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حاكم مصر " اللورد كرومر" على صفحتها األولى صورة 1917ینایر عام /نشرت مجلة أسبوعیة بالقاهرة في كانون الثاني
ولن یختلف اثنان . ل الذي قدم الكثیر إلى مصرلقد مات في لندن الرج: "وجاء في االفتتاحیة. ًاالستعماري األسبق معلنة وفاته

یمكننا تفهم وجود جدل حول حاكم استعماري، ولكن ما یلفت ." 1على ما فعله من خیر، باستثناء من یجهلون نظریة التطور
اسبة إلى نظریة التطور والتي طرحها المحرر على أنها من انتباهنا في هذا االقتباس هو تلك الدعوة التي تكاد تكون غیر من

غیر أن الدهشة أكبر الیوم نظرا لحصول هذه النظریة على هذا القدر من األهمیة البالغیة في مجتمع ال تزال تسوده . البدیهیات
  فمن أین تأتي قوتها التحاججیة إذن؟. ثقافة تقلیدیة

وعلى . لفترة طویلة معیارا وحیدا للحكم على صحة األشیاء وهو التوافق مع القرآن والسنةفي الواقع، لقد فرضت الثقافة التقلیدیة 
ففي األزمنة المعاصرة، لم یقتصر . الرغم من السیاقات المتنوعة، أدى اندماج البلدان العربیة في الحداثة إلى هز هذا الوضع

ع عشر على تولد الوعي بوجود تخلف تاریخي بل نتج عنه أیضا أثر اتصال العالم العربي بالعالم الغربي في نهایة القرن الساب
وانطالقا من هذا الهدف أرسل محمد . وقد دارت أول االحتیاجات المحسوسة حول مجالي العلم والتكنولوجیا. رغبة في التقدم

. جیش هذا الوالي الطموحولم یكن نشر هذه المعرفة الجدیدة یجري على مستوى المجتمع بل على . علي أولى بعثاته إلى أوروبا
وبالفعل كان في المجتمع المصري في بدایة القرن التاسع عشر نخبة من العسكر والتكنوقراط األجانب وعلماء الدین، لكن لم 

وقد شهدت مصر في تلك الحقبة تجدیدا متسارعا في جمیع المجاالت، في . ِ، أي نخبة منتجة)إنتلجنسیا(یكن فیه نخبة مثقفة 
  .اصالت والصحة وغیرهاالري والمو

فلم تكن الحداثة لتتحقق دون نشر العلوم عن طریق التعلیم . غیر أن تحدیث البنى التحتیة هذا لم یؤدي بحد ذاته إلى الحداثة
كما ولم تكن الحداثة لتتحقق دون تغییر شكل الحكومة إلخراج الناس من حالة . لضمان االنخراط الشعبي في المشروع الحداثي

  .وبالتالي استلزم األمر عملیة فكریة طویلة قبل إدراك هذه الحقیقة. األلفیة الثانیة إزاء الشؤون العامةاستقالة 

  

   صحة األمورعلى دینیا حدود الحكم

 أشار إلى أن محتواه لم یأت من القرآن وال من السنة وأن ذلك لم 1833حینما ترجم رفاعة الطهطاوي الدستور الفرنسي عام 
ِمع أن جل نقاطه لم ترد في كتاب هللا تعالى وال في ) نقتبس الدستور(سوف : "یة محتواه وال من فائدته، إذ قالیقلل من مصداق

لهذا ." 2َوذلك لتعلم كیف حكم منطقهم على أن العدالة والمساواة تشكالن عنصرین من عناصر حضارة الممالك[...]. سنة نبیه 
السبب یكون من المهم بالنسبة لمفكرنا تجاوز الحقیقة اإلجمالیة والمطلقة المتأتیة من القرآن والسنة، فحسب رأیه ال تقاس قیمة 

إذن فقد سعى الطهطاوي إلى تعویدنا على قبول هذا الظرف المتناقض أو حتى . ها بدینها بل بمستواها العلمياألمم وأهمیت



