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 تمهيد

ثمة معضلة تواجه الباحثين في دراساتهم حول الفلسفة وتاريخها، وهي هل الفلسففة تفرا  

األول: الفلسفة معجزة شرقي قديم؟ ثمة اتجاهان اثنان:  ترا يوناني خاص بالعالم الهليني، أو أنها 

زلففر  دإيونانيففة مةضففة، يمثففل هففها اثتجففاا أكثففر البففاحثين فففي حقففول الفلسفففة وتاريخهففا، أمثففال 

Ed.Zeller    وبيرنيففففBernet  وكونفففففوردConford   وروبففففرتRobert  وبرترانففففد

، وأكثففر علمففاس اإلسففالم. ومففن الففهين الفلسفففة البربيففة() Bretrand Russel م(1791)ترسففل

 عن هها اثتجاا الدكتور عبد الرحمن بدوي في كتابه ربيع الفكر اليوناني. دافعوا

اثتجففاا الثففاني: الفلسفففة ترتففد إلففى الفكففر الشففرقي القففديم، وث يخففتن بهففا العففالم الهلينففي،  

 Diogenes Laertiusأمثفال ديفوجنال ثيرتيفوس  امىويمثل هها اثتجاا لفيف من البفاحثين القفد

 Well  (1791)، ومففن المعاصففرين ول ديورانفف Ammonius Sacasوأمونيففوس سففكاس 

Diuwrant  )مؤلففف كتففاص )قصففة الةضففارةThe History of Civilization المففؤر  و

تففاريم مؤلففف كتففاص )تففاريم العلففم و George Sarton(1791)تجففورس سففارتوناألمريكففي 

يففل وأم The History of Science and the History of civilization الةضففارة (

(  Effect of the Warمؤلففف كتففاص )تففلثير الةففرص  Emile Brehier (1791)تبريهيففه

 .Boll Mason (1)وبول أورسيل ماسون Rodolfo Mondolfoورودولفو موندلفو

 Ontologyالفلسففة ففي مباحفل الوجفود  تلف ، ففنن ابةتف ايونانيف االفلسففة تراثفكان  إذا و 

انشق  في القفرن السفادس قبفل المفيالد إلفى   Ethic واألخالق Epistemology ونظرية المعرفة

وهفي الواقعفة علفى السفواحل  Ionian Schoolمدرسفتين مسفتقلتين: األولفى: المدرسفة األيونيفة  

علفى السفاحل البربفي مفن تركيفا   Ioniaالشرقية من البةفر األبفيا المتوسفو حفول مدينفة ايونيفا 

 Atomicاديففة، يمثلهففا أشففياه المففهه  الففهري الةاليففة قبالففة مدينففة أزميففر، وهففي مدرسففة  بيعيففة م

 Eleatic Schoolق.م(. أمففا المدرسففة الثانيففة فهففي المدرسففة اإليليففة 929وقففبلهم هففريقليطال)ت

جنفوص إيطاليفا،   Eliaالواقعة على السواحل البربية من البةر األبيا المتوسو جول مدينة إيليفا 

 Aristotleق.م(. وأمفا أرسفطو 899)ت Platoوهي مدرسة مثالية، وأفضل من يمثلها أفال فون 

ق.م( فقففد كانفف  جففل مةاوثتففه الجمففع بففين تينفف  المدرسففتين، األيونيففة الطبيعيففة الماديففة 822)ت

واإليلية المثالية ألستاذا أفال ون، حيل كان يرى أرسفطو أن المعفارح حسفية يرتبهفا العقفل. ومفه 

بفدأت األفكفار والفلسففات تظهفر  .ذكرهمفام تأن انشق  الفلسفة اليونانية إلى تين  المدرستين اللتين 

أكثففر البففاحثين فففي حقففول الدراسففات أشففار وكلنهففا كانفف  مةبوسففة فففي سالسففل الفكففر اليونففاني، 

التفي ههفرت   Humanismالفلسفية، وتلريم التطور الفكري البربفي أوث إلفى النزعفة اإلنسفانية 

الدي، وهفي نزعفة تفدعو إلفى العفودة أوث في إيطاليا ما بين القفرنين الخفامال والسفادس عشفر المفي

إلى الثقاففة اليونانيفة الكالسفيكية البدا،يفة، والتفي هفي ففي نظفر الكنيسفة نفوه ردة جديفدة، ترتفد إلفى 

في قولهم: إن اإلنسان مقياس كفل شفيس،  ق.م(991)ت Portagorasراس وكاترالسوفسطا،ي بو

 (1999)تففففاث زوولفففورين Petrach  Francesco(1899)تبيتفففرا فرانسيسفففكو ويمثلهفففا 

Lorenzo Valla  م(1979)توبيكففو Pico Della Mirandola م(1981)تامففالزرإو  
Desiderius Eramus م(1989)توتومففاس مففور Thomas More  وأشففهر رمففوز هففها .

 The Divineالكوميفديا اإللهيفة   مؤلففم( 1821)ت Dante Alghieri النفـزعة قفبلهم دانتفي

Comedy بية لتوجيفه أفكفار النفـزعة، وذلف  إلتاحفة الفرصفة لبيفر الملفم الهي اسفتعمل اللبفة الشفع
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، لال ففاله علففى أفكففار أتبففاه النففـزعة، وهففها خففرق ل جمففاه الدينيففة المقدسففة (2باللبففة الالتينيففة)

ثففم انتقلف  إلففى ألمانيفا التففي ههفرت فيهففا البروتسفتانتية التففي قادهفا مففارتن  .(8الكنسفي الكفاثوليكي)

إلفففى أن هفففها الةركفففة تفففلثرت بالنزعفففة م( 1791)تبرترانفففد رسفففل، وقفففد أشفففار م(1991ت)لفففوثر

وث ريف  أن النزعفة  . Universal Priesthood (9) اإلنسانية خاصفة ففي فكفرة كهانفة الجميفع

اإلنسانية أسقط  هيبة الكنيسة الكاثوليكية، وجرأت المفكرين على انتقاد بعفا تعاليمهفا، كمفا هفو 

الةقبففة أي بففين القففرنين الخففامال والسففادس عشففر تمثففل معففروح مففن صففنيع لففوثر األلمففاني، وهففها 

وفي  . Modernityوهو اثنتقال من القروسطية إلى الةداثة  Renaissance (9)عصر النهضة

 منتصفففف القفففرن السفففادس عشفففر إلفففى بفففدايات القفففرن السفففابع عشفففر ههفففرت النفففـزعة العلميفففة 

Scientism  كوبرنيفففالعفففالم الفلكفففي البولنفففدي حيفففل أحفففدث  نظريفففة  Copernic م( 1998)ت

، وذلف  مفن خفالل كتفاص Catholic Churchفي الساحة الفكرية ضد الكنيسة الكاثوليكيفة  زوبعة

وأن  ،األجرام السماوية، حيل مؤدى نظريته، أن األرض ليس  مركز الكون ةصنفه بعنوان حرك

 وهفها هفاهرا ينفاقا مبفاد  ،األرض تدور حول نفسها وحول الشفمال علفى نقفيا قفول أرسفطو

 الكنيسففة الثابتففة، لففها أدرس كتابففه ضففمن قا،مففة الكتفف  المةففرم تففداولها، ثففم جففاس جردانففو برونففو

Giordano Bruno  ،بالطبيعفة،  ,وأضاح أن ثمة وحدة وجود مساويةفدافع عن النظرية السابقة

م( بعد سجنه س  سنوات، حيل لفم يتراجفع الرجفل عفن 1111سنة) على الخازوق حيا لكنه أحرق

م( فننه لم يكن جريئا كسفلفه، فقفال 1192) Galilei Galileoأما كاليلو  .(1)صر عليهرأيه، بل أ

بها في بداية األمر، ثم تراجع عن ذل  خوفا من سطوة الكنيسة، وقد قضى الرجفل مفع ذلف  ثمفاني 

  Isaac Newtonسففنوات فففي أواخففر حياتففه تةفف  اإلقامففة الجبريففة، ثففم جففاس إسففةاق نيففوتن 

 اذبية، وفسر الظواهر الطبيعية تفسيرا يخالف التفسير الكنسي الكاثوليكي.م( بنظرية الج1929)ت

وث ري  أن هها الصراه يقتضي من الطرفين مراجعة أدبيات تل  التعفاليم، وقراستهفا بعفين نقديفة 

فاحصففة، ولكففن الطففرح العلمففي ومعففه اإللةففادي كففان أسففب ، حيففل بففدأ الطففرح المففهكور بدراسففة 

المقففدس، بينمففا اقتصففر الجانفف  الكنسففي باقتفففاس أسففلوص الففرفا والففرد النصففوص الدينيففة للكتففاص 

ومن أعمال إرهابية كالقتل والةرق والةبال، وما إلى ذلف  مفن  واتهام المقابل بشتى التهم العقدية،

 بة  العلماس أمثال جردانو وكاليلو وغيرهم خل  كثير. األسالي 

دراسفة نصفوص الكتفاص المقفدس، ب بفدأالفهي عودة إلفى الطفرح العلمفي، هفها الطفرح وبال

معروفة في التاريم تعرح بمدرسة النقد التاريخي للنصوص، ومن هؤثس ألمانية فظهرت مدرسة 

، ومفن م(1981)ت Friedrich Hegel الجدلية بهيجلبفلسفة أتباه المدرسة الراديكالية المتلثرة 

 The Lifeسفيد المسفي  الهي ألف رسالة حول حياة ال David Straussأبرزهم ديفيد شتراوس  

of Jesus  خرافففات وأسففا ير،  المسففي حيففل نففاق  أن أغلفف  مففا جففاس فففي األناجيففل علففى لسففان

 Brunno Bauerوباألخن تل  األجزاس التفي لهفا صفلة بعفالم اخفر غيفر عالمنفا، وذهف  برونفو 

لمدرسفة هفها ال(، أي ث حقيقة لهفا، بفل خراففة. و9)خرافيةشخصية  المسي عدَّ أبعد من هها، حيل 

ث تفتفل ثاويفة  اأقسام ومؤسسات في العصر الةديل، ترتد جهورها إلى القرن التاسع عشر، واثاره

، لكن التلثير األكبر كان على عقفول مياليهودي واإلسال ينوباقية، وقد ترك  اثارا جلية في الفكر

معقفودة فيهفا علفى  كفرين:  هلف  السفيادةالباحفل البربيين أنفسهم، ففي بلفد مثفل فرنسفا كمفا يقفول 

السفففط  للكنيسفففة الكاثوليكيفففة، كفففان بهفففا مئفففات اثح البروتسفففتانتيين، وعفففدد غيفففر معفففروح مفففن 

الطبيعيففين أو الربففوبيين والملةففدين والشففكان، يعبففرون جميعففا فففي صففراحة ووضففوح عففن حقيقففة 

كفان  إيمانهم أو عدم إيمانهم دون أن يتعرضوا سوى قلفة نفادرة مفنهم ألي مخفا ر حقيقيفة لمثفل مفا

نقففد هفها النقففد الفهي تبنتفه مدرسفة ال (.9يتعفرض لفه أقفرانهم مفن عقوبففات خفالل العصفر الوسفيو )

فففت  مجففاث واسففعا للمفكففرين للتعبيففر عففن سففخطهم مففن الكنيسففة، وتففهمرهم  التففاريخي للنصففوص

ل يففبا وتضففجرهم، فقففد قففال الفيسففلوح نيتشففه ألختففه فففي مرضففه:  ث تففدعي قسيسففا ينطفف  باأل

