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"درالمىلآ.هذه.مسعوغاتح!ل،

التراثقضيةاثيرتأنمنذ،تصرمتطو!لةاماعبى

التيالكتبمئاتزوورزالتولاوصدرت،العربي

التفاصبل.المورقدةبتمفصلا.زهاالقضيةهذهليحثتمتصدى

خصصتالتيالبهتبمنالضخما!مددهذامنالرغموعلى

،رأقشصادأو،اجتماء-اا،بيلعراكراثاهل!بافيللتحنقببا

،جى-!،،مضام-ضهاتوزءت،رر!ياس!،وحثى،فكرياو

لثثازجاهوأ،إنمتضابذ،ينمشضادؤينمتماراتجاهينالى

قالطهبقبولهالاولهالارب-زيت!ر:انتقائيئفجتيلمو

ضىويتس،!مياقهفيوحة2الطرآلهؤماياوالشراثفيةلحر

"!آلءجتكلالراهضةالمشماكلعاىا.ه،حاوزطبسوطالىالدعوة

الاتجاهاصط،ب!يقفالض،دالطرفوعلى2.)1(المربى

اسساليبمعالجاتهوالتراثبتضاولقاموامااذ!نرهم،الثاني

"قارنتهالى،!!على،قاطغارفض!اؤ!بونهيرالذهنية

انت،"جهى،وزههـطالصربيةبالعقلازية،شموريالا،المضمرة

أرضاءفيحاولأثالثاالاتجاهاما0)2(وا)ضظريالمادي

،الصغيرةالحوانيتلىلاصحابوالمتأرجحاكأزمالوجدان

نءوصتفءتفالف،نفسهقتالوؤجما،"ءرضوالتي

كلذل!،محلياالمصنوعةيكاتوالاتالمستوردةالبفس،ئع

أجهاراتاببعض.ويتبلههناكاوهطمنرعجبهمايختار

)3!تنفتحالق!اريءشهيةلمحلكسلطةيقدمهثم،اللفظية

فيها.،حبباز"في،يقلقه"مه-،خلاصاويجدلها

تتعاطىالتك!الثلاثةسجاهاتالالمهذهان:والواقع

صلاحيت،،كلدىتختبر،اعني،تختبرهاوالتراثمسائل

أحتياجاتهوتلبيةالعربيالمجتكلعقعوامعطياتمعللتجاوب

مشروعيةلتعلنالتراثاجزاءءن-شتهويهماخلالمن

منهفاسسدة..ز،تفطلبعضإرازهااخلالكلناو،ئهاحيل

تي*برجماالازجا!لمتهذهان،جدوأهوعدمفتهتهالشؤكد

،التراثمعبهاتتماملأتباالفكريةادواتهاحىيثمن

؟05

.وتشر،ماتمهات،جا)هااستهحيثروققيةؤوإوميتاؤيزيقبة

اجتماعية-رضيةولدزهانوعيةنظرية4بنيالتراثلانوذلك

ممين.الانتاجروإننهرواواسلوبعلىقائهةزوعية4قتصمادليا

ء--"الفكالانتفاءاتتبررالتماسكةا):ظرريئالبنيةوهذه

التب"ألىوتشدهاوالاقتص،ديةوالاجتء!اعيةوالنفسية

انتاجالاخهرةالبنيةهذهأتمبدقش!-اديةالا-الاجشماعية

الافكارمنروجهوعةانهااي.ونظريماديانتاجبنيةذاز"ا

اسالصلىعلىصجردهيقةبطر"تن!و"التييولوجيةالايد

،تعبيرالامرحقعيقةفي،.هيوألتي،بهاآخاصةامعطياتها

اذشخ!دطيميهالاالتي4اوالاقتص،دية-ه،عىالاجألاحداثعن

)،("هتفكيرتكبفانها"يدركلاالتياو،بها!يتشبعلذيا

ماصح-حالاعشقادأهذا:وزت!ساءلانفمىضا-نورطلنلذا

