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 شكر و عرفان

 
 

  الحمد و الشكر هللا
  

 الذي أعانين على إمتام هذا العمل
م بالشكر واالمتنان لألستاذ الفاضلويشرفين أن أتقد:  

  

  مــــوسى معـــیرش
  

.على متابعته احلثيثة إلثراء هذا البحث  
  :وعلى وجه اخلصوصء األجالّألستاذة ا لكل كما يشرفين أن أتقدم بالشكر اجلزيل

  
  

دحـدوح رشـید  ،عبــد اهللا بوقــرن   
ريـھـم  المـــالسعبد  و   

فریدة غیوة  و األستاذة الدكتورة ل  زروخيـإسماعیكتور و األستاذ الد  

اجـيمر رابحستاذ القدير األو   
  

الزمالء  لوأخص بالشكر كذلك ك. ملساعديت وتشجيعي والذين مل يبخلوا علي بنصائحهم اليت مل تنقطع طوال مدة البحث
. حورية حسيني ومحمد رضا حشاني :األساتذة الكرام خاصة  
 ءخاصة األساتذة األجالّ املدرسة العليا لآلداب والعلوم اإلنسانية بقسنطينةوأساتذيت وزمالئي بقسم اللغة واألدب الفرنسي ب

وحمفوظ بوشلوخ قرام ،عبد الكرمي زبريي، بشريي  
  و

  .بقسنطينة الربوتستانتية بعنابة، والكنيسة Basilique de Saint Augustin املشرفني على كنيسة القديس أوغسطني
L’église protestante d’Algérie.   
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متيز القرن التاسع عشر دونا عن القرون اليت سبقته من التاريخ اإلنساين بنضوج علم التاريخ يف كنف 
وأيضا نضوج خمتلف الدراسات اليت عنيت ليس  ،civilisation occidentaleاحلضارة املسيحية الغربية 

ولئن . رة املسيحية الغربيةباستيعاب ماهية التاريخ فحسب إمنا كذلك من أجل التحكّم مبساره لصاحل احلضا
صاحب أول دراسة عن اية اإلمرباطورية  )Edward GIBBON)1737-1794" ادوارد جيبون"كان 

الرومانية، هو أول مؤرخ غريب حديث، فإنّ التفكري يف معىن التاريخ وفحواه هو تقليد أملاين يف العصور 
ا من مرحلة إىل مرحلة أخرى جديدة، إذ ظهرت اجلديدة، خاصة فيما خيص حركة احلضارة اإلنسانية وانتقاهل

  .يف أملانيا جمموعة كبرية من املؤرخني
وليس بعيدا عن الوسط الذي احتوى هذا الزخم الثقايف األملاين خاصة، ظهر مؤرخ اجنليزي متميز هو 

الذي درس إىل جانب  (*))Arnold Joseph TOYNBEE )1889 - 1975" آرنولد جوزيف توينيب"
ن فالسفة التاريخ ظاهرة تدهور احلضارة من زوايا خمتلفة، ورغم اتفاق اجلميع على وحدة الظاهرة إال العديد م

أم تباينوا يف اإلشارة للجذور واملظاهر، فتكونت لدينا أكثر من رؤية لتدهور احلضارة وتبع ذلك أكثر من 
  . تصور للخروج من األزمة

ة عامة منذ القدم مما جعله أحد أشهر منظّريها، إذ ينظم وقد اهتم توينيب بدراسة احلضارة اإلنساني
لكن ليس ألنّ احلضارة  ،(*)(*)هي يف طريق الزوال  -الغربية منها خاصة -للتيار القائل بأنّ احلضارة الراهنة

تشبه الكائن احلي وليس كذلك الفتقاد الغرب لنظرية كونية، بل ألنّ دراسته إلحدى وعشرين حضارة يف 
شرية قادته إىل االكتشاف بأنّ هذه احلضارات إمنا قامت لتمكنها من مواجهة التحدي الذي اعترضها تاريخ الب

مواجهة كانت يف جمملها اجيابية، وحيدث التوقف عن النمو وسلوك درب االحندار نتيجة لعجزها عن الرد 
  .الزدهارعلى التحديات اليت اعترضت طريقها بعد أن قطعت أشواطا من الرقي وااالجيايب 

                                                
من أبرز فالسفة التاريخ يف العامل، ومن أسرة تظم عددا غري ) Arnold Joseph TOYNBEE )1889 - 1975آرنولد جوزيف توينيب (*) 

إىل  1911اليت أصبح فيها زميال ومدرسا من عام  OXFORDدرس توينيب يف جامعة أكسفورد . علم والفكر ومن املؤرخني أيضاقليل من أهل ال
وتكرر ذلك يف احلرب (  1919اشتغل يف وزارة اخلارجية الربيطانية إبان احلرب العاملية األوىل كما حضر مؤمتر الصلح يف باريس عام . م1915عام

 ). 1946ة، حيث حضر مؤمتر الصلح الثاين يف باريس يف عام العاملية الثاني
مث مديرا للدراسات يف املعهد  1924حىت  1919كان توينيب أستاذا للغة البيزنطية واليونانية احلديثة وآداما وتارخيهما يف جامعة لندن من عام

ومن مثّ أستاذا للبحث العلمي يف التاريخ العاملي يف  1925 منذ  Royal Institute for International Affairsامللكي للشؤون العاملية 
وقد منح توينيب عدة درجات فخرية وقام بأسفار واسعة النطاق يف بالد متعددة اعترفت بفضله ووجهت إليه . 1900جامعة لندن حىت تقاعده سنة 
  .الدعوة إللقاء حماضرات فيها

اهات الصهيونية وردوده احلامسة على املزاعم اليهودية بشأن فلسطني من أشهر الوقائع وكانت مناقشات توينيب املشهورة مع أصحاب االجت 
 :وله كتب أخرى منها. 1961حىت  1934جملدا، ظهرت تباعا منذ  رويقع يف اثنا عش دراسة للتاريخوأبرز مؤلفاته . اليت دارت خالل هذه الرحالت

وهو كتاب حواري مشترك ألّفه مع الفيلسوف الياباين التحديات الكربى و احلضارة يف امليزان،  والغربالعامل، ودفاع...فلسطني جرمية، البقاء يف املستقبل
 DAISAKU Ikeda. كيدا إدايساكو 

  ".  اشفيتسر"ومواطنه " اشبنغلر"خاصة الفيلسوف األملاين (*)(*) 
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ومن منظور توينيب أنّ هذه هي حالة اتمع املسيحي الغريب اليوم، ولكن خيتلف توينيب عن املفكرين 
الذين سبقوه بقوله بدور الدين الفعال يف عملية احلضارة ملا من مكانة الدين املرموقة يف واقع اتمعات منذ 

ة اخلالصة، الشيء الذي أصبح من النادر احلديث عنه القدم ويعكس هذا بوضوح متسكّه بروحه الدينية املسيحي
  .يف هذه األيام يف اتمع املسيحي الغريب

من املادي إىل الروحي، أي  لويأمل بالتايل أنّ خالص احلضارة املسيحية الغربية لن يتحقّق إال باالنتقا 
باستطاعة اإلنسان يف  إلميانه ويرجع هذا. من االقتصاد إىل الدين، ويضع لذلك جمموعة من احللول املبدئية

احلضارة املسيحية الغربية كما يف احلضارات األخرى أن يتصرف تصرفا روحيا يضمن به األمان من األخطار 
  .النامجة عن التقدم التكنولوجي الصارخ يف اتمعات الغربية على وجه اخلصوص

حول بعد جديد لدراسة التاريخ هو البعد  ويتبين لنا من هنا أنّ الرؤية الفلسفية لدى توينيب تتمحور
امليتافيزيقي مثال لدى  الذي ينفرد به عن البعد de l’histoire vision religieuseاحلضاري الديين 

أو البيولوجي  vision économique" ماركس"أو االقتصادي لدى  vision métaphysique" هيجل"
  .biologique vision" اشبنغلر"لدى 

ن هذه املعطيات فإنّ إشكالية البحث تدور حول عالقة الدين املسيحي ببناء احلضارة وانطالقا م
  املسيحية الغربية ؟ وهل للدين املسيحي دور يف قيام احلضارة املسيحية الغربية عند توينيب ؟ 

مبعىن هل يعد أحد العوامل األساسية اليت سامهت وال تزال يف قيام هذه احلضارة وتعاظم دورها بني 
 chrétienne orthodoxe احلضارة املسيحية الشرقية :اليت ال تزال قائمة ومنها احلضارات األربع األخرى

 -extrêmeالشرق األقصى  وحضارة hindoue واحلضارة اهلندية arabeواحلضارة العربية اإلسالمية 

orientale  أم أنّ األمر غري ذلك ؟  
جوهري أم عرضي ؟ وفيما تتجلى مسامهات الكنيسة وبتعبري آخر هل يعترب الدين املسيحي عامل 

فيما تتمثّل أزمة احلضارة املسيحية الغربية اليت دارت  :؟ وأخريااملسيحية يف دفع عجلة احلضارة املسيحية الغربية 
  حوهلا فلسفة توينيب ؟

  .مقدمـة، ثـالث فصول، خامتـة :وانطالقا من إشكالية البحث وضعنا اخلطة التالية
 .بينا من خالهلا كنه املوضوع واإلشكالية املقترحة ملعاجلته :ةـاملقدم •
 .عرضنا فيه تصور توينيب ملسار احلضارة اإلنسانية عامة :ل األولـالفص •
بينا فيه ما هي األديان العليا والدول العاملية اليت يتحدث عنها توينيب  :اينـل الثـالفص •

صفته أحد األديان العليا وممثّل احلضارة وكنموذج عن ذلك كيفية انبثاق الدين املسيحي ب
 .املسيحية الغربية من رحم الدولة العاملية، اإلمرباطورية الرومانية

 
 



  ـةـــمقدمال
 

 4

وخصصناه لتحليل موقف توينيب بصفة إمجالية حول دور الدين  :الثـل الثـالفص •
 املسيحي يف احلضارة املسيحية الغربية من خالل مجلة من العناصر يراها توينيب ضرورية

 .لكشف حقيقة املوضوع
  .عرضنا فيها مجلة من االستنتاجات اليت أفضت إليها هذه املعاجلة :ةـخامتـ •

وبغية الوقوف عند معاجلة دقيقة هلذه التساؤالت اعتمدنا يف اجناز حبثنا على املنهجني النقدي 
  .ليل تارخيي وفلسفيوالتحليلي التارخيي نظرا لطبيعة املوضوع التارخيية، وذلك حىت نستطيع اإلملام بتح

                essai d’interprétationالترمجة الفرنسية  :واعتمدنا يف حبثنا على جمموعة من مصادر توينيب أمهها
احلضارة يف  ،العامل والغرب كذلك، L’Histoire :وهي Study of History دراسة يف التاريخلكتابه 

، من الشرق والغربوكتابه ... حلياة والدين والدولة، حوارا :امليزان، حرب وحضارة، التحديات الكربى
  .1964الذي يضم جمموعة من احملاضرات ألقاها خالل زيارته للجمهورية العربية املتحدة يف أفريل من سنة 

وإلثراء هذا البحث أكثر كان واجبا االستعانة مبجموعة من املراجع اليت تتناول املوضوع أو جانبا منه، 
، صدام "أللربت اشفيتسر"، فلسفة احلضارة "الشبنغلر"تدهور احلضارة الغربية  :سبيل املثالنذكر على 
، "لكولن ولسون"، سقوط احلضارة "لتشارلز فرانكل"، أزمة اإلنسان احلديث "لصموئيل هنتنغتون"احلضارات 

تاريخ األديان  ، موجز"لشارل جينيبري"، املسيحية نشأا وتطورها "لقسطنطني زريق"معركة احلضارة 
  "...لسليمان مظهر"قصة الديانات  ،"لفيلسيان شايل"

ألمحد حممود " فلسفة التاريخ :إضافة لدراسات متميزة خصت بالبحث والتحليل هذا املوضوع وهي 
  ".آمنة تشيكو"للباحثة اجلزائرية مفهوم احلضارة بني مالك ابن نيب وآرنولد توينيب و" صبحي

غة العربية أما باللغة الفرنسية فقد اعتمدنا على جمموعة من الكتب اهلامة جدا هذا عن املراجع بالل
   :منها والنادرة أيضا اخلاصة بالديانة املسيحية

1- La Citée de Dieu 
2- Histoire de l’Eglise 
3- Guide Illustré de l’Histoire du Christianisme 
4- L’Ethique Protestante et l’Esprit du Capitalisme 

  .تاريخ املسيحيالاليت تتناول  CAHIERS EVANGILE :فة إىل جملّةإضا
وبالطبع االستفادة كذلك من جمموعة ال بأس ا من املعاجم والقواميس واملوسوعات نذكر على 

جلميل " املسيحية: موسوعة األديان يف العاملو" حلسني علي محد" قاموس املذاهب واألديان :سبيل املثال
  ..".لنهى جنار" ديان السماوية والوضعيةموسوعة األو" مدبك
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وكغرينا من الباحثني فقد واجهتنا العديد من الصعوبات اليت مل تزد فينا إال اإلصرار على مواصلة 
   :البحث منها

آلرنولد توينيب واليت حاولنا التغلّب عليها Study of History  لـغياب ترمجات عربية دقيقة 
املختصرة اليت لوالها ملا متكّنا من االنطالق يف هذا املوضوع، فضال عن عدم توفّر  نسيةبالعودة إىل الترمجة الفر

  .العديد من املصادر واملراجع واليت وإن وجدت يف بعض املكتبات فلم يسمح لنا بارتيادها لسبب أو آلخر
ا هذا البحث اليت أحاط  ةوننهي حديثنا بالتمويه بدور األستاذ املشرف الكبـري والعناية الفائق

  .وسؤاله الدائم عن كل كبرية وصغرية ختصه بغية االجتهاد قدر اإلمكان لتقدمي عمل علمي متكامل
  
  .واهللا من وراء القصد
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  احلضـارة عنـد توينـيب:   الفصل األول
  

  مـدخل
  ضارةمفهوم احل :حث األولـاملب -1

  لغة و اصطالحا -1-1
  رنولد توينيبآعند ضارة مفهوم احل -1-2

  
  ميالد و ارتقاء احلضارات :حث الثاينـاملب -2

  عوامل نشوء احلضارات -2-1
  طبيعة االرتقاء احلضاري -2-2

  
  ر و حتلل احلضاراتايا :حث الثالثـاملب -3

  ايار احلضارات -3-1
  طبيعة و مظاهر التحلل احلضاري -3-2
  

  تعقيـب -
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  :لـمدخ
له أو آهلة، مستعينا بعقله الذي ميزه إبدل اإلنسان منذ األزمنة الغابرة قصارى جهده يف التقرب إىل 

  .1»وتلك كلّها أركان احلضارةوجعل وظيفته و وسيلته الفكر والتفكري، «اهللا به عن سائر املخلوقات، 
اإلنسان مزود بعقله، مستعني جبهده، معتمد على عمله، كل هذا وسط حميط متارس فيه كل أنواع  

فخلق اهللا اإلنسان على صورته على صورة اهللا خلقه ذكرا  «: النشاط اإلنساين، وقد ورد يف سفر التكوين
وا واملئوا األرض وأخضعوها وتسلّطوا على مسك البحر وأنثى خلقهم وباركهم اهللا وقال هلم أمثروا وأكثر

  .2»وعلى طري السماء وعلى كل حيوان يدب على األرض
وينتشر اإلنسان على البسيطة، وتستقر كل جمموعة بشرية يف بيئة جتد فيها مقومات احلياة متوافقة مع  

يئة، حيث تبدل كل اجلهود لتهيئة الظروف متطلباا، وتتشابه وتتماثل وحداا البشرية يف التأقلم مع تلك الب
فتبدأ عملية صراع الائي بني الكائن البشري والتحديات اليت تفرضها «املساعدة على اإلقامة واملعيشة، 

  . 3»الظروف الطبيعية، وال بد أن ينتصر اإلنسان حىت تقوم احلضارة، وقد قامت فعال
على البشرية، واملرتع األول لكل العلوم والفنون  و قد كان الشرق األدىن مهد احلضارات املتوالية

ليس « :"عبد املنعم نور"إذ يؤكّد . واآلداب اليت استمدت منها احلضارة الغربية احلالية قوا على مدى القرون
من املبالغة يف الشيء إذا قلنا بأنّ بدرة احلضر قد وضعت منذ حوايل ستة آالف سنة، وأنّ احلقل اخلصب 

  . 4»فيه كان هو الشرق األدىن الذي بذرت
 «يف كتابه صدام احلضارات إىل أنّ  Samuel HUNTIGTON"صموئيل هنتغتون"ويذهب 

التاريخ اإلنساين هو تاريخ احلضارات، ومن املستحيل بأن نفكّر بتاريخ اإلنسانية بأي معىن أخر، والقصة 
...  الكالسيكية و األمريكية الوسطىممتدة عرب أجيال من احلضارة السومرية القدمية إىل املصرية إىل

والنتيجة أنّ أسباب وظهور وصعود وتفاعالت واجنازات وايار وسقوط احلضارات، كان يتم استكشافها 
" اشبنغلر دازوال... " و  Max WEBER" ماكس وبري" منهم ... بواسطة مؤرخني وعلماء اجتماع

Oswald SPENGLER رنولد توينيب آ... " و "Arnold TOYNBEE«5.  
  

  
  

                                                
، 2005، 1اإليديولوجية وفلسفة احلضارة، مكتبة بستان املعرفة، اإلسكندرية، مصر، ط  ؛فضل اهللا حممد إمساعيل وعبد الرمحن خليفة -1

  .123ص، 
  .28 - 27/ 1 ؛سفر التكوين -2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛فضل اهللا حممد إمساعيل -3
  .08، ص، 1970، 1احلضارة والتحضر، مكتبة القاهرة احلديثة، مصر، ط ؛حممد عبد املنعم نور -4
، ص، 1999، 2ة سطور، مصر، ططلعت الشايب، شرك: إعادة صنع النظام العاملي، ترمجة... صدام احلضارات  ؛صموئيل هنتنغتون -5

76. 
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 " القديس أوغسطني" وقد حتدثت الكثري من النظريات عن هذه التحوالت يف سري احلضارة، بدءا من 
Saint Augustin )354-430( الشبنغلر"وكذلك فكرة الدورات احلضارية " ابن خلدون"و" )1880 -

  .فهم سري احلضارة اإلنسانية وصوال إىل املراحل األربعة اليت وضعها توينيب كأسس ميكن من خالهلا )1936
لقد درس هؤالء الفالسفة واملفكّرون عرب مؤلفام احلضارة من زوايا خمتلفة ومبناهج متعددة، مما أدى  

ورغم االختالفات يف املنظور واملنهج ووبؤرة «إىل جدل واسع حول العناصر الرئيسية املكونة للحضارة، 
تكونت لدينا أكثر من رؤية عن احلضارة، وتبع ذلك أكثر من   أنه قدإال ،1»االهتمام اليت تعم تلك املؤلفات

  .تصور لفهمها
مفهوم احلضارة عامة ومفهومها عند آرنولد : كل هذه املعطيات تدفعنا لطرح مجلة من األسئلة قصد تبيان

  توينيب خاصة، كيف عرض توينيب لبدايات احلضارات وارتقائها وايارها ؟
؟ وطبيعة  ؟ ومن مثّ ارتقاء احلضارة، وكيف فسر االيار" ي واالستجابة التحد "كيف شرح نظريته  

  ؟  ومظاهر التحلل احلضاري
  

  

 مفهوم احلضارة     :املبحث األول-1
  

 société رك اتمعدعندما انتقل اإلنسان من مرحلة اإلنسان البدائي وسار يف طريق اإلنسانية، أ
ه يتقاسم مع ه ال يعيش لوحده وأنرك بالتايل أندالقائمة فيه وأ relations sociales والعالقات االجتماعية
  .غريه احلياة والوجود

إه يقاسم غريه هذه احلياة وهذا الوجود، فومبا أنه بالضرورة يشاركه يف دفع الضرر، ويف تبادل ن
تمع، فت هذه العالقات ألجلها واليت على أساملنفعة، وحتقيق كل املطامح اليت تكونإاسها قام اذا ن ه حيقق

ل فيه ومعىن هذا كل عمل وجهد وإنتاج تتمثّ مياجتماعيته ومدنيته وبالتايل حضاريته، أي إنتاجه التقد
  ...اخلصائص اإلنسانية والفكرية والوجدانية والسلوكية

   ؟ خاصة عند آرنولد توينيبوما مفهومها  عامة ؟ civilisation  ارةـاحلضفما مفهوم 
  

  

 .الصفحة نفسها السابق؛املرجع  -1
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  :اصطالحا لغة و -1-1
  : ةـلغ  - أ

هو املقيم يف املدن والقرى وأنّ البادي هو املقيم يف  احلاضرأن " البن منظور"ورد يف لسان العرب 
  .2خالف البادية : ، واحلضرة و احلاضرة واحلضارة1البادية

يف، وقد مسيت بذلك ألنّ أهلها قد حضروا األمصار املدن والقرى والر: ويوضح لسان العرب أا 
، أي العيش يف مكان ووفق 3هي إذا اإلقامة يف احلضر احلضارة. ومساكن الديار اليت يكون هلم ا قرار

  . معطيات أو بطريقة ختتلف عن تلك املعهودة يف البادية
الشامل، أنّ مصطلح يف معجمه " عبد املنعم احلفين"فيذكر  حضارةأما عن زمن ظهور مصطلح 

م مبعىن التمدن أي التخلّّّق بأخالق أهل املدن واللبس مثلهم 1704استخدم ألول مرة سنة  دق حضارة
  .4والسلوك كدأم والتحدث بلغتهم

يأيت بعد هذا التاريخ باعتبار املدن حواضر، مجع حضارة، وهي املدينة « نهإفأما عن مفهومها  
واحلضارة اهلندية واحلضارة اآلسيوية، هي هذه احلضارات يف جمموعها أو الكبرية، احلضارة الغربية، 

مبا يسودها من أخالق وأعراف وعادات وتقاليد ونظم وقيم وقوانني ولغات وثقافات وطرق عيش ، 5»جمملها
  . خمتلفة

ا ، هذه األلفاظ الثالث يكثر تداوهلالثقافةبكلمة أخرى هي  حضارةوإضافة إىل املدينة ختتلط كلمة 
خر يف لسنة العامة واخلاصة يف كتابام، حيث يستخدم الكثريون الواحد منها بديال لآلأبصورة كبرية على 

  . صورة توحي بأنها مترادفة
لتقارما يف املعىن، فيبين  ثقافةو حضارةني من اختالط املصطلح" عبد املنعم احلفين"وقد حذّر من قبل

اآلالت واخلربة ( مة واملتطورة يف اتمعات الغنية اهر احلياة املتقدأخذت تطلق على مظ«، حضارةأنّ كلمة 
، أما الثقافة فأصبحت تطلق على مظاهر احلياة الروحية والفكرية يف كل )يف ميدان اإلنتاج، الثروة املادية

6»ما كان أم متخلفاجمتمع، متقد.  
لك ذنولوجي، والثقافة اهلندية، ونقصد باحلضارة الغربية ونقصد بذلك التطور التك: كأن نقول مثال 

  .روحييف اال الاتمع اهلندي  هكل ما يصنع
  

    

  .103، ص، 1997، 1لسان العرب، الّد الثاين، دار صادر، بريوت، لبنان، ط ؛ابن منظور -1
  .376، ص، 1998، 6القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ط ؛الفريوز آبادي -2
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛بن منظورا -3
  .301، ص، 2000، 3ط مصر، ، مكتبة مدبويل، القاهرة، –املصطلحات الفلسفية  - املعجم الشامل ؛عبد املنعم احلفين -4
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -5
  .206، ص، 2000، 1ط بنان،ل املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي، مكتبة لبنان ناشرون، ؛كميل احلاج -6
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 احلضارة يف موسوعته الفلسفية، يعرف Lalande André"أندريه الالند"إضافة إىل هذا جند 
طبيعة قابلة للتناقل تتسم بسمة دينية، أخالقية، مجالية، فنية،  تظواهر اجتماعية مركبة ذاجمموعة «: بأنها

ونالحظ جليا، . 1»يض أو يف عدة جمتمعات مترابطةتقنية أو علمية ومشتركة بني كل األجزاء يف جمتمع عر
من تطور علمي وتكنولوجي، وما أنتجه هذا التقدم من اجنازات  حضارةأنه قد أكّد على ما تضمنته كلمة 
  . وابتكارات يف خمتلف ميادين احلياة 

 بأنّ Le Petit LAROUSSE Illustréقاموس اللغة الفرنسية  نجد يفاألجنبية، ف ةأما يف اللّغ
والقيم الشاهدة على درجة التقدم اإلنساين وتطور  جمموعة امليزات«: هي  civilisationاحلضارة

احلضارة : احلياة الثقافية والفنية واألخالقية واملادية تمع إنساين، مثالمظاهر  أي ،2»اتمعات االجيايب
  ...و احلضارة الرومانية، والعربية اإلسالمية اليونانية،
الكونية مث  mondialisation نطالقا من املعطيات احلالية، تعدت كلمة حضارة إىل معىن العامليةوا

universalisationحد يف داخلها : ، وأصبحنا نقولحضارة الكوكب األزرق، أي حضارة واحدة جتمع وتت
  . كل الشعوب على األرض وإن تعددت حضارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

باريس، فرنسا،  -، منشورات عويدات، بريوتA-Gخليل أمحد خليل، الّد األول  :موسوعة الالند الفلسفية، ترمجة ؛دأندريه الالن -1
  . 172، ص، 2001، 2ط

 -2 Le Petit  LAROUSSE  Illustré, Paris,  LAROUSSE, 2007, p. 251. 
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  : اصطالحا - ب
  

بني اللّغة العربية واللّغة  احلضارةحتديد مفهوم  الحظنا من خالل التحليل اللّغوي، أنّ هناك تباينا حول
شىت وم  فشأا شأن مصطلحات العلوم االجتماعية قدمت هلا تعار ي –كمصطلح – احلضارةو ،األجنبية

دا، نظرا لكثرة الباحثني عن كنهها عرب حقب تستقر على مفهوم واحد أو رؤيا واحدة تضمن هلا معىن حمد
ل كل حقبة بفالسفتها تذهب مذهبا خاصا مميزا عن سابقتها وال حقتها تبعا ملا يسودها ، مما جعاملختلفة الزمن

  . من فلسفات
جمموعة اخلصائص «: أن حيدد مفهوم احلضارة االصطالحي، إذ يقول بأنها" كميل احلاج"وحياول 

  :يا اليوم معنيانعلماء األنتربولوج - حسب رأيه-، وحيدد هلا 1»اليت تتميز ا اتمعات املتطورة
أما املعىن الذايت، فتطلق على مرحلة سابقة من مراحل التطور «: خر موضوعيأحدمها ذايت واآل 

، مبعىن أنه إذا اتصف الفرد بصفات راقية وأخالق عالية، قلنا إنه 2»اإلنساين، املقابلة ملرحلة التوحش واهلمجية
ر وعلى العكس من ذلك، إذا اتصف بصفات متورمتحضه غري متحضحشة ومهجية، قلنا إن.  

ا املعىن املوضوعي، فهو إطالق لفظة حضارة على جمموعة من مظاهر التقدم العلمي والفين مأ«و 
، كأن نقول احلضارة الفرعونية واحلضارة اليونانية 3»والتقين، اليت تنتقل من جيل إىل جيل يف جمتمع واحد

  .متحضرة، متميزة بثقافاا ولغاا ومعتقداا الدينية، مجيعها جمتمعات ...واحلضارة الغربية
فهذه أمثلة لشعوب متحضرة، ذلك أنّ الشعوب أو اتمعات تنقسم إىل متحضرة وغري متحضرة،  

وضعت البداوة عندهم  وذا املعىن فنقول عادة أنّ جمتمع املدينة متحضر مقارنة باتمع الريفي أو البدوي
  . كنقيض للحضارة

إالّ أنّ البعض «كما أنّ هذه التعريفات ارتبطت باجلانب املادي مثلما ارتبطت باجلانب املوضوعي، 
 –يؤيد هذا املذهب أنّ ابن خلدون  اه ممجيعل املاديات تأخذ بالقدر الوافر وهو بصدد عملية التعريف، ولعلّ

صطلح العمران البشري، وكأنما كان يستخدم م - وهو أول من حتدث عن فلسفة التاريخ وأرسى قواعدها
أي أنه انطلق من معطى مادي ليعبر به عن معطى معنوي، فقد سار يف نفق العمران   .4»يعين به احلضارة

  . نه سيخرج منه على ساحة احلضارةأالبشري وهو يعلم 
 )SCHWEITZER  ) Albert1875 -1965"ألربت اشفيتسر" تنشأ احلضارة حسب  ال يف حني

  ويف األخالق فقط جند الوازع  .التغيري حنو األفضل عزم الناس على بلوغ درجات الرقي، واجتهدوا يف إالّ إذا
   
  .206، ص، املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي ؛كميل احلاج- 1
   .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه - 2
  . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
4- 134-133، ص ص، اإليديولوجية وفلسفة احلضارة ؛بد الرمحن خليفةد إمساعيل وعفضل اهللا حمم. 
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إنّ النظرة األخالقية إىل احلضارة، وإن جعلتين كأين غريب وسط «:"اشفيتسر"إىل هذا العمل، يقول  القوي
احلياة العقلية يف هذا العصر، فإين أعلنها بوضوح وتردد، أننا لن نفلح يف إعادة بناء حضارتنا على أساس 
ثابت وطيد، إالّ إذا ختلصنا ائيا من الفكرة السطحية السائدة فيه، مث نأخذ من جديد بالنظرة األخالقية 

نه البد من جعل األخالق الركيزة األساسية اليت تقف عليها احلضارة أأي  .1»اليت سادت القرن الثامن عشر
ايار العالقات اإلنسانية القائمة على القيم و اإلنسانية وليس املادة، ملا من سيطرة عصر املادة ما يتسبب يف 

  . األخالق بالدرجة األوىل، الوضعية اليت يتخبط فيها اإلنسان يف الوقت الراهن
، والفكر موضوع 2»احلضارة مظهر التعبري عن الفكر«إنّ الغاية من تعريف هؤالء، هو تبيان أنّ 

يف علمائها ومفكّريها وفالسفتها وفنانيها و «" بحيحممود ص"الفلسفة ومن هنا تتجسد احلضارة من منظور 
  .3»أرباا وأصحاب احلرف فيها، ال تقل طائفة من هؤالء على ساستها وقوادها استحقاقا

تتجسد يف فرد، وال تتمثّل حضارة كاملة يف شخص  ال ، أنّ األمة"حممود صبحي" نفهم من تعريف 
و تفاوتت درجات مسامهام، بغض النظر عن طبقام االجتماعية معين، إنما ختص كل املسامهني فيها ول

  . ومستويام املعرفية
كينونة واعية لنظام عضوي « :"اشبنغلر"على العكس من البدائية فهي يقول  احلضارة الراقية هي وإنّ

اليت تضمها  ضخم واحد، نظام ال جيعل فقط العادة واألساطري والتقنية والفن، بل أيضا األقوام والطبقات
أنّ احلضارة هي وحدة الدراسة التارخيية، وإا  أي ،4»أحشاؤه، أوعية للغة شكل واحدة وتاريخ واحد

املظهر األول لتاريخ البشرية املاضي واحلاضر، فاملفهوم من قوله أا ظاهرة روحية ختص فئة من البشر هلا تصور 
يف مظاهر حضارية عديدة كالفن والسياسة واالقتصاد  إمجاعي عن العامل بأسره وتتجسد وحدة تصورهم هذه

الذاتية، وهذا يعين أنها  اوخصائصه من هذا، أنّ لكل حضارة شخصيتها" اوزفالد اشبنغلر"ويقصد ... والدين
، مثال ذلك احلضارة الغربية ذات الروح الالائية، يقول "هيغل"مغلقة وليست روحا مطلقة كما تصورها 

الالائية باالستعمار العاملي، واهلاتف الذي تغلّب على املكان «الغريب عبر عن  أنّ" حممود صبحي"
هكذا كان االمتداد املكاين أو التوسع . 5»مث االقتصاد العاملي ممثال يف التجارة العاملية والبنوك... احملدود

  . اجلغرايف لدى الغريب هو كل شيء
    تعريفه للحضارة من هذه الزاوية أي الشمول وكان أكثر وضوحا يف" صموئيل هنتنغتون"ولعلّ 

  
   

 .40، ص،  1983، 3ط لبنان، عبد الرمحن بدوي، دار األندلس، بريوت،: فلسفة احلضارة، ترمجة ؛لربت اشفيتسرأ -1
 .96، ص، 1996يف فلسفة التاريخ، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط،  ؛يحممود صبح أمحد -2
  .115ص،  ؛املرجع نفسه -3
ص،  ،ت، دطأمحد الشيباين، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، د :تدهور احلضارة الغربية، اجلزء الثاين، ترمجة ؛اشبنغلر اوزفالد -4

30 .  
 .250، ص، نفسهاملرجع  ؛أمحد حممود صبحي -5
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ع ثقايف من البشر وأعرض مستوى من اهلوية الثقافية، ميكن«ع، إذ هي التوسز أعلى جتمعن اإلنسان  أن ميي
األنواع األخرى، وهي تعرف بكل من العناصر املوضوعية العامة، مثل اللّغة والتاريخ والدين والعادات و 

وهناك مستويات للهوية لدى البشر، فساكن روما قد يعرف نفسه . املؤسسات والتحقّق الذايت للناس
، فاحلضارة عنده إذا هي الكيان 1»أورويب، غريب بدرجات خمتلفة من االتساع، روماين، كاثوليكي، مسيحي،

الثقايف الذي يضم اجلماعات الثقافية والعرقية والدينية واملؤسسات االجتماعية بدرجاا املتفاوتة، و العناصر 
  . ساكن روما، تعريفه:  اليت ذكرها هي عناصر احلضارة، وكم يوضح مثال

وقد كشف املفكرون «اجلمع،  ةبصيغ احلضاراتملفرد ومبعناها ا احلضارةأنّ هناك فرقا بني  إال
، فاتمع "الرببرية"الفرنسيون عن فكرة احلضارة، وطوروها يف القرن التاسع عشر كنقيض ملفهوم 

أي أنه كان من األفضل أن  .2»املتحضر خيتلف عن اتمع البدائي، ألنه كان مستقرا ومدينيا وليس أميا
قد قدم لنا معيارا نستطيع مبوجبه احلكم على اتمعات،  احلضارةمفهوم  وإنّالتحضر،  تصبوا دائما إىل درجة

ه خالل القرن التاسع عشر، كرس األوروبيون جهودهم الفكرية والدبلوماسية والسياسية يف حماولة لشرح نإو
ه يف الوقت نإو"... رة متحض"املعيار الذي ميكن على أساسه احلكم على اتمعات غري األوروبية إن كانت 

  . 3نفسه، كان الناس يتكلمون بشكل متزايد عن احلضارات بصيغة اجلمع
احلضارة اليت تعرف على أنها منوذج أو باألحرى على أنها «أنّ الناس رفضوا  يف ح هذا جلياتضوي

ضر، ختتص به أقلية كما يعين أيضا رفض القول مبعيار واحد ملا هو متح ،4»املثال الذي جيب أن حيتدا به
  . إنسانية

، ثقافة، خاصة بالقياس إىل  احلضارةاالنتباه إىل ضرورة توضيح مفهوم " حممد عبد املنعم نور"ويلفت 
عن  طختتلف عن احلضارة اختالف البسي« عنده لثقافة، فا"عبد املنعم احلفين"و" كميل احلاج"موافقا يف ذلك 

دها ثقافة هي كل نتاج الفكري اتمعي ونتائج هذا الفكر و املعقد،  فلكل اتمعات بسيطها ومعقّ
أي الذين " املتحضرين"متتاز باألوجه العملية واملادية لثقافة األقوام «فـ احلضارةأما  .5»مشتقّاته أيضا

من أهم  الثقافةواملتمثّل يف أنّ  احلضارةو الثقافةوخيلص بذلك إىل الفرق بني . 6»عاشوا ومارسوا احلضر
، الثقافةوجه من أوجه  احلضارةأنها متراكمة ومكتسبة وتنتقل عناصرها من جيل إىل جيل، بيد أنّ  ائصهاصخ

يف فترة من تارخيه، دون  دون غريه من اتمعات مميزة باعتبارها نتاجا مستقال يتميز به جمتمع معينثقافة فهي 
  . ن جيل إىل جيل يليه يف نفس اتمعأن ينتشر منه إىل جمتمع آخر أو ينتقل فيه ذه السمات م

  

  .71 ، ص،إعادة صنع النظام العاملي... صدام احلضارات  ؛صموئيل هنتنغتون -1
  . 67ص،  ؛نفسهاملرجع  -2
 . 68ص،  ؛املرجع نفسه -3
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -4
 . 23، ص، احلضارة والتحضر ؛حممد عبد املنعم نور -5
 . فحة نفسهاالص ؛املرجع نفسه -6
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 «. باعتبارها حضورا عند التعريف التقليدي للحضارة " ابن خلدون"مل يقف" إدريس هاين"وحسب 
لنشاط الصناعي اويقول أنه أرجعها إىل  ،1»بل إنّ تأمالته فيها مل يقص بأي حال من األحوال أمناطها احلديثة

 ادينامكيته رب االجتماعي األول الذي جعلإذ يعت، الذي ألصقها بالنشاط الزراعي، "لول ديورانت"خالفا 
ابن "ده ما يؤكّ ذاوه ،تتصل بالدولة كظاهرة سياسية عمرانية، فاحلضارة إذن هي حضور الدولة ورسوخها

  .2»احلضارة يف األمصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة و رسوخها إنّ « :متهيف مقد" خلدون
احلضارة أحوال عادية زائدة على الضروري من أحوال «أنّ يوضح أنّ السبب يف ذلك هو و 
وبقدر ما يتزيد من ... ويقع فيها عند كثرة التفنن يف أنواعها وأصنافها، فتكون مبرتلة  الصنائع... العمران

    .3»أصنافها تتزيد أهل صناعتها، ويتلون ذلك اجليل ا
نسان أو ما يصطلح عليه أنّ اإل )Alfred WHITEHEAD )1861-1947" وايتهيد" ويرى

الصدق، واجلمال، واملغامرة، والفن، والسالم،  :مبجتمع متحضر، هو من سيطرت عليه ومن يتمتع باملزايا اآلتية
هي اليت حتدد معىن احلضارة، إذ ال تعد يف نظره ترفا خفيا مقصورا على فئة معينة من الناس، بل هي أوىل بأن 

وإىل جانب هذه العوامل األساسية أو اجلوهرية، . 4أو ظرفا البد منه حلياة مطمئنة تكون متييزا تاما يعم اجلميع،
أمهية األفراد، حرية الرأي والعمل،  :يذكر عوامال أخرى تساعد أكثر على إظهار املزايا اخلمس املذكورة وهي

  .5 والتسامح، الختاذ سبيل اإلقناع بدل القوة وأخريا احلكمة
يف أنّ احلضارة هي أعظم عمل اجتماعي أجنزته البشرية حىت «جمال للشك  أنه الولكن يرى البعض 

واتمع املتحضر برأيه أكرب بكثري من اتمع  .، وهو بذلك فسرها بالدرجة العالية من التراث اإلنساين6»اآلن
لطبيعي أكثر من يكتسب معرفة عن العامل ا« -راتمع املتحض -البدائي وبالتايل أكثر تعقيدا، ذلك أنه 

 .7»اتمع البدائي وينمي أجهزة أكرب وميلك ثروة أضخم بالنسبة لكل فرد من السكان، وهلم جرا
  .8هي صفة يتصف ويتميز ا اإلنسان بوجه عام، فهي اليت متيز اتمع اإلنساين عن نظريه احليواينفاحلضارة 
  

   

 ، ص، 2002، 1فة وصرخة اهلامش، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طحوار احلضارات بني أنشودة املثاق ؛إدريس هاين -1
100. 

والنشر  ةتاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب، دار الفكر للطباع ديوان املبتدأ واخلرب يف ؛عبد الرمحان ابن خلدون -2
  .386، ص، 2004، 1و التوزيع، بريوت، لبنان، ط

  .  الصفحة نفسها ؛ملرجع نفسها -3
  .16- 15، ص ص، 1965عبد الرمحان ياغي، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، دط،  :فلسفة وايتهيد يف احلضارة، ترمجة ؛جونسون -4
  .33ص،  ؛املرجع نفسه -5
 . 05ملعي املطيعي، دد، دط، دت، ص، : رة، ترمجةأصل اتمعات املتحض ؛رشتون كوملبورن -6
  . 14ص،  ؛رجع نفسهامل -7
  .11، ص، 1991، 1اإلنسان واحلضارة، دار مصر للطباعة، مصر، ط ؛فؤاد زكريا -8
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   :رنولد توينيبآمفهوم احلضارة عند  -1-2
  

: الضوء على مفاهيم احلضارة واليت تتمثّل عنده يفمعضمها يسلط إنّ املتأمل يف أعمال توينيب جيد أنّ 
  .Civilisation حضارةو Civilisations حضارات، Sociétés جمتمعاتو Société جمتمع

، فاتمع إذا ال يتشكّل من 1»الشبكة الكاملة للعالقات بني األفراد«من منظوره هو  اتمعإنّ  
النقاط  هم األفراد بكل بساطة« :يقولاألفراد الذين يعيشون فيه، إنهم نقاطه املركزية، وليسوا اتمع، 

ليس حشدا عشوائيا من البشر، إمنا " القديس أوغسطني" أي أنه كما يرى  .2»لعالقاتاملركزية داخل شبكة ا
مساوي وأرضي، فظل العامل  :هو جمموعة من الناس ألّف بينهم فكر واحد، وينسب اجلميع إىل عاملني خمتلفني

ية، وأما العامل الثاين طريق العدالة اإلنسانية والسعادة السرمد األول تظلله التعاليم القدسية ويسعى جاهدا يف
  .  3فهو خاضع للمغريات الشيطانية بكل ما حتويه من شرور وآثام

فبما أنين أستعمل « :، يقولوأما اتمعات، فهي املظاهر التارخيية الواقعية العينية لفكرة اتمع اردة
ألعين ا الشبكات " جمتمعات "ألعين ا الشبكة الكاملة للعالقات بني األفراد، أستعمل " جمتمع" كلمة 

كاتمعات ... اخلاصة اليت ميكن أن حنللها كمركبات لعدد معين من املؤسسات املشكّلة هلذه اتمعات
كلمة  يتجاوز املفهوم السائد على أنّ هجند ةيف هذه املقول. 4»البدائية واتمعات اليت هي يف طور التحضر

فاتمع يقصد  .ه مييز بني مفهوم كل منها بوضوححيث يؤكد على أن. تمعجمتمعات ما هي إال مجع لكلمة جم
لذا . أما كلمة جمتمعات فهي أكثر خصوصية وأكثر دقة عنده .به شبكة العالقات الكاملة والكامنة بني األفراد

يف عمقه  ه بدوره يتكونوهذا عد الغوص بداخله وتفكيك بناه فنجد أن. قصد ا الشبكات اخلاصة يف اتمع
  .هي بدورها ميكن حتليلها كمركبات تتكون من عناصر أخرى" وحدات"من 

نائمة راكدة، وهي ال تتغير أما «منحى توينيب، يف أنّ اتمعات البدائية  بعض الباحثني وينحو   
له يف ودلي .5»احلضارات فعلى النقيض من ذلك، فيها دافع للعمل، إنها حركة مستمرة، إنها تعمل للتاريخ

يز توينيب يف إذ مي .6»اتمعات البدائية هي جمتمعات هلا نقاط مشتركة مع احلضارة«: ذلك ما قاله توينيب
ومن مث جعلها منطلقا وحجر أساس لفكرة التمايز . احلضارةو اتمعاتوبني  اتمعاتو اتمعاألول بني 

  ". حضارات"و" حضارة"أسس ملفهوم كلمة وهكذا ". ةاملتحضر تاتمعا"و" اتمعات البدائية"املوجود بني 
  

Traduit de l’anglais par Jacques POTIN et  ,istoireHL’(Arnold),  TOYNBEE -1
autres, Paris- Bruxelles, Elsevier Séquoia, 1975, p. 41. 
2- Id. 

  .290، ص، 1982، 1طسوسيولوجيا احلضارات القدمية، دار الفكر العريب،  ؛صالح مصطفى الفوال -3
4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 42. 

نيويورك، مطابع سيما،  -نقوال زيادة، مؤسسة فرنكلني املسامهة للطباعة والنشر، بريوت: أزمة اإلنسان احلديث، ترمجة  ؛تشارلز فرانكل -5
  . 175-174، ص، 1959دط،  لبنان، بريوت،

6- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 42. 
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كل حضارة حتمل شبكة عالقات تمع ما ومن املستحيل فعليا دراسة «وأما احلضارات فإنّ 
بوصفه امليدان الذي جتسدت عليه ووصف اتمع الذي تعيش فيه، املهد  .1»حضارة ما منفصلة عن جمتمعها

ر صورته املترمجة للعامل الذي ترعرعت فيه قبل أن خترج للعامل، فهي إذا حتمل صفاته وتطلعاته، هي باختصا
  .2»إا نوع من اتمعات اإلنسانية«عرب ما حتمله من رقي ومن حضارة، 

ل نوعا خاصا لثقافة لتمثّ«وأخريا  احلضارة اليت نشأت حسب توينيب منذ حوايل مخسة آالف سنة، 
عات سكنية، حيث هي جتممن الثقافة جنده يف املدن، و انوعإذ يعتربها . 3»سادت يف مرحلة معينة من التاريخ

ال يسهمون بقدر وايف يف عملية البناء والتشييد، إمنا أقلية هي من حتمل على عاتقها هذه  أغلبية السكان
 حيث يستند إىل تعريف. احلضارة ذا هي البوتقة االجتماعية املدنية أين تتحول الثقافة إىل حضارة. ةاملسؤولي

ومع هذا . )باملماثلة مع صناعية(ثورة مدينة   ترب فيه احلضارةالذي يع ) CHILDE)1892-1957  "شيلد"
  .4فإنّ هناك جمتمعات من دون مدن كما يرى توينيب، وعرف أهلها ما يسمى بظاهرة حضارية 

أي أا طورت أجبديات حياا ومتكنت من أن تضع نفسها يف مصاف احلضارات العظيمة وإن  
د جاءت احلضارات وذهبت ولكن احلضارة مبعناها العام قد فلق«. كانت أقل منها يف درجة التحضر

  .5»استطاعت يف كل مرة أن تعود فتتجسد يف صورة جمتمعات جديدة متحضرة
توينيب يف أنّ احلضارات شاملة، أي أنه ال ميكن فهم اجلزء إالّ بالعودة  "هنتنغتونصموئيل "ويوافق 

تشمل وال إا  ،أي ضرورة الرجوع إذا للحضارة اليت تضمه يطةاحمل للكل املشكّل هلذا اجلزء وغريه من األجزاء
أنّ احلضارة تقوم ردا على حتديات، مث « :ويستشهد مبوقف توينيب يف قوله. يشملها غريها، إا وحدة كلية

متر مبرحلة منو تتضمن سيطرة متزايدة على بيئتها بفضل أقلية خالّقة يتبعها مرحلة صعوبات، قيام دولة 
  . 6»، مث بعد ذلك يكون التفسخشاملة

رنولد توينيب، أنّ توينيب قد بدأ آيف كتاا مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب و " منة تشيكوآ"هب وتذ
  .7»ماليت تنتظم عدة أم" احلضارة"فوجدها يف «بالبحث أوال عن وحدة تكون حقال مفهوما للدراسة، 

أنّ مادة التاريخ هي حياة أقسام «رئيسية، هي  وهي بذلك تبين أنّ توينيب قد انطلق من نقطة 
  احلضارة املسيحية "و" احلضارة املسيحية الغربية "وذكر منها " اتمعات"موحدة من البشرية مساها 

  
  

1  - Op. cit. 43. 
  .16ا، دط، دت، ص، أمني حممود الشريف، دار إحياء الكتب العربية، حلب، سوري :احلضارة يف امليزان، ترمجة ؛آرنولد توينيب -2

3– TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, pp. 41-42. 
4 - Id. 42. 

  . 32، ص، احلضارة يف امليزان ؛آرنولد توينيب -5
  . 73 -70، ص ص، إعادة صنع النظام العاملي... صدام احلضارات  ؛صموئيل هنتنغتون -6
  . 70، ص، 1989، 1اجلزائر، ط ، املؤسسة الوطنية للكتاب،مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -7
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إذ أنه قسم اتمعات  .1»"حضارة الشرق األقصى"و" احلضارة اهلندية"و" احلضارة اإلسالمية"و" الشرقية
  . املذكورةاخلمس جمتمعات  ىجمتمعا، زالت كلّها ومل يتبقى منها سو ينإىل واحد وعشر

  ":مشتقة"و" أصلية" كما قام بتصنيف احلضارات إىل
ويف مقدمتها حضارة وادي ... عرفها بأنها احلضارات اليت مل تشتق من حضارة سابقة :األوىل 

  . الرافدين وحضارة وادي النيل
  .2أي األصلية ،إىل احلضارات اليت سبقتها" البنوة"هي احلضارات اليت تنتمي بصلة  :الثانيةو
باتمعات املتحضرة األوىل، وذلك  (*)تسمية اتمعات السبعة توينيب يف" رشتون كوملربون"ويوافق  

  .3 املتحضرة ألا أقدم اتمعات
فكرة خطأ وحدة احلضارة لدى توينيب واملقصود ا احلضارة الغربية، ملا  "منة تشيكوآ" كما بينت

عند  -وحدة احلضارة -هلذه الفكرة  إذ ترى أنّقته من تطور يف كل ااالت وهليمنتها احلالية على العامل، حقّ
  : توينيب جذورا ثالث

  .وهم حب الذات :األول
  . ر الغريبوهم االعتقاد جبمود الشرق وعدم مواكبته للتطو :الثاين
وهم االعتقاد بأنّ التاريخ احلضاري يتبع يف تقدمه خطا مستقيما، وأنه من املمكن تقسيم أدواره إىل  :الثالث
ولتوينيب  -الباحثة - التقومي امليالدي للتاريخ، ومها بالنسبة هلاط وحديث، باإلضافة إىل قدمي ومتوس: ثالث

   .4ال يعنيان شيئا بالنسبة لشعوب احلضارات األخرى كالصني وغريهاكذلك، 
للحضارة، فأساسها عنده األفكار ذلك أنّ للفكرة املسيحية " مالك ابن نيب"مفهوم  الباحثة كذلكوضح وت
ضل يف خروج أوروبا من بوتقة العصور الوثنية ودخوهلا التاريخ، وذلك ملا كان هلا من دور وظيفي مثال الف

  . 5أفاد اتمع األورويب وسار به يف طريق التحضر
ر مجلة العوامل املادية واملعنوية اليت تتيح تمع ما أن يوفّ« :معرفا احلضارة بأا" مالك ابن نيب"يقول 

فللمجتمع إذا دور أساسي يف عملية . 6»مهه مجيع الضمانات االجتماعية الالزمة لتقدلكل فرد من أعضائ
  .احلضارة مما جيعله قريبا من توينيب

  
  

  . 70ص،  ؛املرجع السابق -1
  . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2

   .سطى وجمتمع األنديزاملصري، العراقي، اهلندي، الكرييت، الصيين، جمتمع أمريكا الو: اتمعات السبعة هي (*)
 . 06، ص، رةأصل اتمعات املتحض ؛رشتون كوملبورن -3
  .71املرجع السابق، ص،  ؛آمنة تشيكو -4
  .122ص،  ؛املرجع نفسه  -5
  .50، ص، 1971عبد العظيم علي، دار الفكر، بريوت، لبنان، دط،  :مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي، ترمجة ؛مالك ابن نيب -6
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يف إضفائه الصبغة " اشبنغلر"أنّ توينيب يف مفهومه للحضارة يعارض  يرى بعض املفكرين يف حني
مه أوزفالد وأنه لريفض ما قد«تولد وتنمو ومتوت  :البيولوجية للحضارات، بقوله بأنها كالكائنات احلية

يف صورة من تسلطت  اشبنغلر من قياسات متثيل بيولوجية، كما يأىب قبوله بيانه الذي رسم التاريخ فيه،
   .1»عليه ضرورة قاهرة هلا قانون حيكم التفكك والتحلل

ىل حد إاحلضارة تولد وتتطور ومتوت، فهذا يشبه  يف أنّ" اشبنغلر"غري أننا جند توينيب قريبا جدا من 
. التاليني، واليت سيأيت تفصيلها يف املبحثني ميالد، فارتقاء، فتدهور، فاحنالل :باملراحل األربعة هبعيد قول

  .د احلضارة الغربية عن احلضارة اإلغريقيةد عن سابقتها، كتولّتتولّ" اشبنغلر" فاحلضارة عند 
كل دورة من هذه الدورات، متر أوال  و أنّ دورات مقفلةيسري يف  - برأيه-التاريخ البشري  إذ أنّ 

وتبلغ . ة بالنسبة حلياة جمتمع مامبرحلة احلضارة واليت هي مرحلة البناء الفكري والفين، فهي مرحلة الطفول
، 2احلضارة تبعا هلذا مرحلة النضج وهي املدنية، حيث تستغل كل اإلمكانات اليت أتاحتها الفترة السابقة عليها

. 3ل يف احلرب والغزو املستمرين مما سيؤدي ا اىل األفولويسميها بالقيصرية ألا ذات طابع دكتاتوري، يتمثّ
.آخر مرحلة من مسريا وهو نفس ما يذهب إليه توينيب عند احلديث عن االحنالل إذا زوال احلضارة هو

فإنّ مفهوم احلضارة عند توينيب، يتناىف ومفهوم الغزو أو التوسع اجلغرايف الذي " إدوارد كار"وحسب   
بأنّ توينيب قد  اختذه الغرب وسيلة لنشر احلضارة الغربية يف العصر احلديث، إذ يذكر يف كتابه ما هو التاريخ ؟

  .4»خطيئة شخصية متعمدة« بأنه م1935للحبشة يف عام  "موسوليين"غزونعت 
إىل أننا عندما نشري إىل املفهوم التقليدي هلذه الكلمة، إنما نشري إىل " زريق قسطنطني"وينصرف 

 «: تمييز بني داللتنيويف هذا النطاق نصل إىل ال خصائص التقدم والرقي يف اتمعات اليت ندعوها متحضرة،
أما األوىل فهي الداللة على احلالة اليت يتصف ا اتمع املتقدم الراقي، الناجتة عن اجنازاته وإبداعاته يف 

البشرية اليت تتابعت " احلضارات"أما املعىن الثاين فهو الذي نقصده عندما نتكلم عن ... امليادين املختلفة
ذا املعىن يعترب ... البابلية، املصرية، اليونانية، الرومانية، العربية: احلضارات ، مثال ذلك5»على مسرح التاريخ

ميكن أن نعرف احلضارة كوحدة معقولة «: إذ يقول الوحدة األساسية للدراسة التارخيية ،احلضارةتوينيب 
   .، مبعىن احملور الرئيسي يف هذه الدراسات6»للدراسات التارخيية

  
  
عبد العزيز توفيق جاويد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، : التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب، ترمجة ؛جريويد .ج .ألبان -1

  .230، ص، 1972مصر، دط، 
  .17، ص، اإلنسان واحلضارة ؛فؤاد زكريا -2
  .45ص،  ؛املرجع نفسه -3
  .84، ص، 1980، 2ط لبنان، ة العربية للدراسات والنشر، بريوت،ماهر كيايل، املؤسس :ترمجة ،؟ ما هو التاريخ ؛إدوارد كار -4
  .40-39، ص ص، 1974، 1ط لبنان، يف معركة احلضارة، دار العلم للماليني، بريوت، ؛قسطنطني زريق -5

6-TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 43. 
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ه احلضاري الذي ال يقف عند ذلك ألنّ االجتاه املعين يف النظر إىل املاضي وحماولة فهمه، هو االجتا
، فيؤرخ له من ضمن الفن وما إىل ذلك مظهر من مظاهر احلياة املاضية، كالسياسية أو االقتصاد أو العلم أو

  . حدوده، من مثّ كانت احلضارات هي الوحدات األساسية يف الدراسات التارخيية
وينيب وأمثاله من الباحثني عن كنه يف دارسته الفلسفية لقيمة التاريخ، بدور ت" جوزيف هورس"ويشيد 
ليس على املؤرخ أن يرسم لوحة جذّابة ملاضي اإلنسان، بل هو مقيد بعمل أكثر اتضاعا «: احلضارة بقوله

وأمسى طموحا، إنّ عليه واجب جتهيز معاصريه ومدهم بسالح العمل لبناء املستقبل، إنه يف توغّله إىل قلب 
  .1»بحث عن قبس يضيء سبل املستقبلأبعد العصور وأظلمها، إنما ي

طيلة أربعني سنة، باحثا وشارحا ومفسرا من أجل إصدار كتاب  وهذا ما عكف على فعله توينيب 
  .STUDY OF HISTORY "دراسة يف التاريخ"واحد عن احلضارة اإلنسانية، 

 :وكمثال عن ذلك ، من الدول السالفة إىل الدول اليت ختلفها،وتنتقل احلضارة مبوجب ما ذكر من قبل
انتقال حضارة الفرس للعرب من بين أمية وبين العباس، وأيضا انتقال حضارة بين أمية باألندلس إىل ملوك 

  .2املغرب من املوحدين
أنّ احلضارة هي منط حياة، ومنط احلياة يف احلضارة الغربية هو «: غري أنّ توينيب يلقى من يعارضه يف

  .3»غريها، فالشعوب اليت تأخذ ذا النمط تكون متقدمة أكثر من غريهاالدليل احلسي على تفوقها على 
أنه انطالقا من هذه الفكرة، فإنّ توينيب ينكر بكل بساطة على البلدان " جورج حنا"حيث يرى 

والشعوب األخرى يف العامل اليت استفادت من الغرب فقط من الناحية التكنولوجية ومل تأخذ عنه روحيته، 
  .هذه البلدان والشعوب تقدمها احلضاريينكر على 
على بعض بلدان الشرق املقلّدة لنمط احلياة  –"جورج حنا"حسب -توينيب حيصر هذا التقدم ذلك أنّ 

الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا للقيم اإلنسانية وبنظمها  ايف مقدمتهوخذة مبفاهيم الغرب يف الغرب، واآل
     .ياترك: السياسية، مثال ذلك

وعدم  املصرية احلضارةويدافع عن استقاللية  تولّدالفكرة توينيب يف  "أمحد حممود صبحي"ينقدكما 
ليس بني احلضارات الالّحقة ما «: "صبحي حممود" عمم ذلك، يقولألنّ توينيب قد عن حضارة أخرى  تولّدها

  .4»رية القدمية أباء مل يكن هلا أبناءينتسب إىل احلضارة املصرية بصلة البنوة، فكما مل يكن للحضارة املص
  

    

دط،  لبنان، الشيخ نسيب وهبة اخلازن، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت،: دراسة فلسفية، ترمجة :قيمة التاريخ ؛جوزيف هورس -1
 . 111، ص، 1964

، سلسلة موسوعة املصطلحات العربية موسوعة مصطلحات العلوم االجتماعية والسياسية يف الفكر العريب اإلسالمي ؛مسيح دغيم -2
  .387-386، ص ص، 2000، 1واإلسالمية، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط

  .36، ص،  1958،  1ط لبنان، احلقيقة احلضارية، دار العلم للماليني، بريوت، ؛جورج حنا -3
  .268، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -4
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يف أنّ كل تدهور يعقبه دور لإلرادة اإلهلية اليت  )Vico  )1668- 1744"فيكو"وخيتلف توينيب عن 
تعمل على النهوض من جديد يف حماوالت مستمرة وإن مل تنجح كل تلك احملاوالت كان الفناء مصري 

ففي األوىل ترعاها اآلهلة . االهلية والبطولية واإلنسانية :أنّ احلضارة متر بثالث مراحل" فيكو"إذ يرى . احلضارة
الثانية تسيطر األرستقراطية على الدولة، ويف الثالثة تسود الدميقراطية واحلرية والعدالة، وحيقّق فيها اإلنسان  ويف

وإمنا ال يعترب توينيب الفناء هو النهاية، أو العودة إىل النقطة الصفر بل تظهر حضارة جديدة على . 1إنسانيته
و شعب ما، إىل أاتمع  لبإيصا أخريا وتتجسد احلضارة .تقاءأنقاض نظريا املنهارة، فتتابع طريقها حنو االر

إنّ احلضارة يف «: زعن كل هذا بإجيا" إدريس هاين"مستوى علوي من التطور الفكري واملادي، ولقد عبر 
قوة من حيث هي عالقة، أي كيفية االنتماء والتوجيه والتوظيف هلذا الكل ... حد ذاا قوة وهذه القوة

   .2»ةل السند اخللفي للحضارالذي ميثّ
تمع هو اللبنة األوىل يف تكوين احلضارة وهو  ىل أنّإضح جليا أن توينيب يذهب ومما سبق عرضه، يتا

هذه احلضارة  رها احلياة اإلنسانية، وأنّر واالزدهار يف كل امليادين اليت توفّذاته الذي يكفل هلل فيما بعد التطو
دها تساهم هي األخرى بتجسال كذلك  ،ضت عنهايف متتني شبكة العالقات اإلنسانية اليت متخبل وتفتح ا

لتكوين عالقات أخرى ليست بالضرورة من نفس النوع، إضافة اىل السفر ذه املكتسبات احلضارية لبقاع 
قته إا من دون شك أعظم اجناز حقّ. أرضية أخرى وعرضها على جمتمعات أخرى ومل ال اإلضافة منها

فما هي املراحل اليت اجتازا يف هذا  .3ألنّ هدفها هو السمو على مستوى احلياة البشرية البدائية  ،ةنسانياإل
  .النمو واالرتقاء ؟ هذا ما سيتناوله املبحث املوايل

  ميالد و ارتقاء احلضارات   :املبحث الثاين-2
يف حتول مستمر وهذا يعين أا تنشأ  احلضارة اإلنسانية خالل األزمنة الغابرة، نالحظ أاإذا تتبعنا 

ولقد كان لظهور نظرية التطور يف القرن التاسع . باستمرار، ذلك أنّ كل حتول حيدث معه ميالد صورة جديدة
 االرتقاءمن مث و genèse des civilisations يالدـاملعشر أثره القوي واملميز يف تقوية فكرة 

croissance des civilisations ي واليت وضعت لتاريخ احلياة البشرية صورة تظهر فيها احلضار
احلضارات اإلنسانية يف تقدم مستمر، بانتقاهلا من البسيط إىل املعقد ومن املستويات األدىن إىل املستويات 

كمرحلة أوىل حتتوي بدورها على  بالقيامويبدأ توينيب يف عرضه لسري هذه احلضارات اإلنسانية، . األرقى
  .نويتني مها امليالد ومن بعده االرتقاء كنتيجة اجيابيةمرحلتني ثا

  فكيف يعرض توينيب مليالد وارتقاء احلضارات؟ 
  

، ص، 2003دراسة يف اجتاهات التقدم والقوى الفاعلة يف التاريخ، مكتبة مدبويل، مصر، دط،  :فلسفة التقدم ؛حسن حممد الكحالين -1
60.  

  . 85، ص، أنشودة املثاقفة وصرخة اهلامش حوار احلضارات بني ؛إدريس هاين - 2
 .16احلضارة يف امليزان، ص،  ؛آرنولد توينيب -3
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    :ل نشوء احلضاراتـعوام -2-1

هن ذ، تبادرت إىل genèse des civilisations احلضارات يف إطار بدأ عملية البحث عن نشوء
ي حقيقة ميالد احلضارات، وأوة أسئلة دفعته إىل تقصتمعات : هلاتوينيب عدكيف برزت إىل الوجود ا

التحدي "؟ وما هو الدور الذي تلعبه فكرة  املتحضرة ؟ هل كان لعاملي اجلنس والبيئة دور يف ذلك
  .يف نشوء احلضارة" واالستجابة

ه حيدد العوامل املساعدة على بناء احلضارة على النحو التايلوإذا ما عدنا اىل كتاباته جند أن:  
 La race  العـرق -
 Le milieu   البـيئة -
  Défi et réponse   التحدي واالستجابة -

  يساهم أكثر يف قيام احلضارة ؟ وما هي درجة مسامهة األدوار األخرى ؟فأي ظرف حبسب توينيب 
حقيقة تتعلّق بتحول اتمعات البدائية إىل احلضارات، فوجد «الحظ توينيب من خالل حبثه،  فقد 

، ويسمي هذه احلقيقة قانونا وهي ما "الدافعة "إىل احلركة " الركود"ول عبارة عن حتول من أنّ هذا التح
  .1»"الني واليانغ: "يدعى يف الصني بـ

بني خمتلف الرموز اليت عبر من «: هو القوة الدافعة، يقول توينيب" اليانغ"الركود و يعين "فالني" 
ة، التناوب بني وضعية ثابتة وأخرى متحركة يف اإليقاع خالهلا الكثري من املالحظني من جمتمعات عديد

أي أنّ هناك ركودا يتبعه نشاط فركود آخر يتبعه نشاط آخر يف سري . 2»الكوين، الني واليانغ مها األكثر دقّة
  .احلضارة وهكذا

 La cause de la genèse, la race    :العـرقولنبدأ بفكرة 
الفرنسي  ح لنا أوال القاموسيوضLAROUSSE  ،املقصود بالعرقتصنيف «ه يذكر القاموس أن

، أي أنه متييز للجنس 3»لون البشرة :معيار هو أصفر، أسود، أو أبيض حسب :للكائن البشري إىل
يستخدم للتعبري عن توافر صفات مميزة وموروثة لدى " حممد عزيز نظمي سامل"فهو اصطالح يبين . اإلنساين

الصفات الوراثية للجنس اليت نبحث عنها هنا، إمنا هي السجايا النفسية أو «مجاعات معينة من البشر، و
  . 4»الصفات الروحية اليت يفترض وجودها بالفطرة يف بعض اتمعات

، وإنّ 5»تستعمل كلمة عرق لتمييز نوع مستقل بذاته عن باقي األنواع األخرى« :يقول توينيب
  قة بني الصفات النفسية وبعض الصفات اجلسمية، وهلذا يرجعون املساندين هلذه النظرية، يفترضون وجود عال

  
  .73، ص، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛منة تشيكوآ -1

2- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 85. 
3- Le Petit LAROUSSE Illustré, p. 890. 

  .107، ص، 1996ؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، دط، جدلية التاريخ واحلضارة، م ؛حممد عزيز نظمي سامل -4
5- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 87. 
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غري أنّ عودته لتاريخ احلضارات اليت . 1بناء احلضارة لفضل عرق معين عن األعراق املوجودة على األرض 
، هي وحدها العامل االجيايب إن مل درسها بين له خطأ االعتقاد بأنّ بعض الصفات العرقية عند بعض األجناس

  .نقل األول يف قيام احلضارة
الذي أخرج جانبا من البشرية خالل الستة آالف سنة املاضية  أنّ هذا العامل اإلجيايب كثريفقد رأى ال

  .2»صفة من صفات اجلنس« راتمع املتحض من حالة اتمع البدائي إىل حالة
 تيستخدم للتعبري عن توفّر صفات راقية، موروثة يف سالال أي أنّ اجلنس حسب هؤالء، اصطالح 

من األجناس البشرية، ويوضع اللون على رأس قائمة هذه الصفات البدنية اليت يعول عليها أكثر من غريها يف 
ومهما يكن من أمر فإنّ أكثر نظريات احلضارة العنصرية شيوعا، هي تلك النظرية اليت «غالبية األحوال، 

منصة الشرف الساللة ذات البشرة البيضاء، والشعر األشقر، والعيون الشهباء، والرأس تضع على 
 )NIETZSCHE 1844- 1900 ("نيتشه" ، وأمساها باإلنسان النوردياليت يدعوها البعض  ،3»الطويل

على رأس قائمته لألجناس البشرية،  )HITLER )1889 - 1945 "لرتأدولف هي"بالوحش األشقر، وصنفها 
  .املرتبة األوىل كأرقى األجناس من كل النواحي البيولوجية اجلنس اآلري حتلفا

مثال يف ألعاب القوى على  بماذا نفسر إذا حيازة الرياضيني األمريكينيفوملّا كانت األمور كذلك،  
 غالبيتهمو كل األلقاب العاملية وحتطيمهم ألعلى األرقام القياسية، صانعني بذلك جمد أمريكا الرياضي، ،تقريبا

وينطبق املثال  .من الزنوج، أحفاد أوالئك الذين سيقوا من إفريقيا ليعملوا عبيدا يف مزارع القطن األمريكية
، وال يقتصر األمر على اال أو من غريهم من األجناس األخرى كذلك على دول أخرى، أبطاهلا من الزنوج

  . خرىاألاالت ا العديد من الرياضي فحسب بل يتعداه إىل
وينتقد توينيب النظريات القائلة بدور العرق احلاسم يف بناء احلضارة، ولكنه ال يلغي هذا الدور وإمنا مل 

يف إلغائهم لكل  عترف بتقدم املسلمني على املسيحينييباإلسالم يف خطوة فريدة، ويبالغ فيه مما جيعله يشيد 
لقد أزال العرب وغريهم من «: يقول .الن نظرية العرقاملعايري العرقية، واستند على التمثيل م ليثبت بط

  .4»املسلمني، كل األحكام املسبقة املتعلّقة بلون البشرة يف تعاملهم مع األجناس األخرى
الغربيني خالل  ومسلمو اليوم، يقسمون العامل على غرار املسيحيني« :يستدل على هذا بقولهو 

ينظرون إىل  عالقات مع الشعوب املختلفة األلوان، فاملسلمون يأالقرون الوسطى، الذين عزفوا عن إقامة 
  .5»اإلسالم ميتزج األبيض باألسود إذ حتت راية ...البشر على أم إخوة واجلامع بني اجلميع هو اإلسالم

   
  

1- Op. cit. p. 87.   
  . 338، ص، 1988دط، صر، م للنشر والتوزيع، القاهرة، ةدار الثقاففالسفة أيقظوا العامل،  ؛مصطفى النشار -2
 . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3

4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 88. 
5- Id. 
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هكذا وضح توينيب أنّ عامل احلكم يف نظر اإلسالم كان فاملهم أنّ اهلدف هو بناء احلضارة اإلنسانية، 
ينكر على املسيحيني تقسيمهم للعامل على أنه بالتايل فهو و. الدين وليس لون البشرة أو أي معيار بيولوجي آخر

  . 1متكون من رومانيني نبالء وعبدة أوثان مهجيني
لألجناس األخرى فوق األرض وموضوعيته عندما عاجل  فريد واملميزر الوإننا لنلحظ إنصاف هذا املفكّ

الواقعية املستمدة من تفاصيل هذه النقطة، فلم يتواىن يف قول احلقيقة بل وحتليلها مبختلف األدلّة والرباهني 
لقد أثبت املسلمون ترفّعهم عن األخذ بالعرق كعامل لالصطفاء و «: أحباثه ودراساته التارخيية، إذ يقول

  . 2»الدليل األكثر إقناعا على ذلك منحهم بنام للزواج من املسلمني من لون أسود
ها مل تساهم يف بناء احلضارة اإلنسانية أو أنّ هناك أجناسا بيضاء، غري أنإىل ويواصل يف عرض أدلته 

وهو ذا يضرب عرض احلائط كل النظريات القائلة  رفضت احلضارات املقبلة عليها، من ذلك احلضارة الغربية
نستطيع أن نقول أنّ اجلنس األبيض قد ساهم يف بناء جزء من احلضارة،  «:يقول .بتفوق العرق األبيض

وهم من البيض ذووا العيون الزرقاء والذين يقطنون  شمال إفريقيا الغريب،ذلك أنّ السكان األصليني ل
، 3»قاوموا عرب حقب خمتلفة من الزمن كل احلضارات املقبلة عليهم ،إقليم الريف واألطلس ومنطقة القبائل

حظتها يف وميكن مال فتمسكوا حبيام البسيطة اليت ما تزال معاملها قائمة يف هذه األقاليم إىل حد الساعة،
  .  اجلزائر وكذلك باملغرب األقصى

تقطن جبال ألبانيا والقوقاز يف  كاليت أمثلة أخرى عن أجناس أخرى بيضاءهناك وإضافة إىل هؤالء 
و  .أواسط آسيا، وهي كذلك ممن جنحت يف التهرب من عمليات التحضر واالنفتاح على العامل اليت مرت ا

هذا الصدد هم برابرة أوروبا والسكان اجلبليني يف مشال بريطانيا، والذين مل لعلّ أروع مثال ميكن ذكره يف 
  . 4يرفضوا احلضارة فحسب إمنا حاربوها مبنتهى الشراسة

وإن كان اجلنس األسود مل يسهم حلد اآلن بصورة حمسوسة يف بناء احلضارة، فرمبا يكون سبب هذا 
  . 5العجز هو أنه مل تتح له الفرصة بعد

لو كان اجلنس األبيض له نصيب أكرب يف بناء احلضارة، حبكم درجة التطور اليت وصلت وإذا حىت 
إال أنّ هناك شعوبا  وما إىل ذلك، إليها احلضارة الغربية اليوم من اكتساح ألجواء الفضاء وحماولة االستيطان به

وأنّ احلضارة . 6»سواء بسواءمثلها يف ذلك مثل السود «كثرية بيضاء مل تساهم كما رأينا يف بناء احلضارة، 
  ذلك إن كانت هذه املسامهات  ءكل األجناس على األرض وال يسي اإلنسانية هي نتاج مسامهات

     

  .271، ص، 1963، 1ط مصر، رمزي جرجس، املكتبة األجنلو مصرية، :تاريخ احلضارة اهللينية، ترمجة ؛آرنولد توينيب -1
2- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 88. 
3- Id. 
4- Id. 89. 

  .19-18احلضارة يف امليزان، ص ص،  ؛آرنولد توينيب 5-
  .339، ص، فالسفة أيقظوا العامل ؛مصطفى النشار -6
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ه ليس هناك ما يربر تلك النظرية القائلة، بأنّ جنسا ما هو الذي وهذا يعين أن«بنسب متفاوتة، 
من  لعامل من الثبات إىل احلركة الدافعة، يف جزء بعد اآلخرإىل احلضارة أو نقل ا سبب االنتقال من البدائية

  .1»أجزاء العامل مند زمن يرجع إىل ستة آالف سنة
باحلس احلضاري والوعي املدين و  Afrique arabe, Afrique noireشيد توينيب يف كتابه وي

ا من شأنه أن يفرق بني عرقهم  و الذين جنحوا يف إذابة كل م) العرق األسود ( إنسانية النيجرييني من األفارقة 
فهذه احلواجز اليت وضعها التاريخ تسقط أمام الوحدة والتضامن الذين . األبيض اآليت للعمل يف بالدهمالعرق 

حقوق متساوية لكل البشر «املقولة العنصرية  وإنّ. صنعهما هؤالء األفارقة مع األجانب يف بالدهم
ريناملتحض« Droits égaux pour tous les hommes civilisés ه ال حقوقواليت تعين أن ،

هذه املقولة املدانة اليت طبقتها . لألميني والفالحني وغريهم من األفارقة الذين صنفوا على أم غري متحضرين
 األقلية البيضاء يف جنوب أفريقيا، قد تفطن النيجرييون على أا متثل مستقبال أسودا للبالد، فال بديل إذا عن
التضامن اإلنساين الذي تظهر مساته خاصة يف اختالطهم باألوروبيني والسعي إلقامة عالقات أسرية معهم، أين 

إنّ هذا التوحد هو بشرى رقي للمجتمع النيجريي أوال ولإلنسانية . يكون الرجل نيجرييا واملرأة أوروبية
انية تصبو ألن تصبح أسرة واحدة وبالتايل فهذا شاهد على أنّ اإلنس. واجلنس البشري ومن مث احلضارة ثانيا

  2.حضارة قوية تنصهر بداخلها كل االختالفات العرقية
ية شديدة الغموض يف رأي قإنّ القضية العر«: توينيب يف منحاه إذ تقول" منة تشيكوآ"وتدعم 

عال ودافع توينيب، وما زعمه األنتولوجيون بشأا ال يصح الوثوق به وهي لذلك األوىل بالبند كعامل ف
   .3»حيوي يف عملية النشوء احلضاري

نس جل أنه ال ميكن أن يرجع قيام احلضارة إىل صفات وخصائص معينةمن كل هذا خنلص مع توينيب 
  .مبجل على األجناس األخرى، فجميع األجناس على األرض سامهت يف بناء احلضارة

ي والذهين إىل لون البشرة، ولقد أشار وبذلك ال ميكن بأي حال من األحوال إرجاع التفوق الروح 
ال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض على أسود إالّ «: اإلسالم إىل هذا بقوله صلى اهللا عليه وسلم

، كذلك يبين عرقا مبجال هو وحده باين احلضارةينتقد فكرة أنّ وتوينيب ذا . ، صدق رسول اهللا4»بالتقوى
  .احلضارةنشوء يف تفسري لبيئة السهلة اإخفاق نظرية  -فيما سيلي تقدميه –
  
  
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1

2- TOYNBEE (Arnold), Afrique arabe, Afrique noire, Traduit de l’anglais  par Yves 
THOROLA, Paris, Sindbad, 1972, p. 37. 

   
  . 73ص، ، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -3
  .رواه البخاري -4
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  La cause de la genèse, le milieu    البـيئة فكرة  :ثانيا
  

متثّل فاألوىل جمموعة الصفات الطبيعية اليت متيز وسطا معينا،  إنّ البيئة أوال هي بيئة جغرافية واجتماعية،
، و يهمنا 1د الذين ميثّلون هم بذام اتمعواليت تؤثر على حياة األفراد وأما الثانية فهي احمليط املتكون من األفرا

منهما األوىل، أي أنّ الظروف الطبيعية احمليطة باإلنسان هلا من التأثري ما من شأنه أن جيعلنا نضعها يف مقدمة 
  .الظروف املهيأة مليالد احلضارة

لبيئة كمؤثر يف مبدأ احلضارات، رفض كذلك االعرق أو األجناس مثلما أثبت توينيب خطأ نظرية ف
إنّ اليونان الذين زاروا مصر الفرعونية، أثناء قيام «: أوحد لتكوين احلضارة، ودلّل على ذلك بأمثلة واضحة

  .2»لينية من التاريخ اليوناين، انبهروا بدرجة تطور احلضارة املصرية، فضلّت يف أعينهم مميزةاحلضارة اهل
 «: منها، يقول توينيب )م.ق Hérodote )425- 484 "هريودوت"وبرهن توينيب على ذلك مبوقف  

املناخ الذي يعيش ": يرجع هريودوت مميزات الثقافة املصرية إىل العوامل البيئية اليت نشأت ا هذه الثقافة
فيه املصريون غري مناخنا، كذلك طبيعة رهم فريدة، وهذا ما يفسر كيف وجد املصريون ألنفسهم طرق 

  .3»" دوا ا على باقي اإلنسانيةعيش وميزات حضارية انفر
ويضيف عن قوة هذه احلضارة أنه عندما اارت الدولة احلديثة على هذه األرض يف القرن احلادي  

    4.كما يف مشاهلا أيضا" أسوان"عشر قبل امليالد وتبعثرت أشالءا، ظلت احلضارة املصرية حية قائمة جنوب 
يئة أخرى أين تتكرر قوة العامل البيئي يف بناء احلضارة، إنها ويضيف توينيب إىل بيئة دلتا النيل، ب 

جند أنّ العوامل الفيزيائية يف مثل هذه املناطق، هي نفسها «: احلوض السفلي لنهري دجلة والفرات، يقول
يت املوجودة على أرض مصر، إنها نفس الصحراء، نفس املناخ، نفس املوارد املائية اآلتية من أكرب األار، ال

  .5»تتغذى من أعلى اجلبال الثلجية ومن األمطار الغزيرة
قامت مصر بدور قيادي يف التاريخ منذ قد احلضارتان املصرية وحضارة بالد الرافدين قريبتان، ف بيئةف 

ا املوطن الثاين فجر احلضارة اإلنسانية وإن مل تكن أول موطن ظهرت فيه حضارة اإلنسان فمن دون شك أ
   .  6 ببضع قرون الإرافدين اليت مل تسبقها بعد بالد ال

  
  
   

1- Le Petit LAROUSSE Illustré, p. 690.  
2- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 92. 
3- Id. 

  نان، عمر الديراوي أبو حجلة، منشورات دار اآلداب، بريوت، لب :من  النيل إىل النيجر، ترمجة ! الوحدة العربية آتية ؛آرنولد توينيب – 4
  . 40، ص، 1979، 2ط

5- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 92. 
  .15، ص، من  النيل إىل النيجر !  الوحدة العربية آتية ؛آرنولد توينيب -6
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، يف 1»البيئة نشأت حضارة تشبه احلضارة املصرية يف مثل هذه«: هنا يربط توينيب بني البيئتني فيقول
رايف وما جادت به الطبيعة دور كبري يف قيام احلضارة ذلك أنّ املدن اهللينية مثال فللموقع اجلغ. تطورها ومتيزها

الواقعة على طول الشاطئ الغريب آلسيا الصغرى لعبت وحدها الدور الرئيسي يف احلياة اهللينية حىت القرن 
  .، ويرجع الفضل إذا حسب توينيب ملوقعها اجلغرايف االستراتيجي2السادس قبل امليالد

أنّ املعادلة تنهار مبجرد ما ندير رؤوسنا إىل اجلزء املقابل من الكرة األرضية، حيث توجد مناطق  غري
، أومل تعرف أي شكل من أشكال إنسانية تتوفّر ا الظروف البيئية املالئمة ولكن مل تقم ا أي حضارة

النيل ودجلة والفرات هي نفسها إنّ الظروف البيئية بوادي « :بقوله ذلك ثبت توينيب، وياإلنساين التحضر
يف جنوب شرق الواليات املتحدة  (*)Coloradoوكلورادو  Rio Grandeبوادي ريو غراند 

   .3»األمريكية
، مسلّحني بوسائل احلضارة اليت أتوا ا من اجلزء واليت استوطنت اليوم من طرف املعمرين األوروبيني

لكن  الفرات،دجلة ووفّرت ا نفس الظروف اليت توفّرت بالنيل وفهذه األار األمريكية تاآلخر من العامل، 
منذ عهود سحيقة تعود إىل القرون  راند وكلورادو للشعوب اليت استقرت هناكغ قوما السحرية مل يعطها ريو

   .بدائية احلياة يف هذه املناطق فضلّت .4البشري على سطح األرض ناألوىل من عمر الكائ
من طرف إنسان، فنشأت على أرضها حضارة عظمية،  روضتىل أنّ بيئة ما قد هكذا خيلص توينيب إ

لتحديات ال  إذا بعض احلضارات تستجيبفيف حني نفس البيئة وبنفس املعطيات مل تنشأ فيها أي حضارة، 
  . تستجيب حضارات أخرى هلا

، تنبثق عنها احلضارةهي اليت  طأ االعتقاد بأنّ البيئة السهلةأنه من اخلتوينيب، " مصطفى النشار"ويوافق 
فإن كانت بعض احلضارات كاحلضارة املصرية وحضارة وادي دجلة والفرات قد نشأت يف وديان «: يقول

األار، فإنّ هناك الكثري من مناطق العامل تتماثل يف مناخها ويف ظروفها البيئية مع هاتني املنطقتني، ولكن مل 
  . 5»السند ي مل يكن يوما مركز ألية حضارة وكذلك وادنرى فيها حضارات، فوادي األردن مثال

ومىت ثبت ذلك برأيه ال ميكن اعتبار البيئة هي العامل االجيايب الذي جلب احلضارات النهرية إىل 
  . الوجود

فإذا كان ر النيل علّة احلضارة املصرية القدمية فإنه جيب أن «:"أمحد حممود صبحي"ويؤكّد أكثر 
   فإنّ عدم يف بيئات من الطراز النيلي، وإذا كانت حضارة ما بني النهرين تؤكّد ذلكاحلضارات  تنشأ

   

1- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 92.  
  .22ص،  تاريخ احلضارة اهللينية، ؛آرنولد توينيب –2

  .ريو غراند وكلورادو أار كبرية يف اجلزء العلوي من القارة األمريكية (*)
3- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 92.  
4- Id. 

  .340ص،  ،فالسفة أيقظوا العامل ؛مصطفى النشار -5
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  .1»قيام حضارة يف وادي األردن يدحضها
غربيني كانوا أم شرقيني، باحلديث أكثر عن حضارات الشرق  ،مما نالحظه هنا اهتمام الباحثني إذا

، وباعتبارها كذلك ومهد احلضارات األوىل دن يف العاملاألوسط وجنوب شرق آسيا باعتبارها أوىل مناطق التم
  . مهبط األديان السماوية

كما بالنسبة لنظرية اجلنس، يف أنه ال ميكن األخذ كذلك بنظرية البيئة موافقة " آمنة تشيكو"هب ذوت
والتربة واملناخ، أصحاا يرون أنّ سر االختالف بني اتمعات يكمن يف املوقع اجلغرايف «بذلك توينيب، ألنّ 

بصورة ) املصرية القدمية، السومرية، وحضارة السند(وحجتهم يف ذلك، هي قيام حضارتني أو ثالث 
ضارات ذا الشكل ال يصح اختاذه قاعدة حأنّ نشوء  على حيتوض هذاف .2»مستقلّة يف بيئات متماثلة جغرافيا
  . بل حالة شاده ال ميكن القياس عليها

اعتبار الظروف البيئية هي العامل االجيايب يف ميالد أو نشوء  إذا، أنه ال ميكن فاخلالصة الثانية
  .احلضارات، ولو أنه عامل على قدر كبري من األمهية

نّ الظروف الصعبة ال السهلة هي اليت تستحث اإلنسان على التحضر، وإنّ رقّة العيش توينيب أ إذ يعترب 
الشدائد هي وحدها اليت ، فDifficulté de l’excellence 3عليها وهي ما يطلق  حائل دون قيام احلضارة

  .العنصر املوايل وهي وحدها بانية احلضارة، وهو ما سيبينه تستثري اهلمم
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .269، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -1
  .73، ص، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -2

3- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 107.  
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  Défi et réponseالتحدي و االستجابة    :ثـالثا

يفيدنا تاريخ احلضارات يف تبيان نوع من النشاط كان يقوم به اإلنسان كلما جاته صعوبات 
نا لذلك، فقد وعقبات حتتم عليه مواجهتها وحماولة السيطرة عليها بكل ما كان ميلك حىت ولو دفع حياته مث

  .استثارته للقيام بعمل وبذل جهود مل يسبق له وأن قام ا
لتلك التحديات، هذه هي  استجابةوكانت ردود أفعاله حتديا لقد كانت تلك الظروف القاسية 

 «: العوامل النفسية املتسببة يف ميالد احلضارة وقد اعتمد توينيب عليها لتوضيح عملية النشوء احلضاري إذ يقول
حيث تتحد الشواهد على ما كان «، 1»إنين أصف العالقات بني األفراد كتحديات تستوجب استجابات
إنين أستلهم ما قاله  «:، ويضيف توينيب2»للتحديات من أثر فعال يف شتى مناحي اإلبداع و التكامل

  . 3»جياسأغمض عيناي عن قواعد العلوم ألترك ألداين متعة مساع حكايا امليثولو: أفالطون
قصص الكتاب املقدس، الذي  يف التحدي واالستجابة باالعتماد على بدأ توينيب بعرض فكرتهحيث 

يشكّل حتدي احلية للرب اإلله العقدة يف قصة سقوط اإلنسان " سفر التكوين"حيوي أوىل قصص التحدي، ففي 
ة يشكّل كما نعرف حبكة أحد ـ باآلهلإنّ لقاء الشياطني«: وهو ما يؤكّده بقوله األول وجهاده على األرض

ة سقوط ـواحلية يشكّل نسيج قص Yahvéوه ـاللقاء بني يه... أكرب األساطري أو قصص الدراما
  .4»اإلنسان

ملقدس يف هذا الشأن، نتساءل عن غرابة اعتقاد توينيب وهو ايف الكتاب  ذكروقبل أن نورد ما  
 ذكرها الكتاب املقدس هي أساطري، لكن من دون البحث وراء مسيحي الدين، بأنّ القصص املوجودة أو اليت
يف حني أنّ الباحثني من املسلمني عرب بقاع العامل، إذا ما استدلّوا  .كنه هذه األساطري وإذا ما اعتالها حتريف ما

 ضاراتميثولوجيا احل تمن القرآن الكرمي، فإنهم يقدمون أدلّتهم منه على أنها عني احلقيقة وليس حكايا
  . القدمية

فقالت للمرأة ... أحيل مجيع حيوانات الربية وكانت احلية«:يذكر الكتاب املقدس يف هذا الشأن
فقالت املرأة للحية من مثر اجلنة نأكل وأما مثر الشجرة اليت يف . أحقّا قال اهللا ال تأكال من كل شجر اجلنة

ة للمرأة لن متوتا بل اهللا عامل أنه يوم تأكالن منه تنفتح فقالت احلي... وسط اجلنة، فقال اهللا ال تأكال منه
ة، ـهكذا حتدت احلية اإلله وتسببت يف إخراج آدم من اجلن .5»أعينكما وتكونان كاهللا عارفني اخلري و الشر

   ملعونة األرض... وقال آلدم... البهائم فقال الرب اإلله للحية ألنك فعلت هذا ملعونة أنت من مجيع «
  

1- Op. cit. 93.   
  .74، ص، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -2

3- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 93. 
4- Id. 

