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   العربية:اللغة الملخص ب
  حسين   الشيخ  عند   الوطنية  الهوية  وتشكيل  الوعي  بناء  قضية  البحث   هذا  يتناول
  فلسفة  تقّديم  على  اعتمدت   الوعي  لبناء   رؤية  طرح  الذي  م(،1890-1810)  المرصفي
  ورؤية   والواقع،  للتاريخ  واعية  وقراءة  اإلنسانية،  الطبيعة  تحليل  من  انطلقت   واقعية  نفعية
  من   عدد   خالل  من  وذلك   ؛الوطنية  الدولة  وتكوين  الدين،  فهم  في  وواقعية  تجديدية
 : هي المحاور

 ألصل   فيها   تعرَّض   التي  اإلنساني،  والتمدن   البشرية  الطبيعة   حول  فلسفته  قراءة:  أولً 
  سابقة   العداوة  أن  ورأيه  الدولة،  تكوين   ثم  والمساعدة،  المزاحمة  وجدلية  البشرية  الطبيعة
 العامة  المنفعة  ونظرية  ذلك،  في   الدين  ودور  والتطور  العداوة  وقانون   اإلنسان،  في

 .األمم بين للعالقات  كأساس

  والنزعة   النقد،:  هي  أسس  أربعة  في  تمّثلت   التي  المرصفي،  عند   الوعي  أسس:  ثانًيا
 .  المفاهيم وبناء والواقع، العلمية، العقلية

  اآللية   أنها  رأى  التي  التربية،  هيو   ،واحدة  آلية  وهي  المرصفي،  عند   الوعي  آلية:  ثالًثا
 بعد   اآلليات   باقي  بعدها  تأتي  ثم  الوطن،  بناء  مرحلة  في  الوعي  لتكوين  الفاعلة  الوحيدة
  التربية  مفهوم  على  فوقفت   عليه،  ُتقام  الذي  السليم  األساس  التربية  لها  تؤِسس  أن
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  ثم   الذات،  وإثبات   المعرفي  والنموذج  اإلنسان،  تخطيط  وعلم  والمتعلم   العالم  ثم  وغايتها،
  مفهوم   تحديد :  األول  األصل:  وهم  عنده  والسعادة  لإلصالح  الثالثة  لألصول  عرضت 
 األصل:  العملية  والتربية   الوطنية   الهوية :  الثاني  األصل  ، األخالقية  والتربية  السعادة
 . المهنية األخالق أو األدب : الثالث 

 .اإلنساني التمدن ،الوطنية ،المرصفي حسين ،الوعي :المفتاحية الكلمات
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مةال  : ُمقدِّ

حسين        الشيخ  عند  الوطنية  الُهوّية  وتشكيل  الوعي  بناء  قضية  البحث  هذا  يتناول 
وهو شخصية متفردة في فكرنا العربي الحديث بما امتلكه    ،  م(1890-1810)  المرصفيّ 

فهو ُمفّكر نسقّي صاحب رؤية ونظرية فلسفية حول الطبيعة    ثاقب،من فْكر عميق ونظر  
الدولة   العامة، وتكوين  المنفعة  أقام مفاهيمه    الوطنية،البشرية، ومبدأ  المنطلق  ومن هذا 

التي    ،والحرية  ،والسياسة  ،والظلم  ،والعدل  ،والحكومة  ،والوطن  ،األّمة)  يةالثمان والتربية( 
أ على  تحليلها  من خالل  الباحُث  الوعي  وقف  بناء  تحقيقه  عنده،سس  أبان    ،وآلية  كما 

وإيمانه بأن مصر إذا ما تسّلح أبناؤها بالوعي   المرصفي،البحث عن النزعة الوطنية لدى  
تستطيع أن تلحَق بركاب أعظم    الواقِع، والوطنِية وترجموا ذلك إلى برامج عمٍل في أرِض  

صفي أنه في طرحه لم يكتف بمجرد  ومن أهم ما يمّيز المر   ،البالد المتمدنة إن لم تفوقها 
 والدرس،بل قّدم أمثلة تطبيقية في كل قضية ومسألة وقعت تحت البحث    والنقد،الوصف  

فقد آمن أنهم دعائم الوطن    مصر،وكان ذلك لوعيه أنه إنما يقدم رسالته وفلسفته لشباب  
الكتب    ومستقبله، إهداءات  عادة  غير  الوسيلة  )والرسائل  وعلى  نفسه:  هو  كتابه  حتى 

التاسع   القرن  في  الشبان    عشر،األدبية(  أذكياء  إلى  الثمان(  الكلم  )رسالة  كتابه  أهدى 
 وفتيان األمة. 

 وقد عرضنا لهذه القضية من خالل عدد من العناصر كالتالي: 

ن اإلنساني عند المرصفي:  أولً  •  : فلسفة الطبيعة البشرية والتمدُّ

وتتكون من نظريته حول الطبيعة البشرية    للوعي،المؤِسسة    فلسفتهناقشت خالله   
المزاحمة   تكوين    والمساعدة،وجدلية  اإلنسان    الدولة،ثم  في  األصل  أّن    العداوة، ورأيه 

 ثم نظريته في المنفعة العامة كأساس للعالقات بين األمم. الدين،والعداوة والتطور ودور 
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   المرصفي: ثانًيا: أسس الوعي عند •

أسس  أربعة  في  تمّثلت  التي  المرصفي  عند  الوعي  بناء  أسس  على  فيه  وقفت 
 وبناء المفاهيم.   والواقع، العلمية،والنزعة العقلية  النقد،هي: 

 ثالًثا: آليات بناء الوعي:  •

وهي آلية واحدة تمّثلت في التربية التي    ،عرضت فيه آللية الوعي عند المرصفي
ثم تأتي بعدها باقي    ،رأى أنها اآللية الوحيدة الفاعلة لتكوين الوعي في مرحلة بناء الوطن
عليه ُتقام  الذي  السليم  األساس  التربية  لها  تؤِسس  أن  بعد  مفهوم    ،اآلليات  على  فوقفت 

وغايتها اإلن ثم    ،التربية  تخطيط  وعلم  والمتعلم  وإثبات    ،سانالعاِلم  المعرفي  والنموذج 
ثم عرضت لألصول الثالثة لإلصالح والسعادة عنده وهم: األصل األول: تحديد   ،الذات 

مفهوم السعادة والتربية األخالقية، األصل الثاني: الهوية الوطنية والتربية العملية، األصل  
 الثالث: األدب أو األخالق المهنية. 

 مصددادرها،و وقدد اسدتعنت بدالمنهج التحليلدي للوقددوأ علدى أصدول أفكدار المرصدفي       
ا -واسددتخدمت  ز  -أيضدددً وكدددذا مدددواطن  فكدددره،المدددنهج المقددارن للوقدددوأ علدددى مدددواطن تميددّ

خاصددة  الغربددي،وفددي الفكددر  الحددديث،التفدداق والخددتالأ مددع نظرائدده فددي الفكددر العربددي 
 ونظرية المنفعة.  الدولة،وفكرة  اإلنسانية،فيما يتعلق بنظرية الطبيعة 

بهذ     أكون  أن  أرجو  النهاية  حسين  وفي  لفكر  جديدة  رؤية  طرحت  قد  البحث  ا 
من البحث   اوقدمت بعض الجهد في تقديم فكرنا العربي الذي يستحق كثيرً   المرصفي،
 من اإليمان به وبمفكريه.   اوكثيرً  والجهد،
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 : فلسفة الطبيعة البشرية والتمدن اإلنساني عند المرصفي: أولً 

ل يتأسدس بندداء الدوعي ول يددتم اإلصدالح عنددد المرصدفي إل مددن خدالل فلسددفة مؤِسسددة     
ل إلددى المبدداد  الرئيسددة  لَفهددم  الطبيعددة اإلنسددانية ومكوناتهددا واحتياجاتهددا، حتددى يددتم التوصددّ
ر مدن خاللهدا  التي تحكم العالقة بين البشر على مستوى األفراد والجماعدات والددول، وُتَفسدّ

ل عنددده أصددول الَفهددم والفعددل التددي تدددور طبيعددة تمدندده  وأسددباب تددأخره، فهددذه المبدداد  ُتمثددّ
عليها جميع أعمال اإلنسان، التي يجب وعيها واعتددادها وإدامدة مالحظتهدا وبنداء األحكدام 

وسدأحاول فيمدا  ،(2) والدخول في تربية األّمة من بابهدا  ،(1)  عليها، وتعّقل الدين من جهتها
 :يلي تبيان معالم هذه الفلسفة

 الطبيعة البشرية وجدلية المزاحمة والمساعدة: -أ

اتها ويدأمن كدل "إّن كل أحد يجُب أن يحيا حياة طيبة يستوفي جميع لذّ   يرى المرصفي:   
آلمهددا وأن أملددده ل يدعددده لحظدددة مدددا يتخيدددل انتهائهددا، فهدددو بددداذل جهدددده حسدددب اسدددتطاعته 

كمدا هدو مركدوي فدي خيالده ومفطدور فدي طبيعتده،   ،طاقتُه لتحصيل ما يحفظهدا بدهومنتهى  
عيف اوبمقتضى ذلك يكره كل ما يعوقه كيف كان َقويد ، وإذا كدان ذلدك كدذلك فلجميدع اأم ضدَ

هم عليه متزاحمدون، وإلدى الختصداه بده متسدابقون، وهدم مدع ذلدك   ،الناس مطلوب واحد 
ا" بطبيعتددده يطلدددب المنفعدددة واللدددذة  فاإلنسدددان ،(3) مضدددطّرون إلدددى مسددداعدة بعضدددهم بعضدددً
ألنده  ؛وهو في حاجدة إلدى التعداون والمسداعدة ،ويتجنب األلم، ويحاول جهده للحفاظ عليها

فهو في حاجة إلى الجتماع  حصيل جميع حاجاته مفرًدا، ومن ثمّ ل يستطيع أن يستقل بت
 .(4) والمساعدة على اتخاذ أشياء تحفظ حياته وأمنه

فالناس بذلك بين مزاحمة تقتضي عداوة، ومسداعدة تقتضدي محبدة، وهمدا األصدل الدذي    
يدددددور عليدددده جميددددع أعمددددال اإلنسددددان فيجددددب العتددددداد بهددددا وإدامددددة مالحظتهمددددا، ومحاولددددة 
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 ،(5) إضدعاأ األولدى إْذ كاندت أصدل كدل ضدرر، وتقويدة الثانيدة إْذ كاندت أصدل كدل منفعدة
والمحبدة، فيجدب  والعداوةولما كانت أفعال اإلنسان ُتبنى على أساس المزاحمة والمساعدة، 

وأن يتعقل الددين  ،على اإلنسان أن يبني أحكامه عليهما، وأن يديم العتداد بها ورعايتهما
ن ِلمحبتدده فددي القلددِب، ويبعددُث علددى  ا، ُيمكددّ ا حقيقيددً مددن جهتهمددا، حيددث يددتم فهددم الدددين فهمددً

 .(6) أ على أسرار أحكامه في كل باب من أبوابهفي التعرّ  الجتهاد 

 المرصدفي،إن هذين األصلين هما المبدأ الكلي واألساس الذي ستتفرع منه كدل مفداهيم    
تتحقدددق إنسدددانية  تدددهوتقويوبقددددر تحقدددق أصدددل المسددداعدة  عليددده،وهمدددا المعيدددار الدددذي ُتقددداس 

 وبقدر انهيارها وإضعافها َتَظُل َهمجيتَه وعدوانّيته.   اإلنسان،

 تكوين الدولة:   -ب

ّن الناس بدرغم أنهدم يدُدركون أنهدم فدي حاجدٍة إلدى إضدعاِأ العدداوة، أرأى المرصفي         
وتقوية المساعدة بينهم، إل أنه ل سبيل إلى جعلهم جميًعا يعتددون بدذلك ويهتمدون بده؛ إل 

وذلك بإفراد طائفٍة منهم لمالحظة مدى سلوكهم إلى ذلك، وضبط كدل عندد  ،بتكوين الدولة
ا وأمدراًء إلدى غيدر ذلدك مدن األسدماء ا وحكامدً فدإْن  ،حد، تلك الطائفدة هدي التدي تسدمى ملوكدً

كانت هذه الطائفدة عارفدًة خيدّرًة اجتهددت فدي إضدعاِأ معندى العدداوة، وضدبطت المزاحمدة، 
بل ووضدددعت الحددددود والقدددوانين، وعملدددت علددد ى تقويدددة معندددى المسددداعدة بتدددوفير األمدددن وسدددُ

فددال تتكددّون  ،السدعادة، وإن كانددت غيددر ذلددك قدوَي أمددُر العددداوة لسددبقها، وانتشدرت بددين الندداس
عصددابات وجماعددات صددغيرة ل تددرى إل مصددالحها الضدديقة، فَيضددعف تتكددّون بددل  ،الدولددة

سيرة حالدة الطبيعدة التدي وتبقى اإلنساّنية أ  ،(7)أمر المساعدة ويقتصر على تلك الجماعات 
 .(8) قانونها العداوة، ول تنطلق إلى المدنية
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ا مدع أفالطدون)أيعدُّ    ومن ثم فالمرصفي     -427ّن قياَم الدولِة أمدر  ليم  لإلنسدانية متفقدً
بسددبب عجددز الفددرِد عددن  أولً فددي أنهددا تنشددأ  (9) هدددد(808-732وابددن خلدددون) ،ق.م( 347

ا مدع أرسدطو)  ،(10) وحاجتده إلدى أشدياء ل حصدر لهدا  ،الكتفاء بذاتده  322-384ومختلفدً
إلددى أن الدولددة أمددر  ويددذهُب المرصددفي ،(11) ق.م( فددي القددول بددأّن الدولددة مجتمددع  طبيعددي  

وإن  - وهدو بدذلك أقدرب  ،ُيفَرض فرًضا للخروج من المرحلة الطبيعية وتجاوي حالة العدداوة
الددذي ذهددب إلددى أن الدولددة  ،م(1679-1588إلددى تومدداس هددوبز) -لددم يكددن بددنفس الحدددة

ه علدددى خدددالأ هدددوبز يدددرى أن  ،(12) كيدددان ُمصدددطنع أوجدددده اإلنسدددان لخدمدددة مصدددالحه لكندددّ
 ،(13) وإقرار الحقوق والنتفاع بهدا ،الدولة غايتها تحرير اإلنسان من الخوأ وحالة العداوة

م( الدذي ذهدب إلدى أن الدولدة لدم 1677-1632) وفي هذه النقطة كان أقدرب إلدى سدبينويا
 .(14) وإّنما من أجل تحريره منه ،ُتؤّسس من أجل إخضاع اإلنسان بالخوأ

ا لنظددام الحكددم     وإْن كددان قددد تحددّد  عددن  ،ونالحددظ أّن المرصددفي لددم يحدددد شددكاًل معينددً
ضددرورة اللتددزام بدسددتور وقددوانين ُيمكددن للجميددع الوصددول بهددا إلددى حصددته وبلوغدده حاجتدده 

ويرجُع ذلك في نظري إلى أنه لم ينشغل بشدكل النظدام بقددر   ،(15)  وارتفاق بعضهم ببعض 
تقويددددة  -مددددا انشددددغل بالمعيددددار الددددذي ُيقدددداس بدددده كددددون الدولددددة دولددددة وهما)إضددددعاأ العددددداوة

ن فدال ُتعددُّ الدولدة دولدة فدي ن األصدالافأيًّا كان شدكل الحكدم إن لدم يتحقدق هدذ   ،  المساعدة(
ل  ،مذهبدده فمددن أهددم  ،أن يكددون الحدداكم عسددكرًياولكددن فددي حديثدده عددن الحكومددة نجددده ُيفضددّ

يقددول: "فهددم  ،(16) وظددائف العسددكر عنددده الضددبط واألخددذ علددى أيدددي أهددل الشددر والعدددوان
الحكددام الددذين مددن جهددتهم تقطددع عددروق الجنايددات وتحسددم أصددول الفسدداد فددإن بهددم المخافددة 
ا إلنشداء الشدر وتكثيدره والفدرح عندد ظهددوره"  التدي ل بدد منهدا فدي ردع الدنفس المسدتعدة طبعدً

ح أّن المرصفي كان ُيلّمح في ذلك إلى ثورة الجيش المصري وَتطُلعده إلدى بعدث   ،(17) وُأرجِّ
وقدددد ذهدددب تيمدددوثي ميتشدددل إلدددى أن لغدددة القيدددادة الوطنيدددة للثدددورة العرابيدددة  ،ولدددة الوطنيدددةالد 
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م إّن  1881فقددد أعلنددوا فددي بيددانهم عددام ،كانددت منعكسددًة فددي رسددالة الكلددم الثمددان هدداوتفكير 
هددددددأ الشدددددعب المصدددددري هددددددو توسددددديع نطددددداق التربيدددددة، وهددددددو أحدددددد أهدددددم أهدددددداأ رسددددددالة 

   .(18)المرصفي

م( الددذي رأى فددي القددول بالمسددتبد العدددادل 1905-1849) محمددد عبدددهوعلددى خددالأ     
 (20) م(1902-1855ذهدب المرصدفي مدع عبددالرحمن الكدواكبي)  ،(19)  سبياًل لبناء الدولدة

ة متدددى تأّلهدددْت كبارهدددا واضدددطرها الشدددره إلدددى اسدددتعمال  ،واحتجبدددت بالعظمدددة ،إلدددى أن األمدددّ
ك ،لموائددد وأّدى صددغارها خدددمتهم ر بددًة فددي لفاظددات ا ،القسددوة  ،ورهبددًة مددن الحرمددان الُمهلددِ

 ،(21) اولم يرج لها صدالح ،ساءت حالها وَنِكدت معيشتها ،واستحكمت بين الجميع العداوة
م األّمة هو ضدمان حريدّة الِفكدر بشدر   ،وحّريدة التعبيدر ،وَبّين أن أهم عامل من عوامل َتقدُّ

ة أن يتشداوروايقول:  (22) وتحقيق مصلحة األّمة  ،تقرير الصواب   ،ويتناصدحوا ،"فعلى األمدّ
فدإذا  ،وداعيدة البدوار ،فإّن الحتقار سدبب النفدار ،ول يحتقر أحد  أحًدا  ،ويسمع كل  رأي كل

ثددم ل يددأنف هددو مددن أن يعتددرَأ بالخطددأ  ،أخطددأ ردوه بلطددٍف وأوقفددوه علددى دلئددل الصددواب 
والتصدلب فدي الخطدأ  ،اطدلإذ لديس الغدرض التعداظم والتعدالي بالب ،ويسرع الفيئة إلى الحدق
والبركددة  ،وإنمددا الغددرض معرفددة السددبيل الموصددلة إلددى الخيددر الشددامل ،والوقاحددة فددي تأييددده

    .(23) العامة"

 األصل في اإلنسان العداوة:  -ج

وذهددب مددع  ،(24) ذهددب المرصددفي إلددى أّن العددداوة فددي اإلنسددان أسددبق مددن المسدداعدة      
العدددداوة أمدددر  فطدددري فدددي اإلنسدددان مركدددوي  فدددي طبيعتددده، بخدددالأ إلدددى أّن  (25) ابدددن خلددددون 

ومن هذا المنطلق يفهم المرصفي قدول     ،(26)  المحبة فهي أمر طار  تقتضيه المساعدة
ُدو  تعددالى فددي الحكايددة عددن حالددة آدم وذريتدده: " َبْعٍض عددَ ُكْم لددِ وا َبْعضددُ ا اْهِبطددُ مْ   َۖوُقْلنددَ ي َوَلكددُ  فددِ

https://equran.me/tafseer-43-2.html
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ِه َفَتَلقَّى  آَدُم ِمْن َربِِّه َكِلَماٍت َفتَ  ، ِحينٍ   ِإَلى    َوَمَتاع    ُمْسَتَقر    اأْلَْرضِ  هُ  ۚ  اَب َعَليدْ وَ  ِإندَّ  التدَّوَّابُ  هدُ
ْأِتَينَُّكمْ  َفِإمَّا  ُۖقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنَها َجِميًعا  ،الرَِّحيمُ  ي يدَ ًدى ِمندِّ نْ  هدُ عَ  َفمدَ َدايَ  َتبدِ اَل  هدُ ْوأ   فدَ ْيهِ  خدَ ْم َعلدَ
ْم  ونَ َوَل هدددُ أن فيددده التنبيددده علدددى معندددى العدددداوة وأصدددالتها  ،(38 ،37 ،36)البقدددرة:  "َيْحَزندددُ

والتحذير من إهمالها حتى يقوى عملها، وتعريف معنى المساعدة وإيجاب المحافظة عليها 
ا قُ بما لها من اآلثار الجليلة، وذلك في قوله تعالى: " ا َجِميعدً وا ِمْنهدَ ا ۚۖ ْلَنا اْهِبطدُ ْأِتَينَُّكمْ  َفِإمدَّ  يدَ

دى عندد  ،(38)البقدرة: "َيْحَزندُونَ  ُهمْ  َوَل  َعَلْيِهمْ   َخْوأ    َفاَل   ُهَدايَ   َتِبعَ   َفَمنْ   ُهًدى  ِمنِّي هدذا الهدُ
هدددو القدددانون الدددذي َيضدددبط حالدددة المزاحمدددة وينظمهدددا، بحيدددث تقتدددرب مدددن رضدددا  المرصدددفي

الكافددة، فتضددعف حالددة العددداوة، وتقددوى حالددة المسدداعدة، ونتيجددة التمسددك بهددذا القددانون يعددمُّ 
 .(27) ثم تقوى حالة السعادة والسرور ،األمن

ه ويلتقي هنا المرصفي مع تدومس     وبحكدم  -هدوبز الدذي ذهدب إلدى أّن اإلنسدان بطبيعتدِ
ومدع إيمانويدل كدانط  ،(28) أناني  يستخدم كافة طاقاته لتحقيق مصدالحه  -غريزة حِب البقاء

ة أدنددى أن تكددون حالددة حددرب 1723-1804) وهدددو  ،(29) م( الددذي قددال بددأّن الحالددة الفطريدددّ
ة ومسدداواة كجددون لددو   يختلددف بددذلك مددع الددذين يقولددون إّن حالددة الطبيعددة كانددت حالددة حريددّ

وإن أهددم صددفات اإلنسددان فيهددا  ،أو إنهددا كانددت حالددة مددن البددراءة ،(30) م(1632-1704)
  .(31) م(1787-1712كانت الشفقة كجان جا  رسو)

 العداوة والتطّور ودور الدين: -د

ّن العداوة تكون مفيدًة حينما تنتقل بين األشخاه واألحزاب الصغيرة؛ أيرى المرصفي     
ر منافعهدددا، وتقدددل مضددداّرها،  لتكدددون بدددين األحدددزاب العظيمدددة، أي بدددين الددددول واألمدددم، فتكثدددُ
ّم تكددون العددداوة بددين هددذه األحددزاب العظيمددة  ويقدوى معنددى المسدداعدة فددي كددل حددزب، ومددن ثددَ

العلوم والفنون واآلداب التي طّورت الحياة ول تزال   سبًبا لظهور ما في القوى اإلنسانية من

https://equran.me/tafseer-43-2.html
https://equran.me/tafseer-44-2.html
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فالصراع بين القوى الُعظمى هو الذي أّدى إلى تطوير الحياة، وهو الدذي   ،تتزايد يوًما فيوم
 (32) جعل السالم ومعنى المساعدة والوحدة َيُعّم بين أهل كل حزب.

