
 
 

 

 

 

 

 

 

: التطورية والمؤلهةبين نظريتين الدين  

دلكتور: عيل سايم النشارقراءة يف معل ا  

 
السلامين/ املغرب سعيد ذ.  



 :بالكاتب التعريف

ّّيُعد ّ     1980ّ‒1917)ّالنشار سامي عليالدكتور ّالفكرّفيّالباحثينّأهمّأحد(

ّمذهبا ّّبمنهجهاّذهبّالتيّالرازقّعبدّمصطفىّلمدرسةّالبارّواالبنّالمعاصر،ّالفلسفي

ّاألصلينّفيّتلمسهّينبغيّالذيّالحقّاإلسالميّالمنهجّعنّالدفاعّخاللّمنّقصيا ،

ّاألصيلين ّالفلسفةّأساسهاّعلىّقامتّالتيّاللبنةّباعتبارهماّالكالمّوعلمّالفقهّأصولّعلم:

ةّديوانّبحقّتُعد ّّالتيّاإلسالمية ّومالمحهمّشخصيتهمّسجلّالذيّاإلسالميةّاألم 

وحضارتهم
1

ّ ّكبيرا ّّعالماّوكانّالعشرين،ّالقرنّفيّاإلسالميينّالمفكرينّكبارّأحدّوهو.

ّرئيس»بـّالبعضّلق بهّحتىّوالمنطق،ّوالفلسفة،ّالكالم،ّعلمّفيّبرعّالمذهبّشافعي

ّعملهّأنّيرىّأشعريّكمفكرّإنني"ّهذاّفيّقالّوقدّ،«الحديثّالعصرّفيّاألشاعرة

ّمنّالعظيمّالجمهورّمذهبّاألشعريّالمذهبّكيانّعلىّالمحافظةّهوّالحياةّفيّاألساسي

ّمذهبّمنّاإلسالمّروحّإلىّعقالّأقربّالرشديّالمذهبّبأنّالقولّوأُنكرّالمسلمين،

ّاألشاعرة ّباسمّالناطقّاإلسالميّالعقلّإليهّوصلّماّآخرّهيّاألشعريةّأنّأرىّإنني.

"كامال ّّالمذهبّبهذاّاألخذّالمسلمينّعلىّوأنّوالسنة،ّالقرآن
2

ّ

ّوالمستشرقينّالفلسفةّأساتذةّكبارّعلىّالقاهرةّجامعةّاآلدابّكليةّفيّتتلمذ هذا،ّوقد 

ّمصطفىّالشيخّكانّبهّالصلةّتوطدتّوالذيّنفسهّإلىّأحبهمّولكن.ّوكورايهّالالند،:ّمثل

ّالمنطقّفنيّعنّوالكالمّالمنطقّصون»ّلكتابّتصديرهّفيّكتبّالذيّالرازقّعبد

ّمنّالعديدّفيّحاضرّ."إليّ ّالناسّوأقربّوصديقيّتلميذيّالنشارّساميّعلي":ّ«والكالم

ّالمغربيةّالجامعاتّنالتّوقدّ،واالسالميّالعربيّالعالمّفيّالعلميةّوالمراكزّالجامعات

ّللفلسفةّأستاذ اّم1973ّعامّالخامسّمحمدّجامعةّاآلدابّبكليةّفعينّعلمهّمنّحظها

ّسبتمبرّأولّفيّوفاتهّحتىّبهاّيعملّوظلّاإلسالمية، اّلقيّوقدّ،(م1980) ّمنّتقدير 

ّعقبّبمكانتهّالمغربيةّوالمجالتّالصحفّونوهتّبالمغرب،ّوالرسميةّالعلميةّاألوساط
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ّوالدراساتّالعلميةّوالتحقيقاتّالمؤلفاتّمنّالعديدّالعربيةّللمكتبةّهللاّرحمهّوترك.ّوفاته

ّ .منهاّينهلّاالسالميّالفكرّفيّالباحثّزالّما

 :بالكتاب التعريف

ّهذاّالنشار سامي عليالدكتورّّكتب.ّوالمؤلهة التطورية النظريات: الدين نشأة    

ّباإلسكندرية،ّاألولّفاروقّجامعةّاآلداب،ّبكليةّالفلسفةّتاريخّمدرسّكانّعندماّالكتاب

ّفيّالحضاري،ّاإلنماءّمركزّعنّوفاته،ّبعدّثانيةّطبعةُّطبعّثمّ ّ،1948ّعامّوأصدره

واشتغالناّسيكونّعلىّطبعةّّ.2009ّفيّبالقاهرةّالسالمّدارّأصدرتهّثمّ،1995ّعامّحلب،

ّدارّالسالمّبالتاريخّالمذكور.

