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مقدمة:

مل يكــن العلــم التجريبــي بوصفــه منهــج 

ــم الحديــث، فلقــد عــرف  ــد العل بحــث ولي

تطــورا كبــرا يف املرحلــة العربيــة اإلســامية 

إىل  بــه  تُفــي  كادت  إىل درجــة  ووصــل 

ــرن  ــا الق ــة يف أوروب ــورة الَفلَكي ــتباق الث اس

التجــارب  كانــت  كــا  عــر،  الســادس 

ــاين،  ــد اليون ــارضة يف العه ــا ح ــة أيض العلمي

ــي  ــب العلم ــه التجري ــذي عرف ــد ال فالجدي

محــاوالت  كان  الحديثــة  املرحلــة  خــال 

كـوبـرنـيـــك يف تـــحـريـــك أســــس الفـلـك 

)*( أستاذ علم االجتاع بجامعة غرداية، الجزائر. الربيد اإللكرتوين: 

mohammed.abdennour@yahoo.com

البطلمــي))( بدايــة، ثــم تجــارب غاليــي التي 

ــراز  ــة وإب ــة العلمي ــت التجرب ــت بتثبي قام

غايــة،  عنــه  رجعــة  ال  بشــكل  أهميتهــا 

ذلــك مــا عــززه فرنســيس بيكــون الــذي 

أرىس التجريــب العلمــي بوصفــه فلســفة 

ومنهــج رؤيــة وتصــور قامــت عليــه الحيــاة 

ــة يف الغــرب عامــة))(. السياســية واالجتاعي

لقــد قامــت الحيــاة االجتاعيــة والسياســية 

ــى  ــطى ع ــور الوس ــال العص ــا خ يف أوروب

ســلطة دينيــة كنســية شــبه مطلقــة كانــت 

نســبة إىل بَطْلَيمــوس، وهــو عــامل فلــك يُونــايِنّ عــاش يف   )((

الثــاين للميــاد. )املحــرر( القــرن 

ــن،  ــرن العرشي ــم يف الق ــى طــرف الخــويل، فلســفة العل مين  )((

سلســلة عــامل املعرفــة 64)، الكويــت )000)(، )ص )6- 75(.
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ــة،  ــايف للســلطة اإلقطاعي ــة الســند الثق مبثاب

ــند  ــام كس ــي ق ــج التجريب ــإن املنه ــك ف لذل

ــن  ــص م ــار التخل ــن مس ــم ضم ــزي مه رم

ــذي قــاده املدرســيون  االســتبداد الكنــي ال

اإلقطاعيــن  مــع  بتحالــف  طويلــة  ملــدة 

عــى غالــب الشــعوب األوروبيــة، لذلــك 

قامــت العاقــة بــن املنهجــن الدينــي يف 

صيغتــه املدرســية الكاثوليكيــة، والعلمــي 

يف صيغتــه التجريبيــة الحديثــة عــى أســاس 

مــن خصومــة شــديدة تصــل حــد االحــرتاب 

كــا حصــل يف فرنســا وبريطانيــا مثــا))(.

ــم التجريبــي حظــي مبســاندة  ذلــك أن العل

غــر مبــارشة مــن الســلطة املدنيــة الجديــدة 

لتَوافُِقــه مــع اإلرادة الشــعبية التــي ترافقــت 

العلــاين  الســيايس  النظــام  ظهــور  مــع 

كبديــل عــن النظــام الدينــي، فــكان املنهــج 

التجريبــي األكــر ماءمــة لدعــم املســار 

التاريخــي الجديــد الــذي اقتحمــه اإلنســان 

األورويب بفضــل مــا ســمي بعهــد األنــوار))(، 

طبعــا مل يكــن االحــرتاب مبــارشا، وإمنــا كان بالنيابــة، إذ   )((

اســتند الديــن الكنــي مثــا يف بريطانيــا وفرنســا إىل امللكيــة 

)649)م(  األول  تشــارلز  امللكــن  بإعــدام  انتهــت  التــي 

ــل كل  ــوايل، ومثّ ــس الســادس عــر ))79)م( عــى الت ولوي

مــن كرومويــل وروبســبير اإلرادة الشــعبية يف التغيــر، عــى 

أن العاقــة بــن العلــم واإلرادة العامــة مل تكــن مبــارشة وإمنــا 

ــة. ــرب إىل الصدف ــة بشــكل أق ــت متوافق كان

العلمي  املنهج  بن  الواسطة  بوصفها  األنوار  فهم  ميكن   )((

عى  يعرس  إذ  الخاصة  متناول  يف  فقط  كان  والذي  املحدث 

اضطرت  التي  الحقيقة  وهي  وإدراكه،  استيعابه  الجمهور 

إال أن اإلشــكال الــذي يبقــى بحاجــة إىل 

تشــخيص مفّصــل هــو ذلــك املتعلــق مبــدى 
الشــأنن  يف  وحضــوره  الديــن  اســتمرار 
الفكــري واالجتاعــي يف أوروبــا والغــرب 
الجديــد  الثقــايف  املنــاخ  ضمــن  عمومــا 
املوســوم مبنهــج تجريبــي ال يكــن كثــرا مــن 
الــود للديــن ويرى فيــه مخلفا مــن مخلفات 
املــايض التــي يجــب أن تــزول بغــر رجعــة؟

ــة  إن املؤكــد هــو أن انتصــار النزعــة العلمي
مل  الديــن  مــع  للقطيعــة  أسســت  التــي 
نهائيــــا عــى حضــوره، ســواء يف  يقــض 
ــه  ــه أو يف واقع الوعــي العلمــي الغــريب ذات
تســجل  تــزال  مــا  كنســية  كمؤسســات 
غايــة  إىل  النســبي  وتأثرهــا  حضورهــا 
العلميــة  األحــداث  صلــب  يف  اللحظــة 
والسياســية، لذلــك كان مــن األهميــة البالغة 
بــن  والوصــل  الفصــل  جوانــب  دراســة 
ــة  ــاة الغربي ــل الحي ــم يف مجم ــن والعل الدي
ملحاولــة الكشــف عــن مــدى حضــور الديــن 
ــوم بعلانيــة شــاملة  يف واقــع غــريب موس
ــة لإلنســان والتــي  ــة الوجودي تكتنــف الرؤي

برمتــه. الكــوين  الواقــع  عــى  انعكســت 

والفنانن  باألدباء  االستعانة  إىل  والفاسفة  العلاء  هؤالء 

الجمهور  من  والعلمية  الفلسفية  املعاين  تلك  لتقريب 

السطحية  عليه  تغلب  الذي  السيايس  الواقع  من  وبالتايل 

الصادر  الجاهر  روح  عى  حاشية  كتابنا:  )انظر  واللحظية. 