  5-1/ 3 ؛تك -5
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ت ذبعرق وجهك تأكل خبزا حىت تعود إىل األرض اليت أخ... ك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتكبببس
  .1»وإىل تراب تعود منها ألنك تراب

  :ويف سفر أيوب، يكون حتدي الشيطان لإلله العقدة يف قصة الرجل الكامل املستقيم، يذكر الكتاب
... كان رجل يف أرض عوص امسه أيوب وكان هذا الرجل كامال ومستقيما يتقى اهللا وحييد عن الشر«

هل جمانا يتقي : شيطان الرب وقالفأجاب ال... فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبدي أيوب
ولكن أبسط يدك اآلن ... أيوب اهللا أليس أنك سبحت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل ناحية

  .2»ومس كلّ ماله فإنه يف وجهك جيدف
قد خرج من حتدي احملنة اليت مر ا باستجابة ناجحة، وهذا يعين إخفاق  -عليه السالم –لكن أيوبا  

  .شيطان يف حماولته لتحدي اإللهال
إىل " الني"إنّ الدافع احلافز الذي ميكّن من ختطّي الوضعية الراكدة «: يقول توينيب يف هذا الشأن 

  .3»الشيطان يف الكون اإلهلييأيت من تطفّل " اليانغ"نشاط جديد 
مهية الكبرية اليت ، هو تبيان األنالحظ إذا أنّ غرض توينيب من ذكر هذه القصص من الكتاب املقدس

وهي حماولة منه إلثبات صحتها قصد الرجوع أوال للنص املقدس واملتمثل . يعزوها لفكرة التحدي واالستجابة
  . يف اإلجنيل، ليخوض بعدها يف شرح فكرته

يرى توينيب أنّ تاريخ البشر واتمعات املتوايل ميكّننا من أن نلمس يف كل مرحلة من مراحل هذا 
احلاشد عددا من ممثلي النوع الذي يعرضه هذا التاريخ، وهم يواجهون عواقبا قد ال تطاق يف بعض  التاريخ

احلاالت مما يتوجب الشعور املر مبحنة عصيبة، تفرض عليه ضرورة االستجابة وإال قد تعصف تلك احملنة 
  .املتحدية به
وهكذا . متكنت من ختطي احملنة فهناك من اتمعات من فشلت يف الرد باستجابة ناجحة وهناك من 

  .   4عند كل حتدي جديد وأمثلة ذلك من التاريخ كثرية
  يف  حاول توينيب أن يتحقّق من صدق القول بأنّ فكرة التحدي واالستجابة، أوفر حظا«فقد 

  
  

  
 .19 -14 /3 ؛تك -1
 .11 -1/ 1 ؛أيوب -2

3-TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 97. 
4- Id, p. 93. 
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  .1»مع العامل الذي يبحث عنه من نظرييت اجلنس والبيئة االتفاق
البشرية  تأنّ الدافع احليوي إىل نشوء احلضارات هو صراع السالال "آمنة تشيكو"بذلك  وتؤكّد

املستوطنة مع عوامل التحدي اجلغرافية، أما بالنسبة للحضارات اليت تنتسب لغريها، فال بد من أنّ التحدي 
  .تمعاتعلى اأي من األقليات املسيطرة  ،البشري بالدرجة األوىل عامللوجود متثّل يف الل خرجهاأالذي 

إنّ هذه األقلّية من الشعب، كانت متحررة من كل األعمال االقتصادية، الصناعية، «: يقول توينيب 
  2»والتجارية، إذ كانت تسير احلكم من األعلى، وأصحاا من العسكريني واإلداريني ورجال الدين

 يف مقدمة طبقات اتمع األخرى Minorité créatrice ومعىن ذلك هو تواجد هذه األقلّية املبدعة 
اليت سيأيت بياا  – Etats universels ةدورها يتمثّل يف تشكيل الدول العامليإنّ و كما حيلو للبعض القول،

أي البىن ، Prolétariats intérieursبينما ينبثق عن الربوليتاريا الداخلية  –يف الفصل الثاين من هذه املذكّرة 
  .عاملي دين، التحتية هلذا اتمع واملتمثّلة يف عامة الناس

أي مجلة الشعوب احمليطة أو ااورة   Prolétariats extérieursاخلارجيةوتنبثق عن الربوليتاريا    
لتحدي األقلّية املسيطرة  –الداخلية واخلارجية  - ليتارياتفتستجيب هذه الربو .عصابات بربرية ،هلذه احلضارة

  .ديدة تقوم مقام احلضارة املاضيةاملضطهدة  للشعب، وينتج عن هذه االستجابة تولّد حضارة ج
وإذا  أي أنّ هذه النخبة اخلالّقة هي وحدها القادرة على التحدي، فإذا ما جنحت بقيت احلضارة قائمة

 ،إنها تتألّف برأي توينيب من باعثي الديانات ومن تالميذهم. ما فشلت اارت احلضارة لتقوم مقامها أخرى
  .3ورجال السياسة واحلرب وغريهمومن الشعراء والعلماء والفنانني 

العامة، أمل يولد  يتناقض وحقيقة باعثي الديانات الذين ولدوا من رحم الطبقات الشعبية وهذا ما 
أيام هيمنة اإلمرباطورية الرومانية على  ،يف طبقة شعبية كان حيكمها الرومان –كباعث ديانة  –السيد املسيح

ال من الطبقات احلاكمة وكذلك هو احلال من الطبقة املتوسطةه وسلم د صلى اهللا عليالشام، وأمل يولد حمم ،
فهذه احلقائق التارخيية تتناقض مع ما ذهب إليه توينيب عند  ،والفالسفة بالنسبة لكثري من الشعراء والعلماء

   .إصدار حكمه
ستمرارية، وحتفظ أنّ اتمع حيمل يف داخله الصفات الذاتية اليت تضمن له اال" مالك ابن نيب" ويرى 

  ، 4»و هذا العنصر الثابت هو املضمون اجلوهري للكيان االجتماعي«. بذلك شخصيته ودوره عرب التاريخ
  

        
  .74، ص، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو  -1

2– TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 42. 
  .19ص، ، احلقيقة احلضارية ؛جورج حنا-3
عبد الصبور شاهني، مطبعة  :شبكة العالقات االجتماعية، ترمجة :اجلزء األول ،سلسلة مشكالت احلضارة ميالد جمتمع، ؛مالك ابن نيب -4

 .12، ص، 1962، 1اجلهاد، ط
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 قطة،يف هذه الن مع توينيب" مالك ابن نيب"ما خيتلف فيه  د للحضارة وإنّالدافع لإلنتاج وبالتايل اس هأن  أي
هو مشاركة كل اتمع يف هذه العملية على غرار ما ذهب إليه توينيب يف أنّ أقلية مسيطرة على الكل هي 

  .قةوحدها النخبة اخلالّ
 تمع فيما " مالك ابن نيب"ح أكثر ويوضأنّ هذه الشبكة من العالقات االجتماعية اليت تربط أفراد ا

ن هذه الشبكة ولو يف مرحلة ابتدائية، فتكو« فة يف اجتاه عمل مشتركبينهم تقوم بتوجيه ألوان نشاطهم املختل
وبالتايل وضع حلقة جديدة من حلقات احلضارة  ،1»ر عن حدث ميالد جمتمع يف التاريخهو الذي يعب

   .اإلنسانية
وعالقة  ،التحدي واالستجابة :على أمهية هدا العامل النفسي توينيب" أمحد حممود صبحي"وافق وي

  : إحدى صور ثالث ذيرى أنها تتخالعنصرين ببعضهما و هذين
  . إنّ قصور التحدي جيعل الطرف اآلخر عاجزا متاما عن االستجابة الناجحة فهو إذا فاشل   -
  . أن حيطّم التحدي البالغ الشدة روح الطرف اآلخر -
 . 2أن يصل التحدي إىل درجة معقولة تستثري الطاقات املبدعة -

 جديد، مما يستثري ي االستجابة الناجحة، وال يتوقف األمر هنا فتعود الدورة وخيلق حتدفهذه الثالثة ه
حىت « .، أي حالة الركود واحلركة"اليانغ"و"الني"استجابة أخرى، وهذا معناه الدخول يف صراع يف حالة من 

ه ال الوقوف ا عند يصبح الفعل ورد الفعل إيقاعا منتظما، حيمل كل طرف على حماولة لترجيح كفة ميزان
  .3»حالة التوازن

االنتقال من السلبية إىل االجيابية من الثبات إىل احلركة، من اهلدوء «: بقوله وهذا ما قصده توينيب 
  . ، باستمرار4»إىل العاصفة، من اإليقاع إىل تنافر النغمة، من الني إىل اليانغ

م يف والدة احلضارات وحياا هو منط ، أنّ النمط الشامل الذي يتحكّ"تشارلز فرانكل"ويضيف 
ولكن ... فمىت كان التحدي سهال يقابله القوم مث يضطجعون له ويعودون إىل النوم« واالستجابة، ديالتح

مىت جاء التحدي بالقدر الصحيح، فإنه يثري النشاط الذي يدفع بالناس بالقدر الذي مينعهم من العودة إىل 
عند توينيب، فاحلضارة تنمو مادام األفراد " التحدي واالستجابة"فكرة ر إذا تظههكذا  .5»سبام البدائي

تأخذ ختلق لنفسها حتدياا «فهي يف طور النشوء،  على مقاومة التحديات باستجابات مستمرة، واقفون
  رامصدتكون  أن ، وتصبح تدرجييا أكثر تقريرا ملصريها وأوضح متييزا عن غريها، وأقدر علىاخلاصة ا

  
  
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1
  .271-270، ص ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -2
 . 271ص،  ؛املرجع نفسه -3

4 - TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 101. 
  .177، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -5
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  .1»وحدة داخليتني وون ذات متاسك ألسلوب فريد وقوة دفع وتوجيه تفرضها هي على نفسها، فتك
على حد  –تتلخص نظرية توينيب يف التحدي والرجع Colin Wilson " كولن ولسون"وحسب 

إذ يرى أنّ توينيب ال يعتقد بأنّ البشر يزدهرون يف . 2»يف إنكاره لالصطفاء الطبيعي الدارويين« -تعبريه 
يف الظروف اليت تتحداهم أشد حتدي، أي يف أسهل الظروف وإمنّا هم على العكس من ذلك يزدهرون 

   .3»و كلّما ازداد التحدي صار البشر الذين يواجهونه أشد عظمة«الظروف القاسية 
عددا  من األمثلة ذكرها توينيب ليبهرن على أنّ أشد الظروف خطورة هي اليت " كولن ولسون"ويورد 

روما وكابوا والنهر األصفر واليانغسيت واتيكا و « ذلكمثال  تنتج أعظم البشر نتيجة استجابتهم لتحدياا،
  .تقدم لنا دليال على ذلك التضاد "ولسون"، فكلّها برأي 4»بيوشيا وبيزنطة وكالكدون وغريها

لئك الذين يكابدون يف الظروف وأبينما إنّ الناس الذين تنبسط هلم الظروف السهلة جتدهم ضعافا  
جند يف مناطق أخرى من العامل تتوفّر ا الظروف البيئية النموذجية «: ل توينيبالصعبة جتدهم هم األقوياء، يقو

جندها استوطنت من طرف البدو الرحل لقرون عديدة، إال أنهم مل يشيدوا ا أي حضارة تذكر، حىت جاء 
و ثقافيا،  أرادت احلضارة أن تكون قوية روحيا«، فإذا 5»املستوطنون الغربيون يف العصر احلديث وطوروها

  .6»فإنها حباجة إىل حميط قاس
 إذ أنّ القوة الروحية اليت أشار إليها ،وهذا ما يدعم بوضوح رأي توينيب يف دور الدين يف بناء احلضارة 

أقوى من كل القوى األخرى، اقتصادية كانت أم سياسية أم جغرافية، كفيلة بأن تكون السبب " ولسون"
   .رةالقوي والرئيسي يف بناء احلضا

ولعلّ أحسن مثال ميكن أن نقدمه يف هذا اال، هو انبثاق احلضارة العربية اإلسالمية من صحراء شبه 
عربية حضارة اجلزيرة العربية منذ حوايل مخس عشرة قرنا من الزمان، وما كان لإلسالم كقوة روحية يف قيام 

سى، واملتمثّلة يف سيادة الديانة الوثنية إسالمية حتدت ظروف الصحراء القاسية والظروف االجتماعية األق
  .وخرجت إىل العامل عرب الفتوحات اإلسالمية

ة من السماء يف نشر التعاليم فما كان لدين حممد صلى اهللا عليه وسلم، من قوة روحية مستمد
الظروف السمحاء، ألحسن مثال ميكن أن نقابل به رأي توينيب يف هذه النقطة، نقطة القوة الروحية وحتدي 

  .الصعبة
   

  .178-177ص ص،  ؛املرجع السابق -1
 .149، ص، 1987، 4ط لبنان، أنيس زكي حسن، دار اآلداب، بريوت،: سقوط احلضارة، ترمجة ؛كولن ولسون -2
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
 .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 91. 
   .149، ص، سقوط احلضارة ؛نكولن ولسو -6
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يف بناء  لعرقدور البيئة ودور ا من بأن جيمع فكريت توينيب يف التقليل -برأينا -وهلذا املثال كفيل
  .احلضارة
فبالنسبة لدور البيئة كان مهد اإلسالم واحلضارة اإلسالمية أقصى بيئة على وجه األرض أال وهي  

ا احلنيف منا وسط قبائل بدوية صحراوية عنها انبثقت احلضارة ، فإنّ ديننلعرقالصحراء، وبالنسبة لدور ا
 Memphis  ، مل يبين قالع مامفي"العزى"و" الالت"و" هبل"عريب، يعبد عرق اإلسالمية، وسط 

الضخمة يف اليونان، وإنما كان يسكن اخليام ويعيش على   Zeusوال معابد زيوس   Carthageوقرطاج
هذه القوة الروحية إىل العامل، من هنا نشأت احلضارة اإلسالمية، وبفضل ذلك  من هنا خرجت .جتارة القوافل
  .الرجل األمي
الدور الكبري الذي تلعبه فكرة  التحدي واالستجابة، فالتحدي خيلق هكذا نستطيع أن نؤكّد على و

ذه النظرية ننظر إىل وللتأكيد منا على صحة ه. هنا بالضرورة استجابة ويكمن اإلبداع والتغيري أو الثورة ها
عن حتدي اإلسالم احلايل  "هنتنغتون"بعد امليالد، وكمسلمني نستشهد مبا قاله  ةواقعنا اليوم حبلول اآللف الثالث

الصورة الثقافية واالجتماعية والسياسية العامة لإلسالم يف العامل اإلسالمي، وما « الذي يتجلى يف للغرب
   .1»ته االجتماعيةيصاحبه من رفض لقيم الغرب ومؤسسا

، والعزم (*)  Résurgence Islamiqueبالصحوة اإلسالميةهذا التحدي  "هنتنغتون" وقد مسى
الكبري من الشعوب املسلمة على التمسك بتعاليم اإلسالم السمحاء، وعدم التواين يف نشرها متحدين بذلك 

هذه الصحوة اإلسالمية باتساعها وعمقها، «: "نغتونهنت"غزو الثقافة الغربية للمجتمعات اإلسالمية، يقول 
هي أحدث مرحلة يف تكيف احلضارة اإلسالمية مع الغرب، والسعي إلجياد حل ليس يف األيديولوجيات 
الغربية وإنما يف اإلسالم، وهي جتّسد قبول احلداثة ورفض الثقافة الغربية، والعودة إىل االلتزام باإلسالم 

  .تعبريه إحدى مكوناا حد ، واليت تعد األصولية على2»ثكدليل حياة يف العامل احلدي
أقرب ألن تكون  هذه الفكرة ويرى بأنّ التحدي واالستجابة يف ينتقد توينيبلكن مثة هناك من  و

فاستجابة األحياء «متأتية عن كشوف البيولوجيا املعاصرة من أن تكون نتيجة مراقبة دراسة حلركة التاريخ، 
خلارجية بتكيف هذه األحياء وفق متطلبات هذه البيئة، هي مقولة من مقوالت علم لتحدي البيئة ا

  .3»البيولوجيا، سواء للجماعة أم للفرد
  

  

  .169، ص، إعادة صنع النظام العاملي... صدام احلضارات  ؛صموئيل هنتنغتون -1
أل حبرفني كبريين، ميت الصحوة واإلسالمية ليوضح هنتنغتون أنه بدأ ك (*) على مخس  ربالغ األمهية يؤث العبارة تشري إىل حدث تارخييMajuscules ّن

. أو مياثل اإلصالح يف اتمع األورويب وأنه ال يقل أمهية عن الثورة األمريكية أو الثورة الفرنسية أو الثورة الروسية، وهو حدث يشبه. البشرية أو يزيد
   .180، انظر صموئيل هنتنغتون، املرجع السابق، هامش، ص

  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
  . 207، ص، 1973، 2ط لبنان، اإلنسان واحلضارة، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، ؛يوسف احلوراين -3
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كما أنّ علم التشريح يؤكّد هذه الصفة يف نشاط املقاومة «: بقوله"يوسف احلوراين" بين أكثروي
، ويفسر ذلك بأنّ توينيب استند 1»أي شيء مهدد من اخلارج الداخلية يف جسم الكائن احلي عند حدوث

  . إىل هذه املالحظة العامة عندما اقتنع بنظريته وراح يعممها على حقل التاريخ

هو تبيان أهم عوامل انبعاث احلضارة  فكرة التحدي واالستجابةلعرض توينيب خنلص للقول إذا أنّ 
الذكر، وليثبت كيف يولّد التحدي  يئة، ليدحض ا النظرتني السالفيتالبفكرة و لعرقافكرة ثالثة بعد كنقطة 

ولو أنه اعترف بدور البيئة ودور العامل البشري، ولكن اعترافه بقي نسبيا  .استجابة يكون ا منشأ احلضارة
ي واالستجابةحتر نشوء احلضارة يف ضوء نظرية التحدى فس.  

 2ن الر فض يقف به أفراد اتمع أمام ما يرفضه الواقعففي كل يقظة حضارية يوجد هناك نوع م
إذ أثبت توينيب أنّ املوقف القائل بأنّ احلضارات هي نتاج ظروف مالئمة . وهذا هو معىن  التحدي واالستجابة

هو موقف خاطئ، فاحلضارة تنشأ على خري ما ميكن إىل حد تكون فيه صعبة فتستثري اهلمم اتها فينتج عن 
بالتايل مقدار كبري من النشاط البشري عن طريق االستجابة فيكون فعاال لدرجة يسجل ا ميالد ذلك 

  .احلضارات لتسري يف طريق االرتقاء
  .وهذا ما سيتناوله العنصر املوايل 
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1
  .10، ص، 2007، يونيو 583، العدد ويتجماّـة ثقـافية مصـورة، وزارة اإلعالم، الك ؛العـريب -2
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  :طبيعـة االرتقـاء احلضـاري -2-2
  

ي إىل استثارة حتدي جديد وهكذا دأن تكون ناجحة، فإنها تؤ إذا ما استطاعت االستجابة لتحد معين
أي أنّ  croissance des civilisations حضاريا ارتقاءا تدخل يف امتحان ثان، فإذا ما جنحت مسينا هذا

تقدما أو تطلّعا  جممل التحديات املعروضة تقابل يف كل مرة باستجابات ناجحة، وهذا يعين أنّ هناك صعودا أو
  . 1»وهذا االرتقاء له مظاهره املختلفة الظاهرة والباطنة«مستمرا حنو األمام، 
الكامنة، ففي  إنّ االرتقاء احلقيقي يكمن يف التحول التدرجيي للقوة يف خروج الطاقة« :يقول توينيب

، يتجلّى االرتقاء يف السيطرة املتوالية على البيئة اخلارجية، أما يف حالة Macrocosmeالكون األكرب 
   .2»، يعين اإلنسان، يبدو االرتقاء يف النجاح يف تقرير املصريMicrocosmeالكون األصغر 

استثارة الطرف املتحدي  بأنّ التحدي األمثل ليس هو ذلك الذي يقتصر على" آمنة تشيكو" رىوت
التحدي األمثل هو ما يشتمل على كمية احلركة اليت حتمل الطرف «لينجز استجابة ناجحة مبفردها، إنما 

املتحدي أبعد من استجابة ناجحة مبفردها، حتمله من مرحلة استكمال االستجابة إىل مرحلة صراع 
  .3»جديد

إىل مواجهة جديدة، هذه هي العملية الديناميكية  حلّتيت أي املرور من املشكلة أو األزمة األوىل ال 
  . اليت ترتقي مبوجبها احلضارات

هل يقاس وفقا لسيطرة متزايدة على «؟  لكن إذا تساءلنا هنا كيف مبقدورنا أن نقيس هذا االرتقاء
  :، يرى توينيب أنّ مثّة نوعان من السيطرة4»بيئة اتمع اخلارجية ؟

ي إىل ضرورة العمل واالجتهاد من أجل حتسني وحتصني األسلوب دلبيئة املادية، تؤسيطرة على ا :األوىل
جنحت احلضارة الغربية يف السيطرة على بيئتها املادية ولكن هذا النجاح التقين «: التكنولوجي املادي، يقول

تساع اهلوة مستوى العالقات البشرية، وهذا ما أدى يف عصرنا احلايل إىل اأدى إىل خلق أزمات على 
   .5»االقتصادية خاصة وتباعد مستويات احلياة بني خمتلف اتمعات

فإما سيادة اإلنسانية الواحدة «: وليس هذا فحسب إمنا يشري أيضا إىل أحد األخطار النووية يف قوله
غريب ويف هذا إشارة واضحة إىل مدى زيف التفوق ال. 6»و إما املوت جوعا أو حتت أنقاض القنبلة النووية

  .املادي
    

  .354، ص، فالسفة أيقظوا العامل ؛مصطفى النشار -1
1- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 132.  

  .79، ص، مفهوم احلضارة بني مالك بن نيب وآرنولدتوينيب ؛آمنة تشيكو -3
 . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 134. 

  .12ص،  ،1964فؤاد زكريا، الدار القومية للطباعة والنشر، دط،  :من الشرق والغرب، حماضرات، ترمجة ؛وينيبآرنولد ت - 6
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  .سيطرة على البيئة البشرية: الثانيةو
أو ما نعرفه اليوم بسياسة  ذتوسيع مناطق النفو حيث تتمثّل عادة يف اإلغارة على الشعوب احمليطة بغية 

من أجل دفع خطر غزوات الربابرة «:توينيب هنا مثاال عن احلضارة اهللينية إذ يقول لنا اال احليوي، ويقدم
ااورين للحضارة اهللينية، عمد سكاا وساستها على غزو هؤالء الربابرة ملرات عديدة، حىت يبددوا 

ة، استمرت وبفضل هذا التفوق العسكري والرغبة اجلاحمة يف محاية احلضار... من غزوهم اقوم ويأمتنو
احلضارة اهللينية تبسط نفوذها للخمس أو ست قرون التالية، من اية القرن الرابع قبل امليالد حىت 

  .1»العشريات األوىل للقرن الثالث بعد امليالد
فما الذي يدعو اهللينيني ملواصلة « :بقوله تاريخ احلضارة اهللينيةوهو ما يبينه كذلك يف كتابه  

ضهم البعض إذا ما كان يف استطاعتهم مجع كلمتهم إلخضاع واستغالل اال احليوي حرب مدمرة ضد بع
  . 2»الشاسع اهلائل الذي يقع إىل الشرق وإىل اجلنوب منهم

التوسع اجلغرايف واازفة يف حروب ال أول وال آخر هلا معيارا مناسبا بغري أنّ توينيب ال يعترب مطلقا 
وصول اتمع إىل لللمجتمع، فالتمسك بالرتعة احلربية يف نظره، لدليل قوي يكفل قياس االرتقاء احلقيقي 

درجة من التدهور، فما التوسع احلريب إال هروب من مشاكل اتمع الداخلية أو احتياج ملوارد عجز اتمع 
   .عن توفريها

 فة عرب التاريخ، والعسكرية املعرو  Sparteوأفضل مثال برهن به عن هذه الفكرة كان نزعة اسربطة 
إذ مل تكسب اسربطة ومل جتين من تلك الرتعة  .دمارالاليت أدت ا يف آخر املطاف ورغم صمودها طويال إىل 

إنّ «: الدائمة يف تدمريها وهو ما يوضحه بقوله العسكرية إال عداء الشعوب اليت كانت تغري عليها، ورغبتها
إذا استمرت حالة احلرب، بينما تركض حنو املوت يف اللحظة  الدولة العسكرية ال متلك فرصة احلياة إال

   .3»اليت تتوقف فيها عن الغزو
كذلك نستطيع أن نضيف عامال ثالثا مل تتم اإلشارة إليه من طرف الباحثني وهو اإلخضاع السياسي، 

قوة هذه احلضارة كيف أنّ  العامل والغربفمثال يذكر يف كتابه  ،ه غري مضمونوالذي يثبت توينيب كذلك أن
وأقبل اهلنود على التعليم السياسي الغريب، وكانت « :انقلبت ضدها، يقول عن التاريخ الربيطاين يف اهلند

كذلك ال تبدي  .4»ه محلهم على املطالبة للهند باحلكم الذايت الذي تتمتع به بريطانيا العظمىالنتيجة أن
  . إال متويها حيول دون االرتقاء احلقيقي التحسينات التكنولوجية، زراعية كانت أم صناعية،

  
  

1- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 133. 
  .132تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -2
  . 59، ص، 1973غياث حجار، منشورات دار االحتاد، بريوت، لبنان، دط،  :ترمجة ؛حرب وحضارة -3
روفائيل جرجس، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، اجلمهورية العربية املتحدة،  :ترمجة ؛الشتراكيالعامل والغرب من الفكر السياسي وا -4

  .36دط، دت، ص، 
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  .1»إنّ ركيزة االرتقاء احلقيقي عند توينيب هي التسامي«" آمنة تشيكو" وتضيف
مكانة  لتساميايشغل ، إذ خاصة أو احلواجز املادية لعقباتوتفسر ذلك بأنه النجاح يف اجتياز كل ا

للتحديات اليت  تبعا لذلك القوى الكامنة يف اتمع لتستجيبتطوير يف بعث وأساسيا دورا  مهمة ألنه يلعب
  .تبدو بعد ذلك داخل النفس أكثر منها خارجها، ومعىن ذلك أنها روحانية الطابع أعظم منها ماديته

آمنة "وضحت ل عملية االرتقاء، واليت ونستطيع أن نتساءل هاهنا عن عالقة اتمع بالفرد يف ظ
  :وجهيت نظر خمتلفتني -حسب الباحثني –؟ فنجدحلقة مهمة من حلقاا أنّ التسامي " تشيكو
  . تنظر إىل اتمع على أنه مستودع كم هائل من األفراد: األوىل

، مكونة منهصغرية  ال أجزاء فتنظر إليه على أنه كائن حي واألفراد الذين يعيشون بداخله ما هم إ :الثانيةا مأ
فاتمع عنده نظام للعالقات بني «ونستشف من دراسة الباحثة، أنّ توينيب ال يتفق مع كال النظرتني، . له

األفراد، وال يتأتى للكائنات البشرية أن حتقّق وجودها احلقيقي إال مع رفاقها وهنا يكون اتمع ميدانا 
  .2»ةللعمل لعدد من الكائنات البشري

مصدر الفعل وذلك ألنّ مجيع أسباب االرتقاء تنبعث عن عباقرة أو  األفراد هم وتوضح الباحثة أنّ
  : أقليات عبقرية فيقومون

  .بتحقيق طموحام وكشفهم عنها -
وهداية اتمع الذي ينتمون إليه إىل سبيل احلياة اجلديدة، ويأيت هذا حبدوث هذه اهلداية بطريقة أو  -

تعريض اجلميع للتجربة الواقعية، اليت حولت األفراد إىل مبدعني أو تقليد الناس ملظاهر هذا إما ب .بأخرى
جمال االختيار الوحيد املفتوح أمام مجيع األفراد ما عدا  والثاين هاحلل وتعترب  .اإلبداع عن طريق احملاكاة

 . أقلية بسيطة وأنّ احملاكاة طريق خمتصر يف وسع مجيع العامة أن تسلكه
 ونرى هنا أنّ مظهر االرتقاء، يكمن يف أنّ هنالك عناصرا تنجح يف استجاباا للتحديات القائمة و

  . ثالثة عناصرا أخرى تتبع خطاها بفضل احملاكاة، يف حني تفشل
فاالرتقاء احلقيقي للحضارة إذا، تتقدم به خنبة مبدعة تتمثّل يف مجاعة صغرية أو حىت فردا أو فردين من 

  . 3»من عامة الربوليتاريا اليت يقف دورها عند جمرد االقتداء«تمع، أفراد ا
 - Bergson)1859 " برغسون"باالستشهاد بقول  هذه النقطة" حممود صبحي" وضح أكثريو

يف هذا الشأن، إذ يرى بأنّ التقدم احلضاري حيدث أثناء فترة معينة من تاريخ اتمع، حيث يكون  )1941
  عادة فرد إذ يف  ولكن هذا الدور يقوم به«ور ما يف تاريخ اإلنسانية، أي دور حضاري مستعدا ألداء د

  
 

  . 80، ص، مفهوم احلضارة بني مالك بن نيب وآرنولدتوينيب ؛آمنة تشيكو -1
  . 81ص،  ؛املرجع نفسه -2
 .283، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -3

  



 الحضارة عند توينبي                  ل األول                                                                       ـالفص
        

 38

فهؤالء أشخاص ذووا ميزات نادرة، قادرين بعبقريتهم  .1»املعجزات قواحيقّ وسع هؤالء األفراد وحدهم أن
أي عمل إبداعي أصيل يتميز « ذلك أنّ جمتمعهممن املمكن أن يتخبط فيها أن جيدوا حال لكل األزمات اليت 

  . 2»بالتفرد
أو  لرياضيأو ا أو االقتصادي أو السياسي أو الفين اإلبداع العلمي أو الثقايف أنّ "حممود صبحي" رىيو

الشعب فال تقدم تقريبا أي الباقية من بقية الينجم عادة عن أعمال عباقرة أو جمموعات صغرية، أما  ...الديين
وبالتايل تبقى دائما سجينة التبعية للنخبة  .إبداع من هذا النوع، ويقتصر دورها ذا على االستهالك املستمر

ة الربوليتاريا تظل يف جوهرها يف مستوى أخالقي بقرب من إنّ مجهر«: يقول. من اتمع، وحتت تصرفها
، فترتقي بذلك الربوليتاريا وبارتقائها ترتقي 3»البدائية قبل أن تتفجر تلك الطاقات اهلائلة على أيدي العباقرة

و يتصف فعل « فخطت بذلك خطوة حنو التقدمالواردة من هؤالء  احلضارة، ألنها تكون قد اتبعت االستنارة
   .4»الفرد املبدع بأنه حركة مزدوجة قوامها االنسحاب والعودة

  . حبيث ينفصل الفرد عن اتمع حبثا عن استنارة روحية فردية، أو االعتزال واالعتكاف االنسحاب 
من جديد هلذا  ، حبيث خيرج تمعه مقدما له خالصة جتربته االنعزالية وما تنطوي عليهالعودةمث 

قون ارتقاء إنّ األشخاص الذين يقومون ذه اخلدمة للمجتمع والذين هم ذا حيقّ«: وينيبيقول ت .اتمع
، ملا وصلوا إليه من أعلى درجات التحكّم يف الذات Surhumainsجمتمعام، هم أشخاص فوق عاديني 
لدى  أي تلك الطاقة الكامنة لدى الفرد أو .Elan Vital«5 احليويإا أنفس اكتشفت طريق الوثوب 

ألنّ هؤالء األفراد قد حولوا بصائرهم عن األشياء الدنيا  اتمع و الكفيلة بأن تدفعه لتحقيق كيانه، وأيضا
  . 6احمليطة م لريفعوها إىل ذلك الضياء الساطع املوضوع كمشعل أزيل إلنارة الكون

أو  Bouddhaوذا أن يكون رجل دين كالسيد املسيح أو ب ميكنتوينيب أنّ هذا املبدع  وضحوي 
  . Gandhi7أو غاندي  Lénineزعيما سياسيا كلينني 

  
  
  

  

  . الصفحة نفسها ؛املرجع السابقنقال عن  -1
 .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
 . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
  . 81، ص، مفهوم احلضارة بني مالك بن نيب وآرنولدتوينيب ؛آمنة تشيكو -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 135 . 
، 1972جنة اللبنانية لترمجة الروائع، بريوت، لبنان، دط، لادوار البستاين، ال :خواطر، جمموعة الروائع اإلنسانية، ترمجة ؛باسكال بليز -6

 .27ص، 
7- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 135 . 
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كان «: اهللا عليه وسلم، إذ يقول صلى وقد ذكر توينيب كذلك قدسيني وأنبياء آخرين منهم حممد
ويف عصر النيب كانت الشحنة الروحية ... أثر كبري يف نقل رسالة ربه إىل قومه" حممد"لعبقرية النيب 

تلقّى هذه ، إذ يف الوقت املناسب" حممد"رسالة  تاملتراكمة يف اجلزيرة العربية على وشك االنفجار، وجاء
   .1»نيرة وبتصميمه وحكمتهالشحنة فأحسن استعماهلا برؤيته ال

مثال األمانة، ما جعل الناس بذلك يلقّبونه بالصادق " موسى معريش"إذ كان رسول اإلسالم يبين 
  .ودليل إذا االستنارة اليت حضي ا. 2األمني، ويف هذا دليل على صدق نبوته وأمانته يف تأدية رسالته 

ن وفالسفة، حيث يذكر أطلس الفلسفة أنّ الفالسفة وحىت لو مل يكن هؤالء األفراد أنبياءا فهم مفكرو
اليونان وإن مل يصلهم الوحي، إمنا كانوا يقعون حتت تأثري النور اإلهلي، خاصة عندما حبثوا عن سبيل املثال، 

  .3عن سبب أول العامل
بعد القيام بانسحاب مؤقّت من الدنيوي بغية التركيز على الروحي، «أنه  آخرون كذلك يرى 

  .4»عودة دف إىل تغيري مظهره بوصفه نقيض للمحاوالت اليت تبدل للفرار منه فرارا أبديا توجد
هؤالء األفراد املبدعني القالئل ينسحبون من اتمع ويغرقون يف «أنّ " ولسونكولن "ويضيف 

م ومدركاة ، حيث تكون مبثاب5»مالوحدة ليصارعوا املشاكل وحدهم، وتزداد يف هذه الوحدة طاقا
على حتريض بقية أفراد اتمع اة  الالزمة مرحلة بناء، فإذا ظهروا بعد ذلك فإنهم يكونون مزودين بالقوة

  .6»إنّ احلياة الروحية عند توينيب هي احملك احلقيقي لرقي اتمعات«التحدي، 
ي لرقي اتمع هو عندما رأى بأنّ الدافع احلقيق" أوغسطني"وهذا ما قد ذهب إليه من قبل القديس  

تواجد شخص تتوفر فيه االستنارة الروحية فيتدرج ذا اتمع يف درجات الرقي حىت يصل إىل مرحلة السعادة 
من " أوغسطني"وأراد القديس . 7األبدية، وخري مثال استدل به على موقفه هو السيد املسيح واتمع الروماين

صل للمجتمع الروماين بعد دخوله رويدا رويدا يف الدين املسيحي وما موقفه هذا تبيان التغيري الكبري الذي ح
كان هلذا االعتناق من فائدة يف وض اتمع الروماين من جديد بعدما سرى االعتقاد بأنّ الربابرة قد قضوا 

  . عليه القضاء التام
  

  .81، ص، 1986هلية للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، دط، نقوال زيادة، األ :تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ترمجة ؛آرنولد توينيب1- 
  .  172، ص، 2007، 1الديين والسياسي يف اليهودية واإلسالم بني املقدس واملدنس، مكتبة اقرأ، قسنطينة، اجلزائر، ط ؛موسى معريش -2
  .67، ص، 1999، 1لبنان، ط جورج كتورة، املكتبة الشرقية، بريوت، :أطلس الفلسفة، ترمجة ؛بيتر كونزمان وآخرون -3
 .232، ص، التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب ؛ويدجري .ج.آلبان -4
 .150، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -5
6- 223، ص، اإليديولوجية وفلسفة احلضارة ؛د إمساعيل وعبد الرمحن خليفةفضل اهللا حمم.  

7- SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Traduit du latin par l’Abbé Gabriel VIDAL, 
Maison AUBANEL Père, Avignon, 1930, pp. 62- 63.   
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من موقفه هذا تبيان التغيري الكبري الذي حصل للمجتمع الروماين بعد " أوغسطني"وأراد القديس 
اتمع الروماين من جديد دخوله رويدا رويدا يف الدين املسيحي وما كان هلذا االعتناق من فائدة يف وض 

  . بعدما سرى االعتقاد بأنّ الربابرة قد قضوا عليه القضاء التام
وأما بالنسبة للتصور املاركسي هلذا التقدم احلضاري، فترى املادية اجلدلية أنّ كل ظاهرة هلا طريف 

ا حيدث هذا خيلق تضاد خيلق بينهما صراع، وذلك نتيجة ألنّ كل طرف حياول التغلّب على اآلخر وعندم
، أنّ ما فعله توينيب هو أنه أدىل حبقيقة "ولسونكولن "يوضح لكن . 1التطورالتحول وإنّ هذا هو السبيل إىل 

رئيسية ضد املادية، إذ ال يعتمد األفراد فقط على الطاقة اإلبداعية املطورة وإنما تعتمد احلضارات أيضا على 
أنّ احلضارات تتطور وفقا : املاركسية تقول«: يقول .اركسية متاماتلك الطاقة، وهذا برأيه مضاد للم

إنّ احلضارات تزدهر أو تتدهور وفقا : للضغوط االقتصادية وليس هنالك إرادة حرة، أما توينيب فإنه يقول
املعىن إذا مل  تكون عدمية" الطاقة األخالقية"للطاقة األخالقية اليت تتميز ا األقلية املبدعة، وهلذا فإنّ عبارة 

  .2»توجد هنالك إرادة حرة
التحدي الذي واجهت به الطبيعة اإلنسان أدى به إىل استجابة ناجحة  أنّب مع توينيب للقول خنلص إذا  

وإنّ االرتقاء احلقيقي  .3هكذا وضع اإلنسان قانونا يف بناء حضارته. متثّلت يف ابتداع طرق مواجهتها هي أوال
الفرق بني استجابة ناجحة وأخرى فاشلة، ، وإنّ 4االستجابة حتديات إضافية باستمراريتحقّق عندما تستثري 

احلضاري  ق بذلك االرتقاءيكمن يف تلك النخبة اليت تواجه حتديا ما بعدما انسحبت مث عادت باجلديد، فتحقّ
تكمن " سطنطني زريقق"، عن طريق هذه االستجابة الناجحة، ألنّ أهم املقاييس لقياس التحضر يقول املنشود

مدى انتشار القدرات والقيم يف اتمع واألشخاص الذين تتمثّل القدرات والقيم يف سريهم «: يف
لكن وبعد الوصول إىل هذه الدرجة من االرتقاء، تبدأ احلضارة بالدخول يف مرحلة أخرى ال  .5»عاهلموأف

  من منظور توينيب ؟ فكيف يكون ذلك. يكون فيها نفس اإلنتاج بل هو تدهور واحنالل
  .هذا ما سنراه يف املبحث املوايل 

  

  

  

  .398، ص، 1993الفكر السياسي الغريب، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، دط،  ؛علي عبد املعطي حممد -1
  .152، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -2
 ص،، 2003، 1لوعي، بيسان للنشر والتوزيع واإلعالم، بريوت، لبنان، طجدلية املادة وا...اإلنسان واحلضارة ؛عبد ايد عبد امللك -3

37.  
  .40التاريخ احلضاري عند آرنولد توينيب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، دط، دت، ص،  ؛منع خوري -4
  .278، ص، يف معركة احلضارة ؛قسطنطني زريق -5
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  ايار و حتلل احلضارات   :املبحث الثالث -3
  

ومثلما عرض . احلضارة لدى توينيب من امليالد إىل االرتقاء حتكمه عوامل وظروف عدة قيامنا أنّ رأي
أو التدهور توينيب تلك العوامل وتلك الظروف، يعرض أيضا املرحلة املوالية هلذه املرحلة األوىل وهي مرحلة 

   :سقوط واليت بدورها حتتوي على مرحلتني ثانويتني مهاال
   déclin des civilisations  االيار 
، أي أنّ احلضارة بعدما تقوم وتشتد désagrégation des civilisationsاحلضاري  لتحلّالو

    .قواعدها تنحو إىل األفول ويكون ذلك تدرجييا عرب هاتني املرحلتني
ر درجات الرقي، فتبدأ باالحندافعصر التدهور هذا هو خامتة بزوغ احلضارة وتدرجها يف خمتلف 

   .بالتدريج بعد الوصول إىل القمة ويعود ذلك إىل عوامل عديدة
    فكيف وضح توينيب ايار ومن مث حتلل احلضارات ؟
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                                  :ايـار احلضـارات -3-1
  

للها، ويقصد وحت déclin des civilisationsيرى توينيب أنّ هناك فرقا بني ايار احلضارة 
فقدان «وهو بالضبط . ، إمنا ميكن بعده عودة احلضارة اىل قمتها1بااليار السقوط الذي ال يكون ائيا

  . 2»السيطرة
كثريون هم املؤرخون الذين يدعون منذ أكثر من قرن، اكتشاف ناموس الزحف التارخيي و «فـ

منقادة حبكم املنطق املادي إىل الشيوعية، وبعد التنبؤ بنهاية البشرية، فقد رأى ماركس أنّ اإلنسانية 
  .3»ماركس فسر توينيب التسلسل احلدثي للمدنيات واصطدامها وذوباا الواحدة تلو األخرى

سباب أ ينتقل اىل احلديث عن أي أنّ توينيب، بعدما عرض كيفية نشوء احلضارات ومن مثّ ارتقائها، 
إنّ كنا قد رأينا أنّ ارتقاء احلضارة كان «: ل، يقولمث تنهار وتتحلّ تنشأ، ترتقي،: ايارها، فاحلضارات عنده

بفضل قوة مبدعة تتحكّم وحدها يف تقرير املصري، يبقى لنا أن نرى إن كنا نستطيع تفسري ايار احلضارات 
  .4»بفقدان هذه الطاقة

 مخس حضارات بقى منها سوىتمل يفإنه واحد وعشرون حضارة، اندثرت كلها فبالرغم من وجود  
وحضارة  احلضارة املسيحية الغربية، واحلضارة املسيحية الشرقية، واحلضارة اإلسالمية، واحلضارة اهلندية: هي

  . الشرق األقصى
؟ ما الذي يتسبب يف توقف حضارة ما بعدما تكون قد ولدت و  اارت هذه احلضارات كيفف

ت عن حتقيق االستجابة الناجحة يف وجه ما اعترضها من استجمعت قوا الدافعة ؟ وملاذا عجزت هذه اتمعا
  وما طبيعة العوامل اليت أدت ا إىل االيار ؟حتديات ؟ 
هيا نثبت معا بأنّ احلضارات قد اندثرت ولكن ليس من قبل غزاة أغاروا عليها ولكن دمارها «

إىل مل الرئيسي يف ايار احلضارة العابإرجاعه  "حممود صبحي" وهو ما يوضحه ،5»كان قد انبثق من داخلها
السحر على الربوليتاريا ما يدفعها  تلك الطاقة اليت هلا من تأثري« فقدان األقلية احلاكمة للطاقة املبدعة فيها،

إىل التسامي عن طريق االقتداء ولكن ماذا يفعل الزمار حني يفقد مهارته، فيعجز عن إغراء أقدام حاضري 
نه حياول يف سورة غضبه أن يفرض نفسه بالقهر على اجلموع، فيستبدل إلرقص ؟ احلفل عن االستجابة با

   .6»باملزمار سوطا يلهب به ظهورهم، من أجل أن حيتفظ مبركز ليس جديرا به
  
  

1- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 141. 
  .20احلضارة يف امليزان، ص،  ؛آرنولد توينيب 2-
  . 111، ص، دراسة فلسفية :قيمة التاريخ ؛جوزيف هورس -3

4- TOYNBEE (Arnold), L’histoire, p. 135. 
5- Id. 154.  

  .272، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -6
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ومعىن هذا، أنّ إخفاق الطاقة اإلبداعية يف تلك األقلية املبدعة، يؤدي ال حمالة بتحوهلا إىل أقلية مسيطرة     
ل للجميع الذي حياكيها، فتسري يف طريق االرتقاء بفضل تلك احملاكاة وذلك ضاغطة بعدما كانت مضرب املث
  . التضامن والنصران اجلماهريي هلا

تتحول إذا األقلية املبدعة إىل أقلية مسيطرة، تستميت يف االحتفاظ مبرتلتها يف اتمع، حىت لو مل تعد 
بوضع القوانني «" : ولسون"يقول . يف القيادة جديرة ا، فتلجأ إىل استخدام كل القوى لتتمكّن من البقاء

بالتأثري واإلقناع واملخادعة : والتأكّد من أنّ اجلميع يتبعوا، وباستخدام كل قوى الزعيم واملشرع
  . تباعهاإتلك القوة اليت تستخدما األقلية املبدعة يف إقناع اآلخرين بأي  ،1»والتشريع

 واليت مفادها )Machiavel  )1469-1527"ماكيافللي"فكرة وكأنه يلفت انتباهنا هنا بأا ذات 
  .2أنه من الضروري أن جيد احلاكم كل األنظمة واحللول اليت متكّنه من دوام احلكم 

ويقصد توينيب بالربوليتاريا الداخلية، طبقة عامة الشعب يف اتمع، وأما الربوليتاريا اخلارجية، فهي 
إنّ كل جمتمع إنساين يتكون من أقلية مبدعة وأكثرية غري مبدعة، «: ، يف قولهالشعوب ااورة لذلك اتمع

مبجرد انشقاق  ، بيد أنّ االيار يبدأ 3»وهذه األغلبية تكون ملزمة بسلوك الطريق الذي ترمسه هلا النخبة
املؤمتن الفذ إىل  الربوليتاريا الداخلية عن األقلية املسيطرة، حيث يتحول النيب إىل عسكري غاصب، واحلارس

  .4إرهايب
فيتمثّل يف رد الفعل العنيف، بسحب : قصور األقلية املبدعة إذا كان السبب األول، وأما السبب الثاين 

الوالء من طرف الربوليتاريا الداخلية، ردا على سيطرة النخبة وضغطها عليها من أجل أن تبقى حمكومة، فتعدل 
 «": جورج حنا"يقول  ويف هذا السياق بعد قصور الطاقة اإلبداعية فيها،عن حماكاا إذا هذه الربوليتاريات 

فإذا ما فقدت النخبة سلطتها على الربوليتاريا، تعم االضطرابات وتقوم حروب بني الشعوب ذات 
... احلضارة الواحدة، أو بني الشعوب املنتمية إىل حضارات خمتلفة، كما تقوم أيضا الثورات األهلية

  .5»ارة وتسري يف طريق االحنطاطفتتعطل احلض
فقدان التماسك االجتماعي، سواء بسبب انشقاق اخلارجني أو «: ا السبب الثالث، فيتمثّل يفموأ

  نفي الذكر، ففقدانهو نتيجة حمتومة للسببني اآل ، ونالحظ هنا، أنّ هذا السبب الثالث6»سخط احملكومني
   

  

  .150، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -1
2- MACHIAVEL (Nicolas), Le Prince, Traduit de l’italien par Jean Vincent PERIES, 
Algérie, Talantikit, 2004, p. 162. 
3- TOYNBEE  (Arnold), L’Histoire, p. 157.      
4- Id. 161.   

  . 18، ص، احلقيقة احلضارية ؛جورج حنا5- 
6- 314، ص، اإليديولوجية وفلسفة احلضارة ؛د إمساعيل وعبد الرمحان خليفةفضل اهللا حمم.  
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  . الوحدة االجتماعية هو نتيجة طبيعية لضياع الثقة املوضوعة يف األقلية احلاكمة
شكل اتمع املنهار فيكون على  اذا، األسباب الثالث اليار جمتمع ما أو حضارة ما، أمإكانت هذه 

  : النحو التايل
  . فقدت قدرا على اإلبداع وأصبحت حتكم بالقهر: Minorité créatrice أقلية مسيطرة -
  . دليلة ولكنها عنيدة، تتحين الفرصة للثورة: Prolétariats intérieurs بروليتاريا داخلية -
انشقت عن اتمع وتقاوم االندماج فيه وتتحين يف :  Prolétariats extérieursبروليتاريا خارجية -

  .1ذات الوقت الفرص للغزو
يعارض توينيب ذا، احتماالت بعض املفكّرين يف تفسري االيار، حيث رأى البعض أنّ مبعث ايار و

عندما بدأت احلضارة اهللينية بالتدهور، فسرت عدة مدارس فلسفية ذلك «: يقول ،احلضارة تشيخ كوين
فلكييي العصر  غري أنّ... vieillissement cosmiqueااليار، على أنّ مثّة هنالك تشيخ كوين 

   .2»احلديث أثبتوا أنه ال عالقة بني تاريخ اإلنسانية والتاريخ الفلكي
للحضارات على أا كالكائنات " اشبنغلر"يف نقطة واحدة وهي تشبيه " اشنبغلر"مع   توينيبوال يتفق 

لوغ مث تشيخ، متاما والبغلر أنّ احلضارة متر مبرحلة الطفولة والشباب بنيرى اش«: ، فانية، يقولاحلية متاما
لكننا نرى بأنّ اتمعات ليست كائنات حيةّ، بل إنها احملاور الرئيسية لدراسة امليدان ... كالكائن احلي

   .3»املشترك االت النشاط البشري
قد بدأت إقطاعية دينية مث مرت بعصر النهضة وشهدت االزدهار يف " اشبنغلر"حضارة الغرب عند ف

  . بدايات العصر احلديث ازدهرت املدارس الفلسفية وتوالت الكشوف العلمية كل امليادين، ومع
ولكن منذ القرن التاسع عشر سارت احلضارة حنو االيار التام، بعد أن بلغت أكرب قدر ممكن من 

فهذه الفترة إذا هي . التطور والتوسع، وبعدما استنفدت كل ما هلا من إمكانات وكل ما تزخر به من طاقات
شبه بفترة االنتقال من العصر اليوناين اىل العصر الروماين، وهو االنتقال الذي قد أنذر بزوال حضارة العامل أ

القدمي، وهو ذاته الذي ينبأ بزوال احلضارة الغربية احلالية، فهي يف فترة التدهور واالحنالل اليت يتحدث عنها 
  .4توينيب

تشمل جزءا فقط من نظريته ألما يتشاان يف القول " الشبنغلر"نلمس من هذا أنّ معارضة توينيب  
  .بالنشأة مث مرحلة االزدهار فمرحلة الزوال

  
     

  .   273، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -1
2- TOYNBEE  (Arnold), L’Histoire, p. 138.     
3- Id. 140. 

  .45، ص، اإلنسان واحلضارة ؛فؤاد زكريا4- 
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إنّ هناك « :يف فكرة أنّ التاريخ يعيد نفسه )م.قPlaton )428 – 347" أفالطون"وينيب كما ينتقد ت
  . 1»تقدما إىل األمام حنو اية وليس فقط جمرد إعادة بالاية

هكذا أثبت توينيب آراءه املخالفة ألولئك الذين يرون حتمية الفناء لعوامل متعددة، فاتمع هو الذي 
فأقصى ما يقوم به مثل هذا الغزو، هو  .االيار، قبل أن جيلبها عليه غزو خارجيجيلب على نفسه عوامل 

إىل جمتمع يلفظ أنفاسه األخرية، كتلك الضربة الناسفة اليت  –كضربة املالكم األخرية -توجيه ضربة قاضية
اإلمرباطورية ذلك أنّ  .ميالدية 476إىل احلضارة الرومانية، عام   Gothesالرببرية قبائل القوطوجهتها 

  . الرومانية كانت قد دخلت مرحلة االحنطاط قبل ذلك التاريخ بأجل طويل
يف كتابه شروط " مالك ابن نيب"حتدث عنها  فيمكن أن نعترب أنّ هذه هي القابلية لالستعمار اليت
ى الغازي فينتهي وبالتايل تسهل املهمة كثريا عل. 2النهضة، حني قال بأنّ أزمة رجل العامل اإلسالمي هي الركود

  .باستعمار األرض واستعباد أهلها
هذا هو سبب ايار احلضارات اليت اندثرت ومل تقم هلا قائمة بعد ذلك، ويورد توينيب يف هذه النقطة 

نّ منطلق أفكاره كلّها هو ألذلك و. مقولة للسيد املسيح قاهلا لبطرس احلواري يستدل ا على أنّ االيار كائن
   .حي الذي بين من خالل كل دراساته دوره املهم يف بناء احلضارة الغربيةدينه املسي
عندما كنت شابا، كنت «: نبوءة عيسى لبطرس تصف لنا أنّ االيار قدر احلضارة«: يقول توينيب 

آخر يقرر عليك، ويقودك إىل ... تقرر لنفسك، وكنت تذهب حيث تشاء، ولكن عندما تصبح شيخا
  .تصل اىل مرحلة من تارخيها أين ال تعد تتحكم بزمام أمورها أي أنّ احلضارة. 3»ذهبحيث ال تريد أن ت

، فهي من 4»احلضارة تناوبيه، تنتقل وتنمو وتضمحل«أنّ يف توينيب " ابن خلدون"ويوافق العالّمة 
مبراحل، فاحلضارة قوة اجتماعية إذا ما توفرت هلا شروط معي تشتد و ،نةوجهة نظره مثلها كمثل الدولة، متر 

  .للسقوط واالياريعلو صرحها، ومثلما هي قابلة للعلو واالرتقاء قابلة كذلك 
و تبين يف املعقول واملنقول، أنّ األربعني لإلنسان غاية يف «": ابن خلدون"نستدل على ذلك بقول  

نمو برهة، مث تأخذ بعد تزايد قواه ومنوها، وأنه إذا بلغ سن األربعني، وقفت الطبيعة عن أثر النشوء وال
  .5»فلتعلم أنّ احلضارة يف العمران أيضا كذلك. ذلك يف االحنطاط

  
      

1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 153.  
عبد الصبور شاهني وآخرون، مكتبة دار العروبة، القاهرة، مصر،  :مشكالت احلضارة، ترمجة سلسلة شروط النهضة، ؛مالك ابن نيب2- 
  .103، ص، 1961، 2ط

3- TOYNBEE  (Arnold), L’Histoire, p. 161. 
   .102، ص، حوار احلضارات بني أنشودة املثاقفة وصرخة اهلامش ؛إدريس هاين -4
  .389، ص، تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ديوان املبتدأ واخلرب يف ؛عبد الرمحان ابن خلدون -5
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مل يستلهم أحدا من « :ذلك يف أنه" حممد عزيز نظمي سامل"، يذكر "خلدونابن ب"توينيب أشاد وقد 
ه يف مقدالسابقني وال يدانيه أحد من معاصريه، بل ملّ قبس اإلهلام لدى تابعيه من أنر و مته للتاريخ، قد تصو

  .1»صاغ فلسفة للتاريخ تعذ بال شك أعظم عمل من نوعه
وهو ذاته ما قال . بداوة مث ازدهار مث تدهور، متر ا احلضارة :فنظريته يف التعاقب الدوري تتلخص يف 
  .   2النشوء واالزدهار مث االيار والتحلل :به توينيب يف

وجند رأيا آخر موافقا لتوينيب يف هذه القضية، ومفاده أنه ال أمل لإلنسانية يف اخلالص من تدهورها إال 
إذ متجد العقائد الدينية فترات معينة من ماضي . يستحيل حتقيقهإذا تشبهت باملاضي وإن بدا هلا هذا أمال 

إا الفترات اليت ظهر فيها األنبياء والرسل على وجه اخلصوص، وأنّ . احلضارة وتعزو إليها كل الفضائل
اإلنسان احلديث يستحيل عليه أن يعود إىل حماولة حتقيق مثل املاضي بعدما وصلت حياته إىل هده القدر من 

اإلنسان احلايل خمطئ على الدوام، ما دام مل يعمل على التشبه باملاضي ر بذلك هذه العقائد على أنّ فتقّ. لتعقّدا
ومنه ال أمل للحضارة يف العودة إىل القيام فمصريها الزوال، طاملا . ايد والتخلق بأخالق السلف الصاحل

، القتناع هذا األخري بأنّ هذه العقيدة الدينية تكلّفه ما ال اتسعت اهلوة بني رجل الدين واإلنسان العادي املعاصر
  .3يطيق بطلبها إليه التخلي عما أصبح يكون جزءا أساسيا من حياته

أنّ احلضارات عند توينيب ال تنهار بسبب الضربات اخلارجية من مستعمر وخنلص من كل هذا لنقول 
إنها متوت، كما ميوت أبطال «اليت تتسبب فيها لنفسها، متربص باحلدود، ولكنها تنهار دوما بسبب اجلراح 

  .4»املآسي اإلغريقية، بسبب جرمية الدم والكربياء األعمى
  ل ؟هذا عن االيار، فماذا عن التحلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  220، ص، جدلية التاريخ واحلضارة ؛حممد عزيز نظمي سامل -1
 .  224ص،  ؛املرجع نفسه -2
 .  39، ص، سان واحلضارةاإلن ؛فؤاد زكريا -3
  .180، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -4
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      :اريـلل احلضـر التحـو مظاه طبيـعة -3-2
  

فما الذي أدى . الذي ال يتبعه قيام، وبالتايل مآل احلضارة إىل االندثار النهائي ريقصد بالتحلل االيا
  ؟ désagrégation des civilisationsا صوب التحلل يف رأي توينيب إىل اندثار احلضارات واحنداره

، فبعدما تفقد 1»مبجرد ما تنهار حضارة ما ستدخل بالضرورة يف مرحلة التحلل« :جند توينيب يقول
تفقد أيضا قدرا على أن تسحر الناس، فال تعود تعزف األحلان اليت «تها اخلالّقة، ياألقلية املبدعة حيو

  .2»ع هانئة، ويبدأ االحناللترقص عليها بقية اتم
  ل ؟ لفكيف يصبح مظهر اتمع عندما يصل إىل درجة التح 

ل وليس فقط إىل لي باتمع إىل التحدوما هي األسباب اليت جعلت األقلية املسيطرة تفقد نفوذها، وتؤ
كثرية بالنسبة حلضارات االيار، أي الدمار التام واالندثار الذي ال رجعة بعده حىت يومنا هذا، كما هو احلال 

   ؟ ...احلضارة البابلية واملصرية واليونانية والرومانية : مضت نذكر منها على سبيل املثال
إنّ النابغة ما إن يبدأ بتطبيق رؤاه، حىت يتنازل عن أمانته ويكون حمتوما « ׃"نوكولن ولس"يقول 

  . تبداد األقلية احلاكمة وسيطرا اجلائرةهنا يكمن اس .3»"رةذاألعمال الق"عليه أن يقوم بعدد معين من 
متناسقا، تربطه رؤيا اهللا املشتركة كما  ، أنه حيث كان اتمع من قبل كالّ"فرانكلتشارلز "ويضيف 

يقوم اآلن نزاع الطبقات واحتراب يقتل فيه األخ أخاه، وتنحدر األقلية إىل درك «رآها عن طريق قديسيه، 
إنّ األقلية املسيطرة هي احنراف «: ، وهذا ما يفسر رؤية توينيب، إذ يقول4»يطرةتصبح عنده جمرد أقلية مس

  .5»عن األقلية املبدعة، وتتمادى يف فرض السلطة بالقوة من أجل البقاء يف منصب مل تعد جديرة به
، بروليتاريا داخلية، تكافح من أجل بقائها اجلثماين –كما رأينا من قبل –داخل اتمعإذا وتنشأ     

، 6»ها شرعت يف سحبه تدرجييا، بسبب استبداد و جور احلكامأعطت والءها للسلطة، لكن«كانت قد 
وتتحني الفرصة  تأخذ تواصل الضغط عليه -بروليتاريا خارجية - خارجيةفتحيط بعد ذلك باتمع، مجاعات 

ارج احلدود، حدود شكّلت الربوليتاريا اخلارجية مجاعات بربرية خ«: يقول توينيب لالنقضاض عليه،
  قيم ، وتتحين الفرصة لالنقضاض عليها وبناء جمتمع جديد، ذو7»احلضارة ولكنها بقيت تعيش يف فلكها

  
   
  

1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p.  208.  
 .180، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -2
  .154، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -3
  . املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛نكلتشارلز فرا -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 218. 
6- Id.  
7- Id.  
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    .ومعاين وأنظمة جديدة
: احلضاري وفق توينيب، واملتمثّل يف االنقسام االجتماعي إىل كسور ثالث للكان هذا هو ميزان التح    

  . خارجيةبروليتاريا و بروليتاريا داخليةو أقلية مسيطرة
تكره بعضها بعضا، وحياول الزعماء أن «، "ولسونكولن "هذه اجلماعات الثالث كما يرى     

يتمسكوا بسلطام بصورة أشد، وترد الربوليتاريا اخلارجية على ذلك بالعصيان،يف حني أنّ الربوليتاريا 
   .1»الداخلية تشتد يف تقوقعها

ق شيء كبريا فاألقلية املسيطرة حتقّ«ء هيئة، هنا بعد هذا الكسر يف اتمع، تتمخض عن كل جز    
  .ومعىن ذلك اخلروج بإمرباطورية عظمى إىل الوجود ،2»لكنه عقيم، ذلك هو خلق الدولة العاملية

وختلق خدمة مدنية  حلوال سياسيةإذ حتاول األقلية أن تتجه حنو التفكري من أجل التغيري، فتخترع      
بغية بسط أكرب قدر من النفوذ، لكن ينقصها شيء وحيد  ، الطبيعة كلّهام يفوتبحث عن القوانني اليت تتحكّ

فاألقلية املسيطرة ال تواجه املشكلة احلقيقية وهي العودة باتمع  .لكنه ضروري أال وهو شرارة احلياة والدفء
  . إىل حالة يكون فيها موحدا

فن ، أي 3»شعر العصر املسمى بعصر البطولةفتنتج الديانات الرببرية، و«وأما الربوليتاريا اخلارجية،     
بربري وشعر أسطوري وقصص عن البطولة واآلهلة، كاآلهلة اهلومريية مثال، غري أنّ هذه اآلهلة املعبودة يف نظر 

  .  ةتوينيب، حتكم بالقوة وليس لديها رسالة تقدمها للشعوب كافة ويعين بذلك رسالة مساوي
اء الروح والكفاح من أجل خلق معبد عاملي، دفتتميز عنهما بدعوا إىل ن، وأما الربوليتاريا الداخلية    

  .4»هي اليت حتيل املوت إىل حياةففي الدين األمسى رؤيا قادرة على إجياد التحول و: خلق دين أمسى«أي 
   " هنري كوربان"وذلك ألنّ يف هذا الدين من القوة ما يبقي أمل احلياة قائما، يقول املستشرق      

Henri CORBIN : »ذلك الرجل ماتت اآلية، ملات الكتاب و  لو كان إذا أنزلت آية على رجل مث مات
أنّ هذا الدين من شأنه أن  أي أنه أراد أن يقول .5»لكنه حي، حي جيري فيمن بقي كما جيري فيمن مضى

  .يدفع حضارة جديدة إىل جمال احلركة
  

     

  .155، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون1- 

  .182، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -2
 .   الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
 .    183ص،  ؛املرجع نفسه -4
نصري مروة وحسن قبيسي، عويدات للنشر والطباعة، بريوت، لبنان، دط،  :تاريخ الفلسفة اإلسالمية، ترمجة ؛هنري كوربان وآخرون -5

  .132، ص، 2004
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عندما تتمخض عن األقلية «: لثالث، هي تفسري ما أوجزه توينيب يف هذه العبارةهذه النتائج ا
املسيطرة دولة عاملية، ختلق الربوليتاريا الداخلية روحا شعبية فتنتج الكنائس العاملية، يف حني أنّ الربوليتاريا 

  . 1»اخلارجية تعبر عن حريتها يف التواجد على شكل عشائر بربرية فوضوية
 :اليت مكنت حضاراا من املواصلة يف التواجد وهي مخس وينيب بالكنائس العاملية، األديانويقصد ت

املسيحية الشرقية والغربية منها، ألنها تظم كنائسا ثالث لكل منها توجه وتصور حمدد، وختص احلضارة 
اهلندية، والبوذية وختص الغربية، واإلسالم وخيص احلضارة العربية اإلسالمية، واهلندوسية وختص احلضارة 

  .حضارة الشرق األقصى
، أنه يف هذه املرحلة قد ال يبقى إال املعبد العام، أي الدين ويف هذا إشارة "ولسونكولن "ويشرح لنا  

  .ودوره يف بقاء وحدة اتمع متماسكة هذا األخري واضحة إىل أمهية
قاض سابقتها، هذا إن ظهرت هذه احلضارة هذا الدين ينتقل إىل احلضارة اجلديدة اليت تقوم على أن 

وتقوم احلضارة احملتضرة يف مراحلها األخرية بإنتاج املخلّصني الذين «املستخلفة من كل تلك الفوضى، 
حياولون أن خيرجوا ا من الزقاق املسدود، ولكن هذا ال يؤذي إال إىل اهود اهلائل من أجل الصحوة 

  . العديدة ذل رغم حماوالت اإلنقاالتحلّأي  ،2»اماملؤقّتة اليت تسبق التدهور الت
ل احلضارة، املرحلة التالية ضة عن الكسور الثالث، يف مرحلة حتلّكانت هذه إذا النتائج الثالث، املتمخ

  . لاليار واألخرية من عمر حضارة ما
ف عند هذه األسباب ولكن ال بد من العودة إىل كيفية فقدان األقلية املبدعة مقومات إبداعها، والوقو

  : ل احلضاري وأوىل هذه األسباب هيالستكمال عرض التحلّ
   :مخر جديد يف قوارير عتيقة -

وال جيعلون مخرا جديدة يف زقاق عتيقة لئال تنشق الزقاق « :"متى"يقول الكتاب املقدس يف إجنيل 
 «متازة تقوم بإتباع أنظمة جديدة، حيث أنّ األقليات املبدعة أو الصفوة امل ،3»فاخلمر تنصب والزقاق تتلف

  .4»ولكن حيدث كثريا أن تصاغ األنظمة اجلديدة يف قوالب قدمية
حممود "برأي  –لكنه قد صيغ  ،برخاء اتمع كفيال اجديد انظام الذي يعد التصنيع: ال ذلكمث 
كنظريا يف النظام  يف نظام الرق اإلقطاعي، فأصبحت مرتلة العمال يف النظام الرأمسايل احلايل –"صبحي

  .أي أنه ال نلمس حتوال حقيقيا بالنسبة للربوليتاريا. فضاع بذلك معىن التقدم يف التصنيع اإلقطاعي املاضي،
  

     
1- TOYNBEE  (Arnold), L’Histoire, p.  219. 

  . 156-155، ص ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -2
  .17/ 9 ؛"متى"إجنيل  -3
 . 274، ص، يف فلسفة التاريخ ؛صبحيحممود  أمحد - 4
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ل بفعل ذلك إىل انفجار، يتحوmimésis  بأنّ الثورة فعل بطيء للمحاكاة" آمنة تشيكو"وتضيف 
ق االتفاق بني النظم ويستمر االرتقاء إذا حدث وحتقّ«احملاكاة  عملية شاذ إلخفاق عنيفمظهر  فهي إذن
ح االرتقاء حمفوفا باخلطر وتسهل مالحظة وجود وإن مل يتم االتفاق وحدثت الثورة، يصب والقوى
   .1»االيار

   :آفة اإلبداع مجود املبدع وافتتان اجلماهري إىل حد عبادة الذات -
ومعىن ذلك، أنّ أفراد جمتمع ما يفتتنون بنظام ما أو مببدع ما، فيتخذونه مثال أعلى ال يعلوه مثل بل 

القيم واملبادئ اليت فسحت هلم اال لعبادة الذات أو النظام هنا تضيع  .ويتمادون يف ذلك إىل حد القداسة
ي إىل مجوده والتوقف دالفاين ومن جهة ثانية فاملبدع أيضا يصل إىل درجة يعجز فيها عن خلق اجلديد، مما يؤ

  .عن اإلبداع، سر ارتقاء اتمع
إىل عبادة اهللا وإنما لعبادة حمطّم اجلماهري اليت تركت عبادة األوثان بفضل املبدع مثال، مل تتركها إنّ  

توارى املبادئ خلف األشخاص وتقديس هؤالء بدال من «األوثان أو باألحرى عبادة ذات فانية، حيث 
   .2»اعتناق املبادئ سر قداستهم

  :احلرب نزعة انتحارية  وطريق إىل الدمار -
حلريب، فقيام اإلمرباطوريات مما سبق ورأينا، أنّ التدهور الداخلي للحضارة هو سبب التوسع ا 

، ما هو يف احلقيقة إال حماوالت تغطية ألزمات داخلية أوشكت على االنفجار، وإخفاء ذحبمالت توسيع النفو
ويدلل توينيب على ذلك مبحاوالت القادة اهللينيني الكبار أمثال . لنقمة الربوليتاريا الداخلية وسخطها املتنامي

يف أنهم تسببوا يف جر الدمار  )م.قAlexandre le Grand  )356 - 323 (*)"االسكندر األكرب"
مل تلبث األجماد اليت أفىن حياته يف سبيلها واليت كان مثنها جهود عهدين " االسكندر"حلضارام، إذ أنه اثر وفاة 

  .3زاهرين متتاليني من زمن احلضارة أن احنلت إىل فساد وفوضى
ولرمبا كان االجنليز « :غير تاريخ حضارة بأكملها، يقول توينيبإضافة إىل أنّ احلرب من شأا أن ت 

ذلك أنّ تأثري هذه احلرب قد أحدث صدمة 4»م1914ل املفاجئ يف التاريخ بعد سنة أقوى شعورا بالتحو ،
  .5شديدة يف اجنلترا اليت مل تعكر صفو حياا احلروب املاضية

  
   

  . 84، ص، نيب وآرنولد توينيبمفهوم احلضارة بني مالك بن  ؛آمنة تشيكو -1
  . 275املرجع السابق، ص،  ؛أمحد حممود صبحي -2

يعد تارخييا من أعظم القواد العسكريني خالل عصور التاريخ حيث استطاع خالل عشر سنوات :  Alexandre le Grandاالسكندر األكرب  (*)
    .طم اإلمرباطورية الفارسية و من مث إىل تكوين إمرباطورية عرفها التاريخجنديا أن يصل إىل اهلند، و أن حي 35.000جبيش قوامه ) م.ق 324- 334(

 .    135تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -3
 .  18ص،  ؛من الشرق و الغرب -4
  .19ص،  ؛املصدر نفسه -5
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نّ الرتعة أنّ الباعث السياسي للحرب يتسق مع الباعث السيكولوجي، إذ أ" النشار مصطفى"ويرى 
   البشرية يف فهي مظهر إخفاق النفس«السيكولوجي احلربية تعبري عن شهوة التغيري، فعلى املستوى الفردي 

  .1»االرتفاع إىل املستوى اإلنساين الالئق باإلنسان
وأما على املستوى السياسي، فإنّ مجيع الدول اليت قامت على أسس حربية وعاشت يف غمرة  

سلوك هذه الرتعة إىل الفناء، فناء االنتحار ال املوت الطبيعي، حىت و إن حقّقت يف بادئ احلروب، قد أدى ا 
  . األمر انتصارات أسطورية

عندما حيرس «: حرب وحضارةيذكر يف كتابه  الدولة اآلشورية، يف ويورد لنا توينيب مثاال على ذلك
ء رجل آخر أقوى من األول، فإنه رجل قوي حسن السالح مرتله، فإنّ ممتلكاته يف أمان ولكن إذا جا
  .أي يدمره ،2»يتغلّب عليه ويأخذ كل السالح الذي كان األول يثق به مث ينثر أسالبه

وقصد توينيب بإيراد هذا املثال، لفت االنتباه إىل أنّ املعتمد على القوة احلربية يف تواجده، يعيش يف 
   .خطر ورعب أن تأيت قوة حربية أخرى فتمحيه من الوجود

، يتوجند مثاال على ذلك يف العصر احلديث وهو تصدع املعسكر الشيوعي وايار االحتاد السوفي
  .بالسالح األخضر من أن توقع شهادة وفاتهو العتماده على القوة العسكرية فقط، إذ متكّنت الكتلة الغربية

توسط، ورغم بقائها فالعسكرية اآلشورية، كانت يمن بظلها القاسي على شرق البحر األبيض امل 
لقد كان زوال الشعب فدية «ال أنّ مآهلا كان الدمار، إملدة تزيد عن ثالث قرون بفضل قوا العسكرية 

العسكرية وكانت هذه الفدية يف آخر األمر مماثلة اخلراب بالنسبة للجيش نفسه كما كانت بالنسبة 
  .3»للجسم اإلمجايل اآلشوري

 614شورية، قد أدى إىل زوال الدولة اآلشورية وزوال شعبها بني عامي تدمري آلة احلرب اآل ذلك أنّ 
  .قبل امليالد 610و

شارة إىل الرفض التام يستند توينيب على ما ذكر يف الكتاب املقدس يف هذا الشأن ونلمس ذلك يف اإلو
  :هلذه القوةللقوة العسكرية كقاعدة لقيام احلضارة يف موقف السيد املسيح من جلوء بطرس احلواري 

و عندها سحب أحد الذين كانوا مع يسوع سيفه وضرب به خادم الكاهن األكرب، فانتزع له «
   .4»أعد سيفك إىل غمده ألنّ كل من يسل السيف ميوت بالسيف: أذنه، فقال يسوع عندئذ

  
  

     

  .364، ص، فالسفة أيقظوا العامل ؛النشارمصطفى  -1
 .   63، حرب وحضارة، ص ؛آرنولد توينيب -2
 .  85ص،  ؛املصدر نفسه -3
 .    64ص،  ؛املصدر نفسه -4
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كما توينيب يعترب أنّ السبب يف " ولسون"توينيب يف هذه النقطة، إذ جند أنّ " كولن ولسون"ويوافق 
احلضارة النهائي هو إعداد الشعب جليش قوي ملواجهة الربابرة الذين يهددون حدوده وذا يصبح الشعب حتلل 
  .عة عسكريةذا نز

ي إىل منع الشعب من االستجابة للتحديات اليت دومبا أنّ العقلية احلربية ال تتميز بالعمق، فهذا يؤ 
وحتاول أن تسلكه يف النظام  (*)باإلضافة إىل أنها تضغط على الالمنتمي«تتطلب الشعور باخلطورة، 

  .1»العسكري، وهكذا فإنّ احلضارة اليت تقضي على ال منتميها تتحطم
، فمن اخلطأ بعد هذا، بأنّ احلضارة الغربية احلديثة هي يف مثل هذه الوضعية اآلن" ولسون"ويصرح  

   .إذا االعتماد الكلي على القوة العسكرية
  : التقدم املادي كمسلك خداع الستجابة ناجحة -

معه عامل آخر يتمثّل يف  إنّ التوسع احلريب ليس وحده املظهر اخلداع للتقدم واالرتقاء، وإنما يشترك 
   .سيطرة اإلنسان على البيئة

غري أنّ هذا ليس بدوره  شكل حتسينات على مستوى التكنولوجيات،على الطبيعة وتأخذ السيطرة  
ألنّ األسلوب التكنولوجي آيل تطبيقي وليس من الضروري أن يصاحب اإلبداع «دليال على رقي اتمع، 

وليس املادي ألنّ  ،2»فاالرتقاء احلقيقي إنما يتمثّل يف االرتقاء الروحيالروحي والفكري وجودا وعدما، 
   .املادة فانية

ذلك أنّ التكنولوجيا واستخداماا إذا ما استغلت يف غري ميادينها احلقيقية، أي اليت ختدم اتمع 
تطوير التقنية العسكرية  مثال ذلك أن تستخدم يف جمال. اإلنساين عامة، سواء على املستوى احمللي أو العاملي

فإا أي التكنولوجيا تتحول إىل . كما هو احلال الساعة يف دول أوروبا الغربية والواليات املتحدة األمريكية
  .3عقبة رئيسية تقف يف وجه التقدم احلضاري 

ارة الذين أخذوا من احلض« :وهذا ما حذّر منه توينيب عندما بين عيوب التقدم الغريب التكنولوجي
أن ال يظنوا أنّ هذه احلضارة ... الغربية بنصيب غري قليل، ورم هذه احلضارة وافتتنت ا نفوسهم

  . 4»فلها عيوا اليت ال جيذ أبناؤها أنفسهم مفرا من االعتراف ا... الغربية خري كلها
  

     

ملزيد من املعلومات . ضارة احلالية الغنية ماديا النعدام اجلانب الروحي فيهاميثّل على حد تعبري كولن ولسون، إنسان اليوم العاصي للح: الالمنتمي (*)
  .وما يليها 05راجع كولن ولسون، سقوط احلضارة، ص، 

  .151، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -1
   .278-277املرجع السابق، ص ص،  ؛أمحد حممود صبحي -2
  .156، ص، 1994، 1دار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طمدخل نظري، ال...دراسات حضرية ؛صبحي حممد قنوص -3
  .09من الشرق والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -4
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أنّ اعتناق املثقف العريب للثورة مثال مل يؤدي به إال إلخفاق يف تطبيق النظام " عبد اهللا العروي"يرى و
انعكاسات فهذا مثال بسيط عن  . 1البالد العربيةالسياسي اللربايل بل وأكثر من ذلك، تعثّر حركة التصنيع يف 

م املادي على املواطن العريبهذا التقد.   
وصفوة القول أنّ النظام املطرد الحنالل اتمع هو انقسامه إىل طبقة متمردة من الدمهاء «

  .2»لكادحني وأقلية قوية مسيطرة يتضاءل عدد أفرادها يوما بعد يوما
ة عند توينيب تتحلّل بعدما تنهار وبالتايل ال تقوم هلا قائمة بعد ذلك والدليل خنلص إذا إىل أنّ احلضار

  .اندثار احلضارات الكثرية اليت كانت قائمة وعدم قيامها من جديد
  :تعقيـب -

" ابن خلدون"للحضارة إىل فكرة التعاقب الدوري للحضارات، وهو بالتايل يوافق  ينتمي تصور توينيب
غري أنّ تصوره ينفرد بأنه مل يضفي الصفة . احلضارات تولد وترتقي مث تتدهور وتنهار يف أنّ"... اشبنغلر"و

وبالتايل فمسارها يف نظر توينيب ليس دائريا إمنا متتابع، والدليل على . البيولوجية على املسار التارخيي للحضارة
يت حتدث عنها هلا خصوصياا و وإنّ كل احلضارات وكل األزمنة ال. ذلك تتابع احلضارات منذ فجر التاريخ

  .امتيازاا اليت ختتلف عن خصوصيات وامتيازات احلضارات واألزمنة األخرى اليت سبقتها
فاحلضارة إذا تعد حبق أعظم اجناز تقدمي حقّقه اتمع اإلنساين، هذا اتمع الذي يعده توينيب اللبنة 

سدها متنح شبكة العالقات داخل هذا اتمع االنسجام فينحو األوىل يف تكوين احلضارة اإلنسانية، وإا بتج
بذلك هذا اتمع إىل االرتقاء والنماء ويتعزز ذلك أكثر مبجهود القدرة اخلالقة اليت تكتسبها فئة معينة من 

  .الشعب
وألفراده، غري أنّ هذه الفئة املبجلة سرعان ما تضيع هذه املكانة املرموقة يف اتمع باستبدادها له 

  .فتؤدي إذا إىل انقسام اجلسم االجتماعي فتنهار بذلك احلضارة وتتحلل
، تظهر إىل الوجود حياة الدين :لكن يؤكّد توينيب أنه بفضل إحدى مقومات احلياة اإلنسانية احلضارية

ياة واملؤدي وهكذا فالدين هو مورث احل. أخرى جديدة، ببزوغ نور حضارة جديدة تتولّد عن القدمية وختلفها
  . إىل النهوض من جديد

ورمبا نتفق مجيعا على أنّ هذا هو فعال مسار احلضارة لكن أال نالحظ أنّ مرحلة السقوط دائما 
  . موجودة، ومنه أال ميكن مثال أن نستبدل هذه املرحلة بفترة تتجدد فيها احلضارة بدال من أن تنهار

  
  
  

   

  .162 -161، ص ص، 2002، 6التاريخ، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طثقافتنا يف ضوء  ؛عبد اهللا العروي -1
 .21احلضارة يف امليزان، ص،  ؛آرنولد توينيب -2
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  الديـن و الدولـة عنـد توينـيب:  الفصل الثاين
  

  مدخـل
  مفهوم الدين :املبـحث األول - 1

  لغة و اصطالحا -1-1      
  رنولد توينيبآاألديان العليا عند  -1-2      

  
  مفهوم الدولة :املبـحث الثاين - 2

  لغة و اصطالحا -2-1      
  توينيبآرنولد الدول العاملية عند  -2-2      

  
  دور الدول العاملية يف تبلور األديان العليا :املبـحث الثالث - 3

  املسيحية و مذاهبها -3-1       
  و اإلمرباطورية الرومانية املسيحية -3-2

  

  تعقيـب -
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  :مدخـل
 دأنّ األديان ق ،يف كتابه موجز تاريخ األديان Félicien CHOLLAY "فيلسيان شايل"يقول 

  .1»احلضارات حسنا، سعيدا أو مزعجا، ولكنه عميق على كل حال يف خمتلفتأثريا سيئا أو «أثّرت
« ويذهب إىل أنها موضوع يستأثر بالتأمل لدى كل عقل مييل إىل التاريخ وعلم االجتماع والفلسفة 

من املعلومات  على عدد فعلى كل إنسان مثقّف أو قل إنه ينبغي ملثل هذا اإلنسان مهما تكن بيئته أن يطّلع
  .2»لدقيقة حول الدين ا

إنّ دراسة العقائد والعشائر الدينية أو التطرق إليها يف أي حبث من البحوث، من شأا أن تكشف عن   
أي  ،ناطق حيوان على أنهفإذا كان أرسطو قد عرف اإلنسان  .طبائع الشعوب واألمم ومن مثّ احلضارات
 HEGEL"هيجل"قريب من هذا ذهب ىل إو .3»دينحيوان مت«مفكّر، فقد عرفه غريه من الفالسفة بأنه

هو وحده الذي ميكن أن يكون له دين، وأنّ احليوانات تفتقر إىل  «اإلنسان إىل اعتبار) 1770-1831(
  .4»الدين بقدر ما تفتقر إىل القانون واألخالق 

ارسي الفلسفة، ليس بالنسبة للفالسفة فحسب أو د دراسته الدين، بل وأمهيةوهذا ما يؤكّد لنا أمهية   
موضوعات الفلسفة هي «بأنّ" هيجل"ويضيف  .بل بالنسبة جلميع الباحثني عن خمتلف العلوم ذات الصلة

فاملوضوع يف كليهما هو احلقيقة، ومها ينتقالن بطريقة متشاة : موضوعات الدين -بصفة عامة -نفسها
، من حيث عالقة الواحد منهما باآلخر ومن حيث عامل الطبيعة والروح املتناهي: إىل معاجلة العاملني املتناهيني

  . 5»باهللا بوصفه حقيقتهما عالقتهما
فكانت األساطري واخلرافات والسحر و األرض، ظهرت ديانات عديدة فبعد أن نزل اإلنسان إىل  

الشرق الشعوذة، وحماولة السيطرة على القوى اخلفية والتقرب إليها باألضاحي والقرابني مما يزخر به تاريخ 
... ، كما ظهرت بعد ذلك الديانات املختلفة كالزرادشتية والكونفوشية والبوذية6والغرب على حد سواء

  .اليهودية واملسيحية واإلسالم: وصوال إىل الديانات السماوية الكربى
وقد اعتنق العربانيون اليهودية بل وإا تنسب إليهم وهم يف احلقيقة شعب سامي شرقي يف حني أنّ  

وانتشرت املسيحية بصورة عامة بني الشعوب  ،سالم رغم طابعه العاملي فقد انتشر يف بالد الشرق عمومااإل
مما جعل البعض يربط بني هذه الديانة وحضارات هذه الشعوب  ،الغربية وسامهت يف بناء حضاراا املختلفة

                                                
، ص، 1991، 1ط سوريا، حافظ اجلمايل، دار طالس للدراسات والترمجة والنشر، دمشق،:موجز تاريخ األديان، ترمجة ؛فيلسيان شايل -1

15.  
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
، 2ط مصر، ، القاهرة،ع للنشر والتوزيإمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل: املعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترمجة ؛جفري بارندر-3

  . 11، ص، 1996
  .51دط، دت، ص،  مصر، إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل القاهرة،: موسوعة العلوم الفلسفية، ترمجة ؛هيجل -4
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -5
  .12، ص، نفسهاملرجع  ؛جفري بارندر -6
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 فلفهم  ،احلضارات بالدين اسة عالقة هذهوإذا كان توينيب أحد فالسفة احلضارة الذين اهتموا بدر. سلبا وإجيابا
أنّ فهم أية حضارة من احلضارات، «احلضارة إذا البد من فهم الدين، إذ يعد مظهرا هاما من مظاهرها ذلك

  .1»روحه وعقائده ونظمه  الدين السائد فيها وإدراك ريقتضي يف مقدمة ما يقتضي، سرب غو
توينيب ؟ أي ما هي الكنائس العاملية اليت حتدث عنها توينيب وبين  ؟ وما مفهومه عند بالدين يقصدفماذا        

؟ وكيف لعبت هذه الدولة  لتوينيباحلضارة ؟ وما مفهوم الدولة ؟ والدولة العاملية تبعا  بناء دورها الكبري يف
  ؟ دورا كبريا يف تبلور املسيحية واشتداد عضدها العاملية

  .من خالل دراستنا يف هذا الفصل عنه وتبيينههذا ما سنحاول اإلجابة 
     مفهوم الدين  :املبحث األول -1

  
والتدين منذ أقدم العصور فمارس طقوسا وشعائر سواء أكان  religion لقد نزع اإلنسان حنو الدين

د ذلك من طرف الشعوب البدائية من عباد املظاهر والعناصر الطبيعية كالنار واملاء والريح والرباكني أو من عبا
األجرام السماوية كالنجوم والكواكب والشمس والقمر وعباد األصنام واحلجر وما إىل ذلك إىل حني ظهور 

  .والتفاف الناس حوهلالة وحيا األديان السماوية املرتّ
وإن انشغل ببناء وتشييد هياكل احلضارة وتفنن يف  باألحداث املختلفة واملتعددة، اإلنسان زاخرفتاريخ   

ه العسكرية أثناء املواعيد احلربية وغريها، إال أنه كان حيس من حني آلخر بنوع من الفراغ يف عرض قدرات
حياته العامرة هذه، فراغ ال ميكن مأله ال بتشييد القالع واحلصون الضخمة، وال بتحقيق االنتصارات 

وريني والفراعنة األسطورية يف احلروب، وسحق مدن بأكملها مبن فيها، إذ مل يكفي هذا اإلحساس اآلش
واإلغريق والرومان وغريهم لإلحساس بالكمال، فراحوا يبحثون عن غذاء روحي، متثّل يف تنصيب جمموعة من 

   .هلا العبادة وتلقي عليها األرواح مهومها لتكرس اآلهلة
عند آرنولد توينيب   Eglises universellesمفهوم الدين عامة ؟ و ما هي األديان العليا  فما 

  ة ؟ خاص
  
  
  
  
  
  

                                                
 .95 ص،، يف معركة احلضارة؛قسطنطني زريق -1
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 :و اصطالحا لغة -1-1
  :لغـة -أ

. هو الطاعة يعترب تعريف الدين يف اللغة من األلفاظ اليت تعددت معانيها، فالدين حسب علماء اللغة  
دينت الرجل  :وتقول العرب أيضا. دان بكذا ديانة :واجلمع األديان، يقال... وقد دنته ودنت له أي أطعته

  .1والدين مثال اإلسالم، وقد دنت به. تديينا إذا وكلته إىل دينه
مبعىن العادة، ويطلق مبعىن أوسع على  « ويذكر املعجم الشامل للمصطلحات الفلسفية أنّ الدين لغة  

لذوي العقول باختيارهم  إهلي سائق احلق والباطل، ويشمل أصول الشرائع وفروعها، ألنه عبارة عن وضع
الكلمة إذا ما أطلقت على األصول فتأخذ معىن امللّة، و  نّإلى ما سبق فوعالوة ع .2»املعمود إىل اخلري بالذات

  .الفروع خاصة، أي فروع هذه األصول على أيضا فتطلقفيها  يتجوز قد
فالدين منسوب إىل اهللا وامللّة إىل الرسول « :املذهبو امللّة و  الدينكما أنّ هناك فرقا واضحا بني    

ريعة، فتضاف إىل اهللا والنيب واألمة وهي من حيث أنها يطاع ا تسمى دينا، واملذهب إىل اتهد، وأما الش
يف حني أنّ الدين أمشل وأوسع مفهوما من املذهب، الشتماله  .3»ملّة ومن حيث أنها جيتمع عليها تسمى

ذه اعتقاد اإلنسان حول اخلالق واملخلوقات وأمور الغيب واآلخرة، أما املذهب فيكون يف بعض ه«على
   .4»فقطيف أمور احلياة  األمور أو مسائل منها، وقد يكون

مكان بعضها يف الكثري من احلاالت متاما كما  -املذهبو ةامللّو الدين - وتستعمل هذه األلفاظ الثالث    
  .واملدنية والثقافة احلضارة
  :للدينرين تصو ،يف كتابه املدخل لدراسة األديان" حممد سيد أمحد املسري"ويقدم لنا   
  :عندما يضاف إىل اهللا عز و جلّ فيتخذ يف هذه احلالة أوصافا عدة منها :أوهلما

ذلك « :ويف قوله. 5»هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق«: أنه دين احلق، وذلك لقوله تعاىل  
  .7»دين اخلالصأال هللا ال« :فهو الدين القيم وهو الدين اخلالص، كما يف قوله جلّ شأنه ،6»الدين القيم

  
  
  
  .439ص،  ،لسان العرب، الّد الثاين ؛ابن منظور -1
  .359ص،  ،–املصطلحات الفلسفية  - املعجم الشامل ؛املنعم احلفينعبد  -2
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
، سلسلة دروس يف العقيدة، دار الصميعي املوجز يف األديان و املذاهب املعاصرة ؛ناصر بن عبد اهللا القفاري وناصر بن عبد الكرمي العقل -4

  .10، ص، 1992، 1للنشر و التوزيع، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط
  .09سورة الصف، اآلية،  ؛القرآن الكرمي - 5
  .30اآلية،  ؛سورة الروم -6

  . 03اآلية،  ؛سورة الزمر -7
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  ة مملطابق للواقع وصاحب القواعبارة عن احلق الثابت ا رومن هنا يكون الدين حسب هذا التصو
الدين عندما  ومن هنا ميكننا القول أنّ ،ته على احلق وقيامه على الربهان البعيد عن الباطلمواهليمنة الستقا

فأقم وجهك «: ، وهذا ما يفهم من قوله تعاىل1القصد منه التوحيد نّإيضاف إىل اهللا وميتاز ذه الصفات ف
ر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذلك الدين القيم و لكن أكثر الناس ال اهللا اليت فط تللدين حنيفا فطر

   . 2»يعلمون
قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا « :وقوله تعاىل يف سورة اإلخالص  

الزانية «: كما يعين التشريع، أي املنهج املوضوع لصالح احلياة ومثاا، ودليل ذلك قوله تعاىل ،3»أحد
والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم 

  .5»فاعبد اهللا خملصا له الدين«:كما يف قوله تعاىل، وأخريا يقصد به العبادة .4»اآلخر
يا أهل «:ألهل الكتاب من النصارى بقولهومثال ذلك، خماطبة اهللا تعاىل  البشرقد يضاف الدين إىل  :ثانيهما

الكتاب ال تغلو يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إنما املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وكلمته 
  . 6»ألقاها إىل مرمي و روح منه

والبيان من هذا أنّ  .7»يتناقض مع التوحيد و يقوم على الشرك« فدين النصارى املستشهد به هنا،  
ينايف  ا وقد يكون باطال، إذ ورد يف الكتاب املقدس ماين يف القرآن إذا ما أضيف إىل البشر قد يكون حقّالد

الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظلّلك، : فأجاب املالك وقال هلا«:التوحيد يف اإلسالم، يذكر الكتاب
  .يصفون اتعاىل اهللا عم . 8»فلذلك أيضا القدوس املولود منك يدعى ابن اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  .20 ،ص ،1994 ،1ط مصر، ،القاهرة ،ديةاحملم -دار الطباعة ،املدخل لدراسة األديان ؛سيد أمحد املسريحممد  - 1
  . 30 ،اآلية ؛سورة الروم -2
  .4 -1اآليات،  ؛سورة اإلخالص -3
  .02اآلية،  ؛سورة النور -4
  .02اآلية،  ؛سورة الزمر -5
  .171اآلية،  ؛سورة النساء -6
7-الصفحة نفسهانفسه املرجع ؛د سيد أمحد املسريحمم ،.  

