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احلمد اهلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ...أما بعد.
تعين العدمية  Nihilismاإلنكار املطلق لكل فكر إجيايب كالقيم األخالقية واملبادئ الدينية ،أو
أهنا اإلعتقاد بأنه ليس مثة شيء ذو قيمة ،فاملبادئ الدينية واألخالقية عدمية القيمة على وجه
اخلصوص ،1وهذه الكلمة (العدمية)  Nihilismمشتقة من الكلمة الالتينية  Nihilمبعىن (ال شيء)
 ،Nothingويبدو أن أول من استعمل هذا املصطلح هو فريدريش هاينرخ جاكويب (2121م)
Friedrich Jacobiيف بدايات القرن التاسع عشر امليالدي ،واكتسب شعبية واسعة بفضل رواية إيفان
تورجينيف  Ivan Turgenevاآلباء واألبناء  Fathers and Sonsسنة(2181م).
فالعدمية ترى أن العامل كله مبا يف ذلك وجود اإلنسان ،عدمي القيمة ،وخال من أي مضمون أو
معىن حقيقي .وحسب هذا املذهب ينحصر األديب العدمي يف تذكري اإلنسان حبدوده حىت يستغل
حياته استغالالً عدمياً ،وبذلك ينضج فكر اإلنسان نضجاً يرفعه من مرتبة احليوان الذي ال يدرك معىن
العدم إىل مرتبة األديب املدرك له ،والذي يلغي الفواصل املصطنعة بني العلم والفن ،فاألديب العدمي هو
الذي ينفذ من خالل املوت والبشاعة والعنف والقبح إىل معىن احلياة العدمية ،فالعدم هو الوجه اآلخر
للوجود.2
والعدمية ثالثة أقسام:
األول) العدمية الفلسفية  Philosophical Nihilismفهي مطلقة أو نقدية ،فاألوىل تتميز
بإنكار وجود كل شيء ،والثانية تتميز بإنكار قدرة العقل على الوصول إىل احلقيقة ،وهي يف احلالني
مرادفة للريبية أو الشكية .Skepticism
الثاين) العدمية األخالقية  Ethical Nihilismوهي مذهب نظري أو نزعة فكرية ،فإذا كانت
مذهبا نظريا دلت على إنكار القيم األخالقية وإبطال مراتبها ،وإذا كانت نزعة فكرية دلت على خلو
العقل من تصور هذه القيم.
الثالث) العدمية السياسية  ،Political Nihilismوهي اصطالح سياسي استعمله للمرة األوىل
إيفان تورجينيف  Ivan Turgenevيف روايته املسماة اآلباء واألبناء  Fathers and Sonsسنة(2181م)،
ويطلق على املذهب السياسي واالجتماعي الذي اعتنقه عدد كبري من الثوريني الروس قبل سقوط
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احلكومة القيصرية عام (2121م) ،وقوام هذا املذهب انتقاد األوضاع السياسية واالجتماعية ،واالمتناع
عن االعرتاف بشرعية القيود.3
وسنركز يف دراستنا هذه على اجلانب األخالقي االجتماعي ،فالعدمية اليت حنن بصددها مذهب
يقوم أساسا على إنكار القيم واألخالق الثابتة ،واملعتقدات األساسية ،وهي كلها يف تصور أشياعها قيود
ومهية وضعية ،ال أساس وال أصل موضوعيا هلا ،وعليه فإن هذا املذهب يوافق الوضعية Positivism
والوجودية  Existentialismوالشكية  Skepticismواملادية اجلدلية  Dialectical Materialismوالنسبية
 Relativismبشىت شعبها يف رفضها للميتافيزيقيا وما له صلة اها ،فقد أعلن نيتشه (ت2111م)
 Friedrich Nietzscheإعادة تقييم القيم ،أي إنكار كل قواعد األخالق والعدالة اليت وضعتها احلضارة
اإلنسانية.4
والعدمية كمصطلح يظهر كثريا يف كتابات الفيلسوف نيتشه أكثر من غريه ،وخاصة يف مقدمة
كتابه (إرادة القوة) باللغة األملانية  ،Will Zur Machtوهي يف تصوره تدحرج اإلنسان إىل خارج املركز
حنو اجملهول ،وهذا هو عني الفرار من الوجود ،ألن التحليق إىل اجملهول هو أنه مل يعد مثة شيء يتصل
بالوجود ،وكأن نيتشه بإعالنه موت اإلله ،وسقوط القيم العليا سيعيد بذلك لإلنسان وجوده احلقيقي،
ومركزيته إىل الكون.5
أما فيما خيص الصلة بني العدمية واإلحلاد ،فاملؤرخون يفرقون بني اإلحلاد والعدمية من حيث إن
امللحد خيتار جانب اإلحلاد الصريح خذ مثال الفيسلوف الفرنسي جون بول سارتر(2111م) Jean
 Paul Sartreالذي ":اعرتف بالثقب الذي شكله اهلل يف الوعي احلديث ،فقد جادل أن واجبنا هو
رفض األلوهية اليت تنفي حريتنا" .6أما العدمي فريى أن املسألة سواء ،أي يستوي عنده الوجود اإلهلي
وعدمه ،مبعىن آخر اإلميان باهلل وعدمه ال حيدث فارقا يف تصوره ،لذا ال ينبغي العناء يف البحث عن
الوجود اإلهلي ،وهذه هي الفلسفة اليت ترى ضرورة جتاوز طور امليتافيزيقيا عند العدميني.
والعدمية كفلسفة تتخذ أشكاال وألوانا متباينة ،فإن كان نيتشه اختزهلا يف موت اإلله ،وهوبز
( Thomas Hobbes )2811يف انسحاب اهلل من العامل ،فإن آخرين أولوها يف مسائل إباحية ،وطائفة
 3صليبا ،مجيل :املعجم الفلسفي (قم ،منشورات دار القرىب ،ط .81-88 /1)2811 ،2األكايدميون السوفيتيون:
املوسوعة الفلسفية ،ترمجة مسري كرم (بريوت ،دار الطليعة ،ط)1118 ،1ص.112
 4األكايدميون السوفيتيون :املوسوعة الفلسفية ص.112
 . 5جياين فاتيمو :هناية احلداثة الفلسفات العدمية والتفسريية يف ثقافة ما بعد احلداثة ( ،)2111ترمجة :د.فاطمة
اجليوشي (دمشق ،وزارة الثقافة2111 ،م) ص 18وما بعدها.
 6كارين أرمسرتونغ :النزعات األصولية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ،ترمجة :حممد اجلورا(دمشق ،دار الكلمة ،ط،1
2002م) ص.783
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أخرى حصروها يف استحالل احملرمات ،وترك العبادات ،وفئام جعلوها عقيدة مغزاها الوصول إىل درجة
اليقني احلق ،حيث ال تكاليف وال عبادات وال طقوس ،بل هي التعرج يف مراتب العلو ،ومسالك
األخيار ،والوصول إىل منزلة اإلنسان الكامل ،ومن مثة الوصول إىل طور االحتاد باهلل ،كما هو احلال عند
الصوفية يف مجيع األديان السماوية اإلبراهيمية كاليهودية واملسيحية واإلسالم والوضعية كاهلندوسية
والبوذية والكونفوشوسية وغريها.
فهي مهما اختلفت وتباينت يف مشاراها ومسالكها ،فإهنا هتوي إىل نقطة واحدة ،وهي التجرد
من الوجود ،والتحليق إىل ما ليس له صلة بالذي جترد عنه ،وهو العدم بعينه ،وكأنه هو عني الوجود
وأسه ،وسنحاول يف الصفحات القادمة التطرق إىل هذه النزعة عرب التاريخ ،وعالقة ذلك كله باإلباحية.
أوال) احلضارة اهلنديةIndian Civilization .
وخري من يتحدث عن هذه الفلسفة أبو الرحيان البريوين(ت221هـ) ،7ألن املخرب ليس
كاملعاين ،يقول رمحه اهلل ":فإن ساكنـي اجلبال املمتدة من ناحية (بنجهري) إىل قرب (كشمري) يفرتضون
االجتماع على امرأة واحدة إذا كانوا إخوة ...وقد كان ألوالد (باندو) األربعة زوجة مشرتكة فيما بينهم
تقيم عند كل واحد شهرا".8
يقول جون كولر ":غري أنه مبا أن عمليات جتميع الثروة أو األمالك ليست يف املقام األول قيمة
يف ذاهتا ،وإمنا هي كذلك أساسا ملا جتعله ممكنا من إشباع ولذة ومتعة ،فإن اهلدف املتمثل يف املتعة أو
(كاما) قد مت إدراجه كأحد األهداف األساسية يف احلياة ،والتعريف الكالسيكي للـ(كاما) موجود يف
(سوترا فاتسايايانا) و(كاما) هي متعة األشياء املناسبة للحواس اخلمس ،السمع ،اللمس ،التبصر،
التذوق ،والشم ،يساعدها العقل جنبا إىل جانب الروح ،واجلزء املقوم يف هذا هو االتصال اخلاص بني
عضو احلاسة وموضوعها ،والوعي الذي ينشأ من هذا االتصال يسمى (كاما) ...والسبب الرئيس للنظر
إىل املتعة على أهنا هدف من األهداف الرئيسة للحياة هو أن هناية كل نشاط هي خري مفرتض مقدما،
فامليل الطبيعي لكل األشياء هو أن تسعى وراء إشباع الرغبات املألوفة يف الطعام والشراب واجلنس".9