الت-ائيالموء!وعيةالحلأآة!يمانت-!اءلبل؟صحبلحغحيز

التيالاعتقاداتوما؟ا)تحوهذاعلىللتفكيردعتالنالصرط

.؟؟التفكيزكلنالتمط-وهذاقفالموهذأآىاابصلةتممت

قفالموهذامثلعنهيركشفالبذيالح!،ة"اسلوب"وما

..؟.الشفكيرمنالنمما-هذاومثل

واعشوةحيو"اكثرنامضهموتحليلنا،تخذلكيو

يفالناميةالترافيةالصورةهذهنضع،قعبالواارزباطا

المشاعةففي،الايديولوجيومناخهاالبدائيةالمشاعةتربة

أيشحولاماديانتاجفائصطهناككىنلم2جبث،البدائية

إلآخرين،علىاالافراداحديسودبفضمطهاخاص!"ةملكيالى

إدراسةقاماوجيانتروبودارشوهو،آثرسل-هـانلاحظ

،"اجبالو،أمن،انه)بيالهوا"ضوداا-دلتقلمضعيةمو

والشمخحى،رو!ماثلةبصموردألافراد"ميعوماملانعندهم

الرويتمرصطبنف!سهرتباهىالاو،مديحموصعكونالذي

والراهقبنالاطفالالعاب!فانرلزتك،رالازتور،دالبغض

الءفكير،منالارر-إلموبلفسىعلىالذ!-"لص-صازهاج!ورتى

منيعرفوااندونطو،لمةلفترةال!لةبكرةيلمبونانهم



ىفيضإمرونوهم،الخاسرإفريقا،ومنأرا،بحاالفريق

.)5((اوتنشسطهمتعجبهماللعبةلانالالضإئإءلااللعب

ومن،بعدموجوداليسرإالقييمإةفائضانبما،اذن

ء!ىتتولشإلممنهقسمعلىالاستيلاءمحاولاتفأإن،ثم

ملوالخسارةالربحلمحمفاهيملزرلك،الاجتماعيالمستوى

عملستمرو،والمراهقينالاطفالاذهانؤإئيبعدتشأصل

ج،انضفيالاجتماعمية-الاقشصاديةهابنيشفيالمشاعة

"ابار،الواضحوورق.ونظريص،ديانتاج.رنإيةذاتها

ونعدسإتكون،اتسليةامإجالفيحتئ،للفوزمحاولة

أغكراواجوائهماالمضإصاعةتقاليدعلىللخروجمحاولة

الخيراتبتراكميسمحلاالذيالاديانضاجههانمطوتيحطيم

،تقدمبعدما،المسمتغربمنوليسرإ.وأحدفردعندالمادية

بفعل،متقوم"علاقة"الرأسمالان)إركسرإمايكتشمفان

ىعل-وقفماالمجتمعبنيةكانت،ولذا،معينانتاجنمط

علصينطويانتاجنمطوكل،تاريهخيإاالقائمالانتاجنمط

للعإلاقاتمحددشعكإلعلى،وبالتالي،للتعاونمحددئمط

ناأضاريخيأالتطورسياقفي،ليحدثوانه.الاجتماعية

،الانتاجقوىتطورصبيللىفيعائقاالانتاجعلاقاتتصبح

يسشعاضوعندئذ،الانش،جقالمتلعلا"اسإإى"البشريكونو

الف--وىونمويشهقالعلاقاتمنآخررصشكلعنها

التراثيعدوالرأورةهذهمنظورومن()6(الانتاجية

نارقالان-مإكنوهكذا)سإابقهإلمرحلىةانتاجعلاقات

الرعوية"شودةالا"انض-تالتيماالمحركةالقوةهوالريع

سإطى.الوالعصوربالاوراو()7(يخيةآتإراألحركةفي

فاءلعضويتركيب،واحدكلالضراثشحمصيةان

الكونةاجزائهاحدقصليمكن،لا-،ررخياالمحددفيمجال"