م اإللهيددة مددن     إرسددال الرسددل بالدددين هددو  ومددن هددذه الزاويددة رأى المرصددفي إّن أحددد الِحكددَ
يقددول: "إّن مددن  ،(33) تحويددل معنددى العددداوة بددين األشددخاه، وجعلهددا بددين أحددزاب عظيمددة

م الددين تحويدل العددداوة بدين األشدخاه  وجعلهدا بددين أحدزاب عظدام، وإّن ذلدك قددد  ،أكبدر ِحكدَ
، اعزيددز  اتغل باألعمددال التددي يكددون بهددا سددعيد اسددتعقب منددافع جليلددة منهددا أّن كددلَّ حددزب اشدد

وانصرفت أفكارهم إلى ما به يقاوم من سواه من األحزاب؛ بحيدث ل يدتمّكن كدل حدزب مدن 
دت أشددددغال، وتزايدددددت األف ،التعدددددي علددددى صدددداحبه، وبددددذلك َكثددددرت أعمددددال كددددار فددددي وتولددددّ

 .(34)ذلك"

ومددن فوائددد هددذا التحددّول )العددداوة بددين أشددخاه إلددى أحددزاب عظيمددة( وحدددة الفكددر فددي     
 ؛معنى المساعدة، فكاد معنى العداوة َيْضعف بين األحزاب أيًضا، ويقدول المرصدفي )كداد(

مدنهم، ولدم يجدد ّن ما يمنع يواله ما هو مركدوي فدي طبداع العامدة، وأهدل الجهدل أألنه يرى  
محو ذلك من قلوبهم، فكانت همتهم مصروفة لضدبط الحدزب، وحفدظ ل  ذوو البصائر سبياًل 

 .(35) االمواينة بين األحزاب، ومنع تعدي أشخاه الحزب على بعضهم بعًض 

ّم فددإّن العالقددة مددع اآلخددر فيمددا يددرى المرصددفي داخددل الحددزب ُتبنددى علددى فكددرة      ومددن ثددَ
فهو جدزء  ،ًرا عليهالمواطنة ومصلحة الوطن فمن يسعى في إصالح الوطن ول يشكل خط

دبر المكائددد أو ُيخددّرب أو  ،مددن الددوطن وبددذلك فددإّن حالددة الشدددة تكددون علددى مددن ُيقاتددل أو يددُ
وَلُه " وتحقيدق ذلدك فدي قولده تعدالى ،(36) ُيفسد حالدة التعداون والمسداعدة َل َرسدُ ِذي َأْرسدَ َو الدَّ هدُ

َدى   ِذينَ  ِباْلهدُ ِ َ َوالددَّ وُل يَّ د  رَّسدُ ِهيًدا، مَُّحمدَّ ِ شدَ ًَّ ا ى  بددِ ِه َ َوَكفدَ يِن ُكلدِّ ى الددِّ َرُه َعلددَ قِّ ِلُيْظهدِ  َوِديدِن اْلحدَ
اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم" فقد أظهره على الدين كله، وكان   ،(29-28:  الفتح)  َمَعُه َأِشدَّ
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ا اوأصددحابه رحمدداء بيددنهم يأخددذون بأيدددي بعضددهم بعضددً  -والسددالمعليدده الصددالة - ، إتمامددً
للمسدداعدة، أشددداء علددى مخددالفيهم الددذين ل يزالددون يريدددونهم بالسددوء ويناصددبونهم العددداوة، 
ويدبرون فدي مكايددهم، وأولئدك هدم المقصدودون بالشددة علديهم والغلظدة فدي حّقهدم دون مدن 

 (37) تددى صددار بمنزلددة الجددزء مددن الحددزب، فأولئددكأدخلتدده المعاهدددة فددي معنددى المسدداعدة، ح
ينظدرون بغيددر تلددك العددين، ويعدداملون برفددق المعاملددة، كمدا وقددع اإلرشدداد إلددى ذلددك فددي قولدده 

وُهْم لَّ َيْنَهاُكُم يَُّ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتلُ "  تعالى: اِرُكْم َأن َتبدَرُّ يِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكم مِّن ِديدَ وُكْم ِفي الدِّ
ِطينَ  بُّ اْلُمْقسدددِ ْيِهْم َ ِإنَّ يََّ ُيحدددِ ُطوا ِإلدددَ ِذيَن قدددَ ، َوُتْقسدددِ ِن الدددَّ اُكُم يَُّ عدددَ ا َيْنهدددَ يِن ِإنَّمدددَ ي الددددِّ اَتُلوُكْم فدددِ

ُم  َك هددددُ ئددددِ َولَُّهْم َفُأولَ  ن َيتددددَ ْوُهْم َ َومددددَ َراِجُكْم َأن َتَولددددَّ ى  ِإخددددْ اَهُروا َعلددددَ اِرُكْم َوظددددَ ن ِديددددَ وُكم مددددِّ َوَأْخَرجددددُ
 (38)(.9،8")الممتحنة:الظَّاِلُمونَ 

ة  وبددذلك فالمرصددفي     ا داخددل الددوطن أو األمددّ قددد أقددام العالقددة مددع اآلخددر المختلددف دينيددً
فقدد جعلتده الرابطدة الوطنيدة التدي تقدوم علدى بدث المندافع ودفدع   ،على أساس فكدرة المواطندة

خارج   ينأّما العالقة مع المختلف ،المضار وتأكيد المساعدة وإخماد العداوة جزًءا من الوطن
ا أو جنسددًيا-الددوطن  فددي حالددة مددا لددم يريدددوا بددالوطن سددوًءا ويناصددبوه العددداوة،  -سددواء دينيددً

 وهو ما سنوضحة لحًقا. ،فتكون قائمة على أساس المنفعة - ويدبروا له المكائد 

 الّتأّهب الدائم لخطر العداوة: -ه

دد بحيدث ل يطمدع فريدق فدي أن أرأى المرصفي       ّنه: "متدى تكافدأت القدوى وتقادمدت العدِ
)الحدرب(  آخدر، ول يدتمّكن مدن قهدره وإجدراء أحكامده فيده، كدان النهدوض إليدهيستولي على  

صلى    -وقد أشار إلى ذلك النبي  ،(39) من باب اإللقاء باليد إلى التهلكة المنهّي عنها
ذكر المرصدددفي فقدددال   -عليددده وسدددلم :" اتركدددوا التدددر  مدددا -عليددده الصدددالة والسدددالم-فيمدددا يدددَ
 .(40) وكم"ودعوا الحبشة ما ودع ،تركوكم
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ة دوام رعايدددة األمدددر العدددام وإدامدددة مالحظدددة أومدددع ذلدددك يدددرى المرصدددفي      ّن علدددى األمدددّ
وأوضدح أن  ،(41) جهات الخوأ والحتراس بإعداد العدد لسد ما عسى أن يكون مدن َخلدل

" )البقدرة:  بيان تلك األحكام من الكتاب العزيز في قوله: "َوُقْلَنا اْهِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدو 
ِ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم أَْعَداًء   (، وقوله:36 ِه  "َواْذُكُروا ِنْعَمَت يَّ َبْحُتم ِبِنْعَمتدِ ْيَن ُقلدُوِبُكْم َفَأصدْ َفَألََّف بدَ

ا" وامتنددددان بتعريددددف مددددا  ،(،  فددددذلك تصددددريح بالعددددداوة الشخصددددية103)آل عمددددران  ِإْخَوانددددً
ِل ُتْرِهبدُوَن  اِ  اْلَخيدْ بدَ ن رِّ وٍَّة َومدِ ن قدُ َتَطْعُتم مدِّ ا اسدْ م مدَّ وا َلهدُ دُّ يضعفها أو يزيلها، وفي قوله: "َوأَعدِ

ُكْم" ُدوَّ ِ َوعددَ ُدوَّ يَّ ِه عددَ ا َأيُّ  (، وقولدده60)األنفددال  بددِ ُكْم "يددَ ُدوَّ ُدوِّي َوعددَ ُذوا عددَ ِذيَن آَمنددُوا َل َتتَّخددِ ا الددَّ هددَ
ِة")الممتحنة:  .(42) ( تصريح بالعداوة الحزبية1َأْوِلَياَء ُتْلُقوَن ِإَلْيِهم ِباْلَمَودَّ

وُيِحثُّ المرصفي علدى ضدرورة مداومدة الحتدراس واإلعدداد والتأهدب الددائم؛ وذلدك ألّن     
سابقة في الفطرة اإلنسانية هذا من جانب، ومن جانب آخر ألّنها العداوة حالة دائمة وهي  

ه الوحيددد الدذي علددى صددواب،  اموجدودة طالمددا أّن هندا  حزبدد مددن األحدزاب العظيمددة يدرى أنددّ
فيددأمر بددالمعروأ وينهددى عددن المنكددر، ويشددتد علددى مخالفيدده، باإلضددافة إلددى أّن مددن كمددال 

 .(43) الوجود تحقق جميع األضداد لخلق المنافع

ن ضدابط لكدل حدزب يقدوم بده أهدل الدذكاء يبناء على ذلك يرى المرصفي أنه يجدب تعيد    
والفطنددة الددذين اسددتعملوها فددي معرفددة الحكمددة، ولددزوم الضددبط وهدددي الندداس إلددى منددافعهم 

 .(44) وإرشادهم إلى مصالحهم وحملهم على ذلك، شاءوا أم أبوا

 المنفعة أساس العالقات بين األمم:  -و

ا فدددي فلسدددفة المرصدددفي     ا مركزيدددً دُّ مفهدددوم المنفعدددة مفهومدددً وقدددد وردت كلمدددة المنفعدددة  ،ُيعدددَ
ا مفهومهدددا  ،(45) فدددي رسدددالة الكلدددم الثمدددان اموضدددعً  128ومشدددتقاتها فدددي مدددا يقدددرب مدددن  أمدددّ

ولكنها المنفعة الخاصدة  ،(46) فيتأسس على مذهبه في أّن اإلنسان بطبيعته يطلب المنفعة
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ول تسمح بقيام الدولة، ومن أجل تهذيب هذه الطبيعة فال بد أن   ،التي تزكي حالة الصراع
يقدول: "ل سدبيل إلدى المنفعدة الخاصدة وثباتهدا واألمدن عليهدا إل مدن   ،ُتقّيد بالمنفعدة العامدة

لها مدن الثمدرات  ن األعمال اإلنسانية وماإحيث قلنا   ،جهة حصول المنفعة العامة وثباتها
فالمنفعدة العامدة مفهدوم  ُمكتسدب  ُتحّتمده حاجدة الفدرد   ،(47)  ل تكون إل بالشترا  والتعداون"
ثددم ُيحّتمدده وجددود الدولددة وهددي الَمثددل األعلددى الددذي تتحقددق  ،لغيددره للحصددول علددى احتياجاتدده
ر ويوضدددح المرصدددفي أّن مفهدددوم المنفعدددة الخاصدددة ل يقتصددد ،مدددن خاللددده إنسدددانية اإلنسدددان
ا أيد  ،معناه علدى المنفعدة الفرديدة جماعدة أو حدزب هدفده تحقيدق مصدلحته  ةبدل يشدمل أيضدً

ون الدولدددة بدددل ،الخاصدددة علدددى حسددداب المصدددلحة العامدددة  تتكدددون  وفدددي هدددذه الحالدددة ل تتكدددَّ
فَيْكثددر الهدرج والفدتن وتسدداُفك  ،عصدابات وجماعدات صدغيرة ل تددرى إل مصدالحها الخاصدة

ة ،ة حالددة العددداوةالدددماء وتبقددى اإلنسددانية أسددير  بددل تبقددى فددي حالددة  ،ول تنطلددق إلددى المدنيددّ
 .(48) الطبيعة التي قانونها العداوة

فهددو ل يلغددي المنفعددة الفرديددة الخاصددة بددل يحددث عليهددا فيقددول: "فعليددك اسددتعمال عقلددك    
حْت  أو ل تشتغل بغير النافع أصداًل  ،وغير النافع لترده  ،في تمييز النافع لتقبله حيدث َوضدَ

ولكنهددا ل تتحقددق إّل مددن خددالل المنفعددة العامددة التددي ُتسددهم فددي تحقيددق  ،(49) لددك المنفعددة"
ة يجدب أن يكدون كدل  ماضدًيا فدي وظيفتده يعدرأ أنده ل  ،فكرة الدولدة يقدول: "أشدخاه األمدّ

ة كمددا أن العضددو ل يصددل  ،يمكددن أن يصددل إلددى كمددال منفعتدده إّل بعددد كمددال منفعددة األمددّ
 .(50) لمنفعته إل بمنفعة الجسم"

التي يجدب أّل  ،من هذا المنطلق يضع المرصفي حدوًدا للحريات الشخصية والفكريةو     
حتدى مفهدوم الحريدة نفسده هدو مدا بده يتحقدق الحفداظ علدى  ،تخرج عن إطار المنافع العامة

 ،فالحر عنده هو الذي عرأ حقوقه وواجباته ،الحقوق التي تحققت والمنافع التي تحصلت 
 ،وانقيدداد لتأديددة مددا عليدده ،جدداوي مددا لدده ألخددذ مددا لدديس لددهوكددان لدده شددرأ نفددس يمنعدده أن يت
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 ،(51)عزيدًزا  كدان حدًرا وإنسداًنا كداماًل فدإن فعدل ذلدك   ،وإباء يقيه من اغتصابه ما لديس عليده
وُمنع من األفعال حتى يعرأ  ،دخل تحت َأْسر التعليم ،فإن لم يكن كذلك بأن كان جاهاًل 

 ،وإبطددال معندى الجتمدداع التعدداوني ،حددذًرا مدن وقددوع الفسداد  ،لدديس لده فعلدده ومدا ،مالده فعلدده
أو كددان خسيسددا يعددرأ مددا لدده ويتجدداويه إلددى مددا  ،الددذي هددو مددن ضددرورات الحيدداة اإلنسددانية

أخذ الناس على يده ومنعدوه  ،أو أبيا في محل النقياد   ،أو منقاًدا في محل اإلباء  ،ليس له
فددال يصددّح فددي رأي أحددد أن  ،مدن التصددرأ لمددا فيدده مدن العدددوان والظلددم أو الحماقددة والسدفه

 .(52) وحينئذ ُيطلب له اسم غير الحر ،ُيتر  ألهوائه

ندّه ل بدد مدن تهدذيب الناشدئة ممدن يتبندون أفكداًرا حدول الحريدة بجهددل أويدرى المرصدفي     
 ،بددل ل يمدددانع فدددي أن تنددالهم سددديا  التأديددب إن هدددم أبدددوا ،لضدددارودون تمييددز الندددافع مددن ا

ا   ،وأن يستأصلوا ِعرقده ،ل يهملوا هذا األمرويرى أنه على ذوي البصائر أ فمدا كدان موافقدً
حتى تكون أمدتهم مسدتحقًة  ،وما كان مخالًفا نفوه ودحضوه ،للمصلحة العامة أثبتوه وقرروه

 .(53) اسم األّمة

"يجددب  وذهددب المرصددفي إلددى ضددرورة تأصدديل البحددث عددن المنددافع فددي الناشددئة يقددول:    
فكدددل عمدددل  ،أن تددددر  أنهدددا غايدددات األعمدددال -السدددالك سدددبيل المندددافع  ئعليدددك أيهدددا الناشددد

بدل يدذهب  ،(54) ليست غايته منفعة يجدب احتدراي  منده وصديانة وقتدك مدن اإلضداعة فيده"
 .(55) إلى أّن معرفة منفعة األعمال حق أساسي للفرد يساعد في بقاء الدولة

فمدا جداء الددين وُأرسدل الرسدل  ،وأوضح أّن هذا المنحى النفعدي هدو مدا دل عليده الددين    
ا للحدديث فدي و وأّن المساجد هي للعبادة  ،والبعد عن المضّرة  ،إّل لما فيه المنفعة هي أيضدً

فلدم تكدن  -صدلى   عليده وسدلم-وهذا مدا كدان يفعلده رسدول     ،األمور العامةتصاريف  
والتدددددزام اآلداب  ،إل لتحقيدددددق اإلخبدددددات والخشدددددوع ،الموسدددددومة باسدددددم العبدددددادة اجتماعددددداتهم
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د عدددن مهدددواة التعددداون علدددى اإل ،للتعددداطف والتدددراحم ر والتقدددوى والتباعدددُ ثدددم والتعددداون علدددى البدددّ
بُّ ِإلدَى  صلى   عليه وسدلم" ثم َيذكر حديث النبي ،(56) والعدوان ر  َوَأحدَ ِويُّ َخيدْ ؤمُن اْلقدَ اْلمدُ

عيِف وفي كلٍّ َخْير   ًِ ول َتعجدزْ  ،ِ  ِمَن اْلُمؤمُن الضَّ َتعْن بدا َك، واسدْ  ،اْحِرْه على ما َينفعدُ
ْل: قدد ي فعلددُت كددان كددذا وكددذا، ولكددن قددُ اَء وإنَّ أصددابك شدديء  فددال تقددْل : لددو أنددِّ ا شددَ َدُر ِ  َومددَ

ْيَطاِن" َل الشددَّ ل، فددإنَّ "لددو" َتفددتُح َعمددَ ويوضددح: "فجعددل األصددل الددذي يجددب الحددره  ،(57) َفعددَ
ى الدددنشء علدددى هدددذا  ،(58) عليددده إّنمدددا هدددو المنفعدددة" وذهدددب المرصدددفي إلدددى ضدددرورة أن يتربدددّ

وأْن ُيالحظ المعلم والمتعلم المنافع جاعلين نصب أعينهم من أول األمر المنفعة   ،األساس
فلدم يكددن  ،ه لده فدي آيدات الكتدداب العزيدزكمددا هدو مددلول عليده ومَنبددّ  ،العائددة علدى المجتمدع

ويطلدددددب ضدددددرورة تكرارهدددددا وشدددددرحها  ،األمدددددر بالصدددددالة والجتمددددداع لهدددددا إل لتلدددددك المعددددداني
فددال يكددون الشددروع فددي عمددل إل بدددعاء المنفعددة فيدده  ،فددوسوإيضدداحها حتددى تددتمّكن فددي الن

 .(59)إليه

وعلدددى أسددداس مفهدددوم المنفعدددة العامدددة الدددذي يحفدددظ وجدددود الدولدددة أقدددام المرصدددفي كدددل     
أو الجزئية مثل مفهدوم  ،والحكومة ،مفاهيمه سواء الكلية مثل مفهوم األّمة والوطن والحرية