األوىل(. الطبعة   (0(4 تونس  للنر  املتوسطية  الدار  عن 
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التجربة كمنهج وفلسفة بديال عن 
المدرسية الكنسية:

ــري  ــاخ الفك ــى املن ــة ع ــة تاريخي إن إطال

الــذي أحــاط بالثــورة الفلكيــة التــي حصلــت 

يف أوروبــا خــال القــرن الثالــث عــر والتــي 

التجريبــي،  املنهــج  ظهــور  إىل  أفضــت 

ســابقة  محــاوالت  أن  عــن  لنــا  تكشــف 

كانــت تجــري داخــل مجــال الفكــر الدينــي 

ــل  ــواء إشــكالية العق ــن أجــل احت نفســه م

والوحــي، وإثبــات إمــكان العقــل داخــل 

الديــن، وهــي املحــاوالت التــي اكتملــت 

الاهوتيــة«))(  ضمــن مصّنــف »الخاصــة 

إشــكاليته  متحــورت  لهــا،  ذروة  باعتبــاره 

ــة و  ــن جه ــن م ــل الدي ــكان تعقي ــول إم ح

مــن جهــة أخــرى إمــكان تديــن العقــل، ألن 

ــكال  ــل يف اإلش ــي تفص ــدة الت ــة الوحي الغاي

هــي تحقيــق الوحــدة بــن املعطــى الدينــي 

الظاهــر يف النــص املقــّدس واملعطــى العقــي 

الــذي خلفتــه الحضــارة اليونانيــة، إضافة إىل 

اإلحــراج العمــي للحضــارة اإلســامية التــي 

عرفــت أوجهــا يف تلــك اللحظــة حيــث متــاس 

مــزدوج للتاريخــي والجغرايف بــن الحضارتن 

كتــاب »الخاصــة الاهوتيــة« )Summa Theologica( مــن   )((

أهــم أعــال القديــس تومــا األكوينــي، صــدر عــام )485)م(، 

وتوجــد منــه نســخ محققــة ومرتجمــة إىل العربيــة.

ــخ الكــوين.))( ــة حاســمة مــن التاري يف مرحل

فالحضــور القــوي للفلســفة اليونانيــة بفضل 

اإلحيــاء اإلســامي لهــا فــرض التحــدي عــى 

الفكــر الدينــي مــا دفــع للعمــل مــن أجــل 

احتوائــه، وكان القديــس أوغســطن مــن 

أوائــل مــن حــاول رفــع التحــدي؛ وهــو 

الــذي بحــث اإلشــكالية يف نســختها األوليــة 

مــع أفاطــون حينــا ســعى إىل الوصــل 

بــن املعتقــد املســيحي واملثــل األفاطونيــة. 

ــث  ــه حي ــن الحق ــرس م ــدا أي ــد ب ــو تح وه

املعتقــد  وصــل  إىل  األكوينــي  ســعى 

ذاتــه بواقعيــة أرســطو وهــي املحــاوالت 

املــدريس  الفكــر  أرضيــة  شــكلت  التــي 

يف أوروبـــــا خــال القـــرون الوســطى))(.

الــذي حالــف  ورغــم التوفيــق اللحظــي 

محــاوالت الوصــل بــن الوحــي والعقــل، إال 

ــي  ــد التجريب ــام امل ــا أم ــدم طوي ــه مل ي إن

الــذي حــارص الفكــر الدينــي ومل يُبــِق لــه إال 

مســاحة ضيقــة للمنــاورة مل تتجــاوز الشــأن 

ـــة: د.  ـــث، ترجم ـــم الحدي ـــر العل ـــف، فج ـــويب أ. ه ـــر: ت انظ  )((

ــامل املعرفـــة الكويـــت، أوت  ــلة عـ محمـــد عصفـــور، سلسـ

ــوان  ــاين بعنـ ــن الثـ ــه الفصلـ ــذي خصـــص فيـ )000)(، والـ

ـــل  ـــوان: العق ـــث بعن ـــامل اإلســـامي والثال ـــريب والع ـــم الع العل

والعقانيـــة يف اإلســـام والغـــرب(.

ـــاين:  ـــاب الث ـــة، الكت ـــخ الفلســـفة الغربي ـــد راســـل، تاري برتران  )((

الفلســـفة الكاثوليكيـــة، ترجمـــة: زيك نجيـــب محمـــود، 

ــم  ــرة، دون رقـ ــاب القاهـ ــة للكتـ ــة العامـ ــة املرصيـ الهيئـ

.) الطبعـــة، )0)0)(، )ص 9)) - )4) 
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التحفيــزات  أن  ذلــك   ،)(( نفســه  الدينــي 

التــي افتتحهــا العلــاء املســلمون يف مجــال 

التجريــب الفلــي والوعــي باإلمــكان العلمي 

والفلســفي الــذي يفتحــه، كانــت أقــوى 

بكثــر مــن محــاوالت رأب الصــدع بــن فكــر 

دينــي قائــم عــى نصــوص ال تتســاوق كثــرا 

مــع املنطــق الصحيــح، وعقل يوناين ســيكون 

ــي. ــر التجريب ــا الفك ــن ضحاي ــه م ــو ذات ه

البطلمــي  الفلــك  يف  التشــكيك  أن  ذلــك 

انطلــق بشــكل رصيــح جــدا خــال املرحلــة 

اإلســامية بفضــل ابــن الهيثــم الــذي وضــع 

»مقالــة الشــكوك عــى بطليمــوس«، إضافــة 

إىل تأثــر مرصــد مراغــة الفلــي الــذي نحــى 

بابــن الشــاطر إىل وضــع مخطــط تصويــري 

للفلــك يقــرتب فيــه كثــرا مــن مخطــط 

كوبرنيــك االنقــايب، إال أن ثــورة فلكيــة عــى 

ــة  ــن ممكن ــلمن مل تك ــاء املس ــدي العل أي

ألســباب يعددهــا الباحثــون، إال أن الحاصــل 

كان أن التشــكيك يف تصــورات بطليمــوس 

ــفتي  ــى فلس ــا ع ــحب أيض ــة سينس الفلكي

أفاطــون وأرســطو وكــذا بالتبع عــى الجهود 

الفكريــة ألوغســطن وتومــاس األكوينــي 

التــي انبنــت عليهــا ليجعلها يف مهــب الريح.

هكــذا إذن نصــل إىل اكتشــاف أن األمــر كان 

ــه،  ــان نوي ــة: عث ــة، ترجم ــرة العلمي ــل، النظ ــد راس برتران  )((

.)4(-40 ص   (،)(008( دمشــق،  األوىل،  الطبعــة 

ــة  ــة فكري ــقي ملنظوم ــكك نس ــا بتف متعلق

ــية  ــة والسياس ــاة الفكري ــاد الحي ــت ع كان

ليــس فقــط خــال القــرون الوســطى يف 

أوروبــا وإمنــا أيضــا كانــت عــاد الحيــاة 

العقليــة للمســلمن والتــي عليهــا تأسســت 

والحاصــل  أيضــا))(،  الفكريــة  منظومتهــم 

التجريبــي  يف األمــر أن مصــدر االنقــاب 

املنظومــة  داخــل  مــن  كان  العلــم  يف 

الــذي  األمــر  وهــو  ذاتهــا،  الســائدة 

ــارص  ــار لعن ــن انهي ــط ع ــس فق ــف لي يكش

ــا  ــن، وإمن ــا الدي ــن بينه ــي م ــة الت املنظوم

أيضــا عــن إعــادة ترتيــب خضعــت لهــا.

