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تمهيد
إن الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن
سيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،أشهد أن ال إله إال
هللا ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً عبده ورسوله…أما بعد.
إن الحياااة العلميااة فااي حركااة ديناميتيااة مسااتمرة ال يو فهااا شااي  ،فهااي أشاابه
بالسيل الجارف ،فمن مستفيد مان حركتهاا وترورهاا ،ومان متضارر ،وهاي حركاة ال
تعبأ بحواليها ،فهي ماضية في طريقهاا ،ولقاد حاولاا المسايحية (التايوليتياة Catholic
ألنها كانا التنيسة األم آنذاك) أن تقف سدا منيعا في وجهها ،لتنها لم تسترع ،بال لقاد
زادت ماان حركتهااا ونااااطها ،ودااذت تقاادمها وترورهااا ،ففااي بدايااة األماار اتهمااا
التنيسة تلك الحركة بالهرطقة  Hereticوعلى أشياعها بالتفر والزند ة ،و اما بحرق
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جميع التتب التي تتحدث وتتناول أي شي لاه لالة بتلاك الحركاة ،بال كاناا التنيساة
تتهم كل من يخالفها وينتقدها ويعاندها بالهرطقة ،فقد كان التاهن جون ها((2441م)
 John Hussينتقد رجال الدين ،فاتهم بالهرطقة ،وتم إحرا ه حيا ،ولقاد أياار التارديناال
بيااران – المنفااي بعااد أربااع عااارة ساانة ماان اإل امااة الجبريااة تحااا المرا بااة ماان باال
السلرات الايوعية -فاي مجماع الفاتيتاان اليااني باين (2691م 2691-م) هاذه المساألة
كجريمااة ارتتبتهااا التنيسااة التايوليتيااة ،حيااث ااالك يباادو أن التنيسااة التايوليتيااة فااي
بالدي تايتوسلوفاكيا السابقة تتفر عن خرايا وآيام ارتتبا باسمها ضد حرياة التادين
في أزمنة دابرة ،والتاهن (ه() الذي أحرق في القرن الخام( عار".1
ولتاان بااالردم ماان ذلااك فااان الحركااة العلميااة ترااورت أكياار ،وانتماا دور
المساايحية فااي زوايااا ضااحلة ضاايقة ،واألدهااى ماان ذلااك اناااقا ها إلااى مااذاهب وكنااا (
مختلفة ،فالتنيسة هي التي سبب الصراع ،وهي التي أحاديا هاذه الفوضاى والضاجة،
وهي التي لنعا أجياال تعادي كل ما للة بالدين أي دين بغض الرارف عان هويتاه
وماهيته.
ولقد انتقلا هذه العدوى الخريرة إلى اليهودية واإلسالم ،حتى أضحى الحديث
عاان الاادين جريمااة وتخلفااا ،واسااتمرت هااذه المعاااداة للاادين حقبااة كافيااة حتااى انهااارت
جميعهااا ماان دياار رجعااة ،وحلااا محلهااا العااودة إلااى اإليمااان الااديني ،وهااي ظاااهرة
ملحوظة في األديان السماوية اإلبراهيمية (اليهودية ،المسيحية واإلسالم) ،و د تحادث
عنهااا الباااحيون فااي مجاااالت الحقاال االجتماااعي والنفسااي والااديني ،وهااذه ال اااهرة رد
فعل إلفرازات الحداية الغربية ،والتي أفرزت تحديات مصيرية خريرة كاادت تقضاي
على كل ما له للة بالدين.
وينضاف إلياه ،أن هاذه ال ااهرة فاي الو اا نفساه أخاذت اتجااهين ،اتجااه نحاو
االعتدال والوسرية ،وهو التدين المعقاول فاي حادود القواعاد المعروفاة ،فلام يلجاأ إلاى
الغلو والتررف ،وأكير العا دين إلى اإليمان الديني لم يسلتوا هذا المنحنى ،بال و عاوا
ضااحية االتجاااه ا خاار ،وهااو التراارف والتزمااا والتااادد والغلااو ،إلااى أن و عااوا فااي
براين الفتر التتفيري.
وساانحاول بقاادر اإلمتااان إلقااا بعااض األضااوا علااى إشااتالية الصااراع بااين
النزعة العلمية والدين ،أو نقول بين أهم إفرازات الحداية الغربية ،كتلك االيدولوجيات
المادية واإللحادية والوضعية ،والتي تعد بحا كبارى تحاديات الحداياة الغربياة ،وباين
ظاهرة العودة إلى اإليمان الديني ،وهي عودة اتخذت أشاتاال وأنماطاا وأطارا متبايناة،
سنعرف تفاليلها في الصفحات القادمة.

بين الدين والنزعة العلمية
فااي منتصااف القاارن الساااد عااار إلااى باادايات القاارن السااابع عااار ظهاارت
النـزعة العلمية  ،Scientismفقاد أحاديا ن رياة العاالم الفلتاي الهولنادي كاوبر نيتاو

 1جيل كيبالك ياوم هللا ،الحركاات األلاولية المعالارة فاي الاديانات الايالثك ترجماة نصاير ماروة
(د.م ،دار رطبة ،ط2661 1م) ص.200

2

2

( Copernicusت2141م) زوبعة في الساحة الفترية ضد التنيسة التايوليتية
 ،Churchوذلك من خالل كتاب لنفه بعنوان (حركة األجرام السماوية) ،حيث ماددى
ن ريتاااه ،أن األري ليساااا مركاااز التاااون ،وأن األري تااادور حاااول نفساااها وحاااول
الام( علاى نقايض اول أرسارو( 111ق.م)  ،Aristotleوهاذا ظااهرا يناا ض مبااد
التنيسااة اليابتااة ،لااذا أدره كتابااه ضاامن ا مااة التتااب المحاارم تااداولها ،تقااول كااارين
آرمسااترون"ك" كانااا ن ريتااه القا لااة بتااون مركاازه الااام( لاادمة ماادمرة للمفهااوم
األسااروري القااديم ...إن األري والتواكااب األخاارى كانااا فااي حالااة حركااة سااريعة
حول الام( بدل من أن تتون األري مركز التون ...لقد بقيا ن رية كوبر نيتاو
نا صة ،لتن الفيزيا ي األلماني كيبلر(2910م) استراع أن يقدم الدليل الرياضي دعما
لهااا ،بينمااا اختباار الفلتااي داااليلي (2941م)  Galilee Galileoفرضااية كااوبر نيتااو
امبريقيا عن طريا مرا باة التواكاب بمن ااره الفلتاي ،فأكمال الن رياة بنفساه ،عنادما
نار داليلي اكتاافه عام(2921م) خل إيارة ،فأخذ النا في أرجا أوربا يتصفحون
السااما بأنفسااهم عباار مناااظرهم ،لقااد أسااتتا محاااكم التفتااي داااليلي ،وأجبرتااه علااى
التراجع عن أ واله".3
يم جا جردانو برونو  Giordano Brunoفدافع عن الن رية الساابقة ،ووأضااف
أن يمة وحدة وجود مساوية بالربيعاة ،لتناه أحارق حياا علاى الخاازوق سانة(2900م)
بعد سجنه سا سنوات ،حيث لم يتراجع الرجل عن رأيه ،بل ألر عليه .4أما دااليلي
2941( Galilei Galileoم) فانااه لاام يتاان جريئاا كساالفه ،فقااال بهااا فااي بدايااة األماار ،ياام
تراجع عن ذلك خوفا من سروة التنيسة ،و د ضى الرجل مع ذلك يماني سانوات فاي
أواخر حياته تحا اإل امة الجبرية ،يم جا إسحاق نياوتن ( Isaac Newtonت2111م)
بن ريااااة الجاذبيااااة ،وفساااار ال ااااواهر الربيعيااااة تفساااايرا يخااااالف التفسااااير التنسااااي
التايوليتي.5
ال ريااب أن هااذا الصااراع يقتضااي ماان الراارفين مراجعااة أدبيااات تلااك التعاااليم،
و را تها بعين نقدية فاحصة ،ولتن الررف العلمي ومعه اإللحادي كاان أساب  ،حياث
بدأ الررف المذكور بدراسة النصوص الدينياة للتتااب المقاد  ،بينماا ا تصار الجاناب
Catholic

 2والغريب أن كوبر نيتو عندما طرح فرضيته ألول مرة فاي الفاتيتاان وافا عليهاا الباباا ،و اد
ال عن فرضيتهك إن علمه كان أكير إلهية مما هو باري .ان رك كاارين آرمساترون"ك ك الناـزعات
األلااولية فااي اليهوديااة والمساايحية واإلسااالم ترجمااةك محمااد الجااورا (دما ا  ،دار التلمااة ،ط،2
1001م) ص.106
 3كارين آرمسترون"ك النزعات األلاولية ص .44و اد تحادث برتراناد رسال عان محااكم التفتاي
وتأييرها السلبي على إيراليا بقولهك" دير أن محتمة التفتي نجحا فاي استئصاال البحاث العلماي
في إيراليا لعدة رون" .أن رك برتاند رسلك حتمة الغربك ترجمة زكريا فداد ( التويا ،المجلا(
الوطني لليقافة والفنون وا داب2401 ،هـ2641،م) .44/2
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للترجمة ،ط1001 ،2م) ص .141ارن مع برتراند رسلك حتمة الغربك .10/1
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التنسي با تفا أسلوب الرفض والارد ،واتهاام المقابال بااتى الاتهم العقدياة ،وتساميتهم
بالهراطقة ،ومن أعمال إرهابية كالقتل والحرق والحب( ،وما إلاى ذلاك مان األسااليب
بح العلما أميال جردانو وداليلي وديرهم خل كيير.
وبالعودة إلى الررف العلمي ،هذا الرارف الاذي بادأ بدراساة نصاوص التتااب
المقد  ،ف هرت مدرسة ألمانية معروفة فاي التااريت تعارف بمدرساة النقاد التااريخي
للنصااوص ،وماان هاادال أتباااع المدرسااة الراديتاليااة المتااأيرة بفلساافة هيجاال الجدليااة
( Friedrich Hegelت2412م) ،ومن أبرزهم ديفيد شتراو  David Straussالذي ألاف
رساالة حاول حيااة السايد المساي  The Life of Jesusحياث ناا أن أدلاب ماا جاا فاي
األناجيل على لسان المسي خرافات وأساطير ،وباألخص تلك األجزا التي لهاا لالة
بعاالم آخار ديار عالمناا ،وذهاب بروناو  Bruno Bauerأبعاد مان هاذا ،حياث عا سد المساي
شخصااية خرافيااة ،6أي ال حقيقااة لهااا .ولهااذه المدرسااة أ سااام ومدسسااات فااي العصاار
الحااديث ،ترتااد جااذورها إلااى القاارن التاسااع عااار ،وآيارهااا ال تفتااأ ياويااة وبا يااة ،و ااد
تركا آيارا جلية في الفترين اليهودي واإلسالمي ،لتن التأيير األكبر كان على عقول
الغربيين أنفسهم ،ففي بلد ميل فرنسا كما يقول الباحاث كارينك" ظلاا السايادة معقاودة
فيها على السر للتنيسة التايوليتية ،كان بها مئات آالف البروتستانتيين ،وعادد ديار
معروف من الربيعيين أو الربوبيين والملحدين والاتاك ،يعبرون جميعا في لاراحة
ووضوح عن حقيقة إيماانهم أو عادم إيماانهم دون أن يتعرضاوا ساوى لاة ناادرة مانهم
ألي مخاااطر حقيقيااة لمياال مااا كااان يتعااري لااه أ اارانهم ماان عقوبااات خااالل العصاار
الوسيط".7
وبمرور الزمن تحولا الن ريات العلمية بمختلاف اتجاهاتهاا إلاى أيادولوجيات
معروفة لها أشياعها وأتباعها ،تقف بصرامة وعنف أمام كل ما له للة بالدين ،ولهذا
نجااد االتهامااات المعروفااة للاادين وأهلااه ،وتصااوير الاادين مرحلااة ماان مراحاال الترااور
الفتااري اإلنساااني ماان الناحيااة التاريخيااة ،وهااي مرحلااة جاماادة خاماادة هاماادة ال يمتاان
ألتباعااه تجاوزهااا إلااى مرحلااة أخاارى أكياار ترااورا وتقاادما ،فهااي فااي مخيلااتهم مرحلااة
متخلفة يصب اإلنسان الحر فيها عبدا تتبله أخال يات مصرنعة لانعها لهام األ وياا ،
ولهااذا كااان ياارى نيتاااه(ت2600م)  Friedrich Nietzscheالعقا ااد التقليديااة مجاارد أدوات
تستعين بها أخالق العبيد ،وفي رأيه أن اإلنسان الحر ينبغاي أن يعتارف باأن الارب اد
مات ...يم ضرب ميال بأن أوض نموذه ألخالق العبيد هو المسيحية".8
وال مجمجة أن المسيحية تتحمل مسدولية هذا الصراع العنيف ،لتونها تعاملا
مع أشياع تلك الن ريات العلمية بقسوة وعنف وطي مما أحدث رد فعال عنياف تجااه
كل ما له للة بالدين وأهله ،مع أن اإلسالم على سابيل المياال لام يتخاذ المو اف نفساه
تجاه الن ريات العلمياة ،و اد خصاص البااحيون المسالمون دراساات واساعة ومدلفاات
يمااة تتناااول هااذه المسااا ل بتفصاايل ،وهااو علاام معاروف ياادعى باإلعجاااز العلمااي فااي
6
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القرآن والسنة ،ولتن جل ألحاب تلك الن ريات ين رون إلى الدين أي دين في كونه
مجرد تراكمات يقافية ترورت بمراحل مختلفاة وأطاوار متبايناة ،حتاى ولال إلاى ماا
ولل إليه.
والحقيقااة أن ظهااور وبااروز هااذه األياادولوجيات والمااذاهب والحركااات كانااا
أخرر التحديات التي أفرزتهاا الحداياة الغربياة ،ألنهاا لابا جاام دضابها علاى الادين
وأهلااه ،فهااي تحااديات عااادت المساايحية وعاناادتها ،لتنهااا انتقل اا كعاادوى خرياارة إلااى
اليهودية ،ومن يم إلى اإلسالم ،ألن الهدف األسا والغاية الر يساة هاي معااداة الادين
الااذي كااان فااي سااالف الاادهر عا قااا أمااام ترااور العلاام وتقدمااه ،باال عاادوا الاادين أفيااون
الاعوب كما ال الماركسيون ،وهذا يامل كل دين بغض الرارف عان نوعاه وهويتاه
حسب تصورهم.
وستناول في السرور القادمة أهم هذه التحديات التي أفرزتها الحداياة الغربياة،
وفااي الو ااا نفسااه ساانتناول ظاااهرة العااودة إلااى اإليمااان الااديني فااي األديااان الياليااة
(اليهودية ،المسيحية ،اإلسالم) وهي األديان اإلبراهيمية . Abrahamic Faith

