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يصدر هذا الكتاب ضمن مشروع معريف طموح، تبنته         
جائزة امللك   " مها     ،ونفذته مؤسستان ثقافيتان كبريتان      

  يف باريس، ممثالً   "معهد العامل العريب  "بالرياض، و "  يصلف
يهدف هذا املشروع إىل التعريف مبائة      ".  كرسي املعهد "يف  

 سامهوا يف تقدمي     ، من العرب والفرنسيني،    عامل وباحث 
 لقد كرس هؤالء الباحثون واملثقفون،    .  إحدى الثقافتني لألخرى  

احلوار  جهودهم لتعزيز خمتلف أشكال      ،العرب والفرنسيون 
 خالل القرنني   ، والتفاعل اخلالق بني ضفيت املتوسط     ،اجلاد

وبفضل منجزام االستثنائية استحقوا االحتفاء        .  املاضيني
لتعريف م ا و  والكتابة عنهم، من أجل ختليد ذكراهم،      م،

 نأمل أن ينظروا إليهم باعتبارهم       ؛ اليت لدى األجيال التالية  
 املستقبل،  مسالكء  رموزا مشعة، تلهم العقول، وتضي      

 لكل من يعي أن الثقافة مبكوناا العلمية والفكرية واجلمالية،          
 .  بني البشروالتعاونهي الطريق األمثل للتعارف 

اختيار ستني شخصية عربية، وأربعني شخصية فرنسية،       
جاء نتيجة لعمل مهين متصل، بذلته جلنة علمية مشتركة             
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األمساء املختارة  حرصت اللجنة أن تكون     .   أشهر مدارعلى  
 ممثلة، قدر املمكن، ملختلف الفترات التارخيية، والتخصصات      

إننا ندرك متاما   .  املعرفية، والتوجهات الفكرية واإلبداعية    
 ولو كتبنا عن ألف شخصية وأكثر،      .  أن يف كل اختيار خماطرة     

 .  فسيظل هناك أعالم يستحقون احلضور ضمن هذه السلسلة

ايف إىل قارئ عام يقظ، قد        يتوجه هذا املشروع الثق    
يدفعه فضوله إىل املزيد من البحث املعمق يف منجزات             
هؤالء الوسطاء الثقافيني، الذين طاملا استمتعنا بكتابام،         

 .  وأفدنا من أفكارهم الغنية اددة

 تدشينائة مشعة،   اإا قناعة من املؤسستني بإضاءة م       
ا، وهنا حيقق   لعمل مفتوح، نأمل أن يتممه آخرون من بعدن       

 .  ونبالًاملشروع أهدافه األكثر مجاالً

خالص التقدير للمؤلفني، الذين آمنوا معنا بالفكرة،          
  والشكر األوفر لصاحب السمو امللكي     .وسامهوا يف حتقيقها  

 والسيد جاك    ،األمري خالد الفيصل، رئيس هيئه اجلائزة        
. روعـا ومتابعتهما للمش   ـد، لدعمهم ـغ، رئيس املعه   ـالن

 .ملوفقواهللا ا

 عبد العزيز السبيل                     معجب الزهراين
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  )غوستاف لوبون (الطبيب واملؤرخ الفرنسي       يكون  قد
Gustave le Bon ًبعض أطروحاته،    يف  للجدل  مثريةً   شخصية

 أكثر  أحد  كان  لكنه  بل يف تعدد ااالت اليت تناوهلا،       
حينه، وما زالت    الفكرية اليت أثرت اتمع يف          العقول

 :بعض أفكاره مرجعاً علمياً مهماً، وقد متيز بكونه

 للعديد  ومؤلفاً  االختصاصات،  متعدد  عاملياً  مفكراً -
 يف ااالت الطبية والفكرية والسيكولوجية      الكتب  من

 . االجتماعية واحلضارات اإلنسانية

 .  متبنياً للمنهج املوضوعي يف أطروحاته -

 .  واإلسالمية بطريقة منصفةتقدميه للحضارة العربية -

 حمذراً ،"اآلري الساللة بأسطورة "أعماله يف تنديده -
 .االستعمار القومي أهداف من

 .)1(تنبؤه بكارثة احلرب العاملية األوىل -
                                          

 ستكون  ألا  مميتة؛  ستكون  األوىل  العاملية  احلرب  بأنَّ  لوبون  غوستاف  تنبأ  (1)
 انظر كتابه .  املهنيني  النظاميني  للجنود  وليست  املدربني  غري  للمجندين  حرباً

 .)1898 ("االشتراكي النفس علم"
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تأثريه الفكري على العديد من القادة السياسيني             -
  .  )1(املؤثرين يف العامل بالرغم من توجهام

 بني يدينا يأيت ضمن سلسلة       ومبا أنَّ هذا العمل الذي     
شخصيات كان هلا تأثري يف التواصل بني الثقافتني العربية            

 بالتعاون  فيصل  امللك  جائزة  مشروع  والفرنكوفونية، ضمن 
 مائة  "مشروع  بإطالق  باريس  يف  العريب  العامل  معهد  مع

ويقدم العلماء والدارسني الفرنسيني الذين        ،"وكتاب  كتاب
 الثقافتني الفرنسية والعربية، فسوف     أسهموا يف التواصل بني   

نركز على جانب من أعماله عن احلضارة العربية يف هذا              
وبالرجوع للماضي يف الثقافة اإلسالمية جند على         .  السياق

 طغت  اًطبيببوصفه   بكر الرازي      أيب ة شهر سبيل املثال بأنَّ  
الينوس جب" فعلى حني أنه لقب      اً،فيلسوفبوصفه  على شهرته   

د أنكر عليه املنكرون، يف حياته كما يف               فق ،"العرب
  هكذا كان العاملُ الفرنسي غوستاف     .مماته، صفة الفيلسوف  

للجدل، متعدد ااالت، تبادل         مثريةً شخصيةًلوبون  
الكثري من الرسائل مع عدد من مفكري عصره، سواء                

                                          
 بداية  يف  خصوصاً  مهماً  دوراً  اجلماهري  سيكولوجية  يف  الواردة  األفكار   أدت (1)

 تأثري، بالرغم ذات اليوم إىل شهرة األكثر أعماله بعض تزال وال العشرين، القرن
، وسوف  "اجلماهري  سيكولوجية  "كتاب  يف  كما  نشرها،  على  عام  مائة  مضي  من

 .نورد يف ثنايا الكتاب فقرة عن تأثريه
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، الدين ضد رجال رؤيةكان لديه و.  املخالف لرأيه أم املؤيد   
  من مناهضي    وكان واحداً   نة املسيحية، خصوصاً يف الديا   

مبحاباة من مفكري ومثقفي أوروبا       البعضامه  .  االستعمار
  والالفت أنَّ  ، عن متابعة أعماله   ، وعزفوا العرب واملسلمني 

 . )1(غالبيتهم كانوا من املتعصبني ضد العرب

אאW 

 الغربيني  املستعمرين  استيالء  عشر  التاسع  القرن  شهد
اإلسالمي، بل إن استيالء كل       العامل  من  شاسعة  مناطق  على

من إجنلترا على اهلند، وفرنسا على اجلزائر بشكل كامل            
م، وسبقتهم هولندا يف االستيالء      1857كانا يف نفس العام      

ونعتقد بأن العديد من        .  على إندونيسيا بوقت كبري       
املستشرقني كان هدفه اكتشاف مكنونات الشرق العلمية           

 قيقها، ويف ذات الوقت بدون شك، فقد        واحلضارية وحت 
االستشراقي، ولن نسترسل يف       التراث  من  االستعمار  أفاد

 .هذا السياق كونه ليس موضوعنا هنا

                                          
 إىل  الدعوة  «وكتابه  أرنولد  توماس  ون مثل الربيطاين  ام من سار على ج لوب       (1)

 محل  مما  اإلسالمي،  يف الدين   التسامح  عظمة  فيه  بين  الذي)  1896  (»اإلسالم
 واامه به الطعن على منهم، املبشرين خصوصاً املتعصبني، املستشرقني معظم
 .املسلمني مبحاباة
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 باالستعمار، وعليه   ذاكرتنا  يف  االستشراق  لقد ارتبط 
 حتقيق  ودورهم يف   الغرب  علماء  القيمة العلمية لبعض    جتاهلنا
وكما كان للحضارة       العريب واإلسالمي ودراسته،      التراث

اإلسالمية إبان عظمتها حفظ التراث اإلنساين القدمي، ونقله           
وتطويره، كان الفضل يف نظري لكثري من املستشرقني،              
خصوصاً أصحاب املنهج العلمي املنصف إبان فترة                

 من  منه  الكثري  محاية  االحنطاط للحضارة العربية الحقاً، يف     
  .واملنهجية يةوالعلم املادية قدرام بسبب الضياع،

وال بد من هذه الوقفة قبل االسترسال بالتعريف                
بشخصية هذا الكتاب وأعماله ودوره فيما نقل عن الثقافة            

 ما  أبصروا  مؤرخني  من  أوروبا  تخلُ  مل.  العربية واإلسالمية 
 احلضارة  على  اإلنسانية  احلضارة  يف  فضل  من  للمسلمني
 بفضل  تشيد  منصفة  ودراسات  كتباً  فألفوا  األوروبية؛
 .إنكاره ميكن ال الذي املسلمني

 العرب  الكتاب  من  القراءات  تعددت  السياق،  هذا  ويف
 أمثال  منهم،  للمنصفني  مؤيد  بني  املستشرقني  ألعمال

 مبدأ  من  انطالقاً  مجيعاً،  هلم  والرافضني  غوستاف لوبون 
 والدراسات  الكتب  أغلب   لقد تطرقت   .نواياهم  يف  الشك
 عدم  ذلك  ومرد  كبرية،  بسلبية  اقاالستشر  حول  العربية
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 السياقات  من  للتحقق  األصل  نصوص  أخذ  على  القدرة
 ملا  تكرار  دون  ذاك  أو  هذا  املستشرق  لدى  ورد  ملا  الدقيقة
إىل   نشري  ما  بقدر  االستشراق  عن  ندافع  ال  هنا  وحنن  سبق،
 وكتبوا  منصفاً  كان  املستشرقني  من  عدداً  بأنَّ  مهم  جانب

 فترة  يف  العربية  احلضارة  كنوز  معظم  لنا  ونقلوا  مبوضوعية،
: أمثال  (عشر  التاسع  القرن  خصوصاً  الكبري،  االحنطاط
 من  ولعل  ،)هونكه، وغريهم   زجيريد  لوبون،  غوستاف
 ال  .السليم  بالشكل  وتوظيفها  اإلجيابيات  على  التركيز  املفيد

ننكر بأنَّ عدداً آخر من املستشرقني كتب عن احلضارة               
كام السلبية املسبقة، وقد كان من بني        العربية مغموراً باألح  

أبناء جلدتنا من جاراهم يف ذلك، ونعتقد بأنَّ خري رد                
 .عليهم هو جتاهلهم وإبراز أعمال أولئك املنصفني منهم

 احلضارة  بأنَّ  املستشرقني  من  املنصفون  اعترف
 احلجر  إرساء  يف  الفضل  صاحبة  هي  كانت  اإلسالمية
ثة، بإسهاماا العظيمة    احلدي  األوروبية  للحضارة  األساس

 والرياضيات  والكيمياء  الطب  يف مجيع ااالت، ومنها    
 .والفلك وغريها والفيزياء

 ،"لوبون  غوستاف  "  مؤلفنا  شخصية  جانب  إىل  هنا  نذكر
 :احلصر ال املثال سبيل على بعضهم
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سديو  "،"Thomas Walker Arnold  أرنولد  توماس "
Sédillot"،"  هونكه  زيغريد  Sigrid Hunke" سارتون  ، جورج 

George Sarton وغريهم   . 

عندما كلفت ذا العمل تساءلت يف ظل املعطيات              
العاملية احلالية واملفهومات املطروحة من إرهاب                 

 مقارنة  ماذا يدرس املستشرقون الفرنسيون اليوم     ،  )1(وسياقاته
ناهيك عما يطرحه غريهم لدى اإلجنلوساكسون        ؟  بسابقيهم

من حنن؟ حتديات اهلوية    (اجلديد  )  نجتونهنت( يف كتاب    كما
. )صدام احلضارات ( كتابه السابق      أو يف  ،)الوطنية األمريكية 

لألسف، التوجه لدى معظم املستشرقني اآلن يف معظمه هو          
وبصورة !  ! وصياغة مفهومات بسياقات تأزمية      اإلرهابعن  

 يبنون أحكامهم على      أدق كان معظم املستشرقني القدماء       
ل قراءة آثار هذا الشرق املعرفية والعلمية           الشرق من خال   

معظم   بينما،   كما هو احلال مع غوستاف لوبون         )2(واألدبية
                                          

 ودور  املفهوم  عوملة:  ركان لنا دراسة عن حرب املصطلحات ومفاهيمها، انظ         (1)
 العدد  فيلولوجي،  جملة.  أمنوذجاً  السياسي  اخلطاب  يف  املصطلحات  :الترمجة
XLVI م2006 يونية. 

 هذه  م، وخرجت 1873  سنة  باريس  يف  عقد  العامل  يف  لالستشراق  مؤمتر  أول  (2)
 وقدموا  واإلسالمي،  بالتراث العريب   عنوا  الذين  املستشرقني  من  عدداً  املدرسة
وعليه ال نعمم بسلبية مجيع املستشرقني حنو احلضارة العربية           .  همةم  دراسات

 =: عن رينان  انظر حماضرة .  وبال شك كان منهم خالف ذلك           .واإلسالمية



 

 17

 جلّها،  املستشرقني اجلدد يستندون إىل معارف ثانوية يستقون      
 )1( من مصادر إعالمية تتسم بالتسطيح       إن مل تكن مجيعها،    

  ولعل هذا املشروع يعيد األمور لنصاا السليم           ،والتعميم
إلبراز السمات النرية لدى احلضارتني العربية والفرنكوفونية،        
ومنطلقاً ملشاريع أخرى بني العرب وبقية الثقافات لتجسيد            

 .نقاط التالقي من أجل اإلنسانية

אאW 

ال شك بأنَّ لوبون كان أحد أهم مفكري أوروبا إبان              
ات ولقد شهد انتصار العلم وأزم         القرن التاسع عشر،    

. األنظمة السياسية وظهور تيارات جديدة كاالشتراكية، اخل       
كيف ال  .  مل ينل حقه من أبناء جلدته أوالً ناهيك عن غريهم         

وهو الذي أثَّرت أفكاره على مثقفني وقادة سياسيني بارزين          
تاركاً إرثاً علمياً عاملياً مهماً يف عدة جماالتٍ، وال زالت             

إذا كان قد حقق شهرة       و.  بعض أفكاره مؤثرة حىت اليوم      
                                          

 أهم  إحدى  29/03/1883  يوم  السوربون  يف  ألقيت  اليت"  والعلم  اإلسالمية"
 كان  م،اإلسال  جتاه  -السلبية  مواقفه  الفرنسي  املستشرق  فيها  أبرز  اليت  احملطات

 يف  عليه  رد  الذي)  1897  -  1838  (األفغاين حينئذ   الدين  مجال  فرنسا  يف
 .18/5/1883يف  »Le Débat  «صحيفة

 العرب  اجلديد  االستشراق  يصور  كيف  –اإلسالم  كراهية  «صاحل  فخري:  انظر  (1)
 .2016، )ناشرون -للعلوم العربية الدار (»واملسلمني

=
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حيث حنا جانب     "  سيكولوجية اجلماهري  "واسعة بكتابه     
 نظم  عن  أورده  فيما  الدراسات االجتماعية عليه، نعتقد     

 حضارة العرب، يف   :  انظر(  واالجتماعية  السياسية  العرب
من العوامل اليت      )393  ص  الثالث  الفصل  الباب الثالث 

 فيها لينجز تماعيةاالج العلوم بعمق يف والبحث  للكتابة  قادته
 ."اجلماهري سيكلوجية" أبرزها كما أسلفنا كان كتب عدة

لقد ظهر غوستاف لوبون يف فترة كان العامل العريب             
واإلسالمي يعيشان فترة احنطاط، وندر ما متَّ رصده عن             

" حضارة العرب "أوضاعهم حينها، فكان عمله الكبري كتاب        
ها، ونشري هنا بأنَّ     تسجيالً لفترة القرن التاسع عشر وما قبل        

 يورد  الدكتور لوبون يف أعماله عن احلضارة العربية كان           
السري، خصوصاً    يف  عنهم  ورد  ملا  األشخاص  توصيف

 وأما  ").حضارة العرب "انظر قائمة مراجع كتابه     (العربية منها   
 آلة  ونقلته  شخصياً  عليها  فوقف  احلضارة،  على  الشواهد

 على  نقش  فما  "مبدأ  لىع  سار  لقد.  تصويره بإبداعٍ كبري   
ويف نظري أنه وفق    .  )1("الكتب  يف  جاء  مما  أفصح  احلجارة

يف معظم ما نقله، ومل يصب يف بعضها وهي قليلة، وكانت       
لقد كان من امللفت    .  معظم حتليالته موضوعية بشكلٍ كبري    

                                          
 205 ، حضارة العرب، ص)يترترمجة عادل زع(غوستاف لوبون،  (1)
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للنظر يف عمل لوبون، بل نقطة قوته، تسجيل كيف توالت           
     ا العلمية وأثرها على      احلضارة العربية، ورصد إجنازا
 .العامل، وليس سرد قصص من التاريخ

 احلضارة  عن  األقدمني  معظم كتب   على  اطلعت   لقد
 ابن خلدون وابن حزم واملسعودي والطربي وابن         :مثل  العربية

ومجيعها تتحدث عن الفترة اليت         هشام واهلمداين وغريهم،   
 رغم  -  فيها  جتد  ولن  عاشتها، وبسرد تارخيي يف جممله،      

ملعامل   استشهادات وصور موثقة     من -قيمتها العلمية الكبرية     
 ."حضارة العرب"لوبون يف كتابه  أورده ما احلضارة العربية مثل

אאאW 
 قدمية،  عصور  إىل  والتواصل  االتصال  أمهية  ترجع

 وسائل  إلجياد  ملحة  حاجة  هناك  أن  اإلنسان  وجد  حيث
 خالل  من  التواصل  فبدأ  خاص،األش  بني  االتصال  تتيح

 ما  إىل  وصلت  أن  إىل  وسائله  تطورت  ثُم  املكتوبة،  الرسائل
 .االجتماعي وغريها للتواصل مواقع من اآلن، عليه هي

 بيئته  اإلنسان أي إا وليدة     صنع  نتاج  فهي  )1(أما الثقافة 
                                          

تعددت التعريفات ملصطلح الثقافة، وميكن الرجوع على سبيل املثال ال                  (1)
 E –talor ،Kilpatrickاحلصر إىل كل من 
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البيئات، وقد    أفرادها، لذلك ختتلف باختالف       وتفاعل
د من ذلك يف ظل الثورة الرقمية         يذهب مفهوم الثقافة أبع    

 .وحتول العامل إىل قرية كونية

 التواصل  أشكال  من  شكل  الثقافات  عرب  التواصل   إنّ
 اللّغة  خمتلفيت  )1(ثقافتني  بني  التواصل  حالة  اإلنساين، ويف 

ضافسلباً أو   الثقافات  بني  التواصل  يف  تؤثّر  أخرى  عواملُ  ت 
 .النمطية والصور لثقايفوا اللغوي التباين أمهُّها إجياباً؛

قد يكون هذا     :  وقبل اخلتام هلذه املقدمة نقول         
املشروع الذي يعد هذا الكتاب جزءاً منه نوعاً مميزاً من              

 .الثقايف أو احلضاري احلوار

 أخرياً هذا العمل ليس دراسة، بل حماولة للتعريف            
بأحد أهم املستشرقني الذين كان هلم بصمةٌ يف الثقافتني             

قدمه هذا العامل     الذي  وفونية والعربية اإلسالمية، فما   الفرنك
 املستشرق للثقافتني؟  

إننا سنسعى يف هذا الكتاب الذي بني أيدينا لإلجابة عن          
التساؤل السابق وغريه، من خالل التعريف ذا العامل              

                                          
 قصور  ، هيئة "الثقافات  عرب  والتواصل  البالغة  "اللطيف،  عبد  عماد:  انظر  (1)

 2012القاهرة،  الثقافة،
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املستشرق الفرنسي، وإبراز أعماله اليت تركت بصمة              
وفونية والعربية اإلسالمية    إجيابية رائدة يف الثقافتني الفرنك      

 . وباهللا التوفيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22

 
 "خلفنا وليس أمامنا فهو ، ما مكان يف الذهيب العصر كان إذا" 

 غوستاف لوبون

 

1K2(،)1(א( 

 ن يف مقاطعة نوجو     Gustav Le Boneغوستاف لوبون   ولد
يف فرنسا  ة النورماندي   مبنطق)  Nogent-le-Rotrou(لوروترو  

Eure-et-Loir, France  بورجوازية عائلة   يف م1841 مايو   7  يف 
. العقاري  حمافظ الرهن  يشغل وظيفة   والده  وكان.  صغرية

  طب  يف كلية  درس، مث   Toursدرس الثانوية يف مدينة تور       
 م1866باريس، حيث حصل على درجة دكتور، ويف عام           

. "املبكر  والدفن  لظاهرا  املوت"الرئيسية    أعماله  أول  ظهر
إىل جمال      بعدها بسنوات عدة يف جمال الطب            توجه

 . وعكف على دراسات علم النفس،ألنثروبولوجياا

 من  العديد  مع  1869  إىل  1862  عام  من  لوبون،  وتعاون
                                          

(1) https://www.denistouret.net/ideologues/Le_Bon.html  
(2) http://www.korpa.fr/lebon/avantpropos.htm  
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 الرضع،  وفيات  حول  له دراسات   تظهر  حيث  الدوريات،
 وعالج  الكولريا،  وعالج  ،  التبغ  ودخان  ،  الكحول  وإدمان

 أن  يف  احلق  أكسبته  األعمال  هذه.  ذلك  إىل  وما  االختناق،
 للرئيس  نائباً  انتخب  (العملي  الطب  مجعية  يف  عضواً  ينتخب

 عن  أن يتوقف   ، دون )1880  عام  يف  ورئيساً  1879  عام  يف
 وأنشأ  أحباثه،  جمال  بتنويع  ومتيز  الطيب،  اإلرشادي  العمل
 يزياء،والف  الكيمياء،  وتعلم  بباريس،  شقته  يف  خمترباً

 .والبصريات

 ثقافية  يف الواقع، كان الطبيب غوستاف لوبون موسوعة      
 اخلدمة  يف  مت جتنيد لوبون    .نتاجه  ووفرة  اهتماماته،  بتنوع

