنا بد@ �ملشر�¨ �إلسالمي ^ �ملجتمع �لعر¿ 

من خال� �لدعوD للحريا� �فع �لقيو�، �لعل �الختال� بني �ملنهجني �إل�ي ��لبشرg هو 

 Dئع عديد�f حلريا� حتت��أل�� يؤصل للحريا� بشكلها �لكامل بينما �لبشر يصا� تلك  �@

 .Dملعاصر�كما نرf Hلك ^ ��قع �ملجتمعا� �لعربية ��إلسالمية 
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�لثقافة ��الستبد�G..���قعنا �لمعاصر ١-٢
ِفي  ِعنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد�َنُه   gلَِّذ� يَّ  �ُألمِّ �لنَِّبيَّ  ُسوَ�  �لرَّ َيتَِّبُعوَ�  �لَِّذيَن }:yتعا قا� 

iُ َعَلْيِهُم  يَِّباِ� َ�ُيَحرِّ َ��ِإلْنِجيِل َيْأُمُرُهم ِباْلَمْعُر�ِ� َ�َيْنَهاُهْم َعِن �ْلُمنَكِر َ�ُيِحلُّ َلُهُم �لطَّ Dِ��لتَّْوَ

�ُ¦ َ�َنَصُر�ُ¦ ُ �ْلَخَبآِئَث َ�َيَضُع َعْنُهْم ِ=ْصَرُهْم َ��َألْغَالَ� �لَِّتي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن �َمُنوْ� ِبِه َ�َعزَّ

 .
(١٠)

�لَِّذgَ ُ@نِزَ� َمَعُه ُ@ْ�َلِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَ�} �لنُّوَ �َ��تََّبُعوْ

 Eعمى يس@ pنه �@شكاله هو شي��لتسلط مبختلف @لو� ���@خ9E نقو�: =� �الستبد

�إلنسانية �لطبيعية.. ألنه يقف على طر� نقيض  Dحليا�� Dعكس حركة �لتايخ ��حلضا

 Eلتفك� =نه يشل طاقة  بل  �لسليم،   �الختيا �إلنسا� �من قدته على حتقيق  من حرية 

�لصافية عند �إلنسا�، �يرهن سعيه للمجهو�، �³عله @س9E بيد  Dلفطر��لعقل � i��ستخد�

�إلنسا� حريته ألنه يفقد معها  ��جلهل ��لتخلف.. �هنا تقع �لكاثة �لكHP عندما يفقد هذ

 ¦Eيكو� مص Òلعلم، �بالتا��لكر�مة ��ألخال- �� Dلعز�كل شيz pيل ^ �حلياD، =نه يفقد 

.
(١١)

�لوجو�<� Dحليا��ملو� �ملحتم @� �لعيش على هامش 

�الستبد��.. معانيه 
مر��فاته
مع @� �الستبد�� من �لظو�هر �مللموسة ��ملعاشة ^ كل ثنايا ��قعنا �ملعاصر فضًال عن 

تا²نا �لذg حفل مبسDE متو�صلة للنظم �الستبد��ية، =ال @� من �لضر�g جد9 �لبحث 

�ملعرفة �حلقيقية، �ل_ كبتتها ثقافة  عن مدلوال� �للفظ، ألننا نريد �ملسا'ة ^ نشر نو

�لتضليل �ل_ ماستها �آللة �إلعالمية لتلك �لنظم �ل_ تربعت على �لثقافة �لعربية قر�ن&، 

�ستطاعت @� تصو¹ عقلية عربية تناصر �تد�فع عن تلك �لنظم، @s@ gا �ستطاعت  µح

@� حتو� �لضحية =y مد�فع عن �جلال�!