وبالنسبة للطهطاوي، حسبما كتب ألبرت حوراني، فإن . عیش خبرته، أي فائدة المبادئ الدستوریة بالرغم من ابتعادها عن التقلید
  ".3تقداته العقالنیة الغربیة تكمن في تناقضهما وعدم قابلیتهما للتوافقالعالقة الجلیة بین معتقداته اإلسالمیة ومع"

) البدع(لى الهرطقة ًفنراه یضرب نظریة دوران األرض مثال ع. وقد الحظ الطهطاوي نوع الظرف ذاته في مجال العلوم البحتة
هذا ما دونه في كتابه الشهیر عن باریس ثم حذفه وقت الطباعة، إذ یبدو أنه أقر بفكرة دوران . التي تتغلغل في علوم الغربیین

  .فهو بذلك یتفادى مقابلة الخطاب الدیني بالحقائق العلمیة. األرض مع رفضه معارضة النص الدیني كما فهمه هو

نجد في هذا الكتاب : " بعد ذلك ببضع سنوات" جغرافیة ملطبرون"، قال رفاعة لدى نشر ترجمته لكتاب وللخروج من هذا الوضع
. تعبیرات مستقاة من علم الكونیات ومن الفیزیاء ال یؤمن بها علماء الدین، غیر أننا نوردها كما هي كي تكون الترجمة وفیة

  ."4ت الریاضیة الواردة فیها ولیس من منطلق إیمانينحن في المناسبة نقر بها من منطلق عملي وبسبب المعطیا

العلماني الذي تقوم فیه الحقیقة على الفائدة وهكذا دشن الطهطاوي في الفكر العربي المعاصر ما یمكن تسمیته حیز الحقیقة 
وقد كان لهذه البادرة صدى كبیر معرفي وفي الوقت ذاته سیاسي، إذ فتحت الباب . ولیس على توافقها مع القرآن أو السنة

كما یمكننا . تركةإلدخال العلوم المعاصرة الطبیعیة واإلنسانیة وكذلك لمشروعیة التفكر اإلنساني حول اإلدارة الجیدة للحیاة المش
المرشد "مالحظة أن الطهطاوي لم یقف عند اإلشارة إلى االختالف بین الحقائق الجدیدة والتقلید، بل تعداه الحقا في كتابه 

ًإلى تبني تصور للدولة حیث ینبغي أن تكون القوانین فوق األمراء إشارة إلى التمییز الذي قام " األمین في تربیة البنات والبنین
  .بین السلطات الثالث" نتسكیومو"به 

  .لم یطرح الطهطاوي نظاما بدیال لفهم العالم بل دشن حیزا لفهم ظواهر العالم الطبیعیة واالجتماعیة وتفسیرها وتقییمها إنسانیا

ومع إدخال الصحافة المكتوبة إلى مصر في سبعینیات القرن التاسع عشر، وصف أدیب إسحق مختلف التیارات االجتماعیة 
وبعد ذلك ببضعة أسابیع الحظ بنفسه أن هذه التسمیة غیر . لغرب، في معرض تعریف القارئ المصري بها، بالخوارجفي ا

فتلك حقیقة اجتماعیة ". 5حركتها لیست دینیة المنطلق، فهي تعترض على الوضع االجتماعي وتطالب بالحریة"مناسبة ألن 
  .أخرى تتطلب فهمها خارج اإلطار الدیني

" الرد على الدهریین"فقد أطلق جمال الدین األفغاني في كتابه . ُوقد استقبل دخول الداروینیة فورا بالتفنید المتوقع من ثقافة دینیة
إن داروین رئیس هذه : "لثورة الفرنسیة والحركات االجتماعیة وداروین، إذ قالهجوما عنیفا على فالسفة عصر التنویر وعلى ا

وقد ألف كتابا لیشرح فیه أن اإلنسان أصله قرد وبعد التنقیح والتصحیح ارتقى تدریجیا إلى شكله عبر عصور طویلة . المدرسة
ثم ارتقى من هذا الشكل إلى أولى . ن الغابمتعاقبة وتحت تأثیر عوامل طبیعیة خارجیة، حتى بلغ الحلقة التي یمثلها إنسا