قبفري ففي وقف  ث أسفتطيع فيفه الفدفاه عفن نفسفي، أريفد أن أدففن ففي قبفري وثنيفا  واألكاذي  على

 Thomasومثفال اخفر أقفوى تعبيفرا، وأنسف  لهفها المكفان، مفا قالفه تومفاس هكسفلي  (7شفريفا )

Henry Huxley نيفففم( صفففدي  دارو1979)ت Charle Robert Darwinم( 1992)ت
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أقامتهفا جامعفة أكسففورد:  إننفي أفضفل أن ففي المنفاهرة التفي  Soapy Samلألسقف سوابي سام 

  Sigmund Freudبففل إن سففيجموند فرويففد  .(11 )ايكففون جففدي قففردا علففى أن يكففون أسففقف

م( أشففار إلففى تلفف  المدرسففة ضففمنا، مففع نقففد ثذه للوثففا،  الدينيففة، حيففل قففال:  إن تففلثير 1991)ت

يففادة الففروح العلميففة بففين فرويففد ذلفف  إلففى جملففة أسففباص منهففا، ز، ثففم أرجففع الففدين لففم يبفف  كالسففاب 

، والعلفوم الطبيعفة الشرا،  العالية في المجتمع اإلنساني، والنقفد قفد خففف مفن قيمفة الوثفا،  الدينيفة

ويقول في موضفع اخفر:  الفدين هفو أشفد األخطفار التفي تهفدد (. 11  )،اثأرتنا أخطاس في تل  الو

( ويعفد فرويفد الفدين 12لمجتمفع )سلطان المعرفة العلمية وحدودها، لمفا للفدين مفن أثفر فعفال ففي ا

، حيفل إنهفا تفرى تفسفيرا اقتصفاديا للفدينونجد الماركسية المادية التاريخيفة تتخفه  Illusionوهما 

ج من األقوال الخا ئفة والعجيبفة، والتفي يفدينها العلفم الطبيعفي... وينشفل الفدين يالدين عبارة عن نس

شفعر بضفعفه ثانيفة بفنزاس مفن يسفتبلونه  من الخفوح، فقفد شفعر اإلنسفان بضفعفه أمفام الطبيعفة، ثفم

(. ونجففد 18القففوى الهففة وعبففدها ) ويسففيطرون عليففه مففن البشففر الخففرين، ولهففها فننففه اعتبففر هففها

حيففل  م(1791)تBretrand Russell ن الفيلسففوح البريطففاني برترانففد رسففلمففالموقففف نفسففه 

ق في العالم الةديل، وهفو يقوم الدين عندا على الخوح، وبالتالي فهو شر، وهو عدو للطيبة والهو

 (.19يوجد عند األقوام التي لم تبلغ نضجها )

 

 األصولية المسيحية في القرنين السابع والثامن عشر

وففي بفدايات القفرن السفابع عشففر بفدأت حقبفة الفلسففة البربيففة الةديثفة، التفي ولفدت نتيجففة 

د مففن القففرن العاشففر إلففى التففي تمتففالمسففيةية  Scholasticism( 19انةسففار الفلسفففة اثسففكوث،ية)

القرن السادس عشر، والتي كان  نهايفة الفلسففة القروسفطية المسفيةية. ثفم انشفق  الفلسففة الةديثفة 

يمثلفففه فرانسفففيال بيكفففون  Empiricismأحفففدهما التيفففار التجريبفففي الةسفففي  إلفففى تيفففارين اثنفففين:

Francis Bacon (والثفففاني التيفففار العقالنفففي1121ت .)م Rationalism لفففه رينيفففه الفففهي يمث

 Immanuel Kant ،يففل كانفف وم(، ومففا جففاس بففه عمان1191ت)Rene Descartesديكففارت 

توفيف  بفين ذينف  المفن  انفاس علفى مفا نقلفه بوشنسفكي يمثفل نوعفبم( في تقفدير الباحفل، و1919ت)

ولكفن  (.11التيارين، حيفل يقفول كانف :  العقفل ببيفر الةفال ففارس، والةفال ببيفر العقفل أعمفى )

ب  النففاس يميلففون إلففى إسففةاق نيففوتن التجريبففي أكثففر مففن مففيلهم إلففى ديكففارت بمففرور الففزمن أصفف

 (.19العقالني كما قال عالم اثجتماه األمريكي إرفنج زايلتن)

 French Revolution (19)م( 1997وفي القرن الثامن عشر قام  الثفورة الفرنسفية) 

( أمثففال فففولتير 17) Enlightenment  Europeanةركففة التنففوير األوربيففة الأفكففار  بتففلثير

 م(1999)ت Jean Jacques Rousseauروسفو جفان جفون  وVoltairم( 1999الفرنسفي)ت

وهفي رد فعفل  ،في القفرن التاسفع عشفر ففي أوربفا  Romanticismثم نشلت الةركة الرومانسية 

م( 1991م( وجوزيففف دي ماسففتر)ت1979ألفكففار القففرن الثففامن عشففر، ويمثلهففا أدمونففد بيففرن)ت

بفدأ ذلف    ريقفة ففي التفكيفر، ور يفة خاصفة للعفالم،م(، وهها النفـزعة 1979ونالد)تولويال دي ب

)أنفا ـفـ )أنفا أفكفر إذا أنفا موجفود( ب عندما استبدل روسو قاعدة الفيسفلوح رينيفه ديكفارت المعروففة

إلففى  ةيَّففو  دَ أَ   ا موجففود( فهففو إنمففا كففان يؤشففر إلففى تةففول حاسففم مففن اسففتراتيجية عقالنيففةنففأشففعر إذا أ

راتيجية جمالية أكثر وعيفا ففي تةقيف  أهفداح التنفوير، ويتصفور أتبفاه هفها الةركفة أن مبفاد  است

العقالنية من الصع  إيصالها إلى المجتمع، وتةويلها إلى قواعد أخالقية مال،مة، ولهها قفال نيتشفه 

لف  والمشفاعر الجماليفة القفدرة علفى تجفاوز الخيفر والشفر عمليفا، يقفول أحفد أشفهر كتَفاص ت أن للفن

:  نةففن الفنففانين  ال،ففع، تقففودن نةففو المسففتقبل، وأي م(1999)ت الةركففة، وهففو سففان سففيمون

مستقبل للفنون أروه من ذل  الهي ينشر في المجتمع قوة فاعلة، ووهيفة رسولية بفالمعنى الفدقي ، 

جففيمال قففال ( 21ومففن السففير إلففى األمففام حاملففة كففل الملكففات الفكريففة فففي حقبففة نموهففا األعظففم )

يشفبه تمفرد اثبفن إن النفـزعة الرومانسفية كانف  تمفردا علفى العقالنيفة، ولكفن كفان تمفردا كرين:  

 (.21ةية )يعلى أبيه، فكلتا النـزعتين شاركتا في دحا فكرة الخطيئة األولى المس
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وبعففد الصففراه العنيففف بففين الكنيسففة كمؤسسففة دينيففة أيدولوجيففة، وبففين النففـزعات العلميففة  

مففع مففرور تقففدم الةيففاة البشففرية، ودخولهففا مرحلففة التكنولوجيففا كتيففار مففادي حسففي تجريبففي، و

المتطففورة، وذلفف  بعففد قيففام الثففورة الصففناعية فففي بريطانيففا، ههففرت هشاشففة المعتقففدات الدينيففة 

 Friedrich Nietzche(. وبدأ األفول يعتري تفلثيرا وقوتفه الكامنفة، وأعلفن نيتشفه 22المتوارثة)
، فهي مرحلة يمكن تسميتها God is deadأة وصراحة، م( موت اإلله ونهايته بكل جر1711)ت

، وأسباص أخرى عديدة، كثر الةديل عن عصر جديفد، يمكفن بكسوح الدين، ونتيجة لهها األسباص

. ويمكفن The Era of Modernityأن يكون بديال للةياة المقبلة، وهو ما عفرح بعصفر الةداثفة 

حركففة  Modernismةداثففة أو التةففديل الف، سففب  توضففي  مصففطل  الةداثففة أكثففر لصففلته بالففهي

تجديد ههرت في أوربا البربية، في حقول اإلنتاس واألفكار وأنما  الةياة والةكفم والففن، خرجف  

 .(28على جمود سنوات العصور الوسطى الطويل)

 ،ثمة وجهات نظر عديدة ومتباينة حول تفاريم الةداثفة كفكفرة متجفهرة لهفا تفاريم سفةي  

إلى أن اففاق   Cook وكوك   Kroker فيهه  كروكر فكار وبدايات ههورها،وهكها شلن تاريم األ

القففديال أوغسففطين عصففر إلففى القففرن الرابففع  ترجففعالةداثففة تمتففد إلففى مففا قبففل حركففة التنففوير، أي 

Augustine م( وصففياغته الراديكاليففة لفلسفففة التقففدم وعلففم الطبيعففة والمنطفف  واألخففالق، 981)ت

م( أن بدايففة هففها 1799)ت Arnold Toynbee أرنولففد تففوينبي نيالبريطففا المففؤر بينمففا يففرى 

المشروه يرتد إلى الربع األخير من القرن الخامال عشر، أي إلى تل  الشعوص التفي كانف  تعفي  

  Berman (، ثفم جفاس برمفان29) Pharisaismاأل لسي، وهفم الفريسفيون  مةيوعلى ساحل ال
لمرحلة األولى مفن بدايفة القفرن السفادس عشفر إلفى وذكر ثال  مراحل لتطور الةداثة التاريخي: ا

نهاية القرن الثامن عشر، حيل بدأ الناس يختبرون الةياة الةديثة، المرحلة الثانية من بداية الثفورة 

الفرنسية مع ههفور التقلبفات السياسفية واثجتماعيفة والةياتيفة مفن خفالل الموجفة الثوريفة الكبفرى 

المرحلفة الثالثفة واألخيفرة اثنتشفار العفالمي لسفيرورة الةداثفة للتسعينات ففي القفرن الثفامن عشفر، 

وتطور ثقافة العالم الةديثة، حيل أدى ذل  كله إلى مديات أوسع من الش  واإلثارة، والتفي أولفدت 

(. وقري  مفن هفها رأي جفيمال حفول الةداثفة، 29من خاللها صورا ونماذس من الهرس والهيجان)

و قفل بمشفروه التنفوير، وبفكرتفه العقالنيفة الكليفة أي البةفل عفن بلنها:  ارتبط  بعصر التنوير أ

(. فالةداثفة كفكفرة ليسف  وليفدة 21على الطبيعة والمجتمفع) ، وعن وسيلة للسيطرةيقينيةالمعرفة ال

العصففر، بففل كمشففروه لففه أبعففادا وخصا،صففه وأسسففه، فننففه مففن نتففاس الفكففر المعاصففر، وقففد بلففغ 

ة التاريم بموت اإلله، أي فقفدان الفدين لقيمفه باعتبارهفا حقفا،  المشروه قمته عندما تم إعالن نهاي

 واضةة لهاتها.