 ��لعر4 �ملعاصرين، ��لذين حلو Dحد طغا@ Âآلال� تبكي عند هال�فعندما نشاهد 

�� تأييدية، هنا Eمس ^ Dللطغا قبل �قت قصE @� عندما نشاهد �ملئا� �هي ترفع صو

�تية جتعل f طبيعة Âملطلق؟ هل هنا�D هل �لعقل �لعر¿ ميجد �حلكم �البد @� نتسا�p مبر

�ملستبد؟ gلسلطو� iإلعال�من �لعقل �لعر¿ @��D طيعة لتضليل 

 Dمتظاهر  ¨��لشو فتجو4  حرياִדا،  تسترجع  بنا  �ل_ حتيط  �لشعو4  نشاهد   �fملا

 gمند�D بأساليب �حلكم �ملستبد، فتسقط حكومة مستبدD ^ @ملانيا �لشرقية، �حكم �يكتاتو

�لد�� �أل�بية �ملتقدمة ��لدميقر�طية عندما تسن  ^ µهنا، �ح Dسلطة مستبد� ،Âهنا

�حلكوما� قو�نني ال تقبل ֲדا �لشعو4 فإsا تنتفض لتسقطها، كما @ينا fلك̂  @سبانيا �ل_ 

�لشعب �لفرنسي حذ�ها. ��أل�¿ �كذ� فرنسا �ل_ حذ صوتت برفض �لدستو

�مع @� �ملعرفة �لوحيانية ناضلت كث9E لتكوين مفاهيم جديدD تصو¹ �لعقل �لعر¿ 

�لسلطة  @عتقد منذ حتو�  بد@� كما  �نتكاسته   �@ =ال  @مامه   iلتقد�� �لتمد�  لتمهد طريق 

�ملؤمنني علي بن @¿ طالب F قائدهم، فقد @ثبتت  Eلذين كا� @م� D لبيت�عن @هل 
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جتربة عليF �مقوالته �ل_ بد@ ֲדا حكمه @نه �لر�ئد �حلق لدميقر�طية حقيقية ���قعية 

�ناضجة، �لعل �لتجربة �لسياسية �ل_ سبقت حكمه شكلت منعطف& خطر9 ^ قبو� �لعقل 

تفقد   Fل_ سبقت حكم علي� �لسلطا�  كل  كانت  �لو�قع، حيث  �ألمر  بسلطة  �لعر¿ 

 �الختيا طريقة  تكن   m�  ،Ãشع =zا¨   Âهنا يكن  فلم  �حلقيقية،  �لشعبية  �ملشر�عية 

شوf ،Hلك �ملبد@ �لذg ماسه �لرسو�C �عمل به ^ كل منعطفا� حياته.

 iملقا� �فمن خطبة له F لبعض @صحابه �قد سأله: كيف �فعكم قومكم عن هذ

�@نتم @حق به؟ 

فقا�: يا @خا ب\ @سد =نك لقلق �لوضني ترسل ^ غE سد�، �لك بعد fمامة �لصهر 

�ملقاÝ� iن �ألعلو� نسب&،  ��حق �ملسألة، �قد �ستعلمت فاعلم: @ما �الستبد�� علينا ֲדذ

�ألشد�� برسو� �هللا C نوط&، فإsا كانت @ثرD شحت عليها نفو	 قوi، �سخت عنها �

.
(١٢)

نفو	 �خرين، ��حلكم �هللا ��ملعو� =ليه �لقيامة ��¨ عنك sب& صيح ^ حجر�ته

 H4، �لنرمن هنا تكمن �لضر�D لتعريف مع �الستبد�� لنحكم على كل تلك �لتجا

حقيقة قرֲדا منه @� بعدها عنه.

�الستبد��< قد تأتت عن فر�¹، =منا تصنف ضمن �لظو�هر < Dلقو� =� ظاهر�يصعب 

 9pمعني =منا تتو�¨ ^ مستويا� |تلفة بد Hستها عند مستو�الجتماعية، �ال تنحصر مما

 9�حلكم جز9p منها، مر� iل_ يعد نظا� (Super Stracture) لفوقية�من �لب �ملؤسسية 

 pًنتها��ملد�، � �ملجتمع  �ل_ متثلها مؤسسا�  )Sub Stractureلتحتية (� �ملؤسسية  بالب 

�ملجتمع، �غالب& ما جند @� هذ¦ �لتر�كيب ��يكلية تشكل ^ Rملها  ��بسلوكية بعض @فر

 ��=شكالية �ستبد��ية على صعيد �ملجتمع برمته، �بعباD @خرH =نه يصعب معاجلة �الستبد

�لوقت نفسه، �عليه ميكن متثيل  ^ Hألخر�عند مستوH معني ��� معاجلاته ^ �ملستويا� 

�ملختلفة من  �ملستويا�  �� متد�خلة فيما بني Eمتغ ��f مبصفوفة Dلظاهر� �صلة هذ¦ 

جانب، �متر�بطة من حيث �لتر�كم �لسلوكي من جانب �خر، �قد عرفها (�حللفي، ٢٠٠٤) 

�لبو�عث �ملختلفة ^ طبيعتها، �ملتفا�تة ^ �جا� � Hلقو�بأsا ÌرR Dموعة مركبة من 

تأثEها، �ملتشكلة بظر�� �ملكا� ��لزما�.

