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ـــ  :ترفق المادة المقدمة للنشر  - 2  ــ ـــ  بـ
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نبذة عن سيرة الباحث متضمنة اسمه بالعربية وبالحروف الالتينية؛ وفي  -ب

 في ترتيب 
ً
حالة وجود أكثر من باحث يتم مراسلة االسم الذي يجب أن يرد أوال

 األسماء. 

 مادة النشر تكون موثقة كما يلي:  - 3
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 النشر وسنة النشر، رقم الصفحة. 
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 . يرفق النص المترجم بالنص األصليفي حالة الترجمة -
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توضع اإلحاالت والمراجع والمصادر في آخر المقال، وترقم بالتسلسل حسب  -

هي فقط تلك المراجع والمصادر المقتبس منها مراجع المقال )ظهورها في النص 

 فعال(. 

تخضع األعمال المقدمة للتحكيم العلمي قبل نشرها، كما يحق للمجلة )إذا  - 1

رة لذلك( إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة للنشر و رأت ضر 

 نشر. دون المساس بمضمونها ؛ املجلة غير ملزمة برد المقاالت غير المقبولة لل

 كل مقال يخالف شروط النشر، لن يؤخذ به.  - 1

 اآلراء الواردة باملجلة ال تعبر عن رأي هيئة التحرير. -6
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 :االفتتاحية

محملة بعدة  ،()السابعتعود مجلة مقاربات فلسفية في عددها الجديد 

يبستيمولوجيا و فلسفة العلوم دراسات و مقاالت في الفكر الغربي و العربي و  في اال 

 -خلدون النبواني  من جامعة السوربون  نجد  دراسة الدكتور  دراسات، ففي ركن 

ة جاك دريدا1باريس  دراسة  ثم ، حول أخالق المستحيل الترانسندنتالية في تفكيكيَّ

 -مسعــود بوشخشوخة ، من المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس د.

الجزائر العاصمة حول  التحقيق وعالقته بالتجديد في فكر عمار طالبي ، و 

الدراسة الثالثة عن  التوجه الديمقراطي للتربية  في ظل التجديد الفلسفي عند 

 -ر زاد    ،جامعة وهرانأ.د دراس شه  إشراف"جون ديوي" للباحثة  تيرس حبيبة و 

و دراسة حول مفهوم التكامل المعرفي وآليات تشغيله للدكتور عمار قاسمي    -2

،جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،  و أخيرا دراسة حول: سؤال العقالنية 

األستاذ  إشرافبن خدة نعيمة و  للباحثة: القراءات الحداثية للنص القرآني في

 جامعة وهران ــ)الجزائر(.  قسم الفلسفةـ   ف: بهادي منير.المشر 

الذي ضم العديد من األبحاث نذكر منها على سبيل  المقاالتأما في ركن            

المثال ال الحصر  مقالة حول سوسيولوجية المعرفة الفلسفية لدى مدرسة 

. و المقالة الثانية  غليزان–المركز الجامعي –للدكتور خن جمال  فرانكفورت

قراءة في االبستمولوجيا المعاصرة: العلم من منظور جديد لألستاذة اليزيد جميلة  

جامعة معسكر ،و المقالة الثالثة في  سؤال اإلنسان عند أركون  من المنس ي إلى 

 .أ.د عبد الالوي عبد الله  إشرافالمفرط في إنسانيته للباحث سباعي لخضر ، 

نجد في هذا الركن العديد من المقاالت التي ساهم بها طلبة الدكتوراه و هذا و         

و في األخير ترحب  ،  الفلسفي التي نشرت تشجيعا لهم على البحث العلمي و التأليف

 .و الترجمات التي تخص الحقل الفلسفي  تالدارساو  باألبحاثاملجلة دائما 
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ة جاك دزيدا  أخالق املظححيل التراوظىدهحالية في ثفنينيَّ

 د. خلدون الىبىاوي

 1بازيع  -أطحاذ باحث في جامعة الظىزبىن 

Abstract 

This paper attempts to study the place of ethics in Derrida’s works. 

We tray in this article to deal, firstly, with the hypothesis about an ethical-

turn in deconstruction in 1990s. Thus we trace the place of ethics in the first 

works of young Derrida to see if he indeed had deconstructed ethics problems 

in his early texts.  

After this introduction we, secondly, read carefully the texts in 

which he treats ethics problematic directly and obviously manner. We 

analyze how the father of deconstruction problematizes the questions of 

ethics such as the problem of hospitality, of gift, and of promise.         

We try, thirdly, to find how Derrida makes-use, but critics in the 

same time the works of Kant, Kierkegaard and Levinas while we attempt to 

explain what he means by the ethics of im-possible, the possibility of the 

impossibility, and the tension between possible and impossible, conditional 

and unconditional, limited and unlimited, etc.  

Keywords 

Derrida, ethics, deconstruction, practical philosophy, aporias, 

possible, im-possible, Levinas, violence, Rorty, Kant, hospitality, gift, secret, 

promise, transcendentalism, ethical-turn, the other.     

 ملخص باللغة العسبية

هداٌو في هظه الضعاؾت ؤن هدىاٌو الححز الظي حكغله ألازالق في 

ضا. ؾىػمل في البضاًت غلى  جفىُىُت الفُلؿىف الفغوس ي/الجؼاثغي ظان صٍع

 ٌٌ ضا، جدى الخدلم مً الفغيُت التي جلٌى بىظىص جدّىٌ ؤزالقّي في جفىُىُت صٍع

خلهاء بضؤ مىظ بضاًت الدؿػُيُاث مً اللغن اإلاىهغم. هىظا ؾيكغع في اؾ

ضا الكاب للخدلم ما بطا وان كض اهخم  خًىع اإلاكاول ألازالكُت في هخاباث صٍع

 بلى فلؿفت 
ً
وجىاٌو بالخفىًُ في ؤغماله ألاولى مفاهُم وبقيالُاث جيخمي هالؾُىُا

 ألازالق ومىيىغاتها. 

ضا  زم ؾىػمل بػض طلً غلى صعاؾت الىهىم التي جىاٌو فيها صٍع

ت بكيل واضح ومباقغ. هىظا فةهىا ؾيبدض في الىهل بػٌ اإلاؿاثل ألازالكُ
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هُفُت جىاٌو وؤقيلت غغاب الخفىُىُت لبػٌ اإلافاهُم واإلاؿاثل ألازالكُت مً 

 كبُل الًُافت والػُُت والػفى والىغض...

ضا الىلضًت مً ؤغماٌ بػٌ   ؾىداٌو بظهاع هُفُت اؾخفاصة صٍع
ً
ؤزحرا

صة، ؤؾماء مشل واهِ، الفالؾفت الظًً ؾبلىه في جىاٌو مؿاثل ؤزالكُت مدض

هحرهُجاعص، ولُفُىاؽ وهُف مّحز بحن ؤزالق اإلامىً وؤزالق اإلاؿخدُل، ألازالق 

اإلاكغوَت وألازالق الالمكغوَت، ألازالق اإلادضوصة وألازالق اللمدضوصة الخ 

 ؤن الخفىًُ هى ؤزالق اإلاؿخدُل...
ً
 طلً الخىجغ بحن هظه الشىاثُاث وماهضا

ً
 مبرػا

 ملمات مفحاحية

ض ا، ألازالق، الخفىًُ، الفلؿفت الػلملُت، اإلافاعكاث، اإلامىً، صٍع

اإلاؿخدُل، لُفُىاؽ، عوعحي، واهِ، الًُافت، الػُُت، الػفى، الىغض، الؿغ، 

 التراوؿىضهخالُت، الخدٌى ألازالقي، آلازغ. 

ي للحفنيو
ّ
 مقدمة: في الححىى العمل

 الف اغخباع اص بلى ًظهب بػٌ الىل  
ً
ضا فُلؿىفا ُلؿىف الفغوس ي ظان صٍع

 
ً
 ؤو غضمُا

ً
، بل بن غبصُا

ً
ا . في الػمم للفلؿفت مػاٍص طهب بلى ؤهه هم بػًهُدكٍى

ًَ طان حػمُمهم  ُاٌٍو  اؾتراجُجُت كلب الظي ال ًجضون فُه ؾىي  1الخفىُ

ت وصاللت اليلماث  في وبػاخت ولػب لغىي وحغُحر  الػالكاث بحن الغمىػ اللغٍى

االء ؤن الخفىُىُت ال جسغط ...الخ. ًداجج هػنى وكغاءة اإلاؿيىث غىهػب في اإلاوالل

 
ً
لّضِ  - مً فلؿفاث اللغت غضًٍض بسالف  - نهاوىنها فلؿفت لغت، وؤً غؤبضا

ُ
م ؤي ال ج

ُ   ،فاثضة اظخماغُت ال قً ؤن و ت. وؤنها ال جىضعط بداٌ يمً بَاع الفلؿفاث الػمل

 وؤصي بلى 
ً
ضا بىنفه الهىجهظا الغؤي كض القى نضي هبحرا  وؾم فىغ صٍع

ً
ُّ  ا  ؾلب

ً
ال  ا

  ًلضم بضاثَل 
ً
 ،لِـ مً الفلؿفت بص يءؤهه و  ،وال ٌؿعى بلى حغُحر الػالم وال خلىال

 فالخفىًُ ال ًلضم مىهج
ً
وال عئٍت قاملت غً الػالم باإلاػنى الفلؿفي الىالؾُيي.  ا

 بهظا الغؤي، فىُف هفّؿ  لىابن كبِ  ىالىى
ً
ضا اإلاظضال خإزغة خٌى غ بطن مالفاث صٍع

بمػنى واألزالق واللاهىن والؿُاؾت؟ مباخض هي مً نلب الفلؿفت الػملُت 

ضّي غً الفػل والخغُحر والبىاء ذبطا واه ،آزغ كض  فىغة غؼوف الخفىًُ الضٍع

ضا التي  ذالك  ختى ؾىىاث الشماهِىاث مً اللغن اإلااض ي، فةن مالفاث صٍع
ً
كبىال

ً ظهغث م هظا  ٌضخج 2004ختى وفاجه غام ىظ بضاًت حؿػُىاث اللغن الػكٍغ
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ىُت- ٌؿمي بػٌ الىلاص. بلىة الغؤي هظا  -زانت في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 . Derrida’s ethico-political turn "الخدٌى الػملّي في الخفىًُب "الخجضًض 

 جدىّ بطن مغخلت الدؿػُىاث  ثقهض
ً
 ملحىظا

ً
هدى مؿاثل في الخفىًُ ال

ضا في الؿُاؾت وألازالق واللاهىن بط  ؛الفلؿفت الػملُت جخالخم مالفاث صٍع

( 1994) قّىة القاهىن ، زم Spectres de Marx( 1993)أطياف مازلع ابخضاًء مً 

Force de loi ( 1994)طياطات الصداقة ، زمPolitiques de l'amitié زم ،

 Cosmopolites de tous les pays ; encore (1997) مىاطىىن عامليىن لهل البالد

un effort (1997)مازلع في السهان ، زمMarx en jeu  ، في الضيافة زم

(1997)De l’hospitalité  (2001)العصس والعفى ، زم Le siècle et le pardon ،زم 

ٌ زم خىاعه ، Marx& Sons  (2002)ه مازلع وأبىاؤ  الفلظفة في شمً إلازهاب  خى

(2003)  Le concept du 11 septembre ، زمVoyous (2003 )-  هلترح جغظمت و

  لدوى املازقة.ا - ب غىىاهه بلى الػغبُت 

ٌٍ  ًًخدضر غهضغمه والظي الظي  هظا الغؤيلىً  َغؤ غلى اهخماماث  جدّى

ت ووّظ  ضا الفىٍغ ُ  صٍع ال في الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي ت هها هدى الفلؿفت الػمل

 لضي الباخشحنًللى 
ً
 غلى اللٌى  - بػًهم ًاهض بط ؛بظماغا

ً
الخدٌى  بظلًعصا

ضّي  ، هظه ألازحرةمباخض  ؤن - ملُتاللىي والىاضح هدى الفلؿفت الػ الضٍع

 في هخاباث  وبسانت في ألازالق،
ً
مىظ ملاالجه ألاولى ، الكبابواهذ خايغة صوما

ضا التي ؤللاها بحن مؼ بضاًت الؿخِىاث مً اللغن اإلااض ي.  مؼ ظهىع صعوؽ صٍع

كغث  في مضعؾت اإلاػلمحن الػلُا 1976 -1975غامي 
ُ
 فيوالتي و

ً
 -)ماعؽ/آطاع خضًشا

ضا جدذ غىىان  13 ؤي بػض خىالي (2017  مً عخُل صٍع
ً
 2الىظسية والحطبيقغاما

 
ً
ا  كٍى

ً
ًّ له ًجض هظا الغؤي ؾىضا جىظيههما إلاً ًجض في هظه  لىا ن ًمىًاغترايح . لى

 غلى 
ً
ضا اإلابىغ بمباخض الفلؿفت الػملُتالضعوؽ بغهاها  . اهخمام صٍع

ً
ًظل هظا  ؤوال

ضا مىظ غام  مالفاثالىخاب الاؾخصىاء الىخُض في  وختى نهاًت الشماهِىاث  1967صٍع

ً التي ًخدضر فيها نغاخت   مً اللغن الػكٍغ
ً
با ُ  جلٍغ ت. ومؼ غً الفلؿفت الػمل

مؼ ؤهه  ،بيكغها بػض عخُله غ صعوؾه هظه ؤزىاء خُاجه ولم ًىِم لم ًيكه طلً فةه  

 بيكغ ول ما ًىخب
ً
ؼاعة وطلً باغترافه الصدص ي وبما حكهض غلُه غ ،وان مهىوؾا

ضا مهخم  مالفاجه.   لى وان صٍع
ً
 ا

ً
زاعط هُاق صعوؽ مضعؾت اإلاػلمحن  - باألمغ خلُلت

http://fr.wikipedia.org/wiki/Spectres_de_Marx%20/%20Spectres%20de%20Marx
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ت ججػل مً الخفىحر في حغُحر  الػلُا التي َغذ غليها آهظان ماعهؿُت ؤلخىؾغٍّ

للام بيكغ جلً الضعوؽ بىفؿه  – الػالم ُؾلُت مسُمت غلى مىار جلً اإلاضعؾت

غً فلؿفت  ٌػغف كبل وكغ هظه الضعوؽ اللاعت ىً وبالخالي لم ً وجدذ بقغافه.

ضا ألاولى ؾىي ما وكغه  مباقغ جفىًُ ؤي سلى مً جياص ج هيو  ،بىفؿه هىصٍع

 خػاَى مؼ الؿُاؾت ؤو فلؿفت اللاهىن ؤو غلم الاظخماعجوال  ،للمفاهُم ألازالكُت

. ب بال
ً
 كيل هامص ّي ظّضا

ً
ضا بػضم وكغ هظه زاهُا ، وبغٌ الىظغ غً بعاصة صٍع

لفىغ واٌع ماعهـ  افي جىاولهها وجىكف ؤناإلاخفدهت وؽ، فةن كغاءتها الضع 

غوخخه الحاصًت غكغة خٌى فُىعبار التي ًضغى فيها ماعهـ بلى حغُحر   أَل
ً
وجدضًضا

 مً الاهخفاء بفهمه، فةن
ً
ضا وان الػالم بضال ًداٌو ؤن ًلغي الخىاكٌ بحن  صٍع

ت والخُبُم بخػُُل غمل البراهؿِـ لهالح فىغ  ة نىفُت خٌى اإلاماعؾت الىظٍغ

  الشىعٍت.   

في فلؿفت  ؾىداٌو بطن في هظا البدض ؤن هضافؼ غً فىغة جدٌى فػليّ 

 مؼ بضاًت الدؿػُىاث مً اللغن 
ً
ضا ؤزظث مىحى واضحا ، وطلً مً اإلاىهغمصٍع

زالٌ جىاولىا إلاىيىع ألازالق في هظا اإلابدض. ولىبضؤ بالىكف غً ظغوف هظا 

ضّي   وؾُاكاجه هدى الفلؿفت الػملُت:  الخدٌى الضٍع

الدؿػُىاث مً اللغن اإلااض ي  ما الظي خهل بحن مىخهف الؿخِىاث وبضاًت

ضا بىيىح ونغاخت، ختى  مباقغ هدى جفىًُ باججاه بل و جدٌى اهخمام صٍع

بقيالُاث الفلؿفت الػملُت ومكىالتها في اللاهىن والؿُاؾت وألازالق، هظه 

ت ؤو خجىلت الحًىع في مالفاجه الؿابلت؟ لى اإلاىيىغاث التي واهذ قبه غاثب

ضا في ؾُاكها، ؤي في ألاػمىت وألامىىت التي وكإث وجُىعث  ويػىا جفىُىُت صٍع

ىضحاهه:  ٌ ٍو ىار الفىغّي  -1فيها لىظضها ؾببحن ازىحن ًفؿغان هظا الخدىُّ
ُ
حغحر اإلا

ىاث الػام، الشلافّي والؿُاس ّي والفلؿفّي الظي قهضه الفىغ الفغوس ّي في ؾى

  -2الشماهِىاث، و 
ُّ
يّي جإز ىار الفىغّي الػام ألامٍغ

ُ
ضا مؼ الىكذ باإلا ت صٍع ُّ غ جفىُى

الظي اػصهغث فُه مىظ زماهِىاث اللغن اإلاىهغم، وما هلهضه بظلً: بغاغماجُت 

ىُت.    الفلؿفت ألامٍغ

ًخغحر الىاكؼ الؿُاس ي والاظخماعي فُفغى ـ جغير املىاخ الثقافّي في فسوظا:  1

 غلى 
ُ
ىار الفلؿفت ؤؾئلت وبقيالُاث ظضًضة فخخغحر مػها. في فغوؿا حغحر اإلا
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الشىعي الخدغعّي  1968الفلؿفّي مً مغخلت نهاًت الؿخِىاث، ؤي ما بػض فىغ 

 في الؿُاؾت 
ً
الِؿاعّي، الفني واإلاابػض خضاسّي، هدى هؼغت اظخماغُت مدافظت غالبا

الفغوس ّي فلؿفاث ما بػض  والشلافت. هىظا جغاظػذ مً واظهت اإلاؿغح الفلؿفّي 

 بمباخِض 
ٌ
ها اهخماماٌث متزاًضة

ّ
ذ مدل

ّ
ت التي ؾاصث في الؿبػُىاث وخل البيُىٍّ

ت في ألازالق والؿُاؾت واللاهىن في ؾىىاث الشماهِىاث مً اللغن  ُّ الفلؿفت الػمل

 وجلّضم الُمحن 
ً
ا ُّ ً. في جلً الفترة جغاظػذ كىي الِؿاع الفغوس ّي ؾُاؾ الػكٍغ

 لهاالؿُاس ّي صا
ً
ت صاغما ُّ ت ًمُي  مػه بمىظت فىغٍّ

ً
؛ لِؿخفُض مً جىظحراتها في فػا

بىاء بًضًىلىظُخه مً ظضًض بػض مغخلت فىعان الِؿاع الفغوس ّي وزىعاث الخدّغع 

التي ؾاصث في نهاًت الؿخِىاث وهُمىذ غلى اإلاكهض الؿُاس ّي والفىغّي في 

فلِ، لِـ في الؿُاؾت  ،بطنالُمحن وان غلى ِغّضة ظبهاث  مُ الؿبػُىاث. جلضُّ 

وبهما في الفلؿفت والفىغ والاظخماع والاكخهاص وؤلاصاعة. وان هىان في الفلؿفت 

و مً بعر الفىغ الفغوس ّي ما بػض 
ّ
) الظي ؤزظ ًؼصهغ  1968جىظه هبحر للخسل

ىُت جدذ اؾم  ( وعاخذ The French Theoryخُنها بلّىة في الجامػاث ألامٍغ

ت حكهض صغ ُّ ت بلى الفىغ الػلالوّي الىلضّي، وبسانت غىض الجامػاث الفغوؿ ىة كىٍّ

ت الباعاصٌغمواهِ. ووان ال بض لظلً الخغحر في  ُّ ، بن صح الخػبحر، ؤن ًُاٌ جفىُى

ت  ُّ ى ضا بكيٍل ما. مً الصحُذ ؤن هظه ألازحرة اػصهغث في الجامػاث ألامٍغ صٍع

 في  وبسانت في مجاالث الىلض ألاصبّي وظلذ ُمداَعبت ومغفىيت بخػّىٍذ 
ً
هبحٍر ؤخُاها

ـٍ فغوؿا وظامػاتها، بال ؤنها  هخاط الشلافت الفغوؿُت،  مؼ طلً ظلذ بكيٍل عثِ

ها 
ّ
ضا ول الظي هخبه  Limited Incباؾخصىاء )ٌكهض غلى طلً ؤن ههىم صٍع

ت ضا مػظم خُاجه  (باإلهجلحًز ، وفي فغوؿا التي غاف صٍع
ً
يكغ بالفغوؿُت ؤوال

ُ
واهذ ج

يا هما . وان ال بض بطن لظلً الخغحر في ُمىار 3ًظً البػٌ فيها، ولِـ في ؤمٍغ

غ 
ّ
ضا التي لم جغص ؤن جسغط مً اإلاؿغح فيالفلؿفت الفغوؿُت ؤن ًاز ت صٍع ُّ  ،جفىُى

 ما فُخجّضص مً هفؿها ومً مىيىغاتها. ًهف 
ً
اخه هىغا وبهما ؤن حؿحر مؼ ٍع

ضعن ووعم  ٌ  -ؤخض ماعخي الفلؿفت الفغوؿُت اإلاػانغة  -فٍغ الفلؿفّي طلً الخدىُّ

 
ُ
ىار الفغوس ي باليلماث آلاجُت: "بن ما خضر مؼ مُلؼ الشماهِىاث غلى في اإلا

 للمكاول 
ً
 ؤو ججظًغا

ً
حن الػلمّي والفلؿفّي والؿُاس ّي ]...[ لم ٌػض حػمُلا اإلاؿخٍى

 لها لم 
ً
، وان هلضا

ً
التي ظهغث في ؾىىاث الؿخِىاث، ولىً غلى الػىـ جماما

 غً حػمُم هفؿه"
ً
 4ًخىكف هى ؤًًا
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ً
 كُاؾا

ً
ا وغلى الغغم مً ؤهمُخه بال ؤن الػامل الفغوس ّي ًظل بغؤًىا زاهٍى

ضا هدى  ت صٍع ُّ بالػامل ألاٌو الظي كض ًيىن ناخب ألازغ ألاهبر في جدفحز جفىُى

غ الخفىُىُت بالغوح الػاّمت 
ُّ
ت، وهظا الػامل هى جإز ُّ الاهخمام باإلاؿاثل الػمل

ت التي حؿىص فلؿف ُّ ى ومداولت اهضماظها باإلاىار  ،تها وظامػاتهاللبراغماجُت ألامٍغ

يّي الػام خُض اػصهغث واهدكغث بؿغغت ُمظهلت.   الشلافي ألامٍغ

يا هى ـ ألاثس ألامسيهي:  2 ت في ؤمٍغ ًّ ض ت الضٍع ُّ شحر الضهكت في مغامغة الخفىُى ًُ ما 

طلً الىجاح الىجىمّي مىلُؼ الىظحر الظي خظُذ به. فلض جدّىلذ هىان بلى 

في الػماعة والؿِىما وبل غت وناع لها ؤجباع في الفلؿفت وألاصب، مضاعؽ مخىىِّ 

ضا اإلاىار الشلافي  عث جفىُىُت صٍع ت والالهىث الخ... فلض زى  ُّ والضعاؾاث اللاهىه

َغث بهظه الغوح 
 
مىً اللٌى بنها بلضع ما ؤز يّي بكيل هبحر، ٍو ألاواصًمّي ألامٍغ

ت بلضع ما جإزغث بها ُّ ى ت ألامٍغ ُّ   البراغماج
ً
ت في  .ؤًًا ًّ ض ت الضٍع ُّ حن الخفىُى فخَى

ت  ُّ ى ضمجها، ولى بدضوص، بالغوح ألامٍغ دضر جدىالث فيها ٍو ًُ يا وان ال بض ؤن  ؤمٍغ

ت للمكاول اإلاُغوخت.  ُّ ت التي حكتٍر بًجاص خلٌى غمل ُّ ت الػملُاج ُّ البراغماج

ت  French Theoryًالخظ فغاوؿىا وىؾُه ناخب هخاب  ُّ ى ؤن الجامػاث ألامٍغ

ضا، فةنها لم حؿخلبلها اؾخلباٌ الػاظؼ وب ت صٍع ُّ ن واهذ كض اخخًيذ جفىُى

يا هي في كلب  ،اإلاىفػل فلِ : "ال قً ؤن ؤمٍغ ؛ بط ًلٌى
ً
غ ؤًًا ِ

ّ
بل الفاغل اإلااز

 لغاًاتها الدانت."
ً
ت وهي حػُض بهخاط ؤغماله وفلا ًّ ض ؼ ؾخسً. هىظا  5الغخلت الضٍع

يا ضًت في ؤمٍغ ت الضٍع ُّ للىاهحن لػبت الضازل بالداعط والداعط بالضازل  الخفىُى

في  –بغؤًىا  –ضماط. بن غملُت الخإكلم جلً كض ؾاغضث والاهوغملُت الخإكلم 

ضّي وفخده غلى مجاالث الفلؿفت الػملُت التي ججاهلتها  ججضًض الخفىًُ الضٍع

ضا وان ب فُه ؤن صٍع . ومما ال ٍع
ً
ًمغة، غحر  ؾابلا

ُ
ت" اإلا ُّ غلى وعي بهظه "الاجفاك

يا، التي ًمىً  جلدُهها  دت وغحر اإلاباقغة بحن جفىُىُخه وؤمٍغ ِِ باآلحيالهٍغ : "ؤغ

ضا الظواء والفُىت جضص في و  بل، وي جإزظ". لم ًىً ًىلو صٍع ًُ البراغماجُت وي 

ػُض جىُُف الخفىُىُت مؼ الغوح البراغما جُت هخاباجه وؤؾالُبه ومىيىغاجه َو

ىُت مً غحر ؤن ٌػني طلً مؼاوظت الفلؿفت البراغماجُت مؼ الخفىُىُت  . 6ألامٍغ

ما  ُّ ىُت وال ؾ ت التي مىدتها الجامػاث ألامٍغ بطن بهىا هفترى بىيىح ؤن الحٍغ

ت،  ُّ ت مُللت وال مجاه ضا في البضاًت لم جىً خٍغ ت صٍع ُّ ؤكؿام الىلض ألاصبي لخفىُى
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ض اؾدشماع ا لت بهما واهذ مكغوَت جٍغ  غلى الٍُغ
ً
ا ُّ ضّي بغاغماج لخفىًُ الضٍع

ىُت ملابل فخذ ألابىاب ؤمامه. وهظا ما خهل، وهجحذ الخفىُىُت في  ألامٍغ

ت الفغوؿُت  ًّ ض ت الضٍع ُّ  مىلُؼ الىظحر بػض ؤن جمذ ؤمغهت الخفىُى
ً
يا هجاخا ؤمٍغ

 بن صح الخػبحر. فغاوؿىا وىؾُه اهدبه بضوعه بلى هظا الخغحر في 
ً
بغاغماجُا

يي الخفى ت بفػل الجى ألامٍغ ُّ ت هدى الػملُاج ُّ : بطُى  ًلٌى

ت طان "الىلض  ُّ م بىفػ ِ
ّ
خػل

ُ
، هى طان اإلا

ً
بن الؿااٌ الغثِـ الظي ًىاظهىا غالبا

 بالخفىًُ. وبسانت  " hypercritique اليكِ" "
ً
ضا ؤخُاها ؤو هما ًضغىه صٍع

باليؿبت لبلض ال ًإزظ بالحؿبان ؾىي "الخُبُم الػملّي في الخػلُم" وطلً 

 "
ً
لما وان طلً ٌمخاخا

ُ
م و

ُّ
لت الخػل  -ث ضهما الخظذ طلً خىا ؤعه -الؾدبضاٌ ٍَغ

مىً اؾخسضامها، وكابلت لخُبُ ًُ ت مُىاغت،  ُّ لاث بن طلً ٌػني ؤن جيىن الخفىُى

.
ً
ا ُّ ه ؾُاؾ

ّ
ش ألافياع ول صة، هلغاءة كهُضة واخضة ؤو إلغاصة كغاءة جاٍع   7 مخػّضِ

ضا ليي  ت صٍع ُّ بن هظه ألاؾباب التي ُؾلىاها ؤغاله هي مً كاصث بىظغها جفىُى

ٌ مً "الهىث ؾلبّي" هما ؾّماها البػٌ غىض مً هضغىه  ضا الكاب"، ب جخدى  "صٍع

ت خُض فلض واهذ ههىنه ال جؼاٌ غحر ُمىتر  ُّ  بمؿاثل الفلؿفت الػمل
ً
زت ُمباقغة

ضا لضاللت الىو(  "ال ش يء زاعط الىو" )ختى باإلاػنى الػمىمّي الظي ؤغُاه صٍع

ضا الىهل" بإنها: " لِـ غليها  ضا ألازحر" ؤو "صٍع ت ًهفها "صٍع ُّ ت غملُاج ُّ هدى جفىُى

