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  الملخص
 إلـیيتناول هـذا البحـث ظـاهرة العلمانيـة مـن حيـث املفهـوم والنشـأة وقـد خلصـنا منـه 

أو ) الَعلمانيـة( العلمانية تعين املادية والدنيويـة والالدينيـة، سـواء قرأناهـا بفـتح العـني نّ أ
ضـح ، فانَّ موقف التحفظ والرفض منها واحـد کمـا سـوف يتّ )الِعلمانية( العني بکسر
ـــا  مـــن  -  م فقـــد أمطنـــا اللثـــامجانـــب مـــا تقـــدّ  إلـــیو  .یلان شـــاء اهللا تعـــإمطـــاوي حبثن

جيــاد النزعــة إعــن اخللفيــات والبواعــث الــيت اســهمت يف تکــوين و  -  یلابفضــل اهللا تعــ
املادية والالدينيـة يف الفکـر العلمـاين، بغيـة التعـرف عليهـا لدراسـتها ومعاجلتهـا، وحـذراً 

تــربز أمهيــة هــذا البحــث ويتجلــي اهلــدف منــه، کونــه ومــن هنــا  .مــن اجرتارهــا وتکرارهــا
يعـــاجل موضـــوعاً حساســـاً، ميثّـــل نقطـــة خـــالف حـــادة بـــني الفکـــرين اإلهلـــي واملـــادي، 

الـوعي واملناعـة ملواجهـة الفکـر العلمـاين، حـذراً مـن  يف ضـخّ  -  املسـتطاع ويسهم قدر
نتـــائج الـــيت وکـــان مـــن بـــني ال. ه، وحتـــرزاً مـــن الـــدوران يف فلـــك خمططاتـــهالوقـــوع يف فّخـــ

سـالمية مل تکـن النسخة العلمانيـة املقرتحـة لبالدنـا اإل نّ أ: ها يف هذه املقالةإليتوصلنا 
دقيقة يف تشخيصـها، النَّ العلمانيـة وليـدة املشـکالت و التعيقـدات الـيت عانـت منهـا 

  .سالمية قياس مع الفارقبا، فقياسها مع بلداننا اإلو ور أ
                                                                                                 

 )الکاتـب املسـؤول(قـم  ،جامعة طهران، کلية اإلهليات، فـرديس فـارايبأستاذ مساعد يف العلوم القرآن واحلديث،  *
a.saadi@ut.ac.ir   
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  .النية، الکاثوليکية، الربوتستانيةالعلمانية، العق :الکلمات الرئيسة
  

  ةالمقدم .1
) global village(قريــه عامليــة  إلــیعالمــي اجلديــد َحــوَّل العــامل إّن طبيعــة االنفتــاح الثقــايف واإل
حيُث أزاحت الثورة املعلوماتية اجلديدة خطـوط احلظـر العقيـدي،  يعلم من فيها جبميع ما فيها،

خــذت باالنتشــار يف بــالد اهللا وعبــاده، أن أالعلــن، بعــد  إلــیاملســمومة والســقيمة  راءوســاقت اآل
جــــواٍء فكريــــة أ عالميــــة وفضــــائيات تلفزونيــــة، ويف ظــــلّ إانتشــــار النــــار يف اهلشــــيم، َعــــَرب قنــــوات 

مـام الغـزو الثقـايف اجلديـد، أوبـذلك مل تـَُعـد بلـداننا حمّصـَنة . هـداف مشـبوهة وضـالةأمشـحونة، و 
نا من بالد الغرب، وكان مـن مجلتهـا وبـاُء العلمانيـة إلية، قادمة الذي حيمل بني طياته أوبئة فّتاك

ا وسـلوكها، وخمططـاً لسـلب متنا اإلأالذي استشري يف كيان  سـالمية، مسـتهدفا فكرهـا وعقيـد
ا الدينيةإلية املتمثلة بقيمها وفکرها و اشخصيتها الرس ا وقناعا   .ميا

هـــــوم العلمانيــــة لبيــــان حقيقتهـــــا البحــــث الــــذي بــــني يـــــديك يتنــــاول بالدراســــة والنقــــد مف
تـربز  .ظهورهـا إلـیّدت أسـباب الـيت العوامـل واأل یاملتقاطعة مـع االجتـاة الـديين، والوقـوف علـ

إلغـــاء الظـــاهرة الدينيـــة  یمهيـــة هـــذا البحـــث يف كونـــه يعـــاجل مفهـــوم العلمانيـــة الـــيت ســـعت إلـــأ
بواجهات العصرنة والعقلنة والعلم، مستهدفة حجب الدين عن مسرح احلياة، وهو ما يتنـايف 

الوعي يف  واهلدف الذي نتوخاه من هذا البحث هو ضخّ  .مع املقدسات واملسلمات الدينية
قيــا مــن آثارهــا هــا، وتو الطليعــة املؤمنــة فيمــا يــرتبط مبفهــوم العلمانيــة حــذراً مــن الوقــوع يف فخّ 

ا التخريبية   .وتداعيا
  :سؤالهذا ال یجابة علمن خالل هذا البحث اإل یلاوسوف حناول بعون اهللا تع

  ما هي العوامل اليت أسهمت يف ظهوره؟و ما هو مفهوم العلمانية  - 
نسـان يف احلقلـني والتجـرييب والعلمـي ه اإلإليـما يتوصل  کلّ   كرّن الدين يباأمفرتضني ابتداًء 

العلمانيـــة مســـاوقة  نّ أحســـن و نســـان وتطـــور حياتـــة وتقـــدمها حنـــو األلـــه شـــأن يف خدمـــة اإلممـــا 
ســـباب، يف طليعتهـــا طغيـــان الكنيســـة أاالجتـــاة فيهـــا ناشـــيٌء مـــن عـــدة  نّ أللماديـــة والّالدينيـــة، و 

  .صالح الربوتستانية والتشويش الفكريومجودها الفكري، وحركة اإل
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مثـال حممـد أهذا البحث استمرار ملا کتبه من نقد حول العلمانيـة مـن  أنّ  إلیجتدر اإلشارة 
وعمــاد  مــذاهب فکريـة معاصــرة ، وحممــد قطـب يف کتابــهالعلمانيــة مهـدي مشــس الــدين يف کتابـه

  .افت العلمانية الدين خليل يف کتابه
  

  العلمانية یالتَـَعرُّف عل .2
حداثــة  إلــینيــة، ويعــود الســبب يف ذلــك مل تتعــرض قــواميس اللغــة القدميــة لبيــان مصــطلح العلما

بعـض  یجل ذلك اقتصر تعريفهـا علـأومن . بالدنا العربية إلیهذا االصطالح، و وروده مؤخراً 
  :ث عنها بالقولاملعاجم كاملعجم الفلسفي فقد حتدّ 

و الدنيويـــة، وهـــي دعـــوة أوترمجتهـــا الصـــحيحة الالدينيـــة ) secularism(نكليزيـــة والعلمانيـــة باإل
غــري الــدين، وتعــين يف جانبهــا السياســي بالــذات الالدينيــة يف احلكــم،  یمــة احليــاة علــقاإ یإلــ

، وكلمـة العلمانيـة )Scientism(واملـذهب العلمـي ) Science(وهو اصطالح الصلة له بـالعلم 
نكليزيــــة، وهــــي مشــــتقة مــــن كلمــــة التينيــــة اإل) secularism(هــــي ترمجــــة لكلمــــة ســــيكوالريزم 

العلمانيـــة هـــي . و الـــدنيا، وتوضـــع يف مقابـــل الكنيســـةأوتعـــين العـــاَمل ) saceulum(ســـيكولوم 
ـــــة إ ـــــدولوجيا تشـــــجع املدني ـــــاة السياســـــية أي ـــــرفض الـــــدين كمرجـــــع رئـــــيس للحي و املواطنيـــــة وت
  ).346، 344: 1433مصطفي، (

ــــ ّ جــــه حركــــة اجتماعيــــة تتّ «: اويف موســــوعة املعــــارف الربيطانيــــة ورد يف تعريــــف العلمانيــــة با
خرويـة، وهـي تـَُعـُد جـزءاً مـن النزعـة رضـية بـدالً عـن االهتمـام بالشـؤون األبالشـؤون األباالهتمـام 

نســان، بــدالً مــن التأمــل يف عــالء شــأن اإلنســانية الــيت ســادت منــذ عصــر النهضــة، ودعــت إلاإل
 ).secularism(بــــاب العلمانيــــة ) Britanica(موســــوعة املعــــارف الربيطانيــــة  »ليــــوم اآلخــــرااهللا و 

مـادة : 2008البعلبکـي، ( يـرتبط بكلمـة العلمـاين فقـد عرّفهـا املـورد الثالثـي بالالدينيـةما فيما أو 
ــــم ــــیــــا نســــبة أ، كمــــا عرّفهــــا معجــــم الطــــالب الوســــيط ب)عل ــــم، وهــــو خــــالف الــــديين  إل الَعل

وجــود  إلــی م مــن تعــاريفوخنلــص مــن جممــوع مــا تقــدّ ). مــادة علــم: 2009أکــرم، ( والكهنــويت
  .ن، وهي بذلك ترادف يف معناها الالدينية واملادية والدهريةفصام بني العلمانية والدي

ــــ ــــرغم مــــن هــــذا فقــــد شــــاع يف األ یوعل ــــة ترمجــــة كلمــــة ال ــــی) Secularism(وســــاط العربي  إل
ورمبــا  ،)1407العرمــايب،  ←( العلــم إلــیــا داعيــة أ إلــیشــارة إيف  - بكســر العــني  -  العلمانيــة
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وســوقهم باجتاههــا، وجتنبــاً مــن مواجهــة املوحــدين هــا، إلياســتهدفوا مــن ذلــك اســتقطاب النــاس 
م هلا   .ومطارد

ــ ا لإل رســوخ هــذه الرتمجــة وشــيوعها، اقــرتان هــذه یوممــا ســاعد عل جنــازات الكلمــة ومعاصــر
م انســباق معنــی العلــم والتقــدّ  یوروبــا ممــا بعــث علــأالعلميــة يف احلقــل التجــرييب الــيت حــدثت يف 

طلـق العـامل الروسـي بـافلوف أتقـارن احلاصـل بينهمـا، وقـد مبجرد مساع كلمـة العلمانيـة، بفضـل ال
: 1431، الصــــدر ←( مثــــال هــــذا التقــــارن بظــــاهرة تــــداعي املعــــاينأ یعلــــ) م1936- 1849(

95، 431 -439.(  
فسـوف يكـون املعنــی  -  بفـتح العــني -  العلمانيـة یذا كانـت ترمجــة الكلمـة الالتينيـة إلــإنعـم 
العــامل املــادي، فتكــون الكلمــة حينهــا  یالتيــين، نســبة إلــال یالعربيــة قريــب مــن املعنــ یاملــرتجم إلــ

 نّ إوبنظــرة دقيقــة فــ .عليهــا الكلمــة الالتينيــة املاديــة والدنيويــة والالدينيــة الــيت تــدلّ  یمســاوقة ملعنــ
ــا إن قُرِئــت بفــتح العلمانيــة تعــين املاديــة والالدينيــة، ســواء قرأناهــا بفــتح العــني أو بكســرها، أل

مــــا إن قُرِئــــت بكســــر العــــني، أاملاديــــة والدنيويـــة والالدينيــــة، و  -  كمــــا قلنــــا تــــواً   -  العـــني فســــتعين
ا مبحوريـــة علـــم اإلأيضـــا الالدينيـــة، العتقـــاد أفســـتعين  حياتـــه  نســـان ومرجعيتـــه يف تقنـــنيصـــحا

 یخـر أحكامـه يف ذلـك، وهـو عبـارة أوتنظيم شـؤونه االجتماعيـة، بـدال مـن حموريـة اهللا ومرجعيـة 
ـــة ـــ یلـــوع. عـــن الالديني ـــ) Secularism(نَّ مـــن قـــام برتمجـــة الكلمـــة الالتينيـــة إاكـــرب الظـــن، ف  یإل

مـا تنطـوي  یظهارها بوجه مجيل، تعتيما عل، قصد تلميع وجه العلمانية، وتزويقها إل)الِعلمانية(
عليـــه مـــن عـــداء وفصـــام مـــع الـــدين، ومتريـــرا ملنتـــوجهم الفكـــري البشـــرِي خلـــف واجهـــات براقـــة، 

  .وشعارات جّذابة
صــنَّف العلمانيــة  )51، 49: 1980، مشــس الــدين( شــارة إلــی انَّ بعــض الكتَّــاباإلجتــدر 

نظمـــة العلمانيـــة الـــيت إلـــی علمانيـــة معتدلـــة وعلمانيـــة متطرفـــة، واعتـــرب املعتدلـــة منهـــا، متمثلـــًة باأل
 نظمــة العلمانيــة اإلحلاديــة، الــيت ُحتِظــُر كــلّ ميــاين، وعلــی خالفهــا األتعــرتف شــكليا باملضــمون اإل

  .لوان النشاط الديينألون من 
االعتـــدال مبفهومـــه الـــدقيق يعـــين اعتمـــاد اخليـــار  نّ وحنـــن نبـــدي حتفظنـــا مـــن هـــذا الكـــالم، أل

ـا الِقيميـةاأل  -  طيافهـاأدت مهمـا تعـدّ  -  والعلمانيـة. مثل من جمموع خيارات متفاوتة يف درجا
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قصـاء دور الـدين مـن مسـرح احليـاة إحسن التقادير إلی الوسطية واالعتدال، النَّ أال تُنسُب يف 
نعـــم يف وســـع الكاتـــب تصـــنيف  .إلـــی الوســـطية واالعتـــدال يف شـــيءٍ  -  يف قناعاتنـــا -  ال ميـــت
إلی علمانيـة جزئيـة وعلمانيـة شـاملة، كمـا ّصـنفها  - ساس موقفها من الدين أعلی  -  العلمانية

عـن طبيعـة احلكـم ومن حقـك االستفسـار  1.عبد الوهاب املسريي، حيث جعلها عنوانا لكتابه
ضـح اجلـواب علـی هـذا ويتّ  سـاس علمـاين؟أالعلماين وعن املعنی الذي جيعـل الدولـة قائمـة علـی 

ـــا اجتـــاه اجتمـــاعي وسياســـي يؤكـــد علـــی أم مـــن فهمنـــا للعلمانيـــة بالســـؤال مـــن خـــالل مـــا تقـــدّ 
رادتــه مصــدر شــرعيتها إنســان و قامــة حكومــة جتعــل مــن اإلإتهــا، و حجــب الــدين عــن احليــاة برمّ 

االســتفادة مــن منجــزات  نّ أضــح إلــی جانــب هــذا بــكمــا يتّ  .تشــريعها لتنظــيم شــؤونه املختلفــةو 
نســــان، و اســــتثمارها يف خدمتــــه للتخفيــــف مــــن عنائــــه، راتــــه احلاصــــلة يف دنيــــا اإلالعلــــم، وتطوّ 