 يف  وشارك  م،1871-1870  حرب  خالل  للجيش  الصحية
 العاصمة  حصار  خالل  ،Champignyشامبين     معركة

حيث منح    اجلرحى،  إجالء  فرق  من  العديد  وقاد  باريس،
تالياً   أهلمه  النشاط  هذا.  الشرف  جوقة  فارس  لقب  لى ذلك ع

 . "واجلرحى للجندي العملية النظافة": مقالة بعنوان

 فك احلصار عن باريس     أعقب  الذي  الدموي  القمع  مثّل
 العنف، ووفر مشهد      أشكال  جلميع  عميقًا  لديه كرها  
 أعماله  ألكثر  مادةً علميةً    له  الشعبية  واحلواجز  الغضب
 .)1895 ("كولوجية اجلماهريسي": شهرة
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يف عدد من ااالت    فرنسي  الؤرخ  املطبيب و  ال  كتب
اآلثار ف   الفيزياء،  يف علم   العلمية، بدأها بعلم الطب، مث      

 .، وانتهى بعلم االجتماعوعلم األنثروبولوجيا

اهتم       من أوائل  كان  ، و  بعلم احلضارات بشكلٍ عام
 د فضلٍ للحضارةِ   املؤرخني األوربيني الذين اعترفوا بوجو      

 ،بالطب النفسي      اهتم  .اإلسالمية على العامل الغريب       
 العديد  من إصدار   مما مكّنه   ،وخصوصا السلوك اجلماعي  

املهم إىل أن كتب كتابه        يف هذا اال      من األحباث    
 ، الذي حقق له مسعة علمية عالية      ،"سيكولوجية اجلماهري "

علم نفسية  "، ولذا يعد لوبون مؤسس         وكان األسبق فيه   
 وحبثاً، وتناولت   )1( كتاباً 60أجنز ما يفوق عن      ".  اجلماهري

 أعماله جماالت الطب واحلضارة والتاريخ واآلثار واتمع،       
ولقد امتد حينئذٍ تأثريه الفكري أيضاً على السياسيني                
البارزين، مثل موسوليين وهتلر وتشرشل وروزفلت              

 .  وديغول، وغريهم

 

 

                                          
 .انظر ملحق الكتاب بقائمة أعمال غوستاف لوبون (1)
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 :احلادة االضطرابات  وقرنغوستاف لوبون. 1.1

 املتغريات  فترة  فرنسا  يف  عشر  التاسع  القرن  يعترب
السياسي، حيث عاشت فرنسا        االستقرار  وعدم  العميقة

 :حينئذ أربعة أنظمة متغرية

 .اإلمرباطورية -
 .امللكية عودة -
 .الثانية اجلمهورية -
 .الثانية اإلمرباطورية -
 .الثالثة اجلمهورية -

يت عاش فيها لوبون، نعرض        وملعرفة بيئة احلقبة ال    
يف .  جلانب من واقع القرن التاسع عشر السياسي واملعريف        

الواقع، برز غوستاف لوبون بأفكاره خالل األحداث الكربى        
 .)1(إبان القرن التاسع عشر

ولفهم شخصية غوستاف لوبن البد من فهم البيئة اليت          
عليه .    نشأ فيها، خصوصاً األحداث السياسية واتمعية      

 من  سنلقي الضوء بشكل خمتصر على تلك احلقبة، فبالرغم       
إالّ أن املتمردين     م،1789  عام  يف  انتهت  الفرنسية  الثورة  أن

                                          
(1) https://french.hku.hk/starters/histoire/lang2002_histoire_19e.htm  
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. م1799  عام  احلاملني بعودة النظام القدمي ثاروا من جديد        
 اتمع  والتقنية  العلمية  االضطرابات  غريت  نفسه،  الوقت  يف

 حمافظة  وأقل  حركة  أكثر  جديدة  حيث ظهرت طبقة    الفرنسي،
 من  والعمال، واستفادت   الربوليتاريا  الفالحني، وهي طبقة    من

وبالتايل   البالد،  شؤون  يف  الدين  ورجال  النبالء  نفوذ  ضعف
 اية  إالّ أنه بعد    .  الصناعية  التنمية  أدى ذلك إىل حتفيز      

هلذه التنمية،    بطيئة  طفرات  حدثت  النابليونية،  الطموحات
 كل  مفاجئ  بشكل  تعود  اليت  توالتمزقا  األزمات  وذلك بسبب 

  . سنة يف القرن نفسه عشرين

 التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة
 ااالت،  مجيع  يف  للعلم  مذهالً  شهد تقدماً    عشر

 ظهور  وصاحبه  الصناعي،  للنشاط  املتعددة  تطبيقاته  وخاصة
 الذين  التنوير،  عصر  فالسفة  مع  متاشياً  العقالين  الفكر

 كونت  أوغست  مثل  اخلرافات،  على  العقل  تفوق  عن  فعوادا
 آخرون  منظرون  يستنبط  أخرى،  ناحية  من).  1798-1857(

 من  املستوحاة  العنصرية  النظريات  حنو  اجلديدة  الروح  هذه
 ذه  أيضا  األديب  اإلنتاج  ومتيز.  الداروينية  التطور  نظرية
 وفلوبري، وبشكل   بلزاك  أعمال  يف  اجلديدة، كما   الروح
 .زوال وإميل غونكور، واألخوين موباسان، كتابات مع أكرب
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هكذا عاش لوبون كما ورد يف ظل أحداث سياسية             
وعلمية كربى، ويف التايل بعض األحداث الكبرية اليت             

 :حدثت يف القرن التاسع عشر

 .حروب نابليون يف أوروبا -

 نابليون  بسمارك لفرنسا، واعتقال     بروسيا  حرب -
 قبل  من  باريس  اصرةوحم  م،1870  يف  الثالث
 .الربوسية القوات

 لالحتفال  غريب  حديد  هيكل  بناء  بدأ  م1887  عام -
اكتمل هذا    عامني،  وبعد.  لفرنسا  الصناعية  بالقدرة

 .إيفل برج اهليكل املسمى حالياً

 .ذروا الفرنسية االستعمارية اإلمرباطورية بلوغ -

الستكشافات العلمية العظيمة يف بداية        أيضاً ا عاصر  
 :)1(إبان القرن التاسع عشر، على سبيل املثال  املهنيةحياته

الكهربائية، عن طريق الساندرو فولتا،           البطارية -
 .م1800

 .م1826التصوير،  -

                                          
(1)https://fr.vikidia.org/wiki/Grandes_d%C3%A9couvertes 

_et_inventions_scientifiques  
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 .م1837الربقية، بواسطة سامؤيل مورس،  -

 .م1860اهلاتف،  -

 .م1866الديناميت، ومكتشفه ألفريد نوبل،  -

الكهربائي، بواسطة توماس أديسون،         املصباح -
 .م1879

إىل جانب حبه للسفر والتجوال، خصوصاً يف          كان  و
د شخصية   جس ، أن )أوروبا، أفريقيا وآسيا  (القارات القدمية   

 . السفر يف خدمة العلموظفاملستكشف الذي ي

وبالرغم من تعدد موهبته وغزارة إنتاجه املعريف، إالّ          
 رفضت انضمامه للعمل ا، لكنه استطاع أن         )1(اجلامعة  أن

ساحة الثقافية ويصدر كتبه بالتوايل من خالل          يؤثر على ال   
مسريته الفكرية وتعمقه يف علوم الفيزياء واألنثروبولوجيا          

 .وعلم النفس، اخل

 نشر عدداً من الكتب يف خمتلف ااالت حىت بلور          
متأثراً بالفيلسوف واملؤرخ    "  سيكولوجية اجلماهري "نظريته  

 .Hippolyte Adolphe Taine هيبولت تني 

                                          
 Paris-II-Assas 2 باريس جامعة (1)
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 ، La Revue scientifique)1(العلوم   يف جملة    شارك
 مقاالت  ، وله )l'Événement  )2  جملة احلدث     معوتعاون  

  . اجلغرافيا وجملة األنثروبولوجيايتحمددة يف جمل

 عام   يف Flammarion)3(  العلمية  الفلسفة  مكتبة  أنشأ
 من  أكثر  ونشر  عنواناً،  220  من  أكثر  تنشر  حيث  ،)4(م  1902
 .نسخة مليوين

ا من أعماله     أربعني  من  رجم أكثر تلغة،  18  إىل  كتاب 
 انظر قائمة املراجع    ()5(ولقد ترمجت إىل العربية أبرز كتبه      

 ).وامللحق

 وقوع احلرب  :  بعض األحداث العاملية مثل        توقع
 أوروبا،  يف  الديكتاتوريات  وانتصار  العاملية األوىل،  

                                          
 1863 عام يف تأسست علمية للعلوم العلمية قدمية جملة هي (1)
 1848  يوليو  30  يف  باريس  يف  تأسست  فرنسية  صحيفة يومية عريقة    ،  احلدث  (2)

 .1851 واستمرت فقط حىت سبتمرب .Victor Hugo هوغو  فيكتور قبل من
 Ernest ت فالماريون      عن طريق أرنس      1875دار نشر تأسست عام           (3)

Flammarion، انظر الرابط: 
https://editions.flammarion.com/Qui-sommes-nous  
(4) https://www.cairn.info/revue-d-histoire-moderne-et-

contemporaine-2010-4-page-185.htm  
هشام "  سيكولوجية اجلماهري   "ترجم معظم كتبه عادل زعيتر، وترجم كتاب             (5)

 .م1991صاحل 



 

 30

 شاروانت  وإيرلندا،  الالتينية،  وأمريكا  الشرق،  وصراعات
اإلسالم،   وبزوغ حضارة عاملية ألفريقيا وعودة      االشتراكية،

وسيطرة احلركة الوهابية يف اجلزيرة العربية يف إشارة لقيام           
 .)1(الدولة السعودية احلالية

 من  قرن  هكذا ولد وعاش غوستاف لوبون خالل          
واالكتشافات العلمية الكربى، وحتماً       احلادة  االضطرابات

 من  طويلة   قضى سنوات  .صيتهساهم ذلك يف تكوين شخ     
، MARNES-LA-COQUETTE  حياته يف مارن ال كوكويت     

15عن عمر يناهز التسعني من عمره يف             باريس تويف يف و

 حيث  ،م، ولقد اُهتم جبنازته رمسياً       1931ديسمرب عام    
 أريستيد  الثالثة  الفرنسية  اجلمهورية  يف  الوزارة  رئيس  أرسل

 يف  عضواً  ون اخلارجية  وزير الشؤ   Aristide Briandبريان  
 .جثمانهجملس وزرائه الستقبال 

  

 

 

                                          
(1)  Catherine Rouvier, Les idées politiques de Gustave Le Bon, PUF, 

Paris, 1986, p.44 
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 :والعلمية العملية جتاربه وأبرز    ختصصه2

 ، االختصاصات  متعدد اً عاملي اًمفكركان    :ختصصه 1.2
لعديد من الكتب اليت يتناول فيها              ل  اًومؤلف

، وله   وعلم النفس اجلماعي   ،االضطراب السلوكي 
 .ألنثروبولوجياإنتاج علمي كبري يف علمي اآلثار وا

 لالستكشافات  املعاصر  هو  لوبون  غوستاف 
لتلك   الرئيس  املروج  العظيمة، وهو    العلمية

 على  بناء  نلحظ.  الطويل  املدى  على  االستكشافات
 املوضوعات  تنوع.  لوبون  اليت تناولت   املراجع

 اخلدمات  إدارة  :املهنية  حياته  طوال  غطّاها  اليت
 نثروبولوجيا،األ  واملصور،  اإلثنوجرايف،  الطبية،
 الفيزيائي  التعليم،  النفس،  علم  اإلجرام،  علم

    .والفيلسوف

 مبجموع  "االنسان واتمع "كتاب    1881    عام  نشر يف 
 تاريخ  يعيدان  تقريبا،  صفحة  1000  من  جملدين  يف  ضخم
 وريث  نفسه  يعترب.  زمن املؤلف   إىل  الكون  أصل  من  احلياة
 شعلة  هي  احلضارة(:  فيقول  احلضارة،  بتقدم  يؤمن.  التنوير
 املتنوعة  الشعوب  معظم  وأن  عمر،  إىل  عمر  من  نورها  ينمو
 كان  إذا  (البشرية  األنواع  كمال  مدى  ويف  ،)بدورها  مرت  قد
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  ويقرر ).خلفنا  وليس  أمامنا  فهو  ما،  مكان  يف  الذهيب  العصر
العظيمة، ويف    احلضارات  لتاريخ  جملدات  عدة  يكرس  أن

 أفريقيا  مشال  إىل   سافر مقدمتها احلضارة العربية، حينئذ     
مث رحل  م،1884  إىل  1882  من)  تونس  اجلزائر،  املغرب،(

 فلسطني،  مصر،  لبنان،  إثيوبيا،  (األوسط  الشرق  إىل
 .ومسرقند أصفهان وكذلك،) تركيا والعراق سوريا،

 باملغامرة  األوسط  الشرق  يف  أسفاره  له  مسحت  لقد
 ثراء شافالكت الغربية احلضارة عن بشعوا مبنأى   واالتصال
 تعلمنا  أن  ميكن  اليت  الرحالت  سوى  يوجد  ال"  .ثقافتهم
 التقاليد  من  ثقيل  إرث  وهو  اجلاهزة،  اآلراء  نري  من  للهروب
 ".املاضي يف املسبقة واألفكار

اليت ال    العظيمة  باحلضارات  كثرياً  مهتماً  لوبون  كان
 الظواهر  لذلك درس   العربية؛  زالت مهيمنة، مثل احلضارة   

مادية، مما مكّنه     ظواهر  كانت  لو  كما  التارخييةو  االجتماعية
 فهم  .أخرى  احلضارات وصعود   بعض  من تفسري احنطاط  

 األخالقي،  غري  واإلثراء  الرأمسالية  وانتقد  االشتراكية  وض
 احلضارات  صراع  عن  هائلة  بكفاءة  احلاد  قلمه  أعرب  كما
 .االستعماري املشروع أثاره الذي
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 : للترتيب الزمينوسوف نعرض لبعض توجهاته وفقاً

 جمال  ، ويف طبيف ال   يف البدء    ختصص :الطب 1.1.2
وكان له مسامهات      تقريباً، 1880  عام  حىت  الطيب  البحث

كان له دور بارز مع : طبية عدة، نذكر منها على سبيل املثال    
-1870طوارئ السني يف احلاالت اإلسعافية إبان حرب            

مع كما  اهتم يف البدء باألمراض اليت تصيب ات        .  1871
، وكتب عدة مؤلفات     Brenneيف حالة املالريا يف برين         

 "األنسجة  وعلم  التشريح  علم"  حول  صغري  طبية، منها كتيب  
 لعدة  الطب  كلية  يف  حينئذ  تدريسه  مت  م، حيث 1875  عام

 حبجم  للرأس  مقياس  تطوير  ومنها  علمية،  استخدامات
 يرغب  الذي  االنثروبولوجيا  عالِم  قبل  من  الستخدامه  اجليب

 متت  اليت  اموعات  أو  األفراد  مجاجم  قياس  يف
 التصوير  استخدام  يف  ومسامهاته  اال،  هذا  يف  مواجهتها

 ..بعد  عن  اآلثار  قياس  يف)  رائدا  كان  الذي  (الفوتوغرايف
 وظائف  تناول فيه علم     ،"La Vie"وأيضاً كتاب احلياة      

 واإلنسان  والطب  النظافة  على  املطبقة  البشرية  األعضاء
أسباب  عن  وحبث  وتارخيها،  أصوهلا  تمعات،وا 

 .البشر تصرفات

حمباً   أيضاً   كان  :مؤرخ للحضارات الكربى     2.1.2
 أوروبا  يف  رحالت  بعدة  قام.  املهنية  حياته  بداية  للسفر يف 
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 شخصية  فقد جسد   سائحا،  كونه  وآسيا وإىل جانب    وأفريقيا
 كان عضواً .  العلم  خدمة  يف  السفر  يضع  الذي  املستكشف

كل ذلك  .  األنثروبولوجيا  ومجعية  اجلغرافيا،  مجعية  يف
مكنه من إنتاج أعمال إبداعية عن احلضارات العاملية               

 :الكربى ومنها

 :م1881  عام  تاترا  جبال  يف  األنثروبولوجيا  رحلته -
 بريق  من  الرغم  على  الشخصية  باالنطباعات  اتسمت
 .العلمي عنوانه

 قبل  نم  اهلند  إىل  رحلته  رمسيا يف   تكليفه   متَّ :اهلند -
وأعد حول ذلك أربعة      م،1884  عام  يف  التعليم  وزارة

 بشكلٍ  واملبتكرة  امتألت بالصور الكثرية    جملدات،
1(خاص(.  

 قام برحالت ملناطق أخرى، كلّلها        :مناطق أخرى  -
حضارة "بكتاب عن كلِّ رحلة ومنها كتابه العظيم            

 .ولنا عودة حول ذلك" العرب
                                          

 أو  العربية  احلضارة  مثل  واسع،  نطاق  على  املنشورة  أعماله  من  اخلام  املواد  (1)
 يف  أيضاً  املستكشف  مجعها  اليت  املواد  تستخدم  اهلندية،  احلضارات
 قبل  من  املستخدمة  األساليب  جتديد  إىل  دف  اليت  املتطورة  املنشورات

 :م حينئذ، انظراألكادميية، وهذا ما ورد يف تقرير وزارة التعلي العلوم
https://www.cairn.info/revue-mil-neuf-cent-2010-1-page-101.htm#no16  
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 :الفرنسية  فكريةال  مشاركاته العلمية ويف احلياة     3.1.2
 لعدة  مراسالً  مرة  لوبون بأنه عمل ألول     غوستاف  عن  يعرف

 ،  La Revue scientifiqueالعلمية    الة  يف  شارك.  جمالت
 مقاالت  ، وله  l'Événement  مع جملة احلدث      وتعاون
 .اجلغرافيا واألنثروبولوجيا جمليت يف حمددة

 مكتبة  "بعنوان  جمموعة    م1902  عام  يف  لوبون   أنشأ
موضوعات يف     تناولت يف األساس      ،"العلمية  الفلسفة
واستمرت   والتاريخ،  والفلسفة  احلياة  وعلوم  الفيزياء  جماالت

 نسخ عدد مبتوسط عنوانا 221 نشرت .1931 عام  يف  وفاته  حىت
 .اخلاص عمله إىل نسخة، باإلضافة 8400 بلغ

 علمية من خالل    الفرنسية عقد لقاءات    الفكرية  ويف احلياة 
م، 1892  عام  من  بدءاً  شهري  يف عشاء   منتظمة  ماعاتاجت

م، كان  1902  والذي حوهلا إىل غداء كل أربعاء بدءاً من عام           
السياسيون، الفنانون،    (الشخصيات املختلفة   من  حيضره مزيج 
االجتماعات   وبعض  ،)والضباط  املسؤولني  وكبار  األكادمييون

 ناً حتضر وأحيا  أجنبية،  أو  فرنسية  أرستقراطية  حيضرها أمساء 
. )1(واستمرت هذه االجتماعات حىت وفاته       .الزوجات  بعض

                                          
 Paulاستمر يف تنظيم الغداء من بعد وفاته وللعشرين سنة التالية بول قوتييه                  (1)

Gaultier انظر ،: 
 Marpeau Benoît. Les stratégies de Gustave Le Bon. In: Mil neuf 

cent, n°9, 1991. Les pensées réactionnaires. pp. 115-128 
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 .انظر أيضاً الحقاً فقرة الصالون الثقايف

 اإلنسان  دراسة  حنو  حتول:   علم االجتماع    4.1.2
أساسية، وصوالً    أنثروبولوجيا  نظر  وجهة  من  واتمعات

 البشرية من خالل حتليل     لألجناس  علمي  تصنيف  إىل وضع 
: أعماله  أهم   ويف .اجلمجمة  وشكل  حجم  يف  االختالفات

 على  لوبون  غوستاف  يركز  ،"سيكولوجية اجلماهري  "
ضمن تشكلهم يف     األفراد  عمل  اجلماعية؛ فيصف   األسباب

 ألحداث  دعمهم  جمموعة ما أثناء مناصرم حلدث كبري أو      
 اليت ستشكل الكتاب هذا  يف  املبادئ  كبرية، وحيدد   تارخيية
 .االجتماعي النفس علم: جلديدا العلمي االنضباط أساس

 قدمها  اليت  واحلضارات  اتمعات  حتليل  مفاتيح  إنَّ
بالرغم من    عليه،  يحسد  جناحا  أكسبته  بسيطٍ  بأسلوبٍ  لوبون

وجود مفكرين كبار معاصرين له، مثل مؤسس علم                 
 ).Durkheim )1858-1917 دوركهامي االجتماع احلديث

 واحد  هو)  1931-1841  (لوبون  يف الواقع، غوستاف  
 االجتماع  علم  يف  ظلماً  الذين أُمهلوا   الكتاب  أكثر  من

 يف  املنصفة  منهجيته  ذلك هو   أن سبب   ونعتقد.  )1(احلديث
                                          

(1) https://www.institutcoppet.org/psychologie-du-socialisme-
gustave-le-bon-1898/  
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 عن  فضالً  العربية،  احلضارة  عن  خصوصاً  ألفكاره  تقدميه
 سليب  بتقييم  يقومون  البعض  جعل  مما  اليهود  عن  رأيه

 العنصري  احملتوى  مالحظة  خالل  من  حنوه  واضح
، وهو ما أشار إليه بعض الباحثني مثل          )للسامية  عاديامل(

Yvon J. Thiec )1(  

 االجتماعية  اهلندسة  أشكال  مجيع  لوبون  غوستاف  انتقد
 ميكن  البشرية  الطبيعة  أنَّ  فكرة  قاطعاً  رفضاً  ورفض.  والثورة
 احتقر.  االجتماعية  البيئة  على  العمل  خالل  من  تعديلها
 العلمية  واالشتراكية  يةوالدميقراط  اجلماهريية  السياسة
 بني  التوفيق  ميكن  ال  لذلك،  ونتيجة.  املتفشي  والتنظيم
 أو  احملافظة،  أو  الدينية،  التقاليد  وبني  بسهولة  أفكاره

 ال  باختصار كان لوبون   .  التقدمية  الليربالية  أو  االشتراكية،
 .مدرسة فكرية أي إىل ينتمي

 ال  ماعياجل  النفس  علم  يف  كتاباته  فإنَّ  ذلك،  على  عالوة
 الطب،  يتناول  الذي  اإلمجايل،  عمله  من  جزء  سوى  متثل