�لطغيا�  مثل   Dلظاهر� هذ¦   Eتفس  ^ كمتر��فا�  �ملعا�  من   Eلكث� تد�خلت  �قد 

�ملفاهيمي ²تلف � gللغو��لدكتاتوية ��لفسا� �@خرH غEها غم @� تأصيلها � ���الستبد�

نسبي& بني ظاهرD �@خرH، فالطغيا� يشy= E علو �لشيp �جتا��¦ عن حد��¦ �ملعياية كأ� 

�fَْهْب ِ=َلى ِفْرَعْوَ� ِ=نَُّه } :yلكرمي بقوله تعا�يقا� >طغى �ملاp<، �قد @شE =ليها ^ �لقر�� 

�حلكم �لفر�g مبماسة �لسلطة ��� قيب �ال حسيب،  Dَطَغى} �عرفه @سطو بأنه صو

�حلكم  i(منتسيكيو ١٦٨٩-١٧٥٥) قاصد9 نظا >��^ حني @� @�� من �ستخدi كلمة >�الستبد

 �= Hخر@ D�ملذكو، �بعبا iلنظا� D��ملعتمد على �لسلوكيا� �ملنحرفة للفر� �لقائم على =�
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�لثقافة ��الستبد�G..���قعنا �لمعاصر ١-٢
�لفر� �حلاكم �ملستبد منفر� بر@يه �غE مقيد ^ تصرفه سو�p بالقانو� @� قو�عد �لعد� 

�لعر�. �@خذ مفهوi هذ¦ �لظاهرD يتطو منذ fلك �لزمن بسبب �تسا¨ �نتشا¦ على  �@

�لدكتاتوية< يعP عن �حلالة �لسياسية < iصبح مفهو@� ،mلعا�مساحة جغر�فية ��سعة من 

�ملجتمع، �@صبح �ملجتمع يتسم  ^ Dلنافذ��لقو�نني  �@ �ملنفر�D للحاكم ��� �اللتز�i بالدستو

�يتمكن من مماسة حالة  �حلكم مركزي&   D��= �لدكتاتوية  يسهل على   µبالشمولية ح

�إللكتر�نية ��لفضائية ^ �لزمن �ملعاصر من  ���الستبد�� باملجتمع، �قد ساعد� �لتطو

�لقدمي  ���مته. �قد بد@ �الستبد�=� g���الستبد iلنظا� D��ألساليب �لتسلطية ^ =� iحكا=

 µنتشر ح�� Hلصغر�بني �لقر� �لسا�	 ��لسابع قبل �مليال�، �سا�� مال�ه ^ �سيا 

�لفرنسية (١٧٨٩)  D�ملعاصر �مني& مع مطلع �لثو ����يلي\، ^ حني حتد� �الستبد mلعا�

 .
(١٣)

iليو� µح�

�لكي نصف �لشخص @� �حلكم بأنه مستبد البد من توفر �لدالئل �لتالية:

�لتسلط �لناتج عن قوD �تغلب �قهر لآلخر. -١

�ئهم.�لسلطة ��� �لرجو¨ لعامة �لنا	 ألخذ � `�٢- تو

.iملحكو��لذg ينظم �يوضح صالحيا� �حلاكم � >�لدستو< iلعا��لقانو�  ��٣- فقد

�لسلطة. ����لقدD على �العتر�Y على قر ��٤- فقد

��، فوظيفة �لعامة �لتلقي ��لقبو� فقط، �٥- =لغاp حق مشاكة �ألمة ^ صنع �لقر

��ظيفة �حلاكم �لتشريع ��لقهر على �لتطبيق.