وبقیة اإلثیوبیین، ثم ارتقى بعض األفراد إلى مستوى أعلى مبتعدین عن " البیغمي"الدرجات البشریة فكانت ساللة األقزام 
ن المتعاقبة، فبرأي داروین، قد یصبح البرغوث على المدى البعید فیال بعد عدد من القرو. الزنجیین فنتج عنهم اإلنسان القوقازي
  ."6وبالمقابل قد یتغیر الفیل إلى برغوث

غیر أن المهم لدى األفغاني هو الرابط الذي أقامه . ارات اإلسالمیة الیوم ملیئة بهذا النوع من الردود الخطابیةال تزال كتب التی
حول " غیزو"ٕواذ استشعر الحاجة إلى نظریة تفسیریة فقد دعا القارئ إلى قراءة كتابات . بین جمیع المظاهر الفكریة للحداثة

ُالمجتمع كإنسان تستدعي إرادته العقل لضبط العواطف " غیزو"إذ یرى . 18777م التقدم الحضاري المترجمة إلى العربیة عا
  .والتأكید على تضامن أعضائه واتساقها بالمبادئ األخالقیة الناتجة عن العقل نفسه



  

   والحداثةالرؤیة الكونیة

َوتعتبر هذه الرؤى طریقة للخروج من فكر العصور . َ، في نص شهیر، من الحداثة عصر الرؤى الكونیة"تن هایدغرمار"جعل 
بإمكاننا أن نرى جوهر العصور المعاصرة في تحرر اإلنسان من روابط العصور الوسطى سعیا للعثور : "فقد قال. الوسطى

  ."8على حریته

ال یقتصر معنى العلمنة : "إذ قال. هذه الرؤیة الكونیة في عملیة علمنة الفكر وأكد على مظهرها التحرري" جیاني فاتیمو"وأدمج 
المجتمع التعاقدي أو حتى حضور َالحیز المقدس لصالح العالم العلماني أو الجماعة العضویة لصالح (على فقدان أو سقوط 
  ."9، بل یشیر أیضا إلى حركة تحرر على غرار ما كان حالها لفترة طویلة في تاریخ الفكر األوروبي...)الكائن لصالح نسیانه

 النخبة المثقفة المصریة التي كانت متعطشة إلى الولوج إلى الحداثة كانت تطمح إلى امتالك مثل هذه بمقدورنا إذن تخیل أن
ٍالعالم حسب الرؤیة التقلیدیة مكتمل ومنته واإلنسان موجود . الرؤیة التي من شأنها أن تتیح لها التفكیر في العالم بطریقة مختلفة ٌ َ

ًاإلنسان یقدم عبر لغة یحددها صورة عن العالم ال تعود كما كانت صورة "اني، فإن أما في الفكر العلم. فیه بال حول وال قوة
  "10.فالعالم لیس موجودا بوصفه واقعا جاهزا. موجودة لدى الجمیع وهي بالتالي ال تعود كما كانت خالیة من أي منظور

أیضا على أهمیة الخلفیة العلمیة التي تضمن لكل رؤیة كونیة الخروج من التكهن الفلسفي من أجل التدخل " هایدغر"كما شدد 
ال یقتصر : "إذ قال. ٕفالرؤیة الكونیة تتضمن ثالث مراحل هي التمثیل واتخاذ الموقف واعادة االستثمار. في هذا العالم وتحویله

ٕفهذه الصورة لیست سوى عنصرا، وان أخذنا بها لمجرد فهم الخلفیة أو إن نرى فیها ". صورة للعالم"ر العالم على إنتاج تصو
إذ تحتوي الرؤیة الكونیة وبنفس القدر على الطریقة . ُ ما یضع العالم قبالته فذلك ال یشكل بعد تصورا للعالمٌشخصّتمثیال شكله 