 .إخل والفيزياء، واإلثنولوجيا، الفوتوغرايف، والتصوير

                                          
(1)  Yvon J. Thiec,”Gustave Le Bon, prophète de l'irrationalisme de 

masse”, Revue française de sociologie, Vol. 22, No. 3, Sociologies 
Françaises au Tournant du Siècle: Les concurrents du groupe 
durkheimen (Jul. - Sep., 1981), pp. 409-428  
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 :والعلمية العملية جتاربه  أبرز2.2

 مرتبطًا  اجلماهري  نفس  علم  مؤلف  غوستاف  اسم  يزال  ال
 عشر،  التاسع  القرن  مطلع  يف  اجلماعي  النفس  علم  بتأسيس

 كتبه  من:  االجتماعي  النفس  علم  مؤسسي  حدأ  يعد  وهو
 الذي يتحدث عن علم      ،La Vie"  احلياة  "  سيما  ال  األوىل،
 اإلنسان  والطب،  النظافة  على  املطبقة  البشرية  األعضاء  وظائف

 عن  لوبون  غوستاف  حبث  .وتارخيها  أصوهلا  واتمعات،
علم وظائف األعضاء البشرية    من خالل     البشرأسباب تصرفات   

 ، أصوهلا وتارخيها  واتمعات، على النظافة والطب     املطبقة
 ،)م1874عام     "La Vie"احلياة   :  (وضمن ذلك يف كتابه      

البيولوجية، العاطفية، املنطقية،     :   األسباب  يف  هاحيددو
 األسر  تولَّدت  ويتطرق إىل كيف     .  الصوفيةواجلماعية،   

 وكيف  واملعتقدات؟  والنظم  والفنون  واتمعات والصناعات 
 لعلم النفس    هذا التحليلُ  .األجيال  العناصر بتوايل   هذه  حتولت

البشري سيمكنه من تفسري األحداث التارخيية واحلقائق               
 .املختلفة اليت كانت حىت ذلك احلني غري منطقية وغري مفهومة

 أن  بعد  وإننا،"  )1(:عندها يشري غوستاف لوبون بأنه    
                                          

نشري هنا أنين قد اطلعت على األعمال لغوستاف لو بون املنقولة إىل العربية،                 (1)
وكان جلها من ترمجة عادل زعيتر، وكتاب سيكولوجية اجلماهري ترمجة هشام            
صاحل، ولرصانة الترمجة لديهما، فقد اعتمدت ونقلت االستشهادات الالزمة            

 .مجتهامن ترمجتهما ويف حالة النصوص غري املترمجة توليت تر



 

 39

 تمعات،ا  تطورِ  ويف  منفرد  وهو  اإلنسان  يف  حبثنا
 على  هنالك  بسطناها  اليت  نطبق قواعدنا    أن  نرى

 بدأت،  لربناجمنا وبالعرب   ًإكماال  العظيمة  احلضارات
 اطَّلعت  اليت  احلضارات  من  حضارم  أنَّ:  ذلك  وسبب
 على  اطلعت  مما  أحسن  الكثرية  يف رِحاليت   عليها
 وجتلى فيها   دورها،  كَمل  اليت  احلضارات  من  غريها

 الكتاب،  ذلك  يف  أوضحنا سرها   ليتا  العوامل  خمتلف
 تارخيها  على  نرى االطالع   اليت  احلضارات  من  وهي
حضارة (،  "الناس  عرفه  ما  أقلُّ  وهو  الغاية  إىل  مفيدا

 .)1العرب، ص

 األول النصف يف اجلماهري  نفس  علم  يف  عمله  استخدِم
 مثل  االجتماع،  علم  يف  باحثني  يد  على  العشرين  القرن  من

 Herbert بلومر  ، وهربرت Hadly Cantril  كانتريل  هاديل

Blumer.             وكان له حضور ولو جزئي يف علوم أخرى مثل 
الفيزياء، وسوف نتطرق لذلك يف موضعٍ آخر من هذا               

 ).أهم أطروحاته: انظر فقرة(الكتاب 
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 لعينة من كتبه    عرض3

اتسم هذا العامل باملوسوعية، حيث كتب يف جماالت         
ئي، أنثروبولوجي، آثار وعلم       طيب، فيزيا  (علمية عدة     

، وقد زادت كتبه عن اخلمسني كتاباً، فضالً عن            )اجتماع
 :البحوث واملقاالت ونورد هنا أبرز كتبه

 : )1(م1884'' العرب حضارة ''كتابه -

 La Civilisationالعرب  حضارة «كتاب م1884 عام ألف

des Arabes, 1884«.    ن عناصراوتأثريه  العربية  احلضارة  وفيه بي 
 وقدمها  واحنطاطها،  عظمتها  أسبابِ  يف  العامل، باحثاً   يف

 .بشكلٍ موضوعي ومنصف للعامل

 يتناول  مث  العرب،  جزيرة  عن  الكتاب  يف  لوبون  يتحدث
 حممد  النيب  ظهور  قبل  وأحواهلم  وأعراقهم  نشأم  جذور

مث ينتقل للحديث  .  عليهم  القرآن  وتأثري  قوم  ومصادر  ،‘
 ومصر  واهلند  فارس  وبالد  غدادوب  سورية  يف  عن دولتهم 

ويعرض .  وفرنسا  وإيطاليا  وصقلية  وإسبانيا  الشمالية  وإفريقيا
يتحدث أيضاً عن جوانب      .  الصليبية  للحروب  بعد ذلك 

                                          
 الشركة الوطنية للطباعة والتوزيع     - سنة 85بعد مرور   -  1969أعاد طباعته عام      (1)

 76 أي بعد مرور      م1960وقام بترمجته عادل زعيتر      )   صفحة 494(يف اجلزائر   
 .سنة عن صدوره األول
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 املدن  وعرب  ونظمهم،  العرب  طبائع:  ثقافية أخرى، مثل  
 كما يذكر. واألخالق  والدين  الشرق،  يف  واملرأة  وعادام،

 والرياضيات  والتاريخ  واآلداب  فلسفةوال  كاللغة  العرب،  علوم
 الطبيعية  والعلوم  والفيزياء  اجلغرافية  والعلوم  الفلك  وعلم
 أيضاً.  العمارة  وفن  الصناعية  والفنون  واحلفر  والرسم  والطبية
 الشعوب،  مبختلف  وصالم  العرب،  جتارة  عن  يتحدث
 .فيهم األوروبيني وتأثري والغرب الشرق يف وتأثريهم

ودة مفصلة حول إسهاماته عن         سوف يكون لنا ع      
 ".أبرز جتاربه العلمية"احلضارة العربية واإلسالمية يف فقرة 

 Psychologie des"  (اجلماهري  سيكولوجية"كتاب   -

Foules  (1895م)ا  حقق  :)1ا  جناحمنحه  ، ما )كتابه  مع  كبري 
وصنف هذا العمل من       العلمية،  األوساط  يف  جيدة  مسعة

 .)2(عاملالكتب العشرين اليت غريت ال

)  L'Évolution de la Matière("  املواد  تطور"  كتاب -
 حول  الدائر  اجلدلِ  يف  ليسهم  هذا الكتاب   ألف  :م1905

                                          
 اعتماده كمرجع يف براجمها، وهي        Paris-II-Assas  2قررت جامعة باريس       (1)

 .يني كاتبه أستاذاً لديهااليت سبق أن رفضت تع
 الكتب  سلسلة  من  جزءًا  "اجلماهري  سيكولوجية"  كتاب    كان  ،2010  عام  يف  (2)

 Éditions  فالماريون  باالشتراك دار نشر    ونشرا  العامل  غريت  اليت  العشرين
Flammarion وجريدة لوموند Le journal Le Monde 



 

 42

  . فرنسا يف كبرية بشعبية حظي والطاقة، الذي املادة

 إىل"  حضارة العرب " إضافة لكتاب    )1(زعيتر  عادل  ترجم
 :التالية العربية، كتبه

 .الفرنسية والثورة الثورات روح -

La Révolution Française et la Psychologie des 

Révolutions, 1912 

 ودور  عامة،  الثورات  روح  عن  تضمن احلديث  
 النفسية  البشر  وتقلبات  واألمة،  الثورات  يف  احلكومات

 ارمة  والنفسية  الثورية  والنفسية  اليعقوبية  والنفسية  الدينية
 الثورات  أنواع  عن  أيضاً  ويتطرق.  الثورية  اجلماعات  وروح

وخيتم كتابه     والعلمية،  والسياسية  الدينية  وتقسيماا
 .عنها املؤرخني وآراء الفرنسية الثورة باحلديث عن

                                          
تحق أن يأخذ مكانه الطبيعي     العرب، ويس   املترمجني  أعظم  من  كان  زعيتر  عادل  (1)

من الدراسة، والبحث خصوصاً منهجيته وأسلوبه اخلاص يف الترمجة، إىل               
 الكتب،  أمهات  من  كتاباً  30  يفوق  ما  جانب اإلرث الذي خلفه، فقد ترجم       

 سيديو وفولتري   روسو،  جاك  جلان  لوبون، وكتب   غوستاف  كتب  معظم  ومنها
 .وغريهم
 الفرنسية  والثورة  الثورات  روح  ،1945  بالعر  حضارة:  التالية  الكتب  ترجم
 التربية  روح  ،1950  األمم  لتطور  النفسية  ، السنن 1950  اجلماعات  روح  ،1946
 تاريخ  يف  اليهود  ،1954  التاريخ  فلسفة  ،1947  السياسة  روح  ،1949

 ، حضارة 1946  واملعتقدات  اآلراء  ،1949  احلقائق  حياة  ،1945  احلضارات
 .1948 االشتراكية روح ،1948 اهلند
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 السياسة روح -
- La Psychologie politique et la défense sociale 1910  

 قائدة  كوا  للجماعات  السياسية  الروح  عن  يتحدثُ
 والعسكرية  واالقتصادية  سانيةاإلن  امليادين  كافَّة  يف  معاركها

 ورفض  القمعية،  األنظمة  استبداد  واالجتماعية، ومدى  
 احلركات  األوروبية، آنذاك، الحتكار     االشتراكية  التيارات

 على  املترتبة  النتائج  يتطرق بعد ذلك إىل     .احلُكم  الرأمسالية
 املتأخرة،  الشعوب  على  األوروبية  التربية  مناهج  تطبيق
 مقدرات  تستبيح  اليت  أوروبا  لدول  رياالستعما  والنّهج

 عددا  موضحا  احلرية،  تسميه  الذي  الوهم  بشرعيةِ  الشعوب
 واالضطهاد  التعصب  وصور  السياسي،  القتل  جرائم  من

 .الديين

 احلضارات تاريخ يف اليهود -
- Rôle des juifs dans la civilisation 

 وأثرها على   القوميات  ونشأة  الدول  قيام  حتدثَ عن 
 يف  منعزلني  عاشوا  الذين  أوروبا؛  يف  اليهودية  اجلماعات

 الشديد  الكُره  من  وساد حينها حالةٌ   .  »اليهودي  اجليتو«
 »فيرب  ماكس  «مثل  وأورد رأي بعض املفكرين       لليهود؛

، الذي اعتربهم األول هم أصل الشرور، والثاين        »هيجل«و
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 غوستاف  «سار  وقد.  عقالنية  وليست  بدائيةٌ  بأنَّ شعائرهم 
 أثناء  اليهود  من  موقفهم  يف  أوروبا  مفكِّري  ج  لىع  »لوبون
 بأبشع  ووصفهم  املنطلق،  هذا  من  كتابه  وصاغ  احلقبة،  تلك

 .القدمية احلضارات نشأة يف هلم دورٍ أي نافيا الصفات،

 La Vie des vérités (1914)احلقائق   حياة -

 من  تتألَّف  اليت  املعتقدات  أسس  دراسةُ"  احلقائق  حياة"
 حينما  حتوالت  وما يشوب أفرادها من     وعاطفية،  يةدين  عناصر
 املركبة  أو  القدمية   األديان -  :عن  وحتدث  مجعية،  تصبح

 العنصر  باعتبارها  األخالق  وعن  وانتشارها،  كاملسيحية؛
 العقلية  احلياة  الدينية، ويف    املعتقدات  تكوين  يف  الرئيس
 .الفلسفي التفكري العلم، من خالل جذور تشكلُ باعتبارها

رض فيه لنظريته يف فلسفة املعرفة ويقول بأنَّ                يع
احلقائق ليست مطلقة وإمنا هلا تاريخ حمدد وعمرها قد ال           

هلا حلظة والدة   .  يتجاوز عمر الزهور، أو قد يتجاوز القرون      
 . ومنو وازدهار فشيخوخة فموت

 Les Opinions et les croyances (1911)   اآلراء والعقائد -

به من    يؤمن  الذي  والرأي  املعتقدب  املرءِ  عالقة  يتناول
 عليها؛  اإلجابة  حماوالت  مع  تتكشف  أسئلة  خالل إثارته 
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 معتقداتنا  ناحية  حيرِّكنا  وما  الغرائز  أنواع  يتطرق إىل   كما
 اتمعات،  داخل  بينها  والتنازع  التصادم  وأسباب  وآرائنا،
 لينتقل  آلخر،  فردٍ  من  واخلصوصيّة.  أيضا  التوفيق  وآليات

 املستخدمة  والوسائل  وانتشاره،  الرأي  انتقال  آليات  شرح  إىل
 يقدِّم  مث  اتمعات،  يف  واملعتقدات  لآلراء  الترويج  يف

 من  عنها  ينشأ  وما  املعتقدات  تكوين  يف  جتريبية  مباحث
 .شعورية غري حوادث

  Les Civilisations de l'Inde, (1893) حضارة اهلند   -

ا  يقدمّا  عرضالنظم  لتطورات  والنقد  ليلبالتح  شامًال  تارخيي 
 التطورات،  هذه  وعوامل  اهلند  يف  واالجتماعية  الدينية

 تلك  آثار  لبعض  صوراً  ويعرض  الطبيعية،  التارخيية  واحلوادث
 .والديانات املعتقدات من للكثري منبتا شكلت اليت البالد

حسب –باإلضافة إىل كتبٍ أخرى مل تترجم إىل العربية         
 :ذكرها ومنها ال يتسع اال ل-علمي

  ,Psychologie du socialism )1898(  االشتراكية  روح -

 جمموعةَ  أنَّ  يظهر  ،"االشتراكية  نفس  علم  "كتابه  يف
 االشتراكية،  جتمعها  اليت  واألفكار،  واملعتقدات  التطلعات
 االشتراكية  يصنف  وهو.  مدمر  هائل  تأثري  لعمل  دوافع  تشكل
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 طابع  لديه  ميتلكها  اليت  واملالحظات  الدينية  املعتقدات  بني
 يسعى  عندما  ولكن  بعد؛  تسود  ال  اليت  العقائد  دقة  عدم

 .جناحه أسباب يكتب املرءُ،

 .التاريخ فلسفة -
- Bases scientifiques d'une philosophie de l'histoire. (1931) 

 يوجد ضمن كتاب   .  التاريخ  لفلسفة  علمي  أساس  
 :مصور حيتوي على

 أدوات  -2.  صرالع  مشاعر  تعكس  ميداليات  -1 
 املقابلة  البيولوجية  الشخصيات  اختالفات  لقياس  املؤلف
 تبني  معمارية  تركيبات  -  3.  العقلية  الشخصيات  لتغريات

 يعد  وهو من أعمال لوبون اليت مل      .  األجنبية  األجناس  تأثري
 .العلمية الفلسفة مكتبة ولقد مجع بواسطة. إصداره

 ,Psychologie de l'éducation 1902التربية   روح -

 ذلك،  ومع.  لغات مرات عديدة    بعدة  الكتاب  هذا  طُبع
  أنَّ األساتذة   َّإال.  جدا  ضعيفًا  األكادمييني  على  تأثريه  بقي

 الدراسية اطلعوا على صرامة      على املناهج   يشرفون  الذين
اخلاص   تعليمهم  ختدم  اليت  واألساليب  املوضوعات  تعليم

 .لبعض التجارب العاملية
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 التعليم يتبناها   أساليب  راسةلد  فصول  عدة   خصص
 فيها  يصل  األمريكية، الذي   املتحدة  الواليات  يف  املعلمون
 يف عرضه   أوضح.  الكمال  مستويات من   أعلى  إىل  التعليم

مفهومات التعليم واألفكار      تفصل  اليت  اهلوة  أيضاً عمق 
  . لديهم عما هو عليه يف فرنسا

 )1889(احلضارات األوىل  -

رات قدمية، مثل الفينيقية     يستعرض عـــدة حضــــا   
واآلشورية واملصرية، وكيف بىن اإلنسان القدمي حضارته،       

 ...إخل

 )1(الراهن الوقت يف مقوالت مأثورة -
Aphorismes du Temps Présent 

بعض األفكار املنثورة يف صورة قضايا      على   الكتاب   يشتمل
          ا جامعة؛ ألن األفكار املوجزة هي الطريقة املُثلى اليت يستعني

وقد تناول الكاتب القضايا      .  العقل يف تناول احلقائق املركبة       
الذاتية، واألخالقية، والسياسية، واالجتماعية، والقومية؛ باعتبار      

 هذه القضايا هي األكثر مصريية يف حياة األمم، واستطاع أن             أنَّ
                                          

ترجم هذا الكتاب عن طريق أمحد زغلول بعنوان جوامع الكلم، عن مؤسسة                (1)
، "مقوالت مأثورة يف الوقت الراهن    "، ولقد رأيت أن ترمجته بـ        2014هندوي  

 .أقرب ملدلول العنوان األصل وحمتوى الكتاب
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 .خيتزهلا يف صورة عباراتٍ موجزة متقنة

 يبحث  األمم  لتطور  النفسية  السنن  كتابه  ويف -
 ومدى  الفرد،  زاوية  من  احلضارة  شروط  لوبون  غوستاف

 أو  السياسية  النظم  أو  التراث  مثل  املختلفة،  العوامل  تأثري
 .تطورها على األخالقيات

 والصور  كتاب الفوتوغرافية   نشر  ،1889  عام  بداية  ويف
 وصانع  املوهوب  لوبون  كان.  رحالته  يف  الفوتوغرافية

 العام  يف.  الفوتوغرايف  لتصويرا  بطل  دائما  املائية  األلوان
 وقد كرسه   األوىل،  احلضارات  نشر أيضاً كتاب     نفسه،

 اليهودية،  اآلشورية،  -  الكلدية  املصرية،  للحضارات
نشر كتاب مهم عن        ،1892  عام  يف.  والفينيقية  الفارسية

 نقشـــًا  57  بـ  املوضح  الكتاب،  هذا.  ومبادئه  ركوب اخليل 
 كالسيكيا  نشره  من  قرن  من  أكثر  بعد  يبقى  صورة،  178و

 . الفرسان سالح مدارس يف اخليل ركوب لتعليم

 وحيث إنَّ اال ال يسمح باستعراض مجيع أعماله          
فسنورد الحقاً أعمال غوستاف لوبون وفق الترتيب الزمين          

 ).انظر امللحق(يف ملحق بنهاية الكتاب 
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 أطروحاته أهم 4

 :سنورد هنا أهم أطروحاته لكلِّ جمال خاضه

قام ":  العرق  "ومصطلح  باريس  يف  األنثروبولوجيا  عيةمج -
  بإدخال مشاركة رائعة يف مجعية األنثروبولوجيا      م  1879يف عام   

 )1(يف باريس ، واليت منحته يف العام التايل جائزة غودار             
Prix Godard   األحباث التشرحيية والرياضية على    " ألطروحته

لكنه ".  ذكاءالب  اقوانني االختالف يف حجم الدماغ وعالقته      
 هذا اتمع   مربراً ذلك بأنَّ    م،1888يف عام   منها  استقال  

 .االجتماعية املبتكرة-مل يكن مفتوحا ملناهجها النفسية

 املتحضرة، ال توجد أعراق نقية يف البلدان          يرى بأنه 
 كمرادف  ،Renan أو   Taine، مثل   "العرق"ويفهم مصطلح   

ذين ينتمون إىل   جمموع الرجال ال  "، أي، هذا هو     "people"لـ
اللغة والتقاليد والدين     (ها وتقاسم الثقافة نفس   هااخللفية نفس 

  .)2()"والتاريخ واللباس والغذاء ، وما إىل ذلك
                                          

 من قبل بول    1859مجعية تأسست يف عام      (SAP) مجعية أنثروبولوجيا باريس  (1)
والغرض منها دراسة    .  1864 يونيو    21مبوجب مرسوم    ا  وكا، واعترف    بر

اإلنسان، أي األصل والتنوع البيولوجي لألنواع البشرية، . التاريخ الطبيعي للعامل
 :انظر املوقع التايل

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_d%27anthro
pologie_de_Paris 

(2) https://www.de-plume-en-plume.fr/membre/5259 
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 تطور  ويف  منفرد  وهو  اإلنســان  فــي  دراستــه -
العرب   حضارة  «كتاب   مكنته من تأليف      :اتمعات

Arabes   La Civilisation des«  يه ف  موضحاً  م،1884  عام
 يف  وباحثاً  العامل،  يف  وتأثريها  العربية  احلضارة  عناصر
بشكلٍ موضوعي    للعامل  وقدمها  واحنطاطها  عظمتها  أسباب

 .ومنصف

حياة   يف  حتول   مثّل نقطة  ":اجلماهري  سيكولوجية" -
 العمل  هذا  يزال  ال.  العامل الفرنسي غوستاف لوبون العلمية    

سيكولوجية "م  إىل اليوم، ممثالً يف كتابه امله        شهرة  األكثر
.  يركز غوستاف لوبون على األسباب اجلماعية        ".اجلماهري
 وحقيقة  جمموعة  يف  أم  خالل  من  األفراد  عمل  يصف
 تشكل  وسوف  كبرية،  تارخيية  أحداث  ضمن  دعمهم
 االنضباط  أساس  الكتاب  هذا  يف  حيددها  اليت  املبادئ
 .االجتماعي النفس علم: لـ اجلديد العلمي

 م1892  بدءاً من عام    لوبون  ظمن:  الصالون الثقايف  -
ااالت   خمتلف  يف  مهمة  لشخصيات  منتظمة  اجتماعات
 يوم  آخر  يف  ، أي العشرين، وجتري    ”XX  وليمة  "وتسمى
 االجتماع  حتول  م،1903  عام  لكن من .  شهر  كلِّ  من  مجعة

 ".األربعاء غداء" إىل أسبوعي
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 اليت  الثقافية  الصالونات  أشهر  من  صالونه الثقايف   أصبح
 اتمع  شخصيات  وحتضره  أسبوعيّا،  م كل أربعاء   تقا

 برغسون هنري«و ،Paul Valéryفالري  بول: مثل املرموقة،

Henri Bergson،  بوانكاريه     هنري«وHenri Poincaré، 
، مارسلني    Alexander Izvolskyالكسندر ازوفولسكي   

 Aristideارستيد برياند      ، Marcellin Berthelotبريتسلو

Briandوغريهم ،. 