 والُمربَّى.    ،والُمربِّي ،األدب 

فهددو يددؤمن أندده وإن كددان التعدداون بددين  ،وقددد جعددل المنفعددة أسدداس عالقددة الدولددة بغيرهددا    
تر  اللغددوي والثقددافي ه لبددد أن يحددد   ،أهددل اللسددان لدديس فيدده مشددقة بسددبب الُمشددْ  -إّل أنددّ

ا يقددول: "يجددب علددى جميددع األمدددم أن  (60) بددين المختلفددين مددن خددالل مبدددأ المنفعددة -أيضددً
حتى تؤمن المسدالك  ،وتكون بينهم عهود مرعية وقوانين محفوظة  ،فوا من تلك الجهةيتعار 

وخدواه  ،فالرتبا  بين األمم هو ارتبا  ضروري  ،(61) ويعم انتفاع بعض الناس ببعض"
ا بدالنظر ااألمم من أهل الفكر والعقل والحكمة هم الملزمدون إلز  ا أو طبيعيدً ا أو خلقيدً ا دينيدً مدً

وعبارة محبوب للكافة  ،(62) الرتبا  وإبراي مقتضياته على الوجه المحبوِب للكافةفي ذلك  
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وإعدالء قيمدة اإلنسدانّية  ،أراد بها المرصفي تحقيق العدالة في انتفداع األمدم بعضدها بدبعض 
التي هي القيمة العليا لديه يقول: "حتى يكون أهُم أمٍر عندَدهم أن ينظدروا فدي تددبير األمدِم 

رشدددددادهم إلدددددى مقتضددددديات اإلنسدددددانية مدددددن وجدددددوب اإلصدددددالح والتوافدددددق علدددددى وسياسدددددتهم وإ
 .(63) وهذا حق فالن" ،ن هذا حق فالنإبحيث يقال  ،الختصاه 

وَيتبدع  ،سار الناس علدى طريدق السدتقامة ،فإذا تعّينت الحقوق وعرأ كل  أّن له وعليه   
أْن يدددتمَّ التفكيدددر فدددي حدددق العدددالم المسدددّخر فدددي األصدددل لمنفعدددة ندددوع  ذلدددك عندددد المرصدددفي

ق مددن أجددل ائددواسددتغالل الطبيعددة بأفضددل الطر  ،فيددتمُّ التفكيددر فددي خددواه األشددياء ،اإلنسدان
وهذا هدو مدا يؤكدده الخطداب اإللهدي كمدا يدرى المرصدفي   ،صالح اإلنسان وتحقيق إنسانيته

ودعوتدددده إلددددى انتفدددداع الندددداس بعضددددهم  ،(64) وتسددددخير السددددماء واألرض  ،مددددن خلقدددده العددددالم
دوان  ،ببعض  دي  ،واألمر بالبر والقسط مع مدن لدم يقدع مدنهم ِقتدال وعدُ وهدو مدا أوضدحه الهدَ

ذكر المرصددفي: "فددي المددروي أن رسددول   صددلى   عليدده وسددلم سددمع مددرة  النبددوّي فيمددا يددَ
ُهم اس يحتداج بعضدُ "يا علي ل تقل ذلك فإن الند عليا يقول: "اللهم أغنني عن خلقك" فقال:

 .(65) بعًضا، ولكن قْل: اللهم أغنني عن ِشراِر َخلِقَك، وحّنن علّي قلوب أخَيارهم"

فلسفة المرصفي التي رأى ضرورة أن يؤسس عليها الدوعي لددى غالبيدة أفدراد   نهذه إذ     
يقول: "فليس بعد هذا اشتباه في أن ذينك األصلين يجب اعتبارهما وبنداء األحكدام   ،الوطن

ة مدن بابهمدا والجتهداد فدي تقويدة معندى المسداعدة وتفهيمده  عليهما والدخول في تربيدة األمدّ
   .(66) لمن يكون في األمل فهمه من كافة األّمة، أو أكثرها أو مقدار عظيم منها"

ا مدن      لقد دخل المرصفي إلى فهم الطبيعة اإلنسانية من بداب العقدل، ودعدم رؤيتده دينيدً
ه وتفسدديِره الخدداه لحيددات واألحاديددث بمددا يتوافددق مددع واقعدده ا يددؤدي إلددى  ،خددالل َفهمددِ فهمددً

إصالح اإلنسان عن طريق التعاون على البر الذي هو نافع األعمال وخيرها، والبعدد عدن 
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وهدذه  ،(67) و تعدي بعض الناس على بعض وإهمال رعايدة حقدوق الغيدراإلثم والعدوان وه
هدددي رسدددالة الددددين عندددده، فدددالوعي عندددد المرصدددفي دعدددوة إلدددى إعمدددال العقدددل وإدرا  الواقدددع 

 والحضور فيه.

وتؤكدددد فلسدددفة المرصدددفي حدددول الطبيعدددة اإلنسدددانية علدددى حالدددة الدددوعي بحركدددة التددداريخ     
ي يسير إلى التحسدن والترقدي اإلنسداني، هدذه األفكدار وضرورة إعادة فهم مسار التاريخ الذ 

وخاصددة أصددحاب التنددوير الغربددي  ،التددي اسددتفادها مددن حضددور الفكددر الغربددي فددي عصددره
 ،الذي يبدو في تقدم العلدوم والفندون  ،ّن التقدم هو القانون الباطني لتاريخ العالمأالذين رأوا  

والسددددير المتواصددددل بقيددددادة العقددددل  ،واتسدددداع حركددددة الصددددناعة والتجددددارة ،وإصددددالح القددددوانين
الذي ذهب إلى أّن التقدّدم ميدل فطدري  ،م(1794  -1743كوندرسيه )  :مثل  ،(68)اإلنساني

ه أمدددر  حتمدددي  للحيددداة  ،يددددفع اإلنسدددان إلدددى تحسدددين قدددواه الفكريدددة إلدددى أكبدددر حدددد ممكدددن وأندددّ
أى أن التقدددددم اكتمددددال تدددددريجي للجددددنس الددددذي ر  م(1803-م1744وهددددردر) ،(69)اإلنسددددانية

وكددانط الددذي ذهددب إلددى أّن التقدددم عمليددة تدريجيددة  ،(70)البشددري يحددد  بجهددد مسددتمر دائددم
فدددي طريقددده إلدددى التحسددددن  ،ينتقدددل خاللهدددا اإلنسدددان مدددن مرحلدددة إلدددى مرحلددددة أفضدددل منهدددا

  .(71)المستمر

كددان أكثددر تددأثًرا بددالفكر الفرنسددي فددي القددول بددأّن غايددة التقدددم هددي  ويبدددو أن المرصددفي    
ّن السدددعادة ليسدددت الغايدددة الوحيددددة مدددن أوهدددو مدددا عارضددده كدددانط  الدددذي يدددرى  ،(72) السدددعادة
ومددع  ،حتددى تصددل إلددى  العقددل ،حيددث تبدددأ اإلنسددانية بددالغريزة ،بددل هددي التنددوير ،(73)التقدددم

، (74)ومددن ثددم يتحقددق الكمددال فددي الطبيعددة ،العقدل تتحقددق حريددة اإلنسددان ومسدداواته لحخددرين
م( الذي ذهب إلى أن التقدم هدو 1825م د  1760وكان المرصفي أقرب إلى )سان سيمون 

السدددير نحدددو تحقيدددق السدددعادة لإلنسدددانية عدددن طريدددق تحسدددن الوضدددع الجتمددداعي بدددالتغيير 
ول شددك فددي  ،(76)لددذي ذهددب إلددى التغييددر الراديكددالي الثددوري مددن كوندرسدديه ا (75)التدددريجي 
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والذي ذهب إلى أن التقدم  ،م( الذي صبغ الفكر في عصره1882-م1809تأثير داروين)
وكددذلك أراء أصددحاب مددذهب  ،(77)نحددو بلددوك الكمددال )أي بيئددة ماديددة أو ذهنيددة( هددو اتجدداه

 الشددرائع والفلسددفة يجددب أن تكدددون الدددذي رأى أن غايددة  مثددل جيرمددي بنتددام ،المنفعددة العامددة
 - وأن الفعل الخير هدو الدذي يحقدق (78) "أكبر مقداًرا من السعادة ألكبر عدد من السكان"

ومددن ثددم تكددون أخالقيددة الفعددل  ،أن يحقددق أكبددر مقدددار مددن اللددذة )أو السددعادة( -أو يحتمددل
لذة هدي الخيدر تصبح ال ،اإلنساني مرهونة بما يترتب عليه من منافع تحقق السعادة للناس

كذلك فقد تأثر المرصفي بابن خلدون الدذي   (79)  ،الوحيد كما يصبح األلم هو الشر الوحيد 
كمدا تدأثر بأصدحاب الفكدر التندويري العربدي واسدتمد مدن  ،(80) درس مقدمته فدي دار العلدوم

وغيددرهم مدن الدذين حملددوا  ،ومحمدد قددري  ،وعلدي مبددار  ،رفاعددة الطهطداوي  :مثدل ،أفكدارهم
  .(81) هم رسالة الوعي

أسددداس  البشدددر، وعلدددىفقدددد توصدددل المرصدددفي إلدددى مبددددأين يحكمدددان العالقدددة بدددين  نإذ     
وعيهما تنحط األمم أو تترقى وتتراجع اإلنسانية أو تتقدم، وهما العداوة األسبق فدي تكوينده 
هددذا  التدي يجدب إضدعافها، والمحبدة والتعداون والمشدداركة التدي يجدب تأكيددها، ولكدي يتحقدق

الكلم الثمان( على عدد مدن )رسالته ّن المرصفي يؤكد خالل أالوعي بذينك األصلين رأينا  
 التي يقوم عليها الوعي كما سيأتي.األسس 

 ثانًيا: أسس الوعي عند المرصفي: 

تحتددداج عمليدددة النتقدددال مدددن مرحلدددة العدددداوة إلدددى مرحلدددة تكدددوين الدولدددة وتحقيدددق مبددددأ     
إلددى وضددع أسددس  ،ويتحصددل علددى حريتدده وسددعادته ،التعدداون حيددث يجددد اإلنسددان إنسددانيته

مدن فلسدفة أن تتحقدق  ةالذي هو شدر  ليم ل يمكدن لفلسدفة المرصدفي أو أيد  ،لبناء الوعي
 عتمد عدًدا من األسس هي: ا وقد أدر  مفكرنا هذا األمر و  ،دونه
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  :(82) النقد -أ
إل بإعمدددال النقدددد وجعلددده مقدمدددة ضدددرورية لكدددل فعدددل  ل يقدددوم الدددوعي عندددد المرصدددفي    

وعمددل، فالنقددد لديدده يمثددل حالددة اليقظددة الدائمددة التددي تحددافظ علددى اسددتمرار حالددة التعددداون 
ل أو يحيددد  وتقويتهددا، وتقطددع حالددة الصددراع والعددداوة وُتضددعفها، وعندددما َيضددعف النقددد وُيكبددّ

العامة، ويتحول إلدى أداة لتحقيدق  عن مساره بأن يصبح في غير محله، ول ُيراِعي المنفعة
مددددا يقددددول ك-ه، فددددإن ذلددددك كفيددددل ئددددالمصددددلحة الخاصددددة، وينقدددداد اإلنسددددان إلددددى اتبدددداع أهوا

"بددأن يدددخل الخددتالل علددى النظددام الكلددي والمصددلحة العامددة، ومددن ثددم يسددري  -المرصددفي
والقددادر  ،بغايددة السددرعة إلددى النظامددات الجزئيددة والمصددالح الخاصددة، فيصددبح الغنددي فقيددًرا

عاجًزا، والشجاع جباًنا، والذكي غبًيا، والفطن بليًدا، ويصير اسم البهائم أولى بهم من اسم 
 .(83) اإلناس"

وقد أعمل المرصفي النقد ومارسه وربط بين النظر والعمل؛ ليحقدق المبددأ الدذي طالمدا     
د النقدددد العربدددي ديدددندددادى بددده وهدددو تحقيدددق المنفعدددة، ففدددي علدددوم األدب واللغدددة كدددان رائدددًدا لتج

ا فحسدب، بدل رآه شديًئا يدؤثر فدي سدلو  األفدراد   الحديث، ولم يرَ  ا لغويدً األدب مفهوًما جماليدً
يقددددول: "اعلددددم أّن األدب معرفددددة  ،(84) ويدددددفعهم إلددددى العددددادات الحميدددددة، وتطددددوير حيدددداتهم

  .(85) األحوال التي يكون اإلنسان المتخلق بها محبوًبا عند أولى األلباب 

وفي مجال الفكر وقضايا الحرية والتنوير والوعي انتقد السلطات والمؤسسات المنوطدة     
 بتربية الرأي العام وبناء اإلنسان التي تمّثلت في: 

نهم مددن العلددمخطباااء المنااابر:  -1 ن آخددر طبقددة مددن مددّنهددم تميددّزوا أورأى  ،انتقددد عدددم تمكددّ
الواحد منهم أن يقرأ ديوان ُخطب صدّنفه بعدُض ّن غاية أمر أو  ،طبقات العامة بالقراءة فقط

ا حِفظهددا ل َيعقددل معناهددا ول َيفهددم المددراد  ،مناسددًبا للشددهور والمواسددم ،السددلف فيسددرد ألفاظددً
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س  ،(86) ول يبدددالي بتصدددحيح آيدددة ول حدددديث  ،منهدددا وأنهدددم بعيددددون عدددن الواقدددع ُيكدددّررون نفدددْ
س األلفدداظ، وهددي التزهيددُد فددي الدددنيا لترغيددُب فددي اآلخددرة، وتبشددير المطيددع وا ،المعدداني ونفددْ

 .(87) وإنذار العاصي، ويكّررون ذلك كل جمعة وكل موسم حتى لم يبق له تأثير

ن العدددداوة والفرقدددة فددديهم وتعصدددبهم للفرقدددة والمدددذهب علدددى حسددداب  العلمااااء: -2 انتقدددد تمكدددّ
الصددالح العددام، وانتهدداجهم أسددلوب الجدددل والمنايعددة، وسددلوكهم سددبيل السددباب والمشدداتمة، 

ًئا لعددداوة إن لددم حتددى رجددع ذلددك بهددم إلددى القدددح فددي السددلف، وصددار الخددتالأ بيددنهم منشددِ 
سدت دونهدا، وانتقدد تحدّزبهم والددخول تحدت نظدر أهدل تكن فوق العداوة بين أهدل األديدان فلي

السياسة، فصارت المددارُس معاقدَل للددعواِت المذهبيدة، وَدخدل غيدر المتدأهلين فدي َمصداأ 
ها أحاديدث كاذبدة، وحكايدات غيدر معقولدة ورّوجوهدا للعامدة وأكلدوا ئو العلماء فصّنفوا كتًبا مل
  .(88) ليس في الدين به بها الخبز، وخلطوا ما

ا :  -3 انتقددد اتخدداذهم الددوعظ حرفددة لجمددع األمددوال، فددأكثرهم ُقصدداه  جهلددة ُيلّفقددون الوعااّ
ون مدن أمدر المعصدية حتدى  األحاديث، التي إما تتحد  على الثواب مع قلة العمل، أو ُتهدّ

فصددددار ذلددددك سددددبًبا فددددي السددددلبية  ،يكددددون ذلددددك بمنزلددددة التحددددريض علددددى ارتكدددداب الشددددهوات 
ا عقدولهم بهدا وعقدول العامدة والنصدراأ عدن ئدو والتكالية، والتمّكين لعقلية الخرافدة التدي مل

تذّكر معنى الجتماع اإلنساني، وتعّقل ضرورة التعاون والتفّكر في ِإحكام أسباب التعارأ 
  .(89) والتواصل ومحاورة الناس بعضُهم بعًضا حول قضايا الواقع

انتقد بعدها عن غايتها فدي نقدل األخبدار الصدحيحة، وإسدناد الفضدل ألهلده الصحافة:    -4
وتوضيح ما ساء إلبانته، والتنبيه على ما وافدق المصدلحة العامدة، بلغدة تصدل إلدى الطبقدة 

ة المقصددودة بالخطدداب  ؛األولددى والثانيددة مددن العامددة فأصددبحت تبددادر بددالطعن  ،ألنهددم األمددّ
اعتماًدا على خبر واحد، وبما حملته األغراض الخاصة على اجتراء الفتراء، وكثدرة القدول 



 بدوي  الحميد عبد حافظ سيد.  د               المرصفي حسين عند الَوطنّية الُهوّية َوتشكيل الوعي ِبناء 

- 463 - 

وتدولى غيدر  ،فدي فسداد األحدوال دون تحقيدق جهدات الفسداد، والتنبيده علدى جهدات الصدالح
    .(90) المؤهلين أمرها

نهج التصددددوأ انتقددددد أصددددحاب الخطدددداب الصددددوفي الددددذي انحددددرأ عددددن مددددالصااااو:ّية:  -5
فدددأنكر علدددى مجدددالس الدددذكر بعددددها عدددن األدب والدددذوق اإلسدددالمي، وأوضدددح أن  ،األصددديل

أصددحاب رسددول   كددانوا َيجِلسددون فددي وقددار وخشددوع وحسددن إصددغاء لمددا ُيلقددى علدديهم مددن 
ل تحدددد  فدددي ى أنددده كدددان يجدددب علدددى ولة األمدددور أالِحكدددِم واآلداب والتعددداليم النافعدددة، ورأ

ا ثقدياًل اإلسالم أمثال   ال مدن فدروع الددين، وتمثدل عبئدً وَبليدّة  هدذه البددع، التدي يحسدبها الُجهدّ
 .(91) على العقالء

ا انتقددد المرصددفي الحكومددة ومكوناتهددا فددرأى ضددرو الحكومااة:  -6 رة أن يكددون الجدديش جيشددً
ا يُ  نتخدب مدن أبنداء الددوطن مدن أهدل الشددة وسدالمة األبدددان؛ ليكدون عليهدا سدورا يقيهددا وطنيدً
؛ وذلددك بعددد تعيددين (92) األسددواء ويمنددع سددفهاءها مددن تعدددي بعضددهم علددى بعددض  طددوار  

أي دستور وقوانين يمكن للجميع بها من حصوله على حقوقده فدي حالدة   ،أصول يلتزمونها
ّن وظيفتهم األساسية فرض األمدن الدداخلي والسدهر علدى تنفيدذ أ، و (93)  من األمن والتعاون 

وماليمددة الثغددور؛ لحفظهددا مددن طددروق مددا يدددخل  ،الدسددتورالقددانون وتحقيددق العدددل وتنفيددذ 
 ،ونهددداًرا واألمدددن الدددداخلي  لمالحظدددة أهدددل الشدددر والفسددداد لدددياًل  ،بالخلدددل علدددى أمدددن الدددوطن
ة فعليهددا أن تعددرأ   ،والضددبط واألخددذ علددى أيددديهم وإذا كددان هددذا موضددع العسددكر مددن األمددّ

 .(94) لهم شرأ ِخدمتهم وجالل مكانتهم

ة مددن مبددد      نشددأتهم  أانتقددد كددذلك حددال القضدداء ورأى أن القضدداة يجددب أن َتنتخددبهم األمددّ
أذكياء ُفطناء دّلت التجربة والختبار على قوَّة حفظهدم وحسدن ضدبطهم فيأخدذون بمحاسدن 

، "ل يكدون فدي مجالسدهم لغدط ول صدخب ول حركدات فاسددة (95)  ذبات النفوساآلداب ومه
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ول كلمدددات بددداردة كمدددا هدددو جدددار فدددي مجدددالس قضددداتنا اليدددوم؛ فدددإن ذلدددك يدددذهب بحدددرمتهم 
ويستأصدددل اعتبدددارهم ويزيدددد أهدددل الدددزور اجتدددراًء عليددده ويضدددعف ثقدددة طالدددب الحدددق بسدددبب 

ورفدض تجدويز توليدة الجاهددل خطدة القضداء ورأى أن ذلدك مدن أخطددر  ،(96) الوصدول إليده"
 .(97)أنواع الفساد 

 وانتقددد حددال الجبدداة ورأى ضددرورة أن يكونددوا مددن أهددل الصدددق واألمانددة والحلددم والفضددل   
كونهم الوسيط  ؛أّما الَكَتبة )الجهاي اإلداري( فرأى أن فسادهم من أخطر أنواع الفساد  ،(98)

اكم والمد فددذهب إلددى أنهدم يجددب أن يكوندوا مددن أهددل األماندة وشددرأ الددنفس  ،واطنينبدين الحددّ
وأوصددى بوجددوب تربيددة أنددداس  ،ليكونددوا سدددفراء خيددر بددين الحدداكم والمدددواطن ؛وصددحة الفهددم

ويسددعون فددي   ،يخدداطبون الندداس خطدداب اللطددف ،يكونددون رحمدداء ذوي مددروءة وشددرأ نفددس
   .(99) قضاء مصالحهم

ة ومنفعتهدا دائمدا  ،إّن حال النقد عند المرصفي لهي حدال يقظدة      ووضدع مصدلحة األمدّ
فهددم األكثددر  ،شددتد علددى الخطبدداِء والوعدداظِ اشددتد أكثددر مددا اصددوب النظددر؛ ولعلدده فددي نقددده 