  .35 /1 ؛إجنيل لوقا  -8
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   :اصطالحـا - ب
  

تعددت التعريفات وتنوعت املفاهيم، تعدد وتنوع املشارب إذا ما انتقلنا إىل املفهوم االصطالحي،   
  . الدين لكلمة

فقد فصل أهل الديانات وامللل عن  ،1»النقيادالطاعة وا«للدين بأنه،  "الشهرستاين"ولنبدأ بتعريف   
وأما اموعة الثانية، . ويقصد باموعة األوىل أهل الكتاب من مسلمني ونصارى ويهود .أهل األهواء والنحل

قد جعل أرباب الديانات وامللل مقابلني ألهل  وهو ذا الفصل... ة والفالسفة وآراء عرب اجلاهليةبئفهم الصا
اللّغة ال متنع إطالق لفظ الدين أو امللّة على اعتقادات الوثنيني والصائبة « غري أنّ. (*)نحلاألهواء وال

  .2»وغريهم، ممن جعلهم الشهرستاين أهل أهواء وحنل
تعريفا نقديا للدين لفصل  )MARX )1818-1883" ماركس"، يقدم "الشهرستاين"وعلى غرار   

إنّ « :من الدنيا طمعا يف اآلخرة، يقول لالستسالم واليأسقة الفقرية هذا األخري الدنيا عن اآلخرة ودعوته للطب
إنه أفيون : قلب وهو الروح ألحوال بال روح عام بال الدين هو زفرة اخلليقة املقهورة وهو مزاج

   .3»الشعوب
ا الفقرية يف اتمع، على عامل مالطبقة  تعول فكرة أن "ماركس" يعارض ،وانطالقا من هذا التعريف  

 أوضاعها نيتحسلبعد احلياة وتزهد يف الدنيا وتترك جمرياا للطبقة الغنية مبا أنها ال تستطيع أن تتغلّب عليها، 
فكرة االستسالم  ،إذا مواجها هذه الفكرة" ماركس"فيقف  .املعيشية، فتجد يف الدين مالذا من عراك احلياة

ومينعوا يف اتمع ويرجعوا حقوقهم وضعهم ء حىت يستردوا والزهد، إذ البد برأيه أن يثور الفقراء على األغنيا
، ةبذام بقوم االستغالل املفروض عليهم واملوروث، ومنه ما يعرف بالثورة ضد استغالل طبقة لطبق هم

  .االجتماعيةق بذلك العدالة فتصبح الفرص متكافئة للجميع وتتحقّ
وهذا يعين  ،4»اتمع الرق والعبودية كنظامني من نظم«ويف الديانتني النصرانية واليهودية، جند فكرة  

إذا اشتريت عبدا عربانيا « :والدليل على ذلك، ما ورد يف العهد القدمي "ماركس"االستبداد الذي ثار عليه 
   .وهذا يعين أنّ االسترقاق جائز عند اليهود، 5»فست سنني خيدم ويف السابعة خيرج حرا جمانا

  
  
  
  .29، ص، 2005امللل والنحل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط  ؛الشهرستاين -1

  .أهل األهواء والنحل يف رأي الشهرستاين هم املستبدون بالرأي، املخترعون له، الواضعون حلدود عقلية للتعايش بني الناس(*) 
  .33، ص، السابقاملرجع  ؛حممد سيد أمحد املسري -2
  .359املرجع السابق، ص،  ؛املنعم احلفين نقال عن عبد -3
  .360ص،  ؛نفسهاملرجع  -4
  .02/ 21 ؛سفر اخلروج -5
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، فنجد يف رسالة بولس الرسول إىل أهل غالطية، افتخارا من املسيحيني بأنهم أبناء وأما يف النصرانية  
ه كان إلبراهيم ابنان، فإنه مكتوب أن«: ، يذكر الكتابهاجرهي  فأبناء أمةالعرب ، وأما سارةحرة وهي 

  .1»إذا أيها اإلخوة لسنا أوالد جارية بل أوالد احلرة ...واحد من اجلارية و اآلخر من احلرة
زا عنصريا واضحا، إذ من هذا ينطلق املسيحيون يف احلكم على غريهم بأنهم مينلمس من هذا إذا    

  .منطلق ديينولدوا مستعبدين وبالتايل فهم يقيمون الفوارق االجتماعية ومن 
حنيد لإلسالم كمسلمني، إال أننا جند الدين اإلسالمي خيالف هذا كلّه، فهو دين  نأولكن من دون   

يدعو إىل املساواة بني البشر وال يقيم وزنا لنسل مستعبد أو نسل ينعم باحلرية، بل إنّ الدين هو توحيد اجلميع 
تمع وإزالة كل ما من شأنه أن يقستمع ملا فيه صالح اتمع إىل طبقات أو أحزاب، ذلك هو ام ا

وآيت املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن « : يف سورة البقرة  اإلسالمي، يقول عز وجلّ
  .2»السبيل والسائلني ويف الرقاب

وإنما أن  جعل حترير الرقبة من آيات اإلميان، فليس اإلميان عبادات وطقوس شكلية«فاإلسالم إذا،   
ة فال تؤيت ذلك، الذين ذكرهم يف اآلية ومنهم منصرف حترير الرقاب، بل وجعل شرطه أن يكون عن حمب

    .3»غضب وال إكراه
 ديان السماوية، منطلق من اعتبارلألومن األديان ما هو مساوي وما هو غري مساوي، فالسياق املبتدئ   

بوجود اإلله األعظم، اخلالق واملدبر «تقّران الغري مساوية يف حني أنّ األدي 4»اهللا كأصل للخلق والوجود«
طبيعة أو خملوقات كونية الأو قوى  لنماذجآهلتها اليت تتخذ خمتلف األشكال وا ،5»للكون من بني آهلتها

   ...كالشمس والقمر والنجوم 
زمن من دون يف  ومفهوم اهللا ليس شخصا وجد... ما كان هللا وما كان من عند اهللا«إنّ الدين هو  

د عما إنما مفهوم اهللا، حقيقة أبدية خالدة ترتفع فوق املستويات وتتجر. زمن، وتأثّر ببيئة دون أخرى
  .6»هو الكمال املطلق بذاته... للكائنات مجيعها من صفات

    
  
  
  
  .31و  22 /4 رسالة بولس الرسول إىل أهل غالطية،-1
  .177اآلية،  ؛سورة البقرة -2

  .املرجع السابق، الصفحة نفسها ؛احلفين عبد املنعم -3

  .13، ص، 2001، 1األردن، ط -يع، عمانالتوحيد، اخللق، القيم، دار أسامة للنشر والتوز :موسوعة األديان ؛ البصريمهدي حسني -4
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -5
6- 74، ص، 1974، 2نان، طالدين واحلضارة اإلنسانية، دار الفكر للطباعة والنشر، لب ؛د البهيحمم.  
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من هذا التعريف، أنّ صفات اهللا عز وجلّ يف مرتلة يقصر عقل اإلنسان على " د البهيحمم"ويعين   
يوحي به إىل «، تصورها أو حتديدها، فهذه احلقيقة األبدية وهذا الكمال املطلق هو الذي نسبه إليه هذا الدين

دين بعد ذلك هو ما أنزل من عند اهللا للناس مجيعا وما طلب من وال ،من اصطفاه و يكلّفه بتبليغه إىل الناس
   .1»الرسول إبالغه إليهم

وصايا وأقوال كل دين، حتمل تعاليمه ألساسية وإنها «ولكن األديان تعددت وبتعددها جند أنّ   
أي ، GAER Joseph" جوزيف كاير"كما يقول  ،2»بطبيعتها وكميتها، متكّن من دراسة أخالق أصحاا

أنها وإن اختلفت على مستوى املعتقدات إال أنها جتتمع على مستوى األخالق اإلنسانية العامة، إذ ال ختتلف 
إىل تدعو  فهي. ألواااألديان فيما تدعو إليه من الفضائل يف اخلطوط العريضة ولو اختلفت يف أشكال العقيدة و

  .بيقيف احلياة موضع التطأنبل األخالق اإلنسانية ووضعها 
وأنّ املثابرة مقبولة، ... السالم ممدوح وأنّ احلرب مذمومة« أنّ األديان معظم فنحن جند يف  

والتراخي مستهجن، وأنّ أفعال اخلري تفضل على العقيدة الصحيحة، وأنّ اإلحسان ميتدح، والسرقة 
  .وهكذا ،3»والكذب واجلشع، تعترب مستوجبة للزجر

لقد توصل . بني الديانات جتاوزت مواضيع القيمة واخلصال الطيبة تختالفاوهذا ما نلمسه فعال، فاال       
فوق مستوى الغايات الشخصية، وفوق مستوى البيئات واألجيال والشعوب، على معىن  اإلنسان إىل أنّ الدين

 أنّ ما فيه من خطوط عامة ترسم الطريق املستقيم الصاحل حلياة اإلنسان، من حيث أنه إنسان، ومن حيث
  . طبيعته البشرية، بغض النظر عن الزمان الذي يعيش فيه أو األمة اليت ينتمي إليها أو البيئة اليت يؤثّر ويتأثّر ا

مل يكن من صنع إنسان معين وإذا «واملغزى من هذا، هو الوصول قطعا باملنطق اإلنساين إىل أنّ الدين   
وق طبيعة اإلنسان، وتلك احلقيقة هي اهللا أو ن، فهو من حقيقة متجردة فمل يكن من صنع إنسان معي

  .4»الكمال املطلق، وهنا يكون اإلميان باهللا بعد حبث يف الدين وقيمته
غري أنّ مفهوم الدين ال يتوقف عند اإلميان به بل يتعداه إىل العلم به أيضا، ألنه باحتاد اإلميان بالعلم،   

بل يسعى دائما للتمسك به وتقصي أحكامه  ؤمن بهيثبت الدين على قوام صحيح فال يتزعزع يف قلب امل
  .ومعانيه والتفاين يف العمل ا

  
  

    
  .الصفحة نفسها ؛السابقاملرجع  -1
  .13، ص، 1964دط،  لبنان، بريوت، ،احملامي حسني الكيالين، دار مكتبة احلياة: حكمة األديان احلية، ترمجة ؛جوزيف كاير -2

  .هاالصفحة نفس ؛املرجع نفسه -3

4- 75 -74، ص ص، السابقاملرجع  ؛د البهيحمم.  
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يعطي الفرصة حينذاك للكافرين به ألنه إذ بغري العلم واإلميان يصبح الدين خطرا على حياة اإلنسان،   
واملعادين لتعاليمه واملشككني فيما جاء به من وحي، فيستغلّونه أبشع استغالل ويشوهون صورته، بتوظيفه 

 والوصول إىل األغراض وحتقيق املطامح املرجوة، واليت تكون يف الغالب بعيدة كل البعد غاياتكوسيلة لبلوغ ال
  .عن مبادئه وقيمه، أي أنها ليست من الدين يف شيء

إىل أنّ الدين يقوم على مبدأ اإللوهية، أي االعتقاد بوجود قوة أو " أمحد عبد الرحيم السايح"ويذهب   
ه إليها يف د املتدين، بوجود صلة له ذه القوة أو القوى، يدفعه ذلك إىل التوجاعتقا«يتمثّل يف  ،قوى غيبية

ويبقى املتدين ساعيا لتوثيق صلته ذه  .1»وتأمني حاجاته رغبة ورهبة، ملتمسا عوا، مؤمال حتقيق رغباته،
تمجيد، والتقديس هه إليها بالعن رغبة واختيار وتوج« القوة أو القوى، فيتقرب إليها باخلضوع التام

     .2»والطاعة، والعبادة
يف كتابه دراسات حول التاريخ ) Ernest Renan)1823-1892 " إرنست رينان"يف حني يوجز   

بأنّ فعل " اشبنغلر"وهو ذا، يوافق  .3»الدين، أغلب مظاهر الطبيعة اإلنسانية وأكثرها جاذبية« أنّ ،الديين
مؤسسة اجتماعية، ال تستغين عنها أية «فهو ،4»ن نوع جد أرقىيفرض على اإلنسان، ميزانا م« التدين

     .5»مجعية بشرية، مهما كانت بدائية
  جاكلني الغريه"ن، كما تقول وإنّ كل دين يتضم" Jacqueline LAGREE » جمموعة
من وجتمعا  تشكّل التعبد،... وجمموعة قواعد ممارسة) أو اآلهلة(أو فرضيات تتعلق باإلله  (*)معتقدات

أي أنه جزء مهم جدا، من احملتوى الذي تتضمنه أي  .6»الناس، يتقاسم هذه املعتقدات وهذه املمارسات
دون اإلطالع على  مجاعة بشرية واحلضارة بأكملها ولذا يصعب علينا فهم أية حضارة فهما صحيحا شامال

  .كأرضيا، أم غري ذلوضعيا دينها الغالب، سواء أكان الدين إهليا مساويا أم 
    

  
، 1الدوحة، قطر، ط ،احلاجة إليه،دار الثقافة للنشر والتوزيع -نشأته -الدين :حبوث يف مقارنة األديان ؛السايح أمحد عبد الرحيم -1

  . 29، ص، 1991
     .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
  . 15املرجع السابق، ص،  ؛نقال عن فيلسيان شايل -3
    .11، ص، اجلزء الثاينة الغربية، تدهور احلضار ؛اشبنغلر اوزفالد -4
  .09، ص، 1963العميد الركن طه اهلامشي، تاريخ األديان وفلسفتها، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، دط،  -5

راجع جاكلني الغريه، الدين . هإنّ كلمة معتقد جيب أن تكون منفصلة عن كلمة إميان اليت ال تصلح إال ملعىن عالقة ثقة يف إله ذايت ويف الشهادة بوحي(*) 
  .08، ص، 1993، 1الطبيعي، املؤسسة اجلامعية  للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

، 1993، 1منصور القاضي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط: الدين الطبيعي، ترمجة ؛جاكلني الغريه -6
  .08ص، 
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إنّ أي دين هو منظومة متماسكة من املعتقدات « :الدين يف الصيغة التالية" ندالال"وخيتصر   
سة أي منفصلة حمرمة وهي معتقدات وممارسات جتمع يف إيالف أخالقي واملمارسات املتعلّقة بأمور مقد

  .1»واحد يدي جامع
  ه إذا نظرنا إىل الدين من"حممد عبد اهللا دراز"ر مع الدكتور وهكذا نقرحيث هو حالة نفسية  ، أن

Etat Subjectif ن، فهوعلوية، هلا شعور واختيار، وهلا - االعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية«مبعىن التدي
ف وتدبري للشؤون اليت تعين اإلنسان، اعتقادا من شأنه أن يبعث على مناجاة تلك الذات السامية، يف تصر

اإلميان بذات إهلية جديرة بالطاعة «لقول بأنّ الدين هوويوجز أكثر با .2»رغبة ورهبة، ويف خضوع ومتجيد
  .3»والعبادة
واليت يقصد ا مجلة املبادئ  Fait Objectifوأما إذا حبثنا عن كنهه من حيث هو حقيقة خارجية    

 النظرية، اليت حتدد صفات تلك القوة اإلهلية، سالنوامي«اليت تدين ا أمة من األمم، اعتقادا أو عمال، فهو
  .4»ومجلة القواعد العلمية اليت ترسم طريق عبادا

 - كلّ حبسب كتابه -فالدين هو ما أنزله اهللا علينا يف كتابه، وما يراه أهل الكتاب من يهود ونصارى   
هي استقامة الفرد يف أخالقه مع نفسه  املهم أنّ هدفه تنظيم حياة اإلنسان، وفق مصدر إهلامي حمدد، وأنّ غايته

  .مع اآلخرين يف اتمع مبوجب العالقات االجتماعيةأوال، مث 
سيكون إسهامه يف بناء احلضارة  فال شك أنّ اإلنسان صاحب اإلميان وبالتايل صاحب االستقامة«   

  .5»ليس إسهاما قويا فحسب، وإنما إسهاما حضاريا صافيا يعبر عن احلضارة يف أجلى صورها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .1206، ص، R-Z، الّد الثالث الند الفلسفيةموسوعة ال ؛أندريه الالند -1
  .52، ص، 1980حبوث ممهدة لدراسة تاريخ األديان، دار القلم، الكويت، دط،   :الدين ؛عبد اهللا دراز -2
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
  .77املرجع السابق، ص،  ؛حممد البهي -5
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  :يبـد توينـا عند آرنولـليالع األديـان -1-2
  

عبادة تقتضي وجود عابد ومعبود، أيا كان «اليت مست الشعوب عرب التاريخ ملمارستها  العبادة نّإ         
  .1»هذا أو ذاك وتستلزم أن يكون املعبود مقدسا، تقدم إليه الصلوات والقرابني، وتقام له الطقوس

مرة ثانية بالشعور األول  العابدة لآلهلة الشعوب هذه عرتمبجرد ايار احلضارات وحتللها، شلكن   
، مما استلزم ظهور مبشرين بأديان خمتلفة أثناء عصر أال وهو الفراغ الروحي الناجم عن فقدان الثقة باآلهلة ذاته

ما االضطرابات الذي يلي ايار احلضارة، فوجدت فيها هذه الشعوب ضالتها، واختار اإلنسان فيها من ديانة 
تولد األديان «: كل شيء، يقول توينيبعن أنها تفي مبتطلباته الروحية، وجتيب عن أسئلته الالمتناهية  يرى

   .2»العليا يف عصر االضطرابات الذي يلي ايار احلضارة وتتطور يف اإلطار السياسي لدولة عاملية
من رحم  Eglises universelles اعتمد توينيب على هذا إذا لتفسري انبثاق األديان العليا

وهو ال  -عن انقسام اجلسم االجتماعي للحضارة املنهارة إحدى الطبقات الثالث النامجة - الربوليتاريا الداخلية
 فهم سطحيا، وإنما ألنّ كال منها يصبو إىل العاملية،يأنها أديان مساوية كما ميكن أن  على عليايقصد بتسميتها 

ن الديانة األكثر انتشارا على وجه األرض، وهذا يعين أن تصبح هذه الديانة تكو أي أنّ كال منها تسعى ألن
. والقارات، وكذلك للتسامي على باقي األديان األخرى، مساوية كانت أم وضعية الشعوب موحدة جلميع

  .املهم أكثر يف املوضوع بوأيضا لتحكّمها مبصري احلضارة و هذا هو اجلان
وذلك أثناء ... تاريا الداخلية قدرا على اخللق بإقامة ديانة عامليةتثبت الربولي«: ينيبيقول تو 

أي أنه ال يتأتى هلذه  ،3»انشغال الدول العاملية باملهام العسكرية، مما يعطيها فرصة إجيابية لفرض ديانة رمسية
واملتمثّلة يف إقامة األديان االنتشار والنمو أكثر فأكثر، إال مبساعدة الظروف النامجة عن ايار احلضارة، 

  .إمرباطورية عاملية
األقلية املسيطرة تقدم احلروب، فإنّ الربوليتاريا الداخلية تقدم األديان، تنبثق عن «فإذا كانت  

   .4»األوىل الدول العاملية، وتنبثق عن الثانية األديان العاملية
  ا وضمان استمرارها، يتعاظم دور لفرض كيا حلمالت العسكريةلكن ومبا أنّ الدول العاملية تنشغل با

  
  
  

                                                
   .291، ص، 1985دط،  لبنان، مات يف الفلسفة، دار النهضة العربية، بريوت،مقد ؛دعبد املعطي حمم علي -1

 2- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 312. 
 3- Id. 276 

  .89، ص، مفهوم احلضارة عند مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -4
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  .1»ية املسيطرة إىل الزوالليف حني تنحو األق«الربوليتاريا الداخلية يف ازدهار األديان، 
ليس حبيوان اجتماعي فحسب، إنما أيضا هو شخصية دائمة «:ينيبإنّ صانع احلضارة، يقول تو 

نطالقا من هذا ال نستطيع بأي حال من وا .2»للبحث عن إقامة عالقة مباشرة مع حقيقة روحية عالية
  .أو أدياا األحوال أن ندرس أي حضارة دون أن نضع حتت البحث والتحقيق دينها

األديان العليا ميتد إىل ثالثة عشرة قرنا  إنّ ظهور«:وأما عن زمن ظهور هذه األديان العليا فيقول  
 ،Mohammad«3حىت ظهور حممد  (*)(*)Oséeواوزي  Amos (*)من الزمان، ابتدءا من جيل أموس

  .صلى اهللا عليه وسلّم
اهلندوكية واليهودية والزرادشتية والبوذية واملسيحية وإنّ ما يزال قائما منها إىل حد الساعة،   
  .4(*)(*)(*)واإلسالم
وأنّ  متعادالت روحيا،«وقد رأى يف معاجلتها مجيعا أنّ كل واحدة منها قد أثبتت قيامها بذاا، فهن         

بنواح مميزة من نواحي جهاد  أية واحدة منهن ليس تامة وال بالغة الكمال، ولكن مع اتصاف كل منها
فهذه األديان تعبر بوضوح عن تنوع الطبيعة البشرية وتسعى إىل خلق وحدات متماسكة  .5»اإلنسان الروحي

   .6»يه اإلنسان ومن مثّ بالعامل الطبيعيإنّ الدين يربط اإلنسان بأخ«: بقوله ينيببداخلها، وهذا ما أراد تو
حماكاا، فينتج وبالتايل فإن جنح أفراد اتمع يف التماسك إنسانيا، جنحوا بذلك يف االرتباط بالطبيعة 

وتكمن وراء الوصول إىل هذه الصورة من النجاح قوة هي ذاا القوة اليت  .عن هذه احملاكاة حضارة إنسانية
بل  -كما احلضارة-ومل متت. ريا الداخلية، فصمدت أثناء معاناة حضارا لسكرات املوتتسلّحت ا الربوليتا

هي رسالة الروح، فالربوليتاريا هي إذن هؤالء  ،برؤى جديدة ورسالة جديدة خلقت لنفسها عاملا جديدا
    .بدين اهللا 7»ينقدون مدينة الدمار مما قدر هلا إذ حيولوا إىل سالم اهللا«األفراد الذين 

  

                                                
1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 276. 
2- Id. 325. 

  .و كان يدين املظامل االجتماعية اليت ظهرت يف عهده"مملكة إسرائيل "وكان هذا النيب يف مملكة الشمال املعروفة باسم : Amosأموس (*) 

 موسى معريش،املعلومات راجع ملزيد من . وظهر يف مملكة إسرائيل أيضا و يدين هو اآلخر الفساد الديين و األخالقي يف عهده: Oséeاوزي   (*)(*)
  .51الديين و السياسي يف اليهودية و اإلسالم بني املقدس و املدنس، مرجع سابق، ص، 

3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 326. 
   .قام توينيب بترتيب األديان هنا حسب تواريخ ظهورها(*)(*)(*) 

-4  Id. 
  .366 ، ص،فالسفة أيقظوا العامل ؛مصطفى النشار -5

 
6- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 325. 

  .183، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -7
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جيب أن نتجه إليها من أجل النظام «أنّ الربوليتاريا الداخلية هي الفئة اليت" تشارلز فرانكل"يقول 
« فهذا هو دليل ما ذهب إليه توينيب يف أنّ ،1»اخلاص الذي يسمح بوالدة جمتمع جديد من موت جمتمع قدمي

ق أفراد خالّقون، ميوتون بالنسبة للحضارة حيث ينطل، 2»الديانة هي الشرنقة اليت تولد فيها احلضارة اجلديدة
فهم إذ يرون أسوار مدم «املاضية ليولدوا يف جمتمع جديد، جمتمع معطياته اآلن غري معطيات املاضي، 

أخرى أسوارها أبدية، مدينة ليست من اجلسد  تتهافت، ميدون ببصرهم إىل أبعد من هذه املدن، إىل مدينة
   .تلك هي مدينة اهللا، مدينة الدين ،3»ن أن متوت، ألنها خارج نطاق الزمنولكن من الروح، مدينة ال ميك

خلق دين أمسى، ففي الدين األمسى رؤيا قادرة على «إذن فالذي أبدعت فيه الربوليتاريا الداخلية هو        
ها مجيعا حتمل وتستعمل األديان اجلديدة تعابريا خمتلفة، ولكن ...التحول، وهي اليت حتيل املوت حياة إجياد

  .4»إىل اجلنس البشري رسالة حتول واحدة
فاألديان وحدها تستجيب ملشاعر اإلنسان، فتضبطها وتقومها وتؤمنها مما ختشاه، فتجد فيها الروح   
« للدينويرقّيها يف مراتب إنسانيتها، ذلك ألنّ  ما يهديها يف حريا، ويقويها يف ضعفها، ويرفعها إذا اإلنسانية

ه العملي يف توجيه السلوك الفردي واالجتماعي ويف تكييف النظم واملؤسسات ويف حتديد الفضائل أثر
   .5»مرآة صاحلة تعكس لنا مفاهيم احلضارة وصورها العامة... واألخالق والقيم، فهو

 املعيشية إذ حني تضطرب أحاسيس ومشاعر أفراد اتمع بطبيعتهم الذاتية وبفعل األحوال والظروف
خيشى املوت الذي حيرمه لذائد «باختصار  ،النفسية تضطرابا يتقلّبون فيها، يصبح اإلنسان صورة من االاليت

كوسيلة ملساعدة الناس على البقاء، مث « ديانة هذا ما يستدعي قيام .6»احلياة ويلقيه يف أغوار اهول
  .7»ايات معينةأصبحت فيما بعد و بطريقة متزايدة، وسيلة لتوجيه طاقات اتمع حنو غ

قد تضمنت العقائد اليت توصل إليها اتمع يف أصل اإلنسان وجوهره ويف  -الديانة -ومعىن ذلك أنها
إنّ الدين مظهر من مظاهر «:هذا ما دفع توينيب للقول  .مصدر الكون وطبيعته ويف منشأ احلقيقة وسبل بلوغها

على هذه " كولن ولسون"د ويؤكّ جلى وتربز من خالله،كونه اال الذي تت .8»بل وأهم مظهر هلا احلضارة
مضيفا  ،9»إنّ األمر الوحيد الذي يستحق أن يكافح من أجله اإلنسان، هو أن يكون قديسا«: األمهية بقوله

  .يف كل األديان تلك احلقيقة بأنّ توينيب قد تفطن إىل هذا من قبل فقد رأى

                                                
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1

2- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 319. 
  .183 ؛ أزمة االنسان احلديث، ص،تشارلز فرانكل -3
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -4

  .138، ص، يف معركة احلضارة ؛زريق قسطنطني -5

  .94ص،  ؛املرجع نفسه -6

  .113، ص، أصل اتمعات املتحضرة؛ رشتون كوملبورن -7

8- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 319.  
  .157، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -9
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وما يقابل ذلك ، أنهما قاما بنفس احملاولة لتبيني أمهية الروحإىل تبني موقف توينيب معتربا  هوهو ما دفع
   .1من ال أمهية مشاكل عاملنا

بأنّ العنصر  خيالف توينيب من زاوية أخرى، إذ يرى" ولسونكولن "لكن ورغم هذا التوافق، إال أنّ 
س من احلقيقة العامة أي دين قوة تستقطب حوهلا احلضارة، يتألّف من األسطورة والعقيدة، وليمن  الذي جيعل

  يرى" ولسون"يف حني أنّ  –ذلك أنّ توينيب يرى بأنّ األديان كلّها، هي طرق خمتلفة تؤدي إىل حقيقة واحدة-
دا وأنّ مجيع البشر خيلصون  أنّ املؤمن املسيحي ال يكون كذلك إال إذا سلّم بأنّ السيد املسيح هو اهللا متجس

  .2عن طريقه
احتمال أن تعلن الكنائس مثال، أنّ املسيح مل يكن أفضل من  -"ولسون"يواصل  –فنستطيع بذلك

دي إىل نبذ الناس للمسيحية، وإنّ ذلك ليدعوا إىل الرثاء إال «فذلك  ،د صلى اهللا عليه وسلّمالنيب حممسيؤ
وف، للقديس أو الفيلس عنه بالنسبة وإذا كان الدين خيتلف بالنسبة للفرد العادي... أنه صحيح بالفعل

فالبد أن يكون الدين، أكثر من جمرد إدراك الفيلسوف للحقيقة اخلالدة، البد أنه أسطورة وعقيدة 
  .3»وس ـوطق

وجهة نظره يبدو يف البداية مقبوال إال أنّ تعميمه يطرح أكثر من " نوولس"إنّ املنطق الذي قدم به 
فمن دون شك لن يكون كذلك  ...البوذيسؤال، ففي الوقت الذي قد يكون فيه مقبوال بالنسبة للمسيحي و

يسى أو موسى عمل يكن أفضل من  ،د صلى اهللا عليه وسلّم، فإذا جئت وقلت له بأنّ النيب حممبالنسبة للمسلم 
 -مثلما صار مع املسيحية -عليهما السالم أو بوذا مثال، ملا صدقك  أوال، وملا أدى به ذلك إىل نبذ اإلسالم

دا صلى اهللا عليه وسلّم كان أفضل باحلجة والبيان، على أنّ حمم -اإلسالم من أي –ة منه بل إىل الربهن. ثانيا
  .األنبياء وخامتهم أمجعني

فالفرق بني املسلمني وغريهم من أهل الكتاب أو الوثنيني يكمن هنا، يف درجة اإلميان والثقة الكبريتني 
سلمني بكتام يتجاوز أي حماولة للتشكيك، أو لفرض فإميان امل -كتاب اهللا الذي مل حيرف - يف القرآن الكرمي

عندما أقام هذه احلجة أنّ هناك ديانة مساوية، يعلو إميان " ولسونكولن "أي احتمال كان، لذا قلنا أنّ ما جيهله 
  .الناس ا إىل أن تكون فوق كل هذه االعتبارات

من املغرب، هو ذاته التسليم بأنّ بأنّ الشرق تشرق من املشرق وتغرب  -مثال-تسليم املسلمني إنّ
  .من عرض مثل هذه االحتماالت -كما للمسيحيني هنا -هو احلقيقة األزلية، ومنه ال جمال للمسلمني القرآن

                                                
   .158، ص ؛املرجع السابق -1
  .فحة نفسهاصنفسه؛ الاملرجع  -2

  .الصفحة نفسها ؛سهاملرجع نف -3
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يعود ويقول أنه ال يستطيع أن يهاجم توينيب من هذه الزاوية، ألنّ اجلانب املهم " ولسونكولن "ولكن 
بعدم كفاية التفكري العقلي « جيابية اليت يتوصل إليها، من ذاك إدراكهيف األمور اإل -أي توينيب-يف أحباثه

  .1»اخلالص، فيحاول أن يعثر على إميان ما
من الوحدة اليت «يرى أنها تستفيد" حممود صبحي"، حبيث جند و نعود إىل احلديث عن األديان العليا

لغوية أو تشريعية أو مالية أو انتشار  تقيمها اإلمرباطوريات بني أقاليمها، سواء كانت وحدة سياسية أو
تقوم األديان العليا أثناء فترة  ومن هنا. 2»شبكة املواصالت بني أجزائها، فذلك كلّه مما يساعد على انتشارها

الكامنة يف  )٭(بدور العذارى«اليت كانت قائمة  تكوين اإلمرباطورية أو الدولة العاملية اليت تلي ايار احلضارة
بعدما حافظت بطريقتها  ،احلياة وأجبديات التعايش إىل احلضارة اجلديدة اتوذلك لنقلها مقوم .3»شرانقها

عند ايار احلضارة « :يف هذا الصدد يقدم توينيب مثاال عن احلضارة اهللينية، إذ يقول. اخلاصة عن هذه احلياة
يس فقط إنقاذ أولئك الذين آمنوا ا، فقد اهللينية، تكفّلت األديان العليا بإنقاذ اجلنس اإلنساين بأكمله، ول

هكذا تولدت ... قامت مبأل الفراغ الذي تال ايار احلضارة ومداواة اجلراح، حىت حني قيام حضارة أخرى
   .4»احلضارة الغربية عن احلضارة اهللينية، عن طريق الديانة املسيحية
لينية متفردا بل إا قامت بدورها هذا يف كل ومل يكن الدور الذي لعبته األديان العليا يف احلضارة اهل

 ،إذ أنّ كال منها قد منا وترعرع يف إطار حضارة معينة ،بني هذه األديان هو القاسم املشترك وهذا حالة مشاة
 ،يف حني أنّ اليهودية كانت وليدة احلضارة السريانية ،فإذا أخدنا البوذية جندها قد منت داخل احلضارة اهلندية

وأخريا كانت كل من املسيحية  ،كانت فيه الزرادشتية تنشأ من صلب احلضارة اإليرانية وقت الذييف ال
  .5من التقاء احلضارتني السريانية واهللينية واإلسالم قد ولدتا

يف أنّ األديان تقوم بدور األم يف انتساب " حممود صبحي"وهذا ما جند اإلشارة إليه بوضوح يف ما قاله 
 (*)(*)اهاياناملحضارة الشرق األقصى عن احلضارة الصينية، حيث قامت بوذية  تولّدت فقد يةاحلضارات احلال

وأجنبت احلضارة السندية احلضارة اهلندية، وقامت العقيدة اهلندوكية بدور األم كذلك، أما  بدور األم،
  .6احلضارتان اإليرانية والعربية، فهما ابنتا احلضارة السريانية عن طريق اإلسالم

                                                
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1
  .287، ص، يف فلسفة التاريخ ؛حممود صبحي أمحد -2

  .أي أا تتكون يف الداخل دون أن ينتبه أحد إليها حىت خترج للمجتمع مبا كانت تنجزه يف اخلفاء) ٭(
4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 318.   
5-Id. 326- 328. 

مذهب من البوذية انتشر يف الصني و التبت و هي ال تنادي بإماتة الشهوات و  إمنا ممارسة احلياة االجتماعية و الزواج يف حدود  :بودية املاهايانا )٭)(٭(
صبحي، يف فلسفة التاريخ، راجع أمحد حممود . السعادة األبدية :أي أن العربة كبرية تتسع للكثريين يف طريقهم إىل النرفانا ،تعين كبري Maha ،الفضيلة

  .267مرجع سابق، ص، 
  .89، ص، يف فلسفة التاريخ ؛حممود صبحي أمحد -6
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بأنّ األديان ال حتمل فقط جذور احلضارات القدمية وحتتضنها من أجل إجناب " آمنة تشيكو"وتضيف 
حضارات جديدة فحسب ولكنها تضفي على هذه األخرية بعضا من خصائصها ومميزاا من أعراف وقيم 

مثال  .ا قدرةفتصوغها بذلك يف قالب جديد بكسائها حيوية وانسجاما وقدرة على اخللق ال حتدوه ،ومبادئ
احترام العمل اليدوي اليوم يف احلضارة األوروبية احلديثة، هو مثرة التعاليم اليت جاءت ا املسيحية بعد : ذلك

  .1احلضارة اهللينية: أن كان حمتقرا يف حضارة األب
 إن حترصوا على أن تكونوا هادئني ومتارسوا أموركم« :"متى"يف ما يقوله إجنيل  ذلك ىعل والدليل 

مل يعطى هلا أمهية إال يف إطار احلضارات احلالية، وتضيف أنّ  فهناك قيم قدمية. 2»اخلاصة و تشتغلوا بأيديكم
استعاضت عن «قد -الغربية الشعوب خصوصا- أخطر كارثة ميكن أن يواجهها عامل اليوم، هو أنّ الشعوب

الذات وإن  ثنيتها، حيث عبادةالفراغ الديين بإيديولوجيات ال تفترق عن األديان البدائية من حيث و
   .3»تسترت حتت شعار القومية أو االشتراكية، متمثّلة يف تأليه الدولة أو احلاكم

على األديان العليا أن تقاوم بكل ما تستطيع من قوة، « :إنّ هذا هو ما حذّر منه توينيب بقوله
جتاه علماين، سواء أكان ذلك لتتجاوز كل العقبات واحلواجز اليت من شأا أن تسري باحلضارة يف ا

واضح من خطورة ترك األديان، أو التدين شكليا، واستبدال قيم الدين  ويف هذا حتذير .4»اجتماعيا أم ثقافيا
بقيم وأيديولوجيات معينة، فتصبح هي اإلله املشرع والكتاب الذي ال جيوز الروح اإلنسانية  السامية داخل

ن يعتربون األديان سرطانات، فهم أولئك الذين استبدلوا عبادة اإلله بعبادة احلياد عنه، ذلك أنّ أولئك الذي
تبدو األديان يف إطار هذه الدول العاملية كسرطان «: توينيب بأنه دكتاتور أو دولة دكتاتورية، هنا يبين

ها دوال عاملية رته هلا اإلمرباطوريات باعتبارفمن ما و فقد استفادت هذه األديان العليا من قبل ،5»اجتماعي
  .6واالنتشار الواسعر من ظروف مالئمة للتطو ،فارضة هليمنتها

من ... أقل أمهية«":فضل اهللا حممد إمساعيل"غري أنّ رغبة اإلنسان يف السيطرة على الطبيعة، يقول 
عام، حني إثراء اجلانب الروحي فيه، وإنّ ما نقوله اليوم ليس إال ترديدا ملا قاله سقراط منذ أكثر من ألفي 

حيث اختذ  ،7»أعرض عن دراسة الكون للبحث يف داخل اإلنسان عن تلك الطاقة الروحية الكامنة فيه
مما جعله يرتل بالفلسفة  ،اعرف نفسك بنفسكلنفسه شعارا وجده مكتوبا على أحد أبواب معبد دلفي وهو 

  .اإلنسان يف كل ااالت إن تلك الطاقة الروحية هي املعيار احلقيقي لرقي. من السماء إىل األرض
  

  .89، ص، مفهوم احلضارة بني مالك بن نيب وآرنولد توينيب ؛آمنة تشيكو -1
  .11/ 4 ؛تسالونيكي1 -2
  . 90ص،  ؛املرجع نفسه ؛آمنة تشيكو -3

4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 319. 
5-Id. 312. 
6-Id. 277. 

 
7- 320، ص، األيديولوجية وفلسفة احلضارة ؛ليفةد إمساعيل وعبد الرمحن خفضل اهللا حمم.  
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ألنّ ما وصل إليه اإلنسان من منتهى  لدى توينيب،الديين احلضاري إنّ هذا بالفعل، هو جوهر البعد 
 ومعىن هذا أنّ السمو باحلياة الروحية .1االرتقاء يف كل ميادين حياته، ما هو إال نتاج االرتقاء الروحي السابق

إنه ال أمل يف استقرار السالم « .واالزدهار، والتنامي املتواصل يف اتمع ومن مثّ احلضارة هو مفتاح االرتقاء
أو طمأنينة اإلنسان إال باالستناد إىل الدين، إنّ التاريخ يصبح قصة عابثة يرويها أبله، إذا مل يكتشف 

  .2»اإلنسان فعل اهللا الواحد احلق
اهلندوكية واليهودية والزرادشتية،  :ا بين الفرق بني الدياناتوقد كان توينيب أكثر دقة وإيضاحا، عندم 

إنّ الديانات اهلندوكية واليهودية و « :وهو ما نلمسه يف قوله ،وبني نظرياا البوذية واملسيحية واإلسالم
الزرادشتية، تلزمك حني اعتناقها بأن تصبح فردا يف جمتمعها، تعيش متاما كما هم اهلندوس أو اليهود أو 

نفهم من هذا حماولة توينيب، إظهار التعصب الواضح من هذه الديانات على مبادئها  .3»الزرادشتيون
البوذية : وعزوف الناس عليها يف العامل بقدر الديانات الثالث األخرى وتعاليمها، وهذا ما يفسر عدم انتشارها

تسعى ألن تصبح كلّ منها ديانة اليت فتحت باب اإلميان على مصراعيه، وبقيت «واملسيحية واإلسالم، 
 ،4»العامل بأسره ولو أنّ ذلك مل يتحقق ألي منها، إال أنها جنحت على األقل يف أن تضم إليها شعوبا كثرية

بل وقارات بأكملها، وذلك بفضل سياسة التبشري أو الفتوحات، والعمل املتواصل على كسب أكرب عدد ممكن 
   .من املؤمنني

إىل أنّ املغزى العام من عملية احلضارة كلّها عند توينيب، هو أن يعد هذه " لنكتشارلز فرا "ويذهب 
إعدادا يؤدي إىل هذا التحول، أي التخلّص من مجودها «الروح اإلنسانية عن طريق التحدي واالستجابة، 

  .5»وماديتها، ودخوهلا يف شركة القديسني
من رحم احلضارات اليت زامنتها،  عند توينيب نبعثتخنلص من كل هذا لنقول بأنّ األديان العليا قد ا

  .فنمت وازدهرت أكثر يف إطار الدول العاملية، ومن مثّ انتشرت يف أصقاع العامل
ومبا أنّ توينيب قد عرض احلضارات احلالية الباقية عن احلضارات القدمية، وعرض الديانات اليت كانت 

لم إذا عن قانون تولّد احلضارات عن األديان، ذلك أنّ احلضارات ركيزا األساسية يف القيام، فنستطيع أن نتك
اخلمس احلالية، املسيحية الشرقية واملسيحية الغربية واإلسالمية واهلندية وحضارة الشرق األقصى، قد ولدت من 

ألوىل حضارات سابقة عليها عن طريق األديان العليا، وهذا ما يفسر ارتكاز توينيب على دور الدين بالدرجة ا
  . يف عملية احلضارة، ملا هلذا الدين من قوة روحية، إمنائية ألسس احلضارة

  

                                                
1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 332. 

  .280، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -2

3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 326- 328. 
4- Id. 

  .183، ص، نسان احلديثأزمة اإل ؛لتشارلز فرا نك -5
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لقاءا روحيا محيما، بعضها مع بعض، ومهما تكن نتيجة ذلك احلدث «فماذا لو تلتقي هذه الديانات
ا الروحي العظيم الوشيك، فمن الواضح أنه حيتمل له، أن يفتتح حقبة جديدة يف احلياة البشرية، يف هذ

  .1»العامل
  

 مفهوم الدولة   :املبحث الثاين -2

  
مهد هذه Etats universelles   مثلما عرض توينيب لألديان العليا، يعرض كذلك للدول العاملية

  .كحل مؤقت إثر ايار احلضارة -إن صح القول - األديان، واليت تأيت
إىل الروابط الروحية لتزيد روابطها  هذه الدول هي بالدرجة األوىل عالقات قانونية، لكنها حتتاجإنّ 

نّ أ ورغم ،وتغلغلها بداخلها القانونية متانة، ولو أنها قد تصدت يف وقت من األوقات لظهور األديان العليا ا
أنها مع ذلك كانت امليدان األول الذي منت فيه هذه األديان إال السمة البارزة يف تدينها كانت الوثنية، 

  .من مثّ إىل العامل ويتعاظم شأا لتخرج  وتبلورت
  ما هي الدول العاملية تبعا لتوينيب ؟ ،أوال ؟ ومن مثّ فما هو مفهوم الدولة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .283التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب، ص،  ؛ويدجري .ج .آلبان -1
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  :و اصطالحـا لغـة -2-1
  :لغـة - أ 
  

جاء يف لسان العرب أنّ الدولة هي الفعل واالنتقال من حال إىل حال، مثال االنتقال من حال الشدة     
وتعرض هلا . ومعىن ذلك أنّ الدولة متر مبراحل فمن الشدة اىل الرخاء ومن الضعف اىل القوة .1إىل الرخاء

  .هذه املراحلأحواال حبسب 
  :اـاصطالح - ب

        
حيوان اجتماعي، ال يستطيع أن يعيش )322-م.قARISTOTE )384 "أرسطو"إنّ اإلنسان عند  

  .هلا، فتكون الدولة بذلك هيئة ضرورية يف حياة األفراد واتمعاتإال داخل دولة وإال كان حيوانا أو إ
إنّ أهم الدول وأقواها على اإلطالق، هي تلك اليت منت يف رحاب حضارة ما وتطورت من خالهلا،   

ولعلّ الداعي األول لقيام دولة ما، هو التجمع البشري الذي وصل إىل مرحلة البد فيها من وضع عالقات 
ظم شؤون األفراد، وحتدد حقوقهم و واجبام اجتاه بعضهم البعض، واجتاه ذلك اتمع الذي يعيشون قانونية تن

  .فيه، حىت ال تعم الفوضى وال تتقهقر النظم االجتماعية
فالعامل األول لقيام الدولة إذا، هو جتمع عدد من األفراد حيتاجون إىل وجود قانون وسلطة تسهر علن   

  .نون وتطبيقهمراقبة هذا القا
ومنه فاألفراد هم الذين يضعون اللبنة األوىل للدولة متاما كما احلضارة، وهم من يعمل بالدرجة  

األوىل على حتديد وتنمية هذا التنظيم، الذي خضع يف تطوره لتأثري خمتلف األحداث اليت عرفها التاريخ، فجعلته 
 طرف مجوع الفالسفة ف التعريفات املوضوعة منيتغري من شكل آلخر مما استلزم تباين وتعدد واختال

غريهم ممن شغلهم موضوع الدولة، فكتبوا وعلّقوا وانتقدوا وأسسوا النظريات املختلفة، لتحديد والسياسيني و
  .هذا املفهوم

  فمـا هـو مفهـوم الدولـة عنـد هـؤالء ؟  
ضطلع بدور شخص معنوي جمتمع منظم ذو حكومة مستقلة، وي« :الدولة على أا" الالند"يعرف 

  .2» اعتباري مميز اجتاه اتمعات املماثلة األخرى اليت يقيم معها عالقة
تعود نشأة الدولة إىل ميل اإلنسان حنو احلياة «: يف موسوعة السياسة" الوهاب الكيايل"يقول عبد و

  لواجباتواحلقوق وا االجتماعية، اليت تصبح صعبة يف غياب عقد اجتماعي يضع قواعد التصرف
  
  
  
  
  .431، ص، لسان العرب، الّد الثاين ؛منظور ابن -1
 .369، ص، A-G، الّد األول موسوعة الالند الفلسفية ؛أندريه الالند -2
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  .1»القانون االجتماعية لألفراد، ويتضمن وجود سلطة عليا يف اتمع، قادرة على التحكيم واحلفاظ على
تحفظ مصاحل الناس ومصاحل اتمع عن طريق قوانينها، وبالتايل تدفع أنّ الدولة تنشأ ل ومعىن هذا 

عدتمع إىل احترامها إذ تتمع، والناظم حلياته «أفراد االكيان السياسي واإلطار التنظيمي الواسع لوحدة ا
ألخرى اجلماعية، وموضع السيادة فيه، حبيث تعلو إرادة الدولة شرعا فوق إرادات األفراد واجلماعات ا

  .2»يف اتمع
جتسد ذلك ال يكون إال من خالل امتالك سلطة إصدار القوانني واستخدام هذه السلطة يف  ال يكونو 

مني السلم والنظام، وبالتايل حتقيق التقدم والرقي يف أتطبيق هذه القوانني، دف ضبط حركة اتمع وت
  .الداخل، واألمن من العدوان يف اخلارج

على تشكيل سلطة عامة مزودة جبيش وبوليس وسجون، واألنظمة املختلفة « الدولةويقوم نشوء   
فهذا هو اجلهاز احلاكم يف الدولة، من وجهة نظر املاركسيني الذين فسروا الدولة على أنها التنظيم  .3»للقهر

طبقات، حيث إذا قامت  عدة السياسي للطبقة السائدة يف االقتصاد ويؤرخ من مثّ لظهورها بانقسام اتمع إىل
 ،الدولة يف جمتمع قائم كليا على امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج، تصبح أداة يف أيدي الطبقة املستغلّة السائدة

  .تستعملها كيفما شاءت خلدمة مصاحلها البعيدة بطبيعة احلال عن مصاحل العامة من الناس
تنظيم سياسي « ات الفلسفية، أنّ الدولةيف معجمه الشامل للمصطلح" عبد املنعم احلفين"ويذكر   

   .4»يكفل محاية القانون و وتأمني النظام جلماعة من الناس، تعيش على أرض معينة بصفة دائمة
دولة : ديين، مثال ذلك -ثقايف -وإن نظرنا إىل الدول القدمية، جندها قد قامت على أساس اجتماعي        
" أرسطو"و )347-م.ق PLATON )428" أفالطون"اعترب كل من  عند اإلغريق، فقدCité- Etat  املدينة

 امنوذجا مثاليا للمجتمع، لكوا قادرة على حتقيق االكتفاء الذايت اقتصاديا واجتماعي« ،دولة املدينة
نتيجة لفرض الوحدة السياسية «، خرجت املدن الدول إىل الوجود، يينإذ أنه يف العامل اهلل ،5»اـوأخالقي

ت كانت على قدر من الضآلة، ال تسمح بأن تؤلّف كل منها على حدة، دولة هلا كياا على جمتمعا
بني مخس ، اليت تكونت من احتاد Sparte متمثال يف اسربطة وقد قدم توينيب مثاال عن ذلك .6»وفعاليتها

  .فعلى مثل هذا النموذج، تكونت املدن الدول ،7قرى

                                                
ص  ، 1991، 2موسوعة السياسة، اجلزء الثاين، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، لبنان، ط ؛عبد الوهاب الكيايل وآخرون -1

  .703-702ص، 
  .نفسهاالصفحة  ؛املرجع نفسه -2

  .202، ص، 1985، 5ط لبنان، مسري كرم، دار الطليعة، بريوت،: املوسوعة الفلسفية، ترمجة ؛وديني .روزنتال، وب. م -3

  .352 ، ص،–املصطلحات الفلسفية  - املعجم الشامل ؛املنعم احلفينعبد  -4

  .، الصفحة نفسهانفسهاملرجع  ؛عبد الوهاب الكيايل وآخرون نقال عن -5

  .41تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛توينيب آرنولد -6

  .42ص،  ؛املصدر نفسه -7
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اليت كانت قد تكونت استخدمت للداللة على املدينة الدولة ووحسب توينيب فاللفظة اليونانية اليت 
إذ كان من الطبيعي أن  ،معناها األصلي هو القلعة و ، Polisبوليسنتيجة لعملية اإلسكان املشترك هذه هي 

حتتمي ا وتنمو وتزدهر داخل  ،تقيم اتمعات اليت تسكن سكنا مشتركا داخل مدينة دولة، قلعة مشتركة
حيتاج إىل جهاز الدولة، ليمثّل السلطة  فإنه ...اتمع االجتماعية واالقتصادية مهما كانت أنظمتهف 1.أسوارها
   .البالد ويسهر على تطبيق القانون والنظام العليا يف

مرحلة اهلرم عندما يأيت الترف والفساد الناتج عن امللك الذي هو  "ابن خلدون"وتدخل الدولة عند  
  .2والعشائر، وهي إذ نزل ا هذا الداء واستبد بأركاا تأيت عصبية أخرى لتزيلها و هكذا  غاية عصبية القبائل

كون الدولة « :يربط بني نشوء احلضارة ورسوخ الدولة" ابن خلدون"إىل أنّ " إدريس هاين"ويذهب   
ذلك جليا  هي مناط الصنائع وغاية احلضارة، فالظاهرة السياسة هي أمسى هدف للظاهرة احلضارية، يظهر

        .3»لذي تبدو فيه املالزمة بني املركز السياسي والنشاط احلضاري واضحة متاماايف التمركز املفرط 
بالدولة بوصفها أقوى ظاهرة يف العمران على اإلطالق، ما يعين أنّ « ويضيف أنّ هذا الربط للحضارة

  .4»احلضارة هي صناعة القوة
اعي قام ذا الربط وخلص إىل أنّ احلضارة هي حضور الدولة ، هو أول اجتم"ابن خلدون"ولعلّ  

احلضارة يف األمصار من قبل الدول، وإنها ترسخ باتصال «:يقول. ورسوخها، مما يزيد من تعاظم دور الدولة
   .5»الدولة ورسوخها

ا إىل جنب، يسريان جنب«: الدولة واحلضارة  يف هذا الشأن بقوله بأنّ" إمساعيل زروخي"ويفيدنا         
فكلما قامت الدولة من جانبها بواجباا يف إحالل احلق والعدل يف مجيع امليادين من حياة اتمع، طال 

  .ويف هذا تأكيد واضح على دور الدولة بالنسبة للحضارة. 6»عمرها واتسمت حياا باحليوية والقوة
يد حرية التفكري وحتديد على ضرورة جتس )SPINOZA )1632 -1677"  سبينوزا"يف حني يؤكد   

  .، بكل دميقراطية، إذ من شأن ذلك أن يؤمن للدولة السالم واالزدهار7املواقف يف إطار الدولة 
    

                                                
  .41ص،  ؛املصدر السابق -1
  .59، ص، 1993، 1الكتاب التاسع، املنتدى اإلسالمي، لندن، ط نصوص من مقدمة ابن خلدون، البداوة واحلضارة، ؛حممد العبده -2
  .100، ص، صرخة اهلامشحوار احلضارات بني أنشودة املثاقفة و إدريس هاين؛ -3
  .101 -100املرجع نفسه؛ ص ص،  -4
  .408ص،  ،تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب ديوان املبتدأ واخلرب يفالرمحان ابن خلدون؛ عبد  -5
، ص، 1999، 1القاهرة، مصر، ط إمساعيل زروخي؛ الدولة يف الفكر العريب احلديث، دراسة فكرية فلسفية، دار الفجر للنشر والتوزيع، -6

525.  
  .43، ص، 1981،  3حسن حنفي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط :ترمجة رسالة يف الالهوت والسياسة، ؛سبنوزا -7
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للدولة، هو تصور اجتماعي، أي أنّ الدولة جمموعة قام أفرادها بإبرام عقد بينهم " سبينوزا"وإنّ تصور 
 " جاك روسو جون"وهو ذاته تصور  –لعناصرجمموعة من ا من أجل تفويض حقهم إىل عنصر أو إىل

 Jacques Rousseau.J )1712-1778( ل أن يستعمل كلمة دولة،  -للعقد االجتماعيه قد فضغري أن
ممثّلة للسلطة العليا اليت تنشأ عن هذا العقد االجتماعي، من دون أن تكون حقا إهليا أو ضرورة تارخيية، كما 

  ".هيجل" هو احلال يف تصور الدولة عند
الدولة، هي الوجود بالفعل للفكرة األخالقية، فهي الروح األخالقي من حيث «أنّ" هيجل"يرى   

فإنّ هذه  ...هو إرادة جوهرية، تتجلّى وتظهر، وتعرف وتفكّر يف ذاا، وتنجز ما تعرف مبقدار ما تعرف
األمسى هو أن يكون عضوا يف الغاية النهائية، هلا حق أعلى أو أمسى من الفرد، ذلك ألنّ واجب الفرد 

الروح وقد وهبت نفسها التحقيق الفعلي يف مسار «التصريح بأنها إىل حد" هيجل"ويواصل . 1»الدولة
  .2»تاريخ العامل

أنّ مفهوم الدولة يف الفكر النهضوي العريب، على " إمساعيل زروخي"وخنلص من هذا العرض مع   
تمعات اإلنسانية، من وقائع حوهلا، هذه الوقائع اليت جسدا من خالل ما توصلت إليه ا«أصبح يتحدد 

بل يوضح املؤلف أكثر بقوله ، 3»املمارسة اليومية للشعب، الذي أصبح يستحوذ على زمام الدولة واحلكم
تأسست وفق مفاهيم جديدة، تراعى فيها متطلبات «- يف هذه احلقبة من الزمن-بأنه حىت معاين السياسة 

  .إذ تعد هذه هي الصورة اليت خلصت إليها الدولة يف فكرنا العريب احلديث. 4»اتمعاحلياة يف 
إصدار القوانني : من التأكيد على السيادة القانونية«وينطلق اليوم املفهوم املعاصر يف فهم الدولة،   

املواطنني، احتكار وسائل العنف واإلكراه لضمان طاعة : وتفسريها وتطبيقها، وعلى السيادة السياسية
  .5»وصيانة االستقالل إزاء الدول األخرى، وأخريا احلق يف إقامة العالقات معها

إنّ الدولة إذا، هي مجع من الناس يستقرون يف إقليم جغرايف معين، خيضعون لسلطة سياسة ذات 
عريف جامع مانع يف وضع ت نسيادة، فالدولة مل تنشأ منذ البدء ذا الكل، وهلذا اختلف الفالسفة والسياسيو

  .هلا، إذ أعطاها كل واحد منهم مفهوما يتوافق ومنظوره اخلاص

                                                
  
  .497، ص، 1996دط،  مصر، مكتبة مدبويل، القاهرة، إمام عبد الفتاح إمام،: أصول فلسفة احلق، ترمجة ؛هيجل -1

  .504ص،  ؛ملرجع نفسها -2
  .146إمساعيل زروخي؛ املرجع السابق، ص،  -3
  .املرجع نفسه؛ الصفحة نفسها -4
  .املرجع السابق، الصفحات نفسها ؛عبد الوهاب الكيايل وآخرون -5
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إنّ اتمع مركب للعالقات االجتماعية اليت تكونت من خالل هذه اجلماعات والروابط، والشيء   
الذي حيكم هذه العالقات، هو ما يعرف باسم الوعي املتبادل قصد سد احلاجات، وأنه لتحقق ذلك وجب أن 

  .نظم األفراد أنفسهم حتت لواء الدولةي
  
   :يبـد توينـية عند آرنولـالعامل الدول -2-2

    
إنّ احلضارة مىت عجزت عن االستجابة للتحدي بنجاح متر مبرحلة فوضى، تسعى فيها األقلية املسيطرة   

  .عن طريق فرض دولة عاملية ،إىل إحالل النظام، وال يتأتى ذلك إال بالقوة
ليس معىن الدولة العاملية يف أنها تغطي كل «:يب أوال، معىن تسمية الدول العاملية، بقوله ويشرح توين  

مساحة األرض بسلطاا، وإنما يف أنها حتتل أمهية كبرية جدا بالنسبة ألولئك الذين يعيشون حتت ضلّها، 
ا عرب احلدود، لذا نعتت بالعاملية تعبريا عن قو اوبالنسبة كذلك للمحيطني1»ا العظيمة وهيلما.  

إذ ال يقصد توينيب  ،وذا تكون عامليتها يف قوا وليس يف مكوناا كاملساحة اجلغرافية الشاسعة مثال 
  .البعد اجلغرايف، إنما املعىن الضمين املعبر عن قوة السلطة وبسالة النفوذ" عاملية"بقوله 

سيطرة اليت كانت تتمتع يف وقت من األوقات بالقدرة إنّ الدولة العاملية، هي نتاج تلك األقلية امل
إىل تعويض قصورها بالتوسع « حيث تتجه هذه األقلية املسيطرة بعد فقداا لطاقتها اخلالقة، 2اإلبداعية

   .3»اخلارجي وإقامة اإلمرباطوريات تسكينا لنقمة اجلماهري
مثنا «ه إجيابيات، حيث أنه كان مثالوإن كانت ل ،4»معاناة غري سارة«فاالستعمار يف نظر توينيب 

للتدرب كأجري يف صنعة احلضارة، وقد مر الرومان أنفسهم بفترة من اخلضوع للنظام االستعماري 
  .5»األترسكي 

    
  
  
  
  
  
  

                                                
1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 250.     
2- Id.   

  .89، ص، رنولد توينيبمفهوم احلضارة بني مالك بن نيب وآ ؛آمنة تشيكو -3

  .27الوحدة العربية آتية من النيل إىل النيجر، ص،  ؛آرنولد توينيب -4

  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -5
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، إنّ الرومان، فالعرب، فالفرنسيني«: ويعطينا توينيب مثاال عن ذلك مبراكش املغربية، حيث يقول
  ويكمل أنّ هذا ما فعله الرومان والنورمانديون ،1»ترسكيون ذات يوم لرومافعلوا ملراكش ما فعله األ

  .لربيطانيا أيضا
وحيدث هذا يف ذات الوقت الذي تتجه فيه الربوليتاريات الداخلية إىل التحضري للخروج بأديان عليا،   

أن يكافحوا من أجل  -إذا -فيحاول الزعماء«والربوليتاريات اخلارجية إىل إنتاج شعر املالحم والبطوالت
  . 2»خلق دولة عامة

إذ ينخدع الناس إزاء  -للحضارة -وتبدو الفترة اليت تقوم فيها الدول العاملية، كصيف هندي متأخر
ما يرام، ولكن يقول  هذا الشعور باهلدوء واالطمئنان والدعة والسالم، ويظنون أنّ كل شيء يسري على

ية، هو حبد ذاته داللة على أنّ احلضارة قد بلغت حدا جيعل داءها ظهور الدولة العامل« " :فرانكل تشارلز"
الدول العاملية تقوم بعد ايار احلضارة وهذا ما يوافق رأي توينيب يف هذا الصدد حيث يرى أنّ  . 3»مستعصيا

فهذه إشارة  .4»بقدوم الشتاء اليت تستر اخلريف ولكنها تنذر (*)يف فترة تعترب كصيف القديس مارتن
  . اضحة على أنّ الدول العاملية تنحو إىل األفول، متاما كاحلضارات اليت سبقتهاو

أثناء «:حيث يقول " فرانكل"ولتوضيح رأي توينيب أكثر يف هذه النقطة، نستدل باملثال الذي قدمه 
ش الدولة العاملية، حتدث يف مرحلة منتظمة رعشة منذرة باخلطر، تذّكر املريض املسجى على فرا وجود

يف تاريخ اإلمرباطورية الرومانية،  -يوضح - ومثال ذلك، 5»املوت أو جيذر ا أن تذّكره بأنّ مرضه مل يبارحه
-Marc    "مرقص أوريليوس"حيث جاءت فترة خواء العرش املنذرة باخلطر، يف الفترة املمتدة بني موت 

Aurèle)121 -180(  م، واعتالء ديوقلتيان10سنةDioclétien  )245 -313(  م، 284سدة احلكم سنة
مع أنّ الدولة العاملية تشفى من هذه احلمى القصرية األمد، فإنها يف النهاية ختور «أنه" فرانكل"هنا يوضح 
  . 6»قواها ومتوت

  :، املظاهر البارزة لتلك الدول العاملية يف ثالث نقاط"مصطفى النشار"ويلخص لنا   
ايار احلضارة، تتوىل مباشرة حتقيق الوحدة السياسية لكيان تلك احلضارة، بعدما تقوم الدول العاملية بعد : أوال

  .ولكن ال نستطيع أن نعترب قيامها بشريا دوء احلال واستقرار األحوال االجتماعية
إنّ األقلية املسيطرة هي مصدر انبعاث الدول العاملية، ويكون ذلك بعد فقداا لطاقتها اإلبداعية، : و ثانيا

  .مبوجب هذا والء اجلماهري وإعجاا الذي كانت تتمتع بهفتخسر 
  

                                                
  .الصفحة نفسها ؛املصدر السابق -1
  .135، ص، سقوط احلضارة ؛كولن ولسون -2

  .181، ص، أزمة اإلنسان احلديث ؛تشارلز فرانكل -3

4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 250. 
  .181، ص، تشارلز فرانكل؛ أزمة اإلنسان احلديث -5

  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -6
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  . 1يف فترة التحلل ثيعترب انبعاث الدول العاملية ملّ للتشع: و ثالثا
« ونالحظ من هذا، أنه رغم أنّ الدول العاملية تبدو كمظاهر حتلل اجتماعي إال أنها يف نفس الوقت  

إنّ الشعوب اليت تعيش حتت هيمنة « :يقول توينيب ،2»حماوالت لكبح مجاح هذا التحلل والتغلّب عليه
إنّ  ..."أرض امليعاد"الدول العاملية، تعتقد متام االعتقاد بأنّ دولتها أبدية وتؤمن بأنّ هذه اهليئة األرضية هي 

وهذا هو دليل تأليه الدول العاملية واالعتقاد  ،3»هي املدينة اليت أسست لتدوم إىل األبد - مثال –روما 
ودها، ذلك أنّ روما قد اعتمدت على بسط نفوذها بالدرجة األوىل على القوة العسكرية، فبعد أن كان خبل

فإنّ إقامة اإلمرباطوريات مل تعد وسيلة حلل املشاكل  ،جمرد حماولة للتغطية على مشاكل داخلية التوسع اخلارجي
  .4الداخلية بل أصبحت غاية يف حد ذاا

مان والصينيني، على أنهما أكثر الشعوب اليت عكفت على إعطاء دوهلا العاملية إذ ينظر توينيب إىل الرو
إنّ الرومان والصينيني، كانا على يقني يف أنّ إمرباطوريتيها حتتضنا «: هذه الصفة من قوة السيطرة، يقول

  .5»العامل
لوسيلة اليت اختذت ا لكن هنا تكمن أوىل مظاهر أفول الدولة العاملية ونذير زواهلا، إذ أصبحت احلرب

وبالتايل حفظ دوامها ، على باقي احلضارات 6لتحقيق هذه اخلطوة األوىل من خطوات تقدم احلضارة اهللينية
مواطن الضعف يف النظام اإلمرباطوري «ومل يلبث أن يدوم ذلك طويال، إذ أنّ . باالعتماد على الوسيلة ذاا

   .7»ملتأخرة يف حياة اإلمرباطورية من توترمل تلبث أن انكشفت، مبا انطوت عليه القرون ا
إذا وكما أوعز توينيب ايار احلضارة إىل االهتمام باملكتسبات العسكرية، فسر كذلك زوال الدول 

إنّ فن احلرب وحده، هو الذي «:العاملية، جبعل احلرب مبتغاها األول وركيزا األساسية لبسط النفوذ، يقول
يع فنون السالم، ولكن قبل أن ينهي القاتل إبادة خصومه، فإنّ هؤالء حيرز التقدم على حساب مج

إنّ باستطاعتهم «:، ويواصل توينيب8»يستطيعون احلصول على حتكّم فائق املهارة يف استخدام آالم املبيدة
   .9»اجتياح كل شيء

  
                                                

  .365، ص، فالسفة أيقظوا العامل ؛مصطفى النشار -1

   .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2

3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 250. 
  .278، ص، يف فلسفة التاريخ ؛أمحد حممود صبحي -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 250. 
   

  .47تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -6
  .09، ص، 1968 دط،لبنان،  تاريخ أوروبا العصور الوسطى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، السيد الباز العريين؛ -7
  .143حرب وحضارة، ص،  ؛آرنولد توينيب -8

   .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -9
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القوة لكن مل يكن ويعرض لنا مثاال عن دولة اإلسكندر األكرب، الدولة العاملية اليت عاشت فترة من 
مل تلبث األجماد اليت تبلورت فيها جهود عهدين زاهرين  ... إثر وفاة اإلسكندر« :مآهلا إال الدمار، يقول

وحدها، بل يف  (*)بيد أنّ وقع هذا االيار مل يظهر يف مقدونيا. متتاليني، أن احنلّت إىل فساد وفوضى
  .1»لعاملمجيعها، ويف نصف اجلزء الباقي من ا (*)(*)هيالس

لدولة عاملية ما، أن ينجح يف كبح  (*)(*)(*)هل يستطيع الرئيس اجلوبيتريي«:ويعود توينيب ويتساءل  
  .2»مجاح تلك الشهوة اليت ال تشبع لفتوحات جديدة ؟

لكنه ال يتلقى اإلجابة من هذا الرئيس اجلوبيتريي أو من غريه، وإنما من التاريخ الذي ينبئه بكبوة مل  
 (*)(*)(*)(*)الغالينيأحد وة يف تاريخ أي من هذه الدول، ويظهر ذلك جليا حني يذكر لنا حسرة تعقبها صح

ال تغيب عن أعيننا إال لتعود أكثر  ارفعي رأسك املنتصر يا روما اإلهلية، إنّ النجوم «:وهو يرثي روما
  .3»إنّ القمر ال ينهي دورته إال ليعود بضوء جديد ...بريقا

بعيدا من أرض فلسطني،  Saint-Jérôme ( 345-491)" جريوم"القديس  كذلك يستشهد بقول  
  .4»لقد حوصرت املدينة اليت ملكت العامل بأسره... «: عندما وصله نبأ حصار روما

وليس ذكر هذه األمثلة من طرف توينيب، إال توضيحا ملسألة ايار الدول العاملية، رغم ما ميكن أن   
بالدواء الشايف للمرض الذي تعانيه احلضارة «ذ مل يكن قيام الدولة العاملية اهللينيةحتقّقه من هيمنة أسطورية، إ

  . 5»اهللينية، بل كان ال يعدو أن يكون عقارا ملطفا وقتيا
م  1258إنّ العامل العريب، قد تلقى نفس الصدمة عند سقوط اخلالفة العباسية سنة «:ويضيف توينيب

لصدمة األثر األعمق يف نفوس الشعوب اإلسالمية مقارنة مع صدمة غري أنه على األرجح، كان لتلك  ا
  .6»روما

  

                                                
     .تتقامسه اليوم دولة اليونان و مجهورية مقدونيا و بلغاريا ،إقليم جنوب شرق أوروبا يف شبه جزيرة البلقان: مقدونيا (*)

  .بالد اليونان يف القدمي: هيالس (*)(*)
  .135تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
انظر اتني جلسون، روح . الرئيس اإلله يف امليثولوجيا اليونانية، وهو الذي يسود السماوات و األرض و حيفظهمابيتريي هو الرئيس اجلو )٭)(٭)(٭(

    .336، ص، 1996، 3إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل، مصر، ط :الفلسفة املسيحية يف العصر الوسيط، ترمجة
  .174حرب وحضارة، ص،  ؛آرنولد توينيب -2

  .Gauleفرنسا : إىل غالية نسبة *)(*)(*)(*)(
3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 251. 
4- Id. 252. 

  .266؛ تاريخ احلضارة اهللينية، ص، آرنولد توينيب -5
6- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 252.  
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وذلك راجع إىل أنّ مواطين الدولة العاملية قد اعتربوها اهلدف الذي دف إليه جهود كل البشر، 
من فعكفوا بذلك على تقديسها وإنزاهلا مرتلة الكائن اخلالد ولو أنه أشار يف إحدى حماضراته إىل القوة اليت 

إذ يرى بكل موضوعية  .1»اليت ميكن أن تكسبها البالد العربية إذا توحدت«شأن العامل العريب أن يكوا و
ميكنها أن   أنّ يف اإلسالم مقومات ومكونات جد قوية إذا ما استثمرت متكّن من بناء حضارة إسالمية متكاملة 

دت ضمن نسق بناها كل الدول العربية تلعب دورا رياديا بني احلضارات األخرى خاصة إذا ما توح
  .واإلسالمية

مبنافع هلا أعظم القدر واألمهية يف التاريخ،  ومع ذلك فقد قدمت الدول العاملية فوائد عدة وعادت
ومستعمرات ولغات وأنظمة وقوانني وتقاومي وخدمات مدنية ونقود  تبفضل ماهلا من نظم مواصال

يف اإلطار «األديان العاملية، إذ أنه - كما رأينا -الدول العاملية هووأكثر مستفيد من هذه  .2...وعمالت
واالجتماعي للدول العظمى وبفضله، جنحت املسيحية واإلسالم واهلندوكية واملهايانا، يف أن  السياسي

  .3»تصبح ديانات قائمة بذاا، وتنتشر بعد ذلك يف أصقاع العامل
ديان الوثنية املزامنة لظهورها، قد تبلورت يف ضل اإلمرباطورية املسيحية واأل بأنّ ويوضح توينيب أكثر 

الرومانية، واستفادت بوذية املهايانا من السالم الذي وفرته هلا اإلمرباطورية الصينية، فانبثقت بذلك حضارة 
العربية  وهذا ما أدى إىل ازدهار احلضارة. 4الشرق األقصى، وكذلك اخلالفة العباسية، فعلت باملثل مع اإلسالم

 -وقت من األوقات، إال أنها  ورغم أنّ بعض هذه الدول قد حاول قمع هذه الديانات يف .اإلسالمية
  .         5متكّنت بفضل املؤمنني ا من الصمود بل و االنتشار، إذ تعد أعظم املستفيدين -الديانات
يشبه «نتهى أمرها إىل املوت وهكذا فإن سري االحنالل واألفول الذي الحظه توينيب يف كل حضارة ا  

حرب (ونكسة) فاصل سلمي مؤقت(وجتمع ) فترة األزمنة(هزمية : نغما ذا ثالث ضربات ونصف الضربة
، )زوال األزمة املؤقت(وجتمع ) أزمة داخل الدولة العاملية(ونكسة ) إنشاء دولة عاملية(وجتمع ثان) أشد عنفا

عملية احنالل احلضارة ليبين لنا موقع الدول العاملية منها، ويرى " كلتشارلز فران"هكذا حدد . 6»وأخريا املوت

                                                
  .13؛ من الشرق والغرب، ص، آرنولد توينيب -1
  .265ظوا العامل، ص، مصطفى النشار؛ فالسفة أيق -2

3– TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 279.  
4– Id. 277. 

  .233، ص، التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب ؛ويدجري .ج.آلبان -5
  .181تشارلز فرانكل؛ أزمة اإلنسان احلديث، ص،  -6
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من السنني، ويف رأيه أنه مىت بلغت حضارة ما مرحلة  ةسنة وألف ومائ ةبأنّ هذه العملية تستغرق عادة مثامنائ
  .الدولة العاملية فإنه يكاد يكون من املؤكّد أنها لن تستفيق من جديد

ول العاملية سحرت النفوس والقلوب عرب التاريخ عندما مثّلت مرحلة سالم بالنسبة وجممل القول أنّ الد
وكذلك من خالل إجنازاا  ،للشعوب اليت شهدت ايار حضاراا وعاشت مبرارة أوجاع عصر االضطرابات

  .األسطورية عل الصعيد العسكري خاصة
ة صمود الدولة العامية، فستمر حتما بعصر إال أنّ عرض توينيب للتاريخ أكّد لنا أَنه مهما تطول مد 

أنّ كل حماولة من هذه القبيل، قد كانت يف  إال ،اخلمود، صحيح أنها هدفت يف بادئ األمر ألن تكون أبدية
  .1احلقيقة أمال ومهيا

  دور الدول العاملية يف تبلور األديان العليا  :املبحث الثالث -3
  

القوة واهليمنة شرقا وغربا، فرفعت القيصر إىل مقام الربوبية  بلغت اإلمرباطورية الرومانية درجة من
لقب إله وقررت عبادته مع اآلهلة، ورصدت له شهرا يف السنة ال يزال  ساملعبودة، فأطلقت على القيصر أغسط

وصحب هذا تفاين الشعب يف إقامة الشعائر والطقوس الدينية، ومع أنها انطوت على . معروفا بامسه إىل اليوم
قدر من الشعور الديين إال أنها مل تفد يف وقت الشدة وعند وقوع الضرر، ومل تبذل احللول ملا يتعلّق باحلياة 

  . احلاضرة واملستقبلة من مشاكل
من ... مثل هذه األوضاع، سنحت الفرصة لألديان اآلتية من بالد الفرس وجبال األناضول وسوريا

نه قد حدث يف الوقت ذاته أن أضحى لديانة جديدة التفوق على سائر أعلى التغلغل مبدئيا يف اتمع الروماين، 
يف هذا الوقت مل يعد هناك شك يف . الديانات اليت تنتمي إىل أصل شرقي وكانت هذه هي الكنيسة املسيحية

وقد أثبت ... سوف ينقش صليب املسيح فوق قرص الشمس (*)أنّ مفوضا عن الشمس اليت ال تقهر
، أنه كان بصريا حبقائق عصره، فقرر أن يكون واسطة هذه الثورة املقدرة "قسطنطني"الدردنيلي  اإلمرباطور
يف التقدم عل حساب الوثنية، إذ أغلقت املعابد أبواا الواحد تلو اآلخر  -تبعا هلذا –وجنحت املسيحية. احملتومة

  . يف حني انتشرت الكنائس يف كل مكان
  مذاهبها ؟ وكيف انبثقت من رحم الدولة العاملية اإلمرباطورية الرومانية ؟ فما هي املسيحية ؟ وما هي

  
  

                                                
1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 269. 

، أال يكون حكمه قائما على أساس أنه إله يف حد ذاته، بل باعتباره نائبا عن إله غري آدمي، ال تستطيع أسلحة نآثر أوراليا:  تقهرالشمس اليت ال(*) 
  .264 -263راجع آرنولد توينيب، تاريخ احلضارة اهللينية، ص، . اجلنود أن تنال منه، وكان هذا هو إله الشمس اليت ال تقهر
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  :و مذاهبـها املسـيحية -3-1
  : التعريف باملسـيحية - أ 
  

ذلك أنه  ،عليه السالم Jésus- Christ من كلمة مسيح Christianismeاشتقت كلمة املسيحية         
ومعناها   Messieيذكر آخرون أا جاءت من كلمة املسيامسح باملاء والزيت كما يرى البعض يف حني 

  .املنقض أو املخلص
منوا به وصدقوا باإلجنيل، واملسيحية تبعا آهم مجاعة املسيح أي أتباعه الذين  Chrétiensواملسيحيون   

  .1»هي الديانة اليت يؤمن ا املسيحيون، إنها ديانة من ديانات التوحيد« هلذا
إنّ أول كل الوصايا هي امسع يا إسرائيل، الرب إهلنا رب «:لك قول املسيح عليه السالمالكتاب كذ ويذكر

  . 2»واحد، وحتب الرب إهلك، من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل قدرتك
  .ويف هذا تأكيد واضح من الكتاب على وحدانية اهللا

 تظنوا أين جئت ألنقض الناموس أو ال« :عن قول السيد املسيح" متى"ويذكر كذلك إجنيل  
ما جئت ألنقض بل ألكمل فإين احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف  ،األنبياء

  .3»واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكل
د بوضوح ومعىن هذا أنه بعث عليه السالم ليكمل ما قد أتى به األنبياء الذين سبقوه، وهو ذا يؤكّ

لبين إسرائيل أنه ال جمال لتكذيبه أو مواجهته، ألنّ املنبع الذي استقى منه هو ذاته املنبع الذي استقى منه موسى 
  عليه السالم، أي ذات املنبع الذي يؤمنون به

وأيضا نقرأ يف قوله هذا نوعا من التحذير من خطورة التعرض هلذا اإلهلام الرباين اجلديد وإن حدث  
ون فيها لوحي من عند كانوا يتصد لن يكون مصري املعتدين إال ما كان أجدادهم قد القوه يف كل مرةذلك ف

  .اهللا وتكذيب لألنباء
وإنّ  ،وأما املسلمون فينعتون املسيحيني بالنصارى والعقيدة املسيحية هي عندهم العقيدة النصرانية       

أي التوراة  Ancien Testamentالعهد القدميلدى املسيحيني، يشتمل مع  Bibleالكتاب املقدس 
Torah  اجلديدعلى العهد Nouveau Testament  أي اإلجنيل Evangile.  
    

  
  
  
  .225، ص، موجز تاريخ األديان ؛فيلسيان شايل -1
 .30 -29/ 12 ؛"سمرق"إجنيل  -2
  . 18 -17 /5 ؛"متى"إجنيل  -3
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 Alliance، هي ترمجة سيئة لكلمة Testamentكلمة العهد «أنّ" فيسليان شايل"ويرى 
  .1»واملسألة هنا هي مسألة التحالف بني اهللا واإلنسانية) التحالف(

وقد بعث املسيح عليه السالم يف جمتمع اليهود ويف وقت متادوا فيه يف الفجور وارتكاب املُحرمات،   
م عن األمر باملعروف والنهي عن عن فعل املنكرات واآلثام، وتعطيلهم لشريعة اهللا، وانصرافه«فإنّ ردهم

دفع  ،2»والروحانيات ىل الوقوع يف املعاصي، وإسرافهم يف ذلك على أنفسهم وإنكارهم للروحإاملنكر 
باملسيح عليه السالم لدعوم إىل طريق الرشاد والصالح، إذ كان هدفه تصحيح ما فسد من أخالقهم 

عظيم، كتاب موسى عليه السالم، ألنّ أعماهلم هذه  قد  وتوجيههم لفعل اخلري بصفتهم ممثّلني لكتاب مساوي
، وإنما جاء متمما ملا نزل على يهوهوهو بالتايل مل يستهدف دينهم ومل يكفر بإهلهم . أساءت لتعاليم التوراة

  .موسى من قبله
بل ضربت عليهم الذلّة أين ما ثقفوا إال حببل من اهللا وح« :ويذكر القرآن الكرمي واصفا وضعهم هذا  

من الناس وباءوا بغضب من اهللا وضربت عليهم املسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات اهللا ويقتلون 
  .3»األنبياء بغري حق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

أن يقف اليهود يف وجه السيد املسيح عليه السالم، معلنني له العداء " حممد أمحد احلاج"فال غرابة يرى 
  .4ألنهم قد اعتادوا من قبل على مثل هذا األفعال ،من أنبيائهمرغم أنه منهم ونيب 

املسيحيون بأنّ اهللا هو اإلله  وأساس العقيدة املسيحية هي اإلميان باهللا وبالتايل خمالفة الوثنية، إذ يؤمن  
  . 5سلمنيوامل وإله حممد ،الذي آمن به سيد األنبياء إبراهيم اخلليل عليه السالم وهو ذاته إله موسى واليهود

إذ يعترف القرآن بأنه استمرار للتوحيد املسيحي، بل وألهل الكتاب من يهود ومسيحيني، يقول تعاىل   
الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي  وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال«: يف كتابه العزيز

  .6»ننزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلموأ
  
  
  

                                                
  .227 ،ص السابق،املرجع  ؛فيلسيان شايل -1

                            .53، ص، 1992دط،  مصر، وكتبا ومذاهب، دار االعتصام، القاهرة،.. تارخيا وعقيدة: النصرانية ؛مصطفى شاهني -2
  .112سورة آل عمران، اآلية،  ؛القرآن الكرمي -3
  . 141، ص، 1992، 1ط سوريا، لقلم، دمشق،النصرانية من التوحيد إىل التثليث، دار ا ؛حممد أمحد احلاج -4
  . 62، ص، 1995، 1ط لبنان، الديانة املسيحية، دار الفكر اللبناين، بريوت،: موسوعة األديان السماوية والوضعية ؛ى جنار -5
  .46اآلية،  ؛سورة العنكبوت- 6
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فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرءون الكتاب من قبلك «: ويذكر القرآن كذلك
فهذا تأكيد من القرآن وبالتايل من اإلسالم بصدق ما . 1»لقد جاءك احلق من ربك فال تكونن من املمترين

  .جاء به عيسى عليه السالم ومن سبقه
عات الثالث اليت تنتمي إىل إبراهيم عليه السالم، واليت تؤمن بإله ويعد املسيحيون أنفسهم إحدى اجلما  

أي التوحيد الذي ال  ،3»التوحيد الكامل«ويؤكّد القرآن الكرمي على أنّ عقيدة املسيح هي. 2واحد أحد
وين التوحيد يف العبادة فال يعبد إال اهللا، والتوحيد يف التك«: بقوله" حممد أبو زهرة "يشوبه شرك ويبين ذلك 

فخالق السماء واألرض وما بينهما هو اهللا وحده ال شريك له، والتوحيد يف الذات والصفات فليست ذاته 
  .أي أنها مرتّهة عن مشاة احلوادث، 4»مبركبة

و إذ قال اهللا « :ونستدل دائما من القرآن على أنّ عيسى عليه السالم ما دعا إال هلذا التوحيد الكامل  
أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال سبحانك ما يكون يل أن أقول ما يا عيسى ابن مرمي 

علم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب، ما أ يف نفسي وال ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما
لما توفيتين كنت قلت هلم إال ما أمرتين به أن أعبدوا اهللا ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دامت فيهم ف

ن تعذّم فإنهم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز إأنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، 
   .5»احلكيم

لعيسى عليه السالم يوم القيامة، فهذا النص القرآين ليثبت  -عزّ وجلّ –هذا هو استجواب اهللا  إنّ
وإنّ كلّ ما خيالف هذا النص  - جلّ جالله –الكامل هللا بكل وضوح أنه عليه السالم ما دعا إال للتوحيد 

  .القرآين إنما دخل املسيحية من بعد عيسى عليه السالم
األب واالبن والروح : الثالث  (*)باألقانيم -على خالف ما ورد يف القرآن-فمسيحية اليوم تقول  

ويرون يف ... نيا وبارئ البشر، يعد صورة سامية ال تلحق، خالق الد"اآلب"«القدس، فهم يعتقدون أنّ 
هو الذي " الروح القدس"خملّصا، قصد به أن يرد التاريخ إىل هدفه الذي أراده اهللا منه، ويرون أنّ " االبن"

هي جوهر واحد، وإن اختلفت يف الوظائف واألعمال، فتنسب بعض «فهذه األقانيم الثالث. 6»يطهر الناس
  وينسب الفداء إىل االبن، كما ينسب التجديد والتقديس إىلاخلواص إىل األب كالعناية والرعاية، 

  
                                                

  .94اآليـة،  ؛سورة يونـس -1
  .62املرجع السابق، ص،  ؛ى جنار -2
3- 84ص،  ،1989؛ حماضرات يف النصرانية، الشهاب للنشر والتوزيع، اجلزائر، دط، أبو زهرة دحمم.  
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -4
  . 118 -117 -116اآليات،  ؛سورة املائدة -5

الوجود والعمل، واللفظ يوناين األصل يعين الصفة  واألقنوم حالة يف.يؤمن املسيحيون بأنّ يف اهللا تعاىل، اإلله األحد، ثالثة أقانيم جوهرية أزلية :األقنوم(*) 
  . 194الديانة املسيحية، مرجع سابق، ص،  :راجع ى جنار، موسوعة األديان السماوية والوضعية. أو الشخص

  . 102، ص، يف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيبكالتاريخ و ؛ويدجري .ج .ألبان -6
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هي ثالث مظاهر جلوهر واحد، ليس  أنّ هذه األقانيم" حممد أمحد احلاج"وعلى هذا يضيف  ،1»الروح القدس
  .2مبنفصل وال مبنقسم وال مبجزأ 

 اإلسالم واملسيحية، وبني نّ هذا هو ما يؤمن به املسيحيون وهم ذا يضعون نقاط الفصل الكامل بنيإ        
اإلله الواحد هو رب الكون، وسيد التاريخ، وقد تكلّم باألنبياء، «املسيحية واليهودية كذلك، فقوهلم بأنّ 

يعطي هللا سبحانه وتعاىل صفة اآلدمية، وهذا يعين أنه قد تعرض ملا تعرض إليه  ،3»شخص يسوع وظهر يف
و قوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى «:لصلب عن السيد املسيح يف قوله تعاىلاملسيح من صلب، ولكن ينفي القرآن ا

ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإنّ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهلم به من 
ب املسيح قد ذلك أنّ صل، 4»علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما
 وأرسل حممدا صلى اهللا عليه ،بقي موضع اختالف بني املسيحيني أنفسهم حىت ظهر اإلسالم إىل العامل بنوره

موضحا بالقرآن حقيقة األمر، وهو أنّ املسيح عليه السالم مل يصلب وإنما ألقى اهللا بشبهه على شخص  وسلّم
  .5او أنّ املسيح قد رفعه اهللا تعاىل إليه سليم آخر،

فمسألة صلب املسيح إذا ليست مبسألة مجاعية، إذ أنّ هناك طوائفا من املسيحيني أنفسهم تنفي 
 والبارديسيانيون نالساطرينوسيون والكاربوكراتيون واملر كينيو": مصطفى شاهني"الصلب، منهم يذكر لنا 

   .6والتاتيانيسيون والبارسكاليونيون والبوليسيون
  :شبه املسيح عليه السالم، هو أحد تالمذته وكان الذي ألقى اهللا عليه

«  :أنه عندما أتى اجلنود للقبض عليه" سليمان مظهر"يقول  ،Juda d’Iscariote" يهوذا اإلسخريوطي"
أنقذه اهللا من أيديهم وطهره منهم وألقى شبهه على شخص آخر، هو تلميذه اخلائن يهوذا 

د على مكان املسيح، وأصبح كل من يراه ال يشك البتة يف الذي كان قد دلّ اليهود واجلنو ،7»اإلسخريوطي
وهكذا أُخذ يهوذا وهو يف شبه املسيح، حيث صلب وقتل وجنا املسيح «أنه تلميذ املسيح، بل املسيح ذاته، 

من شرهم، إذ أعلمه اهللا من قبل مبا سيتم، وقد اختفى املسيح عن أعني أعدائه مث رفعه اهللا بروحه وجسده 
8»السماء ا إىلحي.  