زاء هذا العالم ویعید استثماره السیما عن طریق التقییم سواء أكان موروثا أو من تألیف الشخص التي یتخذ فیها الشخص مكانه إ
ِكما أن النهج التعمیمي الكوني للرؤیة الكونیة، والذي یخضع جمیع األوضاع للقانون ذاته، هو إدماج للسیاق المحلي ." 11نفسه ُ

  .لعالمللنخبة الثقافیة في طریقة سیر ا

إذ تحتفظ ذاكرة تاریخ الفكر العربي . وأخیرا تتیح الرؤیة الكونیة، بالنسبة للمفكرین المصریین، الخروج من خبرة التكفیر األلیمة
أي [یجب تكفیرهم : "كتب قائال" تهافت الفالسفة"ففي كتاب الغزالي . بجدال القرن الحادي عشر الذي واجه الغزالي بالفالسفة

أطروحاتهم الثالث، وهي التأكید على أبدیة الكون واألطروحة التي تقول بأن علم هللا ال یسري على األفراد وأخیرا على ] الفالسفة
  . التكفیروبذلك انطلقت آلة." 12إنكار بعث األموات

محاوال التمییز بین البدعة المحدودة أي تصدیق الخبر الذي جاء به الوحي مع " ورطة التكفیر"والحقا تكلم الغزالي نفسه عن 
ٕغیر أن هذا الفارق واعادة االعتبار للفالسفة على ید ابن رشد بعد . 13تقدیم تفسیر سيء، والبدعة المطلقة أي إنكار الخبر نفسه

إذن . ، لم ینقذ أي منهما الفلسفة أو المنطق، وقد اختفیا من الكون الثقافي العربي لقرون"تهافت التهافت"ذلك بقرن في كتابه 
  .هذا وتفادي ممارسة التكفیر نفسه أو التعرض له" حرج التكفیر"لكونیة تتیح للمثقفین تجاوز فالرؤیة ا

  

  نحو نظریة شاملة



وهو ال یختلف من الناحیة الفسیولوجیة عن . ٌاعلم أن اإلنسان كائن طبیعي انبثق عن الطبیعة التي نتج عنها مختلف الوظائف"
هكذا قدم شبلي شمیل ترجمته لكتاب ." 14ادة، والفارق الوحید بینهما كمي ولیس نوعيالحیوان ویشبه من الناحیة الكیمیائیة الم

  ".نر على نظریة داروینفلسفة النشوء واالرتقاء، شرح بخ" بعنوان 1885الصادرة عام " بخنر"

. غیر أن أثره في نهایة المطاف كان كبیرا.  نسخة وقد استغرق توزیعها حوالي خمسة عشر عاما500طبع من هذا الكتاب 
َفعند االطالع على سیر معظم المفكرین المصریین العظام في مطلع القرن العشرین نالحظ أن قراءة هذا الكتاب بدت لهم  ِ

إنه الكتاب الذي أثر في وعي جیل : "فقد قال أحمد لطفي السید أبو اللیبرالیة المصریة. تهم الفكریةًلحظة حاسمة في مسیر
  ".15كامل

 لتشكیلة األنواع الحیوانیة بل هدف أیضا إلى إظهار نشأة القواعد لم یقتصر هدف شمیل على إظهار القوانین التفسیریة
ولم تلعب نظریة التطور دور الموقظ من السبات العقدي فحسب . األخالقیة والعقائد الدینیة والمنظومات السیاسیة واالقتصادیة
  .یة والطبیعیةلفهم الظواهر االجتماع" علمي"بل قدمت أیضا إطارا تفسیریا شامال وهو عالوة على ذلك 

 عاكفا على كتب 1911كنت عام : "وكانت شهادته هامة، إذ قال. وقد تطرق المفكر المصري إسماعیل مظهر إلى هذا التحول
وقد أدت قراءتي له إلى تغیر كبیر في . للدكتور شمیل" نظریة النشوء والتطور"العرب القدیمة حینما وقعت صدفة على كتاب 

وناضل بقیة حیاته من " أصل األنواع" كتاب داروین 1918وقد ترجم عام " 16.الكلمات عن وصفهفهمي وترك فیه أثرا تعجز 
  .أجل الحریة الفردیة وتحریر المرأة وتحسین ظروف الفالحین