ت ؤو اإلافاهُم وغلم مدٌؤن جيىن  ُّ  جدلٍُل للدُاباث والكغوخاث الفلؿف

ؿلت  -الضاللت، ولىً غليها ؤن ُتهاِظم 
ّ
اإلااؾؿاث  -بطا ما ؤعاصث ؤن جيىن ُمد

؟".
ً
ت والخلالُض ألاهثر عؾىزا ُّ  8والبنى الاظخماغُت والؿُاؾ

 في خُاة 
ً
 ظضا

ً
ا  خٍُى

ً
 غملُا

ً
ضا ؾخضزل خحزا ت صٍع ُّ وهىظا فةن جفىُى

ىُت، وؾِخم اؾدشماعها في: هلض الضًً، وجفىًُ ألازال  ق، وجفىًُ الشلافت ألامٍغ

ت. ُّ  الؿُاؾ

 ألاخالق في ماليىة الحفنيو

ضا بمبدض ألازالق، ؤو باألخغي  وفم ؤَغوخخىا بطن فةن اهخمام صٍع

 ُّ  بخفىًُ بػٌ مفاهُمه لم ًخجَل فػل
ً
الظي هفتريه  كبل طلً الخدٌى الػمليّ  ا
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ً. بهىا هاهض هظا الغؤي   مً غغمغلى الفي ؾىىاث الدؿػُىاث مً اللغن الػكٍغ

ضا له وبنغاعه غلى ؤن ههىنه ألاولى حكهض غلى اوكغالها ببػٌ  هفي صٍع

في  L’Humanité هىماهيتيزالكُت. ففي ملابلت له ظهغث مؼ مجلت اللًاًا ألا 

ضا  2004الكهغ ألاٌو مً غام  )ؤي كبل بًػت ؤقهغ فلِ مً عخُله(، ًلُح صٍع

 خايغة" في ههىنه"
ً
. واللٌى بهظا الغؤي، 9غلى ؤن "اإلاؿاثل ألازالكُت واهذ صوما

ضا كبل   حكغل هخاباث صٍع
ً
 وألازالكُت منها جدضًضا

ً
ؤي ؤن اإلاؿاثل الػملُت غمىما

 مىظ بضاًاث ملاالجه اإلايكىعة في مىخهف الؿخِىاثػُىاث اللغن اإلااض ي، بل حؿ

 
ً
با . 10مً اللغن اإلاىهغم ججض لها نضًي غىض غضٍص ال بإؽ به مً الباخشحن؟ جلٍغ

دكلي الظي ًاهض غلى ؤن اهخمام مً بحن هاالء الفُ ُاوي ؾُمىن هٍغ لؿىف البًر

ضا بالفلؿفت  غّغاب الخفىُىُت بمىيىغاث ألازالق ًغظؼ في ألانل بلى جإزغ صٍع

ضا الكاب بلى مػالجت مىيىع الػىف  ألازالكُت للُفُىاؽ التي ظظبذ صٍع

 . 11همكيلت ؤزالكُت

 :هره الحجة ألاخيرة قصد مىاقشتهاليظحعسض 

 في هكف الخىاكًاث واإلافاعكاث في ههىم 
ً
ضا الكاب منهميا وان صٍع

ّخاب 
ُ
ه اإلاىخجحن في  الحلل الشلافي )غضٍص مً الفالؾفت والى مػظمهم مً مػانٍغ

 مؼ ههىم إلاِكاٌ فىوى ولُفي ؾتروؽ وظىعط (الفغوس ي
ً
. هىظا اقدبً مشال

ن "الػىف بػىىا 1964ماهٌُى لُفُىاؽ. في ملالخه اإلايكىعة غام ًباجاي وب

لا ضا مجمىغت مً ههىم لُفُىاؽ. وبما ؤن فلؿفت هظا 12"واإلاُخافحًز ، ٌػالج صٍع

، فلض وان ال بض بىنفها "الفلؿفت ألاولى"ألازحر وهخاباجه جمدىعث خٌى ألازالق 

ضا وهى ًفىً بػٌ  ىع قبه مً اإلاغوع غلى هظا اإلاىي الىهىم اللُفُىاؾُتلضٍع

 غً اهخماماجه 
ً
ضا في الغاثب ولُا ل لضٍع ألاولى. لىً كغاءة صكُلت لهظا اإلالاٌ الٍُى

ضا الكاب غً مباخض  فيهلض فىغ لُفُىاؽ جاهض وظهت هظغها  ابخػاص هخاباث صٍع

مؼ ؤن هظا اإلالاٌ  ،الفلؿفت الػملُت بما في طلً مبدض ألازالق. وبمػنى آزغ

 في جلً اإلاغخلت 
ً
با (ؤ ")ًمىً طهغ ملاله "مأالث ؤلاوؿانالىخُض جلٍغ

ً
الظي  ًًا

 ؤزالكُت
ً
 غً ألازالق ؤو في ألازالق، بل غلى  ،ٌػالج ههىنا

ً
بال ؤهه لم ًىً ملاال

ض لها   لفىغة ؤن جيىن ألازالق هي الفلؿفت ألاولى هما ًٍغ
ً
 عفًا

ً
الػىـ جماما

هخىكف  لفىغة التي كض جبضو مؿخفؼة صغىها. ولخىيُذ هظه اؤن جيىن  لُفُىاؽ
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 غىض بػٌ الىِّ 
ً
: وانان اإلالاٌفي ط لاٍكلُال

ً
ضا . فإوال بخفىُىه لىهىم  - صٍع

 ص مكغوغه بىنفه مكغوغدّضِ ً - لُفُىاؽ
ً
  ا

ً
مكغوع  ًسخلف غًفلؿفُا

لُم مؿافت غىه لُفُىاؽ ضا ًغؾم خضوص مكغوغه البىغ  ،بمػنى آزغ. ٍو وان صٍع

ؼ ؤزغي   إلاكاَع
ً
مً بُنها جىظحر لُفُىاؽ لؤلزالق بىنفها  ،آهظان بىنفه مسالفا

لا"الفلؿفت ألاولى. مً هىا هفهم بلحاخه َُلت نفداث  غلى  "الػىف واإلاُخافحًز

بطا وان و  ،هىظا. ألازالق هي الفلؿفت ألاولى ؤن لُفُىاؽ مً عفٌ فىغة

ت لؤلزالق  ضا الكاب ؾُللب  غلىلُفُىاؽ كض ؤغُى ألاولٍى ألاهُىلىظُا، فةن صٍع

لا ؤهثر مً وىهه زُمت ؤزالكُت، ومً آلاًت و  ًيكغل بىلض الػىف بىنفه مُخافحًز

ضا في ملاله طان في جلص ي مداولت لُفُىاؽ الدغوط مً  هىا هلمذ هاظـ صٍع

كفو فلؿفت الىظىص غىض هاًضظغ. بػض هظا الغفٌ الىاضح لغئٍت لُفُىاؽ 

لا" ؤلزالق بىنفها الفلؿفت ألاولىل ضا  في ملاله "الػىف واإلاُخافحًز ًفاظئىا صٍع

 إبىخابه الخإبُني 
ً
باللٌى : "وػم ألازالق كبل  (1997) 13ماهيىى ليفيىاضيوداعا

 ألازالق ما بػض ألازالق."
ً
 14 وما بػض ألاهُىلىظُا، والضولت والؿُاؾت، لىً ؤًًا

ضا  ويَؼ  بُض ؤن   ذ صٍع ألامىع في ؾُاكها الؼمني ًبضص مشل هظه الضهكت مً جهٍغ

ًن، فهى كض ظاء في اط   مىخهف حؿػُىاث اللغن الػكٍغ
ً
با ، ؤي في الفترة جلٍغ

ألازالكُت مً  لالتي ناعث فيها مباخض الفلؿفت الػملُت بما في طلً اإلاؿاث

ضي ت الخفىًُ الضٍع اث، بل ؤولٍى . هىظا ًمىً لىا الخإهُض صون مىاػع مً ؤولٍى

 ىً خايغ ًألازالق لم مبدض غلى ؤن 
ً
ضا كبل مغخلت  ا  في ههىم صٍع

ً
فػلُا

 الػملّي. هلالبالا 

 : التراوظىدهحالية وأخالق املظححيل املفازقات ألاخالقية

له ض جدىُّ ِ
ّ
ضا الىهل التي هدى ألازالق بهىا بط هاه ، فةن مالفاث صٍع

 في 
ً
طياطات اوكغل فيها بخفىًُ بػٌ اإلافاهُم ألازالكُت هما ظاء طلً مشال

(، ال 2001) والعفىالعصس ( ؤو في 1997) في الضيافة(، ؤو 1994) الصداقة

  دفلج
ً
ت في ألازالق باإلاػنى الىالؾُيي لليلمت.  بهظا اإلاػنى و ؤبضا غلى ببىاء هظٍغ

ٌ الػمليّ مً غغم ال ضا بال ؤن طلً الخدىُّ ظلذ  هظه ألازحرة الىاضح في فلؿفت صٍع

ؤن جُمذ ؤو جغغب ختى في بىاء وؿٍم  مً غحر مخفلت مؼ جىظهاتها ألاولى في الىلض 

بطا لىً . هاجغفًوظلذ الفلؿفاث اليؿلُت اإلاغللت  يضكامذ  كض فلؿفّي، فهي



19 

 

ضا بوكاء هظام ؤزالقّي فما الظي صفػه إلاػالجت بػٌ اإلاكاول  لم ًىً همُّ صٍع

ضا مىكفه ؟ بطن ألازالكُت  ي" هما ًإحمً فلؿفت ألازالق ًىّضح صٍع

 مً اللىاغض واإلاػاًحر ألازالكُت، بط
ً
ن ال، ؤها ال ... بطا هىا هلهض باألزالق وؿلا

. بن ما يهمني في الىاكؼ هي مفاعكاث ألازالق، خضوصها وبسانت 
ً
ؤكترح ؤزالكا

غ، والكهاصة  ، والًُافت، témoignageخٌى مؿاثل الػُُت، والػفى، والّؿِ

 و 
ً
ا ُّ  15 ال. مؤالحُىان خ

 في مبدض ألازالق هى هكف مغالُاتها 
ً
ضا ؤوال بطن ما يهم صٍع

وليي هفهم ما ًلهضه بمفاعكاث ألازالق وخضوصها فةهىا ومفاعكاتها وجىاكًاتها. 

 الخمُحز الظي ًلُمه ؤو طلً الخىجغ 
ً
غً ونفه  لالظي ال ًيؾىدخاط ؤن هفهم ؤوال

. غلى هظا الخمُحز وطلً الخىجغ جلىم، بؼغمىا، ول 16بحن "اإلامىً" و "اإلاؿخدُل"

ضا ؾىاء حػلم ألامغ باألزالق ؤو  بالؿُاؾت ؤو  مباخض الفلؿفت الػملُت غىض صٍع

 ًُ ستزالن بلى باللاهىن. غلى ؤؾاؽ هظا الخمُحز بحن اإلامىً واإلاؿخدُل، اللظًً ال 

بػًهما البػٌ، لىً غحر اإلاىفهلحن في هفـ الىكذ، جخمظهغ في الخفىًُ 

ؤزغي لهما مشل اإلاىخهي والالمىخهي، اإلاكغوٍ والالمكغوٍ،  مخلابالثمغاصفاث و 

ب، الظي ًمىً ؤزظ اللغاع بكإهه ؤو غحر وغحر اللابل للحؿا لابل للحؿابال

غ، الخ.   ممىً الخلٍغ

ػحن اإلاجمىغت ألاولى مً هظه اإلاهُلحاث، ؤي: اإلامىً، واإلاىخهي، 
ُ
ح

غ ألامىع  لابل للحؿابواإلاكغوٍ، وال ُّ  واللابل للخلٍغ ىً جىفُظها التي ًم تالػمل

ػاف
ُ
 بلى. بنها ؤفػاٌ اظخماغُت ممىىت ًمىً جغظمتها وجدلُلها في غاإلِاىا اإلا

ؤو جلالُض زلافُت ؤو غالكاث  جُبُلُت ؤو مػاًحر ؾُاؾُت واظخماغُت ماؾؿاث 

. في خحن ؤن اإلاجمىغت الشاهُت، ؤي: اإلاؿخدُل، الخ اظخماغُت ؤو كىاهحن كًاثُت

غ جمشل هم اطط والالمىخهي، والالمكغوٍ، وغحر اللابل للحؿاب، وغحر ممىً الخلٍغ

 غحر كابلت لمخػالُت 
ً
 للُاؽ اإلا ،لخدلُم جماما

ً
ت ؤوال مىً وجىيُذ لىنها يغوٍع

 
ً
  .لجػله ًغجلي كضع ؤلاميان هدى اإلاؿخدُل الىلو فُه و، زاهُا
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ش الفلؿفت  ال قً ؤهىا هىا ؾىلمذ ؤَُاف بغهامجحن فلؿفُحن في جاٍع

ضًت. وما هلهض   :بهظا هٌؿىىان هظه الفىغة الضٍع
َ
شل غىض ؤفالَىن ؤوال

ُ
ت اإلا هظٍغ

ل الىمىطط  ِ
ّ
خػالي الظي ًمش

ُ
شل اإلا

ً
الظي ًمحز فيها بحن الػالم الحس ّي وبحن غالم اإلا

غلى البكغ الاكخضاء بػالم ألافياع ؤو اإلاشل والؿعي ًيىن واإلاشاٌ ألاهمل بدُض 

اؾخدالت هظا اإلاؿعى. والبرهامج الشاوي هى فىغة مً غغم غلى الللىنل بلُه 

 في "ؤو التراوؿىضهخالُت غىض واهِ و الخػالي 
ُ

ف
ّ
هتالتي جخىش التي  17"الفىغة اإلاىّظِ

ت  هدى غاًاث جخػالى غلى الىاكؼ وحكضه وبعقاصها جفُض بخىظُه ألافػاٌ البكٍغ

ضا هظلً هلحظ هظه  هدى ما ًجب ؤن ًيىن. في فىغة اإلاؿخدُل غىض صٍع

جغاوؿىضهخالُت واضحت  بهياعه الصدص ّي لها. لىنهاغلى الغغم مً التراوؿىضهخالُت 

كخاعص عوعحي يي الغاخل َع  .18وكض اهدبه لهظا ألامغ الفُلؿىف ألامٍغ

 ومؼ ؤن ؤزالق اإلاؿخدُل غحر كابلت للخدلُم الػملّي بال ؤنها في هظغ  

ضا ؤؾئلت ألازالق واللاهىن والؿُاؾت الحلُلُت والجضًغة بهظا الاؾم. لىً  صٍع

 فُلؿىف الخفىًُ وبخإهُضه غلى ؤزالق اإلاؿخدُل، فةن هًجب الاهدباه هىا بلى ؤه

فهى ٌػترف  ،ال ًلغي ؤو ًىلو مً قإن ؤزالق اإلامىً. غلى الػىـ مً طلً

بًغوعتها للحُاة الاظخماغُت والػالكاث اللاثمت ؤو اإلامىىت بحن الىاؽ. لىنها 

هت ؤو ؾدخهلب مؼ الؼمً وجىللب بلى غىاثم ؤزالكُت بن لم حؿَؼ كى  ؾخظل ُم 

ألن جخجاوػ هفؿها هدى ألازالق غحر اإلاكغوَت وغحر اإلامىىت وغحر الدايػت 

 ؤزالكجهبذ لم ن ب ،للحؿاب، وبازخهاع
ً
مؿخدُلت. ًخػحن غلى هظه ألازحرة ؤن  ا

 الىلو الظي حكهض غلُه ؤزالق اإلامىً فخسلدل مً زباتها
ً
وجًػها  جظهغ صوما

 -مىً هىا وبهما زغ لِـ اإلاؿخدُل هلٌُ اإلامىيؼ ؾااٌ صاثم. وبمػنى آ

 فىغة هاًضظغ في 
ً
غً اإلاىث بىنفه "بمياهُت  الىجىد والصمانمؿخىخُا

   –ؤلاؾخدالت" 
ً
 كاصما

ً
 للمىً، هاظؿا

ً
ضا مً ؤزالق اإلاؿخدُل هاظؿا ًجػل صٍع

ضا ؤزالق اإلاؿخدُل بلى خضر باإلاػنى الظي كض ًإحي، ؤي َخ  . هىظا ًدّىٌ صٍع
ً
ضزا

 ؤي  Ereignisٌػُُه هاًضظغ ليلمت الحضر 
ً
 ُم جغكبا

ّ
 في فًاء الاهخظاع. ٌكغح ػل

ً
لا

 ي: ٍضا عئٍخه ألزالق اإلاؿخدُل هما ًإحصع 

ؾاثل الاؾخدالت 
ُ
بن ما ؤهخب غىه هى في الالؤزالق بلضع ما هى في ألازالق. بهني ؤ

 لؤلزالق: الًُافت الالمكغوَت هي مؿخدُلت في خلل اللاهىن ؤو 
ً
بىنفها ممىىا
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باإلاػنى الًُم للػباعة. ومؼ طلً فهظا ما ًجب فػله، الؿُاؾت وألازالق هفؿها 

، ومؼ طلً، بهه قٍغ 
ً
ؤي اإلاؿخدُل. فػل اإلاؿخدُل ال ًمىً ؤن ًيىن ؤزالكا

 19 ألازالق. بهني ؤخاٌو الخفىحر في بمياهُت اإلاؿخدُل.

مً زالٌ كغاءة ههىم  ؾىداٌو آلان الخىؾؼ وجىيُذ هظه الفىغة

ضا الخفىُىُت التي جىاولذ بػٌ  مباخض ألازالق وما هلهضه هىا مػالجخه صٍع

 إلاكىالث مً كبُل "الىغض" و "الػفى" و "الًُافت" بىنفها مكىالث ؤزالكُت. 

 ثفنيو فنسة الىعد:  -
ً
 أوال

ولخىيُذ طلً الخىجغ بحن اإلامىً واإلاؿخدُل، وهى جىجغ ٌؿىً 

ضّي  ُّ  الخفىًُ الضٍع  لؤلزالق وإلاجمل جىظحراجه للفلؿفت الػمل
ً
ت، فةهىا ؾىإزظ مشاال

. فػلى الدالف مً فالؾفت ومىظغي la promesseغلى طلً مؿإلت "الىغض" 

ضاspeech actsؤفػاٌ الىالم  ؤهه لِـ مً الًغوعي ؤن ًيىن الىغض  ، ًغي صٍع

 في 
ً
 لظلً مشال

ً
 ألهه ًمىً ؤن ًيىن غحر كابل الخدلُم. هجض قغخا

ً
 ؤو ظضًا

ً
ُمسِلها

ضا   ( الظي ًلٌى فُه: 1996) خسأحادية لغة لا هخاب صٍع

 إلاا كض ًلىله صون قً مىظغو الىغض مشل "ؤفػاٌ الىالم" والىالم 
ً
زالفا

 للخىفُظ،  -ليي ًيىن هظلً  -ؤلاهجاػي، لِـ مً الًغوعي للىغض 
ً
ؤن ًيىن كابال

 للخىفُظ. ليي ًىضفؼ الىغض 
ً
وال ؤن ًازظ ختى بإماهت ؤو بجضًت بىنفه كابال

 
ً
 )مخًمىا

ً
غ( غلُه ؤن ًيىن  بىنفه وغضا ت واإلاؿاولُت وبمياهُت الخلٍغ بطن الحٍغ

 
ً
 صوما

ً
غلى ؤن ًلبل بمياهُت اهدغافه )جدىله  -فُما وعاء ؤي بغهامج بلؼامي  –كاصعا

بلى تهضًض خُض ال ًمىً للىغض ؤن ٌػض بال بالدحر، وبالتزام غحر ظضّي بىغض ال 

ر كابلت لالزتزاٌ وهي حؿخضعي ًمىً الىفاء به، الخ(. هظه ؤلامياهُت/الافترايُت غح

 آزغ لالفتراض ّي.
ً
      20 مىُلا

ضا خٌى الفلؿفت   في هخاباث صٍع
ً
لهظا هجض مفهىم "الىغض" ًخإعجح صوما

 فبماطا وػض 
ً
الػملُت بحن اإلامىً واإلاؿخدُل. فمً ظهت، لى لم ًىً الىغض ممىىا

 .
ً
لىً، مً ظهت بطن؟ في هظه الحالت هدً ال وػض بص يء وال ًيىن الىغض هىا وغضا
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 بطا هىا ال وػض بال بما هى ممىً. 
ً
ضا، غلى ؤهىا ال وػض بص يء ؤًًا ض صٍع

ّ
ؤزغي، ًاه

 باؾم
ً
بطا اهدهغ في بَاع اإلامىً فلِ ففي  هباليؿبت له ال ًيىن الىغض ظضًغا

. بِىما الىغض باإلاؿخدُل 
ً
 ؤو اؾتراجُجُا

ً
 بظغاثُا

ً
هظه الحالت ال ٌػضو غً وىهه فػال

هما  ؤو اإلاؿخدُل اإلامىً اإلاؿخدُلبمياهُت زُاٌ َىباوي وبهما  مدٌلِـ 

ًخجلى طلً في بػٌ الػباعاث الُىمُت مً كبُل " ؤغضن بفػل اإلاؿخدُل 

 إلاؿاغضجً". وبمػنى آزغ بهىا بط ال وػض باإلاؿخدُل فةهىا ال وػض بص يء.  

-  
ً
 ثفنيو مفهىم العفى:  ثاهيا

ً به ِ
ّ
فى ًُ لت التي  ضا مفهىم "الػفى"، لى كمىا بامخدان الٍُغ ا صٍع

 ًُ  ؤن 
ً
ظهغ طلً الخىجغ اللاثم بحن اللابل للػفى وغحر اللابل لىظضها ؤهه ًداٌو صوما

للػفى، اإلامىً الخىفحر غىه وغحر ممىً الخىفحر، اللابل لئلنالح وغحر اللابل 

 لئلنالح، اإلاىخهي والالمىخهي، اإلامىً واإلاؿخدُل وهلم ظغا.  

غىض امخدان هظه اإلاجمىغت  بلى طهىىادباصع بن الاهُباع ألاٌو الظي ً

اإلامىً الخىفحر غىه فى ًيخمي بلى فئت اللابل للػفى و مً الشىاثُاث، هى ؤن الػ

واإلامىً بنالخه واإلاىخهي واإلامىً. لىً وفم هظا الغؤي لً ًيىن الػفى ؤهثر مً 

 .
ً
 ؤو افخضاًء ؤو زالنا

ً
للػفى غىه ى بال غما هى كابل لى ؤهىا ال وػففوىهه مهالحت

ضا غلى ؤهه " مً خُض اإلابضؤ، ال ًىظض  فػّم  لُح صٍع ًُ وػفى بطن؟ خٌى هظه الىلُت 

 العصس والعفىفي هخابه  ʽ"21بلى ؤًً؟ʼ، وال اغخضاٌ، وال ملُاؽخضوص للػفى، وال 

 : ضا غلى هظه الىلُت باللٌى ض صٍع
ّ
 ًاه

 ال غاصً ًجب ؤن ًيىن لِـ الػفى، وال 
ً
 ، وال مػُاٍعا

ً
 ُّ ، وال جُبُػا

ً
 ًجب غلُه. بل ا

ل اإلاجغي  ِ
ّ
ػُ ٌُ  غلى اإلاؿخدُل: هما لى ؤهه 

ً
 ُممخدىا

ً
 وزاعكا

ً
ؤن ًظل اؾخصىاثُا

سُت.  22الُبُعي لآلهُت الخاٍع

ضا اللٌى هىا ب ض صٍع ن الػفى اإلامىً، ؤي الظي ًيخمي للفئت ألاولى ًٍغ

 
ً
 فػلُا

ً
لح غلى فىغجه هظه  ،مً الحضوص اإلاخلابلت، لِـ في واكؼ ألامغ غفىا ًُ وهى 

: "بن الػفى  ، بهه مجغص اؾتراجُجُت ؾُاؾُت ؤو  ʼياإلاىخِه ʼباللٌى
ً
لِـ غفىا
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 في الػالط الىفس ي."
ً
باإلالابل فةن الػفى الفػلي في هظغه هى الػفى غما  23 اكخهاصا

 ال ًمىً غفىه. خٌى هظه الىلُت هلغؤ غىضه:

الؿلُم ًخىافلان إلاغة م والحـ وليي هلاعب آلان اإلافهىم هفؿه للػفى، فةن اإلاىُ

: ًبضو لي ؤهه ًخىظب الاهُالق مً خلُلت ؤن، وػم، هىان ما ال ًلبل مؼ الخىاكٌ

الص يء الىخُض الظي ًخُلب الػفى؟  -ؤلِـ ألامغ هظلً في الىاكؼ  -الػفى. بهه 

الص يء الىخُض الظي ٌؿخضعي الػفى؟ لى لم هىً غلى اؾخػضاص للػفى بال غما 

 لل
ً
، فةن فىغة الػفى ʽالدُُئت غحر اإلامُختب ʽػفى، ؤو ما جضغىه الىىِؿت ًبضو كابال

ضعى بالىالم  ًُ هفؿها كض جسخفي. بن وان هىان ش يء لُػفى غىه فلض ًيىن ما 

مت ؤو الدُإ غحر اللابل للػفى. مً  الضًنّي بالدُُئت اإلامُخت، ؤو ألاؾىء، ؤو الجٍغ

افت واللاؾُت صون عخمت : ال هىا جيىن اإلافاعكت التي ًمىً ونفها بهُغتها الج

   24 ٌػفى الػفى بال غما هى غحر كابل للػفى."

 مً الًىء غلى جلً الػالكت اإلاخىجغة بحن الػفى 
ً
ضا ضا مٍؼ ًللي صٍع

 بطاإلامىً والػفى اإلاؿخدُل ؤو، هظلً، بحن الػفى اإلاكغوٍ والػفى غحر اإلاكغوٍ 

 :  ًلٌى

جب هما غحر مخجاوؿحن م غحر اإلاكغوٍ واإلاكغوٍ،بن هظًً اللُبحن،   ٍو
ً
ُللا

زتزاٌ ؤخضهما لآلزغ. ومؼ هظا فهما غحر مىفهلحن: فلى ؤعصها ؤن ًظال غحر كابلحن ال 

، بطا ؤعصها له ؤن  -وهظا ما ًجب  -
ً
سُا  وجاٍع

ً
 وواكػُا

ً
، ًإحيؤن ًهبذ الػفى فػلُا

ف ؤن ًيىن له صوع في حغُحر ألاقُاء، فػلى هلاوجه ؤن جىسٍغ في ؾلؿلت مً مسخل

، غحر اللابلحن اظخماغُت، ؾُاؾُت، الخ(. بحن هظًً اللُبحن-الكغوٍ )هفؿُت

 25 ، ًجب ؤزظ اللغاعاث واإلاؿاولُاث.للخهالح، لىً غحر اإلاىفهلحن

ضا هى الػفى اإلاؿخدُل وغحر  الحلُليهىظا فةن الػفى  في هظغ صٍع

ُللت" للػفى. وبمػنى آزغ فةن 
ُ
ل "كُب اإلاغظػُت اإلا ِ

ّ
الػفى ال اإلاكغوٍ الظي ًمش
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 غما ال ًمىً الػفى غىه. وبهظا فهى ًيخمي لفئت 
ً
ٌؿخدم اؾمه بال بطا وان غفىا

 :  بط ًلٌى
ً
 وجىغاعا

ً
ضا غلى طلً مغاعا  اإلاؿخدُل. ًاهض صٍع

  -ال ًمىً وال ًجب ؤن وػفى، ولِـ هىان غفى 
ً
بال هىان  -بطا وان الػفى مىظىصا

لى الػفى ؤن ٌػلً غً هفؿه خُض ًىظض ما ال ًمىً الػفى غىه. وهظا ٌػني ؤن غ

 بال لُفػل اإلاؿخدُل.
ً
  26 بىنفه اإلاؿخدُل هفؿه. بهه ال ًمىً ؤن ًيىن ممىىا

ضا فالضًمحر ظاهيلُفُدل   Vladimirبهظا الغؤي ٌػاعى صٍع

Jankélévitch  ًالظي ًغبِ الػفى بالػلاب، ؤي بدهغه في مجاٌ اإلامىً. بػض طل

 :
ً
ضا ألقيلت خضوص الػفى بحن "الص يء" و "الصدو" مدؿاثال  ًيخلل صٍع

ُت ؤن جيىن ʼلى كلذ:  كض حغحرث بطن ولم  –وؤهذ جُلب الػفى  –ؤغظعن قٍغ

؟ ش يءʽحػض الصدو هفؿه ًْ ؟ ماطا و َم ًْ ما  ، فهل ؤغظُع بظلً؟ ماطا ؤغظع؟ و َم

ل. بحن الؿااٌ غً  ؤو ؤخٌض ما؟ ؤٌو الخباٍؽ هدىّيٍ كض ٌؿخىكفىا آلان لىكٍذ ٍَى

ʼ؟ ًْ  ماهل وػظع  ʽماطا ؟ʼوالؿااٌ غً  ʽَم
ً

، قِئا
ً
، ؤو زُإ

ً
، ؤو غلُت

ً
 مشال

ً
مت ، ظٍغ

ظهب 
ُ
ّتهم و ال جسخلِ، في خضها ألاكص ى، مؼ اإلا

ُ
 ال حؿدىفض اإلا

ً
 ؤو لحظت

ً
ؤي فػال

 مازتزاٌ بلُه؟ ؤم ؤهىا وػظع الظي جظل غحر كابلت لال 
ً

  شدها
ً
لم ٌػض ًمحز ؤبضا

الحض بحن الدُإ واللحظت والغلُت، ؤو مً ظهت زاهُت الصدو الظي وػخبره 

ظِهب؟ وفي الحالت ألازحرة )الؿااٌ غً 
ُ
ًْ ؟ʼاإلاؿاوٌ ؤو اإلا ( هل هُلب الػفى مً ʼَم

لظي ؤمغ الطحُت ؤو مً قاهٍض ُمُلم، ؤلاله، غلى ؾبُل اإلاشاٌ، بله هظلً ا

ػفى غىه بضوعه؟" ٌُ غ )ؤلاوؿان( ليي ٌؿخدم ؤن 
َ
  27بالػفى غً آلاز

 ثفنيو مفهىم الضيافة: لثثا -
ً
 ا

ضا إلافهىم "الًُافت" وجفىُىه  له ؾىيخلل آلان إلاىاككت كغاءة صٍع

، لىىىا ؾىلخهغ هىا غلى مػالجخه 
ً
 مػا

ً
 وكاهىهُا

ً
 وؾُاؾُا

ً
 ؤزالكُا

ً
بىنفه مفهىما

l’hospitalitéفي الضيافة ً هما ًخجلى في هخابمً الجاهب ألازالقي وطل
28  De 

خُض  الفلظفة في شمً إلازهابوهظلً في خىاعه اإلاُّىٌ مؼ ظُىفاها بىعاصوعي 
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ً
ض مجضصا

ّ
غلى الًُافت اإلاؿخدُلت، والتي  ،خٌى مىيىع الًُافت هظه اإلاغة ،ًاه

 هي بىظغه الًُافت غحر اإلاكغوَت. 