مســة  ليســت وقفــا علــی النظــام العلمــاين، وال...  مانــهأواســتبدال بؤســه وحرمانــه بروحــه وراحتــه و 
م دينيـة، بالنسـبة إلـی منجـزات العلـم أنظمة احلاكمة، علمانية كانـت نَّ مجيع األإخمتصة به، بل 
  .العلم حمايد ويقف علی مسافة واحدة من اجلميع نّ شرع سواء، أل

  
  راء حول مفهوم العلمانيةتقاطع اآل .3

فَّـت بـه مـن لفافـات وملا كانـت العلمانيـة يف تعريفهـا وبيـان معناهـا مكتنفـة بـالغموض، بفعـل مالُ 
ت بــه مــا مــرّ  راء فيهــا، يف ظــلّ تلميعيــة، خمالفــة لواقعهــا و حقيقتهــا، صــار ذلــك ســببا لتفــاوت اآل

ا، األ مـر الـذي بعـث علـی قولبتهـا بـثالث صـيغ من حتوالت ومالبسات علی طول تـاريخ نشـأ
لــــه  دارة الدولــــة، مــــع الســــماحإي حجبــــه عــــن أفصــــل الــــدين عــــن السياســــة، : ويلاأل :متفاوتــــة

فصل الـدين عـن ممارسـة دوره يف احليـاة العامـة، مبـا فيهـا : الثانية .مبمارسة دوره الثقايف والتعليمي
التعلــيم الــديين قــد  نّ و تضــييق اخلنــاق عليــه يف حــدود املناســك العباديــة، أل اجلانــب التعليمــي،

إلــی تضــارب اآلراء وصــراعها، كالــذي حــدث مــن صــراع بــني  -  العلمــانيون یكمــا يــر  -  يــؤدي
ومـن أخطـر املراحـل الـيت بلغـت : الثالثـة .الكاثوليكية والربوتستانتية يف وجهـات آرائهمـا الفكريـة

إليها العلمانية هو الطابع اإلحلادي الذي فصل الدين عن حياة الفرد واجملتمع علی حـد سـواء، 
  .حلادبوتقة اإل وصهر الكيان الفردي واالجتماعي يف
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راء واختلفت املواقف فيما يرتبط مبفهوم العلمانية بني القبول و علی هذا الصعيد تفاوتت اآل
ع البلــدان الــيت انتهجــت والــرفض، والشــدة والضــعف، و قــد زاد يف هــذا االخــتالف اتســاعا، تنــوّ 

نظــام االشــرتاكي العلمانيــة أساســا لنظامهــا احلــاكم، فمنهــا مــن انــتهج اإلحلــاد اساســا لنظامــه، كال
والتقنـــني  ومنهـــا مـــن اعـــرتف بوجـــود اهللا يف اخللـــق واالبـــداع، وانكـــر دوره يف التشـــريع الشـــيوعي،

  ).20- 16: 2013عبده متويل،  ←( نسانية، كالنظام الدميوقراطي الرأمسايلوتننظيم احلياة اإل
رفضـه  علـنأسالمية صارت العلمانيـة مثـار جـدل وحمـور خـالف، فمـنهم مـن ويف بلداننا اإل

ها، ومـــنهم مـــن اختـــار موقـــف ها، ومـــنهم مـــن آمـــن خبريهـــا وشـــرّ وكفـــره بالعلمانيـــة، خريهـــا وشـــرّ 
االنتقـــاء، وذلـــك باختيـــار اجلوانـــب املضـــيئة مـــن العلمانيـــة متمثلـــة بالتقـــدم التكنلـــوجي والعلمـــي 
الــذي احرزتــه علــی الصــعيد الطبيعــي واملختــربي، ورفضــوا يف نفــس الوقــت اجلوانــب الســلبية مــن 

وكان الرفض املطلـق متمـثالً بـالطيف  .مانية متمثلة حبجب الدين وقيمه التكاملية عن احلياةالعل
ـــد، الـــذي كـــان خيشـــي التعـــاطي مـــع العلمانيـــة، ألاملـــؤمن املتشـــدّ  وبـــاٌء خطـــري  - يف تقـــديره  - ا ّ

. نسـان مهمـا كانـت درجـة التعامـل واالنفتـاح معـهتنتقل عدواه وآثاره السيئة إلی فكـر وحيـاة اإل
كان القبول املطلق متمثًال بطبقة الالهثني وراء السراب الغـريب، واملنبهـرين بربيقـه الزائـف، وكـان و 

ادر اهلنـدي أمن بني هؤالء  الـذي أنشـأ حركـة ثقافيـة تـدعو إلـی ) 1898- 1817(محد خان 
 جنليزيــةالكليـة اإلاحلضـارة العلمانيـة الغربيـة، مـن خـالل تأسيسـه مدرسـة يف مدينـة عليكـرة باسـم 

نكاره للطـابع الغيـيب إن يضخ من خالهلا اجتاهه املادي الدهري بأحيث حاول  الشرقية احملمدية
نسان ليسـتوحي د فيها بأنَّ النبوة ليست سوي رياضة نفسية ميارسها اإلنبياء، ويؤكّ ملعاجز األ

س جريـدة باسـم ّسـأإلـی سـورة الكهـف، و  القـرآنقدم علـی تفسـري أمنها بعض املفاهيم، وقد 
ــرس عربهــا رؤاه و خــالقــذيب األ  طــار وصــيغة دينيــة ظاهريــةإفكــاره املنحرفــة الدهريــة بأ، ليكَّ

  ).30-29: 1973البهي،  ←(
بعــــاد املواجهــــة، أدركــــوا أصــــالحي الــــذين ل بقــــادة الفكــــر اإلمــــا موقــــف االنتقــــاء فقــــد متثّــــأو 

وانعكاســـــات جيابيـــــة، إفاســـــتوعبوها وحلَّلوهـــــا و وقفـــــوا علـــــی مـــــا تنطـــــوي عليـــــه مـــــن معطيـــــات 
وتــــداعيات ســــلبية، فرفضــــوا الســــليب منهــــا، متجســــداً باالحنطــــاط اخللقــــي و التســــافل الروحــــي 

فلـــم . جنــازات العلــم يف حقــل الطبيعــةإجيــايب منهــا، متجســداً بخالقــي، وامضــوا اإلوالتفســخ األ
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يف طليعـة وكـان  .الً و يكن موقفهم من احلضارة الغربية موقفا ببغائيا وال متعنتاً بل كان واعياً ومسؤ 
) م1897- 1839(فغـاين سـد آبـادي، املعـروف باألهؤالء، السيد حممد مجال الدين احلسيين األ

 الالهــــــوريقبــــــال إوحممــــــد  رمـــــن مصــــــ) م1950- 1845(يــــــران، والشــــــيخ حممــــــد عبــــــده إمـــــن 
عــالن اجملــرد ومل تتوقــف رؤي هــؤالء عنــد حــدود اإل .مــن شــبه القــارة اهلنديــة) م1938- 1873(

ا برتمجتها علی واقع املواجهة، من خالل عقـد الـدروس واحملاضـرات، وعـرب عن املوقف، بل قامو 
وتنــوير النــاس ملواجهــة االســتعمار وحماربتــه والتصــدي لــه، وكــذلك يف تعريــف  الكتابــة والتــدوين،

شــــادهم إلــــی مــــواطن التالقــــي و االفــــرتاق مــــع الفكــــر العلمــــاين اجلديــــد، إســــالمهم، و إالنــــاس ب
هم، رغــم عــدوّ  مــل يف حتقيــق النصــر علــیعــزم، وغرســوا فــيهم روح األرادة والواستنهضــوا فــيهم اإل

  ).72- 24: 1980مشس الدين،  ←( تفرعنه واستعالئه وسطوته
  

  البواعث نحو المفهوم المادي العلماني .4
عـالن إقصة العزوف عـن الـدين و  نّ االجتاه املادي يف نشوئه إلی أغوار التاريخ السحيقة، أل ميتدّ 
و الشـطب عليـه، قدميـة، أليمه، و الدعوة إلی التحرر من قيوده، وحماولـة تطويقـه اد علی تعالتمرّ 

نسـان، وتنامـت مـع تنـامي أهوائـه وميولـه ومصـاحله، متخـذة صـوراً متعـددة ظهرت مـع ظهـور اإل
ـا، وأو  شـاهد صـدق  القـرآنلواناً خمتلفة، علـی اخـتالف الشـرائط والظـروف املوضـوعية الـيت أفرز

: الیقـــال تعـــ. نبيـــاء التوحيديـــةحركـــة األ اءز إتمـــرد الـــيت كـــان النـــاس يبـــدوها علـــی حالـــة الكفـــر وال
ِإْذ َجــاَءتْـُهُم الرُُّســُل «: کمــا قــال)106: يوســف( »َومــا يـُــْؤِمُن َأْكثـَــرُُهْم بِاللَّــِه ِإالَّ َوُهــْم ُمْشــرُِكونَ «

ــِديِهْم َوِمــْن َخْلِفِهــْم َأالَّ تـَْعُبــُدوا ِإالَّ اللَّــَه  ــَزَل َمَالِئَكــًة فَِإنَّــا ِمبَــا  ۖ◌ ِمــْن بـَــْنيِ أَْي ــْو َشــاَء رَبـَُّنــا َألَنـْ َقــالُوا َل
   آبَــاءَُكمْ  ِ  َعَلْيــهْ  ِممَّــا َوَجــْدمتُ   بَِأْهــَدي   أََو لَــْو ِجْئــُتُكمْ  َ قَــال«: أو) 14: فصــلت( »أُْرِســْلُتْم بِــِه َكــاِفُرونَ 
  .)24: الزخرف(»  َ  َكاِفُرون ِ بِه  قَالُوا إِنَّا ِمبَا أُْرِسْلُتمْ 

بــني القــرون  2وروبيــةبــان عصــر النهضــة األإوكــان آخرهــا االجتــاه املــادي العلمــاين الــذي نشــأ 
ســـباب،  أعـــدة  وهكـــذا ظهـــرت العلمانيـــة املاديـــة علـــی الســـطح يف ظـــلّ . امليالديـــة »16- 14«

ســـباب الـــيت بعثـــت علـــی مـــر الـــذي يســـتدعي معرفـــة األجنبهـــا، األأكانـــت مبثابـــة الـــرحم الـــذي 
  .سالمي ثانياً ، ويف بلدان العامل اإلوالً أبا و ور أوجودها يف 
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  باو ور أسباب ظهور العلمانية المادية في أ 1.4
بــــا، و ور أســــباب الــــيت أودت إلــــی ظهــــور العلمانيــــة املاديــــة يف الجيــــد املتــــابع صــــعوبة يف معرفــــة األ

  :ها فيما يليمهّ أمجال إوميكن 

  الجمود الفكري الكنيسي 1.1.4
فكـــــار أجـــــه مـــــن اجلمـــــود الفكـــــري كـــــان مســـــة مميـــــزة للكنيســـــة يف تعاطيهـــــا مـــــع مـــــا تروّ  نّ أيبـــــدو 

فكارهـــا ونقـــدها، حتـــی ولـــو كـــان املقصـــود منهـــا هـــو أحـــد مبناقشـــة ومعتقـــدات، فـــال تســـمح أل
عنـدها مـن حيـث اجلـوهر واحلقيقـة  فـالربّ  .جـل اعتناقهـا عـن بينـة و وضـوحأالتعرف عليها مـن 

ورغـــم خمالفـــة  .بـــن وروح القـــدسب، اإلاأل صـــول ثالثـــة؛أي أ واحـــد، ولكنـــه ذو أقـــانيم ثالثـــه،
ريوســــيون وغريمهــــا مــــن املــــذاهب املســــيحية، لعقيــــدة التثليــــث وتأكيــــدهم علــــی بيونــــون و األاأل

حســــم املوقــــف يف جممــــع  )م337- 280( مرباطــــور قســــطنطنياإل نّ أّال إ، یلاوحدانيــــة اهللا تعــــ
، )93 ،6 ج :1999 املوسـوعة العربيـة العامليـة، ←( م 325لصـاحل دعـاة التثليـث عـام  3نيقيا

تبــاع الديانــة املســيحية بافتفــاء أثــره، إ، حيــث فــرض علــی 4وقــد ُعــِرف هــذا القــانون بقــانون نيقيــا
يف  یعمـأوعلی خالفـه يـّتهم املخـالُف لـه باهلرطقـه والضـالل، و هـو كمـا تـري دعـوة إلـی تقليـد 

  .ميانصول العقيدة واإلأصٍل أصيٍل من أ
الواضح أّن حالة الغموض والضبابية يف طـرح املفـاهيم، تـدفع اآلخـرين إلـی االنكمـاش ومن 

  .عنها، والتحفظ منها، واإلعراض عنها، وامليل إلی غريها من البدائل واخليارات األخری
يـده علـی حالـة اخلـالف الـيت سـادت يف األوسـاط املسـيحية حـول  القـرآن الكـرميوقد وضع 

فَاْختَـَلَف اْألَْحزَاُب ِمْن بـَْيـِنِهْم فـََويْـٌل لِلَّـِذيَن َكَفـُروا « :ّوته هللا تعالی، بقولهالوهية السيد املسيح وبن
  ).37: مرمي(» ِمْن َمْشَهِد يـَْوٍم َعِظيمٍ 

كمــا فّنــد تلــك الــدعوة املســتندة إلــی ذريعــة أنــه خملــوق مــن دون أٍب، إذ لــو كــان ذلــك 
ـــا، ألّن اهللا خلقـــه مـــن دون أب أ) ع( مـــربراً كافيـــا لتلـــك الـــدعوي لكـــان النـــيب آدم جـــدر 

ْن فـََيُكــــونُ « .وأمّ  ــــُه ُكــــ ــــاَل َل ْن تـُــــَراٍب ُمثَّ َق ُه ِمــــ ــــِل آَدَم َخَلَقــــ ــــَل ِعيَســــى ِعْنــــَد اللَّــــِه َكَمَث  »ِإنَّ َمَث
  ).59: عمران  آل(
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ومضــافا إلــی مــا تقــّدم فقــد شــجب القــرآن هــذه العقيــدة ودعــي إلــی توحيــد اللّــه وعبوديتــه 
ـَـا اْلَمِســيُح ِعيَســى يَــا « :تعـالی أَْهــَل اْلِكتَــاِب َال تـَْغلُــوا ِيف ِديــِنُكْم َوَال تـَُقولُـوا َعلَــى اللَّــِه ِإالَّ اْحلَــقَّ ِإمنَّ