�ملؤسسة   g@لر �ملخالفة  �لدينية   �@ �لسياسية   p��آل عن   Eلتعب� حريا�   i��نعد  -٦

�ملتحالفة مع �لسلطة.

4 ��لبطانة.�ألمة على �ألقا ���القتصا�ية �تو�يع ثر� ���ملو �حتكا -٧

 ��� �لبطانة، �  4�ألقا على  �لبال�  ألقاليم   g��إل�� �لسياسي   fلنفو� تو�يع   -٨

.Dpلكفا� iبنظا iالهتما�

�لدينية  �ملؤسسة � للسلطة  �لسياسية � �لدينية   Dلعقيد� قبو�  على  �لنا	   ¦�=كر  -٩

�ملتحالفة معها.

تا²نا   ^ كما  �لر�هن  �لعصر   ^  Dملستبد� �لسلطة  مالمح  @بر�   dلنقا� تلك  متثل 

�لطغيا� �ل_ �ستخدمها �لقر�� �لكرمي، ليدلل  Dمفر� ^ dلنقا��ملاضي، �تنتظم كل تلك 

�ملجتمعا�  DEلفجر عندما يتحد` عن مس� Dعلى جتا�� �حلد، كما ^ قوله تعاy ^ سو

�ْلِعَماِ� * �لَِّتي  �ِ�fَ iَ�ل_ �قع عليها ��الÂ، حيث قا�: {َ@َلْم َتَر َكْيَف َفَعَل َبَُّك ِبَعاٍ� * ِ=َ

�ْألَْ�َتاِ� * �لَِّذيَن  gfِ �ََ�ِفْرَعْو * �ِ�ْخَر ِباْلَو �لصَّ �َلْم ُيْخَلْق ِمْثُلَها ِفي �ْلِبَالِ� * َ�َثُموَ� �لَِّذيَن َجاُبو

.
(١٤)

َطَغْو� ِفي �ْلِبَالِ� * َفَأْكَثُر�� ِفيَها �ْلَفَساَ�}

سو�   gلذ�  Eلكب� �إلفسا�  هو  �ملو�صفا�  بتلك  حكم   iلنظا �لطبيعية  �لنتيجة   �=
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بالطاغو� ^ �يا� عديدD فيه �اللة  �لشيطا�  يسرg ^ كل مناحي �حلياD، �لعل تسمية 

 pلعنا� للحاكم كي يفعل ما يشا�مهمة على ضر�D جتنب @سلو4 �حلكم �ملطلق �لذg يطلق 

�ما يشتهي.

�ستخد�مها̂  �لثقافة �السالمية مبكر9، حيث ��� هذ¦  pجا Dكمفر� ��على @� �الستبد

�لتفر�  Dعند معاجلته ظاهر Fملؤمنني علي بن @¿ طالب� Eخطب @م� ���ملفر�D ^ @قو

�لسياسي � �لثقا^ � �الجتماعي  �لتعاطي  �تصبغ Rمل  �لعربية،  �لعقلية  تسو�  بد@�  �ل_ 

 Dملعاجلة ظاهر Fملؤمنني� Eألمة، �قد سعى @م��القتصا�g بني zيع @طيا� �فئا� �

�لتالية �ملنسوبة =ليه: ���الستبد�� ^ كل نو�حيها، كما نالحظ fلك ^ �ألقو

.
(١٥)

- من �ستبد بر@يه ��

.
(١٦)

- من �ستبد بر@يه خفَّت �طأته على @عد�ئه

.
(١٧)

- ال تستبد بر@يك فمن �ستبد بر@يه هلك

 .
(١٨)

ا فاستبد�مت علينا �ألمر حقًّ �- كنا نرH @� لنا ^ هذ

�ل_ @خذ�  Dلظاهر��ملؤمننيF هذ¦  Eفيها @م lل_ عا��لعديد من �خلطب  Âهنا�

�لعقلية �لعربية فيما بعد  ^ ��تتغلل لتصبح @سلو4 تفكE �سلوÂ عاi، حµ @صبح �الستبد

 iعد� �لشخصية �ثباִדا، �@صبح �لتشا� Dل_ تد� على قو�من �لفضائل ��ملآثر �لشخصية 

�لتفر� باحلكم @� �لر@g من نقائص �لشخص �خفة عقله. 