                                                
1- 214ص،  املرجع السابق، ؛د أمحد احلاجحمم.  
  .  الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
  .63املرجع السابق، ص،  ؛ى جنار -3
  .158-157اآليات،  ؛سورة النساء -4
5- 302، ص، نفسهاملرجع  ؛د أمحد احلاجحمم .  
  .81املرجع السابق، ص،  ؛مصطفى شاهني -6
  . 415 - 414ص ص، ، 2002؛ قصة الديانات، مكتبة مدبويل، مصر، دط، سليمان مظهر -7
  .415ص،  ؛املرجع نفسه -8
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وملّا كان الصباح، تشاور مجيع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على «:"مىت"يف حني يذكر إجنيل 
ونستخلص من هذا أنّ ، 1»يسوع حىت يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إىل بيالطس البنطي الوايل

  .االستشهادين عن الصلب بعيدان متاما عن بعضهما
ذه النصوص، من شأا أن تغذّي احلقد املسيحي على اليهود، فقرر ه«أنّ" حممد أمحد احلاج"ويرى 

السيما فيما يتعلّق بقضية الصلب، حيث يورد  ،2»اليهود، بذل جهودهم لتغيري هذه النصوص وحتريفها
فبفضل جهودنا، أصبح «:م، يقول التقرير1952سنة  اجلمعية األمريكية اليهوديةمقتطفا عن تقرير قدمته 

ب الربوتستانتية خاليا اليوم من العبارات العدائية احملقّرة لليهود، وقد توصلنا إىل نتائج من الكت 58%
  .وهذا دليل قاطع على تورطهم، 3»الكنائس الكاثوليكية، إال أنّ ذلك كان على نطاق أضيق مماثلة يف

ح، لكن البد من إذا خنلص إىل أنّ فكرة األقانيم الثالث هي اخللفية املؤسسة لفكرة تأليه املسي  
قانون " أوىل نقاط اإلميان املسيحي اليت تفتتح «التأكيد قبل أن نعرض نقطة أخرى أنّ اإلميان باهللا الواحد هو

نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، : "، الذي يتلوه املسيحيون صبحا ومساءا يف صالم، فيقولون"اإلميان
آب : بإله واحد يف ثالث أقانيم  فهذا اإلميان هو اإلميان ،4»"خالق السماء واألرض، كل ما يرى وما ال يرى

  .وابـن وروح قدس
مسيحية اليوم  بأنّ" شارل جينيبري"ولكن جند من املسيحيني ذام من ينتقد هذه الفكرة حيث يرى 

بكل ما حتتوي عليه من عقائد وطقوس وشعائر، غريبة وبعيدة كل البعد عن رسالة السيد املسيح عليه 
  .5مالسال

 عبد اهللاوذلك عندما قام بترمجة كلمة  ،منذ أن دخلها القديس بولس ويضيف موضحا أنها تبدلّت 
 طفل، رغم أنّ اخليار كان أمامه ما بني كلميت طفلىل كلمة إاليت كان غالبا ما يذكرها املسيح عليه السالم 

طفل اهللا ومنه أصبحت العبارة  طفل واختار بولس أن يترمجها بكلمة - 6 جينيبري شارل"يوضح أكثر  - خادمو
  .7»هائال يف املسيحية اوكان لذلك تغيري«

  
  

                                                
  .1 /27؛ "متى"إجنيل  -1
2- 156املرجع السابق، ص،  ؛د أمحد احلاجحمم .  
  . الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه  -3
  .61ى جنار؛ املرجع السابق، ص،  -4
  .08، دت، ص، 3ط مصر، رة،عبد احلليم حممود، دار املعارف، القاه:املسيحية نشأا وتطورها، ترمجة ؛شارل جينيبري -5
  .135املرجع نفسه؛ ص،  -6
  .08 ص، نفسه؛ املرجع -7
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وأما الركيزة الثانية يف العقيدة املسيحية فهي فكرة التجسد، وهي من أهم العقائد يف اإلميان املسيحي 
لمة اهللا أوحيت إنّ رسالة اهللا أو ك« :حيث يؤمن املسيحيون بأنّ رسالة اهللا األزلية جتسدت يف شخص املسيح

بل جيسد وحي اهللا، إنه وحي اهللا، ويف ذلك " موحى"يف يسوع اإلنسان، وعليه فإنّ املسيح ال ينقل كتابا 
  .1»اختالف أساسي بني املسيحية واإلسالم

تعرض  وأما األمر الثالث الذي تقوم عليه هذه العقيدة فهو الفداء، حيث أنّ املسيح عليه السالم قد  
من أجل خالص  أي أنه ضحى، 2كوا راجعة إىل إرادة األب، وبتلك اآلالم حما خطايا العامل آلالم الصلب،

  .3كل البشر
قدم يسوع حياته قربانا «فقد  ،4»هو ذا محل اهللا الذي يرفع خطية العامل«":يوحنا"يقول إجنيل 

  .5»لشعبه دون أن يلجأ إىل العنف حىت رد الدفاع عن النفس
الكرمي قدم إبراهيم عيه السالم ابنه إمساعيل ذبيحة هللا، غري أنّ اهللا قد من عليه بكبش عظيم  ففي القرآن  

فداءا إلمساعيل، ويف العهد القدمي قدم عليه السالم ذبيحة هللا كبشا عوضا عن ابنه إسحاق، أما يف العهد 
وفكرة اخلطيئة ، 6فسه على الصليبكان املسيح هو ذاته احلمل الذي رفع خطيئة العامل، بتضحيته بن اجلديد،

املوروثة واليت تعترب إحدى أسس العقيدة املسيحية احلاضرة، هي فكرة جاء ا بولس من البيئة الفلسفية اليت 
  .7نشأ فيها 
أوال  Evangile إجنيلوقد دونت هذه العقيدة األناجيل األربعة اليت اعترفت ا الكنيسة، وكلمة   

، وقد قام املسيح باستعارة الكلمة املقابلة هلا يف اللغة Bonne nouvelleاخلرب السعيد ذات أصل يوناين وتعين 
وعلى الرغم من أنه يوجد ما ال يقل عن ستني إجنيال، إال أنه مل يعترف إال ". إجنيل"العربية ومنه أتت كلمة 

، Luc لوقاوإجنيل  ،Marc مرقس، وإجنيل Matthieu متىوهي إجنيل  ،8بأربعة منها كأناجيل شرعية 
  .Jean 9 يوحناجنيل إوأشهرهم 
–، فلم تعترف به الكنيسة ولعلّ سبب ذلك هو ما ذكره يف هذه اآلية Barnabé برناباأما إجنيل  

مرحبا بك يا « :عن رد فعل السيد املسيح عندما أقبل الناس عليه يسجدون له كما يسجدون هللا - مثال
                                                

  .80املرجع السابق، ص،  ؛ى جنار -1
  . 102ص،  ؛ويدجري .ج .آلبان -2
  . 89املرجع نفسه، ص،  ؛ى جنار -3
  . 29 /1 ؛"يوحنا "إجنيل  -4
  .246تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -5
  .95، ص، نفسه املرجع ؛جنارى  -6
7- 145املرجع السابق، ص،  ؛د أمحد احلاجحمم .  
  .229املرجع السابق، ص،  ؛فيلسيان شايل -8
  . 211، ص، 1990عصام الدين حممد علي؛ وقفة بني أصحاب الديانات وأنصار املذاهب، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر،  -9
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انصرفوا عين أيها اانني، ألني أخشى أن تفتح األرض «: لك ورهم  قائالفاضجر قلبه من مساع ذ ،1»إهلنا
فهذا الكالم املمقوت، هو أحد ركائز العقيدة املسيحية اليوم بل  ،2»لكالمكم املمقوت فاها وتبتلعين وإياكم

  .وأمهّها
ام السماء وأشهد إني أشهد أم« :عن السيد املسيح برناباعن إجنيل " عبد الغين عبود"وكذلك يذكر 

كل ساكن على األرض، أني بريء من كل ما قال الناس عني، من أني أعظم من بشر ألني بشر، مولود 
وهذا يكاد يطابق ما ذُكر يف ، 3»من امرأة وعرضة حلكم اهللا، أعيش كسائر البشر عرضة للشقاء العام

  .4»وربكم ن اعبدوا اهللا ربيأقلت هلم إال ما أمرتين به  ما« :"القرآن"
، ذلك أنه نقل احلقيقة كما نقلها برناباإنّ هذا من دون شك هو السبب يف رفض  االعتراف بإجنيل  

  .اإلسالم وبالتايل تناىف بوضوح مع كل ما جاءت به األناجيل األخرى
 الذي يعترب«، واملتمثّل يف اختالفه مع بولس برناباوهناك سبب آخر أيضا لعدم االعتراف مبا كتبه   

املصدر األساسي من مصادر احنراف النصرانية عن توحيدها، والذي كان يتخلّى عن العقيدة النصرانية 
، وال غرابة يف أن يصدر مثل هذا التعريف 5»لتالؤم دعوته األمم الوثنية، فنادى بإلوهية عيسى عليه السالم

ريعة لتضليل كثريين بدعوى واآليات اليت اختذها الشيطان ذ«: بقوله برناباعن يهودي، ويشهد عليه 
والذين ضلّ يف عدادهم أيضا بولس، الذي ... التقوى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعني املسيح ابن اهللا

ال أتكلم عنه إال مع األسى، وهو السبب الذي ألجله أسطر هذا احلق الذي رأيته ومسعته أثناء معاشريت 
ن أوكل إليهم املسيح مهمة نشر تعاليم اإلجنيل الصحيحة، يف هو أحد الرسل الذي برنابا، وذلك أنّ 6»ليسوع

بكتابة هذا اإلجنيل لينقل  برناباحني أنّ بولس فلم يقابل املسيح ومل يره قط، ونتيجة ملا افتراه بولس، قام 
  . احلقيقة للناس

ك ولكن هناك من املسيحيني، من ينتقد حتى هذه األناجيل املعترف ا من طرف الكنيسة ويش  
متى ولوقا ومرقس، يف رأي : بالدليل والربهان عن تضارب رواياا، من ذاك عدم توافق األناجيل الثالث

، 7»فرقا واضحا يف اللهجة واختالفات عقائدية جدية«: ، إذ يقول بأنه يرىيوحناوإجنيل " فيسليان شايل"
                                                

  .75ص، ، 1974، يناير 1سيحية و اإلسالم، دار الفكر العريب، القاهرة، مصر، طاملسيح و امل ؛عبد الغين عبود -1
  . 76ص،  ؛املرجع نفسه -2
  .الصفحة نفسها نفسه؛املرجع  -3
  .117سورة املائدة، اآلية،  ؛القرآن الكرمي -4
  .294حممد أمحد احلاج؛ املرجع السابق، ص،  -5
  .284املرجع نفسه؛ ص،  -6
  .230ملرجع السابق، ص، ا ؛فيلسيان شايل -7
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املسيح  يل املتوافقة، أنّ رسالةمثال ذلك أنك ترى يف األناج«وهذا ما يكشف عددا من التناقضات،   
مل تدم إال سنة واحدة، لكنها تصبح ثالث سنوات يف إجنيل يوحنا مث إنّ نشاط املسيح يربز يف اجلليل، 

وهذا تضارب واضح، ولكن قبل أن حنكم على  ،1»بصورة خاصة أما يف إجنيل يوحنا، فكان يف منطقة يهوذا
يف شأن عدم توافق األناجيل، حيث أنّ كُتاا وجدوا أنفسهم أمام " شارل جينيبري"كذلك ما قاله  هذا نورد

  .مادة تارخيية صعب مراسها
فمجموعات احلكم مل تكن تلتزم يف دقة بالظروف واألحداث اليت أنطقت املسيح ا، واختلف « 
ان األمر فيما يتعلّق بالروايات من كتيب آلخر، وكذلك ك - الذي مل يقم على أساس طبيعي -سردها

  .2»اخلاصة بالسرية نفسها، فهي ال حتكي سوى فصول ومقتطفات من حياة املسيح ال رابط بينها
مل يلتمسوا «إذ يتبين من هذا بوضوح اختالف التفاصيل باختالف الرواة، مما جيعلنا متيقنني بأنهم   
، وال يتوقف 3»وخطّته اخلاصة يف تنسيق وترتيب مؤلّفهبل على العكس من ذلك اتبع كل هواه ... احلقيقة

لنلحظ يف ثنايا هذه السرية اإلجنيلية، نقصا كثريا وفجوات خطرية، «عند هذا، بل يقرر أننا " شارل جينيبري"
  .4»نلحظها حتى يف إجنيل مرقس، الذي بلغ به احلرص، أن حتاشى احلديث عن مولد عيسى وطفولته

، "شارل جينيبري"و" فيلسيان شايل: "لتبيني يف النقص من طرف مسيحيني من أمثال فعندما يأيت هذا ا  
وهذا ما يفسر الكثري من مواطن . فهذا أكرب دليل ميكن أن نتخذه، لنثبت أنّ النص احلقيقي لإلجنيل قد فُقد

أو أنّ قصة حياة  هل وجد املسيح حقّا؟«: الغموض اليت تشوب هذه العقيدة، مما ترك الفرصة ملن يقول مثال
أسطورة من األساطري، شبيهة خبرافات كرشنا،  - مؤسس املسيحية ومثرة أحزان البشرية وخياهلا وآماهلا

  .5»...سوأوزيريس، وأتيس و أدوني
صحيح أنّ كل األديان معرضة للهجوم عليها باألدلة والرباهني لكن الديانة املسيحية، كانت يف كثري   

ثل هذا التشكيك، ذلك ألنها ديانة احلضارة املسيطرة على العامل اآلن، احلضارة من األحيان بعيدة عن م
  ".ول ديورانت"الغربية، غري أنّ هذا مل ينقضها من التشكيك واالنتقاد الالذع، مثل ما أوردناه عن قول 

  :يف قاموسه العقيدة املسيحية واليت تتلخص يف" حسني علي محد"ويوجز لنا 
  .أب و ابن و روح قدس: إله واحد يف ثالث أقانيماإلميـان ب -      

                                                
  .الصفحة نفسها ؛املرجع السابق -1
  .37شارلر جنيبري؛ املرجع السابق، ص،  -2
  .املرجع نفسه؛ الصفحة نفسها -3
  .38املرجع نفسه؛ ص،  -4
 ،دط مصر، ر ، القاهرة،د بدران، اجلزء الثالث، الّد الثالث، جلنة التأليف والترمجة والنشحمم: قصة احلضارة، ترمجة  ؛ول ديورانت -5

  .203 -202، ص ص، 1956
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  .اإلميـان بالدينونة -  
 .اإلميـان بالصلب، واختاذ الصليب شعارا هلم -
 .الصوم والصالة والعماد واالعتراف، وقد خالفهم يف بعضها الربوتستانت -
 .بتوليــة مريـم -
 .استحـالل أكل حلم اخلرتيـر -
  .1 واالقتصار على زوجة واحـدة -

أنّ هذه الديانة قد انطلقت من أرض فلسطني منذ حنو  ،وخنلص من هذا العرض للتعريف باملسيحية
األلفي سنة ورغم مالقاة نبيها عيسى عليه السالم الكثري من العراقيل اليت كانت حتول دون نشره لتعاليم اإلجنيل 

 أو يضيف على ما أتى به موسى عليه السمحاء، إال أنّ تعرض اليهود هلا ورفضهم لفكرة أنّ املخلّص سيغري
السالم، دفعهم أكثر لقطع الطريق أمام املسيحية وخاصة بعد تبشريها بالنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهذا 

كذلك تعرض اإلجنيل للكتابة من طرف العديد وفقدان النسخة األصلية أو . قما مل يقبله اليهود على اإلطال
إنا حنن نزلنا الذّكر «: ة، يف حني أنّ القرآن حفظ كما هو لقوله تعاىل يف سورة احلجرأنها دونت أصال حمرف
  .2»وإنا له حلافـظون

  
  :نشأة الكنيسة و انبثاق املذاهب املسيحية -ب 
  

جاء السيد املسيح عليه السالم إذا بتعاليم جديدة، فاقت يف قوة استحالة الناس إليها أشد أساليب القهر 
و حيل الكهنة اليهودية يف خداع الناس، ذلك أن ميارسها الرومان على شعب اإلمرباطورية يف فلسطني، اليت كا

من جمرد احللم بالعيش يف كنفها، كاحملبة واإلخاء  -وقتذاك-أنها محلت معانيا جديدة ومفاهيم يئس الناس
  ...واملساواة والعدل والسالم

ري السعادة تلك، يف جتمع له ذات يوم على أحد التالل القريبة من ومجل السيد املسيح عليه السالم  تباش  
ووقف  - "اندراوس"وأخوه " بطرس"أين كان يقيم مع حوارييه -على شواطئ حبرية اجلليل كفر ناحومقرية 

، وتتضمن هذه املوعظة أهم تعاليم "مبوعظة اجلبل"أمام الناس وألقى عليهم يف ذلك اليوم ما عرف فيما بعد 
   .3يل اليت تترفع عن تعاليم الكهنة واحلاخامات الذين سبقوهاإلجن

للسيد املسيح عليه السالم، يقول اإلجنيل أنّ  Béatitudesهذه الطوبيات " متى"ويذكر لنا إجنيل 
  :ملا رأى اجلموع صعد إىل اجلبـل، فلما جلس تقدم إليه تالميذه ففتح فاه وعلّمهم قائال «يسوعا

  .روح، ألنّ هلم ملكوت السماواتطـوىب ملساكني بال
                                                

  .211، ص، 1998، 1حسني علي محد؛ قاموس املذاهب واألديان، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط -1
  .         09، ؛ اآليةاحلجر سورة -2
  .394سليمان مظهر؛ املرجع السابق، ص،  - 3
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  .طـوىب للحزانـى ألنهم يتعـزون  
  .، ألنهم يرثـون األرضءطـوىب للو دعا  
  .طـوىب للجياع و العطاش إىل البر، ألنهم يشبعون  
  .طـوىب للرمحاء، ألنهم يرمحون  
  .طـوىب لألتقياء القلب، ألنهم يعاينون اهللا  
  .أبناء اهللا يدعونطـوىب لصانعي السالم، ألنهم   
  .طـوىب للمطرودين من أجل البر، ألنّ هلم ملكوت السماوات  
  .طـوىب لكم إذا عيروكم وطردوكم، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبني  
  .1»فإنهم هكذا طردوا األنبياء الذين قبلكم . افرحوا و للوا، ألنّ أجركم عظيم يف السماوات  
    

وقد أكّد عليه السالم ذه " متى"لمات السيد املسيح عليه السالم املستمدة من إجنيل كانت هذه إذا ك
من  ناملوعظة، عن التباعد الكبري بني ما جاء به وبني ما يقوم به الكهنة من اليهود، أو ما يأمر به الوثنيو

، من خمالفات أخالقية الرومان أن يقوم به شعب فلسطني وغريه من شعوب اإلمرباطورية الرومانية آنذاك
وإنما كانت هذه الكلمات، كلمات تشد األزر وتبشر أهل األخالق الطيبة مبا . وعبادات وثنية وما إىل ذلك

  .هلم من أجر
كان مجيع املؤمنني معا، «حول بعضهم بعضا حيث -بعد رفعه عليه السالم -وقد التف أتباع املسيح  

عون أمالكهم وأمتعتهم ويوزعوا على اجلميع، على حسب وكان كل شيء مشتركا بينهم، وكانوا يبي
حاجة كل واحد، ويالزمون اهليكل كل يوم بنفس واحدة ويكسرون اخلبز يف البيوت ويتناولون الطعام 

أي باقي الذين مل يؤمنوا بعد من  ،2»بابتهاج ونقاوة قلب، مسبحني اهللا ونائلني حظوة لدى مجيع الشعب
تصمت هذه الطبقة املقهورة من الناس مبا جيء به إليها من قانون إهلي ولقد كانت هذه فقد اع ،يهود ووثنيني

  .3اجلموع من املسيحيني األوائل تترصد عودة املسيح القريبة، وملّا تأخرت هذه، بدأت الكنيسة يف االنتظام
ة السيد املسيح عليه السالم إذا ما مهد هلذه املؤسسة من أجل أن تقوم هو احتاد املسيحيني عمال بوصي        

املوعود كان هذا التشكّل ضروريا من أجل احلفاظ أوال، على تعاليم اإلجنيل املوروثة،  املسيافانتظارا لعودة 
  العامل، فإنها إذا ما انتشرت الكنيسة يف«:يقول أحد القديسني على لسان توينيب ،وثانيا، من أجل نشرها

                                                
  .12 -1/ 5؛ "متى"إجنيل  -1
  .256السابق، ص، املرجع  ؛فيلسيان شايل -2
  .257ص،  ؛املرجع نفسه -3
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  .1»ة، أفضل هلا من أن تبقيها حتت سقف واحدستحفظ وتصون تعاليمها بكل مهّ
ويريد توينيب من إيراد هذا القول أن يبين أمهية احلرص على انتشار الكنيسة يف العامل، ألنّ ذلك 

هاربني إىل تساحمها من بطش احلكّام وأويل األمر،  ،سيكسبها قوة من كل مكان بانضمام مجوع الناس إليها
وبالتايل تعرض حقائقها، وتنشرها، وتنال املوافقة  أيه، إذا ما ازداد عدد مناصريهاوهذا ما سيحفظ هلا البقاء بر

وأراد توينيب من هذا أن يبين أنه على قدر ما تتعدد . 2من كل مكان، خري من أن تفعل ذلك بلسان واحد
ة يف حماولة وتكتسب بذلك أكثر من جبه. لغات الكنيسة، على قدر ما تنتشر العقيدة املسيحية أكثر فأكثر

  .أوىل لتخطّي سيطرة اإلمرباطورية الشديدة القسوة
ووجدت هذه األمنية صدى طيبا، وانظّم « وقد متنى أتباع املسيح عليه السالم عودته املرتقبة يف زمام     

 ونظّم زعماء الطائفة أتباعهم وأقاموا بينهم جمتمعا سمي مبجتمع ...(*)الكثريون إىل الطائفة اجلديدة
حيث كان البد من تعميد كل من يرغب يف االنضمام إىل هذه اموعة اخليرة، وبالتايل اعتناق  ،3"األخيار"

ليعمده، حيث  Jean- Baptiste (*)(*)"يوحنا املعمدان"املسيحية، عمال بسنة املسيح عليه السالم الذي قصد 
دوا أو يعمعمم اخلاصة ليحوض السباحة هو املكان  وكان احلمام أو«دوا كان املسيحيون جيتمعون يف بيو

تعين حوض السباحة وكلمة " جرن املعمودية"ويف األصل اليوناين، فإنّ كلمة  (*)(*)(*)الذي مينح فيه العماد
  .4»تعين الغطس" العماد"

  

                                                
1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 286.   
2- Id.  

الكتبة املسيحيني األولني، الذين اتبعوا :تتضمن هذه الطائفة اجلديدة، أي مجاعة املؤمنني األوائل اليت زامنت القرون الثالث األوىل :الطائفة اجلديدة (*)
ولئك الذين أوكل إليهم السيد املسيح، نشر تعاليم اإلجنيل اليت لقّنها هلم قبل أن يرفع فعرضوا على الناس التعليم الديين املوروث طريقة الرسل وهم أ

ئة من ويف مطلع القرن الثاين اعتنق الديانة املسيحية ف –".اآلباء الرسوليني"بأسلوب بسيط، أودعوه مؤلفات وجيزة أو رسائل شخصية، فأطلق عليهم اسم 
ومل يكن  - ".اآلباء املدافعني"الوثنيني املثقّفني، فسخروا أقالمهم ومواهبهم للدفاع على الديانة املضطهدة وتنوير الوثنيني أصحاب النوايا احلسنة، فسموا 

ملعتقد املسيحي فهما صحيحا فنشأت عن دوما لدخول هؤالء الوثنيني يف الكنيسة النتائج الطيبة فقد كانت ديانة الكثريين منهم سطحية، إذ مل يفهموا ا
ورأى بعض املسيحيني املثقّفني  - "اآلباء اجلدليني"تأليفهم بدع كثرية، أرغمت بعض اآلباء على الدفاع عن صحة العقيدة املسيحية وسالمتها فحملوا لقب 

إىل معطيات الفلسفة اليونانية، فانكبوا على دراسة الدين املسيحي  فيما بعد أنّ أجنع وسيلة حملاربة البدع هي سبك احلقائق املسيحية يف قوالب علمية تستند
راجع ى جنار املرجع السابق، ص ص،  .الذي ازدهر أثناء القرن الثالث بني علماء مدرسيت اإلسكندرية وأنطاكية" الالهوت العلمي"وأخرجوا للناس 

149 - 150.  
  . 419، ص، قصة الديانات ؛سليمان مظهر -3

 .عليه السالم" حيىي"حنا املعمدان هو النيب يو (*)(*)
أول األسرار وأساسها الذي ال بد منه للدخول يف اجلماعة املسيحية، يقوم عادة على تغطيس كلّي أو على األقل برش املاء على الرأس، : العماد (*)(*)(*)

القديس بولس ميثّل التغطيس موت املسيح ودفنه، ويرمز اخلروج من  وحسب. ويتبع ذلك سر املبايعة الذي به ينال املؤمن موهبة الروح القدس الكاملة
  .112 - 111، ص ص، نفسهراجع ى جنار، املرجع . املاء إىل القيامة باالحتاد معه

  .34، ص، 2000، بريوت، لبنان، دط، Edito Crepsاملسيحية،  :مجيل مدبك؛ موسوعة األديان يف العامل -4
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 .(*)Didachéويتم ذلك وفق الذيذاخة 
بكنيسة "«ومسوا " باألخ واألخت"د وإنّ هذا اجلمع من الرجال والنساء هم الذين عرفوا فيما بع  
 30، أي الرسل وأجيال املسيحيني األوائل، ومتتد احلقبة املعنية على وجه التقدير بني سنة "الرسولني

 وقد اجتمعوا على فعل اخلري، من التصدق على الفقراء والبائسني ومساعدة احملتاجني وغريها من. 1»م100و
تتنامى شيئا فشيئا، مما أدى باليهود إىل توخي احلذر منهم وحماولة إزالتهم  األعمال الطيبة، فبدأت قوم هذه

  .من الوجود، فتزول بذلك التعاليم اليت جاءت يف نظرهم لتحجب تعاليم  التوراة
حفيد  Gamaliel مجاليل«:وقد حفظ التاريخ رد أحد اليهود ألدى إخوانه عن املسيحيني حيث قال  
تنحوا عن هؤالء الناس ودعوهم وشأم،  ...، الذي كان يسوع يعجب بتعاليمهالكبري" هليل"احلاخام 

عند اهللا كما يدعون  من فإذا كان عملهم وتعاليمهم هي تعاليم البشر، انتهت إىل ال شيء، أما إذا كانت
عة وهذا ما يحفظ ألولئك اليهود القالئل الذين حافظوا على شري. 2»فإنكم ال تستطيعون القضاء عليها

موسى، وكانوا على علم واف بالكتاب فأدركوا صحة ما جاء به املسيح عليه السالم، وألنهم كانوا قلّة 
  .ولشدة بأس اليهود كافة مل يذكر هلم دور كبري إال ما ذُكر مثال عن هذا احلاخام

اهللا ال إله إال «: يف حني أيد القرآن اإلجنيل و التوراة معا، وذلك يف اآلية الكرمية من سورة آل عمران 
هو احلي القيوم نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة واإلجنيل من قبل هدى للناس 

  .3»وأنزل الفرقان
يستطيع اإلنسان أن جيد فيها النور، «فكون بذلك املؤمنون األوائل مؤسسة بشرية وإهلية معا حيث  

قد أطلق عليها  وهذه املؤسسة الفريدة آنذاك يف تصميمها، 4»والغفران، والنعمة، للتسبيح مبجد اهللا
اجتماع "أي كنيسة وتدلّ على  *)(*)(Ekklesiasاألوائل الناطقون باللغة اليونانية تسمية  املسيحيون
  .5يف اللغة اليونانية"الشعب

                                                
، وضع يف بداية القرن الثاين للميالد يف سورية، و هو يتضمن دستورا أخالقيا، حول "للمرسلني"هي عبارة عن كتاب  Didaché:  الذيذاخة (*)

الديانة املسيحية،  :راحع مجيل مدبك، موسوعة األديان يف العامل. و كذلك تعليمات طقسية و رعوية - أي طريقي احلياة و املوت - "الطريقني"موضوع 
  .34 - 33مرجع سابق، ص ص، 

  .143، ص، الديانة املسيحية: موسوعة األديان السماوية و الوضعية جنار؛ى  -1
  .419سليمان مظهر؛ املرجع السابق، ص،  -2
  .4-3-2القرآن الكرمي؛ سورة آل عمران، اآليات،  -3
  .106ى جنار؛ املرجع نفسه، ص،  -4

(*)(*) Ekklesias  :هي Ecclésia  ى جنار، املرجع نفسه، الصفحات،  .ثيناالشعب قدميا يف أ أي جملس 108 -107 -106انظر.  
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛ى جنار -5
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لوكي، أمة وأما أنتم فجنس خمتار، وكهنوت م«:الرسول األوىل يف هذا الشأن" بطرس"وتذكر رسالة 
مقدسة، شعب اقتناء، لكي ختربوا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب، الذين قبال مل تكونوا 

« :وتواصل الرسالة ،1»شعبا، وأما اآلن فأنتم شعب اهللا الذين كنتم غري مرحومني وأما اآلن فمرحومون
  . 2»فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب

اإلجنيل لكي ينتظم املؤمنون وفق جمموعة حمايدة، وميثّلوا تعاليم السيد املسيح عليه ويف هذا دعوة من 
ألنهم ذكرت . السالم أحسن متثيل، وهذا ما فعلوه بالفعل، بإنشائهم هذا التكتل املعنوي يف بدايته

ألنكم كنتم  ...خطواته هلذا دعيتم، فإنّ املسيح أيضا تألّم ألجلنا، تاركا لنا مثاال، لكي تتبعوا« :الرسـالة
فوصية املسيح عليه السالم بااللتفاف  ،3»كخراف ضالة، لكنكم رجعتم اآلن إىل راعي نفوسكم وأسقفها

واالحتاد، هي اخللفية اليت اعتمد عليها أنصاره فيما بعد، مشكّلني الكنيسة، حسب ما يرويه العهد اجلديد من 
  .الكتاب املقدس

ملؤمنون حتت لواء العقيدة املسيحية وحتت لواء هذا التمثيل أصبحوا شعبا جديدا، شعبا وبعد أن انظّم ا         
هذا الشعب اجلديد هو الذي رمزت إليه كنيسة الربية يف . يعبد اهللا الواحد وليس شعبا يقدم القرابني لألوثان

ل، نبيا مثلي سيقيم هذا هو موسى الذي قال لبين إسرائي«: الكتاب املقدس، حيث ورد يف أعمال الرسل
لكم الرب، إهلكم من إخوتكم له تسمعون، هذا هو الذي كان يف الكنيسة يف الربية مع املالك الذي كان 

أي أنّ هذا التجمع املسيحي، هو الكنيسة التالية بعد الكنيسة األوىل يف ، 4»يكلّمه يف جبل سيناء ومع آبائنا
تعاليم السيد املسيح عليه السالم، هو الذي إذا الذي بشر به عهد موسى عليه السالم، وجتمعهم هذا حول 

  .موسى عليه السالم، فيما ورد من اآلية
أي جمموعة  ، 5»، سلطة كنسية موحدة"كنيسة"تنطوي حتت كلمة «:ويوضح لنا توينيب أكثر ويقول

 ، تعين"كنيسة"فلفظة «عليهمن البشر التفّت حول جمموعة معتقدات دينية وختتص ا العقيدة املسيحية هنا، و
معناها األول واألساسي؛ وهو مجاعة املسيحيني ال البناء حيث تقام شعائر العبادة، وال األطر التنظيمية اليت 

، من هنا إذا نستشف  6»"مسجد"عند املسلمني ال كلمة " أمة"تطورت على مر األيام، وهي توازي كلمة 
  .سد كبناء تقام فيه الطقوس املسيحية، قبل أن يتجكنيسةاملعىن األول لكلمة 

                                                
  . 10 -9/ 2؛ رسالة بطرس األوىل -1
  .13 ؛اآلية -2
  .25 - 21؛ اآلية -3
  .38 -37 / 7؛ أعمال الرسل -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 319. 
  .106، ص، الديانة املسيحية: األديان السماوية و الوضعيةموسوعة ى جنار؛  -6
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وحدث يف «:ويذكر العهد اجلديد تعرض الكنيسة ذا املعىن األول لالضطهاد املرير، يقول الكتاب
ذلك اليوم، اضطهاد عظيم على الكنيسة اليت يف أورشليم، فتشتت اجلميع يف كور اليهودية والسامرة، ما 

لى الكنيسة وهو يدخل البيوت وجير رجاال ونساءا، ويسلّمهم فكان يسطو ع (*)وأما شاول... عدا الرسل
، أيضا 2»تلك هي الكنيسة«هنا، هو جتمع املسيحيني املعنوي،  كنيسةإذا فاملقصود من  ،1»إىل السجن

حياة اهللا اليت أتت باملسيح، وبالروح «:اليوم، حيث ال يزال هذا املعىن األول سائدا إىل جانب الكنيسة البناء
الرب املُحيي، تنسكب يف قلوب البشر فتجعلهم أبناء اهللا وهياكل للروح القدس، أي توحدهم  القدس

فهكذا هو مفهوم املسيحيني اليوم  ،3»باهللا، وتوحدهم بعضهم ببعض وتصيرهم جسدا واحدا للمسيح
  .كذلك للكنيسة

 - لقرن الثالث ويعد البيتأما الكنائس باملعىن اإلنشائي، فقد بدأت إقامتها ابتداءا من منتصف ا«و  
أقدم بناء ) م250 حنو عام(ر الفرات على Doura Europos" أوروبوس- دورا"الذي يف  - الكنيسة

يف الفاتيكان، " بطرس"أي أقدم كنيسة ولو أنّ هناك من يشري إىل أنّ كنيسة القديس  ،4»مسيحي معروف
  .هي أوىل الكنائس

ألمر، أي يف مطلع القرن الثاين بالتحديد، على بيوت كان يهبها وهذا بعدما اقتصرت العبادة يف بادئ ا  
  .املسيحيون األوائل ليتم فيها التجمع وتقام فيها العبادة أيام االضطهاد

فالصورة اليت نقلها الكتاب املقدس عن حترش القديس بولس باملؤمنني قبل أن يصبح قديسا   
ؤمنني املسيحيني، رافضني بذلك قيام ما مسي بكنيسة مسيحية للمسيحيني، توضح جبالء، بغض اليهود من للم

  .على أرضهم
ومل تنتشر الكنيسة ذا املعىن األول، خارج القُدس انتشارا واسعا، إال بعد االضطهاد الذي تعرض له   

هد أول الشهداء املسيحيني، الذي قتل رمجا باحلجارة على يد اليهود والوثنيني، يش Stéphane" استفانوس"
أيها الرب : فكانوا يرمجون استفانوس، وهو يدعو ويقول ...وأخرجوه خارج املدينة ورمجوه«:العهد اجلديد

يسوع اقبل روحي، مث جثا على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم، يا رب ال تقم هلم هذه اخلطية، وإذ قال 
أشد من حتدى وواجه  أي أنّ ،6»وكان شاول راضيا بقتله«:ويواصل الكتاب. أي استشهد ،5»هذا رقد

  .الكنيسة املعنوية كان شاول اليهودي و سجل عليه ذلك يف أعمال الرسل

                                                
  .هو االسم اليهودي للقديس بولس: شاول(*)
  .3-1/ 5أعمال الرسل؛  -1
  .103السابق، ص،  ؛ املرجعى جنار -2
 .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3
  .34ص، املسيحية،  :موسوعة األديان يف العامل ؛مجيل مدبك -4
  .60 -59 -58/ 7 ؛لأعمال الرس -5
6- 8/01.  
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وخالل القرنني األولني، أصبح هنالك تسلسل يف املراتب هلذه اموعة املؤمنة، حيث كلّف كل فرد   
 (*)Presbytérienفهناك رؤساء بالعمر «،بدور معين، البد أن يقوم به بصفته عضوا يف اتمع اجلديد

وبدأت تتنامى أدوار هؤالء شيئا فشيئا، وكلّها موجهة خلدمة الطبقة املقهورة،  .Episcopi«1 ومراقبون
  .ألجل النهوض ا وتعزيز قوا

وأصبح واحد من  ...تزايدت أمهية الربيسبيتريات واإلبيسكوبات« و ابتداءا من القرن الثاين  
، وعندئذ أصبح األسقف هو اخللف الوحيد (*)(*)فرد وحده بلقب أسقفوان ...املديرين رئيسا للكنيسة

وأما القس، فتركز عمله يف . وكان عمله مرتبطا باألسقف ،3»اخلادم املساعد«وأما الشماس فهو، 2»للرسل
األسقف والشماس : وهكذا ضبطت درجات اخلدمة الثالث ،4الوعظ والتعميد وترأس خدمة األفخارستيا

   .والقس
كان هناك عدد من املؤمنني، اختاروا حياة العفّة والبتولية، فازدهرت معهم احلياة الرهبانية وغايتها  وقد  

واالنصراف للتعبد والزهد من احلياة فانعزلوا يف أكواخ صغرية،  ،5األوىل اهلرب من العامل والبحث عن اهللا
مصارعة الشيطان، الذي « ذلكوكهوف ودواميس يف الصحاري واملناطق الغري مأهولة، وكان هدفهم يف

إعادة البشرية إىل ما كانت عليه قبل اخلطيئة  كانوا يرونه يف كل مكان وكانت احلركة الرهبانية تسعى إىل
   .6»األصلية
نذكر منهم على وجه  (*)(*)(*)وأمثال أولئك كثريون ممن لعبوا الدور األول يف إقامة احلياة الديرية        

 - Saint Antoine )251 ساك والزهاد الذين عاشوا يف براري مصر، القديس أنطونيوأبو النس: اخلصوص
والقديس ، )399-379( Saint Basile ، وباسليوس)292  -346( Pacôme  Saintوباخوميوس ،)356

                                                                                                                                                   
  

(*) Presbytérien : تعين الشيخ وجمموعها شيوخ كلمة يونانية.  
  .257، ص، موجز تاريخ األديان ؛فيلسيان شايل -1

انظر  .ةواألسقف هو الرأس الروحي يف اجلماعة املسيحية احمللية اليت تعرف باألبرشي. و أصل الكلمة يوناين وتعين املشرف:   Evêqueأسقف (*)(*)
  .193ى جنار، املرجع السابق، ص، 

  .الصفحة نفسها ،املرجع نفسه ؛فيلسيان شايل -2
  . 42املرجع السابق، ص،  ؛مجيل مدبك -3
  . 41ص،  ؛املرجع نفسه -4
  .131مجيل مدبك؛ املرجع نفسه، الكنائس الشرقية األرثوذكسية والكاثوليكية، ص،  -5
  .66ص، املرجع نفسه؛ املسيحية،  -6

، وأعطى مجاعته جمموعة قوانني تنظّم )346 - 286(م من طرف الزاهد باخوميوس323بين أول دير يف صعيد مصر سنة : احلياة الديرية (*)(*)(*)
اإلخوة  وحياط الدير بسور تقوم يف وسطه الكنيسة ويقيم به مجاعة الرهبان الذين يعيشون يف طاعة الرئيس، يساعده أحد. حيام اليومية، من عمل وصالة

راجع مجيل مدبك، املرجع نفسه، الصفحات، . وعند موت باخوميوس كان قد بنا تسعة أديرة، كما بنت أخته مرمي ديرين للنساء. يف اإلرشاد الروحي
64 - 65- 66 - 67.  
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صاحب القاعدة البندكتية املشهورة، متبعني ما ورد يف  )Saint Benoît de Nursie )480- 547بندكت 
  .جلديد من نصيحة لطرد الشيطان والتمسك باإلميانالعهد ا

أي  - أيها األوالد ال يضلّكم أحد، من يفعل الرب فهو بار، كما أنّ ذاك بار« :يقول الكتاب 
  .1»ومن يفعل اخلطية، فهو من إبليس، ألنّ إبليسا من البدء خيطئ - املسيح

لكنيسة، فهو عهد التأسيس واالنتشار تعترب القرون الثالث األوىل أهم عصر تارخيي مرت به ا«و 
السلمي، وزمن الوحدة الشاملة واحملبة اخلالصة، وأيام البطولة والشهادة الرائعة، وعصر اإلميان احلي، 

   .2»الذي نقل إىل األجيال التابعة تعاليم السيد املسيح ورسله القديسني 
يف الكتاب املقدس يف أنّ السيد املسيح  ويستدل املسيحيون عن وجوب هذا القيام للكنيسة، مبا ورد  

وأنا أقول لك أيضا «": متى"ورد يف إجنيل . الكنيسة يف بناء" بطرس"عليه السالم اعتمد على أبرز حواريه 
أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح ملكوت 

يكون مربوطا يف السماوات، وكل ما حتلّه على األرض يكون  السماوات، فكل ما تربطه على األرض
  .أي أنّ السماء تبارك قيام الكنيسة ،3»حملوال يف السماوات

كاثوليكية غربية يف روما وأخرى أرثوذكسية  :انشقت الكنيسة املسيحية، إىل كنيستني وعرب التاريخ   
  .4شرقية يف القسطنطينية 

: لعديد من الفرق اليت تباينت آراؤها حول العقيدة املسيحية منهاوأدى هذا االنقسام إىل ظهور ا  
الكاثوليكية، واألرثوذكسية، والربوتستانتية، األكثر انتشارا، إضافة إىل اآلريوسية والنسطورية، واليعاقبة، 

  ...واملارونية
هبت جهة إىل ويرجع هذا االنقسام إىل االختالف بشأن األقنوم الذي انبثق منه الروح القدس، حيث ذ  

فأخذت . من  األب واالبن معا أنّ انبثاقه كان من األب فقط، وذهبت اجلهة الثانية إىل القول بأنّ انبثاقه كان
الذي  ةكنيسة روما بالرأي الذي يقول بانبثاق الروح القدس من األب و االبن معا، وذلك يف جممع القسطنطيني

يرك القسطنطينية، الذي عقد بدوره جممعا يف القسطنطينية بطر يف حني اعتنق الرأي األول .م869عقد سنة 
و عرف هذا امع فيما بعد بامع  ،5م، وأفضى إىل أنّ الروح القدس، منبثق من األب وحده879سنة 

  .الشرقي اليوناين
الكنيسة الشرقية اليونانيـة والكنيسة : فنتـج عن هذا انقسام الكنيسة إىل كنيستيـن رئيسيتيـن  

  . ية الالتينيةالغرب
                                                

  .8 -7 /3؛ الرسول األوىل" يوحنا"رسالة  -1
  .143املرجع السابق، ص،  ؛ى جنار -2
  .19 -18/ 16؛ "مىت"إجنيل  -3
  .210، ص، ؛ قاموس املذاهب واألديانحسني علي محد -4
  .248، ص، وكتبا ومذاهب.. تارخيا وعقيدة: النصرانية ؛مصطفى شاهني -5
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. الكاثوليكية واألرثوذكسية والربوتستانتية: والثالث فرق الرئيسية اليت ترتبت عن هاتني الكنيستني هي  
  :ورغم االختالفات أصبح لكل كنيسة نظام يتمثل يف

  .أي قسيس أو رجل دين Priest رجال منقطعون كل منهم يسمى -
  .ييز بينهم وبني العلمانينيأي رجال الدين للتم Clergyأطلق على هؤالء  -
  .أي أسقف أو مطران Bishopكبري القسس يف كل مدينة يطلق عليه  -
 .أي رئيس األساقفة يف دائرته Archbishopاألساقفة يف املدن الرئيسية، أطلق على كل منهم اسم  -
  :Patriarchرؤساء األساقفة بطريرك  -
  Pape  .1:ؤساء األساقفة يطلق عليه لقبقبل القرن احلادي عشر كان كل من األساقفة ور -

وقد اختص ذا اللقب رئيس أساقفة روما دونا عن غريهن وحدث ذلك يف القرن احلادي عشر يف   
  . Grégoire VII"جرجيوري السابع"عهد البابا 

  :الكاثوليـك -)1(
ود ا يف الديانة ذات أصل يوناين وتعين العموم والعاملية، واملقص Catholiqueإنّ كلمة كاثوليـك    

يسوسها جمموع  والكاثوليك هم مجاعة املسيحيني الذين يعتربون أنّ الكنيسة .2املسيحية أنها ديانة عاملية عامة
والذي يعترب تلميذ وخليفة السيد املسيح عليه السالم على  ،3األساقفة، برئاسة البابا املمثل األول لكنيسة روما

  .4»ش النقا وإرادته ال تقبل« األرض
أعرق وأكرب الطوائف النصرانية،  وذا يعترب الكاثوليك أتباع الكنيسة الكاثوليكية العامة، وهي  

ذات التاريخ الطويل «فهي كربى الكنائس العاملية، ألنّها ، 5ومركزها روما، وأتباعها يف العامل الغريب عموما 
ومما ال شك ، 6»وحاملة لواء حماكم التفتيشيف الدين والسياسة، وهي اليت محلت لواء احلروب الصليبية، 

أخرت الضمري اإلنساين والعقل اإلنساين قرونا، ولوالها «فيه أنّ تلك احلروب وتلك األعمال الالإنسانية قد 
وقد مسيت بالرومانية، ألنها ورثت اإلمرباطورية . 7»لكان وجه العامل اليوم غري هذا الوجه الشاحب الكئيب

يعلن أولوية السلطة الروحية على السلطة الزمنية، وكثريا ما «البابا يف القرون الوسطى وكان. الرومانية
  .8»ميارس عمال كنسيا، تعجب به حىت العقول النيرة مثل أوغست كونت

                                                
  .املرجع السابق؛ الصفحة نفسها -1
ة، اململكة العربية السعودية، املسيحية و املسيح، مكّة املكرم :أمحد عبد الغفار عطار؛ الديانات و العقائد يف خمتلف العصور، اجلزء الثالث -2
  .523، ص، 1981، 1ط
  .196ى جنار؛ املرجع السابق، ص،  -3
  .167حسني علي محد؛ املرجع السابق، ص،  -4
  .76، ص، املوجز يف األديان و املذاهب املعاصرة ناصر بن عبد اهللا القفاري وناصر بن عبد الكرمي العقل؛ -5
  .165، ص، التوحيد إىل التثليث النصرانية من حممد أمحد احلاج؛ -6
  .527أمحد عبد الغفار عطار؛ املرجع نفسه، ص،  -7
  .258فيلسيان شايل؛ املرجع السابق، ص،  -8
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البابا مث الكارديناالت مث البطاركة مث : وتنتظم اجلماعة املنظّمة واملتسلسلة املراتب على النحو التايل  
  .2»باهليئة الكهنوتية«ما يسمى -على هذا النحو -ويؤلّف هؤالء ،1مث الرهباناملطارنة، 
مساو «وتؤمن الكنيسة الكاثوليكية وبالتايل مجوع الكاثوليك يف العامل، بأنّ السيد املسيح عليه السالم  

«  :كرميوهؤالء هم من قال فيهم القرآن ال. 3»يف خصائص األلوهية هللا األب والروح القدس منبثق عنهما
فاملسيح أقنوم «، أو املشيئتني ومعىن هذا، أنها تؤمن بالطبيعيتني. 4»لقد كفر الذين قالوا إنّ اهللا ثالث ثالثة

، تعاىل 5»إهلي حبث ولكن له ذاتان وكيانان، مها اإلله واإلنسان وأنّ مرمي العذراء قد ولدت االثنني مجيعا
   .اهللا عما يعتقدون

إيطاليا  :نسمة يتوزعون يف بلدان كثرية منهامليون  ةمخسمائكنيسة اليوم حوايل ويبلغ عدد أتباع هذه ال  
  .6وإسبانيا، وأيرلندا، وبلجيكا، والربتغال، والنمسا، وفرنسا، وأمريكا الالتينية

تأسيس «وقد اتجه بعض الكاثوليك امللتزمني يف القرن احلايل، إميانا منهم بقيم الدين السمحاء إىل  
وحاولت أن تضم إليها  ختذت أمساءا خمتلفة، لكنها تسري كلّها يف تيار التجديد للحياة املسيحيةا (*)مجاعات

وتعد هذه خطوة جبارة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية اليت اشتهرت . 7»فئات اتمع املسيحي كل
أنّ العقل املسيحي قابل وقادر على بفرض السلطة بالقوة وعندما تأيت مثل هذه املبادرات من كاثوليك، نؤمن ب

  .ردع التجاوزات الدينية املسيحية، فذلك يسهم إىل حد كبري يف تدعيم احلضارة الغربية
وتطلق على الفكر " استقامة الرأي"كلمة من أصل يوناين معناها  Orthodoxeإنّ  :األرثوذكـس -)2(

أنها « ،و الرأي احلق أو املذهب املستقيم يف املسيحيةويراد باستقامة الرأي أ ،8الالهويت املوافق لتعليم الرسل

                                                                                                                                                   
  
  .259 -258املرجع السابق؛ ص ص،  -1
  .259املرجع نفسه؛ ص،  -2
  .ناصر بن عبد اهللا القفاري وناصر بن عبد الكرمي العقل؛ املرجع السابق، الصفحة نفسها -3
  .73سورة املائدة؛ اآلية،  -4
  .حسني علي محد؛ املرجع السابق، الصفحة نفسها -5
  .املرجع نفسه؛ الصفحة نفسها -6

سنة  J.O.C، وأسس األب كرداين حركة 1886لتنظيم شباب الطبقة املتوسطة عام  ACJFحركة   Albert de Munفقد أسس ألبري دميان (*)
، 1930سنة  J.O.Cوقامت حركة الشباب املزارعني . ة اليت كانت قد أمهلت زمنا طويال من قبل األنشطة الكنسيةخلدمة ورعاية الطبقة العمالي 1925

وقد وضع البابا بيوس احلادي عشر إطارا الهوتيا هلذه . وكان من الطبيعي أن تضم هذه احلركات الشباب من اجلنسني وامتدت إىل خمتلف بلدان أوربا
189 - 188انظر مجيل مدبك، املرجع السابق، ص ص، . دة للحياة املسيحية، وعونا لرجال اإلكلريوس يف أداء رسالتهماألنشطة لتكون طاقة جمد.  

  .188املرجع السابق، ص،  ؛مجيل مدبك -7
  .193 ،املرجع السابق، ص ؛ى جنار -8
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واألرثوذكس هم مجاعة الناس املنتمون هلذا املذهب والكنيسة . 1»الديانة احلق اليت متتاز بصحة االعتقاد
  .ومركزها األصلي القسطنطينية األرثوذوكسية هي كربى الكنائس الشرقية

وحاليا ليس هلا مركز معين، فكل . وشرق أوروبا ومعظم أتباعها يتمركزون يف مشال وغرب آسيا،  
منحت نفسها احلق «ولقد منحت هذه الدول الشرقية كلّها  ،2كنيسة من كنائسها هلا صفة االستقالل

مثل الكنيسة الروسية، واإلغريقية، : بتأسيس كنائس مستقلة، لكل منها رئيسها وتراتبها ونظامها
   .3»...والصربية 

، وأعلى رتبها البطريرك ويليه املطران م1054كس عن الكنيسة الكاثوليكية عام قد انفصل األرثوذو  
   .4ويليه األسقف، مث القس، مث القس العادي 

باملطهر، وباحلمل بال دنس، وبعصمة البابا، وفيها يتزوج «وترفض الكنائس الشرقية األفكار املتعلقة  
هو نفسه  وتعتقد هذه الكنائس أنّ الروح القدس .5»ةالكهنة، وتقام الشعائر بلغة البالد، يف صورها القدمي

، وبعد جتسده "اآلب"هو اهللا متجسدا، وقبل جتسده يلقّب بلقب  -يف نظرهم –عيسى بن مرمي، ألنّ عيسى
  .6، وبعد قتله وصلبه وصعوده إىل السماء يلقّب بلقب الروح القدس"االبن"يلقّب بلقب 

متّ بعد اإلحتاد بدون اختالط و « موسه، أنّ املسيح أقنوم واحديف قا" حسني علي محد"ويوضح أكثر   
ألنها مل تلد إنسانا عاديا، بل ابن اهللا  -تنـزه تعـاىل –ال امتزاج، لذلك فالعذراء تدعى حبق أم اهللا 

بن لقد كفر الذين قالوا إنّ اهللا هو املسيح ا« :وهؤالء هم الذين ذكرهم القرآن الكرمي يف قوله. 7»املتجسد
  .داعيا بذلك القرآن الكرمي للتوحيد الكامل  ،8»مرمي

  
  

                                                
  
   .523املرجع السابق، ص،  ؛أمحد عبد الغفار عطار -1

  .76 ،ص ،املرجع السابق ؛ري وناصر بن عبد الكرمي العقلناصر بن عبد اهللا القفا -2

   . 260فيلسيان شايل؛ املرجع السابق، ص،  -3
  .165املرجع السابق، ص،  ؛حسني علي محد –4
  .   الصفحة نفسها ،املرجع نفسه ؛فيلسيان شايل -5
   . 253 ،ص ،وكتبا ومذاهب.. تارخيا وعقيدة: النصرانية ؛مصطفى شاهني -6
  .166 -165 ،ص ص ،املرجع السابق ؛علي محدحسني  -7
  .72 ،اآلية ؛املائدة سورة -8
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وهي طبقة  Starets (*)"األستاريت"وخالل القرن التاسع عشر، ظهر يف حياة الكنيسة الروسية طبقة   
وأضحى  )De SAROV )1759-1833" سرا فيم ذي ساروف"الرهبان الشيوخ وتبلورت على يد 

وقد جنحوا يف االستيالء على قلوب  ،رشدي النخبة الروحية الروسيةم ، هؤالء الشيوخ األجالء"اإلستاريت"
عامة الشعب واألشخاص البارزون، يأتون  حيث كان. الناس ومحلهم على االعتراف خبطاياهم بكامل إرادم

، ويعترفون هلم بكل ذنوم، ومعانام، ملتمسني منهم اإلرشاد "ديرنا"مجا غفريا، ويسجدون أمام استاريت 
فمنذ النظرة األوىل إىل «، بصرية ثاقبة" زوزمي"وذاع صيتهم أكثر عندما اكتسب استاريت  ،1 طريق الرشادإىل

إنسان جمهول، كان حيرز ملاذا أتى وإىل ماذا حيتاج وكذلك ما الذي يعذّب ضمريه، فكان التائب تأخذه 
قبل أن يتفوه ببنت " ستاريتاإل"ذلك أنه جيد نفسه مكشوفا لذلك  ،2»الدهشة واخلجل، بل الرعب أيضا

ويروى أنه لكم كانت تلك اجللسات إجيابية النتائج، حبيث كان يدخل الكثريون وللمرة األوىل خائفني . شفة
  .قلقني وخيرجون منشرحي الصدور جراء ختلّصهم من أثقال القلوب اليت كانت تكبس أنفاسهم

من أجل  -اآلنفة الذكر -اوالت الكاثوليكيةوتصنف هذه احملاوالت يف الشفاء الديين مع تلك احمل  
  .إعطاء الدين املسيحي الصورة احلسنة

  
لقد أدى ما فعلته كنيسة روما الكاثوليكية وما تعتقد إىل قيام طائفة قوية هي طائفة : الربوتستانت -)3(

   .3ضاالحتجاج واالعترا: الربوتستانت، اليت ظهرت يف أوائل القرن السادس عشر، ومعىن الكلمة
، فهي إذن حركة (*)(*)وأطلق هذا االسم بالتايل على جمموعة الكنائس اليت تنتمي إىل حركة اإلصالح  

ضت إلصالح الكنيسة، بل إلصالح املسيحية عامة، ألنها رأت الكاثوليكية قد «، إصـالح دينـي
  .4»فسدت
نيسة األوىل، كذلك ضاق درع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية كثريا عن الك -يف نظرهم-فقد ابتعدت  

العديد من امللوك واحلكّام من تلك السيطرة الروحية املطلقة اليت كانت متارسها روما عليهم، وتسلب مبوجبها 
فاألمالك العقارية اليت استولت عليها الكنيسة شيئا فشيئا، كربت حىت صارت «كل ما يقع حتت سلطاا، 

  . 5»نوية، والسياسية، واالقتصادية، إىل قيام اإلصالح الديينتثري الغرية، فأدت هذه األسباب املع
  وسلطة البابا،  (*)(*)(*)الغفرانات«فقد احتج رواد هذا اإلصالح الذي قام باسم اإلجنيل والعقل على  

                                                
  .شيخ روحي، ناسك يف روسيا كان يتوىل اإلرشاد الروحي:  Starets اإلستاريت (*)
  .179 -178املرجع السابق، ص ص،  ؛مجيل مدبك -1
  .179ص  ؛املرجع نفسه -2
  .524، ص، املرجع السابق ؛أمحد عبد الغفار عطار -3

   .حركة التجديد اإلجنيلي اليت قامت يف القرن السادس عشر ألسباب شتى :Réformeاإلصالح  (*)(*)
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه ؛أمحد عبد الغفار عطار -4
  .261املرجع السابق، ص،  فيلسيان شايل؛ -5

 .منوحة من طرف الباباواتصكوك الغفران امل:  Les indulgences plénières الغفرانات  (*)(*)(*)
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  .1»والتبتل، وإكرام القديسني، واملطهر، والقداس
يتبعون ذلك أنّ أتباعها  ،L’Eglise Evangéliqueوتسمى كذلك هذه الكنيسة بالكنيسة اإلجنيلية   
بأنفسهم، وال خيضعون لفهم سواهم له، فاجلميع متساوون  دون غريه، ويفهمون«-كما ورد –اإلجنيل

  .2»ومسئولون أمام هذا الكتاب
حتى إنّ العلمانيني، يشتركون يف «، بوضوح سلطة البابا و اخلضوع األعمى له تويرفض الربوتستان  

يس باملؤمنني من حاجة إىل وسيط كهنويت لإلحتاد باهللا، وهذا هو الكهنوت العاملي وأما اختيار الكهنة، ول
  .3»رجال الدين فإنهم يتزوجون

كذلك ليس للكنائس رئاسة عامة، إمنا يوجد لكل كنيسة رئيس يسوسها وال يتخذون الصور   
  .تشن على مبادئها الكاثوليكيةوكان هذا حتديا واضحا لكنيسة روما وحربا . 4والتماثيل لتزيني كنائسهم

، وسويسرا، كوتعتنق هذا املذهب العديد من الدول يف العامل كأملانيا، واجنلترا، والسويد، والداين مار  
  .وهولندا، واسكتلندا، وايرلندا الشمالية وكذلك الواليات املتحـدة األمريكية

 Martinاألملاين " ارتن لوثرم"وقد قاد هذا املذهب بتحدي مل يسبق له نظري، رجل دين هو   
LUTHER )1483- 1546 (السويسري يزوجنل"و " ZWINGLI)1484-1531 (الفرنسي " كلفن"و
CALVIN )1509-1564.(  

شديد االنتقاد لكنيسة روما مما أثارها عليه، فطردته من سلك رجال الدين، وأصدر " لوثر"وقد كان   
اامه بأنه فاسد العقيدة زائفها، ووجه إىل لوثر إنذارا فما قرارا حكم فيه حبرمان لوثر، وكفره و«البابا 

  .5»كان من لوثر إال أنه خرج باإلنذار إىل أكرب ميادين البلدة، وأحرقه عالنية
فكان هذا التحدي الغري مسبوق مثريا لغضب البابا، فقرر حماكمته، ولكن تصدى الناس له والتفافهم   

هنا عرف هؤالء األنصار بالربوتستانت، مبعىن احملتجني ألنهم احتجوا  ومن« حال دون ذلك" لوثر"حول 
  .6»على قرار البابا وعلى تنفيذه 

 ذه اخلطوة انتصارا معنويا، فقد كان أمل هؤالء األتباع املعجبني الذين وافقوه على" لوثر"وحقق   
، الكتب عن موضوع سلطان البابا ثورته ضد سلطة البابا، فقام بإلقاء حماضرات كثرية، وألّف العديد من

  ...كتاب وكتيب، كما قام بترمجة اإلجنيل إىل اللغة األملانية ةأربعمائ حوايل أكثر من
                                                

52.1 ،ص ،املرجع السابق ؛حسني علي محد -1  

  .250املرجع السابق، ص،  ؛مصطفى شاهني -2
  .، الصفحة نفسهارجع السابقامل ؛لسيان شايليف -3
  .53 -52املرجع السابق، ص ص،  ؛حسني علي محد -4
  .525املرجع السابق، ص،  ؛أمحد عبد الغفار عطّار -5
  .الصفحة نفسها ؛سهاملرجع نف -6
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وما إن  ،1ووجد مع ذلك وقتا يقوم فيه بوعظ الناس وتنظّيم الكنائس اليت انفصلت عن كنيسة روما  
أحناء أملانيا، والنرويج، والسويد،  يف مجيع Luthérien Courant اللوثريةانقضى أجله حىت انتشرت 

  ".بالكنائس الربوتستانتية"وعرفت الكنائس اليت انتمت إىل هذه الطائفة ... ، وغريهاكوالداين مار
" لوثر"وكان هلذه الثورة الدينية أن مهدت لعصر النهضة فيما بعد يف حني يذهب البعض إىل أنّ ثورة   

أن «-كرجل دين -"لوثر"البابا من أجل التحرر نفسه، بل خاف هذه مل تكن داعية إىل التحرر من سلطة 
و  واإلحراق، فحارا ليبعد عن نفسه ظلمها يصيبه من الكنيسة ما أصاب غريه، من االضطهاد والتعذيب

  .2»جربوا
وقد قامت الكثري من احملاوالت لتوحيد هذه الفرق املسيحية انطالقا من نقاط االتفاق بينها، ولو   
  .3 احملاوالت مل تنجح، على الرغم من أنّ هناك بعض صور التقارب يلة، إال أنّ كل تلككانت قل
هدف اإلصالح الربوتستانيت هو العودة إىل املمارسات األوىل للكنيسة «ويؤكّد توينيب أنّ  
يدة لقد وهب الربوتستانت حياة جد«: يف حني يقر مبا أتى به الربوتستانت من جتديد يف قوله ،4»البدائيـة

مبا قام بتغيريه  وهذا إعجاب واضح منه .5»ليس للعهد القدمي فحسب، إنما أيضا للعهد اجلديد
  .الربوتستانت

  :ويلتقي الكاثوليك واألرثوذكس والربوتستانت يف النقاط التالية  
  .اإلميان بيسوع املسيح على أنه اإلله املتجسد -1
  .حلبيباإلميان بيسوع املسيح على أنه ابن اهللا ا -2
  .اإلميان بيسوع املسيح على أنه أقنوم االبن يف الثالوث -3
  .اإلميان خبطيئة آدم اليت ورثها أبناؤه -4
اإلميان بأنّ يسوع املسيح يف طبيعته الناسوتية والالهوتية، قد بذل نفسه على الصليب تكفريا للخطيئة  -5

  . 6األصلية
  .ـدة املسيحية وإن تعددت فرقهاهذه هي مواطن االتفاق، وهذه هي مبادئ العقي  

  
  

                                                
  .457، ص، قصة الديانات ؛سليمان مظهر -1
  .529املرجع السابق، ص،  ؛أمحد عبد الغفار عطّار -2
  .263املرجع السابق، ص،  ؛شايلفيلسيان  -3

4- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 463. 
5-  Id. 464.  

  .253، ص، هبوكتبا ومذا.. تارخيا وعقيدة: النصرانية ؛مصطفى شاهني -6
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  :و اإلمرباطوريـة الرومانيـة املسيحيـة -3-2
    

قبل أن تظهر الدول العاملية ومن قبلها األديان العليا إىل الوجود، كان اتمع الروماين يعبد اآلهلة    
ليت ترسم اآلهلة طرقها كيفما املتعددة، حيث كان االعتقاد السائد أنّ حياة الناس مرتبطة متام االرتباط باألقدار ا

شاءت، فكانت الديانات عندهم مبثابة وثاق يربط الناس يف اتمع بعضهم ببعض، مبا يف ذلك من تعبري عن 
  .1»الوسيلة اإلجيابية اإلنسانية العقلية يف خلق اتمعات«عالقة الناس بآهلتها املقدسة، إذ هي

لقد كان من املسلّم به آنذاك، «ها، فسح اال ألمر آخر، لكن وبقيام الدولة العاملية ومن مثّ تقهقر
أنّ الشريك اجلديد، ينبغي أن يكون إحدى املنظمات الدينية العاملية، ترى ما تكون ؟ كان هذا هو السؤال 

  .إذ يسمح التقهقر أو تصارع كتلتني من ظهور فرصة للتحرر وفرض ما هو جديد. 2»احملري
وسيلة الناس يف التحدث إىل اآلهلة كما أنّ وسطاء الوحي من «هي أيام الرومان كانت الصالة 

الكهان، هم وسيلتهم يف تلقّي رساالا وكان أعظم أبطال الشعب يعتربون يف بعض األحيان منحدرين 
وضمه جممع ... ابن إله« مثال الذي اعترب لبطوالته (*) Héraclès"كهرقل" ،3»بدرجة ما من أصل إهلي

  . 4»يف سبيل اإلنسانية - اجلليلة-دماتهاآلهلة نظرا خل
شعبا «وثنيا، فقد كان الرومان اورغم اعتمادهم على اآلهلة الوثنية أي رغم كون اتمع جمتمع  

بقوى فوق إنسانية أو قـل  وأحس اجلميع بأنّ العائلة واتمع، يتأثران ...متماسكا كالبنيان املرصوص
  .واليت كانت جد مقدسة Pénatesأو آهلة املرتل  (*)(*) املدفأة ربات لذلك عرفوا باآلهلة ،5»إهلية 

حيث . فديانة العائلة ترتبط باملوقد العائلي، الذي يعد رمز شعور اإلنسان بأنه امتداد ألسالفه وسابقيه  
ساللة  -كانت توقد نار داخل املرتل وتغذّى باستمرار، ألنّ يف ذلك اعتقادا باستمرار النسل ودوام الساللة

ملا أوجدت من الشعور بالتقوى حنو األسالف ويعد هذا  ،6»املركز املقدس للبيت الروماين«فهي -العائلة
  العامل، عامال مهما يف تطور اإلمرباطورية الرومانية، ذلك أنّ حفظ تراث األمة وتاريخ الشعب يف املاضي،

                                                
  .145، ص، أصل اتمعات املتحضرة ؛رشتون كوملبورن -1
  .238تاريخ احلضارة اهللينية، ص  ؛آرنولد توينيب -2
  .54، ص، التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إىل توينيب ؛ويدجري .ج .آلبان -3

شجاعته خارقة و قوته جبارة، قام باثين عشرة عمال خارقا رفعته إىل مصاف أشهر أبطال األساطري يف اليونان و الرومان، كانت : Héraclèsهرقل  (*)
  .اآلهلة اخلالدة

  .124، ص املعتقدات الدينية لدى الشعوب ؛ربارند يجيفر -4
  . 62املرجع نفسه، ص،  ؛ويدجري .ج .آلبان -5

    .قدمي على اعتبار أنها حترس مدفأة البيتهو االسم الذي يطلق على آهلة املرتل الالتيين ال: Pénatesربات املدفأة (*)(*) 
دط،  لبنان، إحسان عباس، دار األندلس، بريوت، :مدخل إىل فلسفة احلضارة اإلنسانية أو مقال يف اإلنسان، ترمجة ؛إرنست كاسرير -6

  .180، ص، 1971
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فاظ على ذاكرة الشعب ألنها مستقبل وجب احل :يلعب دورا كبريا يف حاضر اإلمرباطورية، لذلك قيل
  . األجيال

وهي  -جمموعة غري حمدودة من األرواح، تربطها معا صلتها بالعائلة«وإنّ هذه اآلهلة الرومانية هي
ويلعب رب األسرة دور  ،1»وقد وصفت بأنها قوى، تتصور يف مجاعات، وال تتصور أفرادا -صلة مشتركة

  .ملكلّف بتقدمي الذبائح ألرواح األسالفالكاهن واحلاكم يف نفس الوقت ا
وعندما توسع اتمع وصار حباجة إىل تنظيم سياسي يكفل تبيان أدوار األفراد فيه، تشكلّت الفصائل، 

جمموعة عائالت كانت تشكّل شبه حزب سياسي وتتعبد إلله واحد، تقدم له األضحيات «وهي عبارة عن
تأسيس املدن  عند كما أنه... عامة، حيضرها أفراد الفصيلةحبضور اجلمع واشتراكهم، وتقام والئم 

، وإنّ أي إنكار لآلهلة أو جمرد فستاومعبد روما هو معبد . 2»الكربى، كان يوجد لكل مدينة مذبح مشترك
كل أربع  وقد كان يقام عيدها يف روما. التقاعس يف أداء الطقوس املقدمة هلا يعرض الشعب لنقمتها وغضبها

حىت أنّ أية هزمية  سلطة مطلقة وقد كانت سلطة آهلة املدينة ...فتقدم األضحيات للتكفري عن الذنوب سنوات،
  .3كانت حتدث لشعب أو مدينة، كانت تعترب هزمية لإلله نفسه

للديانات الشرقية، كما أنها «ويف هذا الوقت كانت احلكومة الرومانية بالغة احلذر من التغلغل السري  
من هذا . 4»األحيان إىل اختاذ تدابري صارمة للحيلولة دون انتشارها يف األراضي الرومانيةجلأت يف بعض 

ندرك القيمة االجتماعية املعنوية الكبرية اليت كانت حتاك لعبادة اآلهلة، وكيف كانت تتحكّم هذه القيمة 
امه وأباطرته على أية قضية وبشكل كامل بيوميات احلياة الرومانية وشؤون اتمع عامة، فال يوافق الشعب حكّ

ختص اإلمرباطورية، إال إذا وافقت عليها اآلهلة املصونة وباركتها، وإنّ أي حماولة للمشي عكس التيار كانت 
  .تعترب خمالفة خطرية تعاقب عليها اآلهلة أشد العقاب

 كلّها (*)ملسكونةا يف إخضاع -لفترة من الزمن -ذا األسلوب الديين يف احلياة، سعى الرومان وجنحوا  
 Auguste (*)(*)"أغسطس"وهذا ما تعلّمته روما نتيجة احتكاكها باليونان فعندما اعتلى  ،5حلكمهم الوحيد

  مل يسمح لنفسه أن ينال وحدة شرف التأليه، إذ البد المسه أن« سدة احلكم

                                                
  .181املرجع السابق؛ ص،  -1
  .48، ص، اإلنسان واحلضارة يوسف احلوراين؛ -2
  .نفسه؛ الصفحة نفسهااملرجع  -3
  .251آرنولد توينيب؛ املصدر السابق، ص،  -4

  .هي الكرة األرضية ألا تسكن: املسكونة (*)
                     .62 ،ص ،املرجع السابق ؛ويدجري ،ج ،لبانآ -5

عهد "إلشعاع الثقايف فأصبح معروفا باإلمرباطور الروماين الذي عرف عهده السالم و االزدهار و ا) : م. بعد 14- م. ق 63(أغسطس  (*)(*)
  ".أغسطس
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ك األباطرة وكذل. 1»)يوليوس( أي ابن اإلله Divi Filiusروما، فمن روما أخذ لقب  يقترن باسم
  :اآلخرون الذين أصيبوا جبنون العظمة من أمثال

بأن يعبدوا يف حيام «، الذين طالبوا Domitien" دومتيان"، و Néron"نريون"، و" Caligulaكاليجوال"
. 2»أي مالك العبيد وإله الفنانني Dominus & Deusوأن ينظر إىل كل منهم  بوصفه سيدا وإهلا 

بل جميء املسيحية، فقد كان جمتمع اآلهلة لدى الرومان ينظر إليه على أنه جملس هي األوضاع ق كانت هذه
  .مساوي

ونفسر اهتمام األباطرة بأمور الدين، عندما أكثروا من اهلياكل وعززوا مركز الكهنة، وأقيمت األلعاب   
، وسرت العدوى إىل "رعبادة اإلمرباطو"" أغسطس"يف مواسم األعياد ومن بني املراسم اجلديدة اليت أدخلها 

  .الذين اعتربوا أنفسهم آهلة -خاصة-حكّام املدن واملقاطعات الشرقية لإلمرباطورية 
وهذا ما جعل توينيب يفسر  ،3»تأليه األباطرة املمتازين بعد وفام« أما يف الغرب، فقد ظهرت عملية  

هو عقوبة أوقعتها  410وط روما سنة سق«:النكبة اليت أصابت اإلمرباطورية بسقوطها يف يد الربابرة بقوله
  .4»)392 -391(اآلهلة غري املسيحية، بسبب وقف التعبد هلا يف 

وهذا ال يعين أنّ توينيب يؤمن باآلهلة الوثنية، وإنما حاول حتليل ذلك الوضع املأساوي الذي وصلت   
ن عاشوا ألزمنة عديدة يف عبادة غري إليه هذه اإلمرباطورية العظيمة، انطالقا من تفسريات أولئك املواطنني الذي
  . منقطعة لآلهلة واألباطرة فمنوا خبيبة أمل كبرية عند سقوط إمرباطوريتهم

 مبدأ احلكم (*)Aurélien نإىل أن غير أوراليا« يف القرن الثالث "عبادة اإلمرباطور"وقد استمرت          
عبادة اآلهلة «كانت -يضيف توينيب -غري أنه ،5»يحيةمضيفا إليه نعمة من اهللا، مما مهد الطريق أمام املس

معين فضال عن أنها مل تثر  روما واإلله قيصر، مل تكن غري عقيدة مصطنعة، قصد بإقرارها غرض سياسي
الضعفاء  –ومعىن هذا أنّ العبادة كانت آلية ومفروضة بالقوة وهذا ما جعل الرومان ،6»محاسة النفوس اهللينية

يف املسيحية عند ظهورها، فعصر االضطرابات الذي تال ايار احلضارة ترك يف النفوس يدخلون  -منهم
إحساسا بأنها تقع حتت رمحة قوى مدمرة وخمربة داخل اتمع وداخل ذواا أيضا، لكنها فقط مل تكن لتجد 

  .7»وكان ذلك نذيرا بإفالس عبادة اإلنسان« السبيل لردعها

                                                
  . 124املرجع السابق، ص،  ؛جفري بارندر -1
  .125 -124ص ص،  ؛املرجع نفسه -2
  . 126ص،  نفسه؛املرجع  -3
   .50تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -4

   .الباهرة و مركزية اإلدارة وحدة اإلمرباطورية الرومانيةحقق بانتصاراته العسكرية : . .Aurélien( 212- 275) نأوراليا (*)
  . 126 -125، ص ص، نفسهاملرجع  ؛جفري بارندر -5
  .267تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  ؛آرنولد توينيب -6
  .241ص،  نفسه؛املصدر  -7
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مل يكن منعزال عن واقع احلياة اليومي، وال «- قبل ظهور املسيحية -ومانوهكذا بدا الدين عند الر
ميكن أن يدرس منفردا معزوال عن النظام االجتماعي أو السياسي، بل هو تابع بتطوره لتطور اليقني 
 اإلنساين الذي يعزله بعني التجربة الشخصية عن االعتقاد اإلمياين الغييب اخلاضع لرغبة التسليم العفوي يف

   .1»اإلنسان، لقوى الغيب املتحكمة يف أقداره
وأرسل عليه  ،2»يوم ولد املسيح عيسى ابن مرمي« وقد كان الرومان يسيطرون على الشام وفلسطني

هجر املالذ اليت استغرقت يف النفوس يف تلك األيام، واستولت عليها، ويبشر بعامل «السالم مبشرا باإلجنيل و
  .3»اآلخرة

وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة «:مبعجزات كثرية، يقول تعاىل يف كتابه العزيزوأيده اهللا   
واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين وتربئ األكمة واألبرص بإذين 

  .4»وإذ خترج املوتى بإذين 
 ا والقرى، يعلّم يف جمامعها، ويكرزوكان يسوع يطوف املدن كلّه«:ويذكر الكتاب املقدس كذلك  

  .بتعاليم اإلجنيل السمحاء ،5»ببشارة امللكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف بالشعب (*)
موقف التحدي «وقد كان أول من تصدى لدعوته عليه السالم اليهود، فقد وقفوا منه منذ البداية  
رغم تعرضه للفتك من طرف الرومان بإيعاز  لكنه عليه السالم وكما كل األنبياء أكمل رسالته ،6»والتصدي

  .من اليهود إىل حني رفعه إىل السمـاء
ويفسر توينيب عداء اليهود هذا، يف أنّ املسيحية قد انشقت عن األصل الذي نشأت عنه أال وهو   

هودية، فعلى النقيض من الترتيب املقرر للضروريات الذي كانت تراه الديانة الي« :الديانة اليهودية، يقول
فلم يكن اهتمام الكنيسة املسيحية منصبا على جمرد صيانة كياا بل استهدفت يف املكان األول سيادة سائر 

  .وهي الرسالة اليت ختمها اإلسالم فيما بعد، 7»البشر
ومنذ نزول الرسالة بدأ عدد أتباع املسيح يزدادون شيئا فشيئا، إذ وجدوا فيها الدواء الشايف من   
  إلمرباطورية الغاصبة، وقد سجل لنا التاريخ ما نزل بالنصرانيني بعد املسيح عليه السالم من بالياعبودية ا

  

                                                
  .50املرجع السابق، ص،  ؛يوسف احلوراين -1
  .37ص،م، ؛ املسيح واملسيحية واالسالعبد الغين عبود -2
3- 91 ص،، حماضرات يف النصرانية ؛د أبو زهرةحمم.  
  .110سورة املائدة، اآليات،  ؛القرآن الكرمي -4

  .معناها يبشر: يكرز (*)
  .35/ 9؛ "متى"إجنيل  -5
  . 77، ص، نفسهاملرجع  ؛عبد الغين عبود –6
  . 254، ص، تاريخ احلضارة اهللينية ؛آرنولد توينيب -7
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فقد كانت اإلمرباطورية وثنية العقيدة وجاء هؤالء  ،وكوارث متاما كما حدث مع املسلمني األوائل زمن قريش
  .1»على التصديق مبا أوحاه اهللا«باإلميان بإله واحد، وارتكز هذا اإلميان 

ال يدع جماال للشك، أنه مل يكن مثّة للديانات «وقد اختذوا احلسىن وسيلتهم يف املعاملة، إذ كان ما  
وكان من الطبيعي  .2»الشرقية يف االزدهار والرواج بني ربوع العامل اهلليين إن هي جلأت إىل العنف والقوة

 ،3»للمسيحيني، ألنهم رفضوا احترام آهلة روما تشدد أباطرة الرومان يف معاملتهم«أنّ رد الفعل األول كان
العقائد اجلديدة، مثال ذلك أنهم قد  حيال شرب -لكن بتحفّظ - رغم أنهم قد تساهلوا يف كثري من األحيان

، لكن دون التعرض لآلهلة (*)(*)املصرية وعبادة اإلله الفارسي ميثرا (*)سأدخلوا إىل روما عبادة اآلهلة إيزي
و املساس ا، وما نالحظه أيضا أنّ هذه الديانات، كانت وثنية أيضا ومل تتغذّى من أي وحي الرومانية أ

  . مساوي كما هو احلال بالنسبة للمسيحية، وهذا ما مل يستطع أباطرة الرومان استيعابه
مث تاله مسلسل االضطهاد  ،4»أول اضطهاد نزل باملسيحيني يف عهد املسيح«وقد كان

persécutionsما نزل من أذى يف عهد نريون «د كان، وق م106سنة (وتراجان ) م64سنة (أشد (
باملرارة واحلقد وهم يرقبون «إذ شعر هؤالء يف رأي توينيب  ،5»ودقلديانوس) م261-249(ودييوس 

  .6»الكنيسة املسيحية تنهض ببنائها كما لو كانت تقيم دولة معادية داخل الدولة العاملية
 ،7»الذين أحرقوا روما فأخذهم جبريرا«كان أشدهم إذ اتهمهم بأنهم هم" وننري"ولعلّ الطاغيـة 

تفنن هو وأشياعه يف هذا «فقد  .8»أحرق روما عاصمة ملكه«يف حني روى عنه التاريخ، أنه هو من 
يف جلود احليوانات ويطرحوم للكالب فتنهشهم،  - املسيحيني - العذاب، حىت لقد كانوا يضعون بعضهم

" نريون"ويروى أنّ  .9»وا بعضهم وألبسوا بعضهم ثيابا مطلية بالقار وجعلوهم مشاعل يستضاء اوصلب
  نفسه كان يسري يف ضوء تلك املشاعل اإلنسانية، وال نستغرب يف هذه الفظاعة ألنّ الرومان قد

                                                
صبحي الصاحل واألب فريد جرب،  دار : ترمجة ،اجلزء الثالث فلسفة الفكر الديين بني املسيحية واإلسالم، ؛ه وجورج قنوايتلويس غارديي -1

  .65، ص، 1983 ، يناير2ط لبنان، العلم للماليني، بريوت،
  .242، ص، تاريخ احلضارة اهللينية ؛آرنولد توينيب -2
  . 202، ص، 1974، كانون الثاين 5ط لبنان، ، بريوت،لبيب عبد الستار، احلضارات، دار املشرق -3

  .آهلة عبدت يف مصر: إيزيس (*)
  .آهلة عبدت يف بالد فارس: ميثرا  (*)(*)

4- 102املرجع السابق، ص،  ؛د أبو زهرةحمم.  
  .الصفحة نفسها نفسه؛املرجع  -5
  . 260املصدر نفسه، ص،  ؛آرنولد توينيب -6
7- 103سه، ص، املرجع نف ؛د أبو زهرةحمم .  
  . 60،  ص، 1999 ، يونيو487العدد  ؛العـريب -8
9- املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛د أبو زهرةحمم.  
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 معتقد أو نظام ااإلمرباطورية أو أن حياول تغيري  عرفوا بالغطرسة والوحشية إزاء كل من يعترض طريق روما
  .1و مل يكن ليمضي وقت طويل حىت حلّت قبور الشهداء املسيحيني، قبور األبطال اهللينيني

إال أنّ هذا االضطهاد قد شدد عزائم املسيحيني، فأقبلوا على التضحية بأنفسهم يف سبيل إحياء العقيدة   
حىت سيطر جو من احملبة «قامسوا العيشاجلديدة ونشر هذا الدين السماوي، فاستجمعوا قوامهم وصمدوا، وت

والتسامح، والقى الفقراء يف هذا احمليط ترحيبا وخطورة ألنهم أحق باحملبة فأتت نتيجة االضطهاد معكوسة، 
. 2»وازداد عدد املؤمنني من الفقراء والعبيد خاصة، واختفى يف املسيحية األوىل التمييز الطبقي أو اجلنسي

  (*)le Grand Constantin" قسطنطني األكرب"قوة واشتد أزرها أكثر مبجيء وهذا ما أكسب املسيحية
حتت لواء السيد املسيح، وأنه " ماكسنتيوس"وما كان من رؤاه على أنه سوف يقهر خصمه  )274-337(

وكان النتصاره بشرى خري . 3سينقش على تروس جنوده اسم املسيح، وذلك أثناء مضيه إىل روما لقتال عدوه 
  .للمسيحية
، 4بأنّ انتصاراته احلربية، كانت مكافأة له من املسيحيني عن اعتناقه للمسيحية  "قسطنطني"فقد صرح   

حبريـة مجيع األديان يف ممارسة طقوسها داخل اإلمرباطورية ومن ... اعترف اإلمرباطور م 313ومنذ عام 
  .5ضمنها املسيحية 

 - 320وشهدت السنوات الواقعة بني «تقوية نفوذهاوانطلقت املسيحية بعد ذلك يف مل شعثها و  
م تشريعات لصاحل الكنيسة، إذ صار لألساقفة سلطات قضائية، هلا من القوة ما لسلطات القضاة 323
نظاما إداريا «بإنشائها -يقول توينيب -وقد متيزت .6»وجاز للمواطنني أن يهبوا األمالك الكنيسة... املدنيني

 ةوكانت الكنيسة يف سبيل املواءم ...عة حملية من املؤمنني ختتار الطريق الذي تريدبدال من أن تترك كل مجا
  .7»بني نفسها وبني نظم اتمع الذي كانت تسعى هلدايته 

ومبا أنّ الثقافة الرومانية كانت قد ظهرت عليها مظاهر األفول فقد محلت إليها املسيحية، ثروة جديدة   
  .مشتقّة من الكتاب السماوي ،8 واألحكام، واألمثال من القصص، و األحداث، والصور،

                                                
  . 247، ص، السابقاملصدر  ؛آرنولد توينيب -1

2- 202املرجع السابق، ص،  ؛ارلبيب عبد الست.  
ط رعاياه غري املسيحيني و الذي منح الكنيسة املسيحية امتيازات اإلمرباطور الذي مل يضطهد ق: Constantin le Grand قسطنطني األكرب  (*)

  .23 -22 - 21 - 20راجع آرنولد توينيب، تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، مصدر سابق، الصفحات، . خاصة
  . 70، ص، تاريخ أوروبا العصور الوسطى ؛السيد الباز العريين -3
  . 50-49، ص ص، تاريخ البشرية، اجلزء الثاين ؛آرنولد توينيب -4
  .  69،ص، 1982الدين حاطوم؛ تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا، دار الفكر، دمشق، سوريا، دط، نور  -5
  .71السيد الباز العريين؛ املرجع نفسه، ص،  -6
  .249آرنولد توينيب؛ تاريخ احلضارة اهللينية، ص،  -7
  . 30ص،  ،دراسة فلسفية :قيمة التاريخجوزيف هورس؛  -8
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جماات وحماوالت حملوها إال أنّ الوقت قد فات، ألنّ تنظيم " قسطنطني"ولو أنها قد القت بعد 
ألنّ روما كانت قد بسطت نفوذها على كل أحناء املتوسط، «،اإلمرباطورية كان قد ساعد على نشرها
فتوحد بذلك  طة شبكة متقنة من الطرق، ووحدت اللغة والشرائع،وربطت العاصمة باملستعمرات بواس

مستفيدا بذلك ، 1»العامل الروماين، حىت إذا وصل التبشري إىل روما سهل عليه أن يذهب يف كل االجتاهات
  .من الوحدة احملكمة للعامل الروماين

 بالد الشام قد انتقل ر بردي يصب يف ر التيرب، أي أنّ املسيحية اليت ظهرت يف«وأصبح بذلك  
. وهكذا أخضع مستضعفو األديان العليا جمتمعا كان قائما على القوة، 2»مركزها إىل ر التيرب يف إيطاليا

وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن أصبح  ،3»الدين الرمسي لإلمرباطورية الرومانية« وأصبحت املسيحية
  .ة اجتماعية، ثقافية وعقائدية ال يستهان ااملسيحيون ميثّلون أكثرية السكان، وبالتايل قو

كان «على أنه البد كذلك من ذكر اصطدام املسيحية بالفلسفة اليونانية وليس بالوثنية فحسب، إذ أنه  
تسلحوا به من  من بني من دانوا باملسيحية، مجاعة آمنوا بعد فلسفة، فكان من الطبيعي أن يتصدوا مبا

، أنه "علي عبد املعطي حممد"ويذكر لنا .  يف مواجهة الوثنية السائدة 4»اجلديدة عن عقيدم فلسفة، للدفاع
ولقد كانت «من بني املذاهب الفلسفية اليت كانت منتشرة آنذاك األفالطونية واألرسطية والرواقية واألبيقورية، 

 ،5»طون بعامل معقولاألفالطونية، هي املذهب املفضل لدى املسيحيني وأيضا أعجب املسيحيون بقول أفال
، "مثال املثل"، فيكون بذلك "عامل املثل"الذي يتجاوز العامل احملسوس، وأيضا يف قوله بإله يعلو " عامل املثل"أي 

و لذلك «وهذا يتوافق إىل حد كبري مع مبادئ املسيحية يف نبذ الوثنية واإلميان باهللا املرتّه عن الصفات اآلدمية، 
  . 6»األفالطونية أمسى املذاهب اليونانية وأقرا إىل الديـن  فقد ظلّت املسيحية تعترب

يف القرن الثالث امليالدي، "مدرسة اإلسكندرية الفلسفية"من طرف  -األفالطونية –حىت بعدما جددت
" القديس أوغسطني"ويتجلى هذا التأثر يف فلسفة . وبزوغ األفالطونية اجلديدة واليت استغلّها املسيحيون كذلك

  .)Tomas d’AQUIN Saint )1225-1274" قديس توما اإلكويينال"و
  أي من«من الرتعة احلسية املادية حنو الرتعة العقلية األفالطونية احملدثة، " القديس أوغسطني"فقد سار   

  . 7»الفلسفة اخلالصة اليت ال تعرف اإلميان إىل الفلسفة املؤمنة، أي اليت تقوم على اإلميان
  

                                                
  . 204املرجع السابق، ص،  ؛رلبيب عبد الستاّ -1
النشر،  ار النهضة العربية للطباعة ود، )الغربية -اإلسالمية -اليونانية(احلضارة  ةيف فلسف ؛أمحد حممود صبحي وصفاء عبد السالم جعفر -2

  . 44دط، دت، ص،  لبنان، بريوت،
  .56تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -3
  .294، ص، مات يف الفلسفةمقد عبد املعطي حممد؛علي  -4
  . 295ص،  نفسه؛املرجع  -5
  .الصفحة نفسها نفسه؛ املرجع -6
  .21 -20، ص ص، 1979، 3عبد الرمحان بدوي؛ فلسفة العصور الوسطى، دار القلم، بريوت، لبنان، ط -7
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أرستطاليا صرفا يف كل شيء، بل «فلم يكن" للقديس طوما االكويين"بالنسبة وكذلك هو احلال 
فيمل يتصل بصلة اهللا بالكون وبالغائية النهائية لكل األشياء، تدخل العنصر األغسطيين األفالطوين فأثّر فيه 

  .  1»إىل حد كبري
فلسطني وبني مذابح النازيني يف وجتدر اإلشارة كذلك إىل أنّ توينيب قام باملوازنة بني اضطهاد إسرائيل 

بعد دراسته لالضطهاد الروماين للمسيحية، فمثلما  )م1945 -1939(حق اليهود إبان احلرب العاملية الثانية 
حيث قال بأنّ  -يف خطوة جريئة -وصف اضطهاد الرومان للمسيحيني األولني، أنصف كذلك عرب فلسطني

  . 2»ه كل ما عانوا طوال تارخيهم القدمي فاقت فظائع«االضطهاد الذي تكبده اليهود 
من تضييق اخلناق عليهم  -ويف هذا تأكيد على أنّ االضطهاد الذي وقع ضحيته املؤمنون بالنصرانية

مل يصل إىل درجة اضطهاد األملان -وحماولة إعادم إىل الوثنية والقضاء على معتقدام اجلديدة أيام الرومان
  .لليهود يف أملانيا

يواصل توينيب ويكشف لنا بأنّ درجة تلك القسوة من التعذيب واإلبادة مل تصل إىل درجة ولكن   
فقد طبقوا املساوئ واآلالم اليت سبق أن «:اضطهاد اليهود أنفسهم للعرب املسلمني يف أرض فلسطني، يقول

حية الربيئة كانوا بدورهم الض«على عرب فلسطني الذين 3»طبقها عليهم مضطهدوهم املسيحيني يف الغرب
ورمبا كان امليل الذي يدفع اإلنسان أو األمة للرد على جرمية جار أقوى باضطهاد ... لليهود األوربيني

 -على الربيء الضعيف اجلديد- أي اليهود- طرف بريء أضعف، وتطبيق نفس الظلم الذي عاناه األول
   .4»هو أدىن امليول املنحطّة يف الطبيعة البشرية  - عرب فلسطني
ذا وصف توينيب اإلسرائيليني احلاليني، وهكذا نصر حق العرب متاما كما فعل مع املسيحيني يف هك

عهد الرومان، بل وينصح بإرجاع سيادم على أرضهم بل وأبطل التحجج باملزاعم العنصرية اليت تنطوي 
  .5عليها ضمن الدعوة الصهيونية إىل مجع اليهود من أشتات األرض يف موطن واحد

خنلص إىل جناح األديان العليا وعلى رأسها املسيحية يف االنبثاق من رحم الدولة العاملية، هكذا   
اإلمرباطورية الرومانية، وكيف سامهت إمرباطورية القوة رغما عنها يف تبلور الدين املسيحي وحتمل رحلته 

فبعد جناحه يف تبشري اهللينيني الشاقة من أرض الرساالت شرقا إىل روما غربا ومن مثّ إىل سائر أحناء العامل، 
أمام وثنية  - وإن كان صمودا بغري سالح ألنّ السالح كان ذلك الكتاب السماوي -وصموده املستميت

  ".عبادة اإلنسان"الدولة العاملية وصراعه املرير مع الصورة الرومانية املتمثّلة يف 
  

  
  .132ص،  ؛املرجع السابق -1
  .14، ص، 1961، حزيران 1عمر الديراوي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط: ودفاع، ترمجة.. ة فلسطني جرمي ؛آرنولد توينيب -2
  . 15ص،  ؛املصدر نفسه -3
  . 19ص،  ؛املصدر نفسه -4
  .13ص،  ؛من الشرق والغرب -5
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و بعد أن ثبت لقسطنطني عيانا قوة الكنيسة املسيحية وذلك ملّا انتصر بعد أن رأى الكتابة «
وذلك بعد ما طرأ من  حتريفات  – 1»"اإلله الذي ال يقهر"كان لزاما عليه أن يرى يف املسيح  (*)ورةاملشه

  .وأن يرى يف املسيحية الدين الناصر لإلمرباطورية الرومانية والدين الذي من شأنه أن يسمو ا -على الدين
لك إىل حني القيام باحلضارة هكذا أضحت املسيحية الدين األول لإلمرباطورية الرومانية، وضلّت كذ  

  .الغربية احلالية
   :تعقيـب -

رأينا يف الفصل األول أنّ الدين هو احللقة املتينة اليت تربط احلضارة القدمية باحلضارة اجلديدة، ذلك أنه 
وكيف أنه ظهر يف عصر االضطرابات الذي يلي ايار احلضارة وهي مرحلة . يؤمن للمجتمع منفذا آخر للنجاة

ن الفوضى تسبق الزوال التام، وكيف استمر يف التواجد يف إطار ما يسميه توينيب بالدولة العاملية، أي الدولة م
  . احلضارة لتوهم اتمع أنّ حضارته ال تزال قائمة وأيضا قوية، بتعظيم العمل العسكري ضاليت تقوم على أنقا

املية للمواطنني، سرعان ما يتكشف لتدخل غري أنّ هذا السالم الزائف الذي توفّره هذه الدول الع
ولكنها بانقضائها تترك اال فسيحا لنمو الدين أكثر فأكثر، أو  .احلضارة يف املرحلة النهائية وهي التحلل التام

  .الذي يصطلح عليه توينيب باألديان العليا اليت تستميت من أجل البقاء وتنقض بالتايل أفراد اتمع من الفناء
يف احلقيقة ذات قوة عظيمة مستوحاة من دون شك من قوة الرسالة اليت حتملها، فتصرب على وإا 

اآلالم اليت تتجرعها من حماوالت الدول العاملية لتصفيتها، إال أنّ ذلك ال يزيدها إال إصرارا على البقاء وال 
ول فيها واعتناق مبادئها، فتكرب مينحها إال قوة إضافية تستعملها لتنشر تعاليمها وتستميل ا األفراد للدخ

وتتعاظم يف الوقت الذي تنحو فيه الدولة العاملية إىل الزوال نتيجة العتمادها الرئيسي على القوة العسكرية اليت 
  . دم قبل أن تبين

وخري مثال دلل به توينيب على صحة  وصدق فكرته، هو انبثاق الديانة املسيحية من رحم إحدى أكرب 
  وما إثبات توينيب هذا empire romain اإلمرباطورية الرومانية  :ملية اليت شهدها التاريخ اإلنساينالدول العا

إال تأكيد واضح على دور الدين القوي يف التحكّم مبصري احلضارة، إذ تلعب األديان دور األرحام 
  .ى لبناء احلضارةاحلاضنة لنشوء وتولّد احلضارة، فللدين دور جوهري باإلضافة إىل املقومات األخر

  
  

                                                
ا، اليت كانت يومها مع مشال غرب إفريقيا حتت سلطة مكسينتيوس صهر قسطنطني، م، كان قسطنطني يهاجم إيطالي312يف سنة : الكتابة املشهورة (*)

حلم قسطنطني أنه رأى احلرفني األولني من اسم . وقبيل املعركة اليت وقعت يف ضواحي روما الشمالية الغربية، واليت غلب فيها مكسنتيوس وقتل
أن يضع  - كما حلم -وقد أمر يسوع قسطنطني. »ذه العالمة ننتصر« : لالتينية، معناهاأربع كلمات براقة با ، و)K H يعين ( خريستوس باليونانية 

احلرب  احلرفني على قبعته و أن يرمسها على تروس جنده، وقد صنع قسطنطني ما طلب منه أن يقوم به يف احللم، وبعد ذلك كسب املعركة الفاصلة يف
راجع آرنولد توينيب، تاريخ البشرية، اجلزء . م337وقد عمد و هو على فراش املوت سنة . يف كل مرةاألوىل من حروب أهلية ثالث، وقد كان هو الرابح 

  .21الثاين، مصدر سابق، ص، 
  .56 ،ص ،اجلزء الثاين ،اريخ البشريةآرنولد توينيب؛ ت -1
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  :لـمدخ
اإلمرباطورية الرومانية الغربية مل يكن ناجتا عن قوة هجمات الربابرة  توصل توينيب إىل أنّ زوال  

واجتياحهم ألراضيها بقدر ما كان نتيجة ضعف اإلمرباطورية ذاا، وكان ذلك على املستوى االجتماعي 
   .1مثلما كان على املستوى اإلداري

كان هناك من املفكرين الذين استفادوا من احلياة ورية الرومانية بوقت قليل ولكن قبل سقوط اإلمرباط  
داخل اإلمرباطورية ليفيدوا فيما بعد املسيحية الغربية، ويعد هذا عامال اجيابيا لصاحل احلضارة املسيحية الغربية 

  .2اليت قامت فيما بعد
لغربية املتولّدة عن كنيسة روما، صاحبة األمر و الواقع أنه منذ بداية التاريخ املسيحي، كانت املسيحية ا  

واليت  (*)و النهي يف العامل املسيحي، رغم أنه كانت هناك إىل جانبها املسيحية الشرقية على وجه اخلصوص
ومتثّل هذا الصراع يف انعقاد جمامع . كانت طوال الوقت يف صراع عنيف مع نظريا الغربية

 (*)(*)(*) الكنائس الغربيةبني عدة إىل أن حصل االنقسام النهائي  conciles œcuméniques(*)(*)مسكونية
حيث نادى الكاثوليك بعقيدة تعدد اآلهلة، ونادى األرثوذكس بعقيدة جتسد . (*)(*)(*)(*)والكنائس الشرقية

لإلمرباطورية  وتولّت املسيحية الغربية مسؤولية القيام بالعلم الغريب، انطالقا من روما العاصمة القدمية .3اإلله
وقد انتشرت املسيحية يف هذا العامل عرب . الرومانية، والعاصمة اجلديدة اليت انطلقت منها املسيحية الغربية

التبشري املسيحي الذي كان أول العوامل اليت يسرت من انبثاق الصورة اجلديدة للعامل الغريب بتغلغل الديانة 
  .  املسيحية إىل أعمق نقاط فيه

    
  
  
  .47تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛رنولد توينيبآ -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2

  ...ألنه كانت هنالك مسيحية يهودية، و مسيحية قبطية (*)
 concile de Constantinopleم، جممع القسطنطينية concile de Nicée 325 جممع نيقية  :واملقصود من ذلك أا عاملية وهي (*)(*)

راجع مصطفى شاهني، . مconcile de Chalcédoine 451م، جممع خلقيدونية concile d’Ephèse 431، جممع أفسس األول م381
  .259املرجع السابق، ص، 

كنيسة التابعة للكنيسة الغربية الالتينية ويقال هلا كذلك الكنيسة الغربية فقط، وكنيسة روما، والكنيسة الكاثوليكية وقد تسمى كذلك ال (*)(*)(*)
ورئيسها يف الوقت نفسه . البطرسية أو كنيسة بطرس، ألنّ أتباعها يعتقدون أنّ مؤسسها هو بطرس الرسول كبري احلواريني وأنّ باباواا خلفاؤه من بعده

يف الغرب يف بالد ايطاليا  واملشايعون هلذه الكنيسة أكثرهم. رئيس دولة الفاتيكان، وهي اليت تذهب إىل أنّ الروح القدس منبثق عن األب واالبن معا
  .250 - 249انظر مصطفى شاهني، املرجع نفسه، ص ص، . وفرنسا وبلجيكا واسبانيا والربتغال وأمريكا اجلنوبية وبالد أخرى كثرية

تذهب إىل أنّ الروح القدس  التابعة للكنيسة الشرقية اليونانية ويقال هلا كذلك الكنيسة الشرقية فقط، وكنيسة الروم األرثوذكس، وهي اليت (*)(*)(*)(*)
بطريرك القسطنطينية -  :وهلم بطاركة أربعة هم. منبثق عن األب وحده، واملشايعون هلا أكثرهم يف الشرق وبالد اليونان وتركيا وروسيا والصرب، وغريها

انظر مصطفى شاهني، املرجع نفسه، ص، . مث بطريرك أورشليم–. مث بطريرك أنطاكية–. بطريرك اإلسكندرية للروم األرثوذكس يليه–. وهو كبريهم
249.  