وقدد أوضدح مدن  ،اختالًطا بالعامة واألكثر قدرة على تزييِف وعيه وخاصدة مدن بداب الددين
أّن هددذا األمددر متأصددل مددن قددديم وأّن  (100) دالددة علددى ذلددكخددالل ذكددره لددبعض القصدد  ال

شدددتد كدددذلك علدددى ا ،التجدددارة بالددددين مدددن أخطدددر األمدددور أثدددًرا فدددي تزييدددف وعدددي الدددرأي العدددام
 ،الجهاي اإلداري للدولة فهو المعبِّر عن النظام الحاكم في الممارسة اليومية مع المواطنين

وذلدك مدن  ،ويشدوه كدل إنجداي ،وبفساده يشيع في الرأي العام التابع اليأس مدن كدل إصدالح
مع اإلمام محمد عبدده متفًقا في ذلك  ،(101)  أخطر معوقات النهوض التقدم عند المرصفي

هددي بدعددة اليددأس  ،ّن أكبددر بدعددة عرضددت علددى نفددوس المسددلمين فددي اعتقددادهمأالددذى رأى 
ّر ل ّن مددا نددز أو  ،ّن فسدداد العامددة ل دواء لددهأوظددّنهم  ،مددن أنفسددهم وديددنهم ل بهددم مددن الضددُ

 .(102) ّنه ل يمّر يوم إّل والثاني شر منه"أو  ،كاشف له
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 النزعة العقلية العلمية: -ب
مجرد دعوٍة بَثَها خالل رسالِة الكلم الثمان   لم تكن النزعة العقلية العلمية لدى المرصفي   

أو مسايرة لبعض التيارات التي رأْت في تقليد الغرب السبيل إلى الخروج من حالة التأخر، 
ا انتهجددده المرصدددفي فدددي أعمالددده، كطريقدددة فدددي التفكيدددر والبحدددث ومعالجدددة  بدددل كاندددت منهجدددً

لخرافة، والوصوِل إلدى وأساس من أسس الوعي من أجل تجاوي مرحلة عقلية ا  ،المشكالت 
ة المدنيدددة التدددي بهدددا يحقدددق اإلنسدددان إنسدددانيته؛ لدددذلك ندددراه يحمدددل علدددى الدددذين  الدولدددة الوطنيدددّ
سايروا بعض النزعات الفلسفية التي رأت الحريدة فدي حالدة الطبيعدة األولدى، وأن الحضدارة 

 .(103) هِ وأن الشرائَع والقوانيَن ما هي إّل أغالل فرَضها اإلنساُن على نفس ،و التمدن

العقَل أوَل مباحث كتابه الوسيلة األدبية وقسمه إلى أربعة أقسام هدي:   جعل المرصفي    
العقل بالطبع أو بالقوة، والعقل بالفعل، والعقل بالملكتين)المذكرة والمفكرة( والعقدل المسدتفاد 
الذي ينتقل من التدريب على النظر بمالحظة المعقولت الحاضدرة عندد المددر ، لتحصديل 

 ،(105) كمددا بددين أصددناأ المعقددولت وهددي أحددد عشددر صددنًفا ،(104) المجهددولت الغائبددة عندده
وأنهدددى  ،مسدددألة ةعشدددر  يالتدددي عرضدددها فدددي اثنتددد ،(106) وأندددواع المعقدددولت فدددي حدددال تعقلهدددا

وقدد رأى  ،(107) "والبرهان: أشرأ أنواع الدليل، والحصول عليه أحسدن غايدة"  قائاًل :  هحديث
الدكتور عبد العزيز الدسوقي أن المرصفي ربمدا اطلدع علدى األورجدانون مدن خدالل ترجمدة 

ويددرى الباحددث أن طريقددة عددرض المرصددفي لهددذا المبحددث ترجددع إلددى  ،(108) هئصدددقاأأحددد 
وأهمهددا  ،دراسددته لعلددم المنطددق فددي األيهددر، وخاصددة مددتن إيسدداغوجي وشددروحاته وحواشدديه

 ،هدد(1096)ت: وحاشية شهاب الدين القليوبي ،هدد(910)ت: شرح الشيخ يكريا األنصاري 
 هدد(.  1250وحاشية حسن العّطار)ت  ،هدد(1178)ت: وحاشية يوسف الحفناوي 
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هدذي  ،إّن النزعة العقلية العلمية لدى المرصفي هي أساس لكل نهضدة وحداثدة ممكندة    
للتداريخ الدذي يّتضدح مدن الحداثة التي آمن بهدا وأكددها مدن خدالل إيمانده بالمسدار التقددمي 

ة المصددرية أو الحجاييددة ةخددالل رؤيتدده لمددا تأمددل أن تكددون عليدده أيددّ  ة كاألمددّ وهددي كمددا  ،أمددّ
وأن تتركهددا لددذلك  ،يقددول:"أن تعدديش كاملددة النتفدداع بمددا تسددتخرجه مددن بركاتهددا مدددة حياتهددا

 ،متزايدددة الحسددن والجمددال ،لبنيهددا وذوي قرابتهددا ،مأهولددة عددامرة علددى أحسددن هيئددة وأجملهددا
   .(109) متكاثرة المنافع حسب تأصل المعدات لذلك وتجدد األفكار"

وتحريُر العقل عنده هو الشرُ  الضروري لتقّدم األّمة؛ ولدذلك نجدده يؤكدد حريدّة الدرأي      
فتحقيددق المنفعددة لديدده هددو  ،بشددر  تحقيددق الحددق والصددالح العددام ،وعدددم الحجددر علددى العقددل

ة كبارهددداالضدددابط لحر  وعطدددف كبارهدددا علدددى  ،يدددة العقدددل يقدددول: "متدددى احتدددرم صدددغار األمدددّ
ل يددرد  ،وتلقددوا الددرأي ممددن يددراه  ،وكددانوا أبندداء بددررة وآبدداء رحمدداء وأخددوة اصدددقاء ،صددغارها

 ،ول يدأنف أحدد أن يدرد عليده ،ول يخداأ أحدد أن يدرد  ،ول يقبل كبير لكبدره  ،صغير لصغره
 ،وتحصديل الصدالح ،وكانت الغاية المنظدورة للكدل إنمدا هدو تحقيدق الحدق وتقريدر الصدواب 

 .(110) حُسَن حال األّمة"

هدددددد( واإلمددددام 179-93والمرصددددفي يستشددددهد بأمثلددددة مددددن أئمددددة التددددرا  كاإلمددددام مالددددك)   
ليكشف جهل تيار الجمود الديني الذي يدرفض كدلَّ تجديدد بدزعم   ،هددد(204-105الشافعي)
 "مدددا منددا إل مددن َرّد وُرّد عليددده فيددورد علدددى لسددان اإلمددام مالدددك أندده قددال: ،ك بددالترا  التمسدد

ول  ،هأحتدى يتدر  خطد ،المخطدئل َتهوله جاللة  ،"يعني أن الغرض إنما هو تحقيق الحق
 .(111) يرى لنفسه مكانة تأبى له التذّكير للصواب 
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وقد تجّلت النزعة العقلية العلمية لدى المرصفي عبر كل صفحات رسالة الكلدم الثمدان     
ح رغبته في نقل التفكير من األسلوب الخرافي إلى  في تحليله لكثير من األمور التي توضِّ

 .(112) التفكير العقالني العلمي

عامدل مدع حدق ومن األمثلة التطبيقية التي تتجلى فيها تلدك النزعدة: دعوتده إلدى الت
ولددذلك  ؛ظدداهره مددن األدران وتنقيددة باطندده مددن الفضددالت  بتنظيددفوذلددك: " ،البدددن وحفظدده

وبوقايتدددده مددددن العددددوارض  وبرياضددددته لتقويددددة نشدددداطه بالحركددددة... ،شددددرعت أنددددواع الطهددددارة
 وباستطابة األغذية وإصالحها لتعويض ما فني ،الخارجية بمالبس مناسبة لطبائع األيمنة

يهدا وإكرامهدا ورتدق كذلك حثه    ،(113) على التعامل مع حدق الثيداب: بتعهددها بدالتنظيف وطِّ
واحتددددرام الطوائددددف  ،والعنايددددة بتربيددددة أصددددوِلها ،ومعرفددددة موادهددددا التددددي ُتّتخددددذ منهددددا ،فتقهددددا

 .(114) المرصدين للقيام عليها والصناعة فيها

حيددث أرجعدده إلددى  :(115) تفسديره السياسددي الجتمدداعي لددنق  تربيددة األغندام فددي مصددر    
رون  سببين األول: وضع معظم األراضي الزراعية في يدد طبقدة ِكبدار المداّل  الدذين ل يفكدّ

رون فدي أثمدان منتجداتهم التدي أنتجهدا ُمسدّخرون ل  ،في تنمية اإلنتاج الوطني بقدر ما يفكدّ
والثددداني: إنكسدددار خدددواطر الطبقدددة األخيدددرة  ،همءُيعطدددون مدددن القدددوت إل مدددا يمسدددك أعضدددا

األمر الذي أدى إلى إبعاد المدوطنين عدن تربيدة األغندام   ،وحرمانهم من المنافع  ،وسطىوال
ونعومددة  ،وصددناعة صددوأ الغددنم المصددري الددذي رأى صددوفها يفددوق الحريددَر نضددارة منظددر

وُروعي اختالأ األوقات فالمولودة فدي أوائدل  ،وُأجِيدت تربيتها ،َملمس إذا ُأحِسنت رعايتها
ينت مدن األغبدرة واألوسدا  ،ليل إذا ُرّبيت فدي الظدلِّ فصل الربيع أو قبله بق سديما فدي  ،وصدِ
ودعا إلدى ضدرورة التفكيدر  ،لم يكن على وجه األرض أجود من صوفها  ،النواحي الشمالية

وكددذلك تحددّد  عددن الدددار وضددرورة  ،(116) فددي هددذه الصددناعة والحتفددال بأهلهددا وتشددجيعهم
ل أن يكددون علددى مرتفددع مددن األرض  ،ختيددار مكاِنهدداا فددذلك أنقددى للهددواء وأبقددى  ،الددذي ُيفضددّ
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إذ يرتفدددع عدددن منددداِقع الميددداه ومراسدددخ الرطوبدددات ومراسدددب المدددواد الغليظدددة المفسددددة  ؛للبنددداء
ميت مصدددر بدددأرض  ،للهدددواء موضدددًحا أن تلدددك كاندددت فلسدددفة المصدددريين فدددي البنددداء ولدددذا سدددُ
  .(117)الروابي 

ميد القديمدددة التدددي تدددأتي علدددى ائدددر ة تدددر  طحديثددده عدددن تسدددميد األرض وضدددرور      ق الّتسدددْ
يقددول:  ،حسدداب حفددر المنددايل بمددا لدده مددن أثددر سددلبي علددى سددالمة المنددايل وصددحة السددكان

ى يقفدددوا علدددى جهدددة المنفعدددة فدددي تسدددميد  "ولدددو أّن أهدددل المعرفدددة نظدددروا فدددي ذلدددك األمدددر حتدددّ
صددار البحددث عددن ذلددك بتلددك الطريددق العلميددة فالبددد فددإذا  ... األرض بطريددق علددم الكميدداء

وفدي حدق القطدر  ،(118) أنهم يقفون على طريقة يمنعون بهدا أهدل الروابدي مدن حفدر ديدارهم
هدا علدى حسدب مدا يليدق بهدا كمدا تهديده إليده المعدارأ ء"أن يحكم أساسدها ويجيدد بنا  يقول:

 .(119) الهندسية واألصول الطبية

حيدث أرجدع  ،(120)وأثره على األخدالق العامدة   ،تفسيره لقلة األرض الُمْنزرعة في مصر   
د والتضددييق علددى الفالحددين فددي أرياقهددم وتسددخيرهم  ،ذلددك إلددى الظلددم الجتمدداعي مددن الُعمددَ

ممدا  ،مدائتي فددان فأقدلأو  ،كثدرأفددان أو  يفكان غاية ما يزرع في البلد التي مزرعهدا ألفد
فاإلجحاأ بحقدوق الفالحدين  ،(121) أدي إلى فساد أخالقهم ولجوئهم إلى السرقة والمماطلة

 هو السبب في هروبهم من الزراعة ومن َثّم قلة األرض المنزرعة وضعف الثدروة الحيوانيدة
(122). 

ا فددي التفكيددر وفددي  ففددي تلددك األمثلددة يعتمددد المرصددفي     التفكيددر العقالنددي العلمددي منهجددً
ه لدددم يغفدددْل دور الددددين  ،تفسددير الظدددواهر السياسدددة والجتماعيدددة والقتصدددادية والثقافيدددة ولكندددّ

فاستشددهد باآليددات القرآنيددة واألحاديددث النبويددة ليؤكددد أن الدددين لددم يكددن مكددباًل لحريددة العقددل 
ا فدي ذلدك مدع جمدال الددين األفغداني الددذى واألخدذ بدالعلم والددعوة إلدى النهضدة والتقددم م تفقدً
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 مز ٍّ  ،داٍع إلى المحبة ،ّن السبب األول في نهوض األّمة إّنما هو دين قويم األصولأرأى  
ومحمدد عبدده الدذي  ،(123) مّنور للعقدول يتدأدى بمعتقديده إلدى جميدع فدروع المدنيدة  ،للنفوس
د  ه ل يجددددوي أن يقدددام الدددددين حدددداجزً أأكدددّ بحقددددائق  ،وبدددين اسددددتعدادها للعلددددم ،بددددين األرواح انددددّ
لهدا علدى طلدب المعدارأ العقليدة والعلدوم المدنيدة  ابل يجب أن يكون الددين باعثدً   ،الكائنات 
وأحمدددد درويددش الدددذي رأى أن مددن أهدددم أسددباب تأخرندددا عدددم الجتهددداد فدددي  (124) والطبيعيددة

المباحددث العلميددة والسددعي فددي الكتشددافات والختراعددات والصددناعات التددي لددم يكددن الدددين 
  .(125) يوًما مانًعا لها

"َنبتهددُل إلددى ِ  فددي  ولعددل فددي ابتهددال المرصددفي بيددان واضددح لمنهجدده الددذي أراد يقددول:    
ونتدددائج  ،وخدددواه الرطوبدددة ،حتدددى ل نجهدددل مندددافع الحدددرارة ،ا وإقامدددة إلتفاتنددداتفقيدددِه أنفسدددن

ة أفكارنددا إلددى مددا  ،وفيهددا حياتنددا ،البددرودة واليبوسددة التددي هددي أصددل تكويننددا وتمضددي بخاصددِ
إندا لدو رجعندا إلدى وجدداننا ف ،إن لم يكن طمع في الفوقدان والظهدور عليده  ،نساوي به غيرنا

  .(126) خلّوا من الستعداد ألجمل األحوال وأكملها" لم نجد 

 الواقع: -ج

إدرا  الواقع وَفْهمه أحد أهم أسس الوعي عند المرصفي؛ فدالواقع يعندي لديده الحضدور     
 ،وفدق مدا يحقدق المنفعدة العامدة  ،والتفكير من خاللهدا  ،الفاعل في اللحظة التاريخية الراهنة

"وعلددى هددذه  يقددول: ،هم فددي تقويددة حالددة المسدداعدة والجتمدداعويسدد ،ويرسددخ  قيمددة الوطنيددة
ة أن تعدرأ المتجددددات الزمانيدة لتكددون أعمالهدا مطابقددة لألحدوال الحاضددرة فدُربَّ أمددر  ،األمدّ

وقددد نبدده المرصددفي عبددر تفسدديره لكثيددر مددن   ،(127) يكددون خيددًرا فددي عصددر شددًرا فددي غيددره"
إذا ما انطلقنا من الواقع ولم نبتعد عن  ،ذلك عين ما يؤكد عليه الدينآيات القرآن إلى أّن 
ا لكدل خيدر  ،أصول الدين المعتبرة ا لإلسدالم إل لكونهدا أساسدً يقدول: "لدم تكدن األشدياء أركاندً
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وداعيددة  ،إذ هددي عبددارة عددن مددذكرات الجتمدداع علددى معنددى المسدداعدة ،لكددل منفعددة وأصدداًل 
  .(128) المحافظة عليه"

ولهدددذا كدددان أحدددد أسدددباب نقدددد المرصدددفي للجامددددين مدددن أصدددحاب الخطددداب الدددديني فدددي    
 ،الددددذي يتسددددبب فددددي خمددددود الطبدددداع واسددددتحكام الغفلددددة ،بعدددددهم عددددن إدرا  الواقددددع ،عصددددره

ر فدددي  ،اإلنسددداني الجتمددداعوالنصدددراأ عدددن تدددذّكر معندددى  وتعقدددل ضدددرورة التعددداون والتفكدددّ
ة ِإْحكددام أسددباب التعددارأ والتواصددل ومحدداورة  ا فيمددا يوجددب عددّز األمددّ الندداس بعضددهم بعضددً

فذلك األمر من البالدة وخمود الطباع ُيطفدئ ندور عقدولهم الخلقيدة ولهدب قدواهم   ،وسعادتها
  .(129) بسبب عقلية الخرافة التي ملئوا عقولهم بها وعقول العامة ،الطبيعية

إلددددى أّن التعصددددب هددددو العامددددل األول فددددي البعددددد عددددن الواقددددع  وقددددد ذهددددب المرصددددفي      
َق المنفعددة وتحقيددق مقاصددد الشددرع مددن حفددظ للدددين والددنفس والعقددل والعددرض  وإصددالحه ُوفددْ

عداء امدتال  الحقيقدة المطلقدة والوصداية   فالتعّصب   ،والمال وتقديس الرأي وجمدود الفكدر وادِّ
ويهددم الدولدة وينحدرأ بهدا عدن مسدار  على فهم الشرع الشريف لهو أخطر ما ُيكبِّل العقدل

وتفاوت  ،اختالأ المذاهب وتعددها هو ضرورة اختالأ األفهام مؤكًدا أنّ  ،التطّور والتقّدم
ديدة هددي األسدداس الددذي تقددام علددى أساسده الدولددة ،اآلراء ة  ،فالتعدُّ ول تددؤدي إلددى خددراب األمددّ

 ،إل إذا فعددل التعصددب فعلدده والجمددود أثددره فيددؤثر علددى الحيدداة واألمددن والسددتقرار والسددالم
 ،(131) وهدددو بدددذلك يتفدددق مدددع جدددون لدددو  ،(130) الدددذي هدددو غايدددة الخطددداب ومقصدددد الشدددرع

ن ذهبددا إلددى أن التعصددب يعددد أخطددر عوامددل تفكددك ياللددذ  ،(132)م( 1778-1694وفددولتير)
وأنه ناتج بشكل أساسي عن التعصب بشكل عام والتعصب الديني بشكل   ،األمم وانهيارها

الدذي ذهدب إليدده  الدرأيوهدو  ،الدذي يسدتنزأ األمدة ويقدوض كدل مشددروع لإلصدالح ،خداه 
 .(134) وعبد المسيح األنطاكي ،(133) من عبد   النديم كل
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 وفي هذا السياق نسوق مثالين تطبيقيين لبيان نهج المرصفي وانحيازه لفقه الواقع:

ِه َوَل "  في تفسيره لقوله تعالى  األول: قَّ ُتَقاتدِ وا يََّ حدَ ِذيَن آَمندُوا اتَّقدُ ا الدَّ ا َأيُّهدَ وُتنَّ ِإلَّ َوَأندُتم يدَ َتمدُ
وا   ،مُّْسِلُمونَ  قدُ ا َوَل َتَفرَّ ِ َجِميعدً ُروا ۚ  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل يَّ تَ  َواْذكدُ ْيُكمْ  يَِّ  ِنْعمدَ َداءً  ُكندُتمْ  ِإذْ  َعلدَ  أَعدْ
َألَّفَ  ْينَ  فددَ وِبُكمْ قُ  بددَ َبْحُتم لددُ هِ  َفَأصددْ اِإْخوَ  ِبِنْعَمتددِ ْنهددَ َذُكم مِّ اِر َفَأنقددَ َن النددَّ َرٍة مددِّ َفا ُحفددْ ى  شددَ ا َوُكنددُتْم َعلددَ   ۗانددً
ِلكَ  ذَ  يِّنُ  كدددَ مْ  يَُّ  ُيبدددَ هِ  َلكدددُ مْ  آَياتدددِ ُدونَ  َلَعلَّكدددُ ْأُمُروَن  ،َتْهتدددَ ِر َويدددَ ى اْلَخيدددْ ْدُعوَن ِإلدددَ ة  يدددَ نُكْم ُأمدددَّ َتُكن مدددِّ َولدددْ

كَ   ۚ  ِباْلَمْعُروِأ َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر   ئدِ مُ   َوُأولَ  ونَ   هدُ  ،(104-103-102)آل عمدران: "اْلُمْفِلحدُ
ر   "قوله تعدالى يدا أيهدا الدذين آمندوا معنداه  بقوله:  ،المرصفي خطاَب   إلى الذين آمنواُيفسِّ