أهم تحديات الحداية الغربية
أوال) الوضعية االجتماعية Social Positivism
الوضعية بمختلف اتجاهاتها كانا لها رؤية أحادية تجااه الادين بصاورة عاماة،
حيث تفسر الدين بأنه تراكمات يقافية متنوعة مرت بمراحل متبايناة وأطاوار متعاددة،
وللا إلى نهاية في مخيلة أشياعها ،ولي( يمة مرحلة أخرى بعدها.
يعااد هنااري كونااا  Henry Comteأول ماان اسااتعمل هااذا المصاارل لياااير إلااى
المنهجيااة العلميااة وماادياتها علااى الفلساافة ،ياام تبنااى هااذا المصاارل ماان بعااده أوجسااا
كونا(2411م) Auguste Comteالفيلسوف الفرنسي الاهير.9
مااان خصاااا ص هاااذه الفلسااافة أن العلااام هاااو المعرفاااة الحقاااة الصاااحيحة ،وهاااي
تعاااري الميتافيزيقيااا مرلقااا ،وكاال طريقااة أو أساالوب ال يواكااب ويوافاا المنهجيااة
العلميااة  .Scientific Methodوترجااع مصااادر الوضااعية إلااى المباااد الفلساافية التااي
وضااعها الفيلسااوف البريراااني الحسااي  English Empiricistفرنسااي( بيتااون Francis
 ، Biconوإلى فالسفة التنوير .The Philosophers of Enlightenment
إن المناااال اليقاااافي فاااي القااارن الياااامن عاااار للياااورة الصاااناعية Industrial
 Revolutionوالتفا اال التبياار بالتتنولوجيااا الناجحااة أعرااا للوضااعية تقاادما ملحوظااا،
ولااذلك جعلااا الوضااعية هااذا المنااال والجااو فااي طااابع فلساافي مباارم  ،و ااد كااان بحا
ماااروعا عالميااا للحياااة اإلنسااانية ،وبتقاادم التتنولوجيااا حلااا العلميااة محاال الوضااعية،
فتانا لهذه الفلسفة تفاسير لمباحث األخالق والسياساة والادين ،ففاي هاذه الفلسافة فسار

 9ولد أوجسا كوناا  Auguste Comteفاي فرنساا سانة(2164م) فاي ماونتبلير  Montpellerكاان
سترتيرا لـ(سان سايمون) السوسايولوجي (2424م) ،و اد تاأير باه تاأيرا بليغاا ،مان كتباه دراساات
حول الفلسفة الوضعية باللغة الفرنسية  ،Course de Philosophie Positiveكاان تاأييره كبيارا فاي
أوربا ،يم في أمريتا حتى بدايات القرن العارين ،توفي سنة (2411م) .ان رك The Hutchinson
Dictionary of Ideas (Oxford, Helicon,1994)P. 112,113.
4

الاادين بأنااه يمتاان إخضاااعه لضااوابط علميااة ب ْلااه األخااالق والسياسااة ،وهااذا بااال ريااب
إحالل للوضعية محل الدين التقليدي الالهوتي.10
أمااا أوجسااا كونااا(2411م) فانااه يمياال الوضااعية االجتماعيااة التقليديااة ،وماان
بعاده جاون ساتيورات مال (2411م)  ،John Stuart Millظهارت الوضاعية االجتماعياة
فااي فرنسااا بيااد ساانتا ساايمون  ،Simonوفااي إنجلتاارا ظهاارت ماان خااالل جهااود فالساافة
النفعية  Utilitarianismأميال جيرمي بنيام  Jeremy Benthamوجيم( ميال ،James Mill
يذهب سيمون إلى أن البارية تعي في حقبة تنتقد الحقب الساالفة ،وهاي دخلاا حقباة
ترااور العلاام ،فباادخولها هاادما هااذه الحقبااة المراحاال السااابقة البدا يااة فااي العصااور
الوساارى (القروساارية) ،وباااألخص مباااد الالهوتيااات والميتافيز يااا ،وبعبااارة أدق
أبعدت هذه الحقبة المدسساات االجتماعياة القروسارية ،وعلاى هاذا األساا ال باد مان
التعوياال علااى ن ااام جديااد لمباحااث األخااالق والسياسااة والاادين ،وفااي كتابااه (المساايحية
الجديدة) 2411( The New Christianityم) بين سيمون أن هاذه الحقباة الجديادة ماا هاي
إال عودة إلى المسيحية البدا ية .Primitive Christianity
يم جا أوجسا كوناا ،و اد كاناا فتارة سايمون بمياباة إلهاام جدياد لاه ،حياث
جا بقانون المراحال الايالث  The Law of Three Stagesويعناي هاذا القاانون أن التااريت
العام لإلدراك الباري ترور ومر بمراحل يالثك
 )2األساارورية  Methodologicalأو الخياليااة دياار الوا عيااة
 Factiousوسواها في الداللة بالدين.
 )1ما ورا الربيعة (الميتافيزيقيا) .Metaphysical
11
 )1الوضعية .Positivism
والمرحلة األولى التي ذكرها أوجسا كونا هي أشبه بمرحلة الرفولاة ،حياث
شاابه هااذه المراحاال السااابقة بااالترور البيولااوجي لإلنسااان ،مرحلااة الرفولااة ياام مرحلااة
شااارل الااااباب ،وأخيااارا مرحلاااة االكتماااال العقلاااي إلدراك الوجاااود الخاااارجي ،ففاااي
المرحلة األولى فسر اإلنسان ال واهر الربيعية بقوى ديبية خيالية ،وذلك عان طريا
تاخيص ا لهة كاأللنام والرواطم ،وفي المرحلة اليانية فسرها اإلنسان بعاد تجااوز
المرحلة األولى بقوى مجردة ليسا ماخصة ميل الميل األفالطونية ،والمحارك الاذي
ال يتحرك عند أرسرو  ،The Prime Moverوهنا بدأت عملية التراور ترتقاي ،يام تاأتي
المرحلاة األخيارة فااي نهاياة المرااف بعااد اكتماال العقال الحاار ليفسار ال اواهر تفساايرا
ماديا حسيا تجريبيا ،ولتتون نهاياة المراحال فاي تراور الفتار اإلنسااني للولاول إلاى
الوضعية العلمية ،و د رد عليه أحد أعمدة الفلسافة ال اهراتياة  Phenomenologyمااك(
شاالر األلماااني (2614م)  Max Schelerبقولااهك" إن تجربااة اإلنسااان الدينيااة ألاايلة
وأولويااة ،ولاام تناات عاان تجااارب ديرهااا ،ألن اإللهااي مفهااوم ينتمااي إلااى مجموعااة

The Encyclopedia of Philosophy (London, Routledge, 1988) Volume 5-7.P 414.
Ibid .P 416.
1

10
11

المعريااات األكياار بدا يااة ماان الااوعي اإلنساااني" .12باال إن فااولتير(2114م)
يذهب أبعد من ذلك بقولهك" إنه لو لم يتن يوجد إله ،لوجب علينا أن نبتدعه".13

Voltaire

أما الوضعية المنرقية  Logical Positivismأو الوضعية الجديادة
فهي وليدة الوضعية االجتماعية التقليدية ظهارت فاي القارن العاارين المايالدي ،ترتاد
ألولها إلى أوجسا كونا وجون استيوارت مل ،ومن بلهما إلى المدرسة التجريبية
اإلنجليزية في القرن اليامن عار المايالدي ،فهاي ا ماة علاى مبادأ التحقا مان لادق
الدعاوى  Verificationأي أن كل القضايا كالدين والرياضات وما إلى ذلك ال معنى لها
إذا لم تتحق من خالل التجرباة ،وهاي مجموعاة مان المبااد أخاذت بهاا حلقاة (فييناا)
 Vienna Circleسنة(2610م2610 ،م) ،و اد تاأيرت بأفتاار فردرياك فريجاه(2611م)
 Friedrich Fregeوبرترانااد رساال(2610م)  Bertrand Russellوفتجماااتين (2612م)
14
.Ludwig Wittgenstein
New Positivism

الوضعية الترورية

Evolutionary Positivism

الوضعية الترورية تستنت من خالل مالح ة علم الربيعة وعلم الحيااة ،وهاي
تاارك الوضعية االجتماعية في فترة التقدم ،ولتنها تخالفها في عملياة االساتنتاه ،أي
أنها ال تساتنت ذلاك مان خاالل التااريت والمجتماع ،ومدسساها تااارل( اليال Charles
 Lyellو اد باين ذلاك فاي كتاباه مبااد علام طبقاات األري The Principles of Geology
وهاذه الن ريااة تبلااورت ب هااور كتااب ألاال األنااواع لاادارون The Origin of Species
(2416م) حيااث لااادها فااي دايااة الد ااة ،وماان الااذين يميلااون هااذه الن ريااة هرباارت
سبنسر .Herbert Spencer

يانيا) الدارونية

Darwinism

كانا الداروينية من أع م التحاديات التاي واجههاا الفتار الاديني العاام ،ويتباين
ماان خااالل تلااك ا يااار التااي خلفتهااا األيدولوجيااة ،حيااث داادت إلهامااا جدياادا لتيياار ماان
األيدولوجيات التي ظهرت في الساحة الفترية المختلفة.15

مصادر ن رية دارون
 12أ.م.بوشنساتيك الفلسافة المعالاارة فاي أورباااك ترجماة عاازت رناي (التويااا ،المجلا( الااوطني
لليقافة والفنون وا داب2441 ،هـ2661،م) ص.146
 13برتراند رسلك حتمة الغرب .221/1
14
The Encyclopedia of Philosophy P.316.
 15الداروينياااة نسااابة إلاااى تااااارل( دارون البريرااااني العاااالم البيولاااوجي (2406م) Charles
 Robert Darwinدر في جامعات أدنبره وكمبره ،ولم يتان لاه ميال إلاى الدراساات الربياة،
مات سنة(2441م) ودفن ريباا مان بار إساحاق نياوتن  ،Isaac Newtonكاان مان أع ام علماا
البيولوجيا في القرن التاسع عار لاحب كتااب ألال األناواع (2416م) Origin of Species by
means of Natural Selection or The Presentation of Favored Race in the Struggle for
 Lifeوكتاب ألل اإلنسان (2412م) .The Decent of Man
9

يمة مصادر عديدة استقى منها دارون ن ريته وفتره ،وهي مجتمعة كوناا لاه
هذه الن رية التاي ملئاا السااحة الفترياة ردحاا مان الازمن .ويمتان الترارق إليهاا فاي
لورة نقاط متعددة.
 )2تأيير جده الفيلسوف الربيعي أرامو  Erasmus Darwinحيث هاو أول مان
ابتدع ن رية الترور العضوي هذه سنة (2160م) وكان دارون آنذاك لغيرا ،ولذلك
كااان يقااول دارون"ك كااان جاادي ينااا هااذه الن ريااة كيياارا وكنااا أساامعها" .16وهااذه
ال اهرة لها أميلة كييرة ال تحصى ،أعني أن فترة ما يخترعها شخص ،يام ياأتي آخار
فيبلورها ويجعلها في إطار علمي أو فلسفي ،وهنا يمتن القاول باأن دارون بلاور فتارة
جده ،وخالة عندما ترجحا لديه بعد تجاربه الميدانية المباشرة والمساتمرة فاي عاالم
الربيعة.
 )1أماا الاا اليااني مان الن رياة ،وهاي البقاا ل لال
 ،Fittestفيقول برتراند رسل ك" هي بمعنى ما امتداد لفترة المنافسة الحرة كما ال بها
أنصااار بنيااام ،17أمااا ألاال هااذه الن ريااة العااام فقااد أرجعااه إلااى الفيلسااوف التالساايتي
اليوناني أناكسيمندر".18
The Survival Of The

 )1ألف توما مالتو  Thomas Robert Maltusكتابا بعنوان مقال حول (مبدأ
التعااداد السااتاني) ،و ااد اارأ دارون هااذا التتاااب ،وتااأير بااه حتااى ااال جاايم( بيااركك"
وكانا الجملة التي وجد فيها دارون الحل هيك نحن نستريع أن نقول بيقاة ،إنناا لاو لام
نااتحتم فااي تن اايم عاادد السااتان ،فسااوف يتضاااعفون كاال خمس اة وعااارين عامااا أي
يزياادون بمعاادل متواليااة هندسااية ،وعلااى هاادي هااذه الجملااة كتااب دارون يقااولك" ماان
المحتم أن يفضاي ارتفااع معادل زياادة التا ناات العضاوية إلاى لاراع بينهاا مان أجال
البقا ".19
 )4شارلز

ليل Charles Lyell

حيث يقول شارلزك" إن ح األ وى هو الذي يساود فعلياا فاي الصاراع التاوني
من أجل البقا " .20وهتذا تحولا الن رية من دا رة بيولوجية ضيقة ضحلة إلى دوا ر
مختلفة في مناحي الحياة ،ولو أنها بقيا في عالم البيولوجيا ،ولام تخاره مناه لماا كاان
أي ضير في تلك المناحي الحياتية.
إن التفسااير األدق لن ريتااه يبينااه لنااا جاايم( حيااث يقااولك" و ااد بااين دارون أن
الصااراع ماان أجاال البقااا فااي عااالمي النباتااات والحيوانااات يناات عنااه تغيياار ترااوري
The World Book Encyclopedia (London, 1993) Volume 5.P.40-41.
 17جيرمي بنيام (2411م) من رواد الفلسفة النفعية .Utilitarianism
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 18برتراند رسلك حتمة الغرب.114/1
 19جاايم( بيااركك عناادما تغياار العااالم ،ترجمااة ليلااى الجبااالي( التويااا ،عااالم المعرفااة2424 ،هااـ،
2664م) ص.111
20المرجع الساب ص.114
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ارتقا ي يددي إلى مجتمع متاون مان األفاراد النااجحين ،21ومان يام نجاد الصاراع مان
أجل البقا كان سببا في تحسين البيئة ،ولذا فاأي تادخل مان جاناب الدولاة مان المساا ل
االجتماعياااة ميااال اإلساااتان ،و اااوانين المعوناااات الحتومياااة ،والمدسساااات الخيرياااة
واإلجرا ات الخالة بالمصانع والبنوك أو رفاع الرساوم التمركياة ،كال هاذه المساا ل
سوف تعمل على تسهيل الحياة على دير القادرين على المنافسة ليعياوا علاى حسااب
اإلضرار بالمجتمع كتل".22