فالــذي حصــل مل يكــن زواال للديــن وال حتى 

ــا  ــر متعلق ــل كان األم ــاة، ب ــره يف الحي لتأث

برتاجــع ظاهــري للديــن متثــل يف مؤسســاته 

املبــارشة،  ســلطته  وخاصــة  وتريعاتــه 

ــه  ــة أن ــا املبالغ ــول وإذا أردن ــن الق ــل ميك ب

تــوارى إراديــا ليتمكــن مــن متابعــة الشــأن 

ــكل  ــه بش ــر في ــيايس ويؤث ــي والس االجتاع

خفــي، ذلــك الــذي تثبتــه الوقائــع الفكريــة 

الفلســفة وتحديــدا يف  خاصــة يف مجــال 

مذهبهــا املثــايل مــع كانــط وانعكاســها عــى 

ــر  ــت يف الفك ــي مت ــورة الت ــارة إىل الث ــن اإلش ــد م ــا الب هن  )((

اإلســامي ومل تكتشــف يف حينهــا، واملتمثلــة يف محــاوالت أيب 

ــل  ــي أخرجــت عل ــد الغــزايل يف موضــوع الســببية والت حام

الطبيعــة مــن مفهــوم الــرورة إىل مفهــوم اإلمــكان، ذلك أن 

اإلشــكالية ذاتهــا متثــل مســألة مركزية يف فلســفة العلم راهنا.
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ــاع  ــامل االجت ــد ع ــة عن ــة االجتاعي النظري

ــا ســنبن))(. ــرب ك ماكــس في

ــاء عــى القــراءة  ــأيت بن ــل املتقــّدم ي والتحلي

منظــور  مــن  أعنــي  للوقائــع،  البعديــة 

فلســفة التاريــخ وليــس مــن التاريــخ يف 

حــد ذاتــه، ذلــك أنــه مــن غــر املمكــن 

إنــكار الخصومــة بــن العلــم والديــن والتــي 

أثبتناهــا يف مفتتــح هــذا البحــث، والتــي 

يثبتهــا التاريــخ أيضــا، ومــع ذلــك ومــن 

الناحيــة التاريخيــة لقــد ثبــت أن الديــن قــد 

خــاض بالنيابــة معركتــه مــع حــركات التغير 

املواجهــة مل  إن  أي  أوروبــا،  السياســية يف 

تكــن مبــارشة، ومــن ثــم فــإن خســارة الدين 

للمعركــة كانــت خســارة ملمثليــه يف املجــال 

ــات  ــول طبق ــت يف أف ــي تجل ــيايس والت الس

النبــاء وانهيــار النظــام امللــي التســلطي، أي 

أن مــا خــرسه الديــن كان املكانــة، ومــن ثــم 

فهــو مل يخــرس ذاتــه كــروح وال كمؤسســات، 

وليــس أدل عــى ذلــك أن الكنائــس مــا 

تــزال موجــودة إىل غايــة يومنــا يف بــؤر 

أن  إال  للديــن  العــداء  التجريبــي  العلــم  مناصبــة  رغــم   )((

الفلســفة بــدت أكــر تحّفظــا يف تعاملهــا مــع الديــن، ولعــل 

ــن  ــل ب ــذي حص ــال ال ــارة إىل االنفص ــاف إش ــذا االخت يف ه

الفلســفة والعلــم والتباعــد الــذي تكــرس بينهــا عــرب الزمــن 

ــا إىل  ــع أساس ــذا راج ــا، وه ــة بينه ــبه قطيع ــرّس ش ــا ك مب

النزعــة الوظيفيــة للعلــم الــذي مل يعــد مســتعّدا للتشــكيك 

ــفة. ــه الفلس ــع ب ــذي تضطل ــك ال ــلاته، ذل يف مس

الــذي  بينــا  الحديــث،  العــامل  عواصــم 

زال بشــكل نهــايئ كان األنظمــة الحاكمــة 

اإلقطاعيــن. وحلفاءهــا  الديــن  باســم 

الكشف عن حتمية الدين فكرا 
وواقعا في المثالية األلمانية)2(:

ولعـل مـا يؤكـد حضـور الديـن املتخفـي يف 

الثقافيـة واالجتــاعية الغــربية  املنظــومة 

ــة  ــة األملاني ــار املثالي ــن إيضــاح بخصــوص اعتب ــا م ــد هن الب  )((

منوذجــا للعاقــة بــن العلــم والديــن، خاصــة وأن مــا تقــّدم 

مــن املقــال كُــرّس للعلــم التجريبــي يف عاقتــه بالديــن، 

وذلــك أوال للــرورة املنهجيــة التــي تقتــي اإلقــرار بالعاقــة 

ــذا  ــي، وك ــم التجريب ــة والعل ــة األملاني ــن املثالي ــة ب البنيوي

ــة  ــرّب عــن أفضــل منــوذج للعاق ــة تع ــة األملاني لكــون املثالي

بالديــن، ومــا يجمــع كل ذلــك هــو اعتبــار  املذهبــن 

التجريبــي واملثــايل وجهــن لعملــة واحــدة ســواء مــن حيــث 

ــة الفلســفية )التحكــم يف الطبيعــة واإلنســان( أو مــن  الغاي

ــيحية(،  ــرب املس ــارة الغ ــي )حض ــأ امليتافيزيق ــث املنش حي

ــن  ــحر ع ــك الس ــة ف ــب مقول ــو صاح ــرب ه ــوم إن في فاملعل

ــرب  ــي تع ــامل )Le désenchantement du monde( والت الع

عــن منهــج العلــم التجريبــي ذاتــه الســاعي الكتشــاف 

قوانــن الطبائــع فضــا عــن مــا كتبــه كانــط نفســه يف 

ــخ الطبيعــي  ــي ســنة 755) )التاري ــم التجريب موضــوع العل

ــل  ــات واألص ــص املكون ــاوات: أو فح ــة الس ــام ونظري الع

امليكانيــي لــكل بنــاء الكــون وفقــا ملبــادئ نيوتــن( والــذي 

وصفــه راُســل بــأول محاولــة جــادة لبنــاء نظريــة عــن 

ــل  ــل نجــد راُس منــو الشــمس والكواكــب والنجــوم، وباملقاب

السياســية  املثــل  يف  نســقي  بشــكل  يؤلــف  التجريبــي 

والرتبويــة فقــد كان كتابــه )النظــرة العلميــة( يتابــع تطــور 

ثــم - ويف  املثاليــة، ومــن  العلميــة يف رشوطهــا  الفكــرة 

ــة  ــة األملاني ــا- ال ميكــن تحييــد اإلطــار النســقي للمثالي نظرن

ــم  ــك مــن أن العل ــة أو العكــس، ذل ــورة الكوبرنيكي عــن الث

التجريبــي مــن جهــة أخــرى هــو أفضــل منــوذج يعــرّب عــن 

ــك  ــة، وذل ــث بعام ــم الحدي ــل يف العل ــذي حص ــول ال التح
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هـو الدراسـة الشـهرة التـي قدمهـا ماكـس 