الشعريفهذاولكن.بمجملهاالمنظومةعملتحطيمدون

روجخأمكانية(،يةرؤ"عنضلنالاالضإراثلشخصية

بيد،اخرىمنظومةمناخ"لودخوتراثيةمنظومةمنمامفهوم

انهاق!صد،مختلفلمع!نى!حاملاسيصمبحومالمفههذاان

نتفقولذلك،الجديدضمهوعا-4يمليهبمعمىدصيتشبع

المنطقان)علىؤيهيؤإهـدال!ذىتيزيميطيبطرح-مع

.()8(مذطقهؤيوالتاررخزاريخهفييدرسانيجب

خلالمناأ-!رال!الفنراثا-ا

لأ.ءن!هتلهإثافليامجلاه

.وعيثهميقررالذيهوعيالاجتماسالبثوجودان

نبداانالضشإوريمنلذا،الوعيهدذاوكيفيةالاجتهـماعى

الاقتصاديةاالعلاقاتدراسة،مإاعيتالاجالواقعبدراسة

التصوراتتلفسرالضبهـيالعلاقاتهذهلان،الاجتماعية-

لنإكاويحسبكمما،العكسوليس،والافكار

المحركةالقوة،عنرهم،الفكرةتصبحالذينالايدرولوجيون

يخ.للتار

ترس!هةع!نالبحثبانمشرفطباحثكلانشكلا

جميعساداجتماعي-اقتصادبإانصلمجلنمطخ!صوصية

العربية،الدولبينهاومن،الالسلامفتحهاالتيالاقطار

مكةتعاطتالاسلامظهورفقبل،تماماصسضإحإلا"ر

وبلادبيزنطةمإع،الاسترا"يجميقعإهاروو.ور-بب،الشجارة

مدنمعتعاطتهاكمى،،اخرىوبلدانوالهندالرافدي!ن

واأإفتوحاتالاسإ!لامياأإدينانبضإاقواثر،العربيةالجزيرة

الجزيرةمجموعفي،التجارةتما"ورجمؤدلم،الاسلامية

الىوانما،توحيدالى،مكةقيالاخسإوعلى،العربية

ألاطا!هذاوفي،)اإ(متنوعةضسإنسوقاقتصاديضم

راحالمتنامىالتجاريالرأسمالاننرى،لةالمسلمن

الانتاجانماطبىنماوالخدماتالسلعابنقله،يسصتفيد

/بلالشديدين2وتنوعهاالانماطهذهتباينمن،المختلفة

.والتضإوعالتباينهذاعلئ!الاجمكانقدرالابقاءويحاول

بىنإه!ا.فيماوالخدماتال!ملعنقلفيمهمتهليواصل

الحركةتلكولفهمنعياننستطيعر!-"21هذهوبفضل

ت!قطعوالا..جندهالىالشهيرةعمرلوصيةالباطنية

استتبعهاوما...طفلااتقتاولا،حقلاتحرقوالا،شجرة

نارفضعندما"المفضوحةالارضرإ"منعمرمواقفمن

تتحولانعلىاصرولكنه،الفا-خالجيسإلافراديملكها

نظيرفي"الماًلبيت"للدولةعامةملكيةالىالارضهذه

الارضهذهفيأرقبكأامليىةزظلانعلىالخراجضشإيمبة

علىللانفاقميزانية،كذلك،حراجهايظلوان،للدولة

.)01(ومسعتقبلاحاضشإااوالامةالدوأ"مصالح

عمر،منالموقفهذايفسرعمارة"حمدكإانواذا

ؤفمويحكمها.اقتصاديةضروراتمنز،بعاكاناتهعلى

جانبهفي،لمزإسىرهقان،الاجتماعيلعدلباوبرورننظري

ف!جانبهاما،الاسلاملحركةالباطنياواقعايلامسالاول

!وقيحومفهوالاجتماعيبهـالعدلفهيهيؤمنأإلذيالثالى

ييدتلالئهذهالظإهريةرإوإيتهولدفعه.الظاهريةالصورة

نظريتشريعبينما!قاطعاؤصماتفصم"باطلماحكل

الظاهريةالاشكالانناظريهءنتغيب(بحيث،عمليوفعل

،ولذلك)11(الباطنينإ2(لحركةوهميةتفتحاتسوىهي"لم

ازدواجبةت!حكمهكانتاالاشلامان،الاسلامعنيقول

في؟تمثلتا

التعاليإماساسياتأقررته:نظرفيقفمو-ا

يربتحرصييوو،الاجتماعيللعدل،تصر،ا،سلامية

."الق!يودكلمنالانسان

النظريةالتعاليمهرإه5شو:عملجمازطنإيق-2

الاقطاعيإ"المجتمعاتلقوائيننفسه(وطوع،لهاو/ضإكر

عراقته،كا!لتالتي،المجتمعاتتلك،ايدأهاؤتقاالمفتاوحة

النظريةالاسلامتعاليممن،ورسوخقإوةاكثرالاقطاعية

تصلحلاوصاياكمجددوالولاةالسماءسةبعضلأيهاظرالتي