علددى نفددٍس أو عددرٍض أو  ،يددا أّيهددا الددذين قصدددوا عمددوم األمددن بحيددث ل يخدداأ أحددد  أحددًدا
التي  ،إجابة لنداء الشريعة المصرحة بإيجاب تقرير ذلك وإدامة رعاية متانة األسباب  ،مالٍ 

معندداه اتخددذوا ألنفسددكم  ،حددق تقاتدده وقولدده تعددالى: ،أمكددن اسددتقرار وأثبتدده ،نبهددا يسددتقر األمدد
هام سدخط  و   ،اتخاذ معرفة وإتقان  ،ونوافدذ غضدبه المرسدلة ،احتيا  وقاية تحفظكم مدن سدِ

فددإّن الشددر كددل  ،ويقددع فيمددا نهددى عندده ،وسددهام   ل محالددة صددائبة نحددو مددن يخددالف أمددره
ذلددك بددأن   لددم يكددن  ،مددن مصدديبة فبمددا كسددبت أيددديكمومددا أصددابتكم  ،الشددر فددي المخالفددة

وقولدددده: ول تمددددوّتن إل وأنددددتم  ،حتددددى يغيددددروا مددددا بأنفسددددهم ،مغيددددًرا نعمددددة أنعمهددددا علددددى قددددوم
ا والمحافظددة علددى  ،مسددلمون؛ معندداه وأديمددوا رعايددة سددالمة الندداس مددن إسدداءة بعضددهم بعضددً

ثدم بدين تلدك  ،لدى تلدك الصدفةقوة أسدباب ذلدك حتدى يكدون انتقدالكم لغيدر هدذه الددار وأندتم ع
ا ول  ،الوقايددة التددي أمددر باتخاذهددا وأنهددا أصددل كددل نعمددة بقولدده: واعتصددموا بحبددل   جميعددً

ول سددبب للشددقاء  ... ،أي ل سددبب للسددعادة إل اجتمدداع التعدداون واصددطحاب األلفددة ،تفرقددوا
 .(135) إل تفرق القلوب والمضي مع األهواء بحيث ل تكون األّمة أمة"
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ا مدن ضدرورة تأكيدد الهويدة والوحددة الوطنيدة  الثاني: وهدي العدالج الدذي يمندع  ،يأتي انطالقدً
َل  من ثدم جداء تفسديره لقولده تعدالى ،الدولة لنهيارالتفكك والتحّزب الُمسبب  ِذي َأْرسدَ َو الدَّ "هدُ

يِن ُكلِِّه  َرُسوَلُه ِباْلُهَدى   ًَِّ  َوَكَفى   ۚ  َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ  ۚ   يَِّ  رَُّسولُ  مَُّحمَّد   ،َشِهيًدا ِبا
هُ   َوالَِّذينَ  اءُ   َمعدَ دَّ ارِ   َعلدَى  َأشدِ اءُ  اْلُكفدَّ َنُهمْ  ُرَحمدَ "فقدد أظهدره علدى  بقولده: (.29-28" )الفدتح: َبيدْ
رحمداء بيدنهم يأخدذ  ... م وأصدحابه رضدي   عدنهموكان عليده الصدالة والسدال  ،الدين كله
ا للمسدداعدة ،كددل بيددد كددل الددذين ل يزالددون يريدددونهم بالسددوء  ،أشددداء علددى مخددالفيهم ،إتمامددً

وأولئك هم المقصودون بالشدّدة علديهم والغلظدة  ،ويدبرون في مكايدهم  ،ويناصبونهم العداوة
حتددى صددار بمنزلددة الجددزء مددن  ،فددي حقهددم دون مددن أدخلتدده المعاهدددة فددي معنددى المسدداعدة

كما وقع اإلرشداد  ،وُيعاملون برفق المعاملة ،ينظرون بغير تلك العين (136) فأولئك  ،الحزب 
ن لَّ َيْنَهاُكُم يَُّ َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقا"  إلى ذلك في قوله تعالى: وُكم مدِّ يِن َوَلْم ُيْخِرجدُ ِتُلوُكْم ِفي الدِّ

ْيِهْم  ُطوا ِإلددَ وُهْم َوُتْقسددِ رُّ اِرُكْم َأن َتبددَ بُّ  يََّ  ِإنَّ  ۚ  ِديددَ ِطينَ  ُيحددِ ِذيَن  ،اْلُمْقسددِ ِن الددَّ اُكُم يَُّ عددَ ا َيْنهددَ ِإنَّمددَ
ْوُهْم  َراِجُكْم َأن َتَولدَّ اَهُروا َعلدَى  ِإخدْ يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّن ِدَياِرُكْم َوظدَ ن ۚ  َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّ  َيتَدَولَُّهمْ  َومدَ

ئِ  قد أّكد هدذا المنحدى عبدد   الندديم الدذي رأى و   (137)  (9،8")الممتحنة:الظَّاِلُمونَ   ُهمُ   كَ َفُأولَ 
كاندت مصددر مخصوصددة بجامعددة  ،ندّه بعددد أن لعبددت أيدددي الفدتن بالشددرق وتويعددت وحدتددهأ

ة لدددم يسدددمع بمثلهدددا فدددي األقطدددار تعددداون فيهدددا المسدددلمون مدددع األقبدددا  علدددى المعدددا   ،وطنيدددّ
 .(138) واألعمال والنظر في أمور البالد وتعاضدوا على حفظ الوطن من طوار  العدوان

إّن هدددذا النمدددوذج الدددذي ضدددربه المرصدددفي فدددي التفسدددير هدددو مدددا أراد أن ينبددده عليددده فدددي     
 ،يدة الددين ومقصددهومصدلحة الدوطن التدي هدي غا ،وهو النحياي للحاضر والواقع  ،رسالته

ولكنده انطلدق مدن  ،ولذلك لم يستغرق في تحليل لغوي أو تفسير تراثي مع تقددير أصدحابها

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura60-aya8.html
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 ،وانحاي إلى اللحظدة التاريخيدة التدي رأى وجدوب إدرا  أبعادهدا المعرفيدة والسياسدية  ،الواقع
 والقتصادية.

 بناء المفاهيم: -د

وقد أوضح  ،أساس ضروري لقيام الوعي وتحقيق الهوية بناء المفاهيم عند المرصفي     
وها بجانددب عظدديم  يقددول: ،ذلددك فددي مقدمددة رسددالته "هددذه رسددالة الددتمس مددن قرائهددا أن يخصددّ

وأن يكرروا النظر  ،حتى ل يفوت فهمهم شيء مما تشير إليه بعض عبارتها  ،من عنايتهم
بذكرها في هذه  الهجو  ،لناسشرحت فيها كلمات جارية على ألسنة ا ... لستثبات معانيها

ة والددوطن..." مددع  -وقددد شددهد النصددف مددن القددرن التاسددع عشددر  ،(139) األوقددات كلفددظ األمددّ
ا واقتصدادًيا  وعددا   ،مدن المفدداهيم سددياًل  –ظهدور صددحف الدرأي والنفتدداح علدى أوربددا ثقافيددً

)علددي عمددر( ناشددر رسددالة  والفكددر وقددد أشددار  ه أيمددة مفاهيميددة علددى مسددتوى اللغددةو مفكددر 
 ،ح حقيقة األلفاظ العامةالكلم الثمان إلى تلك األيمة فّبين أن هذه الرسالة قد جاءت لتوض

والحريدة...إلى غيدر ذلدك مدن المباحدث التدي طالمدا  ،الدائرة على ألسن الشدبان مثدل الدوطن
ويدّدعي أنده إلدى  ،فكدان كدل يدذهب فيهدا إلدى مدذهب   ،قرعت األسدماع غيدر مكشدوفة القنداع

  .(140) ونّور األفهام" ،فجاء لنا هذا الهمام بما أيال اإلبهام  ،الصواب أقرب 

ة      ا منهجددده فدددي بنددداء المفددداهيم العامدددة التدددي طرحهدددا فدددي رسدددالة الكلدددم الثمدددان )األمدددّ أمدددّ
والدددوطن والعددددل ...الدددخ( فقدددد تغاضدددى عدددن السدددؤال الوجدددودي األونطولدددوجي الدددذي يجسدددده 

وكدذلك لدم يقدف  ،(141) انت توجد فأين توجد؟السؤال: هل تتمتع المفاهيم بوجود ما؟ وإذا ك
بدل نظدر  (142) فقط عند حد المعنى المنطقي للمفهوم بتحديده حًدا واضًحا يميزه عن ضده

فددالمفهوم إلددى جانددب الخصددائ  والصددفات التددي تحدددد المعدداني  ،إلددى المفهددوم نظددرة أوسددع
ا  - التددددي ينطبددددق عليهددددا اللفددددظ؛ يتددددألف مددددن المعدددداني واألفكددددار والمشدددداعر التددددي  –أيضددددً
مْزيدددة هدددذه النظدددرة أنهدددا تجعدددل معظدددم المفددداهيم تتسدددم  ،يسدددتدعيها اللفدددظ فدددي أذهدددان النددداس
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ا وتضديق أخدرى  ومثدل هدذه النظدرة تتماشدى مدع فلسدفة  ،(143) بالمرونة فتتسدع دللتهدا أحياندً
     .(144) المرصفي الذي يؤمن بهذه المرونة وفق متغيرات اللحظة الحضارية

محددين لبناء المفاهيم ارتبطا بفلسدفته حدول الطبيعدة اإلنسدانية   وقد وضع المرصفي      
 والتمدن اإلنساني؛ هما:

فبهددا تتحقددق إنسددانية اإلنسددان وُتبنددى الدولددة ويتحقددق تأصاايل المساااعدة اإلنسااانية:   -1
ومدددن ثدددم ذهددب إلدددى ضدددرورة الجتهدداد فدددي تقويدددة معنددى المسددداعدة والجتهددداد فدددي  ،التمدددن

وتمكدين للمفاسدد مدن  ،وفدي غيدر ذلدك معارضدة للحكمدة ،لمواطنينتفهيمه ألكبر عدد من ا
 .(145) رقاب المصالح

ّن المنفعة العامة هي األصل الذي تددور عليده األعمدال أحيث رأى    المنفعة العامة:   -2
ويأسدددف  (146) فكدددل عمدددل ليسدددت غايتددده منفعدددة يجدددب الحتدددراي منددده ،وتقدددوم عليددده األفكدددار

دون آرا المرصدددفي  ،(147) هدددم وأهددددافهم طالمدددا أن مقصدددد الكدددل المنفعدددةءمدددن الدددذين ل يوحدددّ
ا  ،مشددددًدا علدددى ضدددرورة بنددداء المفددداهيم وفدددق المصدددلحة العامدددة وتهدددذيب أفكدددار الناشدددئة وفقدددً

وليس مسايرة لمفاهيم مستوردة من ثقافة مغايرة تكون نتيجتها  ياب الوعي وضياع   ،لذلك
الهوية الوطنية يقول: "وما يجري على ألسنة الناشئين في هذه األوقات الحاضرة ... فحقه 

ه لددديس سدددهاًل  ،أبدددوا وجدددب أن تتنددداولهم سددديا  التأديدددب  وإن ،التنقددديح والتهدددذيب  تشدددويش  فإندددّ
فدإّن الصدبي متدى تعدّود فدي  ،كلمات الباردة العائقة عن حسن التربيةأفكار الصغار بهذه ال

لم يكن عند كبره إّل و  ،ل يفرق بين ما يضره وما ينفعه ...  صغره أن يتكلم كلمات الجهل
ول يؤمددل صددالح العبدداد وعمددارة  ،يعم الفسدداد فدد ،أو البهددائم الراتعددة ،بعددض السددباع الكاسددرة

  .(148) البالد"
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مدن أخطدر العوامدل التدي لالمرصدفي  عندد ّن فوضى المفاهيم وعدم تحريرها وضدبطها  إ    
البصدائر  ي مشددًدا علدى ضدرورة عنايدة ذو   ،قد تهدم فكرة الدولة وتضعف اإليمان بالوطنية

ا" ،"حتى يستأصلوا عرقه  بهذا األمر:  ،(149) فهو نبات متى استفحل كان قتاًدا شائًكا مؤذيدً
د علددى ضددرورة وجددود الرقابددة ورصددد هددذه المفدداهيم برعايددة مالهددا مددن اآلثددار والعواقددب:  وأكددّ

ا للمصددلحة العامددة أثبتددوه وقددرروه ا نفددوه ودحضددوه ،"فمددا كددان موافقددً حتددى  ،ومددا كددان مخالفددً
 .(150) تكون أّمتهم مستحقة اسم األّمة

وبناء على ذلدك فقدد جداءت جميدع التعريفدات التدي أوردهدا المرصدفي فدي رسدالة الكلدم      
ا لهدددذه المحدددددات فدددي األسددداس ة مدددثاًل  ،الثمدددان وفقدددً ا  بحسدددب الددددين: فاألمدددّ "قدددوم اّتبعدددوا نبيدددً

الدذي هدو  ،ووقفوا عند حدودها فلم يتعدوها ولدم يخدرج بهدم تفدرق المدذاهب   ،والتزموا شريعته
إلى عداوة تؤثر في مصالح دنياهم وتبعثهم على  ،وتفاوت اآلراء  ،األفهامضرورة اختالأ  

ة ديدن وكدان الددين  ،فدإذا كدانوا كدذلك ،القتال وإيهداق النفدوس وتسدالب األمدوال لدم يكوندوا أمدّ
والحفداظ  ،مدن حالدة العدداوة هدو الخدروجفاألساس المهدم   ،(151)  بينهم اسًما ليس له مسمى"

وكدذلك فدي تعريفده الحكومدة يقدول:  ،على مصالح دنياهم الذي هو أساس وجود هذا العدالم
"الحكومة قوة تحصل من اجتماع طائفة من األّمة إلمضاء مقتضديات الطبيعدة علدى وجده 

فددإذا لددم تكددن كددذلك كانددت شدديًئا آخددر يطلددب لدده اسددم غيددر هددذا  ،َيقددُرب مددن رضدداء الكافددة
فوظيفدة الحكومدة إمضداء مقتضديات الطبيعدة الدذي هدو المأكدل والمشدرب   نإذ   (152)  السم"

فدإْن عارضدت ذلدك فمنعدت النداس مدن النتفداع مدن  ،والنتفداع بأعمدالهم  ،والملبس والتزاوج
ويعددرأ  ،(153) وخرجددت عددن وظيفتهددا ،كددان ذلددك سددبًبا فددي مفاسددد عظيمددة ،تمددام أعمددالهم

وأن يوفيددده  ،يعددود نفعددده علدددى الندداس كددداماًل العدددل بقولددده: "أن يعمددل كدددل أحدددد عملدده الدددذي 
 .(154) "الناس قيمة ذلك العمل كاماًل 
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ويقدرر إن كانددت  ،والسدؤال الدذي قددد ُيثدار اآلن هددو: مدن الدذي يحدددد المصدلحة العامددة     
المفددداهيم موافقدددة لهدددا أم ل؟ ومدددن يصدددنع دسدددتور اإلصدددالح، ويحدددافظ علدددى اسدددتمرار حالدددة 

 المساعدة العامة؟

فقدرر  ،فدي إجابتده علدى هدذه التسداؤلت  ،المرصدفي معظدم النهضدويين العدرب   لقد تدابع    
 ،أّنه من أجل النهوض وعدم النسيان لبد من وجود أمة ُتذكَّر بهذه األسس بشكل مسدتمر

ِر")آ ى اْلَخيددْ ْدُعوَن ِإلددَ ة  يددَ نُكْم ُأمددَّ َتُكن مددِّ -ل عمددرانوهددذا مددراد الخطدداب مددن قولدده تعددالى: "َولددْ
ل صددالح للكافددة إل بوجددود أمددة تكددون وظيفتهددا دعدداء الندداس  ( يقددول: "فقددد أبددان أن104

أّما صفتهم  ،(155) وأمرهم بالمعروأ ونهيهم عن المنكر" ،للخير وصرفهم عن ناحية الشر
ت طبددداعهم وتهدددّذبت أخالقهدددم وتندددّورت عقدددولهم وصدددّحت فهدددم :" قدددوم تقّدسدددت نفوسدددهم وتنقدددّ

 اأفَهامهم ورجحت أحالمهم وصدقت عزائمهم وعلدت هممهدم وعرفدوا أجنداس الخيدر وأحداطو 
ومددن هنددا ثبددت الحتيدداج لوجددود أمددة تفددرك نفسددها  وميزوهددا مددن أصددناأ الشددر ... ،بأنواعدده

لتدددعوهم إلددى  ،تالحددظ الندداس فددي جميددع حركدداتهم ثددم ،لالشددتغال بددذلك حتددى تحكددم أمرهددا
 .(156) وتنهاهم عّما أنكرته شًرا ،الخير وتأمرهم بما عرفته خيًرا

أن تعرأ المتجددات الزمانية لتكون أعمالها  ومن أهم شرو  هذه الفئة عند المرصفي    
رين  وبدددذلك أخدددرج المرصدددفي ،(157) مطابقدددة لألحدددوال الحاضدددرة رين والُمصدددددِّ كدددل المتصددددِّ

اظ والخطبدداء  للجمددود وتقييددد العقددل والتعصددب واإلقصدداء وعقليددة الخرافددة مددن العلمدداء والوعددّ
 .(158) والصحفيين والصوفية من هذه األمة المنوطة باإلصالح والنهوض بأحوال الوطن
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 ثالًثا: آليات بناء الوعي: 

ل المرصفي      في بناء الوعي على التربية فهي عندده السدبيل النداجع لتكدوين إنسدان   عوَّ
 ،مسدتنير بالعقدل ،متحقدق بمعندى الوطنيدة  ،مؤمن بإنسانيته عارأ بمعنى المساعدة العامة

 وتفعيدددل أسدددس الدددوعي ،ضدددعاأ العدددداوة وتقويدددة المسددداعدةبإ نظريتدددههدددي السدددبيل لتحقيدددق 
 .(159)ئهوبنا

وأن عملها في مرحلة بناء الوعي قد َيضدر  ،يأت بعد  اأّما الصحافة فرأى أن دورها لم    
آليدات الدوعي  بدريا مدع جدل مفكدري عصدره الدذين عددوها مدن أمختلف  ،(160)  أكثر مما ينفع

وهدي عنددد  ،(161)فجعلهددا يعقدوب صدنوع الوسديلة األهددم للتندوير والحريدة ،وتربيدة الدرأي العدام
 ،(162)والتعدّرأ علدى أحدوال األمدم األخدرى  ،فرنسيس مدرا  وسديلة التندوير بداآلداب والعلدوم

ة وانتقالهددا مددن طددور الخرافددة والتقليددد  ،وذهددب محمددد عبددده إلددى أّنهددا أمددل عظدديم لترقددي األمددّ
والدالدة  ،المبقيدة آلثارندا وعدها سعيد الشرتوني (163)وإدرا  الواقع ،إلى طور العقل والتجديد 

وهي عند شاهين مكاريوس من   ،(164)اوسائل إحياء اللغة وإصالحه  بريوأ  ،على حضارتنا
آليدات  بدريوعندد عبدد   الندديم أ ،(165)وبث روح التحاد والوطنية  ،أقوى وسائل اإلصالح

ة فددددي المعددددارأ واآلداب ونشددددر والفنددددون ومكددددارم األخددددالق تقدددددم األمددددّ
ورأى إبددددراهيم  ،(166)

اليددايجي أنهددا مددن أهددم وسددائل سددرعة انتشددار العلددم ومباحددث المعرفددة وتقريددب مددداركها بددين 
وهددي عندددد أنطدددون الصدددقال الدعامددة الثانيدددة مدددن دعدددائم  ،(167)طبقددات النددداس علدددى العمدددوم

 .    (168) الثاني من أركان التمدن والعمران"التقدم والركن 

ّن أهم آليدة لبنداء وعدي حقيقدي وتأكيدد الهويدة الوطنيدة هدو وجدود خطدة أرأى المرصفي     
اظ وأصددحاب مهددن  للتربيددة يددتم اعتمادهددا فددي إيجدداد مددربيين وعلمدداء وقضدداة وصددحفيين ووعددّ
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ولددم يكتددف بالوصددف والتشددخي  بددل قددّدم العددالج والحلددول فأوضددح ماهيددة  ،(169) وغيددرهم
ى ومددا بدده التربيددة ثالثددة ل  ثددم وضددع أصددولً  ،التربيددة وأركانهددا الثالثددة، وهددي: المربددِي والمربددَ

 تتحقق التربية ول السعادة ول مفهوم الدولة إّل بها.