واألخـاق  الرأسـالية  »الـروح  عـن  فيـرب 

عـى  فيهـا  اشـتغل  حيـث  الربوتسـتانتية«، 

إىل  الدينـي  املفهـوم  تـرّسب  عـن  الكشـف 

املجـال الدنيوي ضمن نطاق  الربوتسـتانتية، 

 )Beruf( إذ تحـول معنـى الكلمـة األملانيـة

مـن املدلـول الدينـي والـذي يعنـي »املهمـة 

يومـي  معنـى  إىل  اللـه«  مـن  املفروضـة 

مبــــــارش  مدلــوله »مهمـة يف الحـيـــاة أو 

عمـل محـّدد«، وذلك بعـد اسـتخدامها ألول 

يكـن  مل  أن  بعـد  لوثـر،  ترجـات  يف  مـرة 

لهـا أي وجـود يف األدب الدنيـوي للشـعوب 
الربوتستــانتية قبـل اإلصــــــــاح الديني.))(

فالحقيقــة الجديــدة التــي ترتبــت عــن ذلــك 

التــرسب متثلــت يف تلبّــس النشــاط الدنيــوي 

ــبه  ــة ش ــي يف عاق ــول الدين ــي للمدل اليوم

ــى الـــ  ــا معن ــح فيه ــة أصب ــة إىل درج حتمي

معنــى الــرورة املنهجيــة يف اتخــاذ املنهــج التجريبــي مدخا 

ــة  ــاذ املثالي ــن واتخ ــم والدي ــن العل ــة ب ــوع العاق إىل موض

األملانيــة منوذجــا لهــا. فــإذا ثبــت أن املذهبــن وجهــان 

لعملــة واحــدة فــا مانــع مــن تقليبهــا ضمــن ســياق واحــد 

الستكشــاف حقيقــة الوحــدة بينهــا ولــو ضمنيــا فهــي 

ليســت مــن منطوقــات مقالنــا هــذا، وإن كان املوضــوع 

بحاجــة إىل بحــث مســتقل يف إيضــاح بنيويــة مفهــوم العلــم 

يف الفكــر الغــريب قــد ننــربي نحــن لــه أو غرنــا مســتقبا...

ــروح الرأســالية،  ــرب، األخــاق الربوتســتانتية وال ماكــس في  )((

ترجمــة: محمــد عــي مقلّــد، مركــز اإلمنــاء القومــي، بــروت 

.)5(- )ص)5  )د.ن(، 

ــف  ــد كل الطوائ ــام عن )Beruf( مصــدر إله

الربوتســتانتية، وهــي الفكــرة التــي صــدرت 

يف  يتحقــق  الواجــب  أن  »اعتبــار  عــن: 

)الدنيويــة(،  الزمنيــة  واملشــاغل  األعــال 

وأنــه يشــكل النشــاط األخاقــي األســمى 

ــان«))(. ــا اإلنس ــع به ــن أن يضطل ــذي ميك ال

ــال  ــرة إىل أع ــارة األخ ــا العب ــث تحيلن حي

الفيلســوف املثــايل إميانويــل كانــط وتحديــدا 

املبــادئ  تأســيس  بإمــكان  يتعلــق  فيــا 

عــى العقــل، وأن فيــرب هنــا يســعى إىل 

مــن جانبهــا  الفلســفة  تلــك  استكشــاف 

ــال  ــن خ ــارش م ــي املب ــي التاريخ االجتاع

بوصفــه  وذلــك  الربوتســتانتية،  الطائفــة 

تنفيــذا للمخطــط الكانطــي القائــم عــى 

مــن  فــكان  عقانيــا،  األخــاق  تأســيس 

كانــط  شــغلت  التــي  الرئيســة  األســئلة 

ســؤال حــدود العقــل يف الديــن أو أيــن 

ينتهــي الديــــن بوصفــــه أمــرا معقــوال؟

مبعنــى آخــر اعتــرب كانــط أن الوحــي -الــذي 

ميكــن  الديــن-  إىل  مبــارشة  إشــارة  هــو 

أن يتضمــن يف ذاتــه دينــا عقليــا محضــا، 

ــن  ــوي الدي ــل أن يحت ــن للعق ــا ال ميك بين

ــا، فاعتــرب أن العقــل  بوصفــه معطــى تاريخيً

ــي  ــرب ه ــرة أك ــا دائ ــرى تتضمنه ــرة صغ دائ

املرجع السابق، ) ص)5(.  )((
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واحــد؛  مركــز  يف  اشــرتاكها  مــع  الديــن 

ــل، هــو  ــم العق وأن مجــال الفيلســوف، عالِ

ــن  ــد م ــب أبع ــل وذه ــر، ب ــرة األصغ الدائ

ــاول التاريخــي املجــزأ  ــأن التن ــك فقــال ب ذل

للديــن ســيعود بنــا حتــا إىل املنظومــة 

ــة املحضــة للديــن نفســها، إذ حينهــا  العقلي

ــن  ــق ب ــرد تواف ــى مج ــر ع ــن نع ــوف ل س

بــل ســنقف  املقــدس،  والكتــاب  العقــل 

ــي  ــا، وينته ــدة بينه ــن الوح ــى رضب م ع

عــى  ينتــه  مل  إذا  األمــر  بــأن  القــول  إىل 
دينــان.))( للمــرء  فســيكون  النحــو  هــذا 

هكـــذا ســـعى كانـــط إىل التوحيـــد بـــن 

الديـــن والعقـــل، والديـــن هنـــا طبعـــا يقصـــد 

ــاب  ــه الكتـ ــص عليـ ــذي ينـ ــك الـ ــه ذلـ بـ

املقـــدس بفـــرَض أنـــه الديـــن األصيـــل، 

لذلـــك وجدنـــاه يشـــرتط يف اتحادهـــا 

املنهـــج  الديـــن))(، إذ يظهـــر أن  صحـــة 

ــاء  ــط إضفـ ــة كانـ ــن يف محاولـ ــا يكمـ هنـ

ــي  ــاق التـ ــى األخـ ــاين عـ ــل العقـ التأويـ

كان مصدرهـــا الديـــن دامئـــا، وهـــو األمـــر 

ــأن  ــه بـ ــرب عنـ ــرب وعـ ــتلهمه فيـ ــذي اسـ الـ

ــط، الديــن يف حــدود مجــرد العقــل، ترجمــة:  ــل كان إميانوي  )((

فتحــي املســكيني، جــداول للنــر والتوزيــع بــروت، الطبعــة 

األوىل ))0)، )ص 56 – 57(.