 7أبو الرحيان البريوين فارسي األصل ،رحل إىل اهلند ،وبقي مثة فرتة ،تعلم اللغة اهلندية (السنسكريتية) واطلع على
ثقافات اهلند املختلفة وعاداهتا وتقاليدها وتراثها وفلسفتها ،مجع ذلك كله يف كتابه القيم (يف حتقيق ما للهند من مقولة،
مقبولة يف العقل أو مرذولة) تويف سنة(221هـ).
 8أبو الرحيان البريوين :يف حتقيق ما للهند من مقولة ،مقبولة يف العقل أو مرذولة (اهلند ،مطبعة جملس دائرة املعارف
العثمانية ،د.ط2811.هـ2111،م) ص.18
 9جون كولر :الفكر الشرقي القدمي ،ترمجة :كامل يوسف حسني(الكويت ،عامل املعرفة2228 ،هـ2111 ،م)
ص.18-11
7

وقد ذكر الكاتب اهلندي أبو احلسن الندوي ":أن اهلند كانوا يعبدون آلة التناسل إلهلهم األكرب
(مهاديو) ،وذكر كذلك أن ":رجال بعض الفرق الدينية كانوا يعبدون الرجال العراة ،وكان كهنة املعابد
اخلونة والفساق الذين كانوا يرزؤن الراهبات والزائرات ...و يرتصد فيها الفاسق لطلبته ،وينال فيها الفاجر
بغيته" .10وسبب عبادة اهلنود آللة التناسل حيلله الفيلسوف شوبنهور كما نقل ذلك ول ديورانت":
وأعضاء التناسل هي أساس حفظ احلياة ألهنا تضمن حياة ال تنتهي ،ومن أجل هذا السبب فقد عبدها
اليونان واهلندوس".11
ومن فرق اهلند اليت عرفت اهذه النـزعة:
 الباسونية ،وهي فرقة هندية تعتقد أن هلا رسوال هو ملك روحاين ترك
من السماء على صورة بشر ،حيث قال الشهرستاين ":أباح هلم الزنا
لئال ينقطع النسل ،وأمر أن يتخذوا على مثله صنما".12
 الكابلية ،زعموا أن رسوهلم ملك روحاين يقال له (شيوا) أتاهم يف
صورة بشر متمسح بالرماد على رأسه قلنسوة من لبود محر طوهلا
ثالثة أشبار حميط عليها صفائح من قحف الناس متقلدة من أعظم ما
يكون ،متمنطق من ذلك مبنطق متسور منها بسوار متخلخل منها
خبلخال وهو عريان ،فأمرهم أن يتزينوا ويتزيوا بزيه ،وسن هلم شرائع
وحدودا".13
ثانيا) الفلسفة الصينية
وكان إعداد النساء إلشباع هذه الشهوات من النظم املقررة يف الصني من زمن بعيد ،من ذلك
أن الوزير الشهري(جوان جو) وزير والية (تشي) أعد مقرا للقوادات  ...14فقد قال رجل يدعى (يانج
Chinese Philosophy