=ال تكP عليَّ  �حد9 قط � �ستشر�  ما  يذمها:  ��اìي  �مللك بن صا�  يقو� عبد 

�ملشوD �=� ضاقت عليك �ملذ�هب، � Âلذلة، فإيا��تصاغر� له، ��خلته �لعزD ��خلت\ 

�خلطأ �لفا�¢. y= ���الستبد Â��شتبهت عليك �ملسائل، �@��

 ،Âمثل ظفر Âملذهب، �يقو�: ما حك جلد� ��كا� عبد �هللا بن طاهر يذهب =y هذ

�لنقص  بعني   H@ُ�  Eستش@  �@ من   َّÒ= @حب  خطأ،  @لف   ���الستبد مع  @خطئ  �لئن 

 .
(١٩)

�حلاجة�

�لعقلية �لعربية، فبعد @� حا�� علي بن  Hألمثل لد��@صبح �الستبد�� @سلو4 �حلكم 

 y= لسلطة باألمة��ألمة، ترجع  ^ �الختيا� H@¿ طالبF تكريس قيم �حلرية ��لشو

�حلكم بطريقة  	@سلو4 �لتفر� �فض �لشوH، ليصر¢ �حلاكم �ملستبد @نه سو� ميا

�ألمة  �ختيا �@ ��لقر fاt��لتفر� �عدi قبو� �لنصح @� �ملشوD فضًال عن مشاكته ^ 

له. 

يقو� عبد �مللك بن مر��� (٢٦- ٨٦هـ/٦٤٦- i٧٠٥) ^ @�� خطبة له �هو يوضح 

طريقة حكمه �يرسم �لسياسا� �لعامة �ل_ سو� يسE عليها: @ما بعد فإ� لست �خلليفة 

�ملستضعف يع\ عثما�، �ال �خلليفة �ملد�هن يع\ معا�ية، �ال �خلليفة �ملأفو� يع\ يزيد، 

@ال �=� ال @���g هذ¦ �ألمة =ال بالسيف حµ تستقيم Ò قناتكم، �=نكم حتفظو� @عما� 



١٢٩Yــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�لثقافة ��الستبد�G..���قعنا �لمعاصر ١-٢
�هللا �تنسو� @نفسكم  Hأل�لني، �ال تعملو� مثل @عما�م، �=نكم تأمر�ننا بتقو��ملهاجرين 

 .
(٢٠)

�هللا بعد مقامي هذ� =ال ضربت عنقه Hهللا ال يأمر� @حد بتقو��

�على �لرغم من @� �الستبد�� كمفر�D لغوية توحي ^ ثقافتنا �ملعاصرD بنظرD سلبية 

�ا =ال @� @هل �للغة �لذين تعرضو� �ا @� ملتر��فاִדا كانو� حيا�يني عند عرضهم ملعناها، 

 -٥٥٥)Eألث��=� كا� �لبعض @�حى ^ تعاطيه معها بكوsا صفة مرفوضة ثقافي&، فابن 

/iمع @¿ بكر (٥٧٣-٦٣٤ Fملؤمنني� Eعند عرضه حلديث @م (i٦٣٠هـ/١١٦٠- ١٢٣٣

�ستبد باألمر  :��١٣هـ)، �لذg �صف ما حد` باالستبد��، يقو� �هو يوضح مع �الستبد

 .
(٢١)

¦Eتفر� به ��� غ �f= 9��يستبد به �ستبد

فهنا نالحظ �بن �ألثE حيا�ي&̂  توضيح �ملع، �لعل fلك سببه �ملوقف �إليديولوجي 

 ^ (i٦٣٠- ٧١١هـ/١٢٣٢-١٣١١)�لذg يؤمن به جتا¦ قضية �خلالفة، �يقو� �بن منظو

 Hهللا عليه: كنا نر� ���نفر� به، �^ حديث علي، ضو g@ �لسا� �لعر4: �ستبد فال� بكذ

�نفر�  �f= 9��ا فاستبد�مت علينا. يقا�: �ستبد باألمر يستبد به �ستبد �ألمر حقًّ �@� لنا ^ هذ

 .
(٢٢)