ــع  ــل، مرج ــرد العق ــدود مج ــن يف ح ــط، الدي ــل كان إميانوي  )((

.)57 )ص  ســابق، 

ــه  ــا ونزوعـ ــم الدنيـ ــان لقيـ ــي اإلنسـ تخطـ

ليـــس طريقـــة  الرهبـــاين  التقشـــف  إىل 

العيـــش الوحيـــدة التـــي تـــريض اللـــه، بـــل 

إن تحقيـــق اإلنجـــازات الدنيويـــة، حســـب 

ـــي  ـــى الت ـــة املث ـــو الطريق ـــر، ه ـــم لوث تعالي

ـــة  ـــن الدنيوي ـــع امله ـــه، وأن لجمي ـــريض الل ت

القيمـــة نفســـها يف الديـــن، أي إن تحقيـــق 

ـــة يف  ـــق الفاعلي ـــن طري ـــم ع ـــن يت ـــم الدي قي

ـــه. ـــل ذات ـــا إال العق ـــي ال يضمنه ـــاة الت الحي

ــة،  ــازات الدنيوي ــق اإلنج ــل إن تحقي ب

ــة  ــو الطريق ــر، ه ــم لوث ــب تعالي حس

ــع  ــه، وأن لجمي ــريض الل ــي ت ــى الت املث

يف  نفســها  القيمــة  الدنيويــة  املهــن 

الديــن، أي إن تحقيــق قيــم الديــن 

ــاة  ــة يف الحي ــق الفاعلي ــن طري ــم ع يت

التــي ال يضمنهــا إال العقــل ذاتــه.

ــن  ــن الدي ــة ب ــتنتج أن العاق ــا نس ــن هن م

ــة  ــد كانــط باألخــاق املمكن ــه عن املعــرب عن

فيــرب  عنــد  عنهــا  املعــرب  والدنيــا  عقــا 

الدينيــة،  لألفــكار  التاريخيــة  بالفاعليــة 

تقابلــت بشــكل عكــي، حيث انطلــق كانط 

مــن العقــل املجــرد إثباتــا إلمكانــه يف الدين، 

بينــا انطلــق فيــرب مــن الحيــاة الرأســالية 

ــن  ــور الدي ــا لحض ــرب إثبات ــة يف الغ املحدث

فيهـــا، وأن النجـــاح الرأســـايل أســـندته 
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التــي  الدينيــة  الفكــرة  حاســم  بشــكل 

ــتانتي. ــي الربوتس ــاح الدين ــت يف اإلص تعين

فـــإن مـــا ينبغـــي التأكيـــد عليـــه هنـــا، 

وهـــو مـــا أرص عـــى إيضاحـــه فيـــرب، هـــو 

أنـــه ال ميكـــن نســـبة تفـــوق الربوتســـتانت 

يف املجـــال االقتصـــادي مقارنـــة بنظرائهـــم 

ــكل  ــي بشـ ــاح الدينـ ــك إىل اإلصـ الكاثوليـ

ـــة  ـــوم املؤسســـة الديني ـــك أن عم ـــارش، ذل مب

الربوتســـتانتية مل تكـــن تُِكـــنُّ ودا للرأســـالية، 

وأكـــر مـــن ذلـــك نجـــد لوثـــر نفســـه قـــد 

أنكـــر تكديـــس الـــروة ورأى أنهـــا ليســـت 

مـــن العدالـــة وال مـــن التقـــوى يف يشء ))(.

يحكــم فيــرب بــأن فكــرة اإللهــام التــي تصــل 

ــوي جــاءت  ــل الدني ــي بالعم ــوم الدين املفه

لوثــر، وهــو  عنــد  إطــار ســلفي  ضمــن 

الســبب الــذي جعلــه يفشــل فشــا ذريعا يف 

إقامــة صلــة جديــدة بــن املشــاغل الوظيفية 

واملبــادئ الدينيــة، ففــي نظــر لوثــر أنــه 

ليــس عــى اإلنســان إال أن يــرىض بعمــٍل 

ــه إال  ــه بأمــر إلهــي ليــس علي مفــروض علي

أن يســتجيب لــه ويتكيــف معــه، ومــن ثــم 

فإنــه ال ينبغــي علينــا أن ننتظــر العثــور عنــد 

أحــد مؤســي حركــة اإلصــاح الدينــي عــى 

ــالية،  ــروح الرأس ــاظ ال ــاص بإيق ــدف خ ه

ــروح الرأســالية،  ــرب، األخــاق الربوتســتانتية وال ماكــس في  )((

مرجــع ســابق، ص )5.

ــؤالء  ــاة ه ــد يف حي ــور الوحي ــد كان املح فق

ــول  ــوس، وح ــاص النف ــعي إىل خ ــو الس ه

تلــك الغايــة كــرس هــؤالء كل مســاعيهم 
األخاقيــــة وفيهـــــا تجلـــــت عقائدهــم.))(

ــرات  ــح أن تأث ــإن الراجــ ــبب ف ــذا الســ له

ــة  ــت مبثاب ــة كان ــي يف الثقاف ــاح الدين اإلص

تأثــرات غــر متوقعــة وغــر مرغــوب فيهــا، 

بــل إن أغلــب نتائــج عمــل املصلحــن كانــت 

بعيــدة عــا كانــت مرســومة لــه ومتناقضــة 

أحيانــا معهــا، وعــى هــذا األســاس التفاصــي 

ــار  ــط منظــوره لألخــاق؛ أي باعتب ــام كان أق

ــن  ــلوك الحس ــن إرادة الس ــام ب ــز الت التميي

ــا  ــول بوجوده ــن القب ــي ال ميك ــه الت وغايت

واحــدة وهــي  حالــة  إال يف  الغايــة-  -أي 

أن يكــون القانــون األخاقــي نفســه قــد 

ــب  ــا ال يج ــك أنه ــة، ذل ــك الغاي ــن تل تضم

أن تصــدر مــن ذات اإلنســان، ألن مجــرد 

الــذات عــن الغايــة يف  التفتيــش داخــل 

الفعــل الخلقــي يعتــرب يف نظــره ســفالة، 

التــي  املقبولــة  الوحيــدة  الغايــة  بــل إن 

ال  يعينهــا  أن  األخاقــي  للمصــدر  ميكــن 

وتحقيقــه))(. الحريــة  مفهــوم  تتجــاوز 

هنــا ويف هــذا التحـديـــد، ميكــن تفســر 

املرجع السابق، )ص 55 -58(.  )((

إميانويــل كانــط، الديــن يف حــدود مجــرد العقل،املرجــع   )((

.)47  – ص45   ( الســابق، 
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العدد 3
صيف عام 2017 م