 مفهوم التربية وغايتها: -أ

ل بدين  (170) أنها: "تبليدغ اإلنسدان حدال كمالده تددريجًيا"ُيعرِّأ المرصفي التربية ب     َويْفصدِ
ل بهددددا األطبدددداء ،تربيددددة البدددددن وتربيددددة الددددنفس أمددددا تربيددددة الددددنفس فمددددن  ،فتربيددددة البدددددن يتكفددددّ

 ويقصد بهم أهل الفكر والحكمة. ،(171) اختصاه العلماء

ويجدده فدي طبعده  ،ومعناه: "أن يرى اإلنسدان رؤيدة تامدة  ،أّما غاية التربية فهي الكمال    
ل يرى بعدض األعضداء لعملده  ... أن أمته بمنزلة جسم هو بعض أعضائها  ،وجداًنا ثابًتا

كدل ماضديا اليجدب أن يكدون  ،شرًفا ول يرى اآلخر في عمله خسة...كذلك أشخاه األّمة
يعددددرأ أندددده ل يمكددددن أن َيصددددَل إلددددى كمدددداِل َمنفعتدددده إّل بعددددد كمدددداِل منفعددددة  ،فددددي وظيفتدددده

األّمة...فذلك هو الكمال اإلنساني ومآله أن يعرأ معنى المساعدة وأسدبابها ويكدون عملده 
ح المرصدفي  ،(172) واألسداس الُخلدق والعمدل" ،ل ينصدرأ عدن ذلدك فكدره  ،لها دائما ويوضدّ

وهددي ضدبط قددوتي  ،"الُخلددق العدالدة األفالطدوني يقدول:معندى الُخلدق معتمددًدا علدى التعريددف 
الغضب والشهوة وجعلهما تحت أمر القّوة العاقلة ل يسدتعمل واحددة منهمدا إّل علدى حسدب 

ّن السدعادة ل أوهو عين مدا ذهدب إليده ابدن سدينا الدذي رأى  ،(173) ما تحّده وتحكم بحسنه"
وبدذلك فالتربيدة عندد  ،(174) الخلقدين الضددينق العدالة وَملكة التوسدط بدين تتحقق إل بتحقي

وغايتهدا الكمدال وهدو الحفداظ علدى حدال المسداعدة   ،المرصفي تتأسس على المنفعدة العامدة
 العامة من خالل سيادة العقل.  
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 العاِلم والمتعلِّم وِعْلم تخطيط اإلنسان: -ب

لتحقيق الوعي وتنفيذ خطة التربية هو وجود الخبراء الذين  إّن أّول أمر لدى المرصفي    
وأهدم صدفاتهم  ،والذين يجب أن ُيخَتاروا بعد بحدث وتددقيق ،سيقومون على العملية التربوية
 ،وجودة الرأي والدراية بالواقع ،وبين الفضيلة ورجاحة العقل  ،أن يجمعوا بين النظر والعمل

 ،ائمددة وأعمددال مسددتمرٍة للوصددول إلددى الغايددة المطلوبددةبمالحظددات د  ،جديددًدا ليسددتأنفوا عمدداًل 
الدددذي  هنفسدددففدددي السدددياق  ،ويشدددير المرصدددفي إلدددى ضدددرورة أن يتمتعدددوا بالنتمددداء الدددوطني

تحددد  عدددن إيماندده بحظددوظ مصدددر فددي التقددددم  ،أوضددح فيدده معدددايير انتقدداء المعلددم المربدددي
وإذا مدا هبدّوا للقيدام بمدا يجدب علديهم  ،وقدرتها على البقاء إذا ما لم يددّب اليدأس فدي أبنائهدا

بعد  ،يقول: "ها هي األهرام تخبرنا أن قوًما وضعوا أساسها ،(175) كما فعل أسالفهم ،فعله
ألساس...وكم حاول ناس أن يهدموا تعيين الفكر فيها وتركوها لمن بعدهم فبنوا على هذا ا

 ك الفكدر ول نيدأس مدن روح   جدلفنشدرع بدذل ذلك البناء وهو يضحك مدنهم ويهدزأ بهدم...
ورّبمدا كدان  ،ولعّل ذلك دليل على إيمان المرصدفي بالُهويدّة الوطنيدة المصدرية  ،(176)  وعال"

فقدد كدان  ،(177) هذا األمر تحديًدا ألحد األسباب التي أبعدت الرجل عدن المشدهد التعليمدي
ة مدن حدال الجهدل  أمر التعليم غالًبا في يد األجانب الذين لم يكدن مدن أهددافهم انتقدال األمدّ

 وإّنما فقط تخريج مستخدمين يعملون لصالح من يدديرهم ل لصدالح بنداء  ،إلى حال التنوير
ي عنددد المرصددفي فهددو: "إنسددان أكملتدده التربيددة يحدداول أن ينقددل صددورته  ،الددوطن ا المربددِّ أمددّ

ا منده  ،ونظام أحوالده إلدى غيدره فدإن أمدر التربيدة  ،فدإن لدم يكدن وهدو غيدر كدائن ،ليكدون خلفدً
وكيف ل وليس ألحدد فكدر فدي معندى الوطنيدة والحمايدة  ،والناس متروكون للصدفة  ،مهمل

       .(178) واإلنسانية"

كشف كذلك عن المتعلم الذي يجب  ،وكما أبان المرصفي عن المعلم والمربي الوطني    
الددذي أعدتدده التربيددة ليكددون عضددًوا مددن أعضدداء  ،أن ينشددأ متسددلًحا بددالوعي الددوطني ومحبتدده
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وذلدك بعدد تربيتده علدى برندامج  ،(179) كدان المسداعدة والنهضدةوركًنا من أر   ،األّمة والمنفعة
يراعدددي التددددريج فدددي تعليمددده ونضدددجه ومدددا يجدددب أن يشدددغل بددده أول مددددة التعلددديم ووسدددطها 

ب حتدى ل يدُدب فديهم اليدأس مدن كدل تعاد عن كثرة التصدعيب علدى الطدالمع الب  ،وآخرها
 . (180)تعليم وإصالح

 ولعّل من أهمِّ ما جاء به المرصفي دعوته إلى ضرورة تحديث)علم تخطيط اإلنسان(     
 الددذي بدده يمكددن معرفددة ميددول الطفددل ور باتدده وأي األعمددال أنفددع لدده (181) أو علددم الفراسددة

إلددى أن  وقددد أشددار المرصددفي ،(183) وهددو مددا ذهددب إليدده ابددن سددينا فددي كتدداب السياسددة (182)
وقدد حداول  ،وكتبوا فيه بعض الرسائل القصيرة  ،بعض القدماء قد التفتوا لذلك التفاتة يسيرة

ه يقددوم علددى ربددط األحددوال  ،فددي ُعجالددة أن يقددف علددى بعددض أسددس ذلددك العلددم فأوضددح أنددّ
 ،أي يجمدع بدين علدم الدنفس والطدب وعلدم األخدالق  ،وباألخالق  ،النفسية بالهيئة الجسمانية

وقددددد حددددداه األمددددل: "أن يشددددتغل بعددددض أذكيدددداء الندددداس وأولددددو البصددددائر مددددنهم بضددددبط تلددددك 
ْدَرس ،األوضددددداع والهيئدددددات ومدددددا اسدددددتتبعت مدددددن األحدددددوال النفسدددددية ا يدددددُ ا  ،ليكدددددون فندددددً وعلمدددددً

وأوضددح أّن  ،(184) ُيْحَفظ...فلددو اسددتكمل ذلددك الفددن كددان لدده فددي بدداب التربيددة ثمددرة عظيمددة
َتعلم فيدددركون رغبتدده فددي أي شدديء -ذلددك العلددم  ويعرفددون  ،الددذي يرصددد فيدده الُمعِلمددون المددُ

ه  -ويسدداعدونه علددى إتمامدده ،فيقصددرونه عليدده ،ميلدده إلددى أي عمددل يجددب أن َيعَلمدده وُيعملددّ
حتدى يتقدرر ذلدك الفدن الدذي يمكدن أن ُيبندى عليده ابتدداء العمدل فدي تربيدة   ،جميع اُلمعلِّمين

  .(185) نسان، دون إضاعة الوقت حتى ُتدر  ر بة المتعّلم وُيعرأ ميلهاإل

 النموذج المعرفي وإثبات الذات:  -ج

درًكا لطبيعددة النمددوذج المعرفددي اإلسددالمي الددذي ينطلددق مددن اإليمددان      ،كددان المرصددفي مددُ
ا بقدددرة هددذا النمددوذج علددى البندداء واإلبددداع ،ويجمددع بددين العقددل والنقددل بشددر  تفعيلدده  ،مؤمنددَ
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وقدرتدده علددى تمييددز الددذات مدددن  ،وتجديددد أسددلوب طددرح مسددائله ،وتوليددد العلددوم مددن خاللدده
نفتداح علدى مدع ال ،وفلسدفة العمدل الصدالح ،خالل الحفداظ علدى هويتهدا الدينيدة واألخالقيدة

وابددن  ،والفددارابي ،هددذا النمددوذج رأيندداه فددي التددرا  عنددد الكندددي ،(186) نمدداذج معرفيددة مغددايرة
وابن الجزار في محاولت التواصل مع اآلخر مدن خدالل نمدوذجهم   ،بن الهيثماوعند    ،سينا

 المعرفي.

ه المرصددفي لددذلك فددي ظددل سدديادة النمددوذج المعرفددي الغربددي فددي القددرن التاسددع     وقددد تنبددّ
الددذي رأى ضدرورة الفصددل  ،منتشددي بسديادة الداروينيدةوال ،عشدر المعتمدد علددى العقدل والعلدم

وكاندددت حجتددده أظهدددر بفضدددل مدددا أنجدددزه مدددن السددديادة علدددى الطبيعدددة  ،بدددين الددددين والحيددداة
وفاعليته الواضحة التدي جعلدت كثيدًرا مدن الكتّداب العدرب يتبندون هدذا النمدوذج مثدل: فدارس 

ل يسدعنا إل المجداهرة " ويعقوب صروأ الذي يقول:  ،وفرح أنطون   ،وجورجي ييدان  ،نمر
بدددالحق وأن الرتقدددداء العظددديم الددددذي أرتقتدددده أوربدددا فددددي الفالحددددة والمالحدددة والصددددناعة علددددى 
اخدددتالأ أنواعهدددا وكدددل الختراعدددات والكتشدددافات الحديثدددة التدددي سدددّهلت األعمدددال وأطالدددت 

ورأى شدبلي شدميل  ،(187)  األعمار وأكثرت الخيرات من منافع العلدوم الطبيعيدة والرياضدية"
ن قددوام شددأنه أو  ،ه مددن مقومددات التطددورد ّن الدددين بوجدده عددام ل يمكددن عددأ ّن اإلنسددان ُيمكددّ

بل ذهب إلى أن التمدن ل يحدد  فدي المجتمعدات إّل  ،(188) وصالح حاله بدون الديانات 
 .(189) إذا انحطت الديانة

 ،إلى أن هذا الطرح ل ُيصدِلح حدال األمدة وإّنمدا يدذهب بهدا إلدى الفنداء  المرصفيذهب      
ورأى أن المعددارأ التددي بهددا تربيددة األمددة تنقسددم إلددى قسددمين: األول معددارأ يجددب البتددداء 

والثددداني: يدددويع علدددى طوائدددف وهدددي المعدددارأ العلميدددة التدددي  ،بهدددا وتعميمهدددا لسدددائر الناشدددئة
 .(190) يحتاج إليها كل علم بحسب موضوعه ومسائله
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المعارأ التي يجب البتداء بهدا وتعميمهدا هدي التدي تعدزي الُهويدّة األخالقيدة والدينيدة      
ة عدددن غيرهدددا مدددن األمدددم  وهدددي علدددم األخدددالق وأصدددول الددددين: "بتلدددك المعدددارأ تتّميدددز األمدددّ

وتستوفي مهابته وجاللة شأنه  ،ُيعرأ لها شأن وقيمة تستحق اسًما يمأل النطق به األفواه و 
ه لندددا إلدده حكددديم يأمرنددا علدددى لسددان أنبياأهدددذه المعددارأ هدددي: ، (191) القلددوب" ه بمددا فيددده ئدددنددّ

واإليمان بالرسل واألخذ بما وضعوه من  ،وينهى عن الفساد والبغي ،الصالح لبني اإلنسان
ا ،قواعددد  ا وتطيبددً وطهددارة البدداطن بتصددفية القلددوب وتخليددة  ،مددن طهددارة الظدداهر جسددًدا وثيابددً

واألحقاد وغيرها من األحوال التدي هدي مبددأ الفتدراق واسدتحكام   ،الطوايا من الغش والنفاق
ومسددرة بعضددهم بددبعض وغايددة الطهددارتين هددي انشددراح صدددور الندداس فددي أنفسددهم  ،الفسدداد 

ا ا وعمليددً الهيئددة بددأن  لسددتكمالفددإذا حددد  ذلددك فقددد اسددتعدوا  ،وتأصدديل المحبددة فدديهم نظريددً
يناقشوا األمور العامة وتقوية بعضهم بعضا على الجد والنهوض فيما اخت  بده كدل أحدد 

 .(192) في عمله

إلدى أّن المبداد  األخالقيدة واألصدول الدينيدة فائددتها فدي تحويلهدا إلدى   وذهب المرصفي   
فدددالعبرة عندددده  ،ولددديس فدددي جعلهدددا شدددعارات ُتقدددال ،ممارسدددات وسدددلو  فدددي الحيددداة اليوميدددة

ا لكدل خيدر وأصدال لكدل منفعدة"  بالمنفعة: "فلم تكن األشياء أركاًنا لإلسالم إل لكونهدا أساسدً
 :مثددل ،في أراد أن يوظددف الدددين لصددالح مذهبدده الفكددري ول ُيفهددم مددن ذلددك أن المرصدد (193)

فددي  -إذ ذهبددوا (195) سددكندر شدداهين ويعقددوب صددروأ وفددارس نمددرإو  (194) هددارفي بددورتر
ألّن  ؛علدددى العتقددداد بوجدددود   -فقدددط -أّن الددددين يقتصدددر دورهإلدددى  -تأييددددهم للداروينيدددة
 .(196) لستقرار المجتمعات أدعى  ،والطمع في ثوابه في اآلخرة ،الخوأ من عقابه

بل قصد المرصفي أّن الدين في أصوله وفروعه جاء ليددعم صدالح اإلنسدان والرتقداء     
وهو  (197) ويحثه على استخدام العقل وسبل العلم بما يخدم التعاون والمنافع اإلنسانية  ،به

الشديخ و  (200)وعبدد   الندديم  (199) ومحمدد عبدده (198) ما ذهب إليه جمال الدين األفغداني
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الذين أكدوا أّن الدين هو العامل  (202) ورفيق العظم ،ومحمد رشيد رضا  (201)  على يوسف
 ت أمدر التدي وأندّه أرشدد إلدى السدنن اإللهيدة  ،في  الددنيا واآلخدرة  ،الرئيس في سعادة اإلنسان

كدانوا مدؤمنين أم أسدواء  ،وأّن األمور الدنيوية ل يمنعهدا   مدن طالبهدا ،بالنظر في الكون 
وأن جهل المسلمين بددينهم وبحالدة العصدر   ،كافرين وإنما اإليمان شر  للمثوبة في العقبى

 .(203) هو الذي أدى إلى تأخرهم

ة واألخالقيددة يددفددإذا مددا تعمددم هددذا التكددوين الددديني واألخالقددي الددذي يؤكددد الهويددة الدين     
سدتحقه بعدد افإّن لكل شخ  أن يلحق بتخصصه العلمي الذي رغدب فيده وأحبدّه و   ،المائزة

ة يعدددرأ  فيخدددرج عضددًوا كدداماًل  ،تددهاختبددار أهلي ه ل يسددتغني عنهدددا ول أمدددن أعضدداء األمددّ نددّ
فبهدذا النمدوذج  ،(204) بذلك يصلح حال األّمة ويكمل نظامها علدى أتدم وجدهو   ،تستغني عنه

ة وسدعادة أخراهدا فمدا لدم يكدن هدذا التصدور مسدتحكًما  ،تتحقق الغاية وهي صالح دنيدا األمدّ
ة ولدن تحصددل تلدك الغايددةولدم تكدن األعمددال مبنيدة عليدده ل يم أي أّن  (205) كدن تحقدق األمددّ

"فالبددددد ول ريددددب فددددي تحصدددديل  النمددددوذج ل يمكددددن أن يكتمددددل إّل بالشددددق العلمددددي العملددددي:
ة  ،اإلنسان ريقه من عمل يعود على الناس نفعه عاملدة ماضدية  بأجمعهداحتدى تكدون األمدّ

 .(206) في جعل هذه الدار دار عمل" مع الحكمة اآللهية

النموذج المعرفي لدى المرصفي الذي يجمع بين أصدول الددين واألخدالق ثُدّم المعدارأ     
ا بالعمددل النددافع: ،والعلددوم الحديثددة "كفيددل بددأن ينمددي النتمدداء وتأكيددد الهويددة الدينيددة  مقرونددً

وعدددم الوقددوع فددي فددخ التبعيددة  ،واألخالقيددة التددي تؤكددد قدددرة الددذات علددى التحدددي الوجددودي
 ،فالمرصدفي لدم يتدابع ابدن خلددون فدي القدول بدأن المغلدوب َيتبدع الغالدب  ،والفناء فدي اآلخدر

"ومددن   الهدايدة لقبدول مدا سدألقيه بكدل العنايددة  يقدول: ،أو رّبمدا أراد أن يتفدادى هدذا األمدر
د؛ فدددي الدددتخل  مدددن أغدددالل التصدددور التبعيدددة فدددي جميدددع أي  ،وقيدددود الّمعيدددة ،وهمدددة الُمجدددِّ

ة مددن نددوع اإلنسددان إذا لددم تددر  ... ولتدددبير الغيددر دون شددعور بمددا يددراد مندده ،األمددور واألمددّ
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كاندت أخدس  ،وكانت أعمالها موكولة لتددبير غيرهدا ،ولم تجد لجمعيتها مقاًما ،لنفسها شرًفا
 .(207) من كل خسيس"

أداة للوعي ألنها أداة تنوير وتحرير للذات التي ينبغدي لهدا أن  إّن التربية عند المرصفي   
ولددذلك ذهددب إلددى أّن  ؛وتعددزي قيمددة النفددع العددام ،وتؤكددد هويتهددا الوطنيددة ،َتصددنع مفاهيَمهددا

من السدعادة  ال ُتنال إّل بتحقيق أصول ثالثة بدونها يستحيل أن تنال األّمة طرفً   ،السعادة
 وهي:

 األصل األول: تحديد مفهوم السعادة والتربية األخالقّية:

بأن يرجع أهُل العلم الباحثون في السعادة والشقاوة  -فيما يرى المرصفي-ويكون ذلك      
ق والعددادات؛ ليحددددوا مفهددوم السددعادة الخاصددة إلددى أصددل الفطددرة والخلددو مددن جميددع األخددال
ثدم يبّيندوا الطريدق الموصدلة إليهدا مدن التخلدق  ،والعامة حًدا يميزها عن ضدها تمييدًزا كداماًل 

ا مددا كددان مدددن  ،فددي األعمدددال الشددترا بدداألخالق الموجبددة عمددوم المحبددة والدددود وحسددن  أمددّ
مو التربيدة ويكون المعلِّمون وَقيِّ  ،الرذائلاألخالق والعادات ما يوجب نفرة وعداوة عّدوه من 

وتنزيههددا عددن سددافل العددادات  ،ولددةذ يددر أنفسددهم مددن تلددك األخددالق المر أوَل الملتددزمين بتطه
 (.208)بذلك من يحاولون تربيته وجعله عضًوا من أعضاء األّمة ن ويأخذو 

ويلفددت نظرنددا هنددا عبددارة المرصددفي التددي نصددها: "األَفكدداُر الددذين لهددم شددعور مددا بمعنددى   
السدددعادة والشدددقاوة" التدددي تددددلُّ علدددى أن المرصدددفي وإن انطلدددق مدددن الددددين كأحدددد أهدددم مندددابع 
األخالق إّل أّنه أوضح أّن هنا  مندابع أخدرى يبحثهدا أهدل العلدوم وخاصدة الدذين يشدتغلون 

ويدددل علددى  ،فلددم يقصددر األمددر علددى رجددال الدددين ،سددان وأحددوال األمددمبعلددوم األخددالق واإلن
ذلك َفهُم المرصفي لقوله صلى   عليده وسدلم: "بعثدت ألتمدم مكدارم األخدالق"، ُبعدث وفدي 

وأخالق ذميمة فأمر بتقرير الناس على كريم األخالق وبيان المندافع   ،الناس أخالق حميدة
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فدي  (210) كدذلك يبددو تدأثير الفكدر الدديكارتي ،(209)  وتغييدر أضددادها واإلنكدار عليهدا  ،فيها
 .(211) وقول ديكارت بالنور الفطري  ،قول المرصفي بأصل الفطرة

يجددددب علددددى الندددداس  ،ّن أول أصددددل مددددن أصددددول الشددددقاوة وأكبرهدددداألقددددد رأى المرصددددفي     
 ،الذي هدو أصدل مدن أصدول السدعادة ،والجتهاد كل الجتهاد في تحصيل مقابله  ،اجتنابه

ول يتدأتى  ،هو تنقية األلفاظ وكذلك األفعال وتنزيهها عّما يوجب نفدرة شدخ  مدن شدخ  
الدذي أبدان عنده  ،هذا األمدر إّل بالتربيدة الخلقيدة التدي تهددأ إلدى التحقدق بمعندى اإلنسدانية