ٌة انـْتَـُهـوا ولُـوا َثَالثَـاْبُن َمْرَميَ َرُسوُل اللَِّه وََكِلَمُتُه أَْلَقاَهـا ِإَىل َمـْرَميَ َوُروٌح ِمْنـُه فَـآِمُنوا بِاللَّـِه َوُرُسـِلِه َوَال تـَقُ 
ـــَماَواِت َوَمـــا ِيف اْألَ  ـَــا اللَّـــُه إِلَـــٌه َواِحـــٌد ُســـْبَحانَُه َأْن َيُكـــوَن لَـــُه َولَـــٌد لَـــُه َمـــا ِيف السَّ ـــرًا َلُكـــْم ِإمنَّ ْرِض َخيـْ

َـــَذ الـــرَّْمحَُن َولَـــًدا ُســـْبَحانَُه بَـــْل ِعَبـــ« :کمـــا قـــال) 171: النســـاء(» وََكَفـــى بِاللَّـــِه وَِكـــيًال  اٌد َوقَـــالُوا اختَّ
َوقَــــاَل  ۖ◌ َلَقــــْد َكَفــــَر الَّــــِذيَن قَــــالُوا ِإنَّ اللَّــــَه ُهــــَو اْلَمِســــيُح ابْــــُن َمــــْرَميَ « )26: األنبيــــاء( »مُّْكَرُمــــونَ 

إِنـَُّه َمـْن ُيْشـرِْك بِاللَّـِه فـََقـْد َحـرََّم اللَّـُه َعَلْيـِه اْجلَنَّـَة  ۖ◌ اْلَمِسيُح يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اْعُبُدوا اللََّه َريبِّ َورَبَُّكـْم 
  ).72 :املائده( » َوَما لِلظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصارٍ  ۖ◌ َوَمْأَواُه النَّاُر 

وعلــی أكــرب الظــّن أّن عقيــدة التثليــث الــيت وقــع عليهــا االختيــار يف الفكــر املســيحي كانــت 
ر قسطنطني الذي كان وثنيا يف معتقده علی مدي حياتـه، وأمنـا آمـن متناغمة مع ميل اإلمرباطو 

) 43- 42: 2009عاشــور،  ←( م337باملســيحية الحقــا بعــد تعميــده علــی فــراش موتــه عــام 
وكـــان مـــن قبـــل ذلـــك وثـــين االعتقـــاد وهلـــذا وجـــدت عقيـــدة التثليـــث طريقهـــا إلـــی الواقـــع، بينمـــا 

  .طليعتها العقيدة التوحيديةأقصيت العقائد األخری اليت تقاطعت معها، ويف 
ـــا الســـيد املســـيح بـــراء ممـــا افـــرتاُه أســـاقفة  ويف الواقـــع أّن الديانـــة املســـيحية احلقـــة الـــيت جـــاء 
املسيحية، فقد تسرّبت عقيدة التثليث املنحرفة إلی الدين املسيحي من الديانة اهلندوكية واملتمثلـة 

  .)710 ،2 ج :1971وجدي،  ←( ادماهل) سيفيا(الواقي و) فيشنو(اخلالق و) برامها: (يف
ا، إلی روح التعصـب  وميكن أن نوعز أيضاً سبب اختيار عقيدة التثليث ومتسك املسيحني 
والغلـــو الـــيت ســـادت العقليـــة املســـيحية، وســـاقتها إلـــی هاويـــة الشـــرك والضـــالل، فـــإّن حـــّب الشـــي 

عقلية و م يقاما علی مباين يعمي ويصّم، كما أّن بغض الشيء يعمي ويصّم، إذا مل يؤطرا بأطر 
إلــی منزلــة الــرّب واإللــه  - بفعــل حــّبهم لــه  -  فقــد رفــع أتبــاع الســيد املســيح مــن منزلتــه. منطقيــة

م األمر إلی إلصاق الـتهم الرخيصـة بـه  املعبود، كما أّن املبغضني له حطّوا من شأنه إلی أن آل 
مرباطور قسطنطني فيما يرتبط باختياره ويف ظّل القرار الذي أصدره اإل). س( وبأّمه القديسة مرمي

لعقيـــدة التثليـــث صـــارت هـــذه العقيـــدة ملزمـــة للجميـــع بتقليـــدها، واقتفـــاء أثرهـــا، والحيـــق ألحـــد 
  .كما تقّدم قبل قليل ...خمالفتها أو إثارة النقاش حوهلا، وإال كان مصريه األذی والتشريد 
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ــ اء واألجــداد، ودعــی إلــی وعلــی خــالف ذلــك رفــض اإلســالم التقليــد األعمــي لعقيــدة اآلب
َوِإَذا ِقيـَل َهلُـُم اتَِّبُعـوا َمـا « :قـال تعـالی. حترير العقول من ربقة اجلهل و ظلمات التخلـف والتبعيـة

َنا َعَلْيـِه آبَاَءنَـا   »أََولَـْو َكـاَن آبَـاُؤُهْم َال يـَْعِقلُـوَن َشـْيًئا َوَال يـَْهتَـُدونَ  ۗ◌ أَنَزَل اللَُّه قَالُوا َبْل نـَتَِّبُع َما أَْلَفيـْ
  ).170 :البقره(

أنّـه نـّدد مبـن ينظــر إلـی آيـات الصــنع ) ص(وقـد ورد عـن رسـول اإلســالم حممـد بـن عبــد اهللا 
َواْخـِتَالِف  ِإنَّ ِيف َخْلـِق السَّـَماَواِت َواْألَْرضِ « :الكونية نظرة عابرة بـال تفّكـر، و يقـرأ قولـه تعـالی

ُوِيل اْألَْلَبــابِ  ): ص( ومل يتفقــه مغــزاه، حيــث قــال) 170 :آل عمــران( »اللَّْيــِل َوالنـََّهــاِر َآليَــاٍت ألِّ
  ).249، 38، باب69 ج :1403 اجمللسي،( »ويل ملن الكها بني فّكيه ومل يتأمل فيها«

االنتمـاء العقيـدي إنَّ رفض اإلسالم للتقليد يف أصول الـدين ينطلـق مـن رؤيتـه إلـی هشاشـة 
التقليــدي، الفتقــاره إلــی الرصــانة واملتانــة والقــوة والــدوام، وإنَّ صــاحبه أشــبه مــا يكــون بريشــة يف 

  .مهب الريح، تأخذه حيث تشاء وحيث تريد
وكيــــف يتَســــين التمســــك بتعــــاليم ديــــن وأحكــــام شــــريعة مل يــــتم الوثــــوق مبصــــادرها ومنابعهــــا 

وحقانيتهـــا، فـــإنَّ مـــن لـــوازم االنتمـــاء الـــديين الرصـــني،  األساســـية ومل جيـــر التثبـــت مـــن مصـــداقيتها
ــا عــن بينــة و وضــوح ويقــني، وهــو بــال شــّك اليتحقــق يف ظــلِّ اجلهــل وضــبابية التقليــد  اإلميــان 

والتقليــد املــذموم قــد يكــون علــی شــاكلة تقليــد اجلاهــل للجاهــل أو مــن شــاكلة تقليــد . األعمــی
امل للعـامل، فهـو مرفـوض جبميـع صـوره ألنّـه الينشـأُ العامل للجاهل، أو حتی من شاكلة تقليد الع

  .عن قناعة و وعي و وضوح، وهو أشبه ما يكون مبن يركض يف ظالم
جتدر اإلشـارة إلـی أّن مثـة تقليـد واع ومنفـتح وهـو تقليـد اجلاهـل للعـامل، وهـو حممـود ورصـني 

اص، كرجـوع املـريض يف منطق العقل والعقـالِء، ألنّـه يف واقعـه، رجـوع إلـی أهـل اخلـربة واالختصـ
إلــی الطبيــب بغيــة معاجلتــه، فإنّــه ناشــيٌء مــن قناعــة املــريض بطبيبــه الــذي انتهــی إلــی تقليــده يف 
األخذ بنسخته الدوائية، وهو مـا نالحظـه يف تقليـد عـوام النـاس ملراجـع الـدين يف جمـال اسـتنباط 

ا، وهو يف جوهره تقليد يف فروع الدين، ال يف   .أصول الدين األحكام الشرعية، للعمل 
ـــا متفرعـــة عـــن أُســـس عقيديـــة مســـتندة إلـــی  وقـــد ُمسَّيـــت هـــذه األحكـــام بفـــروع الـــدين، أل
ــا مبثابــة  قناعــات حمكمــة اليتســرُب إليهــا شــٌك أو ترديــد، وهــي الــيت تســمی بأصــول الــدين، ألّ
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القواعــد واألســـس الــيت تبتـــين عليهـــا فــروع الـــدين، ضـــمن خارطــة طريـــق هلـــا مبــدأٌ ومعـــاٌد وطريـــق 
قــال . صــل بينهمــا، يف منظومــة متكاملــة تتكفــل رســم اخلُطــی وتــأمني ســعادة الــدنيا واآلخــرةمو 

َــا ِمــْن « :تعــالی َــا َوَمــْن اتـَّبَـَعــِين َوُســْبَحاَن اِهللا َوَمــا أَن قُــْل َهــِذِه َســِبيِلي أَْدُعــو ِإَىل اِهللا َعَلــى َبِصــريَة أَن
يـَْهـدي بِـِه اللَّـُه َمـِن اتـَّبَـَع  َقْد جاءَُکْم ِمَن اللَّـِه نُـوٌر وَِکتـاٌب ُمبـنيٌ « و) 108 :يوسف( »اْلُمْشرِِكنيَ 

ــالِم َوُخيْــ  »ِصــراٍط ُمْســَتقيمٍ   رُِجُهْم ِمــَن الظُُّلمــاِت إلــی النُّــوِر بِِإْذنِــِه َويـَْهــديِهْم إلــیرِْضــوانَُه ُســُبَل السَّ
  .)16- 15 :املائده(

وعوداً علی بـدٍء فـانَّ اجلمـود الفكـري الـذي حـرَّك الكنيسـة يف خمتلـف مواقفهـا، سـاقها 
اية مرّة، وهي االنـزواء واإلقصـاء عـن مسـرح احليـاة ألّن الـنهَج   املعـوََّج واملشـّوه ال يسـوقإلی 

ــه  إال إلـــی نتيجـــة ِمعوَّجـــة ومشـــوهة، وال يكـــون اخلطـــأُ يف يـــوم مـــن األيـــام صـــحيحاً، كمـــا أنّـ
  .اليصّح إال الصحيح

  طغيان الكنيسة وانحرافها 2.1.4
مكانـة مرموقـة  صـالحية الـيت رفـع لواءهـا الـدين، أهَّلتـه أن حيتـلّ املفاهيم املشعة والدعوات اإل نّ إ

ن طغيــان بعــض املؤسســات الدينيــة واحنــراف أ ّال إ .للــيت هــي أحســن بــني النــاس، باعتبــاره داعيــاً 
بعـــض املنتســـبني إليهـــا واملتحـــدثني بامسهـــا، قـــد ألقـــي بظاللـــه القامتـــة علـــی مسعـــة الـــدين، وأفقـــده 

  .رصيده ونفوذه الواسع بني الناس
ـــه، ومـــالوا إلـــی االجتاهـــات املاديـــة الـــيت أالنـــاس يف  فقـــد ارتـــدّ  وروبـــا عـــن الـــدين وأعرضـــوا عن

ن جيدوا فيها خملصهم، بعـد أن يئسـوا مـن رجـال الكنيسـة الـذين خيبـوا أتتقاطع معه، علی أمل 
فعــال، قــوال مــع األصــالحي تتنــاقض فيــه األإمشــروع  فــراز طبيعــي لكــلّ إوهــو . هم يف الــدينظــنّ 

ة الفاصـلة الـيت توجـد بينهمـا ممـا جيعلهـا أقـرب إلـی بفعـل اهلـوّ  ويتعارض فيه الشـعار مـع التطبيـق،
يَأَيـَُّها الـَِّذيَن آَمنُـوا ِملَ تـَُقولُـوَن َمـا ال تـَْفَعلُـوَن َكبُــَر َمْقتًـا ِعْنـَد « :یلاقال تع .اخليال منها إلی الواقع

  .)3 :الصف( »اللَِّه َأْن تـَُقولُوا َما ال تـَْفَعُلونَ 
عـــن الطغيـــان واالحنـــراف الـــذي مارســـته الكنيســـة ورجاهلـــا نـــذكر ماطـــة اللثـــام إجـــل أومـــن 
  :مناذج منه
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  صكوك الغفران 1.2.1.4
يدفعونـــــه هلـــــا،  تباعهـــــا إزاء مـــــالٍ أســـــلوب اعتمدتـــــه الكنيســـــة الكاثوليكيـــــة لغفـــــران ذنـــــوب أ

ـا ادة الفقـر عمسـا -  يف بدو حركتهـا -  مستهدفة ء، واملراكـز اخلرييـة، ودور العبـادة، ومتويـل حرو
إلــی طريقــة مللــيء اجليــوب و الثــراء الشخصــي علــی  -  مبــرور الزمــان -  لــتــا حتوّ أال إاملقدســة، 

عموم الناس برجـال الكنيسـة  دين سبل العيش، مما أساء ظنّ أحساب احملتاجني الذين تنقصهم 
) م1547- 1483( مثال مـارتن لـوترأقسيسني من مر الذي دفع بثلة من الو ألبهم عليهم، األ

لغـاء صـكوك الغفـران، إصالحات كان من بينها الـدعوة إلـی إإلی معاجلة املوقف بتقدمي ورقة 
ناطة غفران ذنوب الناس إلی استغفارهم وشعورهم بالندم علی ما اقرتفوا، دون حاجـة إلـی إو 

املوســـــوعة  ←(هلـــــم  یلاأخـــــذ املـــــال مـــــنهم وتوســـــط الكنيســـــة الستحصـــــال غفـــــران اهللا تعـــــ
  ).الربيطانية، صکوك الغفران

َغـــاِفِر « :یلاديـــان يف رمحـــة اهللا وغفرانـــه وتوبتـــه لعبـــاده، قـــال تعـــأحـــد مـــن أهـــل األ واليشـــكّ 
ـــــــَه ِإالَّ ُهـــــــَو  ۖ◌ الـــــــذَّنِب َوقَابِـــــــِل التـَّـــــــْوِب َشـــــــِديِد اْلِعَقـــــــاِب ِذي الطَّـــــــْوِل   »إليـــــــِه اْلَمِصـــــــريُ  ۖ◌ َال إِلَٰ

نَـُهَما اْلَعزِيُز اْلَغفَّارُ  َربُّ «و )3  :منؤ امل(   .)66: ص(» السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بـَيـْ
. نفــــاق يف ســــبيل اهللا مــــدعاة لتطهــــري النفــــوس وتزكيتهــــاالصــــدقة واإل نّ أيضــــا يف أوالمواربــــة 

  :یلاتع   قال
ِمْ   اْعتَـَرفُـــوا  َوآَخــُرونَ   ۚ◌ َعلَـــْيِهْم   يـَتُـــوبَ   َأنْ   اللَّـــهُ   َعَســى  َســـيًِّئا  َوآَخـــرَ   َصـــاِحلًا  َعَمــًال   َخَلطـُــوا  بِـــُذنُِو