 10أبو احلسن الندوي :ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني(الكويت ،دار القلم ،ط2818 ،21هـ2111 ،م)
ص.11-11
 11ول ديورانت :قصة الفلسفة من أفالطون إىل جون ديوي ،ترمجة :د.فتح اهلل حممد املشعشع(بريوت ،مكتبة املعارف،
ط2211 ،1هـ2111 ،م) ص .211
 12الشهرستاين ،أبو الفتح عبد الكرمي :امللل والنحل ،حتقيق :أمحد فهمي حممد (بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط،2
2221هـ2111 ،م) .121/2
 13املصدر السابق .112/2
 14ول ديورانت :قصة احلضارة ،ترمجة :حممد بدران (بريوت ،دار اجليل ،د.ط.ت) ص.181
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جو) :إن احلياة مألى باآلالم ،وإن اللذة هدفها األعلى ...إن املبادئ اخللقية شراك ينصبه املاكرون،
للسذج البسطاء".15
ثالثا) الشرق القدمي Ancient East
أما الكاماشاسرتا  Kama Shastraواليت ترتجم يف بعض األحيان على أنه الكاماسوترا Kama
 Sutraاملنسوبة إىل (فاتسايانا) فتعاجل حتقيق اللذة ،وتعد النصوص األكثر تأثريا بني تلك الرسائل".16
يقول البريوين(ت221هـ) ":إن نقطينابوس ملك مصر ملا هرب من أردشري األسود ،واختفى يف مدينة
ماقيدنيا يتنجم ويتكهن ،احتال على (أوملفيذا) امرأة (بيلبس) ملكها وهو غائب ،حىت كان يغشاها
خداعا ،ويرى نفسه على صورة (آمون) اإلله يف شبح حية ذات قرنني كقرين الكبش إىل أن حبلت
باألسكندر ،وكاد (بيلبس) عند رجوعه أن ينتفي منه ،وينفيه ،فرأى يف املنام أنه نسل اإلله (آمون)
فقبله ،وقال له معاندة مع اإلهلة ،وكان نقطينابوس على يد اإلسكندر على وجه األعناق يف النجوم،
ومن ذلك عرف أنه كان أباه".17
رابعا) الفلسفة اليونانية (اإلغريقية) Greek Philosophy
يقول ول ديورانت ":وحتللت األخالق اجلنسية من القيود ،أكثر من حتللها يف عصر (بركليز)
نفسه ،وإن كان هذا التحلل مل يقلل من انتشار اللواط ،بل ظل كما كان يف سابق األيام ،انظر إىل قول
مسيثا  Simaethaيف بعض قصائد (ثاوفراطوس) :إن الشاب دلفس  Delphisحيب ،ولكين ال أعرف
أحيب امرأة أو رجال".18
حتدث أفالطون(ت821ق.م)  Platoعن الطبقات الربجوازية ،وما ينبغي أن يستحقوا من
التوقري والتبجيل ،حيث قال ":أن تكون أولئك النساء أزواجا مشاعا ألولئك احلكام ،فال خيص أحدهم
بنفسه بإحداهن ،وكذلك أوالدهم يكونون مشاعا ،فال يعرف والد ولده ،وال ولد والده".19
لكن أفالطون كما هو معلوم ،وكما ذكر هو قبل ذلك بصفحات ،يرى استثناء احملارم ،قال
وهو يتحدث عن دولته املثالية الفاضلة الكاملة  ":Utopiaويباح ألشجع شبابنا وأفضلهم باإلضافة إىل
ألقاب الشرف واجلوائز ،االتصال بعدد أكثر من النساء ،ألن مثل هؤالء اآلباء ينبغي أن ينجبوا أكثر
عدد ممكن من األوالد .مث حتدث ول ديورانت عن أفالطون وجتواله أصقاعا شىت ،وتأثره مبا رأى وشاهد،
وقد ":شاهد يف أسبارطة طبقة صغرية وحاكمة تعيش عيشة مشرتكة بسيطة وخشنة وسط الشعب الذي
 15ول ديورانت :قصة احلضارة ص.18
 16جون كولر :الفكر الشرقي القدمي ص81
 17أبو الرحيان البريوين :يف حتقيق ما للهند من مقولة ،مقبولة يف العقل أو مرذولة ص.12
 18ول ديورانت :قصة احلضارة اجلزء اخلاص باليونان ص.18
 19أفالطون :اجلمهورية :ترمجة حنا خباز (بريوت ،دار القلم ،ط2111 ،1م) ص.211
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حتكمه ...وتقدم للشجاع ميزة تعدد الزوجات ،وال شك أنه مسع (يوريبيد) يدعو إىل االشرتاك يف
الزوجات وحترير العبيد".20
أما القورينائيون  Corenaiecفيقول مؤسس هذه الفلسفة (أرسطيس) ملخصا فلسفته ":إن
حتصيل اللذة ،واخللو من األمل ،مها الغاية الوحيدة يف احلياة ،فاخلري فيما يلذ ويسر ،والشر فيما يؤمل
ويؤذي ،فاعمل كل ما تشتهيه ،واستمتع باحلياة ما ساعفتك".21
حتدث ول ديورانت عن التثاقف احلضاري بني اليونان والشرق ":وانقسام تالميذ سقراط إىل
(كلبني) ساخرين بالعامل ،وال يؤمنون بصالح البشر ،وقورينائيون يقولون بأن امللذات غاية احلياة
بزعامة(انتستينس) و(اريستبوس) حيث جمدت أوىل هاتني املدرستني اجلمود ،وجمدت الثانية السعادة".22
ومن أشياع هذه النزعة األبيقورية  Epicurusيقول أبيقور ":فلنتحرر إذن من خوف املوت،
ولنحتشد ملا ميكن أن نصيبه من الطيبات يف الدنيا ،ولنبحث عن حياة املسرة ،لنصيب أكثر قسط منها
بأقل أمل"  .23ويقول يف موضع آخر ":لسنا حباجة إىل اخلوف من اهلل ،واملوت يعين غياب
اإلحساس" .24فاللذة  -ليس من الضروري أن تكون اللذة احلسية -هي الغاية الشرعية الوحيدة اليت
ميكن إدراكها للحياة والعمل".25
ومن أتباع هذه النزعة السوفسطائية  Sophistsيقول بروتاجوراس ":ليس هناك خطأ ،بل
مستحيل وجود اخلطأ ،فكل ما تراه صواب لك ،بل لفظ اخلطأ والصواب ال معىن هلما" .26ومن بينهم
كاليكسي حيث ذكر ول ديورانت ":أنه ينبذ األخالق ويستنكرها على أساس كوهنا بدعة من اخرتاع
الضعفاء لتقييد قوة األقوياء".27