ماهية ن رية دارون
إن جميع التا نات تراورت مان أشاتال فاي داياة البسااطة ،وبصاورة تدريجياة
مع الخضوع للتعديالت الرار ة ،ولاا دارون هاذه الن رياة باسام االنتقاا الربيعاي
 ،Natural Selectionوعندما نقول الدارونية فاناه يتباادر إلاى األذهاان معنياان ،أحادهما
ضي والياني واسع ،فاألول يرتاد إلاى ن رياة التراور العضاوي التاي ابتادعها دارون
وبلورها العلما بعاده ،واليااني يرجاع إلاى من وماة علمياة معقادة للمجتماع والالهاوت
والتفتير الفلسفي ،وهي من ومة حفزتها ن رية الترور البيولوجي .إن ن رية الترور
العضااوي ماان اكتاااافات دارون وألفاارد واال  ، Alfred Russell Wallaceجااا ت هااذه
الن ريااات ماان خااالل إلهاماتااه ماان ورا المااااهدة والمرا بااة والمالح ااة فااي جزياارة
 .Galapagos Archipelagoويمتاان إيجاااز هااذه الن ريااة (االنتقااا الربيعااي) ماان خااالل
النقاط التاليةك
أوال) وجود الحيوانات والنباتات تعري لور التباين.
يانيا) بعض األشتال تعراي التاا ن العضاوي بعاض المزاياا مان باين التا ناات
التييرة عند الصراع للحياة.
ياليااا) األشااتال المال مااة سااتحول خصا صااها النافعااة إلااى األشااتال التااي تااأتي
بعدها.
رابعااا) التزايااد فااي عاادد التا نااات (األشااتال األوليااة) سااينت عااددا أكياار ماان
األشااتال الالحقااة (الساااللة) ،وماان ياام فااان البيئااة ستساااعد األشااتال المال مااة ،وحينئااذ
ستتون األشتال المال مة أكير وأوسع من األشتال دير المال مة.
 21ويوضااحه أن الفااالح فااي مزرعتااه عناادما يجااد أشااواكا ونباتااات ضااارة دياار نافعااة أو هزيلااة
تعتااري نمااو النباتااات النافعااة المقصااودة ،فانااه بااال تااردد ساايقلعها لاااحبها حفاظااا علااى النباتااات
النافعة ،وهذا منرقي للغاية ،و لتن الخراأ يتمان فاي تربيا هاذه المسالمة علاى عاالمي الحيواناات
واإلنسان ،ولعلنا نخفف األمر ونقبله في عالم الحيوانات التي ال نعرف عنه إال ماا يبادو لناا ،ولتان
حتى في عالم الحيوانات فاان إفنا هاا أي الحيواناات الضاعيفة ألبقاا القوياة جريماة بااعة فاي ن ار
الدين والعقل ،والخرر كل الخرر في اجترار الن رية إلى عالم اإلنسان ،وهذا ما حدث فاي ألمانياا
في عهد النازيين.
 22المرجع الساب ص.141
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آيار ن رية دارون
إن تالمذة دارون روجوا كييرا لن ريته ،وهذا يقوي التيار الفتري االمادي من
جانب آخر ،ويعني ذلك انحسار التيار الديني .ومن هدال ك
أوال) كارل فوجا  Karl Vogtكان أستاذ الجيولوجيا بجامعاة جنياف ،حياث اام
برحالت في أورباا حاضار فيهاا حاول كتااب دارون مساتخدما ناص التتااب ،مماا نات
عنه تفا م الصراع بين العلم والدين.
يانيااا) ولاايم دراباار األمريتااي  William Draperاسااتخدم ن ريااة دارون لتعزيااز
آرا ه ضد الدين ،وباتل عنيف ضد التنيسة التايوليتية ،و د كان رد الفعال عنيفاا فاي
أمريتا اتخذ لورة فورية ألولية ،وتعميد جماهيري ،واستمر الوضع كماا هاو علياه
حتااى عااام (2611م) حيااث أدانااا محتمااة جااان سااتوب(  John Scopesالن ريااة التااي
وضا سلرة التتاب المقد .23
وكلمااا انتااارت الن ريااة كلمااا اشااتد الصااراع بااين العلاام والاادين ،و ااد حاادث مااا
24
يصااور هااذا النااوع ماان الصااراع وكيفيتااه ،فااان هتساالي (2461م) Thomas Henry
 Huxleyلدي دارون ال ل سقف سوابي سام  Soapy Samفاي المنااظرة التاي أ امتهاا
جامعااة أكساافوردك" إننااي أفضاال أن يتااون جاادي ااردا علااى أن يتااون أسااقفا" .25وأدق
تصوير للعدا بين القس( والمفتارين ماا ذكاره الفيلساوف نيتااه فاي مرضاه ألختاهك"
وال تاادعي سيسااا ينرا باألباطياال واألكاذيااب علااى بااري ،فااي و ااا ال أسااتريع فيااه
الدفاع عن نفسي ،أريد أن أدفن في بري وينيا شريفا".26
بدا للفتار الغرباي ماا لام يتان يحتسابه عنادما ألاف دارون كتااب ألال األناواع
حيث أحدث التتاب ضجة كبيرة ،ولراعا وخيما بين العلم الدين ،يقول كرينك" وبادا
فتر دارون في ن ر كيير من المسيحيين خالة بعد أن روه له تالمذته فاي الخااره،
لي( فقط منافيا للتفساير الحرفاي لسافر التتاوين ،بال إناه فاي رأيهام إنتاار لاري ألن
يتون اإلنسان مختلفا بأي وجه من الوجوه عن الحيوانات األخرى".27
والذي يبدو أن دارون لم يقصد هاذا الاذي ذكاره خصاومه ،بال إناه تولال مان
خااالل تجاربااه التييفااة كعااالم بيولااوجي إلااى ناعااة كاملااة بااالترور العضااوي ،إال أن
 23جيم(ك عندما تغير العالم ص 119وما بعدها.
 24و د ألف حفيد هتسالي المعاروف ب (جولياان هتسالي)  Julian Huxleyالبريرااني كتاباا أساماه
(اإلنسان يقوم وحده)  Man stands aloneوهو أدلب ال ن من تأييرات جده ،يام جاا موريساون
 Gressy Morrisonفاألف كتاباه (اإلنساان ال يقاوم وحاده)  Man does not stands aloneردا علاى
ن رية دارون ،وعلى المدلف المذكور.
 25جيم(ك عندما تغير العالم ص .119
 26ول ديوراناك صة الفلسفة من أفالطون إلى جاون دياويك ترجماة فات هللا الماعااع (بياروت،
متتبة المعارف ،ط2401 ،1هـ2641 ،م) ص.121
 27برينتون كرينك تاتيل العقل الحديث ص .111-112وبرتراند رسلك حتمة الغرب .111/1
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ن ريته تقتضي ذلك ،أي نفي مخلو ية اإلنسان ،ونفي درة هللا التي خلقاا كال شاي ،
فهذه الن رية في كنهها ونهايتها إنتار للعناياة اإللهياة ،وبياان ذلاك أن اإلنساان – وهاو
الذي يميل نهاية المراف في المراحل المختلفة – استراع مع ذلك أن يحتفظ بالالته،
وأن يتأ لم في البيئة التي ترعرع فيها ،28واستراع مع ذلك أن يخترع لنفسه دينا يال م
طبيعتااه ،ومااا اخااتالف األديااان إال دلياال واضا علااى أنهااا ماان بنيااات يقافااات الاااعوب
المختلفة ،فهي فاي جوهرهاا تراكماات خرافياة  Mythical Accretionsمان بقاياا اليقافاات
المترااورة ،وماان هااذا المنرلا تتماان الخرااورة علااى األديااان السااماوية Abrahamic
.Faith
وماان أهاام هااذه ا يااار التااي تركتهااا ن ريااة دارون فااي الساااحة الفتريااة ،وفااي
التاريت اإلنساني العامك
أوال) الناحية العر ية.
لقااد اتخااذت ن ريااة دارون فااي كاال لااقع لااورة ،ففااي روساايا
اتخذت لورة لراع طبقي ،وفي الواليات المتحدة األمريتياة اتخاذت
لورتين ،إحاداهما رأسامالية ميلهاا جراهاام ساومنر ،Graham Sumner
واليانياااة لاااورة اجتماعياااة إيجابياااة ميلهاااا هربااارت سبنسااار Herbert
 ،Spenserوفاااي ألمانياااا اتخاااذت لاااورة عر ياااة متهاااورة ميلهاااا هايتااال
 ،Earnest Haeckelففااااي عااااام (2491م) باااادأ هايتاااال األلماااااني يلقااااي
المحاضرات حول الن رية في كال أنحاا العاالم ،وكاناا هاذه الن رياة
تميال بالنسابة لاه فلسافة كونياة .29وكاذلك أوتاو آماون  Otto Ammonأحاد
القادة العنصريين األلمان ،وهو عالم االنيروبولوجيا ،حياث يقاولك" إن
وانين الربيعة هي نفسها وانين المجتمع ،فالاجاعة والمتار والتنااف(
فضاااا ل ،ولهاااذا كاااان ال باااد أن تصاااب ن رياااات دارون بمياباااة الدياناااة
الجديااادة أللمانياااا ،وهاااذا يعناااي بربيعاااة الحاااال أن الصاااراع العر اااي
ضروري للبارية".30
و ااد داادت هااذه النااـزعة العر يااة يقافااة كاال ألماااني آنااذاك فهااذا
التسااندر بلويتااـز  Alexander Ploetzينااادي بتتااوين هيئااة وميااة مهمتهااا
فرز الوالدين بهدف التأكد من نقاوة الجن( األلماني ،والحد مان إنجااب
أطفاال ذوي عياوب جساامانية ،وفاي هاذا االتجاااه ألادر بلويتاـز بالفعاال
مان عاام (2604م) جريادة تحساين النسال ،أساماها األرشايف Archive
أهاادى أول عاادد منهااا إلااى هياكاال ،كانااا تلااك الجرياادة تاااتمل علااى
افتراضاااات بالعمااال علاااى تناااائة مجتمعاااات علاااى دااارار تلاااك المديناااة
الع يماااة التاااي خررهاااا تياااودور فاااريت  Theodor Fritschوأساااماها
 28ولهذا لما سئل دارون عن الدينالورات مع كونهاا اناديرت ،فأجااب أنهاا لضاخامة أجساامها لام
تستريع التأ لم في البيئة أو أنها لم تسترع تبيئة أجسامها ،فسبيل البقا القدرة على التتيف.
 29جيم(ك عندما تغير العالم ص .141
 30المرجع الساب والصفحة نفسها.
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ميتجااااارد  ،Mittgardوألااااب فااااريت بعااااد عااااام (2624م) الموجااااه
األيااادولوجي لحركاااة الااااباب التاااي عرفاااا باسااام إلاااه الجااان( ا ري
(آرتاماتسااين)  ،Artamarzenوماان بااين مدسسااي هااذه الحركااة هنااري
هيلمار Henrich Himmler 31وأدولاف هاي( .33 Adolf Hess 32و اد ذكار
جورافستي عن ساندرسون ولهك" الجن( ا ري 34الع ايم وحاده فقاط
القاااادر علاااى ياااادة الباااارية نحاااو طريااا الحرياااة الدينياااة والسياساااية
والحرية الفترية".35
و ااد بااين جاايم( أن العنصاارية فااي وا ااع األماار كانااا واضااحة
جليااة باال لاادور كتاااب دارون عاان ألاال األنااواع ،فهااي ترتااد إلااى
لاادور كتاااب جوزيااف آرياار الفرنسااي (2441م) Joseph Arthur De
 Gobineauالموسوم بـ (حول المساواة باين األجناا الباارية) Compte
 ، de Gobineauوعناادما لاادر كتاااب دارون بعااد ذلااك أسااب" احترامااا
مصرنعا على فترة نقا العرق اإلنساني".36
ياام جااا علمااا االنيروبولوجيااا فااي القاارن التاسااع عااار ،وألفااوا
مضاهاة بين اللغاات الجرمانياة واليونانياة والسنساتريتية التاي هاي لغاة
الفيدا ،فبنوا على ذلك أن اللغات األوربية ترتد إلى السنساتريتية ،وهاذا
يعني أن الجن( ا ري هو ألل الاعوب األوربية ،ال جوزيافك" إن
الاعوب ا رية وحدها دون ديرها هي التي خلفا كال ماا لاه يماة فاي
الحضارة وحاف اا علياه" .37والتفاوق فاي الجان( يقتضاي التفاوق فاي
العقل ،لذلك ذكروا للعقل ا ري خصا ص ومميزات -ال مجال لاذكرها
هنا -تفوق العقل السامي (ا رامية والسريانية والعبرية والعربية).

الناحية السيتولوجية

 31هنري هيلمر هو ر ي( البولي( السياسي في عهد هتلر النازي.
 32أدولف هي( كان نا با لهتلر.
 33جيم(ك عندما تغير العالم ص .141-144
 34وا ري نسبة إلى آريا ،وآريا اسم شعب كان مهده النجاد الفارساي مان باالد األفغاان ،يام انحادر
فيمااا حااوالي  1000عااام باال المسااي إلااى الااامال الغربااي ماان الهنااد ،ومعااه دياان جديااد ماان أديااان
الارك ،وهو دين الفيديين ،وله كتاب مقد هو مجموع مزامير موجهاة إلاى اإللهاة تسامى الفيادا،
وهااو اليااوم دياان البراهمااة ودياان الهندوساايين ،لاام يدخلااه إال تغيياار يسااير" .ان اارك مصاارفى عبااد
الرازقك تمهيد في تاريت الفلسفة اإلسالمية (د.م.ط.ت.متتبة اليقافة الدينية) ص.20-6
 35جورافسااتي ،أليتساايك اإلسااالم والمساايحية ،ترجمااةك خلااف محمااد الحااداد( ،التوياااك المجلاا(
الوطني لليقافة والفنون وا داب ،د .ط2421 ،هـ2669 ،م)ص.16-14
 36جيم(ك عندما تغير العالم ص.114-111-144
 37مصاارفى عبااد الاارازقك تمهيااد لتاااريت الفلساافة اإلسااالمية (القاااهرة ،متتبااة النهضااة المصاارية،
د.ت.ط) ص .16-14
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كااان لن ريااات دارون تااأيير بلياا" فااي أفتااار وتصااورات ساايجموند فرويااد
 ،Sigmund Freudأضافة إلى تأييرات أخرى ،منها ظهور الن ريات العلمية فاي حقاول
معرفيااة متنوعااة ،والتااي كانااا ااد أضااعفا تااأيير الاادين فااي نفسااية شاارا المجتمااع
األورباي .ااال فرويااد وهااو ياااير إلااى الحضااارة األوربيااة المساايحية بقولااهك" إن تااأيير
الدين لم يب كالساب  ...ويرجع ذلك فرويد إلى جملة أسباب مان أهمهااك زياادة الاروح
العلمية بين الارا العالية فاي المجتماع اإلنسااني ،والنقاد اد خفاف مان يماة الوياا
الدينية ،والعلوم الربيعية أرتنا أخرا في تلك الويا ".39
انرلا فرويااد ماان التفسااير الجنسااي لترااور الحياااة ،وهااي أهاام حركااة فااي علاام
النف( المبني على مالح اته من خالل معالجة المرضى ،فذكر أن المااتلة األساساية
التي تعتري ناأة اإلنسان هي التبا ،ولتجنبها ال بد من إشباع كل شهوة منذ الرفولة،
حيث يقولك" وأما القوة المميزة للحياة النفسية والفاعلة فيها ،فانها اللبيادو  Libidoوهاو
ناوع القااوة الجنسااية بااأعم المعااني ...و ااالك إن كاال ال ااواهر النفساية العليااا مااا هااي إال
إعال لدوافع الابقية الجنسية" .40ولما كان الدين مهذبا لهاذه الردباة ،عاده فروياد مان
أخرر ما يهدد هذه السيرورة الحياتية ،حيث يقولك" الدين هو أشد األخرار التي تهادد
سلران المعرفة العلمية وحدودها ،لما للدين من أير فعال في المجتمع مقارناة بالفلسافة
التي هي ذات تأييرات محدودة ضعيفة وديار مباشارة فاي أدلبياة الباار ،فاي حاين أن
الدين له وة فعل مديرة في أكير العواطف اإلنسانية أهمية".41
والاادين فااي ن اار فرويااد وهاام  Illusionلاانعه اإلنسااان علااى لااورة شااخص
متعااال يلجااأ إليااه للااذود عاان الاانف( ضااد ااوى الربيعيااة الخار ااة ،وعليااه فااان األفتااار
الدينية بالربع مارت بمراحال ترورياة ،يام تماساتا بمراحال مختلفاة بواسارة يقافاات
متنوعااة" .42ولعاال هااذه الفتاارة اسااتمدها فرويااد ماان أوجسااا كونااا لاااحب ااانون
المراحل اليالث ،وباألخص المرحلة األولى وهي األسرورة الخيالية.