  

  النخبة المثقفة وسیاقها

ظریة في مجتمع تهیمن علیه قوة استعماریة وكبار مالك األراضي، مجتمع كان تعداد سكانه عام یمكننا فهم عدم تأیید هذه الن
مفكري ، سوى تأییدها من جزء صغیر من هؤالء المفكرین المجددین المعروفین ب17منهم أمیون% 94 مالیین نسمة 8 1912
وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور المجتمع المصري كثیرا، من حیث اإلنتاج الزراعي الموجه للتصدیر . النهضة

  .والتحول الصناعي وبناء سكك الحدید وقناة السویس، إلخ

شأة مجتمع جدید یبزغ رغما عن لقد أقنع هذا التطور المفكرین بأن المجتمع القدیم كان في طور االنهیار وأنهم كانوا یشهدون ن
هل ینبغي أن نضیف أن من كانوا یفكرون ویكتبون . وكان األمر الذي یشغلهم هو فهم التطور االجتماعي وفك ألغازه. إرادتهم

في تلك الحقبة كانوا یمثلون جزءا من أصحاب االمتیازات؟ فقلقهم یعبر في الواقع عن إرادتهم التحكم بمصیرهم في خضم 
ُفقد كان هذا التحول یفرضه طموح الحكام أو . الجتماعي الذي كان یجري أمام ناظریهم دون قدرة منهم على ضبطهالتحول ا

  .میكانیكیة االستغالل االستعماري

وقد عزز البعد العلمي للداروینیة صحتها . ّكانت غایة تفكر هؤالء المفكرین األولى هي فهم التغیر االجتماعي وقوانینه وتوجهاته
كان فكرا جدیدا یسعى إلى إیجاد جذور في المجتمع المصري ولم یكن یتضمن كغیره نزعات صوفیة وال . ها إطارا تفسیریابوصف

وقد اتفق مفكرو النهضة، بالرغم من خلفیتهم اإلیمانیة . ٍأي رغبة في االنسحاب من الحیاة الحقیقیة والرضا بكون روحاني



فقد بقي العلم في نظرهم الطریق الوحید إلى التحول الصناعي الذي من شأنه أن . دوالتعلیمیة، على الوثوق في عملیة التجدی
  .یحول المجتمع وهو بالتالي الطریق الوحید إلى تیسیر جمیع مناحي الحیاة االجتماعیة

 قیام تعبیر المجتمع التقلیدي یشیر إلى"كانت الوظیفة التحریریة للعلمویة على الصعید االجتماعي ضروریة من حیث أن 
اإلطار المؤسسي على أساس ال جدال فیه من إضفاء الشرعیة وهو أساس قدمته بعض التفسیرات األسطوریة أو الدینیة أو 

وعلیه فإن جعل النظریة الداروینیة معیارا قدم أساسا ". 18المیتافیزیقیة للحقیقة في مجملها سواء الخاصة بالكون أو بالمجتمع
  :معرفیا لنقد النظام القائم بمظاهره األكثر بشاعة، أي

الهیمنة الغربیة التي كانت مفروضة على إرادة السكان من  - 
 .الناحیتین السیاسیة واالقتصادیة

 .م والتكنولوجیاَهیمنة رؤیة العالم الدینیة التي كانت تعادي العل - 
هیمنة مالك األراضي الذین أبقوا الشعب في مستوى من  - 

 .المعرفة یناسب اإلنتاج الزراعي وبالتالي فقد أبعدوه عن العالم المعاصر

ما هو شكل المجتمع المصري المراد، أهو لیبرالي أم اشتراكي؟ لقد انقسم المفكرون في نهایة القرن التاسع عشر في اختیاراتهم 
عتباراتهم التاریخیة أو العقالنیة أو األخالقیة، لكنهم اتفقوا جمیعا على التحقق من صحة حكمهم باالستناد إلى نظریة بسبب ا
  .داروین

  