أيةالخاإ-الجزيرةشبهفي-البسيطةالعربيةالحياةلغير

.)12(المجتمعاتهذهتعقيداتمن

السشإعيالابنهوالاسإلالممئالدين!ان:الحقيقةأصا

لأ،التجارية-،تالعملعبرالمجتمعاتهذهلتزاوجوالظاهر

هـ5



اقطاع4عمل-الخماظبرنعمرادكنيرالخليفةناوأولقد

سوءان")صلم-نالصسكروالقوادللمحارإبينالاراضي

المهيمنةقهوكلراسا.-ب،الالت،جؤواليعربعديكونوادمالصرب

خشنةطباعذووالعربان(وخصوصا،المجت!صاتتلكعلى

،فيولكن،.)13(آلصبحراءفيالبدويةحيات!معنناتجة

الاراضيمفياستقرواانوبعد،الملأحقةاالفترات

وتفابدهاعاداتهايتشربونواحذواالمقتوحةوالجتمصات

كأاضي)إ3نظامو"طورنتكبى،ومعيششهساحياتهاوانماط

النشمملآلاقطاعب-ة،السائدةالانتاجباسالياويتناسب

.نالمضميو

م661عاماسلهـطةاينالأموتسنممعانه:ونلاحظ-

نفسسهيفرضجديدازجاهاخذ،م.75ءاموالعباسيمن

الجزيرةأرأضيتوزيععاىقاماتجاه،انفات-نعاى

الارأضيملكية3هذتصتبرتعدلمبحيث،نفسمهاالعربية

آلخلف،ءعصورف--ياآح،له-وكما،فقطالدولةتإصة

عالي".وتازريحققويقوىالارجاههذآاخذوقد،ا!راشدين

ا)سلطةاضصاؤ!4لعمأبموازبشكلوالتفشيالنمو

ع-وزبساما.العباسيةالدولةفيوخصوصاالمركزية

،وانمس،المصدوور-نالءلم!حبنلصالحيتمفلمتلكالاراضي

-كوذالعسكر/!هنوقوادهاالدولةموظفيكبارلصالح

.)،1(الاقطاعمبدأحسب

إتتمور-المجفيالعامذةالانتاجطانماعادتاذن

،وكسممنانفاتحينهولاءعلىنفسسهمالتفرض،للعربالمغاوبة

دلي!أناماالفا.تحان:ماركسريسجللمسألهـةاهذه

اخضسه،اتذيانيلدفيالإنتاجنمطوطزرسمعلتتلاءمنفسسه

نمثا-ليفرض-النمطهذأوالسسرركائزيدمرانواما

يصيسضونكانوا،أحيناذنكفي،لصرباانوبما.انتاجه

بلغف"قدكانتآذياآلستوىدوناجتماعيمستوىفي

يعالحواانوسصهمؤيررنفلم،المشحضرةالمنطغةإشعوب

ناحيةرونلا،انجصقدالجديدالاحشماعيالوضعهذا

يتعرضوالمأنهمكما،الانتاجز(حيةمنولايمالادارة

فييبدلوأاويغيرواولم-!،ديالاقالاجتماعيللنظام

الخراججبايةاكلروزركوأ،المضبموالماليالاداريالنظام

حفى،الملاع-ن!ناهمولصصوالاديانولرؤسا.ءللدهاقبن

هـ-مأتبعوا،رإةطورغترةذللمثبعد-العرباي-انهم

الذيذاتهادتظام،الممسوحةءتالار،سجلفي،انفسهم

"-1وج-مالارضلمسىح3وكىص-وقد،الساسانيونكان

كزلهـلعل-كماوبض،ء.)16(خراجشكلعلىالضرائب

لمالمثرقان:هرشلاغ..يزؤكدمجش!عةابالاسبأ

تصثلهمالذيهو،هزمهـمالذيهوأنه،آلعرباماميهزم

.)*("كياز-في

"الاقطاعيى-ا)تزعاتهذهمقابلفي،انهبيد

اعي-أ-تم-سىيارر-ياتجاهإرزالهابطةوالتجزيئية

و)قد،ووحدتهاالعربيةالد.ولةمركزيةالىيدعواقتصادي

ممصوحاارتدتدرتبةبصورةنفسس"ءنالاتجاههذاء-ر

حول8وقضاياالاتجاههذانقاشاتجميعودارت.ىعربية

تجوزام،فقط!صحللعربيأه!.؟.ألخلافةةاحز-

العر.وجا؟زونءر

علىالخلافةحقيقصرالذيالاولبالرأياخذزاًأق

المحدثينالدارلسينمنكثيراان:نعترفانبدلا،عربي

..)17(بالرجعيةيدينوهلمان،مح،فظارألى،فيهيرون

لناسيتأكد/..عليهللبرهانسنمملماوهدذا...ولكن

المصبوغالوحدويالرأيسوىيكنمالرأيهذاأن

الراًيفهوالثانيالراياما.الناهضةالبرجوازيةبالصبغة

الاقطاعيةالنزعاتامام(الابوابغتحو،المجاليفسححالذي

بالفعل.الرجعية

وضعالذيالضرائبنظامأن)جوزيبسدآيليقو