اشرة بلف  بلكونها لها صلة م  Secularismوهها بال ش  يجر إلى الةديل عن العلمانية 

تتضمن ثال  دثثت ث تتميفز الواحفدة  Saeculumكلمة يونانية قروسطية  الموضوه، فالعلمانية

 Secolo, Siglo, Siecleرادففات المقابلفة ففي اللبفات الالتينيفة األصفل منهفا عفن األخفرى، والم

عبففارة عففن نتففاس فكففري  . فالعلمانيففة(29تةففافع علففى هففها الففدثثت الففثال  )قففرن، زمففن، عففالم()

مضاد للمؤسسفة الدينيفة الكاثوليكيفة األيدولوجيفة، فهفي ففي تصفور أشفياعها نمفوذس واقعفي إلنهفاس 

األيفففدولوجي وبفففين الةركفففة العلميففة التجريبيفففة الةسفففية المتطفففورة، إشففكالية الصفففراه بفففين الففدين 

المعضفل  والعلمانية في الةقيقة لها مفهومان تاريخيان، أحدهما ضي  كفكرة واقعيفة لةفل اإلشفكال

بين الكاثوليكية وبين حركة العلم المتطورة، حيل إن الفكفرة ففي أساسفها ليسف  مضفادة للفدين، بفل 

قيرا، مفع حفل إشفكالية التنفاقا بفين الةقفا،  العلميفة المعروففة وبفين هي تةاول تقديال الدين وتفو

المعتقففدات الدينيففة المههبيففة، وثانيهمففا واسففع كمشففروه حضففاري متكامففل، لففه أبعففادا ومميزاتففه، 

تةاول في منطلقاتها هدم الدين ونسفه واستئصاله مفن المجتمفع. ففالمفهوم األول يرتفد تاريخفه إلفى 

بعفاد الفدين عفن السفلطة إلدا، حيل ههفرت مةفاوثت مفن حركفات عفدة القرن الرابع عشر وما بع

، ،فهتشفويهه مفن قبفل بعفا أدعيا، وعفدم ومكانتفه الزمنية، ث عداس للدين، بل حفاهفا علفى قدسفيته

فففيمكن تسففميته . أمففا المفهففوم الثففاني فهففها النففوه مففن العلمانيففة يمكففن تسففميتها بالعلمانيففة الجز،يففة

لمشروه الشامل المتكامل، الهي يةمل في  ياتفه أبعفادا عدا،يفة للفدين ومفا فهو ابالعلمانية الشاملة، 



 9 

األديففان دينففا وضففعيا ك لففه صففلة بففه، أي ديففن سففواس كففان سففماويا كاألديففان الثالثففة اإلبراهيميففة، أو

كونفوشسفية وهلفم جفرا. فالعلمانيفة الشفاملة ذات لهندوسية والسيخية والجينية والبوذية والتاويفة والا

لتراتيفف  اإلداريففة لمفففردات الةيففاة، ر يففة تشففمل جميففع مناشففو الةيففاة، فكففرا وأسففلوبا األنسففاق وا

أي نفزه القداسفة   Desacralization وسياسفة وفنفا وأدبفا، ويصفطل  عليفه ففي اللبفة اإلنجليزيفة

 (.29مما هو مقدس)

 م( العلمانيففة الشففاملة بلنهففا: 1721)ت Max Weberيبففر األلمففاني فوقففد عففرح مففاكال 

تنتهي إلى تجريد عالمي الطبيعة واإلنسان عفن كفل معفاني القداسفة  المقاصد افية غا،يةصيرورة ثق

 الفطريففة، وأنففه ث أسففرار غامضففة، بففل كففل مففا يتعلفف  بففالوجودين يمكففن تفسففيرا بففالكم الةسففابي 

Calculation  (27.)  وتوقففع مففاكال فيبففر أن الجففدار الفاصففل بففين المملكتففين الدينيففة والزمنيففة

نه صنعة كاثوليكية، وسيكون ثمة عالم واحفد ومملكفة واحفدة، وث بفد للفدين مفن أن  سينهار، مع كو

ر وظهففبجففاست نهايففة الةداثففة فففي أواخففر القففرن التاسففع عشففر، و (.81يجففد موقعففه الخففاص فيففه )

مدرسففة فكريففة نقديففة للعقففل البربففي المتففور  فففي مشففروه الةداثففة، وهففها الةقبففة يمكففن تسففميتها 

اإلنسان بنفسه موته وحتفه بين يدي هها التقفدم الفهي أحدثفه، وهفو ينبف   بكسوح العقل، حيل أعلن

مففن أعبففاس الةضففارة  رتففاحعففن وضففع متففلزم خففان ، يببففي اإلنسففان الفففرار منففه، لكففي يطمففئن وي

، وهفها مفا دففع  Alienation المعاصرة، وهي حالة نفسفية تسفمى ففي علفم اثجتمفاه بفاثغتراص 

م( إلفى القفول بفلن:  الةضفارة تسفل  1999)ت Jean Jacques Rousseauروسفو  جان جون

، ولهفففها تجفففد مفففوا ني الفففدول المتقدمفففة المتطفففورة مفففن الناحيفففة العمرانيفففة (81المفففرس السفففعادة )

والتكنولوجيففة يلجففلون إلففى القففرى والجبففال والمنففا   النا،يففة عففن العمففران والتكنولوجيففا مففن أجففل 

لتطففور الصففناعي الها،ففل. وهففها الةقبففة الراحففة والهففدوس، حيففل أرهقهففم ضففجيج التقففدم وصففخ  ا

 .Postmodernity تعرح بعهد ما بعد الةداثة

هففها التطففور الفكففري البربففي الففهي تشففكل فففي صففورة صففراه بففين المففهاه  والةركففات  

والنظريات المتباينفة، أولفد ففي نففوس الجيفل الجديفد ففي البفرص أيدولوجيفة حتميفة الصفراه بشفتى 

، ونتيجفففة لهفففها الديناميكيفففة الفكريفففة ههفففرت مفففهاه  فكريفففة ضفففروبه بفففين اثتجاهفففات المختلففففة

وأيففدولوجيات ثوريففة فففي السففاحة البربيففة لففتعلن نهايففة التففاريم، وتؤسففال فلسفففة متكاملففة الففر ى 

جديففدة، لتعطففي تفسففيرات ذاتيففة حففول الففدين والسياسففة واألخففالق واثقتصففاد. وبمففا أن الكنيسففة 

والوريفل  تقدات الدينية في تل  الساحة، وفي تل  الفترة،للمعالكاثوليكية البربية كان  هي الةامية 

عن سفلطة  والخارجين Hereticsالشرعي للدين في البرص، والةاكم المطل  لمةاكمة الهرا قة  

الكنيسة، ألنها تدعي أنها تجسد للسيد المسي  على األرض، فسلطتها معصومة، وقد كان  الكنيسة 

فهفي كانف  أول ضفةية لموجفة تلف  دة ففي القفرن الثالفل عشفر، الكاثوليكية المؤسسة الدينية الوحيف

اثيدولوجيات المتباينة، وقد كان  بة  أهم تةديات تواجه الكنيسة في حياتها، ولفم تكفن المسفيةية 

هففي الوحيففدة التففي واجهفف  تلفف  التةففديات، فقففد واجهفف   -أو نقففول حصففرا الكنيسففة الكاثوليكيففة -

وبعفد أن  .الوضعية تل  التةديات المسفتنزفة مفن عصفر الةداثفةاليهودية واإلسالم وحتى الديانات 

معهفا اثتجاهفات الدينيفة التفي اسفتجاب  تقلصف  األيدولوجيات الفكرية التي عاندت الفدين، و خف 

ة، يفلها، برز في الوجود عودة جديدة من أبناس الجيل الثاني إلى الدين، ولفم تكفن عفودة عاديفة  بيع

بري  إلى أهله بعفد ففراق  ويفل لفيال بعفدا أمفل، ولهفها نجفد اثلتفزام تشبه عودة البل كان  عودة 

الشديد بنصوص الدين، والتطبي  الةرفي الهي ث يشفوبه أي نقفن أو خلفل، وهفي حالفة اغترابيفة 

، وهفها العفودة تمثلف  بظهفور حركفة أصفولية دينيفة متشفددة، تفدعو إلفى معروفة في علم اثجتماه

ن، ورففا المشففاريع التففي ث تفتال،م و بيعففة الفدين، مثففل مشففاريع اثلتفزام والتطبيفف  الةرففي للففدي

المسففيةية أوث كبدايففة تاريخيففة، األصففولية . وقففد تنففاول الباحففل الةداثففة والليبراليففة ومففا إلففى ذلفف 

فرز هها النوه من التفكير المتزم ، متمثال بةركة دينية قوية لها مكانتهفا لكونها كان  أول ديانة ت
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 أثر حركة اإلصالح الديني

تطففرق إلففى الكنيسففة الكاثوليكيففة، ومففا عانتهففا مففن مواجهففات عنيفففة مففع الةركففات السففب   

والمففهاه  الفكريففة المتباينففة، لكففن أمففر اخففر أثففار جففدث واسففعا، وضففجة لففم تكففن متوقعففة فففي نظففر 

 .  بالةركفة البروتسفتانتية، عرفف  الكاثوليف ، وهفو انشفقاق حركفة كنسفية أخفرى عفن الكاثوليكيفة

Protestantismلفففوثر اني مفففارتن مفففتعفففود هفففها الةركفففة إلفففى الراهففف  األلMarten Luther 

 يفانجيليففففففةاإلبعففففففدا، وتطلفففففف  عليهففففففا  Lutheranismسففففففمي  باللوثريففففففة  لففففففها ،( م1991ت)

Evangelicalism  كت  المؤسال رسفالة نقفا لمفا تمارسفه الكاثوليكيفة مفن تجفارة بيفع صفكون

. عندما عاد مارتن من زيارته لروما تفهمر مفن الوضفع هنفان،  Sale of Indulgences البفران

وجفد صفورة حيفة لهفها الممارسفات مفن خفالل تصفرفات وفبدأ بةمالتفه ضفد الكنيسفة الكاثوليكيفة، 

م( الهي أرسله البابا إلى الخارس لبيع الصفكون دعمفا 1917)تJohann Tetzelالراه  جوهان 

م( 1921) سففنة. وفففي فففي رومففا St Peters Basilicaبطففرس القففديال يففة إلعففادة بنففاس كاندرا،

(. وأمففففا لفففففع 82) Wittenberg رسففففوم البففففابوي علنففففا ففففي جامعففففة فتنبففففرسمأحفففرق مففففارتن ال

البروتستانتية فننه كما يقول برترانفد رسفل:  نفداس أصفدرا مؤيفدو اإلصفالح الفديني، واحتجفوا فيفه 

Protested م( بلحكففام مجلففال فرمففز1927) سففنةعيففد العمففل فففي أن ي علففى مةاولففة اإلمبرا ففور 
Worms   م( 1919)سفنة(. وفي 88أتباعه خارجون عن القانون )والهي كان قد أعلن أن المصل

والتسعين المعروفة التي سجلها في وثيقة، وعلقهفا  ةالخمس بنوداغدت الدعوة علنية، ونادى لوثر ب

ت الكاثوليكيفففة مواقفففف عنيففففة ضفففد (. وقفففد اتخفففه89)Wittenbergعلفففى بفففاص كنيسفففة فتنبفففرس 

م( بةففرق كتفف  لففوثر، كمففا رمفف  كليففة 1921البروتسففتانتية، فقففد أمففر : البابففا ليففون العاشففر سففنة)

هوت القومية في جامعة باريال أ روحفات لفوثر ففي النفار، وكانف  الترجمفة اإلنجليزيفة للعهفد الال

ففي كلفن، قفد أرسفل  بشفكل خففي الجديد التي أعدها اللوثري اإلنجليزي وليم تيندل، والتفي  بعف  

إلففى إنجلتففرا، إث أن كافففة نسففم هففها الطبعففة سففتة اثح نسففخة صففودرت وأحرقفف  حينئففه مففن قبففل 

وقففد التهمفف  النففار رجففال الالهففوت الباضففبين، بةيففل لففم تبفف  إث نسففخة واحففدة مففن هففها الطبعففة، 

(. وفي مقابفل 89)م( المترجم نفسه وليم تيندل في بلجيكا جيل أحرق هنان مع ترحمته1981سنة)

 ذل  انتهج أشياه البروتستانتية المسل  نفسه تجاا خصومهم من أتباه الكاثولي .