الرأسمالية

Capitalism

أخاااذ كاااارل ماااارك( جاااذور ن ريتاااه (الصاااراع الربقاااي) مااان ن رياااة دارون
الترورية العضوية ،وفي مقابل ذلك وجد من أشياع الن ام الرأسامالي مان انرلا مان
تلااك الن ريااة لتبرياار أفعالااه وتصاارفاته ،يقااول جاايم(ك" ومنااذ الحاارب األهليااة وحتااى
العهد الجديد  New Dealفي عهد روزفلا كان رجال األعمال يفسرون أفعالهم بمفهاوم
 38ولاد سايجموند فروياد  Sigmund Freudفاي تايتوسالوفاكيا الساابقة سانة(2419م) وماات فاي
لندن مصابا بمري السرطان في الفم سنة(2616م) ،ومان مدلفاتاه وهاي كييارة( ،تفساير األحاالم
 Interpretation of Dreamالتوتم والمحرم  Totem and Tabooومستقبل وهم The Future of
.Illusion

39

Sigmund\ Freud; The Future of an Illusion, translated by; W.D.Robson Scott
(London, The Hogarth, Press, 1962). P. 34.

 40بوشنستيك الفلسفة المعالرة في أوربا ص.19-11
Great Books of The Western World (Chicago, 1990) Volume 5.P. 875.
Sigmund\ Freud; The Future of an Illusion. P.16.
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الدارونية االجتماعية ،فتل فرد في السلم االجتماعي وحتى ساعي المتتب الذي يلهاث
ورا ياليااة دوالرات هااي أجرتااه فااي األساابوع ،يسااهم بحركتااه السااريعة ،ودأبااه علااى
العمل فاي تحقيا الخيار والتقادم للباارية ،و اد وجاد القاول األمريتاي أنهاض وخااطر
مبرر وجوده العملي ،وال يزال هو األسا الذي تقوم عليه الحياة األمريتية اليوم".43
وال داارو أن تناااأ جمعيااات خيريااة لتن اايم المعونااات وفا الن ريااة الدارونيااة
االجتماعيااة(2411م) فااي الواليااات المتحاادة األمريتيااة ،ويمياال هااذا التيااار هرباارت
44
سبنسر  . Herbert Spenserومن أبرز مديدي هذه الن رية جراهاام ساومنر Graham
 Sumnerأستاذ العلوم السياسية واالجتماعياة بجامعاة ييال  ،Yaelحياث يقاولك" والن اام
الرأساامالي هااو أنساااب ن ااام يال اام كاااال النااااطين...إن ألااحاب المالياااين هاام نتااااه
االنتخاب الربيعي".45
ولعلنااا بحاجااة إلااى توضااي هااذه األيدولوجيااة ماان هااذه الزاويااة ،مدداهااا أن
ألحاب األموال الرا لة استراعوا بجهودهم وعرق جبينهم وخبارتهم جماع األماوال،
أم اا دياارهم ماان المعااوزين والمحاااوي فهاام ليسااوا كااذلك ،باال هاام كاألشااواك المعلقااة
بالنباتااات النافعااة التااي تضاار أكياار ممااا تنفااع ،فتااون هااذه الربقااة الفقياارة تسااح أماار
طبيعي للغاية ،وهو حتمي من الناحياة االجتماعياة ،ألنهاا ال تساتح الحيااة بال حياتهاا
فااي موتهااا ،وماان هااذا المنرلا أدخلااا الن ريااة فااي النراااق السياسااي فأبياادت شااعوب
بتاملها ،لتونها أهال لذاك ،وهي تستح هذه اإلبادة ،ألن النقا الربيعي يقتضي ذلاك،
والحياة أساسا وضعا للقوى الغالبة.

الحقل السياسي
ال برتراند رسلك" وعندما ترجما ن رياة بقاا األلال إلاى اللغاة السياساية
ألبحا مصدرا تستلهم منه دكتاتوريات القرن العارين جانبا من تفتيرهاا السياساي،
على أن لو كان دارون نفساه اد شاهد هاذه االمتادادات لن ريتاه لتاان مان المساتبعد أن
يقرهاااا ،ألناااه كاااان هاااو ذاتاااه ليبرالياااا ،كاااان يدياااد جماعاااة الراديتااااليين وبرنامجهاااا
اإللالحي".46
ومن هدال أدولف هتلر(2641م)  Adolf Hitlerوموساوليني(2641م)
 Mussoliniويرتد تأيرهما إلى الفيلسوف األلماني فردرياك نيتااه (2600م) Friedrich
 Nietzscheويعاااود تاااأير هاااذا األخيااار إلاااى نيتولاااو ماكياااافيلي (2111م) Nicola
 Machiavelliلاحب كتاب األمير  The Princeوالخراباات  ، Discoursesفمان أ والاهك"
إن األنبيا ديار المسالحين يخفقاون دا ماا" .47ولانيع هتلار خصولاا يرتاد إلاى بقاياا
Benito

 43جيم(ك عندما تغير العالم ص.144
 44المرجع الساب ص.149
45المرجع الساب ص.144
 46برتراند رسلك حمة الغرب .111/1
 47المرجع الساب .16/1
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فلسفة نيتاه المدس( الحقيقي للنازية ،والعدو اللادود للديمقراطياة ،والملحاد المحاارب
هلل فهااو القا االك" لقااد مااات هللا" .48و ااد كااان نيتاااه ياادعو إلااى ن ريااة اإلنسااان التاماال
 ،Supermanفهذا يعري تفسيرا إضافيا يعتضد تأييره المباشر في سلوكيات هتلر .يقول
كاارينك" والااذي ال ريااب فيااه أنااه لااو اادر لنيتاااه العااي  ،وامتااد بااه العماار لياارى هتلاار
وجورن وجوبلز ومن هم على شاكلتهم لوجدهم أشد إيارة للمقا والتراهية".49
و د سب برتراند رسل إلى ذلك بقولهك" ومان الجاا ز بالفعال أن بعاض الرغااة
د استمدوا بعض الوحي من نيتاه ،ولتن لي( من العادل أن نعاده مسادال عان شارور
أنااا لاام يفهمااوه فااي أحساان األحااوال إال فهمااا ساارحيا ،ذلااك أن نيتاااه كااان خليقااا بااأن
يعاري بقوة ما طرأ على بلده ذاته من تصورات سياسية ،لاو كاان العمار اد امتاد باه
حتى ياهد هذه الترورات".50
ويأتي فرنر سومبارت عالم اال تصااد األلمااني ،وهاو يبارر الحاروب الراحناة
أو ما يسميها بالحروب القومية بأنها السابب الجاذري لتال شاي آخار نصافه بالحاديث
ن را ألن حاجة الدولة إلى نفوذ لدفع أجور جي محترف حفازت الجهاود لتاي تتاون
بنية الدولة أكير فعالية" .51وكل من ام في ألمانيا بادعوة إلاالحية فيهاا فاناه ال ينجاو
من الرعن من بل الناا  ،وعادوه امتادادا لعنصارية هتلار ،والعجياب أن ماارتن لاوير
( Marten Lutherت2149م) لم تخل دعوته اإللالحية من الاتهم العنصارية األلمانياة،
حيااث ااال كاارينك" كااان لااوير ورا دعوت اه اإللااالحية وميااا يفضاال األلماااني علااى
ديره ،ويقصد بذلك على وجه الخصاوص اإليرااليين ،وهاذا ماا نلح اه مان خاالل ماا
كتبااه لااوير باللغااة األلمانيااة حيااث يقااول لااويرك" لقااد حااان الو ااا لتااي يتااف الاااعب
التيتوني عن أن يتون دمية في يد بابا روما" .52ولهاذا يصافه اليهاود والمااايعون لهام
بأن لوير كان السلف التاريخي لهتلر النازي.

ياليا) الماركسية ومنهجها الديالتتيتي
الماركسااية هااي تلااك الفلساافة الاااعبوية التااي ظهاارت بساارعة خاطفااة –مقارنااة
بغيرهااا ماان الفلساافات -بااين طبقااات دياار نخبويااة ،وهااي ماان يماارات األياادولوجيات
المتنوعة ،جا ت الفلسفة بن ام ا تصادي متتامل لاه أسساه و واعاده ،لتاي يغادو رباا
مناهضااا للرأساامالية الغربيااة ،ولتعر اي تصااورا جليااا خالااا حااول الاادين واألخااالق
والسياسة.53
Philip.E.Devine; Relativism and God (Indian, Natre Dame, 1989) P. 70.
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 49كرينك تاتيل العقل الحديث ص.161
 50برتراند رسلك حمة الغرب .244/1
 51كرينك تاتيل العقل الحديث ص.210
 52المرجع الساب ص.41
 53الماركسية نسبة إلاى كاارل ماارك( (2424م)  ،Karl Heinrich Marxولاد فاي ألمانياا ،اعتنا
والده البروتستانتية اللويرية  ، Lutheranismبدأ بدراسة القانون بجامعة باون (2442م) يام تحاول
إلااى جامعااة باارلين لدراسااة الفلساافة ،ونااال الاادكتوراه بجامعااة يينااا  Jenaو ااد كااان عنااوان رسااالته
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مصادر الفلسفة الماركسية
لهذه الفلسفة مصادر عديدة نوجزها كا تيك
أوال) أفالطووو ( 144ق.م)  Platoاساااتمد ماااارك( فلسااافته مااان أفالطاااون فاااي
مرحلتهاااا األخيااارة ،والتاااي ساااماها ماااارك( بالاااايوعية  Communismبولااافها نهاياااة
التاريت ،فما عند أفالطون يميل نهاياة ماا تقاف عناد فلسافة ماارك( ،وهاي فاي نهايتهاا
الدعوة إلى الروبا ية  Utopiaأي عالم ميالي أو المدينة الفاضلة.
ذهب بعض البااحيين ومانهم علاي عازت بيجاوفيت ر اي( البوسانة والهرساك
األسااب أن فتاارة إ امااة مجتمااع ميااالي ال طبقااي عنااد مااارك( مصاادرها المساايحانية
اليهوديااة  Messianismوالتااي تعنااي الخااالص النهااا ي لبنااي إساارا يل ماان عااالم الاااتات
واالضاارهاد ب هااور المساايا المنقااذ  ،Saviorوإ امااة دولااة مياليااة علااى األري ،يقااول
بيجوفيت ك" ففترة أن تتون الجناة هناا علاى األري فتارة يهودياة فاي أساساها ساوا
ماان ناحيااة خصا صااها أو ماان ناحيااة ألاالها ،ب ال إن بيجااوفيت يااذهب أبعااد ماان هااذا
فيقولك" وجميع الياورات والروباوياات والعقا اد االشاتراكية وماا يجاري مجراهاا مان
أفتار تترلع إلى جنة في األري كلها يهودية لادرة من العهد القديم".54
تحدث أفالطون عن الربقات البرجوازية ،وخصا صها التي ينبغاي مراعاتهاا
بين الربقات المختلفة ،حيث ذكر بأنك" تتون أولئك النسا بال استينا أزواجاا ماااعا
ألولئك الحتام ،فال يخص أحدهم بنفسه باحداهن" ،55وكذلك أوالدهم يتوناون ماااعا،
فال يعرف والد ولده ،وال ولد والده" .56لتن أفالطاون كماا هاو معلاوم ،وكماا ذكار هاو
باال ذلااك بصاافحات ،ياارى اسااتينا المحااارم ،وإن كااان ااد أطلا القول،ولتنااه لاام ياارد
بذلك.
ثانيا) نظريو لقييةو المبنياة علاى العمال التاي يميلهاا ريتااردو  Ricardoيقاول
برتراند رسلك" وكان اإلساهام الهاام التاالي فاي هاذا الميادان – الياورة الصاناعية -هاو
ن رية ريتادرو في القيمة المبنية على العمل ،وهي الن رية التي تبناها مارك(".57
ثاقثا) هيجل (2412م) George Wilhelm Friedrich Hegel
هيجااال هاااو لااااحب الفلسااافة الميالياااة الجدلياااة  Dialectical Idealismوالمجااادد
الداعي إلى انون الصراع بين األضداد  The Struggle of the Oppositesهيجل شخصية
االخاتالف باين ديميقارط( وأبيقاور حاول فلسافات الربيعاة On The Differences between the
 Democritus and Epicurean Philosophies of Natureوفاي المراحال الجامعياة اتجاه نحاو
التيااار البساااري الهيجلااي وعاارف بالملحااد المحااارب  Militant Atheistوفااي باااري( داادا لااديقا
لفردرياك أنجلاز (2461م)  ،Friedrich Engelsتاوفي ماارك( سانة(2441م) .ان ارك Enoch,
Samuel: Philosophy, History and Problems (New york, Mc Graw Hill, 1989) P.402.