95خلفاعليه3ادخلهـ،مع،محمدا/صربيالحسأجاساسه

مؤشسى،عمرسيص،ولا،،داتوالز*مراتالتغصمن

ثم-وزظامهادستورها،وواصع،الحقي!ىةالامبراطور

المفلوبة،الاممعاتقعلىثقيلاعبئا9،ن،اميةإضيخلفاء

..والتركوالقرسوال!ريانكالاقبطألاممهذ!لانوذلك

بةضرعداما،تؤديانالنظامهذأ:-كيممضطرذكانت

اخرىورسوماضرائب-والجزية-الخراج-الاراضي

الاقوامعلىةوطاشدكانتربماؤ!والحرأل!!منائععلى

الذلهذامنللتخلصآخرسنيلإكنلموه،،الذكورن

العراقينسكانترىكنتفيالإسمال!"ولآ،والارهاق

حتىكادتافواجااللهدينفييد.خلونالءركبلادو2فارسو

،والخراجالذمةاهلمنتخلوالخطابرنزمن-ءرؤيمصر

وهذا،وعليعثمانايامفياذالبيتصنيسءذالال3،دو

،والغربأالشرقفي،وعملاءهماكليةبنيخلفاءدوحصا

يدخلكان!صن2حتىرةالجزواخذالاول?رلىضةنسخالى

.(181(الاسلام

،اخذتوملكيتهاالارضمسمأدةانقاساأحناالقد

تحتل،اجهضبيةأنلبلد.بالفتوحاتوأ)قيام،سلامالاسفوءمع

العاهـ".والاقتصاديةالاجتماعيةالح-،ةفيصام-،مكانا

اقطاعالاراضىعمليةفضرالخطاببنءلممرنو،للمجتمع

الارض!حولتوبذلك.العس!رر!نوالقوادللمحاربسن

تحتوذلك7،والمجتمعلدولةعامةملبميةالىالمفتوحة

عليها.السا؟ليقونالملاكونظلإقدو،يةالركزكومةالحىقابةر

السلطةظلتحتتمتولقد.)مسمتأجر)نبه-غةولكن

ولخلىقالنقديالاقت!-(دلتدعيمهاروة-مطواتالاموية

تلكطليعةفيو.ؤجاوثقا،ليقت!ادا.وب،لهصجاحدةمودولة

نطاقاوصعصدعلىانوحدةألتورودصككانالخطوات

الرسميةاللغةأىاالعهـربة-ةاللونليلونحوكلهاالدولة

-ورر.وانبنعبدالملكعهدفيذلكزحقوؤدالاسبلأسية

الدينةأكت-بتالبضائصيالتبادلضنهوومع-68،5،07

حيثهيمنمتزايدةاهميةالاسلامية-العربيةالدولةفي

راننكرلاان)91(?لصمكثفوثقافيأقورصاديمركز

والاجتماهـيمالقومىالاضطهادعلىقامالامويالاتجاه

عدوافش.وخلق،أ"الدولواءز-تيةالمضضو2للشصوب

،غيرالعر.ريةغيرالشعوبلانتفاضةواقتحى،درةاجتماءية



منكثيرفبى،استغات)قدوالمقاومةالانتفاضاتهذهان

(على)91(!ضصعوبأتلكضمنالاقيالاعيينقبل،منالاحب،ن

قتالوفى،ل!يتضمنالمدينةوجودان)بالناعنيغيبلاان

والضرائب،والثرمحلى-"،الموحدةالادارةضرورة،ذاته

بصورةالسياسهوبااخاتي،البلدياهنظيما،وباختصار

تمربهزنهبجةاذن:هيلبرجوأزيةآألمداينةانو.عامة

الريفهبتبينمما،والورذاتاوالرأسمالالسكان

العزلةاي،تماماالمضادة!ةانحقيفالاقطاعي

.()02(والتشتت

مضىببعد،ألاحدنرهاأحقية!سالةتبلىغلم

الاؤط،عب"الانماطتلىكتعودلانكافالزصانمنردح

هرباالالص!لامدخلواالبذينالاشخاصبصور،ألانتاج!ن

فذهعلىودليلنا.العملالى،والخراجالجزيةمن

وابيعمرزمنفي،تماما،حسممتالسألةانالرؤلة

تقدمومما.)21(قريشلب"يانخلافةواستقرت،بكر

نا:أ؟2(اسماعيلمحموديقولالدكت"وردرو،،يتضح

لانش"ءبيعلىآنقلبتاتياالفرقةوهم،الخوارجظهور

تناقضاتءنتع"-ر،الخلافة)"مسطفيبالتحكيمرضى

تفجير؟هيج،ةفيدطابعااكتسبتاجتماعية-اقتصادية

ايضا،ولذلك،الخلم!فةمشكلةخلالمنالتناقضاتتلك

ثكلونالمفتوحةالبلاداستوطنواالذينالامصارعرب!كان

احزابا!دالخوارجشكلولقدس.)23(اتثورةجند

ن.معبراالسياسيفكرهموكان،آلاسلامفيالمعارصة.