 20ول ديورانت :قصة الفلسفة ص.11
 21املصدر السابق ص.221
 22املصدر السابق ص.211
 23هنري توماس ،ودانايل توماس :املفكرون من سقراط إىل سارتر ،ترمجة :عثمان نويه (القاهرة ،مكتبة اإلجنلو املصرية،
د.ط2111.م) ص.88
 24جاك شورون :املوت يف الفكر الغريب ،ترمجة :كامل يوسف حسني(الكويت ،عامل املعرفة2212 ،هـ2112،م)
ص.82
 25ول ديورانت :قصة الفلسفة ص.211
 26زكي جنيب حممود ،وأمحد أمني :قصة الفسفة اليونانية(القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية ،ط ،1د.ت) ص.12
 27ول ديورانت :قصة الفلسفة ص.12
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خامسا) الفلسفة الغربية املعاصرة
أشهر من حتدث عن هذه الفلسفة هو الفيلسوف األملاين نيتشه ،حيث كتب عام(2111م)
قائال ":على الرغم من أنين عدمي  Nihilistمتطرف ،إال أنين مل أيأس من العثور على باب اخلروج،
وعلى املنفذ الذي يفضي إىل شيء ما".28
وقد قال نيتشه ":إن األخالق من اخرتاع الضعفاء لتقييد وكبح األقوياء" .29وقد ألف نيتشه
كتابا يف عام(2111م) بعنوان(مولد املأساة من روح املوسيقى) وهو أول كتاب له ،حتدث فيه عن
اإلهلني اللذين كانا موضع تقديس وعبادة الفن اليوناين ،وأوهلما (ديونيسوس) أو(باكوس) و(أبولو) ...إذ
امتزج ما يف (ديونيسوس) من قوة الرجولة الفياضة املتربمة مبا يف (أبولو) من مجال األنوثة الوديع
اهلادئ .30ولقد بلغ تطرف نيتشه إىل درجة اإلعالن عن موت اإلله ".31
تقول كارين آرمسرتونغ ":صرح نيتشه يف عام( )2111أن اهلل قد مات ،ففي كتابه The Gay
 ، Scienceروى قصة رجل جمنون كان يركض يف السوق ذات صباح ،وهو يصيح" أحبث عن اهلل"
وعندما سأله الواقفون املتكربون عما إذا كان يتصور أن اهلل قد هاجر أو هرب بعيدا ،توهج اجملنون،
وسألة :أين ذهب اهلل؟ لقد قتلناه أنت أنا ،حنن مجيعا قتلة".32
ومن أتباع هذه النزعة فولتري الفرنسي (2111م)  ،Voltaireحتدث ول ديورانت عنه عندما فر
فولتري من فرنسا مع امرأة متزوجة  -امسها(دي شاتيله) -ألن األخالق يف ذلك الوقت كانت تبيح
للمرأة أن تضيف حبيبا جبانب زوجها ،شريطة أن جيري هذا احلب بطريقة ال تتناىف مع احرتام الناس،
وخاصة إذا مل يقع اختيار املرأة على حبيب ،فحسب بل عبقري ،كل العامل يساحمها ،وقد نشأ هذا
التساهل بسبب إقبال الكهول األغنياء على زواج الشابات الصغريات اللوايت سئمن خرف الشيخوخة،
واندفعن يف جوع إىل احلب".33
ومنهم الفيلسوف الربطاين اسبنسر(Herbert Spencer )2118حيث يرى أن الطبيعة قد
زودتنا مبقياس دقيق منيز به الطيب من اخلبيث ،وهو مقياس اللذة واألمل ،فاللذة تشري إىل منفعة الشيء
Contemporary Western Philosophy

 28رجييس جوليفيه :املذاهب الوجودية من كريكيجورد إىل جان بول سارتر ،ترمجة :فؤاد كامل(بريوت ،دار اآلداب،
ط2111 ،2م) ص.18
 29ول ديورانت :قصة الفلسفة ص.1
 30املصدر السابق ص.121
Philip.E.Devine; Relativism and God (Indian, Natre Dame, 1989) P. 70.

 32كارين أرمسرتونغ :النزعات األصولية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ص .112
 33جيمس بريك :عندما تغري العامل ،ترمجة :ليلى اجلبايل(الكويت ،عامل املعرفة2222 ،هـ2112 ،م) ص.888
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31