- وألف  والطاقة،  املادة  حول  الدائر  اجلدل  يف  أسهم 
عام   »)L’Évolution de la Matière()1( املواد  تطور  «كتابه

 وملخص.  فرنسا  يف  كبرية  بشعبية  حظي  م، الذي 1905
 كتابه، وهي   بداية  يف  حول هذه املسألة قدمت     املقترحات

 .)2(مضمون آرائه تعطي

 للحضارات،نظرية التسلسل اهلرمي      لوبونال يدعم    -
 ويدعم نظرية   التطور،لكنه يعترف باالختالفات يف مراحل       

-1834(عامل األحياء الداروينية األملانية إرنست هيجل            
 ،"حضارة العرب "لقد كرس حجما كبريا موضحا لـ     ).  1919

                                          
(1) 'LE BON (Dr GUSTAVE). — L'évolution de la matière. Un vol. 

de 389 p. avec 62 fig. Paris, Flammarion, 1905  
(2) https://www.persee.fr/docAsPDF/psy_0003-

5033_1905_num_12_1_5986.pdf 
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وكان يتصور إيقاظًا مستقبليا ألفريقيا ما زالت متخلفة يف             
 يف عام    نشر،  هلند،ابعد بعثة إىل     .  بداية القرن العشرين   

وهو ".  حضارات اهلند "هو   آخر،    اً رئيسي ، عمالً م1887
خيتلف يف هذا بقوة عن آرثر جوبينو، ويكرر التنديد يف              

، حمذراً من أهداف        "بأسطورة السباق اآلري    "أعماله   
 .م1924االستعمار القومية منذ عام 

 من  استفادوا  األوروبيني  املفكرين  بعض  أنَّ  بيد
 دراسات  يف  يظهر  كما  إجيابياً  ووظفوها  لوبون،  دراسات
 دراسات  كتابه  يف  Georges Lefebvre  لوفيفر  جورج  املؤرخ
  .)1(الفرنسية الثورة حول

 من  عدد  مع  الرسائل  من  العديد  لوبون  تبادل
 املزاعم  بعض  ينفي  ذلك  وكل  .منشور  بعضها  األكادمييني،

 التنوع  إنَّ  .الطب  شهادة  على  حصوله  بعدم  تقول  اليت
 ميكن  ال  لوبون  مع  األكادمييني  املراسلني  موقف  مهيةوأ

  .)2(اجلامعة بيئة خارج أنه على البداية منذ وصفه
                                          

(1)  Georges Lefebvre, Études sur la Revolution française,  Revue 
Historique, T. 214, Fasc. 1 (1955), pp. 128-130 

(2)  Gustave Le Bon (1841-1931), thèse dirigée par Etienne Fouilloux, 
Université Lumière-Lyon-II, décembre 1997. 4. Benoît Marpeau, 
«Les stratégies de Gustave Le Bon », Mil neuf cent, 9, 1991, p. 
115-128 
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 واإلبداعية  واالجتماعية  الفكرية  كتاباته  من  خمتارات 5
 العريب للعامل ورؤيته أسلوبه تربز

غوستاف عي لوبون أحد أشهر املستشرقني واملؤرخني      د 
بدراسة   ن أولوا اهتماماً بالغاً      الذي األنثروبولوجياوعلماء  

 والعربية واإلسالمية   ،احلضارات الشرقية على وجه العموم    
 وآسيا  أورباته جوالته اليت قام ا يف         كّنحيث م   ،منها خاصةً 

 .)1(القدميةاكتشاف هذه احلضارات من  أفريقيا ومشال

سعى الكتشاف أسرار احلضارات الغابرة العظيمة اليت        
كما هو احلال يف مجيع     -ى اإلنسانية منطلقاً    كان هلا تأثري عل   

 من مبدأ مبين على املشاهدات الواقعية لتلك              -مؤلفاته
احلضارات، فكان له ما أراد من نتائج علمية حمايدة،               

 البشرية  اتمعات  تطور  ودراسة  األثري  بالبحث  وعمل
 اتمعات  وتطور  العربية  احلضارة  بدراسة  مبتدئاً

بذلك طريقاً مغايراً ملا كان عليه أغلب        لقد ج   .  اإلسالمية
املستشرقني من طروحات قائمة على العرقية والعنصرية           

 ويف  ، يف فرنسا  آنذاكاليت كانت سائدة    واألحكام املسبقة   
 .)Ernest Renan)2  مقدمتها نظريات أرنست رينان

                                          
(1) http://www.mohamedzitout.com  

 .ديان خصوصاً اإلسالم بعدائه لألاشتهر) 1892 -1823( مؤرخ وكاتب فرنسي (2)
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 ذكره ما إنَّ حقّاً"يقول لوبون يف هذا السياق،          

 سلطان أمام يقف وال الغاية، إىل ضعيف املؤرخون

 إليضاح وسيلة أفضل العلمي وطريقة التحليل  النقد،

 يزال وال الشرق، وليد  والغرب .العربية كاألمةِ أمةٍ شأن

أن  العلماء فعلى الشرق، يف احلوادث ماضي مِفتاح
 ).31حضارة العرب، ص  (."فيه املفتاح هذا عن يبحثوا

املغرب :  ن م  كالً 1884-1882زار لوبون بني عامي      لقد  
واجلزائر وتونس ولبنان ومصر وسوريا وبغداد وتركيا، وتعرف         
من خالل زياراته على أوجه هذه احلضارة وإسهاماا على              

البحث على وجه اخلصوص ب     اهتم.  العامل الغريب وتأثريها فيه   
مثرة جوالته  وكان  العظيمة،  عن أسباب احنطاط هذه احلضارة      

     .) 1("ارة العربحض"تلك تأليفه لكتابه الشهري 

 العريب  املشرق  بالد  إىل  لوبون  رحالت  أثرت   لقد
 واحلضارة  العربية  اتمعات  من  واقترابه  أفريقيا  ومشال

 مدى  رأى  أن  بعد  خصوصاً  البحثية  توجهاته  على  اإلسالمية
 الغرب  خالهلما  من  ينظر  اللذين  )2(والنكران  اجلحود

                                          
  .م1884 سنة من صدوره 129 ، أي بعد 2013 مل يتم ترمجته إىل العربية  إال عام (1)
 مثل  ،غري املنصف للحضارة العربية لدى العديد من املستشرقني         ظهر التوجه    (2)

 :أرنست رينان وغريه، انظر 
 http://www.culture-islam.fr/contrees/maghreb/ernest-renan-

lislamisme-et-la-science-1883 
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 منظوره  خالل  من  يبحث  أن  فقرر  العربية،  للحضارة
 واحلضارة  العربية  اتمعات  تطور  يف  االجتماعي
 .احلقيقية صورته يف ليظهره اإلسالمية

 :إنَّ القارئ هلذا العمل الكبري يستشف مدى إملام مؤلفه

 .جبميع اجلوانب عن احلضارة العربية بدقةٍ وإبداع -

بالقرآن الكرمي من خالل كثرة استدالله بآيات قرآنية         -
  .يف بعض السياقات

وحرصه على توثيقه ملعلوماته بالصور الفوتوغرافية       -
 .اليت التقط معظمها بنفسه

 م1884  عام  لكتابه  تأليفه  حني  العرب  طباع  بعض  ذكر
عرب   احلضارة  أدوات  حتول  بفعل  حالياً  معظمها  جند  ال  وقد

بل عصر الرقمنة،     اآلن تنوع املبتكرات،    الزمن، ونعايش 
 .رااألمم وتقا بني املسافات وتشابك

وسنورد فيما يلي بعض االستشهادات من كتابه لتلك           
اجلوانب اليت تناوهلا عن احلضارة العربية حبيادية وعلمية          

 :  عالية

 م،1884  عام"  حضارة العرب  "  كتاب  لوبون  نشر
 . بنفسه معظمها صور كثرية فوتوغرافية رسوماً متضمناً
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 سوف نقتطف من هذا الكتاب بعض الفقرات، مع            
 وقد  املهمة،  واملعلومات  التارخيية  األحداث  على  يزالترك
 عن  صحيحة  صورة  ورسم  توضيح  يف  العمل  هذا  ساهم
 عشر  واخلامس  السابع  القرنني  بني  فيما  املهمة  الفترة  تلك

 واملسلمني وبالتايل يعطى    العرب  تاريخ  ، من )1(امليالديني
 . وخمتصرة واضحة صورة

 البيئة:  (التايليتكون الكتاب من ستة أبواب على النحو        
 العرب   طبائع -العرب   دولة -العرب  قوة   مصادر -والعرق
، )العرب  حضارة   احنطاط  -العرب   حضارة  -ونظمهم
 .صورة 363 و خرائط 4 و لوحات 10 على الكتاب ويشتمل

 بعضها  فوتوغرافية  بصور  مزود  أنه  الكتاب  قوة  نقاط  من
 كتب  من  استعاره  اآلخر  والبعض  املؤلف،  تصوير  من
 يتناوهلا  اليت  احلقب  توثق  مجيعها  لكن  آخرين،  فنيمؤل

 النساء  هيئات  بعدسته  فيصور  العرب،  حضارة  من  الكتاب
 وتدخينهم  الرجال  وترحال  وجلستهن،  وحليهن  ومالبسهن

                                          
 تقريباً بعد أفول إمرباطورية       أينشر الكتاب يف اية القرن التاسع عشر،              (1)

ربية اية القرن اخلامس عشر، خصوصاً يف األندلس، وبالرغم من          احلضارة الع 
معاصرته لبقايا احلضارة العثمانية، لكن يف فترة ايتها الضعيفة، ولذلك مل               
يركز كثرياً على الفترة اليت تلت ايار الدولة األندلسية وما تالها، ومنها احلقبة              

 .العثمانية
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 اليت  املعمارية  ذلك األشكال   إىل  أضف  وغريها،  األرجيلة
 مصر  يف  املختلفة  وجنسياا  عصورها  بني  الكتاب  يتنقل

 .إخل …واهلند وإسبانيا غدادوب ودمشق

 وعليه  بالفوتوغرافية،  انتفع  كتاب  أول  كتابه  بأنَّ  ويفخر
  املاثلة بالصور استشهد فقد

 من  الروع  يف  التارخيية  اآلثار  صور  تلقيه  وما"
 هذا  يف  منها  اإلكثار  إىل  يدفعنا  الصادقة  املعاين
 ).37 حضارة العرب، ص( "الكتاب

: يقول  نماحي  للتصوير  وفهمه  شغفه  ويظهر 
 ولكن  ريب،  ال  كله  ذلك  يف  صادقة  التصوير  وعدسة"

 الذي  الواحد  املنظر  أو  فالبناءُ  تتغري،  اليت  هي  الطبيعة
 نفسه  املنظر  أو  البناء  يظل  ال  الشتاء  يف  الشمس  تضيئه
 له  إضاءا  حني  أو  الصيف،  يف  له  الشمس  إضاءة  حني
 ).38 ص املصدر نفسه،(، "املساء أو الصباح يف

 تكفي  وال":   اعتمد منهجاً حتدث عنه يف كتابه      :املنهج
 آثار  والسيما  الشعوب،  آثار  لوصف  لغةٍ  أيةِ  ألفاظ

 ومبانيها  مناظرها  على  نطلع باملشاهدة   وإمنا  الشرقيني،
يف   يؤثر  أن  القول  أروع  يستطيع  وال  وعروقها،  وفنوا
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 عند  صورها  أو  نفسها  األشياء  رؤية  به  تؤثِّر  ما  مبثل  النفس
 هو  الكتاب  هذا  يف  فصل  كلَّ  أنَّ  القارئ  رورة، وليعلم الض

 عده  ميكن  من املالحظات   أبديته  وما  مباحث،  عدةِ  خالصةُ
  )1(".هلا متمماً

 الكتاب،  هذا  وضع  يف  اتبعه  الذي  ويلخص املنهاج 
 :فيقول يأيت، مبا احلضارات، تواريخ من يؤلفه وفيما

 حلوادثا  وقوع  يف  الوجوب:  العامة  املبادئ  من"
 وحوادث  احلوادث احلاضرة   بني  الوثيقة  والصلةُ  التارخيية،
 .املاضي

 موضوع  هي  اليت  الشعوب  آثار:  التأليف  مواد  ومن
 جسما  العِرق  تصويراً صادقاً، ووصف     الدرس وتصويرها 

 خضع  اليت  والعواملُ  العِرق،  فيها  نشأ  اليت  والبيئةُ  ،وعقًال
 واملعتقدات  للنظم  أي  لعناصر احلضارة،   هلا، وحتليلٌ 

 كلِّ  لتكوين  والصناعات، وتاريخ   والفنون  واآلداب  والعلوم
 ).39املصدر نفسه، ص  (."العناصر هذه من واحدٍ

ويؤكد للقارئ عن منهجه تطبيقه للقواعد املوضوعية         
لعرضه بعض القضايا اليت شاا التشويه وعدم احليادية من          

 اليت  للقواعد  تطبيقاً  الكتاب  هذا  وسيجد يف "البعض،  
                                          

 37 ص  حضارة العرب، ترمجة عادل زعيتر،(1)
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 يف  املوروثة  التقليدية  أحكامنا  أكثر  عن  ا  ابتعدنا
 والرق  الزوجات  وتعدد  حممد  دين  يف  سيما  وال  الشرقيني،
 يف  العرب  وتأثري  والفنون  والنظم  الصليبية،  واحلروب
 ).36 نفسه، ص املصدر" ذلك إىل وما أوروبة،

وهو بذلك يوجه رسالته للقارئ الغريب بأن يتخلى عن          
ذلك الوصف     "امه السلبية املسبقة، وينظر يف أن          أحك

خمالف للحق، وأرجو أن يثبت عند القارئ الذي يقرأ هذا           
الفصل، بعد أن يطرح عنه أوهامه األوروبية جانباً، أن مبدأ           
تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع املستوى األخالقي         

رأة يف األمم اليت تقول به، ويزيد األسرة ارتباطاً، ومينح امل         
املصدر نفسه، ص   (،  "احتراماً وسعادة ال ترامها يف أوروبة     

411.( 

وحقوق الزوجة اليت نص عليها القرآن            "ويضيف   
 ،..."ومفسروه أفضل كثرياً من حقوق الزوجة األوروبية           

 ).422املصدر نفسه، ص 

وإنين أطمع أن يعتقد    "  :  وخيتم يف هذه املسألة بالقول    
دم، أن مبدأ تعدد الزوجات     القارئ، بعد وقوفه على ما تق      

أمر طيب، وأنَّ حب األسرة وحسن األدب ومجيل الطبائع          
أكثر منواً يف األمم القائلة به مما يف غريها على العموم،              
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وأنَّ اإلسالم حسّن حال املرأة كثرياً، وأنه أولُ دين رفع              
شأا، وأنَّ املرأةَ يف الشرق أكثر احتراماً وثقافة وسعادة            

املصدر نفسه، ص    (،  " أوربة على العموم تقريباً      منها يف 
428.( 

كان من أسباب كتابته     :  أسباب كتابته عن احلضارات    
: عن احلضارات وعلى اخلصوص حضارة العرب ما قاله          

 تطور  ويف  منفرد  وهو  اإلنسان  يف  حبثنا  أن  بعد  وإننا،"
 هنالك  بسطناها  اليت  نطبق قواعدنا   أن  نرى  اتمعات،

 بدأت،   وبالعرب .لربناجمنا  ًإكماال  العظيمة  تاحلضارا  على
 اطَّلعت  اليت  احلضارات  من  حضارم  أنَّ:  ذلك  وسبب
 من  غريها  على  اطلعت  مما  أحسن  الكثرية  يف رِحاليت   عليها

 العوامل  خمتلف  وجتلى فيها   دورها،  كَمل  اليت  احلضارات
 احلضارات  من  وهي  الكتاب،  ذلك  يف  أوضحنا سرها   اليت
 ما  أقلُّ  وهو  الغاية  إىل  مفيدا  تارخيها  على   االطالع نرى  اليت
 .الناس عرفه

 العلمية،  وكتبهم  العرب،  حضارة  درس  يف  أمعنا  وكلما
 وآفاق  جديدةٌ  حقائق  لنا  ظهرت  وفنوم  واختراعام،

يف   الفضل  أصحاب  العرب  أنَّ  رأينا  ما  ولسرعان  واسعة،
 جامعات  وأنَّ  األقدمني،  لعلوم  الوسطى  القرون  معرفة
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 سوى  علميٍّا  موردا  مخسة قرون،   مدة  هلا،  تعرف  مل  الغرب
 وعقًال  مادةً  أوربة  مدنوا  الذين  هم  وأم  مؤلفام،

 يف  أنتجوه  ما  أنتجت  أمةً  يعرف  مل  التاريخ  وأخالقًا، وأنَّ 
 )2(.)1("االبتداع الفين يف قوم يفقْهم مل وأنه قصري، وقتٍ

 كثرية  مسائل"ه من    يوضح ما في     العرب  تاريخ  ويف
 والعرب  باحلفظ،  جديرة  وعرب  دروس  وفيها  ًحالَّ  تتطلب
 تزال  وال  الغرب،  أممِ  عن  ختتلف  اليت  الشرق  أمم  عنوان
املصدر (  ،"تعرفهم  كيف  فلتعلم  لشأم،  جاهلة  أوربة

 ).32 نفسه، ص

 كثب،  عن  لالطالع  الرحالت  إىل أمهية   لوبون  ويشري
 قيود من نتحرر كيف لرحالتا وتعلمنا" :العني  ترى  ما  ونقل
 املاضي  وضالل  املوروثة  والتقاليد  املتأصلة  اآلراء
 ).36 املصدر نفسه، ص(، "وباطله

فكرة قدمية، ومرت      التصوير  آلة:  دور الفوتوغرافية 
                                          

 .29 حضارة العرب، ترمجة عادل زعيتر، ص (1)
 ، بالرغم من العرض املنصف للمستشرق لو بون عن احلضارة العربية                    (2)

 فمن املفاراقات أنه قد صاحبت زياراته استعمار فرنسي          ،ومعارضته لالستعمار 
، وهي من األسباب الرئيسة اليت        وبريطاين ملعظم البلدان العربية واإلسالمية      

إىل الكتابة عن احلضارات الكربى كاحلضارة العربية، نظري األصوات              دعته  
 .العريضة واملليئة بنربة العنصرية واالستعالء األوروبية
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  من )Louis Daguerre)1  مبراحل حىت متكّن لويس داجري      
 م، ومت تطوير    1839  عام  يف  تصوير  آلة  أول  تصميم

 العامل  استطاع  م1861  عام  ففي  فشيئاً،  ئاًشي  الكامريات
ماكسويل    جيمس  الفيزيائيJames-Clerk-Maxwell)2(  مبساعدة 
 .باأللوان صورة أول على احلصول سوتون املصور

وحيث ان الصورة للمعامل التارخيية خري شاهد إلظهار         
  .وتوثيق تلك املعامل ألي حضارة

 بصورٍ  يناعل  جتود  أن  ميكن  اليت  هي  والفوتوغرافية"
 ومظاهر  الشعوب  وأمثلة  واملناظر  الفنية  واآلثار  لألبنية  صحيحة
 تقدر  فما  الكتاب،  هذا  وضع  يف  نستعني  وا  املرتلية،  احلياة
 أمهر  يستطيعه  ال  ثوان  بضع  يف  الدقة  من  عليه  الفوتوغرافية  عليه
  .)37 نفسه، صاملصدر (،"كثرية أيام يف الفن رجال

وريثما يقع  ":  صوير بقوله ويستشرف لوبون أمهية الت     
ذلك يف املستقبل، الذي يعرب فيه عن وقائع التاريخ                 
واحلوادث االجتماعية بالصور واخلرائط واملنحنيات            
اهلندسية، نرى أن نستعني بأصح اآلثار، واألدلة، اليت             
خلفها املاضي، وأكثرها ضبطاً، وعندي أن ما لدينا من             

                                          
(1) https://www.britannica.com/biography/Louis-Daguerre  
(2) https://www.britannica.com/biography/James-Clerk-Maxwell 
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ن احلضارات  املواد اليت ذكرناها يكفي لوضع صورة ع          
املاضية وتاريخ تكوينها، وجيب، لالنتفاع بتلك املواد، أن    
تدرس آثار احلضارات املاضية يف أمكنتها، فمناظر هذه           
اآلثار، ال الكتب، هي اليت تعرب عن املاضي، وليس يف             

 ،""الكتب ما تعرف به العلوم الطبيعية أو العلوم االجتماعية         
  ).36 ص نفسه، املرجع(

 إمتام العلوم بفضل املخترعات جليل          ويضيف إىل 
 :املستقبل، مثل التصوير

وقد تكون تلك املواد غري كافية من حيث الضبط              "
والدقة على اخلصوص، والعلم احلديث يترك إمتامها             
للحفدة، ومن السهل أن نتوقع اختالفاً بني كتب التاريخ             
اليت تؤلف يف املستقبل وكتب التاريخ واحلضارة،                

ب تاريخ احلضارات اليت تؤلف يف القرن            فستقتصر كت 
العشرين، مثالً، على العنوان وجمموعة من الصور                
واخلرائط واملنحنيات اهلندسية الدالة على تقلبات                

 ).35املرجع نفسه، ص (، "احلوادث االجتماعية

تكون دراسة البيئات يف أمكنتها أمراً        "ويؤكد على أن     
لعربية، ذات آثار    ضرورياً عندما يبحث يف أمة، كاألمة ا         

كثرية يف خمتلف األقطار اليت ازدهرت حضارا فيها،             
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وتعلمنا الرحالت كيف نتحرر من قيود اآلراء املتأصلة             
 املرجع  (،""والتقاليد املوروثة وضالل املاضي وباطله        

  ).36 ص نفسه،

يفخر غوستاف لوبون بأنه أول من وظّف الفوتوغرافية          
وهذا الكتاب هو أول    :  "قول، وي "حضارة العرب :  "يف كتابه 

الكتب انتفاعاً بالفوتوغرافية، وفيه يرى القارئ مقدار النتائج        
املهمة اليت توصلنا إليها بفضل الفوتوغرافية، وكلّ صورة          
فوتوغرافية اشتمل عليها وثيقة صادقة قوية ال يتطرق إليها            

 ).37املرجع نفسه، ص (،."الوهن

ؤكد لوبون أنَّ     ي :أثر احلضارة العربية على أوروبا       
 يف  احلوادث  ماضي  مفتاح  يزال  وال  الشرق  وليد  الغرب"