تصــور فيــرب عــن ســلفية لوثــر والتــي تتمثــل 

ملهمــة  الحــر  وغــر  املســبق  التعيــن  يف 

اإلنســان والخضــوع لســلطة أجنبيــة، بينــا 

ــوي يف  ــوع يحت ــرة موض ــس إال فك ــر لي األم

ــد  ــه عــى »رشط صــوري« واحــد وموحِّ ذات

لــكل الغايــات كــا يجــب أن تكــون، أي 

فكــرة خــر أســمى مفروضــة علينــا مــن 

كائــن أســمى يكــون قّدوســا وقديــرا، ومــن 

ــاق  ــأن األخ ــر ب ــط ليق ــا كان ــل بن ــم يص ث

ــن  ــه إىل الدي ــر من ــو ال مف ــى نح ــود ع تق

ــاوز ذات  ــذي يتج ــه، ال ــرة الل ــه إىل فك ومن

ــة  ــه الغاي ــن يف إرادت ــذي تكم ــان، وال اإلنس

النهائيــة مــن خلــق العــامل وواجــب اإلنســان 

ــا ))(. ــا له ــه وفق ــع غايتــ ــك أن يضــ يف ذلـ

ــه األســايس مــن  ــرب إىل أن هدفــ ــي في ينتهـ

ــة تحــول األفــكار  دراســته كان تفســر كيفي

حــاول  وأنــه  فعالــة،  تاريخيــة  قــوى  إىل 

ــاهمت  ــي س ــة الت ــل الديني ــد العوام تحدي

الحديثــة  الغربيــة  الحضــارة  تطــور  يف 

يؤكــد  فهــو  ثــم  ومــن  مبــارش،  بشــكل 

ــد  ــه الب ــول إن ــعاه بالق ــة مس ــى موضعي ع

مــن النظــر إىل اإلصــاح الدينــي كمجــرد 

ســبب تاريخــــي ال بوصفــه رضورة اقتضتهــا 

التحــوالت االقتصاديــة، فهــو إذن يف الوقــت 

مرجع سابق، )ص 47 -49(.  )((

ينتهــي فيــرب إىل أن هدفــه األســايس 

مــن دراســته كان تفســر كيفيــة تحــول 

األفــكار إىل قــوى تاريخيــة فعالــة، وأنــه 

حــاول تحديــد العوامــل الدينيــة التــي 

ــة  ــارة الغربي ــور الحض ــاهمت يف تط س

الحديثــة بشــكل مبــارش.

ــرة  ــارش للفك ــر املب ــه التأث ــد في ــذي يؤك ال

الربوتســتانت  هيمنــة  واقــع  يف  الدينيــة 

عــى املناصــب املهمــة يف الرايــخ األملــاين 

نجــده باملقابــل ينفــي الرتابــط العضــوي 

بــن عامــي اإلصــاح الدينــي والرأســالية))(.

كــا نجــد كانــط أيضــا بالقــدر الــذي شــدد 

فيــه، كــا تقــدم، عــى الوحــدة بــن العقــل 

والديــن، نجــده يف مــكان آخــر يدافــع عــن 

رضورة الفصــل التــام بــن مهمتــن لعــامل 

الاهــوت ال يجــب أن تتعــدى إحداهــا 

ــاص  ــى »خ ــل ع ــا العم ــرى، وه إىل األخ

النفــوس« مــن جهــة والســعي يف ســبيل 

ــرى؛ األول  ــة أخ ــن جه ــوم« م »خــاص العل

ــاين  ــّدس والث ــاب املق ــق باهــوت الكت متعل

متعلــق بالاهــوت الفلســفي، وأن تفاصلهــا 

التــام والســهر عــى تحقيقــه إمنــا يــأيت مــن 

بــاب الحــرص عــى مصلحــة األمــة))(، لذلــك 

ــروح الرأســالية،  ــرب، األخــاق الربوتســتانتية وال ماكــس في  )((

مرجــع ســابق، ) ص 58(.

إميانويل كانط، الدين يف حدود مجرد العقل، مرجع سابق، )ص )5(.  )((
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يــأيت الســؤال هنــا عــن طبيعــة الفصــل 

والوصــل التــي اعتمدهــا كانــط وفيــرب ومــا 

ــا؟ ــا مربراته ــا وم فحواه

ــد الوصـــل  ــر قــد أكـ ــد أن فيبـ ــة نجـ بدايـ

والفصـــل بني الديـــن واملجتمـــع كمـا يــيل:

غــر  تــرسب  خــال  مــن  الوصــل:   -
الدينــي   )Beruf( الـــ  ملفهــوم  مقصــود 

وتلبســه لداللــة دنيويــة أحدثــت تأثــرا 

مبــارشا يف تصــورات النــاس للعمــل اليومــي، 

ودفعتهــم عــن طريــق غــر واع إىل تحقيــق 

الفعاليــة الدنيويــة، هــو مــن جهــة اإللهــام 

يتجــدد  راســخا  اعتقــادا  انعكــس  الــذي 

النهايــة عقيــدة  كل مــرة، مبــا حقــق يف 

حيــة مــن خـــــال الربــط العمــي بــن 

ــروي. ــزاء األخ ــوي والجـــ ــل الدنيـــ العمــ

- الفصـل: أن الربـط املبـارش بـن الدينـي 
مطلقـا،  كان  الربوتسـتانت  عنـد  والدنيـوي 