 

 عوامل ظهور حركة اإلصالح الديني

 عديدة وراس ههور الةركة البروتستانتية، يمكن ذكرها على صورة نقا : عواملثمة  

الكنيسففة مففن قضففية بيففع صففكون البفففران شففوه  سففمعة الكاثوليكيففة، ولهففها خرجفف   (1

سلكها الفديني اإلصفالحي إلفى سفل  تجفاري، وهفها بفال ريف  ينفافي أخالقيفات الكنيسفة الكاثوليكيفة 

 الميالة إلى التقشف والرهبانية والزهد، واثبتعاد عن نزوات الدنيا ومفاتنها.

، مففن تيففارات علميففة تجريبيففة، أفكففار عصففر التنففويرلففم تسففتطع الكنيسففة الوقففوح أمففام ( 2

لها أتباه وأشياه في المجتمع البربي، ولم تستطع ففي الوقف  نفسفه اإلجابفة عفن كثيفر والتي غدت 

من التسا ثت العديدة المطروحة، بل كان  تلجل إلى أسلوص العنف والقفوة ففي إسفكات المخفالفين، 

، وعليه فنن الكاثوليكية كان  كنيسة تقليديفة القتل والتعزيرالةبال والتعهي  وبل تجاوز األمر إلى 

 .  وكماتيكية متزمتةد

( انبماس الكنيسة الكاثوليكية في ملهات الدنيا، وتلهفهفا وراس حطفام الفدنيا الفانيفة، ولعفل 8

تةول  وقد  تلييدها المباشر للنظام اإلقطاعي، وكهل  جمع الضرا،  الباهظة خير دليل على ذل ،

وقفد فسفر  لي  متباينفة.الدينيفة إلفى مؤسسفة تجاريفة لتكفديال األمفوال بطفرق متنوعفة وأسفا كنيسةال

المفكر اإلنجليزي الراديكالي الفهي عفان نهايفة القفرن الثفامن  - William Cobbettوليم كوبي  

ههفور الةركفة البروتسفتانتية تفسفيرا ماديفا اقتصفاديا، مفؤداا أن  -التاسع عشر نعشر ومطلع القر

وذلف  بفضفل المفن  الكنيسة تضخم  ثرواتها بصفورة ها،لفة عبفر قفرون العصفر الوسفيو الفديني، 
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(. ومن الفهين 81والهبات ومواريل األثرياس الهين سعوا لكي يضمنوا ألنفسهم قصورا في الجنة )

 Max Weber (89.) وماكال فيبر Karl Marxفسروا هها التفسير كارل ماركال 

 من الرقابة اإللهية. ( كثرة القسال الهين كان ينقصهم الوره والعلم والخوح9

 (.89متعة في األديرة والكهنة السيمونيين)( انتشار مبدأ ال9

( كففون الكنيسففة تمثففل إرادة ل المطلقففة فففي الوجففود، وهففها تقليففل لففدور اإلنسففان وأهميففة 1

 العقل، بل من جان  اخر تكبيل وتقييد لةركة العقل، وإعماله في كثير من الجوان  والنواحي.

ا بففال شفف  وهففهم(، 1991) ةسففنذلفف  فففي  وقففد تففم اإلعففالن عففن( القففول بعصففمة البابففا، 9

 مخالف للعقل.

أنففه ث يمكففن اثتصففال بففاط إث عففن  ففر يفف  منهففا: الكاثوليفف  علففى أسففال  يقففوم مففهه ( 9

بينمففا الكنيسففة البروتسففتانتية تففدعو إلففى كهانففة  القساوسففة، فهففم الوسففطاس الوحيففدون دون غيففرهم.

ال بفاط مفن غيفر حاجفة ، أي أن باسفتطاعة كفل إنسفان اثتصف Universal Priesthoodالجميع 

مدينفة  -حسف  رأي برترانفد رسفل  -إلى قساوسة وسطاس، وهها الةركفة ففي هفها المسفللة بالفهات 

 (.87للةركة اإلنسانية المعروفة)

م( حيفل كفان هفال ينتقفد رجفال 1999)تJohn Huss( تلثر مفارتن لفوثر بجفون هفال 7

المنففي بعفد أربفع  –الكاردينفال بيفران الدين بعنف، فاتهم بالهر قة، وتفم إعدامفه حرقفا، ولقفد أثفار 

ففي مجمفع الفاتيكفان  –لطات الشفيوعية الجبرية تة  المراقبفة مفن قبفل السف عشرة سنة من اإلقامة

م( هففها المسففللة كجريمففة ارتكبتهففا الكنيسففة الكاثوليكيففة، حيففل قففال:  1719 -م1712الثففاني بففين ) 

تكففر عفن خطايفا واثفام ارتكبف   -يا السفابقةتشيكوسفلوفاك –يبدو أن الكنيسة الكاثوليكية ففي بفالدي 

باسففمها ضففد حريففة التففدين فففي أزمنففة غففابرة، والكففاهن هففال الففهي أحففرق فففي القففرن الخففامال 

 (.91عشر )

يقول كرين:  كفان  ( البعد القومي كان له األثر الواض  في ههور حركة مارتن لوثر،11

ى غيفرا، ويقصفد بفهل  علفى وجفه لوثر وراس دعوته اإلصالحية قوميا يفضل الجفنال األلمفاني علف

الخصوص اإليطاليين، وهها ما نالحظه من خفالل مفا كتبفه لفوثر باللبفة األلمانيفة، حيفل يقفول ففي 

إحففدى رسفففا،له: لقفففد حفففان الوقففف  لكفففي يكفففف الشففع  التيتفففوني عفففن أن يكفففون دميفففة ففففي يفففد بابفففا 

 وثمة أسباص عديدة، فلعل ما ذكرناها تعد أبرزها. (.91روما )

، بفدأت سفنةاق بين الكاثولي  والبروتستان  أشعل حروبفا  احنفة دامف  ثالثفين هها اثنشق

 (.92م( بعففد أن دمففرت اقتصففاد ألمانيففا بمعاهففدة فيسففتباليا)1199م( وانتهفف  سففنة)1119مففن سففنة)

وشففهدت فرنسففا أيضففا فففي النصففف الثففاني مففن القففرن السففادس عشففر حروبففا دينيففة مزقتهففا بففين 

(. ويةففدثنا مةمففد كففرد علففي بقولففه:  كمففا 98والكاثوليفف ) اإلصففالحيين Huguenotsالهوجونفف  

أهل  الكاثوليف  مفن البروتسفتان  ففي مهبةفة سفان  بفارتملي ما،فة ألفف إنسفان علفى أدق تعفديل... 

وكففالةرص التففي أثارهففا الكاثوليفف  علففى البروتسففتان  المفففر ين فففي  لفف  اإلصففالح فقتففل ما،ففة 

فففرد مسففيةيا، اس إلففى الكنيسففة إلزاميففا... كففان كففل يقففول كازانوفففا:  كففان اثنتمفف (.99ن ألفففا)ووسففت

واعتبففر اثنشففقاق والهر قففة اللففهان واجهففا المعاملففة الوحشففية نفسففها التففي تعرضفف  لهففا فففي هففل 

األنظمة الدكتاتورية الةديثة، وعلى نةو منتظم إصالحا للمسيةية أو ردة  ا،فية إلى نقاس األصل، 

   (.99ث رفضا له )

 

 

 

 وتستانتيةانشقاق الحركة البر

  الةركففة إلففى الففداخلي، فقففد انشففق ظي والتفففرقشففتسففلم الةركففة البروتسففتانتية مففن التولففم 

 مهاه  وحركات متعددة، نهكر أهمها بنيجاز:
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  حركة كارلستاد، وهو زميفل مفارتن لفوثر، حيفل أعلفن األول معارضفته

تين يعنفف م(. وقد نشر بعد ذل  توماس مونتزر كراس1922العلنية للوثر بجامعة وتنبرس)

 .(91)فيها على لوثر، مسفها اراسا

  الكالفينيةCalvfinism  نسبة إلى الراهف  الفرنسفي جفون كفالفنJohn 

Calvin كتاص أنظمة الديانة المسفيةية  م(، وهو صاح 1919)تThe Institutes of 

The Christian Religion (99.) 

  الكففويكرزQuakers (99أو جماعففة األصففدقاس، أسففال الةركففة ت )  لفف

جورس فوكال ففي إنجلتفرا منتصفف القفرن السفابع عشفر، وقفد كانف  الةركفة تمفردا علفى 

 الكالفينية.

 المسفتقلون )مفن أبرشفية( األبريشيون Congregationalism  بزعامفة

 م(.1991-1999بننجلترا بين عامي ) Robert Brownروبرت براون 

  األراسففففتيةErastianism  أسسففففها تومففففاس السويسففففريThomas 

Erastus م(، تمففردت علففى الكالفينيففة، ولعففل السففب  الففر،يال فففي تمففرد أغلفف  1998)ت

الةركفففات علفففى الكالفينيفففة، أن األخيفففرة دعففف  إلفففى حكومفففة دينيفففة أيدولوجيفففة كهنوتيفففة 

Theocracy. 

  المنهجية اإلنكليكانيةMethodism  أسسها جون ويزلفيJohn Wesly 

 هجيفففة عرفففف  بالمشفففيخينبفففننجلترا، ثفففم انشفففق  حركفففة أخفففرى مفففن المن م(1987سفففنة)
Presbyterians. 

 البيوريتان المتطهرون Purtian 

  األسقفيونEpisco Palians  . 

   تالمهة المسيDisciples of Christ (97.) 

س فففي هيكلففة الكاثوليكيففة هففها التمففزق والتشففت  فففي بنيففة المسففيةية علففى وجففه العمففوم سففوا

مفن المفهاه  والةركفات المنشفقة  يتضف كمفا  بسب  تمرد مارتن لوثر، أو في هيكلة البروتستانتية

األسففباص، حتففى تففتم  تلفف مراجعففة ودراسففة رغبففة جديففة فففي أتباعهففا أولففد فففي نفففوس النفففة الففهكر، 

بشفكل عفام، تظهفر  فلسففة الفكفر الفدينيمعالجة المشكلة قبل تفاقمها، وعندما يةد  شيس كهها ففي 

لةداثة والليبرالية، وإلى اثلتزام الةرففي رفا مشاريع امتدينة تدعو إلى تقليدية حركات أصولية 

بنصوص الدين من غير تطرق إلى تفاصيل األمور وجز،يات المسفا،ل. يقفول جيفل كيبفل:  يفؤر  

علففى وجففه العمففوم لسففنوات  Fundamentalism للظهففور العمففومي لمصففطل  السففلفية األصففولية

م( فففي 1711)سففنةمففن العشففرين، وههففر علففى إثففر ذلفف  نشففر سلسففلة اثنففي عشففر مجلففدا انطالقففا 

أمريكا، تة  عنفوان األصفول، تضفم تسفعين مقالفة... ووزعف  النسفم مجانفا، وهفي ثفال  مليفون 

 حركففة األغلبيففة األخالقيففة بلمريكففا اوأفضففل مففن يمثففل هففها التيففار الفهي نةففن بصففدد (.91نسفخة )
Moral Majority. 