  .262املرجع السابق، ص،  ؛مصطفى شاهني -3
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 اليت وإىل جانب التبشري هناك أيضا عوامل أخرى يرى توينيب يف معاجلتها الوقوف على أهم الظروف
ة، دون ساعدت على بناء احلضارة الغربية، كالتسامح والتعصب الديين إضافة إىل القومية والقوة العسكري

إغفال دور الكنيسة الفعال يف ميادين شتى من ميادين احلياة احلضارية، واليت تعترب كلها من نواتج تأصل 
  .(*)املسيحية الغربية يف اتمع الغريب

  فكيف عملت املسيحية الغربية على بناء احلضارة الغربية ؟
 قام عليها صرح احلضارة املسيحية وما هو موقف توينيب من هذه العناصر اليت يعتربها األسس اليت

   الغربية احلايل ؟
  .هذا ما سنحاول حتليله يف هذا الفصل األخري

  املسيحية وبناء احلضارة الغربية    :املبحث األول -1
  

بلغ به تمن شأن عملية التبشري الديين أن تساهم مسامهة أساسية يف نشر الدين من رقعة إىل رقعة، حىت 
لدين املسيحي منذ ا يف التاريخ املسيحي مل يتوقفللوصول إليها، و الدين كان يهدفأقصى احلدود اليت 

من حماولة الوصول إىل أبعد النقاط على األرض والتغلغل يف اتمعات الغريبة عن اتمع الغريب، فضال  ظهوره
من نواحي عديدة، من ذاك  ذاته يف تغيري أوجه اتمع الغريب الذي لعبته الكنيسة املسيحية كبريالدور ال عن

  .جعله يعتقد أنّ حاضرته يف وضع سيادة ال نظري له
ومبا أنّ العامل متعدد احلضارات فقد كان من الطبيعي أن حتتك احلضارة املسيحية الغربية ذا العامل، 

  . choc des civilisationsبغض النظر عما ميكن أن يولّده هذا االحتكاك من حوار أو صدام حضاري
 الكنيسة للوصول باحلضارةوجمهودات  فكيف يبين توينيب الدور الذي لعبه كل من التبشري باملسيحية

  إىل الدرجة اليت هي عليها اليوم ؟ وما خلّفه تواجد املسيحية يف اتمع الغريب ؟ املسيحية الغربية
  ؟املتبقية  وكيف يبين احتكاك احلضارة الغربية حبضارات العامل 

  
  
  
  
  
  
 .L’occidentاملقصود به الشعوب اليت متثّل العامل الغريب  )(*
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     :   املسيحي يف الغرب التبشري -1-1
  

ظهرت املسيحية يف أواخر العصر القدمي ومنذ ذلك الوقت واملبشرون املسيحيون يعملون على لقد 
  .رب العامليف العديد من األقطار عannonce de la Bonne Nouvelle نشر تعاليم هذا الدين 

، أي إىل الدخول يف 1وإنّ املقصود بالنشاط التنصريي أو ما يسمى بالتبشري، هو الدعوة إىل النصرانية
وهو إذا . فمن شأن التبشري الديين النجاح يف إرساء قواعد دين ما يف جمتمع ما. الدين املسيحي واعتناق مبادئه

ال ينقل فقط هذا املعتقد الديين، وإمنا قد ساهم كل تبشري ديين  ما نقل هذا الدين إىل هذه الديار اليت جتهله فإنه
مورس على سطح املعمورة يف نقل مدنية احلضارة اليت تصحبه، أي جممل نظمها الثقافية والسياسية واالقتصادية 

  ....واالجتماعية
ا، كما ميكن أن فيساهم بذلك يف توسيع رقعة تلك احلضارة وتعزيز نفوذها وبالتايل االستمرار يف بناءه

  .ال يساعد على ذلك البناء ويكون عامال حادا من بسط النفوذ
  فهل ساهم التبشري املسيحي يف بناء احلضارة املسيحية الغربية ؟

  بينه وبني الدعوة يف اإلسالم أو التبشري يف البوذية مثال ؟ فوما أوجه االختال
بصفته أول  -ملبشرين ا يف العامل الروماينلقد بدأ هذا التبشري باملسيحية سريا، وكان على رأس ا

خالل القرن األول للميالد، تالميذ املسيح عليه السالم،  –األقطار اخلارجية اليت امتدت إليها املسيحية
الذي يعترب املختار األول من طرف السيد املسيح للقيام  Le prince des Apôtres  " بطرس"كالقديس 
  . 3للسنة الثالثني، حيث وجه للناس أول دعوة لإلميان Pentecôte ك يوم عيد العنصرةوكان ذل. 2ذه املهمة

، الذي يعد أيضا أحد L’Apôtre des gentils" بولس"هنالك أيضا القديس " بطرس"وإىل جانب 
  .وبالتايل كان واجبا اإلقتداء به وإتباعه 4الذين نالوا اإلهلام الروحي

لى إثبات وفاءهم للسيد املسيح بضرورة حتمل املسؤولية اليت كلّفوا ا، وقد عمل مجيع احلواريني ع
، 5واليت تتمثّل يف نشر تعاليم اإلجنيل يف كل األمم، ويكون هذا العمل باسم األب واالبن والروح القدس

  . كانت هذه إذا مهمتهم املقدسة

                                                
  .77ناصر بن عبد اهللا القفازي وناصر بن عبد الكرمي العقل؛ املرجع السابق، ص،  -1

2- DANIELOU (Jean) et MARROU (Henri), Nouvelle Histoire de l’Eglise, Des Origines 
à Saint Grégoire le Grand, Paris, Seuil, 1963, p.33. 

، 1عبد اهلادي عباس احملامي، دار دمشق للطباعة والنشر، سوريا، ط: واألفكار الدينية، اجلزء الثاين، ترمجة مريسيا الياد؛ تاريخ املعتقدات -3
   .374، ص، 1987

4- CAHIERS EVANGILE, A la Naissance de la Parole Chrétienne, Tradition et 
Ecritures au Deuxième Siècle, Numéro 77, Document autour de la Bible, Paris, Cerf, 
septembre 1991, p.18. 
5- LOEW (Jaques) et MESLIN (Michel), Histoire de l’Eglise par Elle-même, France, 
Fayard, 1978, p.13. 
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خرى، أا قامت بتخفيف آالم ولقد كان انتشار املسيحية وحلوهلا حمل العديد من الديانات األ
احلرمان الذي كان الناس يعانون منه وخاصة ذلك املتعلّق باملرياث ومتاع الدنيا، ذلك أا دعت إىل املرياث 

وكذلك تقدميها يد العون للشعوب املغلوبة على أمرها، مثال ذلك الرعاية اإلنسانية . األخروي يف جنة اخللود
حب االنتماء، وذلك ألنّ الناس قد اقتنعوا بأنّ االنتماء إىل جمتمع مسيحي هو بكافة أشكاهلا مما عزز فكرة 

  . الطريق الوحيد الكتساب احترام الذات، فضال عن إعطاء حياة اإلنسان مذاقا ذا معىن
واإلسكندرية، وصحب هذا االنتشار  )*(أنطاكيةهكذا حقّقت املسيحية انتشارها الواسع يف روما و

  .1 جمتمع موحد أساسه احملبة و التعاون وترسيخ القيم اإلنسانية شعور باالنتماء إىل
وجتدر اإلشارة إىل أنه مل تكن لتدخل السنة األربعون من التقومي امليالدي حىت تسربت املسيحية عرب 

واجلليل وسوريا بسرعة كبرية، وقد امتدت بشارة اإلجنيل إىل مدن أخرى  ةالتبشري إىل مجيع أرجاء اليهودي
وإن دلّ هذا على شيء، فإنه يدل على جناح أوىل حماوالت . 2ومنها إىل العامل ... وقربص ةكثرية كفينيقي

فقد شعر كل من اعتنق هذه الديانة أنّ من واجبه أن . التبشري ناجحا تاما كفل هلا الدوام والتواصل فيما بعد
بشرا، وذه الطريقة تزايدت أعداد املؤمنني خيرج وينشر البشارة للناس، وذا اعترب كل مؤمن مسيحي نفسه م

  . 3املسيحيني ومنا عدد أتباعهم يوما بعد آخر
 missionnairesومل يكن تقبل األفكار املسيحية وقفا على فئة معينة من الناس، بل عمل املبشرون 

  .على امتدادها لتشمل كل األجناس والبلدان واحلضارات
ومن روما انتقلت إىل إفريقيا . دن الرئيسية كما يف القرى واألريافوبالفعل تغلغلت املسيحية يف امل

ميالدية، تقبلت الشعوب اجلرمانية تعاليم اإلجنيل، ومن مثّ باقي  ةويف سنة مثامنائ. الشمالية وأوروبا الغربية
  .4شعوب أوروبا الشرقية، وروسيا، وأوروبا الشمالية يف القرن الثالث عشر، فالعامل 

ذه احملاوالت الدور األبرز يف تغري أوجه احلضارة اإلنسانية، وذلك بدخول شعوب كثرية و وقد كان هل
  .أمم خمتلفة يف هذا الدين

وكانت هذه الدعوات قد استمرت يف شكل رحالت قام ا العديد من رجال الدين، كما هو احلال 
  " باتريك"، ورحلة القديس 5 آسيا يف )535 حوايل -470 حوايل( II Jean" يوحنا اآلسيوي"بالنسبة ألعمال 

                                                
نة الواسعة مقرا وقربص، و بلغت مدينة أنطاكية عاصمة سورية، فأصبحت هذه املدي ةامتدت بشارة اإلجنيل إىل مدن فينيقي  Antioche:أنطاكية  (*)

نسبة للعامل اليهودي، هاما للديانة املسيحية، ففيها محل املؤمنون لقب املسيحيني، وفيها ابتدءوا يبشرون الوثنيني أيضا باملسيح، وملا كانت القدس مركز بال
  .146أنظر ى جنار، املرجع السابق، ص، . كذلك أصبحت أنطاكية نقطة االنطالق بالنسبة إىل العامل الوثين

  ، ص،2005ماهر عبد القادر حممد وحريب عباس عطيتو؛ دراسات يف فلسفة العصور الوسطى، دار املعرفة اجلامعية، مصر، دط،  -1

260.   
  .146، ص، الديانة املسيحية: موسوعة األديان السماوية و الوضعية ى جنار؛ -2
   .427سليمان مظهر؛ قصة الديانات، ص،  -3
   .204، ص، احلضارات ؛لبيب عبد الستار -4
صالح عبد العزيز حمجوب إدريس، الس : يوحنا اآلسيوي؛ تاريخ الكنيسة، الكتاب الثالث، األجزاء الثالث واخلامس و السادس، ترمجة -5

   .21، ص، 2000األعلى للثقافة، دط، 
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Saint Patrick )389 -461(  قبلها يف القرن اخلامس امليالدي، أي بعد سقوط روما إىل البالد
ثقافية واجتماعية، هي من  ت، حيث صاحب دخول هؤالء للمسيحية كما يقول توينيب، تبديال1اإلسكندنافية

مثل قبول «احلضارة الغربية وإمنا أيضا يف توسيع نفوذها دون شك مظاهر لعبت دورا هاما، ليس فقط يف بناء 
ومتثّل  .يف الرهبنة" بندكت"اع أسلوب قوانني بتإ... االسكندفانيني الذين سكنوا يف إجنلترا ويف فرنسا

املستوطنني اإلسكندنافيني كان معناه أنّ طريقة احلياة اليت تزودها املسيحية الغربية ألتباعها أصبحت جذابة 
  .هذا أنّ املسيحية قد أضفت صبغة جديدة على حياة شعوب تلك احلضارات ومعىن 2.»)*(ابرةللرب

وبالطبع قد هوجم هذا التبشري يف البداية من طرف الرومان مث اليهود، ما دعا القديس بولس إىل إجياد  
يف أماكن  –لوم األخرىمتاما كما الع –طريقة جديدة يف نشر املسيحية، ومتثّلت هذه الطريقة يف تعليم الدين

، حىت بسطت الكنيسة سيطرا النهائية وامتدت لتكسب حضارات العامل، وكم كان هلذه الطريقة 3خاصة
  .الفائدة الكبرية يف انتشار املسيحية

وذلك « غري أنّ كل حماوالت الوقوف يف وجه هذه البعثات التبشريية، يؤكّد توينيب، باءت بالفشل،
وهذا أيضا . 4»املسيحية الغربية، كانت إىل ذلك احلني قد ارتفعت يف أعني جرياا الوثنينيألنّ مرتلة املدنية 

  . مما يدعم أكثر احلضارة املسيحية، والدليل على ذلك صمودها القوي يف وجه كل حماوالت توقيف التبشري
، سواء أكان إذ مل تنجح األزمات السياسية يف الشرق والغرب من احلد من مواصلة إعالن البشارة

  .ذلك بصفة تلقائية من طرف القديسني أو بصفة منظّمة من طرف األمراء والكرسي البابوي
 )Boniface )680-754" بونيفاس"ففي النصف األول من القرن الثامن، كان الراهب اإلجنليزي  

القرن الثامن دعا شارملان  ويف اية. أكرب مبشر يف الغرب، إذ نظّم كنيسة اإلفرنج وأنشأ عدة أبرشيات وأديرة
Charlemagne )814-742(  السكسونSaxons  الذين كان قد أخضعهم قبل وقت قصري، إىل قبول

فباقي البلدان  Brèmeوبرمين  Hambourgويف القرن التاسع، تقدم إعالن البشارة حنو هامبورغ . التعميد
دبت يف اجلسد املسيحي الكنسي منذ البداية، غري أنّ  وينوه توينيب، إىل أنّ هناك انشقاقات قد. 5اإلسكندنافية 

آثارها مل تظهر إال فيما بعد، مثال ذلك تصادم الكنيسة الرومانية بنظريا األيرلندية وذلك بعد دخول املسيحية 
  . ، وهذا ما ال خيدم احلضارة6إليها 

                                                
   .53آرنولد توينيب؛ تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  -1

   .د قبلوا دينا مساويا إىل يومهاالذين مل يكونوا ق (*)
   .149آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، ص،  -2

3 – DOLEY (Tim) et autres, Guide Illustré de l’Histoire du Christianisme, Traduit de 
l’anglais par: Editions du Centurion, Paris, 1982, pp. 85-86. 

  .150ء الثاين، ص، تاريخ البشرية، اجلز آرنولد توينيب؛ -4
  .106، ص، املسيحيةمجيل سبك؛  -5
  .54آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، ص،  -6
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ملسيحية القائمة، بإمكانه أيضا ومعىن رأي توينيب، أنه مثلما أعطى التبشري صورة جيدة عن احلضارة ا
  .أن يكون عامال هداما هلا

الذين عملوا بال هوادة  Jésuitesويضيف دليال آخر عن املرسلني املسيحيني الغربيني من اجلزويت 
  .طوال الوقت، ومهمتهم التبشريية يف الصني واهلند 1لتجديد وإنعاش الكنيسة 

بسبب املنافسات واالنقسامات األليمة اليت قامت بني هؤالء  عإنّ هذه املهمة قد كتب هلا الفشل الذري
... لقد خابت هذه التجربة« :يقول توينيب. اجلزويت وبني بعثات الطوائف األخرى من الروم الكاثوليك

  .2»بسبب خطأ االنشقاقات العائلية يف أحضان الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يومئذ
لكنيسة ذاا هي أهم األسباب اليت حدت من جناح التبشري املسيحي وهذا يعين أنّ االنقسامات داخل ا

يف هذا اجلزء من األرض، ولو أنه اجتاز بعد ذلك قارات أخرى، وقد أضرت هذه االنقسامات باحلضارة 
  .املسيحية الغربية أكثر مما أفادا

اإلسالمية وبديانات ويظهر ذلك جليا يف اصطدام هذه العمليات التبشريية املسيحية بالفتوحات 
  .أخرى، إذ مل يكن هلا من القوة ما ميكنها من قهر ديانات أخرى ومنعها من االنتشار

فالفتوحات اإلسالمية مثال على عكس التبشري املسيحي، حىت وإن صاحبها عدم تفاهم إال أنّ ذلك مل 
ولة اإلسالمية تعاين مشاكل حيد من انتشار اإلسالم، فحدوده كانت تتسع يف الوقت الذي كانت فيه الد

  .داخلية كثرية
ومن . 3يرى توينيب، أنّ اإلسالم قد استمر يف االنتشار رغم غياب احلكومة اليت حيتاج إليها لتسنده 

هنا نستطيع القول بأنّ التبشري املسيحي على عكس الدعوة اإلسالمية، مل يستطع أن ينجح إال بعدما دفعته قوة 
  .يد الدويلاحلضور الغريب على الصع

وإمنا أراد توينيب من إيراد هذا املثال، التدليل على قوة اإلسالم كدين، وأنّ تلك القوة قد فاقت بكثري  
إنّ الباعث السياسي هلذا االعتناق اجلماعي لإلسالم ظاهر « :ويضيف مؤكّدا لرأيه هذا. قوة التبشري املسيحي

 قوة وقدرة على احلياة واالستمرار من الدولة فقد أدرك اجلميع أنّ اإلسالم كان أكرب.... للعيان
  .4 »اإلسالمية، و هذا ما محل رعايا الدولة من غري املسلمني على اعتناق دين حكامهم السابقني

ومعىن هذا أنّ قوة اإلسالم يف ذاته، خالف املسيحية اليت تستمد قوا من القوة العسكرية اليت هي قوة 
  .خارجة عن الدين

ق واضح بني التبشري املسيحي والدعوة يف اإلسالم، و يكمن يف درجة قوة الدين وتأثريه إذا فهناك فر
  .على معتنقيه مما يضمن له الدوام

                                                
1 – CHRISTOPHE (Paul), L’Eglise dans l’Histoire des Hommes, du Quinzième Siècle à 

Nos Jours, France, Droguet- Ardant, 1983, p. 99. 
   .61-60 آرنولد توينيب؛ العامل والغرب، ص ص، -2
  .141تاريخ البشرية؛ اجلزء الثاين، ص،  -3
   .املصدر نفسه؛ الصفحة نفسها -4
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فقد اعتمدت املسيحية على الظروف املساعدة اليت هيئتها هلا احلضارة الغربية، على خالف اإلسالم 
أصبح اآلن «، فالباعث على الدخول يف اإلسالم الذي اعتمد على قوة النص القرآين، تلك القوة الكاهنة فيه

  .1»شيئا أكثر من جمرد احلصول على مساواة مالية أو سياسية، لقد أصبح اهتماما صميميا مرتبطا بالبناء
فقد اعتنق بوذيون « :وقد انتصر اإلسالم على املسيحية مثال يف فتح اهلند، إذ كان السباق إىل ذلك

  .2 »مثة مسلمون ممن اعتنق البوذية أو اهلندويةهنديون اإلسالم، لكن مل يكن 
فقد وجد . وهذا دليل آخر يورده توينيب من متكّن الدعوة يف اإلسالم من الفوز بقلوب اهلندوس

الفاحتون املسلمون أنه من املناسب معاملة اهلندوس الذين عارضوا اإلسالم على أم أهل كتاب مع أن هؤالء 
ا دفعتهم إىل ذلك مساحة الدين من جهة، ورغبة الفاحتني املسلمني القوية يف أن إمن. كانوا بالطبيعة مشركني

  .تذوق الشعوب الوثنية حالوة اإلميان بإله حممد صلى اهللا عليه وسلم
الكنج والبنغال يف مدة أقصاها عشر سنوات  –إىل فتح حوض مجنا«: وهذا ما أدى يقول توينيب

م من انتشار املسيحية يف أقطار عديدة وفشلت فيما بعد احلروب فقد حد ظهور اإلسال. 3»م1992-1202
الصليبية يف استرجاع األراضي املقدسة، غري أنّ املد االستعماري األورويب قد رافقه قيام البعثات التبشريية على 

  .4نشر املسيحية يف أرجاء العاملني القدمي واجلديد
  .يحية وجعلها األقوى حضورا يف العامل اليوموهذا ما قوى من مكانة احلضارة الغربية املس

وإنه كما مألت املسيحية الفراغ الروحي يف العامل الوثين اليوناين الروماين، فعلت ذلك باملثل ديانة 
  .أخرى ال تقل أمهية عن اإلسالم، إا بوذية املاهايانا يف الصني

، وكان الشعب الصيين الذي ستعرض عليه يذكر توينيب، أنّ املبشرين البوذيني كانوا يف غاية احلماسة
هذه العقيدة اجلديدة على استعداد كامل لذلك بسبب جوعه الروحي الذي سببه خسران الكـونفوشية 

واليت كانت تدعو لرعاية حقوق اجلماهري الشعبية، ودعم مصاحل أفراد اتمع يف مواجهة التسلّط  ،5مكانتها 
ولقد اتضحت معامل الدعوة الكونفوشية . أو أفراد ذووا سلطة يف اتمعسواء كان مصدره احلكام ... والقهر

ذلك أنّ تركيز الثروة يف نطاق ضيق، كان قد أثار سخطا كبريا يف أوساط . خاصة بتوسيع قاعدة امللكية
ع العامة، باإلضافة إىل ما سيتبع ذلك من خلل يف العالقات بني أفراد اتمع الواحد وأثر ذلك على اتم

  .6ككل

                                                
  .الصفحة نفسها ؛املصدر السابق -1
   .123املصدر نفسه؛ ص،  -2
   .124املصدر نفسه؛ ص،  -3
  .204، ص، احلضاراتلبيب عبد الستار؛  -4
  .70آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، ص، -5
  .192، ص، سوسيولوجيا احلضارات القدمية ؛لصالح مصطفى الفوا -6
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والسبب يف خسارا حسب توينيب، هو أنّ املوظفني الكونفوشيني قد أساءوا استعمال سلطام فيما 
  مشكلة األراضي وتوزيعها على الفالحني الصينيني، وقد: خيص مشاكل اجتماعية كثرية، كانت أمهها

ك العقبات ومتكّنت فعليا من قامت حماوالت عديدة للحد من نشاط البوذية إال أنّ الديانة قد اجتازت كل تل
  .1االنتشار

فقد عززت مكانتها يف الشرق األقصى وحدت من عمليات التبشري املسيحي، وبالتايل أحبطت كل 
  .حماوالته اليت دف إىل بسط السيطرة الكاملة للحضارة املسيحية الغربية على هذه األقطار

خيتلف من أسباب اجتماعية واقتصادية كما هو  وخنلص مع توينيب إىل أنّ اهلدف من انتشار الدين قد
احلال بالنسبة للبوذية، ألهداف سياسية كما هو األمر بالنسبة للمسيحية أو ألسباب ذاتية كما هو احلال 

لقد قام هذا العمل على سواعد الرهبان من املسيحيني املخلصني واحلريصني على نشر بشارة  .بالنسبة لإلسالم
سلطة الكنيسة املسيحية بربطه ألجزاء شاسعة من العامل الوثين خاصة برباط واحد هو  اإلجنيل، فقد زاد يف

  .احلضارة املسيحية الغربية
وإن أبدى هذا التبشري يف البداية ضعفا اجتاه الفتوحات اإلسالمية أو اصطدامه بعامل الشرق األقصى، 

اد عضد احلضارة املسيحية يف جمتمعات إال أنه سارع يف كسب أكرب جزء ممكن من األراضي وساهم يف اشتد
  .عديدة

وقد أراد توينيب من هذا العرض، أن يبين لنا كيف أظهر ممثّلوا الكنيسة الكاثوليكية روحا عالية يف 
ذلك أم اعتربوها تكلفة مماثلة لتكلفة . 2يف املسامهة الفعالة يف مد جذور الدين املسيحي... أحلك الساعات

  .4معلنا أنه بيت إلله مجيع األمم ال إلله اليهود فقط اهليكلالذي دخل  .3رينيح للحواياملسالسيد 
ويشغل التبشري املسيحي يف الوقت احلاضر نشاطا واسعا ميتاز بتنظيم وختطيط حمكمني، زد على ذلك 

  .الدعم الكبري املادي واملعنوي الذي توفره حكومات عديدة من العامل الغريب
التبشريي يف العامل، فإنه ينشط كذلك يف البالد اإلسالمية اليت يعم فيها اجلهل وكما ينشط هذا العمل 

والفقر كإفريقيا وإندونيسيا وشرق آسيا، متخذا يف ذلك كافة األساليب من فتح ملدارس مسيحية بغية تنصري 
وأيضا من . ملسيحيةأبناء املسلمني وصرفهم عن دينهم، وكذلك يف دور الشفاء للتقرب إىل املرضى مرغّبني يف ا

وطبعا يصاحب هذا تشويه مسعة . هذه األعمال فتح املالجئ وديار الرمحة، وتوزيع املؤن باسم السيد املسيح
  .  5اإلسالم و املسلمني وأنّ دينهم دين اجلهل والفقر واملرض

                                                
  .71املصدر السابق، ص،  ؛توينيب دلنوآر -1
   .53املصدر نفسه؛ ص،  -2

 
3- http : edoc.bib. ucl. ac. Be : 81 / ETD-db/ collection/ available/ Belnuct d- 0529. 
16/07/2007. 
ليهود واليهودية واله العهد القدمي ومقدمة يف املسيحية الغنوصية، منشورات موقف يسوع من ا :فراس السواح؛ الوجه اآلخر للمسيح -4  

.                127، ص، 2004، 1دار عالء الدين للنشر والتوزيع والترمجة، سوريا، دمشق، ط  
  .78ص، ، املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ؛ناصر عبد اهللا القفاري وناصر بن عبد الكرمي العقل -5
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          :احلضارة الغربيـةدور الكنيسة يف ارتقاء  -1-2

، وجدت امليالدي القرن اخلامس ئلومانية يف غرب أوروبا يف أواعندما سقطت اإلمرباطورية الر  
  .أنها أصبحت املسؤول الوحيد عن رعاية ركاب احلضارة الغربية والكنيسة نفسها أمام وضع ال مفر منه، وه

على القيام مبهمتها احلضارية طوال العصور « ولعلّ العامل الرئيسي الذي ساعد هذه املؤسسة الدينية  
كانت أيضا الوحدة األساسية يف - وهي وحدة التنظيم اإلداري يف العامل الروماين –أنّ املدينة  الوسطى،

الرائدة يف  .2»يف تنظيمها األسقفي قواعد التنظيم اإلداري الروماين«ذلك أنها اتبعت  .1»التنظيم الكنسي
  .3وموظّفيها حتملّت كامل مسؤوليتها اوإا حبكّامه. ذلك الوقت

كون الكنيسة املسيحية قد ورثت تراث احلضارة الرومانية وأصبحت املفوض األول عن حضارة وذا ت  
طابعا عامليا واضحا، خاصة منذ عهد البابا  - مع مرور الوقت -الغرب، بفضل متكّن البابوية اليت اكتسبت

، واضعة على السيطرة على أقاليم بعيدة Saint Grégoire le Grand) 604 -590("جرجيوري العظيم"
 ثقافية وسياسيةمن  بذلك حتت هيمنتها شعوبا وقبائل كثرية، فتعاظمت بالتايل إسهاماا يف كل ااالت

م كان التقدم يف هذه ااالت يتركز يف أيدي الغرب املسيحي مبا أنه كان 1914وحىت قبل سنة . واقتصادية
  ففيما جتلت هذه اإلسهامات ؟. 4املسيطر على العامل كلّه

  
  :ويـايف و التربـالدور الثق -أ

  . 5»إنّ جناح الثقافة أو إخفاقها عميق االرتباط بديانة الشعب« :يقول توينيب  
كانت هذه هي القاعدة األوىل اليت انطلق منها املؤمنون املسيحيون لتحسني اجلو االجتماعي ولثقايف   

االنعزال يف قد بدأت بإقامة األديرة و هذه األعمال وإن كانتالذي طاله الفساد،  على اخلصوص للمجتمع
والعمل باستمرار على نشر  احلياة الرهبانية، إال أنها اختذت كذلك وجها آخر، متثّل يف البقاء يف اتمع ذاته

  .الفضائل
واعتمد املسيحيون يف ذلك على وصية القديس بولس واليت تتحدث عن ضرورة إنزال املسيحيني    

إن كنت أتكلم بألسنة الناس واملالئكة ولكن «:قلوم، تورد لنا الرسالة األوىل للكورنثينياحملبة اإلنسانية يف 
  صنجا يرن، وإن كان يل كلّ اإلميان حىت أنقل اجلبال ولكن أو  ليس يل حمبة فقد صرت حناسا يطن

                                                                                                                                                   
  
، 1972حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، دط،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -1

 .14ص، 
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -2
  .1954، 2حسن جالل العروسي، دار املعارف، مصر، ط :تطور الفكر السياسي، اجلزء الثاين، ترمجة ؛جورج سباين -3
  .20والغرب، ص،  قمن الشر ؛آرنولد توينيب -4
  .370ص،  ؛التحديات الكربى -5
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حمبة، ليس يل حمبة فلست شيئا، وإن أطعمت كلّ أموايل وإن سلّمت جسدي حىت أحترق ولكن ليس يل 
  .1»فال أنتفع شيئا

تشربوا الفاضل من  ولكم متسك املؤمنون األوائل ذه العظات وعملوا على نشر املسيحية بعدما   
احملبة تتأىن وترفق، احملبة ال حتسد، احملبة ال تتفاخر وال «أخالقها، ذلك أنّ القديس بولس قد أكّد على أنّ

 وحتتمل كل شيء. وال حتتد وال تظن السوء وال تفرح باحلق .تنتفخ وال تقبح وال تطلب ما لنفسها
باسم هذا احلب  و ألنه .2»احملبة ال تسقط أبدا. وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصرب على كل شيء

 Michelعلى إعدام ميشال سرفيه  Castellion" سباستيان كاستيليون"املسيحي اعترض الربوتستانيت 

Servet س وقبوله مبدأ التسام"كلفن"أمر من الذي أحرق حيا بالديين ح، بسبب رفضه لفكرة الثالوث املقد .
  .3األسقف غريغوار حبقوق متساوية لليهود والسودطالب ويف القرن الثامن عشر 

وقد خرجت هذه احملبة اإلنسانية من الكنيسة ذاا يف بداية انتشارها، حيث كان حممودا أن يتجه   
وكانت هذه أوىل اخلطوات يف النصح بضرورة متيز  .4»البتولية والعفّة من أجل امللكوت اختيار«املؤمنون إىل

إىل حد االستغناء عن  –املسيحيني عن غريهم، وذلك مبنادام باألخالق الطيبة ال والسمو ا إىل أعلى املراتب
  .فذلك وجه من أوجه الثقافة املسيحية السمحة اجلديدة -كل ملذات احلياة

قول " متى"ن هذا االختيار األخالقي مبنيا بطبيعة احلال على النص اإلجنيلي، حيث يورد إجنيل وكا  
إن أردت أن تكون كامال، فاذهب وبع أمالكك وأعط الفقراء «:السيد املسيح عليه السالم إىل أحد الشباب
  .5»فيكون لك كرت يف السماء وتعاىل اتبعين

يعسر أن يدخل غين إىل ملكوت «:الوعظ ذاته يف قوله، بأنه ويواصل السيد املسيح عليه السالم  
على الزهد والترفّع عن غوايا الدنيا، ملا يف ذلك من  -حسب اإلجنيل-ذا حثّ عليه السالمو .6»السموات

من ترك بيوتا، أو إخوة أو أخوات، أو أبا أو أما، أو امرأة أو أوالدا، أو «فائدة يف استقامة األخالق، فكل
ما دعا إىل اختيار  دعا أولوهذا يعين أنّ اإلجنيل  .7»ويرث احلياة األبدية من أجلي، يأخذ مئة ضعف حقوال

فية والعمل على نشر التعاليم هي أولوية األولويات، وإن كان هذا على خالف ما جنده يف الثقافة والطرق الص
  .-وإن مل يكن هذا بصفة مطلقة -املسيحية اليوم

  
    

  .  3-2-1/ 13 ؛الرسول األوىل إىل أهل كورنثوسرسالة بولس  -1
2- 13 /4-5-6-7-8.  
  .255، ص، موجز تاريخ األديان ؛فيلسيان شايل -3
  .64، ص، املسيحية ؛مجيل مدبك -4
  .21/ 19 ؛"متى"إجنيل  -5
6- 19 /23.  
7- 19 /29.  
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على العكس من ذلك  حيث يرى توينيب أنّ مستوى األداء األخالقي لإلنسان قد اخنفض ومل يرتفع بل  
ومن مث فالتفاوت بني ما لدينا من «ارتفع مستوى أدائه التكنولوجي، وذلك بسورة أشد يف عصرنا احلايل 

إنه خطر  :التكنولوجيا واألخالقيات هو اليوم أكرب مما كان يف أي وقت مضى وليس هذا مذال فحسب
        .1»قاتل

ني األوائل هذه العظات النبوية، إذ يذكر ذات اإلجنيل على على اتباع املسيحي د الكتاب املقدسويؤكّ  
ها حنن قد تركنا « عليه السالم الترحيب الكامل ذا املنحىن يف احلياة، يف قوله للسيد املسيح "بطرس"لسان 

نت وهذه كا .وبالفعل، ترك الكثري من الزهاد حيام العادية وانصرفوا للحياة الرهبانية .2»كل شيء، وتبعناك
أول خطوة ختطوها الكنيسة يف لعب دور ثقايف هام إذا ما قُورن باجلو الذي ظهر فيه، أي تلك احلقبة من 

بشائر احلضارة  الزمان واليت متتد من القرن السادس امليالدي وحتى القرن الثاين عشر، واليت مل تصلها بعد
  .اإلسالمية، يف هذا الوقت منا الدور الثقايف للكنيسة

 ...املكرسات (*)العذارى«كان كذلك بالنسبة للنساء، إذ كانت ان األمر بالنسبة للرجالوكما ك  
ويطلب إليهن القيام بأعمال الرمحة وزيارة الفقراء واملرضى والتأمل يف  ...يشاركن يف حياة املؤمنني مجيعا

  .ظاهر التربويةوهذا من امل أم املسيح عليه السالم" مبرمي العذراء"اقتداءا  ،3»الكتاب املقدس
هي  ف منذ القرون األوىل للمسيحيةدوكانت املعاهد التعليمية اليت محلت على عاتقها حتقيق هذا اهل  

أعظم «وبالتايل ،4عشر امليالدي األديرة، اليت كانت مبثابة املؤسسات التعليمية الوحيدة حىت القرن احلادي
د توينيب، قوة توحيدية فالتعلم يؤكّ .5»ن العصور الوسطىيف الشطر األول م (*)(*)املراكز الثقافية واحلضارية

  .6كربى تؤدي إىل حتقيق املساواة يف املستويات ومن مث ارتقاء اتمع
العملية التعليمية بعد يف لقد بدأت الكنائس تقوم بدورها «":عبد الغين عبود"ويف هذا السياق يقول    

وحركة احلياة  ...ة كلّها تيسر يف ضوء ما ترمسه الكنيسةمث كانت حركة احليا... ذلك إىل جانب األديرة 
   .7»نظامية أو شبه نظامية  ...تلك تعترب مؤثرا تربويا أكثر من أية مؤسسة تعليمية 

  

  .436يات الكربى، ص، التحد ؛آرنولد توينيب -1
  .27/ 19 ؛"متى"إجنيل -2

  .دمة الكنيسة، وخدمة اإلنسانيةاللوايت كرسن حيان خل Sœursهن األخوات : العذارى (*) 
  .64املرجع السابق، ص،  ؛مجيل مدبك -3
  .113، ص، املسيح و املسيحية و اإلسالم ؛عبد الغين عبود -4

    .حتى شبهها البعض بأنها كانت مبثابة جزر مضيئة، يشع منها بريق املعرفة، وسط حبر واسع من الظلمات، يعمه اجلهل و الفوضى (*)(*)
  .16املرجع السابق، ص،  ؛بد الفتاح عاشورسعيد ع -5
  .75من الشرق والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -6
  .114 -113املرجع نفسه، ص ص،  ؛عبد الغين عبود -7
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سبيل  على -(*)(*)(*)لتحدي الكاثاري (*)(*)والدومينيكان (*)ناستجابة الفرنسيسكا وقد أكّد توينيب أنّ  
إذ استطاعت هذه . 1يد للحياة يف الغرب وذلك بفضل املؤسسات الرهبانيةمتثّلت يف إعطاء نفس جد - املثال

مثال ذلك  .2بدور مشهود له يف اهود اجلبار املرتبط بنشأة اجلامعات يف ذلك العصر املظلم اهليئات أن تنهض
  .3يف جامعة باريس مهمة التعليم الالهويت - الفرنسيسكان والدومنيكان –أن أسندت إليهما 

هم متبعوا الرهبانية يف تثبيت القواعد الثقافية للمجتمع املسيحي مثال ذلك ما قام به القديس وقد سا  
الذي يكتشف يف اهود العقلي  امليل إىل الثقافة الكتابية، فالكتاب املقدس« ، إذ يعود إليه"هريونيمس"

اهب الذي سينصرف إىل جد ذلك الرهو «"هريومنيس"ولذلك فإنّ  ،4»يصبح غذاء احلياة عند الراهب
وقد  ،5»خدمة الثقافة املسيحية ال بل إىل الثقافة كثقافة، يوم تغرق احلضارة الكالسيكية بضربات الربابرة

وقد اشتهر الرهبان بطاعتهم لرئيس الدير يف القيام باألعمال الفاضلة، إذ مكّنت هذه الطاعة  .غرقت بالفعل
واليت كانت أساس هذا التقدم  ملأخوذة عن السيد املسيح باخلصوصمن ارتقاء درجات التواضع، تلك الفضيلة ا

  .بعده ما بني حياة ما قبل اإلجنيل واحلياة وضع احلد الفاصل الروحي، ويف هذا ارتقاء ثقايف منوذجي
مهمة «وقد لعب آباء الكنيسة دورا هاما يف إطالق هذه احلياة الثقافية اجلديدة من دورهم، إذ أنّ  

باألسقف الذي أعطي سريعا لقب  -قانونا- القرون األوىل من حياة الكنيسة، كانت منوطة التعليم يف 
أمثرت بظهور علوم جديدة،  -أولية - وكان هلم الدور احلاسم يف بعث ضة ثقافية .6»(*)(*)(*)(*)أب
الكنيسة الغربية يف  غة الالتينية كانت لغةلوألنّ ال ،7»استخدم اآلباء كل الثقافات القدمية، منصرين إياها«إذ

  العصور 
  
  

 من Francis d’Assiseم من طرف فرنسيس داسيس 1210مجاعة إخوان مسيحيني، أسست عام : Les Franciscainsالفرنسيسكان  (*)
  .Le Petit LAROUSSE Illustré, p. 483راجع . مبادئها الفقر والتقشف، لكن مع ممارسة الوعظ و اإلرشاد يف املدن

 Saint Dominiqueم من طرف القديس دومينيك 1215مجاعة إخوان مسيحيني، أسست سنة : Les Dominicainsومينيكان الد (*)(*)
  . واتشرت يف كامل أوروبا، من مبادئها الوعظ واإلرشاد بني الناس ومكافحة تيار اهلرطقة الذي كان قد اشتد يف زمام

   .Le Petit LAROUSSE Illustré, p. 376راجع 
، أسست يف القرن احلادي عشر امليالدي، دعت إىل العودة إىل املسيحية األوىل "الطاهر"مجاعة مسيحية معناها : Les Catharsis الكاثاري (*)(*)(*)

   .Le Petit LAROUSSE Illustré, p. 213راجع  .ولكن كان هلا أعداء كثريون
1- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 184. 

  .21، ص، ونظم أوروبا يف العصور الوسطى حضارة ؛لفتاح عاشورسعيد عبد ا -2
، يناير 2جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط :العصر الوسيط والنهضة، ترمجة :تاريخ الفلسفة ؛إميل برهييه -3

  . 157، ص، 1988
  .67، ص، املسيحية ؛مجيل مدبك -4
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -5

  ".بابا"يف بعض األحيان جاء اللقب يف صيغة  (*)(*)(*)(*)
  .86املرجع نفسه، ص،  ؛مجيل مدبك -6
  .87ص،  ؛املرجع نفسه -7
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   كتب األدب الروماين أقيمت ا الصلوات والطقوس، وهذا ما جعلفدونت ا الكتب الدينية و الوسطى،
وهذا ما يعين أنّ  .1لى قسط من الثقافة الدينيةاستمرت مفتوحة يستطيع أن ينهل من علمها كل من حصل ع

باقي  لىوقد امتاز رجال الدين بتقدمهم الواضح ع .الثقافة الدينية هي اليت أدت إىل تبلور الثقافة باملعىن العام
  .أفراد الشعب من الناحية الثقافية النتمائهم إىل الكنيسة

ففي القرنني الثاين والثالث امليالدي   ،لكن مل يكن عملهم سهال، فقد واجهوا صعوبات كثرية  
استوجب على اآلباء التحرك ملواجهة خطر تفكّك الرسالة اإلجنيلية الذي متثّل يف العقائد الغريبة، فقد نشأت 

يف بلورة لغة مالئمة «مما أدى إىل جمهود ثقايف متثّل، 2املنازعات حول الثالوث املقدس وطبيعة السيد املسيح
 ،3»املسيحية، هكذا كانت الظروف وراء مولد علم الالهوت أو باألحرى علوم الالهوت لشرح العقائد

إحدى مراكز النشاط اجلديد، «جامعة باريس: الذي محلت لواءه فيما بعد إحدى أكرب دور الثقافة الغربية
ري كبري أعظمه ، ملا شهده من تغي5إذ يعترب هذا العهد أى عهود العصر الوسيط .4»مدعومة بعمل بابوي مواز

  . نشأة اجلامعات
. فالفضيلة األوىل يف دور البابوية متثّلت يف خلق أهداف نبيلة سيكون هلا نتائج عظيمة إذا ما تطورت  

إنّ هذه العبقرية مل تتجلى يف القيام باحلروب الصليبية إمنا يف تشجيع مؤسسات محلت على عاتقها مسؤولية 
  .  6بناء املستقبل، إا اجلامعات

ول "وقد أسهم الناس بقدر كبري يف دعم هذه املؤسسات الوحيدة يف اال العلمي، إذ يذكر   
وقد كانت  ،7 كانوا يسامهون بأمواهلم يف متويل مئات من الكنائس واألديرة  أنّ أقباط مصر مثال" ديورانت

كانت فيما بعد اليت كونت هي املبادرات األوىل للعلم احلر رغم  إشراف الكنيسة عليها، مث هذه املعاهد 
 أفضل مثارها بإنشاء اجلامعات« :وأنتجت هذه النهضة العلمية .8احلركة الفنية والفكرية اليت مسيت باإلصالح

لقد ساهم اإلخوان الرهبان حقا مسامهة كبرية يف احلياة اجلامعية  ...م وما بعدها1175منذ حوايل سنة 
الذي اعتىن على " بندكت"ومثال ذلك خاصة ما قام به القديس  ،9»وأنتجوا لنا أعظم الفالسفة املدرسيني

  .10...بالناحية العلمية، فأقام يف كل دير نواة ملكتبة ومكانا لنسخ الكتب وجه خاص
    

   .37املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -1
  .87املرجع السابق، ص،  ؛مجيل مدبك -2
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3

4- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 180. 
  .119تاريخ الفلسفة األوروبية يف العصر الوسيط، دار القلم، بريوت، لبنان، دط، دت، ص،  ؛يوسف كرم –5

6- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 195-196. 
  .127 -125املرجع السابق، اجلزء األول، الّد الرابع ، ص ص،  ؛ول ديورانت -7
  .134، ص، املسيح و املسيحية و اإلسالم ؛عبد الغين عبود -8
  .183، ص، عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة ؛كولستون. ج. ج -9

  .172ص،  ؛املرجع نفسه -10



 ية عند توينبي           المسيحية والحضارة الغرب                                                              ثـالفصـل الثال
 

 127

 ومع تقهقر اإلمرباطورية... صل واعمل«بأنّ السر يف احلياة البندكتية هو " ى جنار"وتوضح   
 االحنطاط والظلمات، أخذت أديرة البندكتيني على عاتقها احملافظة على العلومالرومانية وحلول عصور 

ودير بك  Mont Cassin دير مونت كاسينو وأشهرها ،1»واآلداب واملعارف الفلسفية والالهوتية
Bec(*).  

قيمة العلم وخباصة تعليم الرهبان ملا يف ذلك من فائدة للدين املسيحي عموما، " بندكت"وقد أدرك   
 " بندكت"أعمال  تليكون هؤالء املؤمنون األتقياء القدوة لباقي أفراد الشعب األميني يف الغالب، فقد ختللو

 تكريس جمهود واضح ألعمال ثقافية كان ملزما القيام ا، خاصة نسخ كتابات القدماء وكتابات آباء الكنيسة
  .قيام مبثل تلك األعمال يف األديرة البندكتيةأمهية ال ملا كانت عليه وكلمة ملزم هنا، تعطينا صورة واضحة .2
يف القرنني العاشر واحلادي عشر وهي  (*)(*)وقد دعمت هذه اخلطوة أكثر، اإلصالحات الكلونية   

و إخضاعها «اإلصالحات اليت عملت على تنظيم احلياة الديرية، وذلك بإقامة خاليا اتصال بني خمتلف األديرة
ل األفكار والكتب تنتقل من دير آلخر يف سرعة تثري دهشة الباحث إلشراف مركزي دقيق، مما جع

  .3»احلديث
اهلدف  هامش فقد جاءت علىدور يف رفع مستوى الثقافة،  على أنّ هلذه اهودات البندكتية   

  .ولو كانت على قدر بالغ األمهية ،4األساسي من قيام الدير وهو االنقطاع للعبادة اخلالصة وخدمة الدين
جيدون يف نفوسهم ميال للكتابة  إىل تشجيع الرهبان الذين" بندكت"هدفت هذه اخلطوة املثرية من فقد   

والتأليف، هلذا اعتربت األديرة البندكتية منابعا للعلم يف اتمع الغريب يف العصر الوسيط، حينما كان عامة 
الدرس، أفاد إىل حد كبري يف ما قضاه الرهبان من الساعات يف «إذ أنّ ،5الناس يغطَون يف سبات عميق

على نسخ املؤلّفات القدمية للكتاب الالتينيني  وجتلى ذلك خاصة يف اعتكافهم .6»إحياء الثقافة واحلضارة 
  .7وهكذا حفظوها لألجيال القادمة وأبقوا إىل حد ما على التراث القدمي

   وال يبتعد هذا العامل الشرير، ليس حمتما على املرء أن يكيف نفسه مع إىل أنه" لوثر"وتذهب دعوة   
  
  .135، ص، موسوعة األديان السماوية والوضعية ؛ى جنار -1

، فضال عن بعض اآلثار الفكرية القدمية لشيشرون وفرجيل وهوراس "بولس الشماس"و" جرجيوري الثوري"فكان األول به مكتبة ضمت مؤلفات  (*)
، حتى أحرزت مدرسته شهرة واسعة يف الدراسات "أنسلم"مث " النفرانك"فيدين بشهرته العلمية إىل / م1034الذي أسس سنة  Becأما دير ... وسنكا

   .20انظر سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع السابق، ص، . جملّد يف خمتلف فروع املعرفة ةالالهوتية، والفلسفية، والنحوية، ومكتبته اليت ضمت قرابة ثالمثائ
 2- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 307. 

 م، و من هذا الدير910دوق أوكتني، ديرا سنة "وليام األول التقي" و هي مدينة يف فرنسا، حيث أسس Clunyنسبة إىل : اإلصالحات الكلونية (*)(*)
  .16انظر سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، هامش، ص،  .بعثت حركة اإلصالح هذه

  .16ص،  حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى، ؛ورسعيد عبد الفتاح عاش -3
  .17ص،  ؛املرجع نفسه -4
  .172ص،  ،عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة ؛كولستون. ج. ج -5
6- 171، ص، تاريخ أوروبا العصور الوسطى ؛د الباز العريينالسي.  
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -7
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سامهت األديرة يف انقاد تراث أوروبا  ومع ذلك .1ا عليه أن يعمل على تغيريهعنه ليقبع يف دير من األديرة إمن
  .2الفكري خاصة من الضياع يف وقت مل تكن تتوفر قوة أخرى لتعمل على القيام مبثل هذا العمل النبيل

بفضل ما كانت متتلكه من مكتبات ومدارس وسجالت  حدو األديرة وحدت الكاتدرائيات  
تعدت األديرة يف استقطاا لطالب العلم العلمانيني يف الوقت الذي أغلقت تلك األديرة بل و ،3...وموظّفني

ا يف وجوههم، بسبب طابعها الديين املتقشأهم الكاتدرائيات نشاطا يف امليدان الثقايف إبان  ف وكانتأبوا
 سواء –ؤسسات الدينيةوهكذا، كانت هذه امل. (*)القرن الثاين عشر امليالدي، تلك الواقعة يف مشال فرنسا

  .4»النواة األساسية للحياة الثقافية يف أوروبا العصور الوسطى«هي-كانت أديرة أم كاتدرائيات
ع عليه، ما بني أواخر القرن الثامن الذي اهتم بالتعليم وشج" كتشارملان"نالت كذلك دعم امللوك و  

  .5(*)(*)وأوائل القرن التاسع
كل نشاط عقلي وال تقبل صوتا غري صوت تدين يسة، فأصبحت وشيئا فشيئا زادت سيطرة الكن  

اليت  رجال الدين، ولعلّ السبب الرئيسي الذي زاد غطرستها تلك، هو ظهور اإلسالم ودعوة التوحيد املطلق
فدفعها ذلك إىل شن احلروب الصليبية يف حماولة للقضاء على  .ملجاء ا نيب اإلسالم حممد صلى اهللا عليه وس

من خالل « لمجتمع الغريب منذ مطلع القرن احلادي عشر امليالدي،ل وهغز وإيقاف يف عقر داره اإلسالم
  طالب العلم الكثريين الذين فتحت هلم جامعات األندلس اإلسالمية أبواا فعادوا إىل بالدهم 

  
  
  .143، ص، املسيح و املسيحية و اإلسالم ؛عبد الغين عبود -1
  .16املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -2
  .22ص،  ؛املرجع نفسه -3

اليت انبعث منها أول " باريس"يف الدراسات املدرسية، و أمهية " الؤون"و " رميس"، يف حركة إحياء الدراسات الكالسيكية، و أمهية "ناورليا"و "شارتر"إذ بزغت  (*)
يف مشال فرنسا، و هي أنّ هذه املدارس جذبت إليها طالب العلم من أملانيا و إجنلترا و  ةارس الكاتدرائيشعاع للحركة اجلامعية يف مشال أوروبا، و مثّة أمهية أخرى للمد

و مدارسها من قسط وافر يف احلياة الثقافية يف القرن الثاين عشر، من أنّ أعظم الكتاب يف ذلك العصر بالذات،  تإيطاليا، و ليس أدل على ما أسهمت به الكاتدرائيا
هذا فضال عن عدد آخر . ، و غريهم"حنا سالسبوري"، و"بطرس ملباردو"، و "بواتييه"أسقف " جلربت"، و )وتور" (ليمان"أسقف " هلدبرت"األساقفة، مثل  كانوا من

، و هكذا ارتبطت "رس كومستوربط"، و "شارتر" ةسكرتري كاتدرائي" برنارد"، و "أنسلم الالؤوين"، اشتهروا بنشاطهم الفكري، مثل اهأمنائمن موظفي الكاتدرائيات و 
، مكانة كبرية يف النشاط الثقايف يف "كانتربوري"و حتتل كاتدرائية . األمساء الالمعة يف ميادين الشعر و الالهوت و التعليم، بالكاتدرائيات الغربية يف القرن الثاين عشر

بفرنسا،  جبمع عدد كبري من املفكّرين حوله، كما اختذ  Bec لقى تعليمه مبدرسة ديرالذي ت) 1161 - 1138" (ثيوبالد"اجنلترا يف ذلك العصر، فقام رئيس أساقفتها 
الشعراء و األدباء و رجال القانون و غريهم من املفكّرين،  بارز من عدد" كانتربوري" ةو هكذا ارتبط بكاتدرائي. مستشارا قانونيا" ماستر فكاريوس"و " حنا سالسبوري"

  .23 - 22راجع سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، ص ص،  .مبكتبتها الوطنية الضخمة ةهذه الكاتدرائي تكما اشتهر
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -4
مراكزا لنشاط فكري  - "ولداف"و " تور"مثل  -فقد اعتىن شارملان، باملدارس الديرية، و دعمها و أصلحها و وسع دائرة نشاطها، حتى غدت بعض هذه املدارس (*)(*)

" رميس"مرباطورية، مثل مدارس ضخم يف اإلمرباطورية الكارولنجية، و قد قدر للكثري من هذه املدارس الديرية، البقاء و االستمرار يف تأدية رسالتها عقب سقوط تلك اإل
 .حركة إحياء التراث الروماين، عن طريق نسخه يف الدير و وضع قواعد ضة عظيمة و ذا دعم شارملان. و غريها" بافيا"و " فولدا"و " كوريف"و " فربري"و " ليون"و 

  .20راجع سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، ص، 
  .20املرجع نفسه، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -5
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توينيب مما أضعف سلطان البابا، يقول . 1»رسال لإلسالم وحضارته وجنودا حماربني ضد الكنيسة ونظامها
خاصة من ناحية الدراسات  (*)ىل حد كبري عن الغرب القروسطيإلقد كان اتمع املسلم متقدما «:

  .2»العلمية والتارخيية
فزعمت أنّ نظرية  ...بإجنيلها وباإلله الذي تؤمن به«فقذفت الكنيسة من أجل كسب هذه املعركة  
وباملثل مع كل  .3»حملّها وة اجلاذبيةإلغاء لعناية اهللا وإحالل ق )Newton)1642 - 1727نيوتن 

 ووجاليلي )Copernic)1473-1543"يكوسنكوبر"االكتشافات العلمية األخرى، خاصة اكتشافات 
Galilée )1564-1642(  من ضرورة إعالن احلرب على كل "لوقا"معتمدة يف ذلك على ما ورد يف إجنيل ،

أولئك الذين مل يريدوا أن أملك عليهم، فأتوا م إىل  أما أعدائي« :خصوم الكنيسة وإبادم، يقول اإلجنيل
  .4»هنا واذحبوهم قدامي

ه حتى القرن نإو ،5املعرفة عن طريق حماكم التفتيشومبوجب هذا، قضي على الكثري من رجال العلم و   
خاصة يف  التاسع عشر والقرن العشرين، ما تزال الكنيسة الكاثوليكية تعارض حق اإلنسان يف التفكري احلر،

كانت أقوى -الثقافية خاصة –احلديثة ولكن النهضة العلمية .6القضايا الدينية مدينة بذلك طاعون العلمانية
وألقى رجال الالهوت املسيحي سالحهم عندما جردهم العلم من « حبقائقها العلمية، فهزمت الكنيسة

  .7»وأباطيل سلطام الزمنية وبددت أضواءه ما يف الكتب املقدسة من أوهام
ة يف تلك املؤسسات الدينية، من أديرة خاصة، لرغم هذا، ال ميكن إغفال الدور اإلجيايب للكنيسة ممثّو  

تدعمت فيما بعد بعلوم املسلمني الرائدة وبعث إن كانت قد و، يف التمهيد لقيام أوىل اجلامعات يف العامل الغريب
 .الروح العلمية والسمو بذلك بالثقافة املسيحية

ويشري توينيب إىل أنّ الكثري من البالد يف العامل قد حصلت على استقالهلا السياسي ولكنها ال تزال مل   
تتحرر متاما من الناحية الثقافية، إذ ال تزال حتت تأثري كبري لألفكار واملثل العليا الغربية اليت تنهل منها يف بعض 

  .8كتسبتها بعد عهود من التضحيات يف جماة املدنية الغربيةإا مل تستخدم احلرية اليت ا. احلاالت دون متييز
     

  
  .133املرجع السابق، ص،  ؛عبد الغين عبود -1

   .ق بالقرون الوسطىمتعلّ (*)
2- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 472.  

  .537 -536، ص ص، والعقائد يف خمتلف العصور ت؛ الدياناأمحد عبد الغفار عطار -3
  .37/ 19، "لوقا"يل إجن -4
دراسة يف علم االجتماع الديين، مؤسسة اإلسراء للنشر  :نشأة الدين بني التصور اإلنساين والتصور اإلسالمي ؛حسن علي مصطفى -5

  . 18، ص، 1991، 1والتوزيع، قسنطينة، اجلزائر، ط
  .253، ص، موجز تاريخ األديان ؛فيلسيان شايل -6
  .538ملرجع نفسه، ص، ا ؛أمحد عبد الغفار عطار -7
  .36 -35من الشرق والغرب، ص ص،  ؛آرنولد توينيب -8
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وهو طريق كل ضة علمية و  عوذلك راجع حسب توينيب إىل حفاظ الغرب على حب االستطال  
  السبيل للتقدم ثقافيا، غري أنّ العامل اإلسالمي مثال وهو صاحب حضارة راقية من كل النواحي، مل حيافظ على

إذ منذ القرن التاسع وحىت الثالث عشر امليالدي كان هذا العامل حافال باالجنازات . طالع هذاحب االست
العلمية وأخصب إنتاجا من الغرب حبكم الصدارة اليت كان حيتلها يف ميادين علمية عديدة، كالفلسفة والطب 

وجه العموم  القول على ميكن«غري أنّ حب االستطالع قد توقف يف العامل اإلسالمي، لكن ... والرياضيات
أنّ الغرب قد ظلّ طوال القرون القليلة املاضية حمتفظا حبب استطالعه، على حني أنّ بقية العامل وضمنه 

  .1»العامل اإلسالمي كان خامال مبعىن عام
ويرجع السبب األكرب يف احتالل الغرب هذه املكانة العالية اليوم تكنولوجيا على وجه التحديد هو   

الستطالع العلمي املرتّه عن الغرض، الذي يعترب أصل التكنولوجيا الغربية وأصل التكنولوجيا بصفة صفة حب ا
فهي كفيلة بأن تقدم « :، يقولإذ من الطبيعي أن تصبح هذه التكنولوجيا الغربية متداولة يف العامل بأسره .عامة

  .2»ع مستوى املعيشة فيهاإىل هذه األغلبية فوائدا مجة إذا استخدمتها األغلبية من أجل رف
وأما النصيحة اليت يقدمها توينيب لغري الشعوب الغربية عرب العامل من أجل أن تلتحق بالركب يف هذه   

اال هو أنه عليها أن ال تتردد يف اقتباس التكنولوجيا الغربية، االقتباس الكامل، ما دامت تستخدمها إلفادة 
ا أن تستعمل هذه الكشوف العلمية يف أغراض بناءة وتتفادى توجيهها لكن عليه .جمتمعها وحضارا عموما

   .3ألغراض هدامة
املسيحيني استفادوا من علوم املسلمني وطوروها، متاما كما استفاد املسلمون قبلهم وخالصة القول أنّ   

لمني، مثلما ل من علوم اليونان، لكن قوة احلضارة الغربية تكمن يف أنّ الغرب بعدما ل من منبع املس
املسلمون قبلهم من منبع اليونان، استمر يف اإلبداع واالختراع والتدرج يف درجات العلم ومل ينحو إىل 

              . اخلمول واالحنطاط إىل يوم الرتول على القمر
وإن شهدت حضاراا تطورا علميا غري مسبوق يف زمن من األزمان،  - يف حني أنّ غريه من الشعوب  
، اذلك مل يستمر وعادت تلك الشعوب إىل اخلمول تاركة العامل الغريب اليوم يتحكّم يف التكنولوجي إال أنّ

ويسيرها خلدمة أغراضه كيفما شاء بل وميلك من قوة النفوذ ما من شأنه أن مينع دوال أخرى من استعمال 
لة لتوقيف نشاطها يف ختصيب كما تفعل الواليات املتحدة اليوم مع إيران يف حماو -الطاقة النووية مثال

        .وهنا تكمن قوة احلضارة الغربية من الناحية الثقافية العلمية -اليورانيوم
  أي أنّ دور األديرة والكاتدرائيات القدمي وإن كان صغريا باملقارنة مع دوره عند نظرائهم من زوايا   

 
  
  .39ص،  ؛املصدر السابق -1
 .40ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .41 -40، ص ص ؛املصدر نفسه -3
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 متكّن من زرع بدرة املعرفة يف العقل -الدور - علمية ومساجد يف أوج احلضارة العربية اإلسالمية، إال أنه
يف نشر األمن والسالم والتحكّم يف كثري من مظاهر الفوضى اليت « الفضل لأوويرجع للكنيسة . املسيحي
يف القرن اخلامس، من ذلك أنّ الكنيسة  تتخبط فيها أوروبا عشية سقوط اإلمرباطورية الغربية غدت

حاربت مبدأ األخذ بالثأر وعملت على إنشاء املستشفيات واملالجئ، كما عملت على رفع شأن املرأة 
واحترامها واحملافظة على حقوقها احليوية، كل ذلك باإلضافة إىل نشر احلضارة والتعليم بني اتمعات 

منارات  ،1»املؤسسات الدينية العديدة كاألديرة والكاتدرائيات املتخلفة يف غرب أوروبا وذلك عن طريق
   .العلم والثقافة الوحيدة يف ذلك العصر

االجتاه األول، هو اجتاه الرهبان واملؤسسات الدينية، أمثال : لقد كان هناك اجتاهني يف الكنيسة  
  .ومن وااله ممن عملوا على نشر املعرفة وتوعية املسيحيني" بندكت"

من أجل املصلحة اخلاصة  siège apostolique جتاه الثاين هو الذي احتل الكرسي الرسويلواال  
   .وهؤالء هم من وقف يف وجه العلم

ولو دامت  -ولكن عمل الكنيسة األوىل وإن غطّته غطرسة الباباوات، إال أنّ تلك الغطرسة جاءت  
بدليل أنه ما إن . ل لتقبل العلوم والنهضة الثقافيةمتأخرة، ألنّ الكنيسة احلقيقية كانت قد هيئت العقو -قرونا

حتى أخذت به بل وفاقته، فكان هلا الفضل بذلك يف متهيد األرضية اليت بين عليها فيما بعد  سسطع نور األندل
  .صرح احلضارة الغربية العلمي الثقايف احلايل

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .14، ص، با يف العصور الوسطىحضارة ونظم أورو ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -1
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  :الدور السيـاسي - ب
يف الواقع إنّ الفصل احلايل بني السلطتني الدينية والسياسية، مل يكن له وجود يف أوروبا العصور 

ق ابعد اعتن –الوسطى، ذلك أنّ اتمع يف ذلك العصر كان ينظر إىل اهليئتني على أنهما شيء واحد، فالناس
   .تمع املسيحياا بوجود جمتمع سياسي وحيد هو مل يؤمنو –املسيحية

إذا إنّ اخللفية األساسية اليت تبلورت من خالهلا هذه الوحدة السياسية هي الوحدة الدينية، متمثّلة يف 
، وينضوي حتت هذا Eglise Universelle بالكنيسة العامليةوحدة الكنيسة أو ما عرف يف ذلك الوقت 

فقد كانت السلطة الكنسية مبثابة الرباط الديين املوحد للشعب والذي من . سلطاتاملفهوم احتاد مصدر كل ال
  .Pouvoir spirituel et pouvoir temporel الزمنيةالدينية و: نخالله متارس السلطتا

 النفوذ البابويألنه من خالل  هلذا املنحىن يف دور البابوية يف القرون الوسطى وجند خري مصداق 
pouvoir papal  شرعت الكنيسة يف فرض هيمنتها، ووجدت يف البابوية خري وسيلة لتحقيق رغبتها يف

  .حكم العامل وحتقيق حلم الكنيسة العاملية  املنشود
وكما  –مستمدا ذلك النفوذ . ومبوجب هذا خيول للبابا ترأس الكنسية العاملية وبالتايل ترأس العامل 

الذي يباشر سلطته مباشرة عقب مباركة  السيد املسيح نائب هلجعمن الكتاب املقدس، يف  –جرت العادة 
السيد املسيح له ومعىن هذا أنّ البابوية اعتمدت يف حتقيق هذا النفوذ على ما أيد به السيد املسيح حواريه 

فكل  وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات«:عن قول السيد املسيح عليه السالم" متى"، يذكر إجنيل "بطرس"
تربطه على األرض يكون مربوطا يف السماوات وكل ما حتله على األرض يكون حملوال يف ما 

  .للرسل ملمارسة كل املهام دينية كانت أم دنيوية اوقوي اواضح اضيف هذا تفوينلحظ . 1»السماوات
رأس اجلهاز السياسي يف  -و هو خليفة القديس بطرس - البابا«يف أن أصبح لذلك ال عجب يقول 
العصور الوسطى، حتى اعتربه املعاصرون ملك امللوك وأمري األمراء، ومن هنا أخذت البابوية تنظيم  أوروبا

 .2»سيادا على أسس إقطاعية فعالة مما جعل التطابق حمكما بني الكنيسة واجلهاز السياسي يف غرب أوروبا
يف فصول التاريخ الطويل  لإنّ أفضل مثال ميكن أن تقدمه عن النجاح الروحي، يتمثّ«:توينيب يقول
وذا يقر بأنّ هناك نصرا ما للمجهود البابوي ولكنه مل يبدأ بالتصريح بأنه نصر سياسي، فهو  .3»للبابوية

م، فإنّ 1870م وتنتهي يف سنة 1046اليت متتد من عام يعرض أوال احلقبة الزمنية اليت امتد خالهلا هذا النفوذ 
زمنية، ففي سنة سلطة  كرسي الرسويل، كان جمربا على مرتني أن يرضخ أمامالسلطة الكنسية املسيحية أو ال

  ثالث باباوات ونصب مكام مرشحه Henri IIIم عزل اإلمرباطور هنري الثالث 1046
  

  
  .19/ 16 ؛"متى"إجنيل  -1
  336املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -2

3- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 194.  
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من جتريد بابا روما   Victor Emmanuelم، متكنت فرق امللك فكثور إميانويل 1870الشخصي ويف سنة 
  .Vatican1من كل ما يسيطر عليه خارج روما وحتديد نفوذه داخل أسوار الفاتيكان 

مواجهة البابوية  ، أن يعرض لنا املرتني اللتني متت فيهما من إيراد هذين احلدثني التارخيينيينيبويريد تو 
سنة اليت تفصل هذين احلدثني، نلمس  ةخالل الثمامنائليقول بأنه  بكل قوة والعمل على حتديد نطاق نفوذها

اجلمهورية املسيحية للعهد الوسيط، لكن ويف  أو  La Respublica Christianaاإلجناز الرائع متمثّال يف
، أي أنه إىل جانب االجيابيات هناك أيضا 2ية العليانفس الوقت الفساد الذي جنم عن هذه املؤسسة الدين

  .سلبيات
يف أخريات أيامها واألزمة اليت انتاا ودخول الربابرة «اإلمرباطورية الرومانية  وقد أدى احنطاط 

أدت مجيعا إىل زعزعت الوضع السياسي واالجتماعي بكامله، ومنذ ذلك احلني بدأ  ،إليها واستقرارهم فيها
لينية، أي أنّ االيار السياسي الذي تولّد عن ايار احلضارة اهل .3»يف حال التحضري والتهيئة وضع جديد

استلزم وجود سلطة روحية من شأا أن تنقض اتمع وتنقض باألخص وضعه السياسي، وهذا ما نادت به 
 من شأا محاية التراث البابوية لنفسها بصفتها الوريثة الروحية لإلمرباطورية الرومانية والوحيدة اليت

واستطاعت الكنيسة بالتدريج أن تكسب األفراد «اإلمرباطوري يف خضم تلك الفوضى اليت تلت االيار، 
م، و يؤلّف دورا عامرا من 1125وجيد العصر الوسيط توازنه يف الفترة الواقعة بني  ...واحلياة االجتماعية

   .4»أدوار التاريخ الكربى
على تقوية نفوذ البابوية السياسي وجعل هذا النفوذ حقيقية " العظيم يرجيورج"وقد عمل البابا 

منجزات امللوك  تعدت وأنّ منجزاا توينيب مدى قوة هذه املؤسسة الدينية، بين لنا، وي5يف بالد الغرب ملموسة
املانش  حبر شارملان الذي مل تتعدى غزواته ما وراء العظام يف هذا امليدان السياسي، وكمثال على ذلك

Manche  والبلطيق Baltiqueت من فرض سيطرة روحية على اجنلترا منذ اعتالء  يفحني أنّ البابوية متكن
سنة قبل شارملان، واليت توبعت بفرض السيطرة الروحية على  نكرسي البابوية، مائتا" جرجيوري العظيم"البابا 

أي . 6سنة بعد شارمان نمائتا Hongrieريا وهنغا Pologneوكذلك بولونيا  Scandinavieاسكندنافيا 
بقرنني وأثناء تعمريه فيها وبعد قضاءه جميئه إىل الدنيا  من قبل" شارملان"أنّ اجنازات البابوية قد فاقت اجنازات 

  .من الزمان
  أكثر مرونةّ ألنه كان أكثر روحانية، وقد أدى ايار السلطة املدنية إىل وقد أصبح نظام الكنيسة

 
  

1- Op. cit. p. 194. 
2- Id.  

  .07، ص، تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا ؛ور الدين حاطومن3- 
  .13 ص، ؛املرجع نفسه -4
  .336، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -5

6- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 194.  



 ية عند توينبي           المسيحية والحضارة الغرب                                                              ثـالفصـل الثال
 

 134

 نّإو .ولقد اضطلعت ذه الواجبات وجنت مكافأا على عاتق الكنيسة،... إلقاء كافة املسؤوليات
كان له الفضل يف اتساع نفوذها روما الذي  تلك املكافأة متاشت خاصة مع نسبة األمهية املتزايدة ألسقف

املدنية احملكمة التنظيم يف شخص  ةاحملكم، وذلك بصورة تكاد تكون ائية، مثلما اتسع كذلك نفوذ البريوقراطي
كان قد ظهر هلا منافس م 800والدليل على ذلك، أنه ملا أعيد إحياء اإلمرباطورية يف الغرب سنة  .اإلمرباطور

هو البابوية، وبناءا على هذه املنافسة ارتكز كل الفكر السياسي الالحق يف العصور الوسطى سياسي خطري أال و
  .1بصورة شبه ائية

، حيث كان االعتقاد مدينة اهللا الصدام يف اخلطوط  الرئيسية هلذ" نيغسطوأ" وقد حدد القديس
متاما كما الروح واجلسد، غري أنهما يف حاجة ماسة إىل ضرورة  السائد بأنّ الكنيسة والدولة ال تنفصالن
مل يسلّم ذا تسليما قطعيا إال أنه " أوغسطني"ومع أنّ القديس  .تنظيمهما وحتديد نطاق كل واحدة منهما

  .ا لقيصر لقيصر، إذ يف مدينة اهللا ما يبين لنا بوضوح عن تأييد املطالب البابويةطالب بضرورة إعطاء م
وذلك ألم الرجال الذين اختارهم اهللا وصنع منهم ما هم عليه اليوم لينريوا طريق اإلنسان يف معترك  

  .    2احلياة
" جالسيوس"البابا م ألقى 495 أي حوايل -بعد القديس أوغسطني –وبعد أقل من  قرن من الزمان   
حق إصدار القوانني وعلى رجل الدين  ريتعلّق بالشؤون الدنيوية، يكون لإلمرباطوأكّد فيه على أنه فيما تصرحيا 

الطاعة، أما يف يتعلّق بالشؤون املتصلة بالعقيدة الدينية، يكون البابا هو املرجع فيما يصدر عن ذلك من 
مطبقا ذلك على و يف اجنلترا" جالسيوس"متقيدا مبعاهدة البابا " العظيم يجرجيور"وهذا ما فعله البابا  .3قرارات

جناحا كبريا جتلى  الكاثوليكي الشعوب االجنلوساكسونية اليت عمل على تبشريها باملسيحية، فقد القى التبشري
 اليت أن يقيم مقره يف دير كنيسة املسيح يف كانتربوري«"أوغسطني"ذلك خاصة يف استطاعة مبعوثه 

 من عزلتها ةدينية يف اجنلترا، وهكذا استطاعت الكنيسة أن خترج اجلزيرة الربيطاني ةأصبحت عاصم
  . ، ويف هذا اجناز سياسي مشهود له4»وتربطها باحلضارة الغربية وتعمل على نشر الوحدة القومية فيها

  وحصانة (*)ستصدر القرارات املتعلقة بنظام اإلكلريو«يف كانتربوري األساقفة ت جمالس ذوأخ

 

  

  .271 -270، ص ص، عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة ؛كولستون. ج. ج -1
2- SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, p. 767.  

  .271، ص، عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة ؛كولستون. ج. ج -3

  .397، ص، تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا ؛نور الدين حاطوم - 4
االكلريوس  أي الدين اختذوا احلياة الدينية مسلكا، ومها) االكلريوس(أدت احلياة الدينية املسيحية إىل وجود نظامني لرجال الدين : االكلريوس (*)

  . le clergé régulierاالكلريوس النظامي و  le clergé séculierالعصري 
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لدور  مما مهد، 1»غىن بفضل هبات األمراءاألديرة، ومنى القضاء الكنسي وبدأت األسقفيات واألديرة ت
  .املوايل لعنصراقتصادي للكنيسة سيأيت بيانه يف ا

 على ذلك توينيب ؤكّديف ممارسة السلطتني يف آن واحد، ي" جرجيوري العظيم"وهكذا جنح البابا 
االستفادة من بفضل الكرسي الرسويل، متكّن اهلنغاريون والبولونيون كما اإلجنليز من  أنه موضحا مبثال

والثقافية باعتبارهم أعضاءا جددا يف اتمع الغريب، ودفعوا مقابل االنضواء حتت  ةاالمتيازات االجتماعي
فأعطوا بذلك للكنيسة فرصة ملباشرة املهام السياسية، فعمت ذا اهليمنة ، 2الكنيسة استقالهلم السياسي

ن دول املدن اللومباردية اليت حتالفت مع الكرسي وكان ذلك أيضا شأ«:يقول توينيب. السياسية للكنيسة
  .، وهذا يعين أنّ الكنيسة طرف سياسي له وزنه3»الرسويل

وهكذا أيضا نلحظ كيف أنّ الكنيسة انطالقا من رسالتها الروحية، استطاعت أن توسع من رقعة  
اعترفت الشعوب بالسيادة «:ينيبيقول تو سيطرا السياسية شيئا فشيئا عرب أرجاء القارة واجلزر احمليطة ا،

الروحية للبابا وذا ضمنت استقالهلا السياسي الذي أحاطته البابوية بعناية فائقة لكل من ينضوي حتت 
  .4»لوائها

على تنسيق مركزي وتفويض كامل من السلطة  La Respublica Christianaلقد أسست 
املسيحية قد مورست  لدولةأنه يف اذلك ومعىن . 5زمنيةالسياسية وذلك ألسبقية السلطة الروحية على السلطة ال

السلطتان وكان دائما للسلطة الروحية أسبقية وإجالل أكثر من السلطة السياسية، وذلك ملصدرها الروحي 
  ).السيد املسيح عليه السالم( املتعايل 

ذ هذه السياسة، وقد جتمعت عدة ظروف وعوامل هيئت للبابوية الظرف املالئم لالستمرار يف تنفي
يف الشرق  شغاالاتلك اليت سادت إيطاليا من جهة وانصراف اإلمرباطورية البيزنطية إىل ان وأهم هذه الظروف

   .6 من جهة أخرى، مما جعل عبئ محاية إيطاليا يقع على كاهل البابوية وحدها
  الشرق والغرب يف  وتال هذا الظرف األول ظرف ثاين، متثّل يف االنشقاق املذهيب والسياسي بني

  
  

  
  .398 -397املرجع السابق، ص ص،  ؛نور الدين حاطوم -1

2- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 194.  
3- Id. 
4- Id. 
5- Id. 

  .336، ص، العصور الوسطى يفحضارة ونظم أوروبا  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور - 6
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بيزنطية يف القرنني الثامن والتاسع امليالديني حول استعمال حيث قام جدل كبري يف اإلمرباطورية ال، (*)اإليقونات
وكان هؤالء املعارضون من اإلمرباطورية املسيحية الغربية، فكسبت بذلك ، 1اإليقونات أو الصور يف الكنائس
وتعزيز بذلك مكانة ، الشرقية ةلتقف موقفا سياسيا مضادا بالطبع لإلمرباطوريالبابوية تأييد الشعوب الغربية 

  .العامل الغريب املسيحي دينيا وسياسيا، وهذا التعزيز ال يزال يتمتع به العامل الغريب حلد الساعة
إحياء اإلمرباطورية الغربية على عهد شارملان، وهكذا اتضح مرة أخرى يف الظرف الثالث يف  يتمثلو

ة واستمرارها أصبح متوقفا على العصر املظلم الذي تال تقسيم إمرباطورية شارملان، أنّ بقاء احلضارة الغربي
بدوره على قيام سلطة هذا اإلصالح  يتوقف ويف هذا مكسب سياسي واضح للبابوية ولكن. اإلصالح الكنسي

كنسية مركزية قوية، تستطيع أن جتابه السلطة الزمنية واألخذ معها من أجل االعتراف بسمو الكنيسة 
    .2وسيادا
عندما عين «: يف الربع الثاين من القرن احلادي عشر، يقول توينيب يف تارخيها بلغت أمسى مرحلةقد و
يف منصب بابوي ممثال لروما يف اإلمرباطورية الشرقية يف الربع الثاين من  (*) (*)(*)هلدبراند (*)(*)التو كساين

القرن احلادي عشر، وجد الوضع االجتماعي والعسكري مزريا ومن أجل حتسني هذا الوضع املتردي، 
وصفها بأنها السلطة  حبيث ميكن ...مل هلدبراند وخلفاؤه على خلق املؤسسة العليا للمسيحية الغربيةع

يف إرساء قواعد بابوية سياسية، انتهزت  "هلدبراند"وذا جنح  .3»املقابلة للسلطة اإلمرباطورية الشرقية
 ،إىل جانب سلطتها األصلية ،ةياسالسي ،فرصة تراخي اإلمرباطورية لتحل مكاا، مستعملة السلطة اجلديدة

  .الدينية
  
  

  
، و هي رسم للمسيح أو لشخصيات مذكورة يف الكتاب املقدس أو لقديسني مسيحيني، و ليست اإليقونات موضوع عبادة فتكرميها  icôneج إيقونة: اإليقونات (*)

ية درجت على ترتيب معابدها بالتصاوير و لوحات الفسيفساء، اليت متثّل يسوع و مرمي و و أصل القصة أنّ الكنيسة البيزنط. ما هو إال تكرمي األشخاص الذين متثّلهم
بأنه من غري )  الغربيني( الثالث يف أواسط القرن الثامن عشر، شعر بعض املسحيني" الون"و يف زمن اإلمرباطور . القديسني، و كانت تلك التصاوير موضوع إجالل عظيم

فمنهم من ارتأى أنّ ملوك الروم، قد شنوا هذه . وقد اختلف املؤرخون يف معرفة أسباب محلتهم هذه. حمطّمي اإليقونات: و مسي هؤالء املعارضونإكرام اإليقونات،  قالالئ
أنصارها قالوا بأنّ جسد املسيح،  احلملة تقربا من العرب املسلمني و من اليهود أيضا، و منهم من ذكر أنّ هذه احلملة، مظهر من مظاهر بدعة الطبيعة الواحدة فإنّ بعض

وقال بعض املؤرخني أنّ . املسيحليس ماديا مثل جسنا و بالتايل ال ميكن رسم صورته و أخذ بعض امللوك ذا القول و أمروا بتحطيم اإليقونات ألنها خدعة ال متثّل جسد 
م، فحملوا على اإليقونات ألنّ الرهبان كانوا أشد الناس تعلّقا ا و إكراما هلا، و يرجح هذا على أمواهل ءامللوك رغبوا يف كسر شوكة الرهبان و حتطيم قوم و االستيال

" تيودورا"م، عندما أعلنت اإلمرباطورة 842وانتهت املعركة الطويلة الدامية سنة . السبب األخري ألنه يتماشى و األحوال السياسية املضطربة آنذاك يف الدولة البيزنطية
م و قرر أنّ إكرام الصور جائز ما دام املؤمن يعي أنه ال 787البيزنطية، و عقد جممع ثان يف نيقيه عام  ةرام اإليقونات اإلكرام الالئق يف مجيع أرجاء اإلمرباطوريضرورة إك

  .160 - 159، ص ص، موسوعة األديان السماوية والوضعيةراجع ى جنار،  .يكرم الصورة يف ذاا، بل الشخص املرسوم فيها، و إنّ العبادة ال تكون إال هللا عز وجلّ
  .159، ص، موسوعة األديان السماوية والوضعية ؛ى جنار -1
  .337 -336املرجع السابق، ص ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -2

  .بإيطاليا La Toscaneنسبة إىل إقليم توسكانيا : التوكساين (*)(*)
  ".رجيوري السابعج"لقب للبابا : هلدبراند (*)(*)(*)

3- TOYNBEE ( Arnold ), L’Histoire, p. 194.  
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 (*)glaives  Théorie des deuxالسلطتنينظرية وهذا يعين كذلك أنّ البابوية مارست بكل حرية 
البابا "وذلك ألنّ  .1الدينية يف متناوله والزمنية لتنفيذ أوامره: على وضع السلطتني بني يدي الباباواليت تعمل 

وقف من اإلمرباطورية موقفا شجاعا،  ألنه  هو باإلمجاع أعظم باباوات العصور الوسطى، " وري السابعجرجي
  .2إلجبارها على االعتراف بسمو البابوية وبأنها مصدر مجيع السلطات السياسية والدينية

ى األوضاع عل 3ثورة اجتماعية روحيةانت مبثابة ك "هلدبراند"ونستنج بذلك مع توينيب أنّ بابوية  
سالحني روحيني " جرجيوري السابع"السلطة الزمنية، حيث استعمل  عالسائدة وهذا ما عرضها لصراع م

بطريقة ) الشلح - القطع(فهو توقيع عقوبة احلرمان «قويني مكّناه من وصول مبتغاه بصورة فعالة، أما األول
بالتايل ممارسة نوع و .4»(*)(*)(*)االجتماعيوأما السالح الثاين فهو عقوبة احلرمان  ...(*)(*)فردية شخصية

أكثر من أسالفه، " جرجيوري السابع"إذ يرى   .إصدار أحكام قضائية من السلطة القضائية خيول له من خالهلا
أنّ املسبح أسس «:أنّ للكرسي األقدس وحده من السلطة ما يكفي لتقومي املساوئ، و دليله على ذلك

أفضل الكنائس املسيحية، فهي رسول اهللا تصدق بكلماته وتعبر عن إرادته إىل الكنيسة الرومانية وجعلها 
، جامعا بذلك هذا البابا السلطتني بقوة 5»دودةـقة وغري حمـني وتتمتع بسلطة مطلـاألساقفة واملؤمن

هذه  الوصية اليسوعية، وهذا نفس ما تعتمد عليه الدول الغربية اليوم يف تربير فرض سيطرا على العامل،
حرب القديس  وقد أطلق البابا على نفسه تسمية .السلطة اليت يف نظرهم من  املفروض ال ناقش حيدوها

وعلى أساس هذه التسمية، يصبح هدف البابا األعلى أن يصبح   Vicaire de Saint Pierre "بطرس"
الوئام التقليدي بني توطيد التفاهم و«فقد عمل على .6العامل املسيحي مملكة يتوىل هو حكمها وزعامتها

وكما أنّ جسد اإلنسان تسيره  :م1073عام  الكهنوت واإلمرباطورية، وقد كتب إىل رودولف سؤاب
الكهنويت والعلماين، اللذان يوفق : العينان، نوره الزمين، فكذلك جسد الكنسية، يسيره هذان املنصبان

  بينهما الدين احلنيف، ويؤلّفان نوره 
 
 

ليت حتمي السيفني املادي و الروحي، ميثّل األول السلطة السياسية أو ما يعرف بالسلطة الزمنية املمثلة يف اإلمرباطور، و يرمز للقوة املادية ا املفصود ا (*)
با، و يرمز للقوة الروحية الناس و تنظّم عالقام و تفرض القانون، يف حني ميثل السيف الروحي السلطة الروحية أو ما يعرف بالسلطة الدينية املمثلة يف البا

 .103، ص، 1976، دط املكتبة األجنلو مصرية، راجع بطري بطرس غايل و حممود خريي عيسى، املدخل يف علم السياسة،. اليت تشرف على أمور الدين
1- ARQUILLIERE (H. X), Histoire de l’Eglise, Paris, Ecole, 1 septembre 1941, p. 213. 