تحريريـا  منهجـا  كان  إنـه  أي  جهـة،  مـن 

لإلنسـان رمـى إليه اإلصـاح الدينـي معارضا 

بـه التوجـه الكاثوليـي القائم عـى الوصاية، 

وصايـة رجـال الديـن عـى الناس مبـا أعاقهم 

عـن الفاعلية الدنيويـة، ومن جهة أخرى كان 

متحفظا يف إطاق حرية كسـب املال والروة 

الربوتسـتانتي  التحريـر  إن  أي  اتضـح،  كـا 

لإلنسـان اقتـرص عـى بنـاء الضمـر الداخـي 

فقـط دون التاهـي واالنقياد إىل ما اسـتجد 

اقتصاديـة. حريـة  مـن  الخارجـي  العـامل  يف 

ــاء اإلصــاح الربوتســتانتي  ــن بن فاملواطــأة ب

واعتــاد  وتحريرهــا،  اإلنســانية  للــذات 

االقتصــاد الرأســايل عــى تلك الحريــة كانت 

عفويــة وغــر مقصــودة، بــل ومتعارضــة 

ــد  ــك عن ــن ذل ــا تب ــي ك ــدأ الدين ــع املب م

ــة النظــر السوســيولوجية  ــن وجه ــر، وم لوث

مســتقل  متغــر  تأثــر  هــي  الكاســيكية 

هــو األخــاق الربوتســتانتية يف متغــر تابــع 

هــو الــروح الرأســالية، أي عامــل مؤثــر 

ــا  ــران ك ــا متغ ــه، وكاه ــر ب ــر متأث وآخ

هــو واضــح يف التعبــر السوســويولوجي، 

التاريخــي. الواقــع  يؤكــده  الــذي  ذلــك 

اإلصــاح  بنـــاء  بــــني  فاملواطــــــأة 

ــانية  ــذات اإلنـســـ ــي للــ الربوتسـتانتـ

ــاد  ــاد االقتصـــــ ــا، واعتمـــ وتحريرهــ

ــت  ــة كان ــك الحري ــى تل ــايل ع الرأس

عفويــة وغــر مقصــودة، بــل ومتعارضة 

ــك  ــني ذل ــا تب ــي ك ــدأ الدين ــع املب م

ــر. ــد لوث عن

أمــا كانــط فقــد أكــد الفصــل والوصــل بــني 

الديــن والعقــل كــا يــيل:
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أن  اعتبــاره  حيــث  مــن  الوصــل:   -
للعقــل والديــن مركــزا واحــدا ترتكــز عليــه 

أن  عــن  فضــا  املتداخلتــان،  دائرتاهــا 

ــل  ــن األصي ــة للدي ــة العقلي ــة املنظوم دراس

ســتؤدي حتــا إىل الكشــف عــن وحــدة 

كامنــة فيهــا، كــا مل يجــد كانــط بــّدا 

ــه عــن  ــر كتاب مــن الوصــل بينهــا يف تصدي

الحــدود العقليــة للديــن عندمــا أدى بــه 

ــكان وجــود  ــي املحــض إلم ــص العق التمحي

أخــاق نابعــة مــن العقــل، أي  مــن الــذات 

ال مــن خارجهــا، إىل القــول بــأن األمــر يف 

النهايــة: »لــن يكــون، بــا ريــب، ســوى فكرة 

ــه، بشــكل موحــد،  ــوي يف ذات موضــوع يحت

عــى الــرط الصــوري لــكل الغايــات، كــا 

أي  )الواجــب(...  لنــا،  تكــون  أن  يجــب 

ــرض  ــو يف ــامل، ه ــمى يف الع ــر أس ــرة خ فك

علينــا، حتــى يكــون ممكنــا، أن نفــرتض 

ــرا«))(. ــا، قّدوســا وقدي ــا أســمى، أخاقي كائن

- الفصـل: إن االنفصـال يحـدث بن العقل 
والديـن مبجـرد تحوله إىل موضـوع للتقديس 

املرجـع  العقـل،  مجـرد  حـدود  يف  الديـن  كانـط،  إميانويـل   )((

السـابق، )ص 47(،كـا واختتـم املبحـث األول مـن التصديـر 

الواصـل بـن العقـل والديـن بالعبـارة التاليـة ذات الداللـة: 

»وهكـذا فـإن األخـاق إمنـا تقـود عـى نحـو البـد منـه إىل 

الديـن، وعـرب ذلـك هي تتوسـع، إىل حـّد فكرة مـّرع خلقي 

واسـع القدرة، خارج عن اإلنسـان يف إرادته تكمن تلك الغاية 

النهائيـة )لخلـق العـامل(، التي ميكـن ويجب أن تكـون الغاية 

النهائيـة لإلنسـان«. )انظـر ص 48و49 مـن املرجـع نفسـه(.

الـذي يدفـع بـدوره إىل العبـادة، يـدل عليـه 

للنسـبية  الديـن وخضوعهـا  انكـاش فكـرة 

فيهـا  ينكشـف  التـي  اإلكـراه«  »قوانـن  أو 

اإلنسـان أمـام النقـد، ذلـك الـذي يدعـو إىل 

أن  األمـر  يف  املثـر  حيـث  الرقابـة،  انبثـاق 

الكفـة،  متعادلـة  متبادلـة،  مراقبـة  تكـون 

يقـوم  األول  والعلـم،  الديـن  رجـي  بـن 

يحفـظ  والثـاين  النفـوس  يف  الديـن  بحفـظ 

وذلـك  العقـول،  يف  علـم(  هـو  )مبـا  الديـن 

الـرط الـروري الوحيـد لئـاّ تكون سـلطة 

أحدهـا عـى اآلخـر مهلكـة ال عـى الهوت 

الكتـاب املقـّدس وال عى الاهوت الفلسـفي 

)العقـي(، لذلـك كان السـهر عـى حدود كل 

منهـا، أي انفصالهـا، سـهرا عـى مصلحـة 

األمـة يف الحفـاظ عـى صفـاء النفـوس مـن 

جهـة وعـى تقـّدم العلوم من جهـة أخرى))(.

ــط  ــد كان ــل عن ــن والعق ــن الدي ــل ب فالفص

ينــدرج ضمــن منطــق الفصــل بــن العلــوم، 

ــرب  ــوم ال تزدهــر  إال ع ــأن العل ــرى ب ــو ي فه

يكــون  أن  بــاب  مــن  وذلــك  االنقســام، 

يســمح  مبــا  مســتقلة  وحــدة  منهــا  كل 

بازدهارهــا وتطورهــا، إال أن الديــن بوصفــه 

ــا  ــو يف مجالن ــّدس )وه ــاب املق ــا بالكت عل

الحضـــاري الفقــه( هو ذو وظيفــــة تختلف 

ــل، املرجــع  ــرد العق ــن يف حــدود مج ــط، الدي ــل كان إميانوي  )((

.)5(  -50 الســابق،)ص 
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ــوم  ــة العل ــن وظيف ــا ع ــث طبيعته ــن حي م

األخــرى، ذلــك أنهــا ليســت وظيفــة نظريــة 

وظيفــة  ذات  هــي  بــل  )إبســتمولوجية( 

كان  فــإذا  )براكســيولوجية())(،  عمليــة 

الفصــل اإلبســتمولوجي ممكنــا ومقبــوال 

- إذ يــأيت اســتجابة ملتطلبــات التخصــص 

املفضيــة إىل تقــّدم العلــم- فــإن األمــر ذاتــه 

مطلــوب أيضــا يف الرباكســيولوجيا مــن بــاب 

تقســيم العمــل املفــي إىل تقــّدم املجتمــع، 

ــه املثاليــة األملانيــة. ذلــك الــذي انتهــت إلي

الحضور العكسي للدين في الواقع 
الغربي:

ــور  ــألة حضـ ــّدم أن مسـ ــا تقـ ــى مـ يتجـ

ــا  الديـــن يف الواقـــع الغـــريب الحديـــث )مـ

ـــي  ـــفافا، أعن ـــدريس( كان حضـــورا ش ـــد امل بع

ـــات  ـــف كلي ـــا خل ـــا وتواري ـــه ســـجل تراجع أن

ـــا،  ـــل اجتاعي ـــيم العم ـــا وتقس ـــل نظري العق

والتـــواري هنـــا يعنـــي حضـــورا خفيـــا، إذ 

ـــة  ـــع دور املؤسس ـــن تراج ـــر ع ـــض النظ وبغ

املجتمـــع  يف  واضـــح  بشـــكل  الكنســـية 

التأسيســـية  املفاهيـــم  أن  إال  الغـــريب، 

للمؤسســـة الدنيويـــة مبختلـــف أشـــكالها مل 

ــه  ــل: فق ــي، االبســتيمولوجيا البدي انظــر: أبويعــرب املرزوق  )((

ــس، الطبعــة  ــدار املتوســطية للنــر تون ــم ومراســه، ال العل

.)(55-(4( )007)(،)ص  األوىل، 

يكـــن لهـــا مصـــدر آخـــر غـــر امليتافيزيقيـــات 

الدينيـــة ذاتهـــا، ســـواء بحضورهـــا الجـــزيئ 

عـــن طريـــق األفـــراد املؤمنـــن بالديـــن 

ـــن  ـــة، أو م ـــات الدنيوي ـــك املؤسس ـــل تل داخ

ـــن  ـــا الدي ـــي مل يغـــب عنه ـــة الت خـــال الثقاف

للحظـــة واحـــدة قبـــل حصـــول املفاصلـــة، 

فالقـــرون الســـابقة للتحـــوالت الحديثـــة 

يف أوروبـــا الشـــك لهـــا حضـــور معنـــوي 

الدنيويـــة  املؤسســـة  عمـــق  يف  قـــوي 

والفلســـفة. واالجتـــاع  القانـــون  مثـــل 

املفاصلـــة  فـــإن  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 

التاريخيـــة التـــي حصلـــت بـــن العلـــم 

والديـــن، هـــي بالقـــدر الـــذي جعلـــت 

ـــة  ـــة متواصل ـــام انتصاري ـــا أم ـــن مهزوم الدي

ـــك  ـــا، ذل ـــه كان انتصـــارا جانبي ـــل، إال أن للعق

ـــل  ـــن داخ ـــة م ـــق نهض ـــن تحقي ـــه مل ميك أن

الكتـــاب املقـــّدس الـــذي تعـــّذر عـــى 

ـــا  ـــة ك ـــه الكانطي ـــس يف صورت ـــل، لي التعقي

ـــة  ـــه التفصيلي ـــون مضامين ـــل يف ك ـــّدم، ب تق

ـــا  ـــل خاضع ـــن كان العق ـــل. ول ـــض العق تناق

للمتافيزيقـــا الدينيـــة، فـــإن التحريـــف الـــذي 

طـــال الكتـــاب املقـــّدس، مبـــا يتجـــى يف تعـــدد 

األناجيـــل واإلصحاحـــات، والتريعـــات التـــي 

ــل  ـــن فصـ ـــية م ــة الكنس ــا املؤسسـ تبنتهـ

ـــة  ـــاة الدنيوي ـــن والحي ـــال الدي ـــن رج ـــام ب ت

ــزاوج  ــي يف التـ ــل الطبيعـ ــا الفعـ ــا فيهـ مبـ
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والتناســـل، أعنـــي التريعـــات التـــي تخالـــف 

املنطـــق األبســـط، والنتائـــج التـــي ترتـــب 

ــة  ــة للطبيعـ ــة رصيحـ ــن مخالفـ ــا مـ عنهـ

ــلبا عـــى  ــي انعكســـت سـ ــانية والتـ اإلنسـ

العقـــل اإلنســـاين والســـلوك البـــري مـــن 

مناحـــي  عـــى جميـــع  شـــذوذ طغـــى 

ـــا  ـــّده إال تجلي ـــن ع ـــك ال ميك ـــاة، كل ذل الحي

للديـــن يف الحيـــاة بالصـــورة املعكوســـة.

واملحصلـــة تكمـــن يف أن النهضـــة العقليـــة 

ـــا، وبرغـــم  التـــي حصلـــت يومـــا مـــا يف أوروب

نجاحهـــا املنقطـــع النظـــر، فقـــد مـــرت 

ــجل  ــي ومل تسـ ــر الدينـ ــى الفكـ ــا عـ جانبـ

فيـــه إصاحـــا جوهريـــا))(، وذلـــك لتعـــّذره 

عـــى التعقيـــل كـــا تقـــّدم، وتلـــك هـــي 

املفاصلـــة الرصيحـــة التـــي حصلـــت بـــن 

ــدم اليومـــي  ــم والديـــن، حيـــث التقـ العلـ

ـــي  ـــه جمـــود دين ـــم قابل ـــل واللحظـــي للعل ب

ال يـــكاد يحـــرك ســـاكنا، أمـــا مـــن الزاويـــة 

شــهدها  تاريخيــة  حقيقــة  الدينــي  اإلصــاح  أن  واضــح   )((

يف  املتمثــل  النظــري  اإلصــاح  ســواء  الغــريب  املجتمــع 

العمــي  اإلصــاح  أو  واألكوينــي  أوغســطن  محــاوالت 

املتمثــل يف مســاعي لوثــر وكالفــن، إال أن هــذا اإلصــاح 

ــه مل يســتند إىل وحــي يتطابــق  يعــوزه أمــران: األول هــو أن

ــه  ــار إلي ــا يش ــو م ــزول وه ــة الن ــع مرحل ــايل م ــكل مث بش

ــن  ــة م ــب املتواصل ــال الحق ــل خ ــذي حص ــف ال بالتحري

ــاين  ــارصة، والث ــة واملع ــل الحديث ــزول إىل املراح ــة الن مرحل

هــو عــدم اكتــال الوحــي تاريخيــا أعنــي أنــه مل يكــن وحيــا 

اكتمــل عقائديــا وتريعيــا كــا حصــل يف الرســالة اإلســامية. 

ــا  ــارضا ومـ ــن كان حـ ــإن الديـ ــة فـ الواقعيـ

ـــن  ـــا ال ميك ـــك م ـــرا، ذل ـــا و ظاه ـــزال باطن ي

نفيـــه حتـــى يف االشـــتغال العلمـــي ذاتـــه 

ـــك عـــن االجتاعـــي، فضـــا عـــن عـــدم  ناهي

إمـــكان التخلـــص مـــن قـــرون تاريخيـــة 

ــة،  ــة الدينيـ ــا الثقافـ ــادت فيهـ ــة سـ طويلـ

كل ذلـــك يجعـــل مـــن الحضـــارة الغربيـــة 

ـــوة. ـــل أو بالقــ ـــيحية بالفعــ ـــارة مسـ حضـ