 54علي عزت بيجوفيت ك اإلسالم بين الارق والغرب ص.111
 55هاااذه الن رياااة تسااامى بالعدمياااة  Nihilismفاااي الفتااار الفلسااافي العاااام ،أي اإلباحياااة واساااتحالل
المحرمات ،لها جذور في الفتر الدين العاام ،فاي اليوناان والهناد والصاين ودياناات إياران القديماة،
واليهودية والمسيحية واإلسالم ،وخالة عند الباطنية والصوفية الغالة.
 56أفالطونك الجمهوريةك ترجمة حنا خباز (بيروت ،دار القلم ،ط2641 ،1م) ص.211
 57برتراند رسلك حتمة الغرب .122/1
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عير عادية ،فهي من أع م الاخصايات الماديرة فاي التياار الفتاري العاام ،و اد كاناا
شخصية محورية لفالسفة الغرب طرا ،فمن متبع له ال يحيد عنه ،ومن منتقد لم يتارك
مفردة من فلسفته إال انتقدها ،ال بوشنستي وهاو يصافهك" يال يتفاي أن نفتار وحساب
في النتا الضخمة التي أيمرها فتر الفيلسوف األلماني هيجال ،وهاو الفيلساوف الاذي
58
يصعب كييرا فهم كتاباته ،فهو الذي فت الررق لت هر حركات مختلفة ميل الفاشاية
والحركة الهتلرية والايوعية ،وهو بهاذا إحادى القاوى التاي اماا بتغييار وجاه العاالم
في القرن العارين الميالدي".59
ولمعرفة فلسفته في انون الصراع بين األضاداد يمتان توضايحه كاا تيك" إن
التون كله بجميع ما فيه ،ومن فيه إن هو إال تعبيير عن الاروح المرلقاة The Absolute
 Spiritوهااذا التااون يتباادى بخرااوات متدرجااة ليسااا فجا يااة ،فااالخروة األولااى يمتاان
تسميتها بالوضع ،وهاي تتتااف يام تتلوهاا خراوة يانياة تناا ض األولاى ،وهاي نقايض
الوضع ،وتأتي الخروة اليالية وهي األخيرة ،وهي التقا الرارفين ،الوضاع ونقيضاه،
فيغدوان دمجا ،وهو وضع آخر يتلوه نقيضه ،وهلم جرا" .60وبعبارة أخارى الصاراع
بين الدعوى  Thesisونقيضها  Anti Thesisوالجامع بين ذيناك الرارفين  Synthesisوعان
هااذا كااان تصااوره الوضااعي للمساايحية ،حيااث تصااور أتباعااه أن المسااي (الاادعوى)
وبول( (نقيضها) والتايوليتية الجامع الماترك بينهما.
و ااد اشااتهر عاان مااارك( ولااهك كانااا الفلساافة تسااير علااى رأسااها ،فااأردت أن
أجعلها تساير علاى ادمها ،وعلياه ،فقاد أحادث انقالباا هاا ال فاي ن رياة المعرفاة حياث
حول هاذا القاانون مان عاالم األفتاار والميالياات إلاى عاالم الماادة والوا اع االجتمااعي،
فربقاه علاى الن اام الرأسامالي  Capitalismحياث شابه لااحب رأ الماال بالوضاع،
 58الفاشااية كلمااة أطلقهااا موسااوليني ساانة  ،2626و ااد ساايرر علااى مقاليااد الحتاام فااي إيراليااا حتااى
سااقوطها بيااد الحلفااا ساانة  ،2641والفاشااية مااات ماان التلمااة الالتينيااة  Fascesأي حزمااة ماان
العصي ومعها الفأ  ،والمعناى أن العصاا الواحادة ال تصال  ،ولاي( معهاا اوة وال مقاوماة ،وإنماا
العصي مجتمعة ال يتسرها شاي  ،ويرماز الفاأ إلاى القا اد أو الازعيم الواحاد أو الدولاة المتحادة،
تحا إمرة زعيم واحد يحتام بضاته عليهاا ويوحادها .أن ارك عباد المانعم الحفنايك المعجام الااامل
لمصرلحات الفلسفة(القاهرة ،متتبة مدبولي ،ط1000 ،1م) ص  .141ال موسوليني فاي خرااب
ألقاه عام (2611م)ك" التل في الدولاة ،وال يماة لااي إنسااني أو روحاي خااره الدولاة ،فالفاشاية
 Fascismشاامولية ،والدولااة الفاشااية تااامل جميااع القاايم وتوحاادها ،وهااي التااي تاادول هااذه القاايم
وتفسرها ،إنها تعيد ليادة حياة الاعب كلها" .إمام عبد الفتاح إماك الرادية دراسة فلسافية لصاور
من االستبداد السياسي(التويا ،المجل( الوطني لليقافة والفنون وا داب) ص.41
 58ألاااااايت( ،جورافسااااااتيك اإلسااااااالم والمساااااايحية ،ترجمااااااه عاااااان الروساااااايةك خلااااااف محمااااااد
الحداد(التويا،المجل( الوطني لليقافة والفنون وا داب2421 ،هـ2669،م) ص.14
 59بوشنستيك الفسفة المعالرة في أوربا ص  .21الحركة الهتلرية النازية هي النازياة نسابة إلاى
كلمااة نااازي  Naziوهااي اختصااار الساام الحاازب العمااال االشااتراكي القااومي األلماااني National
 Sozialistsche Deutsche Arbeiterparteiبزعامة هتلر الذي سايرر علاى ألمانياا سانة (2611م)
ان رك عباد الوهااب المسايريك الصاهيونية والنازياة ونهاياة التااريت (القااهرة ،دار الااروق ،ط،4
2419هـ1001،م) ص46
 60زكاااي نجياااب محماااودك نحاااو فلسااافة علمياااة (مصااار ،متتباااة األنجلاااو المصااارية ،ط2640 ،1م)
ص.141
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والعمال بنقيضه ،وال يمتن يام أحدهما دون ا خر فيتصاارعان إلخاراه وضاع آخار
ليتلااوه نقيضااه ،ومعنااى ذلااك أن يتااون العاماال أيضااا بماارور المراحاال لاااحب مااال
كنقيضه الساب ون يره الالح .
رلبعا) ق دفيج في رباخ (2411م) Ludwig Andreas Feuerbach
يقااول بوشنسااتيك" و ااد كااان لااودفي فيوربااال هااو الممياال الماااهور لليسااار
الهيجلي ،و دم تفسيرا ماديا لن ام هيجل ،وتصور تاريت العلم ،ولي( على أناه م هار
لترور العقل أو الروح كما ال هيجل ،بل على أناه م هار لتراور الماادة ،و اد ارتابط
بهذا الفيلسوف ارتباطا ويا".61
خامسا) دلرو
يقول جيم(ك" رأ مارك( كتاب دارون ألل األنواع فتتب ألنجلو يقاولك إن
هذا كتاب ألل األنواع هو األسا المساتمد مان التااريت الربيعاي ألفتارناا ،فالمادياة
الجدلياااة هاااي العملياااة التاريخياااة األساساااية التاااي تااام الجماااع بوسااااطتها باااين ا را
المتصارعة للولول إلى مرحلة يالية من الترور تقدما".62
إن المادية الجدلية  Dialectical Materialismتارى أناه تتجماع وتتتاد األضاداد
في وجود شي ما ميال ،ويحدث الصراع بينهما لتونها تريد االنفالق لت هر في يوب
جديااد ،وهااذا يمتاان تقريبااه إلااى األذهااان بميااال محسااو  ،وهااو أن الحااداد الااذي يااذيب
الحديد أو النحا ال ريب أن يحدث أينا هذه العملية تغيار وتحاول مان الماادة األولياة
فتحدث مادة أخرى بلون آخر ،ومعنى ذلك أن ما علا بهاا ابتادا كاان شاأنا وأهاال أن
يااذاب وياازال ،ويبقااى البااا ي أو المااادة األلاالية األلاايلة المتخااذة لالحتفاااظ واالنتقااا
واالجتبا  ،وهتذا عند الماديين ،فان هذا التحول والتغير يددي في النهاياة إلاى التقادم،
وهو في حقيقة األمر يسمى بالصراع بين الربقات ،و د بين مارك( هذه الن رياة فاي
كتابه البيان الايوعي ألول مرة سنة (2444م) ،وهاذه األيدولوجياة ال شاك فاي كونهاا
استمدت بعض جذورها من ن رية دارون الترورية ،وعلى هذا األسا فالوجود كلاه
في سيرورة أحادية بحيث يفنى القديم ويحل محله الجديد ،أي أنه لي( يمة أي عنصار
خاره هذا النرااق الضاحل ،فاال هادف وال داياة ورا هاذا الوجاود ،وهاذا فاي النهاياة
وفي البداية إنتار مرل لعالم الميتافيزيقيا الذي ال يدركه الح(.
فالماركساااية تااارى أن الااادين أي ديااان لاااي( لاااه وجاااود إال فاااي عاااالم الخرافاااة
واألساطير ،فالدين في تصوره مرحلة من المراحل التاي يمار بهاا اإلنساان عنادما يقاع
 61بوشنستيك الفسفة المعالرة في أوربا ص.209
 62جيم(ك عندما تغير العالم ص .146-144وهذه المصادر الر يسة هي أهمها ،لعل يمة مصاادر
أخاارى كونااا عقليااة مااارك( ،ويحاااول بعااض الباااحيين ربااط ن ريااات مااارك( بعر ااه اليهااودي،
فانرلقوا من خاالل ذلاك إلاى تفساير فلسافة ماارك( بأنهاا تعتا( خلفيتاه اليقافياة ،وهاذه محاولاة اد
تتون ناجحة ،ولتن مارك( عندما عادى الدين ،عااداه بغاض الرارف عان نوعاه وكنهاه وسانخه،
فتل دين عند مارك( أفيون الاعوب ،فهو د هدم دينه بل دين ديره ،يم إن والده كماا فاي سايرته
اعتن البروتستانتية ،وهذا ما حصل لتيير من اليهود الذين تنصاروا فاي ألمانياا ،وهاذه التفسايرات
نلفيها عند الباحيين العرب من القاوميين ،وكاذلك عناد بعاض اإلساالميين ،ولعال ذلاك مان تاأييرات
الصراع الفلسريني اإلسرا يلي فاي الاارق األوساط ،وال شاك أن لاديهم حججاا وأدلاة تيباا لادق
دعواهم ،ولتن الباحث ياتك في هذه الن رية برمتها.
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في خوف وهلع من الربيعة ،وخالة عندنا تغضب الربيعة ،فيرى اإلنسان نفسه هاا
هزيال ضعيفا يلجأ إلى من ينقذه من هول المو ف ،فيتخذ الادين المنقاذ الحقيقاي لخوفاه
وهلعااه ووجلااه ،ويتخااذ هااذا الاادين أشااتاال وضااروبا وألوانااا ،يقااول بوشنسااتيك" فتارى
المادية التاريخية أن الدين ما هو إال عبارة عن نساي مان األ اوال الخاطئاة والعجيباة،
والتي يدينها العلم الربيعي ...ويناأ الدين من الخوف ،فقد شاعر اإلنساان بضاعفه أماام
الربيعااة ياام شااعر بضااعفه يانيااة بااازا ماان يسااتغلونه ويساايررون عليااه ماان البااار
ا خرين ،ولهاذا فاناه اعتبار هاذه القاوى آلهاة وعبادها ،مان جهاة أخارى فاان الموجاود
الباااري وجااد تعزيااة ومواساااة ممااا يقااع عليااه ماان ال لاام ،وجاادهما ماان الاادين ،وفااي
االعتقاد في يام عالم بعد الموت".63
ونجد التفسير عينه عند الفيلسوف البريراني برتراند رسل(2610م) Bertrand
Russell

فالاادين ك" عنااد رساال يقااوم علااى الخااوف ،وبالتااالي فهااو شاار ،وهااو كمااا يقااول
رسلك عادو للريباة والاذوق فاي العاالم الحاديث ،وهاو يوجاد عناد األ اوام التاي لام تبلا"
نضااجها" .64ولمااا كااان الاادين خرافااة ،فانااه ال يااددي إلااى تحقي ا أي نجاااح فااي ساالك
الحياااة ،فياارى مااارك(ك" أن الحقيق اي هااو الااذي يااددي إلااى النجاااح ،ومعيااار الحقيقااة
الوحيد هو العمل".65

ظاهرة العودة إلى اإليمان الديني
أوال) لقةسيحي
نباادأ أوال بالحااديث عاان هااذه ال اااهرة فااي المساايحية لتونهااا أول الااديانات التااي
واجهااا تلااك التحااديات ،فقااد ظهاارت حركااات إيمانيااة متررفااة ،وماان أبرزهااا حركااة
األدلبيااة األخال يااة  Moral Majorityفااي أمريتااا ،ولاان أتحاادث عاان ه اذه ال اااهرة فااي
المسيحية ألنني تحديا بتفصيل وإسهاب عنها في بحث لاي منااور .66ولتان ساأكتفي
بمياااال واحاااد ذكاااره التاتاااب األمريتاااي المعاااروف لااامو يل هاااانتجتون Samuel P
 .Huntingtonحيث ال إنهك" في سنة(2664م)  %10مان الارو ممان أعماارهم أ ال
من خم( وعارين سنة عادوا من اإللحاد  Atheismإلى االعتقاد واإليمان باهللBelief ،
 in Godوعدد التنا ( النايرة في موستو زاد مان خمساين إلاى ماا تين وخمساين ،ماا
بين سنة(2644م) إلى سنة(2661م) ...و د ألاب القاادة السياسايون يحترماون الادين
ويساندونه باتل رسمي".67
ثانيا) لقيه دي Judaism
Christianity

 63بوشنستيك الفسفة المعالرة في أوربا ص.221
 64بوشنستيك الفسفة المعالرة في أوربا ص.62
 65المرجع الساب ص.221
 66مجلة جامعاة دهاوك ( مربعاة هااوار1001 ،م) المجلاد ( )20العادد( )2عرفاات كارم ساتونيك
األلولية المسيحية في العصر الحديث ص.110
67