 املصدر(،    "املفتاح  هذا  عن  يبحثوا  أن  العلماء  فعلى  الشرق
 ). 31 ص  نفسه،

يعترف بفضل العرب على أوروبا وإيقاظها من سباا          
نوا أوروبا وليس      املسلمني هم الذين مد         نَّإ":  فيقول
 كانت  ما  ألوروبا  فتحوا  لذينا  هم  العرب  ، وإنَّ العكس
 بتأثريهم  واألدبية والفلسفية   العلمية  املعارف  عامل  من  جتهله

 املصدر  (."قرون  ستة  لنا  وأئمةً  لنا  ممدنني  فكانوا  الثقايف،
 ).601نفسه، ص 
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 عظيما  كان"  الغرب  متدين  يف  الشرق  تأثري  أنَّ  ويضيف 
 يف  انك  التأثري  ذلك  وأنَّ  احلروب الصليبية،   بفعل  جدا

 العلوم واآلداب،   يف  منه  أشد  والتجارة  والصناعات  الفنون
 بني  باطرادٍ  العظيم  التجارية  العالقات  تقدم  إىل  نظرنا  ما  وإذا

 الصليبيني  حتاك  عن  نشأ  ما  والشرق، وإىل    الغرب
 لنا أنَّ   جتلى  —  والصناعة  الفنون  يف  النمو  من  والشرقيني
 وأعدوا  التوحش،  نم  الغرب  أخرجوا  الذين  هم  الشرقيني
 أخذت  اليت  وآدام  العرب  بفضل علوم   التقدم  إىل  النفوس
 منها ذات   عصر النهضة   فانبثق  عليها؛  تعولُ  أوروبا  جامعات

 ).350املصدر نفسه، ص  (."يوم

ومن ردوده على الذين مل يعترفوا بفضل احلضارة              
كلما أمعنا يف درس حضارة العرب        «  :العربية واإلسالمية 

العلمية واختراعام وفنوم ظهرت لنا حقائق          وكتبهم  
جديدة وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأينا أنَّ العرب أصحاب         
الفضل يف معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمني، وأن             
جامعات الغرب مل تعرف هلا مدة مخسة قرون مورداً علمياً           
سوى مؤلفام، وأم هم الذين مدنوا أوروبا مادةً وعقالً           

أخالقا،ً وأنَّ التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف              و
–  »وقتٍ قصريٍ، وأنه مل يفُقْهم قوم يف االبتداع الفين              

 ). 39-38املصدر نفسه، ص (
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 بالد  يف  والعرب  املسلمني  إىل دور    لوبون  ينتقل
 اإلسالمية  واحلضارة  العلوم  معرب  كانت  باعتبارها  األندلس

  :حيث قال أوروبا، إىل

 بإحراقه  أنه،  أكزميينيس  اإلسپاين  األساقفة  رئيس  نوظ"
 العرب  دينه  أعداء  خمطوطات  مجعه من   على  قَدر  ما  مؤخرا

 صفحات التاريخ   من  ذكرهم  محا  ،)كتاب  ألف  مثانني  أي(
 متأل  اليت  اآلثار  من  العرب  تركه  ما  أنَّ  درى  وما  األبد،  إىل
 إىل  مامسه  لتخليد  يكفي  خال مؤلفام،   إسپانية,  بالد
 ).288املصدر نفسه، ص (."األبد

 كانت  وما  اإلسالمي  الفتح  قبل  إسبانيا  حال  ويصف
 اإلسالمي،  العصر  أثناء  أصبحت  وكيف  من ختلف   عليه

 غري  تالئم  ال  وثقافة  قليل  رخاء  ذات  النصرانية  إسبانية  كانت"
 فتح  يتمون  العرب  يكد  ومل  القوط،  ملوك  زمن  يف  األجالف
 فيها،  احلضارة  برسالة  قوموني  بدؤوا  حىت  إسبانية

 األرضني،  ميت  حييوا  أن  قرن  من  أقل  يف  فاستطاعوا
 ويوطدوا  املباين،  فخم  ويقيموا  املدن،  خرب  ويعمروا

 للتفرغ  شرعوا  مث  األخرى،  باألمم  التجارية  الصالت  وثيق
 والالتني،  اليونان  كتب  ويترمجون  واآلداب،  العلوم  لدراسة

 يف  للثقافة  ملجأ  هاوحد  ظلت  اليت  اجلامعات  وينشؤون
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 ).287 ص نفسه، املصدر (،"طويالً زمناً أوربة

 يف  طمعا  يسلموا  مل"  النصارى  من  ويوضح بأنَّ كثرياً  
 مساوين  واليهود  هم  فغدوا  استعربوا الذين  وهم  شيء،  كبري

 الدولة، وكانت   مناصب  تقلد  على  مِثلهم  قادرين  للمسلمني
 فيه  اليهود  متتع  الذي  الوحيد  أوربة  بلد  العربيةُ  إسبانية
 ."جداً  كثريا  فيه  عددهم  ورعايتها، فصار   الدولة  حبماية

 ).291املصدر نفسه، ص(

ويفترض جدالً بأنَّ األوروبيني عجزوا عن دحر العرب         
جو   وجدوا  العرب  وأنَّ"ملواصلتهم فتوحام مشال أوروبا     

 هلم  فطابت  إسبانية  كجو  ماطر  وال  بارد  غري  فرنسة  مشال
 يصيب  كان  أوربة؟  كان يصيب   فماذا  به،  الدائمة  امةاإلق
احلضارة   من  إسبانية  أصاب  ما  مثل  املترببرة  النصرانية  أوربة

 أوربة  يف  حيدث  ال  وكان  العريب،  النيب  راية  حتت  الزاهرة
 كاحلروب  الكبائر  من  حدث فيها   ما  هذِّبت  قد  تكون  اليت

  …فتيشالت حماكم ومظامل بارتلمي، سان وملحمة الدينية،

 اليت ضرجت   الوقائع  من  املسلمون  يعرفه  مل  ما  وكل
 ).328املصدر نفسه، ص  (."قرون عدة بالدماء أوربة

ويشري إىل حال أوروبا إبان اإلشعاع الثقايف العريب             
 وال":  األندلسي خصوصاً يف القرنني التاسع والعاشر بالقول      
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 حينما  أوربا  حال  بتصور  َّإال  العرب  شأن  أمهية  إدراك  ميكن
 .إليها احلضارة أدخلوا

 امليالد،  من  العاشر  والقرن  التاسع  القرن  إىل  رجعنا  إذا 
 رأينا  جدا،  ساطعة  إسبانيا  يف  اإلسالمية  احلضارة  كانت  حني
 سنيورات  يسكنها  أبراجا  كانت  الغرب  يف  الثقافة  مراكز  أنَّ

 رجال  أكثر  وأنَّ  يقرؤون،  ال  بأم  يفخرون  متوحشون
 الذين  اجلاهلني  املساكني  الرهبان  من  كانوا  رفةمع  النصرانية
 النفيسة  األقدمني  كتب  ليكشِطوا  أديارهم  يف  أوقام  يقضون
 ). 586نفسه ، ص املصدر("خبشوع

 وال  العرب،  كتب  ترمجات  ظلت"بل تتجسد يف أنه      
 يف  تقريبا للتدريس   وحيدا،  مصدرا  العلمية،  الكتب  سيما

 أنَّ  وميكننا  قرون،  ستة  أو  قرون  مخسة  أوربة  جامعات
 ،مثًال  الطب  كعلم  العلوم،  بعض  يف  تأثري العرب   إنَّ:  نقول
 يف  مونپليةيف    سينا  ابن  كتب  شرِحت  فقد  أيامنا،  إىل  دام

 ).589املصدر نفسه، ص( ."املاضي القرن أواخر

وذهب أبعد من ذلك فيما لو فتح العرب أوربا كافة،            
 فتح  بعد  فكر،  نصري  بن  موسى  أنَّ  التوكيد،  مع  ويروى"

 ويف  وأملانية،  الغول  بالد  من  سورية  إىل  العودة  يف  إسبانية،
 القدمي  العامل  إخضاع  ويف  القسطنطينية،  على  االستيالء
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 سوى  العظيم  العمل  ذلك  عن  يعقه  مل  وأنه  القرآن،  ألحكام
 بن  موسى  وفق  فلو  دمشق،  إىل  يعود  بأن  إياه  اخلليفة  أمر

 املتمدنة  لألمم  وحلقّق  ،مسلمة  أوروبا  جلعل  لذلك،  نصري
 دور  من  حيتمل،  ما  على  أوربة،  وألنقذ  الدينية،  وحدا
" العرب  بفضل  إسبانية  تعرفه  مل  الذي  الوسطى  القرون

 ).281املصدر نفسه ص(

 من  كان:  مقارنة الفتوحات العربية مبا أتى من بعدهم        
 مع  وئامٍ  على  يكونوا  أن  "دخلوه  بلدٍ  أي  يف  العرب  سياسة
 "وشرائعهم  دينهم  حيترموا  وأن  ملغلوبني،ا  األهايل

 ).313 ص نفسه، املصدر(

  :ويصف نتيجة الفتوحات العربية لألمم األخرى بالقول      
 الفاحتني  لدى  مثلَه  جتد  ال  خاص  طابع  العربية  وللفتوح"

 الذين  الربابرة  أنَّ  ذلك  العرب، وبيانُ   بعد  جاؤوا  الذين
 وإن  هم،وغري  والترك  الروماين  العامل  على  استولوا

 حضارة،  يؤسسوا  مل  عظيمة،  ًدوال  استطاعوا أن يقيموا   
 األمم  حضارة  مبشقَّةٍ من   يستفيدوا  أن  جهودهم  غاية  وكانت
 بسرعةٍ  أنشؤوا  الذين  العرب  أمر  ذلك  وعكس  قهروها،  اليت

 ظهرت  اليت  احلضارات  عن  االختالف  كثريةَ  حضارةً جديدةً 
 ).144املصدر نفسه، ص (قبلها 
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 حتدث لوبون عن نقطة       :حلضارة العربية سلوكيات ا 
 على  انعكست  اليت  املسلمني  مهمة جداً وهي سلوكيات     

 اإلسالمية  الفتوحات  فترة  يف  خصوصاً  غريهم  مع  تعاملهم
خالف ذلك متمثلة يف         الغرب  سلوكيات  بينما كانت  

 :الصليبيني، ويستشهد يف هذا الشأن بالتايل

 يف  اخلطاب  نب  عمر  املؤمنني  أمري  سلوك  لنا  ويثبِت"
 العرب  به  يعامل  كان  الذي  الرفق العظيم   مقدار  القدس  مدينة

 اقترفه الصليبيون   ما  ناقضه  والذي  املغلوبة،  األمم  الفاحتون
 أن  عمر  يرد  فلم  تامة،  مناقضةً  قرون  بضعة  بعد  القدس  يف

 أصحابه،  من  قليل  عددٍ  غري  معه  مدينةَ القدس   يدخل
 جلميع  يف زيارته   افقهير  أن  صفرونيوس  البطرك  من  وطلب
 عهدا  هلم  وقطع  األمان،  األهلني  وأعطى  املقدسة،  األماكن
 املسلمني  على  العبادة  وبتحرمي  كنائسهم وأمواهلم،   باحترام

 ).143املصدر نفسه، ص  (".بِيعِهم يف

 مل  األمم  أنَّ  فاحلق":  ويضيف يف موضعٍ آخر من كتابه     
 ."دينهم  مثل  ادين  وال  العرب  مثل  متساحمني  فاحتني  تعرف

 ).630املصدر نفسه، ص(

ويؤكد على صفة التسامح اليت متيز ا عرب األمس،          
 فقل  شئت  وإن  النصرانية،  الشعوب  علموا  الذين  فهم"
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" اإلنسان  صفات  أمثن  هو  الذي  التسامح  يعلموها،  حاولوا
 ألساقفهم  مسح  أنه  مبثال  وأتى  ،)290نفسه ص   املصدر(
 عام  النصراين  أشبيلية  كمؤمتر  الدينية  مؤمترام  يعقدوا  أن

 احلقيقة،  إىل  يقودنا  وهذا  م،852  عام  قرطبة  ومؤمتر  م782
 فمن سادت، ولذلك الصفات هذه مثل متلك كانت أمة  هذه
 على  تقوم  ليت  املبادئ  ذه  املعاصرة  الفرق  بعض  أتت  أين

وإقصاء اآلخر حىت لو كان من أبناء               والكراهية  احلقد
 جلدم ويدين بدينهم؟

 مل  ولكنهم  النصارى،  من  كثري  وأسلم"لك يقول    لذ
 هم  فغدوا  استعربوا  الذين  وهم  شيء،  كبري  يف  طمعاً  يسلموا
 مناصب  تقلد  على  مثلهم  قادرين  للمسلمني  مساوين  واليهود
 متتع  الذي  الوحيد  أوربة  بلد  العربية  إسبانية  وكانت  الدولة،
 ثرياًك  فيه  عددهم  فصار  ورعايتها،  الدولة  حبماية  فيه  اليهود
ومل يكتفِ العرب    ).  291  نفسه، ص   املصدر(  ،."جداً

 إىل  كثرياً  أحسنوا  "بأم كانوا أصحاب أخالق سامية بل         
 دون  حيول  ما  العامل  أحناء  يف  املشاعر  من  بنشرهم  احلضارة
 ).295املصدر نفسه، ص(، "ارتكاا

 أمد  اليت  الكتيبة  من  ينحدرون  الصني  مسلمي  بأنَّ  ويذكر
 م755  سوتسونغ  اإلمرباطور  املنصور  جعفر  بوأ  اخلليفة  ا
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 ما  إىل  ويتطرق  ملساندم،  تكرمياً  باإلقامة  هلم  مسح  حينها
 حوادث  ارتباط  يف  كربى  أمهية  من  احلميدة  اخللقية  للسجايا
 اليت  هي  باإلرث  تنتقل  اليت  اخللقية  السجايا  حيث"  التاريخ،

 من  الصني  مسلمو  عليه  فطر  عما  ونشأ  "السري  اجتاه  تعني
 وشرائعها  الصني  عادات  واحترامهم  احلرة  والروح  التسامح

 يكون  وأن  احلقوق،  من  للصني  مبا  يتمتعوا  أن  ومعتقداا
املصدر (،  "اإلمرباطور  من  ومقربون  وقواد  حكام  منهم

 ).88 نفسه، ص

ويرد على بعض املستشرقني الذين زعموا أنَّ الدين            
حني نبحث  وسريى القارئ   «  :اإلسالمي قد انتشر بالسيف    

يف فتوح العرب وأسباب انتصارام أنَّ القوةَ مل تكن عامالً           
يف انتشار القرآن، فقد ترك العرب املغلوبني أحرارا يف             
أديام، فإذا حدث أن اعتنق بعض أقوام النصرانية اإلسالم         
واختذوا العربية لغة هلم فذلك ملا رأوه من عدل العرب              

دم السابقني، وملا كان     الغالبني مما مل يروا مثله من سا        
. »عليه اإلسالم من السهولة اليت مل يعرفوها من قبل                

ويعطي مثاالً على نفوذ العرب       ).  134املصدر نفسه ص   (
 مل  اليت  اهلند  نفوذهم  بلغ"على مناطق مل يدخلوها فاحتني،      

 مل  اليت  الصني  بالد  وبلغ  سبيل،  عابري  َّإال  يدخلوها
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 ).584 ص نفسه، راملصد (، "جتاراً َّإال يزوروها

 وخيتزل كل ما اشتملت عليه احلضارة العربية واستمدت           
 :قوا وانتشارها واستمراريتها وتأثريها بالتايل

 براعتهم  عن  السياسية  األولني  اخللفاء  براعة  تقِلَّ  مل"
 منذ  اتصلوا  أم  عجل،وذلك  على  اكتسبوها  اليت  احلربية
 كان  الذين  األصليني  ااورة  البالد  بسكان  األوىل  الوقائع

 كانوا  والذين  كثرية،  قرون  منذ  قاهروهم  يبغي عليهم  
 خيفِّف  فاتح  وحبور أي   بترحاب  يستقبلوا  ألن  مستعدين

 اخللفاء  على  جيب  اليت  الطريق  وكانت  عنهم،  احلياة  وطأة
 أحد  محل  عن  يحجِمون  كيف  فعرفوا  واضحة،  يسلكوها  أن

 إعمال  عن  نيبتعدو  كيف  وعرفوا  دينه،  ترك  على  بالقوة
 حيترمون  أم  مكان  كلِّ  يف  وأعلنوا  يسلِم،  مل  فيمن  السيف
 يف  بأخذهم،  مكتفني  وعاداتِها،  وعرفها  الشعوب  عقائد
 إىل  تدفعه  كانت  عما  تقل  زهيدةً  جزيةً  محايتها،  مقابل
 ).143ص نفسه، املصدر (".الضرائب من السابقني سادا

ملك ألهل  ويتجسد التسامح لدى املسلمني يف حق الت      
ليس يف  "  األرض اليت دخلت ضمن الفتوحات العربية،        

القرآن غري اإلمجال حلق التملك، ولكن املفسرين أحسنوا         
وبالغ العرب يف احترام حق التملك، حىت ما كان            .  ترتيبه
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منه خاصاً باملغلوبني، ومن ذلك أنَّ األراضي اليت أُخذت           
ا خراجاً  من املغلوبني بالفتح أعيدت إليهم على أن يؤدو           

املصدر نفسه، ص      ("قلما يزيد على خمس حمصوالا      
401.( 

 كانت  اجتماعية  ظاهرةٍ  إىل  يتطرق:  ويف جانب األسرة  
وفاته وهي    من  سنة  88  حوايل  بعد  بالك  فما  عصره،  يف

  :مقومات اتمع وحيث املسلمني إىل التمسك ا             
 التماسك،  من  خسرناه  مبا  الشرق  شعوب  وتتمتع"

 أسرها  وحتافظ  قومية،  تزال  ال  الشعوب  ذهه  فمعتقدات
 القدمية اتمعات مقومات وبقيت القدمي، استقرارها على

 اليت  وهي  والعادات،  والتقاليد  والنظم  واألسرة  كالديانة
 الشرق  يف  مؤثرة  أصاا،  ما  اهلدم  من  الغرب  يف  أصاا
، "تبديلها  يف  يفكروا  أن  الشرقيني  على  وليس  عليه،  مسيطرة

 ).33 نفسه ص املصدر(

أشرنا سابقاً بأنَّ لوبون عايش           :  اإلسالم والعلم  
 االكتشافات العلمية الكربى إبان القرن التاسع عشر، وعن         

 :يقول  العلمية،  لالكتشافات  ومالءمته  اإلسالمي  الدين  تأثريِ
 ومن  العلم،  الكتشافات  مالءمة  الديانات  أكثر  من  اإلسالم"

 واإلحسان  العدل  على  ومحالً  للنفوس  ذيباً  أعظمها
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 .)132 ص نفسه، املصدر (،..."والبدهية والتسامح،

 لدى  العمارة  فن  امتدح:  فن العمارة لدى العرب      
 األخرى،  األمم  ما لدى   على  اطلعوا  بعدما  وأم  العرب،
 فنهم  هلم  أصبح  عليهم، حىت    وزادوا  منهم  استفادوا
 األمر  بدء  يف  األمة  تفعله  ما  كل"  م،  اخلاص  املعماري

 إىل  تضيف  مث  قبلها،  جاءت  اليت  األمم  من  تقتبس  أا  هو
 املباين  يف  النظر  أمعنت   وإذا ...أخرى  أموراً  أخذته  ما

 أو  األندلس  يف  العرب  أقامها  اليت  كالقصور  العربية،
 األوىل  العناصر  رأيت  القاهرة،  يف  أقاموها  اليت  املساجد

 باهاالنت  معها  يتعذر  درجة  التمازج  من  بلغت  منها  تألفت  اليت
 .)516 نفسه، ص املصدر (."منها اشتقت اليت املصادر إىل

 بإسبانية،  إقامتهم  بدء  يف  العرب،  استخدم"لذلك  
 أثروا  أن  يلبثوا  مل  العرب  ولكن  الروم،  من  مهندسني
 يف  إحياؤهم  وبلغ  املهندسني،  أولئك  يف  الفنية  بعبقريتهم

 أن  دقة  الناس  أقل  على  معه  يتعذر  صار  مبلغاً  الزينة  أمور
 ).295املصدر نفسه،ص. ("البيزنطية باملباين مبانيهم خيلط

 :كانوا  أينما  املعماري  طابعهم  للعرب  كان  بأنه  ويرى
 العرب  شادها  اليت  املباين  خمتلف  يف  اخلاص  الطابع  هذا"

 جامع  أو  غرناطة  يف  احلمراء  فقصر  األقطار،  خمتلف  يف
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 أو  دهلي  يف  الدين  عالء  باب  أو  القاهرة  يف  حسن  السلطان
 املهندسون  فيها  يعيش  اليت  البيئة  تأثري  عليه  بدا  وإن  غريه،
 اليت  األخرى  املباين  وبني  بينه  مجعت  رمسوه،  الذين
 العريب  العمارة  فن  صفات  األخرى  األقطار  يف  العرب  شادها
 ).296 املصدر نفسه، ص (".العامة

 دائم  مرجع"ويؤكد أن الشرق    :  نبوغهم يف علوم أخرى   
 .)31 ص املصدر نفسه، ("األدبو والعلم الفن لرجال

ولضيق اال من ذكر كل االستشهادات اليت أوردها         
لوبون عن نبوغ العرب يف جماالت علمية عدة، نكتفي              

 :بالتايل

 وإليهم  تاماً  حتويالً  اجلرب  علم  العرب  حول":  اجلرب -
املصدر نفسه،  (  "اهلندسة  علم  على  تطبيقه  يف  الفضل  يرجع
 ).471 ص

 األسبقية  هلم"  العرب  بأنَّ  ويعترف:لباديةاحلرية وحياة ا  
 ).458 ص املصدر نفسه،( ،"الفكر حبرية يعرف فيما

 خضوعهم  وعدم  للحربة  العرب  حلب  مثال  ويف
الفرس،   مثل  آنذاك  قوية  كانت  اليت  األمم  من  لالستعباد

 يعطوا  مل  الذين  وهم  أحد،  األعراب  يستذل  مل  ولذا"  :يقول
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 كما  وفلسطني  فينيقية  أهل  اأعطاه  وقد  اجلزية،  فارس  ملوك
 ).76 ص املصدر نفسه،(، "هريودتس ذكر

وقد تكون حياة البدو الصحراوية وبيئتهم أكسبتهم            
 السحر  من  فيها  ملا  البادية  حياة  وجنده ميتدح .  فضاء احلرية 

 املصانع  حياة  على  ترجيحها  يف  ثانية  أتردد  وال"  :واجلمال
،   "يوم  كلِّ  نم  ساعة  عشرة  اثنيت  فيها  العامل  يقضي  اليت

 ).76 املصدر نفسه، ص(

ويبدو أنَّ لوبون عايش حياة البدو ورأى منهم ويف حيام           
 أن  وعندي":  ما جعله يعدهم حينئذٍ أفضل أمم الرعاة يف العامل         

 حتوهلم  وعدم  الفطرة  على  بقائهم  مع  العرب،  من  البدو  أهل
 لعصور،ا  أقدم  منذ  عليها  كانوا  اليت  البدائية  احلال  عن  أمنله  قيد

 أحادثهم أن يل أتيح  وقد  العامل،  يف  الرعاة  أمم  مجيع  من  أفضل
 من  كثري  مبادئ  تعدلُ  احلياة  يف  مبادئهم  أنَّ  يل  فظهر  مرة،  غري

 األعراب  أنَّ  وسنرى  احلضارة،  يف  العريقني  األوروبيني
م  األجالفم،  شعراء  بعادااألعرايب  يكون  أن  ويندر  بتصورا 

 ).77ص سه،املصدر نف. ("شاعر غري

 شاهد  املسلمني  تاريخانتشار اإلسالم بالسيف أم بغريه؟      
 يكرهوا  أن  غري  من  اإلسالم  دولة  يف  املسلمني  غري  بقاء  على
  . دينهم تغيري على
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 انتشر بالدعوة   بل  إذن،  بالسيف  ينتشر القرآن   ومل"
 قهرت  اليت  اعتنقته الشعوب   وحدها  وبالدعوة  وحدها،
 االنتشار  من  القرآن  وبلغ  ل،واملغو  كالترك  مؤخرا  العرب

". سبيل  عابري  غري  فيها  العرب  يكن  مل  اهلند، اليت   يف
 ).134املصدر نفسه، ص (

وإلثبات ما ذهب إليه من تسامح املسلمني يورد رأي           
 تثبت  ومنهم:  "آخرين من بين جلدته شهدوا بذلك، فيقول       

 روبرتسون  قال  علينا،  مقتصراً  ليس  املسألة  يف هذه   رأينا  أن
 هم  املسلمني وحدهم   إنَّ  "»شارلكن  تاريخ«  :تابهك  يف

 أتباع  حنو  التسامح  وروح  لدينهم  الغرية  بني  مجعوا  الذين
 لدينهم،  نشرا  احلسام  امتشاقهم  مع  األخرى وإم،   األديان
 التمسك بتعاليمهم    يف  أحرارا  فيه  يرغبوا  مل  من  تركوا
 ).137املصدر نفسه، ص  (.»الدينية

 احلروب  تاريخ«  :كتابه   يف Michaud  ميشود  وقال
 حنو  متسامح  باجلهاد  أمر    الذي  القرآنَ  إنَّ«:  )1(»الصليبية

 والرهبان  البطاركة  أعفى  وقد  األخرى،  األديان  أتباع
                                          

(1) Michaud, J.F. 1852. History of the Crusades. Translated by W. 
Robson, p. 287. 