ــْيِهْم ِإنَّ َصــَالَتَك   َغُفــوٌرَرِحيمٌ   اللَّــهَ   ِإنَّ  َــا َوَصــلِّ َعَل ــزَكِّيِهْم ِ ــرُُهْم َوتـُ ــَواِهلِْم َصــَدَقًة ُتَطهِّ ــْن أَْم ُخــْذ ِم
يــٌع َعلِـيم َأَملْ يـَْعَلُمــوا َأنَّ اللَّــَه ُهـَو يـَْقبَــُل التـَّْوبَـَة َعــْن ِعبَـاِدِه َويَْأُخــُذ  الصَّــَدقَاِت َسـَكٌن َهلـُـْم َواللَّـُه مسَِ

  .)104- 102 :التوبه(» َوَأنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

الــدعوة إلــی الغفــران احنرفــت عــن مقصــدها  ال إنّ إم الريــب فيــه والغبــار عليــه، مــا تقــدّ  كــلّ 
لتكون سيناريو يهدف إلی حتقيق مصاحل فردية، ومنافع فئوية بواجهـة الغفـران الدينيـة، هـذا مـن 

  ودبّ  مـن هــبّ  وال يناهلـا كــلّ  یشــرت التوبــة ليسـت ســلعة تبـاع وتُ  نّ إفـ یاحيـة أخــر ومــن ن .ناحيـة
صرار علـی الفسـوق والعصـيان حيجـب غفـران الكفر واإل نّ إكائنا من كان، بالقيود والحدود، ف

اْسـتَـْغِفْر َهلُـْم أَْوَال « :یلاقـال تعـ. ولـو كـان املطالـب بـه سـيد الكائنـات واملرسـلني یحت یلااهللا تع
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لِـَك بِـأَنـَُّهْم َكَفـُروا بِاللَّـِه َوَرُسـولِِه  ۚ◌ َتْستَـْغِفْر َهلُْم ِإن َتْسـتَـْغِفْر َهلُـْم َسـْبِعَني َمـرًَّة فـَلَـن يـَْغِفـَر اللَّـُه َهلُـْم  ذَٰ
  .)80 :التوبه( »َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  ۗ◌ 

لتوبــة والغفــران، حينمــا مســع قــائال شــروط ا) ع(يب طالــب أمرياملــؤمنني علــي بــن أوقــد أمجــل 
ثِكَلتــَك أُّمــك أتــدري مــا االســـتغفار؟ « :إليـــه بــالقول یحيــث انــرب  »اســتغفراهللا«حبضــرته يقــول 

، والثــاين یمــا مضــ یأوهلــا النــدم علــ: ســتة معــانٍ  یاالســتغفار درجــة العليــني وهــو اســم واقــع علــ
اهللا  یتلقــ یاملخلــوقني حقــوقهم، حتــ یتــرك العــود عليــه أبــداً، والثالــث أن تــؤدي إلــ یالعــزم علــ

كــــّل فريضــــة عليــــك ّضــــيعتها فتــــؤدي حقهــــا   یأملــــس لــــيس عليــــك تبعــــة، والرابــــع أن تعمــــد إلــــ
تلصــق اجللــد  یالســحت فتذيبــه بــاألحزان، حتــ یاللحــم الــذي نبــت علــ یواخلــامس أن تعمــد إلــ

ه حـــالوة ن تــذيق اجلســم أمل الطاعــة كمــا أذقتــأبــالعظم، وينشــأ بينهمــا حلــم جديــد، والســادس 
  ).417احلکمة : 1426ج البالغه، (استغفراهللا :املعصية، فعند ذلك تقول

ــــا وســــيلة تصــــحيحية ملســــرية العاصــــني بعــــد ســــاس تعطــــي التوبــــة مثارهــــا، ألوعلــــی هــــذا األ
م وتــرغيبهم بــالغفران للســري علــی ســواء الســبيل، ويتحقــق يف ظلّ  مــن صــالح واألهــا اإلاســتقطا

نعكسـت النتـائج الـيت أطلقتهـا الكنيسـة للـدعوة إلـی ابوضوح كيف ومن هنا نفهم  .االجتماعي
ــا، بعــد أن  هــداف الــيت تنتهــي درك النــاس املــآرب الــيت تقــف وراءهــا واألأالتوبــة بصــكوك غفرا

بـاب  نّ أيضـا أفراداً، ونفهم إلـی جانـب هـذا أإليها، مما بعث علی خروجهم من دينهم أفواجا و 
واليشــاركه فيــه أحــد ســواه   یلاغفــران الــذنوب خمــتص بــاهللا تعــ ال أنّ إمــام اجلميــع، أالتوبــة مفتــوح 

ا یالغفران منوط بشرائطه وقيوده، فال معن نّ أكائنا من كان، كما    .له بدو

  محاكم التفتيش 2.2.1.4
وعلــی خلفيــة اجلمــود الفكــري الــذي ســاد يف العقليــة املســيحية، أخــذت الفواصــل باالتســاع 

املثقفة اليت تصبو إلی معرفـة احلقيقـة وتطمـح إلـی حتصـيليها، بني رجال الدين املسيحي والطبقة 
ثــارات حــول عــدد غفــري مــن املتبنيــات الكنيســية، حيــث مل تلــق مــن أعــرب تســاؤالت وشــبهات و 

مة الكفر والزندقة، ومـن مث التصـفية اجلسـدية واملـوت احملـتمأالبابا و  حـد فلـيس أل .عوانه سوي 
فكــار ومعتقــدات، بــل وحتــی مــا تتبنــاه أتــؤمن بــه مــن االعــرتاض علــی مــا تطلقــه الكنيســة و  حــقّ 
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مـــن نظريـــات علميـــة خاطئـــة لـــبعض الظـــواهر الكونيـــة، رغـــم اســـتقائها مـــن منـــابع بشـــرية، أثبـــت 
ا وزيفها   !العلم بطال

وملا مل جتد الكنيسة يف نفسـها القـدرة علـی مواجهـة الفكـر بـالفكر، والشـبهة باحلـل، جلـأت 
ل التطــور العلمــي والنقــد الفكــري بالنســبة وحتــوّ  مواجهــة مناوئيهــا،إلــی خيــار العنــف والــبطش يف 

إليهــــا إلــــی شــــبح مرعــــب يقــــّض مضــــاجعها، ويشــــغل باهلــــا، فأنشــــأت حمــــاكم التفتــــيش لتقنــــني 
ا الكنيســة أوحمــاكم التفتــيش عبــارة عــن هيئــات  .تصــفيتها للمخــالفني هلــا والقضــاء علــيهم نشــأ
. ليم الكنيسة وحماكمهم بتهمـة اهلرطقـة واملـروقاني لتعالرومانية الكاثوليكية للقبض علی املخالف

، وكانـــت یخـــر كثـــر شـــهرة مـــن بـــني احملـــاكم التفتيشـــية األســـبانية األوكانـــت حمكمـــة التفتـــيش اإل
نــدلس، هــل األأاحملكمــة الــيت أقامهــا فردينــاد اخلــامس وزوجتــه ايــزابيليال معروفــة بالتجســس علــی 

وبلـــــغ  .)318 ،22 ج :1999، العربيـــــة العامليـــــةاملوســـــوعة ( والتنكيـــــل باملســـــلمني بوحشـــــية
بعـض املـؤرخني اعتـرب مـا قامـت بـه  نّ أوجدته حمـاكم التفتـيش درجـة، أالوضع املأساوي الذي 

 ).86 ،21 ج :1988ول دورانـت، ( داء، جرميـة ال تُغتَـَفـرأالكنيسة علی هذا الصعيد مـن 
 مقرتنــــا بواليــــة البابــــا - يف القــــرن الثالــــث عشــــر املــــيالدي - وكــــان تأســــيس حمكمــــة التفتــــيش

مراكــــز القــــوة والــــبطش، لتوســــيع دائــــرة العقوبــــة والتصــــفية  الــــذي اســــتغلّ ) إنوســــنت الثالــــث(
 ←( بعـــــد أن كانـــــت مقتصـــــرة علـــــی جرميـــــة الكفـــــر واإلحلـــــاد: اجلســـــدية ملخـــــالفي الكنيســـــة

  .)909-908 ،3 ج :1994 ويلز،
ســـباب الـــيت دعـــت إلـــی تاســـيس حمكمـــة التفتـــيش ّن يف طليعـــة األإفـــ وعلـــی أغلـــب الظـــنّ 

م أواالعتماد علی سياسة القبضة احلديدية، هو اهتزاز  رباب الكنيسة وعدم وثوقهم مبعتقدا
جابـة علـی التسـاؤالت واالعرتاضـات بـاداة فكريـة الشـبهات واإل إذ لو كانوا قادرين علی حـلّ 

فهـــم ضـــريبة باملخـــالفني الـــيت تكلّ  داة الـــبطش والفتـــكألية لفعلـــوا، وملـــا احتـــاجوا إلـــی اســـتدال
وهكــــذا كــــان خيــــار التصــــفية والعنــــف معــــربا عــــن حالــــة هــــزال مستشــــري يف كيــــان  .باهضــــة

مـــام مـــارد العقـــل الـــذي خـــرج مـــن قمقمـــه بعـــد أاملســـيحية احملرَّفـــة ومفصـــحاً عـــن هزميـــة نكـــراء 
سسـه أع فكرة أو موقف أو قناعة تتقاطع م سبات طويل، واضعا تساؤالته وحتفظاته إزاء كلّ 

  .الثابتة وقواعده املسلمة
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  الطغيان المالي 3.2.1.4
ليم الزهــد والعــزوف عــن الــدنيا، كمــا اوعلــی خــالف مــا عــرف عــن الــدين املســيحي مــن تعــ

ه يعســـر أن يـــدخل غـــين إلـــی نـّــإ: احلـــق أقـــول لكـــم« :قولـــه )ع(ينقـــل ذلـــك عـــن الســـيد املســـيح 
إلـی  ن يـدخل غـينّ أيسـر مـن أرة بـأمـرور مجـل مـن ثقـب  نّ إيضـا أ: ملكوت السماء، أقول لكـم

  .)30آية: 10 ، الفصلجنيل ميتإ( »ملكوت اهللا
ليـة املسـجلة اال إنَّ واقع رجال الكنيسـة كـان علـی النقـيض منـه، فقـد سـخَّروا العوائـد املإ

مــوال علــی ن يقتصــر صــرف هــذه األأباســم الكنيســة خلدمــة مصــاحلهم اخلاصــة، فبــدًال مــن 
غاثـــة الفقـــراء واملعـــوزين، وبنـــاء املشـــاريع ذات النفـــع العـــام كبنـــاء املـــدارس إالشـــؤون اخلرييـــة ك

صــارت ســبيًال ملــلء اجليــوب ... والعجــزة  یليتــاماواملستشــفيات، والقنــاطر واجلســور، ودور 
معان باالنغماس يف الشـهوات وامللـذات، والبطون، والتهالك علی حطام الدنيا الزائف، واإل

مإت، كــواقــرتاف املنكــرات واحملرمــا ــا مســري  ←( فراز طبيعــي حلركــة االعوجــاج الــيت بــدأوا 
  ).428 ،14 ج :1988ول دورانت، 

 ربـاب الكنيسـة إلـی مصـدر كسـب وربـح يـدرّ أبالنسبة إلـی  5ليةاوهكذا حتّولت العائدات امل
وقـــد كـــان لطمـــع رجـــال الكنيســـة تداعياتـــه الســـلبية علـــی واقـــع احليـــاة،  .علـــيهم بـــالنفع والفائـــدة

انســلخ النــاس بتــاثريه عــن ثــوابتهم العقيديــة، وتنصــلوا عــن ضــوابطهم الســلوكية، بعــد أن حيــث 
صـالح زورا، ويتربقـع بثـوب ص الصـالح واإلوجدوا املكر واحليلة واخلبث والزيف حتيق مبن يـتقمّ 

  .العلم والعمل الصاحل كذبا

  مساندة الكنيسة للظلم 4.2.1.4
راضـي وقفيـة، أمن كبار املتمولني، بفضـل مـا متتلكـه مـن  -  مكما تقدّ   -  صبحت الكنيسةأ

م، بــــدال مـــــن أاملصــــاحل الشخصــــية للبـــــابوات و  ، وكانـــــت مســــّخرة يفیخــــر أليــــة اومــــوارد م عــــوا
 6قطــاعي، الــيت ســاد فيهــا النظــام اإلیتســخريها للصــاحل العــام، وكــان ذلــك إبــان القــرون الوســط

داخلـة يف فلـك النظـام  -  ي زراعيـة واسـعةراضـأاملتغطرس، وكانت الكنيسة حبكم ما متتلكه من 
ا مرتبطة معـه مبصـري مصـلحي مشـرتك املدافعني عنه، أل قطاعي السائد آنذاك، بل من أشدّ اإل

  7.واحد، بقاء وفناء
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ّن اربـاب الكنيســة كـانوا مــن أواشـرتاك الكنيسـة مــع االقطـاع يف هــدف واحـد ناشـيء مــن 
اعيـــة واســـعة وطاقـــات بشـــرية هائلـــة مّســـخرة راضـــي زر أقطـــاعيني، مبـــا ميتلكونـــه مـــن كبـــار اإل

جـــل ذلـــك مل تتـــوان الكنيســـة الغارقـــة أومـــن  .خلـــدمتهم وحمققـــة ملصـــاحلهم، ومنفـــذة ألوامـــرهم
قطــاعيني وعبــثهم مبقــدرات النــاس مــام الثــائرين، مدافعــة عــن ظلــم اإلأقطــاع عــن الوقــوف باإل

قطــــاعي النظــــام اإل دّ وكــــرامتهم، ومل تــــّدخر جهــــداً مــــن الصــــاق الــــتهم الرخيصــــه بالثــــائرين ضــــ
املظلـومني، بـل أخـذت تـربر  املستبد، ومل تتورع عن الوقوف يف صف واحـد مـع الظـاملني ضـدّ 

  .الظلم وتلبسه ثوب احلق مقلوبا
ـــدلّ ديـــان الســـماوية احلقـــة، ويف طليعتهـــا الـــدين اإلدين مراجعـــة لألأ نّ إ نا ســـالمي احلنيـــف، ت

الــدين احلــق بــريء ممــا تلوكــه أشــداق البــابوات مــن افــرتاءات المتــت إلــی الــدين  بوضــوح إلــی أنّ 
ســالمي بــالظلم وحــّذر منــه ودعــا إلــی منابذتــه والتصــدي لــه، فقــد نــّدد الــدين اإل .القــومي بصــلة
. ه، ويــدعو املظلمــوين إلــی حماربتــهجــواء ضــدّ األ -  ذا كــان ظاملــاإ -  ن يؤلــب الــدينأوهــل يعَقــل 