من الناحية البيولوجية ،واألمل يشري إىل خطورة الشيء من الناحية البيولوجية .34ويرى
شوبنهور(( Arthur Schopenhauer )2181أنه ليست اللذة سوى جمرد امتناع عن سليب لألمل ،ولقد
أصاب أرسطو عندما قال :إن الرجل احلكيم ال يبحث عن اللذة ،ولكن عن التحرر من األمل واهلم.35
ويقول أسبينوزا( ":Spinoza )2811إن الرغبة هي اليت ترينا األشياء مليحة ال بصريتنا".36
سادسا) املانوية
مسح هلم باالحتفاظ خبليالت إذ كان هذا األمر أكثر قبوال لديهم ،وهو أمر واضح من قصة
نصريهم السابق ،وعدوهم الالحق أوغسطني (ت281م)  Augustineالذي احتفظ خبليلة خاصة به،
خالل ارتباطه باملانوية ،مث تركها يف وضع حرج قبيل فرتة قصرية من اعتناقه للديانة املسيحية ،وذلك
بعدما أغرته وريثة شابة وغنية بالزواج منها ،يقول أوغسطني ":لن جتد الطمأنينة ال يف حياة العهر
والظالم ،وال يف جمالس األنس والشهوات ،ضع خطاك على طريق املسيح ،وال تأسرك مطالب اجلسد،
وتستجيب هلا بغية إشباعها" .37ومن بني املانوية فرقة تسمى باملهاجرين ال مينعون نسائهم من أئمتهم،
ويبيحون الزنا.38
سابعا) املزدكية
وهي الديانة الثالثة يف إيران ،هلا صفتان ،الصفة األوىل دينية ،لكوهنا أصلحت الديانة املانوية،
والصفة الثانية اجتماعية يف اجتاهها الشيوعي ،حيث نادى (مزدك) بإشاعة النساء واألموال .39وكان
(مزدك) ينهى الناس عن املخالفة واملباغضة والقتال ،وملا كان أكثر ذلك إمنا يقع بسبب النساء واألموال،
فأحل النساء واألموال ،وجعل الناس شركة يف املاء والنار والكأل .40ومن الفرق املعروفة اهذا االجتاه
اخلرمدينية ،مها فريقان :أحدمها البابكية ،وثانيهما املازيارية.41
 34ول ديورانت :قصة الفلسفة ص.182
 35املصدر السابق ص.211
 36املصدر السابق ص.228
 37حممد أبو زهرة :تاريخ املذاهب اإلسالمية (القاهرة ،دار الفكر العريب ،د.ت) ص.1
 38نغرين جيو وايد :ماين واملانوية ،دراسة لديانة الزندقة وحياة مؤسسيها ،ترمجة :د.سهيل زكار(د.م.دار حسان ،ط،2
2218هـ2111،م) ص.211-211
 39عاطف شكري أو عوض :الزندقة والزنادقة (األردن ،دار الفكر ،د.ط.ت) ص .11وعن الصفة االجتماعية راجع:
البغدادي :الفرق بني الفرق ،حتقيق حمم حمي الدين عبد احلميد(بريوت ،املكتبة العصرية2822 ،هـ2111 ،م)
ص.281
 40د.عرفان عبد احلميد فتاح :النصرانية نشأهتا التارخيية وأصوهلا عقائدها(األردن ،دار عمار ،ط2211 ،2هـ،
1111م) .211
 41الشهرستاين :امللل والنحل .118/2
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ثامنا) العرب قبل اإلسالم
كان أول من مجع بني األختني من قريش أبو أحيحة سعيد بن العاص ،مجع بني هند وصفية
ابنيت املغرية بن عبد اهلل بن عمرو بن خمزوم ...وكان الرجل من العرب إذا مات عن املرأة أو طلقها قام
أكرب بنيه ،فإن كان له فيها حاجة طرح ثوبه عليها ،وإن مل يكن له حاجة ،تزوجها بعض اخوته مبهر
جديد.42
وكان النكاح يف اجلاهلية قبل اإلسالم على أربعة أحناء ،فنكاح منها نكاح الناس اليوم ،خيطب
الرجل إىل الرجل وليته أو بنته ،فيصدقها مث ينكحها ،ونكاح آخر كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت
من طمثها ،أرسلي إىل فالن فاستبضعي منه ،ويعتزهلا زوجها ،وال ميسها أبدا حىت يتبني محلها من ذلك
الرجل الذي تستبضع منه ،فإذا تبني محلها أصااها زوجها إذا أحب ،وإمنا يفعل ذلك رغبة يف جنابة
الولد ،فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع ،ونكاح آخر جيتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على
املرأة كلهم يصيبها ،فإذا محلت ووضعت ومر عليها ليال بعد أن تضع محلها ،أرسلت إليهم فلم يستطع
رجل منهم أن ميتنع حىت جيتمعوا عندها ،تقول هلم :قد عرفتم الذي كان من أمركم ،وقد ولدت فهو
ابنك يا فالن ،تسمي من أحبت بامسه ،فيلحق به ولدها ،وال يستطيع أن ميتنع به الرجل ،ونكاح الرابع
جيتمع الناس الكثري ،فيدخلون على املرأة ،ال متتنع ممن جاءها ،وهن البغايا كن ينصنب على أبوااهن
رايات تكون علما ،فمن أرادهن دخل عليهن ،فإذا محلت إحداهن ووضعت محلها ،مجعوا هلا ودعوا هلم
القافة ،مث احلقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ،ودعي ابنه ،ال ميتنع من ذلك ،فلما جاء اإلسالم هدم
نكاح اجلاهلية كله ،إال نكاح الناس اليوم.43
تاسعا) اليهود
فرض على اليهود أن ينكح الرجل امرأة أخيه إذا مات ومل يعقب ،ويولد ألخيه املتوىف نسال
منسوبا إليه دونه ،لئال يبيد من العامل ذكره ،ويسمون فاعل ذلك بالعربية (يَـبُم).44
ومن فرق اليهود الفرانكة ،تعود هذه احلركة إىل يعقوب فرانك(2112م) اليهودي البولندي،
وقد كان يتبع يف البداية شبتاي تسفي(ت ،45)2811مث حتول هو ومجاعته إىل الكاثوليكية ،وقد شاع
عن هذه اجلماعة ،بأهنا كانت متارس اإلباحة اجلنسية.
 42الشهرستاين :امللل والنحل .812/2
 43اجلامع الصحيح للبخاري كتاب النكاح .221/2
 44أبو الرحيان البريوين :يف حتقيق ما للهند من مقولة ،مقبولة يف العقل أو مرذولة ص.18
 45ظهر هذا الرجل يف القرن السابع عشر امليالدي ،وادعى أنه املسيح املخلص لليهود ،وقد كان له تأثري بليغ على
اليهود يف العامل حىت بعد افتضاح أمره ،وقد ظلت جمموعة من أتباعه تؤمن به ،ولكن مل يبق منهم اليوم إال فرقة أطلق
عليها فرقة الدومنة :جعفر هادي حسني :اليهود احلسيدمي ،نشأهتم ،تارخيهم ،عقائدهم ،تقاليدهم ص .12بدأت
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وقد تأثر اليهود بال شك بعقائد الكنعانيني أثناء وجودهم هناك ،منها :امتهان الفحش
املقدس ،حيث كانت العذاري ينذرن أنفسهن حالة بلوغن لآلهلة ،وذلك مبمارسة البغاء زوار اهليكل.46
يقول ابن حزم (ت218هـ) بعد أن ذكر والية أحزياهو ،وبعد أن قتل ":فوليت أمه عثلياهو بنت عمرى
ملك العشرة األسباط ...وأمرت بإعالن الزنا يف البيت املقدس ،ومجيع عملها ،وعهدت أال متنع امرأة
ممن أراد الزنا معها ،وعهدت أن ال ينكر ذلك أحد ،فبقيت كذكل ست سنني إىل أن قتلت".47
عاشرا) اجملوس
ففي كتاب (توسر هربذ اهلرابذة) إىل (برشوار كرشاه) جواب عما جتناه على (أردشري بن بابك)
أمر األبدال عند الفرس ،إذا مات الرجل ،ومل خيلف ولدا أن ينظروا ،فإن كانت له امرأة زوجوها من
أقرب عصبته بامسه ،وإن مل تكن له امرأة فابنة املتوىف أو قرابته ،فإن مل توجد خطبوا على العصبية من
مال املتوىف فما كان من ولد فهو له ،ومن أغفل ذلك ،ومل يفعل ،فقد قتل ما ال حيصى من األنفس،
ألنه قطع نسل املتوىف.
احلادي عشر) البابية والبهائية
وقد قام كاظم الرشيت بإعداد امرأة امسها(زرين تاج) أي ذهبية التاج ،حيث شبه شعرها بالتاج
جلماله ولونه ،وقد كانت غانية وفاتنة جبماهلا ،وكانت تظهر سافرة يف األماكن العامة ،48ومن أقواهلا:
جيوز نكاح املرأة من تسعة رجال ،ومنها قوهلا :ال حتجبوا حالئلكم عن أحبابكم ،إذ ال ردع وال حد وال
منع وال تكليف ،فخذوا حظكم من هذه احلياة ،فال شيء بعد املمات.49
الثاين عشر) اإلسالم
وقد أخذت هذه النزعة مساحة واسعة يف التاريخ اإلسالمي ،حيث ظهرت مذاهب وفرق
تورطت يف هذه النزعة .وعلى رأسها الصوفية الغالة ،حيث تطرف غالهتم يف هذه النزعة ،وقد حفلت
الرسائل والكتب مبقوالهتم ومواقفهم املخالفة ألصول الدين ،وهي من باب الشطحات املعروفة يف فن
التصوف.
حركته يف سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت منها إىل أرجاء العامل يف القرن السابع عشر ،وتبعتها احلركة الفرانكية يف
بولندا يف القرن الثامن عشر ،وانتهت باحلركة احلسيدية اليت سيطرت على معظم مجاهري اليهود يف شرق أوربا مع هناية