          

 

 Moral Majorityحركة األغلبية األخالقية 

 ركفة بلمريكفا، أسسفها جيفري فولويفل ههفرت هفها الةJerry Falwell 

، األصففولية Evangelismم(، وللةركففة أسففماس عديففدة، منهففا: اإلنجيليانيففة 1797سففنة )

كانففف  منظمفففات  م(1797) سفففنة. فبةلفففول  Traditionalismوالتقليديفففة  (91السفففلفية)

، قففد تلسسفف ، وهففي ليمففين المسففيةي الجديففدالتةففرن اثجتمففاعي الر،يسففة الففثال  التابعففة ل

األغلبية األخالقية، والصوت المسيةي الجديد، والطاولة المستديرة الدينيفة، لكفن األغلبيفة 

األخالقية استطاع  أن تقفز بسرعة، ودخل  السفاحة بصفورة عيفر عاديفة، فففي غضفون 
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هففها الةركففة أنهففا تضففم ثالثما،ففة ألففف عضففو، بيففنهم سففبعون ألففف  سففنة واحففدة زعمفف 

 عبارة عن مؤسسة دينية سياسية، تتللف من ثال  وحدات ر،يسة: الةركةو (.92قال)

 األولى: وحدة تبطي الجان  التربوي اثجتماعي األخالقي.

 الثانية: وحدة تبطي الجان  السياسي.

 .(98)الثالثة: وحدة تبطي الجان  القانوني

 

وتةففد  كيبففل عففن جيففري فولويففل مؤسففال المففهه ، بلنففه كففان مففن أسففرة ريفيففة لففم تكففن 

م(، وكفان يتعفا ى الشفراص، ومفات مفن 1781)سفنةوقتفل أبفوا أخفاا بةمية دينية خاصفة،  عروفةم

م( دخفل 1791)سفنةتشمع الكبد، وهل جيري بدون ممارسة دينيفة حتفى سفن الثامنفة عشفرة. وففي 

م( كنيسته 1791)أنشل سنةمعهد التكنولوجيا، ليصب  مهندسا ميكانيكيا، لكنه تةول ليبدو قسيسا، و

م( و)أسففمعي يففا 1791مففن أشففهر كتبففه )الظففاهرة األصففولية  (99مففاس رود)واها تالخاصففة سففم

 .م(1791أمريكا 

 مبادئ األغلبية األخالقية

 .، وكونه المرجعية الوحيدةعصمة الكتاص المقدس المطلقة( 1

نصففوص العهففدين القففديم والجديففد، بففل وكففل عبففارة وإشففارة وحففرح وحففي إلهففي ( 2

 معصوم.

كمففا -يقففول أبففو األصففولية  ئفف  الففهين لففم يعتنقففوا هففها المعتقففد.التبشففير مففن أجففل أول( 8

جوايفف  مففودي:  أنظففر إلففى هففها العففالم نظففري إلففى سفففينة  -يصفففه جففورس مارسففدن 

مةطمة، ل أعطاني قارص النجاة، وقال لي: مفودي، أنقفه مفن اسفتطع  ، ومعفروح 

مقفدس كما يقفول مارسفدن: أن مفودي يركفز بصفورة مفر فة علفى مرجعيفة الكتفاص ال

ض هفو رأما مؤسال الةركة فولويل فيقول:  إن هدفنا الوحيد على هفها األ .(99فقو)

معرفففة المسففي ، وجعففل الخففرين يعرفونففه، كففوني مؤمنففا بالكتففاص المقففدس أجففد مففن 

المسففتةيل التوقففف عففن التبشففير برسففالة الخففالص التففي يةملهففا إنجيففل يسففوه المسففي  

 (.91بش  اخر )

، وكهل  رفا بها المؤسسات اإلصالحية رالية التي تناديمعارضة الةداثة والليب( 9

يقففول غففاري نففور ، مففدير معهففد اثقتصففاد المسففيةي بمدينففة  التعدديففة بكففل أشففكالها،

تكسففاس:  إن أي نففوه مففن التعدديففة الدينيففة أو األخففالق الثقافيففة أو السياسففية يففوازي 

وإن كففان  ،(99.)اإليمففان بتعففدد اللهففة، ويكففون بالتففالي ضففربا مففن ضففروص الوثنيففة 

ألن التيار الر،يسفي للةركفة ينففي مثفل هفها التصفريةات، ويفؤمن بالتعددديفة الدينيفة، 

 بيعة البيئفة األمريكيفة المتنوعفة تقتضفي مثفل هفها المواقفف، ففال يمكفن حمفل النفاس 

قسففرا علففى اعتنففاق األصففولية البروتسففتانتية لفولويففل، حيففل يقففول فولويففل:  علينففا 

المساواة في التعلم، وففرص العمفل متفوافرة لجميفع األمفريكيين  التشديد على أن تكون

... األغلبيففة األخالقيففة تففدعم  أو العففرق أو الففدين أو المعتقففد ببففا النظففر عففن الجففنال

الةففديل،  رجميففع نظريففات العصففرفضففوا كففهل   وقففد (.99 )بشففدة أمريكففا التعدديففة 

عن أتبفاه الةركفة  Hofmann تةد  هوفمان، اثةةدلكونها من نتاجات الليبرالية وال

نظريفففففة الخلففففف  اإللهيفففففة بقفففففا،ال:  واشفففففتهروا أيضفففففا بفففففرفعهم شفففففعار مفففففا سفففففموا 

Creationism  ردا على نظرية النشفوس واثرتقفاسEvolution  المبتهلفة التفي نفادى

، وصفف الفرأي العفام في منتصف السبعينات من القرن العشفرينف  (.97بها دارون )

م( أههففر استقصففاس للففرأي 1799)سففنة نجيليففة، ففففيأمريكففا بالسففلفية األصففولية أو اإل

، أن نسففبة اإلنجيليففين  Christianity Today ة اليففوميالعففام أجرتففه مجلففة المسففية

والمالحفع أن  (.11)%88م( زادت النسبة إلفى 1791)سنةبينما في  %(، 22)كان  

وحتفى شفر بدايفة القفرن الثفامن ع همن األصولية الدينية في الوثيات المتةدة األمريكية

اسففتفتاس قففام بففه  إلففىواسففتنادا  فففي صففعود وصففمود وتجففهر وانتشففار. الوقفف  الةاضففر
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لففم يكونففوا  الففهين شففملهم اثسففتفتاس % 91 األمففريكيينأكثففر مففن نصففف غففالوص، فففنن 

جاهزين ثنتخاص شخن ملةد ر،يسفا للجمهوريفة... ففيمكن أن يصفوت البروتسفتان  

% 99يصففوتون لصففال  الملةففد بسففنبة  %، أمففا الكاثوليفف  فقففد19ضففد الملةففد بنسففبة 

ركففففزت الةركففففة علففففى القضففففايا األخالقيففففة، والمسففففا،ل اثجتماعيففففة، وقففففد  (.11)

 والسلوكيات العامة، ومن هها القضايا والمسا،ل:

منع اإلجهاض لكونه قتال يخالف تعفاليم المسفي ، وقفد أنشفل المؤسفال بيتفا  (1

 .للنساس الةوامل لمنعهن من اللجوس إلى عملية اإلجهاض

قلفففع اليفففات الفجفففور، والجفففنال الهفففابو، والفففدعارة السفففاقطة، وتشفففجيع  (2

وففي  م( خمسفما،ة ألفف دوثر لتطهيفر بفرامج التلففاز.1791)سفنةالخطوبة، وقد صفرف  

 (.12شهر واحد استطاع  الةركة أن تجمع مبلغ مليون دوثر أمريكي) غضون

تةففدة التركيففز الشففديد علففى األسففر التففي تفككفف  فففي مجتمففع الوثيففات الم (8

 األمريكية.

بمنفع تفدريال نظريفة التطفور العضفوي الفداروني ففي المفدارس  المطالبة (9

 والمعاهد.

المواقففف المتشففددة فففي مجتمففع منةففل، سيسففب  ردود فعففل  اوث ريفف  أن اتخففاذ مثففل هففه

تراجع في تقدم الةركة، ومن هها المواقفف المتزمتفة من العنيفة، وسيؤدي بطبيعة الةال إلى نوه 

أن يقسففموا اليمففين قبففل تعييففنهم علففى اعتنففاقهم ألفكففار  نففه كففان علففى معلمففي الجامعففةأالمتشففددة، 

الكتفاص  ةالمؤسسة، وث بد أن يكونوا قد التقوا المسي ، وتعمفدوا أي ولفدوا ثانيفة، ويؤمنفون بعصفم

(، وبلبف  بهفم أصفوليتهم إلفى درجفة أن سفموا كليفة 18المقدس، وبنظريفة الخلف  اإللهفي ل نسفان)

ة اإليمفان التابعفة لجامعفة اورال روبفرتال، وكفان علفى الطلبفة أن يوقعفوا تعهفد شفرح الط  بمدين

في الةرم الجامعي، وفي الةيفاة  يبطي بدقة  ول ثياص الفتيات، وشعر الصبيان، وبضبو األخالق

درن مفن اسفم الةركفة يفهها ما دفع مؤسسها إلى تلسيال حركة جديدة أقفل حفدة، و .(19بوجه عام)

دور فعفال ففي القضفايا  لهفها المؤسسفةكفان ن بفل، سياسفيالعلفى الصفعيد ة الةريفة. الجديد، فيدرالي

م( 1791السياسية، فهفي التفي انتخبف  جيمفي كفارتر للر،اسفة األمريكيفة، وانتخفاص رونالفد ريبفن)

مرتين كان بواسطة التلييفد الواسفع مفن قبفل الةركفة األصفولية اإلنجيليفة، وهفها واضف  مفن خفالل 

فنن على األمريكيين، ومن مسؤوليتهم انتخاص قفادة يةكمفون أمريكفا بعفدل قول جيري المؤسال:  

ريبن بعد فوزا ففي اثنتخابفات لر،اسفة أمريكفا:    وردد ذل  رونالد  (19في صرا  ل ونهجه )

 (.11إنه ببير الدين فنن الديمقرا ية األمريكية ث يمكن أن تستمر وتزدهر )

دما تقتفرص نهايفة ر،اسفتهم إلفى مسفللة كسف  ويعود حماس ر وسفاس أمريكفا، وخاصفة عنف

الجماهير، ولعله يرتد إلى أسباص دينية، فاألسباص يكتنفها البمفوض بعفا الشفيس، فرونالفد ريبفن 

م( كان فيها ما يشفير إلفى هفها النقطفة، حيفل قفال:  لقفد كفان اعتقفادي 1792)سنةعندما ألقى كلمة 

حفدة، وأن تصفةيةا إلهيفا شفاس أن يضفعه هنفا  دا،ما أن هها البلد المبارن قد وضع هو بخاصة على

كلهفا بةف   في هها القارة الكبيرة بين المةيطات لكي يتمكن كاففة البشفر الفهين يشفعرون ففي الفدنيا

م( عفام 1798)سفنةوفي غمفرة هفها كلفه سفيجعل مفن خاص ل يمان والةرية، وأن يعثفروا عليفه...