�ستبد بر@يه: �نفر� به� ،¦Eبه ��� غ

 Dمفر� �بالتحديد   ،���الستبد �� مبع pا®= �ا   Hخر@  Dمفر� �توضيح  شر¢   ^�

 gلذ�>فأ�< يوحي موقف �بن منظو @� مسألة �الستبد�� ميكن @� تكو� ^ خانة �لباطل 

يرفضه �ألسوياf= ،p يقو�: فأ�: �فتأ� عليَّ ما m @قل: �ختلقه، @بو �يد: �فتأ� �لرجل عليَّ 

� قا� عليك �لباطل، �قا� �بن ìيل ^ كتا4 �ملنطق: f= لكf� ،جل مفتئت�فتئات&، �هو 

�ستبد علينا بر@يه، جاp به ^ با4 ��مز، �قا� �بن �لسكيت:  �f= فتأ� فال� علينا يفتئت�

.
(٢٣)

�ستبد به ��نفر� �f= يه@�فتأ� بأمر¦ �

-٧٢٩)gبا�� ��Eلف��fهب بعض �للغويني لتعريف مع �الستبد�� Øزp معنا¦، كقو� 

به  �ختصاصه � به   ���الستبد @نه   :pبالشي  �الستئثا تعريفه   ^  ،(i١٤١٥ ٨١٧هـ/١٣٢٩- 

� 
(٢٤)

لنفسه

��و�مش:
�ألنعاi �ية ٦. D�لقر�� �لكرمي، سو (١)

�لقصص، �ية ٥٧. D�لقر�� �لكرمي، سو (٢)

�لقصص، �ية ٤ - ٦. D�لقر�� �لكرمي، سو (٣)

 ٦± �حلكمة   ��ميز �مد،   ،gلريشهر�  (٤)

.٢٦٨٤ 

�إلسر�p �ية ٧٠. D�لقر�� �لكرمي، سو (٥)

�يا� ٢٤ - �لصافا�،   D�لكرمي، سو �لقر��   (٦)

.٣١

 -  ١٦٥ �ية   ،Dلبقر�  Dسو �لكرمي،  �لقر��   (٧)

.١٦٨

�لقر�� �لكرمي، سوD هو�، �ية ٥٩. (٨)

�لقر�� �لكرمي، سوD هو� �ية ٩٦ - ٩٧. (٩)

�ألعر��، �ية ١٥٧. D�لقر�� �لكرمي، سو (١٠)

 ���الستبد :���سة بعنو(١١) عبد�لر�ن، @سعد، �

�لعربية  �حلكم  @نظمة   ^ �لتغلب  �حكم 

.Dملعاصر�
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ـOــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�إلماi علي بن @¿ طالبs ،Fج �لبالغة  (١٢)

±٢  ٦٣ شر¢ �مد عبد¦.

 ��بعنو �سة � توفيق،   mسا  .� �لنجفي،   (١٣)

 ��>متضمنا� �ملاضي ��ية �ملستقبل، �الستبد

.>-��حلكم بالعر iنظا ^

�لفجر �ية، ٦ - ١٢. D�لقر�� �لكرمي، سو (١٤)

�لو�سطي، علي بن �مد �لليثي، عيو� �حلكم  (١٥)

�ملو�عظ،  ٤٢٩.�

�لسابق،  ٤٦٠. �ملصد (١٦)

�ملصد نفسه،  ٥٢٨. (١٧)

�بن �ألثE، علي بن �مد، �لنهاية ^ غريب  (١٨)

�حلديث، ±١  ١٠٥.

�بن @¿ �حلديد، عبد�حلميد بن هبة �هللا، شر¢  (١٩)

sج �لبالغة، ± ١٨  ٣٨٢.

(٢٠) @بو يه، �مو�، @ضو�p على �لسنة �ملحمدية، 

.١٦٦ 

�لنهاية ^ غريب �حلديث، مصد سابق. (٢١)

�بن منظو، �مد بن مكرi، لسا� �لعر4،  (٢٢)

.٣  ٨١¢

�لسابق، ±٢  ٦٤. �ملصد (٢٣)

�لف��E �با�g، �مد بن يعقو4، �لقامو	  (٢٤)

�ملحيط، ±١  ٣٦٢.