القرن الثامن عشر .راجع :عبدالوهاب املسريي :موسوعة اليهودية .21/8
 46د.عرفان عبد احلميد فتاح :اليهودية عرض تارخيي(األردن ،دار عمار ،ط2211 ،2هـ1111 ،م) ص.21
 47ابن حزم األندلسي :الفصل يف امللل واألهواء والنحل ،حتقيق :حممد إبراهيم نصر وعبدالرمحن عمرية( ،السعودية،
مكتبة عكاظ ،ط2،2211هـ2111 ،م).111/2
 48حمسن عبد احلميد :البابية والبهائية(القاهرة ،دار الصحوة ،ط2211 ،1هـ2111 ،م) ص 11وما بعدها.
 49إحسان إهلي ظهري :البابية عرض ونقد(باكستان ،دار ترمجان السنة ،ط2212 ،8هـ2112 ،م) ص.121
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 غالة الصوفية
التصوف جتربة فردانية شخصانية ،كل واحد يعرب عما يف داخله من شعور ووجدان من خالل
جتربته الدينية الشخصية ،ولذلك تنوعت التعريفات بتنوع التجارب الفردانية ،وملا كان التصوف جتربة
شخصانية ال يتقيد بدين (ألن دينهم قائم على العلم اللدين ،حيث يقولون :حدثين قليب عن ريب ،أو ما
يسمى بالفيض اإلهلي) وال عقل (ألن التصوف مبين على الوجدان والشعور والعطف ،فال جمال للفكر
والعقل) وملا كان ذلك كذلك حتول التصوف إىل شطحات ومغاالت وزالت ،قد تودي بصاحبه إىل
الردى ،كما كان احلال فيما خيص احلالج،أو هتوي به يف اهلرطقة كابن عريب وغريه ،فليس غريبا أن
تتغلغل هذه النزعة يف صميم التصوف وأشياعه الغالني ،ألن املكان خصب ،والبيئة مناسبة ،ولقد وقع
الصوفية الغالة يف الشطحات املعروفة ،منها إسقاط التكاليف ،والبلوغ درجة اليقني ،وما إىل ذلك ،يقول
الغزايل(ت111هـ) ":ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف أنه بلغ حالة بينه وبني اهلل
تعاىل ،حيث سقطت عنه الصالة ،وحل له شرب املسكر واملعاصي وأكل مال السلطان ،فهذا مما ال
شك يف قتله ،وإن كان يف احلكم خبلوده يف النار نظر ،بل وقتل هذا أفضل من قتل مائة كافر ،إذ ضرره
يف الدين أعظم ،وينفتح به باب اإلباحة ال ينسد".50
هذه النزعة يف كنهها مترد على التكاليف ،وفرار منها ،وجلوء إىل اإلباحية ،وهلذا نلفي املشايخ
املستقيمني يقفون موقفا صارما جتاه هذه الدعوة ،وحقيقتها عند الصوفية الغالة املداومة على الرياضة،
إىل أن تتحقق حالة التجوهر ،فإذا حتققت ،غدت األوامر والنواهي جمرد رسوم ختتص بالعوام دون
اخلاصة ،فوقتئذ تسقط التكاليف عن اخلاصة ،ولو جتوهر العوام لسقطت عنهم أيضا ،وهي مرحلة
اليقني ،لذا يرون وجوب سقوط الصلوات اخلمس ،ألنه يف حالة مشاهدة وحضور ،وسقوط اجلماعات
عنهم ،ألهنم يف حالة من التوجه والتبصر ،وكذلك سقوط احلج ،ألن الكعبة تطوف اهم ،ووجوب الفطر
يف رمضان لغري عذر ،ألنه مستغن عن الصيام ،وهلذا أجازوا شرب باخلمر للخاصة العقالء دون العامة،
ألن العامة مل تتطهر قلواهم ،فلو شربوا لكانت اخلمر سببا يف زرع املشاحنة واملخاصمة والعداوة بينهم.
وقد استدلوا بقوله تعاىل{واعبد ربك حىت يأتيك اليقني} .51واليقني عند القوم هو الوصول إىل املعرفة
والعلم ،خبالف التفسري املتفق عليه بني املفسرين يف كونه هو املوت ال غري.52
 50أبو حامد الغزايل :فيصل التفرقة بني اإلسالم والزندقة ،حتقيق :مسيع دغيم( بريوت ،دار الفكر اللبناين ،ط،2
2118م) ص.11
 51سورة احلجر اآلية .11
 52ويفسر القرآن الكرمي بالقرآن أو بالسنة أو باجتهادات الصحابة ،أو الصحيح من اللغة ،فاليقني هنا هو املوت،
بدليل قوله تعاىل يف موضع آخر{ وكنا نكذب بيوم الدين ،حىت أتانا اليقني} (سورة املدثر اآلية  )21-28فاليقني هنا
هو املوت ،وال يقبل تأويال آخر ،وملا تويف عثمان بن مظعون(رضي اهلل عنه) ،وشهدت له بعض النسوة باجلنة ،فقال هلا
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قال أبو القاسم القشريي(281ه ــ) بسنده عن أيب علي الروذباري (ت811هـ) قال :مسعت
اجلنيد(ت111هـ) يقول لرجل ذكر املعرفة فقال" :أهل املعرفة باهلل ،يصلون إىل ترك احلركات من باب
الرب والتقرب إىل اهلل عز وجل ،فقال اجلنيد :إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط األعمال ،وهو عندي
ر
عظيمة ،الذي يسرق ويزين أحسن حاالً من الذي يقول هذا ،وإن العارفني باهلل أخذوا األعمال عن اهلل،
الرب ذرة ،إال أن حيال يب دوهنا ،وإهنا آلكد
وإليه يرجعون فيها ،ولو بقيت ألف عام مل أنقص من أعمال ر
يف معرفيت وأقوى حلايل" .53ومنهم من يتلبس بالنـزعة اجلربية اليت توقع صاحبها يف النـزعة العدمية واليت
هي اإلنكار املطلق لكل قيد خلقي ،ومبدأ شرعي ،وقد سئل سهل بن عبداهلل التسرتي عن رجل يقول:
"أنا كالباب ،ال أحترك إال إذا حركت ،قال :هذا ال يقوله إال أحد رجلني ،إما صديق أو زنديق ،ألن
الصديق يقول هذا القول إشارة إىل قيام األشياء باهلل مع إحكام األصول ،ورعاية حدود العبودية،
والزنديق يقول ذلك إحالة لألشياء على اهلل ،وإسقاطاً لآلئمة عن نفسه ،واخنالعاً عن الدين ورمسه".54
ومل ينفرد اجلنيد باإلنكار على هذه الطائفة فقد شاركه أئمة كثريون خذ مثالً الروذباري (ت
يف اختالف األحوال ،فقال" :قد وصل
811هـ) حيث سئل عمن يقول وصلت إىل درجة ال تؤثر ر
ولكن إىل سقر" ،55وذكر شيخ اإلسالم بن تيمية احلراين(ت111هـ) بعد أن أورد حكاية اجلنيد هذه
أنه" :ما زال أئمة الدين واملشائخ يعظمون النكري على هؤالء املنافقني ،وإن كانوا من الزهاد والعابدين،
وأهل الكشوف والتصرف يف الكون ،وأرباب الكالم والنظر يف العلوم".56
النبـي(صلى اهلل عليه وسلم) :وما يدريك؟ إين واهلل وأنا رسول اهلل ،ما أدري ما يفعل يب ،مث قال(صلى اهلل عليه وسلم):
أما عثمان فقد جاءه اليقني من ربه ،أي أتاه ما وعده وهو اليقني ،قال احلسن البصري :إن اهلل مل جيعل لعمل املؤمنني
أجال دون املوت ،وقرأ قوله تعاىل{ وأعبد ربك حىت يأتيك اليقني} أبو حامد الغزايل :فيصل التفرقة بني اإلسالم
والزندقة ص .11قارن مع شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين : :جمموع الفتاوى الكبري :مجع وترتيب :عبدالرمحن بن حممد
بن قاسم العاصمي( ،د .م :د .ن ،ط2811 ،2هـ)  .221/22والغريب أن ابن عريب ألف رسالة بعنوان (اليقني)
فهو يرى أن اليقني هو عبارة عن استقرار العلم يف القلب ،حبيث ال يزول ،ومل يشر إىل املعاين األخرى كالذي ذكرناه
آنفا .انظر :ابن عريب :كتاب اليقني ،حتقيق :سعيد عبد الفتاح(د.م.ت،ط ،مطبعة دار أخبار اليوم) ص.18
 53القشريي ،أبو القاسم عبد الكرمي :الرسالة القشريية ،حتقيق :الدكتور عبد احلليم حممود وحممود الشريف( ،القاهرة:
دار الكتب احلديثية ،د .ط .ت)  .221/2والسهروردي ،شهاب الدين أبو حفص عمر :عوارف املعارف ،حتقيق:
الدكتور عبد احلليم حممود والدكتور حممود بن الشريف( ،د .م :مطبعة السعادة ،د .ط .ت) .211/22 ،188/2
السلمي ،أبو عبدالرمحن :طبقات الصوفية ،حتقيق :نورالدين شريبه( ،مصر :دار الكتاب العريب ،ط2811 ،2هـ
2118،م) ص.211
 54القشريي :الرسالة القشريية .181/2
 55ابن اجلوزي :نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس (القاهرة :إدارة الطباعة املنريية ،د.ط .ت)ص.811
 56ابن تيمية احلراين :جمموع الفتاوى الكبري.211/22
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وقد ذكر الغزايل سبب وقوع القوم يف هذا املزلق قائال ":وكل ذلك بناء على أغاليط ووساوس
خيدعهم الشيطان اها ،الشتغاهلم باجملاهدة قبل إحكام العلم ،ومن غري اقتداء بشيخ متقن يف الدين
والعلم لالقتداء به".57
وقد ذكر ابن اجلوزي أخبارا غريبة عنهم ،منها قوله ":إن رتبة الكمال ال حتصل إال ملن رأى
أهله مع أجنيب فلم يقشعر جلده ،فإن اقشعر جلده فهو ملتفت إىل حظ نفسه ،ومل يكمل بعد ،إذ لو
كمل ملاتت نفسه".58
القرامطة