َويـَــْوَم يـََعــضُّ الظَّــاِملُ «و ) 13: هــود( »رَكنــوا إلــی الــذيَن ظََلمــوا فـََتمِســُكم النّــارَوالتَـ « :یلاقــال تعــ
َــْذُت َمــَع الرَُّســوِل َســِبيًال  َواللَّــُه َال يـَْهــِدي اْلَقــْوَم «و) 27: الفرقــان( »َعَلــٰى يََديْــِه يـَُقــوُل يَــا لَْيَتــِين اختَّ

): ص( وقـــــال النـــــيب) 23: يوســـــف( »يـُْفِلـــــُح الظَّـــــاِلُمونَ إِنَّـــــُه الَ «و) 258: البقـــــره( »الظَّـــــاِلِمنيَ 
وهـو  )ع( علـيمرياملـؤمنني أوقـال ) 7639: کنـز العمـال( »ب قلـوبكمنـه خيـرّ إياكم والظلـم فإ«

  َو ُكونَـــا لِلظَّـــاملِِ « ):ع(ولديـــه احلســـنني  موصـــياً ) ص(ســـالم بعـــد رســـول اهللا الرجـــل الثـــاين يف اإل
ليم اقــواهللا لـو أعطيـت األ« :)ع(وعنـه  )47الكتـاب  ـج البالغـه،( »اَعْونـ  َخْصـماً َو لِْلَمْظلُـومِ 
ـــــهأاهللا يف منلـــــة  يعصـــــأن أفالكهـــــا علـــــی أالســـــبعة مبـــــا حتـــــت   »ســـــلبها جلـــــب ســـــعرية مـــــا فعلت

  .)224اخلطبة  البالغه،  ج(
وحنن يف الوقت الذي نسجل فيه مؤاخدتنا علی الكنيسة يف تربيرهـا للظلـم والفسـاد، الـذي 

ــــا الســــيد یالقــــرون الوســــطســــاد يف  ، النــــّدعي نســــبة ذلــــك إلــــی املســــيحية احلقــــة الــــيت صــــدع 
لـــون مـــن ألـــوان التعســـف واالحنـــراف  تباعـــه عـــن كـــلّ أصـــيل ينـــأي بّن الـــدين األأل )ع(  املســـيح

ن تنوعــت عنــاوينهم إوالظلــم، وال خيــرج الظلــم عــن كونــه بدعــة يبتــدعها اخلــارجون عــن الــدين، و 
م، ومذاهبهم  مأوحنلهم و ومسميا السئوال عن الفارق الذي مييـز مـا يقتطعـه  یولكن يبق .ديا
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ـدف سـالمي مـن األاحلاكم اإل قطـاع الـذي كـان متـداوالً يف القـرون حيائهـا عـن اإلإرض لغـريه 
  ، والذي حضي مبباركة الكنيسة له؟یالوسط

ا مــن مــوارد رض ومــا فيهــا ومــا عليهــيف األ یســالم يـر اإل نّ أ: واجلـواب علــی هــذا الســئوال هــو
طبيعية ملكا هللا، وال يشرتك يف ملكه أحٌد سـواه، وينتقـل اختيـار التصـرف فيهـا إلـی النـيب أو مـن 
ـا علـی ضـوء املصـاحل العامـة  ينوب عنه، مبا هلما من موقع والئي ومنصب حكـومي، فيتصـرفون 

الحـني بغيـة رض ويوزعهـا علـی الفسالمي يقطـع األاليت تدر علی األمة نفعا وفائدة، فاحلاكم اإل
  .رض، والجيوز لغريه انتزاعها منهوحينها يكون للفالح احلق يف األ ال، وزراعتها ثانيا،وّ أحيائها إ

للفــالح مــن تســديد ضــريبة  رض الــيت ُتقَتطــع للفــالح، فالبــدّ مــة احلــق يف األلأل نّ أومبــا 
يف الصاحل العـام، مـن بنـاء  صرفها يف االستشمارات اليت تصبّ  ، يتمّ 8باخلراج یلية تسمّ ام

نشاء املراكز العلمية واملـدارس و اجلامعـات ونفقـات إاجلسور واملستشفيات وتعبيد الطرق و 
اجلــيش والشــرطه واملــوظفني، وســائر اخلــدمات العامــة الــيت هلــا شــأن يف حتســني وضــع النــاس 

مإو    .نعاش حيا
بــا، وبــني اقتطــاع و ور أيف  قطــاع الــذي كــان ســائداوممــا ســلف يتضــح الفــارق اجلــوهري بــني اإل

يف املصـــاحل  ول يصـــبّ األ نّ حيائهـــا وزراعتهـــا، ألإجـــل أرض للفـــالح مـــن ســـالمي األاحلـــاكم اإل
قطاعي علـی حسـاب الفـالح الـذي ُتصـاَدر حقوقـه، مري أو اإلالشخصية، والفردية للملك أو األ

عامـة لتـدخل يف وحيكم عليه بالفقر واحلرمـان وشـظف العـيش، وتسـرق نسـبة كبـرية مـن املصـاحل ال
حتقيــق املصــاحل العامــة ومصــاحل  الثــاين يف مصــبّ  جيــوب عــدد معــدود مــن النــاس، بينمــا يصــبّ 

ال دور االســـتخالف إمـــور دارة األإالفـــالح علـــی حـــد ســـواء، ولـــيس للحـــاكم أو القيمـــني علـــی 
  ).574- 565: 1430الصدر،  ←( امعسالمية وصوال إلی الصاحل الحكام اإلوتنفيذ األ

 التحريف في فصل الدين عن الحياة 5.2.1.4

لــه جبعــل اإل دخلــه رجــال الكنســيه عنــد حــدود عقيــدة التثليــث،أمل يتوقــف التحريــف الــذي 
 )س(ليــــــه الســــــيدة مــــــرمي اوت یلاتــــــه هللا تعــــــليــــــه عيســــــي و دعــــــوي بنوّ اقــــــانيم وتأالواحــــــد ثالثــــــة 

هليـــة عـــن احليـــاة، وفســـح اجملـــال للقـــانون بـــل تعـــداه إلـــی حجـــب الشـــريعة اإل) ع(القـــدس   وروح
الرومــاين كــي حيكــم بــني النــاس بــدال مــن االحتكــام إلــی شــرع اهللا وقانونــه، مــّدعني يف أنــاجيلهم 
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 :نــاجيليهمأهــو الــذي دعــا إلــی ذلــك، اســتناداً إلــی قصــة تناقلتهــا بعــض ) ع( الســيد املســيح نّ أ
بكلمــة تالميــذهم مــن ) )ع( ي الســيد املســيحأ(ذهــب الفريســيون وتشــاوروا لكــي يصــطادوه «

تنظـر  نـك الحـد، ألأيا معلم إنك صادق وتعلـم طريـق اهللا بـاحلق و التبـايل ب: اهلردوسيني قائلني
م ال؟ فعلـم يسـوع خبـثهم و أن تعطـي جزيـة لقيصـر أجيوز أ إلی وجوه الناس، فقل لنا ماذا تظنّ 

ملـن هـذه الصـورة : دينارا فقـال هلـم روين معاملة اجلزية، فقدموا لهأملاذا جتربونين يا مراءون؟ : قال
هللا فلمــا مسعــوا تعجبــوا  ،هللا ذن مالقيصــر لقيصــر ومــاإعطــوا أ: والكتابــة؟ قــالوا لقيصــر فقــال هلــم

  .)23- 14: 22 جنيل ميتإ(» وتركوه ومضوا
الســـيد املســـيح إلـــی حتكـــيم قـــانون بشـــري وهـــو الـــذي أمضـــي  ن نتســـأل كيـــف يـــدعوأولنـــا 

ـا؟ وهـل مـن الصـحيح  حلّ أشريعة التوراة و  هلـم بعـض مـاُحرِّم علـيهم فيهـا ودعـاهم إلـی العمـل 
داء دوره أذكــاره، وحجبــه عــن أو  ه وبرجمــة عباداتــهحصــر الــدين يف زاويــة تنظــيم عالقــة الفــرد بربّــ

القيادة حياة اإل   .نسان يف خمتلف جماال
ـا النـيب عيسـي النبيـون مـن قبلـه و  )ع( وكيف يعَرُض عن تشـريعات اهللا وقوانينـه الـيت صـدع 

أال يعــين هــذا إال الكفــر ! رضــية؟لتنظــيم احليــاة، وامليــل إلــی مــا ســواها مــن القــوانني والدســاتري األ
َوَمــْن َأْحَســُن ِمــَن  ۚ◌ أََفُحْكــَم اْجلَاِهِليَّــِة يـَبـْغُــوَن ...  إِنَّــا أَنزَْلنَــا التـَّــْورَاَة ِفيَهــا ُهــًدى َونـُـورٌ « :بـدين اهللا

  .)50- 44 :املائده( »ٍم يُوِقُنونَ اللَِّه ُحْكًما لَِّقوْ 
ـــا بقصـــة عـــابرة دون النظـــر بدعـــوي كهـــذه الميكـــن اإل نّ أومـــن الواضـــح  معـــان إلـــی إذعـــان 

ا وظروفهــا الــيت أ ــا، للتأبعادهــا، والدقــة يف مالبســا كــد مــن صــواب مــامت اســتنتاجه أحاطــت 
واقعــة، حتمــل خصوصــية ذ قــد تكــون القصــة حادثــة يف إمنهــا، مــع فــرض التســليم بوثاقــة النقــل، 
وهـــل مـــن احلكمـــة التبشـــري بديانـــة متضـــمنة لتشـــريعات . متنـــع مـــن تعميمهـــا علـــی بقيـــة احلـــاالت

حياتيــــة كاملــــة، والــــدعوة يف نفــــس الوقــــت إلــــی حظــــر تدشــــينها، والرجــــوع إلــــی مــــا ســــواها مــــن 
يل و هلـــي يف القـــرون الثالثـــة األوقـــد يـــربر الـــبعض جتميـــد العمـــل بالقـــانون اإل .تشـــريعات وقـــوانني

  .ليههأاملسيحي، الذين رفضوا ت مرباطور الروماين لرجال الدينباضطهاد اإل
مرباطـور لرجـال الـدين املسـيحيني، حالـة مقطعيـة التـربر جتميـد اضـطهاد اإل نّ أومن الواضح 

ول لعـرش كـان علـی الكنيسـة اسـتغالل فرصـة اعـتالء قسـطنطني األ  إ القـانون علـی طـول اخلـط،



 65   صادق كاظم عباس الساعديو  أمحد سعدي

م، الــذي مــنح فيــه امللــك احلريــة الدينيــة، فقــام  313ميالنــو عــام عــالن احلكــم واستشــمارها إل
ـــأال إ ،9رجـــال الكنيســـة باســـتغالهلا للتبشـــري الـــديين، والـــدعوة إلـــی اعتنـــاق املســـيحية مهلــــوا أم ّ

 نّ أبـــ -  كمـــا مـــرّ   -  هليـــة، متـــذرعنيحكـــام اإلكثـــر أمهيـــة، وهـــو الـــدعوة إلـــی تنفيـــذ األاجلانـــب األ
ضـــفوا الشـــرعية علـــی قيصـــر فيمـــا أقـــد فـــّوض ذلـــك إلـــی احلكـــام، وبـــذلك  )ع( الســـيد املســـيح

  .حكام بغري ما أنزل اهللاأيصدر عنه من 
َمــــل تعــــ ُ نبيــــاء ليم ديــــن اهللا، وتكــــون جــــزءً  مــــن املاضــــي املنســــي رغــــم تأكيــــد األاوكيــــف، 

ــا لتجســيد العــدل والقســط، وبنــاء احليــاة بنــاًء ســليما، واإواملرســلني علــی  خــذ ألقامتهــا والعمــل 
َلَقـْد أَْرَسـْلَنا ُرُسـَلَنا « :یلاقـال تعـ .حيـاة هانئـة طيبـة هداف الكبرية، يف ظـلّ يدي الناس إلی األأب

ــاَب َواْلِميــزَاَن لِيَـُقــوَم النَّــاسُ  ــا َمَعُهــُم اْلِكَت ــاِت َوأَنزَْلَن اْســَتِجيُبوا «و ) 25: احلديــد( »بِاْلِقْســطِ   بِاْلبَـيـَِّن
  ).24: أنفال( »َدَعاُكْم ِلَما ُحيِْييُكمْ لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا 

ي وعنــوان بــال معنــون، وكيــان يعجــز ل الــدين إلــی اســم علــی غــري مســمّ وعلــی خالفــه يتحــوّ 
مــن الرتيــث يف  فالبــدّ  . لــه ذلــك وهــو مفتقــر إليهــاعــن احلركــة، وال يــتمكن مــن التحريــك، وأينّ 

تنصـــل عـــن حالـــة اجلمـــود يف فهمهـــا تفســـري النصـــوص الدينيـــة والتارخييـــة، والتـــأين يف حتليلهـــا، وال
ا، جتنبـــا مـــن حـــاالت التهافـــت واالصـــطدام مـــع الثوابـــت العقليـــة واملســـلمات النقليـــة  .واســـتيعا

ـــا متقاطعــــة مـــع ماتقــــدم مــــن  ناجيــــل املســـيحية مــــن هـــذا القبيــــل،والقصـــة الــــيت تناقلتهـــا األ كو
ملعرفـة مـاوراء هـا مـن مسلمات، ممـا يـدعو إلـی دراسـة ظروفهـا املوضـوعية وتسـليط الضـوء عليهـا 

و ال جيــد املتأمــل يف هــذه القصــة صــعوبة لتحليــل املوقــف الــذي اختــاره الســيد  .هــدافأمعــاين و 
جـــواء تقيـــة فرضـــت عليـــه أنـــه كـــان يف أمـــن  -  ة مـــا نقـــل عنـــهعلـــی فـــرض صـــحّ  -  )ع(املســـيح 

هـداف الـيت خطـط مـن خاللـه نقمـة قيصـر ومكـره، وميـوه عليـه األ عالن موقف تكتيكي ميتصّ إ
نه كان يعيش يف ظروف بوليسية مكهربة، وحتت جمهر العـدو ومتابعاتـه، أحقيقها، خصوصا و لت

  .وضوح عليه القصة بكلّ  وهو ما تدلّ 

  صالح الدينيحركة اإل 3.1.4
خطاء واملضاعفات النامجة عنها، وتزايد داء السيء لرجال الكنيسة، وتراكم األوكنتيجة لأل

صـالح الـديين، مطالبـة بـالتغيري، وكــان يف اإل السـخط الشـعيب ضـد الكنيسـه، ظهـرت حركــة
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وعرفـت باحلركـة اللوثريـة، ) م1546- 1483( 10طليعتها احلركة اليت محل لوائها مارتن لـوثر
 11حـــد املـــذاهب الرئيســـية الثالثـــةأالـــيت قـــام علـــی ركائزهـــا كيـــان املـــذهب الربوتســـتانيت وهـــو 