اطلعت على الترمجة لإلجنليزية ومل أمتكن من : مالحظة على املرجع السابق
 .االطالع على النسخة األصل بالفرنسية
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 الرهبان؛  قتل  حممد  وحرم  الضرائب،  وخدمهم من  
 النصارى  بن اخلطاب   عمر  ميس  ومل  العبادات،  على  لعكوفهم

 وحرقوا  املسلمني  يونالصليب  فذبح  القدس،  فتح  حني  بسوء
 يف  ميشود  الراهب  ، وقال »دخلوها  وقتما  رمحة  اليهود بال 

 أن تقتبس   ومن املؤسف «:  »الشرق  يف  دينية  رحلة«  :كتابه
 آيةُ  هو  الذي  التسامح  املسلمني  من  النصرانية  الشعوب
فرض   وعدم  اآلخرين،  عقائد  واحترام  بني األمم،   اإلحسان

املصدر نفسه،    (،"فسه، املصدر ن  "بالقوة  عليهم  معتقد  أي
 ).138ص 

سلوكيات كل من اإلسبان عند طرد العرب من األندلس         
 :والصليبيني وغزوام

 العرب  تعذيب  هول  لوبون على    يعلق :يف إسبانيا 
 االعتراف  سوى  يسعنا  وال"  :بالقول  إسبانيا  من  وإخراجهم

 اقترافه  على  يؤاخذ  من  الفاحتني  وحوش  بني  جند  مل  بأننا
املصدر .  ("املسلمني  ضد  اقترفت  اليت  ككتل  قتل  مظامل

 ).286 نفسه، ص

 بفضل  إسبانيا  كانت  حيث  تفتيش  حماكم  من  تلته  وما
 مل"االحنطاط، حيث،   لدركات  لتهبط  اد  قمة  العرب
 ذات  فصارت  العريب،  الفتح  قبل  تذكر  حضارة  ذات  تكن
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 الدرك  إىل  هبطت  مث  العرب،  زمن  يف  ناضرة  حضارة
املصدر نفسه،    (".العرب  جالء  دبع  االحنطاط  من  األسفل

 ).287ص

 إسبانيا  أساقفة  رئيس  به  قام  ما  حول  مهمة  إشارة  ويف
 هلذا  واستهجانه  وخمطوطام  العرب  لكتب  حرق  من  حينئذٍ

 أكزميينيس  اإلسباين  األساقفة  رئيس  وظن"  :يقول  التصرف
 خمطوطات  من  مجعه  على  قدر  ما  مؤخراً  بإحراقه  أنه،
 من  ذكرهم  حما  ،)كتاب  ألف  اننيمث  أي  (العرب  دينه  أعداء

 من  العرب  تركه  ما  أن  درى  وما  األبد،  إىل  التاريخ  صفحات
 لتخليد  يكفي  مؤلفام،  خال  إسبانية،  بالد  متأل  اليت  اآلثار
 .)289 املصدر نفسه، ص(، "األبد إىل امسهم

 األسف  مع  يتكرر  ومثل هذه التصرفات اهلمجية     ال،  كيف
 إنساين،  إرث  من  دمروه  وما  غولامل  هجمة  نتذكر.  التاريخ  عرب

كما يف أفغانستان     املعاصر  الوقت  يف  الفرق  بعض  وتصرفات
 جمد  وتفهم تاريخ   تقرأ  والعراق وسوريا وغريها، واليت مل      

 املشرق والباقي عرب الزمان، كيف ال وهم الذين              األجداد
 .فتحوه فسادوا بلد أي يف خيربوا ومل عمروا

 اليت  الفظيعة  رائماجل  انتقد   لقد :احلروب الصليبية 
 أبسط  مع  يتناىف  به  قاموا  ما  وأنَّ  الصليبية،  احلروب  صاحبت
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 العرب  وتعامل  وتسامح  عدل  بني  اإلنسانية، وقارن   املبادئ
 إنَّ":  التسعة  محالم  خالل  الصليبني  جيوش  من  بدر  ما  مع

 أمة  دليل  تكن  مل  الكتب  يف  املدونة  النظرية  احلقوق  مبادئ
 اليت  هي  األمم  احترمتها  اليت  بادئامل  وإنَّ  زمن،  أي  يف

 مل  البابوات  وإنَّ  التاريخ،  أثبته  كما  السالح  قوة  أيدا
 واملستقبل،  املاضي  يف  الفاحتني  سننِ  غري  على  يسريوا
 الطاحنة  الصليبية  احلروب  على  النصارى  حرضوا  حينما
، "النظرية  الناحية  من  اإلنصاف  قواعد  ألبسط  املنافية

 ).344املصدر نفسه، ص(

 الصليبية  احلروب  هذه  وراء  من  املهمةَ  النتيجةَ  أنَّ  ورأى
 عوامل  أقوى  من  ذلك  كان  حيث  بالشرق  الغرب  اتصال  هو
 .األوروبية فيما بعد احلضارة منو

 ظهر"، يذكر أنه    وعن احترامهم آلثار األمم اليت سبقتهم     
 آثار  األول،  الفتح  دور  منذ  احترموا  العرب  أنَّ  تقدم  مما

 حبضارا  االنتفاع  غري  يف  ومل يفكروا   ملَكوها،  اليت  األمم
 اليت جاءت   الفاحتة  األمم  من  لكثري  خالفًا  وذلك  وترقيتها،
 ).185املصدر نفسه، ص (بعدهم، 

 أكد لوبون يف أكثر من      :تأثري احلضارة العربية يف العامل    
خصوصاً يف كتابه الذي نستمد منه أكثر          -مكان من كتبه     
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 عن تأثري ودور احلضارة      -"  ربحضارة الع "االستشهادات  
 للحضارة  كان  إنه"العربية على العامل يف تلك احلقبة،           

 خاص  التأثري  وإنَّ هذا   العامل،  يف  عظيم  تأثري  اإلسالمية
 اليت  الكثرية  الشعوب  فيه  تشاركهم  فال  وحدهم  بالعرب

 على  قَضوا  الذين  الربابرةَ  هذَّبوا  العرب  وإنَّ  اعتنقت دينهم، 
 فتحوا  الذين  هم  العرب  اخلُلقي، وإنَّ   بتأثريهم  ومانالر  دولة

واألدبية   العلمية  املعارف  عامل  من  جتهله  كانت  ما  ألوربة
 ستة  لنا  وأئمةً  لنا  ممدنني  فكانوا  الثقايف،  بتأثريهم  والفلسفية

 ).601املصدر نفسه، ص  (".قرون

 أمةً  التاريخ  يف  نرى  وال":  ويذهب أبعد من ذلك بالقول    
 اليت اتصل   األمم  مجيع  أنَّ  وذلك  كالعرب،  بارز  ريتأث  ذات

 وأنَّ  الزمن،  من  حينا  ولو  حضارم،  اعتنقت  ا  العرب
كالترك  قاهروهم  انتحل  التاريخ  عن مسرح   غابوا  ملا  العرب 

 ناشرين لنفوذهم،   للعامل  وبدوا  تقاليدهم،  إخل،…واملغول
 ال  العامل  ولكن  قرون،  منذ  العرب  حضارة  ماتت  أجل،

 املمتدة  البالد  يف  ولغتهم  النيب  دين أتباع   غري  اليوم  عرفي
 البحر املتوسط إىل    ومن  السند،  إىل  األطلنطي  احمليط  من

 ).584املصدر نفسه، ص  (."الصحراء

 األغارقة  عجز  وما"ويعطي مثاالً من حضارات أخرى،      
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 بسرعة  العرب  قَدر عليه   الشرق  يف  عنه  والرومان  والفرس
 ).583املصدر نفسه، ص (".إكراه ومن غري

 إم":  يقول  الوسطى  العصور  حبضارات  ومبقارنته
 النهضة  عصر  قبل  عاشت  اليت  الغرب  أمم  مجيع  من  أرقى
 يف  الوسطى،  القرون  جامعات  تعرف  فلم  وثقافة،  أخالقاً
 وكانت  ومناهجهم،  مؤلفام  غري  مصدراً  كثرية،  قرون

 .639 ص" مبراحل أجدادنا أخالق من أفضل أخالقهم

يتطرق إىل ذكر أسباب ضعف احلضارة العربية ومنها         و
 على  حممد،  أتباع  أوجدها  اليت  العرب،  حضارة  جرت"أنه  
 فاعتالء  نشوء:  الدنيا  يف  ظهرت  اليت  احلضارات  مجيع  سنة

 الدثور،  من  العرب  حضارة  أصاب  ما  ومع  فموت،  فهبوط
 النيب  دين  الزمن  ميس  مل  قبلها،  ظهرت  اليت  كاحلضارات

ذا   يزال  ال  والذي  املاضي،  له يف   ما  النفوذ  من  له  الذي
 هي  اليت  األخرى  األديان  مع أنَّ   النفوس،  على  كبري  سلطان
املصدر نفسه ص   (  "قوا  من  شيئاً  يوم  كل  ختسر  منه  أقدم
132-133.( 

 العربية  احلضارة  لواء  حتت  دخلت  اليت  األمم  بأنَّ  ويرى
 يقف  مما  ليست  هذه  املسلمني  عبقرية  يف"  :حيث  متدنت
 بالبالد  حلَّ  الالمع  التمدنَ  أنَّ  يعلَم  عندما  النقد  سلطان  أمام
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 النشاطَ  وأنَّ  اهلمجية،  حمل  الرسول  ألتباع  خضعت  اليت
 قوته  مثلَ  أمةٍ  يف  قويٍّا  يكن  مل  التقدم  إىل  اإلنسان  حيفز  الذي
 ).329 نفسه، ص املصدر (".العرب يف

 ليعلم"  الكتاب،  هذا  صور  يتصفح  أن  القارئ  ويدعوا
 وقد  فيها،  اإلبداع  وقوةَ  الفنية العظيمة   العرب  آثار  قيمة

 ومل يفعل   العرب،  وارثي  مجيع  أنظار  اآلثار  هذه  استوقفت
 كما  تقليدها  غري  العامل  مسرح  على  العرب  ظهور  منذ  الشرق
 الزمن  حىت  قرون  منذ  والرومان  األغارقةَ  الغرب  قلَّد

 .)519املصدر نفسه، ص (". احلاضر

 كانت عليه هذه احلضارة مبا استقته من             ويوجز ما 
أنَّ العرب استطاعوا أن      "سابقيها ومن التحق ا طوعاً،         

يبدعوا حضارةً جديدة مستعينني مبا استعاروا من الفرس            
واليونان والرومان، وأنَّ حضارةَ العرب كان هلا من املناعة          
ما استطاعت أن يمن به على الربابرة الذين حاولوا                 

د ظهر لنا أنَّ مجيع أمم الشرق الكثرية اليت              هدمها، وق 
ساعدت على قهر العرب، ومنها الترك، أعانت بال استثناء          
على نشر نفوذ العرب، وأنَّ أمماً قدمية قدم العامل،                 
كاملصريني واهلنود، اعتنقت ما جاءها به العرب أو ورثتهم          

 ).196املصدر نفسه، ص (". من احلضارة والدين واللغة
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 لوبون  يرد:   بعض التهم امللصقة بالعرب       رده على 
 بتأثري  أوروبا  على  العرب  لفضل  األوربيني  الكتاب  جحود
الغرب، حيث    لدى  منصف  وغري  متأصل،  بغيض  ثقايف

 إنَّ اليونان :  بفعل ثقافتنا املدرسية البغيضة القائلة    "  :تكرست
 ."املاضي    الزمن  يف  واآلداب  العلوم  منبع  وحدهم  والالتني

 .)600ص فسه،ن املصدر(

بالعرب مثال،    امللصقة  التهم  بعض  عن  لوبون  ويدافع
إحراق عمرو بن العاص ملكتبة اإلسكندرية عند فتحه              

 فمن  املزعوم،  اإلسكندرية  مكتبة  إحراق  وأما"  :ملصر
 جتعل  واليت  العرب،  عادات  تأباها  اليت  اهلمجية  األعمال
 العلماء  بعض  على  القصة  هذه  جازت  كيف:  يسأل  املرء

 فال  زماننا  يف  دحضت  القصة  وهذه  زمناً طويالً؟   ألعالما
 نثبت  أن  من  أسهل  شيء  وال  فيها،  البحث  إىل  نعود  أن  نرى
 أحرقوا  الذين  هم  النصارى  أنَّ  الواضحة  األدلة  من  لدينا  مبا

 بعناية  العريب  الفتح  قبل  اإلسكندرية  يف  املشركني  كتب
املصدر   (.حرقي  ما  منها  يبق  ومل  التماثيل  ا  هدموا  كاليت

 ).225نفسه، ص

 النصرانية  أصبحت  ملا  "بل يؤكد أنَّ الفاعلَ احلقيقي      
 ال  ثيودوز،  النصراين  القيصر  أمر  الرمسي  الدولة  دين
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 وكتبها  ومتاثيلها  معابدها  بإبادة  اخلطاب،  بن  عمر  اخلليفة
 ).226 ص املصدر نفسه، (.آنفاً ذلك ذكرنا كما الوثنية

 من  اإلسالم   أعداء وقضى"  :ويف جانبٍ آخر يضيف    
فعزوها   العظيمة  القرآن  انتشار  من سرعةِ   العجب  املؤرخني

 أن  علينا  ويسهل  وبطشه،  حممد  تحلُّل  من  زعموه  ما  إىل
 من  إنَّ:  فنقول  أساس،  تقوم على   ال  املزاعم  هذه  أنَّ  نثبت
 الصرامة،  من  األخرى  األديان  يف  ما  فيه  جيد  القرآن  يقرأ

 على  غريبا  يكن  مل  الزوجات  تعدد  نم  القرآن  أباحه  وإنَّ ما 
 هذه  وإنَّ  حممد،  قبل ظهور   عرفته  اليت  املسلمة  الشعوب
 ". السبب  هلذا  القرآن  يف  جديدا  نفعا  جتد  مل  الشعوب

 ).133املصدر نفسه، ص(

يتطرق لوبون ملسألة املرأة لدى      :  املرأة يف اإلسالم  
ضية املسلمني، وما يرد يف كتابات الغربيني وحنوهم حول ق      

املرأة، وأا مرتبطة لدى الرجل العريب بنظرة دونية وتعدد          
 العرب  عن  أخذوا  األوروبيني  إنَّ"  الزوجات، اخل، فيقول   

 واإلسالم  املرأة،  احترام  من  اقتضته  وما  الفروسية  مبادئ
 األسفل  الدرك  من  املرأة  رفع  الذي  هو  النصرانية  ال  إذن
 ).416 املصدر نفسه، ص (.فيه كانت الذي
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 كاهلندوسية  بالدونية"  للمرأة  األخرى  الشرائع  رؤية  ذكروي
 ).420 ص املصدر نفسه،(".  ..والرومانية واليونانية

 مهمة،  لنقطة  لوبون  يعرض:  احترام الديانات األخرى  
ويورد يف أكثر من موطن من كتابه         اآلخر،  دين  احترام  وهي

أمثلة على ذلك، ويشري هنا إىل التسامح الذي كان عليه              
ونشأ عما فُطِر عليه مسلمو الصني       "و الصني حينئذٍ،     مسلم

من التسامح والروح احلرة واحترامهم عادات الصني               
وشرائعها ومعتقداا أن يتمتعوا مبا للصينيني من احلقوق،         

، "وأن يكون منهم حكام وقواد ومقربون من اإلمرباطور             
 ).88املصدر نفسه، ص (

ية من   أن تقتبس الشعوب النصران       "ويتأسف على     
املسلمني التسامح الذي هو آية اإلحسان بني األمم،                
واحترام عقائد اآلخرين، وعدم فرض أي معتقد عليهم             

 ).138املصدر نفسه، ص (، "بالقوة

ويف مصر يذكر أنَّ عمرو بن العاص عرض على أهل            
 ).144املصدر نفسه، ص (، ..."حرية دينية تامة: "مصر

س النصارى الكثرية اليت بنوها     وتعد كنائ ":  ويقول عن إسبانيا  
أيام احلكم العريب من األدلة على احترام العرب ملعتقدات األمم           

 ).291املصدر نفسه، ص  (".اليت خضعت لسلطام
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لقد تطرق للجزيرة العربية يف ثنايا         :  اجلزيرة العربية 
حتدث عن  .  كتابه بشكلٍ يرفد بعض استشهاداته عند احلاجة      

 ظهور  قبل  للعرب  كان"  :لبعثة وبأنه اجلزيرة العربية قبل ا    
 صالت  ذوي  كانوا  وأم  راقية،  ولغة  ناضجة  آداب  حممد
 من  أقل  يف  فاستطاعوا  القدم،  منذ  العامل  أمم  بأرقى  جتارية
 عرفها  اليت  احلضارات  أنضر  من  حضارة  يقيموا  أن  سنة  مائة

 استطاعت:  "ويضيف  ).92ص  املصدر نفسه، (،  "التاريخ
أن  العرب  غري  كثرية  أمم  دم  ًتقدر  مل  ولكنها  عظيمة،  دوال 

 العرب  عند  ما  عندها  يكن  مل  ملا  حضارة،  تبدع  أن  مثلهم
 ).92 ص املصدر نفسه،("كافية سابقة ثقافة من

 النيب  جميء  قبل  حضارة  للعرب  كان  بأنه  لوبون  ويرى
 عفواً،  تأيت  ال  اليت  األمور  من  واللغة  اآلداب"  وأنَّ  ،‘  حممد
 بأرقى  أمة  اتصال  عن  وينشأ  طويل،  ماضٍ  على  دليالً  تتخذ  وهي
التمدن إذا كانت     من  الراقية  األمم  هذه  عند  لِما  اقتباسها  األمم

 بذلك  نعتقد  ، وحنن )92  املصدر نفسه، ص  (  .  "أهالً لذلك 
 وتلك  وحضارة،  بالغة  ذات  ألمة  نبيه  يبعثَ  أن  اختار  فاهللا

 .التوحيد لديانة ديانام عن يبدهلم أن معجزة

 للسيد  الوقفات  بعض  عند  حائراً  أقف  بأنين  كش  ال
 أنين  ذلك  عدمه،  من  مبصداقيتها  أجزم  ال  ولكن  لوبون،
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 عايشه املؤلف،   الذي  الزمن  خالل  من  ذلك  على  أحكم
 حضارة  لكتاب  تأليفه  زمن  يف  ذكر  مما  شيء  فيه  يكون  وقد

 يف  بلنت  ليدي  لكالم  نقله  :املثال  سبيل  على  العرب،
 سكاكا  حاكم  بأنَّ  اليت ذكرت   م1878  جند  بالد  إىل  رحلتها
 جندية؟  مدينة  سكاكا  هل  والسؤال  أسود،  زجني  النجدية

 ص(  احلواشي  يف  أورده  فيما  أو  ،)70  املصدر نفسه، ص  (
 .مبالغة فيها أرى واليت لليهودي العريب نظرة خصوصاً)  90

 جند  يف  ظهرت  اليت  الوهابية  عن  ونرى أنه عندما تكلم   
 السنة  خالف  جديدة  اإلسالم  يف  دينيةٌ  فرقةٌ  يقول بأا 
 قادته  العربية  للجزيرة  زيارته  عدم  أنَّ  يعين  وهذا  والشيعة،
 ).430ص انظر املصدر نفسه،(دقيقة،  غري ألفكار

يقصد (الوهابية    الدولة  إالّ أنه يف موطن آخر امتدح        
 سينتصرون،  أم  يف  ريب  وال"  :فقال  جند  يف  )السعودية
 أضعفهم  الذين  أعدائهم  على  املتني،  احتادهم  بفضل

 العرب  جزيرة  من  األعظم  القسم  سيادة  وأنَّ  انقسامهم،
 ويف  ،)80  ص  املصدر نفسه، (،  "الوهابية  لدولتهم  ستكون
 السعودية  الدولة  قيام  استقرأ  قد  القول  ذا  لوبون  أنَّ  ظين