العربية.فةالخلاعلى.الساخطةالحبماهيرمنرضرعرقطاع

،بينماقريشعلىالخلافةحققصروافقدالسنةاهلأما

النلىرد.ونمسلملكلمتاححقبانهماالخوارجنشلمدى

عصبيته.او4صلالىا

لصمخحميةالعامشينالسممتينالانحتى،رسمنا

،المضمونجدلةواحدةلعطةوجهانوهما،العر"إيالتراث

عنوالاجصه،عيوا،لمىياسيالدينيالصراعيخرجولم

الداعيالاقطاعيالاتجاه0)،2(العريضينالوجهينهذين

فروععنه.نفرءحتاتجاهوهو،الخلافةخصوصيةعدمالى

،قطاعيونالاساندهاطاهـ،التي""بالذر"منهابهثيرة

بنسمعانبياناصحابالبيانيةمثليةالغالالفرقومنها

الهياجزءاان،وادعىا.روراقفيأوترعرعولدالذيالتميمي

اهـ،ا!جري)5؟(.الثانيال!رنفي،وفيهابيهفيحل

الداهـياألهجارياببرجوأزياالازجاهفهوالثانيالاتحاه

الص-ربعلىقتحارهاواوتخصيصهافةالخلاتوحيدالى

.وءررظأوو،ئلارشدابمنوكرلدتوومة".يةز3المرضهمودوال

ورعحىب،محمدل!صانعلىوتجسمدهرااتقروعقلافيةالوصود

وكأ!اللاعقلانىفةالمتصو،بشدة،حاربهالذيالاتمجاههذا

الخفيوالهـتماإولىإيالرمزيليالتفسيرأ)قازاونوالباطنبون

اطرقواالضياراتكافةأمامالمجالافحمما،للقران

لتفسبرقطاعيةالاا)تزعاتسماعدتاتتيوتوعةالمتزيةاللاهو

يخية.التلأرفهاوظرواعيةألاجتءامقتضيا؟،،حسبالوررآن

،.57

)6؟(.نعثرصا.لناسبقدرأسةفيهذاعلىةرهنمالاولقد

،الخاصمجالهافيعاملةعضويةمنظومةآلنرآثان

مجالهاحيويةيزيدهااغنائهاعواملفهيتضسانهماتفاما

/.الهـخاصوالاجتماعيإ"،ريحيا

!مجموعها،انهملهاالترأث؟معطياتمعنتعاملفديف

امامكنااوكماونختار/ننتقيام،بمجموعهانتقبلهاام

بقالية.دلانفي.اوخضاربسلة

،آ،ن،ألسنا:السؤالهذاانفسعنالنسائلولثن

فرأغكاكللفيفحن.وهل،اجتماعي-يخيتاثمجالفي

اجتماعى-تاريخىمجالفىانناعشلثلا..؟فبزي!ياومبضا

عملمنظومةتعمل،هامشبعوننحنافكارالت.مع:ن

ولاالمجالهذامعالتعاملاست!طعناتماإلىوألرخ!،لاملة

منظوهـ4لديناالتيالافكارمنظومةان.كلعهالتعاطي

وتتجادل،الحاضرالمجالفيحيزهااي،خيزهماتمشلمك

ماالانختلراننستطيعلاافانفولذلك.جدديامعه

نرىلناتنااي،ضيالاتراثنامنالحاليمجا!ضاأختاره

فىلنماالمعطاة-رؤيتنال!ناتحددههـ،الابالترإث

مالنش7وواوهامناهمومناسنسقطاتنااقصد.إنامجا

ما.وسنختارلراثناعلىحاضرتابأفقمحدودةهيالتيما

.ء.)7؟(الرؤيةهذه!جاللنايخت،ره

يةالرؤلمفهومآعلاهطرحناهات!ذيالفهمهذاان

اطاردىالعاملةالفكريةمنظومتهاخلالمنمجالهافي

نقدبعمليةالقيا،علىسيساعدنا،مجاذهاحدودوحتكا

تممكنتالكتبهذهفهل،اليهاالمشارالتراثكتبلبعض

مجالصيفرضىهاالتي4!الرؤحدودخارجالىا)تفاذمن

هيام،الفكريةمنظومشهاعأىالاجتماعي-يخيالتأر

الكتبهذههلذمني،الافقوهذاالحدلمود3حلذاسبرة

وحاصرسلفامعطىهوبماقانعةام،الضمونثوربة

الاحبمماعيقعناواتخلدبحيثامامنامتعخصاحضورا

.القائمةالاقتصادية-اًلاجتماعيةوءلملأقاته

2؟*لالالم!دثيةااللامراثكن!قطلىحهاا!ههال!ؤكةحدفىد.-2

)28(الاشكالية-رؤيتهخلال!ن،عهإرةلمحمدبدو

الهـياوزهد)الناضلالانسانصفاتمنألزهدصفةان

،ؤلكنزهدهالرجلشميزبهاالتيالميزاتالاخرميزةمنهوذر

،واحدإثها،لمشاكلهاظهروادارةالدني!عنؤ،عزويكنلم

الباهجهذهاحتواءضداك،ضلزهدزاهداءانانما

عنقالولقد،الثوريةلمزاياهوتطويعهاوقدكأاتهللكا""