  .للديانة املسيحيه
الربوتستانتية يرتكز علی الرجوع إلی الكتاب املقـدس جمـرداً عـن  صالحية حمور الدعوة اإل نّ إ
راء الصادرة عن رجال الكنيسة، فليس مـن حـق الكنيسـة تنصـيب نفسـها االجتهادات واآل كلّ 

حاطـة بـه، شـخص التفكـري يف فهمـه، واإل لكـلّ  نّ إوحديا لتفسري الكتـاب املقـدس، بـل أمرجعا 
د تعليم الكتاب املقـدس وتفسـريه وبيـان املـراد منـه وقفـا فلم يع. حكامه وتعليماته منهأواستنباط 

  .فرد يف ذلك شرع سواء يّ أعلی الكنيسة، بل هي مع 
ذه الدعوة فُتح الباب علی مصراعيه  مـام العقـل الفـردي لينطلـق يف تأملـه بـال حـدود وال أو
شـــرعنة الفهـــم مـــا يســـمي بعلـــم التأويـــل، ممـــا يعـــين  قيـــود، وُعبِّـــد الطريـــق لتأســـيس اهلرمنوطقيـــا أو

شـخص خيتلـف مـع  فهم كـلّ  نّ فراد يف تفسري الكتاب املقدس وتلّون أفكارها، ألالشخصي لأل
ممـــا يفـــرض تنوعهـــا ... ليـــد واحملـــيط اذواق وامليـــول والثقافـــات والتقاآلخـــرين تبعـــا الخـــتالف األ

ــــه ــــاب املقــــدس وتأويل ــــات،  ←( وتقاطعهــــا يف تفســــري الكت ويف هــــذا ). 100- 95: 1381بي
صــالح الــديين ودعــا املــذهب غمــار اإل) م1564- 1509( 12يضــاً جــان كــالفنأخــاض  االجتــاه

وقــدعرف كــالفن بانتمائــه الربوتســتانيت، . وضــاعه، وتصــحيح مســريتهأصــالح إالكــاثوليكي إلــی 
  13.)الكلفيين(ليمه وآراءه أفرزت املذهب اّن تعأال إ

يـــة تشـــكيلة أطيـــاف الـــدين الواحـــد، أو أّن حـــاالت االصـــطكاك والتعـــارض بـــني أو واضـــح 
يـــار  مهمـــا كـــان طابعهـــا، تبعـــث علـــی حيانـــا، ممـــا يـــوفر فرصـــة خصـــبة أالـــوهن، واالهتـــزاز، واال

ر بالنســـبة إلـــی العلمانيـــة الــــيت طريقـــه، وحيقـــق أهدافـــه ومآربـــه، وهــــو مـــا تـــوفّ  للمنـــاوئ أن يشـــقّ 
هري بفعــــل حركــــة طرحــــت نفســــها بــــديال عــــن الكنيســــة الــــيت فقــــدت هيبتهــــا ورصــــيدها اجلمــــا

  .صالح اليت كشفت عن معايب املؤسسة الكاثوليكية املسيحيةاإل
فــرد للكتــاب املقــدس، الــيت رفعــت  الــدعوة إلــی االســتقالل عــن البابــا يف فهــم كــلّ  نّ أكمــا 

الــيت ) Rationalism(صــالة العقــل أدت لتأســيس صــالح اللوثريــه والكلفينيــة مّهــرايتهــا حركــة اإل
  .صر التكوين الفكري للعلمانيهتعد عنصراً مهما من عنا
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  تقديس الحس والتجربة 4.1.4
بيون و ور ضفاها األأومما ساعد علی ظهور العلمانية يف اجتاهها املادي املفرط، هالة التقديس اليت 

ــــا األأعلــــی احلــــس والتجربــــة، بفعــــل الفتوحــــات الكــــربي الــــيت  داة التجريبيــــة علــــی الصــــعيد جنز
  .والتجربة واملخترب مقياسا وحيدا لقبول احلقائق أو رفضهاالعلمي، حيث جعلوا احلس 

مامهـــا أوبـــذلك احتلـــت التجربيـــة احلســـية مكانـــة مل ختطـــر علـــی بـــال أحـــد واكتســـحت مـــن 
مـور وفصـلها، خصوصـا فيمـا يـرتبط باجملــال مقيـاس العقـل الـذي كـان حمـوراً و مرجعـاً يف حـل األ

تــاح أاز الــدين، و ضــعف مكانتـه االجتماعيــة، و الغيـيب واملســائل امليتافيزيقيــة، ممـا بعــث علــی اهـرت 
طريقهــــا، وتضــــفي علــــی احليــــاة طابعــــا ماديــــاً، بعــــد  ن تشــــقّ أفكــــار املاديــــة يف ذات الوقــــت لأل

ومل يكـن امليـل إلـی االجتـاه احلسـي  .)26: 1341الصـدر،  ←( انتحاهلا مذاهب حسية صرفة
اً عـن موجـة عاطفيـة بالنسبة إلی عموم الناس ناجتاً عن دراسة وعمق يف االختيار، بل كـان معـربّ 

ا التحوالت املهمّ    .ة علی الصعيدين االجتماعي والعلميأفرز

  ش الفكريالتشوّ  5.1.4
ا ســــلبا علــــی مســــتوي الوثــــوق  كمــــا أثــــر التشــــوش الفكــــري النــــاتج عــــن تقــــاطع األراء وتضــــار

ا، مبا فيها املفاهيم التجريبية والقيِمية واألأمبسلمات املاضي، جبميع  ا و اجتاها   .خالقيةلوا
يف تابعيـة ) م1543- 1473(راء ما أثبتـه كـوبر نيكـوس ومن أمثلة التناقض والتضارب يف اآل

الــذي كــان يــري العكــس، وكانــت ) م168- 90(للشــمس الــذي خــالف بــه بطليمــوس رض األ
رض وخـــالف بــــذلك أثبـــت كرويـــة األ) م1642- 1564(ليلو اغـــ نّ أالكنيســـة تتبـــين رأيـــه، كمـــا 

وبــذلك ظهــرت السفســطة  .وغــريه مــن القديســني) م1274- 1225(كيــوين القــديس تومــاس األ
املصـدر  ←( ليم الدينيـةااملقدسـة مبـا فيهـا التعـالثوابـت البشـرية  بثوب جديد ولّفت زوبعة الشـكّ 

  14.بية واالنقالب الصناعي الذي تالهاو ، علی خلفية عصر النهضة األور )26 :نفسه

  ليهودادور  6.1.4
، وهلـــذا الســـبب یخـــر ديـــان األأتبـــاع االأذا مـــا قارنـــاهم بإ ،15ليهـــود أقليـــة ضـــئيلة يف العـــاملاميثـــل 
مـــش وجـــودهم، وصـــاروا حمطـــا للنبـــذ والتحقـــري علـــی وأل ـــا،  ســـباب أخـــری لســـنا يف صـــدد بيا
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لـَّـُة أَيْـــَن َمــا ثُِقُفـــوا ِإالَّ ِحبَْبــٍل مِّـــَن اللَّــِه َوَحْبـــٍل مِّـــَن « :یلاقــال تعـــ. طــول التـــاريخ ُضــرَِبْت َعلَـــْيِهُم الذِّ
َعَثنَّ َعَلْيِهْم ِإَىلٰ يـَْوِم اْلِقَياَمِة َمن َيُسـوُمُهْم ُسـوَء َوِإْذ تََأذََّن رَبَُّك «و) 112 :آل عمران(» النَّاسِ  لََيبـْ

  .)167: األعراف( »اْلَعَذابِ 
قـــدموا علـــی تعميقـــه، أليهـــود اســـتثمار اخـــتالف عامـــة النـــاس مـــع الكنســـية، فاوقـــد حـــاول 

 وعملـــوا علـــی توســـعته، وســـعوا إلـــی االصـــطياد يف املـــاء العكـــر، وبـــادروا إلـــی دعـــم ومـــؤازرة كـــلّ 
م ، املعروفـــة 16مشـــروع أو حركـــة ماديـــة الدينيـــة تنـــاهض الكنيســـة، وهـــو مـــا تؤكـــده بروتـــو كـــوال

م ومتاســــكهم 17بربوتوكــــوالت شــــيوخ صــــهيون ، حماولــــة مــــنهم لتجريــــد النــــاس عــــن عناصــــر قــــو
 لغـري یاملتمثلة بقيمهم و ضوابطهم الدينية، واستبداهلا مبفاهيم ماديـة ونفعيـة صـرفة، حتـی اليبقـ

ـــة االجتماعيـــة، وســـعيا إلـــی  ا مييـــزهم علـــيهم يفليهـــود مـــا ضـــعافهم بغيـــة الســـيطرة إالـــدين واملكان
مإعليهم، وامتالك زمام أمورهم، و  م وخمططا   .لزامهم خبيارا

  
  سالميسباب ظهور العلمانية المادية في العالم اإلأ 2.4

ايــة القــرن الثــامن عشــر كــان الغــزو العلمــاين الفكــري لبالدنــا اإل وبدايــة القــرن التاســع ســالمية 
فتكـا ودمـارا مـن سـابقه  يف تداعياته السلبية أشدّ  -  فيما مسي باحلمالت االستعمارية -  عشر،

فكــار والعقــول وتطويقــه للقــيم الســتيالئه علــی األ) م1291- 1096 /هـــ690- 489(الصــلييب 
ــا احــتالل األ -  علــی الــدوام -  واملفــاهيم، وهــو مــا حيقــق للغــازين يســر أبرض عــرب ســلب خريا

ومـــن هنـــا جنـــد أنفســـنا ملـــزمني للبحـــث عـــن العوامـــل والثغـــرات الـــيت وجـــد  .الطـــرق وأقلهـــا كلفـــة
م وتنفيـذ خططهـم، وصـوًال إلـی مـ م و أالغزات فيها منفذا لتمريـر مـؤامرا هـدافهم الشـيطانية، أر

  .وإليك ذكرها جمملة ،یلااهللا تع  شاء نإلنتوقي من تكرارها يف احلاضر واملستقبل 

  االستعمار 1.2.4
وهــو كمــا يبــدو مــن مجيــل لفظــه، يعــين . ســالميةواحــد مــن عوامــل نفــوذ العلمانيــة يف بالدنــا اإل

م اصـطدموا أال إمم والشعوب، راضي األواجهة لتربير احتالهلم أل ، اختذه الغزاة18العمران لغة
ّن أدركوا بــأهم، فــصــيلة، الــيت حالــت دون اســتمرار ليــد والقــيم األاميــان واملشــاعر الدينيــة، والتقباإل
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منيــع يكــبح مجــاح طمعهــم، وحيــد مــن غلــواء جشــعهم،   خالقيــة ســدّ القــيم الدينيــة والثوابــت األ
م، كمــا  القــرآن الكــرميّن أدركــوا بــأكمــا  ملــح إلــی ذلــك أميثــل مركــز ثقــل املســلمني، وصــمام أمــا

  ):م1898- 1809( 19غالدستون
: يف جملــس العمــوم، وصــاح غاضــبا القــرآنلقــد رفــع غالدســتون رئــيس وزراء بريطانيــا العظمــي 

 فريقيـــاإســـيا و أيـــدي الشـــرقيني فـــاخلطر يواجـــه اســـتمرار ســـيطرتنا يف أمـــادام هـــذا الكتـــاب يف 
  .)189- 188: 1418النقوي، (

مــــور بالنســــبة إلــــی املســــتعمرين يتوقــــف علــــی تنفيــــذ سياســــة اســــتتباب األ نّ أومــــن الواضــــح 
ـــا واســـتبداهلا مبنتـــوج فكـــري مـــر الـــذي يســـتدعي االتطويـــع هلـــذه البلـــدان، األ ختـــزال عناصـــر قو

  .مانأوالفكر العلماين ينفذ ما تقدم بدقة و . هداف الغزاة، وحيقق مصاحلهمأيتناغم مع 

  اماستبداد الحكّ  2.2.4
وهو من مجلة قنوات التسويق للفكر العلماين املادي، وسـبيال سـهال مـن سـبل نفـوذ االسـتعمار 

ييد مجاهريهم، ما يبعـث علـی جلـوئهم إلـی قـوي أجنبيـة أإلی ت اجلديد، الفتقار غالب املستبدين
م هلــم، علــی  يــدفع احلكــام املســتبدون مثــن ذلــك، بفــتح  نّ أحتمــيهم مــن مالحقــة وعقوبــة شــعو

جانــب، للســلب والنهــب، والعبــث مبقــدرات الشــعوب، ممــا مــام الغــزاة األأالبــاب علــی مصــراعيه 
هـذه الشــعوب والباعثــة علــی مقــاومتهم، املتمثلــة  يسـتلزم اجتثــاث العناصــر املكونــة لقــوة وصــالبة

. خالقيــــة، والثوابــــت الوطنيــــة، واســــتبداهلا بــــالفكر املــــادي العلمــــاينالدينيــــة، والقــــيم األ باملبــــادي
الغـــزاة، يف املســـتبدين مـــن احلكـــام، حارســـا ملصـــاحلهم وضـــامنا ملنـــافعهم، ومروِّجـــا  وهكـــذا وجـــد
  .يديولوجيتهم املاديةإملفاهيمهم و 

  الب البعثات الدراسيةط 3.2.4
ويعتـــــرب هـــــذا العامـــــل مـــــن العوامـــــل املهمـــــة يف نقـــــل الثقافـــــة الغربيـــــة إلـــــی بلـــــدان العـــــامل الشـــــرقي 

م ظـــواهر وقشـــرية الثقافـــة الغربيـــة املاديـــة خصوصـــاً و واإل ـــر ن أســـالمي بنحـــو خـــاص، بعـــد أن 
م شـبابا يف غالـب املوفـدين إلـی بـالد الغـرب تنُقُصـُهم اخلـربة االجتماعيـة، والعمـق العلمـ ي، كـو

  .مقتبل العمر
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م، ف بواقــا للثقافــة الغربيــة وتغلغــوا بصــوره مــؤثرة يف املــدارس أصــبحوا أوعــاد هــؤالء إلــی بلــدا
وا يف النـاس روح اهلزميـة عالمية و اخلربية واملراكز الثقافيـة املتنوعـة، وضـخّ واجلامعات والقنوات اإل

م، و مـــن خـــالل الســـينما واملســـرح أوالتبعيـــة  والـــذلّ  مـــام بـــالد الغـــرب عـــرب صـــحفهم ومنشـــورا
ـــم أوالقصــة، داعــني إلـــی تقليــده، واقتفـــاء أثــره، واتبـــاع ســريته، والعمـــل بآرائــه ونصـــائحه، كمــا 

ليم الدينيــة قــد االتعــ نّ أ، مــدَّعني بــالقــرآن الكــرميو )ص( ســالم ونبيــه املكــرمأمعنــوا بــالطعن يف اإل
العمـل  نّ أغراضـها، و أن اسـتنفدت أمن املاضي، بعـد ءاً وشرب، وصارت جز الدهر  كل عليهاأ