مما ال قً فُه ؤن مفهىم الًُافت بىنفه كاغضة للخىظحر ألازالقي ؤو 

ضا في هظا   فاإلالهم ألاٌو لضٍع
ً
 زالها

ً
ضًا  صٍع

ً
اللاهىوي ؤو الؿُاس ي لِـ ابخضاغا

ألفالَىن، بُض ؤن اإلاغظػُت ألاهم له واهذ محالمة طقساط اإلاىيىع هى هو 

 مً الخمُحز الظي (. فاهُال1713) مشسوع للظالم الدائمؤَغوخت واهِ خٌى 
ً
كا

ضا جمُحزه الدام به بحن  اعة" ًلُم صٍع ًلُمه واهِ بحن "خم الضغىة" و "خم الٍؼ

الًُافت اإلامىىت، وبحن الًُافت اإلاؿخدُلت. هىظا وبدىاعه مؼ ظُىفاها 

ضا )هما فػل في مؿإلت الػفى( بحن الًُافت اإلاكغوَت  بىعصاصوعي ًمّحز صٍع

 والًُافت غحر اإلاكغوَت مُ 
ً
:  دُال  بلى واهِ باللٌى

عىةمشل جلً ولىً الًُافت اإلادٌ، ؤو غحر اإلاكغوَت، ال جخًمً  )"ؤصغىَن  الدَّ

قٍغ ؤن جخىُف مؼ اللىاهحن واإلاػاًحر الؿاثضة غلى ؤعض ي،  عىديوؤؾخلبلً 

 للغتي وجلالُضي وطاهغحي،
ً
الخ"(. بن الًُافت اإلادٌ وغحر اإلاكغوَت، … ووفلا

 ؤو ذاتها الًُافت
ً
ا  غلى ؤي شدو ال ًيىن مضغى 

ً
ما ، جىفخذ ؤو هي مفخىخت ُملض 

، ؤي شدو ًهل 
ً
 شائس مخىكػا

ً
  ا

ً
 جماما

ً
با ىخظغ، بىصىله  غٍغ

ُ
غحر اإلادضص وغحر اإلا

 .
ً
ال ( visitation) الصيازة ليؿِم هظا يُافتوبازخهاع، جىفخذ غلى آلازغ ولُا

اعة زُ(invitationيُافت الضغىة ) ، وال ًجب بزفاء . عبما جيىن الٍؼ
ً
ا حرة ظض 

طلً؛ ولىً، هل الًُافت التي بال مساَغة، الًُافت اإلاىفىلت بًمان، الًُافت 

 29اإلادمُت مً كبل هظام للمىاغت يض ول ما غضاها هي يُافت خلُلُت؟

ضا غلى ؤهه ال ًمىً ازتزاٌ الػفى  ض فيها صٍع
ّ
لت التي ؤه وبىفـ الٍُغ

ض طلً  ومؼ هظا فهما مخالػمان، فةهه ػىـاإلاؿخدُل بلى الػفى اإلامىً ؤو ال ِ
ّ
ًاه

 .  هظلً فُما ًخػلم بالًُافت اإلاكغوَت والًُافت غحر اإلاكغوَت فُلٌى

بنها ُمفاعكت، ُمػًلت؛ فهظان الىمُان مً الًُافت ]اإلاكغوَت وغحر اإلاكغوَت[ 

ُمخىافغان، وال ًمىً الفهل بُنهما؛ ُمخىافغان: بط ال هيخلل مً ؤخضهما بلى آلازغ 
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بلفؼة ُمُللت، كفؼة بلى ما وعاء اإلاػغفت واللّىة، وبلى ما وعاء اإلاػُاع واللاغضة.  بال 

بن الًُافت غحر اإلاكغوَت ُمخػالُت باللُاؽ بلى الؿُاس ّي، واللاهىوّي، بل 

 30.ألازالقيّ 

س:  -
َ
 ألاخالق بىصفها عالقة مع لاخ

ضا مً خضوص الًُافت اإلاكغوَت فُما وعاء  ؼ صٍع لت ًىّؾِ بهظه الٍُغ

، ولىنها جظل 
ً
اإلامىً، ؤي بلى اإلاؿخلبل ؤو الُىجىبُا اللاصمت التي كض ال جخدلم ؤبضا

فم"مؼ طلً 
ُ
 صون ؤ

ً
فلا

ُ
ؼ، وبمػنى آزغ غلى "ؤ

 
َخَىك

ُ
 غلى اللاصم غحر اإلا

ً
 مفخىخا

ً
فلا

ُ
، ؤ

التي  le messianismeؤَُاف الجزغت الدالنُت ال قً ؤهىا هلمذ هىا . اإلاؿخدُل

 ُّ ضا الػمل ت وهي نىفُت حؿىً زُابه خٌى ًخىغع خًىعها في مالفاث صٍع

 :هلغؤ بطالًُافت 

 ،
ً
، وهىا ؤًًا

ً
ال قً في ؤن مً اإلاؿخدُل للًُافت غحر اإلاكغوَت ؤن جدُا غملُا

 quiال وؿخُُؼ، غلى ؤي خاٌ، ؤن هىظمها بالخػٍغف. )بن( ما ًدهل ًدهل  

arrive arrive هى في الُػمم الحضر الىخُض الجضًغ بهظا الاؾم. وؤكهض هىا ؤن ،

ت، مفهىم الًُافت اإلادٌ هظا ال ًمىً ؤن ًدظى بإي  ُّ ت ؤو ؾُاؾ ُّ ويػُت كاهىه

وال حؿخُُؼ ؤًت صولت حسجُله في كىاهُنها. ولىً، غلى ألاكل، بضون فىغة هظه 

، فلض ال ًيىن لضًىا ؤي مفهىم ذاتهاالًُافت اإلادٌ وغحر اإلاكغوَت، الًُافت 

ً ختى غلى جدضًض ؤي مػُاع للًُافت  ، ؾىف لً هيىن كاصٍع
ً
غً الًُافت غمىما

ت ؤو اإلاكغوَت )بكػاثغها ُّ ت، ومػاًحرها، واجفاكاتها اللىم ُّ ، وويػُتها اللاهىه

 
ً
ت(. مً صون هظه الفىغة خٌى الًُافت اإلادٌ )وهظه الفىغة هي ؤًًا ُّ الضول

ت  ت(، لً ًيىن لضًىا فىغة غً آلازغ، ختى غً غحًر لتها الدان  ججغبت غلى ٍَغ

(l’altérité ًآلازغ، ؤي غً جلً ؤو غً طلً الظي ًضزل خُاجً م ) ضعى ًُ صون ؤن 

"، مؼ آلازغ، 
ً
بلى طلً. ختى ؤهه لً ًيىن لضًىا فىغة غً الُحب ؤو غً "الػِل مػا

" غحر اإلاىخىب في ؤًت ولُت ؤو في ؤي مجمىع. بن الًُافت غحر 
ً
"الػِل مػا

ت، هي مؼ طلً قٍغ الؿُاس ّي  ُّ ت وال ؾُاؾ ُّ اإلاكغوَت، والتي لِؿذ كاهىه
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ض ِ
ّ
ت، باغخباع ؤنها واللاهىوّي، هما ؤهني لؿُذ ُمخإه ُّ ، لؤلؾباب طاتها، مً ؤنها ؤزالك

ً
ا

  31ال حػخمض غلى كغاع. ولىً ماطا ًمىً ؤن جيىن "ألازالق" مً صون الًُافت؟

ترظم 
ُ
ضا ههىم في ألازالق في ؾخدالتالا  هظه ج  الػالكت" بطن بفىغة صٍع

غ مؼ
َ
غ هظا. 32"آلاز

َ
غ"  ميان ًدخل الظي آلاز  33"آزغ ألهه" الىكف غلى الػص يّ " الّؿِ

غ هى هفؿه تالغحرًّ  ظىهغ" وألن ضا باليؿبت. 34"الّؿِ  الغٍغب اإلاسخلف، هى آلازغ لضٍع

  هى. بلُه ًهل الظي البلض ؤهل لغت ًخيلم ال الظي ألاظىبي ؤو
ً
 الىانل، طان ؤًًا

ت فُه جخمحز والظي بزُاع صون  ًهل الظي وال   .35ىاثِخهصوباؾخ بفغصاهِخه الغحًر

فبدؿب فُلؿىف الخفىًُ "الػُُت والػفى  ،جيىن ألازالق بال بهظا آلازغ

 باؾم آلازغ".
ً
فػالن صوما ًُ36 

ضا غً هظه اإلاؿا   ي:ولُت ألازالكُت ججاه آلازغ هما ًإحًخدضر صٍع

غ. وهظا 
َ
غ. بن كغاعي هى في الحلُلت كغاع آلاز

َ
 كغاع آلاز

ً
... غلى اللغاع ؤن ًيىن صوما

 ٌُ  ؤن ًيىن لي، بهه ال ٌػفُني ؤو 
ً
ؿلِ غني ؤًت مؿاولُت. ال ًمىً للغاعّي ؤبضا

غ  غ في  وؤها بكيٍل ما ؾلبي في اللغاع. ]...[ ؤوص بطن ؤن ؤخاٌو جٍُى
َ
 كغاع آلاز

ً
صاثما

غ ومً ؤظل 
َ
غ، ألهني مؿاوٌ مً ؤظل آلاز

َ
 كغاع آلاز

ً
فىغة اللغاع الظي ًيىن صاثما

غ ؤكّغع.
َ
  37هظا آلاز

 ن القساز: ألاخالق بىصفها جىى  -

لىً، ختى لى وان هىان ش يء مً الخػالي )التراوؿىضهخالُت الياهُُت( 

ضا  ضا التي جخجاوػ ؤزالق اإلامىً، فةن جفىًُ صٍع في ؤزالق اإلاؿخدُل غىض صٍع

 باإلاػنى الياهُّي  l’universalismeلؤلزالق ًخػاعى بىيىح مؼ الجزغت اليىهُت 

 ا ال ًمىً الػفى غىه للمهُلح. فالػفى غّم 
ً
ضا  وفٍغ

ً
غلى ؾبُل اإلاشاٌ ًظل فغصًا

ت ضا  بال فهى غفى مؿخدُل  ،ًخفلذ مً ول مػُاٍع ؤي قٍغ ؤو كُض. ًىخب صٍع

 خٌى هظه الىلُت: 
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ؤن ًظل ظىىن اإلاؿخدُل، ن الػفى هى مجىىن، وؤهه ًجب ، هما ؤفىغ، بفلى كلذ

 إلكهاثه ؤو فهظا لِـ ؤبض
ً
هفاءجه. بل لػله الص يء الىخُض الظي ًإحي  لغاءبا

ش وللؿُاؾت ولللاهىن.  38 والظي ًفاجئ مشل زىعة اإلاجغي الُبُعي للخاٍع

ت ؤو وىهُت غلى  ضّي لؤلزالق ال ٌػخمض مػُاٍع وبما ؤن الخفىًُ الضٍع

 ،
ً
لت واهِ وبهما اؾتراجُجُت هكف اإلافاعكاث ألازالكُت وفغصاهُت زانت ظضا ٍَغ

 فةن مىيؼ الحىم ألا 
ً
ضا  ،زالقي غىضه ًظل مؿخدُال وهظا ما ًضغىه صٍع

ت  ٍغ . فبػضم وظىص مػُاع ؤو كاغضة ؤزالكُت ٌؿخدُل « l’indécidabilité »بالالجلٍغ

ضا هظه اإلافاعكت ألازالكُت بفىغة اللغاع التي ًلٌى غنها: غ. ٌؿمى صٍع  الخلٍغ

لاس ي ولِـ ًُ ٌَ  ًخًمً ول هظا فىغة اللغاع: فاللغاع اإلاؿاوٌ غلُه ؤن  ر ػبُ فلِ 

،
ً
غ. لى غغفُذ ما غلّي غمله، فلِـ غلّي ؤن آزظ كغاعا  ؤو ًخجاوػ ججغبت الالجلٍغ

 وبهما ؤ
ُ
ظ البرهامج. فليي ًيىن هىان كغاع، ًجب ؤال ؤغغف ن ؤ َبم اإلاػغفت ؤو ؤهّفِ

: بل ًجب الاؾخػالم وخُاػة ؤهبر كضع وهظا ال ٌػني الخسلي غً اإلاػغفت ما ؤفػله؟

ًظل ؤن لحظت اللغاع، اللحظت ألازالكُت، لى ؤخببىا، هي ممىً مً اإلاػغفت. 

مؿخللت غً اإلاػغفت. هي لحظت "ال ؤغغف فيها ما هي اللاغضة الجُضة" خُض 

ًُغح الؿااٌ ألازالقي هفؿه. بن ما ٌكغلني بطن هي هظه اللحظت الالؤزالكُت 

ًحر لؤلزالق، هظه اللحظت خُض ال ؤغغف ما ًجب فػله، ؤو خُض ال ًيىن لضي مػا

مخاخت، ؤو خُض ال ًيىن غلّي امخالن مػاًحر مخاخت، لىً خُض ًيىن غلّي ؤن 

  39 صون اهخظاع.مً ؤفػل وؤن ؤجدّمل مؿاولُاحي وؤزخاع. بعجالت و 

ىجُاعص خٌى "ظىىن  ضا ٌؿخلهم فىغة هٍغ مً الىاضح هىا ؤن صٍع

ش الازخُاع" التي َاإلاا هغعها غغاب الخفىًُ مىظ ههه خٌى فىوى "اليىظُخى و  جاٍع

 بلى هخاب 1963) 40الجىىن"
ً
التي ًلٌى فيها ( 1994) 41قّىة القاهىن ( ونىال

ال ًخجلى البػض ألازالقي بال في  هىظا"بن لحظت اللغاع هي ظىىن".  :هحرهُجاعص

اإلاؿخدُل وظىىن لحظت الازخُاع التي ال جدخاط بلى مػغفت مؿبلت ؤو بغهامج 

ض بلى وبهما  ،مؿبم ؤلاغضاص  ال ًيخمي بلى ؤًت مجمىغت مً اإلاػاًحر.زُاع فغصي وفٍغ
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 خاثمة:

ضا لؿااٌ ألازالق  خاولىا في هظا اإلالاٌ اؾخػغاى هُفُت جىاٌو صٍع

زم  ،اهخمامه اإلاخإزغ بهظا الفغع مً فغوع الفلؿفت الػملُت بخبُانمبخضثحن 

 الىغض مشل ،بلغاءة ههىنه التي جىاٌو فيها بالخفىًُ بػٌ اإلافاهُم ألازالكُت

في زاجمت هظا الػفى والًُافت. بػض هظه اللغاءة ًمىً لىا حسجُل زالر هخاثج و 

البدض ، ألاولى هي جإهُضها غلى الخدّىٌ ألازالقي في فىغه مؼ بضاًت حؿػُىاث 

ً. والشاهُت هي  ؤزالق في التراوؿىضهخالُت ألازالكُت التي جخجلى غىضه اللغن الػكٍغ

ضا ال ًلّض اإلاؿخدُل.   في فلؿوالشالشت ؤن صٍع
ً
 م بغهامجا

ً
 ؤزالكُا

ً
فت ألازالق وال وؿلا

 ن ألازالق ال جدًغه غىضه بال بىنفها مفاعكاث ومغالُاث جدخاط بلى الخفىًُوؤ

 .والىكف بلهض الخجاوػ 

                                                 

ىل ثـدد همامَ وآ مياثَ وثعورٍ  déconstructionتدل  déconstructionsغامحًا ما يكذة دريدا امخفكيم ابدلؽ  1 ميشري ا 

ىل ادلؽ آ و مجؽ ادلوع فلد ارثب ييا آ ن نخاتخَ هبذا  شارة ا  وآ خذٍ آ شاكاًل مذـددة، ومِذا ىكذة ُيا امخفكيم تدل امخفكيكية مل 

ثداواًل وآ كل زلًل من "امخفكيكيات". من انحية اثهية هؤند ُيا آ هيا هلصد ابمخفكيم  امشلك يؤدي امغرض تذكل ويؼل آ نرث

هخاج امفيلسوف امفرويس جاك دريدا فلط، وال يخـلق ال مر ُيا ابملدارس امخفكيكية اميت وشب ت والس امي يف اموالايت املخحدة  ا 

 ال مريكية حير صار دلريدا ُياك مريدون وثوهجات وآ ثحاع.

2 J. Derrida, Théorie et pratique : Cours de l’ENS-Ulm 1975- 1976, Paris, Galilée, 2017.  

كامة امفروس ّية مبا يب يت: " L'Humanité حول ُذٍ امُيلعة يرُّصح دريدا كبل موثَ يف ملاتةل ورشهتا جمةل 3 مل ُآمِض آ تدًا ا 

 ر:  ظويةل يف اموالايت املخحدة، اجلزء ال ؾؼم من وكيت مل آ هن آ مضيَ ُياك." اهغ

Alexandre Nielsberg,  " Entretien avec Jacques Derrida ", L'Humanité, 28 janvier 2004.  

4
 Frédéric Worms, La philosophie en France au XX

e 
siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 459-

460. 

5
 François Cusset, French Theory, Paris, Éditions La Découverte, 2003, p, 119.  

مؽ آ ن دراسات جديّة ميكن آ ن ثححر يف آ س حاب اُامتم تـض آ مه امفلسفة امرباغٌلثيني ال مريكيني مثل ريدشارد روريت   6

  تخفكيكيّة دريدا وآ ثر ُذٍ تخكل آ و امـكس.

7
 Cusset, French Theory, op.cit.,p. 131. 

8
 J. Derrida. J, "Il n'y a pas le narcissisme" (autobiophotographies), in Points de suspension. 

Entretiens, Paris, Galilée, 1992, p. 227. 

9 « Entretien avec Jacques Derrida - Penseur de l’événement », op. cit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Humanit%C3%A9%20/%20L'Humanité
http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/evenement.htm
http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/evenement.htm
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حول ُذا املوضوع يكذة فِرد توش يَ ما يًل " ميلحغ مبارشًة آ هَ ميس فلط موضوؿات امـعية، و امضيافة، و امـفو، آ و  10

منا، وثشلٍك ما، امخفكيكية ذاهتا." اهؼر حول ذكل: –تـض ال مثةل  ذهر سوىحىت ال ه –امـداةل  خلق، وا    يه ما يًمتي مل 

 Fred Poché, Penser avec Jacques Derrida. Comprendre la déconstruction, Lyon, Chronique 

Sociale, 2007, p. 94. 

ن آ ؾٌلل دريدا مذوكدة ابخنراط آ خليق معيق يدين نثريًا نليفيياس". اهؼر  11 يف ُذا امللال يؤنِّد س ميون هريدشًل ما يًل: " ا 
: 

Simon Critchley, « Déconstruction et communication. Quelques remarques sur Derrida et 

Habermas », p. 53-70, dans Derrida : la déconstruction, Coordonné par Charles Ramond, 

PUF, 2005, p. 53. 

 Revue de Métaphysique, vol. 69, N° 3, juillet-septembre يف جمةلػِر ُذا امللال ؿىل دفـخني آ واًل   12

(partie I), vol. 69, N° 4, octobre-décembre (partie II) p. 322-354, p. 425-473.   كبل آ ن يلوم دريدا

 :)يف ال صل امفرويس( اهؼر 228-117تخضمييَ نخاتَ امكذاتة والاخذلف ص. 

J. Derrida, « Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas » dans 

L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, p. 117-228. 

امخوّجَ ال خليق وامس يايس يف آ ؾٌلل دريدا ُو ،  حول ُذا املوضوع يؤنّد س ميون هريدشًل ما يب يت : "ؿىل امرمغ  من آ ن

[ 4631[ و "مب الت اال وسان" ]4631ابثَ ال وىل )اهؼر ثشلك خاص "امـيف وامليخافزييلا" ]ابمًس حة يل، واحض مٌذ نخا

ل آ و  ل كد آ ًصحح تل شم  Kehreواحلدير ابمخايل ؾن حتوُّ آ خليق يف امخفكيكية ال يحدو يل مٌاس حًا، غري آ ن ذكل امخحوُّ

 آ نرث وضوحًا ثشلٍك كوي يف آ ؾٌلهل مٌذ ؾرش س يوات.: اهؼر

Simon Critchley, Derrida : la déconstruction, op. cit., p. 53-54.   

13 J. Derrida, Adieu. À Emmanuel Levinas, Paris, Galilée, 1997. 

14 Ibid., p. 15.  

15 Entretien avec Jacques Derrida - Penseur de l’événement, op. cit.  

 « impossible »فامي يخـلق مبسب ةل " املس خحيل" ؾيد دريدا يرشح فِرد توش يَ آ ن " دريدا يكذُة غامحًا لكمة املس خحيل   16

. جسمح هل ُذٍ امـلمة اخلعية اكرتاح ُذٍ املكمة توصفِا ميست هليض « possible »و  « im »توضؽ خط صغري تني 

ماكن احلدث، وامضيافة، وامـعية، وامـفو، وامكذاتة." اهؼر L’im-possibleف املمكن.   : يُفِم ُيا توصفَ رشط ا 

Fred Poché, Penser avec Jacques Derrida- comprendre la déconstruction, op. cit., p. 99. 

ىل آ ن فكرة دريدا حول املس خحيل جشاتَ رؤية اكهط  17 اب ثيدبَ تورادوري ا  ُر ٌل حول امفلسفة يف زمن اال  يف حواُر

ن نلفكرة املوهجة فدسب هل: َة، امفكرة يُش حَ ُذا "ا  " فيجيهبا دريدا: …امخـحري ُذا حُتُة  ال آ هم جيّداً  آ ؾرف آ هين موو  املَُوهّجِ

ذا ،"ال فضل وجود مـدم"و. حتفُّؼات سوى ميست ويه ُمبارشة، اؿرتاضات ذكل مؽ حتفؼايت ميست. حصيح "ُذا  ا 

ن ذكل، كول اس خعـيا َة امفكرة فا  ال ؿُذرًا، يُصحح آ ن يف ُُياظر ال خري امللجب   ُذا آ ن مؽ. آ خرياً  حتفؼاً  رمبا ثؼل املَُوهّجِ  آ هَ ا 

ّزة، من ثيشءٍ  حيخفغ ـِ َّق. آ هواع زلزة من ابخذصار، حتفؼايت، حكون كد. آ تداً  هل آ سدسمل من آ هين آ ؤنِّد من وسوف ام  يخـل

َة، نلفكرة شائـاً  صار اذلي امرخو ابالس خخدام آ والً  تـضِا  ُذٍ يف. املـىن حبرص اماكهعي س ياكِا خارج هبا ُيرج حبير املَُوهّجِ

َة امفكرة ثؼل احلال ظار يف املَُوهّجِ ل شم، تل املثايل، املمكن ،املُمكن ا  ىل واملُؤجَّ  كد ما مؽ يشرتك اذلي ومكن ماالهناية، ا 
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 ،"آ س خعيؽ" ِمن يشءٌ . ما آ حدٍ  سلعة يف ُو ومبا وابملدرة، والافرتايض، املمكن حبلل مذـللاً  حمدود، آ جل حلول مؽ يؼل،

 زمن يف امفلسفة " اهؼر: جيوفاان تورادوري،.الُوثيَّة غاية لك من متاماً  حمّررة ثؼل ال صيغة حتت هؼراًي، نلوصول،

اب  مل حباث امـريب املرنز ادلوحة، اميحواين، خدلون: وثلدمي حرمجة ،دريدا وجاك ُاجرماس يورغن مؽ حوارات -اال ُر

  .343-344. ، ص3142 ،امس ياسات ودراسة
18

 اهؼر حول ُذٍ اميلعة: 

Richard Rorty: "Is Derrida a Transcendental Philosopher? "in Essays on Heidegger and Others, 

Cambridge University Press, 1991, pp. 119-128. 

19 « Entretien avec Jacques Derrida - Penseur de l’événement », op. cit.  

20 J. Derrida, Le monolinguisme de l’autre, Paris, Galilée, 1996, p. 127. 

21 J. Derrida, Foi et savoir suivi de Le siècle et le pardon, , Paris, Seuil, 2001., p 103. 

22 Ibid., p. 108.  

23 Ibid., p. 124. 

24 Ibid., p. 108 

25 Ibid., p. .119. 

26 Ibid., p. 108.   

27 Ibid., p. 113.   

28 Anne Dufourmantelle et Jacques Derrida, De l’hospitalité, Calmann-Lévy, 1997.  
اب 29  .312حوارات مؽ يورغن ُاجرماس وجاك دريدا، ص.  -امفلسفة يف زمن اال ُر

30
 .313املرجؽ هفسَ، ص.  

31
 املرجؽ هفسَ، امصفحة هفسِا.  

32
يف نخاتَ امصغري، مكن املمخاز ؾيد دريدا، يلحغ فِرد توش يَ يف حديثَ ؾن امخوحر املامئ تني املمكن واملس خحيل يف فكر   

مو آ حبحيا، جندٍ يف فكر دريدا يف لك ما  « différance »دريدا ال خليّق آ ن "ُذا امخوحر وؿدم امخجاوس، آ و امفارق 

 مس، تعريلة ما، امـلكة مؽ ال خر." اهؼر:يل

Fred Poché, Penser avec Jacques Derrida- comprendre la déconstruction, op. cit., p. 99.     

33 J. Derrida et A. Spire, Au-delà des apparences, Le Bord de l’eau, 2002.  

34 J. Derrida, « La vérité blessante », dossier « Jacques Derrida », Europe, N° 901, Mai, 2004.  
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 الححليم وعالكحه بالحجديد في فكس عماز طالبي

 مسعــىد بىشخشىخة د.

ت وضعاؾتث هنىضؽاإلا  ىُت اوخدًحًي  الجؼاةغ اوٗتنمت -ضعؾت اوَى

 

 امللخص:     

جضًض الخًتعي في ئّن خغم ٖمتع َتوبي واهخمتهه بمىيٕى اوخ          

وظي صٖت ئوُه اوٛغى هىه  جدلُم هُلب اوخُٛحي الخًتعي ا ،اوٗتوم ؤلاؾالهي

وهً زمت فاّن الجضًغ بتوظهغ هى اوخأهُض ٖلى اوخضازل  ،أؾختطه هتوً بً هبي

واوخدلُم واوخجضًض هً ظنت  ،شبذ بحن اوخجضًض والخًتعة هً ظنتاإلا

ت ولخدلُم في ٖالكخه ًأزغي.ألّن هت جغاءي وٗمتع َتوبي هً كُمت خ تٍع

هى في خلُلت ألاهغ هدىع عؤٍخه اوخجضًضًت اوتي ؾخيىن اإلاىُلم  ،بتوخجضًض

 والخلفُت اإلادىعٍت إلاىانلت ئخُتء هكغوٕ أؾختطه هتوً بً هبي الخًتعي.
 