 من  الوهابيني  أصاب  ما  وعلى":  الثالثة، ويؤكد ذلك بقوله    
 تلبث  ، مل 1818وسنة    1810  سنة  يف  املصريني  أمام  االزام
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 مدينة  يف  عادةً  أمريها  ويقيم  بنياا،  أعيد  أن  الوهابية  الدولة
 ).52املصدر نفسه،  (".العظيمة الشأن الرياض

 من  بد   بالرغم مما ورد فال    :رأي الباحثني العرب حوله   
 وجهوا  واملسلمني  العرب  الباحثني  بعض  أنَّ  إىل  اإلشارة
 وغريها  والقرآن،  والنبوة  الوحي  موضوعي  يف  آرائه  إىل  انتقادات

 هذا  أسباب  وترجع.  اإلسالم  يف  األساسية  اإلميانية  العقائد  من
 العقلية.  )1(والالهوتية  العلمية  العقليتني  اختالف  إىل  النقد

 املشاهدة  من  يقينياا  تستمد  لوبون  ا  يتكلم  اليت  العلمية
 تكلم  اليت  هوتيةالال  العقلية  بينما  احلسية،  والتجربة  العينية
 . )2(وامليتافيزيقا الغيب عامل من يقينياا تستمد النقاد ا

 يعد هذا الكتاب من        ":حضارة العرب "أخرياً كتابه    
 أعظم الكتب اليت تناولت احلضارة العربية من حيث               

 األحداث  من خالل تركيزه على         التحليل املنهجي،  
 واضحةً  ةًصور  يعطي  مما  املهمة،  واملعلومات  التارخيية
 واخلامس  السابع  القرنني  بني  فيما  العرب  حال  عن  ومركزةً
 »العرب  حضارة  «لكتاب  فإنَّ  يكن،  ومهما.  امليالديني  عشر

                                          
اماً على أولئك املستشرقني الذين مل ينصفوا احلضارة           وهذا املبدأ ينطبق مت      (1)

العربية واإلسالمية حيث كان البعض ينظر إىل جوانبها بنظرة الهوتية، وبذلك              
 .وردت أفكاره غري منصفة وال موضوعية

 .)2013 والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة زعيتر، عادل ترمجة العرب، حضارة( (2)
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 فيها  برع  اليت  املوضوعات  عرض فيه   وعلمية  تارخيية  قيمة
 العظيمة  حضارم  أساس  وكانت  واملسلمون،  العرب

 والصناعة  عةوالزرا  والفلك  والرياضيات  والفيزياء  كالكيمياء
لوبون فقط    كتاب  ومل يأتِ   وغريها،  واهلندسة  والطب

لتذكري الغرب والشرق بتلك احلضارة العظيمة اليت أثرت           
العامل يف حينه، بل ليربهن على أنَّ حضارةً كانت هذه                

 دخلت":  شواهدها املاثلة فإنَّ سر قوا يف دينها اإلسالم         
 سبباً  كان  الذي  لدين،ا  أنَّ  بيد  التاريخ،  ذمة  يف  العرب  دولة
 على  قربه  من  النيب  ظلُّ  ويسيطر  ينتشر،  يزال  ال  قيامها  يف

 الواسعة  وآسية  إفريقية  أقطار  يسكنون  الذين  املؤمنني  ماليني
 وخط  املتوسط  والبحر  والصني  مراكش  بني  الواقعة
 ).445 املصدر نفسه، ص(، "االستواء

  فريى بأنَّ  موضع،  من  أكثر  يف  الكرمي  للقرآن  متجيده
القرآن الكرمي من مصادر قوة العرب وقد أفرد له الفصل              

يشري إىل  .   وما بعده  121الثاين من الباب الثاين، انظر ص        
 عالية  القرآن  يف  األخالق  أصولَ  إنَّ  “األخالق يف القرآن،    

املصدر   (".مجيعها  األخرى  الديانات  كتب  يف  جاء  ما  علو
 ).445نفسه، ص

أنَّ القوةَ يف فتوحات    :  تهعدلِ اإلسالم وسهول  ويشري إىل   
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 القارئ،  وسريى":  العرب مل تكن السبب يف انتشار القرآن       
 القوةَ  أنَّ  انتصارام،  وأسباب  العرب  فتوح  يف  نبحث  حني
 املغلوبني  العرب  ترك  فقد  القرآن،  انتشار  يف   عامًالتكن  مل

 اعتنق بعض النصارى     أن  حدثَ  فإذا  أديام،  يف  أحرارا
 عدل  من  رأَوا  ملا  فذلك  هلم؛  لغة  العربية  اواختذو  اإلسالم،

 وملا  السابقني،  سادم  من  مثلَه  يروا  مل  ما  العرب الغالبني 
، "قبل  من  يعرفوها  اليت مل   من السهولة   اإلسالم  عليه  كان

 ).134املصدر نفسه، ص (

 التوحيد  أدخل  دين  أولُ  بأنه  يباهي  أن  ولإلسالم وحده "
 ).131املصدر نفسه، ص (، "العامل إىل

 على الرغم من استخدامه     :‘امتداحه للرسول حممد    
ملصطلحات ليست مقبولة للمسلم، ولكن مرد ذلك كما           

لكن قلَّ أن جند      .  أشرنا سابقاً عقيدته العلمية ال الدينية        
مفكراً علمانياً ميتدح أو يتطرق لشخصية الرسول حممد            
عليه الصالة والسالم بطريقةٍ منصفةٍ وعلميةٍ، وهذا يدل             
على حيادية املؤلف، نورد هنا إحدى عباراته البارعة عن            

إذا ما قيست قيمة الرجال جبليل أعماهلم كان           "الرسول،  
من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء         ]  ‘[حممد  

 الديين أعمى    التعصب مع أنَّ ]  ‘[الغرب ينصفون حممدا    
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املصدر (  ."بصائر مؤرخني كثريين عن االعتراف بفضله         
  . )115، ص نفسه

 يف  ولنلخصه  الكتاب،  متَّ  لقد  "  :وخيتم كتابه بالقول  
متدنا   العرب  فاقت  اليت  األمم  إنَّ:  فنقول  كلمات،  بضع
 من  حققت  كالعرب،  أمةً،  نذكر  ال  وإننا  الغاية،  إىل  قليلة

 وإنَّ  حققوا،  ما  مثل  وقتٍ قصريٍ   يف  العظيمة  املبتكرات
ا  أقاموا  العربالعامل،   سادت  اليت  دياناأل  أقوى  من  دين

 آخر،  دينٍ  ألي  مما  حيويةً  أشد  تأثريه  يزال  ال  أقاموا دينا 
 الدول  أعظم  من  السياسية، دولةً   الناحية  من  أنشؤوا،  وإم
 وأخالقًا،  ثقافةً  أوربة  مدنوا  وإم  التاريخ،  عرفها  اليت

 نادرةٌ،  هبوطهم  وهبطت  العرب  مسو  سمت  فالعروق اليت 
 لتأثري  بارزا  ًمثاال  أن يكون   يصلح  عرق  العرب،ك  يظهر،  ومل

 ."واحنطاطها  وعظمتها  الدول  قيام  على  تهيمن  اليت  العوامل
 ).642املصدر نفسه، ص (

 عن  العربية  احلضارة  مييز  مهماً  جانباً  لوبون  أخرياً يربز 
 العامل،  سيادة  هلا  كانت  اليت  األمم  إنَّ"  :بالقول  غريها

 والرومان،  واألغارقة  ينيواملصر  والفرس  كاآلشوريني
 دارسة،  أطالل  غري  لنا  ترتل  ومل  الدهر  أعفار  حتت  توارت
 ذكريات،  سوى  تكون  ال  وفنوا  ولغاا  أدياا  وعادت
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 وإن  حضارم،  عناصر  تزل  مل  أيضاً،  تواروا  وإن  والعرب
 املصدر(.."  حية  وفنوم،  ولغتهم  ديانتهم:  فقل  شئت
 . )23 ص نفسه،

كن األوروبيون يعرفون شيئاً عن حقيقة      مل ي يف الواقع،   
تعاليم اإلسالم وشرائعه الفقهية اليت تتناول ما ورد يف               

بل طُرد بعضهم مبجرد    القرآن من نظم للفكر واملمارسة،       
 .)1(أجواء معادية للعرب واملسلمنيإشادته باإلسالم وسط 

» حضارة العرب  «أصدر لوبون كتابه الرائع كتاب           
روحات العنصرية بروح علمية حمايدة     متصدياً فيه لتلك الط   

قيمة تارخيية  هلذا الكتاب       إنَّ ،جندها يف كل مؤلفاته      
بني األجيال  ليس    ،وعلمية جيب احملافظة عليها ونشرها      

العربية واإلسالمية املعاصرة كشاهد على ما أجنزه أجدادهم        
 .فحسب، بل للغريب الباحث عن احلقيقة

 

                                          
 1709 طرد من اجلامعة عام        ، يف جامعة كمربدج     خليفة نيوتن  ، وليم وسنت  (1)

 إلشادته باإلسالم
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 معتربين نيباحث قبل من عنه كتب مما خمتارات 6

كان تأثري لوبون غري مباشر يف الفترة ما بني احلربني              
 يف جمال علم النفس اجلماعي ويف         خصوصاً  العامليتني،

 .التيار الناقد لدراسة الظواهر االجتماعية

 خصوصاً ما   -  السياسيني  بعض  ألفكار  الشاملة  القراءةَ  إنَّ
 لوبون  أفكار  إىل أنَّ    تشري -قبل احلربني العامليتني وما بعدمها      

سنورد الحقاً بعض   .  أوروبا  يف  سياسية  حركات  لدى  انتشرت
 .االستشهادات لذلك، وبالتايل ستظهر بعض ما قيل عنه

قبل سرد بعض ما قيل عنه من قبل مفكرين وباحثني،            
 لنوع من    -يف نظري -نود اإلشارة إىل أن لوبون تعرض          

 : لبعض املعطيات، ومنها)1(التهميش نتيجة

يه الواضح بعدم وجود دور لليهود يف               رأ  :أوالً
 . احلضارة اإلنسانية

 عدم خوضه يف القضايا السياسية، ومنها قضية          :ثانياً
 .)Dreyfus)2النقيب اليهودي درفوس 

                                          
ذكر بعض الباحثني إىل أن تبين قادة بعض األحزاب املتطرفة ألفكاره أدت إىل               (1)

 حتاشي معظم مفكري عصره وما تاله 
(2) http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/affaire_Dreyfus/117099 
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حضارة " امتداحه للحضارة العربية، وظهور كتابه       :ثالثاً
يف فترة نزوع العنصرية ضد العرب، ونكران             "  العرب

 مفكري أوروبا حينئذٍ، بالتوازي     دورهم من قبل العديد من    
 .مع نشوء فترة االستعمار

 إيطاليا  يف  الفاشيني  من  كلٍّ  من قبل   أفكاره   تبين :رابعاً
أوروبا، مما    يف  أخرى  ميينية  وتيارات  أملانيا،  يف  والنازيني

انظر (ونازي،    فاشي  بأنه  لوبون  عن  يقول  جعل البعض 
 لوبون  الإمه  سبب:  الفقرة الالحقة حول هذه املسألة يف       

   ).املعاصرين االجتماع علماء قبل من

 الفكري  املستوى  على  أتباع  له  يوجد   ال  :خامساً
 األكثر  تالميذه  آخر  وفاة  ملتابعة أفكاره ونشرها والسيما بعد    

 ،)1962  عام  يف  بونابرت  وماري  ،1960  عام  غوتييه  (إخالصا
وال   ،بانتظام  إصداره  أعيد  اجلماهري  سيكولوجية  كتابه  أنََّّإال 

 خصوصاً  زال يتمتع بسمعة علمية عاملية كبرية إىل اآلن،          
  إىل جانب كتاب    ،  PUF  بوف  سلسلة  ضمن  1963  عام  منذ

 يف  إصداره  أعيد  ، وإن بنسبة أقل، حيث    "العربية    احلضارة"
 ).1996 ،1984 ، 1969 (األعوام

تلك املعطيات السابقة وغريها كانت من أسباب عدم          
ل لوبون خصوصاً أعماله يف           االهتمام النسيب بأعما     
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احلضارات، وعدم االعتراف بأسبقيته لبعض املفاهيم            
 .العلمية كما حدث مع أنشتاين

        اً  تأثري  وأفكار لوبون   مبادئيف الواقع، أثّرت بعض
 على الثورات السياسية يف العامل لكال املعسكرين           عريضاً

 )2( وروزفلت )1( ماو من جهة   –موسوليين-   هتلر :املتناقضني
ما ورد من     خصوصاً..  خرىأول من جهة      تشرشل دجي  –

 وسوف نعرض    ."اجلماهريسيكولوجية  "كتابه  أفكار يف    
 .لبعض االستشهادات حول ذلك يف الفقرات الالحقة

 أطروحات  على سبيل املثال هوية       يف أملانيا   تظهر
 وكتاب  من جهة"كفاحي"كتاب يف كلٍّ من املوجودة  الدعاية

 :أنشتاين  ألفريد  يقول.  جهة أخرى  من   "اجلماهري  نفس  علم"
 مكتبة  يف  اجلماهري  سيكولوجية  على  شعبية  أعمال  وجود"

 اإلنتاج  هذا  حيتكر  يعد  مل  لوبون  أنَّ  يوضح  اخلاصة  هتلر
 )3(".احلرب بعد

                                          
(1) http://www.lepoint.fr/editos-du-point/alain-duhamel/gustave-le-

bon-visionnaire-meconnu-07-04-2011-1316647_74.php  
(2) C. Rouvier, op. cit., p.17-18.) 
(3)  Alfred Stein, « Adolf Hitler und Gustave Le Bon. Der Meister der 

Massen- bewegung und sein Lehrer », Geschichte in Wissenschaft 
und Unterricht, 6, 1955, p. 362-368  
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آخرين   أيضاً إىل أنَّ نفوذه الفكري مشل سياسيني         نشري
 )2(تشرشل  ،Marpeau  بنديكت)de Gaulle   )1  ديغول  (أمثال،

 وزير  أشار  )3(.روزفلت  ثيودور  وينستون،  مونتباتن،  وردالل
 وعلم"  مذكراته بالتايل    يف  بازهانوف،  بوريس  ستالني،

 وقالت.  "لدى لينني   املفضل  كتابك  كما  النفس اموعة 
 أردت:  "جالسر، وكانت أمينة خاصة لـ لينني       إغناتيفنا  ماريا
. غريها  من  أكثر  لينني  استخدمها  اليت  الكتب  أي  أعرف  أن

 كان  ليبون  لغوستاف  نفس اجلماهري   علم  أن  جالسر  أخربين
 عنه  غىن  ال  كمفتاح  استخدمه  لينني  كان  إذا  ما  ويبقى.  بينهم
 .)4("اجلماهري على للتأثري

قبل اإلشارة إىل ما ورد حبق لوبون من علماء                  و
 سببومفكرين، نود التطرق إىل جانب مهم، وهو أن               

إىل   مرده  املعاصرين  االجتماع  علماء  قبل  من  لوبون  إمهال
                                          

(1)  Benoît Marpeau, entrée « Le Bon », in Claire Andrieux, Philippe 
Braud, Guillaume Piketty (dir.), Dictionnaire de Gaulle. Paris, R. 
Laffont, 2006, p. 671. 

(2)  Souvenir rapporté par Lord Mountbatten, Fourth Winston 
Churchill memorial lecture, Université de Berne, mars 1970 

(3)Gustave Le Bon, un mythe du xxe siècle؟  Par Olivier Bosc,   Mil 
neuf cent. Revue d'histoire intellectuelle, 2010/1 (n° 28), Pages 101 
- 120 

(4)  Boris Bajanov, Bajanov révèle Staline, Paris, Gallimard, 1979, p. 
107. 
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 :عدة عوامل

 .يف ذلك الوقت االشتراكي والفكر الثورة ضد كان -

ألفكار   يسار  أو  ميني  من  السياسة  طريف  استخدم -
 تعترف  أن  دون  للجماهري،  دعاياا  يف  لوبون
 .ختسرهم ال حىت بذلك

 نعته بالفاشي نتيجة تبين قيادات التيارات السياسية،          -
شية ألفكاره دون أن يكون       خصوصاً اليسارية الفا   

 .كذلك

 أفكار  رددوا  أو  التقوا  آخرين  علماء  هناك  أنَّ  وبالرغم
 بأنه  عنه  يقال  أن  قدر لوبون   أنَّ  َّإال  فرويد،  مثل،  لوبون
 كلٌّ  تبناها  اليت  فأفكاره  كبري،  جتن  ذلك  ويف  ونازي،  فاشي
 استخدمتها  قد  أملانيا  يف  والنازيني  إيطاليا  يف  الفاشيني  من
 لوبون،  سوء حظ   ولكن  أوروبا،  يف  أخرى  ميينية  اتتيار
 كتاب  لترمجته  الرائعة  مقدمته  يف  صاحل  هاشم  أشار  كما

 من كانا وموسوليين هتلر  أنَّ  إىل  يعود"  اجلماهري  سيكولوجية
 اجلماهري  سيكولوجية  صاحب  إدانة  أصبحت  وبالتايل!  قرائه
 مالنظا  يفضل  أنه  كتاباته  طريق  عن  نعرف  كنا  ولو  حىت  سهلة

 مبا  الديكتاتوريات  على  ونواقصه  عيوبه  بكلِّ  الدميقراطي
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 .)1("الفاشية: عليه حيسبوا اليت الديكتاتورية فيها

 مع  أتفق  فإنين  لوبون،  عنصرية  حول  آخر  سياقٍ  ويف
 املتطرف  باملعىن  عنصرياً  ليس  صاحل بأنَّ لوبون     هاشم

 أي  والتارخيي،  الثقايف  باملعىن  عنصري  ولكنه  للكلمة،
" كله عشر التاسع القرن  ساد  الذي  والعلوي  الوضعي  ملعىنبا
 .)28 ص سيكولوجية اجلماهري،(

 حول  كتاباته  يف  له  ورد  مبا  عنصريته  عدم  على  وتأكيداً
 :العرب كتاب حضارة يف قوله هنا ذلك، نذكر

 أو  املتحضرة  نصف  الشعوب  أنَّ  ذلك  يعين  هل"
 مستوى  إىل  ترتفع  أن  أيضاً  األخرى  هي  حتب  ال  الرببرية
 بل.  اإلطالق  على  عقيديت  ليست  هذه  األوروبية؟  احلضارة

. ما  يوماً  ذلك  إىل  تتوصل  سوف  أا  العكس  على  أعتقد  إين
 الدرجات  غريت  قد  تكون  أن  بعد  َّإال  إليه  تتوصل  لن  ولكنها
 بقفزة  وليس  األخرى  بعد  واحدة  عنها  تفصلها  اليت  املتتالية
 ).14 حضارة العرب، ص( "واحدة

 

                                          
 الساقي،  دار  ،)صاحل  هاشم  ترمجة  (اجلماهري،  سيكولوجية  بون،  لو  غوستاف  (1)

  .25 ص ،1991
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 :يف التايل ما قيل عنه من قبل بعض املفكرينونورد 

 من" اجلماهري  سيكولوجيا  "كتاب   يعد :فرويد  سيغموند
به  أشادوا  من  بني  ومن  .العشرين  القرن  يف  الكُتب  أهم 

 الرغم  الذي على   نفسه    )Sigmund Freud)1  فرويد  سيغموند
 الالشعور  كتابه  يف  املؤلف  هذا  بأمهية  أشاد  حتفظاته  من

 الالشعور  بدور  لوبون  اهتمام  أنَّ  واعترب  واألنا،  اجلمعي
 تقترب  تكاد  النفسية  نظريته  جيعل  لألفراد  النفسية  احلياة  على
 على  يعتمد  وبالرغم أنَّ فرويد      .فرويد  نظريته، أي نظرية    من
 فقد أشاد بإسهام لوبون ويذكر      اجلماهري،  نفس  لعلم  نقدية  قراءة

حلياة النفسية، فإنَّ    بتركيزه على دور الوعي يف ا         "أعماله،  
  مبا )2("سيكولوجية السيد لوبون تقترب كثرياً من سيكولوجيتنا        

 ،"يتصرف  جمموعة  ضمن  يكون  عندما  األنا  تغيري  "ذلك  يف
 ...)3(لوبون للسيد الكلمة سأعطي "ويكتب

 9  بتاريخ  موسوليين،  مع  األوىل   املقابلة :موسوليين
بيري   حلياة،وا  يف العلم   فرنسي  صحفي  قبل  من  ،1926  يونيو

 ديال  كوريريي  يف  ونشرت أيضاً   ،Pierre Chanlaine  شانلني
 العلم واحلياة   أعرف أنَّ ":  موسوليين  قال.  يونيو  12  يوم  سريا

                                          
(1) Freud, « Psychologie collective et analyse du moi », 1921 p.16 
(2) Freud S., Essais de Psychanalyse, Payot, Paris, 1972, p. 89 

 .املصدر نفسه (3)
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 واليت،نشرت مقابالت مع شخصيات أعتربها األكثر أمهية         
:  اإلنسانية أكثر   همكرمت من بني أولئك الذين         رأيي،يف  

لقد قرأت عمل     .   على سبيل املثال      لوبون،غوستاف   
 وأنا ال أعرف كم مرة قرأت علم نفس         كله؛غوستاف لوبون   

 أعود إليه يف كثري من           رأمسايل،إنه عمل     .  اجلماهري
 Duilioو  إدواردو  أمنيا،  أوبرا  موسوليين،   بنيتو   ."األحيان

Susmel.... )1( 

 املفهوم  من  بدالً  Le Bon  إىل  يشري  أن  يفضل موسوليين 
 برقية  يف  .    Rossi  و  Sighele ،  Sergi  لدى كل من    اإليطايل
 :يكتب ،1931 أبريل 6 بتاريخ

 الذي  النظام  هي  الدميقراطية.  رسالتك  على  أجيب"
 أدوات  اختلفت.  السيادة  وهم  الناس  إلعطاء  يسعى  أو  يعطي
 األساس  هذا  لكن  الناس،  ومن  آلخر  وقتٍ  من  الوهم  هذا

 الفرصة  هذه  أغتنم.  رأيي  هذا.  أبداً  خيتلفا  مل  والغرض
 أومنيا،  أوبرا  موسوليين،.  ب    ".القلبية  حتيايت  لك  ألرسل
 )cit.، XXV، p. 262)2. سابق مرجع