 :الكتاب اخيار دواعي

ّواخيارناّ،للعملّالباحثّيدفعّسببّمنّيخلوّالّلالشتغالّموضوعّأيّاختيارّإن 

ّأوّيعتبرّالكتابّأنّالىّنشيرّاألخيرةّهذهّفمنّوموضوعية،ّذاتيةّاسبابّلهّالكتابّلهذا

ّموضوعّعلىّاشتغلتّالتيّالحديثةّالنظرياتّوعرضّلتأريخّالعربيةّاللغةّفيّمحاولة

فلمّّومدارستهّللكتابّقراءةّعنّبالبحثّفإنناّقمناّآخرّجانبّومنّجانب،ّمنّهذا"ّالدين"

يةّمهمّللغانفيسّوّبالكتاّأنّالعلمّمعّالبابّهذاّفيّواضحّشحّفهناكّ،جدّشيئاّيخصّذلكن

ّويحتاجّالىّوقفاتّعلميةّجادة.

  :الكتاب مضمون في قراءة

ّمنّالباحثّتقريبّحاولسنّبلّ،للكتابّالفصليةّأوّالتبويبي ةّبالقراءةّنقومّلن

ّالحجمّّ.الموضوعّفيّوالبحثّالقراءةّمنّلمزيدّتحفيزا ّّالكتابّمضمون ّمن الكتاب

ّ ّصفحاته 231ّالمتوسطّعدد ّعرضّفيه ّتمهيد ّالكتابّثم ّمقدمة ّوزعتّكالتالي: لوضعّ،

المشكلةّفيّسياقهاّالمعرفيّوخاصةّ"فكرةّالديني"ّلدىّاالنسانّومكانةّهذاّالمفهومّفيّعلمّ

"أوغيستّكونت"ّالخطوةّاألولىّلنموّّهميةّالدينيّفيّحياةّالناسّجعلهونظراّألّاالجتماع،

هدينّوالواضعينّلألسسّالتيّسارّعليهاّكلّمنّويعدّبهذاّالعملّمنّالممّ.العقلّاالنساني



و"إيميلّدوركايم"ّفيّدراستهّلطريقةّالتفكيرّعندّالبدائيين،ّّ(Lévy Bruhl)"ليفيّبريل"ّ

(Emile Durkheim)ّّّبينّالمقدسّّالبدائيةّّالمجتمعاتّّّعنّالدينّفيّفيّبحثه مميزا

(Le sacré)ّّوغيرّالمقدس(Le profane).
3
الظواهرّالدينيةّاثرّذلكّّدوركايموقدّقسمّّ

.(Les rites)ّ والعباداتّ(Les croyances)العقائدّالىّقسمينّأساسيين:ّ
4
أماّاألولىّفهيّّ

،ّ،ّوتشكلّوحدةّالجماعةمجردّتصوراتّتعبرّعنّطبيعةّاالشياءّالمقدسةّأيحاالتّفكريةّ

ّ ّوغيرّجسمية، ّنماذجّوطرزّمنّاألفعالّجسمية ّالثانية ّأوالّوأّوهيبينما ّالىّتعود خيرا

ّينبغيّأنّيمارسهاّاالنسانّحيالّاالشياءّالمقدسة.والجسمّ

متسائال:ّأيّالمناهجّّفيّدراسةّالظاهرةّالدينيةّثمّإنّالكاتبّوقفّعندّمشكلةّالمنهج

ّاالجتماعّالديني؟ ّالسؤالّّتسيطرّعلىّدراسة ّهذا ّجليا ّوأهمية ّلمفهومّّتظهر ّتعريفنا عند

ّنفسهّ"الدين" ّالمنهج ّهو ّفما ّالمنهجّ، ّهل ّللتعريف، ّوضعنا ّفي ّاليه ّنلجأ ّالذي المالئم

لهذاّسيأكدّالكاتبّبالقول:ّإنّهذاّالتعددّدليلّعلىّّاالستبطاني،ّأمّالحدسيّأمّالموضوعي؟

ّغنىّالموضوعّوأهميته.