Abstract : 

The investigation and its relationship with renovation in the ideology 

of Ammar Talbi 
The curiosity of Ammar Talbi and his interest in the topic of cultural 

renovation in the muslim world aims at fulfilling the cultural change 

advocated by his teacher Malek Ben Nabi. It therefore,  emphasises the 

factual overlap between renovation and civilization on the one hand ,and 

investigation and innovation on the other hand. What was perceived by 

Ammar Talbi as a cultural value, regarding the relation of the 

investigation with renovation reflects in fact the essence of his innovative 

vision that forms both the starting point and the principal for continuing 

the cultural project revival of his teacher Malek Ben Nabi.   

 

   

 امللدمة:   

فاّن اإلاجضص  ئطا وتن اوخجضًض هى ججؿُض ولىعي بًغوعة بىتء الختيغ،     

اوفٗلي نتخب هظه اإلانمت هى اوظي ًخمىً هً جدلُم هلىوت اوخجضًض في  

واوخفتٖل في ًإهل اإلاجضص ولٗمل اوفىغي اإلابضٕ أعى اوىاك٘.هظا ألازحي اوظي 

بل  وهظا إلزًتٕ اإلافىغ وؿلُت اوىاك٘، اوىكذ هفؿه بِىه وبحن اوىاك٘،

لهض هً هظا هى عبِ اإلافىغ إليفتء اإلاٗنى اوٗملي ٖلى هت ًلضهه اإلافىغ.واو
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ت، وفي آلان ُٖىه ججتوػ اوٗىاةم اإلاتوٗت وٗملُتث  بٓغوف واكٗه الخًتٍع

 اوخجضًض وؤلابضإ. 

ئّن هالهذ اوخجضًض ٖىض اإلافىغ جبضأ في ظتهب هجهت في نىعة جفتٖل اإلافىغ      

لىهه وطوً هً زالٌ ٖملُت اوىلض اإلاٗغفي اوتي  هفؿه ه٘ كًتًت ٖهغه ٖو

فىغ ججته واكٗه.وبىتء  ٖلى هظه اإلامتعؾت اوىلضًت جخىوض اإلاٗغفت ًبضحهت اإلا

وِؿذ  ٖلى اٖخبتع أّن اإلاٗغفتضًض ٖىض اإلافىغ، الجضًضة اوتي هي عوح اوخج

م ووُضة فغاٙ فىغي،
ّ
 ،وججتعب وجفتٖلت هي في خلُلت ألاهغ زالنت زبياث وئه

 وهٗتهتة ولًتًت هجخم٘ ألاهت.

ظي هغوم الخضًض ٖىه في هظا اوخدلُل وِـ وظا فاّن هٗنى اوخجضًض او     

وبٗملُت اوخدلُم في اإلاىعور  هلُٕى اوٗالكت بتوىاك٘ الخًتعي هً ظنت،

 صون هفتيلت أخضهمت بل هى ًبضأ هجهمت ه اوٗلمي واوفىغي هً ظنت أزغي،
 
ٗت

ألّن هفنىم اوخجضًض ًدُلىت في ظتهب هً ظىاهبه ئلى َغق ؾبل ٖلى آلازغ، 

وطوً هً زالٌ ئٖتصة بىتء  ولخغوط بىاك٘ ألاهت هً ألاػهت،وهؿتوً ظضًضة 

.وهى ألاهغ 
 
ت  وفىٍغ

 
ت  ًخمتش ى ه٘ اوضوع اوفتٖل وألهت خًتٍع

 
ت اوىاك٘ بىتء  فىٍغ

هظه ألازحية اوتي نتعث  اوظي ٌٗني بلىعة واؾدُٗتب اإلافىغ إلاكىالث اوىاك٘،

 ظملت هً ألاؾئلت وؤلاقيتوُتث حؿخضعي جلضًم الجىا
 
 ب اويتفي.جفغى ظبيا

ًبضو ئلى خض هت ويىح هالهذ اوٗالكت بحن اوخجضًض واوخدلُم اوتي جدضص      

ئلى خض بُٗض هؿتع اإلافىغ اإلاجضص واإلادلم إلاىاهبت اوخُىعاث الختنلت في 

غهت الخهىنُت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت.وونظا  ٖهغه، وطوً بخلضًم ئظتبتث جَإ

 في نىعة ظضًضة،وجلضًمه ي واوٗلمي اولضًم فمالهؿت اإلاجضص وإلعر اوفىغ 

 ًدمل في ظتهب هبحي هىه اوضٖىة ئلى جأنُل زىابذ ألاهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،

ت، فًال ًٖ بلىعة هكغوٖنت اوجهًىي اوخجضًضي.وفي  وجغؾُش زُتعاتهت اوفىٍغ

ت ولخدلُم في  ت واوفىٍغ هظا اوؿُتق هنم اوخأهُض ٖلى ألاهمُت الخًتٍع

ل ٖلى ئخُتء اإلاىعور اوشلتفي اوٗغبي وهي اوٗم اإلاىعور اوفىغي اولضًم

 في ئٖتصة نُتٚت اوهىعة اإلاٗغفُت  وؤلاؾالهي هً ظضًض،
 
ئخُتء  ٌكتعن فٗلُت

كت بمٗتوي اوخسلف والجمىص وألهت نُتٚت ظضًضة جغفٌ ول هتوه ٖال

تياب اوشلتفي.اوفىغي   والٚا
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دلُم فاّن اوىٓغ ئلى هفنىم اوخجضًض في ٖالكخه اوخ جبٗت إلات ؾبم طهغه،     

وطوً هً زالٌ جلضًم  ًخجه بتإلاجضص ئلى هدتووت هىاهبت جُىعاث اوٗهغ،

 ؤلاظتبت ًٖ ول ألاؾئلت اإلاخٗللت بىاك٘ وبسهىنُت ألاهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،

ئط ئّن اوخجضًض في هظا الاججته ًغوم في ألازحي اوؿعي وخأنُل زىابذ ألاهت 

ت ه٘ نُتٚت وتهلت إلاكغوٖ ىض هظا اإلاٗنى وبلىعة زُتعاتهت اوفىٍغ نت اوجهًىي.ٖو

هى اوٗمل ٖلى  ألازحي ًبضو أّن اإلاٗنى اإلاغاص هً اوخجضًض في ٖالكخه بتوخدلُم،

ئخُتء  ٌكتعن في  ئخُتء اإلاىعور اوفىغي واوٗلمي اوٗغبي وؤلاؾالهي هً ظضًض،

وفي اوىكذ هفؿه ًبٗض ول هتوه  ئٖتصة يبِ هٗتوم اوبىتء اإلاٗغفي وألهت،

.وهً زمت فاّن اإلالهىص هىت هى هٗنى ظضًض ولخجضًض ٖالكت بمٗنى اوخسلف

 
 
لمُت  ٖو

 
ت وطوً في ؾبُل  ،ٌؿخضعي في ظتهب هىه خًىع اإلاىعور اولضًم فىٍغ

  وكبٌى آلازغ،جدلُم وٛت الخىاع واإلاؼاوظت واوخفخذ 
 
 أو ٖلمت

 
ؾىاء وتن فىغا

هً ختى ًدؿنى في ألازحي الاؾخفتصة اوفٗلُت هً هظا اوؼاص اإلاٗغفي إلات ًلضهه 

ظضة هٗغفُت ججم٘ بحن جأنُل اإلاتض ي واوخُىعاث اوغاهىت.وهً هىت فاّن 

جسخلف  هؿّىٚتث اوللتء بحن اوخجضًض واوخدلُم في اوفىغ اوٗغبي اإلاٗتنغ،

بتزخالف ػواًت اوىٓغ إلاؿأوت ئخُتء اإلاىعور اولضًم وئبغاػ صوعه في اوبىتء 

 الخًتعي وألهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت.

ىً ججؿُضهت بىتء  ٖلى هت أوعصهته ال ًم ئّن جدلُم اوٛتًت هً اوخجضًض،     

صون اوخجضًض في هىتَم اوخفىحي اوؿتةضة واإلاؿُُغة في اوٗتوم اوٗغبي 

 صون اوجهًت واوخجضًض وُىخمل هًمىجهت 
 
وؤلاؾالهي اوتي أضخذ ختةال

 وهى اوخدغع هً ؾلُت اوخسلف والجمىص اوفىغي.وونظا فمً الخلُلي،

ألاؾبتب اوغةِؿت وٗملُت اوخجضًض في اإلاىعور اوفىغي واوٗلمي كُمت طوً 

وخجضًض اوظي ٌُٗض أي خًىع فٗل ا اوغابِ بحن هفنىهي اوخجضًض واوخدلُم،

ُف بكيل هتصف ووإ ويل هت هً قأهه أن ٌكيل بلىعة واؾدُٗتب  وجْى

 في هظا ا
 
وؿُتق هًمىن اإلاىعور اوفىغي واوٗلمي.وظا فتإلاٗنى ألاهثي خًىعا

هى اوخأهُض ٖلى ٖالكت اوخجضًض بتوخدلُم اوتي جبيػ اولُم اإلاٗغفُت الجضًضة 

وحؿتهم في اوىكذ هفؿه في ئػاوت وئبٗتص اوٗىاةم اإلاٗغفُت  ولمىعور اولضًم،

 اوتي هً قأجهت أن حُٗم خضور اوخفتٖل الخًتعي بحن ختيغ ألاهت وهتيحهت. 



36 

 

واضح في هظا اوؿُتق أّن اوخأهل في اوىهً الخًتعي اوظي أنتب ألاهت      

اوٗغبُت وؤلاؾالهُت في اوٗهىع اوؿتوفت وفذ الاهدبته ئلى كُمت اإلاىعور 

 إلاتض ي واوىكىف ٖىض هًمىهه صعاؾت الخًتعي ا
 
، وجدلُال

 
ألّن ظملت  وجدلُلت

 وفم اوكغوٍ الخً
 
ت اوغاهىت،اولُم واإلابتصب اوىاظب ئخُتؤهت هجضصا  تٍع

ت ؾىف ًخجه اوخجضًض في ٖالكخه  لى هىىاٌ هظه الخلُلت الخًتٍع ٖو

بتوخدلُم ئلى ئٖتصة نُتٚت اوكغوٍ اإلاُلىبت وخدلُم اوخفتٖل الخًتعي بحن 

 ؤلاوؿتن الختيغ وؤلاوؿتن اإلاتض ي.

ه إلاٗنى ٖالكت اوخجضًض بتوخدلُم ئيتفت فٗلُت وخلُلُت ولضوع      
ّ
وهىه فاه

سنت،الخًتعي وأله ت وظىصهت، ت ٖبي جتٍع ٖلى اٖخبتع أن  وبتوختلي اؾخمغاٍع

ججضًض فنم وكغاءة اإلاىعور الخًتعي ؾُيىن ال هدتوت هى اوضاف٘ ولمجخم٘ 

ت،  اإلاٗتنغ هدى الخفتّ ٖلى هتيُه الخًتعي وفم قغوٍ الختيغ الخًتٍع

وهً هىت فتوخدلُم في اإلاىعور الخًتعي وججضًضه هى هً بحن قغوٍ اوبىتء 

 عي اوغاهً.الخًت

ت اوتي حٗتهحهت ألاهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت       لُه فاّن اإلاكىالث الخًتٍع ٖو

اوظي ٌؿتٖض ٖلى  ٌكتعن في خلنت ججضًض اإلاىعور اوفىغي واوٗلمي وألهت،

ت اوغاهىت  جدلُم بىتء خًتعي ظضًض كتةم ٖلى اختيام اوكغوٍ الخًتٍع

ٖلى  وهتيحهت، هتغ وفي اوىكذ هفؿه ًدلم طوً الاجهتٌ بحن ختي وألهت،

هل ًٖ هتيحهت بأي ختٌ هً اٖخبتع أّن ختيغ ألاهت ال ًمىً أن ًىف

ت اوتي حٗتهحهت ألاهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،ألاخىاٌ.  هً هىت فاّن ألاػهت الخًتٍع

ت، اوٗىؿذ آزتعهت ٖلى ول ظىاهب خُتة اوفغص  هي في اإلالتم ألاٌو أػهت فىٍغ

 وألاهت صون اؾخصىتء.

ًخُلب في ظتهب هىه  فاّن حُٛحي اوىاك٘ الخًتعي اإلاتيصي، هظا،بىتء  ٖلى      

زلم بىتء فىغي ظضًض ٌؿتٖض ٖلى اوخسلو هً اوغاهً الخًتعي 

 اونضف ألاؾمى إلاكغوٕ اوخجضًض في ٖالكخه 
 
اإلاىدِ.وبهظا ًدبلىع ٖمىهت

هظا ألازحي اوظي ًضٖم  بتوخدلُم في اإلاىعور اوفىغي واوٗلمي اإلاتض ي،

ؿتهم في بلىعة هكغوٖنت اوجهًىي،اولتٖضة الخًتٍع همت ٌٗحن ٖلى  ت وألهت َو

وهى ألاهغ اوظي ًإهض ختظت ألاهت  ججتوػ ٖىاةم هؿحية اوبىتء الخًتعي،

ت اوتي كىاهنت  ت اوجهًٍى ٘ الخًتٍع اوٗغبُت وؤلاؾالهُت ئلى هشل هظه اإلاكتَع
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ت هتبٗت  اوٗىصة ئلى هتض ي ألاهت الخًتعي بمت ًدمله هً اؾتياجُجُتث خًتٍع

ت، هً طاتهت، همت ٌٗحن ٖلى  جخمتش ى ه٘ عوح اوٗهغ وهخُلبتجه الخًتٍع

 ئخضار اوخُٛحي في اوىاك٘ بمت ًسضم اإلاؿخلبل الخًتعي وخًتعة اإلاؿخلبل.

 وجأزحيه ٖلى  ئطن،     
 
ه ال ًؼاٌ خُت

ّ
جىمً أهمُت جدلُم هىعور ألاهت في أه

يغوعة هلخت  وظا فخجضًضه عاهً هظه ألاهت هؿأوت ال ًسخلف فحهت ازىتن،

همت أّن فنمه ٌٗني فنم ختيغ وواك٘ ألاهت اوٗغبُت  بىنفه ظؼء هً الختيغ،

وؤلاؾالهُت.وألّن ألاهغ هظوً فاّن هظا ًفُض ال هدتوت ٖض هظا اوللتء الختنل 

  بحن اوخجضًض وجدلُم اإلاىعور الخًتعي وألهت،
 
)اوخجضًض  هى ٖض الازىحن هٗت

 هً واوخدلُم(
 
 ولختيغ اهُالكت

 
ض هظا ألازحي ختيغ هٗتف. اإلاتض ي، ونفت  ٖو

هت ؾبم طهغه ٌٗض في هٓغهت هلى٘ ووتف وبلىعجه في أؾئلت عةِؿت جمشل  ئّن      

خللت ونل بحن هت كُل وهت ؾُلتٌ في زىتًت هظا اوخدلُل بسهىم ٖالكت 

 ألاهمُتاوخدلُم بتوخجضًض في فىغ ٖمتع َتوبي.وختى هىضح ألاهغ أهثي هغي هً 

 توُت وهي:َغح ألاؾئلت اوخ

 ؟في بلىزة أفكاز عماز طالبي الحظازية  فكس مالك بن هبيما مدي مساهمة 

 ؟ ؟وملاذا هحلم في املخطىطات ما هى الححليم

 ؟ فكس عماز طالبين عالكة الححليم بالحجديد في وماذا ع

وئطا هىت ؾىلف هً زالٌ هظه اوضعاؾت بش يء هً اوخفهُل هدتووحن      

واوؿبب هى  فاّن ألاهغ وِـ بتوِؿحي، كضع ؤلاهيتن فنم هًمىن هظه ألاؾئلت،

جلً اوىٓغة اإلاٗغفُت اإلاغهبت اوتي ًجب أن جغافم هظه اوضعاؾت هً أوونت ئلى 

الكخه ب ٖلى اٖخبتع أن هفنىم اوخدلُم  هً ظنت، آزغهت، توخجضًض هً ظنت ٖو

غان هٗغفُت ويل اؾخفنتم ًُغح خٌى هىيٕى اوبدض في ٖالكت  أزغي، ًَإ

 اوخدلُم بتوخجضًض في فىغ ٖمتع َتوبي.

 العسض:     

ٌؿىكىت الخضًض ًٖ اوخجضًض ٖىض اإلافىغ ٖمتع َتوبي ئلى اوٗىصة واوبدض      

ووٗني هىت اوٗىصة ئلى فنم هًمىن هكغوٕ هتوً   في أنٌى فىغ هظا ألازحي،

ت اوتي قيلذ هدىع اهخمتههبً هبي في اوٓتهغة  وهى ألاهغ اوظي  ،الخًتٍع

 بحن ظمل
 
ت جفغصا ت اإلاٗتنغة ًًفي ٖلى همتعؾخه اوفىٍغ ت اإلامتعؾتث اوفىٍغ

وألانل في هظا اوخفغص اوظي هّحز فىغ هتوً بً هبي هى اهخمتهه بتإلظتبت  ،وه



38 

 

وجلضم ٚحيهم في اوىكذ  ،جهًت اإلاخٗلم بؿبب جأزغ اإلاؿلمىن او ٖلى ؾإاٌ

ه بتوبدض في ؤلاؾالم طاجه ،  اوظي اهخم فُه وألاهغ هفؿه بتويؿبت ئلى هٗتنٍغ

تجلمُظه ٖمتع َتوبي اوظي خغم ٖلي ا  ،لخفتّ ٖلى أفيتع أؾختطه الخًتٍع

لت أو بأزغي وؾعى ظتهضا ئلى ج تهه ووٗني هىت اهخم ،غؾُسنت وججضًضهت بٍُغ

بتوخدلُم في اإلاىعور اوٗغبي ؤلاؾالهي إلات وه هً أهمُت في صٖم هكغوٕ 

فُض اودؿبُم بتوخُغق بهىعة قبه اإلااوخجضًض الخًتعي.وهىت هغي هً اإلانم و 

ت.    هفهلت ألهم هٗتوم هكغوٕ هتوً بً هبي الخًتٍع

 :في الحجديد الحظازي  مالك بن هبي :مشسوعأوال     

اإلاىيٕى )اوخجضًض الخًتعي(، هي هً أهمُت نتخبه ئّن أهمُت هظا      

ئط ئّن في هجمٕى هإوفتجه  هتوً بً هبي همفىغ وه هيتهخه في اوٗتوم ؤلاؾالهي،

"ؾلؿلت هكىالث الخًتعة"، اوتي حٗىـ بهىعة واضخت الاعجبتٍ الختنل 

هت ًضٌ ٖلى أّن فىغة "الخًتعة" اوتي آهً  بحن هفنىهي الخًتعة و اوخجضًض،

  (10)ي ٌٗخبيهت الجؼء ألاؾتس ي وضعاؾت هكىالث اوكٗىب.بهت واوت

جدلُله إلاكيلت الخًتعة ٖلى أّجهت اوٗتهل وهىظا فان هٓغة هتوً بً هبي و        

ٗغف ٖلى ٖىاهل اوخلنلغ الخُىي اوظي في ئهيتهه أن ًدُذ فغنت اوخ

وهظا ئلى ظتهب قغوٍ  ،أي ٖلى كىي الجمىص صازل الخًتعة ،والاهدُتٍ

جضفٗىت همت ًلٌى هتوً بً هبي:"ئلى أن هيخلض هؿلً بٌٗ  اوخلضم،اوىمى و 

 ،لخًتعة هىفهلت ًٖ ْتهغة الاهدُتٍاوبتخشحن خحن ًىٓغون ئلى ْتهغة ا

ـّ الختظت في هظه اوىلُت ئلى أ فيتع واضخت وأّن اوٗتوم ؤلاؾالهي وفي أه

أهل وونظا فاّن هت حهمىت في اإلالتم ألاٌو هى أن هخ ،تهضي ؾُٗه هدى اوجهًت

واإلاٗنى خؿب هتوً ( 10)ألاؾبتب اوبُٗضة اوتي خخمذ جلنلغه واهدُتَه."

بً هبي هى اوخسلو هً جضاُٖتث هغخلت الاهدُتٍ الخًتعي اوتي َتٌ 

سُت ظضًضة،و أهضهت، هحزتهت اوخجضًض  الاهُالق بسُى زتبخت هدى صوعة جتٍع

ه وخل هظ الخًتعي.ألّن هكيلت ول أهت هي في ظىهغهت  هكيلت خًتعجه،

 اؾدُٗتب ؾلؿلت ألاخضار ؤلاوؿتهُت. ألازحية هخىكف ٖلى فنم و 

إلاتوً بً هبي ًغجىؼ فاّن هت ًدمله اإلاكغوٕ اوفىغي اوخجضًضي  ،وهىظا     

ووٗني هىت اوىاك٘ الخًتعي اوغاهً اوظي حِٗكه ألاهت  ،ٖلى أؾـ هنمت

ججمل وؾُٗه ئلى جلضًم كغاءة  ؤلاؾالهُت.فاصعان هتوً بً هبي ونظا اوىاك٘،
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ت ألازغي، ت ظضًضة جسخلف ًٖ بتقي اوغؤي الخًتٍع ًجٗلىت هإهض  عؤٍت خًتٍع

الختنل بحن فىغ هتوً بً هبي وواك٘ هىظ اوبضاًت ٖلى هضي  الاعجبتٍ 

ت الخلُلُت آلان هي هٗغهت هى أّن اإلاٗغه وألانل في هظا،اوكٗىب اإلاخسلفت، 

ت،  ت وخًتٍع إلاٗغهت اإلاؿلخت و اال جلل أهمُت ًٖ اإلاٗغهت الاكخهتصًت أفىٍغ

مت اإلا                          وئّن ئن وم جىً أؾتؾنت،  ٗتنغة هي في ظىهغهت اونٍؼ

مت ٖللُت ت،  ،هٍؼ مت ٖؿىٍغ وئّن الخُغ اإلاضاهم آلان وِـ هى همت أّجهت هٍؼ

 (10)فلِ يُتٕ ألاعى بل كخل اوغوح وئهتجتهت ئلى ألابض.

فلض وتهذ  ُت هبحية في طاتهت،هً هىت جىدؿب عؤٍت هتوً بً هبي هكغوٖ     

ووظوً وتهذ صٖىجه ئلى اوتيهحز ٖلى  بدم ٖالهت فتعكت في اوخجضًض الخًتعي،

اوىٓغ هً ظضًض في هفنىم الخًتعة وهت ًغجبِ به هً قغوٍ  وهفتهُم 

 فلض وتهذ صٖىة هتكض هؿدبهغ، جخلتؾم ولنت هجخمٗت هكغوٖه في اوخجضًض،

ه وايٗت في آلا  ن ُٖىه ًضه ٖلى هىتَم اوضاء اوتي وهضعن ولىاك٘ وهت ًدٍى

 ،وظي ٌِٗكه اوٗتوم ؤلاؾالهي آهظانألّن اوخسلف اٗتنغ، ٌٗتوي هجهت اإلاؿلم اإلا

 ،بِىه وبحن اوٗتوم اوٛغبي اإلاخلضمهكف في الخلُلت ًٖ طوً اوبىن اوكتؾ٘ 

لت هنمت أؾتؾنت اوبدض في فنى ًغي في طوً هكيلت الخًتعة ٖىىان لخلُ

اوتي تهضي ئلى ؾبُل جدلُم اوخلضم.هً هىت ًيىن  هتوً  واإلالىهتث ،ألاؾبتب

بً هبي بهضص اوبدض ًٖ هؿلً ولخغوط هً صاةغة اوخسلف الخًتعي 

ه اوىكذ اإلاالةم ولخُٛحي غه )هتوً بً هبي( هى ٖهغ هْفَهْل، زتنت أّن ٖه
ّ
ئه

أهغان خؿب  ،وأهتهىت همت هى أهتم ؾتةغ اولىي  وولشىعة ٖلى اوهُٗض اويىوي

.حٗبحي هتو                                                              (10)ً بً هبي ال زتوض ونمت:عؾتوت أو زًٕى

وفي يىء هظا اإلاىٓىع اوفىغي ولخجضًض الخًتعي اإلاىبشم هً فلؿفت      

ت واُٖت، ، خًتٍع
 
 اظخمتُٖت

 
  بضا هً زالونت هتوً ابً هبي هفىغا

 
وهجضصا

 ًلتيب ئ
 
 أنُال

 
ن وم هلل ًلتؾم ٖتوم الاظخمتٕ اإلاىيٕى واإلاىهج.                 ئؾالهُت

خه في هظا اوهضص ًمشل ظتهبت هنمت هً عؤٍخه  وظا فاّن هت حكٛله هٍٓغ

ت، فه ولخًتعة ًدُلىت ئلى طوً.ًلٌى  الخًتٍع طوً أّن هت وعص في ئخضي حٗتٍع

مىً حٍٗغف الخًتعة في اوىاك٘ بأّجهت ظملت اوٗىاهل ت   هتوً بً هبي:"ٍو اإلاٗىىٍّ

غ ويّل ًٖى فُه ظمُ٘ اوًمتهتث 
ّ
ت اوتي جدُذ إلاجخم٘ هت أن ًىف ًّ واإلاتص

                        (10)الاظخمتُٖت اوالػهت وخُىعه."
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جضًض ووم ًىخف هتوً بً هبي بهظا اوخىٓحي خٌى يغوعة اوخ ،هظا     

ه ًيخلل  ،الخًتعي في اوٗتوم ؤلاؾالهي
ّ
الخًتعي ٘ بىت ئلى عنض اوىاكبل ئه

حن أهت  ،ي الخًتعة اوٛغبُتٖلى اإلاؿخىي اوٛغبي همشال ف ،اوٗتومي ٖلى اإلاؿخٍى

وطوً هً زالٌ جدلُله وىاك٘  ٖلى اإلاؿخىي ؤلاؾالهي فُمشله اوٗتوم ؤلاؾالهي،

واوؿبب هى اوىكف ًٖ  ٖىتنغ  ألاػهت اوتي ًدُتهت  الخًتعة اوٛغبُت،

أؾبتب أػهت اوخسلف  وفي آلان ُٖىه ختى ًىضح أّن  ،ؤلاوؿتن اوٛغبي

  الخًتعي في اوٗتوم ؤلاؾالهي،
ّ
مت هي هتججت ًٖ جسلي اإلاؿلمحن ًٖ كُمنم ئه

ت.       اوٗلضًت،  واهبهتعهم بفلؿفتث  وهظاهب اوٛغب الختٍو

ً هبي بحن اوىاك٘ اوٛغبي اإلاخأػم وهدُجت هظه اإلالتبلت اوتي أظغاهت هتوً ب     

ٖلُضة لى اوفنم اوصخُذ وإلؾالم اوضٖىة ئهي  اوٗتوم ؤلاؾالهي اإلاخسلف،و 

ت ولمؿلم اإلاٗتنغ وبتوختلي  أوال، ٗت كتصعة ٖلى اخخىاء ألاػهت الخًتٍع زم هكَغ

 ولختق ألاهت ؤلاؾالهُت بتوغهب الخًتعي 
ُ
 بمؿتعهت اوظي أعاصه  ،ٖىصة

 
وجدضًضا

ْم ونت الخم جبتعن وحٗتلى، ألَجهت ألاهت اوتي هٌؼ في خلنت كىوه:"
ُ
ح
ْ
ى

ُ
ْيَر  ك

َ
َمة خ

ُ
 أ

 
ْ

سَجت
ْ
خ

ُ
اس أ

َ
  للى

َ
ُمسون

ْ
أ
َ
ْعسوف ث

َ
  بامل

َ
ْنَهْىن

َ
س  َعن َوث

َ
ىك

ُ ْ
                                                                                                               (10)."امل

هً هىت ًمىً اولٌى ئّن اوخجضًض الخًتعي همت ًغاه ابً هبي كىاهه فىغة      

دى أي حُٛحي هت بتوىفـ، وطوً هً أظل ؤلاكإل الخًتعي ه ،خُٛحي اوفتٖلتاو

م اوخجضًض،  اوفُغي وهىتٖت الخًتعة  واوخلضم اوكغعي و فهي اوٍُغ

ألّن هفتجُذ خل هكىالث اوخسلف في هٓغه هي في اوظاث ووِـ  ؤلاوؿتهُحن،

)خًتعة(  أي بىتء هجخم٘ بً هبي الخًتعي،وهً زمت فاّن هؿعى اٖىض آلازغ. 