Samuel Enoch, Stumph: Philosophy, History and Problems (New York, Mc
Graw-Hill, 1989).P.403.
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أما اليهودية فمع كونها بل المسيحية ظهورا من الناحية التاريخياة ،لتنهاا هاي
األخاارى تعرضااا وواجهااا تحااديات الحدايااة الغربيااة ،واليهوديااة ديانااة عر يااة مقفلااة
مغلقاة ال تقباال األدياار فااي لافوفها ،ألن دياار اليهااود أدناى مرتبااة مانهم ،تقااول مجلااة
الااابيبة لسااان حااال اللوبااافيت الصااادرة فااي فرنسااا ،والتااي ماان مباد هااا الاادعوة إلااى
المساواة واالخوة ومحاربة التعصب واالستبدادك" إذا كان هللا د خل التون كلاه وفا
سمة أساسية إلى أربعة مستويات ملتوتياة ،المعادني والنبااتي والحياواني واإلنسااني،
إال أنه كتب أن يمة في الوا اع نوعاا خامساا ،شاعب إسارا يل ،والمساافة أو البعاد الاذي
يفصله عن النوع الرابع أي عن جملة الجن( النااط البااري لاي( بأ ال مان المساافة
أو البعد الذي يفصل باين اإلنسااني والحياواني " .68واليهودياة ماع محاولتهاا االنعازال
واالبتعاد عن العاالم الخاارجي ،لتنهاا أيضاا تاأيرت بمجرياات األحاداث ،فانااقا إلاى
يالث حركات ر يسةك
لألوقى) لقيه دي لإلصالحي Reform Judaism
ميلهاااا موساااى مندلساااوهن(2149م)  ،Moses Mendelssohnوهاااو مااان دعااااة
االنصااهار فااي يقافاة الغاارب المساايحي ،وهاادال ن ااروا إلااى أحتااام التااوراة الااارعية
الهاالخاه ( Halakhahتاتمل على ستما ة ويالث عارة اعدة شرعية) ن ارة تاريخياة
مجااردة ،بمعنااى أنهااا تراكمااات يقافيااة ل ااروف دااابرة ال تواكااب روح العصاار .فماان
أ والهك" أنا ال أ ار بمباادي خالادة  Eternal Truthإال ماا أمتان تأسيساها أو التحقا مان
لد ها بالعقل".69
لقثاني ) لقيه دي لألرث ذكسي (لقحريديم) Orthodox Judaism
وهي فر ة تقليدية متزمتاة اوماا كال دعاوة إلاى اإللاالح ،وعادتها وسااو
الايران ،ومعنى ذلك أن التوراة جمعا بين دفتيها الحلول الجاهزة لتل ماتلة ،وهذا
ما يلزم منه أن األحتام الارعية ال تخضع ألبعاد الزمان والمتاان واألحاوال وماا إلاى
ذلك ،70ومن الذين ميلوها موسى لاوفر (2416م)  Moses Soferمان يهاود برسابور
 Pressburgحيث كان من ألد أعدا الحركة اإللالحية ،ودعوات الحداية ،ويعاود إلياه
الفضل في انحسار تياار الحركاة اإللاالحية فاي هنغارياا .71تحولاا اإللاالحية بعاد
فااال الماادتمر الااذي عقااد فااي برسااالو(2449م) إلااى الواليااات المتحاادة األمريتيااة،
وتمتنا بجهود إساحاق واياز(2600م)  I. Wiseوديفياد آينهاورن(2466م) D. Einhorn
 68جياال كيباالك يااوم هللا ،الحركااات األلااولية المعالاارة فااي الااديانات الاايالث ص .100ويحاااول
اليهود با األنفا( مخالفاة األدياار أي ديار اليهاود حتاى مان الناحياة الااتلية والم هرياة ،حياث
يقول موسى بن ميمون األندلسي(2104م) وهو الفيسلوف اليهودي المعروف عناد المسالمين باأبي
عيد هللا اإلسرا يلي ،ولاحب التتاب المعروف بـ(داللة الحا رين)ك" ويجب أن يتاون اإلسارا يلي
مختلفا ومميزا عن ا خرين في ملبسه ،وفاي ساا ر أعمالاه ،ميلماا هاو مختلاف فاي علماه وآرا اه".
أن رك جماعة من مدرخة اليهودك اليهود في البلادان اإلساالمية ،ترجماةك جماال الرفاعي(التوياا،
المجل( الوطني لليقافة والفنون وا داب2421 ،هـ2661،م) ص.99
 69الحاخام أيسدور أبستاينك اليهودية عري تاريخيك ترجمه أستاذنا الدكتور عرفاان عباد الحمياد
فتاح (األردن ،دار عمار ،ط )2ص.211-219
Leo Trepp: Judaism, development and life (California, Belmont, 1982) P.350.
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من منا اة بعض المبادي في المدتمر العاام سانة(2441م) فاي برسابر  ،وتولالوا
إلااى مبااادي منهاااك الاارفض التاماال للتاااريعات الموسااوية والربانيااة ،واسااتبدال األحااد
المسيحي بالسبا اليهودي ،مع إدانة كاملة للنزعات القومية".72
لقثاقث ) لقيه دي لقةحافظ Conservative Judaism
وهااي فر ااة اناااقا عاان الحركااة اإللااالحية التااي لجااأت إلااى الغلااو واالفتئااات
علااى معااالم الاادين اليهااودي ،فاتخااذت مو فااا وساارا  Mediating Positionبينهااا وبااين
األريوذكسية التي تحدينا عنها بل ليل ،ومددى منه اليهودية المحاف ة الوسط أنهام
أخااذوا بأحتااام الهاالخاااه  ،Halakhahولتاانهم رفضااوا الن اارة التاريخيااة المتورايااة عاان
التاااون واإلنساااان والحيااااة  ،World View Ethnosويميلهاااا أيضاااا سمساااون رفا يااال
هياار (2444م)  Samson Raphael Hirschالااذي لخااص معااالم مذهبااه فااي شااعارين
متضافين هماك
 )2التوراة مع انون األري.
 )1كل حالال ،وال تسأل عن السبب.
وهدال هم الذين أسساوا المانه الوضاعي التااريخي لنقاد التاراث اإلسارا يلي،
وتسمى بالمدرسة الوضعية التاريخية .Positive Historical School
وبمااا أن تلااك التحااديات ظهاارت فااي الغاارب ،فااان اليهااود هناااك واجهااوا ساايلها
الجارف ،وألجل ذلك ظهرت الحركات اإللالحية المنفتحة ،واألريوذكسية المنغلقة،
فاألولى رأت أن من المصلحة العامة بالنسبة للاعب اليهودي المتاتا أن ينصهر في
يقافااة الغاارب المساايحي ،وذلااك حتااى ال يتعااري لإلضاارهاد ،وأن ذلااك عاماال مساااعد
لتبوأ اليهود مراكز حساسة في هيتل السلرة الزمنية في أوربا ،وأول هذه المحااوالت
كانااا فااي ألمانيااا ،ولهااذا اتهاام اإللااالحيون ماان باال التقليااديين بااأنهم ماان أتباااع دياان
(باارلين) ،وخالااة عناادما اسااتبدلوا اللغااة األلمانيااة باللهجااات القوميااة العامااة ،وناااأ
لراع جديد من ناحية أخرى بين مديدي الفترة الصهيونية كسياسة ومية عنصرية،
وبين األريوذك( ومعهام اإللاالحيون وباين المساتنيرين حركاة (الهساتلة) Haskalah
ويرل على أتباع هذه الحركة بالمستليم  ،Maskilimويأتي دور الحاخام إبراهاام كاوك
(2611م)  Abraham Isaac Kook Hokohenوهو أول حاخام كبير أشتنازي في فلسرين
في زمن االنتداب البريراني ،فحاول الجماع والتوفيا باين األريوذكساية التاي تارفض
الصاااهيونية المنبجساااة مااان أفتاااار الياااورة الفرنساااية ،وعصااار التناااوير بلهاااا ،وباااين
الصهيونية القومية أو بعبارة أخرى بين فتارة إلهياة وشاعور اومي ،ومان هناا جاا ت
الصهيونية الدينية.73
ولعل شدة هذه المعارضة ترتد إلى خوف اليهود آنذاك مان السالرات العيمانياة
باعتبارهااا حاميااة األراضااي اإلسااالمية ،وخالااة موا فهااا المعروفااة تجاااه اليهااود فااي
إ امة دولة دينية ومية لهم ،ولهذا كاناا الحاخاماات تعااري الصاهيونيةك" خوفاا مان
الدولااة العيمانيااة ،وماان المعارضااين الحاخااام موشاايه هاااليفي(2604م) (كبياار حاخااات

 72أبستاينك اليهودية عري تاريخي ص.246
Leo Trepp: Judaism, development and life P.112.
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يعقاوب شااؤول اليساار

القسرنرينية) ،حيث بعث برساالة إلاى كبيار حاخاماات القاد
يحذر فيها من نااطات الصهيونية".74
ولما نجحا يورة الفتااة التركياة (2604م) ،عاادت آماال اليهاود لتحدياد حركاة
الصااهاينة ،ويرجااع الفضاال إلااى المفتاار الصااهيوني ولفسااون ،75و ااد تحقا مااا تنبااأ بااه
هرتزل عام (2644م) Theodore Herzlبعد مضي خمسين عاماا ،وماا اام باه الحاخاام
كوك  Kookمن عملية الجمع والتوفي بين الدين والاعور القومي شهد نجاحا ملموسا،
وإن كان كوك لم ير يمرة جهوده ،فخلفه ابنه زفي يهودا كوك(2641م) فقد ترجم فتر
أبيااه ،وبااين أن الصااهاينة مهمااا بلاا" تاادينهم ،فااانهم حملااة مهدويااة إ تاادا ماان حيااث ال
76
يدرون وال يحتسبون"  .ففي سنة(2691م) تم إنااا ن اام الياافوت هسادير Yeshiva
المعاهد التلمودية العليا ،الذي يتي للابان الصهاينة المتدينين (ياايفا) تجسايدا للتاأليف
أو المزاوجة بين الفترة اإللهية والاعور القومي".77
وأول مااان عاااد ألاااول الصاااهيونية الدينياااة هاااو تياااودور هرتااازل(2604م)
 Theodore Herzlفي كتابه الدولة اليهودياة  The Jewish Stateالاذي نااره عاام(2461م)
حيث يقولك" الحل الوحيد لمااكل اليهود هو إناا دولاة ومياة مساتقلة لهام" .78وماع
شاادة معارضااة األريوذكسااية ومعهاام اإللااالحيون أيضااا خالااة يعقااوب روزنهااايم
(2412م)  J. Rosenheimوسايمون(2642م)  Simon Dubrowوفراناز(2616م) Franz
 ،Rosenweigولتن في نهاية المرااف تمتان الحاخاام كاوك  Kookمان الجماع باين ذيناك
التيارين المتناطحين ،وخالة بعد أن تجلاى لهام أن المصالحة الع يماة تتحقا لااعب
هللا المختار من خالل إ امة الدولة الصهيونية الدينية القومية.79
ونتيجة لذلك ظهرت حركات العودة إلى اإليمان الديني في اليهودية ،ومن هاذه
الحركات حركة تاوفا  Teshuvaوهي كلمة عبرية تعني العودة والتوبة Revisionism or
 Return to Godفهي عودة إلى الهاالخاه  Halakhahأي األحتام الارعية البالغة ساتما ة
ويالث عارة اعدة.
بااادأت هاااذه الحركاااة فاااي أمريتاااا ماااع ظهاااور الجيااال اليالاااث ،وهااام مهااااجرو
عااام( )2610-2440حيااث هاااجر ماليااين اليهااود ماان أوربااا الااار ية إلااى هااذا البلااد
أمريتا ،و د بلغا النسبة أوجها ب هور الجيل الرابع .80ومن الذين يميلون حقيقاة هاذه
الحركاة فاي تربيا مباد هاا الرابااي أبراهاام هااليفي  Abraham Halevi Beruchimحياث
كااان يتجااول فااي الرر ااات ،وياادعو النااا إلااى التوبااة ،وماان ياام يجمااع فئااة ماان النااا
حوله ،ويقودهم إلى الصومعة ،ومن هناك يدخل في كي( ،ويغلقاه علاى نفساه ،وياأمر
النا برجمه بالحجارة ،وفي بعض األحيان يجرد نفسه من ييابه ومالبسه ،ويتدحره
 74اليهود في البلدان اإلسالمية ص.114
 75المرجع الساب ص.116
 76جيل كيبلك يوم هللا ،الحركات األلولية المعالرة في الديانات اليالث ص.210-296
 77المرجع الساب ص.214
 78أبستاينك اليهودية عري تاريخي ص.161
 79المرجع الساب ص .106
Neusner, Jacob; The Way of Torah (California, Belmont, 1979) P.187.
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على األشواك ،وهو عار حتى يحترق جسده تورماا ،ومان يام يعلان للناا
الرري الصحي للتوبة ،ويجب على كل واحد أن يتبع خروته".81
وماان هاااذه الحركاااات أيضاااا حركاااة دااو إيماااونيم أي كتلاااة اإليماااان أو كتلاااة
المدمنين ،وهي حركة سياسية دينية ،ولدت دداة حرب تاارين األول أكتاوبر العربياة
اإلسرا يلية ،التي انتها بهزيمة نفسانية للدولة العبرية.82
ومنهااا حركااة اللوبااافيت  Lubavitchوهااي حركااة دينيااة ذات نااوازع لااوفية،
أساا( بنيانهااا الفتااري فااي نهايااات القاارن اليااامن عااار ،وباادايات القاارن التاسااع عااار
الراباي زلمان اللياادي ، Shneur Zalman of Liadiوبعاد وفاتاه ادهاا ابناه الرابااي دوف
بيار  Dov Baerويعاد الرابااي أهااران هااليفي ستروساليه Aharan Halevi of Stroselye
أهم أتباع الراباي زلمان  Zalmanحيث طور تعاليم أستاذه في مجموعة من التتب.83
ومن تالمذة هذه المدرسة أعني المدرسة الحاسيدية اللوبافيتناية في نيويورك،
مناحيم شنير سون( ،ولاه أتبااع فاي مديناة القاد  .84ففاي سانة (2611م) أنااأ اينتاين
وساابعين مدسسااة توراتيااة جدياادة ...وفااي عااام (2640م) شاان حملااة ترالااب األطفااال
بارجاع آبا هم إلى سبيل اليهودية تربيقا لآلية التي تقول" هاو الاذي أرجاع لاب ا باا
ل بنا " وأدان ضبط النسل وتحديده مستندا إلى ا ية "تتايروا تزايدوا".85
ويمة عودة على لعيد األفراد من اليهود ،ومن هدال (هرمن برانوفر) حيث
كان ملحدا ماديا ،أحد القمم العالية في ميدان مغناطي( الدينامية الما ياة الباال" التعقياد،
لتنااه عاااد وكتااب كتابااا بالروسااية عنوانااه (عااودة إلااى اليهوديااة) (2619م) ،ياام لاادر
التتاب باإلنجليزية بعد ذلك بسا سنوات ،يقول هرمن بعد أن مر بأطوار مختلفاة فاي
حياتهك" فقد بدأ يتض لي أن يمة فار ا بين العلم الذي ال يعال سوى عال اات التفاعال
بين ال ااهرات ،والادين الاذي يتااف جاوهر األشايا وموضاوعها" .86ومان العا ادين
إلااى اإليمااان الااديني فااي اليهوديااة (شاايمون هااورفيتز األمريتااي) ،ففااي عااام (2614م)
ألف كتابا بعنوان (الوجود اليهودي) ،حيث يقولك" اليقافة اليهودية األليلة من جهاة،
والمجتمع واليقافة الغربيتين من جهة أخرى يتعارضون تعارضا كامال ،وتتصف هذه
األخياارة أي اليقافااة الغربيااة بخااوا وعبييااة كاااملين ،ويتااون هاادفها الوحيااد هااو إشااباع
ردبات الفرد داخل سياق من المادية التي ال حدود لهاا ،وهتاذا فاان اليهاودي المنادم
المنصااهر الجاهاال باااهلل ،تاارك لحريااة اختياااره وسااط ال مباااالة أخال يااة كاملااة ،وحااده
اكتااف التاوراة ،والتقياد بأحتاام الاارع سايتي لاه أن يعراي حياتاه معناى" .87ومانهم
(مئير شلر) حيث ينتمي الرجل إلى أسارة ال تتقياد بالااريعة اليهودياة ،ونجاد مان باين
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آبا ه وأجاداده اشاتراكيين والأدرياين ومالحادة ،ألاف فاي عاام(2614م) كتاباا أساماه –
وهو العام الذي ألاف فياه شايمون كتاباه -طريا العاودة ،حياث ولاف الحقباة الحديياة
بعصر تفتك القواعد واألخالق ،و د أرجاع ذلاك كلاه إلاى عصار التاوير ،حياث االك"
أحاارق اإلنسااان ساافن عالمااه المتمحااور علااى هللا ورا ه ،وانجاار فااي تيااار األيدولجيااة
العلمانية الدنيوية انجرارا ال رجعة بعده ،اده إلى دياهب بحر الريبة ،حيياث ال يازال
يضرب على وجهه بدون داية".88
يه د لقشرق وتحديات لقحدلث لقغربي
هذه الصراعات والنزاعات بين التيارات اليهودية الحديية تغلغلا في لافوف
اليهود في الارق ،ولتن خالفاتهم كانا أ ل حدة فاي البلادان المسالمة مقارناة باالغرب
المسيحي ،والحركات التنويرية واإللالحية باتى ضروبها لم ت هر إال فاي الغارب،
ياام انتقلااا إلااى العااالم الااار ي ،ودعنااا نااذكر أهاام األسااباب التااي أدت إلااى ظهااور هااذه
الصراعات بين يهود الارقك
 )2تااأير يهااود الااارق بيهااود الغاارب الااذين تيقفااوا بيقافااة الغاارب المساايحي فااي
المدار الحديية.
 )1عودة بعض المستنيرين إلى أحضان اليهودية األلولية حاملين معهم بقاياا
نزعااات الفتاار الغربااي ،ونزدااات العصاار التنااويري التااي لاام يتخلااوا عنهااا
كامال ،فهذه التراكمات أيرت في بعض أدبيات التصور اليهودي.
 )1ظهور الحركة العمالية اليهودية التاي أسساها جماعاة مان الااباب اليهاودي
المستنير الذي تزعمهم أفراهام بن أوريه حيث تبنى الفتر االشتراكي ،و د
كان مدرسا باحادى المادار اليهودياة فاي بلغارياا .89ويعاد الحاخاام يهاودا
نحمااا(2466م) إحاادى حلقااات الولاال التااي تاام ماان خاللهااا انتقااال اليقافااة
الغربيااة إلااى يهااود تركيااا وسااالونيتا ،وذلااك لقااوة اتصاااالته بقااادة التنااوير
اليهود في أوربا ...ولذلك أطل عليه مندلسوهن تركيا ،نسبة إلى الفيلسوف
اليهودي موسى مندلسوهن ،را د حركة التنوير اليهودية في النصف الياني
من القرن اليامن عار".90
 )4ظهاااور جماعاااة كااال شاااعب إسااارا يل ألاااد ا التاااي تأسساااا فاااي بااااري(
سنة(2490م) ،و د كان لهذه الجماعة تأيير حتى علاى يهاود كردساتان ،ك"
و ااد كانااا الرا فااة اليهوديااة فااي المولاال هااي أكباار طا فااة فااي كردسااتان،
وكااان لسااتانها ماان اليهااود اتصاااالت عدياادة بالعااالم الخااارجي ،وبعااد وفاااة
الحاخااام بااارزاني تااولى هااذا المنصااب الحاخااام إلياااهو لاااي" الااذي تلقااى
تعليماااه فاااي القسااارنرينية ويودساااالفيا ،والاااذي أجااااد العدياااد مااان اللغاااات
األوربيااة والااار ية ،وسااعى هااذا الحاخااام إلااى ترااوير التعلاايم اليهااودي،