وجزمددت بأندّه األصددل األول لبلدوك سددائر  ،عترفدت بحددده العقدولوا  ،كدل اإلبانددة ديدن اإلسددالم
 .(212) أنواع الخيرات"

فإّن التربية الخلقية لبد أن ُتصدّير األفكدار إلدى   ،وفًقا للنموذج المعرفي عند المرصفي    
وقدددد شددّدد علدددى هددذا األمددر منتقدددًدا الواقددع األخالقدددي  ،ممارسددات عمليددة وسدددلو  فددي الواقددع

وإنشداء جيدل يتلدوه جيدل  ،التعليمي في عصره الذي كان منبًعا لما يوجدب التعصدب والفرقدة
الُمعلم الُمرّبي الُمكّمل كما هدو جداٍر   على هذه األخالق المنفرة للمحبة والتعاون: "فال يقول

ا، مثدل: "يدا كلدب.. ،اآلن لمن تحت يده من المتعلمين  متى اغتاظ منه بما ل يوجدب  يظدً
ويكمدل: "وربمدا خرجدوا إلدى المالكمدة والمشداجة وسدالت  (213) يا ابن كدذا وكدذا" يا خنزير..
بدددل يكوندددون قدددد أفدددادتهم  ،ثدددم ل تجددددهم يقتصدددرون علدددى المشددداتمات الفرديدددة ،بيدددنهم دمددداء

 ،يدا مرتدد  ،يا منافق ،يا ذمي ،)يا كافر :مجالس الدروس أنواًعا أخرى من الشتم كأن يقول
 .(214) يا مبتدع" ،يا مشر 

 الوطنية والتربية العملية:  الُهوّية :الثانياألصل 

كان للتحولت المؤسسية الموسعة التدي تبعدت إنشداء دولدة مركزيدة حديثدة دور أساسدي     
 ،فدددي التغيدددرات الجذريدددة للوضدددع السياسدددي والجتمددداعي والقتصدددادي والثقدددافي فدددي مصدددر
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رات هيكليددة للنخبدددة فدددي مصددر مدددن المصددريين العثمدددانيين إلدددى  فبمددرور الوقدددت حدددثت تغيدددّ
وصددعد أقدداربهم إلددى مناصددب عليددا فددي الجدديش والبيروقراطيددة  ،المصددريين كأعيددان محليددين

ة الثقافيددددة المصددددرية العربيددددة محددددل المكونددددات  ،المركزيددددة وفددددي الوقددددت نفسدددده حلددددت الُهويددددّ
 العثمانيددة حيددث اندددمج المسددؤولون المولددودون فددي مصددر بشددكل متزايددد فددي صددفوأ النخبددة

تلّقوا تعليمهم فدي أوربدا بعدد أخذ الشبان الذين  ،م1848وبعد تقليل عدد الجيش في   ،(215)
كما أتاحت  ،م يتولون المناصب التي كانت ِحْكًرا على القادة والضبا  األترا 1849عام  

الدذي كدان يتفداخر بأندّه  -المدارس التي أسسها محمد علي وتوّسع فيها الخدديوي إسدماعيل
وقد  ،طريًقا للمصريين األصليين للتنقل إلى األعلى  - (216)  سياسًيا  اأتاح للمصريين تعليمً 

أدت هدددذه العوامدددل إلدددى إدخدددال اإلحسددداس بالهويدددة القوميدددة المصدددرية للعددددد المتزايدددد مدددن 
  .(217) الطبقات الجتماعية المتوسطة والعليا في مصر

عدددا  المرصدددفي هدددذه التحدددولت وكدددان مدددن أهدددم الدددرواد الدددذين دعدددوا إلدددى فكدددرة الدددوطن     
ففددي رسددالة الكلددم الثمددان تحددّد  عددن مفهددوم  ،وعمدداًل  قيمددة الوطنيددة المصددرية قددولً وتأكيددد 

الوطن في أربع عشرة صفحة، أي أّنه ثاني المفاهيم من حيث عدد الصفحات بعدد مفهدوم 
 (.218) سبعة منها ُمخّصصة للوطنية ،التربية الذي بلغ ثالثين صفحة

 واتخذ الوطن لديه بعًدا ،عالج المرصفي مفهوم الوطن وعينه على النهضة وبث الحياة   
ا  (219)  إنسانًيا وفدي ظدل  ،(220) )أي أنه أنسن الوطن( فبددأ تعريفده بدأن جعدل اإلنسدان وطندً

ة التددي كانددت تتنددايع اإلنسددان العربددي فددي القددرن التاسددع عشددر كددان علددى قددادة  أيمددة الُهويددّ
خاصة في ظدل الواقدع العدالمي آندذا    ،لتوضيح هذا المفهوم  مسؤوليتهمالوعي أن يتحملوا  

ّكل الوطنيدددات األوربيدددة ونشدددوء مفددداهيم سياسدددية مثدددل الدددوطن والوطنيدددة وتصدددّدع  ،حيدددث َتشدددَ
 ،والدسدتور ،والجمهوريدة ،الحريدة :مثل ،واحتكاكهم بمفاهيم جديدة  ،الخالفة  مفاهيم كمفهوم

وخوضهم في الحديث عن المجتمدع العدالمي والكوكبدة؛ ولدذلك نجدد المرصدفي يتحدد  عدن 
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 ،بوصفه الدوطن الحقيقدي ،اإلنسان العالمي أو العالم بوصفه وطًنا له حقوق على اإلنسان
وأّما الخداه فهدو  ،يقول: "أّما العامي منه فهو تلك القطعة من األرض التي تعمرها األّمة

والثيداب  ،والبدن وطن لكونه مسكن الدروح ،المسكن، فالروح وطن لكونها مسكن اإلدراكات 
والدددار والدددرب والمدينددة والقطددر واألرض والعدداَلم، كلهددا أوطددان  ،وطددن لكونهددا مسددكن البدددن

  .(221) ولكل حق يجب أن تعرفه وتحره على إدامة مالحظته" ،لكونها مساكن

ا الوطنيددددة فهددددي عنددددده القيددددام بحفددددظ الددددوطن وحبدددده     وهددددي أصددددل وأسدددداس للسددددعادة  ،أمددددّ
ّدن  ،ومددا خلددت مددن قددوم إل ضددلوا وشددقوا ،فمددا تحقددق قددوم بمعناهددا إل رشدددوا وسددعدوا ،والتمددَ

ة التددي تددرى مجموعهددا  ،فالقيددام بحفددظ الددوطن هددو السددبب فددي الشددرأ والسددؤدد  وعلددى األمددّ
اعتبددددار الدددوطن اعتبدددار الشدددخ  داره التددددي يحدددافظ عليهدددا ويقيهددددا  ،بمنزلدددة شدددخ  واحدددد 
 .(222) ويحميها من أّي سوء

ة الوطنيدددة رأى المرصدددفي ضدددرورة غرسدددها فدددي الناشدددئة     كأصدددل مدددن  ،ولتشدددكيل الُهويدددّ
"وعلددى سددائر المعلمددين أن يلهجددوا بكلمددة الوطنيددة ويحدداولوا التحقددق  يقددول: ،يددةأصددول الترب

بمعناها ويجعلوها أساس تعاليمهم وارشاداتهم ومدواعظهم فدي تدأليف القلدوب وتقويدة أسدباب 
 .(223) "ال مجايً  احقيقيً  االذي به تستحق أن يقال عليها وطنً  ،الجتماع الحقيقي

بل بالتربية العملية التي تحول القيم الوطنية  ،ول تتحقق الوطنية كقيمة عليا بالشعارات    
وقددد قدددم المرصددفي نمدداذج عمليددة لمددا بدده يددتم تكددوين الُخلددق الددوطني  ،إلددى سددلو  وممارسددة

مدددثال معلدددم الهندسدددة يقدددول للتلميدددذ الدددذي يحددداول تعليمددده هدددذا الفدددن  يقدددول: " ،عندددد الشدددباب 
اعلدم يدا بندي أندك إّنمدا تصدرأ نفديس عمدر  وتسدتعمل أوقدات شدبابك فدي تعلدّم والعمل به: 
إّل بمقدددار الضددرورة إلمسددا  الرمددق  ،صددفًحا عددن الطبيعددة ومقتضددياتها اضدداربً  ،هددذا الفددن

وحفددظ الحيدداة ألجددل أن ُتحسددن تأديددة خدمددة وطنيددة بهددا يددرى لددك الندداُس فدديهم مكددان ِرفعددة 
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تكدددون قدددد  نإذ  ،ويبدددادرون إلتمدددام مرامدددك ،كيسدددارعون فدددي تحصددديل أهوائددد ،ومحدددل جاللدددة
وإقامددة  ،لسددقي مددزارعهم ،عظمددت منفعتددك لهددم بمددا ترشدددهم إليدده مددن حفددر مجدداري الميدداه

وتتمدديم  ،وإصددالح الجسددور والطددرق وأحكددام األبنيددة وإتقانهددا ،القندداطر لمددا لهددا مددن المنددافع
وهددم  ،شددفوق رحدديموإذ تكددون لمددن يعمددل بددين يددديك تلددك األعمددال بمنزلددة أب  ،المرافددق فيهددا

ل تزال تتفكر  ،لك بمنزلة أبناء بررة مطيعين ل تشغلهم إل بما هو لهم ولك خير وصالح
لدديس لددك ول لهددم نظددر إل  ،فيمدا تجددود بدده أعمددالهم وَيسددُهل علدديهم مباشددرتها ويقددُرب تمامهددا

وتحصدديل المنددافع المشددتركة بينددك وبيددنهم وبددين إخوانددك  ،فددي أداء خدمددة الددوطن وعمارتدده
ة  ،وأبنائك وأبنائهم  ،وآبائك وآبائهم  ،إخوانهمو  ل كمدا هدو حاصدل فدي  ،الدذين هدم آحداد األمدّ

آحاد لديس اجتماعهدا إل مدن  ،فهي كما سلف شرحه ،المستحكمة الفتراق ،األّمة الصورية
فإنددك تددرى المهندددس يقابددل العملددة بقلددب عدددو  ،جهددة القهددر وضددبط الحكددم وخددوأ التلددف

ووجه بغيض ولسان فحش وهمدة جمدع دراهدم؛ ليسدمح لهدم بالشدروع فدي العمدل وتخليصدهم 
وذلدك إذا لدزم حفدر ترعدة أو تطهيدر جددول أو غيدر ذلدك مدن  ،من كرب التعطيدل والتعويدق

ول  ،إشدارتهل بإون العمدل ءاسدة المهنددس وأمدره فدال يبدد ئجمعدوا لده ناسدا تحدت ر  ،األعمدال
أخددذ فددي  ،فددإذا حصددلوا تحددت يددده ،ول يمضددون فيدده إل بتعريفدده ،ينصددرفون مندده إل بحكمدده

رسددددم وتخطدددديط وأشددددغال لدددديس مقصددددود منهددددا إل إطالددددة انتظددددارهم وتعددددويقهم عددددن أشددددغال 
خفددف عددنهم هددذا  ،فددإذا جمددع دراهمهددم ،يحددرج صدددورهم ويضدديق منافسددهم حتددىمعايشددهم؛ 

كددن بإهانددة واحتقددار وإفحددا  فددي القددول وإيددذاء بالفعددل ل ل ،الكددرب ومضددي بهددم فددي العمددل
 ،بددل لتمهيددد مقدددمات دراهددم صددرفهم إلددى بالدهددم ،انقضددائهلغددرض تحسددين العمددل وسددرعه 

ا والندداس لدده أهدداًل   ،إّنمددا هددو حددال أعددداء ،؟ ل و أفهددذا حددال مددن يعتبددر األرض لدده وطنددً
فالحدددذر الحدددذر يدددا بندددي مدددن أعمدددال هدددؤلء  ،عدددداوة لددديس لهدددا شدددكل فدددي العدددداوات الدنيويدددة

تثنيهم عن قبائح األفعدال ول  ةليس لهم مروء ،اإلنسانيةالذين ل حظ لهم في   ،المتوحشين
 ،يرجعددون لدددين يددردعهم عددن السدديئات... فبمثددل هددذا الكددالم المبنددي علددي أسدداس الوطنيددة
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حتدي يشدب المتعلِّمدون وقدد ُغرسدت فدي  ،ويحاولوا التحقق بمعنداه  ،ن يجب أن يلهج الُمعلِّمو 
وكدذلك  ،(224) فإّن ذلك أوان غراسدها"  ،والعادات الحميدة  الفاضلةطباعهم أصول األخالق  
 طائفة من طوائف األّمة.  ةوكل معلم في أي ،ومعلمو الجند  ،(225) يقول معلمو الطب 

 ،عدن الوطنيدة وحدب الدوطن ،(227)  وأديدب اسدحق  ،(226)  وبالرغم من حدديث الطهطداوي    
ا بددل كأسدداس مددن أسددس اإلصددالح وجددزء رئدديس  ،إّل أّن المرصددفي لددم يتحددد  عنهددا عرضددً

وفددي بددث الددوعي  ،وكدان تددأثيره العملددي واضدًحا فددي الثددورة العرابيدة ،مدن فلسددفته اإلصددالحية
وتالميدددذه فدددي دار  ،(1904-1839مي البدددارودي)الدددوطني لددددى أبنائهدددا مثدددل محمدددود سدددا

 (1904-1862) وحسددددن توفيددددق العدددددل ،(1915-1855) العلددددوم مثددددل حفنددددي ناصددددف
كمددا  ،(229) هدذا األخيددر الدذي أكددد أّن الوطنيدة لبددد أن تكدون أسدداس التربيدة والتعلدديم ،(228)

ر فدددددي محمدددددد خالدددددد)؟( وأرا ومحمدددددد مختدددددار)؟( فدددددي حديثددددده عدددددن  ،(230) ه التربويدددددةئدددددأثدددددّ
 .(231)الوطنية

 األصل الثالث: األدب أو األخالق المهنية:

كان المرصفي على دراية بترا  التربويين العرب والمسلمين الدذي يعبدر عدن المنحدى      
بجمعهددم بددين النظددر والتطبيددق واسددتنباطهم معددايير أخددالق المهنددة مددن  ،الفلسددفي التطبيقددي

وهدذا عددين مدا وجددده  ،(232) م مددع العقدل الجمعددي والثقافدة السددائدةءالخبدرة األدائيدة التددي تتدوا
 من احتكاكه المباشر بالغربيين خالل عمله كمعلم. 

ا واقددع مصددر فددي ذلددك الوقددت     فقددد غابددت فيدده األخددالق المهنيددة  –بددل وإلددى اآلن  –أمددّ
ولّما كان ذلك وفًقا لفلسفة المرصفي ُيعّد أحد أسدباب التندافر والخدتالأ بدين   ،بشكل كبير
فقد ذهب إلى أّن األخالق المهنيدة  ،من أسباب العداوة وضعف الدولة  اوسبب  ،أبناء الوطن

 ربية ودعامة من دعائم اإلصالح.أصل من أصول الت
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 ،والوطنيدة ،وحسدن المعرفدة ،اللتزام بحدود الوظيفدة ،ومن أهم أخالقيات المهنة عنده     
فدال يتخطاهدا  ،يقول: "وحقيقة األدب أْن يعدرأ كدل  حددود وظيفتده  ،وتحقيق المنفعة العامة
كمدا قدال صدلى   عليده وسدلم: "مدن  ،ويحسن إسالمه ،فيما ل يعنيه  حتى ل يكون داخاًل 

ر عدن تأديدة وظيفتده فُيعدّد مفرطدً  ويعدرض  ،احسن إسالم المرء تركه ما ل يعنيه"، ول ُيقصدِّ
ولهددددذا المعنددددى يشددددير مددددن يقددددول: "مددددن تمددددام جددددد  وقوفددددك عنددددد  ،نفسدددده للعتدددداب والعقدددداب 

 ،نافعدةواألسداس أن يكدون اشدتغال كدل طائفدة بأعمالهدا عدن معرفدة ومالحظدة   ،(233)حد "
 .(234) والحال األدب دون تقصير ،واألساس الوطنية

أّنه على كل ُمعلِّم أن يربي  التي يضعها المرصفي ،ومن قواعد تربية األخالق الِمهنّية    
تالميذه على احترام الِحَرأ جميعها طالما تفيد المجتمع فمن كُملدت تربيتده ل يدرى لخدمدة 

فالملددك ل يكددون فددي اعتبدداره بعيددد المنزلددة مددن حيددث الخدمددة عددن أي ُمحتددِرأ  ،حقددارة البتددة
ويشددد  ،(235)تدهفدي بقداء اإلنسدان وحسدن حيا داخداًل  ،احيدث كدان الكدل ضدروريً   ،حرفة  ةبأي

ا عدددن الوطنيدددة ه ُيعدددّد ُمحتقدددر المهندددة خارجدددً ومدددن  ،المرصدددفي علدددى هدددذه القاعددددة لدرجدددة أندددّ
والستفادة منه فيما يصلح  ،ووضع كل على قدر موضعه ،عدم التكبر -  أيًضا –القواعد 
ر ،لدده ه  ،بدددون احتقددار أو َتكبددّ وشدددد علددى وجددوب أن يعلددم الطالددب التواضددع والشددكر، وأنددّ

فدي الشدرأ بدين النداس لديس مدن  التفداوت وأّن  ،(236)عن غيدره إّل بحسدن عملده  اليس مميز 
وإنمدددا هدددو تفددداوت فدددي  ،اشدددرًفا يقتضدددي هواندددً  ،وتصدددنيف األعمدددال ،جهدددة أصدددول الوظدددائف

فالصدددغير يحتدددرم  ،واألدب توفيدددة كدددل رتبدددة حّقهدددا ،بواجدددب اعتبدددار وتعيدددين رتدددب  ،الشدددرأ
 .(237)والتابع يجّل المتبوع ،والمتعلِّم يحترم الُمعلٍّم ،الكبير
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       :خاتمةال

ل الباحدددث إلدددى أّن المرصدددفي     طدددرح رؤيدددة لبنددداء الدددوعي  مدددن خدددالل هدددذه الدراسدددة توصدددّ
وقدددراءة  ،اعتمدددت علدددى تقدددديم فلسددفة نفعيدددة واقعيدددة انطلقددت مدددن تحليدددل الطبيعددة اإلنسدددانية

وتكدوين الدولدة التدي تتأسدس  ،ورؤية تجديدية وواقعية فدي َفهدم الددين  ،واعية للتاريخ والواقع
مددن األسددس ل ُيبنددى الددوعي إل بوجودهددا وهددي:  اوطددرح عدددد  ،علددى فكددرة المنفعددة العامددة

وانتخب التربية آلية لتفعيل هذه  ،وبناء المفاهيم ،وفقه الواقع ،والنزعة العقلية العلمية ،النقد 
 األسس وترسيخها.

وضدددرورة  ،ة الدولدددة الوطنيدددةتوصدددلت الدراسدددة إلدددى المرصدددفي كدددان مدددن المؤيددددين لفكدددر  -
 ترسيخ الهوية الوطنية من خالل التربية. 

األمددر الددذي يجعلدده أحددد  ،هئددكشددفت الدراسددة عددن أصددالة فكددر المرصددفي وطرافددة آرا  -
قدم طرًحا مميًزا ُيثبت أصدالة الفكدر قد المجددين الذين يمكن اإلفادة منهم ليس لكونه 

ا يمكددن أن يسدداعد فددي واقعنددا الددراهن ،العربددي الحددديث  ه قددًدم فكددًرا حيددً الددذي مددا  ،بددل ألنددّ
وتتجلددى راهنيددة فكدر المرصددفي عنددد الباحددث فددي أكثددر  ،انفدك يعدديش المشددكالت نفسددها

 من منحى:
وبنددداء القدددوانين التدددي تخددددم هدددذا  ،تأسددديس الدولدددة علدددى مبددددأ المنفعدددة العامدددةاألول:   -

رع ول شك أن  ياب هذا المبدأ هد  ،المبدأ و مدا تعداني منده مجتمعاتندا التدي لدم تدزل تشدَ
 منذ قوانين محمد علي. ،القوانين تبًعا للمصالح الخاصة الفردية والفئوية

تأكيدددده علدددى قيددام الدولدددة علددى فكدددرة المواطندددة بوصددفها األسددداس األول لقيدددام  الثاااني: -
 . الدولة المدنية التي يكون النتماء فيها محدًدا بالمنفعة الوطنية العامة

ُض المرصدفي لمدا ُيسدمى بالدولدة الدينيدة وهدو المفهدوم الدذي أراده السدلطان   الثالث: - َرفدْ
عبد الحميد في أواخر القرن التاسع عشر وأشاعه تحت ما ُسّمي بالجامعدة اإلسدالمية 
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وحشددد لدده الكتددَّاب واألتبدداع يرّغبددون ويرهبددون كددل ذي فكددر ويدغدددغون مشدداعر الددرأي 
فلدم يعدرأ اإلسدالم هدذه الدولدة الدينيدة ول توجدد  ،لدينية لديدهالعام ويستغلون العاطفة ا

إّل فددي خيددال المتدداجرين بالدددين مددن هددذه الجماعددات التددي ظلددت ومددا تددزال حجددر عثددرة 
 في سبيل بناء الدولة الوطنية. 