ت الق، ،ٌؿخىفي ظملت اوكغوٍ الخًتٍع أن ًيىن وه  وأهمنت ٖلى ؤلَا

خًتعة.فأي ظمتٖت في هٓغه جىدؿب "نفت اإلاجخم٘  ٖىضهت حكٕغ في 

وهظا  أي ٖىضهت جبضأ في حُٛحي هفؿنت هً أظل اوىنٌى ئلى ٚتًتهت، الخغهت،

سُت لخٓت اه أهت الجمتٖتث  بشتق خًتعة هُٗىتًخفم هً اوىظنت اوختٍع

اوؿتهىت فاّن ونت خُتة صون ٚتًت فهي حِٗل في هغخلت هت كبل 

:ئّن اوُبُٗت جىظض اوىٕىالخًتعة.وزال  ش ًهى٘  ،نت اولٌى ووىً اوختٍع

ش  وهضف اوُبُٗت هى هجغص اإلادتفٓت ٖلى اوبلتء، اإلاجخم٘، بِىمت ٚتًت اوختٍع

الخُتة اوغاكُت هى هت هُلم ٖلُه أن ٌؿحي بغهب اوخلضم هدى قيل هً أقيتٌ 

                                    (10)اؾم الخًتعة."



41 

 

ش جبٗت ونظا الاعجبتٍ اوظي أهضه ه      توً بً هبي بحن هفنىهي اوختٍع

فاّن هت ًجب الخغم ٖلى صوعه في هظا اوؿُتق جدضًضا هى جأزحي  الخًتعة،و 

ٖتوم ألاقُتء.ًلٌى  -وم ألافيتع ٖت -اوٗىاوم اوشالزت آلاجُت:ٖتوم ألاشختم 

بل جخىافم في ٖمل  هتوً بً هبي:"وىً هظه اوٗىاوم اوشالزت ال حٗمل هخفغكت،

 وىمتطط ئًضًىوىظُت في ٖتوم ألافيتع،
 
ًخم جىفُظهت  هكتين جأحي نىعجه َبلت

بىؾتةل هً ٖتوم ألاقُتء هً أظل ٚتًت ًدضصهت ٖتوم ألاشختم]...[وهمت أّن 

خي يغوعة فاّن جىافم هظه اوىخضة ه٘ اوٛتًت هجهتوخضة زظا اوٗمل او  ،ختٍع

                                                                                                           (10)ٌٗض يغوعة أًًت." وهي اوتي جيسجم في نىعة خًتعة،

ش  ٌٗني هظا خؿب      وهمتعؾت الخم اإلاكغوٕ هتوً بً هبي أّن نىتٖت اوختٍع

اوؿتبلت اوظهغ هت ًخُلب ئُٖتء ول ٖتوم هً اوٗتوم اوشالزت  في اوخدًغ،

خم هظا وفم هى ،ًلخًُه هً قغوٍ تهج ٖلمُت هضعوؾت هإهضة اوىختةج ٍو

أو ووِـ هكغوٕ فغص  ،ألّن اإلاكغوٕ هكغوٕ أهت بأهملنت ،فتوىجتٖت هُلىبت

وخخُتبم  هضاف وجضعؽ بٗمم،وظوً وتن وؼاهت أن جدضص ألا  ظمتٖت هت فلِ،

 وهدضوص اوفىغة واإلاىهج  اوىختةج ه٘ اإلالضهتث،
 
 وتن اوٗمل هتكهت

ّ
وئال

                                                                                         (10)واإلاؿتع.

بحن هىضخت كُمت اوٗالكت  وفي اوؿُتق هفؿه ًظهب اإلافىغ ٖمتع َتوبي،     

خُض ًغي أّن اوفىغة في  جبٗت إلاىاك٘ اوٗتوم ؤلاؾالهي، هظه اوٗىاوم اوشالزت،

ووظوً فاّن هظا اإلاجخم٘  اوٗتوم ؤلاؾالهي جدؿم بًٗف في أؾتؾه اإلافتهُمي،

ه اهدكف ٖتوم  ووم ًضزل بٗض ٖتوم ألافيتع، صزل ٖتوم ألاقُتء،
ّ
أي أه

ت اوكُئُت اوتي ال ًخم وهشل هظا ألاهغ ًىكٗه ف ألاقُتء كبل ٖتوم ألافيتع ي اوجٖز

وهً زمت جبلى اوفىغة في هٌٗؼ  ٖتوم ألاقُتء،حهت الاوخلتء بحن ٖتوم ألافيتع و ف

ًٖ ؾالخنت واوؿبب هى فلضاجهت فٗتوُتهت.وهشل هظه الخلُلت اوتي ٌٗتهحهت 

واكٗت وال جؼاٌ هظوً  ،ظغبهت هتوً بً هبيؾالهي ٖتقنت و وألؾف اوٗتوم ؤلا 

غ في ألافيتع ٌٗتهُه اإلاجخم٘ اإلاؿلم.وألّن هكيلت اوٗتوم ًىم ًٖ فل ًغسى وه،

فاّن  ،ًم ٖتوم ألاقُتء ٖلى ٖتوم أفيتع()جلض هي هكيلت أفيتع ،ؤلاؾالهي

فخلغ أًًت ئلى زغوة  ،اوٗتوم ؤلاؾالهي ًفخلغ ولثيوة اوغةِؿُت اوتي ٌّٗىٌ ٖلحهت ٍو

ت اوجزاٖتث، خت ووىً ال بتألؾل اإلافتهُم اوىاضخت اوتي ًخّٗحن بهت حؿٍى

يتع هى اوظي ٌؿىض ٖتوم ٌٗني هظا في هٓغ ٖمتع َتوبي أّن ٖتوم ألافبتألفيتع، 
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حجخه في و  ،بضوهه ال ًمىً أن جلىم وٗتوم ألاقُتء كتةمتو  ،ٍلىههألاقُتء و 

ب اوٗتإلاُت اوشتهُت هً جدُُم ٖغفه ٖتوم ً أّن هت خضر ألإلاتهُت زالٌ الخغ طو

 ٖتوم أفيتعهت  فلض اؾدىفظث وؾتةلنت وهخىذ، أقُتئهت،
ّ
وهت بلي ونت ئال

هى ألاهغ اوظي ٌٗني أّن اوٗىهغ و  (01)فأٖتصث بىتء ٖتوم أقُتئهت هً ظضًض.

تٌ اوظي ؾتهم في جهىى ؤلاوؿتن ألاإلاتوي، ّٗ   اوف
ّ
ووِـ هظا  مت هى أفيتعه،ئه

 ٖلى الخُتٌ
 
 كتةمت

 
 و  ،واكٗت

ّ
هت قمل هظا اوبلض هً ئط ئّن  مت هى واك٘ خلُلي،ئه

ه اؾخُتٕ  غاب في ٖتوم أقُتةه،زصهتع وجلف و 
ّ
وم ًً٘ وه جهتًت بل ئه

فٗال أؾـ هً ظضًض بىاؾُت زغوجه اإلافتهُمُت أن ًبني خُتجه الاظخمتُٖت.و 

واوٗبية اوتي ًمىً اؾخسالننت هً وىيٗه اوؿُتس ي والاكخهتصي في اوٗتوم، 

هظا اإلاشتٌ اوحي اوظي بّحن هً زالوه ؤلاوؿتن ألاإلاتوي كُمت ألافيتع ٖلى 

وبتوختلي فال ًمىً ئخضار أي جلضًم أو جأزحي في ٖالكت هظه اوٗىاوم  ،قُتءألا 

 فُمت بُجهت.               

وهً جفتٖل  اوُبُعي،تٖل اوفىغ ه٘ اوىاك٘ الاظخمتعي و فاّن جف وهىظا،     

ًيخج ٖىه هٗتصوت ظضًضة هي  هجمٕى اوكٗىب ه٘ اوُبُٗت  وألافيتع اوؿتةضة،

هظه اإلاٗتصوت هي اإلالُتؽ وخىافم ألافيتع  خدًغ،صوُل ٖلى هجتح ٖملُت او

أو اوهُٛت الجضًضة  ئّجهت هٗتصوت اوٗالكتث الاظخمتُٖت، وألاشختم وألاقُتء،

ألّن اوىجتح في  ولمجخم٘ اوتي وتهذ زمغة اوخىافم بحن هظه اوٗىاوم اوشالزت،

أي جدلُم قبىت اوٗالكتث الاظخمتُٖت صوُل ٖلى اوؿحي في  جدلُم اوتيابِ،

م نى٘ الخًتعة.                                                                                          (00)ٍَغ

وظا فاّن اوفنم الختَئ ولخًتعة اوظي ٌؿعى اإلاؿخٗمغ جغؾُسه في       

اوفىغي هً  شل في  اؾخحياص اإلاىخج اوكُئي أواإلاخم أطهتن اوكٗىب اإلاخسلفت،

ألّن  ًدمل بظوع فىتء اوُمىح الخًتعي ولكٗىب، بي اإلاخلضم،اوٗتوم اوٛغ 

يخجه الخًتعة اوٛغبُت هً اوخسلو هً اوخسلف ال ًىمً في اؾتهالن هت ج

بل ئّن اإلاكيلت في هٓغ هتوً بً هبي أظملنت في اولٌى آلاحي:"ئّن  أفيتع،أقُتء و 

هكيلت  هكيلت الخًتعة جىدّل ئلى زالر هكىالث أووُت:هكيلت ؤلاوؿتن

هكيلت اوىكذ.فليي هلُم بىتء خًتعة ال ًيىن طوً بأن هىضؽ  اوتياب،

 و  ،اإلاىخجتث
ّ
                                                                                             (00)مت بأن هدل هظه اإلاكىالث اوشالزت هً أؾتؾنت."ئه
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وجدذ هظا اإلاٗنى ًمىً اٖخبتع أّن بىتء الخًتعة ال ًيىن بخىضٌـ      

 و  ،اإلاىخجتث
ّ
وهى ألاهغ اوظي ؾتؾنت، مت ًيىن بدل هظه اإلاكتول اوشالزت هً أئه

ًفُض يمىت أّن اوخجضًض ٖىض هتوً بً هبي هى ٖملُت بىتةُت حؿتهضف ئكتهت 

ل اوىاك٘  خًتعة بىاؾُت هٓتم هً اوٗالكتث الاظخمتُٖت أو هى جدٍى

م قبىت اوٗالكتث  الاظخمتعي اإلاخسلف ئلى هجخم٘ هخلضم ،ًٖ ٍَغ

شالزت الاظخمتُٖت.وهىت ؾِبضو أّن اوٗىصة ئلى اوضوع اوظي حكتعن به اوٗىاوم او

ي الاظخمتعي هى هً نى٘ ألاشختم ئط ئّن اوخُٛحفي طوً أهغ ال ًمىً ججتوػه، 

هظه اوٗىاوم ختى ًإصي والبض هً وظىص عابِ يغوعي بحن  ألاقُتء،وألافيتع و

ُفخه، ت اإلاغظىة هً طوً، اوخُٛحي الاظخمتعي ْو وهً  وجخدلم اوٛتًت الخًتٍع

زمت فاّن ونظا الاعجبتٍ بحن هظه اوٗىاوم اوظي جدلله قبىت اوٗالكتث 

ه٘ جدلُم اوبىتء الخًتعي  هى اوخدغع هً ؾلُت اوخسلف، الاظخمتُٖت،

ىب فُه، ٌى هتوً بً هبي:"ئّن ٖلُىت أن اوفىغي.ًلو  في ظتهبُه اوكُئي اإلاٚغ

لخًتعة ]...[فت هضعن بأّن جىضٌـ هىخجتث الخًتعة اوٛغبُت ال ًأحي بتلخًتعة

ئط هً  وِؿذ اإلاىخجتث هي اوتي جيّىن خًتعة،هي اوتي جيّىن هىخجتتهت و 

 فتوٛلِ هىُلي،وِـ اوٗىـ، ألاؾبتب هي اوتي جيّىن اوىختةج و اوبضًهي أّن 

ىت وى خ
ّ
خي أله ىت ؾيبلى أوف ؾىت و  ،تووىت هظه اإلادتووتزم هى جتٍع

ّ
هدً فاه

                       (00)هىّضؽ زم ال هسغط بش ئ )بىدُجت(."

ئطن، ًبضو واضخت هً زالٌ هت ؾبم أّن هدىع اهخمتم هتوً بً هبي      

ؾحيهؼ في ظتهب هبحي هىه خٌى خل هكيلت الخًتعة وهت ًغجبِ بهظه ألازحية 

ألّن اوتياب  واوىكذ، هبي في هكتول:ؤلاوؿتن و  بًهً هكتول عةِؿت خهغهت 

وِؿذ أػهت ؾُتؾُت همت طهب  ،ٌِٗكنت اوٗتوم ؤلاؾالهي في هٓغه ألاػهت اوتي

غ ونت هدمض ٖبضه ئلى طوً ألافٛتوي
ّ
أو هكيلت أنتوت  ،أو أػهت ٖلُضة همت هٓ

بلضع هت هي ؾىء فنم  ولمٗنى الخلُلي ولخًتعة."ألّن الخًتعة  هٗتنغة،و 

 ٖىض 
ّ
ت ٖلى هجخم٘ هت كبل هتوً بً هبي ئه مت هي زمغة وفىغة عةِؿُت هُبٖى

ش، في واوبٗض اوغوحي ٖىهغ أؾتس ي  الخًتعة جضفٗه ولضزٌى في اوختٍع

هت ئجّ  ئّن اوفىغة كىة هفؿُت،.جدضص أفٗتوهاإلابيعاث اوتي جضف٘ ؤلاوؿتن وحٛظًه و 

َٛمغه ٖىض زلىه و ئظتبت ولفغاٙ اويىوي اوظي ٌكٗغ به ؤلاوؿتن 

اوتي ججٗله  بىفؿه]...[فتإلوؿتن الختةغ اإلاىضهل ًمخلً هظه اوفىغة أو جلً،
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وبدًىعه في هظا اوٗتوم اوىاؾ٘ اوظي ًهبذ وظىصه  ٌكٗغ أّن لخُتجه هٗنى،

 وقضة ألفٗتوه و حُُٗه ه به هىخٓمت،
 
هبذ  اججتهت ألفيتعهظه اوفىغة جىجغا ٍو

إلاكيلت ولخًتعة اوظي  بهظا اوفنم (00)هظا ؤلاوؿتن اوُبُعي ئوؿتهت خىُمت."

البض هً اوخأهُض في هظا اوؿُتق  ًخضازل ه٘ ٖتوم ألافيتع في ئخضي ظىاهبه،

ئط ًىول وه صوع جيب٘ هً عوح اوضًً،  ٖلى أّن اإلاحزة ألاؾتؾُت ولخًتعة،

ئط  اوٗىاوم اوشالزت،و ًتعة )ؤلاوؿتن واوتياب واوىكذ( اوتيهُب بحن ٖىتنغ الخ

                (00)هإهض.ِل صوعه فنى زتبذ و تهم ُِٛبه أوهً ٚحي اإلامىً ح

وهً  وهىت ًدبحن أّن ٖىتنغ الخًتعة وً ججضي هفٗت في هىأي ًٖ اوضًً،     

ت، فتوٗتهل  زمت فاّن ُٚتبه ٌٗني فلضان هظه اوٗىتنغ وفتٖلُتهت الخًتٍع

 هدى  وفي اوغوح ؤلاوؿتهُت اوتي جدضص هؿتعه الخًتعي ختيغ في ول آن،

ض أزالكه،أو هدى اوٗمل ٖلى اؾدبٗتصه و  ،هغاهخهجدلُم جدغع ؤلاوؿتن و   جلٍى

، وجدفؼه هً  ختى ًفلض خهتهت اوًمحي ؤلاًمتهُت اوتي حٗهمه ًٖ اوؿلٍى

       (00)أظل اوخلضم.

بً هبي اإلاىبشم هً ظا اإلاىٓىع ولخجضًض الخًتعي ٖىض هتوً في يىء ه     

ت واُٖت، ه ؾعى فلؿفت خًتٍع
ّ
إلًجتص اوهُٛت اإلاالةمت وبلىعة فىغجه  ًبضو أه

ىظض  ًُ اولتةمت ٖلى وظىص اإلاغهب الخًتعي اإلاخمشل في اوٗتهل اوضًني اوظي 

ىب فُه، اوظي ًخمتش ى ه٘ اوٛتًتث  اوفغم اإلاضٖمت ولىتجج الخًتعي اإلاٚغ

اوخُٛحي هدى وجدلم في آلان ُٖىه  اوفتٖلُت و  اوتي ٌؿُغهت ٖتوم ألاشختم

بً هبي كض خغم في هكغوٖه الخًتعي أّن هتوً  ّحنزتنت ئطا جب ،ألافًل

ل ألاكىاٌ ئلى  ٖلى اوخأنُل اوكغعي وهُتٚت ٖالكت اوفىغة بتوىاك٘، وجدٍى

وهظا ههضاكت  ّن اوٗمل بٗىـ طوً فُه هستوفت وألهغ ؤلاوهي،ُض ئخ أفٗتٌ،

 عىَد  يا أُيها الرين آمىىا لم ثلىلىن ما ال ثفعلىن ولىوه حٗتلى:"
ً
حا

ْ
هللا كُبَر مل

 ثفعلىن 
َ
 ال

َ
ىلىا ما

ُ
 ثل

ْ
مخحن في ٖالكخه 00.")أن ( ئّن هت ظتء في آلاًخحن اوىٍغ

ًمشل كتٖضة صًيُت جدض اوفغص اإلاؿلم ٖلى  ،بً هبي الخًتعي هتوً  بمكغوٕ

ُٗض الاوتزام في ٖمله بتوفىغة اوتي ؾدكيل اإلاكغوٕ الخًتعي اوظي جم اوخل

م و  ت اوه هً هىُلم اولغآن اوىٍغ فت أوال،اوؿىت اوىبٍى زم واك٘ ألاهت  وكٍغ

ألّن اكتيان خه بتوٗتوم اوٛغبي اإلاخلضم زتهُت، ؤلاؾالهُت الخًتعي في ٖالك

 )اوٗمل( هى أؾتؽ اوخلضم. اوفىغة بتوفٗل



45 

 

تيجب ٖلى طوً أّن اوخهىع الخًتعي اوظي أؾـ وه هتوً بً هبي،       ٍو

 ،ًدلم طوً اوخمتًؼ بحن زهتةو هجخم٘ خًتعي ًٖ هجخم٘ خًتعي آزغ

 في اوىؾِ 
 
ت جغوم جدلُم بىتء  هخىافلت وهً زمت فاّن عؤٍت ابً هبي الخًتٍع

بً هبي ال ٌؿدشني فئت صون وً تهألّن اوخلضم همت ًهىعه  الاظخمتعي اوىاخض،

حي  فنى ٌكمل ول أفغاص اإلاجخم٘ اوىاخض، فئت أزغي في اإلاجخم٘ اوىاخض، ٚو

ت هوً بً هبي في هظا اإلاٗنى تههظا ال ًمىً أن ًخدلم اوخلضم الخًتعي.ًلٌى 

اوغاعي اإلاؿلم ًخهفتن بؿلىن واخض ألّن ظظوع ههه:"فتلخلُفت اإلاؿلم و 

 ،،هي اإلاجتٌ اوغوحي ولشلتفت ؤلاؾالهُت شخهُتهمت حٛىع في أعى واخضة

اوُبِب اإلاؿلم ًسخلف ؾلىهنمت ألّن ظظوعهمت ال حٛىم واوُبِب ؤلاهجلحزي و 

م هً أّن  في ألاعى هفؿنت، جهمت اإلانهي ًخم في ئَتع واخض.فليل ٖلى اوٚغ جيٍى

اوظي جؼصاص هٗه كضعتهت ٖلى اوخمُحز ولمت حّٛحي  زلتفت وظىصهت الختم،

ق وهأّن اإلاغاص جأهُضه في هظا اوؿُت (00)اإلاؿخىي الاظخمتعي لجتهبي اإلاىاػهت."

 و 
 
 هى أّن الخًتعة وِؿذ هدتوتة

 
حُٛحي ًلىم بهمت  أفغاص بل هي خغهت و  ،جللُضا

ئط ئّن اوٗمل  هدضصة،و  بهضف اوىنٌى ئلى ٚتًتث هؿُغة ٘ بأهمله،اإلاجخم

لى خؿتب اوخىضٌـ اوكُئي ولخًتعة أي جدلُم بىتء خًتعي  ٖ بٛحي هظا،

 ٌِٗكىن في واك٘ ٚحي واكٗنم ،ؾُجٗل أفغاص اإلاجخم٘
 
فىغون  أفغاصا ٍو

بأؾلىب هىتف ولىاك٘ اوظي ٌِٗكىهه.ًلٌى هتوً بً هبي:"ئّن اويلمت إلاً عوح 

فهي طاث وك٘  لضؽ،ئّجهت حؿتهم ئلى خض بُٗض في زلم اوٓتهغة الاظخمتُٖت،او

ضاء كلبه، في يمحي اوفغص اوكضًض،  فدؿخلغ هٗتهحهت فُه ئط جضزل ئلى ؾٍى

 (00)وخدّىوه ئلى ئوؿتن طي هبضئ وعؾتوت ."

 و  فأنل هظه اويلمت هى اوٗلُضة      
 
وهً زمت ونت  ،اوىاك٘ الاظخمتعي هٗت

تلي جدلُم أي اوبىتء واودكُِض وبتوخ اوفتٖلحن في ئخضار اوخُٛحي،وػجهت وأزغهت 

ت ٖىـ اويلمت اوتي ال جدلم ؾىي اونضم   ،عؾتوت اإلاؿلم الخًتٍع

ب.ًلٌى حٗتلى:" ْم واوخسٍغ
َ
  ثَس  أل

َ
  هللاُ  طسَب  كْيف

ً
  مثال

ً
  كلمة

ً
 كشجسة طيبة

ها طيبة
ُ
َها ثؤجي* الَسَماء في وفسُعَها ثابت أْصل

َ
ل
ُ
ك
ُ
 ويظسُب  زّبَها إذنب حين كل   أ

س ألامثاَل  هللاُ 
َ
 خبيثة كشجسة خبيثة كلمة ومثُل *يحركُسون لعلهْم  للىا

ْىق  مْن  اجحثت
َ
  ألاْزض ف

َ
َساز مْن  لَها ما

َ
             (01)."ك
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بً وً تحن هفنىهي اوشلتفت والخًتعة اوظي اهخهى ئوُه هبهظا الاكتيان ب      

اوظي ًغجبِ هً ظنت  ،الخًتعي  هبي جبٗت وخدلُله إلاكيل ألاهت ؤلاؾالهُت

وهً ظنت أزغي فنى  بسهىنُت اوبيُت الاظخمتُٖت ولمجخم٘ ؤلاؾالهي،

بً هبي اؾخٗتن في ئَتع هٗتلجخه إلاكيل وً تهطوً أّن  ٌٗىـ زلتفخه،

اوظي  الخًتعة اوظي حٗتهُه ألاهت ؤلاؾالهُت ببلىعة اإلاكغوٕ اوشلتفي اوفىغي،

الخًتعي هً ظغاء ؾُيىن في هٓغه واقي ألاهت ؤلاؾالهُت هً زُغ الاهدالٌ 

تث الخُتة الاظخمتٖالاؾخٗمتع و  ُت.ونظا فاّن جأزحياجه اإلاسخلفت ٖلى ظمُ٘ هؿخٍى

ت بحن هفنىهي اوشلتفت  وً تهوالخًتعة في فىغ اوخضازل بضا هىُلُت ويغوٍع

 ،ت هً اوهفتث الخللُتشلتفت:"هجمٖىًٖ هفنىم اوبً هبي الخًتعي.ًلٌى 

ؾمتٌ أولي في اوىؾِ واولُم الاظخمتُٖت اوتي ًخللتهت اوفغص هىظ والصجه هغأ

فتوشلتفت ٖلى هظا هي اإلادُِ اوظي ٌكيل فُه اوفغص َبتٖه و  ،اوظي ووض فُه

اوظي ًخدغن في و  ،شخهِخه]...[فهي اإلادُِ اوظي ٌٗىـ خًتعة هُٗىت

ٍغف ًًم بحن صفخُه هظا اوخٗهُتكه ؤلاوؿتن اإلاخدًغ.وهىظا هغي أّن 

 ،هُُٗتث ؤلاوؿتن وهُُٗتث اإلاجخم٘ أي وفلؿفت الجمتٖت،فلؿفت ؤلاوؿتن 

خبتع يغوعة اوسجتم هظه اإلاُُٗتث في هُتن واخض."  (00)ه٘ أزظهت في الٖا

خُض أّن اإلاؿأوت اوشلتفُت ؾخلخو في هٓغ  ،وهىت ؾِبضو ألاهغ أهثي ظالء     

ّحهت بظاتهت وهدُُنت، الهُت،بً هبي ججغبت ألاهت ؤلاؾوً ته فهي  بمت في طوً ٖو

الوت اوتي حؿمذ وجمىذ اوفغص اإلاؿلم أن ًيىن  حكيل هً هظا اإلاىُلم جلً ؤلَا

وهً هىت جخدٌى هظه  ٖلى ٖلم بمت ًجغي في اوٗتوم الختعجي هً جُىع وجلضم،

حؿتهم  ئًجتبُت،هتوً بً هبي ئلى زلتفت فتٖلت و  اوهىعة اوشلتفُت اوتي أَغ ونت

ئلى ختٌ جخم٘ هً ختٌ الاؾخحياص الخًتعي واوخىضٌـ اوكُئي في هلل أفغاص اإلا

ت اوفتٖلت.  اإلاكتعهت الخًتٍع

لُه، فاّن هؿعى اإلاكغوٕ الخًتعي اوظي أؾـ وه ابً هبي،      خُض  ٖو

ت في  ٌكيل وي٘ ألاهت ؤلاؾالهُت فُه اإلاىظه واوًتبِ إلاؿتع الخغهت الخًتٍع

غ وخُلٗتث اإلاؿخلبل، ،اك٘واوىاعي ولى  اوٗتوم ؤلاؾالهي وبظوً فاّن بىتء  واإلاَإ

خبتع وضوع اإلاؿلم وختى ٌؿخُُ٘ اإلاؿلم همتعؾت  ،الخًتعة ًيىن باٖتصة الٖا

فالبض ٖلُه أن ًبضأ أولى زُىاث عؾتوخه  ،أصاء عؾتوخه ٖلى أهمل وظهو 

ت، ت إلات هى قُئي، الخًتٍع وهظا  بخجضًض أفيتعه اوتي حكيل اولتٖضة اوفىٍغ
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غ اوظي ًغوم ٚغؽ بُٗضا ًٖ ونتًت اإلاؿخٗم ًدضصهت هى طاجه، وفم أهضاف

 
 
.و  خًتعجه أفيتعا  أقُتء 

غى ونُتٚت هكىالث ئّن هتوً بً هبي هً زالٌ هظا اوخمّحز في ٖ     

ت اإلاىتؾبت اوتي ًيىن كض خضص ألا  ،هكغوٖه الخًتعي  ت اوًغوٍع صواث اوفىٍغ

ي وأهت ن همدىع ولخُٛحووتهذ بضاًخه ؤلاوؿت ،اكخًتهت هفنىم اوخجضًض ٖىضه

وهى اوىدُجت اإلاغظىة واإلاغجلبت هً هفنىم  ،جهتًخه فهي جدهُل اوخجتوب

اوتي ؾُدمل وىاءهت هً بٗضه جالهظجه  ،فىغ هتوً بً هبي اوخجضًض في

ً ٖلى اه وهجهم جلمُظه بتلجؼاةغ   ،خضاص اوغكٗت الجٛغافُت ؤلاؾالهُتاإلاىدكٍغ

 ظتهضًً كضع ؤلاهيتن جلضًم كغاءة اإلادلم واإلافىغ ٖمتع َتوبي اوظي ؾيؿعى

وهظا بىتء  ٖلى هت أزظه ًٖ أؾختطه  ،هىضح هً زالونت اوخجضًض في فىغه

.  وصاف٘ ٖلُه فُمت نضع وه هً هختبتث جسو هظا اإلاىيٕى

 :ثاهيا:عالكة الححليم بالحجديد في فكس عماز طالبي     

 أو ن     
 
غاخت وظىب القً أّن اوبضء بًبِ هفنىم "اوخدلُم" ًلغع يمىت

ت، سُت الخًتٍع تهت اوشلتفُت واوختٍع خُض  اوٗىصة ئلى هتض ي ألاهت وئخُتء هٍى

وهً زمت  ّن اإلاتض ي ٌٗىـ في ظتهب هنم هكتعهخه في ئخضار اوخُٛحي،ئ

ه ٌٗض هً خُض اإلاىُلم أخض أهم اإلاؿتوً اإلاغظىة واإلاىنلت  اوخجضًض،
ّ
ئط ئه

وهى ألاهغ اوظي ضم هً هتض ي ألاهت اوفىغي واوٗلمي، ئلى اؾخلنتم صعؽ اوخل

جغجب ٖلُه وظىص زِ عبِ بحن ختيغ ألاهت وهتيحهت في هظا الجتهب اإلاخٗلم 

ت واوٗلمُت اولضًمت)اإلاتيُت(.وبتوختلي فتوخدلُم  متٌ اوفىٍغ بتوخدلُم في ألٖا

 ولُمت اإلاتض ي واعجبتَت بتلختيغ واإلاكتعهت 
 
في هً هظا اإلاىٓىع ؾُيىن ئزبتجت

ت اوٗغبُت، ججضًضه، ش الخغهت اوفىٍغ ىض  وهظا إلات وه هً هيتهت في جتٍع  اإلافىغ ٖو

 ٖمتع َتوبي ٖلى وظه اوخدضًض.فمت هى اوخدلُم؟

:نضكه وٛ      أو كتٌ:هى الخم.والجتخٔ ٌؿمي ت:ًلتٌ خلم اوغظل اولٌى

 اوٗتوم اإلادلم "هدللت".