                                          
(1)  Benito Mussolini, Opera omnia, Edoardo et Duilio Susmel (eds.), 

Florence, La Fenice, 1957, vol. XXII, p. 156. 
(2)  Benito Mussolini, Opera omnia, Edoardo et Duilio Susmel (eds.), 

Florence, La Fenice, 1957, vol. XXII,p 262 
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 وعن مقابلة لوبون للرئيس األمريكي روزفلت،     :  روزفلت
 :يقول لوبون

 من  فقط  شهرين  قبل  ملقابلته  الفرصة  يل  أتيحت"
 البارز،  صديقي  له  دعاه إليها   غداء  مأدبة  يف  احلرب،

Hanotaux،  السيد  وكان.  السابق  اخلارجية  شؤونال  وزير 
 إىل  رؤيته  يف  رغبوا  الذين  الضيوف  بنفسه  اختار  قد  روزفلت
 توجيه  يف  األفكار  دور  عن  حتدثت  أن  بعد.  [...]  جانبه
 يف  حيدق  وهو  روزفلت،  يل  قال  للشعوب،  العظماء  القادة
 مل  صغري  كتاب  إنه  -:  جدي  بصوت  املخترق،  نظري
 على  دائما  ظلوا  والذين  يترحال  مجيع  يف.  أبداً  يتركين
 القوانني:  كتابك  هو  الكتاب  هذا.  رئاسيت  فترة  خالل  مائديت
 .)1( "الشعوب لتطور النفسية

 رجل  "كتابه  يف  ديغول  شارل  يقتبس:  ديغول  شارل
 ، جوهر رسالة  )Le Fil de l'épéeالسيف    حافة"  (الشخصية
 االقتراح  جعل  إىل  خاص  بشكلٍ  باعتبارها متيل   لوبون،
عن   شيء  كلَّ  وتشرح  لالختزال،  قابلة  وغري  أولية  قةكحقي
 اجلماهري،  نفس  علم  مؤسس  لوبون وباعتبار.  اهليمنة  أسرار

                                          
(1) Gustave Le Bon, Le Déséquilibre du Monde, page 226, 

Flammarion 
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 لفهم  السلطة  تعرفها  اليت  األزمة  من  االستفادة  ينوي  فإنه
 مبدأ  معه  يتكيف  تطور  مع  األزمة  هذه  تتطابق.  اجلوهر
: نفسه  هو  املؤلفني  تشخيص  إنَّ.  احلداثة  مع  السلطة

 حتل  أن  وشك  على  بالوظيفة،  املرتبطة  التقليدية  سلطةُفال
 بإخضاع  للقادة  تسمح  اليت  البحتة،  املقترحات  حملها

 فأكثر  ومستقلة أكثر   لشخصيتهم،  الوحيدة  بالقوة  اجلماهري
هو احلال بالنسبة     كما  ديغول  إىل  بالنسبة.  "القائمة  األطر  عن

ر هيبة، انظ :  واحدة  كلمة  يف  اتمع  سحر  إىل لوبون، 
   .)1(املوقع

، Robert Michelsتأثر روبرت ميشيلز    :  ميشيلز  روبرت
 من خالل    كبريٍ ، بشكلٍ )2( السياسية األحزاب  كتابمؤلف  

 .. لوبون لـعلم النفس اجلماعي

ميكن العثور  :  ميشيلز على دراية جيدة بعمل لوبون        
 وال سيما يف      أعماله،على العديد من االقتباسات يف          

 آخر يربز تقارب أطروحات        مكانٍ يف.  األحزاب السياسية 
لوبون حول أمهية املشاعر والالعقالنية وعقيدة البقايا يف          

                                          
(1) http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2007-2-page-

217.htm 
(2)  Les partis politiques, essai sur les tendances oligarchiques des 

démocraties, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique 
(1914) 
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وبون، ل مثلما هو احلال بالنسبة ل        ميشيل، يعترف    .باريتو
المباالة احلشود   "الثابت للطبيعة البشرية اليت ختلق              

دود احملالتعطش غري   "تعارض  "  وحاجتها إىل أن تسترشد    
 . )1("لقوة القادة

  )Alexandre Moatti )2موتى  ألكسندر  يشري:  ينشتاينأ
 التارخيية  املقاربة  "ندوته  إطار  يف  أينشتاين  عن  كتابه  يف

 خالل  من  أينشتاين  على  لألسبقية  لوبون  ادعاء    إىل"  للقياس
 للحدس،  املتكرر  واالستخدام  ومسامهته،  طريقته  تقييم
 . منها التحقق ميكن للوبون نتائج وجود بعدم

 هذا  يف  هو،  املؤمترات  هذه  هدف  إنَّ"  ويضيف 
 العلمية  -  أنواعها  جبميع  التناقضات  وحتليل  تقدمي  السياق،
 الفيزياء  ضد  تبلورت  اليت  -  واأليديولوجية  والفلسفية
 اخلصوص  وجه  وعلى  العشرين،  القرن  أوائل  يف  اجلديدة

  ...."النهج "الندوة عرض موتى،  ألكسندر النسبية ضد

 قبل  كد على مسامهة لوبون يف ذلك     بيد أن هناك من يؤ    
تطور "أعماله مثل كتاب       ، من خالل ما ورد يف        آينشتاين

                                          
(1)  Yvon Thiec,”Gustave Le Bon, prophète de l’irrationalisme de 

masse », Revue française de sociologie., XXII, 1981, 409-428 
(2) Alexandre Moatti, présentation du séminaire «Approche historique 

de l’alterscience », Paris, EHESS, 2008-2009. 
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 لوبون مبدأ   حيث صاغ   ،"تطور القوى "أو كتاب    "  املواد
  أينشتاين  مما مكنت   االكتشاف،  وواقعية  النسبية،  قوانني

 )1(.خطأ إليه وبالتايل تنسب إدراكه، فيما بعد من

 أمهية الالعقالنية يف       إنَّ":  Schumpeterشومبيتر   
فهو .  السياسة والتركيز عليها يعزى دائماً لغوستاف لوبون         

مؤسس علم نفس اجلماهري، أو على األقل منظره األول،           
وذلك عندما استخلص وإن بنوع من التضخيم واملبالغة            

. قوانني السلوك البشري املتأثر باجلمهور أو املنخرط فيه          
 مشؤومة أو خمفية، ولكن      فقد كشف لنا هذا املفكر أشياء      

وقد وجه يف الوقت     .  أحداً ال يريد مواجهتها وجهاً لوجه       
نفسه ضربة موجعة لذلك التصور عن الطبيعة البشرية، الذي         
ترتكز عليه النظرية الكالسيكية للدميوقراطية واألسطورة          

 .)2("الدميقراطية للثورات

بعد جتارب العقود املاضية    :  Horkheimerهوركهامير
 احلرب العاملية الثانية، ينبغي أن نعترف بأنَّ أطروحات          أي

لوبون قد حتققت إىل درجة مدهشة، على األقل بطريقة             
                                          

(1)  Formule empruntée à Alexandre Moatti, Einstein. Un siècle contre 
lui, Paris, Odile Jacob, 2007 

(2)  Schumpeter J. capitalisme, socialisme, et démocratie, Paris, Payot, 
1961, p. 386 
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سطحية، حىت ضمن إطار احلضارة التكنولوجية احلديثة          
 .)1("اليت كنا نتوقع أن جند فيها مجاهري أكثر استنارة

 دوراً  سيكولوجية اجلماهري   يف  الواردة  األفكار  إذاً لعبت 
ممارسو انظام    كان  لقد.  العشرين  القرن  بداية  يف  مهماً

يستمدون ،  وماو  ستالني،  هتلر،  موسوليين  :الشمويل مثل 
 لغوستاف)  املبادئ  حتويل،  دقة  أكثر  بشكل  أو  (أفكارهم

 :مثل  اجلمهوريني  من  لوبون كما هو احلال لدى العديد        
 بوانكيه  ،Clemenceau  كليمنصو  ،Roosevelt  روزفلت

Poincaré،  تشرشل  Churchill،  ديغول  de Gaulle،  إخل  .– 
 )2(.من لوبون أيضاً مستوحاة

 كان  Moscovici  موسكوفتشي  سريج  أخرياً الربوفسور 
 كتابه  يف  لوبون  أفكار  إىل  االعتبار  إعادة  حاول  من  أول

 جتاهل  ميكن  كيف:  وتساءل  ،)1981  (»اجلماهري  عصر«
 أفكارهم  تأثّر  الذين  عشر  اخلمسة  أو  العشرة  بني  يعد  رجل
 القرن  جممل  يف  حامساً  تأثرياً  اجتماعية  نظر  وجهة  من

 العشرين؟ 
                                          

(1)     Horkheimer M. & Adorno t., aspects of sociology, heinemann, 
London,1973, p 75 

(2) in Stéphane Courtois, Les Logiques totalitaires en Europe, Éditions 
du Rocher, 2006, chapitre VIII page 211, chapitre IX page 223.  
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 عشية  وبني  ":موسكوفتشي  سريج  االجتماع  عامل  يقول
 كاملة  ملرحلة  الفكري  األستاذ  لوبون  أصبح  وضحاها
 حياته  اية  حىت  املكانة  هذه  على  حافظ  وقد.  بأسرها
 راحت  فقد  يربحه،  ال  مرتله  يف  مقيماً  كان  وملا".  املديدة
 علمية  من  العصر  شخصيات  كربيات  زيارته  على  تتعاقب
 بوانكاريه،  هنري  الرياضيات  كعامل  وسياسية،  وفكرية

 رجال  من  مث  فالريي،  بول  والشاعر  بريغسون،  والفيلسوف
 والرئيس  بوانكاريه،  رميون  اجلمهورية  رئيس  السياسة
 جدية  بكلِّ  يتلقون  وكانوا.  روزفلت  تيودور  األمريكي
 انتشار  أنَّ  والواقع.  واتمع  السياسة  جمال  يف  هنصائح
 ففي.  القرن  هذا  من  العشرينات  يف  أوجها  بلغ  قد  نظريته
" اجلماهري  نفسية  علم  "اجلديد  العلم  راح  الوقت  ذلك

 املفهومية  اآللة  فيه  جتد  اليت  الدميقراطية  النخبة  بقوة  جيذب
. اجلماهري  من  العميق  خوفها  هلا  تؤكد  اليت  العلمية  أو

 اليت  القواعد  من  جمموعة  هلا  تقدم  الوقت  ذات  يف  ولكنها
 ،"عليها  والسيطرة  اجلماهري  بعنف  التحكم  على  تساعدها
" اجلماهري  سيكولوجية  "كتاب  أنَّ  على  متفقون  اجلميع
 النظري  منقطع  جناحاً  تشكل  لوبون  غوستاف  أعمال  وجممل

 كل  يف  العلمية  النجاحات  أكرب  إحدى  وأا  املكتبات،  يف
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 اليوم  يدعى  ما  دشن  اليت  القاعدة  هو  الكتاب  وهذا  .صورالع
 .اجلماعي أو االجتماعي النفس بعلم

ميش   حول  لغزاً  إىل أن هناك     موسكوفتشي  ويشري
 األعمال  تشر  يف األوساط الفرنسية، حيث مل       السيد لوبون 

 يف  اتمع،  علوم  على  تأثريه  إىل  أبدا  بالفرنسية  املنشورة
 واملدارس  الصغار  بالعلماء  اً مفرطاً أن لديها اهتمام     حني

 هو  ما:  ويتساءل.  حمدد  وغري  واسع  نطاق  على  الفكرية
 رجل  جتاهل  ميكن  وكيف  العادل؟  غري  التوجه  هذا  سبب
 من  أفكارهم،  كانت  الذين  عشر  اخلمسة  أو  العشرة  بني  من

 حامسة  إجراءات  اختذت  قد  االجتماعية،  العلوم  نظر  وجهة
أيضاً   الربفيسور موسكوفتشي ويشري    العشرين؟  القرن  يف

 Le Bon  لـ  مساوٍ  تأثري  له  كان  فرنسي  عامل  يوجد  ال:  بصراحة
سوريل   مماثل، باستثناء   صدى  ذات  مكتوبة  كتب  أو لديه 

Sorel ،وتوكفييل Tocqueville،1(. انظر موسكوفتشي( 

 نفس  علم  يف  الواردة   األفكار ونوجز هلذا الفصل بأنَّ    
 كان.  العشرين  القرن  أوائل  يف  مهماً  لعبت دوراً   احلشود

 نظريات  مؤسسي  أعظم  من  واحدا  السيد غوستاف لوبون   
                                          

(1) Serge Moscovici : L'âge des foules (Fayard) ouvrage remanié en 
1985 (Bruxelles, Complexe) 
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 اجلديدة  الفعل  نظريات  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  الالوعي
 على أثرت قد احلشود نفس علم حول أفكاره  كانت.  تتشكل

 القرن  من  العشرينيات  يف  ظهرت  اليت  الشمولية  النظريات
ن أفكار يف كتاب كفاحي     ما ورد م    اعتبار  وميكن  العشرين،
 للتعبئة  الستالينية  األساليب  إىل  باإلضافة  هتلر،  ألدولف

 حتليلها  متَّ  اليت  الدعاية  أساليب  من  مستوحاة،  اجلماهريية
 بتحليل  لوبون  قام  الواقع،  يف.  لوبون  غوستاف  أعمال  يف
 للتالعب  فقط  استخدامها  ميكن  واليت  فقط،  الظواهر  هذه

 .)1(التالعب مبخاطر للوعي كما للحشود األيديولوجي

 األول  النصف  يف  احلشود  نفس  علم  يف  عمله  استخدم
 االجتماع  علم  يف  باحثني  قِبل  من  العشرين  القرن  من

  وهربرت  Hadly Cantril  كانتريل  هاديل  مثل  االجتماعي
 .)2(للجماعات  األفعال  ردود  لوصفHerbert Blumer بلومر  
 اجلماعي  فسالن  علم  يف  فرويد  سيغموند  استند  كذلك

 نقدية  قراءة  على  ،1921  عام  نشر  الذي  الذايت،  والتحليل
 .)3(لوبون لعمل

                                          
(1) https://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=1724  
(2) https://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=1724  
(3) https://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=1724  
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 ملاذا مل يلتحق باجلامعة للتدريس؟

 غوستاف لوبون من جهة     بني  العالقة  وصف  متَّ  ما  غالباً
 وأكادميية العلوم من جهةٍ أخرى بطريقة       اجلامعية  واملؤسسة

وكتاباته وبقيتا    اإلنسان  اجلامعة  لقد رفضت   .وبسيطة  شاملة
 ذلك سريج    يشرح.  مقفلتني يف وجهه حىت وفاته           

 اجلامعة  أبواب  ظلت":  )Serge Moscovici)1 موسكوفيتشي  
 وبالتايل،.  أمامه  بعناد  مغلقة  العلوم  أكادميية  أبواب  وحىت
 كلل  بال  يعمل  الرمسية،  األوساط  خارج  اخلارج،  يف  فإنه

 االهتمام  من  الرغم  على  للنسيان  مما تعرض بعد وفاته     
 منشوراته،  على  حصريا  الدراسة  وتركيز  بعمله،  املفترض

 وبني  بينه  اخللط  يتم  سوف  اهلامش  هذا  وجود  ألن  نظرا
   ."عمله

لكن املفارقة بأنَّ هذه اجلامعة قررت بأن يكون كتابه            
 .مرجعاً يف براجمها" سيكولوجية اجلماهري"

 قليلة  لقد نشِرت يف العامل العريب دراسات وتعليقات        
عن هذا العامل، بل إنَّ بعض القراءات وضفت أقوال لوبون           
يف سياقات سلبية، بالرغم أنَّ من انتقده مل يقدم عمالً عن             

                                          
(1)  Serge Moscovici, L'Age des foules, nouv. éd., Bruxelles, Éd. 

Complexe, 1985, p. 76. 
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لكن يف جانبٍ آخر قام     .  احلضارة العربية كما قدمها لوبون    
البعض بترمجة بعض أعماله، مثل عادل زعيتر وهاشم             

 كُرد  دصاحل، إىل جانب بعض الدراسات، كما لدى حمم         
 ،)1(»العربية  واحلضارة  اإلسالم  «كتابه  حيث اعتمد يف    علي،
 الغرب  علماء  عن  »االستشراقية  «االقتباسات  من  مجلة  على
 اإلسالم  من  النيل  أو  االنتقاص  حياول  من  كلِّ  على  ا  لريد

 .لوبون غوستاف عن نقله ما بينها من وحضارته،

                                          
 2017، مؤسسة هنداوي، العربية واحلضارة اإلسالم علي، كُرد حممد (1)
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 ،رعص إىل عصر من يتزايد ضوء شعلة هي احلضارة" 

 "تباعاً  تنوعاً األكثر الشعوب مرت بذلك ولقد 
 غوستاف لوبون

 

 
عادة اكتشاف شخصية كان هلا      إ  حاولنايف كتابنا هذا     

تأثري كما  ،لعاملافكار العديد من املؤثرين يف       أ على    كبري 
عن احلضارة  علمي متميز ومنصف، خصوصاً      كان له نشر    

 الذي  الفرنسي  شرقاملست  ذلك  لوبون،  إنه غوستاف .  العربية
 .أنفسهم عن يكتبوا مل كما العرب، عن كتب

 التخصص  فيها  يكون  ال  اليت  الفترة  رمز  لوبون،
أيضاً    فقد كتب   .كتلة  اإلنسان  علوم  تزال  ال  أو  مناسبا،
 االجتماعي،  النفس  علم  يف  املشهورة  األعمال  من  العديد
  "اجلماهري  سيكولوجية"اجلمعي    العقل  دراسة:  احلشد"  مثل

 ،Flammarionأسس جمموعة الفلسفة العلمية يف دار           .  وغريها
والزالت مستمرة حىت تارخيه، وعقد صالوناً ثقافياً جذب          

 .العديد من مفكري وساسة عصره
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 كان  أنه  وذلك«  :بقوله  واملسلمني  للعرب  كثرياً  انتصر
 التأثري  هذا  هلا  ومتَّ  العامل،  يف  عظيم  تأثري  اإلسالمية  للمدنية
 الرببرية  الشعوب  هذبوا  األديب  وبنفوذهم...  عربال  بفضل
 العقلي  وبتأثريهم  الرومانية،  اإلمرباطورية  على  قضت  اليت
 والفلسفية،  واألدبية  العلمية  املعارف  عامل  ألوروبا  فتحوا
 ممدنينا  العرب  كان  ذلك  وعلى  جتهله،  كانت  ما  وهذا

 .»سنة ستمائة مدة وأساتذتنا

 مبدأ  من  فرضياته  يف  ينطلق  كان  ببساطة  لوبون  إنَّ
 مع  احلال  هو  كما  الدقيقة  للعلوم  اإلنسانية  العلوم  إخضاع
 يف  العلمي  التحليل  لوبون  طبق"دوركهامي،    العامل  نظريه
 كما  الكتاب  هلذا  تأليفه  يف  وسلك  العرب،  حضارة  كتابه
 إليها  يسبقه  مل  طريقاً  سلك"  زعيتر  عادل  الكتاب  مترجم  أشار
 العامل،  يف  وتأثريها  احلضارة  ذهه  لعناصر  جامعاً  فجاء  أحد

 دولة  قيام  يف  باحثاً  لعواملها،  مفصالً  لعجائبها  شامالً
 عن  مبتعداً  واحنطاطهم،  عظمتهم  أسباب  ويف  العرب،
املصدر (،  "واإلسالم  العرب  يف  التقليدية  األوروبيني  أوهام

 ).12 نفسه، ص

 ضجة  آنذاك"  حضارة العرب "أحدث نشر كتابه        لقد
 الباحثون  واعتربه  والتبشريية،  العلمية  األوساط  يف  كربى
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 العرب  حضارة  ينصف  أورويب  كتاب  أهم  احملايدون
 النظريات  تناقض  اليت  القاطعة  بالرباهني  واملــسلميـن

 فرنسا  يف  يومئذ  السائدة  واالستشراقية،  والعنصرية  الـعرقـية
 وجوبينو  رينان،  أرنست  نظريات  طليعتها  ويف  والغرب،
 إليه  ينظر  السبب مل    وهلذا.  موغريه  هانوتو  وجربيل

 أملع  من  أنه  مع  يستحقها،  اليت  التقدير  نظرة  األوروبيون
 أعظم  ومن  عشر،  التاسع  القرن  يف  والتاريخ  االجتماع  علماء

  . القرن ذلك يف فرنسا أجنبتهم الذين املفكرين

مجيع "  حضارة العرب  "لقد تضمن كتاب لوبون          
ع، قل ما جنده يف     اجلوانب عن احلضارة العربية بدقة وإبدا     

 .كتب مماثلة

ي البعض  أ ر وقبل النهاية، نشري بأنه ليس من اإلنصاف       
نتقد غوستاف لوبون يف تناوله لبعض اجلوانب             اممن   

ن يتناول  أفليس من املوضوعية أيضاً        ،)1(للحضارة العربية 
 لقد أنصف   ديين،الكاتب أي جانب من موضوع ما مبنظور        

 بينما جتاهلها   ، جوانب عدة  سالمية يف احلضارة العربية واإل  
  .نكرها غريه من املستشرقنيأأو 

                                          
(1) http://howiyapress.com/8740-2/ 
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 ال  واتمعات  احلضارات  أنَّ  عليه  املتعارف  من
 من  عليها  حيكم  ولكن  يسكنها،  ومن  أصحاا  عليها  حيكم
 وهذا الكالم ينطبق متاماً على غوستاف       .  ويدرسها  يزورها
 ترعاًوخم  للجماهري،  ولقد متيز أيضاً بأنه كان حملالً     .  لوبون
بل كان  .  االجتماعي  النفس  علم  ممارسة  يف  معينةً  طريقةً
الكلل للبحث عن أسرار عظمة احلضارات        يعرف  ال  مسافراً

 .اإلنسانية، خصوصاً الكربى منها

 وقارئ  الفرنسي  املستشرق  لوبون  غوستاف  كان  هكذا
 على  بالالئمة  العرب، وألقى   أنصف  الذي  احلضارات،

 احترام  على  وحث  الغربية،  ليةواإلمربيا  االستعمار  ويالت
إىل   ودعا  األصلية،  الشعوب  وثقافات  والطقوس  التقاليد

 االجتماعية  القوى  بني  التناغم  لتعزيز  واحلوار  الدبلوماسية
 يدعو،  كان  والشعوب،  األمم  بني  والتعاون  املختلفة،

 مثل الوالء   األخالقية  الصرامة  باستمرار  حياته،  اية  وحىت
 ... والتسامح، إخل

ختاماً هذا جهد املقل ونأمل أن نكون قد أنصفنا                
غوستاف لوبون كما أنصف احلضارة العربية يف أعماله             

 .وباهللا التوفيق
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