  ).139- 138: 1433املصري،  ←( ا داعية إلی اجلهل والتخلف واالحنطاط

  غياب النخب الصالحة 4.2.4
ـــد الطريـــق  ســـالمية، غيـــاب النخـــب مـــام الفكـــر العلمـــاين ليأخـــذ جمالـــه يف بلـــداننا اإلأوممـــا عّب

 - واحنســر .دورهــا التغيــريي، و تســنم الرمــوز املائلــة واملنحرفــة قيــادة احليــاةداء أالصــاحلة عــن 
الصــــاحلة يف دائــــرة املســــجد والنشــــاط الفــــردي  دور النخــــب الفكريــــة -م ســــاس ماتقــــدّ أعلــــی 

احملـــدود، وبقيـــت مصـــائر النـــاس السياســـية واالقتصـــادية والثقافيـــة ومســـاحة واســـعة مـــن احليـــاة 
لفهــم، خيتـارون هلـم مــا يريـدون ويفرضــون علـيهم مــا  مــن لـفّ االجتماعيـة حتـت رمحــة الطغـاة و 

مثل حيث مّهدوا له ودعوا إليه، النسـجامه وكان الفكر املادي العلماين خمتارهم األ .يشاؤون
  .مع ميوهلم وتناغمه مع أفكارهم

  ظهور المذاهب الفكرية والعقيدية المنحرفة والمتخلفة 5.2.4
ســالمية، وســاعدت دت لنفــوذ، العلمانيــة يف بالدنــا اإليضــاً مــن مجلــة العوامــل الــيت مّهــأكــان 
رض فســادا عـراض النــاس عـن التمسـك بالــدين، كاملـذهب الوهـايب، الــذي عـاث يف األأعلـی 

عصــا املســلمني وشــّتت صــفومهم، و كّفــر مــن خالفــه مــنهم،  هلــك احلــرث والنســل، وشــقّ أو 
ســــالم دمــــوي اإل نّ أ، ليــــوحي إلــــی اجلميــــع بــــ20قــــدم علــــی تشــــريدهم وذحبهــــم ذبــــح النعــــاجأو 

ن يكــون منهجــا أالتعامــل، ظالمــي الفكــر، اليرقــي إلــی منزلــة التقــديس واالحــرتام فضــال عــن 
  .لتنظم احلياة ورقيها
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ومضافا إلی املذاهب الفكرية املنحرفة، فقـد سـامهت بعـض االجتاهـات السـلوكية الشـاذة يف 
، وكــبعض النمــاذج 21روشــةســاءة إلــی مسعتــه، كالصــوفية، والدســالم الناصــع و اإلتشــويه وجــه اإل

والــيت بعثــت وتبعــث مبجموعهــا النفــرة ... حيــاء بعــض املناســبات الدينيــة ليب املتطرفــة إلاســواأل
ــــيم األ زاء كــــلّ إوالتقــــزز يف النفــــوس  شــــياء مــــا ميــــت إلــــی الــــدين بصــــلة، خصوصــــا عنــــد مــــن يَق

ا   .بظاهرها، والمييز بني سقيمها من سليمها وخطئها من صوا

  الدينيةقليات األ 6.2.4
ب يضــا يف تســرّ أقليــات الدينيــة كاملســيحية تــأثري مــا تقــدم فقــد كــان لــبعض األ ومضــافا إلــی كــلّ 

متـداد للديانـة السـائدة ام أسـالمية الستشـعارهم بـالفكر العلماين املادي الغـريب إلـی بلـداننا اإل
غط بيـــني بالنســـبة إلـــيهم حصـــن منيـــع حيمـــون بـــه أنفســـهم مـــن ضـــو ور ّن األأيف بـــالد الغـــرب، و 

داة لـــرتويج الثقافـــة الغربيـــة والفكـــر العلمـــاين، بالتمجيـــد ألـــوا إلـــی كثريـــة املســـلمة، وبـــذلك حتوّ األ
م، والتحميد لفكرهم، والتأقلم معهم، واللحاق بركبهم   .لسري

م،  ـذه الشـرحية لتكـون وسـيلتهم يف تنفيـذ خمططـا ومن هنا فقد صّب الغربيون اهتمـامهم 
م يف مد م بغية تنظيمهم مبـا خيـدم مصـاحلهم، وهـو مـا ارسإارس فعملوا علی استقطا علنـه أليا

ه َســيّجند عشــرين ألفــا مــن نّــأيف طريقــه إلــی غــزو مصــر، ب) م1821- 1769( نــابليون بونــابرت
قبــاط يقــودهم، املعلــم األقليــات، ليكونــوا عونــا لــه، وبالفعــل فقــد شــكَّل يف مصــر فيلقــا مــن األ

ومــن حينهــا شــرعوا . جنــراالً يف اجلــيش الفرنســيصــبح أالــذي ) م1801- 1745( يعقــوب حنــا
ليات الفرنســـية، فكـــان مـــن خرجيـــي هـــذه ارســـقليـــات الدينيـــة بواســـطة مـــدارس اإلباســـتقطاب األ

ول للعلمانيـــــــة الغربيـــــــة، وشـــــــبلي مشيـــــــل املبشـــــــر األ) م1922- 1874( املـــــــدارس فـــــــرح أنطـــــــون
) م1897- 1828( ل مــن بّشــر بالوضــعية املاديــة اإلحلــاد، وأمــني مشيــلأوّ ) م1917- 1860(
  .)47: 2003عماره،  ←(ل من دعا إلی تبديل العاميات حمل اللغة العربية الفصحي أوّ 

بــان القــرون إبــا و ور أواخــرياً فمادامــت العلمانيــة وليــدة املشــكالت والتعقيــدات الــيت عاشــتها 
ــا، فلــيس مــن احلكمــة تعميمهــا وتطبيقهــا علــی یالوســط ، ويف طليعتهــا احنــراف الكنيســة وطغيا

ســــالمية وغريهــــا مــــن البلــــدان الــــيت مل تعــــش تلــــك املشــــكالت والتعقيــــدات، فتكــــون بالدنــــا اإل
  .النسخة العلمانية املقرتحة هلذه البلدان عالج لداء الوجود له فيها
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  النتائج.5
  :التوصل إليها من هذا البحث فهي -  بفضل اهللا -  النتائج اليت مت همّ أما أو 

روبـا ناجتـا عـن أو مل يكن امليـل إلـی االجتـاة العلمـاين املـادي بالنسـبة إلـی عمـوم النـاس يف . 1
ــا التحــوالت املهمــة علــی  دراســة وعمــق يف االختيــار، بــل كــان معــرباً عــن موجــة عاطفيــة، أفرز

  .الصعيدين االجتماعي والعلمي
 نّ تشخيصــــــها، ألســـــالمية دقيقـــــة يف مل تكـــــن النســـــخة العلمانيـــــة املقرتحــــــة لبالدنـــــا اإل. 2

سـالمية با، فقياسها مـع بلـداننا اإلو العلمانية وليدة املشكالت و التعقيدات اليت عانت منها أور 
 .قياس مع الفارغ

داُء الســيُء لرجــال الكنيســة ســبب حقيقــي وراء إعــراض النــاس عــن الــدين، مل يكــن األ. 3
ود الـيت فرضـها الـدين علـی بل إنَّ السبب الواقعي مـن وراء ذلـك هـو الرغبـة يف التنصـل عـن القيـ

. تباعــه، وامليــل إلــی االنغمــاس يف االحنــراف والفجــور، بذريعــة مواجهــة احنــراف رجــال الكنيســةأ
  .كان من املمكن استبدال املذهب الكاثوليكي مبذهب أو دين معتدل آخر الإو 

 

  الهوامش
اجلزئيــة و العلمانيــة العلمانيــة حيــث نشــر الــدکتور عبــد الوهــاب املســريي کتابــا لــه حتــت عنــوان . 1

 .م2002 /هـ1423القاهرة  ،، دار الشروق1 ط، الشاملة

إلـی العصـور احلديثـة والـيت بـدأت بسـقوط القسـطنطينية  یوهي فرتة االنتقـال مـن القـرون الوسـط. 2
وج ازدهارها يف القرنني اخلامس عشر والسادس عشـر املـيالدي وانطلقـت أم وبلغت 1453عام 
الکيـــــايل،  ←. بـــــاو ور أحنـــــاء أملانيـــــا واجنلـــــرتا وســـــائر أســـــبانيا و إفرنســـــا و  إلـــــی يطاليـــــا لتمتـــــدّ إمـــــن 

املوسســـة  ،2ط  ،)بتصـــرف و اختصـــار( 118-117، 4ج ، موســـوعة السياســـة، عبـــدالوهاب
  .م1990العربية للدراسات والنشر، 

نسبة إلی املدينة اليت کانت املسيحية تعقد اجتماعتها؛ فيها، والکائنـه حاليـا يف الشـمال الغـريب  .3
  .من ترکيا
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ب ذي لـه واحـد؛ األإحنـن نعقـد يف « :ص قانون نيفيا العقيدة املسيحية بـالنص التـايلوقد خلّ  .4
ـ أ، مبعنـی شيء ظاهر وحفي، ويف سيد واحد، عيسـي ابـن اهللا، ومـن اهللا اجلالل، خالق کلّ  ه ّن

لـه مـن مادتـه ولـيس مـن ضـعفه، إلـه خـالص مـن إاب، إله من إله، ونور من نـور، من مادة األ
ا نـزل صـنجل خالأجلنا ومن أشيء يف السماء، والذي من  فهو من مادة اهللا الذي صنع کلّ 
ليوم الثالث وعاد انسان يکره علی حتمل العقوبة مث صعد يف وضع الطبيعة البشرية، وجعل اإل

ــــ ــــدنيا واآلخــــره ون ــــيحکم يف ال ــــة ل ــــا ثاني ــــروح القــــدسؤ إلــــی الســــماوات وســــيعود لن  ←. من ال
  .626، 25املوسوعة العربية العاملية، ج 

مها راضــي املوقوفــة واهلبـــات الــيت کــان يقـــدّ راضـــي االقطاعيــة، واألليــة باألاتتمثــل العائــدات امل .5
م هــذه اهلبــات بعنــوان ييــدهم، تقــدّ ألتعوانــه اســتمالة هلــم، وکســبا أقطــاعيون والنــبالء للبابــا و اإل
خـذ أتباعهـا، فتأحسان، کسبا للثواب، وکـذلك العشـور الـيت فرضـتها الکنيسـة ضـريبة علـی اإل

 ←( راضــي الزراعيــة وعشــر مــا حيصــل عليــه العمــال والکســبةمــن املــزارعني عشــر مــا تغلــه األ
  ).428 ،14 ج :1988دورانت،  ول

بــا، وکــان و ور أالســيما يف  یبــان القــرون الوســطإنظــام اجتمــاعي اقتصــادي کــان شــايعا : قطــاعاإل .6
ا علــی الزراعــة، فــاأل قطاعيــة هــي ملــك رض يف اململکــة اإليقــوم يف الــدول الــيت تعتمــد اقتصــاديا

مري املقاطعـة م األو عسکرية ويقسّ ألية امراء يف نظري التزمات مقطاعات علی األأعها للملك يوزّ 
قطــــاعيني يف نظــــري التزامــــات عهــــا بــــني طبقــــه مــــن الســــادة األصــــغر مســــاحة يوزّ أقطاعــــات أإلــــی 

ا، ويعيش السادة علی عمل الفالحيني الذين يرتبطون باأل رض ويعتـربون جـزء منهـا، يتکفلون 
  ).96 :1968عطية اهللا،  ←( قطاعينيرادة هؤالء السادة اإلوخيصعون إل

نظـــــام  :هقطـــــاع مانّصـــــيف بيـــــان مصـــــطلح اإل موســـــوعة السياســـــةورد يف کتـــــاب  ويف هـــــذا الســـــياق .7
» النـبالء«رض ، ويرتکز علی حکم سـادة األیاجتماعي سياسي اقتصادي ظهر يف القرون الوسط

م يف ذلـــك جهـــاز مســـلح مـــن الفرســـان واملرتزقـــة بقصـــد اإلأصـــاحب األ رهـــاب قطاعيـــات يعـــاو
دوار خمتلفـة تقـود يف جمموعهـا أالـيت کانـت تقـوم بـ قطاعي، إلی جانـب الکنيسـةوفرض سيادة اإل

  ).243 ،1 ج،موسوعة السياسية، عبدالوهاب: الکيايل( إلی تربير الوضع واحملافظة عليه
وهــذه الضــريبة حتــددها طبيعــة . ســالمية مــن الفالحــنيليــة تتقاضــاها الدولــة اإلاضــريبة م: اخلــراج .8

يضـا حتـدد أوعلـی غـرار ذلـك . حکامـهأوقراراتـه و احلاجة والظروف اليت متلي علی احلاکم موافقـه 
  .رض اليت يقتطعها احلاکم للفالحمساحة األ
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مئتـــني ومخســـني عامـــا  یاملـــيالدي بـــدأت املســـيحية تنتشـــر يف رومـــا وعلـــی مـــد 61منـــذ العـــام  .9
عاشــــت الکنيســــة املســــيحية يف اضــــطهاد دائــــم، و استشــــهد العديــــد مــــن املســــيحيني يف ســــبيل 

حيصــل املســيحيون حريــة ممارســة  امرباطــور الرومــاين و مــليــه اإلأمبــدأ ت جهــرهم بــدينهم و فضــهم
م مرسـوم ميالنـو الـذي 313صـدر يف العـام أول الذي مرباطور قسطنطني األإال يف عهد إدينهم 

  .)182، 6ج ، عبدالوهاب، موسوعة السياسة ،يلاالکي( طلق حرية املعتقد الديينأ
م، وبـدأ 1505يرفـورت إستاذ يف العلوم من جامعـة أادة نال شه. صالح الربوتستانيتزعيم اإل .10

م، مث 1507وغسطينيني حيث رسـم قسيسـا ل عنه ودخل ديرا للرهبان األيدرس القانون مث حتوّ 
م سـاءه االحنـالل الروحـي 1510ولـدي زيارتـه لرومـا يف مهمـة . ملانياأعني لرعاية کنيسة فتنربغ ب

صـالح عقيـدة وبعد عودته إيل متنربغ بدأ يضع خططا إل. وساط الکنيسية العليااملتفشي يف األ
  .ي تيتزل الذي کان يبيع صکوك الغفرانم حتدّ 1517ويف . الکنيسة

وقـد . وهـو مـذهب املسـحيني الـذين يعتـربون بابـا رومـا زعـيمهم الروحـي: املذهب الکـاثوليکي .11
م 1054العــــام ذ مل يکــــن قبــــل إانفــــردت الکاثوليکيــــة لتکــــون مــــذهبا بــــال منــــازع للمســــيحيني 

وجده انشقاق بني املسيحيني بعد هـذا التـاريخ قّسـم الکنيسـة أشرخاً  نّ أمذهب منافس هلا إال 
فقــــد أورثوذکســـية وغربيـــة متمثلـــة بالکنيســــة الکاثوليکيـــة، ممـــا إلـــی شـــرقية متمثلـــة بالکنيســــة األ