  .337، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛اح عاشورسعيد عبد الفت – 2
3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 194. 

 societasو عندئذ يصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا من اتمع املسيحي excommunicationومعىن ذلك صد فرد معين مقصود بالذات (*)(*)
christians 337انظر سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، ص، . التعامل معه سوى زوجته و أوالده يسمح ألحد االقتراب منه و فال.  

الذي يقع على جمتمع بأكمله، سواء كان هذا اتمع مدينة أو إقليما أو مملكة بأسرها، و يف هذه احلالة تغلق الكنائس   interdictحلرمان االجتماعي أو ا (*)(*) (*)
نائزية، فضال ع، و يضرب رجاهلا عن تأدية أعماهلم، فال جيد الناس أحدا يقضي مصاحلهم املرتبطة بالكنيسة، كمراسيم التعميد أو الزواج و الشعائر اجلأبواا يف ذلك اتم

 .راجع سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، الصفحة نفسها. عن انقطاع الروابط اليت تربط ذلك اتمع ببقية العامل املسيحي

  .337، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -4
  .675، ص، تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا ؛نور الدين حاطوم -5

6- ARQUILLIERE (H. X), Histoire de l’Eglise, p. 214.  
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  .1»الروحي
ني من أجل صنع السالم والرقّي يف توطيد السلطت هلذا البابا نوايا حسنة نستطيع أن نالحظ جبالء أنّ 

حتقيق أهداف البابوية يف اهليمنة على الكنيسة الغربية، " برانددهل"وهكذا منح جناح . للحضارة املسيحية
  :فعملت على تنظيم شؤوا الداخلية وكان هلذا العمل مظهريني أساسيني أوهلما

  .صفها املرجع الوحيد يف شرح أصول العقيدةإصرار البابوية على مكانتها اهلامة داخل اجلهاز الكنسي بو -
شؤون منو التنظيم الكنسي اإلقليمي ليحد من سلطان امللكية واألمراء اإلقطاعيني وتدخالم يف  :وثانيهما -

 ململكة، الوحدة األساسية يف التنظيم الكنسي،اوالدليل على ذلك جناح البابوية يف جعل اإلقليم ال . (*)الكنيسة
النجاح يف إخضاع رؤساء األساقفة يف األقاليم لسلطان البابوية املطلق وبذلك حتقق سيادة البابوية ىل باإلضافة إ

  .2على الكنيسة يف غرب أوروبا عند اية القرن الثاين عشر يف صورة ال تقبل شكال أو جدال
 Innocent III ثالنجاح، يورد لنا توينيب مثاال عن جمهودات البابا إنوسنت الثال وللتدليل على هذا

م، فقد أمد هذا البابا محايته لشعوب الدول املتكونة حديثا ذا 1189يف توسكانيا عام  )1198-1216(
 (*)(*)على اللحاق ذا الركب، وقد اتسع هذا األخذ باحلسىن اإلقليم األسقفي Piseاإلقليم، وشجع بيزا 

احلريات للعديد من حتمل مسؤولية الدفاع عن  influence pontificale التأثري احلربي للبابوية، حيث أنّ
ميكن أن يهدد أمنهم من  ضد ما Viterbe وفيتارب Tusculum وتوسكيلوم Tivoli لتفويل :املدن منها

 (*)(*)(*)مع احلركة املدينيةومل يتأخر هذا الكرسي الرسويل يف حتقيق السالم لروما نفسها . سكان روما آنذاك
  .3شكل حركة ثوريةعلى م، 1143سنة 

 والبابا - هلذه الثورة -توفيق بني اجلمهورية اجلديدةالم، ب1145هذا العمل سنة  ت البابويةبعاتو 
كليمنص "و إنّ هذا التوفيق قد روجع وتوبع أكثر حتت بابوية  )1153 -؟ ( III Eugène" أوجني الثالث"

  .Clément III4" الثالث

قامة  تبيان الدور القوي للبابوية يف تصفية املنازعات وفرض احلماية و وأراد توينيب من إيراد هذا املثال،
  فلقد كان اهلدف  االتفاقيات، وبالتايل التواجد كهيئة كنسية وسياسية هلا وزا على الصعيد الدويل

  

  

 .676، ص، تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا ؛نور الدين حاطوم -1
م بعد أن أقام شارملان إمرباطوريته على أساس تيوقراطي، يضمن للدولة السيطرة على الكنيسة و رجاهلا، مما هدد نفوذ نه كان البد من منو هذا التنظيإ (*)

  .338ملعلومات أكثر راجع سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع السابق، ص،  .البابوية وحقّها يف اهليمنة على الكنيسة، ديدا خطريا
  .338، ص، ضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطىح ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -2

  .خمتص بكرسي رئيس األساقفة (*)(*)
  .ق باملدينةمتعلّ (*)(*)(*)

3- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, pp. 194 -195. 
4- Id. p. 195. 
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  .1ءاألمسى للبابوية يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر، هو اهليمنة املسكونية على املسيحية مجعا
خاصة  -"ينوست الثالثإ"وعلى هذا األساس نستطيع أن نؤكّد أنّ ما وصلت إليه البابوية على عهد 

من مركز هام وتنظيمات خاصة بالبالط البابوي، وسياسة مرسومة ثابتة اجتاه السلطة الزمنية وسيطرة «-
 «بوية يف إطار الكنيسة املسيحية واليت يثبت املكانة املمتازة اليت متتعت ا البا، 2»نافدة على اهليئات الدينية

انعكست صورا بوضوح فيما أصبح هلا من نفوذ سياسي، ألنّ الكنيسة الرومانية مل تكن يف العصور 
  .3»الوسطى هيئة دينية فحسب، بل سياسية أيضا

وخليفة أمـري  Vicaire de Jésus-Christ باحلرب األعظم "إينوست الثالث"وقد عرف    
لقد نصبنا بني األمراء أو أكثر حنن أعلى منهم درجة، رمبا أننا نستطيع «: يث يقولح، 4الرسل

... مل يترك السيد املسيح فقط لبطرس الكنيسة العاملية، إنما كل الزمان للحكم«:ويضيف، 5»حماكمتهم
يت السلطة ه لألمراء أعطحيث يستطيع أن حيكم بنفسه أو عن طريق وسطاء خاصة يف املسائل الزمنية، ألن

  .7وطاعة اهللا قبل طاعة احلاكم. 6»فوق األرض وللباباوات فوضت السلطة فوق األرض ويف السماء
 –متاما كما امللوك  –ومبوجب هذا عاش البابا زعيما دينيا ملكيا حماطا بكل مظاهر العظمة والفخامة  

مهمته  تتمثل جلهاز سياسي ضخم،وأمناء وألقاب، إذ مل يلبث أن أصبح البالط البابوي مركزا  من موظفني
واحملكمة  وجسدت تلك املهام عن طريق املندوبني البابويني. تنفيذ أطماع البابوية وسياستها يف الرئيسية
وسرعان ما أدى هذا النشاط  .مبثابة هيئة قضائية عليا" ينوسنت الثالثإ"اليت غدت على عهد  (*)البابوية

هور فئة من القانونيني يف البالط البابوي يستشريهم البابا يف أي وقت ويبين القضائي إىل اتساع أفق القانون وظ
لقد أعطت البابوية أمسى شكل ونظام للمجتمع األورويب «:يقول توينيب يف هذا الشأن .8أحكامه على أرائهم

  . 9»املسيحي
  

  

  .171تاريخ احلضارة البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .339، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛د الفتاح عاشورسعيد عب -2
  .الصفحة نفسها ؛املرجع نفسه -3

4- ARQUILLIERE (H. X), Histoire de l’Eglise, p. 213. 
5- Id. p. 214. 
6- Id. 

جمامع كنيسة إقليمية يف اجلهات اليت  على جانب كبري من األمهية يف العصور الوسطى، إذ يعقدون Legati  Missiوكان هؤالء املنتدبون  (*)
تنظر يف أما احملكمة البابوية ف  -. يقصدواو يفصلون يف القضايا اخلطرية اليت تستأنف أمامهم، حبيث ال يستطيع أحد سوى البابا نفسه أن ينتقض قرارام

ا املستأنفة أمام احملكمة البابوية يف ازدياد، حتى أصبح من األمور وقد أخذ عدد القضاي. مجيع القضايا املعروضة عليها من خمتلف أحناء الغرب األورويب
سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه،  انظر. العادية منذ اية القرن الثاين عشر أن تستأنف أحكام احملاكم الكنسية اإلقليمية أمام احملكمة البابوية

 . 341 -340 - 339الصفحات، 
  .102، ص، 1984، 2يات واألنظمة السياسية، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، طتطور النظر ؛عمار بوحوش -7
   .340، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -8

9- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 195.  
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بالقانون « - وافق توينيبوهو يف هذا ي - أنّ القانون الكنسي قد بلغ مرحلة االكتمال" اشبنغلر"ويرى 
م، وهكذا فإنّ ما مل تستطع اإلمرباطورية اجنازه 1234، والذي صدر عام Liber Exécraاملعروف باسم 

وأعين ذا عجزها عن إجياد قانون كنسي غريب عام من تلك الوفرة والفيض اهلائلني من القوانني (
  .1»أجنزته البابوية) العشائرية
فإنّ الديوان «البابوية الواسعة املدى يتطلّب وجود جهاز إداري حمكم  اسةا كان تنفيذ هذه السيملو

ت ذالبابوي سرعان ما أصبح أعظم جهاز إداري عرفته العصور الوسطى، ذلك أنّ احلكومة البابوية أخ
تتطوى ظهر نوع من التخصص يف البالط البابوير تطوويعين ذلك قيام جمموعة من  .2»را بطيئا تدرجييا حت

أنّ البابوية كانت حباجة  راجع إىل ذلكو هليئات ومجاعات املوظفني، خيتص كل واحد منهم مبهام إدارية معينةا
األباطرة، فقد أقامت جهازا إداريا غاية يف الفعالية لفرض إىل املال من أجل فرض سيطرا الزمنية على 

  .3الضرائب
ذلك إىل وضع ما يقابلها من جمموعة  عند اكتشاف مدونة جستنيان األوىل القانونية، أدى«و

ا أصدر فردريك األول على حقوقه امللكية بوصفه خليفة جلستنيان، قاومه اثنان من للقوانني الكنسية، ومل
وكال مها بدأ حياته كمحام ) 5-1181(ولويس الثالث  )81- 1159(االسكندر الثالث : الباباوات مها

  .األمور السياسية يف لوكوهذا يعين مزامحة الباباوات للم .4»كنسي
إنما تضرب جذورها يف العادة وتقبض على أزمة أجيال « ،وراء التشاريع الدنيوية فاإلدارة الكامنة 

املستقبل، بينما تلك اإلدارة الكامنة وراء التشاريع الروحية فتنشأ يف اليقني الصويف، وتنطق بقانون خالد 
البابوية (اليت تدور بني خصمني متكافئني يف القوى غري حمدود بوقت أو زمان، إنّ هذه املعركة 

على ذلك يف الغرب مبا نراه اليوم من تعارض بني قانوين " اشبنغلر"وميثّل . 5»مل تنته أبدا بعد) ةواإلمرباطوري
  . الزواج من كنسي ومدين

الديوان فون من والقرارات واللوائح البابوية تصدر على شكل مراسيم خيتص موظّ وقد كانت األوامر
من دراسة الوثائق واملراسيم البابوية اليت ترجع إىل حبيث ال ميكن تزويرها، وميكّن هذا  البابوي يف وضعها بدقة
تظهر لنا بالتايل حقيقة هامة هي أنّ البالط البابوي قد متسك حينئذ بقواعد ف .اية القرن الثاين عشر

  .6كن له مثيل يف أي مكان آخر يف أوروبا يف ذلك العصرالدبلوماسية واملظاهر القانونية، وهو اجتاه مل ي
  

 

  . 99، اجلزء الثاين، ص، تدهور احلضارة الغربية ؛اوزفالد اشبنغلر -1
  .341 -340، ص ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -2
  .173تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -3
  .الصفحة نفسها ؛صدر نفسهامل -4
  .100ص،  اجلزء الثاين، املرجع نفسه، ؛اشبنغلر اوزفالد -5
  .341، ص، نفسهاملرجع  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -6
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وهذا . 1ويعود ايار البابوية حسب توينيب إىل إعطائها السيف املادي أمهية أكثر من السيف الروحي 
يوية وتعاظم ثروا املادية وانشغاهلا أكثر بكل ما هو خارج عن األمور يعين أنّ انصراف البابوية لألمور الدن

  . وهذا ما أدى إىل زعزعة مكانتها يف اتمع املسيحي. الدينية، قد أضعف السلطان الروحي للكنيسة
مواجهة حركة اإلصالح هلا وبزوغ نور الفلسفات الغربية واالكتشافات العلمية  زد على ذلك

ويبقى السبب الرئيسي حسب توينيب هو . ادت هذه العوامل على تضييق نطاق النفوذ البابويفقد ز. 2احلديثة
 «:وذلك الستعماهلا للقوة العسكرية، مما أبعدها عن رسالتها األصلية، يقول توينيب" هلدبراند"ايار بابوية 

م كانت نتائجها م قام بإصالحات كثرية وك1045عندما اعتلى جريغوار السابع املنصب البابوي سنة 
  .3»لكن صراعاته مع هنري الرابع أدت إىل تقهقر مهمته الدينية... باهرة

ويضيف توينيب سببا آخر، يتمثّل يف تفطن األمراء العلمانيني لألطماع احلقيقية للبابوية واستفادم من 
فكانت بذلك . 4الحهاوهكذا ثاروا ضدها مستعملني س. كل تلك االجنازات اإلدارية واملالية اليت حقّقتها

مبجموعة دول  La Respublica Christianaالنتيجة احلتمية أن تراجعت السياسة البابوية وعوضت 
  .5وطنـية

الزالت تعيش إمنا  La Respublica Christianaبأنّ " تعويض"ونلمس بوضوح يف هذه كلمة 
  .ة القرون الوسطىفقط يف شكل جديد، وهذا ما يثبت استفادة السياسات احلالية من سياس

ويتمثّل احلل الذي يقترحه توينيب أنه على الغرب أن ينشأ حكومة عاملية تقوم على نظام دستوري 
ولكن علينا تفادي أن نقيم هذه الوحدة . عاملي وإنّ هذه املهمة أكثر املهام إحلاحا وأدعاها للتحقيق العاجل

قرار  ةدت أن تكون أسهل اخلطط وأقلّها مقاومة وألنها نتيجالعاملية السياسية على قوة السالح، ذلك أنها اعتا
 O.N.Uوأنه إذا حتقق وأن أصبحت األمم املتحدة . اهلائلة اليت يقع العامل اليوم حتت سيطرا ةالقوى السياسي

  .6حكومة عاملية تعتمد على نظام فعال قوي، كان ذلك أصلح احللول للمشكلة السياسية العاملية
ذا إىل أنه رغم ايار البابوية وحتدد نطاقها إىل أقل بكثري عما كان عليه خالل الثمامنائة من هوخنلص 

قرون من الزمان اليت شهدت ازدهارها إال أنّ صدى نفوذها الزال أثره واضحا وبقوة يف العامل الغريب املسيحي 
من  وال الكثري تسر املسلمني اليت مل (*))-Benoît XVI  )1927مواقف البابا احلايل للفاتيكان(اليوم 

  ). الطوائف املسيحية يف العامل اإلسالمي خاصة
  
  

1- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 197. 
2- Id. 
3- Id. p. 196. 
4- Id. pp. 196- 197. 
5- Id. p. 205. 

 .47 -46احلضارة يف امليزان، ص ص،  ؛آرنولد توينيب -6
  .م2005بابا الفاتيكان منذ سنة  (*)
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لسياسية اليت متيز ا رجال الدين إبان القرون الوسطى ما تزال معاملها واضحة يف سياسة فتلك احلنكة ا
  . العامل الغريب احلديث

لقد ورثت احلضارة الغربية أهم ما ورثت عزم وإصرار ورغبة الكنيسة املسيحية يف ترأس العامل، 
يطرة على العامل سياسيا، وهكذا احلضارة املس -رغم إشراق حضارات أخرى إىل جانبها –وأصبحت بالفعل 

نستطيع أن نقول أنّ الديانة املسيحية ممثّلة يف الكنيسة املسيحية، قد جنحت يف إيصال اتمع املسيحي إىل فرض 
  .سيطرته على العامل والتحكّم يف اجلو السياسي للكرة األرضية متام التحكّم

وإن ) وإن كان لليهود دور هام فيها(جديدة  Respublica Christianaوبالتايل نالحظ اليوم 
اختلفت عن نظريا األوىل من ناحية الزمن وتغير معامل احلضارة إال أنّ املبادئ واألهداف هي هي ذاا مبادئ 

  .وأهداف بابوية القرون الوسطى
إذ مل يكن البابا فقط الرجل الذي حيكم إمنا كان انطالقا من النص اإلجنيلي، الرجل الذي يستحق 

حلكم، وهذا نفس ما تطبقه الدول الغربية اليوم، فليس العامل الغريب هو الذي يتوىل احلكم فقط إمنا هو العامل ا
أن تبدي الوالء الكامل للواليات  -يف نظر الغربيني –الذي يستحق أن حيكم وعلى كل الدول يف العامل 

  .املتحدة األمريكية وحلفائها
رة اليوم إىل ترسيخ هذه القاعدة وتطبيقها منتهجة يف ذلك كل الطرق وتسعى هذه الدول الغربية املتطو

فلقد جنح رجال الدين . والوسائل، واضعة الكتاب املقدس يف الواجهة متاما كما فعلت بابوية القرون الوسطى
وإن فشلوا كمؤسسة دينية من زرع العقل السياسي املسيحي باإلميان بأنه العقل الذي يستحق أن يسوس 

  . عامل، وتعزيز اعتقاده بأنّ الديانة املسيحية هي األفضل وبالتايل فاحلكم املسيحي هو األقوىال
والدليل على ذلك ما إن بزغ نور النهضة العلمية إال وكان الغرب أول املستفيدين منها خاصة يف 

لقد . غربية احلاليةالقوي الذي حتظى به الدول ال ياال السياسي، ونتيجة دليلنا هذا هو املركز السياس
يف جعل اهلدف األمسى هو إعالء كلمة احلضارة  تاستفادت سياسة العامل الغريب اليوم من سياسة الباباوا

  .املسيحية، باعتبارهم املفوضون األولون من السيد املسيح حلكم األرض
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 :اديـالدور االقتص - ت
النشاط الثقايف والسياسي فحسب، إنما أيضا تعداه إىل مل يقتصر دور الكنيسة على اإلسهام بفاعلية يف 

كان هلذه املؤسسة الدينية دور فعال يف تنظيم احلياتني االقتصادية واالجتماعية يف فقد  .النشاط االقتصادي
 . با العصور الوسطىأورو

واضح يف عكفت األديرة على وضع سبل حياة متميزة، ليكون هلا اإلسهام ال كيف وكما بينا من قبل
أول خطوة لالهتمام بالنشاط الزراعي من  انطلقت فقد. القيام باحلضارة املسيحية من ذلك األديرة البندكتية

نظام  بإدخال" بندكت" قام ، فقدالعمل املتواصلوألنه من مبادئ هذه احلياة الديرية  .هذه املؤسسة الدينية
  .1العمل اليدوي والذهين يف النشاط اليومي للرهبان

 د أنواع التقشه قد حدممارسة العمل  ف اجلسدي ومداه، فقد فرض على الرهبان منذ البدايةومبا أن
  .2العمل األساسي يف النشاط الزراعيومتثّل هذا . اليدوي ليحصلوا به على رزقهم البسيط

يم أن يق) على حنو ما رمى إليه باخوم املصري أبو نظام الرهبنة( أراد بندكت «: يقول توينيب 
نظرا لتفطّن هؤالء املؤمنني لفائدة كال النشاطني  ،3»توازنا بني التعبد والنشاط االقتصادي للرهبان يف ديره

  .يف احلياة املسيحية اجلديدة
قد اعتمدت على نفسها البندكتية  ، أنّ املؤسسة"سعيد عبد الفتاح عاشور"ويف هذا السياق يضيف  

أن ترتبط بغريها من املؤسسات الدينية أو متد يدها لصدقات امللوك يف سد حاجاا ورعاية شؤوا، دون 
إال أنّ هذا النظام امتاز «ل يف احلياة الرهبانية داخل الدير البندكيت، وواألمراء، ومع أنّ العبادة متثّل النشاط األ

الكسل عدو   العتقاد بندكت يف أنّ ...مبظهر آخر ال يقل أمهية وهو اشتراك الرهبان يف العمل الزراعي
يف مثله " بندكت"وهذا يفسر ما قاله . 4»الروح حتى فاقت الساعات املخصصة للعمل تلك احملددة للعبادة

عليه الكتاب املقدس يف انطالقا من ما نص  وذلك. (*)  La borare est erareالعمل عبادة: املعروف
إن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال « :الكتاب قولضرورة متجيد العمل وقيمته العالية يف احلياة اإلنسانية، ي

  .5»يأكل أيضا
هكذا أعطى الرهبان للناس خري مثال عن احترام العمل اليدوي الذي كان من األعمال احملتقرة قبال 

   .ألنه منوط بالعبيد
  

  

  .173، ص، عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة ؛كولستون. ج. ج -1
  .135 -133، ص ص، األديان السماوية والوضعيةموسوعة  ؛ى جنار -2
  .153تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -3
  .363، ص، حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -4

  .ةيف اللغة الالتيني (*)
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لعمل يف األرض ملا فيه من كسب للرزق احلالل، فبدأت بذلك أفكار جديدة بالظهور حول ضرورة ا
  .وبالتايل إعطاء اتمع املسيحي اجلديد ميزة تعزز أكثر فأكثر إميان الناس بالديانة املسيحية

أوىل املؤسسات اليت منحها ملوك الغرب كثريا من اإلعفاءات  وقد كانت هذه املؤسسات الدينية هي
   .1أكرب نسبة من األراضي الزراعية يف أوروبا العصور الوسطىبة صاحواالمتيازات، حتى صارت األديرة 

أنّ اهلبات قد أخذت تتدفق على الكنيسة من األتقياء من الناس منذ زمن اإلمرباطور واملعروف 
  .2(*)ومل تلبث أن امتدت هذه األموال اليت تركزت حول روما إىل شبه جزيرة االيطالية" قسطنطني"

ة الكبرية إنما من أجل روملبادئ احلياة الديرية يف عدم العمل من أجل الث اونلمس هنا معارضة هذ
أنّ هذا العامل قد ساعد على وضع أهداف جديدة للكنيسة وفتح بذلك اال أمام غري العمل يف حد ذاته، 

  .لسابقةدور آخر ال يقل أمهية عن أدوار الكنيسة ا
يس وقد استند املؤمنون األوائل يف تطبيق طموحابولس"م االقتصادية على ما ورد يف رسالة القد "

قيمة كبرية ملا له من دور يف إحياء احلضارة، تذكر  هالعمل وإعطاء سالثانية إىل أهل تسالونيكي يف شأن تقدي
وال أكلنا خبزا جمانا من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكد، ليال وارا، لكي ال نثقل على أحد  «: الرسالة

  . 3»أنّ ال سلطان لنا بل لكي نعطيكم أنفسنا قدوة حىت تتمثّلوا بنامنكم ليس 
ومعىن هذا، أنه ال ينتمي إىل اتمع املسيحي من يتخاذل يف كسب قوته بنفسه ويف هذا توصية  

به وعكفت فعال املؤسسة الدينية  أخذقد  وعلينا اإلشارة إىل أنّ هذا املبدأ .واضحة لتمجيد النشاط االقتصادي
ى السيطرة على موارد النفوذ االقتصادي، وإن متادت يف ذلك فيما بعد إال أنّ مبدأ إحياء العمل وتكوين عل

  .الثروة ومن مثّ ترقية االقتصاد كان قد أصبح من األهداف املسطّرة للنهوض باحلضارة املسيحية
غية تسخريها من استغل الديريون نفوذهم ومكانتهم للحصول على ملكيات واسعة يف األراضي، بوقد 

ميثّلون أقدر املالّك الزراعيني وأكثرهم خربة وكفاية، «الديرية، فأصبحوا يف ذلك العصر  يلأجل زيادة املداخ
بالعمل كانت يف حد ذاا عامال من عوامل التمدين  - وخباصة البندكتية-وبعبارة أخرى فإنّ عناية األديرة 

  .4»ر السلميومظهرا من مظاهر اإلنتاج احلضاري واالستقرا
  ألننا نسمع أنّ قوما يسلكون بينكم بال ترتيب ال يشتغلون «: ذلك ألنّ الرسالة قد ذكرت أيضا 
  
  

  

  .373 -372ص ص،  ؛حضارة ونظم أوروبا يف العصور الوسطى ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -1
ميل مربع، و عمرت باألرقاء و األقنان، و أنّ ما  1400مساحتها عن  و زادت. وكذلك يف صقلية و سردينيا و أيبرييا و مشال أفريقيا و جنوب فرنسا (*)

  .175 - 174انظر السيد الباز العريين، ص ص،  .حتصل عليه من خراجها نوعا و نقدا، يربو على ما يقابل حنو مليون و نصف دوالر
  .174، ص، تاريخ أوروبا العصور الوسطى ؛السيد الباز العريين -2
  .9 -8/ 3 ؛تسالونيكي 2 -3
  .373املرجع نفسه، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -4
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   .1»فضوليونهم  شيئا بل
اإلنسان يف إطار اتمع بعمله وجمهوده فكل فرد يكافئ على قدر ما اجتهد، فمن  وهذا يعين أن يعيش

العدالة يضمن  وهذا فلن ينال شيئا ال يعمل البتة من ذلك من يتعب ويكّد ينال مثرة تعبه وكده، والعكس
  .2كل فرد يف اتمعوتكافؤ الفرص بالنسبة لواملساواة 
تى زادت مبوجبها الرقعة األرضية للكنيسة وزادت معها ح للميالد حل القرن السادس ما إنف

 تركام على توريث منهم خاصة الذين اعتادوا ،كرم امللوك واملؤمنني يرجع الفضل يف ذلك إىلنشاطاا، و
   .3للكنيسة

عليها الرجاء ويف أقاليم كثرية وقتما أضحى مستحيال على مالّك األراضي أن يعقد ا و يؤمل فأصبح
إالّ تسليم أراضيهم لألسقف وذه الوسيلة حتمل  –ذلك  –مل يسعهم «ما عليهم من ضرائب،  واؤدي

  .4»و املدينة اليت تطابق واليتهم الروحيةتاألساقفة مسؤوليات سنا
، وامنحت االس البلدية أيام األسقف، املباشرة حتت إدارتهقلت أرض املدينة فأصبحت إذ لألسقف انت

لنفسها الدينية هكذا أقامت املؤسسة . 5عداد زبائنهمن شعب الصناع والباعة الذي يعيش يف املدينة أصبح و
  .أمراءنفوذا اقتصاديا يضاهي نفوذ من زماا من ملوك و

أي يف الفترة املمتدة من القرن السادس وحىت القرن الثاين  –ذلك الزمان وقد كان النشاط الزراعي يف 
من  اكثرياجتهدوا يعاين ظروفا قاسية ولكننا وعلى الرغم من ذلك نستطيع احلكم بأنّ الديريني  –امليالدي عشر

، إذ يرجع إليهم 6مكانة خاصة مل تتهيأ له يف العصور السابقة عليه بالتايلأجل السمو بالعمل الزراعي، وأضفوا 
  .7م1381بثورة الفالحني سنة الفضل يف النهوض 

 الغريب وعدم اإلنقاص من قيمة هذا  تمعونالحظ اليوم بوضوح استمرار قيمة النشاط الزراعي يف ا
  .القطاع، شأنه شأن القطاعات األخرى يف االقتصاد الغريب

أنّ هناك نسبة منهم تنتمي إىل طبقة النبالء، وملا كان املؤمنون ينتمون إىل خمتلف طبقات اتمع أي 
هؤالء عندما ميسكون  ومثل«طيبة األصل والثقافة وكل امليزات احلسنة األخرى  –عادة –املعروف عنها 

  يف البيئات ااورة مثال فريدا له أمهيته (*)الفأس ويعملون يف األرض كانوا يضربون لغريهم من الناس
 

 

  .11/ 3 ؛تسالونيكي 2 -1
  .288املرجع السابق، ص،  ؛كولستون. ج. ج -2
  .133، ص، تاريخ العصر الوسيط يف أوروبا ؛نور الدين حاطوم -3
  .175املرجع السابق، ص،  ؛السيد الباز العريين -4
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛نور الدين حاطوم -5
  .373املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -6
  .178املرجع نفسه، ص،  ؛ستونكول. ج. ج -7

  .عامة الناس (*)
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  . 1»يف احلياتني االجتماعية واالقتصادية
ولقد كان هذا قبل جميء نور اإلسالم عرب األندلس، فمما زاد هؤالء املؤمنني املسيحيني تعظيمهم 

باحلضارة، فما ا حتث عليه تعاليم اإلسالم الناهضة ملللعمل، تعظيم املسلمني له كذلك وللنشاط االقتصادي، 
إىل إضافة هذا  نزادهم هذا إال تفطّنا ووعيا، فأصبح من اإلميان مزاولة هذا النشاط وتنبه بالتايل املسيحيو

  .أكثر فأكثر La Respublica Christianaاهود احلضاري للمجهودات األخرى املكرسة لتعزيز وتقوية 
هو اآلخر من نشاط األديرة، إذ أصبحت هذه  وجيدر إىل الذكر أنّ امليدان الصناعي قد أخد قسطه

، ودير )ورش(ديركوريب الذي كانت به أربع مصانع يدوية صغرية « نذكر منها صناعية ااألخرية مراكز
  .2»سانت روكيري الذي قامت حوله مدينة صناعية تصنع فيها السروج واألسلحة واجللود وغريها

و «: كبري من االشتراكية، حيث ورد يف أعمال الرسلذكر أنّ املسحيني األوائل كانوا على جانب يو
كانت عجائب وآيات كثرية تجرى على أيدي الرسل، ومجيع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل 

وهذا يعين أنّ هذه االشتراكية قد منّت فيهم روح اجلماعة وأول من استفاد من هذا املبدأ  .3»شيء مشتركا
  .ملا كان هلا من دور يف هذا اال حتت لواء الكنيسةخاصة هي اجلماعة الدينية، 

الذي ساهم يف تنظيم االقتصاد املسيحي إبان فترة  "جرجيوري العظيم"القديس  عن توينيب تحدثوي
  .4محل الراية البندكتية وعمل يف سبيلها فقد بندكتيا،اعتالءه الكرسي البابوي، وألنه كان راهبا 

اهللا بنفس الطاعة اليت بذهلا وهو راهب لرئيس الدير وقد حفظ هلذا  فحاول بذلك أن خيدم كنيسة 
اعترب أنّ كل ما روما،  ةاسعة التابعة لكنيسشالقديس صفاء السجية، إذ بعدما أصبح يشرف على الضياع ال

اب ق حرفيا ما جاء به الكتوذا حاول هذا البابا أن يطب .يستمد منها من ثروة هو ملك للجماعة املسيحية
  .شكلياابا من هذه املبادئ سوى هتمواملقدس على خالف غريه من رجال دين مسيحيني كثريين، مل ي

النظام االقتصادي للبابوية على األسس اليت ورثها من نظام  "جرجيوري العظيم"القديس  د أقامفق
  .ملكية األراضي الذي كان معموال به يف عهد اإلمرباطورية الرومانية املتأخرة

أن جيد من الوقت ما يكفي ملتابعة التفاصيل يف اإليرادات والنفقات واستطاع إىل جانب املهام الدينية 
وهكذا أصبح للبابوية دور  ...ومراقبة األسواق، واإلشراف على شحن احلبوب من صقلية إىل القسطنطينية

اإلنفاق على ما يف روما وإيطاليا،  أصبحت املسئولة األوىل عن –ذا –اقتصادي واضح، ألنّ اخلزانة البابوية 
  .5. ..من رجال دين وكنائس، ومدارس، ومالجئ، ومستشفيات، وأديرة

  
  
  .373املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -1
  .374ص،  ؛املرجع نفسه -2
  .44 -43/ 2 ؛أعمال الرسل -3
  .53، ص، تاريخ البشرية، اجلزء الثاين ؛آرنولد توينيب -4
  .175املرجع السابق، ص،  ؛سيد الباز العريينال -5
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والزراعة كانت يومها الشكل (انتقل مركز النقل يف الزراعة يف املسيحية الغربية «ويف عهده 
، هكذا أسهم الباباوات يف 1»من شواطئ حوض املتوسط الغريب يف اجتاه مشايل)الرئيسي للنشاط االقتصادي 

غري أنه يبقى أهم من أرسى قواعد اقتصاد احلضارة الغربية  .ارة األوروبيةالقرون الوسطى بعمل اقتصادي يف الق
الذين تأثّروا  Cartusiens (*)(*)وقبلهم أيضا الكارتوديان Cisterciensالدينية  (*)السترشيان هم مجاعة

  .كثريا بالتقاليد البندكتية األصلية
وإن كان  .2ة فحسب إمنا انتشرت أيضا تستمر يف احليامل ، يؤكد توينيبالرهبنة البندكتية ألنّ 

وهم للعملي عرب القرون املوالية، فوضعت هذه اجلماعة قد تعد السترشيان الكارتوديان قد اكتفوا بالنظري، فإنّ
متباعدة يف املناطق النائية وأالّ متتلك حقوال آهلة باألقنان، حتى يتأتى كقاعدة هلا، أن تكون األديرة السترشيانية 

وهكذا أدى الرهبان السترشيان خدمة كبرية للحياة االقتصادية من . االنصراف لفالحة األرض بأنفسهم للديريني
خالل العديد من األعمال اليت كانت تعد صعبة يف ذلك الوقت، كاستصالح األراضي البور وزرعها، فضال عن 

  . 3العناية بتربية اخليول واملواشي
متقشفة أعمق، وإنتاج مادي أكرب، لذا استصلحوا  حيةأن تكون هلم حياة رو«فقد كان هدفهم 

وقد استخرج السترشيون احلديد والصوف من الربية، وهم إذ قاموا ذا اإلجناز ... األرض الربية
  .4»االقتصادي، زرعوا بذور النظام الرأمسايل يف اإلنتاج

و يف إقليمهم  القتصاديةحمور احلياة ا وهذه مسامهة اقتصادية قوية، فأصبحت خاصة جتارة الصوف
  .5 ألعظم مزارع الكروم وأشهرهاتسيريهم وامتالكهم أيضا 

املسيحية الغربية بأمجعها «م، كانت 1300سنة  وبالضبط توينيب أنه خالل القرنني املنتهيني يذكرو   
  .6»تتقدم اقتصاديا، فعدد السكان زاد واإلنتاج منا والتكنولوجية زادت فاعليتها

دالئل ازدياد السكان يف الغرب ماثلة يف توسيع رقعة األرض املستغلة زراعيا، ويف « ويضيف أنّ
  .7»ازدياد عدد املدن واتساعها، ويف استعمار البالد وتواريخ بناء األسوار دليل على اتساع رقعة املدن

  
  .98تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  ؛آرنولد توينيب -1

 .م، و غرضها العودة إىل التعاليم البندكتية األوىل1098و راهب فرنسي يدعى روبرت، و قد أسس مجاعته حوايل مؤسس مجاعة السترشيان ه (*)
  .369 -368ملعلومات أكثر راجع سعيد عبد الفتاح عاشور، املرجع السابق، ص ص، 

  .367د عبد الفتاح عاشور، املرجع نفسه، ص، انظر سعي .م1084سنة  Saint Brunoأسس هذه اجلماعة قديس أملاين األصل امسه برونو  (*)(*)
  .53املصدر نفسه، ص،  ؛آرنولد توينيب -2
  .369املرجع السابق، ص،  ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -3
  .153املصدر نفسه، ص،  ؛آرنولد توينيب -4
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛سعيد عبد الفتاح عاشور -5
  .168املصدر نفسه، ص،  ؛آرنولد توينيب -6
  .69 -68ص ص،  ؛املصدر نفسه -7
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اليت خصوصا،  كان وقتذاك يف مشال إيطاليا البسيطةإذ يرى توينيب أنّ تواجد املدن األكثر على وجه 
صناعة األقمشة الصوفية خالل القرن الثاين عشر، ومل تستطع فلورنسه من جماراا إالّ «يف قدما سارت 

كانت  ا يعين ازدياد وترية اإلنتاج، فاملدن الساحلية اإليطالية خاصة ، وهذ1»حوايل اية القرن الثالث عشر
  .2متتاز بقدرا على القيام بالتجارة البحرية بني املسيحيتني الغربية والشرقية 

  .التأكيد الواضح لتوينيب عن دور املسيحية الغربية يف امليدان االقتصادينستشف من هذا 
كذلك مبادئهم خاصة منها  تالربوتستانرن السادس عشر، جسد ومع حركة اإلصالح الديين يف الق

و  ...للنهوض باالقتصاد املسيحي، وجتنب تبذير املال يف امللبس واملأكل الفاخر  ascétismeمبدأ التقشف
ترجع إحدى أصول الرأمسالية احلديثة «":ويربماكس "يقول  .التمسك بنوع من الزهد يف كل شيء

Capitalisme moderne ه من أخالقيات الربوتستانى  تإىل القرون الوسطى، ألنف الذي أدالتقش
  .3»إىل انبثاق هذه الرأمسالية

ساهم يف خلق نشاط اقتصادي فاعل، وهو ذا يوافق توينيب يف دور  قد أي أنّ هذا املبدأ الديين
خالق، وحارب أيضا السعي وراء فقد حارب التقشف ميوع األاملسيحية يف إمناء اقتصاد العامل الغريب اليوم، 

  .4املال من أجل املال، فرأس املال مصدره هذا التقشف
رؤوس أموال كثرية، استغلت يف إنعاش اقتصاد تكونت  الربوتستانيتأي أنه بفضل هذا املبدأ الديين 

  .   احلضارة الغربية وتطويره ليحتل الريادة العاملية 
ث عن وضع الغداء يف حياة اإلنسان احلايل وإذا ما كان هذا الغذاء ويبدي توينيب اهتماما أكرب باحلدي

يكفي لتغطية احتياجات العامل خصوصا، وأنّ عدد السكان يف العامل سيتضاعف مرتني أو ثالث مرات وهو 
 يف طريقه للوصول إىل مرحلة االستقرار، اليت ستكون نتيجة إجيابية إذا ما أعدنا تعليم أنفسنا يف مسألة إنقاص

وذا يرى أنه يتعني علينا إعطاء العلم الفرصة الكافية خللق نوع من السلطة العاملية إلنتاج . حجم األسرة
  .5الغداء وتوزيعه 

ويتمثّل احلل الذي يقترحه توينيب يف وجوب أن جند يف عامل االقتصاد حال عمليا وسطا بني 
  .6ات العملية ملختلف األمكنة واألزمنةاملشروعات احلرة واالشتراكية، وخيتلف ذلك طبقا لالحتياج

  
  

  
  .169ص،  ؛املصدر السابق -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2

3- WEBER (Max ), L’Ethique Protestante et l’Esprit du Capitalisme, Paris, Librairie 
Plon, 1967, pp. 233- 234. 
4- Id. pp. 236- 237. 

  .65 -64لغرب، ص ص، من الشرق وا ؛آرنولد توينيب-5
  .47 -46ص ص،  ؛احلضارة يف امليزان -6
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اجلنس البشري الذي «ويوضح أنه ال ميكن تنفيذ هذا االقتراح االقتصادي يف الوقت الراهن، ألنّ 
ينتظر دائما حتى يصبح على حافة اهلاوية قبل أن حيدث " اجلنس العاقل"يطلق على نفسه عادة اسم 

  .1»زمةالتغيريات األساسية الال
ولكن ال خيفي توينيب خشيته من أنّ العامل سينتظر حبق هذه اللحظة األخرية اليت سيدمر فيها اجلنس 

  .2البشري نفسه بنفسه
ونصل ذا مع توينيب إىل نتيجة مفادها أنّ االقتصاد الغريب احلايل هو امتداد القتصاد القرون الوسطى 

هي ا العامل الغريب اليوم،  حيضىمطلقا، فالقوة االقتصادية اليت الذي أشرفت عليه الكنيسة بشكل يكاد يكون 
  .القوة االقتصادية القروسطية الناجتة عن عقيدة دينية ةوريث

ا أيإذ يرجع الفضل األول لوضع قواعد الزراعة يف حياة غرب أوروبا االقتصادية للرهبنة املسيحية، و
يحي فإنّ نتيجتها الكربى هي إرساء األصول األوىل اليت نشأ كانت أهداف الكنيسة يف النهوض باالقتصاد املس

  .عنها االقتصاد الغريب الرأمسايل احلديث
فقد عملت أعمال الرهبان املتواضعة على توعية العقل املسيحي بضرورة االجتهاد لتطوير احلياة 

  .والسمو بذلك باتمع املسيحي أيضا يف اال االقتصادي
ندلل ا على قوة الغرب االقتصادية، هي استعماله للسالح األخضر يف جماة وخري نتيجة ميكن أن 
وفضال . الكايف مفيه قطاع الزراعة يف ربوع كثرية من العامل باالهتما ال حيضىأشد األزمات، يف الوقت الذي 

وإن كانت  (عن النجاح يف هذا القطاع، جناحات أخرى كثرية، يبقى أعظمها السيطرة على الصناعة احلربية 
  ).جتاريه بعض الدول الناهضة تكنولوجيا 

وإن كان هذا ليس  –ويبقى الفرق الشاسع بني املواطن املسيحي الغريب وغريه من املواطنني يف العامل 
أنه يقدس وألبعد احلدود ساعات العمل اليومي، ويعمل بال هوادة، وهذا بالنسبة للرجل واملرأة  –بشكل مطلق
  .على السواء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 65ص،  ؛من الشرق والغرب -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2
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      :احلضارات األخرى واملسيحية  -1-3
  

لقد كان للحضارة املسيحية الغربية احتكاك كبري مع مدنيات أخرى، حبكم حضورها القوي على 
اهلندوسية وحضارة الشرق األقصى، مستوى العامل كاحلضارة املسيحية الشرقية واحلضارة اإلسالمية واحلضارة 

  .منذ العصور األوىل لظهور الدين املسيحي وانتشاره عرب القارات
ولعلّ أهم ما مييز هذا االحتكاك، هو تصادم تتجلى معامله خاصة بني ما يسمى بالعامل وما يسمى 

  .، أي احلضارة املسيحية الغربيةببالغر
  فكيف يبين لنا توينيب هذا التصادم ؟

هو صراع قبلي لكن على نطاق كوين، فقد  choc des civilisations صدام احلضارات أوال معىن
، حرب التجارة، Guerre froideالبارد، احلرب الباردة  مالسال: أعطيت هلذا الصدام تسميات عدة منها

املهم أنّ ... لتسلحشبه احلرب، السالم القلق، العالقات املضطربة، التنافس احلاد، التعايش التنافسي، سباق ا
  .1الثقة والصداقة، عملة نادرة 

  :ويربز لنا توينيب بدأه بالعامل يف عرضه هلذه القضية لسببني، أوهلما 
مل تكن هلذه احلضارة املسيحية الغربية أمهية أكثر من اجلزء الباقي من العامل واملتألّف من باقي احلضارات  -

  . كثري من ميادين احلياة البشرية، إن مل نقل كلّهااألخرى حىت وإن بدا أا هي املهيمنة يف
أنّ هذا اجلزء الباقي من العامل، هو املستفيد من احتكاكه باملدنية الغربية والذي بدأ فعليا منذ حوايل : وثانيا -

  .2مخسمائة سنة تقريبا
قبل نتيجة للتفاعل أنه من املرجح أن تنشأ أكرب وأخطر الصراعات العاملية يف املست" هنتنغتون"ويرى 

الذي سيحدث بني احلضارة الغربية الوحيدة اليت كان هلا يف نفس الوقت تأثري رئيسي ومدمر لكل احلضارات 
  .3األخرى

يرى توينيب أنه مع اختالف هذه الشعوب الغري غربية يف أمور كثرية، كاجلنس واللغة والدين والثقافة 
ميزات املدنية عموما، إال أا جتتمع على موقف واحد اجتاه . ..والوضع االجتماعي واالقتصادي والسياسي

  .4»كان كبري املعتدين يف العصور احلديثة«الغرب، أال وهو أنه 
ويؤكّد موقفه هذا بذكره ألمثلة كثرية من التاريخ، منها مثال أنّ تاريخ الشعب الروسي قد سجل 

: اجتاحت اجليوش الغربية البالد الروسية برا يف السنوات االعتداء الغريب على احلضارة املسيحية الشرقية عندما
ويسجل هذا التاريخ كذلك، اجتياح الغرب ذاته لشعوب إفريقيا . م1941و 1915، 1812، 1709، 1610

                                                
  .336-335، ص ص، إعادة صنع النظام العاملي...؛ صدام احلضاراتصموئيل هنتنغتون -1
  .01العامل والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -2
  .293املرجع نفسه، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -3
  .08نفسه، ص،  املصدر ؛آرنولد توينيب -4
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 اوآسيا منذ القرن اخلامس عشر امليالدي ألراضيها عرب البحار، وكيف نالت أيضا هذه اجليوش حصة األسد مم
وسيشهد . خلالية يف العامل، يف قارات األمريكيني وأستراليا ونيوزلندا وجنوب أفريقياتبقى من األراضي ا

  .1األفارقة كذلك، كيف أم استبعدوا ونقلوا عرب احمليط ليخدموا املستعمرين الغربيني يف األرض اجلديدة 
بالغرب املسيحي إنه اعتمادا على مثل هذه الشواهد التارخيية، يصف توينيب هذا االحتكاك العاملي  

عندما يصدر العامل حكمه، فإنه ميكنه أن يثق : على أنه صدام، ويستند يف ذلك على املثل الالتيين الذي مفاده
ره خالل . ه القول الفصليف أنليثبت لنا أنّ حكم احلضارات األخرى على احلضارة املسيحية الغربية له ما يرب

ل خربة العامل للغرب تد«متتها يف األربعينيات من هذا العصر، إذ فترة تقرب من أربع قرون ونصف، كانت خا
  .2 »طوال تلك الفترة، على أنه كان املعتدي على وجه اإلمجال

ومن الواضح جدا، أنّ عالقة الغرب بباقي العامل من هنا فصاعدا لن تكون عالقة وثيقة، بل غالبا ما 
  .3ستكون عدائية 

  .هذه القصة الذي يبدأ مع احلضارة املسيحية الشرقية ويعرض توينيب الفصل األول من 
  
  :املسيحية الغربية املسيحية الشرقية و -أ

إنّ الصدام بني املسيحية الشرقية واملسيحية الغربية ليس جديدا يف القرن العشرين، وإمنا تعود بداياته إىل 
اليت  Constantinopleالقسطنطينية سقوط اإلمرباطورية الرومانية وانقسامها إىل دولة بيزنطية، عاصمتها 

صارت فيما بعد مركزا للمسيحية الشرقية املعروفة باألرثوذكسية، وإمرباطورية رومانية غربية، عاصمتها روما 
Rome  واليت هي مقر الكنيسة أو باألحرى املسيحية الغربية، املتمثّلة يف الكاثوليكية اليت تولّدت عنها فيما بعد

  .الربوتستانتية
ذا فإنّ جذور الصراع طويلة، وجتدد هذا الصدام باخلصوص بعد احلرب العاملية الثانية من عصرنا وهك

  .احلايل
و مع أنّ الروس كانوا ومازال كثري منهم «إنّ روسيا متثل جزءا كبريا من هذا العامل الغري غريب، 

حية املشتركة فإنّ املسيحيني وبالرغم من أصوهلم املسي... مسيحيني، فإم ما كانوا قط مسيحيني غربيني
  .4»االغربيني والشرقيني كانوا دائما غرباءا بعضهم عن بعض، وكثريا ما كان التنافر والعداء متبادلني بينهم

والسبب يف ذلك أنّ العامل الروسي مل يعتنق املسيحية عن طريق روما وإمنا عن طريق القسطنطينية، إذا 
  .فاملشرب الديين ليس واحدا

                                                
  .الصفحة نفسها السابق؛املصدر  -1
  .09ص،  نفسه؛املصدر  -2
  .293املرجع السابق، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -3
  .10املصدر نفسه، ص،  ؛آرنولد توينيب -4
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ومل يبدأ التباعد إال . فقد تالقت املصاحل بني هاتني احلضارتني إبان القرون الوسطى األوىل ومع ذلك
فانتهز الغرب املسيحي فرصة انشغاهلا بالغزو . يف القرن الثالث عشر وذلك عند وقوع روسيا حتت هيمنة التتار

ا، ويضمهما مباشرة إىل العامل ليقتطع منها األطراف الغربية يف روسيا البيضاء والنصف الغريب من أوكراني
  .1املسيحي الغريب وأصبحا من مكتسباته 

  .مع اإلشارة إىل أنّ هذه القطع قد استردت مع اية احلرب العاملية الثانية 
يف شكل ... لقد رد الغرب املسيحي بقمعه الطغيان عندما رفع رأسه بني ظهرانينا«: يقول توينيب

، ودفعنا يف ذلك مثنا باهظا بنفس الكراهية واالرتياب يف شكله الروسي، سواء الفاشية واالشتراكية الوطنية
  . 2»)*(مسي باحلكم القيصري أو بالنظام الشيوعي

نلحظ يف هذا إذا ختوف توينيب الواضح من التغلغل الشيوعي يف اتمع الغريب، وما ميكن أن يسفر عنه 
للدود للنظام الشيوعي، هذه العداوة اليت ظهرت واشتدت بني هذا التغلغل من ديد النظام الرأمسايل العدو ا

  .يف روسيا Bolchevismeاملدنيتني املسيحية الشرقية واملسيحية الغربية منذ قيام الثورة البلشفية 
سنة  Friedrich Engels  (1895-1820)" اجنلز"مبعونة زميله " ماركس"هذا النظام الذي أعلنه 

  .3لرأمسالية الغربية وكذلك ضد الكنيسة املتحكّمة برقاب الناسم، ثورة شيوعية ضد ا1848
ومع أنّ هذا النظام قد انقضى، ولو مازال له أتباع يف خمتلف أحناء العامل، إال أنه كان بطل فصول 

  .طويلة من الرتاع زادت اهلوة بني احلضارتني املسيحية الشرقية واملسيحية الغربية
  .ت من األوقات خطرا كبريا على املثل واملبادئ العليا للحرية خاصةفقد شكّل هذا النظام يف وق 

ورغم سقوط املاركسية إال أا حقّقت حتوال عامليا، خاصة من ناحية مفهوم البنية الطبقية للمجتمع و 
، ما من 4الصراع الطبقي، وقامت بإدخال مفاهيم جديدة لفتت األنظار إىل دراسة تكوين الطبقات االجتماعية 

  .شأنه أن يسعى إىل ترقية اتمعات اإلنسانية
  
  
  

                                                
  .11ص،  السابق؛املصدر  -1

ميالدية، ظهر يف بالد فارس  487رة، ففي عام مبدأ وفكرة موغلة يف القدم، فقد ظهرت يف التاريخ أكثر من م Communisme:الشيوعية  (*)
كما دعا إىل الشيوعية . ودعا إىل الشيوعية و اشتراك الناس يف األموال والنساء، و تسمى حركته باملزدكية، وقد ثار عليه الناس وقتلوه" مزدك"رجل امسه 

أما الشيوعية املاركسية . ة وما بعدها يف البحرين واليمن و العراقهجري 288الذي تنسب إليه حركة القرامطة املشهورة اليت ظهرت سنة " محدان قرمط"
تقوم على اإلحلاد، و إلغاء امللكية الفردية وإلغاء التوارث، واشتراك الناس كلّهم يف . احلديثة، فهي حركة فكرية واقتصادية يهودية، وضعها كارل ماركس

  .90صر بن عبد الكرمي العقل، املرجع السابق، ص، راجع ناصر عبد اهللا القفاري ونا. اإلنتاج على حد سواء
  .12املصدر نفسه، ص،  آرنولد توينيب؛ -2
  .91، ص، املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة ؛ناصر بن عبد اهللا القفاري وناصر بن عبد الكرمي العقل -3
  .268، ص،  )العربية-سالميةاال-اليونانية( ؛ يف فلسفة احلضارةأمحد حممود صبحي وصفاء عبد السالم جعفر -4



 ية عند توينبي           المسيحية والحضارة الغرب                                                              ثـالفصـل الثال
 

 153

ولعلّ احلاجز األكرب الذي واجهته املسيحية الغربية يف حماولة منها للحد من زحف احلضارة املسيحية 
- Pierre le Grand )1682" بطرس األكرب"املركزي بزعامة  يالشرقية هو النظام املسكويف األوتوقراط

وذلك ألنه كان مبثابة مصلح كبري آخذ . 1»يف فهم عالقات العامل بالغربتلك الشخصية اهلامة « )1725
  .باألساليب الغربية ويعود له الفضل يف عدم وقوع احلضارة املسيحية الشرقية لسيطرة نظريا الغربية

للعامل بأسره مثال يف تدريب نفسه على مقاومة العدوان املسيحي الغريب " بطرس األكرب"فقد ضرب 
حممود "و" سليم الثالث"السلطان : نفسها، وكانت نتيجة ذلك أنّ تبعه حكام كثريون من أمثال بأسلحته

 )1849 - 1769(" حممد علي"و )1938 - 1881("مصطفى كمال أتاتورك"و )1839 -1748(" الثاين
  .2...وشيوخ رجال الدولة يف اليابان

غربية على حساب روسيا إبان القرن ويذكر توينيب أنه كانت هناك حماولة جادة لفرض املسيحية ال
  .3م 1439وكان ذلك يف سنة  عاخلامس عشر ولكنها باءت بالفشل الذر ي

ولقد أراد توينيب بذكر هذه األمثلة، أن يبين لنا كيف جنحت املسيحية الشرقية يف اإلفالت من خطر 
ساعد على توسيع نطاق الصدام بني املسيحية الغربية بل استطاعت أن حتصد هلا أتباعا كثريين عرب العامل مما 

  .هذه احلضارة املسيحية الغربية اليوم وحضارات العامل املتبقية
لكن يؤكّد، أنّ السباق التكنولوجي بني العاملني هو أحد العوامل اخلطرية اليت تسببت يف حدوث 

الرجوع عنه مما أنتج تسابقا  ، ذلك أنّ كالمها قد التزم مبوقف يستحيل4 ارتباك بني هاذين اتمعني املسيحيني
  .يف سبيل إنتاج آالت التدمري خاصة، إلرهاب اجلانب اآلخر

وزادت احلرب الباردة من حدة الوضع وما قامت به من حماوالت لكسب حلفاء جدد ألنّ الدول  
: نني مهافانطلق بذلك التنافس العسكري من ميدا. الصغرية ال متيل لدولة كربى إال طلبا للحماية واملساعدة

م حىت 1957وميكن تطوير األسلحة الذرية، فما أن وصل عام . إنتاج األسلحة العادية وإنتاج األسلحة الذرية
هكذا حتول الرتاع بني . تعدى التنافس إىل إنتاج الصواريخ العابرة للقارات وما أدى إليه من سباق لغزو الفضاء

هدد السالم العاملي وجعل اقتصاد احلكومات يثقل بأعباء من حرب ميدان إىل حرب تنافس علمي ي احلضارتني
  .5هذا السباق لعهود طويلة 

ومن الوسائل املستعملة يف هذا الصراع عدا الوسائل املادية، الوسائل الروحية، اليت يؤكّد توينيب على 
سياسي املتبع ويقصد من ذلك مثال املذهب ال. أنّ هلا أعظم الفاعلية باملقارنة مع الوسائل األخرى املسخرة

                                                
  .13املصدر السابق، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .14 -13ص ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .17ص ص،  ؛املصدر نفسه -3
  .15ص ص،  ؛املصدر نفسه -4
  .252، ص، أحداث القرن العشرين ؛لبيب عبد الستار -5
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إذ كان مذهب ينفع بنوع خاص روسيا «م، 1917بذلك املذهب الذي كان متبعا يف روسيا منذ ثورة عام 
  .1 »باعتباره سالحا غربيا يستخدم يف شن حرب روحية ضد الغرب

احلياة  ويبين توينيب أنه كان نقدا غربيا لفشل الغرب املسيحي يف تطبيق مبادئ املسيحية يف كل ميادين
يف هذا اتمع الذي يرى أنه مسيحي باالسم فقط، ومبا أنّ هذا املذهب ... والثقافية ةاالقتصادية واالجتماعي

عني السالح الروحي الذي «قد نشأ أصال يف الغرب فقد كان يف نفس الوقت انتقادا لتصرف الغرب، فهو
  .2 »يود أي خصم للغرب أن يلتقطه ليصوبه إىل صدر صانعيه

معىن هذا أنّ توينيب يعد الشيوعية نظاما سياسيا روحيا، استخدم كأهم سالح وظّف على اإلطالق و
فقد برهن لعهود طويلة على أنه سالح مضاد للغرب أكثر من . يف حرب املسيحية الشرقية مع نظريا الغربية

  .3أي سالح مادي آخر يف الوجود 
هذا النظام الذي ختوف منه لدرجة كبرية إىل حد أنه اعترب  من املؤسف أنّ توينيب مل يعش ليشهد ايار

خطأ ذهنيا واحنرافا « :زعيما هرطوقيا عصريا غربيا، ألنه كان قد ارتكب على حد تعبريه" كارل ماركس"
أدبيا عندما وضع إصبعه على نقطة واحدة يف التصرف السليم كانت يف حاجة صارخة إىل اإلصالح 

  .4»عتبارات األخرى ولذلك أوجد عالجا أسوأ من الداءاب عن بصره كل االغو
إنّ املشكلة الرئيسية إذا يف هذه العالقة هي مسة التنافر اليت طبعت جهود الغرب وعلى وجه اخلصوص 

وقد خدم سقوط الشيوعية الغرب يف أن قوى . الواليات املتحدة األمريكية من أجل نشر ثقافة غربية عاملية
يته اللربالية الدميقراطية وإحساسه بأا انتصرت كونيا، وهكذا أصبحت صاحلة لتعميمها نظرته إىل أيديولوج

  .5على العامل
غري أنّ بذور الصراع مل تندثر لتبقي اال فسيحا اليوم ألنظمة أخرى من املمكن أن تظهر إىل الوجود 

  .إن توفرت هلا نفس املعطيات، أال وهي الصدام
  
  :غربيةاإلسالم واملسيحية ال -ب

تعود عالقة احلضارة املسيحية الغربية مع اإلسالم إىل بداية ظهوره يف القرن السادس امليالدي كحد 
، وقد اختذت هذه العالقة أشكاال عدة أمهها املواجهة املسلّحة يف حياة النيب حممد 6فاصل يف التاريخ العريب

                                                
  .18املصدر السابق، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .نفسها الصفحة ؛املصدر نفسه -2
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -3
  .20ص،  ؛املصدر نفسه -4
  .293املرجع السابق، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -5
السيد يعقوب بدر، دار الفكر العريب للطباعة  :سبتينو موسكايت؛ احلضارات السامية القدمية، سلسلة روائع الفكر اإلنساين، ترمجة -6

    .188والنشر، القاهرة، مصر، ص، 
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يه السالم يف الفتوحات اإلسالمية بصفة خاصة وبعد وفاته عل )م623("مؤته"صلى اهللا عليه وسلم يف معركة 
   ).م636(" الريموك"وذلك يف معركة 

ومن جهة ثانية كانت هناك أيضا بوادر عالقات سلمية بني احلضارتني، متثّلت يف املعاهدات اليت  
  .عقدت مثال مع نصارى شبه اجلزيرة العربية أو مع غريهم

مكّن املسلمني ... ومشال إفريقيا )*(العربية والشرق األوسطذلك أنّ اإلسالم بانتشاره يف شبه اجلزيرة 
  .من احتكاك مباشر مع املدنيات العاملية األخرى وخباصة املسيحية الغربية

ويعترب توينيب أنّ انتشار اإلسالم كان أكرب خطر هدد املسيحية الغربية خاصة منذ القرن السابع 
  .1النفوذ اإلغريقي الروماين حىت اية القرون الوسطى امليالدي، عندما حرر العديد من األقطار من

ولقد كان رد فعل املسيحية الغربية على هذا الفتح اإلسالمي للعامل املسيحي يف القرنيني الرابع عشر 
أن ال يقوم جوم جبهي جديد على العامل اإلسالمي على غرار احلروب «: واخلامس عشر على التوايل هو

  . 2»، بل أن يقوم بتطويق اإلسالم عن طريق إخضاع احمليطعفيها بالفشل الذر يالصليبية اليت مين 
هكذا متكّنت املسيحية الغربية من صد الزحف اإلسالمي وبالتايل حصر احلضارة اإلسالمية يف نطاق 

  .حمدود وعدم السماح هلا بالتوسع على حساا
إلسالم واملسيحية عموما على غرار األديان وجتدر اإلشارة إىل أنه هناك نقاطا مشتركة كثرية بني ا

  :األخرى، نذكر منها
  ".هم"و " حنن"أي : أنّ كالمها ينظر للعامل نظرة ثنائية -
كالمها أيضا دين توحيد، خيتلف متاما عن األديان اليت تقول بتعدد اآلهلة وال يستطيع أن يستوعب  -

 .مطلقا آهلة آخرين إىل جانب إهله أو يف مكانه
ا يناضل من أجل نشر عقيدته اليت يراها وحدها الصحيحة وبالتايل على اجلميع إتباعها كالمها أيض -

 .معتمدا على ذلك يف إميانه القوي بكتابه السماوي
والتبشري ) اإلسالمية(كالمها دين تبشريي، عمل بال هوادة على نشر تعاليمه عرب الفتوحات  -

 .اية غري املؤمنني وحتويلهم طوعا إىل اإلميان الصحيحويعتقد أنّ على متبعيه االلتزام د). املسيحي(

                                                
و هو نقطة التقاء آسيا و إفريقيا و أوروبا، . يقع الشرق األوسط يف منتصف العامل القدمي و يف مركز املدنية كلّها، و قد كان كذلك منذ فجر املدنية (*)

ع آرنولد توينيب، من الشرق و الغرب، راج. كما أنه النقطة اليت تتقارب فيها مياه احمليط األطلسي و مياه احمليط اهلندي و احمليط اهلادي إىل أقصى حد ممكن
  .  68ص، 

  .21املصدر السابق، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .24ص،  ؛املصدر نفسه -2
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املتوازيان مييزان العقيدتني اإلسالمية واملسيحية عن األديان " الصليب"و " اجلهاد"حىت أنّ مفهومي  -
 .العاملية األخرى

وأخريا فالصراع بينهما كان خصوصا من ناحية مفهوم املسلمني لإلسالم كأسلوب حياة متجاوز  -
 .1ضد املفهوم املسيحي الغريب الذي يفصل بني مملكة الرب ومملكة قيصر. دين والسياسةيربط بني ال

فاتمعات . ومن املالحظ أنّ السبب األكرب يف صدام العامل اإلسالمي باملسيحي الغريب هو الثقافة
وبالتايل ال بد من التأكيد  املسلمة تنظر إىل الثقافة الغربية على أا مادية، فاسدة، متفسخة، مغوية وال أخالقية،

  .يعلى مقاومة تأثريها على أسلوب احلياة اإلسالم
فمهامجة الغرب ليست قائمة على أنه يتبع دينا غري كامل أو دينا خاطئا مع العلم أنه دين مساوي، بل 

      .2يهاجم من طرف العامل اإلسالمي ألنه يف نظر املسلمني ال يتبع أي دين باملرة
مل جتسر على شد احلبل وتضييق اخلناق على اإلسالم حىت «والواقع أنّ احلضارة املسيحية الغربية،           

، ويتمثّل ذلك خاصة يف إتباع أحد األقطار اإلسالمية قوة وهي تركيا ألسلوب 3»جميء القرن التاسع عشر
غ اجليش التركي بالصبغة الذي أراد صب) 1909-1876(" عبد احلميد الثاين"احلياة الغريب أيام السلطان 

الغربية، ومع أنه أراد أن يتم ذلك يف حدود ضيقة، إال أنّ هيئة من ضباط اجليش التركي استطاعت أن تفتح 
  .4م1908الباب على مصراعيه أمام مقومات احلياة الغربية وكان ذلك عام 

  .5هذه احلركة بالناجحة وقد وصفت 
سيحي على العامل اإلسالمي ال يرجع إىل األسلحة الغربية أو التمرين ويؤكّد توينيب، أنّ تفوق الغرب امل

ال ميكن فهمه بدون أن ندخل يف حسابنا «إنّ سر التفوق هذا . أو التدريب الغربيني وال حىت إىل التكنولوجيا
حي أسلوب والواقع هو أنّ الفن احلريب الغريب كان دائما ناحية من نوا... كل عقلية اتمع الغريب ونفسيته

ال بد وأن  احلياة الغريب، ولذلك فإنّ أي جمتمع حاول أن يكتسب الفن بدون أن حياول أن حييا احلياة ذاا،
  .6»يفشل

الذي طوق به الغرب املسيحي اإلمرباطورية العثمانية باعتبارها  –إن صح التعبري –إنّ هذا هو اخلناق
والذي أكّد أكثر جناح املسيحية الغربية على اإلسالم هو  .ذلكاملمثّل األول للحضارة اإلسالمية، وقد جنح يف 

، الذي استغل ظروف خروج  Mustafa Kemal Atatürk"مصطفى كمال أتاتورك"الثورة اليت أحدثها 
تركيا مهزومة من احلرب العاملية األوىل مع حليفتها أملانيا ليفرض على اتمع إتباع أسلوب احلياة الغريب 

                                                
  .341-340املرجع السابق، ص ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -1
  .345ص،  ؛املرجع نفسه -2
  .املصدر السابق، الصفحة نفسها نيب؛آرنولد توي -3
  .27ص،  ؛املصدر نفسه -4
  .21من الشرق والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -5
  .29-28املصدر نفسه؛ ص ص،  -6
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وكان هلذا القائد من قوة الشخصـية ما مكّنه من جعل مواطنيه . ه ألنه املنفذ الوحيد للنجـاةوضرورة قبول
إال أنّ هذا االنتصار احلايل يبدو مؤقتا، خصوصا بعد ضة تركيا . 1يتبعون خطاه و يسريون حتت قيادته

سالمية اليت أصبحت دد اإلسالمية احلالية واليت أصبح منظّروا علمانيتها يشتكون من سيطرة جذورها اإل
  .طابعها العلماين

وميكن أن نضيف مثاال آخر عن تصادم العاملني اإلسالمي واملسيحي الغريب، لكن هذه املرة يف غرب 
م وحىت سنة 1830أنه يف الفترة املمتدة من سنة " صاحل عوض"العامل اإلسالمي وبالضبط يف اجلزائر، إذ يقول 

  .من الصراع احلضاري بني جمتمعني خمتلفني أو بني منوذجني متباينني م، شهدت اجلزائر ألوانا1962
ميثّل األول، العامل اإلسالمي بعقيدته وقيمه وتراثه، وميثّل الثاين، الغرب بطبيعته ومنهجه ومطاحمه 

يتنا وبالتايل حمو الشخصية اجلزائرية والقضاء على هو. 2وأساليبه اهلادفة إىل فرض السيطرة واالستغالل التام
العامل اإلسالمي بالغرب املسيحي  ةومنذ السبعينيات من عصرنا احلايل، نالحظ أنّ عالق .)*(العربية اإلسالمية

يف تباين مستمر، إذ ظهر إىل الوجود اجتاه معاد متاما للغرب من عالماته خاصة تصاعد العمل األصويل، وحتول 
إضافة إىل ظهور . )*()*(ة للغرب إىل حكومات معادية لهالقوة داخل الدول اإلسالمية ذاا من حكومات موالي

األمنية اليت كانت طيبة  تما يشبه احلرب بني اجلماعات اإلسالمية والغرب، ومما نتج عنه خاصة ضعف العالقا
وما حرب اخلليج  .3بني دول العامل اإلسالمي وبني الواليات املتحدة األمريكية بالتحديد أثناء احلرب الباردة

أصبحت حربا بني العراق والغرب، مث حربا بني اإلسالم والغرب، وأخريا أصبحت يف نظر العامل بأسره  اليت
  .4حربا بني الشرق والغرب، إال مظهر من مظاهر هذا الصدام احلضاري اإلسالمي مع املسيحي الغريب احلايل 

                                                
  .29ص،  السابق؛املصدر  -1
دراسة حتليلية، مطبعة دحلب، حسني داي، اجلزائر، : 1962إىل سنة  1830يف اجلزائر من سنة  صليبيةصاحل عوض، معركة اإلسالم وال -2
  .18، ص، 1992، 2ط

:" إىل الوقوف إىل جانب الصني يف وجه ما يسميه باملعسكر املسيحي الصلييب، إذ يقول 1994سنة " معمر القدايف" للييب مثال ذلك، دعوة الرئيس ا (*)
حنن نقف مع الكونفوشية، و باحنيازنا إىل جوارها و القتال جبانبها يف جهة عاملية واحدة سوف نقضي . ليس لدينا مربرات سوى أن ننحاز ضد الصليبيني

راجع صموئيل هنتنغتون، ...". نتمىن النصر للصني...ملشترك، و هكذا فإننا كمسلمني سوف ندعم الصني يف كفاحها ضد عدونا املشتركعلى عدونا ا
  .388املرجع السابق، ص، 

غدا، " :واليت أثبتت فشلها باعتراف فوكو نفسه حيث قال Hoggarالدينية يف اهلقار  Charles de Foucaultمثال ذلك جتربة فوكو  (*)(*)
ة من أجل أمن ثقايف عريب، جملّ :ملعلومات أكثر انظر الثقافة". متر عشر سنوات منذ بدأت أقوم بالقداس بتامنراست ومل أتوصل إىل تنصري شخص واحد

  . 88، ، ص1983، أغسطس 76اجلزائر، العدد  ،تصدرها وزارة اإلعالم والثقافة
  .296املرجع السابق، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -3
  .406ص،  ؛املرجع نفسه -4
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ة اإلسالمية باعتباره حضارة فاملشكلة اليت ينبغي مواجهتها بالنسبة للغرب هو اإلسالم وليست األصولي
خمتلفة، شعبها مقتنع بتفوقه الثقايف، وأما بالنسبة لإلسالم فاخلطر الذي ينبغي مواجهته يف احلقيقة هو الدين 

، باعتباره ممثّل حضارة كذلك Pentagone )*(املسيحي وليست املخابرات املركزية األمريكية أو البنتغون
نستطيع أن نقول أنّ هذه هي املكونات األساسية اليت . ية ثقافته الغربية املسيحيةخمتلفة، وشعبها أيضا مقتنع بعامل

  .1تغذي الصراع بني اإلسالم والغرب 
ويتساءل توينيب عن إمكانية جتزأ العامل الناطق بلغة الضاد كما جتزأت اإلمرباطورية اإلسبانية السابقة يف 

يكون من املؤسف حقا أن وذا جانب غري سار ملدنيتنا الغربية إنّ ه« :األمريكيتني من جراء الصراع، يقول
وكأنه ذا حيذّر الشعوب اإلسالمية من مواصلة الصراع  2.»الشعوب الناطقة باللغة العربية كما هوتنقله 

  .الذي ميكن أن يدمرها بذاا قبل أن يقضي متاما على عالقتها بالغرب
  :اهلندوسية و املسيحية الغربية -ت

كان تأثّر احلضارة اهلندية باحلضارة املسيحية الغربية تأثّرا عميقا، ويعود ذلك خاصة إىل أنّ اهلند  لقد
على خالف العامل الروسي والعامل اإلسالمي قد متركزت فيها القوات الغربية قرونا طويلة، وحكمت من طرف 

  .جربة أقسى، ولعلّ هذا ما جيعل التأثري أعمق والت)*()*(الغربيني لعهود طويلة 
لوال أسلحة املسلمني قهرت اهلند أوال لكان من «: يقول توينيب اعترافا منه بقوة احلضارة اهلندية
  . 3»احملتمل أال تتغلب عليها احلضارة الغربية بعد ذلك

ويتمثّل غزو احلضارة املسيحية . ذلك أنّ املسلمني قد جنحوا قبال يف إخضاع معظم بالد اهلند لسلطتهم
للحضارة اهلندية، يف أنّ احلكام الربيطانيني الذين توالوا على حكم اهلند، كانوا قد سامهوا مسامهة فعالة الغربية 

يف نقل مقومات حضارم إىل العامل اهلندي، وذلك مثال عن طريق استبدال التعليم اهلندوسي واإلسالمي 
ب احلياة الغربية وعلى وجه اخلصوص اعتناقهم وهكذا تعلّم اهلنود أسالي. اللذين كانا معتمدين بالتعليم الغريب

  .4احلرية واحلكم الربملاين الدستوري والقومية : ملفاهيم مثل
لكن كان لذلك نتيجة عكسية، إذ مسح هذا االعتناق للمفاهيم الغربية على فتح عقول اهلنود على 

ل هذا إذا فصال من فصول الصدام وشكّ ،5ضرورة التمتع باالستقالل ذاته الذي تتمتع به بريطانيا على أرضها
  .بني احلضارتني

                                                
  .وزارة الدفاع األمريكية (*)
  .352؛ املرجع السابق، ص، نصموئيل هنتنغتو -1
  .33املصدر السابق، ص،  نيب؛آرنولد توي -2

  .استمر هذا احلكم الغريب يف بنغال قرابة مائيت سنة، و يف البنجاب أكثر من مائة سنة (*)(*)
  .35، ص، املصدر نفسه ؛آرنولد توينيب -3
  .36ص،  ؛املصدر نفسه -4
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -5
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ودليل توينيب على أنّ املدنية املسيحية الغربية قد متكّنت من أن تترك أثرا واضحا يف احلضارة اهلندية، 
هو أنّ احلكام اهلندوس يف االحتاد اهلندي واحلكام املسلمني يف باكستان، يكرسون جهودهم يف حكم كل 

القارة اهلندية على األسس والركائز ذاا اليت اعتمد عليها الربيطانيون نفسهم يف حكم  منهما لنصيبه من شبه
  .1م1688بريطانيا منذ سنة 

ويرى توينيب أنّ التعليم أحد األسس اهلامة يف بناء ودوام احلضارة، قد اختّذ يف اهلند كوسيلة لنقل املثل 
  .2بية تبقى على االرتباط مع شعب شبه القارة اهلنديةالعليا الغربية وهذا ما جعل احلضارة املسيحية الغر

إىل ما قبل بدء حركة اهلند االستقاللية «ويقول أنّ الصدام احلقيقي بني احلضارتني يعود يف احلقيقة 
، إنه يرجع إىل 1857يف التسعينيات من القرن التاسع عشر وقبل الرتاع املشؤوم الذي حدث يف سنة 

  . 3»يطانية يف اهلند الذي بدأ يف الثمانينيات من القرن الثامن عشروقت إصالح اإلدارة الرب
إذا وارد، وإنّ رواد احلضارة اهلندية احلالية قد استطاعوا أن يصطبغوا بالصبغة الغربية أكثر  كفاالحتكا

  .من أي وقت مضى، وهذا كاف ألن تعترف احلضارة اهلندية للمسيحية الغربية بقوة التأثري والسيطرة
  
  :حضارة الشرق األقصى و املسيحية الغربية -ث

. لقد تأثّر الشرق األقصى باحلضارة املسيحية الغربية كما اهلند والعامل اإلسالمي واملسيحي الشرقي قبال
  .وإن كان ذلك بدرجة أخف بكثري من كل التأثريات اليت تعرضت هلا هذه املدنيات

التأثّر : ق للتوغّل يف عامل الشرق األقصى، كان أوالولعلّ ما مهد للمدنية املسيحية الغربية الطري
  .كما حدث للعديد من احلضارات الغري غربية. باحلضارة اليونانية الغربية من قبل

قد كان مزجيا «فيقول توينيب أنّ أثره يف مشاعر شعوب الشرق األقصى،. أما عن الغزو الغريب احلديث
، مما أسفر عن العزوف الكامل عن هذه املدنية الغربية، فدفعها ذلك إىل 4»غري مستقر من االفتتان والكراهية

  .وهذا مظهر أول لصدام حضارة الشرق األقصى باملسيحية الغربية. )*(االنصراف إىل عزلة كاملة
ورغم أنّ حماوالت الغرب كانت قد باءت بالفشل إبان القرن السابع عشر والثامن عشر على التوايل، 

  .لة القرن التاسع عشر قد أتت باجلديد وهو التمكّن من اكتساح هذا العامل املنعزلإال أنّ حماو
  :ويرجع ذلك إىل عوامل شتى منها

التسلّح التكنولوجي الباهر الذي فاق به الغرب بكثري تسلّح هذه الشعوب اآلسيوية، كيف ال وهو 
  :يقول توينيب. ألقصى للغرب املسيحيوهكذا انكسر حتدي الشرق ا. نتاج باهر للثورة الصناعية الغربية

                                                
  .37ص،  ؛املصدر السابق -1
  .40ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .41ص،  ؛املصدر نفسه -3
  .50ص،  ؛املصدر نفسه -4

  .50آرنولد توينيب، املصدر نفسه، ص، أقفلت كل من اليابان و كوريا و الصني على نفسها الباب و أخذت تعيش ما أمكنها يف عزلة الناسك، راجع  (*)
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فدولة الشرق األقصى اليت اعتزلت العامل وحاولت أن تواجه التحدي التكنولوجي اجلديد الذي «
كانت ترى على الفور أبواا املغلقة وقد حطّمتها املدافع . جاءها من الغرب بتجاهلها ذلك التحدي

  .1»الثقيلة
يحية الغربية على أشد احلضارات انطواءا على نفسها، مع العلم نلحظ يف هذا إذا متكّنا واضحا للمس

  .أنّ ذلك مل يكن يتأتى للغرب لوال الثورة الصناعية
ويؤكّد ذا توينيب إذا على أنّ هذا التصادم بني املدنيتني انتهى قطعا بقبول شعوب الشرق األقصى 

قصى يف البداية والذي متثّل يف الرفض القاطع، ألسلوب احلياة الغريب، ويرى أنّ الفرق بني رد فعل الشرق األ
  .كان سببه أنه يف القرن السادس عشر تقدم الغرب إىل هذه احلضارة على أنه دين غريب

أما يف القرن الثامن عشر، فقد تقدمت املدنية الغربية إىل هذه الشعوب على أا تكنولوجية، ذلك أنّ 
دين، ملا للدين احمللي من مكانة كبرية جدا يف واقع حياة الشعوب قبول التطبيق العلمي أيسر من قبول ال

فكان لدخول هذه التكنولوجيا يف هذا اتمع فعل السحر والفتنة وبالتايل فقد كانت أوفر حظا . 2اآلسيوية
  .بالقبول من التبشري باملسيحية

ولة الصينيني واليابانيني، ويوضح لنا توينيب أكثر أنّ سبب رفض الديانة املسيحية من طرف رجال الد
وليس . هو تفطّنهم أن مبعث ذلك النشاط الديين الغريب للمرسلني املسيحيني وراءه هدف سياسي يف جوهره

ألم رفضوا املسيحية كدين إمنا قد نشئوا على التقاليد الفلسفية األكثر تساحما للديانتني الكونفـوشية 
  .3(*)والبـوذية

توينيب يف موقفه هذا موافقة كاملة، وذلك ألننا نعلم متاما أنّ املسيحية الغربية  إننا ال نستطيع أن نوافق
اليهودية واإلسالم، فهي أوال وأخريا ديانة : كدين قائمة على التوحيد إىل جانب ديانات التوحيد األخرى
  .مساوية، وهذا ما رفضه متاما جمتمع الشرق األقصى املتعدد اآلهلة

اعتناق هذا الدين املوحد يف نظرهم، ألنه يتعارض بشدة مع معتقدام الدينية  إذ مل يكن من املمكن
زيادة ... اليت تأصلت يف اتمع اآلسيوي منذ عهود سحيقة أال وهي عبادة األوثان أو قوى الطبيعة املختلفة

  :ى ذلك قول توينيبعلى أنّ ما زاد تشويه مسعة الدين املسيحي الغريب أكثر هم الغربيون أنفسهم والدليل عل
إنّ الغربيني عندما ظهروا ألول مرة يف أفق الشرق األقصى يف القرن السادس عشر، أبدى « 

  هؤالء استعدادا للترحيب بأولئك الغرباء الذين كانوا غري معروفني لديهم آنئذ وأن يتبعوا أسلوب حيام 
                                                

  .51، ص، السابقاملصدر آرنولد توينيب؛  -1
  .53-52ص ص،  نفسه؛املصدر  -2
  .55ص ص،  ؛املصدر نفسه -3

اصة، ويف حىت يصبح عظيما يف السلوك الشخصي، واحلياة اخل تقوم األوىل على تعاليم كونفوشيوس اليت تتحدث عن تطوير اإلنسان إلنسانيته الداخلية (*)
وأما الثانية فهي طريق للحكمة يتم تعليمها وممارستها من أجل حتسني نوعية . عالقاته مع اآلخرين، وعندما يتحقق ذلك فإنّ اخلري سينتشر وتعم السعادة

، الس الوطين للثقافة والفنون كامل يوسف حسني :الفكر الشرقي القدمي، ترمجة :انظر جون كولر، عامل املعرفة. احلياة من خالل إزالة منابع املعاناة
  . 335 - 187، الصفحات، 1995، متوز 199واآلداب، الكويت، العدد 
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بسمعتهم السيئة اليت كانوا قد اكتسبوها يف أكثر مما فعلوا بعد ذلك بثالمثائة سنة عندما عاد الغربيون 
  .1»زيارم األوىل

هو خشية رجال الدولة اليابانيني من تشرب مواطنيهم املسيحية الغربية، ألم بذلك : والسبب الثاين
وذا يكون هذا الدين األجنيب مصدر ديد عاجل أشد خطورة على . يتشربون روح التعصب الديين املسيحي

وذلك ألنّ التكنولوجية تؤثر حقيقة على سطح احلياة يف بادئ األمر، .  عليه من التكنولوجية األجنبيةالذي يغري
  .2غري أنّ للدين قوة أكرب، ألنه يسري رأسا إىل اجلذور

هلذا يسلّم توينيب بدور الدين الكبري يف عملية احلضارة، وال يعدو أن هذا يكون مثاال آخر عن مدى 
  .حية يف بناء احلضارةحتكّم القوة الرو

بني الغرب ممثال بالواليات املتحدة  تومنذ أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات أصبحت العالقا
إذ صرح األمريكان من جهة والصينيني واليابانيني من جهة . األمريكية والدول اآلسيوية، عدائية بشكل متزايد

بدأت هذه التوجهات يف العصر احلديث خاصة يف عهد إدارة  وقد. ثانية بأنّ هناك حروبا باردة تدور بينهما
وحىت  CLINTON" كلينتون"وتصاعدت أكثر يف عهد إدارة  Jeorge BUSCHاألب " جورج بوش"

منتصف التسعينيات كانت العالقات األمريكية بدول حضارة الشرق األقصى وعلى رأسها الصني واليابان، 
  .3توصف على أا متوترة 

م نقطة حتول حامسة يف خروج الرأي العام للحضارتني من قرب احلرب الباردة، 1991ت سنة وقد شهد
وذلك بعدما وضعت الواليات املتحدة األمريكية دولة آسيوية هي اليابان، يف مرتبة متقدمة كخطر على األمن 

مريكية قبل اإلحتاد السوفييت ونفس الشيء حدث بالنسبة لليابانيني الذين وضعوا الواليات املتحدة األ. األمريكي
سابقا كخطر على أمن اليابان، وذلك بعد ظهور جيل جديد من القيادات السياسية يف اليابان، جيل شعاره 

  . األول هو النجاح االقتصادي الياباين الباهر
 م اإلعالن على أنّ العالقات الصينية1995أما بالنسبة للصني فاهلوة تزداد اتساعا، إذ شهدت سنة 

إذ استنكر . م1979األمريكية قد وصلت إىل أدىن مستوى هلا منذ إقامة البلدين لعالقات دبلوماسية سنة 
فقد ثبت باألدلة والرباهني أنّ الواليات . املسؤولون الصينيون بشدة التدخل األمريكي املزعوم يف شؤون بالدهم

ريبها سياسيا، واحتوائها استراتيجيا، وإحباطها املتحدة األمريكية كانت تعمل على تقسيم الصني إقليميا، وخت
 Lee Teng-Hui"يل"وأمثلة ذلك كثرية، أمهها مساح الواليات املتحدة األمريكية للرئيس التايواين . اقتصاديا

كما اتفقت مع تايوان على صفقة عسكرية قيمتها مائة ومخسون طائرة من صنف . بزيارة أمريكا )-1923(
F-16.  
  .نّ التبت منطقة حمتلة ذات سيادةكذلك إعالا أ -

                                                
  .52آرنولد توينيب؛ املصدر السابق، ص، -1
  .56ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .358، ص، ؛ املرجع السابقنصموئيل هنتنغتو -3
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 .2000اام الصني بانتهاك حقوق اإلنسان وحرماا من تنظيم دورة األلعاب األوملبية سنة  -
إضافة إىل اامها بتصدير أسلحة كيماوية إىل إيران، وفرض عقوبات على نشاطها التجاري لبيعها  -

 .معدات الصواريخ لباكستان
األمريكية عند هذا احلد، بل هددت أيضا الصني أكثر بعقوبات اقتصادية  ومل تتوقف الواليات املتحدة -

 .1إضافية ويف نفس الوقت حالت دون دخوهلا إىل منظمة التجارة العاملية 
وطاملا اعتقد األمريكيون أنّ شرق آسيا سيصبح قلب االقتصاد العاملي، إذا فسوف يكون من املستحيل أن 

لذلك اعتربت . ريكية وذلك ألنّ أمريكا لن تسمح بقوة مناوئة يف شرق آسياتتحسن العالقات الصينية األم
  .م، أكرب خطر على الواليات املتحدة األمريكية مباشرة بعد إيران1993الصني سنة 

فأهم جمال لتصادم احلضارتني هو النمو االقتصادي الشرق آسيوي الذي غير ميزان القوى وتأكيد 
  .صالحية قيمهم ومؤسسام وتفوق ثقافتهم على الثقافة الغربيةاآلسيويني بشكل متزايد على 

يف حني يفترض األمريكان أنّ قيمهم ومؤسسام هم هي الصاحلة عامليا، وحتكّمهم يف تشكيل السياسات  
  .اخلارجية والداخلية للمجتمعات اآلسيوية

ميقراطية، والفردانية يف املعتقدات فتوجهات احلضارة اآلسيوية تتعارض مع سيادة احلرية، واملساواة، والد
األمريكية، وامليل األمريكي الدائم لعدم الثقة باحلكومات عرب العامل، ومعارضتها، وتنمية الشيكات 