ومن أشياع هذه النزعة القرامطة ،حيث يقول ابن اجلوزي(ت 111هـ) ":إهنم يعتقدون استباحة
احملظورات" .59وهلم عيد جيتمعون فيه على اخلمر مع االختالط بني الرجال والنساء ،وبعد أن اختلطوا
أطفئوا سرجهم ونرياهنم ،فتصبح اإلباحة يف تلك الليلة عادية.60
كتـ ـ ـ ــب عبيـ ـ ـ ــد اهلل بـ ـ ـ ــن احلسـ ـ ـ ــني القـ ـ ـ ــريواين(ت811ه ـ ـ ـ ــ) رسـ ـ ـ ــالة إىل سـ ـ ـ ــليمان ب ـ ـ ـ ــن احلس ـ ـ ـ ــن
القرمطــي(ت821هــ) 61فكــان ممــا كتــب فيهــا ":وأعجــب مــن هــذا ديــنهم أن الواحــد مــنهم يكــون لــه ابنــة
حســناء حيرمهــا علــى نفســه ،ويبيحهــا لألجنــيب ،لــو كــان لــه عقــل لعلــم أنــه أوىل اهــا مــن الرجــل األجنــيب،
ولكنهم قوم خدعهم رجل بشي ،ال يكون أبدا ،خوفهم بالقيامة والنار ،ومناهم باجلنة".62
ومن الفرق اليت تورطت يف هذه النزعة:
 العذافرة ،أتباع حممد بن علي الشلمغاين.63