  الداروینیة بین اللیبرالیة واالشتراكیة

اء في مجلة الهالل وج. فند األفغاني المذاهب الفلسفیة المعاصرة والحركات االجتماعیة ونظریة داروین باسم اختالفها مع الدین
 خصصت المجلة 1908لكن في عام ." 19المبدأ االشتراكي بمجمله یعارض قوانین الطبیعة، ولن ینجح أبدا: " أن1897عام 

على أنهما " إنجلز"و" ماركس"وقد قدم زیدان كال من . ت كتبها رئیس تحریرها جرجي زیدانلالشتراكیة سلسلة من المقاال
ِّوقدم ماركس لیس بوصفه شیوعیا یدعو إلى تقاسم الثروات بل اشتراكیا ألنه . المؤسسان اللذان منحا االشتراكیة مظهرها العلمي
ٌنتظرو ماركس وأنصار إصالح المجتمع لطبیعي وهم إن ما هم علیه م: "برأي زیدان كان یناضل ضد االحتكار، إذ قال

َیحرم مقترح الشیوعیین االنتقاء الطبیعي"في حین " متوافقون مع قانون التطور ّ
20."  

ولى نحو الحداثة السیاسیة إذ أنها كانت تمثل الخروج من الركود المجتمعي كان الترویج للفردیة وفقا للرؤیة اللیبرالیة الخطوة األ
أما في بلد الزال یسوده نمط اإلنتاج الزراعي فالترویج . وهو األمر الذي تم في الغرب بفضل تقدم الصناعة والتجارة. الشرقي

للفیلسوف " التعلیم" كتاب 1903یني ترجم عام ولذلك ترجم محمد عبده مفتي مصر ورائد اإلصالح الد. للفردیة یتحقق بالتعلیم
  ".هربرت سبنسر"ونصیر الداروینیة االجتماعیة 

، فإن التجدید یمكن أن یحصل في ظل حكومة استبدادیة 1908وبالنسبة ألحمد لطفي السید مؤسس حزب األمة اللیبرالي عام 
فهي ال یمكن أن تتحقق بدون . مة الممیزة لألمة بأكملهاَأو تحت االحتالل، لكن ذلك ال ینطبق على الحداثة التي تعتبر العال

والمشكلة مع االشتراكیة هي أنها یمكن أن تكبح هذه . الدیمقراطیة القائمة على حقوق المواطنین بحیث یكونون أفرادا متعلمین



وبما أنها تمنع . من حقوقهموهي بحجة فرض المساواة تتیح منح الصالحیات الكاملة للحكومة وتحرم المواطنین . العملیة برمتها
  .21المنافسة واالختیار الطبیعي بین األفراد فهي لیست خیارا علمیا

" ماركس"و" یندارو"، وهو كتاب مستوحى من كل من "مقدمة السوبرمان"، قال الشاب سالمة موسى في كتابه 1911في عام 
في الوقت ذاته، قال أن الرأسمالیة هي التي تمثل عائقا أمام نظریة التطور من حیث أنها تضمن هیمنة أفراد أغنیاء  "نیتشه"و

 االجتماعي الذي یتوجه نحوه تطور الظرفواالشتراكیة برأیه هي . لكن ضعفاء في قدراتهم الفكریة أو الجسدیة أو األخالقیة
تكون فیه حریة األفراد ضارة بالمجتمع، ألنها الحریة التي تحقق مهمة االنتقاء الطبیعي وتساهم في إقصاء العالم والذي ال 

  .22العناصر الضعیفة مبقیة فقط على العناصر األقوى

 أكد مصطفى حسنین المنصوري توافق االشتراكیة مع مبادئ النظریة الداروینیة، فاالشتراكیة ال تتعارض مع ،1915وفي عام 
مبدأ صراع الكائنات على البقاء حینما تلغي التنافس الرأسمالي على المال ألنها تدع مجاال لظهور تنافس آخر لصالح 

النتقاء الطبیعي بل تهدف إلى أن یكون الزواج قائما على الحب ولیس ٕواذ تحمي االشتراكیة الضعفاء فهي ال توقف ا. اإلنسانیة
أي (أما معارضة االشتراكیین لتوریث األمالك االصطناعي فال یعني أنهم یعارضون التوریث الطبیعي . على الثروة
  .23)الموروثات