لهمليصانهمام،-الاليكنزونراحوا"نألذرالحح،بة

ررصدثدرابوومضى-مثلهوإبالاحقا!مهمالذى

مصارفه،عنوحجبهللمالجمعهماتعنالاغنيءالناس

علىىنصادربدءذيبادىء.)9؟(واحتكاركنزهوانما

مئالوا!ء،انهزا!الشىذراةكمازهدانعمارهمحمدادعاء

منسج!ذرابا.انمصارفهفصيالالاصرفدعوةهوبل

الملكية،فيالفردحقالىالاسلامنظرة)معهذاقفهموفي



ولكن،الشرعيةالقواعدحسبق!يهف!والتصرمالهملكية

المالحركةملكيةفيالكاملالحقماالفرديعطلمالاسلام

جىهل،بلالحركةعنوتعطيلهكضزهفيحرايكزن/بحيث

ناعليناانهدب-()03(وجودهامنبدلاالحركةهذه

محطةكانتإضيامكةفيولدفالالسلام،اكثرالنظرذمعن

حتى،السلعتراول،التداوليهتسعان)وماتجارب"

الحركة،هدهاستمرارفيوالرغبةالضرورةمعهتتسع

اخرىسلعأنتراءلاالسلعتبا"علاالح-نذلكفمفذ

القابل"السلعةبصورةالمالصمورةلابدالوانما،فحسب

بتحوله،عمداتداولهقفروالذيالنقدويتحجرول2للتدا

العقارية،الملكب--ةقوةبينالموجودالتقارلىان،كنزالى

ررتخصية،و-بعيةلحبطرةعلاقاتعلىمتندالم!،الاقطاع

المثلينفيعض"مصبر،اللملاشخصيةالمالقوةوبين

لاهـلحلوليس،سيددونارضلا:التاليينالفرنسيين

الربايمنعالاررملامانصحيحوذلك.()31(سيدمن

هذاعلئ،ورضبغيالمسلعتداولتجميديممع،والاكتئ،ز

حر!"فقتتووالايسد!نللماليكولىلاانالاساس

طع.المجتتجمدوالتداولى

لتياالصورةأهذهعمارة!حمد،اللحظة،نسحائلاو

اؤيصهـانت،،مص،صرةصورةامتراثيةصورةللثورةرسهمها

ق!عناوابهاسنتجاوزأت-ا،ذلكبعد،ءونظننعيشه!،

آحر!"الشرعيالوليدذاتهابطبيصتهفالاسلام؟المعطى

نالار-هوالحاليتخلفناكى،،المسمتمرةالسملعتداول

ربالغىوبينبىضنماالسلعتمداوللحركةاذضروري

ذ!-قفيرلسمت!إءياالحركةهده،)؟3(1الراسمالى

ؤهل.الثوريسانألانانهعلىإواقعياصورةعمارةمحمد

نحاولاننهاامللماضي!الفهمهذابفضلماضينا!نتخلصنا

نفسه،هوالذيالح،ضر-الماضيبصورةالحاضرؤلب

؟التراثلداراسيوكمترشوال

سلوىوالدكتورةبدرانبراهيماالدكتورينطلق

منالرغموعلى،الصربيةالصقليةان):القولمنالخماش

الخرافي4بالافكار!مشبصة،ا*لغربية.والمدنيةبالصلماتصالها

لأ-وليدومستعداقادراالاجتمخاعيالذهنؤالوهـ،

اقع،للوالعلميالتفمم!يرمنهروإ،،وددرويجهالأالخرافات

جصانيرو(33(لثهاحدويئتظرالتيات(الممجزوراءياوجر

ادصىالعربيةالعقليةفيالتغلغلبالخرافةالتشبعهذا

علىيزيدماالىقعودالتي2هكريةواالثقنافيةاالمواريما)