م( حيفل مفدح الفدين، 1772)سفنةتخابيفة الكتاص المقدس، وقد فعل ذل  جورس بون في حملتفه اثن

، وأمفا بفون اثبفن فهفو متفدين ممتفاز، يتضف  ذلف  مفن خفالل مةاضفراته وأنه سر عظمفة أمريكفا

 .وخطبه ولقاساته ومواقفه وزياراته وتصريةاته

 أسباب ظهور الحركة

 أهمها: من، األغلبية األخالقية ثمة أسباص عديدة وراس ههور حركة

ي عففالم متةضفر خففان ، ومفن ثففم الففرار إلففى شفعور النفاس بففاثغتراص فف (1

الةيففاة السففاذجة النا،يففة عففن ضففجيج التكنولوجيففا المتقدمففة، تةففد  هوفمففان عففن المجتمففع 

(، مما دفع الناس إلى 19الصناعي المعاصر الهي أحد  تةوث ها،ال في الةياة اإلنسانية)

طملنينة، وحفاجتهم للسفكينة التعبير عن:  تفاقم هموهم الهاتية، وامالهم الخا،بة، وفقدانهم لل



 11 

اسففتياسهم مففن الةتميففات الخفيففة لتقففدم تكنولففوجي ث يمكففن ضففبطه بعففد، وواثسففتقرار، 

(. ويؤكفد هفها 19تهم للشرا الهي أصب  فضيلة، وللمادية التي رفع  صنما يعبد )سومناو

الةقيقففة مةمففد أسففد بقولففه:  إن بففدس عصففر الصففناعة، وضففجيج التقففدم المففادي المففده ، 

لبشر نةو منافع جديدة، وهكها سفاهم ذلف  كلفه ففي إحفدا  الففراس الفديني الفهي تفال وجها ا

 (.17ذل  العهد في أوربا )

علففى المعففاني الروحيففة، ولهففها لمففا زار توكفيففل الفرنسففي   بيففان المففادة (2

الليبرالي أمريكا في مطلع القرن التاسفع عشفر لدراسفة تنظفيم السفجون فيهفا، كتف  رسفالة 

م(، وذلف  1989-1991) Democracy In Americaة ففي أمريكفا بعنوان الديمقرا يف

بعد عودته إلى و نه:  ساور توكفيل مخاوح مفن أن تتمفادى أمريكفا ففي غمفرة العظمفة، 

(. وكفان مفن نتيجفة  بيفان المفادة علفى 91وتعلي من قدر البايات المادية على الروحية )

تماعي، بةيل بنفى كفل إنسفان الروح ضياه معاني الة  واثخوة والصداقة والتآلف اثج

عالما خاصا به منفصال عن بقية الناس، ولهها نلفي في البفرص وبعفا البلفدان المتطفورة 

هاهرة غريبة، وهي لجوس النفاس إلفى الةيفاة البدا،يفة السفاذجة، وذلف  بفالعي  ففي القفرى 

باتففا النا،يففة عففن المففدن، والتففي ث تفتففل تةففتفع بثقافتهففا اثجتماعيففة، كتفف  ياسففوناري كوا

قبل موته بعفام:  لقفد انفصفل النفاس  (91)م(1791)ت Yasunari Kawabataالياباني 

بعضففهم عففن بعففا بجففدران مففن المسففل  سففدت الطريفف  أمففام التواصففل والةفف ، وهففزت 

 (.92الطبيعة باسم التقدم )

التفسم اثجتماعي واثنةالل الخلقفي وتفكف  األسفر، ولهفها ربمفا سفمي   (8

وإصففرارا للمضففي قففدما فففي معالجففة تلفف  المشففاكل يففة، تلكيففدا الةركففة باألغلبيففة األخالق

ولعل من أهم القضايا التي ركزت عليها الةركة هي قضية اإلجهاض المتفشية  العويصة.

 في أمريكا.

سة  الدولفة اثعتفراح الرسفمي بالفدين ففي أمريكفا، بفل اثعتفراح بهفا  (9

ةركفة، لكونهفا خرجف  لاثقافيا ضمن إ ار الةريات الدينية، وهها بفال ريف  عفزز وجفود 

من اإل ار الرسمي الةكومي، إلى إ ار شعبوي اجتمفاعي، وقفد أشفار كازانوففا إلفى هفها 

الظاهرة بقوله:  استطاع  الكنا،ال والفرق الدينية غير المعترح بها في معظم الفدول أن 

 (.98تضمن بقاسها بمواجهة التيارات المعلمنة أفضل مما فعل  الكنيسة المعترح بها)

ون المؤسسففة مؤسسففة سياسففية، فننففه يبففدو أنهففا وسففيلة لففدعم سياسففة ولكفف (9

، وأمريكا التي غدت سيدة العالم كواقفع متةقف  فعفال،  Americanization مأمركة العال

تؤيد هها الةركة بكل قوة، مع كونها حركة أصولية تقليدية متزمتة، بل تتباهى بها، ولعفل 

كمفا سفب  ذكرهفا مفع اإليطفاليين، فكلنهفا الةركة من  رح خفي تقتفي خطة مارتن لفوثر 

تريد انتزاه السلطة الدينية من األوربيين، لتبقى في أرض الةرية والعدل، وهم يقصفدون 

، ألن جميع الجماعفات البروتسفتانتية متفقفة علفى مناهضفة البابويفة، فهفي بال ري  أمريكا

وقفد حفهر  .(99بابفل)تنظر إلى الكنفا،ال الكاثوليكيفة علفى أنهفا المسفي  الفدجال أو عفاهرة 

البروتسفتان  ففي أمريكفا  -وهو أبو الالهوت األمريكي الليبرالفي –القال هوراس بوشفيل 

قفففا،ال:  إن الخطفففر األول هفففو البربريفففة وبعفففدها تفففلتي الكاثوليكيفففة، وربمفففا قفففد أضفففاح: 

من الواض  أن روما ث تزال تةتفع بةقها في اختيار الر،اسات (. 99وكلتاهما إيرلندية )

ريكية الكاثوليكية، ولهها أنكر األص )ندجين ( بمساندة الهامشين واإليرلنفديين بففرض األم

األسففقفية معتبففرا أنففه فاقففد الصففالحية فففي سففيطرته علففى الكنيسففة، وأنكففر سففلطة )كففارول( 

 .(91نيويورن، ألنه حصل على سلطته من جهة أجنبية، وهي روما)

، فال ش  أنها كان  أشفد أو الشرقية فيتيةأما بالنسبة لألصولية التي ههرت في أوربا السو

تة  و لة النظام الشيوعي، ولهها كفانوا يطلقفون علفى تلف  الكنفا،ال مضطهدة تزمتا لكونها كان  

كفارول ففويتيال أسفقف  ربكنا،ال الصفم ، خاصفة ففي بولنفدا، خوففا مفن النظفام المفهكور، ولمفا زا

يفتكلم أمفام الكنيسفة كلهفا وأوربفا والعفالم، م( قال:  هها البابفا ات ل1797)سنةمسقو رأسه  وفاكراك
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عفففن هفففها األمفففم وهفففها الشفففعوص المنسفففية ففففي البالففف  مفففن األحفففوال، إنفففه ات ليصفففر  بصفففوت 

(. وفففي تشيكوسففلوفاكيا السففابقة كانفف  كنا،سففها أسففوة بلخواتهففا مضففطهدة، وبعففد ثففورة 99مففدوي )

وكانف  تراتيلفه تسفمع مفن  المخمل، وجفه الفر،يال هافيفل دعفوة رسفمية للبابفا يوحنفا بفولال الثفاني،

بعيد، وهكفها موعظتفه تبثهفا كاففة مكبفرات الصفوت، وعلفى ذروة مرتفعفات المدينفة تمثفال سفتالين 

 (.99الهي كان يوما من األيام عمالقا في أعين تل  الشعوص المنسية)

حظففة المباشففرة مففن سففرد هففها األحففدا  تففدل علففى أن النظففام الشففيوعي تففرن فراغففا والمال

طع سدا، أث وهو الجان  الروحي في اإلنسان، ولفم يسفتطع قلفع اإليمفان الفديني مفن واسعا، لم يست

تل  البقاه، مفع مفا كفان يملف  مفن سفلطان القفوة وقفوة السفلطان، والةقيقفة أن التفدين نزعفة فطريفة 

 Max Schelerقويفففة ففففي اإلنسفففان، ث يمكفففن اثنفكفففان عنهفففا، يقفففول مفففاكال شفففللر األلمفففاني 

اإلنسففان الدينيففة أصففيلة وأولويففة، ولففم تنففتج عففن تجففارص غيرهففا، ألن م(:  إن تجربففة 1729)ت

(. وتةفد  97اإللهي مفهوم ينتمفي إلفى مجموعفة المعطيفات األكثفر بدا،يفة مفن الفوعي اإلنسفاني )

تيجر عن تجربته الشخصية قا،ال:  لقد ولدت بعد القرن التاسع عشر، وقد لوس البولوني الكاردينال

والفدكتور فرويفد واينشفتاين واخفرين، أن هفها كلفه غيفر متماسف ، وث تعلمنا مفع الملتةفي مفاركال 

يسفففتطيع الصفففمود، وقفففد رأينفففا بفففلم أعيننفففا، وبعفففد أن جفففرى تجريبفففه علينفففا، لمفففاذا ث يصفففمد وث 

 Samuel Pصففففمو،يل هففففانتجتون  ذكففففر الكاتفففف  األمريكففففي المعففففروح(. و91يتماسفففف  )

.Huntington (1779أنه:  في سنة )أعمارهم أقل من خمال وعشرين  من الروس ممن %81م

إلى اثعتقاد واإليمان باط، وعفدد الكنفا،ال النشفيطة ففي موسفكو  Atheismسنة عادوا من اإللةاد 

أصفب  القفادة قد م(... و1778م( إلى سنة)1799زاد من خمسين إلى ما،تين وخمسين، ما بين سنة)

ديميفر بفوتن الفر،يال الروسفي فهفها فال (.91السياسيون يةترمون الدين ويساندونه بشكل رسمي )

 يضع الصلي  في عنقه، ويستبدل النشيد اإليماني بالنشيد الو ني اإللةادي.