ّالباحثينّفيّالموضوع ّمن ّالعديد ّالمنهجيّانخرطّالكاتبّمع ّالتمهيد ّهذا منّّبعد

أحياناّ ّوموضحا ّّأحيانا ّّل،ّباستيد،ّالالند،ّبرغسون...الخّمشتبكا ّأمثال:ّإ.ّدوركايم،ّليفيّبري

ّيّأخرى ّقد ّوما ّمفاهيم ّغمضّمن ّالعربيما ّالقارئ ّّ،لتبسّعلى ّالفصلّّ-متسائال في

عنّكيفيةّنشأةّاالديانّفيّاألغوارّالسحيقةّمنّتاريخّّ–المخصصّلنشأةّاالديانّوتطورهاّ

؟ّوإلىّأيّعصرّمنّفيّطفولةّالفكرّاالنسانيالبشر؟ّوعلىّأيّصورةّالحّالمقدسّالغيبيّ

ّّّالعصورّالبدائيةّاالولىّنتجه؟

هذهّاألسئلةّتحتاجّمنّالقارئّلهذهّالسطورّالرجوعّالىّّإنّاالجابةّبالتفصيلّعلى

الكتابّقراءةّمتأنية،ّالىّقراءةّّوهيّدعوةّالكتابّاألصلّللوقوفّعلىّمفاصيلّكلّفكرة

ّيبحثّعنهّالقارئ.ّغي تجميعّقولّالكاتبّماّّولّفيّهذهّالعجالةاحرّأنناّسنالستخراجّما

ّأمكنناّذلكّلتقريبّالقراءّمنّالكتاب.
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4
ّ.والفروعّباألصولّالمسلمينّفقهاءّيسميهّماّتساويّوهيّ 



ّيؤكدّعلىّأنّ الباحثّعنّدليلّواضحّّالكاتبّوهوّيحللّهذهّاالشكاالتّويناقشها

قدّالّيجدّاالّوثائقّوآثارّمتفرقةّوغيرّواضحة،ّّ،وعلميّدقيقّعندّالحديثّعنّنشأةّالدين

ّمختلف الثامنّعشرّّالنظرياتّوالفروضّوالمذاهبّالفكريةّمنذّنهايةّالقرنّأقيمتّعليها

وتعددّالنظرياتّوتشعبهاّإنماّيدلّأوضحّداللةّعلىّماّفيّالمشكلةّاألصليةّّالىّيومناّهذا.

ّوعلىّأنّالحسم ّّمنّعمقّوطرافة، ّالهين. ّليسّباألمر ّالرئيسيتانّفيّالمسألة والفكرتان

ّالنظرياتّ ّعلى ّاألول،ّالمسيطرتان ّالوحي ّأو ّالتوحيد ّوفكرة ّالتطور، ّفكرة ّهما الدينية،

وإمدادهاّباألساسّالتيّتستندّّوبينّالفكرتينّتنازعّمطلقّفيّالسيطرةّعلىّتلكّالنظريات

عليه
5
.ّ

وتذهبّالىّأنّفكرةّهللاّوجدتّفيّالمجتمعاتّاألولىّّالنظرية األولى: التطورية؛

ّانبثقت ّعقائد ّالجماعة،ّعلىّشكل ّمن ّوإما ّاألفراد ّمن ّّإما ّالقول: ّالفكرة ّهذه بأن وتريد

وقدّّالدين وجد في صورة جماعية أو فردية، ولكنه في كلتا الحالتين من عمل االنسان.

الحياةّاالنسانيةّنفسها،ّتّهذهّالمشكلةّعندّالتطوريونّعلىّضوءّتحليلهمّالبارعّلتطورّل ّحُّ

ّانّال ّالبيولوجيةّمنّاألدنىّالىّاألعلى،ّفكما ّ لإلنسانتطورّيسودّالحياة ،ّفإنهّيسودّأيضا

منّماهيةّأدنىّإلىّماهيةّأسمى،ّومنّّ–طبقاّلقانونّالتطورّّ–الحياةّالعقلية،ّفالكائنّينتقلّ

نوعّمنحطّالىّنوعّراقي،ّومنّاألولىّأنّيتطورّفيّحياتهّالفكرية،ّوأنّتنتقلّمنّطورّ

زالّفيّمراتبّالكمالّالمطلقّدرجاتّلمّتصلّالىّطورّحتىّتصلّالىّكمالهاّالنسبيّفماّ

االنسانيةّاليهاّبعد،ّوالدينّعندهمّناحيةّمنّالنواحيّاالنسانيةّالفكرية،ّبدأّمعّاالنسانيةّفيّ

.سذاجتها،ّوتطورّمعهاّفيّسلمّالحياةّحتىّوصلّالىّكمالهّالحالي
6

ّ

ّهيّّالنظرية الثانية: الفطرية؛ ّإنما ّالدينّعلىّالعموم ّهللاّأو وتذهبّالىّأنّفكرة

،ّوهذهّفكرةّفطرية،ّوجدتّفيّعقلّاالنسانّولكنّأوجدهاّفيناّموجدّيفوقّكلّالموجودات

ّتنادي بأن للدين حقيقة خارجية هي هللا، منفصلة عن الجماعة، وعن الكون كله.الفكرةّ

،ّوتوصلّالىّأنّفكرةّهللاّتّأطروحتهوقدّاستندّهذاّالفريقّعلىّالبحثّاالثنولوجيّإلثبا