َن فنظریة التطور تستخدم وسیلة إلضفاء الشرعیة على كل مطلب تجدیدي كحریة المعتقد أو الدستور أو قضیة الفالحین أو إذ َ ُ
 على الدفاع عن تحریر المرأة بأقالم 1914التي تأسست عام " السفور"فألكثر من عشر سنین، عكفت صحیفة . تحریر المرأة

وراه هیكل ومنصور فهمي وطه حسین والعائدین في حینه منذ عهد قریب من فرنسا، الثالثة الحاصلین حدیثا على درجة الدكت
  .وقد ارتكزت الصحیفة في معظم حججها إلى نظریة التطور

إال أن المدیر لطفي السید . ، طلب بعض أعضاء مجلس اإلدارة قبول الفتیات في الجامعة1922إبان افتتاح جامعة القاهرة عام 
فاقترح قبول .  التصریح بذلك علنا ألن الرأي العام كان معادیا لذلك وألن القضیة كان یمكن أن تخسرحذر زمالءه من مخاطرة

َالفتیات خفیة واالنتظار لبضع سنین قبل جعل هذا التغییر رسمیا، أي عندما یفرض قانون التطور األمر الواقع ُ ً24.  

أما الهجمات . كما الحظنا، فإن التطوریة كان لها أثر كبیر على المفكرین المصریین بغض النظر عن توجهاتهم األیدیولوجیة
ونتیجة لذلك، فقد شكلت . واالنتقادات التي تعرضت لها والزالت حتى یومنا هذا فقد انحصر مصدرها دائما في اإلسالم المحافظ

النسبة للمفكرین المصریین رؤیة بسیطة ومتسقة للعالم تساعد على تحلیل المجتمع وتفادي اللجوء إلى تفسیرات الداروینیة ب
 ومن ناحیة أخرى، فإن دینامیة الفكر التطوري أتاحت لهم الوقوف في وجه التصور الساكن للرؤى التقلیدیة. أسطوریة أو غائیة

  :اعي یقوم على أمرین رئیسیینٕوان نجاح التطوریة في مجتمع غیر صن. وجمودها

  

كان لدى المفكرین رغبة في التحول الصناعي والحصول على  •
َلذلك استبدل . التكنولوجیا وقد تناقضت هذه الرغبة مع عدم استعداد القادة االستعماریین وضعف البرجوازیة الوطنیة

ى القوانین الطبیعیة ومستقلة عن إرادة البشر ًهؤالء المفكرون بحركة القوى االجتماعیة الحقیقیة حتمیة علمیة قائمة عل
 .والظروف التاریخیة

 



كان استخدام التطوریة في الدعوة إلى تطویر تدریجي یهدف  •
 .معاكسة لقوانین التطور" انتفاضة"إلى تنحیة فكرة القیام بثورة اجتماعیة قد تشكل 

 

فقد توقفت عن االضطالع بدور . لها االبتدائي أي علم الحیاةواعتبارا من أربعینیات القرن انسحبت النظریة الداروینیة إلى مجا
إال أن الداروینیة مثلت طیلة نصف قرن خطوة حاسمة في علمنة الفكر العربي . وتعددت الرؤى الكونیة. المرجع التوافقي

  .المعاصر

  

 

  

 

  مسرد في الكلمات المفتاحیة وترجمتها 

Communauté organique الجماعة العضویة 
Industrialisation التحول الصناعي 
Intellectuel مفكر/فكري 
Intelligentsia  اإلنتلجنسیا(النخبة المثقفة( 
Moderne (temps) معاصر 
Modernisateur حداثي 
Modernisation تجدید 
Moderniste مجدد 
Modernité حداثة 
Pensée فكر 
Penseur مفكر 
Providentialiste غائي 
Sécularisation علمنة 
Sécularisé علماني 
Société des liens (de convention) المجتمع التعاقدي 
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