بنبذينصحانناقهممالذلك()34(قرناعشرخمسة

للفئاتالانتاجىالدورلبتوظيفووتفصيلاجملةالتراث

يريانوهما(3(لهالحرالراس!ماليالتطورباتجاهمعلمةالمت

تحصلالمعطىواؤصهاعنالصربيةاللذاتانسلاخإسببأانه

زمادافيكلاللعئةعليهدهوالشيطانعلى)كوارثهاكل

ويلصص"،موعدعنتأخراذاالصربيألانسانيلعنه،ومكان

.)36((الخ..فالتصراساءاذا

ممثمبعانهماوالخماتربدرانالدكتورينانشكلا

دات-4الواقعامراصرث-عه-انوأذلكأ*!مالشلي!ا)واؤع

ا،تطية.للاسبابوظوا!رإ،ءجيدازشحى!ت،

اتصالهامنالرعمعلى،"ليستالكلررية4الصقلإانما

مشبعة،الرأسمالىالانتاجونمطالغر،إيةوالمدز-"بالصلم

ادش!يطانمتهمةنكساتهاكلوت-يلالخرافيةفكارلي،لا

المجتهععقالاكبرالغائب.وهـو،النكساتهذهيخلقالذي

العربيةالصقايةان.الخفياللاوارثمسبباي،العربي

الغربيةوالمدنيةر،لعلمواللاواعيالحراتص،)هاوبفضل

يقول.بالخرافةمشبعةليالرأسماجتإالانمطذات

الفلسفةعنوئتحدت،اسي،رةانست!،لازضااميم!سمير

ونشمتع،لسينماانحضرلاو/4ردجولوااوزيةج!مالجرا

نءالاكيروالغائب،الهيبزصزعاتونقاد،الي-بمثيبلبس

هتهانتجالذيالانتاجمنأ)ضمطذلكالعربيالمجتمح

موس!اتوجميع.المادية.ووالذهنيةالفصية.المنتجات

امل،تمتكالاواإتجاريةوالاجتماعية4الاقتصادالصربيالوطن

بيتها،فيما،العربيالمجتمععنتاجالاننم!غىلأابىبسبب

الموجودة"الصئاعىوالقطاعاتالموسساتمعزتكاملبل

النكساتز-لمككلنزولسببوذ)ك)37(الغربىفي

مااذأملاهـ،!ليسالصربىالانسانان.بناوالكوارث

نا،اللامنظورالشيطان،همومهالى-بابالمثيماإنحمل

هـوبالفعل،عندنا،صضظورلاهوالذيالانتاجنمط

رضقضنانحسان!با،بناا)هزارمصلحقالر-جمالشيطان

نملكلادمنامامخيرونلارونمسمىانناونش!ر،ازاءه

متص"،سه،رةامتلاك،أص،زيت،يضتجالذيالانتاجنمط

-فىبمعرف،هاةالمب،الصاخبالجركأيقاععلىؤ!ىالر

الخ.،الغربية.الفلسفات

ساوىالدكتورة.وبدرانابراهيمالدكتورفاتوءان

وصمفاتهيوهلولساتهالثميطإنمنمرضلعلاجناالخماش

.الداءهيكا"ز!تابالصيوداونيالقازأةالنواسابهي

انتجانت،جهونمطالرأسماني/لغربباالحرفاتصالنا

انتاجنم!عندنماروبدلاوشهوات.رغباتنفوست،في

،هـ"تبصيتنامننزددمماواطفاءهاتلبيتهايستطيع

المضظومةفهـلك!يتدورالتيالهامشيةايةأرأسإافالدول

.والذهتيالماديتخلفهاويتصمقديزيةالمركز!ةالرأسمال

لنفسر-ةا-جتماعيةلاا-ليةقتصادلااتبصجمت!،بفضلى

فرؤرءادن.ع4المركزرالدولفيالسائدألانتاجلهنمط

واقعناتجاوزلعمليةمطلوباهوماتصفلاالدكتورين

.وجارقائمهو!ال!رورميختحاولمابقدرالمتخلف

هـوء،تحفلةالىنايدعوالذيالثالثالازجاهاما

الدرا!-صةهذهسبإقفياهاظهرنماعلجهللردفيكفي

سهنصيش!اوتراثض،ص،ضينامنننتقيبالفصلانضامنالتحلياية

تفكيرنا،السلوبعلىيسيطرماالغربصنونحنتار،اليوم

هـقالاختياروهذاوالتراثالماضيمنالانهتقاءهذاولكن

وضصنايمبت،ن،بلواعبانلا.واختيادءانتقإهماالغرب

الاقتصادي-الاجتماهـيتخلفناتفاقميبررانوالقائم

والنفساني.



المرا!ع

حامدويوسف،عمارةمحمدكتبت!خلالاتجاههذافيلأا(

تحليلنا.ءلالا!تبهذهد11وسنشير،سماعيل1وصمود،الالم
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