 فُٗغفه ٖبض اوؿالم     
 
لهض به بظٌ ٖىتًت بلىوه:"ً هتعون أهت انُالخت

تث ختى ًمىً اوخشبذ هً اؾدُفتئهت وكغاةِ  زتنت بتإلاسَُى

ووؿبت اوىختب  واؾم هإوفه، هُٗىت.فتوىختب اإلادلم هى اوظي صح ٖىىاهه،

ٗني هظا  (00)ووتن هخىه أكغب هت ًيىن ئلى اوهىعة اوتي جغهنت هإوفه." ئوُه، َو
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ى وظه ًلغب هً أنله أو ٖل كغاءة اوىو ٖلى اوىظه اوظي أعاصه ٖلُه هإوفه،

اوظي هخبه به اإلاإوف.وهً هىت فتوخدلُم هى جلضًم اوىو اإلاسٍُى همت 

ضه هإوفه،  أو جلضًمه في اوهىعة اوتي ًيبغي أن ًيىن ٖلحهت. ًٍغ

ض أن ًُل٘ بهظه اإلانمت،      لُه فتإلادلم اوظي ًٍغ ًيبغي أن جخىافغ فُه  ٖو

تث، وهً فلضهت أو فلض  ظملت هً اوهفتث اوتي حؿٗفه في جدلُم اإلاسَُى

تث وؾبل وكغهت، ؿغث ٖلُه عهىػ اإلاسَُى  بًٗنت كهغث ٖىه اإلالىت ٖو

 وهظه اوهفتث هي:

تث، -      واوضعاؾت اوىاؾٗت ألنٌى  الخبية واوخمغؽ بخدلُم اإلاسَُى

تهتو  جدلُلنت وهٗغفت أنىونت، هكغكُت  ،هخبذ به هً زٍُى هخىٖى

غفم طوً اإلاخمغؽ بىهج او وهٛغبُت،وفتعؾُت   ،يّؿتر وههُلختث اولضهتءٍو

 واوكيل. هٗغفت انُالختث اولضاهى في اوًبِ البض هً ئط 

تصة أو هلهتن. ألاهتهت في أصاء اوىو، -  صون ٍػ
 
ٗني جلضًمه صخُدت  َو

تث ويغوعة الخفتّ ٖلى ٖبتعاتهت  - ٖضم اوخهغف في اإلاسَُى

خٗحن ٖلى اإلادلم اوخجغص هً ألاهىاء اوصخهُت  وأؾتوُبهت، ٍو

بت في اإلاظهبُت أو  اوٗبض إلزغاظنت ٖلى أي قيل ونىعة ٚع

ً. الاؾدىيتع وجدلُم اإلايتؾب اإلاتصًت  أو بتوؿُى ٖلى ظنىص آلازٍغ

 ًيب٘ هً ؤلاًمتن  -
 
ؤلاخؿتؽ بلُمت اوتيار اوٗلمي واوفىغي ئخؿتؾت

م ئخُتء جغاثهت.  اوٗمُم بضوعه اوفٗتٌ في بىتء خًتعة ألاهت ًٖ ٍَغ

ىزُم اوهلت ٖلى هُتق واؾ٘ ج،و خه وهٗتٌكاوخٗلم بتيار اإلاسٍُى  -

أؾتوُب و وزهتةهه  وصكتةله هوصعاًت بأؾغاع كغاءة وصعاؾت وزبية 

ىه   وهىتهج هختبخه.جضٍو

 هت جىاظنه هكىالث ونٗىبتث  اوخدلي بتوهبي، -
 
ألّن اإلادلم ٚتوبت

لت وهخأهُت ولىنٌى ئلى ٖالظنت اوصخُذ هً  كض جخُلب وكفتث ٍَى

لحن،  ًٖ  ٖلم ٍو
 
اوىٓغة الختَفت اوتي جأزظ وبٗض ٌَى بدض بُٗضا

بأكغب هت ًدبتصع ئلى اوظهً صون ئٖمتٌ اوفىغ وجضكُم اوىٓغ 

وجللُب ألاهغ ٖلى ظمُ٘ وظىهه اإلادخملت بُٛت اوىنٌى ئلى وظه 

 اوهىاب.
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أن ًيىن اإلادلم ٖلى ٖلم وصعاًت بمىيٕى اوىختبت فظوً أصعى ئلى  -

 وصكت.وهنمت ًىً اوٗلم اوظي
 
ًدلم  أن ًيىن اوٗمل أهثي ئجلتهت

 ووٛت، فُه،
 
ألّن ؤلاإلاتم  فاّن ٖلى اإلادلم ئجلتن اولٛت اوٗغبُت هدىا

 في  غبُت وأؾتوُبهت وهفغصاتهت ٌؿنماوىاؾ٘ بتولٛت اوٗ
 
ئؾنتهت وافغا

جىاظه اإلادلم في أؾتوُب جضوُل اوىشحي هً اوهٗتب اوتي كض 

ت  ت هت ًمىىه هً  ووٛتهت،اإلاسَُى خُض ًجض هً الخهُلت اولٍٛى

 غ واوىنٌى ئلى اوىظه اوصخُذ.جضكُم اوىٓ

إل اوىاؾ٘ ٖلى هسخلف ههتصع اوبدض اإلاٗغفُت، - وهٗغفت  ؤلَا

غق اوبدض في ههىفتجه خٌى  هىتهج هإوفه وجىظنتجه اوٗلمُت، َو

غ وجىزُم ههىم اوىختب  قتى اوٗلىم همت ٌؿتٖض اإلادلم ٖلى جدٍغ

 ٖلى جدلُله.

ًٖ اوخمؿً واوبٗض  الاؾخٗضاص ولخىاع اونتصف واوىلتف اوبّىتء، -

 بتوغأي اوىاخض اوصخص ي.

غافُتث اوٗغبُت وفنتعؽ اوىخب وكىاةمنت. - إل ٖلى اوبِبلُٚى  ؤلَا

 هٗغفت كىاٖض جدلُم اإلاسٍُى وأنٌى وكغ اوىختب. -

ئّن هت ؾبم طهغه ؾىاء حٗلم بًبِ هفنىم اوخدلُم أو قغوٍ اإلادلم      

 ًٖ اوٛغى هً جدلُم اإلاسٍُىًلغبىت هً اودؿتٌؤ ه
 
اوتيار طوً  ،جضصا

 ،اوٗلمي واوفىغي اوظي ٌكيل هتض ي الخًتعة واوشلتفت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت

 فنى اإلاىعور الخًتعي اوظي ًىظب ٖلُىت اختياهه وئخُتؤه والخفتّ ٖلُه،

بلضع هت ٌٗني في هٓغهت اوخجضًض  ،فخدلُله ال ٌٗني فلِ جبٌُِ وعكه

تث وهىتبُٗىه. :إلاتطا هدلم اإلاسَُى ّن عف٘ الاؾخفنتم ئ ؟ هجضص اودؿتٌؤ وهلٌى

 جغاءي وىت في ظىابحن ازىحن همت ٖلى اوخىالي:

 الجىاب ألاول:      

لى طوً فاّن الجنىص اوتي       هفتصه هت ظتء في كٌى ٖبض اوؿالم هتعون:"ٖو

جبظٌ في ول هسٍُى ًجب أن جدىتٌو اوبدض في اوؼواًت اوختوُت:جدلُم ٖىىان 

جدلُم هتن  -اوىختب ئلى هإوفه جدلُم وؿبت  -جدلُم اؾم اإلاإوف  -اوىختب

 وىو هإوفه."
 
 (00)اوىختب ختى ًٓنغ بلضع ؤلاهيتن هلتعبت
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لهض  بتويؿبت ئلى جدلُم ٖىىان اوىختب،      تث ٍو به زلى بٌٗ اإلاسَُى

 وهظا بؿبب:هً اوٗىىان 

وهىت ًدختط اإلادلم ئلى ئٖمتٌ  فلضان أو يُتٕ اوىعكت ألاولى هجهت، -0     

هأن ًغظ٘ ئلى هخب اإلاإوفتث  هً اإلادتوالث اوخدلُلُت، فىغي في طوً بُتةفت

أو أن ًختح وه اوٓفغ بُتةفت هيؿىبت هً  أو هخب اوتياظم، وتبً هضًم،

 أو أن ًيىن وه ئوف زتم أو زبية ههىم اوىختب هًمىت في هختب آزغ،

فخً٘ جلً  زتنت بأؾلىب هإوف هً اإلاإوفحن وأؾمتء هت أوف هً اوىخب،

 الخُِ ألاٌو ولىنٌى ئلى خلُلت ٖىىان اوىختب.الخبية في ًضه 

والاهُمتؽ الجؼتي وٗىىان اوىختب همت ٌؿتٖض هشحيا  اهُمتؽ اوٗىىان، -0    

فاّن  ٖلى اوخدلم هً اوٗىىان اويتهل هتى وضح هٗه في اويسخت اؾم اإلاإوف،

جدلُله هىوٌى ئلى هٗغفت زبذ ههىفتث اإلاإوف وهىيٕى ول هجهمت هتى جِؿغ 

 طوً.

 ًشبذ ٖلى اويسخت ٖىىان واضح ظلي ووىىه هستوف ولىاك٘: -0    
 
 أخُتهت

ُف اإلاخٗمض فُيىن بمدى اوٗىىان ألانلي ولىختب،*    ئهت بضإ هً صواعي اوتًز

،
 
 هىه وُللي بظوً عواظت

 
أو ًيىن طوً  وئزبتث ٖىىان وىختب آزغ أظّل كضعا

بت أخض ظمتٕ اوىخب، ت وٚغ  وؿ هُتٖو
 
 بأن ًلتعب وكض ًىجح اإلاٍؼف هجتخت

 
بُت

فُجىػ هظا ٖلى هً ال ًهُى٘  هت بحن زُه وهضاصه وزِ ألانل وهضاصه،

بت في طوً.  الخظع واوٍغ

وئهت لجنل كتعب هت وكٗذ ئوُه وسخت هجغصة هً ٖىىاجهت فأزبذ هت زتوه *  

ُف ؾتطط هيكإه الجنل، ٖىىاجهت، فًُ٘ أخض اوىختب في نضع  وهظا جٍؼ

ل ُّ   ًس
 
فتٌ ٖىىاهت ه هى اوٗىىان ألانُل. اوىختب ألٚا

ّ
 (00)ئوُه أه

فالبض أن جيىن هظه الخُىة هصخىبت  وبتويؿبت ئلى جدلُم اؾم اإلاإوف،     

ًىفي أن هجض ٖىىان اوىختب واؾم هإوفه في ْتهغ اويسخت  ،فلِـ بتلخظع

ت هً هإوفتث نتخب الاؾم اإلاشبذ، بل البض  أو اويسخ وىدُم بأّن اإلاسَُى

ن هٗه اوبتخض ئلى أّن اوىختب هفؿه نتصق هً ئظغاء جدلُم ٖلمي ًُمئ

 (00)بتويؿبت ئلى هإوفه.

 فلِـ بتألهغ اونّحن، أهت بتويؿبت ئلى جدلُم وؿبت اوىختب ئلى هإوفه،   

فُجب أن حٗغى هظه اويؿبت  ؾُمت اوىخب الختهلت اوتي وِؿذ ونت قنغة،وال 
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هت اوُلحن ودؿخمض هج ٖلى فنتعؽ اإلاىخبتث واإلاإوفتث اإلاىخبُت وهخب اوتياظم،

 (00)بأّن هظا اوىختب صخُذ الاهدؿتب.

  وأهت بتويؿبت ئلى جدلُم هتن اوىختب،   
 
وهٗىته أن ًإصي اوىختب أصاء  نتصكت

 بلضع ؤلاهيتن،
 
 وهُفت

 
فلِـ هٗنى جدلُم اوىختب بأن  همت ويٗه هإوفه همت

 هى أٖلى هىه،
 
دّل ولمت صخُدت هدل  هلخمـ وألؾلىب اوىتٌػ أؾلىبت

ُ
أو ه

أو ًيؿب  أو أوفم، أو أظمل، صخُدت بضٖىي أن أوالهمت بميتجهت، أزغي 

 هً اوىهىم ئلى كتةل وهى هسُئ في هظه اويؿبت 
 
نتخب اوىختب ههت

دل هدله اوهىاب، أو أن ًسُئ في ٖبتعة زُأ  فُبضٌ اإلادلم طوً الخُأ ٍو

 فُصدح زُأه في طوً،
 
  صكُلت

 
ت   هدٍى

 
 هسال

 
أو أن ًىظؼ ٖبتعاجه ئًجتػا

أو أن ًسُئ اإلاإوف في طهغ ٖلم  اإلادلم ٖبتعجه بمت ًضف٘ ؤلازالٌ،فُبؿِ 

الم فُأحي به اإلادلم ٖلى نىابه  .هً ألٖا

    ،
 
 أو جصخُدت

 
مت هى أهتهت ألاصاء اوتي جلخًحهت  وِـ جدلي اإلاتن جدؿِىت

ّ
وئه

ش، وخىم ٖلى ٖهغه وبُئخه  فاّن هتن اوىختب خىم ٖلى اإلاإوف، أهتهت اوختٍع

سُت ونت خغهتهت،وهي اٖخ ،اوًغب همت أّن طوً اوًغب هً  بتعاث جتٍع

اوخهغف ٖضوان ٖلى خم اإلاإوف اوظي وه وخضه خم اوخبضًل واوخُٛحي.وئطا 

 بهفت الجغأة فأظضع به أن ًدىحى ًٖ هشل هظا اوٗمل،
 
 وتن اإلادلم هىؾىهت

ووُضٖه وٛحيه همً هى هىؾىم بتإلقفتق والخظع.ئّن اوخدلُم هختط زللي،ال 

خحن قضًضجحن:ألاهتهت واوهبي.ًلىي ٖلُه 
ّ
 هً وهب زل

 
 ئال

 وهُف وٗتلجه؟ً الخُأ ٌكُ٘ وكض ًلتٌ هُف هتين طو

والجىاب أّن اإلادلم ئن فًُ ئلى ش يء هً طوً الخُا هبه ٖلُه في    

وبظوً ًدلم ألاهتهت ه اوهىاب فُه، وبّحن وظ الختقُت أو في آزغ اوىختب،

إصي واظب اوٗلم.  (00)ٍو

 وي:الجىاب الثا     

فحيي أّن اوتيار  وزالنخه هت ظتء في كٌى اإلافىغ اإلاهغي خؿً خىفي،     

 في كلىب
 
،  هتػاٌ خُت

 
 وئًجتبت

 
واإلاُلىب هى كغاءة اوتيار اوىتؽ ًإزغ فحهم ؾلبت

 بدُض ًهبذ
 
 ظضًضا

 
ُفت ُفه جْى ت ولٗمل، وجْى وهىظه ولؿلىن  :"هٍٓغ

هً أظل ئٖتصة بىتء  وطزحية كىهُت ًمىً اهدكتفنت واؾخٛالونت واؾدشمتعهت

 (00)ؤلاوؿتن."
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ٖلى هظا اوىدى ًيىن ولخدلُم اوضوع اوفتٖل في اإلاكتعهت في ئخُتء هتض ي      

ووىهه ًمشل أخض أهم اإلاؿتوً اإلاإصًت ئلى جدلُم هظه اوٛتًت  ألاهت الخًتعي،

ت وألهت،  أن ا الخًتٍع
 
وٛغى هً اوخدلُم فاّن هظا ًفُض يمىت

أي اوخدلُم في  ٖلى اوٗلم اولضًم هً اوخلف، وهى الخفتّبمٗىُِه:اوٗلمي:

هى عبِ ختيغ َتث ٖلى ازخالف هًتهُجهت اوٗلمُت.واإلاٗنى الخًتعي:اإلاسُى 

واوٛغى في  ،وججتوػ هفنىم اولُُٗت الخًتعي  ألاهت بمتيحهت الخًتعي،

 اإلاٗىُحن هى جدلُم اوخجضًض اوٗلمي والخًتعي.    ولخت

 ولمٗنى      
 
 ولنضوجأهُضا

 
ٖمتع َتوبي  اإلافىغ ف اإلاغظى هً اهخمتم وجىيُدت

تث، ت  بتوخدلُم في اإلاسَُى هت وعص في ؾُتق خضًشه ًٖ الخلٌى الخًتٍع

ٖمتع  اإلافىغ  ئط ًغي  اإلاؿخىعصة هً اوٛغب لخل هكىالث اوٗتوم ؤلاؾالهي،

َتوبي أّن ألاصح هى يغوعة الخغم ٖلى تهُئت اوٓغوف واوكغوٍ اإلاىتؾبت 

ؾىاء وتهذ الخلٌى  إلاكىالث اوخسلف اإلاُغوخت في اوٗتوم ؤلاؾالهي،

 إلات هى ختصر في اوٗتوم 
 
هؿخىعصة ظتهؼة أم جم جهىعهت وابخيتعهت وفلت

 (00)ؤلاؾالهي.

فاّن  ،عي َتوبي بمت هى خًتووىن اإلاكيلت اإلاُغوخت جغجبِ في هٓغ ٖمتع      

نت ٌؿخضعي ؤلاإلاتم بضعاؾت الخًتعة صعاؾت هؿخف
ّ
ت،ًُت في ظخل  ىاهبهت اوىٍٓغ

سُت  جهت وبىتئهت واوىاكُٗت،اوختٍع واوىكىف ٖىض  ئيتفت ئلى جدضًض ٖىاهل جيٍى

غهت، وأؾبتب اهدُتَنت وأفىونت.وفي اوؿُتق هفؿه  قغوٍ اػصهتعهت وجٍُى

ُفُت اوتي ًجبًخطح هٗنى أهثي أهمُت ٌٗىـ   ٖلى وظه اوضكت اوىظنت اوْى

تث  وهي  في ٖالكخه بدتيغ ألاهت الخًتعي،أن ًأزظهت اوخدلُم في اإلاسَُى

يتهتجه وكضعاجه اويتهىت ٖلى هت وٗخلض حٗني في جهتًت ألاهغ عجؼ الختيغ باه

دت  تو  اوغوخُتواوهٍغ واإلاتصًت ًٖ ئخضار اوخُٛحي ألازالكُت و اوفىٍغ

فنى  ألاهت الخًتعي ٌكض اوفغص أو ئوؿتن الختيغ ئوُه، وأّن هتض ي اإلاُلىب،

وهظا بٗض جىظُه كغاءجه اوىظنت اوتي جسضم  اوظي ًملً كىة وكضعة اوخُٛحي،

 ابخضاء  هً اوتيار هفؿه. ،ألاهضاف اإلادضصة وه
 
 (01)وججٗل اوخُٛحي همىىت

ً اوٗغب بمت فحهم       لُه فتزخالف اوىٓغة بحن اإلافىٍغ وبي ٖمتع َتاإلافىغ ٖو

فه، ت  ئلى هتض ي ألاهت الخًتعي في حٍٗغ ال ًلغي اجفتكنم ٖلى كُمخه الخًتٍع

  وصوعه في بىتء ختيغ ألاهت،
 
 ظضًضا

 
ُفت ُفه جْى ُت فنمه وجْى وهظا قٍغ
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خُض جهبذ  ٌؿتهم في جدلُم اإلاكغوٕ اوجهًىي وألهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،

ت ال ألانىاث اوتي جىتصي بغفٌ اوتيار يُٗفت، ت جفلض ٖىض ألّن اونٍى خًتٍع

ت في جغبت اوتيار الخهبت، وجهبذ هأّجهت شجحية في  طوً ظظوعهت الخًتٍع

 بلضع هدضوص وأظل هٗضوص.
 
 (00)أنُو هللذ ئوُه اوتيبت هلال

ه ئلى هؿأوت اوخٗتهل ه٘ اإلاىعور الخًتعي وألهت اوتي       وهىت ال ًفىجىت اوخىٍى

بمٗنى اولغاءة اإلابيُت ٖلى اوفهل  أزتعهت اإلافىغ اإلاٛغبي هدمض ٖتبض الجتبغي،

 وهظا ال ٌٗني اوغفٌ اإلاُلم واوىنل ٖىض كغاءجىت ولتيار ختى ًخم ججتوػه،

مت الاؾدُٗتب والاعجفتٕ ؤلابضاعي ئلى هؿخىي أعقى
ّ
ن ٖملىا طوً ألّن ألاوعبُح ،وئه

سنم اوشلتفي، هبيػًٍ هىه هت  ٖلى ؾض اوشٛغاث وئبغاػ ٖىتنغ اوىخضة في جتٍع

إليفتء  وهؿخٗملحن "اإلالو" ،خمتهتتهم هنمكحن هت ال ٌؿخجُبٌؿخجُب اله

ش، اإلاٗلىوُت ٖلى نحيوعجه وجمّىظتجه، ش  لجٗل اوٗلل ٌؿىص اوختٍع وظٗل اوختٍع

ت  ،ًدغن اوٗلل  هى ئكتهت اؾخمغاٍع
 
فنمنم وتن ٖلى نُٗض اوىعي واوالوعي هٗت

غجُب فحهت ألافيتع واإلاظ
ُ
 ج

 
 وواضخت

 
 زتبخت

 
 هغظُٗت

 
 حكيل ئَتعا

 
 هىُلُت

 
اهب جغجِبت

 في آن 
 
سُت  (00)وهت بٗض.بدُض ٌؿنل اوفهل بحن هت كبل  واخض،وجتٍع

هىظا ٖمض الجتبغي ئلى جىيُذ اوهىعة اوتي ًدملنت اوىعي ألاوعبي ًٖ      

وئبغاػ هُف أّن اوتيار في وعي اإلاشلف اوٛغبي هخهل بدتيغه وبمكغوٕ  جغازه

ؿه وضي اإلاشلف اوٗغبي اوظي ووظوً فنى ال ٌكٗغ بتوكٗىع هف هؿخلبله،

ت في واص، واوٗهغ اوظي  ٌكٗغ بأّن اوتيار اوٗغبي ؤلاؾالهي بيل نىعه اوفىٍغ

ٌِٗكه وهخُلبتجه في واص آزغ.وهً هىت فاّن هت هى هُغوح خؿب هظا اإلافىغ 

 بسهىم ٖملُت ئٖتصة بىتء اوفىغ اوٗغبي هى ئيفتء اإلاٗلىوُت ٖلى اوتيار،

وبِىه وبحن اهخمتهتجىت  بحن أظؼاةه هً ظنت،بمٗنى ئٖتصة جغجِب اوٗالكت 

وطوً هً أظل ئٖتصة اوتيبت اوهتلخت  اإلاٗتنغة واإلاؿخلبلُت هً ظنت زتهُت،

فىغهت وزلتفخىت هً زالٌ اإلاىاهبت الؾخيبتث أؾـ اوىلض واوخُىع في 

 (00)وؤلابضإ.واإلاؿتهمت وؤلاهختط 

فاّن الاكتياب هً  ٖىض هظا اإلاىكف اوٗلالوي هً هتض ي ألاهت الخًتعي،     

فنم هًمىن اوٗالكت بحن اوخدلُم واوخجضًض في نىعجه اوٗتهت ًبضو أهثي 

 في هٓغ اإلافىغ خؿً خىفي،
 
ىمً في ٖملُت ئٖتصة نُتٚت اوتيار  ويىخت ٍو

 هى 
 
 ظضًضا

 
 ٖلمت

 
وججضًضه بدُض ًهبذ اوتيار واوخجضًض:"ًإؾؿتن هٗت
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ه هتى ًخدغن،
ّ
ه ختيغ وونف ولمتض ي ٖلى أ ونف ولختيغ وهأه

ّ
ه

فاّن  وإلات وتن اوتيار ٌكحي ئلى اإلاتض ي واوخجضًض ٌكحي ئلى الختيغ، هٗتف)...(

كًُت اوتيار واوخجضًض هي كًُت اوخجتوـ في اوؼهتن وعبِ اإلاتض ي بتلختيغ 

ش."  (00)وئًجتص وخضة اوختٍع

وؿإاٌ اإلاخٗلم بتوٛغى هً اوخدلُم في ٌؿخسلو هً جدلُل  ا ئطن،     

تث هؿأوت ظض وىن هظه ألازحية جمشل أخض أهم هلىهتث  هنمت، اإلاسَُى

ت، ؾىاء بتويؿبت لخفٔ هتيحهت والخفتّ ٖلُه هً اوخلف  ألاهت الخًتٍع

ت وظوً اإلاىعور  واوًُتٕ، أو بتويؿبت ئلى هدتووت ئبغاػ اولُمت الخًتٍع

ّن ئ وهى هت ٌٗني هً خُض اإلابضئلبلنت، الخًتعي وألهت وصوعه في بىتء هؿخ

الخًتعي بدتيغهت وً ًسخلف ٖىض اإلافىغ ٖمتع َتوبي  ٖالكت هتض ي ألاهت

ً اوٗغب، فلِ ؾخيىن وه زهىنُت كغاءة  ًٖ بتقي أكغاهه هً اإلافىٍغ

فنى  حٗىـ الجتهب ؤلابضاعي في كغاءة ٖالكت اوخدلُم بتوخجضًض الخًتعي،

 واوخدلُم.اإلافىغ اوظي َتإلات اهخم بتوىختبت واوخأوُف 

 عىده؟ فماذا عن عالكة الححليم بالحجديد

هظا اوؿإاٌ ًفغى بضء  ؤلاقتعة ئلى أهم اوىخب اوتي خللنت  ًٖ الجىاب  

وهدتووت اوخٗغف ووى بهىعة هجملت ًٖ اوٗالكت اإلاىظىصة بحن  ٖمتع َتوبي،

،ً همإوفتث حكيل في هجملنت اإلاىعور الخًتعي الجؼاةغي  هظه اوٗىتٍو

 توخجضًض ٖىض ٖمتع َتوبي.في ٖالكخه بواوٗغبي ؤلاؾالهي 

تث اوتي خللنت ٖمتع َتوبي وهجهت:       بتويؿبت ئلى اإلاسَُى

 ابً ٖغبي.ـ: اوٗىانم هً اولىانم و -

 ابً اوىفِـ.ـ: اإلاسخهغ في ٖلم أنٌى الخضًض و -

 ابً جىهغث.ـ: أٖؼ هت ًُلب و -

 ٖبض اوغخمتن اوشٗتوبي.ـ:الجىاهغ الخؿتن في جفؿحي اولغآن و -

 ٖبض اوغخمتن اوشٗتوبي.ـ:هفغصاث اولغآن و -

 .في اوُب ابً ؾِىتقغح ابً عقض ألعظىػة  -

 هحي ٖبض اولتصع.ـ:ألا طهغي اوٗتكل وجىبُه اوٛتفل و -

 هتم اإلاتػعي.ـ:ؤلا ئًًتح اإلادهٌى هً بغهتن ألانٌى و -

 .ٖبض الخمُض بً بتصٌــ:هبتصب ألانٌى و -
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 ابً عقض.ــ:اويلُتث في اوُب و -