 اخلطابية ،الفرقة األوىل عرفت اها ،وهي الفرقة (املعمرية) .64ويرى الشهرستاين أهنا فرقة
شيعية ،استحلوا اخلمر والزنا وسائر احملرمات ،ودانوا برتك الصالة والفرائض.65
 اجلناحية.66

 57أبو حامد الغزايل :إحياء علوم الدين( ،مصر :املكتبة التجارية الكربى ،د .ط .ت) ص.211/8
 58ابن اجلوزي :تلبيس إبليس ص .118
 59ابن اجلوزي :القرامطة ،حتقيق :حممد الصباغ(بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط2212 ،8هـ2112،م) ص.81
 60البغدادي :الفرق بني الفرق ص.282
 61سليمان بن احلسن القرمطي هو الذي قلع احلجر األسود.
 62أبو املظفر اإلسفرايين :التبصري يف الدين و متييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ،حتقيق :حممد زاهد الكوثري( ،د.
م :مطبعة األنوار ،ط2811 ،2هـ2112 ،م).18
 63البغدادي :الفرق بني الفرق ص.212
 64املصدر السابق ص.211
 65الشهرستاين :امللل والنحل.218/2
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 احللمانية.67

 القلندرية ،والفرقة اجلولقية تفردت اهذه النزعة.68

 امليمونية ،فرقة من فرق اخلوارج ،وهم أتباع رجل كان يدعى ميمونا ...قال اإلسفراييين
عن ميمون ":مث اختار من دين اجملوس استحالل بنات البنات ،وبنات البنني ،وأباح
ألتباعه التزوج اهن ،وكذلك أباح هلم التزوج ببنات االخوة واالخوات .69وذكر
الشهرستاين أن امليمونية أصحاب ميمون بن خالد من مجلة العجاردة ،وذكر احلسني
الكرابيسي يف كتابه الذي حكى فيه مقاالت اخلوارج ،أن امليمونية جييزون نكاح بنات
البنات ،وبنات أوالد االخوة واالخوات.70
 املرجئة .يقول الشهرستاين وهو يتحدث عن ما يقتضيه قول املرجئة ": ،فريفع معظم
التكاليف من األوامر والنواهي،ويفتح باب اإلباحة ،ويفضي إىل اهلرج".71
 املقنعية ،وهم املشبهة ،أتباع املقنع ،قال اإلسفراييين ":وكان املقنع أحل احملرمات
ألتباعه ،وأسقط منهم الصالة والصوم ومجلة الفرائض".72
 احلارثية ،فرقة من الشيعة ،الذين يبيحون احلرمات ،ويعيشون عيش من ال تكليف
عليه".73

 66البغدادي :الفرق بني الفرق ص.212
 67املصدر السابق ص.211
 68املقريزي ،أمحد بن علي :اخلطط( ،مصر :دار التحرير ،طبعة بوالق2118 ،م).288/8ومسيت باجلولقية ،ألهنم
يلبسون اجلوالق املصنوعة من شعر احليوانات.
 69اإلسفرايين :التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ص.18
 70الشهرستاين :امللل والنحل .281/2
 71الشهرستاين :هناية األقدام يف علم الكالم :حتقيق الفرد جيوم(د.ت.ط.مكتبة الثقافة الدينية)ص.212
 72اإلسفرايين :التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ص.18
 73الشهرستاين :امللل والنحل.212/2
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الخـ ـ ـ ـ ـات ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

فإن العدمية  Nihilismمذهب معروف قدميا وحديثا ،وله حضور متميز يف الفلسفات اليت ال
تؤمن باملباديء الدينية وامليتافيزيقيا ،واليت تزدري بالقيم واألخالق ،ولقد ذكرنا أمثلة عديدة يف األديان
واملذاهب والفلسفات عرب التاريخ ،وكان نيتشه خري من ميثل هذه الفلسفة ،حيث عد نفسه عدميا
متطرفا ،يرفض كل ما له صلة بالدين والقيم واألخالق وامليتافيزيقيا ،والغاية اليت يغياها القوم وخاصة
أشياع الفلسفة الغربية العلمية رفض األلوهية وكل ما له صلة اها ،لكوهنا عائقا يف طريق منو البشرية حنو
الرقي والتقدم والتطور ،لذلك اعتقد ألبري كامو( )2181أن إنكار اهلل سوف ميكن الرجال والنساء أن
يركزوا اهتمامهم وحبهم على اجلنس البشري".74
والعدمية يف صورهتا اليت مت عرضها هلا صلة وثيقة باإلباحية عرب التاريخ ،وتتخذ هذه الفلسفة
– يف جانبها املتعلق باإلباحية  -يف كل دين أو فلسفة أو مذهب أو دين منطا معينا ،ختتلف يف
تفصيالهتا ،وتأتلف يف فلسفتها ،أو نقول تتفق قالبا ،وتتباين قلبا.
وسبب ذلك أن العدمية يف كنهها قابل الحتضان مثل هذه األفكار اليت ال تأبه بالدين والقيم
العالية واألخالق وامليتافيزيقيا ،وليس هذا فحسب ،بل هي فلسفة تقرتب من الوضعية واإلحلاد والوجودية
واملادية يف بعض مفرداهتا وبنودها ،لكنها تظل فلسفة متطرفة ال تؤمن بأي قيم أو دين أو خلق.
واملالحظ أن هذه الفلسفة تغلغلت يف التصوف العاملي ،وخاصة يف األديان السماوية
اإلبراهيمية(اليهودية واملسيحية واإلسالم) والديانات الوضعية (اهلندوسية والسيخية والبوذية والتاوية
والكونفوشوسية) ،وتغلغلت بعمق يف التصوف اإلسالمي ،حيث نالحظ طغيان هذا اجلانب عند بعض
املتصوفة ،وقد حتدث عنهم ابن اجلوزي بتفصيل يف كتابه (تلبيس إبليس) ،وانتقدهم الغزايل بشدة ،وال
مناص أن هذه النزعة متثل هرطقة وزندقة مبعىن الكلمة ،لكوهنا تصطدم مع فلسفة اإلسالم األخالقية،
فهي عبارة عن جتارب شخصانية فردانية ال ميكن تبيئتها يف املناخ الديين ،لكوهنا طارئة عارضة.

 74كارين أرمسرتونغ :النزعات األصولية يف اليهودية واملسيحية واإلسالم ص.788
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