فنن إقةام الدين في كل مفردة من مفردات الةياة العامة وتفاصيلها وجز،ياتهفا مفن  وعليه،

ادة غيففر ضففرورة، ورفففا معطيففات الةيففاة المتطففورة، وإهمففال النزعففة اإلنسففانية الميالففة إلففى المفف

، الةيففاةمسففار والتجربففة الةسففية، تطففرح وخطففل كبيففر، وفففي مقابففل ذلفف  فففنن إقصففاس الففدين عففن 

وانتزاه سلطانه الروحي الوجداني الشفاح من القل ، وعدا تراكمفات خرافيفة أسفطورية، تطفرح 

اخفففر يرتكبفففه الطفففرح المقابفففل، وث ريففف  أن اتخفففاذ مثفففل هفففها المواقفففف المتشفففددة تجفففاا القضفففايا 

لمهمة ففي الةيفاة، وعفدم الوصفول إلفى الةفوار والتففاهم والتثفاقف الةضفاري، سفيفرز المصيرية ا

 رفا ثالثا قويا سيطرح نفسه كبديل ممتفاز لجميفع األ فراح المتنا ةفة، وهفها البفديل هفو الةركفة 

، وهففها لففيال حكففرا علففى المسففيةية، بففل إنهففا هففاهرة عامففة فففي جميففع المتشففددةالدينيففة األصففولية 

 .األديان

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهوامش
نظر تفاصيل هها المسللة ومناقشتها: البيروني، أبو الريةان: في تةقي  ما للهند من ي (1

م(، 1799هفـ،1899 مقولة، مقبولة في العقل أو مرذولة) الهند، مطبعة مجلال دا،رة المعارح العثمانيفة،

للثقافة والفنون  كولر، جون: الفكر الشرقي القديم: ترجمة كامل يوسف حسين) الكوي ، المجلال الو ني

بفففدوي، عبفففد الفففرحمن: ربيفففع الفكفففر اليونفففاني )القفففاهرة، مكتبفففة النهضفففة . م(1779هفففـ،1911والداص، 

فتاح، عرفان عبفد الةميفد: المفدخل إلفى معفاني الفلسففة) بيفروت،  .وما بعدها 99م(ص1717المصرية، 

 وما بعدها. 11م( ص1797هـ،1917دار عمار، 
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هففي اللبففة المقدسففة Latin Language تينيففة  لكففل ديففن لبففة خاصففة مقدسففة، فالال (2

للكنيسة الكاثوليكية لتلدية الشعا،ر الدينية، مع مالحظفة أخفرى مهمفة، وهفي أن اللبفة اليونانيفة هفي اللبفة 

 .Orthodoxالمقدسة للمسيةيين األرثوذكال 

تعني العالمية، ألنها الديانة األم للمسيةيين، ويعد كفل مفن ث  Catholic الكاثوليكية  (8

يسففل  مسففلكها هر قيففا أي منةرفففا وضففاث، وهففها مففا حصففل ألشففياه تلفف  الةركففات التففي أسففقط  هيبففة 

 .Heresies الكاثوليكية وسلطانها، فعدوا هرا قة

رسل، برتراند: حكمة البرص: ترجمة زكريا فؤاد ) الكوي ، المجلال الو ني للثقافة  (9

 .2/17م( 1798هـ،1918والفنون والداص، 

مصطل  يشير إلى حقبة ما بعد القروسطية التفي اسفتبرق   Renaissanceالنهضة  (9

قرنين من الزمان في أوربا، وقد أعلنف  الةركفة القطيعفة الكاملفة الشفاملة مفع تلف  الةقبفة المظلمفة، دينفا 

الالتيني، وقد استمر هفها -كي اليونانييوثقافة وسلوكا ومنهجا وفكرا، مع الدعوة إلى إحياس األدص الكالس

)بيفروت،  ايمفد شفالقرن الثامن عشر. انظر: هارفي، ديفيد: حالة ما بعفد الةداثفة: ترجمفة مة اثتجاا إلى

 .921م( ص2119، 1المنظمة العربية للترجمة،  منشورات 

 .292هارفي: حالة ما بعد الةداثة ص (1

7) Samuel Enoch, Stumph:Philosophy, History and Problems (New York, Mc 

Graw-Hill, 1989).P.403. 

كففرين، برينتففون : تشففكيل العقففل الةففديل: ترجمففة شففوقي جففالل )الكويفف ،  (9

 .111-197م( ص1799هـ،1919، المجلال الو ني للثقافة والفنون والداص

: ترجمفة  9،  ران ، ول: قصة الفلسفة من أفال فون إلفى جفون ديفويودي (7

 .919م( ص1799هـ،1919،  فت  ل المشعشع ) بيروت، مكتبة المعارح

المجلال ، جيمال: عندما تبير العالم : ترجمة ليلى الجبالي ) الكوي ، بيرن (11

 . 881م( ص1779هـ،1919، الو ني للثقافة والفنون والداص

11) Sigmund, Freud: The Future of an Illusion; Translated by: W.D. 

Robson Scott (London, The Hogarth, press, 1962) P.34. 

12) Great Books of the Western World (Chicago, 1990) Vol. 55.P875. 

المجلففال الكويفف ، ( أ.م.بوشنسففكي: الفلسفففة المعاصففرة فففي أوربففا: ترجمففة عففزت قرنففي )18

 .119م( ص1772هـ،1998الو ني للثقافة والفنون والداص، 

 .71( المرجع الساب  ص19

 Thomas Aquinasي ( مفن أبفرز مفكفري مدرسففة الفلسففة األسفكوث،ية تومففاس األكفوين19

 م(، الهي حاول إقامة صلة بين الدين والعقل.1299)ت

 .29( بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوربا ص11

( جففيمال، إيففان: الظففاهرة اثجتماعيففة مففن بارسونففـز إلففى هابرمففاس: ترجمففة مةمففد حسففين 19

 .11م( ص1777هـ، 1917المجلال الو ني للثقافة والفنون والداص، الكوي ، غلوم )

التفي ههفرت  American Revolutionالمؤرخين إلى الثورة األمريكيفة أشار عدد من ( 19

، ولكفن الةقيقفة أن األولفى كفان الطفابع القفومي الفو ني ضفد اثسفتعمار اإلنكليفزي قبل الثفورة الفرنسفية

ركفة عليها  اغيا، ولفم تكفن ثفورة فكريفة، بخفالح الثانيفة التفي قامف  أساسفا علفى أفكفار المتنفورين، كة

 فكرية عامة غير منتظمة.

( حركة التنوير حركة غير مؤسساتية، ضفم  ففي إ ارهفا جماعفات مختلففة متباينفة، مفن  17

نقففاد دينيففين، وثففوار سياسففيين، ودعففاة اجتمففاعيين إصففالحيين، وفالسفففة عقليففين، جمعففتهم جملففة مبففاد ، 

والجبرافيفة واللبويفة، واثعتقفاد بفدين منها: الدعوة إلى اإلنسانية بةيل تجاوز األشكال العرقية والدينية 

  Cant Immanuelمن صنع العقل، وهفو الفدين الطبيعفي. يعفرح الفيلسفوح األلمفاني عمانو،يفل كانف  

التنوير قا،ال:  هو خروس اإلنسفان مفن ربقفة القصفور النفاجم عفن نفسفه ذاتهفا، والقصفور هفو عفدم قفدرة 

وتتةمل النفال جريرة هها القصور عندما ث يكمن المرس على استخدام عقله من دون توجيه امر  اخر، 

سببه في نقن العقل، بل في العزم والتصميم والجرأة علفى اسفتخدام عقلفه مفن دون توجيفه امفر  اخفر، 

ولفتكن جريئفا علفى  Supere audeوعلى هها فالشعار اثنتخابي في عصر التنوير هفو: عليف  بفالجرأة 

م( 2119،  : ترجمففة مةمففد جديد)دمشفف  2،   د اإلسفالماسفتخدام عقلفف   هففاغمن، لودفيفغ: مسففيةية ضفف

 . وانظر كهل  باللبة اإلنجليزية: قاموس الفلسفة:191-199ص

 Vasey and Foulkes: Dictionary of Philosophy (London, Glosyou, 

1990) P 265. 

 .89-89اثة ص\( هارفي: حالة ما بعد الةد21
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 .199( كرين: تشكيل العقل الةديل ص21

البرص أنه كفان ففي بفاريال وحفدها خمسفون ألفف ملةفد ففي القفرن السفابع عشفر،  ةذكر مؤرخ (22

 .111-197وانظر ما قال كرين في تشكيل العقل الةديل ص

 .919( هارفي: حالة ما بعد الةداثة 28

( الفريسففيون هففم  فقهففاس الشففريعة المجففددون، وهففي فرقففة دينيففة يهوديففة ههففرت أثنففاس ثففورة 29

ق.م( وبقي  نشيطة إلفى القفرن األول مفن العهفد المسفيةي، 119الناجةة حوالي)  Hasmonean هاسمونيان

أي المعتزلة. ومن هنفا   Separatistsوباللبة اإلنجليزية   Perushin اشت  اسم الفريسية من الكلمة العبرية

هفؤثس م( المستشفرق المجفري فرقفة المعتزلفة ففي اإلسفالم ب1721)ت Ignaz Goldziher ربو كولد زيهر 

نظفر بتفصفيل حفول هفها الفرقفة: يالمعتزلة في اليهودية، من خالل التركي  الخارجي، والمضاهاة السفطةية، 

 موسوعة األديان باللبة اإلنجليزية:

Mircea Eliand: The Encyclopaedia of Religions (New York, Macmillan, 

1987) Volume 11, P 269. 

 

25) Bryan, S.Tarner; Theories of Modernity and Postmodernity (London, 

Saga, 1990) P 16. 

 .219جيمال: الظاهرة اثجتماعية ص( 21

: ترجمفة قسفم اللبفات الةيفة والترجمفة ففي 1،  ( كازانوفا، خوسيه: األديان العامة في العالم الةفديل29

 .29-21م( ص2119جامعة البلمند ) بيروت، المنظمة العربية للترجمة، 

28) A.Simpson.E.S.C.Weiner: The Oxford English Dictionary (Oxford, 

Clarendon, 1989) Volume IV. P506. 

، الجامعفة ماليزيفا، سفيالنكور( فتاح، عرفان: الفكر اإلسفالمي ففي مواجهفة تةفديات عصفر الةداثفة )27

 .9م( نسخة مصورة من الجامعة نفسها ص2111اإلسالمية العالمية، 

 .81-27األديان العامة ص ( كازانوفا:81

)القففاهرة، مكتبففة النهضففة المصففرية،  2،  ( بففدوي، عبففد الففرحمن: دراسففات فففي الفلسفففة الوجوديففة81

 .299م( ص1711

32) The Hutchinson Dictionary of Ideas (Oxford, Helicon, 1994) P 321.  

 .2/98( رسل، برتراند : حكمة البرص 88

 فسها.( المرجع الساب  والصفةة ن89

( سيبتشفيت ، ألكسندر: تاريم الكتاص: ترجمه عن اليوغسفالفية مةمفد األرنفؤو  )الكويف ، المجلفال 89

 .2/212م( 1778هـ،1918الو ني للثقافة والفنون والداص، 

 .92( كرين: تشكيل العقل الةديل ص81

 .99( المرجع الساب  ص89

قايضففة األمففور الروحانيففة بالمنففافع الدنيويففة، . والسففيمونية تعنففي م81(كازانوفففا: األديففان العامففة  ص89

الفهي حفاول أن يشفتري مفن الرسفل القفدرة علفى استةضفار الفروح Simon Magus نسفبة إلفى سفيمون السفاحر 

 القدس.

 .2/17( رسل: حكمة البرص 87

: ترجمة نصير مروة  2 ، ( كيبل، جيل: يوم ل، الةركات األصولية المعاصرة في الديانات الثال 91

 .111م( ص1772دار قر بة،  ،.م)د

 .99(  كرين: تشكيل العقل الةديل ص91

 .192( المرجع الساب  ص92

تلفف  الةففرص الداخليففة بففين  اسففم أ لفف  علففىHuguntosالهوجونفف    .2/92( رسففل: حكمففة البففرص 98

 م(.1992)الكنيسة الكاثوليكية الرومانية والبروتستان  الفرنسيين، أدت إلى مهبةة حقيقية سنة 

)القففاهرة، مطبعففة لجنففة التففلليف والترجمففة،  8،  ( كففرد، مةمففد علففي: اإلسففالم والةضففارة العربيففة99

 .1/11م( 1791

 .81( كازانوفا: األديان الةديثة ص99

م( 2111هففـ،1921، دار عمففار،عمففان) 1 ،( فتففاح، عرفففان : النصففرانية، نشففلتها وأصففول عقا،ففدها91

 .199ص

47) The Hutchinson Dictionary of Ideas .P80. 