 88المرجع الساب ص.214
 89اليهود في البلدان اإلسالمية ص.112
 90المرجع الساب ص.111
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واالرتقا بمساتواه ،واساتعان بجماعاة كال شاعب إسارا يل ألاد ا  ،وبفئاة
األيريا والمستنيرين من اليهود التي ظهرت في مدينة المولل".91
بمرور الزمن بلغا هاذه الصاراعات أوجهاا فاي العاالم اإلساالمي ،ففاي مصار
في نهاية القرن التاسع عار ،وبدايات القرن العارين ،بدأ األدياب والمادرل اليهاودي
أفراهااام جاااالنتي بالاادار لااحيفة أسااماها (العصااا)  ...حيااث اتهاام الحاخامااات ب اأنهم
أعاادا التقاادم ،و اااد ااال فااي إحااادى مقاالتااه لتبياار حاخاماااات القساارنرينية (موشااايه
هاااليفي)(2604م) مخاطبااا إياااهك" يجااب أن تتاارك منصاابك ،وأن تااذهب إلااى القااد
لتموت هناك".92
ثاقثا) لإلسالم
أما في اإلسالم ،فقد تعري هو ا خار لموجاات الحداياة الغربياة ،وماا تحملهاا
من أفتار وتصورات وأيادولوجيات مختلفاة ،يقاول خيار الادين التونساي(2446م)ك "
إن التماادن األورباااوي تاادف ساايله فااي األري ،فااال يعارضااه شااي إال استألااله ااوة
تياره المتتابع ،فيخاى على الممالك المجاورة ألوربا مان ذلاك التياار إال حاذوا حاذوه،
وجروا مجراه في التن يمات الدنيوية ،فيمتن نجاتهم من الغرق".93
وتجااااه هاااذه التحاااديات الخريااارة ظهااارت التياااارات المتبايناااة ،واالتجاهاااات
المختلفااة ،وكااأن ظهااور مياال هااذه التيااارات المتنوعااة فتريااا معادلااة ال تقباال التغيياار،
وسبب ذلك أنه ال يمتن اتخاذ مو ف آخر سواه ،فهو إما بول مرل دير ماروط ،أو
رفض كامل ،أو حل وسط يجمع بين الرأيين المتعاندين ،فاالقبول المرلا يميلاه التياار
التغريبي ،وهو االنصهار الاامل دير الماروط في بوتقة التغريب والحداياة وكال ماا
له للة بالغرب ،Comprehensive Unconditional Assimilation ،وأول من دعا إلاى هاذا
االتجاااه هاام مساايحيو العاارب فااي سااوريا ولبنااان ،أميااال براار البسااتاني ونالااف
اليازجي وفار الادياق ونجياب حاداد وفارح أنراون وشابلي شاميل وساالمة موساى
ودياارهم خلا كيياار ،فهاادال بحتاام انتمااا هم الااديني ،دعااوا إلااى نااار اليقافااة الغربيااة،
والقريعة مع التراث اإلسالمي ،لتونه السبب الر ي( في تخلف البالد ،وتقهقره وعدم
مواكبته ترور الحياة الرديدة ،و د شاركهم بعض المسلمين فاي مسااندة هاذا االتجااه،
أميال إسماعيل م هر والدكتور طه حساين وعباد الارحمن بادوي وجاالل أماين .يقاول
إسماعيل م هرك" ففي الارق علم ،وفي الغرب علم ،ولتن في الارق علما اام علاى
األساطير والخرافات ،وفاي الغارب علماا اام علاى االختباار والماااهدة" .94و اد كاان
ياادعو إلااى الوضااعية العلميااة التااي ماار الحااديث عنهااا سااابقا ،وهااو الااذي تاارجم كتاااب
دارون (ألل األنواع) سنة(2626م) ،وألدر مجلة (العصور) (2611م) للذود عان
 91المرجع الساب ص .202-200
 92اليهود في البلدان اإلسالمية ص .111
 93فهمااي جاادعانك أساا( التقاادم عنااد مفتااري اإلسااالم فااي العااالم العربااي الحاااديث(األردن ،دار
الاروق ،د.ط2644 .م) ص.161
 94أحماااد جااااد عباااد الااارزاقك فلسااافة المااااروع الحضااااري باااين اإلحياااا اإلساااالمي والتحاااديث
الغربي(الواليااات المتحاادة األمريتيااة ،المعهااد العااالمي للفتاار اإلسااالمي ،ط1419 ،2هااـ2661 ،م)
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تلك الن ريات واألفتار ،و د كانا المجلة منبرا لها ،ال في ولف التتاب المتارجمك
إن لمذهب الناو واالرتقا من األير في فروع العلوم الحديية ،ما يجعلناي أعتقاد باأن
هذا المذهب جدير بأن يقف اإلنسان أكبر شرر حياته وجهوده فاي سابيل درساه ونقلاه
إلى العربية".95
أما الدكتور طاه حساين ،96فقاد كاان متاأيرا باالغرب إلاى درجاة االنبهاار ،وبادا
تااأيره الاااديد بالاااك الااديتارتي ،وماانه نقااد النصااوص الدينيااة ،وانرل ا ماان الاااعر
الجاهلي ،لنقد القرآن التاريم ،وخالاة التااتيك فاي القصاص القرآنياة ،حياث يقاولك"
للتوراة أن تحدينا عن إبراهيم وإسماعيل ،وللقرآن أن يحدينا عنهما أيضاا ،ولتان ورد
هذين االسامين فاي التاوراة والقارآن ال يتفاي إليباات وجودهماا التااريخي ،فضاال عان
إيبات هاذه القصاة التاي تحادينا بهجارة إساماعيل بان إباراهيم إلاى متاة ،ونااأة العارب
المستعربة فيها".97
يم بدأ طه حسين بارشاد أمته أبنا مصر العريقة إلاى التخلا باأخالق الغارب،
ألن الرريقااة الميلااىك" هااي أن نسااير ساايرة األوربيااين ،ونساالك طااريقهم ،لنتااون لهاام
أندادا ،ولنتون لهم شركا فاي الحضاارة ،خيرهاا وشارها ،حلوهاا ومرهاا ،وماا يجاب
منهااا ومااا يتااره ،ومااا يحمااد منهااا ومااا يعاااب ،وماان زعاام لنااا دياار ذلااك فهااو خااادع أو
مخاادع" ،98و ااد أشااار اباان خلاادون(ت166هااـ) إلااى هااذه ال اااهرة النفسااية ،وهااي ولااع
المغلوب بالغالب ،بقولهك" مولع أبدا باال تدا بالغالب في شعاره وزياه ونحلتاه وساا ر
أحواله وعوا ده".99
أماااا التياااار ا خااار فهاااو التياااار التقليااادي ،الاااذي يااارفض كااال محاولاااة للتجدياااد
واإللااالح فااي مجاااالت الفتاار والفقااه ،وياارى نفسااه الحااامي والحااار للاادين ضااد
أعاادا ه ،وهااذا التيااار تحااول بماارور الاازمن إلااى حركااات تتفيريااة وإرهابيااة ،تحاااول
فري عقيدتها علاى ا خارين بقاوة وعناف ،ولسانا بحاجاة إلاى الحاديث عنهاا ،لتونهاا
بحاجة إلى دراسة مستقلة ،وهي حركات معروفة ديما وحدييا.100
أما التيار الوسط الذي حاول الجمع بينهما ،فهو التيار التجديدي التحدييي ،و اد
ميله علما أجال في الفتر اإلسالمي ،خذ ميالك محمد عباده(2601م) ،ومحماد رشايد
رضااا(2611م) ،وسااعيد النورسااي(2690م) ومحمااد الراااهر باان عاشااور(2611م)
ومالك بن بني(2611م) وديارهم خلا كييار ،وتاتلخص دعاوة هاذا التياار فاي الادعوة