 أبي ٖمتع ٖبض اويتفي ؤلابتض ي.ـ: اإلاىظؼ في ٖلم اوىالم و -

لى ؾبُل اوظهغ ال الخهغ ٌكحي اإلافىغ ٖمتع َتوبي في هلضهت جدلُله       ٖو

وغؾتوت"طهغي اوٗتكل وجىبُه اوٛتفل" إلاإوفنت ألاهحي ٖبض اولتصع ئلى أفيتع ٖلى 

، صعظت هً ألاهمُت حٗىـ هً خُض اإلابضئ ؾبب جدلُله ونظه اوغؾتوت

تث، ووٗخلض أّن اوضاف٘ وخدلُلنت هى صافٗه اوىخُض ولخدلُم في وهى  اإلاسَُى

ه ًمشل في هٓغهت اوؿىض والدجت اوتي  هكف الجتهب اوغوحي فحهت،
ّ
 ًٖ أه

 
فًال

 جلىي وجىضح أهثي هٗنى اوخجضًض ٖىض هفىغهت اوظي كىاهه اوىو  اوضًني،

خُض ًلٌى ٖمتع َتوبي هؿتهال جدلُله ونظه اوغؾتوت:"ًبضو أّن ٖىتًت 

ت  واوؿُتؾُت هً خُتة ألاهحي اوبتخشحن اججنذ ئلى صعاؾت الجىاهب اوٗؿىٍغ

أهثي همت اججنذ ئلى بدض خُتجه اوٗللُت واوغوخُت اوتي سجلنت  ٖبض اولتصع،

وال ًلل ظنتصه ولىفـ ًٖ ظنتصه لجُىف  وفي قٗغه، في هإوفتجه اوٗضًضة،

 (00)وال ًلل كلمه في ؾحيجه ًٖ ؾُفه في ظنتصه." الاخخالٌ،

ىانل  هظا،        في  ًٖ هظه اوغؾتوت،ٖمتع َتوبي خضًشه اإلافىغ ٍو
 
هكحيا

غهت هختب ألاخُتء ألبي  اوبضاًت ئلى أّن ألاهحي ٖبض اولتصع كض اٖخمض في جدٍغ

جىتٌو هىيٕى هظه وكض  وابً زلضون في هلضهخه واوغاػي، ختهض اوٛؼالي،

فلض ، فًال ًٖ هظا واوٗلل اوظي هى ههضع هً ههتصعهت، اوغؾتوت اإلاٗغفت،

ٖلى اٖخبتع أّن  وهى هً أهم هبتخثهت، ةاخخىث اوغؾتوت ٖلى هبدض اوىبى 

اوىبىة في هٓغ ٖمتع َتوبي ههضع آزغ هً ههتصع اإلاٗغفت اوتي جخجتوػ َىع 

همت أّن  وهى ًظهب ئلى أّن اوٗلىم اوٗللُت ال جىتكٌ اوٗلم اوكغعي، اوٗلل،

ضٖى ئألاهحي ٖب وألاهم هً هظا أّن  لى اوخجضًض،ض اولتصع ال ًغض ى اوخللُض ٍو

سُت جهىع هضي ٖىونظه  تًت هظا اوغؾتوت همت ًغي ٖمتع َتوبي كُمت جتٍع

له هىفته ًٖ ووم ًجٗ اوتي بضأ بهت خُتجه وزخمنت بهت،اوفتعؽ اإلاجتهض بتإلاٗغفت 

ىه أن جسمض أفيتعه  ؿدؿلم وللضع،َو لت أزغي، َو ه وانل ظنتصه بٍُغ
ّ
 بل ئه

م ئٖمتٌ اوفىغ واوخأوُف ئلى أن زخم خُتجه بمهىفه اوُٗٓم  "اإلاىاكف" ٍَغ

اوظي سجل فُه خُتجه اوغوخُت وهفدتجه اوغبتهُت وجظوكه اوغفُ٘ ولىختب 

   (00)،ووزتكت نلخه بتهلل ّٖؼوظل. واوؿىت
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 وفي ئَتع الخضًض ًٖ عظتالث اوفىغ واوضًً وصوعهم في اوجهًت       
 
صاةمت

ت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت، ت  الجؼاةٍغ  بٗىىان:"اوجٖز
 
هخب ٖمتع َتوبي هلتال

الهُت وألازالكُت ٖىض ابً بتصٌـ." ئّن اوللتء اوفىغي اوظي ظم٘ ٖمتع اوٗل

هى جلً  َتوبي بتوٗالهت ابً بتصٌـ بتٖض الخغهت ؤلانالخُت في الجؼاةغ،

زغ طوً ٖلى هٗنى ألاهمُت اوتي ٌٗىؿنت هىُم جفىحي ابً بتصٌـ اوٗلالوي وأ

بت اإلاٗغفُت وكض اؾتهل ٖمتع َتوبي خضًشه ًٖ هظه اإلالتع اوخجضًض وهًمىهه، 

ت اوخجضًضًت اوٗللُت وألازالكُت، ش ظضًض ًىوض  اوفىٍغ وصوعهت في زلم جتٍع

اوكٗب الجؼاةغي والصة ظضًضة ٖلى أنٌى جلُضة كتٌ ٖجهت ٖمتع َتوبي ٖلى 

 وأزالكُت وؿتن ابً بتصٌـ:"وٗؼم 
 
للُت  ٖو

 
 عوخُت

 
فُه ٖلى ججضًضهت ججضًضا

ملُت  ،ٖو
 
سُت   وجتٍع

 
 هدمضًت

 
 ئؾالهُت

 
في ظمُ٘ طوً وىىوض في ٖتهىت  ججضًضا

  (00)الجضًض والصة ظضًضة."

 ًٖ هظا فلض أق      
ُ
تع ٖمتع َتوبي ئلى اإلاٗنى الخلُلي وإلؾالم وصوعه فًال

هظا ألازحي اوظي هّحز بحن هت ؾمته  في الخُتة ؤلاوؿتهُت ٖىض ابً بتصٌـ،

ن أّن ؤلاؾالم وبحّ  وبحن هت ؾمته بتإلؾالم اوظاحي، بتإلؾالم اوىعاسي واوخللُضي،

م وأهغهت أن هلُمه ٖلى اوفىغ،  اوظاحي هى ؤلاؾالم اوظي ظتء به اولغآن اوىٍغ

 بتوخفىحي في اوُبُٗت وفي آًتث هللا
ّ
 وال فتألهم في هٓغ ابً بتصٌـ ال ججهٌ ئال

 ببىتء أٖمتونت 
ّ
وطوً وخضه هى ؾبُل  ،وأكىاونت ٖلى اوفىغ وأخيتهنت،جخلضم ئال

، ووىن  الخًتعة واوٗمغان،
 
  ئؾالهىت خؿب ابً بتصٌـ طاجُت

 
أي ئؾالهت

 أنله اولغآن واوؿىت،
 
م اوخٗلُم، خلُلُت  ًٖ ٍَغ

ّ
ه ال  ال ًيىن ئال

ّ
وكغع أه

 بتوٗلم وطهب ئلى أّن اولغآن هفؿه هعجؼة ٖلمُت ٖللُت،
ّ
أي أّن  خُتة ئال

ه بغهتوي ال ًلىي ٖلى  ؤلاوؿتن اوٗتكل ئطا فىغ فُه زً٘ وؿلُتهه،
ّ
أله

ٖمتع َتوبي جىيُده ألهمُت اوخفىحي وهيتهخه اإلافىغ وكض أعصف ( 00)هٗتعيخه.

في هكغوٕ ابً بتصٌـ ؤلانالحي بتولٌى اوختلي:"وؿخُُ٘ اولٌى بأّن ابً 

ؿحي ؤلاوؿتن ٖلى يىةه في اٖخلتصه بتصٌـ اهخهى ئلى اوخفىحي هى هت ًيبغي أن ٌ

ه نّغح بظوً  وفي خُتجه ولنت،وفٗله وكىوه 
ّ
بىيىح جتم واوضوُل ٖلى طوً أه

خلتصاث،اٌ وألافٗتٌ ئط كتٌ اوٗلم وخضه ؤلاهتم اإلاخب٘ في الخُتة في ألاكى   والٖا

ه هفتهت اوخدمل في اولٌى 
ّ
مت هى اوخفىحي واوىٓغ)...(أله

ّ
وكغع أّن أؾتؽ اوٗلم ئه

واوخٗؿف في اوبيهتن فهغح بمت طهبىت ئوُه في ؾلؿلت هً ألاصوت أو اإلالضهتث 
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ؿخلُم بتؾخلتهت،ؾلىن ؤلاوؿتن في الخُتة هغ   َو
 
 وزُلت

 
 جبِ بخفىحيه اعجبتَت

ٗىط بتٖىظتظه، ٗلم بٗلمه، َو ألّن أفٗتوه هتقئت ًٖ اٖخلتصاجه وأكىاوه  َو

خلتصاث وزمغة ئصعاهه الختنل ًٖ جفىحيه وهٓغه."  (00)ئٖغاب ًٖ جلً الٖا

همت هى واضح فتإلافىغ ٖمتع َتوبي ًهضع في هظا اوؿُتق هً هىك٘       

 في طوً بأؾختطه هتوً بً اولتعب اإلادل
 
ل واإلاإوٌ ولمىعور الخًتعي هخأزغا

 في اوىكذ هفؿه هٗتلجت  هبي في جىٓحيه ولمكغوٕ اوجهًىي ؤلاؾالهي،
 
هدتوال

ت بمت فحهت اوخدلُم هً وظنت هٓغ ججضًضًت  تث الخًتٍع اإلاؿتةل واإلاىيٖى

ٌٗني  وهى ألاهغ اوظي جخمتش ى ه٘ اوغاهً الخًتعي وألهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،

تث همىيٕى ٖلى ظتهب هً ألاهمُت في عبِ هتض ي  أن اوخدلُم في اإلاسَُى

خبتع ئٖتصة بٗض ألافيتع الختوضة اوتي  ألاهت بدتيغهت، ه٘ ألازظ بٗحن الٖا

ً أهشتٌ ابً بتصٌـ.وهً هىت فاّن اوخدلُم في  اعجبُذ بأؾمتء هفىٍغ

ت اإلاتيُت في ا ٘ الخًتعي اوجهًٍى تث واوخأنُل ولمكتَع ال  لختيغ،اإلاسَُى

مت همت ًىمالن  ًتزاخمتن في هٓغهت ه٘ بًٗنمت في ٖالكت جًتص وجىتكٌ،
ّ
وئه

تث هؿلً ولخجضًض يض اوخسلف، بًٗنمت بٌٗ،  فتوخدلُم في اإلاسَُى

هُلب خًتعي عاهً وخدلُم اوخجضًض يض اوخسلف  اإلاتض ي أفيتع وئخُتء 

لى هظا اوىدى فاّن اوخدلُم بتويؿبت ئلى اإلافىغ ٖمتع َتوبي وم ًخىكف  .ٖو
 
أًًت

ه وؾُلت وهؿلً خًتعي عام هً  ٖىض ئبغاػ كُمت هت هى هتصي خًتعي،
ّ
بل ئه

وهى  زالوه هالهؿت ظىهغ اإلاىعور الخًتعي وألهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت،

ونظه  ًمىن اإلاتهىي والجىهغ اوغوحي ولمتض ي الخًتعي اوىكف ًٖ اإلا

 .ألاهت

ٖمتع َتوبي ًهب في اججته واخض هدى ئبغاػ اإلافىغ وهىه فاطا وتن هكغوٕ      

اوٗىتنغ اوغوخُت في اإلاىعور الخًتعي اإلاتض ي بٛغى الاؾخفتصة هجهت في بىتء 

ت وئٖتصة جدضًثهت وججضًضهت ه٘ اإلالخًُتث ال ختيغ ألاهت الخًتعي، خًتٍع

فاّن هظا ٌٗني في هٓغهت أّن ٖمتع َتوبي ًلضم هفؿه بهفخه نتخب  اوغاهىت،

غ اوكٗىب، هكغوٕ خًتعي، ، ًغوم جصخُذ ألافيتع وجدٍغ غ اوٗلٌى  وجىٍى

هغهت اإلافتهُم واولُم،  والخفتّ ٖلى اإلاىعور اولضًم وججضًضه، وجدضًض ٖو

ت طاتهت بهضف عؤٍت عوخُ ت هٛتًغة إلافنىم وئٖتصة اوىٓغ في ألانٌى الخًتٍع

ىت هغي بىتء 
ّ
اوخجضًض الخًتعي جلىي ٖلى هىاظنت جدضًتث اوٗهغ.وونظا فاه
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 بحن اوخجضًض 
 
 هدىمت

 
ٖلى هت ؾبم طهغه أّن اإلافىغ ٖمتع َتوبي ًغبِ عبُت

أن ًىفهل في ظتهب هىه ًٖ ووٗخلض أّن اوخجضًض في عأًه ال ًمىً  واوخدلُم،

اجطخذ هً زالٌ أهمُت اوخدلُم  وهى هت ٌٗني أّن اوٗىصة اوتياوخدلُم، 

وِؿذ بمٗنى ئوٛتء  وصوعه واوٛغى هىه في ٖالكخه بتوخجضًض الخًتعي،

بلضع هت هي ٖىصة ًلٓت واُٖت تهضف ئلى اؾدىُتق  ٖىاهل اوخجضًض ألازغي،

 ٌؿمذ بتوىكف ًٖ قغوَه  هتيِىت اوفىغي واوٗلمي،
 
 ظضًضا

 
وفنمه فنمت

ت. ت والخًتٍع ىتنغه اوفىٍغ  ٖو

 الخاثمة:        

هً زالٌ هت ؾبم اوخُغق ئوُه في زىتًت جدلُل ٖالكت اوخدلُم بتوخجضًض      

 ٖىض ٖمتع َتوبي هسلو ئلى اوىلتٍ اوختوُت:

ٖلى هت هغي  اإلافىغ ٖمتع َتوبياوخدلُم في اوتيار ؤلاؾالهي في هٓغ  ئّن أوال:     

مت هى وؾُلت ًمىً اوغظٕى ئوحهت  وِـ ٚتًت في خض طاجه،
ّ
وئخُتئهت بٛغى وئه

 وفم عؤٍت ظضًضة،
 
فال ججضًض صون اوٗىصة ئلى  ئٖتصة بىتء الختيغ بىتء  ظضًضا

له وفم هُُٗتث ختيغ ألاهت. كغاءة اإلاىعور الخًتعي واؾدُٗتبه،  وجأٍو

    :
ً
ألّن الخًتعة ٖىضه هي اوتي  )اوٛغب(، ٌٗني آلازغه ال اوخجضًض في هٓغ ثاهيا

لُم بهظا اإلاٗنى ٌٗني اوىكٕى في أؾغ واودؿ جدلم ؤلاهختط ووِـ اوٗىـ،

مت اوخجضًض هى  اوخللُض والاؾخحياص الخًتعي واوخبُٗت ولمجخم٘ اوٛغبي،
ّ
وئه

 بل ًىبشم هىه، ٖضم الخغوط في ظتهب هىه ًٖ اإلاىعور الخًتعي اإلاتض ي،

الق اوظاث ش.واإلاجخم٘  )اوفغص( وهظا وفم قغوٍ أهمنت ٖلى ؤلَا  واوختٍع

   :
ً
ل اوىعي ئّن بىتء ثالثا وججضًض اوفىغ واإلاىعور الخًتعي وألهت ًخُلب جدٍى

وهظا هً أظل بىتء ختيغ ألاهت  الخًتعي اوفغصي ئلى وعي خًتعي ظمتعي،

سُت الخًتعي، ت اوختٍع  ،وهً زمت ئٖتصة نُتٚخه وفم اوكغوٍ الخًتٍع

ش،ف ًجؿض َبُٗت  توخجضًض ٖىض ٖمتع َتوبي ًأزظ في هظا اوؿُتق اإلاٗنى اوختٍع

ُف اوىاعي وللُم اإلاتيُت وفم  بحن ختيغ ألاهت وهتيحهت، اوٗالكت وهظا ولخْى

ت اوغاهىت وألهت اوٗغبُت وؤلاؾالهُت.  اوكغوٍ الخًتٍع

  :
ً
خضور اوخجضًض في ظتهب هىه هغهىن بتوخدلُم في اإلاىعور  ئّن زابعا

فال ًخم اوىكف ًٖ أؾبتب اوخجضًض في  الخًتعي ؤلاؾالهي اولضًم،

 بتوٗىصة الختيغ،
ّ
وهتى وم ًخم اوخمىً هً  ئلى هتض ي ألاهت الخًتعي، ئال
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 هكغوٕ ٚحي هىخمل ًدختط في هظا اوؿُتق  أؾبتب اوخجضًض،
 
فؿُٓل صاةمت

ئلى ٖلل وإ وهلخضع إلؾلتٍ كُم اإلاتض ي ٖلى واك٘ ألاهت الخًتعي اوغاهً 

 بمت خىاه هً قغوٍ وهخُلبتث.

    :
ً
توبي وِـ بمٗنى اوظوبتن هت اإلافىغ ٖمتع َئّن اوٗىصة اوتي ًضٖى ئوحخامسا

أي ًجب أن جيىن ٖىصة  بلضع هت هي ٖىصة ونت َبُٗت زتنت، في اإلاتض ي،

  ًلٓت وواُٖت تهضف ئلى اؾخلنتم هتيِىت الخًتعي،
 
 ظضًضا

 
وفنمه فنمت

وهى ئط ًفٗل هظا حهضف ئلى  ٌؿمذ بتوىكف ًٖ هيىهتجه وآوُتجه اإلاٗغفُت،

ل هىعور ألاهت الخًتعي ئلى قٍغ هً قغو  وهً  ٍ اوخُٛحي الخًتعي،جدٍى

 زمت اوخجضًض.

 اإلافىغ ٖلى هظا اوىدى ًبضو أّن    
 
دت  ال جهٍغ

 
ٖمتع َتوبي كض خضص جلمُدت

 وصوع هظا ألازحي في بىتء هؿخلبل ألاهت الخًتعي، ٖالكت اوخجضًض بتوخدلُم،

ٖلى أّجهت ٖالكت كتةمت هً ظنت ٖلى اوفنم اولتةم ٖلى اؾدُٗتب جغازىت 

ُف هظا  هًتهُىه،الخًتعي بمسخلف  وهً ظنت أزغي فهي ٖالكت جغوم جْى

 اوتيار والاؾخفتصة هىه في جدلُم اوخُٛحي في الختيغ اإلاغفم بتوخجضًض.

 الهىامش:     
   ة اموطنَة املؤسسدون طبؼة،  ،مفيوم احلضارة بني ماكل بن هيب و آ رهودل توًنيب:آ منة تش َكو (10)

       .14ص: ،0434اجلزائر،  ،نوكتاب       

   بريوت،  امطبؼة امثاهَة، دار امفكر،ترمجة:غبد امصبور شاىني،  ،وهجة امؼامل الإساليمماكل بن هيب: (10)

     .30ص:،0421 مبنان،        

  ، ات وامنرش وامتوزًعامطبؼة اخلامسة، املؤسسة اجلامؼَة ندلراس ،امتجدًد و امرتاثحسن حنفي: (10)

 .021ص: ،0110 بريوت، مبنان،       

 بؼة ال وىل،دار ط ام  سوسةل مشالكت احلضارة، تلدمي:معر مسلاوي، ،امكربى املضاايماكل بن هيب: (10) 

        .00،ص:0440 ،بريوت، مبنان ،امفكر املؼارص       

  ادلكتور آ محد شؼبو،ترمجة:ادلكتور بسام بركة و  ،الإساليم امؼامل يف ال فاكر مشلكةماكل بن هيب: (10) 

رشاف وتلدمي:معر مسلاوي،                    00،ص:0110 ،، بريوت، مبناناملؼارص دار امفكر ،بؼة ال وىلط ام  اإ

ة رمق: سورة آ ل معران: (11)  .014الً 

  دمشق، سوراي، ،دار امفكر امطبؼة امثاهَة، ، ترمجة:غبد امصبور شاىني، ،جممتع ميالدماكل بن هيب: (12)

 .01ص: ،0420       

 .00-00،ص: هفسو املرجع (13)

 ت اجملوس الإساليم منشورا دون طبؼة، ،هيب بن ماكل فكر يف احلضارة فوسفةبشري ضَف هللا : (14)

 .43ص: ،0110 اجلزائر، ،ال ػىل      

دة امبصائر، ،هيب بن ماكل غند امفكر يف امتجدًدغٌلر طاميب: (01)  ، مارس 00-00 ،000امؼدد: جًر

 .00ص: ،0114 اجلزائر،       

صالحياً آ سؼد امسحمراين: (00)   ،0430امطبؼة ال وىل، دار امنفائس، بريوت، مبنان، ،ماكل بن هيب مفكراً اإ
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 .002ص:       

 دار  بؼة امثامثة،ط ام   معر اكمل مسلاوي،ترمجة:غبد امصبور شاىني و  ،اههنضة رشوط:ماكل بن هيب (00)

 .00ص: ،0424 دمشق، سوراي، امفكر،       

 .012ص: ،0423 دمشق، سوراي، ،دار امفكر بؼة امثامثة،امط  ، ،تأ مالتماكل بن هيب: (00)

دة امبصائر،  ،هيب بن ماكل غند امفكر يف امتجدًدغٌلر طاميب: (00)    00-13 ،000امؼدد:جًر

 .00ص: ،0114، اجلزائر، مارس        

 .20ص: سابق،ام رجع امل ،فوسفة احلضارة يف فكر ماكل بن هيببشري ضَف هللا: (00)

صالحياً  مفكراً  هيب بن ماكلآ سؼد امسحمراين: (01)  .004ص: ،املرجع امسابق ،اإ

تان رمق:سورة امصف: (02)  .10-10الً 

   ، دمشق، سوراي،دار امفكر امطبؼة امرابؼة، ،ترمجة:غبد امصبور شاىني ،امثلافة مشلكة:ماكل بن هيب (03)

 .00ص: ،0430       

 .00ص: سابق،ام رجع امل ،اههنضة رشوطماكل بن هيب: (04)

براىمي: (01)  .01-00-00ال ايت رمق:سورة اإ

 .30ص: ،سابقام  رجعامل، اههنضة رشوطماكل بن هيب: (00)

 املاىرة، مرص،  ،اخلاجنيمكتبة  امطبؼة امسابؼة، ،حتليق امنصوص وورشىاغبد امسالم محمد ىارون: (00)

 .00ص: ،0443       

 .00ص: ،هفسواملرجع  (00)

 .00ص: ،هفسواملرجع  (00)

  .00ص: ،هفسواملرجع  (00)

  .00ص: ،هفسواملرجع  (01)

 .03-02-01ص: ،هفسواملرجع  (02)

  مبنان، بريوت، دار امتنوٍر نوطباػة وامنرش وامتوزًع، امطبؼة ال وىل، ،وامتجدًدامرتاث حنفي:حسن  (03)

 .00ص: ،0430      

 آ غٌلل املوتلى ادلويل)ماكل بن هيب  ،واجملمتع الإساليم املؼارصفكر ماكل بن هيب :غٌلر طاميب (04)

 .001،ص:0110اجلزائر،  ،الإساليم ال ػىل منشورات اجملوس ،فكره وآ غٌلهل(      

ة امرتاث:فيمي جدػان (01)      ، ال ردن، غٌلن وامتوزًع،دار امرشوق نونرش  امطبؼة ال وىل، ،هظًر

 .04-03،ص:0403      

شاكمَة امرتاث واحلداثة يف امفكر امؼريب املؼارص)بني محمد ػابد اجلابري :رحومة حسبون ػًل(00)  اإ

ة،  منشأ ة املؼارف، ؼة،دون طب ،وحسن حنفي آ منوذجاً(        .02ص: ،0112الإسكندًر

  .020ص: ،هفسواملرجع  (00)

 .030ص: ،هفسواملرجع  (00)

 .02ص: سابق،ام رجع امل ،امرتاث وامتجدًد:حسن حنفي (00)

 ، بة نونرشدار املص  دون طبؼة، ،حتليق:غٌلر طاميب،ذكرى امؼاكل وتنبيو امغافل:ال مري غبد املادر (00)

 .10ص: ،0110 اجلزائر،      

 .13-12ص: ،هفسواملرجع  (01)

ة وال خالكية غند ابن ابدٌس:غٌلر طاميب (02)  ػني  دار اميدى نوطباػة وامنرش وامتوزًع، ،امزنػة امؼلالَه

 .10ص: ،0110 امؼدد ال ول، اجملدل ال ول، اجلزائر، موَةل،      

 .10-10ص: ،هفسواملرجع  (03)

 .21ص: ،هفسواملرجع  (04)
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  الخجدًد الفلظفي عىد "حىن دًىي"في ظل الخىحه الدًملساطي للتربيت  

 أ.د دزاض شهس شادإشساف :                                  الباحثت: جيرض حبيبت  

                -2 -حامعت وهسان

 ملدمت:

ٌّذ البدث في اإلاُذان التربىي ؤمشا ملحا خاـت في ٌل الخٕحراث الهامت 

التي ٌؽهذها الّالم في مخخلٚ اإلاجاالث الّلمُت والاٜخفادًت والاحخماُِت 

مً ؤهم الّىامل التي جالمغ حىهش الىبُّت  رل٤ ألن التربُت حّخبر والعُاظُت.

خُث حععى حاهذة  لدؽ٢ُل هزه الىبُّت وجىمُتها وجىحيهها في  ،ؤلاوعاهُت

ٞ الىٍام الّام للمجخمْ الزي لخمغ مخخلٚ حىاهبها،  ،الاججاه العلُم ٘و

ؽٗش ِليها.   ًاوشها َو

ىلي ؤهمُت مً ؤهم اإلاجخمّاث التي جحّذ  واإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت 

الخه، بالبدث ًِ ؤظباب ٘ؽله والععي اإلاعخمش  ٠بحرة للىٍام التربىي.  إـل

ت ِامت وبِادة ٞ ؤظغ ومّاًحر جدىاظب  ،الىٍش في بُذأىحُت الّملُت التربٍى ٘و

لع ش ٘و ٙت اإلاجخمْ الذًمٝشاوي، وجدترم ُٜمه العُاظُت الّلُا التي خذدث لخىٍى

ألن ال٢ٙش التربىي في ِالٜت وجٙاِل معخمش مْ وبُّت الٍشوٗ التي  .اإلاجخمْ

 ؤوحذجه.

٣ي خحر مّبر ًِ جل٤ اإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت، الزي  ٌّخبر اإلاجخمْ ألامٍش

ىه.عٙت ؤظاظُا ٌّبر ًِ ٘ل الذًمٝشاوُت ؼّاسا اجخز مً ٍهش لىا رل٤ مً  ج٣ٍى ٍو

ُت ووبُّت مجخمّهم حعذوها و  ،خال٥ ؤبشص ٘الظٙخه الزي ٢ِعىا لىا خفـى

اتهم في لىا الُٙلعٗى البرأماحي  ِلى ٝالتوظجر٠ض في هزه اإلا الٙلعُٙت. هٍٍش

٣ي واإلاشبي وهٍشجه للتربُت  ،" اهىالٜا مً ٘لعٙخه ألاداجُت " حىن دًىي  ألامٍش

 الذًمٝشاوُت.

ا ِلى دسحت ومجا٥ هداو٥ الخشوج بدٝاثٞ مهمت جمْ ؤًذًىظٗى 

تراٗ بالتربُت ض  في اوم٣اهته الذًمٝشاوُت الِا في اإلاجخمْ،  الّٙل الذًمٝشاوي حٍّض
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لى خعب سؤي  ؤن ؤلاوعان ال ٌعخىُْ ؤن ًماسط الخ٢ٙحر بال برا ١اهذ  "دًىي "ِو

لُه ًم٢ىىا. هىاٟ مؽ٣لت  الخالي:البدث ِلى الؽ٣ل حعائالث بلىسة  ِو

 فيما جخمثل أهميت التربيت الدًملساطيت في فلظفت دًىي؟ -

 ؟ ما هى الدوز الجدًد للفلظفت في أداجيت "دًىي" -

ت اإلاىاطبت التي ًلترحها "دًىي" إلاجخمع دًملساطي؟   - ما هي الفلظفيت التربٍى

د أن ًىىن دًملساطياأو هيف ًجب أن ًىىن الخعليم   ؟في مجخمع ًٍس

  :"دًىي "حىن  ي أداجيت فالفلظفت  وظيفت ججدًد أوال:

حّخبر ألاداجُت لشب مً لشوب الٙلعٙت البرأماجُت  التي جا٠ذ ِلى  

بي للخذلُل ِلى ـذٛ ٢٘شة ما، ولهزا ًٝى٥ دًىي: "  الجاهب الّملي الخجٍش

ؤن لَٙ " بشأماحي" ال ٌّني بال ٜاِذة بسحاُ  -ِلى ظبُل الجضم   -بوي]...[ ؤئ٠ذ 

خباساث الخإملُت ١ل ج٢ٙحر و١ ِلى  –بلى هخاثجها للمّنى النهاجي والاخخباس  –ل الِا

ب. لزل٤ ٘مل " دًىي" في ؤواخش خُاجه حعمُت ٘لعٙخه " . 1) مد٤ الخجٍش

بُت  ". مخإزشا بـ " ٘شوعِغ ب٣ُىن " الزي اِتٗر له  Exprimentalismبالخجٍش

بي الّلمي  ٙه اإلااظغ الحُٝٝي بالٙمل ال٢بحر بةسظاثه لٝىاِذ اإلاىهج الخجٍش بـى

 لل٢ٙش الحذًث.