إضافة إىل تقديس حقوق اإلنسان املزعوم، وتناسي املاضي، وجتاهل املستقبل، . واحلسابات، وتشجيع املنافسة
  .2نيةوالتركيز املفرط على املكاسب اآل

صادر الصراع هذه موجودة يف االختالفات األساسية يف اتمع والثقافة، وهذه االختالفات هلا م«
  .3»نتائج معينة بالنسبة للعالقات بني الواليات املتحدة األمريكية واتمعات اآلسيوية

ت وفحواه أنّ وخيلص توينيب ذا إىل أنّ هناك قانونا يتحكّم يف كل الصدامات بني أي من املدنيا
التكنولوجيا الغربية بعد فصلها عن املسيحية الغربية مل تقبلها الصني واليابان وحدمها فقط بل روسيا والبالد 

  اإلسالمية وغريها من املدنيات اليت استفادت من الثورة الغربية يف هذا اال، حيث رفضت حني قدمت على 
وذلك ألا  ،4ياة ال ينقسم بدون استثناء املسيحية الغربية أيضااعتبارها جزءا ال يتجزأ من أسلوب واحد للح

فاملسيحية الغربية، أثرت بشكل أو بآخر على حضارة الشرق األقصى  .دائما جتعل اهلدف السياسي يف املقدمة
  .ومتكّنت من أن تضيفها إىل قائمة احلضارات السالفة الذكر

تدين عرب تاريخ هذه احلضارات، فليس هناك أكثر من كل وخالصة القول أنّ الغرب فعال هو أكرب املع  
  ومنه فحكم توينيب قائم على. هذه األدلة التارخيية إلدانته إنّ تاريخ هذه احلضارات األربع شاهد على ذلك

                                                
  .361-360ص ص،  ؛املرجع السابق -1
  .364-362ص ص،  ؛املرجع نفسه -2
  .364ص،  ؛املرجع نفسه -3
  .58-57املصدر السابق، ص ص،  آرنولد توينيب؛ -4
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  .حقائق متتد امتداد اجلغرافيا، فهو إذا ليس ااما من العدم انه عني احلقيقة
ملشترك بني املسيحيني واملسلمني قد جاء من مصدرين أحدمها من اليهود ويرى توينيب أنّ التراث الروحي ا 

واآلخر من اليونان، لذا وجب أن نسمي هذا اتمع املسلم املسيحي باتمع اليوناين اليهودي، بقصد التمييز 
عند املقابلة بني لذا ف. بينه وبني كل من اتمع اهلندي يف اهلند واتمع الكونفوشي البوذي يف الشرق األقصى

أسلوب احلياة اإلسالمي املسيحي إمجاال وبني األسلوب اهلندوسي أو أسلوب الشرق األقصى جند أنّ 
االختالفات يف داخل أسرتنا اإلسالمية املسيحية أو بني العامل املسيحي األورثدوكسي الشرقي والعامل «

ومع ذلك فإننا نعلم أنّ هذه . ختتفي على العياناملسيحي الغريب أو بني أي من هاتني املسيحيتني واإلسالم، 
اخلالفات الثقافية الصغرية نسبيا ميكن أن ينتج عنها اضطرابات روحية عنيفة يف نفوس أبناء إحدى مدنياتنا 
اليونانية اليهودية الشقيقة هذه عندما تقع هذه النفوس حتت اإلشعاع الروحي إلحدى املدنيتني األخريني 

لكن الواضح من هذا أنه يريد . يفصل بوضوح بني ديانات التوحيد وديانات األوثان ه هناوكأن .1»ألسرتنا
احلوار والتوحيد بني احلضارات احلالية املتبقية عن احلضارات القدمية املنقضية، ذلك أنّ حوار احلوارات هو 

اإلنسانية  للحضارة ،2»اكتشاف غائيات أخرى للتنمية، والوصول إىل تعريف آخر ملعىن التطور والنماء«
والذي من شأنه أن يكفل التقدم الالحمدود القائم على قابلية البشر الالحمدودة لبلوغ احلياة اإلنسانية  .ككل

   .  3درجات الكمال
  توينيب ومستقبل املسيحية  : املبحث الثاين -2

تنطوي عليه من صفات عندما تنتقل ديانة معينة إىل جمتمع ما فإا تنقل معها بطبيعة احلال كل ما 
 toléranceكثري من التسامح وعلى سبيل املثال ينقل الدين ال. حسنة أم قبيحة سواء أكانت هذه الصفات

كما من شأنه أن ينقل معه أيضا بعضا من الصفات اليت ال ميكن للشعوب املقبل عليها  ،والتعايش وقبول اآلخر
  .fanatismeإىل الدرجات الدنيا ثانيا، مثل التعصب الديين قبوهلا لتشويهها لصورة الدين أوال ولرتوهلا به 

وذلك راجع إىل أنه ميكن أن تتمخض عن هذا التعصب ذاته أمور أخرى خطرية على احلضارة،  
وتضم احلضارة املسيحية الغربية كل هذه النقاط اجلوهرية، ويضم الدين املسيحي كذلك الكثري  .كالقومية مثال

على أنّ ما يصطبغ به العامل املسيحي الغريب اليوم هو جو من الفراغ  .أيضا من التعصبمن التسامح ولكن 
  .الروحي فضال عن األزمات األخرى املختلفة امليادين اليت يتخبط فيها

فكيف يعرض توينيب للدور الذي لعبه كل من التسامح والتعصب املسيحيني، ناهيك عن القومية يف 
 أو إىل أي مدى أفادت هذه العناصر احلضارة املعنية ؟  ية ؟احلضارة املسيحية الغرب

                                                
  .45ص،  السابق؛املصدر  -1
  .260، ص، 1986، 3باريس، ط - عادل العوا، منشورات عويدات، بريوت: يف سبيل حوار احلضارات، ترمجة ؛روجيه غارودي -2
د عرب صاصيال، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، حمم :جان جاك شوفالييه؛ تاريخ الفكر السياسي، ترمجة -3
  .544، ص، 1985، 1ط
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             :التسامح و التعصب الديين عند توينيب -2-1
  

لقد عاىن اتمع اإلنساين عرب تارخيه الطويل من الوقع املرير واألثر السيئ للصراعات الدينية اليت غالبا 
وما زالت هذه . اجلماعية والتصفيات العرقيةما متخضت عن حوادث مؤسفة وصلت إىل حد املذابح 

الصراعات و املشاحنات النامجة عن اختالف األديان، تسفر عن مواجهات خطرة بني البشر يف أرجاء شىت من 
  .عاملنا املعاصر

وإذا متعنا يف فحص دوافع هذه الصراعات، لوجدنا أا تعود يف األعم األغلب إىل احلقد والكراهية 
مما استوجب على األديان . م، الذي حتمله طائفة أو ملّة دينية معينة ضد طائفة أو ملّة أخرىوالرفض التا

 tolérance إنه التسامح. كاملسيحية مثال أن ختلق نوعا من التعامل، جتد من خالله الطريق إىل التقارب
  .الذي أوجد ملواجهة التعصب

ن لنا توينيب ما أسداه التسامح والتعصب الديين املسيحي للحضارة املسيحية الغربية ؟فكيف يبي  
   :التسامح الديين -أ

إىل ما نراه عندنا أو ال ندعو إنّ التسامح أوال معناه التساهل، ولكنه ال يعين أن نتخلى عن معتقداتنا 
  . صوابا أو ال ننفر مما نراه عند اآلخر خطأ وباطل

أو قهرهم على التخلي عن آرائهم ومواقفهم، أو  إنه االمتناع عن غصب اآلخرين على اعتناق موقفنا
إذ يوجب التسامح االحترام، أي احترام آراء اآلخرين وترك هلم ... االستهزاء بنظرم إىل األمور أو القدح فيها

  .حرية التعبري واالعتقاد
الضطهاد وذلك ألنّ الالتسامح هو منهج املتعصبني وغاية املستبدين، إذ كلما وجد الالتسامح وجد ا

  .1الديين خاصة
إنّ التسامح « :يقول توينيب، يف حماولة إلظهار ما أفاد به التسامح الديين املسيحي احلضارة الغربية 

وذلك أنه نتاج احلروب الدينية اليت . 2»الديين كان أول حماولة للحفاظ على كيان اتمع الغريب املتدهور
احلضارة بعد هذه السلسلة املريرة من  إلنقاذمن إجياد حل  قامت يف القرن السادس عشر، إذ كان ال بد

  .احلروب وكان أقرب احللول هو حماولة دينية، متثّلت يف خلق جو من التسامح
ويبين توينيب، أنّ هذا االنتصار املسيحي الذي أحرزته حركة التسامح يف امليدان الديين خالل عدة 

وذلك ألنه قد مسح له بأن ينعم . لغريب املريض فرصة لالنتعاشأجيال متالحقة، قد أعطى العامل املسيحي ا
ببعض الراحة علّ يف ذلك فرصة الستجماع القوى، والتمكّن من التغلّب على بؤر التوتر القائمة كوا 

  .باالعتماد على هذا احلل إذا واملتمثّل يف املسيحية ،3 املتسبب الرئيسي يف نشوب الصراعات
                                                

  .193، ص، -املصطلحات الفلسفية-املعجم الشامل ؛عبد املنعم احلنفي -1
   .15آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -2
   .املصدر نفسه؛ الصفحة نفسها -3
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الديانة املسيحية منذ البداية يف إزاحة كل األعباء عن كاهل اإلنسان وإيضاح  ويعود ذلك إىل جناح
ولعلّ هذا التسامح الذي أظهرته املسيحية كان جملبة هلا للسخرية من . طريق اخلالص والتكفري عن الذنوب

ي راحة كبرية إال أنّ الناس يف فترات االضطراب والقلق، كانوا جيدون يف القداس اإلهل. جانب الوثنية خاصة
وذلك ألنّ باب املسيحية قد فتح على مصراعيه أمام معتنقيها فلم تعمل على التفرقة العنصرية، . عقلية ونفسية

نفسها، سواء أكانوا أشرافا  ةإمنا على مل كل األطراف املتفرقة للمجتمع اليت تغلغلت فيه ومعاملة اجلميع املعامل
نّ عالقة كنيسة اهللا بدولة البشر عالقة تدعو يف جوهرها حنو التعايش وذلك أل. 1أم عبيدا أم جمرمون تائبون

  .2السلمي
 Léopold Ier" ليوبولد األول"ومن معامل التسامح الديين املسيحي يف الغرب، يذكر لنا توينيب أعمال 

ويف سنة  .م، منح هذا امللك مجيع املسيحيني احلرية الدينية1790ففي سنة . وهو كاثوليكي... ملك هنغاريا
كما ميكننا أن نلمس . ، كانت قد جلأت إىل بالده3م رحب جبماعة حربية مسيحية أرثوذكسية شرقية 1795

الذي  )Justin Martyr )100-165" جوسنت مارتري"هذا التسامح خاصة يف أعمال القديسني من أمثال 
  .4طاب الفكرية خاصة منها الفلسفية يعد من أوائل املفكرين املسيحيني الذين حاولوا التوفيق بني كل األق

أي فترة اهلدوء النسيب هذه مل تكن إال فترة . توينيب ويؤكّد أنّ هذا اجلو مل يكن إال وقتيا لكن يعود
و « :ويستدل على ذلك بدراسته الشاملة اليت أثبت فيها أنّ كل ايار قد تبعته حماولة للنهوض، يقول. عابرة

أنّ هناك ترديا رتيبا يسري عليه التاريخ وميكّننا من تفسري الوضع بواسطة بعض  هذا جيعلنا نستطيع أن نقول
إذا  –يف حماولة إلجياد حل ما  –ويتساءل توينيب هنا مباشرة . 5»عناصر الضعف اليت شوهت االحتاد املفقود

  ما كنا نستطيع أن جند يف الغرب مالمح معاجلة هلذا امليل لاليار ؟
إنّ مبدأ التسامح يف الغرب املعاصر مل يستطع يف النهاية أن يأيت باخلالص «: لهوجييبنا عن ذلك بقو

وهذا إقرار واضح من توينيب على أنّ التسامح الديين املسيحي مل يأيت . 6»ألنه مل يكن مبدءا سليما يف أساسه
  .قدمة حلوال وقتيةحبلول دائمة من شأا أن تنقد احلضارة الغربية من األفول الوشيك، بل كانت حلوله امل

 John"  جون لوك"وفيما يعمم توينيب التسامح الديين املسيحي، أي أنه مل خيص به فئة معينة، جند  
LOCKE )1632- 1704(  م الحيذّر من التسامح مع من ينكرون وجود اهللا أي امللحدين، وذلك أل

  .7يبدون أي احترام لروابط اتمع اإلنساين
                                                

1- 260-259، ص ص،  ؛ دراسات يف فلسفة العصور الوسطىعطيتود وحريب عباس ماهر القادر حمم.  
  .188، ص، 1992، 1زينب اخلضريي؛ الهوت التاريخ عند القديس أوغسطني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -2
  .226آرنولد توينيب؛ تاريخ البشرية، اجلزء الثاين، ص،  -3
4- 283املرجع نفسه، ص،  ؛عطيتود وحريب عباس ماهر عبد القادر حمم.  
  .15آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -5
  .16املصدر نفسه؛ ص،  -6
  .113، ص، 1988، 1عبد الرمحان بدوي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط: جون لوك؛ رسالة يف التسامح، ترمجة -7
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يف أنّ املسيحية جاءت لتتسامح مع كل البشر فوق األرض وإن هي " لوك"يب لكن يعارض توين
وأبرز مثال . تصرفت على هذا النحو، فذلك سيسبب ال حمالة التحريض على املشاكل والنعرات الطائفية

ية لكن يستدل به توينيب يف هذا املوضع، أنه يف الصني مثال، قد جنح املبشرون املسيحيون يف مهمتهم التبشري
وهم وثنيون ال يؤمنون بإله مساوي وفيهم  -كان ذلك بشكل مؤقت، ألم مل يعارضوا أن حيتفظ الصينيون 

  .بطقوس احترام املوتى، باعتبار أنّ هذا األمر أمر مدين ليس له عالقة بالدين -امللحدون
ف مع احلكومة فنشب بالتايل خال... لكن السلطات الكاثوليكية، اعترضت على هذا أشد االعتراض

  .1الصينية، انتهى حبضر املسيحية يف الصني ائيا 
إال أنّ خسارة الشرق  .2ومع أنّ احلكام الكاثوليك قد تساحموا مع اليهود ومع الربوتستانت فيما بعد

  .األقصى مل تعوض
 احلضارة نقرأ يف هذا مع توينيب، فشل التسامح الديين املسيحي يف أن يكون نقطة حتول إجيابية لصاحل

  .الغربية، وذلك إلثباته بأنه جمرد مرحلة انتقالية لفترة اضطراب جديدة
اليت وضحت «ويواصل توينيب استدالله على فشل هذا التسامح الديين املسيحي، بقوله بأنّ مبادئه 

فع سلبيا ال والطيبة، لقد كان الد واألملمفهومه وأظهرته إىل عامل الوجود، كانت اخليبة والشك ال اإلميان 
وهذا يعين أنه ال مبادئ هذا التسامح محلت احلل، وال اتمع . 3»إجيابيا، وقد غرست بذوره يف أرض قاحلة

. الذي أريد هلا أن تكرس فيه كان ذا املعطيات اليت من شأا أن جتسد هذه املبادئ الغري صحيحة يف أساسها
  .ونتيجة هذا واضحة إا العودة إىل التوتر

الذي  بيت اهللاذا ما دفع العديد من املفكرين إىل التساؤل عن إمكانية القول بأنّ الكنيسة وهي وه
يتآلف فيه اجلميع ويتعايشون، كانت أبواا مفتوحة أمام اجلميع ملنحهم احلماية واملأوى والعدل واألمن 

  ؟... والسالم
والسبب يف ذلك ازدياد االرتداد عن  فالرد باإلجياب على هذا التساؤل أمر مشكوك فيه إىل حد بعيد،

رفضوا تقبل محاية املسيحية أو االعتراف  املسيحية يف أجزاء كثرية من جنوب أوروبا ووسطها خاصة ممن
  . 4بالكنيسة على أا صورة من بيت اهللا على األرض

  

                                                                                                                                                   
  
   .227آرنولد توينيب؛ تاريخ التربية، اجلزء الثاين، ص،  -1

2 – LOEW (Jacques) et MESLIN (Michel), Histoire de l’Eglise par Elle-même, p. 396. 
  .16آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -3
   .29ج،ج، كولستون؛ عامل العصور الوسطى يف النظم واحلضارة، ص،  -4
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القرن السابع إننا نرى اآلن مبدأ التسامح الذي اكتشفناه يف « :وهذا ما يصل إليه توينيب يف قوله
، ويوضح أنّ سبب هذا العجز املأساوي املعروف 1»عشر، يستسلم يف القرن العشرين دون قيد أو شرط

  .متاما هو فقدان الروح الدينية اخلالصة
سلطته على قلوب الغربيني ألنه مل «هكذا يثبت التسامح الديين املسيحي ضعفه، وكذلك فقدانه 

  .املسيحي وبدوره يسيء إىل احلضارة املسيحية الغربية قد شوه صورة الدينبالتايل ، و2»يرتكز إىل اإلميان
ويقصد توينيب باإلميان هنا، اإلميان احلقيقي القائم على التمسك بالقوة الروحية دون املادية، السماوية 

ين املسيحي وبالتايل جتسيد دور الدين فعليا يف اتمع وهذا ما عجز عن حتقيقه التسامح الدي. ال الوضعية
  .الغريب

شكليا، قلوبنا املسيحية الغربية املعاصرة الصخرية «: هذا التسامح املزعوم غطى كما يقول توينيب
بغذاء فجائي من النضرة الطازجة بعد شروق مشس التعصب الديين الالفحة، قد استهلك وحتول إىل هباء 

يقصد بذلك مشس التعصب القومي ، و3»بشكل فجائي غري منتظر أيضا عندما أشرقت عليه مشس أقوى
  .احملرقة

عنه  الذي يتحدثفما التعصب . ومبا أنّ التسامح ال ميكن فهم مراميه بالضبط إال يف مقابل التعصب
  توينيب ؟
  :ب الديينالتعص - ب

باختصار عدم قبول  هوfanatisme جاء يف موسوعة مصطلحات جامـع العلوم، أنّ التعصب 
  .، أي امليل إىل جانب معين وعدم حماولة الفهم واالقتناع مبا يبديه املوقف املقابل4احلق عند ظهور دليله 

وقد بين لنا توينيب ما ميكن من خالله أن نفهم أنّ التسامح الديين املسيحي الغريب، كان الفترة الفاصلة 
ت هزاحلروب القومية اليت  بني التعصب الديين ونتيجته احلروب الدينية، والتعصب القومي الذي تاله ونتيجته

  .اتمع الغريب وسارت باحلضارة املسيحية الغربية إىل الوضعية اليت هي عليها اليوم كيان
فقد طرد التسامح املسيحي التعصب الديين البغيض وبالتايل احلروب الدينية الناجتة عنه من املكان الذي 

ك الفرصة وممهدا جلو مناسب لقيام تعصب من نوع آخر كانت حتتله، ولكن هذا املكان بقي فارغا، متيحا بذل
  .5إنه التعصب القومي ومعه احلروب القومية 

                                                
   .16آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -1
   .املصدر نفسه؛ الصفحة نفسها -2
  .صدر نفسه؛ الصفحة نفسهاامل -3
رفيق العجم، : القاضي الفاضل عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري؛ موسوعة مصطلحات جامع العلوم امللقب بدستور العلماء، تقدمي -4

   .269، ص، 1997، 1مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط
  .16آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -5
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تولّد  –إن صح القول  –أنه من نتائج هذا التعصب الكنيسي " سفيان ابن الشيخ احلسني"ويوضح 
أدى بدوره إىل صراع ... صراع الفرد وصراع اجلماعة وصراع اتمع العام، نفسيا واجتماعيا وعلميا. صراع

" شارل داروين"إذ كان العلم الزلزال الذي زلزل الكنيسة، عن طريق . كبري بني العلم التجرييب والكنيسة
DARWIN )1809-1882(  سيقموند فرويد"عندما قال بنظرية أصل األنواع، وكذلك نظرية "

FREUD )1856-1939(  انتهت بسيطرة العلم على  1...يف االقتصاد وغريها " كارل ماركس"ونظرية
هكذا نشأت على أنقاض الكنيسة والدين فلسفة مادية حبتة، استمدت وحيها من األرض  .العقول والضمائر
فال ترتفع ببصرها ولو مرة واحدة إىل السماء وعن طريق هذه الفلسفة املادية نشأت كل . ومن واقع احلواس

  .ضرت به اتمع اإلنساين ككلوما أ... النظريات الغربية كالشيوعية وغريها
استعصى عالجه، إذ ال يلتزم  االتعصب الديين مرض" شكيب أرسالن"وإضافة إىل هذا املوقف، يعترب 

هذا التعصب بتطبيق معتقده عند حدود اإلميان، بل يتحول إىل دفاع هجومي خيتلط فيه احلق بالباطل مستهينا 
ه إليه توينيب منذ البداية، أي العواقب الوخيمة اليت تنتج عن هذا التعصب وهذا ما نو .2متاما بالعقائد املقابلة 

ويغفل . فهو أقرب إىل اإلرغام الديين الذي هو ضد التسامح .وإضرارها بطبيعة احلال باحلضارة املسيحية الغربية
ال إكراه يف الدين « :توينيب يف هذه النقطة موقف اإلسالم اإلنساين املنصف وبعده عن التعصب، لقوله تعاىل

فذكّر إمنا أنت مذكّر لست عليهم « :، وقوله أيضا حملمد عليه الصالة والسالم3»قد تبين الرشد من الغي
إنّ هذه اآليات الكرمية توضح جبالء، مرونة اإلسالم ودميقراطيته وتعايشه مع األديان األخرى . 4»يطرصمب

بعيش الناس حتت سلطته مع احتفاظهم بدينهم وقوانينهم  فاإلسالم يسمح .5بسالم وأمان وتبادل منافع 
غري أنّ توينيب يضيف مثاال عن شخصيتني مسيحيتني تسببتا يف نشوب احلروب اليت تنتج عن  .6اخلاصة 

 :إذ يقول )*( Gustave Adolphe" غوستاف أدولف"و Duc d’Albe" دوق آلب"التعصب الديين، ومها 
كانا سيشعران باخلجل لو قدر هلما أن يبعثا من جديد ليكونا شادين على إننا نستطيع أن جنزم أما «

حروب القصد منها احلصول على سلطة سياسية ومنافع  ...احلروب القومية اليت تلت احلروب اليت قاما ا
  .، كما سعت احلروب الدينية للحصول على السلطة الدينية املطلقة7»اقتصادية

                                                
بني الدين و الفلسفة و العلم هل هناك تعارض ؟، ديوان املطبوعات اجلامعية، قسنطينة، اجلزائر، دط، دت،  سفيان ابن الشيخ احلسني؛ -1

   .85ص، 
   .21، ص، 1983، 2شكيب أرسالن؛ خمتارات نقدية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط -2
   .256القرآن الكرمي؛ سورة البقرة، اآلية،  -3
  .22 -21اآلية،  سورة الغاشية؛ -4
5- تمع، دار: علم اإلمجاع الديين ؛د احلسنإحسان حمموائل للنشر والتوزيع،  دراسة حتليلية حول العالقة املتفاعلة بني املؤسسة الدينية وا
110 ص، ،2005، 1ان، األردن، طعم.  
   .182، ص، 2007، 1كتبة إقرأ، قسنطينة، اجلزائر، طموسى معريش؛ النظام السياسي يف اليهودية واإلسالم بني النظرية والتطبيق، م -6

الذين قادوا محلة اإلرهاب ضد الربوتستانت يف فرنسا، راجع آرنولد توينيب، حرب  دوق آلب و غوستاف أدولف من زعماء الكاثوليكيني الفرنسيني (*)
  .18وحضارة، ص، 

   .18آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -7
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يصعب على أذهان الغربيني أن يفهموا تعايش أكثر من دين واحد يف «: هونصل مع توينيب للقول بأن
جمتمع واحد ألنّ ديانة الغرب السلفية وهي املسيحية، كانت هي األكثر تعصبا بني األديان اإلبراهيمية 

 وكان حتول الشعوب الغربية إىل مثال التسامح الديين وممارسته، األمر الذي هو الوجه السليب... الثالث
  .1»على حد سواء تلرد فعلها يف القرن السابع عشر على احلروب الدينية بني الكاثوليك والربوتستان

إىل ديانة معينة غري أنه يتحول مبوجب  ءفالتعصب سالح ذو وجهني ألنّ بإمكانه تعزيز الشعور باالنتما
لذلك آثرت . وبالتايل احلرب ءداهذا الشعور إىل مصدر إساءة سرعان ما يسبب الرفض والنفور ال بل واالعت

  .احلضارة الغربية اليوم العلمانية يف حماولة للتخلّص من الدمار الذي يتسبب فيه التعصب الديين
مل ينجح إذا التسامح والتعصب الديين يف املسيحية من خدمة احلضارة الغربية، ال بل كانا عاملني 

. أصوله وال التعصب كان جيب أن يكون له مكان فيها هدامني لقواعدها وأسسها، فال التسامح طبق على
ولكنهما احتالّ من حياة احلضارة املسيحية الغربية الشيء الكثري الذي لو وظّف إىل صاحلها كان ميكن أن 

  .يكفل هلا دوام القوة وليس اإلنذار باألفول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
اهلامشي، منشورات وزارة  ذحممود متق: حوار، ترمجة –احلياة والدين والدولة : يات الكربىالتحد ؛إكيدا  اكوتوينيب ودايس نولدآر -1

  .373، ص، 1999الثقافة، دمشق، سوريا، دط، 
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                  :ةـالغربية و فكرة القومياملسيحية  -2-2
  

أوال، هي اعتقاد جيمع أفراد الشعب الواحد أم يؤلفون جمموعة  nationalismeإنّ القومية 
. سكانية متميزة عن غريها من اموعات األخرى، هلا لغتها اخلاصة ا وكذا ديانتها املشتركة وتارخيها

 ا وحدة اجتماعية متلك أعرافها وفلسفتها وثقافتها اخلاصةاوكذلك على أ.  
وإن رأت هذه اموعة مقوماا هذه مهددة، تطلب االستقالل الذايت حىت وإن كانت داخل دولة 

  .يف إسبانيا، وإال االنفصال الكامل كاأليرلنديني الشماليني يف أيرلندا Basqueواحدة كالباسك 
لة، لكن بعد قيام واليهود جتمعهم قومية واحدة مع العلم أم مشتتون، إذ مل يكن هلم أرض وال دو 
  .فإنّ اليهودي يبدي هلا الوالء أوال ومن مثّ أمريكا Israël إسرائيل

وقد أضاف اإلسالم بعدا جديدا للقومية هو البعد الديين، إذ حتدث الرسول عليه السالم عن أمة 
  .1اإلسالم رغم تعدد أجناسها 

، اليت نشأت على أساس الدين وأما املقصود بالقومية حاليا فهو جمموع الدول القومية احلديثة
املسيحي، وتتخذ مثل هذه القوميات شكال شبيها بعقيدة دينية حتل حملّها جزئيا على األقل وتلعب دورا مماثال 

  .2إىل حد كبري
ويعرف توينيب القومية على أا البديل الثاين عن الديانة الغربية التقليدية، املسيحية، فهي عبادة ولكن 

، خالفا لإلميان والقومية« :يقول. د إمنا للقوة اجلماعية جلماعة بشرية حملية متتاز بالتنظيم احملكمليس هللا الواح
 -إنه دين دول املدينة يف العامل اليوناين. إا إحياء لدين قدمي. بالتقدم من خالل العلم ليست دينا جديدا

نهضة، وكان هذا اإلحياء للدين وقد جرى إحياؤه يف الغرب يف عصر ال. الروماين ما قبل املسيحي
الروماين السياسي أشد تأثريا بكثري من إحياء أسلوب اليونان والرومان يف األدب والفن البصري  - اليوناين
هذا يعين أا احتلت مكان الدين املسيحي يف العامل املسيحي الغريب أو باألحرى مسيحية أخرى و .3»والعمارة

  .يح وال حىت لليت دعا إليها القديس بولس، وتقوم على عبادة اإلنسان أو الدولةغري تلك اليت تنسب للسيد املس
الرومانية، يقر توينيب أا  -القومية الغربية احلديثة  اليت أوحت ا إذا املثل واألعراف اليونانيةفهذه  
  .4»دينامية املسيحية وسعارها«ورثت

بالصبغة اجلماعية اليت تقابل nationalisme occidentale وتتميز هذه القومية الغربية احلديثة  
إا تنظر للفرد على أنه جمرد جزء من . يف وطنية مدينة الدولة اليونانية القدمية) احلربية ( الصبغة االسربطية 

                                                
  .660 ،، ص-املصطلحات الفلسفية-املعجم الشامل ؛عبد املنعم احلنفي -1
   .22، ص، 1996، 1ركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، طمسري أمني وبرهان غليون؛ حوار الدولة والدين، امل -2
  .376 -375التحديات الكربى، ص ص،  ؛آرنولد توينيب -3
  .376ص،  ؛املصدر نفسه -4
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اجلماعة، فتنكر بذلك العالقة املوجودة بني النفس واهللا، وهذه استعاضة واضحة عن عبادة اهللا بعبادة اتمع 
لكن من اخلطأ عبادة نظام من صنع اإلنسان ألنه سريع الزوال، خال من الكمال، جيلب السري عليه . نسايناإل

  .1الشر وال شيء غري
ورغم أنّ املسيحية األوىل قد رفضت بإصرار وعناد هذا النوع من عبادة العمالق عندما حتدت قوة 

  .القوة اليت ال تقاوم، إال أا اليوم قد انصاعت لذلك اإلمرباطورية الرومانية اليت كان ينظر إليها على أا
لكن توينيب يوضح بأنّ هناك عنصرا من احلقيقة يكمن وراء االعتقاد اخلاطئ الذي يعترب أنّ اتمع هو  

وهذه احلقيقة الكامنة هي أنّ اإلنسان « :غاية اإلنسان وأنّ هذا اإلنسان ليس سوى وسيلة لتلك الغاية، يقول
جتماعي ال يستطيع أن يربز القوى الكامنة يف نفسه إىل حيز الفعل إال باخلروج عن نطاق ذاته كائن ا
   .2»ويقول املسيحيون بأنّ أهم اتصاالت النفس هي اتصاهلا باهللا. بغريه من الكائنات الروحية لواالتصا

تحصل على ولقد جنحت العديد من الدول يف التخلّص من سيطرة الغرب السياسية، ومت ذلك بال 
االستقالل السياسي بطبيعة احلال، بعد عهود طويلة من الكفاح والنضال املستمرين من أجل طرد االستعمار 

  .وتطهري األرض املستعمرة
... وبعد االنتصار السياسي سعت الدول للحصول عليه يف ميادين أخرى، اجتماعية، ثقافية، اقتصادية

ك، إذ اجتهت مجوع هذه الدول إىل األخذ املباشر للمدنية غري أنّ الذي حدث كان على العكس من ذل
  . املسيحية الغربية، ذلك أا كانت األكثر قوة وهيمنة وبسطا للنفوذ

ويؤكّد توينيب أنّ هذا اجلزء الغري غريب من العامل قد تقبل هذه املدنية املسيحية الغربية من دون حماولة 
شأا شأن أي  وهذا من سوء احلظ، ألنّ املدنية الغربية« :يقول. يهاالتمييز بني ما هو نافع أو ما هو ضار ف

  .3»مدنية أخرى، فيها أوجه نافعة وأوجه ضارة
خلق مدنية عاملية مشتركة بيننا «ويرى توينيب أنّ األمر الذي يتعين على هذه الشعوب أن تقوم به هو

  .4»مجيعا
وهذا يتوافق إىل . مدنية ومن ضمنها الغربية ويتحقّق ذلك بعزل العناصر احلسنة عن السيئة يف كل 

من أجل كفالة إصالح النمط اإلضايف و «من وجوب بدل اجلهود" ألربت اشفيتسر"حد كبري مع ما قال به 
  .5»الوصول إىل ارتقاء احلضارة الذي فيه تصبح روح العامل شاعرة بنفسها على درجة متزايدة

                                                
  .202ص،  ؛احلضارة يف امليزان -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2
  .37 ،ص ؛من الشرق والغرب -3
  .املصدر نفسه؛ الصفحة نفسها -4
  .324، ص، 1997 بعةط ،فلسفة احلضارة ؛ألربت اشفيتسر -5
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ستكون جامعة للعناصر الطيبة من كل املدنيات السابقة، «ة وعلى حد تصورهم أنّ هذه املدنية العاملي
  لكان هذا ولن تكون جمرد تكرار أو نسخة طبق األصل من املدنية الغربية احلالية، ولو أصبحت كذلك 

  . 1»إذ يعين أنّ هذه احملاولة من أجل خلق مدنية عاملية ستبوء بالفشل. أمرا يدعو إىل األسف حقا
الصريح من توينيب هلذه املدنية الغربية، هو أنّ إحدى خصائص أسلوب احلياة والسبب يف هذا النقد 

  .املسيحية الغربية هو صفة التعصب
وهذا يعين أنّ القومية املسيحية الغربية احلديثة قد تولّدت عن هذا التعصب الديين املسيحي الغريب، 

  فكيف كان ذلك ؟
د الغرب املسيحي، إذ يعد نتاجا من نواتج عقيدة يرى توينيب أوال، أنّ هذا التعصب يتجاوز حدو

التوحيد كون املؤمنني ذه العقيدة يف العامل كثريون، من مثال ذلك التعصب اإلسالمي والتعصب البوذي، 
إنّ الدين بصورته التقليدية، أعين املسيحية التقليدية قد تضاءل نفوذه يف الغرب خالل القرون « :يقول

  .2»نتيجة لسيطرة العلم على احلياةالقليلة األخرية، 
ومعىن هذا، أنّ املسيحية اليت يؤمن ا توينيب غري املسيحية احلالية، إا املسيحية األوىل اليت وضعت 
القيم الروحية يف املقام األعلى، أما الذي حيدث اآلن يف العامل املسيحي الغريب هو أنّ هذه املسيحية اجلديدة قد 

  .عاليم السماوية بأيديولوجيات من وضع اإلنساناستعاضت عن تلك الت
جند التعصب القومي والفاشي والنازي اليوم، مل « :بقوله" يوسف احلوراين"ويؤكّد صحة ذلك  

من أهدافه الرئيسية اقتطاع ... خيرج عن كونه مظهرا دينيا جديدا يوافق تطور اليقني اإلنساين املعاصر
اليت دخلت إىل األديان بفعل تراكم التقاليد  الغيب ء على فوضوية قوىفكرة من املضامني الدينية والقضا

  .3»فاسريوالت
موقف اإلسالم من هذه النقطة وهذا ما مل يبينه توينيب يف أنّ الدين اإلسالمي " يوسف احلوراين"وحيدد 

إىل رعايته لقضايا على غرار هذه األديان بقي حمتفظا بفعالياته يف عموم اتمعات اإلسالمية، ويرجع ذلك 
إذ ال جند بينه وبني يوميات احلياة اإلنسانية ذلك االفتراق الذي . األرض كما يرعى قضايا البعد اآلخر لإلنسان

إمنا يعاجل اإلسالم مجيع قضايا احلياة، وفضل كبري من هذا يرجع إىل نزول رجال الدين يف . جنده يف املسيحية
ة قضاياه من خالل جتارم الشخصية ولذلك أثر كبري يف بقاء احلس الديين اإلسالم للمجتمع و حماوالم معاجل

  .4حيا بني الناس

                                                
  .44من الشرق والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .44ص،  نفسه؛املصدر  -2
  .50، ص، اإلنسان واحلضارة ؛يوسف احلوراين -3
  .52-51ص ص،  ؛املرجع نفسه -4
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إنّ التعصب الذي كان مقترنا باملسيحية الغربية والذي كان سبب « :أما دليل توينيب فيربزه يف قوله
يد ميكننا أن نسميه جمال احلروب الدينية بني الكاثوليكيني والربوتستانتيني يف الغرب، قد انتقل إىل جمال جد

وهو بقوله هذا . واليت تعد إذا القومية املسيحية الغربية احلديثة إحداها. 1»األيديولوجيات الالحقة للمسيحية
  .يقر بأنّ القومية قد ورثت التعصب عن املسيحية وتسعى للسيطرة على العامل

يحي وعلى رأسه الواليات املتحدة الذي يبني أنّ الغرب املس" صمويئل هنتنغتون"وينبه إىل ذلك 
يعتقد متام االعتقاد أنّ شعوب العامل الغري غربية ال بد هلا وأن  –الغرب  –األمريكية هو أمة تبشريية، مبعىن أنه 

.. تنصاع لألحكام الغربية، خاصة فيما يتعلّق بالدميقراطية واألسواق احلرة واحلكومة احملدودة وحقوق اإلنسان
  .2هذه القيم، واليت يظن الغرب أا عاملية  –العهد املعاصر – احلضارات األخرى تتبىن اليوم ولكن األقليات يف

ودفعتها إىل األمام ويعود يف الواقع لفكرة 3املسيحية  من قومت القوميةإنّ املسيحية هي من دون شك 
أنّ هذه القومية التالية للمسيحية، إذ  .4احلرية، فلم تعد جمرد عاطفة بل مطالبة وال جمرد غريزة بل مذهبا فكريا 

قد أصبحت اآلن أكرب خطر يهدد اجلنس البشري وهي خطر أفدح كثريا من البكترييا «: يوضح توينيب
والفريوسات وإا الكارثة على البشرية مجعاء أن تقتبس البالد غري الغربية هذه األيديولوجيات الغربية 

اليت دفعت  ييوعية، فروح التعصب التقليدية املوروثة عن األديان هويقصد بذلك القومية والش .5 »حبذافريها
وبالعامل الشرقي، ممثّال يف اإلحتاد السوفييت . بالعامل الغريب منذ عهد قريب ممثّال يف الواليات املتحدة األمريكية

بقدر  يديولوجيتنيسابقا إىل الرتاع والتناحر الذي دفعت مثنهما شعوب كثرية مقهورة، مل تستفد من هاتني األ
  .ما تضررت منهما

 «: بسلوكه يف احلياة إذ يقول )1948 -1869(" املهامتا غاندي"ويستنجد توينيب بروح شخص مثل 
ويتمثّل ذلك يف  6»لقد أثبت غاندي أنّ من املمكن عمليا إحداث تغيريات سياسية واجتماعية هائلة سلمية

ة الشعبية اهلندية لإلجنليز الدخالء، كلما رأى أنّ كره مناصريه كان يوقف باستمرار حركة املقاوم" غاندي"أنّ 
ويف اعتقاد . راجيا من ذلك أن خيمد روح الكراهية لدى أتباعه، بغية القضاء على التعصب. لإلجنليز يزيد

أهم . 7»بكفيل بأن يهدم األساس الذي يرتكز عليه التعص« يف هذا الصدد" غاندي"توينيب أنّ ما قام به 
  .ل قامت عليه القومية يف الغرب و من العوامل األخرى الرتوع مثال حنو التحرر والوحدةعام

                                                
  .45؛ من الشرق والغرب، ص، آرنولد توينيب -1
  .294، ص، إعادة صنع النظام العاملي...م احلضاراتصدا ؛صموئيل هنتنغتون -2

3- DANIELOU (Jean) et MARROU (HENRI), Nouvelle Histoire de l’Eglise, Des 
Origines à Saint Grégoire le Grand, p. 231. 

، 1احلديث، لبنان، ط قومية، دار الفكريقظة القوميات األوروبية، اجلزء الثاين، احلرية وال :تاريخ احلركات القومية ؛نور الدين حاطوم -4
  .08، ص، 1996

  .46، ص، نفسه املصدر ينيب؛آرنولد تو -5

  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -6

  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -7
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اإلنسانية كذلك إىل التساؤل " غاندي"وتدفع توينيب روحه اإلنسانية التفاؤلية واليت تشبه كثريا روح 
  عن ما ينبغي القيام به إلنقاذ اجلنس البشري ؟ 
له، هو حماولة إجياد حل على املستوى الفكري ويتحقّق ذلك بأن وجييبنا باعتقاده أنّ أول ما ينبغي عم

أن نفكر ونشعر ونسلك، ليس على مستوى ذواتنا فحسب إمنا أيضا على مستوى اجلنس البشري  منتعل
  .1بأكمله، بدال من االستمرار يف التفكري والشعور والسلوك على مستوى أجزاؤه القومية 

جيمع اقتصاد اتمعات الغري الغربية عرب العامل يف نظام اقتصادي وذلك ألنّ الغرب حياول جاهدا أن 
وغريه من املؤسسات االقتصادية   FMIعاملي يسيطر هو عليه، متخذا وسائال كثرية كصندوق النقد الدويل

 فينمي عن طريقها مصاحله االقتصادية فارضا على دول العامل كلّها السياسات اليت. األخرى ذات الوزن العاملي
  .2يراها مالئمة 

لكن ومبا أنّ هذا الكل قد وحد اجلنس البشري من . باإلضافة إىل التحكّم احملكم يف التكنولوجيا
فنحن ال نزال نعيش يف العامل القدمي، عامل األمم « :الوجهة املادية، فمن الوجهة الروحية يتأسف توينيب

استمرار الروح القومية، ذلك أنه جيد التفكري السياسي  وهذا يعين. 3»املستقلة املنفصلة ذات السيادة املطلقة
لألقلية املتقدمة تكنولوجيا يف العامل ما يزال على نفس الدرجة من التخلّف اليت يتميز ا التفكري السياسي 

  .4»قوميون يف عصر أصبحت فيه القومية عتيقة« لألغلبية املتأخرة تكنولوجيا، فيعدهم توينيب مجيعا
شعوب العامل الفقرية على سبيل املثال، يتطلّع توينيب ألن تتحكّم يف إنتاج وتوزيع الغذاء يف والنقاد 

قادرة مبفردها على أن تتحكّم يف الدول القومية وتسحب منها بالتايل سيادا . هيئة عاملية واحدةالعامل 
يدان على األقل هي العدو، إذ أنه فالقومية يف هذا امل« :املطلقة، فيما يتعلّق بإنتاج الغذاء وتوزيعه، يقول

فالعلماء يعجزون أن ...  بدون تعاون على النطاق العاملي لن يستطيع العلماء أن يقدموا إلينا مساعدة
  .5»يفعلوا شيئا إذا انقسم العامل إىل مائة دولة أو أكثر، كل منهما تتبع سياسة قومية خاصة

قومية املسيحية الغربية احلديثة، يذكر لنا توينيب مثاال وكنموذج عن هذه الشعوب اليت انتقلت إليها ال
ة ـقد أصابتهم عدوى الروح القومي«فاألتراك وغريهم من الشعـوب اإلسالمية . من العامل اإلسالمي

يار الثقافةإذ عمل احلكم العثماين التركي على ختلخل الروح القومية العربية، وكانت نتيجة  .6»ةبشدذلك ا 
  .7زق شعوا العربية ومت

                                                
   .63املصدر السابق؛ ص،  -1
  .294، ص، إعادة صنع النظام العاملي...صدام احلضارات ؛صموئيل هنتنغتون -2
  .64، ص، نفسهاملصدر  نيب؛يتو رنولدآ -3
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -4
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -5
  .32ص،  ؛العامل والغرب -6
7- 129، ص، جدلية التاريخ واحلضارة ؛د عزيز نظمي ساملحمم.  
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ويستغرب توينيب من كيفية دخول هذا املثال الغريب املتسم بضيق األفق إىل العامل اإلسالمي، حيث 
فتصور اإلسالم ليس قوميا، ولكن ... األخوة واملساواة رغم أجزاءه املختلفة من نواحي عديدة كاجلنس واللغة

  .ة القومية الغربية قد انتقلت إىل البالد اإلسالميةبالرغم من أنه دين عاملي وليس حملي قومي إال أنّ الرتع
إنّ البالد اإلسالمية األخرى ال حاجة هلا أن تسري بالضرورة على الدرب نفسه «: يقول توينيب

النظام الغريب ذو الواليات «، الذين أدخلوا منذ حوايل مائة ومخسني سنة 1»الذي أناره هؤالء الرواد األتراك
  .2»احملددة حتديدا واضحااملتجانسة احملكمة و

وإىل جانب هذا يبين أيضا تأصل هذه القومية الغربية يف اتمع التركي، وذلك باستخدام األسلحة 
الغربية واقتباس التدريب الغريب، إضافة إىل حترير املرأة وفصل الدين عن الدولة، وهو أمر ال نقاش فيه يف 

على أنه ميكننا أن نورد يف هذا السياق بعض  –ورية العثماينأي وقت ازدهار اإلمرباط –، 3املاضي القريب
 :من أجل احملافظة على املوروث احلضاري العريب اإلسالمي، إذ تقول" فريدة غيوة حريش"احللول اليت تقدمها 

تفاء وأقصد اختفاء القومية واإلحتاد بني األمة، اخ(إنّ اتمع العريب ال ميكنه أن يثور على الواقع املعاش «
  . 4»دون الرجوع إىل إنتاج الطبقة املثقفة) التاريخ الوطين العريب وإحالل تاريخ الغرب حملّه

ضرورة قراءة القرآن قراءة نقدية تارخيية « ويكون ذلك عن طريق العودة إىل اإلسالم ومن مثّ
غم دراسته املعمقة ، وهذا أيضا ما مل يشري إليه توينيب ر 5»واالستفادة منها يف حل املشاكل اإلنسانية

  .للمجتمعات عرب التاريخ
يف دعوته للعامل اإلسالمي بأن خيوض حربا فكرية " حممد عزيز نظمي سامل"لكن يؤكّد على ذلك 

فيتحقّق بذلك كفاح فعال، بغية التخلص من كل . وحضارية يكون سالحها العلم والفكر والدين واللغة
فعلى هذا النحو يشكّل اإلسالم قناة قادرة على . 6 والثقافية... يةالضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماع

ربط اجلهود العلمية املتنوعة واملتعددة، بل والتنسيق بينها لتنتج مثرة مجاعية، تتمثّل يف حتقيق التوجه القرآين 
ا وحيسن وبدخول القرآن إىل هذه العلوم تستفيد من وحيه يف حل مشكال... داخل فروع العلم املختلفة

  .وبالتايل إدراك حضارية اإلسالم7هبذلك املتعاملون مع النص القرآين فهمه وإدراك
                                                

  .33آرنولد توينيب؛ العامل و الغرب، ص،  -1
  .68املصدر نفسه؛ ص،  -2
  .72املصدر نفسه؛ ص،  -3
، ص ص، 2004فريدة غيوة حريش؛ تأمالت يف القضايا اإلنسانية املعاصرة والراهنة، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، دط،  -4

229-230.  
  .232ص،  ؛املرجع نفسه -5
  .130املرجع السابق، ص،  ؛حممد عزيز نظمي سامل -6
، دار السالم، 2ة يف حوار احلضارات، سلسلة حماضرات حول احلضارات عربية وغربي خطابات ؛نادية حممود مصطفى وعال أبو زيد -7

  . 258، ص، 2004، 1للطباعة والنشر والتوزيع والترمجة، مصر، ط
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يف حد ذاته كاشف لعيوب القومية  هوجودإذ يف اإلسالم ما ميكّن من مواجهة حتديات العصر و
  .املسيحية الغربية احلديثة ولكل القوميات اليت حتدو حدوها

 اية احلرب العاملية الثانية متقطّعا إىل العشرات من القوميات املتقوقعة فقد وجد العامل الغريب نفسه منذ
إىل حنو أربعني « ويرى توينيب أنّ تقسيم العامل الغريب داخليا. على نفسها واحملاربة لبعضها البعض طوال الوقت

لغرب حيتل دولة وقومية مستقلة ذات سيادة، يهدد بسقوط البيت املنقسم على ذاته ومع ذلك فما زال ا
  .1»يظل معديا" فريوس القومية"مكانة عالية تكفي ألن جتعل 

ولكنه يبقى حمافظا على تفاؤله يف مسألة أن يتوقف هذا املرض الغريب عن تشتيت العامل، ويشري إىل 
 « ةالعامل اإلسالمي مشيدا بالوحدة اليت متكّنه من التماسك، غري أنّ الوحدة العاملية سياسية كانت أم اجتماعي

  .2»ألزم بكثري لنا ولنجاتنا اآلن يف هذا العصر الذري مما كانت فيما مضى
غري أنّ الغرب لن يتوقف عن حماوالته للحفاظ على مرتلته املتفوقة، ومحاية مصاحله بتقدميها على أا 

عية كونية بغية إضفاء شر العامل احلر، ذلك أنّ هذه العبارة قد وضعت لتغطي عبارة اتمع العامليمصاحل 
توصل مصاحل الغرب إىل أهدافها املرجوة منها، وهي مصاحل الواليات املتحدة األمريكية وحليفاا من القوى 

  .3الغربية األخرى
الذي يفرض فيه اتمع على « إنّ هذه القومية املسيحية الغربية كانت يف احلقيقة ذات طابع انعزايل،

لغة املقيتة إىل درجة الكاريكاتور للفكرة الغربية التقليدية عن وجود ، نوعا من املبا"الفيتو"نفسه نوعا من 
يف أمريكا " احلديثة –القدمية "جمتمع قائم بذاته، وقد تدخلّت ظروف كثرية يف هذه األيديولوجية الغربية 

  .كان هذا عرض توينيب ملسار القومية املسيحية الغربية. 4»الشمالية وغرب أوروبا
اال عن االنقسامات العديدة اليت سببتها هذه القومية الغربية واملتمثّلة يف االنقسام ويعطينا توينيب مث

اإلحتاد : فقد خلّف خروج بريطانيا من املنطقة، دولتان متنازعتان مها. الذي أحدثته يف شبه القارة اهلندية
إذ وجد هذان الشعبان .. .ويعترب توينيب هذا االنقسام وابال عليهما. اهلندوسي اهلندي وباكستان املسلمة

فتيقّنا أما يواجهان مشكلة عويصة، فإما أن جر هذه . نفسيهما يعيشان على الطرف املقابل للحدود اجلديدة
  .5الشعوب بيوا وإما أن ترضى حبكم احلكومة األخرى اليت ال تكّن هلا احلب
حني جتد ما يعارضها من واقع تلك  وذا تضل القومية املسيحية الغربية اجم كل دولة قائمة بذاا

  .الدولة

                                                
  .32ص،  توينيب؛ العامل والغرب،آرنولد  -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2
  .294املرجع السابق، ص،  ؛نصموئيل هنتنغتو -3
  .32ب وحضارة، ص، حر توينيب؛آرنولد  -4
  .34ص،  ؛العامل والغرب -5
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اليت يتعامل ا الغرب، و ... إىل تفطّن العامل للنفاق وازدواجية املعايري" صموئيل هنتنغتون"ويشري 
فالغرب قائل بالدميقراطية ولكن من دون اإلتيان باألصوليني اإلسالميني إىل السلطة، . كلّها مثن للعاملية املزعومة

ألسلحة يطلب من إيران لكن تعفى منه إسرائيل، والتجارة احلرة عماد االقتصاد العاملي وليس وحضر انتشار ا
والعدوان على الكويت اليت تزخر أرضها بالنفط مستهجن على نطاق واسع ولكن ليس العدوان ... الزراعة

  .1على البوسنة اليت ال متلك هذه الثروة 
  .هذه القومية املسيحية الغربية احلديثة وهذا يعكس بوضوح مدى القوة اليت تتمتع ا

الدول ل يف ولقد بدا لنا خالل القرن ونصف القرن املاضيني، النظام السياسي الغريب احلديث املتمثّ
، حيطّم احلدود اليت نشأ بداخلها يف غرب أوروبا، شاقا طريقه إىل العامل يف إثارة االضطهاد واحلروب القومية
  .2األهلية 

هو أعظم مبا ال يقاس من الضرر الذي أحدثه « الذي أحدثته القومية املسيحية الغربيةإنّ فالدمار 
  .3»الد غرب أوروبا األخرىب فرنسا و النظام نفسه يف بريطانيا و

لذلك وبعد حصوهلا على االستقالل السياسي، تسعى دول العامل الغري غربية للحد من نشاط القومية 
  .4السعي إىل حترير نفسها من السيطرة الغربية يف كل ااالت  الغربية املستمر، وذلك عن طريق

وخنلص مع توينيب إىل أنّ العامل معترف اآلن حبقوق اإلنسان اليت جيب أن تنعم ا كل الشعوب واألمم 
  .ومع ذلك مازلنا نتخبط يف احلروب الطبقية والقومية والعنصرية

سوة اردة من الشعور واالكتراث واليت تنظم يف ضرب الق«وإنّ هذه الرتاعات السيئة تتمثّل 
جنب ال يف العامل إىل جنب ... ويف وسعك أن ترى اليوم احلالتني النفسيتني املتناقضتني. بطريقة علمية

  .5»البلد الواحد ويف النفس الواحدة  فحسب بل أحيانا يف
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .295-294املرجع السابق، ص ص،  ؛نصموئيل هنتنغتو -1
  .66 -65العامل والغرب، ص ص،  ؛آرنولد توينيب -2
  .66ص،  ؛املصدر نفسه -3
  .295املرجع نفسه، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -4
  .155احلضارة يف امليزان، ص،  ؛آرنولد توينيب -5
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  :الروحي بني املاضي و احلاضر الفراغ -2-3
  

كسه مرآة ماضي التاريخ اإلغريقي الروماين على مستقبل احلضارة املسيحية الغربية، إنّ الضوء الذي تع
والدليل على ذلك أنّ مسار احلضارة املنقضية هذه هو ذاته مسار . 1هو أملع شعاع تقع عليه عيون الغرب

تتقاذفه الثورات  يف القرن األخري قبل امليالد كان العامل اإلغريقي الروماين« احلضارة الغربية احلالية، إذ
  .2»وكان يغلي كاملرجل بالضجيج وأعمال العنف كما يغلي عاملنا الغريب احملموم اليوم... واحلروب

مع أنه كانت هناك حماوالت عديدة لوضع سياسة بناءة، إال أنّ تلك احملاوالت قد خلقت فراغا روحيا 
  .كبريا، ومل تؤدي الدور الذي كانت دف له

لروحي هو سؤال األسئلة يف العامل اإلغريقي الروماين يف القرن الثاين امليالدي، وهو إنّ هذا الفراغ ا
  .ذاته سؤال اليوم

فكيف يثبت توينيب ذلك ؟ مبعىن أنه بانتهاج احلضارة الغربية املسيحية اليوم نفس املنهج الذي اتبعته 
  .ستقبل ؟أمها احلضارة اإلغريقية الرومانية، فهل سيكون هلا بالتايل نفس امل

يرى توينيب أنّ أولئك املبشرين بالديانات الشرقية أيام احلضارة اإلغريقية الرومانية، هم أول من عمد 
  .إىل سد هذا الفراغ الروحي

لقد اختلس مبشروا الديانات الغريبة يد دور املبادأة من أيدي اليونان والرومان، حبيث أنّ « :يقول
أي خطر تغلغل . 3»ء يلمسها وحىت تلك اللحظة مل ينتبهوا للخطرتلك األيدي القاسية مل تشعر بشي

  .الديانات الشرقية ومنها املسيحية يف صميم اتمع الروماين
 ه ال يقوم على حتدومعىن ذلك، أنّ أولئك احلكام والقادة، مل ينتبهوا هلذا اخلطر اآليت من الشرق، ألن

فلم ينتبه له يف البداية العامل . التحدي املضاد كان حتديا دينيا وإمنا هذا. سياسي، أو اقتصادي، أو حريب خاصة
  .اإلغريقي الروماين ألنه ببساطة كان يعيش فراغا روحيا كبريا، فلم يتوقّع أن يأتيه اخلطر من هذه الناحية

  :ويرى توينيب أنّ أسرار جناح هذا التحدي الديين ثالث
نتهزت فرصة أنّ الناس قد ضاقوا ضرعا من التصادم بني ثقافات ذلك أوهلا، أنّ هذه الديانات اجلديدة قد ا -

إنه ما من « :والسبب يف ذلك كما يقول توينيب. الزمان واحلروب املريرة الناجتة عن ذلك التصادم الالمنتهي
  عنها  ثقافة بشرية واحدة بقادرة أن تربر زعمها اخلداع بأا التعويذة الروحية، ذلك أنّ العقول اليت زالت

  الغشاوة والقلوب اليت صدمت يف أمانيها، مستعدة اآلن لقبول بشارة تسمو فوق هذه االدعاءات الثقافية
  
  
  . 84العامل والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -1
  .الصفحة نفسها ؛املصدر نفسه -2
  .86ص،  ؛املصدر نفسه -3
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يف أذهان الناس تصورا جديدا عن احلياة يف  ذا تكون هذه الديانات الشرقية الداخلة، قد خلقت. 1»القاحلة
إله الفرس، إىل " ميترا"مثال أو أن يكون واحدا يف " يسوع املسيح"اتمع، ميكن أن يكون فيه الكل واحدا يف 

  . غري ذلك
  .يتمثّل إذا هذا السر األول من أسرار جناح الديانات الشرقية يف حتقيق مثل أعلى لألخوة اإلنسانية

سر الثاين، فيتمثّل يف أنّ هذه اتمعات اجلديدة، فتحت الباب لكل املخلوقات البشرية بال تفرقة و وأما ال -
فتعلّم الناس مبوجب هذا أنّ الطبيعة البشرية بدون نعمة اهللا . مجعتها يف شراكة خملصة مع كائن أمسى منها

ضطراب الذي أعقبته سخرية ونقش هذا عميقا على قلوب أجيال شهدت مأساة زمن اال. وحدها ال تكفي
  .ويقصد توينيب بذلك، سالم الدولة العاملية الزائف الذي كان أشبه باهلدوء الذي يسبق العاصفة. سالم مقيم

وثالث هذه األسرار أنّ العامل القدمي قد وجد عبادة آهلة بشرية، عبادة ناقصة ويشوا الكثري من الغموض  -
  .2وعدم الراحة املطلوبة
على أنه اجلندي املؤلّه، قاطع " االسكندر األكرب"، قد نظر إىل "أوغسطني"يب أنّ القديس ويذكر توين

لو قام مبا قام من توسعات مع شريكني له أو ثالث ال مع جيش جبار كذلك الذي ساقه . من قطّاع الطرق
يقول . قطّاع الطرقالذي صفّى شركائه من " أغسطس"وأيضا، جندي البوليس املؤلّه، يف شكل . معه إىل آسيا

... ولكن عندما يطلب منا أن نسجل شكرنا بعبادتنا هلذا القاطع للطريق، املصلح بصفته إهلا« :توينيب
  .3»ولكن قلوبنا مع ذلك تشعر باجلوع على إله نستطيع أن نعبده بالروح وباحلق

ن مل ينجح تأهلهم القوي ومغزى ذلك أنّ الديانات الشرقية، أتت لتحل حمل هؤالء البشر املؤهلّني الذي 
  .   هذا من منع شعوب كبرية من تشرب العقائد الشرقية الوافدة عليها

ومن التاريخ أمثلة كثرية عن رواد الفراغ الروحي من أباطرة وقواد عظام، يقول توينيب يف حماولة    
لعامل األول هؤالء مثلهم مثلنا حنن غزاة ا إنّ« :إلثبات أنّ احلضارة املسيحية الغربية متر اآلن بنفس هذه املرحلة

  .4»املقابلني الغربيني هلم يف الوقت احلاضر، كانوا قد أطرحوا دين أجدادهم جانبا
مبعىن أنّ العامل املسيحي الغريب احلايل، مسيحي باالسم فقط، ألنه قد ختلى عن تلك املسيحية األوىل  

  .دمياليت ألّفت بني القلوب يف تلك الرقعة من العامل الق
فاألسلوب العلماين املمارس أثناء هذه احلقبة الطويلة من التاريخ، قد جند فيه الدهن ليؤدي واجب   

كما يؤكّد توينيب، مل تأيت باحلل بل قد  القلب بالعمل على إجياد فلسفات حتل حملّ الدين ولكن هذه الفلسفات
  ماركوس"اف اإلمرباطور الفيلسوف ربطت النفس بالعجلة املؤملة للقانون الطبيعي، ويتخذ من اعتر

  
  .87ص،  ؛املصدر السابق -1
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إىل أعلى وإىل أسفل وإىل األمام مث إىل اخللف، وحركة دائرة « :دليال على ذلك، يقول اإلمرباطور" أورليوس
فاإلنسان ذو الذكاء املتوسط مىت بلغ . ن الرتيبة اململّة اليت ال معىن هلاهذه هي حركة الكو. مستمرة

   .1»األربعني من العمر، سيكون قد خرب كل شيء كان وكائن وسيكون
يف الواقع كانت تلك األقلية املخدوعة واملسيطرة من « :توينيب من موقفه أكثر حني يضيف حويوض

وهذا اعتراف كامل  .2»ي نفسه مثل أغلبية البشرية املعاصرةاليونان والرومان تقاسي من اجلوع الروح
  .وواضح على افتقاد العامل املسيحي الغريب اليوم للدفء الروحي

فبعد أن قهر اإلغريق والرومان العامل قدميا بقوة الترسانة احلربية، أخذ هذا العامل قاهريه سبايا 
أو بني . بشرية بدون أية تفرقة بني احلاكمني أو بني الرعيةبتحويلهم إىل ديانات، ميزا أا دعت كل النفوس ال

لكن العامل احلايل ج نفس منهج هذا العامل القدمي . اإلغريق والشرقيني والربابرة، إنّ يف هذا انتصارا للدين قدميا
ليس « :ضح بعد، إذباعتماده هو اآلخر على الترسانة احلربية القوية إضافة إىل الثقافة املغرية، ولكن أفوله ال يت

يف مقدورنا أن نقرر هذا مبا أننا ال نستطيع التكهن باملستقبل، ولكن ميكننا فقط أن نرى أنّ ما حدث مرة 
 قففمو .3»يف أحد أحداث التاريخ جيب على األقل أن يكون أحد االحتماالت اليت تكمن يف املستقبل

  . 4احلضارة الغربية الراهن، رهيب حبق
أوافق كل املوافقة على أنّ الدين كان « :رة عند توينيب هو تعبري عن ديانتها، يقولإنّ أسلوب احلضا

  .5»امصدر احليوية اليت أدت إىل وجود احلضارات وحافظ على وجوده
ويواصل توينيب شرح أمهية الدين يف تأكيده بأنّ . ومعىن هذا أنّ للدين دورا فائقا يف عملية احلضارة 

القوة الروحية اليت أجنحت كل املنجزات احلضارية، ورغم اآلفات اليت كانت تستبد اإلميان الديين كان هو 
إال أنّ الدين كان هو العامل األساسي الذي ... باحلضارة من ظلم اجتماعي وغطرسة سياسية وحروب عنيفة

  .مكّن اتمعات املتحضرة من التماسك واحلفاظ على كيان احلضارة القائمة
أجاب هذا الدين على األجوبة اليت تبعث على الرضا الروحي يف األمور الغامضة  وحتقّق ذلك عندما 

  .وكذلك بإعطاء الناس قواعد سلوك عملية للتعايش يف هذا الكون. املتعلّقة بسر الكون مثال ودور اإلنسان فيه
خلي، يف كل مرة فقد الناس إميام بدينهم خضعت حضارم للتفكّك االجتماعي الدا« :يقول أنه

   واحلضارة اليت سقطت نتيجة فقدان الدين قد استبدلت ا بعدئذ. واهلجوم العسكري األجنيب
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  .1»حضارة أهلمها دين خمتلف
كذلك مبينا قيمة اجلانب الروحي يف شد أواصر احلضارة، بأنّ إفالس الفلسفة " ألربت اشفيتسر"ويرى 

    .2األخالقية املتفائلة راجع إىل التدهور املستمر يف قوة املثل العليا العميقة للحضارة
باحلضارة إىل إنّ ديانة احلضارة هي مصدر حيويتها األول، وإذا فقد اإلميان ذه الديانة أفضى ذلك 

والذي حدث للحضارة الغربية هو أنه قبل انتهاء القرن السابع عشر بدأ الدين املسيحي . السقوط واالستبدال
يفقد من املكانة اليت حافظ عليها طيلة القرون الوسطى، حيث امتد تراجع املسيحية باطراد وكان ذلك على 

  . 3نطاق واسع يشمل كل فئات اتمع الغريب ومكوناته
ويوضح توينيب أنّ هذا التغري أو هذا التراجع للمسيحية يف هذه الفترة، قد فسر على أنه جمرد حادثة 

وهذا ما جعل اتمع يبحث . سلبية، لكن يف احلقيقة كانت الطبيعة البشرية قد تشربت من الفراغ حىت الثمالة
اإلميان  :سيحية مسح بنشوء أديان أخرى هيعن بديل للديانة ومن ذلك أنّ الفراغ الذي أوجده تراجع امل

  .4حبتمية التقدم عن طريق تطوير العلوم وتطبيقها على التكنولوجيا، والقومية
ومعىن هذا أنّ اتمع الغريب قد استعاض عن الدين احلقيقي بأيديولوجيات وضعها للوصول إىل أهدافه 

  .وحتقيق مراميه يف السيطرة على العامل
 باخلصوص من القوة اليت حتدثها التكنولوجيا، ذلك أا ممكن أن تستعمل للخري كما وقد حذّر توينيب
وكذلك القومية الغربية احلديثة اليت استلهمت من األعراف واملثل اليونانية والرومانية، . ميكن أن تستعمل للشر

ورتني األمريكية قد ورثت دينامية املسيحية وسعارها، وحني ترمجت إىل ممارسة يف الث« :يقول أا
باملائة  90باملائة من زهاء  90ورمبا تشكّل القومية املتعصبة اليوم . والفرنسية، أثبتت أا شديدة العدوى

  .5»من اجلنس البشري
املسيحية والبوذية واإلسالم، حتارب آفات اتمعات البشرية،  :ويبين أنه فيما كانت األديان القدمية

فإنّ األديان احلديثة تنشأ أساسا أو على األقل تستخدم كوسيلة فعالة إلطالق . عليهاوتكافح من أجل السيطرة 
  .ذلك اجلشع اإلنساين الرهيب ومتكينه من احلياة اإلنسانية

مبا أنّ األديان . وال خيفي توينيب تطلّعه ألن حتكم ديانة جديدة البشر وتكون ديانة املستقبل املنشودة
  فريى أنه لتأيت هذه الديانة. ة واإلسالم، مل تنجح برأيه يف حل األزمات اإلنسانيةاملسيحية والبوذي :الثالث

  والبيئة الصناعية، و ياجلشع واحلرب والظلم االجتماع :أن تنظّف اتمع من كل ألوان :على احلضارة أوال
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ولكنه ال يعطي وصفا هلذه الديانة اجلديدة ويكتفي بالقول . كل األيديولوجيات اليت حتول دون حتقيق ذلك
  .سالفة الذكرال .1»قد تكون نسخة جديدة من إحدى الديانات القدمية« :بأا 

كما ينحو إىل ضرورة توطيد احلضارة املسيحية الغربية لعالقتها باحلضارات األخرى، عندما يقول بأنّ 
أهم اتصاالت املسيحيني هي اتصاالم مع اهللا، ولكن جيب عليهم أن يتصلوا ويتواصلوا أوال مع غريهم من 

ستقل عن اإلرادة البشرية والذي ال حتركه احلاجات ذلك الكائن امل. 2الكائنات البشرية، الذين هم عيال اهللا
  .3والعواطف البشرية وال يساويه إال نفسه

زتك واالنكا الويف الواقع أنّ الغرب ليس أقل تعرضا للخطر من احلضارات املنقضية، كحضارة ا
جيد فيها يف حوادث وذكريات املاضي علّه  -بشيء من القلق -وهذا ما جيعله يبحث اليوم... والسومريني

  .4درسا يستطيع حلّ رموزه
وإنّ . فاملهمة الدينية هي أهم املهام اليت جيب على احلضارة املسيحية الغربية القيام ا، وأخطرها مجيعا

فشل التجارب اليت سبقت هذه احملاولة، ال يستلزم بالضرورة فشل التجارب الالحقة وذلك إذا ما أتيحت هلا 
  . 5ويكون ذلك عن طريق فضيلة احلكمة اليت ميكن اكتساا مبعاناة اآلالم. احااالفرصة املواتية لتحقّق جن

وقد أوتينا هذه . يف وسعنا أن حنول جبهودنا جمرى التاريخ إىل اجتاه جديد مل يسبق له مثيل« :ألنه
يعة بل جيب أن احلرية يف االختيار بوصفنا كائنات بشرية، وليس يف وسعنا أن نلقي تبعاتنا على اهللا أو الطب

  .6»ننهض ا حنن أنفسنا، ألنّ ذلك لزام علينا
فإنه قد فشل فشال ذريعا، ... وإنه رغم جناح اإلنسان الباهر يف شىت ميادين احلياة، الفكرية والعلمية

ه يف وذلك راجع إىل أمهية اجلانب الروحي الفائقة يف احلياة اإلنسانية بالنسبة إىل رفاهيت. من الناحية الروحية
  .7كل امليادين، حىت املادية منها

وبناءا على هذا فالعامل الروحي هو جزء مهم جدا يف حياة اإلنسان، يرتفع فيه العمل الروحي ألن 
  .8»العمل الوحيد الذي ستكون له قيمة ظاهرة ودائمة«يكون ذا أمهية وقيمة كبريتني، إن مل يكن 
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وإنّ . حيث ما وجدت احلياة، وجد األمل إنه« : ويبقي توينيب على تفاؤله ونلمس ذلك يف قوله
  .1»هو املهيمن على مصريه ولو من بعض الوجوه إىل حد ما - بعون اهللا –اإلنسان 
  ذا اإلله ذاته يف طلب" أوغسطني"س باهللا، يشبه إىل حد كبري متسك القدي نإنّ متسك توينيب باإلمياو

طبعت نور وجهك « : "أوغسطني"النور والنجاة من اخلطر والتفتيش يف دواتنا عن هذا الطريق، يقول القديس 
  . 2»ليتهم يرون يف داخلهم هذا النور األزيل... علينا أيها الرب عالمة

ضارة حىت وإن انقضت، فهي قادرة على تفاؤله إىل تفاؤل توينيب حني يقول بأنّ احل" وايتهيد"ويضيف 
أن حتيا من جديد، والدليل على ذلك واضح وبسيط يف تاريخ اتمع الغريب وهو عودة وض أوروبا بعد 

  .3اإلصالح الديين، وتغير مذاهب ومفاهيم ونظم حياة كثرية
روحه املسيحية وأخريا فاألمل الذي يتشبث به توينيب هو التمسك بالدين وذلك ناجم بوضوح عن 

  .القوية
   توينيب و سقوط احلضارة  :الثاملبحث الث -3

  
كانت وال تزال سببا  guerreاستخلص توينيب من دراسته لتاريخ احلضارات الطويل أنّ احلرب 

رغم أا ليست املؤسسة الوحيدة الكريهة اليت عذّبت . مهما جدا إن مل تكن السبب املباشر يف زوال احلضارة
ف ي والظلم والتعسبقإمنا الرق والعبودية والصراع الط. انية نفسها خالل أجيال طويلة متعاقبةا اإلنس
  .كلّها كانت مصائب أوجدا اإلنسانية لنفسها فتخبطت فيها وأصبحت من مآسيها... االجتماعي

مادي  يولكن احلرب ختتلف عن هذه املصائب مجيعها كوا السبب األساسي لكل تدهور اجتماع
  .روحي على وجه اخلصوص فرضه اإلنسان على نفسه خالل فقرات تارخيية املختلفةو

والواقع أنّ احلرب مل تتمكّن من احلضارة إال عندما بدأت اتمعات املتحضرة تطمع إىل التوسع أكثر 
ينخر  فأكثر، وذلك باستعباد أكرب قدر من البشر وجعلهم وقودا هلا، فتحولت القوة العسكرية إىل سرطان

  .جسد احلضارة
  ن توينبـي ذلك ؟ يبيفكيف 

  
  
  
  
  .38ص،  ؛املصدر السابق -1
  .175، دت، ص، 3اخلوري يوحنا احللو، دار املشرق، بريوت، لبنان، ط :اعترافات القديس أوغسطني، ترمجة ؛القديس أوغسطني -2
  .91 -90، ص ص، فلسفة وايتهيد يف احلضارة ؛جونسون -3
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          :عسكرية و سقوط احلضارةالتقنية ال 3-1
  

يتحدث توينيب كغريه من الباحثني عن التقنية العسكرية كثريا، غري أنّ السؤال الذي يطرح نفسه هنا، 
إمنا بالدور الذي تلعبه يف حلوهلا حمل الدين وبالتايل تؤدي إىل هز كيان . ال يتعلّق باملقصود بالقوة العسكرية

فول، ويرجع ذلك إىل أنّ توينيب يبغض احلرب يف بناء احلضارة، فلم يرجع ذلك احلضارة والسري ا حنو األ
  البغض ؟

أنّ احلروب وكل أنواع املقاتلة، قدمية قدم الزمان ووجود اإلنسان، وأساسها انتقام " ابن خلدون"يرى 
ب هذا كانت احلرب وهو أمر طبيعي يف البشر ال ختلو عن أمة وال جيل، وسب« حيل مقام انتقام، وقد

للملك وسعي يف غضب دينه، وإما له وللّلاالنتقام يف األكثر، إما غرية ومنافسة، وإما عدوان، وإما غضب 
إا تزيد حدة بقدر ما يتعمق العدوان بني الشعوب حىت تصل إىل املستوى األخري مستوى القطيعة . 1»متهيده

  . 2الدائمة 
 تقوم حبروب دفاعية أو هجومية كانت وال تزال أحد إنّ القوة العسكرية املتمثّلة يف اجليوش اليت

األسباب املباشرة يف زوال احلضارات أو قيام أخرى على أنقاض سابقاا، فاإلمرباطورية الرومانية مثال جمرد 
  .3" اإلسكندر"مرحلة يف ايار املدنية اليت أعقبت 

ستوى العسكري، نظرا لالعتماد على ذلك أنّ عصر اإلمرباطورية بالذات شهد أكرب اإلجنازات على امل
  .احلمالت العسكرية بالدرجة األوىل يف دوام التفوق

 –و املعاصرة–والدليل على ذلك يف موقف توينيب، إذ يرى أنّ احلرب منذ القدمي وحىت األزمنة احلديثة 
ابرة اليت غزاها  إذ مل يستطع أي من الشعوب الغ. تعترب شرا ال بد منه، كيوم قيامة مثال أو كوباء خطري

  .مثال أن ينظر إليها بغري هذا املفهوم vikings الفايكنغ
إذ ال شيء يوضح توينيب، كان يفرق الغزوات واهلجمات املفاجئة عن هجوم اجلراد أو تفشي وباء 
قاتل، فنتيجة هلذا رأت مثل تلك الشعوب أنه من الطبيعي إذا اعتبار شخص مثل شارملان، مثريا لإلعجاب، 

  .4 فيتوجب بذلك احترامه وطاعته مبا أنه قادر على محاية شعبه إذا مرت به ظروف مماثلة
وهذا يعين أنّ الدافع للحرب ميكن أن جند له تربيرا، غري أنه ال ميكننا بأي حال من األحوال إغفال 

  .حجم الدمار الذي كانت وال تزال تسببه حىت يومنا احلاضر

                                                
  .284-283، ص ص، ؛ ديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكربرمحان ابن خلدونعبد ال -1
  .88، ص، ؛ ثقافتنا يف ضوء التاريخعبد اهللا العروي -2
والتعليم، القاهرة، مصر، دط،  يةبد بكري خليل، جلنة التأليف والترمجة والنشر، وزارة الترحمم: فكرة التاريخ، ترمجة ؛دنجووكولن .ج. ر-3

  .294، ص، 1961
  .23حرب وحضارة، ص،  ؛آرنولد توينيب -4
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ترمون احملارب، ويعطون له مكانة مهمة يف اتمع ال بل يف احلضارة فقد كان وال يزال الناس حي
إذ كانت مهمة اجلندية حىت القرن التاسع عشر، املهنة املبجلة عن سائر املهن، مبا أا املهنة الوحيدة . بأكملها

الحتالله  Chevalier. 1ارس لذا نعت السيد احملترم بالف. اليت ميكن للسيد احملترم االخنراط فيها وندر حياته هلا
  .مرتبة مرموقة من الوجهة اإلنسانية

ومبا أنّ اخلوض يف احلرب يتطلّب درجة من التطور العسكري، فال بد للحضارة من التقدم أوال يف 
أن احلرب قد « :أمكننا أن نقول –احلرب –هذا اال حىت تستطيع الدخول يف هذا النوع من ااات 

  . 2»ة احلضارة، ألنّ إمكانية أي حرب تفترض حدا أدىن من التقنية والتنظيم والثرواتتكون فعال ابن
إنّ هناك صلة وثيقة بني التقدم اآليل وبني احلرب، والدليل على ذلك أنّ أكثر اآلالت تقدما وأسبقها 

لتقنية العسكرية وإنّ التقدم التكنولوجي خيطو يف خدمة ا. يف الزمن هي اآلالت اليت استعملت يف احلروب
  .خبطوات أسرع كثريا من تلك املكرسة خلدمة السلم العاملي

وإنه ما من شك أبدا أنّ اتساع نطاق احلروب احلديثة واملعاصرة، مرتبط ارتباطا واضحا بالتطور 
كرية وبني ومعىن ذلك أنّ العالقة بني التقدم اآليل والناتج عنه تقدم التقنية العس. العلمي والتقدم الصناعي

  .3احلرب ليست بعالقة عارضة، بل إا متتد ألصول الظاهرتني وجذورمها بالتحديد
فاألوىل استعمال  )*(بالتكتكة والسطرجة" عبد اهللا العروي"وما يسميه توينيب التقنية العسكرية، يسميه 

  .4اجليوش يف امليدان والثانية استعمال نتائج املعارك واإلفادة منها 
كبقية الشرور ال تبدو يف البداية غري حمتملة، إذ تقوم باستدراج اإلنسان إىل الدرجة اليت لكن احلرب 

  .5ال ميكن له فيها فيما بعد العودة إىل الوراء
، لذلك ال يتبين 6وإن قال البعض مبشروعيتها، إال أم اشترطوا لذلك أن ال تتجاوز حدود الرمحة 

، باعتبارها جتربة ميكن لإلنسان استخالص الدروس 7ا بدت ضرورية خطرها يف البداية، فرغم قسوا إال أ
  .منها لفائدة اإلنسانية

  
  

                                                
  .الصفحة نفسها السابق؛املصدر  -1
  .08ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .157، ص، اإلنسان واحلضارة ؛فؤاد زكريا -3

  .Tactique et stratégieمن تكتيك و إستراتيجية  (*)
  .96سابق، ص، املرجع ال ؛عبد اهللا العروي -4
  . آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، الصفحة نفسها  -5
  .292، ص، سوسيولوجيا احلضارات القدمية ؛صالح مصطفى الفوال -6

7- DANIELOU (Jean) et MARROU (HENRI), Nouvelle Histoire de l’Eglise, Des 
Origines à Saint Grégoire le Grand, p. 367. 
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. ويف احلقيقة مل تظهر احلرب أشداقها اخلفية، إال عندما استعمل اإلنسان أخيه اإلنسان كوقود للحرب
  .1ن واملخططني لقيامها ذا تصبح احلرب سرطانا ينخر جسد اجلميع سواء أكانوا من ضحاياها أم من املدبري

ويتجلى لنا هذا بوضوح، عندما بدأت اتمعات املتحضرة تطمح أكثر فأكثر للتوسع الذي ليس له 
قد يكون باإلمكان تعريف « :عن طريق العسكرية وهو ما يشري إليه توينيب بقوله –وإن انتهت األرض –اية 

قت الذي كفّت فيه احلرب عن أن تكون ضرورة العسكرية بأا ممارسة احلرب من أجل احلرب يف الو
  .2»اجتماعية وعن أن تعترب كذلك

فقد تعب التاريخ اإلنساين مما استنفدته احلروب اليت ال أول وال آخر هلا، وإن كان انتشار القدرات 
ألسلحة العسكرية جاء نتيجة للتطور االقتصادي واالجتماعي الكوين، مبا أننا نلحظ اليوم االنتشار السريع ل

  .إذ من شأن هذه العمليات أن ال تتوقف ائيا وتظل يف االستمرار. على أنواعها
، سوف يكون هو الوحيد القادر على أن يتدخل عسكريا يف أي "هنتنغتون"فالغرب املسيحي يؤكّد  

اجلوية القادرة على مبا أنّ الواليات املتحدة األمريكية فقط هي اليت تستحوذ على القوة . منطقة من العامل تقريبا
فهذه هي العناصر الرئيسية للوضع العسكري للواليات املتحدة كقوة «استهداف أي جزء على األرض،

  .3»كونية وللغرب كحضارة مسيطرة يف العامل
إنّ هذا املثال يبين لنا بوضوح منوذجا عصريا عن قوة عسكرية جبارة تقود حروب العصر كيفما 

هذا كلّه بذكره ملوقف القائلني بالدور اإلجيايب اليت تلعبه احلرب يف بناء احلضارة  ويرجع توينيب خلفية. شاءت
 )Mussolini )1883-1945" موسوليين"حيث يستند إىل ما قدمه . والذي غذى فكرة ضرورة استمرارها

رب إنّ احل« :، يقولEncyclopédia Italianaيف تعريفه للحرب يف إحدى مواد اإلنسكلوبيديا إيطاليانا 
وحدها هي اليت تفجر طاقات البشرية وترفعها إىل آخر حد وهي اليت تكلل بالغار الشعوب اليت متتلك 

  .4»فضيلة مواجهتها وجها لوجه
  
  
  
  

                                                
  .08رب وحضارة، ص، ح ؛آرنولد توينيب -1
  .24ص،  ؛املصدر نفسه -2
  .298، ص، إعادة صنع النظام العاملي...صدام احلضارات ؛صموئيل هنتنغتون -3
  .27املصدر نفسه، ص،  ؛نقال عن آرنولد توينيب -4
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ومعىن هذا أنّ احلرب هي الدعامة الرئيسية، اليت جيب أن تقوم عليها احلضارة ال بل هي العامل 
حساس بالتفوق العرقي ورهان القوة، معايري محلت شعارها الفاشية ففكرة اال احليوي واإل. الرئيسي لدوامها

Fascisme )*(ويرها .  
وهي ذاا املعايري اليت يستند إليها الغرب يف االستعمار، إذ تعد الصورة الواضحة والصرحية ملا ختفيه 

مثال ليست بدعة أملانية إمنا  )*()*(وسيبقى التاريخ شاهدا على أنّ العنصرية النازية . الدول الغربية االستعمارية
مع هذا فإنّ توينيب يرى أنّ هذا الزعم يف احلقيقة، عبارة عن وهم ألناس متعطشني  .1ظاهرة غربية بامتياز

ألم حمرمون من أي غذاء روحي آخر، كالطفل الضال «للفضائل اليت تأتيهم عن طريق الفضائل العسكرية، 
وقبل أن  .2»ه عن طيب خاطر باألوساخ اليت تقتات ا اخلنازيرالذي حرم الغذاء اإلنساين فمأل بطن

  .نتحدث عن احلرب يف احلاضر فلنرى كيف حلّل توينيب ظاهرة القوة العسكرية يف احلضارات القدمية

                                                
وهدف الفاشستيني . د أسسها موسولييناملقاتلني، ق Fascio" حزمة"أو الفاشستية سياسة احلزب الفاشسيت اإليطايل، وتعين : Fascismeالفاشية  (*) 

وال تقول باحلرية املطلقة بل تقول حبرية . فال شيء خارج سلطتها املطلقة، تسخر الرعية وتدعي العمل لصاحل كل فرد فيها. األول هو حتقيق عظمة الدولة
وما . فها مع النظم الدميقراطية املدافعة عن احلرية الشخصيةو هذا هو أصل خال. الفرد يف الدولة أي عندما تكون الدولة حرة يكون كل مواطن فيها حرا

ة والنظم الشخصية يف نظر الفاشستيني إال تسخري الدولة ملصلحة الفرد، فالفاشستية إذا هي الطريق الكفيل بتحقيق عظمة الدولة، بينما الدميقراطي احلرية
وما الدولة إال الرئيس أو . ل نظام مغاير للفاشستية ال يهيئ أمة نشيطة مستعدة للكفاح والتضحيةالربملانية تعرقل أعمال الدولة و تعيق تقدمها و منوها، وك

 - أطع - آمن: لذلك جعل شعار الفاشسيت. ، طاعته واجبه ألا الطاعة للدولة، ومبا أنه معصوم عن اخلطأ كانت الطاعة له عمياء ال واجبة فقط"الدوتشي"
ملعلومات أكثر راجع لبيب عبد الستار، أحداث القرن العشرين، دار املشرق، . استبد احلزب الفاشسيت بسياسة إيطاليا ومن نقطة االنطالق هذه. كافح

  . 62- 61، ص ص، 1979، 3بريوت، لبنان، ط
  .125-124إدريس هاين؛ حوار احلضارات بني أنشودة املثاقفة وصرخة اهلامش، ص ص،  -1

أما قوله بالعنصرية فلم يكن . العنصرية والوطنية: فقد ركّز على نقطتني أساسيتني. أفكار حمددة وبرنامج عملكان هلتلر : Nazismeالنازية  (*)(*)
 Houstonو  VACHER DE LAPOUGEو  GOBNEAUمن مثل (مستحدثا بل سبقه إليه كثريون منذ القرن التاسع عشر 

Stewart CHAMBERLAINرب أملانيا  أتاحت للمفكر بروك ، غري أنّ الروح النازية اليت زرعها هتلر عBRUCK  أن يبلور يف كتابه
. ونيتشه وما ركّزوا عليه من سعي للتفوق FICHTEكل الصفات العرقية اجلرمانية، مستوحيا من عباقرة أملانيني أمثال هيجل وفيشت " الرايخ الثالث"

ويف عقيدة النازيني أنّ العرق األبيض هو األمسى، .  توجيه الرأي العام األملاينيف) املسؤول عن التوجيه(وصادف ذلك هوسا لدى األملانيني أفاد منه غوبلز 
أما الشعور الوطين فقد أثاره هتلر عندما راح يضرب على وتر  .وأمسى ما يف فروعه العنصر اآلري، فال يتوفّر الدم اآلري النقي إال يف اإلنسان اجلرماين

وينسب إليها أمر إذالل األملانيني بعد أن كانت هلم أجمادهم الغابرة، مث ينتقل إىل " فرساي"وىل، يتهجم على معاهدة اهلزمية العسكرية يف احلرب العاملية األ
د ومل يقف هتلر عن) ماركس(إثارة التقاليد املاضية ومهامجة الدميقراطية، والنظام الربملاين احلر، والشيوعية وحرب الطبقات ألا بدعة يهودية قال ا يهودي 

أنظر لبيب عبد . هذا احلد، بل تنكّر للمبادئ اإلنسانية أيضا عندما شجع على القتل واجلشع واحتقار الناس، مستسيغا كل الوسائل للوصول إىل هدفه
   . 70- 69الستار، املرجع نفسه، ص ص، 

  .   آرنولد توينيب؛ املصدر السابق، الصفحة نفسها -2
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هو مثال الرجل القوي املسلح،  )*(Assourففي حتليله للرتعة احلربية األشورية مثال، رأى أنّ آشور 
وبالتايل فهو يشعر باألمان طاملا أنه . ي الوسيلة الوحيدة حلمايته من أي خطر خارجيولكن قوة تسليحه ه

لكن مبجرد ظهور من هو أقوى منه فإنّ هذا األمان يتحول إىل خوف ودمار، مثال ذلك يف . متمتع ذه القوة
 614شعبها بني عامي  مما أدى إىل زوال الدولة اآلشورية وزوال... الواقع هو تدمري آلة احلرب اآلشورية

واليت لعبت دورا . وذا امنحت تلك اموعة العريقة اليت يبلغ عمرها أكثر من ألفي عام. دقبل امليال 610و
  .1هاما حامسا يف جنوب غرب آسيا طيلة قرون من الزمان 

اجتاحوا اإلمرباطورية «الذين  macédoniensوما حدث لألشوريني حدث كذلك للمقدونيني 
ية وأبعدوا حدودهم حىت وصلوا إىل اهلند يف السنني اإلحدى عشر اليت تلت اجتياز اإلسكندر لبحر الفارس

هوا السالح بعد قليل إىل صدور بعضهم بعضا، خالل األربعني سنة اليت مرت بعد موت إجيه، مث كيف وج
لك م، وذ.ق 281عام  Coroupédianيف   Lysimaque، وانكسار ليزماك 323اإلسكندر عام 

  .2»بعنف ال مياثله إال عنف يف إنشاء إمرباطوريتهم أيام اإلسكندر الكبري
ومثلما هو . )*(وهو ما جنده لدى بقية الشعوب واألمم اليت اهتمت بالقوة العسكرية قبل كل شيء

ته احلال بالنسبة للشعوب القدمية هو كذلك بالنسبة للشعوب احلالية، فاملعسكر الشيوعي كان سبب اياره قو
، ولكن اخلطر ال يأيت هذه املرة من أية قوة غري ءوجنسنا اليوم قد أصبح مرة أخرى مهددا بالفنا«العسكرية 

مثال ذلك التخوف  .3»فاإلنسان أخطر حيوان عاش على هذا الكوكب...  بشرية وإمنا من اإلنسان ذاته
  .4العاملي الرهيب من احلرب الذرية اليت من شأا أن تنسف كل شيء 

وهذا تأكيد على أنّ احلرب ليست أكثر من سرطان، مهما أطال البقاء عند صاحبه فسيؤدي حتما إىل 
وفاته، وكذلك األمر بالنسبة للحضارة، فبقدر ما يبدو لنا أنّ احلرب تساهم يف بناءها فإا يف النهاية تقودها 

اليوم تفادي ما  فالدول الغري غربية، حتاول. إىل االيار يف اللحظة اليت تسقط فيها كل مقومات البناء األخرى
حصل عرب التاريخ باستخالص الدروس  والعرب ملواجهة خطر الغرب املسيحي واحلضارة اليت تويل جانبا مهما 

  . للعسكرية، رغم قيامها على العلم و التكنولوجيا

                                                
  .سومريةله احلرب يف احلضارة الإ )*( 

  .65املصدر السابق، ص،  آرنولد توينيب؛ -1
  .88ص،  ؛املصدر نفسه -2

  .انظر الفصل اخلامس من كتاب حرب وحضارة، ففيه أمثلة أخرى كثرية عن خسارة القوة العسكرية (*)
  .51من الشرق والغرب، ص،  ؛آرنولد توينيب -3