( ومعنففى الكففويكرز اثرتعففان واثرتجففاح، حيففل إن مؤسسففه كففان إعذا ذكففر اسففم ل عنففدا ارتجففف 99

 وارتع .
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 .The Hutchinson Dictionary of Ideas( انظر هها المهاه  جميعها في قاموس األفكار  97
 .117( كيبل: يوم ل ص91

بقوله:  هو مفهوم كان قد ولد ففي بيئفة  Fundamentalism ( أشار هوفمان إلى مصطل  األصولية91

غربية، ونة  خصيصا للتعبير عن هاهرة ثقافية معينة ففي بفالد البفرص... ثفم أشفار إلفى أن التعبيفر قفد أ لف  ففي 

البداية على جماعة أصةاص اإلنجيل المسيةية التي ههرت في أمريكا الشمالية في القفرن التاسفع عشفر المفيالدي، 

اشففتهرت بففدعوتها للتمسفف  بصففرامة حرفيففة اإلنجيففل . والمقصففود بلصففةاص اإلنجيففل الففهين يتةففد  عففنهم  والتففي

، هوفمان حركة األغلبية األخالقية بلمريكا. انظر: هوفمان، فليفرد: اإلسالم كبديل: ترجمفة مةمفد مصفطفى مفازح

 .111م( ص1778هـ،1818،  ) بيروت 1 

 .221( كازانوفا: األديان العامة ص92

53) The Encyclopaedia Americana (USA, Danbury, Conn, Grolier, 1989) 

Volume 19, P444.  

. ثمة هاهرة عالمية ففي األديفان، وهفي أن جفل زعمفاس الةركفات األصفولية 187( كيبل: يوم ل ص99

ي الماضفي حاضفرهم، أسفلوبا وخلقفا ومنهجفا و بيعفة وسفلوكا ودينفا، حيفل نجفدهم ففمع لهم ماض ثقافي يتناقا 

مشردين منبوذين، أو عاملين في سل  وضيع، أو ربما ففي سفل  رفيفع سفام ، وفجفلة يةفد  انقفالص ها،فل يتةفول 

من قط  إلى قط  اخر مناقا له، ففي المسيةية نجد جيري فولويل الهي عرفنا تاريخه الماضي، وفي اليهوديفة 

بنفا يال الديناميفة الما،يفة البفالغ التعقيفد، وكفهل  نجد هرمن برانفوفر الفهي كفان ملةفدا ماديفا، وخبيفرا ففي ميفدان م

شيمون هورفيتز ومئير شللر، وفي اإلسالم ما أكثر األمثلة، أبفرز أولئف  أسفامة بفن ثدن والظفواهري وحكمتيفار، 

فففي سففل  وحقففل بعيففد البعففد كلففه عففن الففدين ومففا لففه صففلة بففه، وسففب  ذلفف  فففي تقففديري أن هففؤثس  افقففد كففانوا جميعفف

هم التعيال بتدين مفر ، يةل مةله، ونقطة أخرى أن هؤثس ث تلصيل علميا عندهم، وقصدي يعوضون عن ماضي

من ذل  أن هؤثس لم يتعمقوا ففي فقفه الفدين، ولفم يلمفوا بمقاصفد الفدين وكلياتفه العامفة، بفل ركفزوا علفى الجز،يفات 

أخفرى هفي أهفم  وتركفوا أمفوراالهامشية السطةية، وعرفوا من الدين بعا جوانبه، فهم قد فهموا من الدين أمورا 

 منها، وهلم جرا.

 .211( كازانوفا: األديان العامة ص99

كثيفر مفن اليهفود األمفريكيين يشفعرون بفاثغتراص ففي أمريكفا، مفع .222-221( المرجع السفاب  ص91

ة تريفد مسفةنة كونهم يعدونها بلدا لهم من الناحية القانونية، وسفب  ذلف  أن حركفة األغلبيفة األخالقيفة البروتسفتانتي

ضفارة ولبفة، وإن حأمريكا من الناحية العملية، وهها تهديفد مباشفر للوجفود اليهفودي دينفا وشفعبا وثقاففة وتاريخفا و

كان  الةركة تنفي ذلف  بشفدة، وتفدعو إلفى مسفيةية يهوديفة متكاملفة، أي أن الةركفة تجمفع بفين العهفد القفديم وهفو 

، حيفل يقفول زعفيم The New Testamentهفو األناجيفل والعهفد الجديفد و  The Old Testamentالتفوراة 

الةركففة:  األغلبيففة األخالقيففة تففدعم بشففدة أمريكففا التعدديففة، وإننففا إذ نففؤمن بففلن هففها األمففة قففد بنيفف  علففى أسففاس 

ا  اليهففودي المسففيةي مففن قبففل رجففال ونسففاس كففانوا متففلثرين إلففى حففد بعيففد بالمبففاد  األخالقيففة التففرأخالقيففات 

. ولكن اليهود غير مقتنعين بهها المواقف والتصريةات، ألنهم 288:كازانوفا: األديان العامة ص التوراتية . انظر

منفه  يتنصفير اليهفود، وقفد تنصفر حتفى الن ثالثفة اثح يهفود يةاولوناكتشفوا أن للةركة منصرين في إسرا،يل 

 السكاني في العالم.  قيام إسرا،يل، وهها خطر كبير على اليهود، وتعد النسبة عظيمة مقارنة بعددهم

 .288ص كازانوفا: األديان العامة( 99 

 .288-281( المرجع الساب  ص99

 .111( هوفمان: اإلسالم كبديل ص97

 .119( كيبل: يوم ل ص11

 .298( كازانوفا: األديان العامة ص11

 .217( المرجع الساب  ص12

 .191( كيبل: يوم ل ص 18

 .187-189( المرجع الساب  ص19

 .19المرجع الساب  ص ( 19

 1،  الصففهبوني -الةسففن، يوسففف: البعففد الففديني فففي السياسففة األمريكيففة تجففاا الصففراه العربففي( 11

 .199م( ص1771)بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ولففوجي الها،ففل سففب  ههففور حركففة الخضففر، وهففي حركففة سياسففية، ههففرت فففي ن( هففها التةففول التك19

لمسرح السياسي في ألمانيا أوث، ومن ثم ففي أكثفر البلفدان األوربيفة، وتعفد مسفللة حمايفة منتصف السبعينات على ا

البيئة نقطفة المركفز ففي برنامجهفا السياسفي، وقفد أثفرت تفلثيرا فعفاث ففي التفكيفر السياسفي العفام ففي ألمانيفا، حتفى 

 .27باعتراح ألد أعدا،ها، انظر: هوفمان: اإلسالم كبديل ص

 .27م كبديل ص( هوفمان: اإلسال19
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( ليوبولد فايال )مةمد أسد(: اإلسالم على مفتفرق الطفرق: ترجمفة عمفر ففرو  ) بيفروت، دار العلفم 17

 .99م( ص1799للماليين، د. .

 .298كرين: تشكيل العقل الةديل ص  (91

م(، 1719وا،ففي وأديفف  مففن يابففان، حففاز علففى جففا،زة النوبففل فففي األدص سففنة)ر( ياسففوناري كواباتففا 91

 م(.1791نة)وانتةر س

: ترجمة مةمد يوسف عفدس ) بيفروت، ،1 ، ( بيجوفيت ، على عزت: اإلسالم بين الشرق والبرص92

 .129م( ص1779هـ،1919مؤسسة العلم الةديل،

 .99( كازانوفا: األديان العامة ص98

 .299( المرجع الساب  ص99

 ( المرجع الساب  والصفةة نفسها.99

 .219( المرجع الساب  ص91

 .71: يوم ل ص( كيبل99

 ( المرجع الساب  والصفةة نفسها.99

 .297( بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوربا ص97

 .17( كيبل: يوم ل ص91

 81) Samuel Huntington: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order 

(New York, Simon and Schuster, 1996) P 96. 
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 خالصة البةل

يهدح هها البةل إلى دراسة هاهرة دينية معقدة، لها موقعها الخفاص والمتميفز ففي جميفع 

األديففان، سففواس كانفف  تلفف  األديففان سففماوية أو وضففعية، تتمثففل تلفف  الظففاهرة بظهففور حركففة دينيففة 

ات األخففرى التففي أصفولية متشففددة ومتزمتففة، تةفاول أن تطففرح نموذجففا شفامال وبففديال لكففل الةركف

تةففاول أن تتففلقلم مففع مشففاريع الةداثففة والليبراليففة، لكففون تلفف  المشففاريع تصففطدم بنصففوص الففدين 

القطعية، والدين بطبيعته يقتضي هها النوه من اثلتزام الةرفي في تصورهم، ويركفز هفها البةفل 

لتففي لكونهففا تعففد أولففى الةركففات ا Christian Fundamentalismعلففى األصففولية المسففيةية 

ههففرت فففي السففاحة البربيففة، مففع التطففرق إلففى الصففراه الففهي دار بففين السففل  العلمففي والففديني، 

واثنشقاقات المههبية في المسيةية، مما أفرز ذل  كله هها األصولية المسيةية، وخاصة تل  التفي 

 ههرت في الوثيات المتةدة اثمريكية.

 كورتيا هةكولينىَ 

،ولى يا ،الوز شروه بكةت، كة جهةكَى تايبفةت وبفان ،ةهـ هةكولينة دخازي  دياردةكا 

ل ناه هةمى ،وث هةكرية، هيَجا ض ،وليَن عةسمانى بفن، ،فانكو ،فةردى، ،فةه ديفاردة ،ةشفكةرا 

تونففد وتيففه، كففة دخازيفف  بةرنامففةكَى سففةنتةرى ثيَشففكةن و كوكففا ،ففولىدبيفف  ص ريَكففا بزاهففةكا 

وليبراليزمففَى بطففونجيَن، ،ةهففـ  نففويكرنىَ ن بكففةت، بففاتى هففةمى بزاهففا ،ففةويَن دهففيَن د ففةل ثففروذيَ 

ثروذةنة ل هزرا وان د ةل ،اينَى نفا ونجن، بفةلكى هةهفدذن، لفةو ففةرة باثةنفد بفوون ص هفةمى 

ثرنسثيَن ،اينَى. ،ةهـ هةكولينفة فَوكفةس دكفة ل سفةر فةندةمةنتفةليزما كرسفتيانى، ضفونكى ،يَكفةم 

لين بةحسفففَى وَى ،اريشفففَى دكفففة ل بزاهفففة هاتيفففة دورسففف  بفففوون ل ر ذ،اهفففايَى، دويظفففرا هفففةكو

رضففففة بوونففففا كرسففففتيانةتَى بففففو ضففففةند اناهبفففةرا بزاهففففا زانسففففتى وبزاهففففا ،ففففولي، وهفففةورها ث

،ةيدولوذيففةتا، كففة ،ففةه هففةمى فاكتففةرة بوونففة ،ة ففةرا دورسفف  بوونففا وَى بزاهففا دو مففاتيزمى، 

 نةمازة ل ،ةمريكا.

 
Abstract 

This research studies a complicated religious phenomenon, which has a 

special and excellent position in all religions, whether these religions are 

Abrahamic or public, the mentioned phenomenon emerges in a religious 

fundamentalist movement, tries to impose a comprehensive and alternative 

paradigm for all other movements which try to compromise with the projects of 

modernism and liberalism, because these projects are against the religion itself, 

Therefore, the nature of religion wants an extreme commitment from its 

followers. Indeed, the research focus on Christian fundamentalism, because it is 

the first movement emerges in the west, in a addition, the research talks about 

the clash between scientism and religion, also the divisions inside Christianity, 

which makes the mentioned movement emerges, especially in America.                                                                                       
 

                                                
 
 

                                                          