ّكافةّ ّعند ّوأنكرّانكارا ّموجودة ّعلىّبحثّّالمجتمعاتّالبدائية، ّالتطورّمستندا باتا ّنظرية
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ّالبحثّفيّ ّالبدائيةّاألولى،ّوبدا ّعنّالحياة واقعيّودقيقّجدا ،ّمدعما ّبحثهّبوثائقّممتازة

ّسلسا ّ ّّالموضوع ّوعلى ّناحية، ّمن ّالواقع ّعلى ّقائما  ّناحيةّقويا  ّمن ّأنفسنا ّفي ّندركه ما

ّخاللّهذاّ ّالتطورّاختفاءّكامال  ّالجليلةّالنبيلةّ"هللا"،ّواختفتّفكرة ّالفكرة أخرىّنحوّهذه

البحثّالجليل،ّولمّيعدّثمةّمكانّلتطورّالدينّمنّماهيةّالىّأخرى،ّكماّلمّيعدّمكانّفيّ

ّ ّاألبحاث ّمن ّّالفيزيولوجيةكثير ّماهية ّمن ّكائن ّلتطور ّوالبيولوجية ّالى ّمنّونوع كائن

ماهيةّونوعّآخر
7
.ّ

 :خالصة

 نشأة ؛بهذهّالعجالةّالسريعةّنكونّقدّعرجناّعلىّكتابّالدكتورّعليّساميّالنشار

كتابّدونّمؤكدينّعلىّأهمّالمضامينّالواردةّفيّال .والمؤلهة التطورية النظريات: الدين

ّتفاصيله ّفي ّالدخول ّالتعرف ّأراد ّلمن ّبابه ّفي ّمهما ّيعد ّوالكتاب ّالنظرياتّ، على

ّل ّعنه ّغنى ّوال ّالدينية ّالظاهرة ّيخصّدراسة ّما ّفي ّوالفلسفية ّالمبدئّاالجتماعية لباحث

ّ.والمتعمقّعلىّالسواء

نؤكدّأنّزخمّالنظرياتّالتيّاهتمتّّ،وإذاّأردناّتجميعّالقولّفيماّسبقتّاالشارةّاليه

وكثرةّاالنتاجاتّالفكريةّفيّالوقتّّ،تهّبالنسبةّلإلنسانضرورعلىّبموضوعّالدينّتؤكدّ

ّراهنيتهّالراهن ّعلى ّالعامّدليل ّالمجال ّفي ّالحاسمةّ،وقوته ّالقوة ّأنه ّشك ّوالنهايةّّوال

ّيبنىّبناءّصح يحا ّفيّنفوسّاألفرادّوالمجتمعات،ّللعديدّمنّالمشكالتّاالجتماعيةّعندما

االقتصاديةّواالجتماعيةّالتملصّمنّالقوىّالمؤثرةّاألخرىّمنها:ّأوّبّتغييوهذاّالّيعنيّ

إذاّاجتمعتّهذهّالقوىّفيّأياديّآمنةّمهتمةّباإلنسانّوفيّخدمةّاالنسانّ،ّفواألمنية...الخ

معّوضوحّالفكرةّالدينيةّيمكنناّالحديثّعنّ"حياةّمدنيةّسلمية"،ّوكيّتتحققّهذهّاألخيرةّ

الحرمانّمنّالحقوقّالجسيمة،ّواالذاللّاالجتماعي،ّوّالّبدّمنّإزالةّالالمساواةّاالقتصادية

ّالسياسية،ّالتيّيمكنهاّأنّتساهمّفيّتوليدّالنزاعّوالعداوة.

ّفيّالمجالّ ّالدينيةّوقوتها ّمنّالعواملّيصبحّالحديثّعنّالظاهرة ّذكرّوغيره لما

لفهمّماّيجريّحولناّمنّظواهرّاجتماعيةّخانقة  ّ ،ّوتجاوزهاّيحتاجّمناّالىّالعموميّاساسا
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ّأساسية ّمحطات ّيخّثالثة ّالدينيةفيما ّالظاهرة ّمع ّأجلّصّالتعامل ّمن ّاألولى ّالمحطة ؛

ّ ّوالثانية ّالدينية، ّّالتعرفّعلىّالظاهرة ّوّاالستيعابمنّأجل ّوالتمكين، ّمنّوالفهم الثالثة

ّوالنصوصّ ّبالتجاوزّوضعّالتأويالتّالبشريةّموضعها ّونقصد أجلّالتجاوزّوالتصحيح،

حةّمستوعبةّلكلّالمشاريعّىّعقليةّمنفتوهذهّالقراءةّتحتاجّالّالمقدسةّفيّمكانهاّالصحيح.

ّالفكريةّدونّتعصبّوانغالق.