تأكيددده بندداء ثقافددة التعدددد والحريددة المسددئولة المحدددودة بحدددود الصددالح الددوطني  الرابااع: -
والوطنيدة واألخالقيدة وهدو األمدر الدذي مدا يلندا نحتاجده فدي بنداء الدولدة والهوية الدينية  

التددي مددا يالددت تتددأرجح بددين تيددارين كالهمددا ل  ،الوطنيددة الحديثددة بمؤسسدداتها المختلفددة
 والتحديثي المتغربن. ،وهما التيار التقليدي المتمسلف ،ُيسهم في الصطفاأ الوطني

تأسيس عالقة الدولة مع غيرها بناء علدى المصدالح والمندافع الوطنيدة بعيدًدا   الخامس: -
عن األيدولوجيا أو العواطف الدينيدة، وهدو مدا ذهدب إليده ُثلدة مدن أعدالم الفكدر العربدي 

وهدو مدا اتخذتده الدولدة المصدرية مدؤخًرا بعدد  ،بعد ذلك وعلى رأسهم أحمد لطفي السديد 
 والقومية السحرية.  ،تبيا الخالفةأن ُأنهكت عبر قرن من الزمن في يو 

ّنها السبب األخطر في تفكدك الدولدة أرفضه قيام األحزاب الدينية التي رأى   السادس: -
 الوطنية وتحويلها إلى جماعات متقاتلة.

تأكيددده فكددرة حقددوق اإلنسددان وأّن فكددرة الدولددة قائمددة فددي األسدداس لتأكيددد هددذا  السااابع: -
يجددب تعّقلده وفهمدده مددن هدذا البدداب وهددو األمددر وأن الدددين جدداء مدن أجددل ذلددك و  ،الحدق

فكرامدددة اإلنسدددان هدددي األسددداس فدددي تأكيدددد الحدددس  ،الدددذي جددداءت بددده مقاصدددُد األديدددان
 تهموسددددالم الددددوطني مددددا لددددم يهدددددد الصددددالح العددددام أو يقددددع اإلضددددرار بددددأمن المددددواطنين

 .همواستقرار 
تأكيده التربية العملية ووضع خطة عامة للتربية ُتؤسدس علدى تأكيدد النتقدال   الثامن:  -

واحترام كرامة اإلنسان من خالل التربية  ،من النظر إلى العمل وتأصيل قيمة الوطنية
 العملية واألخالق المهنية.
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 ، 1ط  القاهرة،  الشروق،دار    عمارة،تحقيق وتقديم محمد  ,  3جا  ،محمد عبده: األعمال الكاملة  (102)
 .351-349ص: م،1993

 .83ص: ،المرجع السابق حسين المرصفي: (103)

 . 48ص: ،1ج ،حسين المرصفي: الوسيلة األدبية (104)

 . 53-49ص: ،نفسه (105)

 . 62 -49ص: ،نفسه ( 106)

 .62نفسه ، ص: (107)

 . 60ص: ،عبد العزيز الدسوقي: المرجع السابق (108)

 .64ص: ،حسين المرصفي: رسالة الكلم الثمان (109)

 . 65-64نفسه: ص: (110)

 .65ص: ،نفسه (111)

 .85ص: ،نفسه (112)

 .90ص: ،نفسه (113)

 .92ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (114)

 .94ص: ،نفسه (115)

 .94-93ص: ،نفسه  (116)
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 .96ص:  ،نفسه (117)

 .97ص: ،نفسه (118)

 . 100-99ص: ،نفسه (119)

 .94ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (120)

 . 103ص: ،نفسه (121)

 . 103-102ص: ،نفسه (122)

المخزومي:  (123)  باشا  األفغاني  محمد  الدين  جمال  صادر  ،خاطرات  ليوسف  العلمية   ، المطبعة 
 .339ص: ،م1931 ،بيروت

 . 435ص: ،محمد عبده: المرجع السابق (124)

العام:  (125)  بالنفع  عليهم  يعود  :يما  اإلسالم  أهل  نصيحة  درويش:  اإلسالم  أحمد   ،2جا  ،مجلة 
 . 41ص: ،م1898 ،فبراير

 . 108ص: ،نفسه ،حسين المرصفي: المرجع (126)

 . 72-71ص: ،المرجع السابقحسين المرصفي:  (127)

 .158ص: ،نفسه (128)

 . 78-76ص: ،نفسه (129)

 .69ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (130)

 ،القاهرة   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ةترجمة منى أبو سن   ،التسامح جون لوك: رسالة في   (131)
 .  65-64ص: ،2005
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التسامح  (132) في  هنرييت    ،فولتير: رسالة  والتوزيع  عبود،ترجمة  للنشر  بترا   ، 1ط  ،دمشق  ،دار 

 . 48-31ص: ،2009

 . 41-25ص: ،1892أغسطس  ،1س ،2ج ،مجلة األستاذ ،عبد هللا النديم: الحياة الوطنية  (133)

األنطاكي:  (134)  المسيح  والتساهل  عبد  الهالل  ،التعصب   ،1893يونيو    ،2س  ،10ج  ، مجلة 
 . 376-375ص:

 . 70-69ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (135)

 .132ص: ،نفسه (136)

 .133ص: ،نفسه (137)

الوطنية    (138) الجامعة  النديم:  هللا  األستاذ  والختالطعبد  مجلة  سبتمبر   ،1س  ،4ج  ،العمراني: 
 . 75ص: ،1892

 .61ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (139)

 . 60-59ص: ،علي عمر: مقدمة رسالة الكلم الثمان (140)

 ،أبريل   ،8عدد    ،مجلة إسالمية المعرفة  ،صالح إسماعيل: دراسة المفاهيم من زاوية فلسفية  (141)
 . 9ص: ،1997 ،2س

 .159ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق نفسه (142)

 . 11ص: ،صالح إسماعيل: المرجع نفسه (143)

 .72-71ص: ،المرجع نفسهحسين المرصفي:  (144)

 . 134ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (145)

 .91ص: ،نفسه (146)
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 . 123ص: ،نفسه (147)

 . 122ص: ،نفسه (148)

 .122ص: ،نفسه (149)

 .122ص: ،نفسه (150)

 . 69 ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (151)

 .109ص: ،نفسه (152)

 .109ص: ،نفسه (153)

 .119ص: ،نفسه  (154)

 .71ص: ،نفسه (155)

 . 72-71ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (156)

 . 104ص: ،نفسه (157)

 . 89-73ص: ،نفسه (158)

 .129ص: ،نفسه (159)

 . 84-81ص: ،نفسه (160)

المبارك  (161)  الجمعة  يوم  جالسة  صنوع:  المصرية   ،يعقوب  النظارات  سبتمبر   ،1عاا  ،جاريدة 
 . 2ص:،م1879

 . 158ص: ،م1871مارس  \آذار ،5جا ،مجلة الجنان  ،الجرائد فرنسيس مراش:  (162)

 . 14-13ص: ،لمرجع السابقمحمد عبده: ا (163)
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 . 52-50ص: ،م1884نيسان   3جا ،مجلة الطبيب ،الجرائد سعيد الخوري الشرتوني: (164)

 .65ص: ،م1889يونية \حزيران ،2جا ،مجلة اللطائف المصرية ،الجرائد شاهين مكاريوس: (165)

-208م, ص:1892,أكتوبر1310, ربيع أول  9مجلة األستاذ, جا  ،الجرائد  النديم:عبد هللا    (166)
209. 

 .3ص: ،م1897 مارس، جا البيان،مجلة  العدد، إبراهيم اليازجي: فاتحة  (167)

الصقال:  (168)  الشعوب  أنطون  وترتقي  األمم  تتقدم  األجيال  ،كيف  تموز    \يوليو  ،7عا  ،مجلة 
 . 97ص: ،م1897

 . 84-81ص: ،المرصفي: المرجع السابقحسين  (169)

 .134ص: ،نفسه (170)

 .134ص: ،نفسه (171)

 . 135-134ص: ،نفسه  (172)

 .135ص:  ،حسين المرصفي: المرجع السابق (173)

 العالمي، دار الكتاب    ،الدينتحليل وتحقيق عبد األمير شمس    ، اإلثمو البر    رسالةابن سينا:    (174)
 . 355ص: 354ص 1988، 1ط بيروت،

 .141-140ص: ،حسين المرصفي: المرجع نفسه (175)

 . 141ص: ،نفسه (176)

 . 28-27ص: ،محمد حافظ دياب: المرجع السابق (177)

 . 137ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (178)
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 . 149-148ص: ،نفسه (179)

 .148ص: ،نفسه (180)

الفراسة  ،م1882في    (181)  علم  في  السياسة  كتاب  طالب   ،ُطبع  أبي  بن  لمحمد 
وألف جرجي   ،من كتب في علم الفراسة  برزذكر :يه أ  ،ه( بمطبعة الوطن بمصر737األنصاري)ت:

الحديث الفراسة  علم  كتاب  مثل:    ،زيدان  :يه  كتب  من  وأهم  العلم  هذا  تاريخ  :يه  فليمون أأوضح 
:يه    ،وابن سينا  ،والشافعي  ،رسطوأ، و بقراطأو  ع  التوسَّ تم  اوكيف  العصور  حتى خلط    ،لوسطىفي 

نشر محمد راغب الطباخ 1929وفي  ، أصحابه بينه وبين النجامة والسحر، فامتأل بالخرافة واألوهام
مؤرًخا :يه    ،وكتاب جمل في أحكام الفراسة ألبي بكر الرازي في مجلد واحد  ،كتاب الفراسة ألفليمون 

 .لبداية هذا العلم

 .6-3ص: ،م1901 ،مصر ،مطبعة الهالل بالفجالة ،انظر: جورجي زيدان: علم الفراسة الحديثة

 وصححها محمدطبعها    ،في أحكام الفراسة  الرازي: جملبو بكر  أ  ،كتاب الفراسة  الحكيم:فليمون  أ  -
 .4-1ص: ،م1929 ،حلب ،في مطبعته العلمية ،راغب الطباخ

 .146-145ص: ،حسين المرصفي: المرجع نفسه (182)

طبع الصبي ويسبر    "ينبغي لمدبر الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن أولً   يقول ابن سينا:  (183)
تعرَّف قدر    الصناعاتقريحته ويختبر ذكاءه :يختار له الصناعات بحسب ذلك فإذا اختار له إحدى  

عليها ميله إليها ورغبته فيها ونظر هل جرت منه على عرفان أم ل وهل أواته وآلته مساعدة له  
ثم يبتٌّ العزم فإن ذلك أحزم في التدبير وأبعد من أن تذهب أيام الصبي :يما ل يؤاتيه    ،تهأم خاذل

السياسة كتاب  سينا:  ابن  وضبط    ،ضياًعا":  عليتقديم  إسبر  وتعليق  للطباعة    ،محمد  بدايات 
 . 88-87ص:  ،م2007 ،1ط ،سوريا ،والنشر

 . 145-144ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (184)

 . 146ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (185)
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إلى التراث اإلسالمي  (186) الطريق  -22ص:  ،م2005  2ط  ،القاهرة  ،نهضة مصر  ، على جمعة: 

23. 

وف: (187)  6-5ص: ،م1893أكتوبر /تشرين أول ،1جا ،مجلة المقتطف ،آمال المشرق  يعقوب صرُّ

 ،دراسة وتقديم عصمت نصار ،2ج ،شبلي شميل: مجموعة أعمال الدكتور شبلي شميل (188)
 . 70ص: ،2012 ،القاهرة ،الهيئة المصرية العامة للكتاب

 .51ص: ،1ج ،نفسه (189)

 . 158ص: ،السابقحسين المرصفي: المرجع   (190)

 .152ص: ،نفسه (191)

 . 153-152ص: ،نفسه (192)

 .158ص: ،نفسه (193)

 ،12جا  ،مجلة المقتطف ،أساس التقدم الحقيقي وحفظه بورتر:هارفي  (194)
 . 719-713ص: ،م1885سبتمبر\يلولأ

وف  (195) نمر:  ، يعقوب صرُّ العلماء  وفارس  المقتطف  ،جهاد   ،م1891مارس    \ آذار  ،6جا  ،مجلة 
 . 355ص:

شاهين:إ  (196)  الرتقاء  سكندر  المقتطف  ،ثمار  ثان    ،2جا،مجلة  م 1887نوفمبر  \تشرين 
 . 77-71ص:،

 . 105وص: ،88-87ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (197)

الدهريين  (198)  علي  الرد  ورسالة  األفغاني  الدين  جمال  الثائر  عبده:  الهالل  ،محمد   ، دار 
 . 185:ص ،م1999،القاهرة
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عبده:  (199)  والمدنية  محمد  العلم  مع  والنصرانية  عمارة  ،اإلسالم  محمد  النافذة   ،تقديم    ، مكتبة 

 . 157-155 ،84-83ص: ،2006 ،1ط ،القاهرة

النديم:  (200) هللا  واحد  عبد  والخلق  وتأخرنا  تقدموا  األستاذ  ؟بم   ، 1892نوفمبر    ،15جا  ،مجلة 
 . 238-237ص:

 2-1ص: ،م1895مارس  ،1531عا ،جريدة المؤيد ،الحالة الحاضرة في مصر علي يوسف: (201)

العظم:  (202)  اإلسالمي  رفيق  المنار  ،اإلصالح  الحجة  ،6جا  ،مجلة   ، م 1899بريل  أ  ،1316ذو 
 . 87-81ص:

أغسطس   ،ها1316ربيع أول    ،20عا  ،مجلة المنار  ،نهضة مسلمي الهند  محمد رشيد رضا:  (203)
 .370-369ص: ،م1898

 .158ص: ،المرجع نفسه حسين المرصفي: (204)

 . 151ص: ،نفسه (205)

 .150ص: ،نفسه (206)

 . 159-158ص: ،المرجع السابق حسين المرصفي: (207)

 . 159-158ص: ،نفسه (208)

 .86ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (209)

 . 2020فبراير7 ،عصمت نصار: حسين المرصفي والديكارتية المصرية (210)

 https://www.albawabhnews.com/3895710 

المنهج  (211)  عن  مقال  وتقديم  ،ديكارت:  وشرح  الخضيري   ،ترجمة  السلفية  ،محمود   ، المطبعة 
 .16ص: ،1930 ،القاهرة
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 .162-161ص: ،حسين المرصفي: المرجع نفسه (212)

 .159ص: ،نفسه (213)

 .161ص: ،نفسه (214)

(215) Parnell. Matthew Blair, Youth…Power…Egypt: The Development 

of Youth as a Sociopolitical Concept and Force in Egypt, 1805-1923 

(Unpublished. Ph.D. dissertation, University of Arkansas, August 2016) 

p:170. 

المركز القومي   ،ترجمة بدر الرفاعي  ،يثةروبرت هنتر: مصر الخديوية نشأة البيروقراطية الحد  (216)
 .99ص:  ،2005 ،القاهرة ،للترجمة

(217) Op.cit, p:171. 

الشرقية  (218) المطبعة  الثمان,  الكلم  رسالة  المرصفي:  الحجة    ،القاهرة  ، حسين   ، هاا  1298ذي 
 .65-58وص: ،29-16ص:

المنظور اإلصالحي  (219) المسلة الجتماعية في  الغني عماد: مقدمات    ،)المرصفي نموذًجا(  عبد 
 .144ص: ،2016أغسطس  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المستقبل العربي

 . 86-85)تحقيق أحمد زكريا الشلق(ص: ،المرجع السابق حسين المرصفي: (220)

 .:85ص ،حسين المرصفي: المرجع السابق (221)

 . 163-162ص: ،نفسه (222)

 . 164-163ص: ،نفسه (223)

 . 165-164ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (224)

 . 167-1666ص: ،نفسه (225)
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القاهرة    ،مكتبة األسرة ،1ج ،دراسة وتحقيق محمد عمارة ،رفاعة الطهطاوي: األعمال الكاملة (226)

 . 320-308ص: ،2010

 . 54-53ص: ،1886السكندرية)مصر(  ،مطبعة جريدة المحروسة ،أديب اسحق: الدرر (227)

 . 27ص: ،محمد حافظ دياب: المرجع السابق (228)

 ، دار الكتب والوثائق القومية ،دراسة محمد صابر عرب ،حسن توفيق العدل: الرحلة إلى برلين (229)
 . 163ص:  ،2008 ،القاهرة

 . 50-48ص: ،م1890هاا/1307 ،القاهرة ،التربية: مطبعة اآلداب محمد خالد: (230)

 . 23-2ص: ،ها1310 ،1ط ،القاهرة ،المطبعة العامرية الشرقية  ،محمد مختار: الوطنية( 231)

نبدأ  (232) جوه  من  نصار:  والتوزيع  ،عصمت  للنشر  -147ص:  ،2012  ،1ط  ،القاهرة  ،روافد 
148. 

 . 173ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (233)

 .274ص: ،نفسه  (234)

 . 167ص: ،حسين المرصفي: المرجع السابق (235)

 . 172-167ص: ،نفسه (236)

 . 175-174ص: ،نفسه (237)
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 المراجع

 . 1897مارس  ،1جد ،مجلة البيان ،إبراهيم اليايجي: فاتحة العدد ( 1)
السياسة  سينا:ابن  (  2) إسبر،كتاب  محمد  علي  وتعليق  للطباعة    ،تقديم وضبط  بدايات 

 .2007  ،1  ،سوريا ،والنشر
الكتاب   ،الدينتحليل وتحقيق عبد األمير شمس    ،اإلثمو البر    رسالةابن سينا:  (  3) دار 

 .  1988، 1  بيروت، العالمي،
العام: (  4) بالنفع  عليهم  يعود  فيما  اإلسالم  أهل  درويش: نصيحة  اإلسالم  أحمد   ،مجلة 
 .1898  ،فبراير ،2جد
 . 1886سكندرية)مصر(اإل  ،مطبعة جريدة المحروسة ،اسحق: الدررأديب ( 5)
 م. 1887نوفمبر \تشرين ثان  ،2جد  ،مجلة المقتطف ،ثمار الرتقاء سكندر شاهين:( إ6)
أ7) الفراسة  الحكيم:فليمون  (  الرايي:  ،كتاب  بكر  الفراسة  أبو  أحكام  في  طبعها    ،جمل 

 . 1929 ،حلب  ،في مطبعته العلمية ،راغب الطبا  وصححها محمد 
 .163م، ه:1887ديسمبر،   ،، كانون أول3جد ،القاهرةمجلة المقتطف،  النتقاد:( 8)

الصقال: الشعوب   أنطون  وترتقي  األمم  تتقدم  األجيال  ،كيف  تموي    \يوليو  ،7عد   ،مجلة 
1897. 
الدائم(  9) للسالم  كانط: مشروع  أمين  ،إيمانويل  العامة   ،ترجمة عثمان  المصرية  الهيئة 

 .2006  ،القاهرة ،للكتاب 
 ، مكتبة النهضة المصرية  ،توفيق الطويل: مذهب المنفعة العامة في فلسفة األخالق(  10)

 . 1953 ،1   ،القاهرة
مصر(  11) استعمار  ميتشل:  حسان  ،تيموثي  وأحمد  السباعي  بشير  مدارات   ،ترجمة 

 . 2013 ،2   ،القاهرة ،والنشر لألبحا  
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التقدم  بيوري:  ب.  ج.(  12) محمود   ،فكرة  حمدي  أحمد  خاكي  ،ترجمة  أحمد    ، مراجعة 
 . 1982ة، القاهر  ،المجلس األعلى للثقافة

  ، جان جا  شوفالييه: تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية(  13)
صاصيال عرب  محمد  والتوييع  ،ترجمة  والنشر  للدراسات  الجامعية    ، بيروت   ،المؤسسة 

 2، 1993 . 
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Abstract 

This paper investigates the issue of building awareness and 

national identity in the works of Sheikh Hussein Al-Marsafi (1810 

– 1890 AD). Al-Marsafi had a vision for building awareness based 

on a realistic utilitarian philosophy stemming from an analysis of 

human nature, and a mindful reading of history and reality, as well 

as a modern and genuine regenerative understanding of religion 

and the formation of the national state through dealing with a 

number of points. 

• First: reading his philosophy on human nature and urbanization 

in which he explains the origin of human nature and the dialectic 

of competition and assistance and their relation to the formation of 

the national state.  Al-Marsafi sees that enmity is a priori element 

in man, its laws together with the role played by religion and 

utilitarianism are bases for international relations. 

• Second: The foundations of awareness according Al-Marsafi 

are four: criticism, scientific reasoning, reality and constructing 

concepts.  
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• Third: Al-Marsafi’s sees that education is the main mechanism 

of building awareness especially in stage of building the 

homeland, then comes the rest of mechanisms. The researcher 

concentrates more on the concept of education and its purpose, 

then on the teacher and the learner, human planning, the cognitive 

model and self-affirmation. Then, the researcher presents the three 

principles of reform and happiness in Al-Marsafi's works which 

may be summed up in:  

1- Definition of happiness and morality,  

2- Nationalist identity and practical education,  

3- Professional ethics.  

Keywords: Awareness, Hussein Al-Marsafi, Nationalist identity, 

Human urbanization. 

 