 95أحمد جاد عباد الارزاقك فلسافة المااروع الحضااري باين اإلحياا اإلساالمي والتحاديث الغرباي
.924/1
 96ولااد الاادكتور طااه حسااين فااي مصاار (2446م) ،فقااد بصااره فااي الياليااة ماان عمااره بعااد إلااابته
بمري الجدري ،حفاظ القارآن التاريم ،والتحا بااألزهر ،وناال الادكتوراه سانة (2624م) ،وناال
دكتوراه يانية في فرنسا ،وتزوه فتاة فرنسية ،توفي عام(2611م).
 97طه حسينك في الاعر الجاهلي(د.م .دار النهر ،ط2669 ،1م) ص.91
 98طه حسينك مستقبل اليقافة في مصر (د.م .مربعة المعارف2644 ،م) ص.14
 99ابن خلدونك المقدمة (بيروت ،دار القلم ،ط2644 ،1م) .921/2
 100تناولا هذا التيار وماتقاته في كتابي (ظاهرة اإلرهاب الديني) بتفصيل ،والتتاب ألفتاه باللغاة
التردية (مربعة آرا 1006 ،م) .لذا لن أتررق إلى هذه المسألة ،ألني أكره التترار.
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إلااى عاادم القريعااة مااع التااراث اإلسااالمي ،واالسااتفادة ماان التماادن الغربااي ماان الناحيااة
المادية والعمرانية والتتنولوجية ،وهذا مما ال دضاضة فيه شرعا.
أما بخصوص العودة إلى اإليماان الاديني فاي اإلساالم ،فنجاد ذلاك علاى لاعيد
األفراد والاخصيات المعروفاة مان التياار التغريباي ،الاذين آياروا العاودة إلاى اإليماان
الااديني ،بعااد أن ضااوا حقبااة كافيااة فااي التلهااف ورا الغاارب ،فتاارا وعقياادة وتصااورا
ومذهبا ،أو بعبارة أخرى لبا و البا ،ظاهرا وباطنا ،ومن هدال الادكتور طاه حساين،
و د تحدينا عنه في السرور السابقة ،وكيف كاان مو فاه اإليجاابي مان الغارب ،وكياف
أنه دعا أبنا مصر إلى اال تفاا باالنموذه الغرباي مرلقاا ،حياث هناا نجاده يدلاف فاي
أواخر حياته رسالة بعنوان (مرآة اإلسالم) ،حيث تختلف شخصية طه حسين فاي هاذه
الرسالة ،إلى درجة أن ياك اإلنساان فاي لاحة نسابتها إلياه ،وال رياب أن يماة أسابابا
موضوعية دفعا باه إلاى هاذا االتجااه ،لعال مان أهمهاا االساتعمار الغرباي الاذي أساا
كييرا بح العالم العربي واإلسالمي ،وتعامل معهما معاملة سايئة وجبروتياة ومهيناة،
لذاك ال طاه حساينك" والمساتعمرون فاي هاذا العصار الحاديث يوشاتون أن يفرضاوا
عليهم ضروبا من العلم ،د تخرجهم مان الجهال ،ولتنهاا ساتقرع األساباب حتماا بيانهم
وباين تاااريخهم ،وتفناايهم فااي األمام السااابقة إفنااا " .101ياام بادأ بنصاايحة أبنااا المساالمين
بقولااهك" وساابيلهم اليق ااة الخصاابة واحاادة ال يالااث لهااا ،وهااي أن يااذكروا مااا نسااوا ماان
ترايهم القديم ،ال ليقولوا إنهم يذكروناه ،بال ليعرفاوه حا معرفتاه ،ويفقهاوه جاد الفقاه،
ويحسن المتخصصون منهم العلام بد ا قاه ،وتيسايره لغيار المتخصصاين ،هاذه واحادة،
واليانية أن يستدركوا ما فاتهم من العلم الحديث".102
ومنهم أيضا الدكتور عبد الرحمن بدوي ،103فيسلوف عربي ،من دعاة الفلسافة
الوجوديااة Existentialism ،تااأير جاادا بالفيلسااوف األلماااني مااارتن هياادجر(2619م)
 ،Martin Heideggerوكاذلك ساورين كيركيجاورد(2411م) Kierkegaard Soren Aabye
حيااث نجااده ياادعو إليهااا فااي كيياار ماان كتبااه ومدلفاتااه ورسااا له ،ماان مدلفاتااه(الزمان
الوجودي ،هل يمتن يام أخالق وجودية ،اإلنسانية والوجودية في الفتر العربي).
يارى باادوي أن الوجودياة هااي الرريا األمياال لإلنساانية ،حيااث يقاولك" ولهااذا
فااان ترااور اإلنسااانية يسااير فااي اتجاااه الوجوديااة حت اى لنسااتريع أن نقااول إنهااا ساات ل
ألجيال وأجيال متراولة ألدق تعبير عن هذه المرحلاة األخيارة مان مراحال ترورهاا
على مر الزمان الالنها ي".104
لقد أمضى بدوي ساتين عاماا مان عماره مغترباا عان اإلساالم ،و اد خادم الفتار
الغربي خدمة ع يمة ،ولتنه بعاد هاذا السافر الرويال والاااق عااد إلاى رشاده الاديني،
 101طه حسينك مرآة اإلسالم (د.م.ت.ط ،9دار المعارف) ص.194
 102المرجع الساب ص.191
 103ولد الدكتور عبد الرحمن بدوي في مصر ،مفتر عربي ممتاز ،تارجم لنفساه كفيلساوف عرباي
وجودي في موساوعته الفلسافية ،عاا فاي فرنساا ،وتجان( بالجنساية الفرنساية ،ادم الرجال تراياا
ضاااخما فتااارا وترجماااة ،ياااتقن اللغاااات اإلنجليزياااة واإلسااابانية واأللمانياااة والفرنساااية والالتينياااة
واإليرالية ،ترجم العديد من التتب ،توفي سنة (1001م).
 104عبد الرحمن بدويك دراساات فاي الفلسافة الوجودياة (القااهرة ،متتباة النهضاة المصارية ،ط،1
2699م) ص.21-24
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وأعلن ندماه علاى ماا فاات مان عماره ،ولقاد أجارى األساتاذ لاالح حسان رشايد لقاا ا
مهمااا معااه فااي مجل اة الحاار الااوطني ،لااذا سااأنقل مقترفااات مهمااة منااه ،وماان أراد
اإلستزادة فليراجع اللقا التامل.105
السا لك ماذا تود أن تقول ،وأنا على فرا المري؟.
الجااوابك ال أسااتريع أن أعباار عمااا بااداخلي ماان إحسااا الناادم الاااديد ،ألنااي
عاديا اإلسالم والتراث العربي ألكير مان نصاف ارن ،أشاعر ا ن أنناي بحاجاة إلاى
من يغسلني بالما الصافي الر راق ،لتي أعاود مان جدياد مسالما حقاا ،إنناي تباا إلاى
هللا ،وندما على ما فعلا.
السا لك هل تبرأت من كتاباتك السابقة عن الوجودية والزمن الوجاودي ،وعان
كونك را د الوجودية في الوطن العربي؟
الجوابك نعم ،أي عقل ناض يفتر ال ييبا على حقيقاة واحادة ،ولهاذا فأناا فاي
الفترة الحالية أعي مرحلة القرب من هللا تعالى ،والتخلي عن كل ماا كتباا مان بال،
من آرا تتصادم مع العقيادة والااريعة ،وماع األدب الملتازم باالح والخيار والجماال،
فأنا ا ن هضما تراينا اإلسالمي را ة وتذو ا وتحليال وشرحا ،وبدا لي أنه لام يتاأت
ألمة من األمم ميال هاذا التام الزاخار النفاي( مان العلام واألدب والفتار والفلسافة ألماة
الضاااد ،كمااا أنااي اارأت األدب والفلساافات الغربيااة فااي لغاتهااا األم مياال اإلنجليزيااة
والفرنسية والالتينية واأللمانية واإليرالية ،وأستريع القول أن العقل األورباي لام ينات
شيئا يستح اإلشادة والحفاوة ميلما فعال العقال العرباي ،وتباين لاي الغاي مان الرشااد،
والح من الضالل.
السا لك ما رأيك في الحداية؟
الجوابك الحداية ماتا في الغارب فاي السابعينات ،لتنناا أحييناهاا علاى ترابناا،
وفي جامعاتنا ومعاهدنا ،وفي منتادياتنا الفترياة واليقافياة واألدبياة ،وعاديناا مان أجلهاا
تراينااا الع اايم ،وشااعرنا العمااودي ،وفترنااا القااويم ،وخضاانا بسااببها حروبااا طاحنااة،
واشتباكات فترية ال طا ل من ورا ها.
السا لك وماذا تتمنى في هذه اللح ة؟
الجوابكأتمنى أن يمد هللا في عمري ألخادم اإلساالم ،وأرد عناه كياد التا ادين،
وحقد الحا دين.
و ااد اسااتجاب هللا دعوت اه ،فااألف كتااابين ع يمااين باللغااة الفرنسااية دفاعااا عاان
القاارآن التااريم ودفاعااا عاان رسااول هللا (لاالى هللا عليااه وساالم) ضااد المنتقصااين ماان
درهما.
106
ومن العا دين إلى اإليماان الاديني الادكتور جاالل أماين  ،مان أشاد المادافعين
عاان الوضااعية المنرقيااة  Logical Positivismحيااث يقااولك" كنااا أتف ا مااع الوضااعية
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php.

105

 106جالل أمين أستاذ اال تصاد بالجامعة األمريتية بالقاهرة ،مصري الجنسية ،ضى سا سانوات
في بريرانيا إلكمال الدراسات العليا.
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المنرقيااة ،باال مدياادا ومتحمسااا لهااا ،فااي لااة لاابرها علااى المقااوالت الغامضاة ودياار
المحااددة تحدياادا د يقااا ،إذ لاام أكاان متاارددا فااي ولاافها ،بأنهااا كااالم فااار خااال ماان
المعنااى" .وهااو يقصااد هنااا بااال ريااب الميتافيزيقااا  ،Metaphysicوالتااي سااماها أخاادهم
بالخرافة.107
ياام تحاادث عاان الحياااة الغربيااة ،أينااا زيارتااه ألوربااا ،فااي كونهااا ترغااى عليهااا
النزعة االستهالكية ألشباع الردبات ،حيث الك" وكاأنني خلعاا ن اارة ملوناة كاناا
أمام عيني ،وكانا تلون كل شي بلون معين ،وكناا أظان أن هاذا اللاون فاي األشايا
نفسااها ،فاااذا بااي أكتاااف أن اللااون فااي الن ااارة ،وإذا بااي و ااد خلعتهااا ،أرى كاال شااي
بلونااه الحقيقااي" .ولقااد ذكاار جااالل أمااين مياااال يمااا يصااور حقيقااة الحضااارة الغربيااة،
واكتاااافاتها العلميااة المنتاارة للميتافيزيقيااا ،وكيااف أنااه فااي البدايااة خاادع بهااا ،ودااره
سحرها ،حيث يقولك" لعل هاذا االكتاااف كاان شابيها باالتغير الاذي يلحا رجاال كاان
يعا امرأة معينة عاقا ،ويعتبرها أجمل المخلو ات طرا ،يم لسبب ما يماوت الحاب،
فاااذا بهااذه الماارأة فااي عينااه ال تاازال جميلااة ،ولتنهااا ليسااا بالجمااال نفسااه ،ويباادأ فااي
مالح ة أشيا فيها لم يتان يالح هاا ،بال لام يتان يراهاا ألاال" .يام جاا وأكاد أهمياة
الميتافيزيقيااا فااي حياااة األماام والاااعوب لنهضااتهاك" وماان المسااتحيل أن نتصااور أمااة
تنهض إذا تخلا عن ميتافيزيقاها ،وأن أسوأ ما يصايب أماة تخليهاا عان ميتافيزيقاهاا،
وتبنيها لميتافيزيقيا الغير ...هتذا أدركا ضرورة تمستنا بميتافيزيقانا من أجل إحراز
النهضااة ،وضاارورة التزامنااا بهااا واحترامنااا لهااا ،ويقتنااا بهااا ،كمااا يتمسااك الماار بأمااة
ويصونها ويدافع عنها ،وال يتاد يتون هناك شي أسوأ من خيانة فرد لميتافيزيقا أمته
إال خيانة المر ألمه".108

 107وهو زكي نجيب محمود حيث سمى كتابا له بهذا العنوان خرافة الميتافيزيقا.
 108مجلااة العربااي (التويااا ،وزارة اإلعااالم ،العاادد 2410 ،464هااـ1000 ،م) جااالل أمااينك العلاام
والميتافيزيقا والنهضة ص .221-204
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لقخاتة
إن إزاحة الدين عن مسار الحياة ،وانتزاع سلرانه الروحي من القلب ،محاولاة
مهما كانا وية عنيدة فهي دير ناجحة ابتدا  ،و د دلا الو اا ع التاريخياة علاى ذلاك،
فمع أن المسيحية (التايوليتية) هاي التاي بادأت أوال بصاناعة هاذا الصاراع باين الادين
والنزعااة العلميااة ،وهااي التااي تتحماال المساادولية بالدرجااة األولااى ،بخااالف اليهوديااة
واإلسالم ،لتونهما تعرضا لموجة ذلك الصراع بعد أن أذا ا المسايحية أتبااع النزعاة
العلمية سو العاذاب ،فألابحا المسايحية رمازا لإلرهااب والتعساف والعناف وال لام
فاااي تصاااورهم ،مماااا ألاااب جلياااا فاااي اعتقاااادهم أن كااال ديااان بربيعتاااه يحمااال تلاااك
الخصااا ص نفسااها ،وعليااه ،فااان الاادين فااي تصااورهم عااا وعقبااة فااي طري ا تقاادم
وترااور التجااارب والعلااوم والمعرفااة ،و ااد اتهمااوا الاادين باااتى الااتهم ،منهااا ،أن الاادين
أفيون الاعوب ،وأنه مرحلة من مراحل الترور اإلنساني ،يمتن تجاوزها إلى مرحلاة
أر ى منها للبارية ،وأنه خرافة ،وأنه تخلاف وتقهقار ،وهاي اتهاماات كاناا فاي بداياة
أمرها للمسيحية ،لتنها شملا جميع األديان أللاولها المااتركة ،ولتونهاا جاا ت مان
عالم الغيب الذي ال حقيقة له ،ألن الميتافيزيقاا فاي فلسافة القاوم خرافاة وكاذب ،فماا لام
يتن مبنيا على التجارب ال يمتن التحق من لد ها.
ولقد سببا تلك العداوة للدين في ظهور حركات ألولية داية فلسافتها العاودة
الصااارمة للاادين ،والتمسااك بأهااداب نصولااه ماان دياار تأوياال ،ورفااض كاال محاولااة
إلالحية ،أيا كان لاحبها ،لتونها ردة فترية ،ال يمتن التسام معها.
والعااودة إلااى اإليمااان الااديني تماارد واض ا علااى الحدايااة ،ومااا أفرزتهااا ماان
أيدولوجيات وأفتار معادياة للادين ،ألن التادين نزعاة متجاذرة فاي اإلنساان ،يستعصاي
اجتياث فتيله فاي النفاو كماا أوضا ذلاك شاالير مااخر األلمااني .Schleicher Macher
وألدق تعبير لهذه التجربة ما اله بلوتارل مورال(  Plutarch Moralsك" د نجد مادنا
بااال أسااوار أو باادون ملااوك أو حضااارة أو مساارح ،ولتاان لاام ياار اإلنسااان مدينااة باادون
أماكن للعبادة والعباد".109
والعودة إلى اإليمان الديني ظاهرة عالمية ألفينا نماذه منها فاي األدياان اليالياة
(اليهودية والمسيحية واإلسالم) على الصعيدين الجماعي والفردي ،وهي حقيقاة تيباا
انهيار تلك التحديات التي أفرزتها الحداية الغربية ردحا مان الازمن ،والتاي لام تساترع
أن تقاوم سلران الدين و وته الروحية المتدفقة.
وهاااذه العاااودة اتخاااذت أشاااتاال ولاااورا متبايناااة ،بعضاااها ركاااز علاااى الجاناااب
الروحااي والفتااري (أي جعلهااا فااي إطااار الاخصااانية والفردانيااة) ،فهااي عااودة إلااى
 109علي عزت بيجوفيت ك اإلسالم بين الارق والغرب ص .90
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التصوف بالمعني التربيقي للتلمة ،وأ رب ميال لذاك التجارب الصوفية فاي اإلساالم،
ومااا تجربااة أبااي حامااد الغزالااي(ت505هااـ) منااا ببعيااد ،فااان تحولااه وتجوالااه العلمااي
والمعرفي والفتري دليل على لدق ما نحن بصدده ،فقد بدأ بالفقه وألوله ،يام انتقال
إلى علم التالم ،يم بمقالد الفلسفة ،والرد عليها في تهافته ،واستقر في نهاية المرااف
على التصوف كما تحدث هو عن نفسه في كتاباه (المنقاذ مان الضاالل) ،وفاي العصار
الحديث ترر نا إلى بعض المفترين أميال (طه حسين وعبد الرحمن بدوي وجال أمين
وديرهم كيير) ،هذا االتجااه ساليم ،لتوناه تجرباة شخصاانية فردانياة روحياة شافافة ال
يحاااول لاااحبها فرضااها علااى ديااره ،وال تصااديرها إلااى ا خاارين ،باال هااي بنفسااها
سااتدير فااي ا خاارين ،ماان دياار محاولااة ،وسااتنتقل بربيعهااا إلااى ا خاارين ماان دياار
تصدير وال فري وال وة وال إرهاب وال إكراه.
أمااا االتجاااه ا خاار ،فقااد تجاااوز طااور التجربااة الاخصااية إلااى يااورة بركانيااة
تحاول فري عقيادتها ،وتصاديرها إلاى ا خارين مهماا كلاف األمار ،ولعال الحركاات
التتفيريااة خياار ماان يمياال هااذا االتجاااه ،لااذلك ال نجااد ماان بااين أتباعااه ماان يقباال الحااوار
والجدال ،أما اإللالح والتجدياد فاردة يساتح لااحبها الاذب  ،وهاي أشابه باالخواره
الساااابقين ،وهاااذه الحركاااات لهاااا أنصاااارها وأشاااياعها فاااي األدياااان اليالياااة (اليهودياااة
والمسيحية واإلسالم).
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