کيــة جــزًء الکنيســة الکاثوليکيــة جــزءاً کبــرياً مــن مســيحيي الشــرق، کمــا فقــدت الکنيســة الکاثولي
وجـده مـارتن لـوثر يف الکنيسـة الغربيـة يف القـرن السـادس أتباعها بسـبب الشـرخ الـذي أآخر من 
نصـار بسـبب غلبيـة األأسيسه للمذهب الربوتستاين، وبقيـت الکاثوليکيـة حمافظـة علـی أعشر وت

ا إلـی افريقيـا وإلـی الشـرقأالبعثات التبشريية اليت  اثوليکيـة ول يف الکنيسـة الکواملرجـع األ. وفـد
هو البابا باعتباره خليفة للقـديس بطـرس الـذي هـو بـدوره خليفـة ليسـوع املسـيح، وخيضـع للبابـا 

  .ساقفة مجيع الکهنةساقفة، کما خيضع لألمجيع األ
ليمـه أحـد املـذاهب املسـيحية االهويت فرنسي بروتستانيت أفرزت تع) 1564- 1509(جان کالفن  .12

  ).51- 50، 5موسوعة السياسة، ج ، يل، عبدالوهاباالکي ←( )الکلفيين(وهو املذهب 
مـــذهب ديـــين مشـــتق مـــن اســـم مؤسســـه جـــان کـــالفن، انتشـــرت الکلفينيـــة علـــی نطـــاق واســـع  .13

  .واعتنقها مجاعات عديدة يف اسکتلندا و انکلرتا وفرنسا
إلـی العصـور  یمصطلح يطلق علی فـرتة االنتقـال مـن العصـور الوسـط: بيةو ور عصر النهضة األ .14

م حيــــث نــــزح العلمــــاء إلــــی 1453ويــــؤرخ هلــــا بســــقوط القســــطنينية ) 16-14القــــرن (ديثــــة احل
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مصـــطلح عصـــر النهضـــة غالبـــا علـــی التيـــارات  ليونـــان والرومـــان، ويـــدلّ اليـــا ومعهـــم تـــراث ايطإ
وج أليــــة يف القــــرن الرابــــع عشــــر، حيــــث بلغــــت ايطالثقافيــــة والفکريــــة الــــيت بــــدأت يف الــــبالد اإل

ملانيــــا أســــبانيا و إت النهضــــة إلــــی فرنســــا و ليــــا امتــــدّ ايطإ، ومــــن )16-15(ازدهارهــــا يف القــــرنني 
: عظـــم شخصـــيات النهضـــةأبـــا، وکـــان و ور أحنـــاء أنکلـــرتا، وإلـــی ســـائر إراضـــي املنخفضـــة، و واأل

 یخــر ليونــاردو دافينتشــي، وهيکــل آجنلــو، وميکــافيلي، وکــان مــن بــني الشخصــيات الالمعــة األ
ثري واســع النطــاق يف الفــن والعمــارة وتکــوين أقبــه تــوکــان هلــذه احل. آرازمــوس، ورابکيــه، ومــونتني

  ).118، 4ج  ،موسوعة السياسة ،يل عبد الوهاباالکي ←(العقل احلديث 
 ←( مليـون نسـمة 15ليهود يف العامل عند قيام احلرب العامليـة الثانيـة حنـو احصاء عدد إکان   .15

  ).442 ،7ج  ،الکيايل، عبدالوهاب، موسوعة السياسية
ارتياحـا مبـا آل إليـه الشـباب املسـيحي مـن تعـاطي اخلمـور، واالنغمـاس : ن بعضـهاحيث تضـمّ  .16

د هلــا عمالؤهــم ودعــاة فســادهم، کمــا تضــمن يف حــاالت التســافل واالحنطــاط اخللقــي الــيت مّهــ
ليهـود، ابعضها دعوة إلی تقليص النفوذ الـديين مـا بـني النـاس، وانتـزاع فکـرة اهللا مـن عقـول غـري 

اخلطـــر  ول والثالـــث والرابـــع مـــن کتـــابالربوتوکـــول األ ←( بعمليـــات حســـابية ماديـــة واســـتبداهلا
، 4ط  ،باختصــار وتصــرف ؛حممــد خليفــة التونســي ،بروتوکــوالت حکمــاء صــهيون - يهــوديال

  .)، بريوتدار الکتب العريب
ليهوديـــة علـــی العـــامل، قّدمـــة تيـــودور اوثيقـــة ســـرية تشـــتمل علـــی مشـــروع يهـــدف إلـــی ســـيطرة  .17

ول الـــذي عقـــد مبدينـــة بـــازل عـــام هرتـــزل، مؤســـس الصـــهيونية العامليـــه إلـــی املـــؤمتر الصـــهيوين األ
م، وهـــو يتضـــمن اتفاقـــا ســـريا بـــني 1905ول مـــرة يف روســـيا عـــام م، أزيـــح عنـــه الســـر، أل1897
يرســــم  -ليــــة اعاصــــمة تشــــکيو ســــلوفاکيا احل -ليهــــود عقــــد يف مدينــــة بــــراج ببوهيميــــا ازعمــــاء 

م علــــــی شــــــعوب العــــــامل، ب خطــــــوط مــــــؤامرة يهوديــــــة شــــــاعة الرشــــــوة واخليانــــــة إلفــــــرض ســــــلطا
واجلاسوســـية، والتهـــوين مـــن املثـــل القوميـــة واخللقيـــة، والـــتحکم يف االقتصـــاد الـــوطين ويف وســـائل 

ـــة کالصـــحافة والنشـــر، لتحقيـــق هـــذه الســـيطرة  ،لقـــاموس السياســـي، امحـــدأ عطيـــة اهللا،( الدعاي
  .)م1968، ، دار النهضة العربية3ط ، 197-198

اسـتعمر «جعلـه يعمـره، کقولـه : اسـتعمره يف املکـان«جاءت هذه الکلمة من العمران، فيقـال  .18
 ،مـادة عمـر ،لـويس معلـوف، منجـد اللغـة ،ي طلب منهم العمارة فيهـاأ» رضاهللا عباده يف األ

  .سالمإ طهران، منشورات ،هـ ش 1388 ،5، ط 529ص 
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 زعـــيم حـــزب. جنليـــزي، ولـــد يف ليقربـــولإسياســـي ) م1898- 1809) (ولـــيم(غالدســـتون  .19
ـــــــــــــيس وزراء عـــــــــــــدة مـــــــــــــرات . حـــــــــــــراراأل ، دار 21ط  ،392ص  ،عـــــــــــــالماملنجـــــــــــــد يف األ(رئ

  .)م1999 املشرق،
ولـــد يف ) م1792-1703/ هــــ1206-1115(حممـــد بـــن عبـــد الوهـــاب  هنســـبة إلـــی مؤسســـ .20

بـوه عبـدالوهاب قاضـيا مـن علمـاء احلنابلـة، و کـان أحدي القري التابعة لنجد وکان إقرية عيينة 
، وملـا واصـل )ص(حممد بـن عبـد الوهـاب منـذ شـبابه يسـتنکر علـی الـذين يتوسـلون برسـول اهللا 

ي إلی نشوب النزاع واخلالف بينه وبني أبيه مـن دّ أالشعائر الدينية يف جند  محالته املسعورة ضدّ 
ســتمرت احلالــة علــی هــذه الصــورة حتــی عــام ، وایخــر أهــايل جنــد مــن جهــة أجهــة و بينــه وبــني 

حملمـــد بـــن عبـــدالوهاب، فـــراح يعلـــن عـــن  حيـــث تـــويف والـــده، عنـــد ذاك خـــال اجلـــوّ . هــــ  1153
  .عقائده الشاذة، واشتهر أمره يف املدينة

طريقــــة روحيــــة معروفــــة عنــــد بعــــض الشــــعوب ذات احلضــــارات القدميــــة وهــــي نزعــــة : الصــــوفية .21
ن يکــون أســلوکية، وليســت فرقــة سياســية أو مذهبيــة، ومــن اجلــائز عنــد الصــوفية مــن املســلمني 

ن تطلـــق کلمـــة أســـنيا، وميکـــن  وأمـــذهب مـــن املـــذاهب، شـــيعيا أو معتزليـــا  يّ أالصـــويف علـــی 
ن تنضـوي حتـت لـواء صـف أالصوف أو اخلشـن مـن امللـبس، أو  مجاعة تلبس يّ أمتصوفة علی 

املتصــوفة هــم العــاکفون علــی  نّ أصــل واأل. مــن الصــفوف، أو تــرکن إلــی صــفة املســجد أو غــريه
العبــادة واملنقطعــون إلــی اهللا، واملعرضــون عــن زخــرف الــدنيا وزينتهــا، والزاهــدون فيمــا يقبــل عليــه 

محلـت الصــوفية يف ...  عامـة النـاس مــن لـذة ومـال وجــاه، واملنفـردون عــن اخللـق بـاخللوة للعبــادة
ســالم مل َحيــرِّم طيبــات الــدنيا اإل نّ إذ إســالم، بعــض جوانبهــا تناقضــات مــع مــنهج العبــادة يف اإل

عمــال املوســوعة أاملوســوعة العربيــة العامليــة، مؤسســة ...  ســراف فيهــابــل أباحهــا بشــرط عــدم اإل
ما الدروشة فقد جاءت من کلمة درويـش، أو . م1999 ،2، ط 208، 15ج  للنشر والتوزيع،

يعـيش الـدروايش . زاهـدل أو الشحاذ، وعند الصوفية تعـين الوالدرويش کلمة فارسية تعين املتسوّ 
م، ويعرفون باسم املدّومني أل ـحياة التقشف يف مأکلهم ومشر م يـدورون کالدّوامـه، يرقصـون ّ

هـــل أولـــيس هـــذا مـــا عليـــه ... يقـــاع الطبـــول يف حلقـــات الـــذکر الـــيت تنظمهـــا الصـــوفية إعلـــی 
شــرين يف وقــد رأيــتهم بعيــّين يف ســبعينيات القــرن الع. )312، 10ج  :نفســهاملصــدر (ســالم اإل
قــرب إلــی أحــدي املــدن العراقيــة، وهــم يغرســون الســکاکني يف أجســادهم يف حرکــات عفريتيــة إ

  .الشعوذة والسحر منها إلی الواقع
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  المصادر
 .لكرمياالقرآن 

 .دارالكتب العلمية :، بريوت2ط ،معجم الطالب الوسيط .)م2009(كرم، سيد حممود أ
 .دارالعلم للماليني: بريوت ،املورد الثالثي .)م2008( البعلبكي، روحي

 .دار الفكر: ، بريوت6 ، طسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغريبالفكر اإل .)م1973(البهي، حممد 
 .مؤسسه انديشه و فرهنگ ديين: قم، 2، ط ها فرهنگ واژه .)ش1381( بيات، عبدالرسول

: بــــــــريوت، 4ط  ،صـــــــهيونبروتوكـــــــوالت حكمـــــــاء  -  ليهــــــــوديااخلطـــــــر  .)ت.د(حممـــــــد خليفـــــــة  التونســـــــٍي،
 .العريب  الكتب  دار

 .سامة للنشر والتوزيعأدار : أردنط، .ال، املعجم الفلسفي .)ق1433( حسيبة، مصطفي
مــــــام مؤسســــــة اإل: قــــــم، 2 ط، باختصــــــار وتصــــــرف ســــــالميةاملــــــذاهب اإل .)ق1427( الســــــبحاين، جعفــــــر

  .)ع(  الصادق
  .حباثاملركز العاملي للدراسات واأل: بريوت، 1 ، طالعلمانية .)م1980( مشس الدين، حممد مهدي

حبــــــاث والدراســــــات مركــــــز للشــــــهيد الصــــــدر األ: ، قــــــم2 ، طاقتصــــــادنا .)ق١٤٣١( ، حممــــــد بــــــاقرالصــــــدر
 .التخصصية

حبـــاث والدراســـات التخصصـــية دار الصـــدر مركـــز األ: قـــم ،3 ، طفلســـفتنا .)ق1431( ، حممـــد بـــاقرالصـــدر
  .للشهيد الصدر

 .دار النهضة العربية :ط، بريوت.، الیبا يف القرون الوسطو ور أتاريخ  .)م2009( عاشور، سعيد عبدالفتاح
املكتـــب العـــريب : القـــاهرة ،1 ، طســـالميالعلمانيـــة يف الفكـــر العـــريب واإل .)م2013( عبـــده متـــويل، مـــي مســـري

  .للمعارف
دار : الريــــاض، 1 ، طســــالميالعلمانيــــة ودخوهلــــا إلــــی اجملتمــــع اإل .)ق1407( العرمــــايب، حممــــد زيــــن اهلــــادي

  .العاصمة الرياض
 .دار النهضة العربية: القاهرة، 3، ط القاموس السياسي .)م1968(محد أعطية اهللا، 
ـــــايل ـــــدالوهابالكي ـــــريوت ،2ط ، 7، 5، 4، 1ج ،وســـــوعة السياســـــةامل .)م1990( ، عب املوسســـــة العربيـــــة : ب

 .للدراسات و النشر
دار إحيـــاء : ، بـــريوت2 ، طلـــدرر أخبـــار األئمـــة األطهـــارحباراألنواراجلامعـــة  .)ق1403( اجمللســـي، حممـــدباقر
 .الرتاث العريب

 .دار الشروق :قاهره، 1 ط ،العلمانية اجلزئية والعلمانية الشاملة .)ق1423( املسريي، عبد الوهاب
 .منشورات حمبني: قم، 1، ط معامل النظام السياسي .)ق1433( مينأاملصري، 
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موسســة اعمــال املوســوعة للنشــر : اململکــة اعربيــة الســعودية، 2ط ، 6 ج .)م1999( املوســوعة العربيــة العامليــة
 .و التوزيع

  .من االنرتنيت): secularism(باب العلمانية ) britanica(موسوعة املعارف الربيطانية 
رابطـة : طهـرانعبـد الكـرمي حممـود،  :ترمجـة ،سـالميإاالجتاه الغريب من منظـار  .)م1997( النقوي، علي حممد

 .ةالثقافة والعالقات اخلارجي
 .احلديث للطباعة والنشر دار: قم املقدسة، 3 صبحي الصاحل، ط: الشرح .)ق1426( ج البالغه
  .دار املعرفة للطباعة والنشر: بريوت، 3ط ، دائرة معارف القرن العشرين .)م1971( وجدي، فريد
  .داراجليل: ط، بريوت.د ،قصة احلضارة .)م1988( ول دورانت

اهليئــــة املصــــرية العامــــة : ب.دعبــــدا لعزيــــز توفيــــق جاويــــد،  :ترمجــــة ،نســــانيةمعــــامل تــــاريخ اإل .)م1994( ويلــــز
 .للكتاب