193. ., pistoireHL’TOYNBEE (Arnold),  -4  
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مد على أسلحة الدمار إنّ هذه الدول اليوم تنظر بوضوح لنتائج حرب اخلليج وترى أنه ال بد أن تعت
الشامل ووسائل استخدامها فال حرب مع الغرب إال بعد أن تتمكن من اكتساب هذه التكنولوجية، وهو احلال 

 .يف إقحام بالده يف هذه احلرب )2007-1937(" ام حسنيصد"أخطأ  بالنسبة لكوريا الشمالية واهلند، وإنّ
النظام   اسة القوة وأكثر من ذلك تثبت ميال حنو انقسامفاألسلحة النووية يف الوقت احلاضر، تعزز من سي

  .1العاملي، وهكذا أصبح دورها بالنسبة للغرب يف عـامل ما بعد احلرب الباردة عكس ما كان عليه أثناءها
إنه يف عامل ما بعد احلرب البارة فإنّ الواليات املتحدة مل جتار القوة العسكرية «":نهنتنغتو"يقول 
  .2»داؤها احملتملون هم الذين قد حيصلون على األسلحة النوويةعالتقليدية وأ

 ةوعلّ كل هذا يعود إىل حلول احلرب حمل الدين يف اتمع الغريب بصورة خاصة، واستبداهلا بالقو
  .العسكرية مبا أنه ال حديث إال عن ما وصل إليه هذا اال من التقدم

العامل حبسب األحالف وليس اعتمادا على منطق النظم  فالعقيدة األمريكية تكيل مبكيالني، وتصنف
فاحلرب يف احلقيقة مل تعد حربا بذاا فهي ختضع لسلطة أكرب  .3والقيم واألخالق واملعاين اإلنسانية املنشودة 

من سلطتها، تستخدمها كوسيلة لتحقيق هدف معين وتلك السلطة هي السياسة اليت تتحكّم يف شكل وهدف 
العسكريون عرب العامل، قاموا بوضع صورة متخيلة لدرجات العنف البشري،  لونفاحمللّ .4ط احلريبووسائل النشا

ابتدءوها بأعمال وأشكال احلرب احملدودة إىل احلروب األوسع اليت تتضمن قدرات عسكرية كبرية، وصوال إىل 
ح الضعيف، إال أنه شكل من أما عن اإلرهاب، قضية العصر، فهو معروف تارخييا بأنه سال. احلرب النووية

وقد أحدثت ذلك فعال منذ . 5أشكال احلرب، فبمقدور قلّة من اإلرهابيني أن حتدث عنفا وتدمريا شاملني
قد حدد اجلبهات اليت سيتعامل معها وهي " بن الدن"ذلك أنّ  .2001اهلجمات يف احلادي عشر من سبتمرب 

وعلى العامل املسلم . لعامل يف نظره هي العدو األمريكي والصهيويناألعداء واألصدقاء، فاخلارطة املتحكّمة يف ا
إن كان مسلما حقا أن يواجه التحالف بني الصليبية العاملية واليهود لذا وجب قتاهلم يف نظره يف أي مكان 

  .6فوق األرض ألا حرب مقدسة 
لنعوم "على ذلك بقول  يرى أنّ تاريخ أمريكا هو تاريخ اإلرهاب، مستدال" إدريس هاين"غري أنّ 

لقد قمنا حنن األمريكيني، منذ حوايل مائيت سنة بطرد أو « :)- Chomsky Noam )1928" تشومسكي
وخربنا مناطق يف الكراييب . تصفية مواطنني أهايل البالد أي ماليني األشخاص وغزو نصف املكسيك

                                                
  .299 -298، ص ص، إعادة صنع النظام العاملي...صدام احلضارات ؛ل هنتنغتونصموئي -1
  .299ص،  ؛املرجع نفسه -2
، 1حسني الشيخ، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط: والرجل األخري، ترمجة اية التاريخ ياما؛فرنسيس فوكو -3

   .32، ص، 1993
  .88، ص، يف ضوء التاريخثقافتنا  ؛عبد اهللا العروي -4
  .300املرجع نفسه، ص،  ؛صموئيل هنتنغتون -5
، مايو 1دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط ،الدين يف الثقافة والثقافة يف الدين: سعرش املقد ؛عبد اهلادي عبد الرمحان -6

  .79، ص، 2000
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ة الثانية، زدنا من سيطرتنا على العامل وبعد احلرب العاملي... وأمريكا الوسطى واجتياح هاييت والفيليبني
وكانت احلرب جتري . تقريبا) بفتح النون(لكن دائما كنا حنن الذين نقتل . بالكيفية اليت يعرفها اجلميع

وليس هذا فحسب إذ يعترف تشومسكي اعترافا صرحيا بضلوع أمريكا يف صناعة . 1»خارج ترابنا الوطين
بية ودعمها ويف اعتماد زبانية االستبداد والطغيان يف العامل وتسليطهم اإلرهاب ويف تشكيل املنظمات اإلرها

  .3مبا أا يف رأيه قد استباحت اتمع املدين يف العراق ومازالت ختربه 2على شعوم
وإن . وعلى ضوء هذا التحليل نستطيع أن نقول أنّ الدين ال الثروات والغنائم هي الدافع للحرب

ة األمريكية قد دافعت عن تدخلها يف العراق حبجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل كانت الواليات املتحد
إال أننا نرى أنّ هذه احلرب . وإن كان العامل يرى أا فعلت ذلك بغية االستيالء على أكرب آبار النفط يف العامل

يف وسط  العامل اإلسالمي  دافعها ديين، هو القضاء على الدين اإلسالمي يف حد ذاته أو إحداث بؤرة صراع
وكذلك من أجل . من شأا خلخلة كيان الدين اإلسالمي وهز أسسه بالتحريض على الصراعات الطائفية

فالباعث . حماولة حمو جزء من التاريخ احلضاري العاملي وهو حضارة بالد الرافدين، أعرق حضارات اإلنسانية
مناطق كثرية غنية يف العامل، لكن اإلسالم هو الذي يشكّل  إذا على احلرب هو دافع حضاري ديين، وإال فهناك

  .أكرب األخطار على احلضارة املسيحية الغربية لذا وجب حتين الفرصة للقضاء عليه يف عقر داره
أنّ التطور التكنولوجي الغريب بأنظمته الصناعية خاصة، ليس هو السبب احلقيقي " فؤاد زكريا"ويرى 

ذي تسببت فيه احلروب املتالحقة، إمنا يعود اخلطر األكرب إىل نوع العالقات االجتماعية احلضاري ال التدهوريف 
فلو نظّمت هذه العالقات تنظيما عادال ألصبح يف مقدور املواطن الغريب أوال ومن مثّ . اليت تشوب هذا اال

ويبلغ آفاقا مل يكن «الرقي  العاملي ال أن حيفظ حضارته من االيار فحسب، بل يف أن يتدرج ا يف درجات
  .4»يطوف بذهنه أنه سيبلغها يف يوم من األيام

عن مكان  )Etienne Henri Gilson )1884 -1978" إتني جلسون"ونتساءل بعد كل هذا مع 
ودوره يف توقيف ... احلب املسيحي املنشود يف احلضارة املسيحية الغربية احلالية، وعطفه على الشعوب املقهورة

فاملرء، حسب املعطيات  .ألقل التنقيص من شدة الصراعات اإلنسانية املؤدية إىل احلرب واالقتتالأو على ا
الواقعية، ال يستطيع أن يسعى إال وراء سعادته الشخصية، فال شيء يرضيه ويكفيه، فمن ميلك ضيعة واسعة 

ل لذة بشرية مرغوبة فك...مثال ال يقتنع بذلك احلد بل يسعى إىل ضم ضياع أخرى جديدة إليها وهكذا
  .5ولكنها ليست بكافية أبدا 

                                                
  .123، ص، اقفة وصرخة اهلامشحوار احلضارات بني أنشودة املث هاين؛إدريس  نقال عن -1
رمي منصور األطرش، دار الفكر، دمشق، سوريا،  :اإلرهاب واإلرهاب املضاد، ترمجة :احلادي عشر من أيلول 9 -11نعوم تشومسكي؛  -2
  .11، ص، 2003، 1ط
  .107املرجع نفسه؛ ص،  -3
  .159، ص، اإلنسان واحلضارة ؛فؤاد زكريا -4
  .336، ص، 1996، 3إمام عبد الفتاح إمام، مكتبة مدبويل، مصر، ط: سيحية يف العصر الوسيط، ترمجةاتني جلسون؛ روح الفلسفة امل -5
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توينيب باب التفاؤل واألمل يف أن تسهم احلرب ولو جبزء يسري يف بناء احلضارة وهو ما  لكن ال يغلق 
إنّ احليوانات ال تقوم باحلرب ولكن البشر يقومون ا، وسيعكف عنها أحفادنا عندما « :يتضح يف قوله

لقد خلقت احلرب اليت عودنا ... كما يدعو غوتة ونيتشه  Surhommeملتفوق يصلون إىل مرتبة الرجل ا
  .1»عليها التاريخ ذات يوم ومرت يف طور الشباب وهي اآلن تشري حنو الشيخوخة

فإذا روض العقل الرغبات وامليول اإلنسانية، حصل اإلنسان على الفطنة ومتكّن من تطهري نفسه من 
  .2ي وأصبح مبوجب ذلك حكيما كل معارضة للقانون األخالق

ولكن الدعوة إىل اإلسالم تصادف عقبة فعلية يف طريقها عندما جتد الدول الداعية للسلم العاملي اليوم 
  .3حتت رمحة الرغبة املدمرة للدول اليت تستثريها الرتعات العسكرية 

ان حقبا أخرى من التجارب وخنلص إىل أنّ تفاؤل توينيب يبقى قائما، ولكن ليس إال بعدما جيتاز اإلنس
اإلنسانية ليصل إىل ما يسمى بالسالم العاملي، ولكننا انطالقا من املعطيات احلالية نستطيع أن جنزم أنّ ذلك لن 

  .حيدث إال يف آخر الزمان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .31حرب وحضارة، ص،  ينيب؛آرنولد تو -1
، ص، 2004، 1بريوت، لبنان، ط، ر الفكر الديين الغريب يف األسس والتطبيقات، دار اهلادي للطباعة والنشر والتوزيعتطو ؛حسن حنفي -2

191.  
  .09املصدر نفسه، ص،  ينيب؛آرنولد تو -3
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             :الغربية املسيحية يف احلضارة احلرب -3-2
  

ه القوة العسكرية واحلرب عموما يف زوال احلضارة وتدهور بعدما حتدث توينيب عن الدور الذي تلعب
احلروب الدينية واحلروب : خباصة اجلانب الروحي منها، يتحدث خباصة عن نوعني من هذه احلروب مها

  .القومية
فهل هذان النوعان من احلروب يلعبان نفس الدور الذي تلعبه احلرب بشكل عام وبالتايل يسهمان يف 

أم أنّ األمر على خالف ذلك، وبالتايل تستثىن احلروب الدينية والقومية خباصة . ال من بناءهاإسقاط احلضارة بد
  من األدوار السلبية للحرب ؟

 حرب وحضارةإذا عدنا لكتابات توينيب، جنده يتصدى لإلجابة عن هذا التساؤل خاصة يف كتابه 
  .الذي يتحدث فيه عن احلروب وصانعيها

هام لعرض تلك احلقب املريرة اليت لعبت فيها احلروب الدينية والقومية أدوارا فتاريخ اإلنسانية مصدر 
  .حامسة من حيث فائدا أو ختريبها هلياكل احلضارة

وتاريخ احلضارة املسيحية الغربية على وجه التحديد يوضح لنا أنّ هذا النوع من احلروب ونقصد به 
  .روب املعاصرة إال مرحلة متقدمة منهالدينية، قد تدرج من حيث القوة وال تشكّل احل

   .1فاحلروب الدينية، هي حروب اختذت من الدين شار إلخفاء ما انطوت عليه من مطامع وأغراض
يرى توينيب أنّ التاريخ احلريب للحضارة الغربية يف العصر احلايل هو عبارة عن جمموعة حروب متتابعة 

إنّ أوىل هذه احلركات كانت «: فها ومراميها، يقولومتقطّعة ختتلف عن بعضها البعض باختالف أهدا
احلروب الدينية اليت بدأت يف القرن السادس عشر ومل تنته إال يف القرن السابع عشر أما الثانية، فقد بدأت 

  .2»مع احلروب القومية يف القرن الثامن عشر وال تزال مستمرة حىت أيامنا هذه
هي أخطر املغامرات اليت أقدم عليها احملاربون املسيحيون،  )الصليبية(والواقع أنّ احلروب الدينية 

ومبا أنّ مراكز احلضارة قد كانت تشع من العامل اإلسالمي . باحتالهلا مكانة مهمة يف تاريخ العصور الوسطى
فقد كان من نتيجة هبوب . خاصة، يف حني كانت أوروبا حتت سيطرة النظام اإلقطاعي Byzanceوبيزنطة 
 القرن الرابع عشر أن اختفى يف أوروبا ما سبق هلا وأن اشتهرت به يف)*(Croisadesب الصليبية ريح احلرو

                                                
السيد الباز العريين، دار الثقافة : احلرب األوىل وقيام مملكة بيت املقدس، ترمجة: تاريخ احلروب الصليبية، اجلزء األول ؛ستيفن رنسيمان -1

  .05، ص، 1967، 1بريوت، لبنان، ط ،للنشر والتوزيع
  .14، ص، حرب وحضارة ؛آرنولد توينيب -2

  .م1270م حىت سنة 1095لسلة محالت مسيحية من أجل السيطرة على األراضي املقدسة، وامتدت عرب مثاين مراحل منذ سنة س(*)
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بداية احلركة الصليبية من سيطرة الروح الدينية والتفكري يف احلياة األخروية وسيطرت عليها العلمانية والدنيوية، 
  .1 لتنصرف بذلك إىل دراسة القانون والفلسفة

لألماكن املقدسة ومل يلبث هذا  pèlerinageشر ازدياد نشاط حركة احلج إذ بدأ يف القرن العا
حترص على  Papautéيف ذلك الوقت كانت البابوية . Guerre Sainteالنشاط أن حتول إىل حرب مقدسة 

ىل فدعت إىل حتول القتال إ. نبد احلروب الداخلية بني أمراء اإلقطاع لتوجيهها ضد من يعرفون بغري املسيحيني
  .أرض الشرق، بغية انتزاع األرض املقدسة من أيدي املسلمني

وكذلك ألنّ النظام اإلقطاعي يف حد ذاته نظام يدعو يف أساسه إىل التوسع وفرض السيطرة وقتال كل 
من يعترض هذين اهلدفني، لذا حرصت الكنيسة على تشجيع الفرسان األوروبيني على قتال املسلمني، حىت 

غري أنّ جناح الصليبيني . ارس نزعته احلربية ويف نفس الوقت ينال اخلالص ويتطهر من الذنوبيشبع بذلك الف
يف أول األمر يعود أساسا إىل ما اتبعه قادم من أساليب الغدر واخليانة، وتوظيف العمالء من سكان البالد 

 كانوا يستولون عليها رغم ما وكذلك إىل ما قاموا به من معارك طاحنة ومذابح مفجعة ضد سكان البالد اليت
  .2بدلوه هلم من األمان

سيطرت هذه احلروب على التاريخ الغريب مدة من الزمن، ويوضح توينيب أنّ الفترة الفاصلة بني  فقد
عبارة عن سلسلة من حروب معتدلة أشعلت نرياا مطامع «احلروب الدينية ونظريا القومية العنيفة، 

م بعد انتهاء حرب 1648اال عن ذلك يف أنّ بداية هذه احلروب يف أوروبا كان عام ويورد لنا مث، 3»امللوك
  .يف أملانيا )1648-1618(الثالثني عاما 

والغرض من عرض توينيب ملسار هذه احلروب املعتدلة اليت ال متتد كثريا ال يف املكان وال يف الزمان 
  .قومية املدمرتنيوبالتايل فهي حروب حمدودة، بعكس احلروب الدينية أو ال

  :يوضح لنا أنّ هذه احلقبة التارخيية هي مبثابة عصر االضطرابات الذي يسبق ايار احلضارة، إذ يقول
ال نستطيع أن نرى يف هذا اإلخراج إال فصلني تشكّل احلروب الدينية أوهلما، واحلروب القومية ثانيهما، 

زة لعصر من ة، أفليست هذه إذن إشارة مميوبني هذين الفصلني قامت سلسلة من احلروب املسيطر
  .4»االضطرابات الذي يسبق ايار اتمع ؟

ذا تكون حروب هاذين القرنني أكثر وحشية وعنفا من كل احلروب اليت سبقتها يف مجيع امليادين، 
  .5واليت جاءت بعد اكتشاف البارود وسيادته وتوسيع استعماله يف خمتلف أحناء املعمورة

                                                
  .ستيفن رنسيمان؛ املرجع السابق، الصفحة نفسها -1
  .7-6ص ص،  نفسه؛ املرجع -2
  .املصدر السابق، الصفحة نفسها ينيب؛آرنولد تو -3
  .15ص،  ؛املصدر نفسه -4

  .17 ص، ؛املصدر نفسه -5
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اليت سبقتها، لكنا كانت  ةجيوش احلروب الدينية مل تتعدى يف حجمها اجليوش إالقطاعي ومع أنّ
مل تعد تنظر إىل العدو كخصم عسكري بل تنظر إليه كوحش من املعسكر «أعنف منها ويرجع ذلك إىل أا

  .1»اآلخر
طبعت به هذه  كان العنف الفظيع الذي«وهذا ما يعكس بوضوح طابعها العنيف، البالغ التدمري، إذ 

  . 2»األحوال مجيعها احلروب الغربية يف القرن السادس عشر والسابع عشر
وكأنّ غرض توينيب من إيراد هذا التفصيل، هو تبيان أنّ احلرب ذات الطابع الديين هلا أثر فظيع يف هز 

سارها يف االرتقاء كيان احلضارة ال بل وإدخاهلا يف بوتقة من الصراعات الالمتناهية واليت تؤثر حتما على م
  .لتنحو ا إىل التدهور وااليار

رة كانت احلرب يف كل منهما واحلرب يف حد ذاا سفاكّة ومدم«فقد كانت هناك حربان عامليتان 
على شكل مل يعرف من قبل، لقد كان مثة سفك دماء يف تركيا ويف أملانيا ويف اهلند، ووقع عرب فلسطني 

كثرية اإلفريقية الوطنية يف جنوب إفريقيا احملن، وال تزال واحدة من احلروب وأصاب التبتيني واأل. ضحايا
  .3»الدينية قائمة يف أيرلندا بوحشية

وال يتوقف توينيب عند هذا احلد بل يوضح ذلك باملثل بالنسبة للحروب القومية كذلك، إذ يقول 
  .4»و ذريعتها، أقل مسوا وأكثر ماديةكانت أكثر هوال من احلروب الدينية ألنّ مرمى هذه احلروب أ«بأا

والظاهر من هذا أنّ االختالف بينهما كان على مستوى الرسالة اليت حتملها كلتامها، ولعلّ رسالة  
  .احلروب القومية الغربية انطالقا من موقف توينيب أكثر دناءة من نظريا احلروب الدينية

ة واليت شهد بدايتها القرن الثامن عشر واليت ال إذ يرى أنّ هذه الدورة األخرية من احلروب الطاحن
رت مت قوة اخلصوم وكبقد أوصلت العنف إىل أبعد حد بعد أن عظّ«يزال القرن العشرون يدفع مثنها، 

اإلمكانات اليت تسخر لتسيري آلة احلرب نتيجة للتصنن املعارك يف عاملنا ع واملوارد الطبيعية اهلائلة اليت متو
هذا املوقف املؤكّد على وحشية هذه احلروب دليل آخر برأينا على ما ينتظر هذه احلضارة إنّ .5»الغريب

  .املسيحية الغربية

                                                
  .18 ص، السابق؛املصدر  -1
  .الصفحة نفسها نفسه؛املصدر  -2

  .254اجلزء الثاين، ص،  ؛تاريخ البشرية -3

  .16ص،  ؛حرب وحضارة -4

  .18ص،  ؛املصدر نفسه -5
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يف حق " هتلر"ودليل ذلك، ما أحلق بأملانيا مثال يف العصر احلديث من دمار وايار جتلّى يف ما قام به 
ماله العسكرية على الوعد بالتمكّن من العلم ادعاؤه بشرعية أع" هتلر"هذا اجلزء من العامل الغريب، فقد أقام 

  .1واخلوض فيه إىل أبعد احلدود، لكن بدال من حتقّق ذلك انتشر اخلراب يف أملانيا وأوروبا بأكملها 
إىل احلد الذي ميكن من تدمري « :فهذه الدورات من احلروب الدامية قد وصلت اآلن، يقول توينيب

حتت تأثري شياطني أكثر خطرا بآالف املرات من الشياطني الذين كانوا اإلنسانية مجعاء، إننا اآلن واقفون 
فاآللة احلربية اليت فتكت بالصرب مثال وإن  .2»يتلبسون أجدادنا يف القرنيني السادس عشر والسابع عشر

 Milosevic" ميلوزوفتش"التقت مع مصلحة الشعب املسلم يف يوغسالفيا سابقا قصد التحرر من إبادة 
  .3هي ذاا اليت تبطش اليوم بالشعب العراقي املسلم )1941-2006(

ومنه نستطيع أن نقول أنّ احلروب الدينية قد خلّفت آثار تدمريية، إال أنّ احلروب القومية اليت خلفتها 
وإذا كانت هذه  .اختلفت عنها يف شيء واحد فحسب أال وهو زيادة عمق الدمار الذي أحلق باحلضارة الغربية

إا ... فإنّ احلروب املقبلة، النووية ـ تتصف بصفة جديدة متاما«ها تتصف بصفات معينة، احلروب كلّ
  .4»وإمنا السم القاتل الذي يقضي على املرض حقا ولكن بالقضاء على املريض ذاته... ليست دواء منعشا

احلضارة  ومع أنّ السالم أصبح ضرورة ال بد منها الستمرار احلضارة اإلنسانية بأكملها وليست
إننا ال نستطيع التأكيد بثقة على أنّ خرابنا « :، فإنّ توينيب يتحدث بلهجة تشاؤمية عندما يقول5الغربية فقط

إنّ هذا الشك الغامض يشكّل ... أمر واقع ال حمالة، ولكننا يف القوت ذاته ال نرى ما يثبت لنا العكس
  .6»تنا له مصريناحتديا ال ميكننا التهرب من مواجهته ويتوقف على مواجه

أن مين ... نرجو من اهللا« :فإميانه بدور الدين املميز يف إنقاذ احلضارة يظهر جليا يف دعاءه، يقول
  .7»علينا خبالصه إذا ما طلبناه مرة جديدة، برنة ندم وأسف وإميان

مبصري ففي هذا دعوة واضحة لعدم جعل احلرب هي دين احلضارة املسيحية الغربية لتمسكها الشديد 
وما عرض توينيب ملوضوع احلرب إال حماولة منه لتبيان النتائج الوخيمة الستبدال املسيحية . هذه احلضارة

إنّ للمسيحية دور هام يف مصري هذه . احلقيقية بالرتعة العسكرية احلربية وجعلها صفة احلضارة الغربية املميزة
فاحلروب الدينية والقومية واحلرب دين  .ن الغريب هلااحلضارة، لكن هذا الدور متوقف على توظيف هذا اإلنسا

  .احلضارة الغربية احلايل، مل تبين هذه احلضارة بقدر ما عملت وال تزال تعمل على دميها

                                                
  .123املرجع السابق، ص،  ؛إدريس هاين -1
  .19-18حرب وحضارة، ص ص،  ؛آرنولد توينيب -2

  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها ؛إدريس هاين -3

  .158فؤاد زكريا؛ املرجع السابق، ص،  -4
  .املرجع نفسه؛ الصفحة نفسها -5
  .19آرنولد توينيب؛ حرب وحضارة، ص،  -6
  .20املصدر نفسه؛ ص،  -7



 ية عند توينبي           المسيحية والحضارة الغرب                                                              ثـالفصـل الثال
 

 196

           :رـالنص رةـسك -3-3
  

إنّ أكرب خطأ ميكن أن يقع فيه جيش قوي أو دولة مسيطرة واملقصود من ذلك تقنية عسكرية متقدمة، 
أن تعيش يف حالة نرجسية فتنام على أجمادها وتستغرق يف اإلميان بعظمة وخلود انتصاراا، إذا مل يتبين هلا  هو

  .يف ذلك احلني أي قوة أخرى جماة
  فكيف يبين توينبـي ذلك ؟

غري أم مل ... فقد تركزت جهود األبطال عرب التاريخ حول اكتساب اد والطموح وإرضاء العقيدة
لوا من أجل رؤية نصرهم القريب أو من أجل أنّ طريقهم إىل ختليص جمتمعهم حمدود وواضح، إمنا كانوا يقات

  .Iliade 1واإللياذة  Odysséeيصنعون تلك األجماد لتخلد خلود األوديسة 
ضلّت هذه األجماد املوضوعة عرب حقب طويلة من التاريخ البشري مادة زمخة تتغذّى منها الشعوب 

  .ألن تؤمن بأنّ انتصارات أجمادها أبديةاليت تسعى 
إنّ أحد أكثر األشكال اليت تعلق مبأساة التطرف والقسوة « :يوضح توينيب هذا األمر ويقول
  .أي اإلميان الزائف بدوام نصرها. 2»والكارثة مشوال هو شكل سكرة النصر

إحلاق اهلزمية خبصم قوي واالستهانة  ولعلّ احملفز األول ملثل هذا الشعور يف نظر توينيب هو االعتقاد بأنّ
ليس يف إزالته من املعركة فحسب بل من الوجود أيضا، ينتج عنه إميان قوي بأنه مل يعد هناك أي قوة حاضرة 

  .تستطيع املواجهة والتحدي ليس يف تلك الرقعة من األرض فحسب بل يف العامل بأسره
فإنّ أوىل ردود الفعل عند . الرومانية على سبيل املثالومثال هذه اخلديعة الشعورية يف تاريخ احلضارة  

اجليل الذي عاش تلك املغامرة املدهشة، هو تصوره بأنّ تلك القوة املادية ال الروحية اليت متكّنت من بسط 
ومعىن ذلك يف نظرهم أا تشكّل . نفوذها على جزء مهم من العامل وحتقيقها لنصر تارخيي لن تقام من جديد

حماوال الرد على  )م.قHannibal )*()247- 182" هانيبال"، فربوز بطل مثل 3لكل احللول اإلنسانيةمفتاحا 
فمن . اجتياح الرومان لبالده جعلهم يهبون لتلقينه درسا تارخييا، هو أنه ال توجد قوة ميكن أن دد أمن روما

  .هذا املنطلق كان الرومان يردون على أعدائهم
ا الشعور، جعل الثمن الذي دفعوه يف األخري مكلّفا جدا وهو زوال اإلمرباطورية لكن متاديهم يف هذ

فاملنتصرون . إنّ هذا الدرس هو الذي ضلّ التاريخ يعيده من جيل إىل جيل. بأكملها من على وجه التاريخ
ار األخالقي مل يستطيعوا أن يفهموا أنّ هذه احلالة تشكّل الدليل على االنكس«:الرومانيون كما يرى توينيب

                                                
  .19شروط النهضة، ص،  ؛مالك ابن نيب -1
  .117املصدر السابق، ص،  ينيب؛آرنولد تو -2
   .119املصدر نفسه؛ ص،  -3

القائد الرببري العظيم الذي شن محلة عسكرية على روما، انطالقا من اسبانيا وعرب جبال اآللب، يوم كان جمرد التفكري يف :  Hannibalهانيبال  (*)
  . قبل امليالد 218وكان ذلك سنة . مواجهة روما ضربا من اجلنون
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الذي استطاع مهزوم احلرب هنيبعل أن يصيبهم به، إم مل ينتبهوا إىل أنّ العامل الذي انتصروا عليه كان 
أطالال وأنّ مجهوريتهم الرومانية املظفرة املنتصرة كانت مثخنة باجلراح أكثر من كل الدول اليت تألفت 

  . 1»منها
كرب اإلمرباطوريات يف العامل القدمي قد وقعت يف هذا اخلطأ، إنّ متثيل توينيب هذا يفند لنا كيف أنّ أ

وإن كان خطأ على مستوى العامل النفسي أكثر من ما هو على مستوى العامل املادي، أي أنّ املادة ليست 
د لق« :ويضيف توينيب. املتسببة يف اخلسارة، إمنا الشعور املبالغ فيه أو الزائد عن حده باالعتزاز بالنصر احملقّق

  .2»كانت أكرب املآسي، هي املأساة اليت سببوها ألنفسهم
ومعىن هذا، أنّ هذا االعتقاد املضلل هو الذي أودى بالطبقة الرومانية احلاكمة إىل اهلالك بعد فتح 

بعد سيطرم  )*(العامل اليوناين واالستيالء على ما أجنزته احلضارة اليونانية، وكان أيضا سبب خراب األيبرييني
وهو ذاته سبب نكوص اهليمنة . العامل اجلديد يف ما وراء البحار يف بداية األزمنة احلديثة من التاريخ الغريبعلى 

بأنّ مشس جمدهم يف أوجها  ون نصرحيس الربيطانيون الذين كانوا عند كل. 3الربيطانية يف كل من البنغال وكندا
   .4 ويزعمون أنها لن تربح مكاا
  :اد هذه األمثلة هو اإلثباتوغرض توينيب من إير

بأنّ اإلمرباطوريات املتتالية يف العصور الالحقة لعصر اإلمرباطورية الرومانية املظفّرة مل تستفد من ذلك الدرس 
  .تلك الدول العاملية القدمية ملثلgriserie de la victoire القاسي الذي لقّنته سكرة النصر 

بت أيضا بأنّ تطور التسليح الدفاعي خيلق ميال ال يقاوم لتسليح وال يتوقف توينيب عند هذا احلد، بل يث
  .مستمر ولكنه يؤدي دائما إىل عواقب وخيمة

، إذ أنّ هذه القصة تعطي Goliath" جالوت"ودليله على ذلك يف قصة سيدنا داوود عليه السالم مع 
ليح، فقد برهن التاريخ بأنّ اجلندي درسا قيما لألجيال القادمة حول سري املنافسة اإلنسانية يف ميدان التس

مل ميت نتيجة ملقالع داوود أو قوس Troieطروادة  Hector" هكتور"أو " كجالوت"املكسو بالدروع
  .5بل نتيجة اعتقاده الزائف بأنه القوة اليت ال تقهر Philoctète" فيلوكتاث"

ات التطور الدنيا على املادة فالفشل املتتابع لسالح احلارس يثبت أنّ الفكر ينتصر حىت يف مستوي«
  .6»الصرفة، إنّ هذا النوع من االنتصارات هو الذي يثبته مثال اإلنسان يف أعلى مستوى

                                                
  .املصدر السابق، الصفحة نفسها آرنولد توينيب؛ -1
  .الصفة نفسها؛ نفسه املصدر -2

   .االسبان والربتغال (*)
   .123آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، ص،  -3
  .25احلضارة يف امليزان، ص،  -4

5- TOYNBEE (Arnold), L’Histoire, p. 189. 
  

  .127آرنولد توينيب؛ احلضارة يف امليزان، ص، -6
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وجيش اخلليفة البغدادي  )*)(*()*(والفارسية )*()*(واملقدونية )*(فاملصائر املشؤومة للكتائب اإلسربطية
نالحظ كيف تغلّب الفارس املغويل من طراز ففي هذا اجليش بالتحديد . دليل واضح على ذلك )م1258(

ولكن ليس من اجلانب املادي " جالوت"داوود عليه السالم، أي بسيط التسلح على الفارس البغدادي من طراز 
إذ اعتقدت جيوش املسلمني أنه ال  .1فحسب إمنا كذلك من اجلانب املعنوي، وهو املهم أكثر حسب توينيب

  .رة اإلسالمية أوجها، فهذا االعتقاد هو الغالب احلقيقي لفرسان اخلليفة البغداديقاهر هلا بعد أن بلغت باحلضا
فقد أصيبت هي األخرى بسكرة  mongolsويواصل توينيب بأنّ األمر نفسه قد حدث جليوش املغول 

دت فقد اعتق. النصر ذاا عندما تبين هلا أنّ بإمكاا سحق مماليك سوريا ومصر كما فعلت مع جيش بغداد
مل « :بأنّ هزميتها هلذا اجليش دائمة ومعممة يف القريب العاجل على حلفائه، لكن جتهيزات هؤالء، يبين توينيب

تكن أحسن أو أسوأ من جتهيزات الفرسان العباسيني املسلمني الذين هزموا شر هزمية قبل سنوات قليلة يف 
نظامهم، وكانوا خاضعني لنظام كان سببا يف معركة ر بشري، ولكنهم كانوا يف تكتيكهم أمناء المسهم و

فسراب اخللود بدوام النصر من بسط نفوذ وسيطرة تامة هو  .2»االنتصار الذي أحرزوه على الرامي املغويل
ويف هذا قراءة واضحة ملستقبل احلضارة الغربية . السبب احلقيقي يف زوال ذلك النصر ذاته، عاجال أم آجال

إذ بإمكان الكرة نفسها أن تعود ومتس التفوق  .قبل التقنية العسكرية الغربية احلاليةاملسيحية أو باألحرى ملست
العسكري الغريب املهيمن على العامل حاليا، وإن بدأت معامل تزلزله تظهر مع تفاقم أزمات احلضارة الغربية مع 

ل ذلك الصني وروسيا وكوريا فاألسلحة النووية دد الغرب بشكل واضح، مثا .العامل وتعدد حماوالت ضرا
تعمل حاليا هذه الدول كلّها على توسيع مدى صوارخيها ومن احملتمل جدا أن . الشمالية وباكستان واهلند

ديدا مباشرا، إضافة إىل امللف اإليراين النووي احلايل والزوبعة اليت أقامها حول  3تصبح قادرة عل ديد الغرب
هذا التأليه الذي . 4»تـأليه هو سبب البالء، ال أية صفة من جوهر الشيءال«فـ .عملية ختصيب اليورانيوم

                                                
  .كيل املقدوينقبل امليالد، بنشوء التش 338إلغاؤها بضربة واحدة عام (*) 

  .قبل امليالد يف معركة بيدنا على يد آله احلرب الرومانية 168اهلزمية النهائية عام  (*)(*)
  .قبل امليالد يف معركة بيدنا على يد آله احلرب الرومانية 168اهلزمية النهائية عام  (*)(*)(*)

  .139، ص، السابقاملصدر  ؛آرنولد توينيب -1
  .140ص،  نفسه؛ املصدر -2
  .300، ص، إعادة صنع النظام العاملي...صدام احلضارات ؛صموئيل هنتنغتون -3
  .141آرنولد توينيب؛ املصدر نفسه، ص،  -4
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نلحظه اليوم يف متجيد احلضارة الغربية النتصاراا، وهو السبب الذي دفعنا للجزم بأا ستالقي نفس املصري أي 
  . مصري احلضارة الرومانية بعد اعتمادها على التأليه ذاته

ن يصل إىل درجة السكرة، وإال فقد وقّع شهادة وفاته واهلزمية هي وجممل القول أنّ النصر ال جيب أ
مبثابة نصر أويل ينبغي االعتبار منه وإال حتول إىل هزمية أبدية كما هو حال احلضارات والقوى العسكرية 

نظر  إنّ النصر الذي يعقبه استخفاف يف .السالفة الذكر واليت يتكفل التاريخ اإلنساين بعرض اياا املريرة
فتاريخ اإلنسانية يعرض لنا عهودا طويلة مل خيل منها . توينيب، ينتهي زمية ساحقة، وهذا ما ال خيدم احلضارة

ومن مثّ فإنّ صراع احلضارات لبعضها البعض هو السائد " هابيل"ألخاه " قابيل"قرن من الزمان، بدأت بقتل 
   .1اليوم، والدليل على ذلك اختالف هذه احلضارات

  :يـبتعق -
يف هذا الفصل والذي يتضمن موقف توينيب اخلالص من قضية دور  يف اإلجابة عن السؤال األساسي  

  .الدين املسيحي يف بناء احلضارة املسيحية الغربية
رأينا كيف قام التبشري يف الديانة املسيحية بنشرها خارج حدود حضارا املسيحية الغربية، وكيف 

 :وة السيطرة وبسالة النفوذ من التوغّل بعيدا يف داخل احلضارات األخرىجنح بوصفه عامال معززا من ق
وكيف حافظ على . املسيحية الشرقية واحلضارة العربية اإلسالمية واحلضارة اهلندية وحضارة الشرق األقصى

مما الصورة السطحية للتبشري رغم احتوائه على أهداف ومطامع غربية تبعد عن الرسالة الروحية بعدا كبريا 
إال أنه مكّن احلضارة الغربية من  .أسفر عن رفض املسيحية يف بعض املناطق من العامل من ذلك الشرق األقصى

، ولكن هذا ال يعين أنّ رجاالت اإلحاطة بالقارات اخلمس ومحل املثل والقيم الغربية إىل أبعد نقطة على األرض
اخلطرية من طرف ممثلي الديانة املسيحية بغية التبشري الت الفكر يف هذه احلضارات غافلون عن مثل هذه التوغّ

قلنا هلم  « :يف اجلزائر الذي قال" مولود بلقاسم نايت بلقاسم"بدينهم من ذلك املوقف الصريح والواضح ل
واتركوا أبتائنا لنا، وانه عمل نستطيع أن نقول أنه مشترك عندما ...  مرارا وتكرارا اعتنوا بأبنائكم

وقد أراد توينيب كذلك تبيني  .2»الكتب املرتّلة، فهو كسب لنا وربح يف نظرنا إطارأبنائكم يف حتافظون على 
القيمة واملكانة الكبريتني اليت من شأن التسامح والتعصب الديين املسيحي أن يوظّفاها لتقوية احلضارة الغربية، 

نا فعال من فعل الشيء الكثري إال أنّ كليهما قد سعى من أجل حتقيق هذا اهلدف سعيا كبريا ومتكّ ورغم أنّ
احتوائهما كما التبشري على أهداف أخرى حال دون اكتمال الصورة اجلميلة للمسيحية اليت أرادا أن يرمساها 

  .مع االعتراف أما دفعا احلضارة الغربية إىل األمام رغم اإلساءة للرسالة املسيحية يف حد ذاا. للعامل

                                                
  .19، ص، )العربية-اإلسالمية-اليونانية(يف فلسفة احلضارة  ؛وصفاء عبد السالم جعفرأمحد حممود صبحي  -1
منشورات وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، مطبعة البعث، قسنطينة، اجلزائر، دط، نية وأصالة، إمولود بلقاسم نايت بلقاسم؛  -2

1975 .  
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احلضارة الغربية احلايل هو القومية وذلك حللوهلا حمل الديانة املسيحية احلقيقية،  ويعترف توينيب بأنّ دين
نت هذه القوة الروحية من إعالء فاتمعات الغربية استعاضت عن عبادة اهللا بعبادة نظام أو معتقد قومي ومتكّ

ية قد أسهم بفاعلية ال نظري هلا واحلقيقة أنّ الدين املسيحي مغلّف بغطاء القوم. كلمة احلضارة املسيحية الغربية
أنّ القرآن " باقر الصدر" رىحيث ي على غرار الدين اإلسالمي يف إخضاع شعوب العامل للقومية الغربية احلديثة

فالقرآن الكرمي قد طرح نفسه  ،اخلالّقة وعن مواهبه وقابلياته اإلنسانالكرمي مل يطرح نفسه بديال عن قدرة 
، الشيء الذي مل تفعله املسيحية حمركة له يف املسار الصحيح ،معجزة لطاقاته ن،لإلنساطاقة روحية موجهة 

  .1كدين للحضارة الغربية
ويبغض توينيب احلرب ويضعها مع القومية يف مرتلة واحدة ألا وببساطة دين احلضارة احلايل، كذلك 

لقوى اليت من شأا الوقوف يف وجه عملت احلروب الدينية كما احلروب القومية على االستماتة يف جماة كل ا
. توسع احلضارة املسيحية الغربية الذي مل يعد له حدود بتدخله الصارخ يف الشؤون الداخلية تمعات عديدة

وإنّ التقديس احلايل للقوة العسكرية مكّن احلضارة املسيحية الغربية من التحكم مبصري كامل اتمعات يف العامل 
ك، إال أنّ تواجدها يف كل مكان بتقنياا العسكرية املتفوقة خاصة، املستعدة ملواجهة أي وإن مل تصرح بذل

قوى أخرى، وإن كانت تبدي القلق اليوم بشأن هذه القوى اليت تسعى للربوز إال أنّ الدرس األمريكي يف 
ومبا أنّ احلضارة  .ملستقبلالعراق كفيل بأن يعطينا نظرة مستقبلية عن املواجهات اليت من املمكن أن حتدث يف ا

الغربية خمتلفة عن اتمعات األخرى، فقد ولّد هذا االختالف صدامات عديدة مع شعوب هذه احلضارات يف 
ولكنها ختفي يف داخلها قوة كبرية ذات أبعاد عديدة كالصرح الثقايف والسياسي واالقتصادي الذي . العامل

ن الوسطى الطويلة على متتني قواعده وأساساته حىت حيمي عرب القرو La Respublica Christianaعملت 
لكن ومع كل هذا  .احلضارة املسيحية الغربية من أي صدامات من املمكن أن تواجهها يف طريقها حنو العاملية

من قومية أو نزعات عسكرية أو متويه بالتسامح، إال أنّ العامل الغريب  هاحلضور املسيحي وإن تعددت غطاءا ت
 نظر توينيب يف فراغ روحي كبري والسبب يف ذلك من دون شك هو حتويل الدين املسيحي عن رسالته يعيش يف

و من قراءتنا لتوينيب ميكننا أن نقول أنّ املسيحية  .احلقيقية وتوظيفه بقوة يف وضع قواعد لسيادة عاملية بالقوة
ملسيح عليه السالم والثانية اليت حوهلا القديس احلالية هي صورة ثالثة عن املسيحية األوىل اليت أتى ا السيد ا

ومظاهرها هي . بولس والثالثة اليت حتضر بقوة اليوم يف اتمع الغريب وإن ال يبدو ذلك واضحا بشكل كبري
لقد بنت هذه املسيحية الثالثة  .العناصر اليت عاجلها توينيب واليت كان موضوعيا يف حكمه عليها بشكل كبري

يحية الغربية احلالية وإن كانت قد اعتمدت على صورا الثانية اليت وضعها القديس بولس ومع أنّ احلضارة املس
هذا البناء حيتوي على مواطن كثرية من الزيف إال أنه ما يزال مستمرا وإال ملاذا يتنبأ املفكرون الغربيون يف 

  .ة موضوعيةجمملهم بأفول الغرب املسيحي لو مل يلمسوا هذا الزيف فعال وبصور

                                                
1- www .ahlolbayt.net/books/mogtama/b.tm(07-12-2007) 
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وبعد هذا العرض الشامل لدور الدين املسيحي يف بناء احلضارة املسيحية الغربية واملكانة اليت حيتلها يف   
  .اتمع الغريب وإن اختذ أوجها عدة، نوجز ما توصلنا إليه من هذه املعاجلة

نيب، وهي لكن قبل ذلك نوضح أوال الغاية اليت دفعتنا الستقصاء كنه البعد احلضاري الديين لدى توي  
حماولة حتديد الدور الذي يلعبه الدين يف عملية بناء احلضارة، وبالضبط الدين املسيحي يف احلضارة املسيحية 

  .الغربية والوقوف على أهم العوامل اليت دفعت عجلة هذه احلضارة وحتليلها واستخالص النتائج منها
توجيه النقد حلضارم، ذلك أم الحظوا عن فإزاء فضائع احلرب العاملية األوىل بدأ مفكروا الغرب يف   

وهو ما جعل . قرب نواجتها الطبيعية اليت جعلت هدفها األساسي الكسب املادي على حساب ما هو روحاين
  .موضوعنا يبحث عن تفسري فلسفي ملشكلة احلضارة الغربية وخباصة يف ضوء التقدم التكنولوجي الباهر

الذي استطاع من خالله أن يدمج يف عرضه قدرا هائال من املادة املعرفية  ويتميز توينيب مبنهجه التارخيي  
  .الواقعية الدقيقة املستمدة من واقع التراث اإلنساين ومن واقع اتمعات اليت خص حضاراا بالبحث والتحليل

بعض املواقف وإنه ال ضرر إن قدم توينيب بعض التفسريات اليت ال تتوافق مع طبيعة بعض اتمعات أو   
اليت من املمكن جدا أن يعترض عليها املتخصصون، فهذا أمر وارد بالنسبة لكل باحث وخاصة بالنسبة ملؤرخ 

  .فيلسوف يرسم صورة على هذا القدر من الشمول للتاريخ العاملي
 يعين ومبا أنه ينتمي لنموذج املؤرخ الفيلسوف أكثر منه للمؤرخ الباحث املدقّق يف التفاصيل، فهذا ال  

إمنا معناه أنه كان على استعداد كبري . أنه مل يكن مؤرخا حقيقيا وباحثا واقعيا دقيقا يف تناول مواضيع حبثه
للتركيز أكثر على املغزى الفلسفي يف كل دراسة بدال من اإلمعان يف الوصف التارخيي وإن كان على قدر كبري 

     .من الدقة
ت املؤرخ الفيلسوف أكثر من صفات املؤرخ املتخصص وهكذا نستطيع أن نضفي على حبثه صفا  

والذي يتميز أكثر حبجم التفاصيل املعروضة يف دراسته، وذلك راجع ألنّ هذا النوع من املؤرخني متوافر على 
قدر كبري يف حقول البحث عرب العامل، غري أنّ النوع األول فأصحابه هم من القلّة النادرة اليت تتوفر هلا من 

النافدة ما ميكنها من القيام بعمليات حتقيق وتوحيد شاملة تضم كل تفاصيل الدراسات والبحوث البصرية 
  .التفصيلية اليت توصل إىل اجنازها املؤرخون من النوع األول

إذ يقف  :وال خيتص البحث التارخيي ذه الصفة لوحده إمنا ختتص به كل العلوم على اختالف أنواعها  
باحث املتخصص احملقق بالرباهني واألدلة العلمية، الذي يسعى جاهدا إللقاء الضوء على على تقصي حقائقها ال

  . كل ناحية من نواحي البحث الذي خيصه بالدراسة
وتضم أيضا صاحب النظرية الشاملة الذي يف وسع بصريته االمتداد إىل أوسع اآلفاق، فيقف بذلك 

  .على كل اجلزئيات يف عملية واحدة جامعة مانعة
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والنوعان إذا من املؤرخني الزمان معا لتقدم املعرفة اإلنسانية وبذلك العلوم البشرية كلها، إال أنّ فضل   
وهذه هي املرتلة اليت ينتمي  األول منهما يف اجتهاده أما فضل الثاين فهو يف عبقريته اليت من املمكن أن ال تتكرر

  .التارخيي الدقيق والتحليل الفلسفي املمنهجإليها توينيب، ذلك أنه مجع يف منهجه بني العرض 
ففي الفصل األول من هذه الدراسة توصلنا إىل أنّ العامل احلقيقي املتحكم يف قيام احلضارات   

وارتقاءها ومن مث سقوطها واندثارها هو عملية التحدي واالستجابة، فإن جنحت استجابة احلضارة لتحدي 
يف خمتلف درجات االرتقاء وأما إن عزفت عن هذه االستجابة الناجحة  معني، ضمنت بقائها ال بل وتدرجها

  .فإنّ مآهلا كان التدهور وااليار، والتاريخ اإلنساين شاهد على أمثلة كثرية من هذه احلضارات
صحيح أنّ منط امليالد واالزدهار ومن مث الفناء قد سرى يف واقع احلضارات املاضية لكن هذا ال يعين   

احلضارة املسيحية الغربية واحلضارة املسيحية الشرقية واحلضارة العربية  :أنّ احلضارات اخلمس الباقيةبالضرورة 
  .اإلسالمية واحلضارة اهلندية وحضارة الشرق األقصى، ستخضع بدورها هلذا النمط

  .إذ من املمكن أن يظهر عامل ما يتوىل عملية اإلنقاذ هذه وقد أثبت توينيب أنه الدين  
وأما عن الفصل الثاين من دراستنا فقد أوردنا فيه كيفية نشوء األديان العاملية من رحم الدول العاملية،   

الدين املسيحي  قومبا أنّ موضوعنا يتناول احلضارة املسيحية الغربية فقد حبثنا يف فلسفة توينيب عن كيفية انبثا
حيث ال حظنا أنه استفاد وبدرجة كبرية  ،رية الرومانيةمن رحم الدولة العاملية املزامنة لظهوره وهي اإلمرباطو

  .مما ساعده على االنتشار أكثر فأكثرعديدة من شساعة اإلمرباطورية وضمها لشعوب وقبائل 
كذلك استفادته من تنظيم اإلمرباطورية احملكم من شبكة طرق ومواصالت ووحدة اللغة والشرائع مما 

به قوة ونفوذا استمدمها من قوة ونفوذ اإلمرباطورية الرومانية اليت منا يف يسر مهمة انتشار الدين ال واكتسا
  .كنفها

رة إىل حتليل موقف توينيب اخلاص بقيام وعمدنا يف الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي من هذه املذكّ  
مل نقل أكربها على  إنهذا الدين العاملي املنبثق عن الدولة العاملية يف بناء أحد أكرب احلضارات القائمة اليوم 

اإلطالق، وهي احلضارة املسيحية الغربية، نظرا حلضورها القوي على مستوى العامل بأسره وذلك يف كل 
  .مها بالتكنولوجيا العاملية وإن زامحتها احلضارات األربع األخرىااالت فضال عن حتكّ

 أفرزا ميكانيكية الصناعة الغربية وخنلص بذلك مع توينيب إىل نتيجة مفادها أنّ القوة احلالية اليت  
كانت وال تزال هلا انعكاسات مأساوية على احلضارة الغربية، وما كان لذلك من تولّد إحساس غريب باألفول 

déclin de l’occident  دفع املفكرين الغربيني ومن بينهم توينيب إىل البحث عن رؤى بديلة يف حماولة
ال يؤدي حبضارته إىل االحندار، ويتمثّل هذا احلل يف التمسك بالطاقة الروحية  لتوجيه اتمع إىل الطريق الذي

فأزمة احلضارة املسيحية الغربية اليت دارت حوهلا فلسفة توينيب إذا هي . الكامنة يف داخل اإلنسان وهي الدين
  .اإلنسان الغريب ي عن الدين احلقيقي أي املسيحية احلقيقية واالستعاضة عنه بأديان أخرى من وضعالتخلّ
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إنّ املسيحية اليت بنت احلضارة املسيحية الغربية طوال القرون اليت قضت هي وجه آخر للمسيحية 
  مظاهرا له، وهذا يعين أنّ املسيحية اليت قامت على جمهودات ... األوىل يتخذ من القوة العسكرية والقومية

ومنه فالبناء الذي قامت به بناء زائف، وهذا ما يفسر كنيستها اجلبارة احلضارة الغربية، هي مسيحية زائفة 
  .جهود املفكرين الغربيني املضنية يف حماولة إلجياد حل ما لتفادي األفول

وأحد هذه احللول املقترحة هو العودة للدين وإضفاء الصفة الروحية على احلضارة، ألنّ الصفة املادية   
  .ة قد متكنت منها بقدر يدعو للقلقاليت هي وليدة الثورة الصناعية الغربية خاص

  :إنّ احلل الكبري الذي يقترحه توينيب هو أوال  
حتقيق جسم سياسي على سعة الكرة األرضية من شأنه توحيد كل السياسات وبالتايل تفادي  -

ويكون له من القوة أن حيتوي مجيع الدول حىت حيس املواطن يف . اصطدامها وتناحرها احلايل من هنا فصاعدا
  .العامل - كنف احلضارة بالدفء يف تعامالته اإلنسانية بدال من الرتوع إىل احلرب، يف دولة

ونظام اقتصادي يكون مبثابة حل عملي وسط بني املشروعات احلرة واملشروعات االشتراكية، ميكّن  -  
  .سبيل املثال ىبالتايل الشعوب املقهورة من نيل حصتها من الغداء عل

الروحية لإلنسان، ويتمثّل هذا احلل األخري وهو أهم احللول مجيعا يف التمسك بالدين، وإحياء القيم  -   
العامل احلقيقي الذي تسبب غيابه يف اندثار واحد وعشرين حضارة ظهرت يف الوجود ومل يبقى منها إال اليت 

  .كان الدين األساس الذي قامت عليه
عليها  توح يف خدمة العالقات اإلنسانية اليت سيطرفعليه أن يوجه هذه الر ،ومبا أنّ لإلنسان روح  

األرض، واليت يتميز عنها يف أنّ له  -ميكانيكية الصناعة الغربية بصفته أعقل املخلوقات اليت وجدت على األم
  .روحا وهذا يعين أنه على اتصال دائم مع حقيقة روحية أعلى من هذه األرض
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   :رميـكالرآن ـقال -
الرقـم 
  التسلسلي

  الصفحة  رقم اآليـة  اآليــــــة  السـورة

  60  177  " وآيت املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب"  البقرة  1
  168  256  "ال إكراه يف الدين قد تبين الرشد من الغي"

إال هو احلي القيوم، نزل عليك الكتاب باحلق مصدقا ملا بني يديه وأنزل التوراة اهللا ال إله "  آل عمران  2
  "واإلجنيل، من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان

2 - 3 - 4  93  

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال حببل من اهللا وحبل من الناس وباءوا بغضب من اهللا "
ون بآيات اهللا ويقتلون األنبياء بغري حق وضربت عليهم املسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفر

  " ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون

112  83  

وقوهلم إنا قتلنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول اهللا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم وإنّ "  النساء  3
فعه الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ماهلم به من علم إال اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل ر

  " اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما

157 - 
158  
  

85  

يا أهل الكتاب ال تغلو يف دينكم وال تقولوا على اهللا إال احلق إنما املسيح عيسى ابن مرمي "
  " رسول اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه

171  58  

4  
  

  100  72   "  لقد كفر الذين قالوا إنّ اهللا هو املسيح ابن مرمي"  املائدة

  99  73  " لقد كفر الذين قالوا إنّ اهللا ثالث ثالثة"
وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذين "

  " فتنفخ فيها فتكون طريا بإذين و تربئ األكمة واألبرص بإذين وإذ خترج املوتى بإذين
110  107  

ابن مرمي أأنت قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهللا قال  إذ قال اهللا يا عيسىو"
يف نفسي  سبحانك ما يكون يل أن أقول ما ليس يل حبق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما

علم ما يف نفسك إنك أنت عالم الغيوب، ما قلت هلم إال ما أمرتين به أن أعبدوا اهللا أ وال
امت فيهم فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما د

ن تعذّم فإنهم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز إوأنت على كل شيء شهيد، 
  "احلكيم

116 - 
117 - 

118  

84  

  88  117  "ن اعبدوا اهللا ربي وربكمأقلت هلم إال ما أمرتين به  ما"
الذين يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك احلق فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك فسئل "  يونس  5

  " من ربك فال تكونن من املمترين
94  
  
  

84  

  90  09  "نا له حلافظونإنا حنن نزلنا الذّكر وإ"  احلجر  6
الزانية والزاين فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة وال تأخذكم ما رأفة يف دين اهللا إن   النور  7

  "اآلخر كنتم تؤمنون باهللا واليوم
02  58  

نزل أالذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي  وال جتادلوا أهل الكتاب إال باليت هي أحسن إال"  العنكبوت  8
  " إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون

46  83  

ك الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت اهللا اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهللا ذل"  الروم  9
  " القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمون

30  58  

  57  30  " ذلك الدين القيم"
  58  02  " فاعبد اهللا خملصا له الدين"  الزمر  10

  57  03  "أال هللا الدين اخلالص"
  57  09                                                             "                                                      هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق"  الصف  11
  168  22 - 21   "فذكّر إمنا أنت مذكّر لست عليهم مبصيطر"  الغاشية  12
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  "قل هو اهللا أحد اهللا الصمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد"  اإلخالص  13
  

1 - 2 - 
3 - 4  

58  

  
  :احلـديث النبـوي الشريـف -

قم الر
  التسلسلي

  الصفحة  الراوي  ثـديــــــــاحل

  24  البخاري  "    ال فضل لعريب على عجمي وال ألبيض على أسود إالّ بالتقوى"  1
  
  :دسـقاملاب ـكتآيـات ال -

الرقـم 
  التسلسلي

  رقم  اآليـــــة  اإلصحاح  اسم السفـر
  اآليـة 

  الصفحة

  تكوين  1
  

ورة اهللا خلقه، ذكرا وأنثى فخلق اهللا اإلنسان على صورته، على ص"  1
خلقهم، وباركهم اهللا و قال هلم أمثروا وأكثروا وأملئوا األرض 

وأخضعوها و تسلّطوا على مسك البحر وعلى طري السماء وعلى كل 
  "حيوان يدب على األرض

27 -28  07  

فقالت للمرأة أحقّا قال اهللا ... أحيل مجيع حيوانات الربية وكانت احلية"  3
فقالت املرأة للحية من مثر اجلنة نأكل وأما .  من كل شجر اجلنةال تأكال

فقالت احلية ... مثر الشجرة اليت يف وسط اجلنة، فقال اهللا ال تأكال منه
للمرأة لن متوتا بل اهللا عامل أنه يوم تأكالن منه تنفتح أعينكما وتكونان 

  " كاهللا عارفني اخلري والشر

1 -5  28  

... البهائم له للحية ألنك فعلت هذا ملعونة أنت من مجيعفقال الرب اإل"
ملعونة األرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام ... وقال آلدم

بعرق وجهك تأكل خبزا، حىت تعود إىل األرض اليت أخذت ... حياتك
  "منها ألنك تراب وإىل تراب تعود

14 -19  29  

  59  02  " ني خيدم ويف السابعة خيرج حرا جماناإذا اشتريت عبدا عربانيا، فست سن"  21  خروج  2
كان رجل يف أرض عوص امسه أيوب، وكان هذا الرجل كامال "  1  أيوب  3

فقال الرب للشيطان هل جعلت ... ومستقيما، يتقى اهللا وحييد عن الشر
هل جمانا يتقي : فأجاب الشيطان الرب وقال... قلبك على عبدي أيوب

وب اهللا، أليس أنحت حوله وحول بيته وحول كل ماله من كل أيك سب
  "ولكن أبسط يدك اآلن، ومس كلّ ماله فإنه يف وجهك جيدف... ناحية

1 - 11  29  

ملّا رأى اجلموع، صعد إىل اجلبل، فلما جلس تقدم إليه تالميذه، ففتح فاه "  5  إجنيل متى  4
  .لسماواتطوىب للمساكني بالروح، ألنّ هلم ملكوت ا:وعلّمهم قائال

  .طوىب للحزانـى ألنهم يتعـزون
  .، ألنهم يرثـون األرضءطوىب للو دعا

  .طوىب للجياع و العطاش إىل البر، ألنهم يشبعون
  .طوىب للرمحاء، ألنهم يرمحون

  .طوىب لألتقياء القلب، ألنهم يعاينون اهللا
  .طوىب لصانعي السالم، ألنهم أبناء اهللا يدعون

  .طوىب للمطرودين من أجل البر، ألنّ هلم ملكوت السماوات
طوىب لكم إذا عيروكم وطردوكم، وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من 

1 - 12  91  
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  .أجلي كاذبني
فإنهم هكذا طردوا . افرحوا و للوا، ألنّ أجركم عظيم يف السماوات

  "األنبياء الذين قبلكم
ما جئت ألنقض بل  ،س أو األنبياءال تظنوا أين جئت ألنقض النامو"      

ألكمل فاين احلق أقول لكم إىل أن تزول السماء واألرض ال يزول حرف 
  "واحد أو نقطة واحدة من الناموس حىت يكون الكل

17 - 18  82  

ببشارة  وكان يسوع يطوف املدن كلّها والقرى، يعلّم يف جمامعها، ويكرز"  9
  " عبامللكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف بالش

وال جيعلون مخرا جديدة يف زقاق عتيقة لئال تنشق الزقاق فاخلمر تنصب "
  " والزقاق تتلف

35  107  

وأنا أقول لك أيضا، أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبين كنيسيت، "  16
وأبواب اجلحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، 

لسماوات، وكل ما حتلّه فكل ما تربطه على األرض يكون مربوطا يف ا
  "على األرض يكون حملوال يف السماوات

18 - 19  
  

97  

وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على األرض يكون "
مربوطا يف السماوات، وكل ما حتله على األرض يكون حملوال يف 

  " السماوات

19  321  

ط الفقراء فيكون إن أردت أن تكون كامال، فاذهب وبع أمالكك وأع"  19
  " لك كرت يف السماء، وتعاىل اتبعين

21  231  

  231  23  "يعسر أن يدخل غين إىل ملكوت السموات"
  241  27  "ها حنن قد تركنا كل شيء، وتبعناك "
من ترك بيوتا، أو إخوة أو أخوات، أو أبا أو أما، أو امرأة أو أوالدا، أو "

  "يرث احلياة األبديةحقوال من أجلي، يأخذ مئة ضعف، و
29  231  

وملّا كان الصباح، تشاور مجيع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، على "  27
يسوع حىت يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به، ودفعوه إىل بيالطس البنطي 

  " الوايل

1  86  

إنّ أول كل الوصايا هي امسع يا إسرائيل، الرب إهلنا رب واحد، و حتب "  12  إجنيل مرقس  5
ب إهلك، من كل قلبك، و من كل نفسك، ومن كل فكرك، ومن كل الر

  "قدرتك

29 - 30  28  

الروح القدس حيل عليك وقوة العلي تظلّلك، : فأجاب املالك وقال هلا"  1  إجنيل لوقا  6
  " فلذلك أيضا القدوس املولود منك يدعى ابن اهللا

35  58  

ليهم، فأتوا م إىل هنا أما أعدائي، أولئك الذين مل يريدوا أن أملك ع"  19
  "واذحبوهم قدامي

37  129  

  87  29  " هو ذا محل اهللا الذي يرفع خطية العامل"  1  إجنيل يوحنا  7
وكانت عجائب وآيات كثرية تجرى على أيدي الرسل، ومجيع الذين "  2  أعمال الرسل  8

  " آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا
43 - 44  146  

ذلك اليوم، اضطهاد عظيم على الكنيسة اليت يف أورشليم،  وحدث يف"  5
وأما شاول ... فتشتت اجلميع يف كور اليهودية، والسامرة، ما عدا الرسل

فكان يسطو على الكنيسة، وهو يدخل البيوت، وجير رجاال ونساءا، 
  " ويسلّمهم إىل السجن

1 - 3  95  
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مثلي سيقيم لكم الرب، هذا هو موسى، الذي قال لبين إسرائيل، نبيا "  7
إهلكم من إخوتكم، له تسمعون، هذا هو الذي كان يف الكنيسة يف الربية 

  "مع املالك الذي كان يكلّمه يف جبل سيناء، ومع آبائنا

37 - 38  94  

فكانوا يرمجون استفانوس وهو يدعو ... وأخرجوه خارج املدينة ورمجوه  7
جثا على ركبتيه وصرخ مث . أيها الرب يسوع، اقبل روحي :ويقول

  .واذ قال هذا رقذ. يا رب ال تقم هلم هذه اخلطية :بصوت عظيم

58 -59 -
60  

95  

  95  60  وكان شاول راضيا بقتله   8
الرسالة األوىل   9

إىل أهل 
  كورنتوس

إن كنت أتكلم بألسنة الناس واملالئكة ولكن ليس يل حمبة، فقد صرت "  13
يل كلّ اإلميان حىت أنقل اجلبال صنجا يرن، وإن كان أو  حناسا يطن

ولكن ليس يل حمبة فلست شيئا، وإن أطعمت كلّ أموايل وإن سلّمت 
  "جسدي حىت أحترق ولكن ليس يل حمبة، فال أنتفع شيئا

1 - 2 - 3  123  

احملبة تتأىن وترفق، احملبة ال حتسد، احملبة ال تتفاخر وال تنتفخ وال تقبح و "
و حتتمل . ال حتتد وال تظن السوء وال تفرح باحلقو. ال تطلب ما لنفسها

. كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصرب على كل شيء
  "احملبة ال تسقط أبدا

4 - 5 - 
6 - 7 - 8  

123  

الرسالة األوىل   10
إىل أهل 
  غالطية

فإنه مكتوب أنه كان إلبراهيم ابنان، واحد من اجلارية و اآلخر من "  4
  " ا اإلخوة لسنا أوالد جارية بل أوالد احلرةإذا أيه ...احلرة

22 - 31  60  

الرسالة األوىل   11
إىل أهل 

  تسالونيكي

إن حترصوا على أن تكونوا هادئني ومتارسوا أموركم اخلاصة وتشتغلوا "  4
  " بأيديكم

11  69  

الرسالة الثانية   12
أهل  إىل

  تسالونيكي

بتعب وكد، ليال وارا،  وال أكلنا خبزا جمانا من أحد، بل كنا نشتغل"  3
لكي ال نثقل على أحد منكم، ليس أنّ ال سلطان لنا بل لكي نعطيكم 

  "أنفسنا قدوة حىت تتمثّلوا بنا

8 - 9  144  

  143  10  "إن كان أحد ال يريد أن يشتغل فال يأكل أيضا"
ألننا نسمع أنّ قوما يسلكون بينكم بال ترتيب، ال يشتغلون شيئا بل هم "

  "يونفضول
11  145  

رسالة بطرس   13
  الرسول األوىل

وأما أنتم فجنس خمتار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي "  2
ختربوا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إىل نوره العجيب، الذين قبال مل 

تكونوا شعبا، وأما اآلن فأنتم شعب اهللا، الذين كنتم غري مرحومني، وأما 
  "وناآلن فمرحوم

9 - 10  94  

  94  13  " فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب"    
هلذا دعيتـم، فإنّ املسيح أيضا تألّم ألجلنا، تاركا لنا مثاال، لكي تتبعوا "

ألنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم اآلن إىل راعي  ...خطواته
  " نفوسكم وأسقفها

21 - 25  94  

رسالة يوحنا   14
  الرسول ألوىل

 -أيها األوالد، ال يضلّكم أحد، من يفعل الرب فهو بار، كما أنّ ذاك بار"  3
ومن يفعل اخلطية، فهو من إبليـس، ألنّ إبليسا من البدء  - أي املسيح

  " خيطـئ

7 - 8  97  
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 ملخص البحث
         

صورا ونظريات  اختذواحلضاري قد  اإلنساينالرقي  يتخذهتفسري حركة التاريخ واالجتاه الذي  إن      
متعددة، ويعد آرنولد توينيب من الفالسفة الغربيني الكبار الذين اهتموا بدور الدين يف بناء احلضارة بشكل عام 

الفلسفي بغية الكشف عن الكيفية اليت ناقش  األمنوذجالختيار هذا وهو ما دفعين  ويف املسيحية بصورة خاصة
يكون للدين املسيحي  ل يف دور الدين األساسي يف عملية احلضارة ومنه كيفا توينيب موقفه املتميز املتمثّ

 إىلوضوع أن أقسم حبثي الذي يدور حول هذا امل إىلالدور الفعل يف احلضارة املسيحية الغربية ؟ وهو ما دفعين 
.ثالث فصول  

حيث حرصت يف الفصل األول على تبيان أنّ العامل األساسي الذي يرتكز عليه قيام احلضارات       
وارتقائها ومن مثّ سقوطها واندثارها هو عملية التحدي واالستجابة من خالل عرض عام ملسار احلضارة وفقا 

.لتوينيب  
ه ماهي األديان العليا والدول العاملية اليت يتحدث عنها توينيب وأما عن الفصل الثاين فقد بينت في      

عن ذلك الكيفية اليت انبثق وانشر ا الدين املسيحي باعتباره أحد األديان العليا من رحم الدولة  وكنموذج
.الرومانية اإلمرباطوريةالعاملية،   

حول دور الدين املسيحي يف  إمجاليةة وأما عن الفصل الثالث فقد حاولت فيه حتليل موقف توينيب بصف     
ايار احلضارة املسيحية الغربية من خالل األثر السليب الذي خلّفته ميكانيكية الصناعة العربية وما نتج عن ذلك 

.غريب بأفول احلضارة ملسيحية الغربية إحساسمن تولّد   
׃النتائج التالية إىلوقد توصلت   

من القوة  يتخذرة املسيحية الغربية احلالية هي وجه آخر للمسيحية األوىل املسيحية اليت بنت احلضا إن -     
.الصفة الروحية على احلضارة إضفاءالدين وحماولة  إىلالعسكرية والقومية مظاهرا له ومنه فال بد من العودة   

الدول  توحيد كل السياسات وباحتوائه جلميع بإمكانهحتقيق جسم سياسي على سعة الكرة األرضية  -     
.احلروب إىلبدال من الرتوع  اإلنسانيةحيس املواطن بالدفئ يف تعامالته   

.حتقيق نظام اقتصادي يكون مبثابة حل عملي وسط بني املشروعات احلرة واملشروعات االشتراكية -       
احلقيقي الذي تسبب يف اندثار واحد  غري أنّ أهم احللول مجيعا يضل التمسك بالدين ألنه العامل -     

.من أعطت للدين مرتلة هامة إالالوجود ومل يتبقى منها  إىلوعشرين حضارة ظهرت   
 
 
 



Résumé de la recherche 
 

 La détermination de l’évolution de l’histoire et les 
résultats qui engendrent pour le progrès et l’émancipation de 
l’humanité entière en a pris plusieurs aspects. Arnold 
TOYNBEE (1889-1975) est l’un des plus féconds penseurs 
contemporains qui ont fait de l’histoire l’objet de leurs 
profondes spéculations. 
 TOYNBEE s’est intéressé au rôle de la religion dans 
l’évolution de la civilisation d’une façon générale et dans le 
christianisme en particulier, et de ce fait est-ce le rôle du 
christianisme dans la vie européenne a été déterminant ?  
 Pour bien présenter ma recherche je l’ai divisé en trois 
chapitres : 
 Dans le premier chapitre, j’ai étudié l’évolution de la 
civilisation humaine selon TOYNBEE. 
 Le deuxième chapitre, je l’ai consacré aux rôles des 
Eglises et Etats Universelles et en particulier le rôle qu’a 
connu au temps des empires romains la religion chrétienne. 

Dans le troisième et le dernier chapitre de la 
recherche, j’ai éclairé le coté matérialiste et l’éloignement 
du monde occidental de l’esprit religieux. 
 Résultats : 

- Le christianisme actuel et très éloigné des paroles 
pures et sincère du Christ. 

- Le voeux de TOYNBEE est la création d’une société 
prospère. 

- Des vingt et une civilisations qu’a connues la terre, il 
ne reste que cinq principales civilisations dont leurs peuples 
ont pu instaurer leur religion dans leur mode de vie. 
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  تقرير البحث
  

 املباحث الفلسفية حديثة العهد يف الفكر الفلسفي، فلم تتضح  ن أهمفلسفة التاريخ متعد
كعلم مستقل إال يف القرن السابع عشر، مث حتددت معاملها يف القرن الثامن عشر الذي شهد العديد 

غ االهتمام ، وبل)فيكو ومونتسكيو وفولتري وكوندورسيه وغريهم(من فالسفة التاريخ، أمثال 
، "عصر التاريخ"بالدراسات التارخيية ذروته يف القرن التاسع عشر، حىت ليمكن أن نطلق عليه اسم 

وترجع أمهية فلسفة التاريخ إىل حيوية . على يد أعالم هذا القرن أمثال هيجل وكونت وماركس
ها وسقوطها يف ايار وأسبابموضوعها، إذ تتناول بالدراسة حركة اتمعات البشرية وتطورها 

مشكلة القوانني اليت حتكم حركة التاريخ وتطوره بني مبا يف ذلك  نة من تارخيهامرحلة معي
  . املؤكدين واملعارضني هلا

أي ب، ومن املستحيل أن نفكر بتاريخ اإلنسانية إن التاريخ اإلنساين هو تاريخ احلضاراتو  
اليونانية  إىلالفرعونية  إىلالسومرية القدمية معىن آخر، والقصة ممتدة عرب أجيال من احلضارة، منذ 

، وعرب جتليات مثالية حلضارات أخرى كاحلضارة اهلندية واليابانية اإلسالميةالعربية  إىلالرومانية  إىل
والنتيجة أنّ فكرة نشوء وارتقاء ومن مثّ أفول احلضارة كان يتم دراستها من طرف . والصينية

ابن خلدون فيكو وديورانت وجيبون  ׃من أمثال للتاريخمؤرخني وعلماء اجتماع وفالسفة 
    .وآرنولد توينيب واشبنغلر واشفيتسر

كانت وما تزال يف أشد احلاجة إىل  املكتبة العربية ومع االعتراف بقيمة هذه الدراسات فإنّ  
للتساؤل  اإلجابة، ففهم أسباب ايار الدول واحلضارات يقدم حبوث متخصصة يف هذا اال

؟ أي كيف ميكن هلا أن تتجنب مصري االيار  كيف تنشأ أو كيف تقوم احلضارة... ملقابلا
بالضبط بنفس معىن أن نفهم أسباب املرض ومعرفة أعراضه، هو ضرورة أساسية  واملوت والفناء ؟

    . ملعرفة العالج ووصفه للمريض
دث وأهم أح )Arnold Joseph TOYNBEE )1889- 1975 ويعترب آرنولد توينيب  

بشكل مفصل وشامل ومن الفالسفة الغربيني الكبار الذين اهتموا مؤرخ حبث يف مسألة احلضارات 
  .بشكل عام ويف املسيحية بصورة خاصة بعامل الدين يف عملية احلضارة
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وذا حاول هذا البحث أن يقدم صورة شاملة عن دور الدين يف بناء احلضارة عند توينيب،   
  .األول على نصوصه نفسها معتمدا يف املقام

يف الرؤية الفلسفية اجلديدة لدى توينيب واليت تتمحور حول بعد  وتتلخص أمهية موضوعنا  
جديد لدراسة التاريخ هو البعد احلضاري الديين الذي ينفرد به عن البعد املثافيزيقي لدى هيجل 

  .واالقتصادي لدى ماركس والبيولوجي لدى اشبنغلر
عمل دافع، فقد دفعتين الختيار هذا األمنوذج الفلسفي دوافع عديدة منها  ومبا أنه وراء كل  

  .الذاتية ومنها املوضوعية
فتتمثل يف أنّ هذا املؤرخ الربيطاين الكبري من أكرب من قدموا إسهاما يف دراسة  أما الذاتية  

اء احلضارة عن دور املسيحية يف بنقضية أفول احلضارة وإبداء رأيه املوضوعي ... هذه القضية
   .الغربية باجيابياته وسلبياته

واليت كان اهتمامه ا كبريا جدا وعنايته  كذلك اتصاله املبكر باحلضارة العربية اإلسالمية  
جتلّت خاصة يف اهتمامه بدراسة تاريخ تركيا وكان ا عظيمة على غرار فالسفة غربيني آخرين، 

كيا وعن أحوال الشرق األوسط والعامل العريب يف من مثار هذا االهتمام دراسته القيمة عن تر
وكان من مظاهر اهتمامه باللغة العربية أنه قام بتعلّمها، وقام بدراسة  .العشرينات من هذا العصر

البن الطقطقي ومقدمة ابن  عميقة لبعض املؤلّفات العربية ككتاب الفخري يف اآلداب السلطانية
  .خلدون
اته عن حق الشعب الفلسطيين يف وطنه فلسطني العربية، وبقي أيضا دفاع توينيب طوال حي  

  .آخر حياته يؤمن بأنّ العرب سينتصرون على العدوان الصهيوين مهما طال الزمن إىل
اليت قال  الكربى وعد توينيب احلضارة العربية اإلسالمية إحدى احلضارات اخلمس العاملية  
ة حىت العصر احلاضر وقد وضع للحضارة العربية ، واليت ظهرت منذ القدمي وظلّت قائمبدوامها

وحدد مكانتها ضمن احلضارات العاملية أعاد بذلك تقومي دورها ومكانتها اإلسالمية إطارا جديدا 
  .يف التاريخ العاملي

، فهذا املوضوع جدير بالدراسة ألنه جيمع يف آن واحد بني وأما عن األسباب املوضوعية  
كرين يف فلسفة التاريخ يف الفكر املعاصر خاصة يف جمال دراسة فلسفة واحد من أبرز املف

بعرض موقفه عن مسامهة الدين املسيحي يف . ، املسيحية منهاالوسيطةاحلضارات، وبني الفلسفة 
  .بناء احلضارة املسيحية الغربية
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؟ وهل للدين املسيحي دور يف حول عالقة الدين ببناء احلضارة  وتدور إشكالية البحث  
احلضارة املسيحية الغربية عند توينيب ؟ وفيما تتمثل أزمة احلضارة املسيحية الغربية اليت دارت  قيام

  حوهلا فلسفة توينيب يف التاريخ ؟
يف هذا البحث هو املنهج التحليلي النقدي، حيث متّ عرض ترمجة النصوص  واملنهج املتبع  

  . إىل الترتيب والتنسيق على ترتيب وتنسيق ما وجد حمتاجاً مع احلرصعرضا أمينا 
غياب ترمجات عربية دقيقة  ׃وكغرينا من الباحثني قد واجهتنا العديد من الصعوبات أمهها  

وهي موسوعة ضخمة تتألّف من اثين عشر آلرنولد توينيب  Study of Historyدراسة يف التاريخ ل
من أشهر الدراسات األوروبية  جملّدا، أنفق صاحبها يف تأليفها واحدا وأربعني عاما، مع أنها واحدة

الترمجة الفرنسية املختصرة  إىلواليت حاولنا جتاوزها بالعودة . املتخصصة بنظرية التاريخ
L’Histoire:essai d’interprétation،  من اخلوض يف هذا املوضوع، فضال اليت وحدها مكّنتنا

ضارة يف امليزان والتحديات عن بعض املصادر اليت متكنا من تصوير ولو جزء منها لنذرا كاحل
  .الكربى

  .مترابطة يؤدي كل منها إىل اآلخر وبالعودة ألقسام هذا البحث جندها ثالثة فصول
، الفصل التمهيدي من هده املذكرة، مفهوم احلضارة الفصل األولحيث عرضنا يف 

لنظرية على حيث طبق توينيب هذه ا. ومسارها وفق توينيب على ضوء نظرية التحدي واالستجابة
استجابة لتحديات حمددة سواء كانت هذه نشوء احلضارات، إذ يرى أنّ احلضارات تقوم وتصعد 

ويف حتليله أن احلضارة عندما تصل إىل مرحلة تعجز فيها عن . اجتماعية التحديات مادية أو
  . للتحديات اليت جتاها، فإا تدخل يف مرحلة االيار االستجابة

عن االستجابة للتحديات اليت جتاها ؟ يف رأي  ل حضارة ما تعجزلكن ما الذي جيع
احلضارة قوا األخالقية والقيمية والروحية،  توينيب إن السبب األساسي هلذا العجز هو عندما تفقد

 واألخالقيهذا االيار القيمي  ومفاد حتليله أن. ودينيا أي عندما تشهد ايارا قيميا وأخالقيا
 العجز عن مواجهة ، ومن مثّواإلبداعالعجز عن االبتكار والتجديد  وإىلاجلمود،  إىلوالديين يقود 

واألخالقية والتوقف احلضارة موت القدرة الروحية  أو األمةحني حيدث هذا، تشهد . التحديات
بناء على نظريته هذه، يقسم مراحل تطور  توينيبو. والتجديد وجماة التحديات اإلبداع عن

 - ثالثا. واالرتقاء االزدهار مرحلة -ثانيا .امليالد والنشأةمرحلة  -أوال ׃مراحلأربع  إىلاحلضارات 
  . مرحلة التحلل –ورابعا وأخريا . مرحلة األفول احلضاري
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بسبب عوامل  أساساواحلضارات متوت  األمم أنتوينيب يقوم على  جوهر نظرية إذن
  .األخالقيةالقوة هذه العوامل الداخلية ايار القيم و أهمو. داخلية

  Etats et Eglises Universelles .عالقة الدول العاملية باألديان العليا، وتناول الفصل الثاين من هذه الدراسة

العاملية بعد ايار  هي الدولة اليت حتقق السالم للبشرية، وتنبعث هذه الدولة فالدول العاملية
االجتماعي، وتبعث الدولة العاملية  لكيان احلضارة احلضارة ال قبلها وتتوىل حتقيق الوحدة السياسية
فالدين هو احللقة  .الشعث للمجتمع إبان التحلل عن األقلية املسيطرة احلاكمة وتعترب حماولة للم

. املتينة اليت تربط احلضارة القدمية باحلضارة اجلديدة، ذلك أنه يؤمن للمجتمع منفذا آخر للنجاة
طرابات الذي يلي ايار احلضارة وهي مرحلة من الفوضى تسبق الزوال ومبا أنه ظهر يف عصر االض

احلضارة لتوهم  ضالتام، فإنه يستمر يف التواجد يف إطار الدولة العاملية، الدولة اليت تقوم على أنقا
  . اتمع أنّ حضارته ال تزال قائمة وأيضا قوية ويتم ذلك بتعظيم العمل العسكري

لتدخل يزول سرعان ما  هازائف الذي توفّره هذه الدول العاملية ملواطنيغري أنّ هذا السالم ال
 تترك اال فسيحا لنمو زواهلاولكنها ب. التحلل التام مرحلة احلضارة يف املرحلة النهائية وهي

، باستمالة تستميت من أجل البقاء وتنقض بالتايل أفراد اتمع من الفناءفأكثر فأكثر،  األديان العليا
فراد للدخول فيها واعتناق مبادئها، فتكرب وتتعاظم يف الوقت الذي تنحو فيه الدولة العاملية إىل األ

  . الزوال نتيجة العتمادها الرئيسي على القوة العسكرية
انبثاق الديانة املسيحية من رحم إحدى أكرب الدول العاملية اليت شهدها كنموذج عن ذلك و

إذ تلعب األديان دور األرحام احلاضنة empire romain الرومانيةاإلمرباطورية  :التاريخ اإلنساين
  .لنشوء وتولّد احلضارة

موقف توينيب حول ، إىل حتليل وأفرد الفصل الثالث وهو الفصل التطبيقي من هذه املذكرة
تبيني  توينيب بالبحث والتحليل هو إليهفأهم ما تعرض حضور الديانة املسيحية يف احلضارة الغربية 

يمة واملكانة الكبريتني اليت من شأن التسامح والتعصب الديين املسيحي أن يوظّفاها لتقوية الق
ف سعيا كبريا ومتكّنا فعال من درغم أنّ كليهما قد سعى من أجل حتقيق هذا اهلفاحلضارة الغربية 

لصورة حال دون اكتمال اة متخفيفعل الشيء الكثري إال أنّ احتوائهما كما التبشري على أهداف 
الغربية إىل  املسيحية احلضارة بالفعل دفعافقد . للعامليد هلا أن ترسم اجلميلة للمسيحية اليت أر

  .األمام رغم اإلساءة للرسالة املسيحية يف حد ذاا
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ويبين كذلك توينيب، أنّ دين احلضارة املسيحية الغربية احلايل هو القومية، وذلك حللوهلا 
قيقية، فاتمعات املسيحية الغربية قد استعاضت عن عبادة اهللا بعبادة نظام حمل الديانة املسيحية احل

واحلقيقة أنّ . أو معتقد قومي ومتكّنت هذه القوة الروحية من إعالء كلمة احلضارة املسيحية الغربية
يف إخضاع شعوب العامل للقومية الغربية بشكل كبري الدين املسيحي مغلّف بغطاء القومية قد أسهم 

  .ديثةاحل
وإنّ التقديس احلايل للقوة العسكرية مكّن احلضارة املسيحية الغربية من التحكّم مبصري 

املستعدة و تواجدها يف كل مكان بتقنياا العسكرية املتفوقة خاصةبيف العامل  عديدة تمعاتجم
  .ملواجهة أي قوى أخرى

لّد هذا االختالف صدامات ومبا أنّ احلضارة الغربية خمتلفة عن اتمعات األخرى، فقد و
ولكنها ختفي يف داخلها قوة كبرية ذات أبعاد عديدة . عديدة مع شعوب هذه احلضارات يف العامل

عرب القرون  La Respublica Christianaكالصرح الثقايف والسياسي واالقتصادي الذي عملت 
ة الغربية من أي صدامات الوسطى الطويلة على متتني قواعده وأساساته حىت حيمي احلضارة املسيحي

  .من املمكن أن تواجهها يف طريقها حنو العاملية
األديان  نفصل اإلنسان عن مبادئاوأيضا ظهور الثورة الصناعية مث الثورة التكنولوجية حىت 

التكنولوجية  وذلك ألنّ الثورة. لوراء وتدهورت احلضارةا إىل ت اإلنسانيةانفصاال تاما، فارتد
م دون أن تعري اجلانب الروحي أيت على االجتركزم املادي  اه املادي يف التقدالتفات، وكان التقد

واحتواءه، فأصبح اإلنسان غريبا على ذاته  غاية يف السرعة إىل حد مل يستطع اإلنسان استيعابه
املعضلة وظل سائرا على نفس املنوال مما أدى إىل ضياع  وعلى أحداث جمتمعه، واستشرى داء هذه

ت البشرية من جراء يبوأص. بات ووض احلضارةثومها أمسى أمرين ل اإلنسان وإنسانيته، ذاتية
  .تعهده من قبل ذالك يف بفراغ روحي مل
هو حتويل الدين املسيحي عن رسالته احلقيقيـة وتوظيفـه    يف نظر توينيب والسبب يف ذلك

كانت أمام ضغط هائل مـن   فاملسيحية .بالقوة غربية مسيحية بقوة يف وضع قواعد لسيادة عاملية
قبل حضارة اإلغريق املتطورة لغةً وفناً وفلسفةً، مما جعل القائمني على نشرها يعملون على إفراغها 

ي الديانات احمللية جبنوب وشرق أوروبا، إىل جانـب أهـداف   من حمتواها التوحيدي مقابل حتد
كما ترك أمسه األصلي  ،اليهودية خاصة بالقديس بولس الذي اعتنق املسيحية وترك ديانته األصلية

هـذا   شاؤول، بيد أنه ركب واختار وتقبل عقائد الثالوث احمللي يف بالد الرومان واليونان حمـوالّ 
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قرب املسيحية للوثنية وخرج ا عن أصلها التوحيدي حنـو   ،مقدس مسيحي الثالوث إىل ثالوث
  .ديانات أوروبا الوثنية
 احلالية هي صورة ثالثة عن املسيحية األوىل اليت أتى ا السيد املسيحيةهذه وهذا يعين أنّ 

املسيح عليه السالم والثانية اليت حوهلا القديس بولس والثالثة اليت حتضر بقوة اليوم يف اتمع 
ومظاهرها هي العناصر اليت عاجلها توينيب واليت كان موضوعيا يف حكمه عليها بشكل . الغريب
ه املسيحية الثالثة احلضارة املسيحية الغربية احلالية وإن كانت قد اعتمدت على لقد بنت هذ. كبري

صورا الثانية اليت وضعها القديس بولس ومع أنّ هذا البناء حيتوي على مواطن كثرية من الزيف 
مل  إال أنه ما يزال مستمرا وإال ملاذا يتنبأ املفكرون الغربيون يف جمملهم بأفول الغرب املسيحي لو

  . يلمسوا هذا الزيف فعال وبصورة موضوعية
فيها تقييماً لألفكار األساسية العامة يف  ناقدم بلور الرؤية الكلية للبحث يف خامتةتتوأخرياً 

  .بحث، وهي األفكار اليت وردت يف ثنايا الفلسفة توينيب التارخيية
 التكنولوجيا أزالت أند العيش معا كعائلة واحدة هو املستقبل الوحيد للبشرية، بع أنّ وهي

فناء اجلنس البشري هو االنصهار االجتماعي الشامل  لعدم البديل الوحيد نإوالغربية املسافات، 
لكن هل سيتم االنتقال من هذا  .اإلنسانعند  واألديانواحلضارات  الكامل لكل القبائل والشعوب

مت بكارثة، فهل تكون شاملة  فإذا؟ االنقسام احلايل للسلطة السياسية سلميا أم سيتم حبدوث كارثة 
 األيامق على مدى ف وراءها عناصر حتقّد كارثة جزئية ختلّتكون جمر أوالعالج،  على ىتستعص
  .والشقاء األملوالشفاء بعد معاناة مرحلة من  الربء

 أن فإما ...تاريخ الدين يقوم على الوحدة واالرتقاء أنّ األديانجمال وحدة ويرى توينيب يف 
جيد اجلنس  أن وإما ...من الوجود حىت اليبقى منها واحدة  ح العقائد الدينية بعضها بعضاتزي

، لكنه ال خيربنا عن هذا الشكل اجلديد أو أي الوحدة الدينية أشكال البشري خالصة يف شكل من
   .من األديان احلالية سيتخذ الزعامة

ضوء النظرة اليت نعرضها  على -حلديثة ا املسيحية لبقاء احلضارة الغربية لاملربر املعقوولعل 
 هم هلا املكان الذي تلتقي فيتقد أن ق للمسيحية وشقيقاا صنيعا، هوقد حتقّ أا - هنا للتاريخ 

ومعتقداا الغائبة، وتطرح خالفاا للنقاش لتتمكن من  وحدة قيمتها إليهاعلى صعيد عاملي، فتعيد 
حيلم رنولد توينيب آ أنومع  ،لذاته اإلنسانعلى عبادة فاسدة تقوم  مواجهة حتدي انبعاث وثنية

 الدين، أساسعلى  إالوحدة اجلنس البشري لن تتم  أنيرى  فإنه، جبسم سياسي على سعة الكرة
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مكانة  الغربية قد بلغت مؤخرا يف االني االقتصادي والتكنولوجي املسيحية احلضارةإذ يرى أنّ 
 أصبح بل. وخاصة الروحي مشاا يف االني السياسي والثقايفتدرك جناحا  أندون  ععاملية الطاب

خالل حربني  ، بعد ما كابد العامل من جتربة مدمرةفيهمشكوكا  أمراتوحيد العامل السياسي 
التقليدي للوحدة العاملية  ض لتلك الضربة القاضية املألوفة اليت ما برحت الثمنيتعر أنعامليتني دون 

  .احلضاراتيف تواريخ 
الوحدة  إنّلن حيقق على أية حال وحدة اجلنس البشري،  هذه الوسيلة الفظة تباعالكن 

اتمع  إىلبوحدانية اهللا، وعلى النظر  اإلميانعرضية لعمل يستند على  نتيجة إالاملرجتاة لن تتم 
  .جزء من ملكوت اهللا أنهد على املوح األرضي

  .وشكرا لكم
        

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

    