ت "   ، « organ of Knouledg »سؤي ؤن الّٝل في الىاْٜ لِغ ؤداة للمّ٘ش

. Instriment for promotinge life » (2)  »  وبهما هى ؤداة لخىىس الحُاة وجىمُتها

مً هىا ؤولٞ ِلى ٘لعٙخه حعمُت ألاداجُت، ٘ال٢ٙش له محزجه ألاداجُت بدُث ٌّمل 

ل  ِلى خل اإلاؽ٢الث وجزلُل الفّىباث وجصحُذ الخبرة. ٠ما ٌّمل ِلى جدٍى

الّالم لِعاِذ ِلى الاهىالٛ في الحُاة داخل اإلاجخمْ في بواس الّالٜت اإلاعخمشة 

ىٙي ِىه ـٙت بحن الىبُّت وؤلاوعان البُىلىجي والّٝلي، الزاحي واإلا ىلىيي، ٍو

ذ و     (3) الخدذًذ.الخجٍش

ٙمبىاءا ِلى      اإلاهام ألاظاظُت  "حىن دًىي" ،  اظخيخجال٢ٙشمً  هٜى

مدذد ٔها لىا بؽ٣ل اـخُث التي ًيبغي ؤن حّمل ِلى جدُٝٝها، للٙلعٙت 
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ًدذد الزي خاو٥ مً خالله ؤن   "الفلظفتإعادة البىاء في في مالٙه " ودُٜٞ 

اثٚ لها  اث ٘لعُٙت  ًِ جخخلٚ حذًذة، خشي ؤٌو اإلاهام التي ؤِىتها لها هٍٍش

ؽحر بلى ؤن هزا الخجذًذ ًخىلب ؤًما بِادة البىاء،  ٌؽحر بىلىح ؤًً ظابٝت. َو

ت الخىىس  ىٙي الثباث. والىمى والخٝذم بلى اظخمشاٍس " الدعىة إلعادة بىاء ٘ـٍو

الفلظفت حعد مظألت في غاًت ألاهميت، ولً جىىن عمليت إعادة البىاء إال 

ت التي جىحه البحث عمليت جط س وحشىيل مجمىعت مً ألادواث الفىٍس ٍى

مباشسة إلى ول ما ًخص ؤلاوظان أي جىحهه هحى الىكاةع الخلليت الخاصت 

 (4) ."باألوطاع ؤلاوظاهيت الحاليت

في ٘لعٙخه ب٣ل ما ًخّلٞ بالجاهب ؤلاوعاوي  "دًىي "حىن  لٝذ اهخم  

ت الىبُُّت ، الًٙ، والخبرة  والثٝافي، ٠مجا٥ التربُت، ِلم الىٙغ، اإلاّ٘ش

الذًيُت، ألاخذار العُاظُت والاحخماُِت الحالشة، ول٢ً هٍش بلى جل٤ اإلاُادًً 

هٍشة الُٙلعٗى اإلاجذد إلاهمت الٙلعٙت واإلاذاْ٘ ًِ ِملُت الخجذًذ هزه بخىحُه 

ٗش الىٍش في البدث ًِ الحُٝٝت اإلاخّالُت  ؤلاوعاهُتهذا٘ها بلى اإلاؽ٢الث ؤ ـو

 (5) التي ١اهذ محزة الٙلعٙت الخٝلُذًت.

ُٙتها مهما هٝذا "دًىي "ًٝذم  ِلى لىء رل٤  ًفٙها  التي الخٝلُذًت، لٌى

ؤـبدذ مجشد ؤلٙاً  ألجها ًِ واْٜ الحُاة الاحخماُِت ومؽا١لها،بالبّذ 

اء اخخفذ ٘ٝي بىبٝت الٙالظٙت اإلاخ٣لمىن بلٕتها الخاـت ووخذهم مً  ،ح٘ى

ًٙٝه مّىاها، ٘هم ًىلبىن الخٙلعٚ مً ؤحل الخٙلعٚ، وفي هزا الفذد ًٝى٥ 

خفى على الىاض أن "دًىي": "  اإلاشىالث الفلظفيت جيشأ بظبب اهدشاز  ٍو

 دون اإلاصاعب في اإلامازطت الاحخماعيت وشيىع الشعىز بها، ألن الفالطفت ٌغ

طبلت مخخصصت حظخخدم لغت جلىيت، ال حشبه اللغت العادًت التي حعسض 

  (6) ."الصعىباث اإلاباشسة

دت بلى   ُاة الحالشة الىاْٜ والحب الٙلعٙتلشوسة  سبي في هزا دِىة ـٍش

ّ٘ليها ؤن جخفل بالخبرة ؤلاوعاهُت بإن جدى٥ سمىصها  التي ٌِّؽها ألا٘شاد.

ت وؤهماه ظلى٠ُت جازش في الحُاة. ومً رل٤ ٘ٝذ هٍش  وؤ٣٘اسها بلى اججاهاث ٢ٍ٘ش

"دًىي" للٙلعٙت بىٍشة حذًذة خٍشفت ِلى الاسجباه بالىاْٜ والاخخ٣ام بلُه، 

هزا اإلاّنى:  فيًٝى٥ جيسجم جماما مْ الذوس الزي ًيبغي ؤن جلّبه في واْٜ الىاط. 
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وحظخعيد الفلظفت التي زبذ عجصها في الخعامل مع الىاكع اإلاطلم النهاةي "

ت وحظاهم في  مياهتها حين جبحث عً اللىي ألاخالكيت التي جحسن البشٍس

 .(7) "جحليم طعادة البشس وآمالهم

٘الٙلعٙت جيؽإ باظخمشاس ٠ما ٌّخٝذ "دًىي" مً مؽ٢الث جيؽإ في  

الاحخماُِت بدُث جداو٥ ؤن جبلٖ خ٢مت جازش ٘يها ِلى مجشي ـّىبت الحُاة 

٣ىن للشخق مُل ٘لعٙي برا ١ان لذًه جش٠حز ِل ى اإلاعاولُت الحُاة، ٍو

دغ بها. ٘الٙلعٙت لِعذ ٢٘شا جاما. بل هي ج٢ٙحر في ِملُت  (8) الاحخماُِت ٍو

ْ، بجها جدذ  .تهاد ـّىباث وجٙترك مىاهج إلاّالجّ٘لُت مْ بؼاسة بلى ما هى مخٜى

ُأت الٙشوك واخخباسها في  ٞ اإلاماسظت ـو وهزا ال٢ٙش ًخإ٠ذ في الخبرة ًِ وٍش

مىً وصف الفلظفت بأنها جفىير صاز واعيا، وعمم مياهخه " اإلاّمل. ٍو

  (9)."ووظيفخه وكيمخه في الخبرة

ُٙت  "دًىي  حىن  "برا جمّىا الىٍش في ألاهذاٗ التي خذدها    لٌى

ٝت ؤو بإخشي مىالب الذًمٝشاوُت  الٙلعٙت، لىحذها ؤجها ؤهذاٗ جخذم بىٍش

م مً  .وؤبّادها ألاخالُٜت التي ج٢شط مبادت الحىاس والخّاون بحن اإلاجخمّاث بالٔش

ىله الخالي دلُل ِلى رل٤الخفاثق التي جمحز مجخمْ ًِ آخش وال ٌشم على " ، ٜو

د مً كدزاث الفلظفت حين جبرٌ حهدا لفهم هره  الفسوق بين الشعىب أن جٍص

  (11) .هره الشعىب على الخعاون مً أحل جحليم زلافت مشترهت مثمسة"

ُٙت الٙلعٙت ؤن"دًىي" ؤِىى للٙلعٙت مهم  ت ًخطح لىا مما وسد في ٌو

ى٥ بلُه حذًذة جخجاوص اإلاىلٞ واإلاخّالي، لخبدث في ألامىس  ،الزي ٘ؽلذ في الـى

مً خال٥ اإلاعاهمت في خل اإلاؽ٢الث والفشاِاث  .ؤلاوعاهُت راث الىابْ الىاٜعي

ى٥ بلى ظّادة ألا٘شاد ٣ىن رل٤ بذواْ٘ ؤخالُٜت. والص يء  ،الاحخماُِت للـى ٍو

ت، ٢ُ٘ٚ رل٤؟   اإلاهم مً رل٤ هى ؤهه سبي مهمتها بالّملُت التربٍى

خاحخىا ؤًما  مً حهت ؤخشي  لىا خاحخىا بلى هزه الٙلعٙت في سؤًه جٍهش  

باِخباسها جمثل ؤلاواس الّملي الزي جخجعذ مً خاللها أل٣٘اس  بلى التربُت

حت الهخماماث الحياة "  الٙلعُٙت، فالفلظفت هي في آن واحد صياغت صٍس

جىاشن أفظل بين  إًجاداإلاخباًىت. واكتراح بىحهاث هظس وطسق ًمىً بها 
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اهذ التربيت هي العمليت التي ًمىً بها اهجاش هره وإلاا و الاهخماماث  أو اإلاصالح

ت  .الصياغت  .... فئهىا برلً هصل إلى ما ًبرز اللٌى بأن الفلظفت هي هظٍس

  (11)  "التربيت مً حيث هي ممازطت مخعمدة أو ملصىدة.

ُٙت الٙلعٙت  جخدٝٞ  ؤن ال ًم٢ً في سؤًه خذدها "دًىي"  التيالجذًذة  ٌو

٘اظخّان بالتربُت لخدُٝٞ ؤهذا٘ه  جم٢ىه مً بلٓى ؤهذا٘ه. لُت ّ٘التبىحىد آ بال

بر بجملت بالٕت ٌؽشح ٘يها  ، في ٠خابه " ِالٜت الٙلعٙت بالتربُتالٙلعُٙت، ِو

ت  –التربُت " ًٝى٥ ٘يها: " ٘مً اإلام٢ً حٍّشٚ الٙلعٙت بإجها الذًمٝشاوُت و  الىٍٍش

ٙلعٙت ًخىلذ ِىه مٙهىم حذًذ والّالٜت بحن التربُت وال (12)"  -الّامت للتربُت

ها  فلظفت التربيت""  ٌعمى " ليظذ جطبيلا خازحيا ألفياز حاهصة : بإجها التي ِ٘ش

ا، بل هي مجسد  عً وظم مً اإلامازطت، له أصله وغسطه اإلاخخلفان عىه حرٍز

لم خلليت الصاببت، فيما ًخعلصياغت إلاشىالث حشىيل العاداث العلليت وا

 ؤلادالءظفت ًمىً لبصعىباث الحياة الاحخماعيت اإلاعاصسة. فأهفر حعٍسف للف

ت التربيت في أشد حىاهبها عمىميت . وفي رل٤ جخىضح (13)  ".به إذن، هى أنها هظٍس

ت جخم٢ً الٙلعٙت  خذود الّالٜت بحن الٙلعٙت والتربُت. ٞ الٙىىن التربٍى ً وٍش ِو

بما ًخٙٞ واإلاٙهىماث الجذًت للحُاة. ٛ الظخخذام واٜاث البؽش، ش مً جىلُذ و

 (14)  ."ة٘التربُت هي اإلاّمل الزي حٕذو ُ٘ه الخمُحزاث الٙلعُٙت ُِيُت ومخخبر 

البىاء في الٙلعٙت ًخىلب ؤًما بِادة البىاء في التربُت  بِادةٌّخٝذ ؤن  

ّتٗر بالحاحت اإلااظت بلى  وفي اإلاثل الّلُا الاحخماُِت ألجها حعحر حىبا بلى حىب، َو

اث  ذ الشاهً مً خال٥ بِادة الىٍش في حل الىٍٍش الح التربىي في الٜى لشوسة ؤلـا

إلاجخمْ.  مً ؤحل بخذار الٙلعُٙت الخٝلُذًت وألا٣٘اس ألاظاظُت اإلاترسخت في ا

" اإلاصاحب لخلدم العلم، والثىزة الخُٕحر الؽامل في الحُاة الاحخماُِت 

الصىاعيت، وهمى الدًملساطيت. ومثل هره الخغييراث العمليت ال ًمىً أن 

ت إلاىاحهتها". جحدر مً غير أن    (15)جخطلب حعدًالث جسبٍى
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 دًملساطيتالتربيت الخصابص  زاهيا: 

دًىي " الؽٕل الؽأل وُلت خُاجه "حّخبر الذًمٝشاوُت في ٘لعٙت 

ت، بالبدث الذاثم  ًِ ألاظالُب اإلاىاظبت التي جمىذ له ام٣اهُت  جىبُٝها في ال٢ٍٙش

 الدًملساطيت الخالكت:. خُث ؤلٝى في ؤواخش خُاجه مدالشة بّىىان " مجخمّه

ه الثماهحن ، في ماجمش ؤُٜم ِلى ؼش 1939" ظىت اإلاهمت التي جيخظسها ٘ه ببلٔى

لى للذًمٝشاوُتِاما  ( 16).. ًبرص ٘يها مذي ؤهمُت الّمل ِلى جدُٝٞ اإلاثل ألِا

الحلى٥  ؤهمىشح  "دًىي" إلاىلُى  الذًمٝشاوُت في ٘لعٙخه ٌّخبر مً ٘

الحالتي ًٝترخها  ؤسادها ؤن جخجاوص اإلاجا٥ العُاس ي المُٞ   اإلاجخمْ، خُث إـل

" للد بلغ بىا الخلدم آلان دزحت حل اإلاجاالث،وحّلها ؤظلىب في الحُاة لدؽمل 

لت مً طسق الحياة، وبلي عليىا أن  جخٌى لىا اللٌى بأن الدًملساطيت طٍس

لت مً طسق الحياة الشخصيت هرلً، جصودها بمعياز أخالقي  هدزن أنها طٍس

  (11) طليم للظلىن الشخص ي.

في ظتها واِخبر ؤن اإلاثا٥ ألاخالقي للذًمٝشاوُت ًخمثل في وحىب مماس 

ٝت في الحُاة الىاُّٜت. خخلٚ حىاهبهاالحُاة الُىمُت لأل٘شاد في م   ، باِخباسها وٍش

ت مً الٝىاِذ، ؤو ؤلاحشاءاث  ألجها ِباسة ًِ زٝا٘ت ومماسظت. ٘هي لِعذ مجمِى

ؤلاوعان ِلى الخدشس، مً  بل حّني الاًمان بٝذسة  .الؽ٣لُت والمماهاث الٝاهىهُت

ٝت ر٠ُت اإلاىاظبت لفالحهخال٥ اظخٕال٥ الٍشوٗ   (18) .بىٍش

مً  حضء مهم التي ؼ٣لذ لتربُتألامش الزي ٜاده لىشح معإلت ا 

التربيت  واإلادافع ألاهبر عًأبى الخعليم الخلدمي، بر ٌّخبر "  ،اهخماماجه الٙلعُٙت

في بواس دًمٝشاوي وجىحُه . ِلى ؼشه ؤن ًخم رل٤ (19).التي جسهص على الطفل "

ت والعلٟى  وضح رل٤ جشبىي.  في الّذًذ مً مالٙاجه منها: الىبُّت البؽٍش

ِؽش مً ٠خابه  ٠ما ِىىن الٙفل الحادي ؤلاوعاوي، الذًمٝشاوُت والتربُت.

م٢ىىا ؤن هىضح ؤظغ ومّالم"بُتالذًمٝشاوُت والتر " -"مذاسط اإلاعخٝبل" بـ  . ٍو

 جل٤ الّالٜت مً خال٥ دِىجه بلى:
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تجفعيل مبادا الدًملساطيت في   -1  :العمليت التربٍى

لٝذ بحن "دًىي" في ٠خابه "الذًمٝشاوُت والتربُت" ًِ الحاحت اإلااظت بلى  

حُٕحراث في اإلاجا٥ التربىي ورل٤ جبّا للخىىساث الحذًثت الحاـلت في  بخذار

هىس  في اإلاجخمّاث الحذًثت الذًمٝشاوُتاهدؽاس خاـت اإلاُادًً ألاخشي  ، ٌو

"  ، خُث ًٝى٥ الثىسة الفىاُِت التي ـاخبذ الخىىساث الّلمُت في حل اإلاجاالث

وفي خال٥ اإلااثخحن وخمعحن ِاما ألاخحرة، خذر حٕحران ِلى حاهب ٠بحر مً 

ألاهمُت، ١ان مً هخاثجهما حٕحر في ِاداث الىاط، ِادتهم في اإلاِّؽت والخ٢ٙحر. 

ً، وهى همى اإلاثل الذًمٝشاوُت ذ سؤًىا ٠ُٚ ؤن واخذا مً هزًً الخٝول ُٕحًر

ت. ؤما الخٕحر الثاوي، وهى ١ان  الّلُا، ًخىلب حُٕحرا في الّملُت الخّلُمُت التربٍى

هدُجت مً هخاثج الا٠دؽا٘اث الّلمُت، ٘ةن ـىسجه ًيبغي ؤن جى٢ّغ في ٘فى٥ 

هالخَ في هزا الٝى٥ زالزت مفىلحاث ؤظاظُت ١ل مفىلح  (21) الذساظت."

ً ًشجبي باآلخ ازش ُ٘ه، ل٣ي ج٢خمل ال٢ٙشة التي حاء بها "دًىي" وهي ج٣ٍى ش ٍو

 مجخمْ ًٝىم ِلى ؤظغ دًمٝشاوُت. وهزه اإلافىلحاث جمثل زالىر ٘لعٙخه

 : الذًمٝشاوُت، التربُت، والّلم. جممً

ت ًشد  " دًىي"مؽ٣لت الذًمٝشاوُت بلى وحىد ٜفىس في اإلاىٍىمت التربٍى

الىظاثل ؤو البرامج، ألن مهمت اإلاذسظت ٜذ ظىاء ِلى معخىي ألاهذاٗ ؤو 

ادة ِلى  ُل مّلىماث حاهضة لخمأل بها ِٝى٥ الخالمُز، ٍص اٜخفشث ِلى مجشد جـى

ؤما الىٛش  لحعاب.جلُٝنهم اإلاىاد الذساظُت ألاظاظُت ١الٝشاءة وال٢خاب، وا

اإلاخبّت في الخذَسغ ال حّمل ِلى جىمُت سوح اإلاهاسة في البدث واظخٝفاء 

ٗى ِلى مذي ما ٘يها مً خىإ ؤو مً اإلاّلىما ث وال ِلى اخخُاسها وججشبتها للٜى

ت ٘يهم. وجشهٞ ٜىاهم  ـىاب. ٘هي حّمل ِلى اخماد مدبت الاظخىاُل الٙىٍش

حر مترابىت. ٝت ٔحر مىهجُت ٔو  ( 21) هدُجت ٠ثرة اإلاّلىماث اإلاٝذمت بىٍش

ٍت التي ًذِىا اإلاذاسط الّامت بلى الخخلي ًِ مثل هزه اإلاماسظاث التربى 

حّىد بالعلب ِلى ممشدودًت الخلمُز، واِخماد ألاظالُب الحذًث للنهىك 

" بن مؽ٣لت اإلاذاسط الّامت لم جفل بّذ في  بالخّلُم. وجدُٝٞ الذًمٝشاوُت

البالد الذًمٝشاوُت  هٙعها بال بلى مشخلتها ألاولى، التي ًخاح ٘يها لجمُْ  الخالمُز 

اإلاذاسط. ٘ةلى ؤن ًخٙٞ الىاط ِلى اإلاىاد التي الزًً في ظً الخّلُم  ؤن ًلخدٝىا ب
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ً الشوح اس ًجب ؤن جذسط في هزه اإلاذ ط، والىٛش التي جذسط بها ِلى ؤظاط ج٣ٍى

الّلمُت في الخالمُز، ٘لً ٌّذوا الخّلُم ؤن ٣ًىن مً خُث ما ًخّلٞ 

ٝت" ؤـب الهذٗ ؤو ؤخىئه".  (22)  بالذًمٝشاوُت، معإلت خىحرة مً معاثل وٍش

الىاط بمماسظت ؤظلىب الحُاة الذًمٝشاوُت في سؤي "دًىي" بن مىالبت 

ت وحّلم مّنى هزا ألاظلىب  ًخىلب باإلاٝابل ؤن همىذ لهاالء الىاط ام٣اهُت مّ٘ش

بلى  بمّنى البذ ؤن جى١ل (23)  و٠ُُٙت جىبُٝه في مجاالث الحُاة اإلاخخلٙت.

ٞ اإلاذسظت ماظعاث التربُت مهمت حّلُم الىاط  ٣ىن رل٤ ًِ وٍش الذًمٝشاوُت ٍو

ت ؤهمها بمخخلٚ ؤبّادها    :ِلى حل ِىاـش الّملُت التربٍى

ت:   -أ  بىاء ألاهداف التربٍى

لٝذ س٠ض "دًىي" ِلى ؤن الهذٗ ألاظاس ي مً التربُت هى جم٢حن ١ا٘ت  

ٞ التربُت مً " ٞ  الىمى اإلاظخمس"ؤ٘شاد اإلاجخمْ ًِ وٍش الزي ٣ًىن ًِ وٍش

الاجفا٥ اإلاخباد٥ بحن ؤ٘شاد اإلاجخمْ والخىصَْ الّاد٥ للمفالح اإلاؽتر٠ت بُنهم مً 

ً الّاداث واإلااظعاث الاحخماُِت ؤي ؤن ٣ًىن  بت في ججذًذ ج٣ٍى خال٥ الٔش

هىاٟ جىاصن ِاد٥ في الّالٜاث الاحخماُِت. بمّنى وحىد مجخمْ دًمٝشاوي 

" إن الغسض مً التربيت اإلادزطيت  رل٤ في ٜىله:ًىضح ( 24)لخدُٝٞ رل٤ الهذٗ.

طمان اطخمساز التربيت بدىظيم اللىي أو اللدزاث التي جظمً الىمى. واإلايل إلى 

الخعلم مً الحياة هفظها، وحعل شسوط الحياة بحيث ًخعلم الجميع في طباق 

  .(25) الحياة، ذلً هى أفظل زماز التربيت اإلادزطيت."

ُٙتها ُ٘ه، وهي  "هىذه ًجب ؤن ٘األهذاٗ جيبْ مً الّمل وجٝىم بٌى

ت  لِعذ ٔاًاث بمّنى جهاًاث للّمل ِلى ؤلاوالٛ، بل هي جهاًت للمذاوالث ال٢ٍٙش

بهزا لم ًٝم "دًىي" بخٝذًم ؤهذاٗ مدذدة .( 26) .وهٝي جدى٥ في اليؽاه"

 ،ودُٜٝت للّملُت الخّلُمُت بل حّلها مٙخىخت ِلى ِذد ال مدذود مً ألاهذاٗ

ن ولْ ألاهذاٗ  ٝذ بإن الهذٗ مخٕحر خعب الٍشوٗ.ّخألهه ٌ لزل٤ ً٘ش

النهاثُت والّامت راث الىابْ الثابذ التي جٙشك ِلى اإلاّلمحن لخدُٝٝها ِلى 

شبي  .اإلاخّلمحن شي ؤن جىىس الهذٗ ٌّني جىىس  "دًىي "ٍو بحن الىظُلت والهذٗ ٍو

ش الحُاة. والبذ مً مشاِا  ةوظُلت جدُٝٞ رل٤ الهذٗ ألامش الزي ًاو٥ بلى جىٍى
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اخخُاس الىظاثل بؽ٣ل صحُذ ِىذ الخ٢ٙحر في ـُأت ألاهذاٗ التي البذ وؤن 

  (27) جشجبي بالىاْٜ.

ت "دًىي "ٌّىي   ذة بّن العماث الجُ الذًمٝشاوُت لألهذاٗ التربٍى

هابّا مً الؽشوه  وألاخىا٥  الهذٗ ؤن ٣ًىن  -1التي البذ وؤن جخمحز بها ؤهمها:  

ؤن    -3ؤن ًخمحز باإلاشوهت والٝابلُت للدؽ٢ُل والخُٕحر خعب الحاحت.  -2الشاهىت. 

ش  ًٝىم الهذٗ ِلى ؤظاط مشاِاة  ألاوؽىت والاخخُاحاث الزاجُت والباوىُت وجدٍش

ٞ ؤظلىب الخّاون الٝابلُت  -4 إلاً ًشاد جشبُتهم، للترحمت ؤي للخىبُٞ ًِ وٍش

ش ٜذساتهم وام٣اهُاتهم مً ؤحل اخخباس مذي صحت  واٜتراح البِئت اإلاىاظبت لخدٍش

ُمت الهذٗ اإلاىجض. والهذٗ ِىذه ًخممً اليؽاه اإلاىٍم واإلاشجب، ألن اهجاصه  ٜو

ٝت ر٠ُت ولِغ ٠ألت او  ٝت ِؽىاثُت وبهما ًىجض بىٍش جىماج٢ُُت بادخا٥ ال ًخم بىٍش

  (28) .. "٘الّٙل بهذٗ هى بُّىه الّٙل الز١ي" خعب حّبحر " دًىي"الىيي

ًيبغي ؤن جىبثٞ مً الٝاثمت ِلى ؤظغ دًمٝشاوُت  ِلى ؤن ألاهذاٗ 

داخل الّملُت الخّلُمُت ومً الىمى الحش للٝاثمحن ِليها.ال ؤن ج٣ىن مٙشولت مً 

ٞ جدُٝٞ جل٤  لخدُٝٞ،  ظلىاث خاسحت ًِ الىٍام التربىي  مفالحها ًِ وٍش

ٞ مبادئها.  (29)  ألاهذاٗ التي حععى لخىحيهها ٘و

  ٞ ت ًِ وٍش ألا٘شاد  وبؼشاٗؤي ؤن دًمٝشاوُت بىاء ألاهذاٗ التربٍى

ى٥ ٌّخبر اإلاخشج ألاظاس ي  ،ء ألاهذاٗالذاخلحن في الّملُت الخّلُمُت في بىا للـى

ت وبما ؤن بلى دًمٝشاوُت التربُت بؽ٣لها الّام.  الخبرة حؽ٣ل مدىس الّملُت التربٍى

٘ةن الهذٗ التربىي ًيبغي ؤن ًيبْ مً خبرة الخلمُز، وجىحيهه لخىمُت جل٤ الخبرة 

شوٗ خُاجه  بذال مً ؤن ًٙشك مً خاسج ٌشو٘ه. جبّا الظخّذاداجه ٌو

 اإلاعلم:  -ب

ٌّخبر اإلاّلم الذًمٝشاوي في هٍش "دًىي" اإلاشؼذ واإلاىحه للخالمُز مً 

وال ًمثل ِليهم دوس  وام٣اهُاتهم والّمل ِلى حؽُّها. ذساتهم خال٥ ٘هم ٜ

ت مً ال٢خب، بل ِلُه ؤن  العلىىي والٝاثذ مً خال٥ خؽى ِٝىلهم بمجمِى

ٌّلمهم اظتراجُجُاث الخّلم ووٛش الخ٢ٙحر. والّمل ِلى جىبُٞ مبادت 

الذًمٝشاوُت في ـٙٗى جالمُزجه مً خال٥ ِٝذ الاحخماِاث، خاـت التي حّٝذ 
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ّاتهم ودِم  ومشاِاة ؤسائهممً ؤحل بدث خاحاتهم، بحن اإلاّلمحن والىلبت  وجٜى

" بن اإلاشبي  ًىضح رل٤ في ٜىله: (31) م.همؽاس٠تهم في خل مؽا١لهم اإلاشجبىت بىاّٜ

الزي ٌّخٝذ ؤن مؽ٢الث الذًمٝشاوُت مؽ٢الث خُُٝٝت ّ٘ال، ًشي ؤن المشوسة 

ت جٍهش بىلىح ؤمام ُِىه في ش يء واخذ، هى جل٤ الّالٜت بحن الىٙل  الحٍُى

، لخحر الىٙل ؤلام٣انىن ِالٜت مخ٣املت ر٠ُت واُِت ِلى ٜذس بدُث ج٣ -وبُئخه

ذ مّا." الح الجماِت واإلاجخمْ في ٜو  (31)ـو

مً  ،٘اإلاشبي الذًمٝشاوي ٌّمل حاهذا مً ؤحل ٘هم اإلاخّلم ٘هما حُذا

ت  بجاختخال٥  "  .هٙعه والخّبحر ًِ اخخُاحاجه بٌهاس م٢ىىهاثل٣ل وٙل الٙـش

ٝت مً الىٛش الخّلُمُت ولً ٌعخىُْ بالخالي ؤن ٌؽّش  باألمل في ؤن ًىىس ؤًت وٍش

ت بدُث جفل بلى اإلاعخىي الّلمي ؤو الٙني بال برا ٘هم الىٙىلت وؤظشاساها  التربٍى

خه، ودواّ٘ه الخالٜت ١لها  .... ولعٗى ًجذ اإلاّلم ؤن جلٝاثُت الخلمُز، وخٍُى

عه، بذال مً ؤن ٌّخبرها ِىامل  اجمُّىاث له في جذَس   (32)  "ها. ًيبغي ٠بت بِص

بمشوسة  -هجذ ؤن الّذًذ مً ألا٣٘اس التي ٜذمها "دًىي"، ُ٘ما ًخّلٞ 

الاهخمام بمُىالث الىٙل واظخّذاداجه والّمل ِلى حشجُّه ِلى الابذاُ والخلٞ 

ت جم٢ىه مً الخّبحر ًِ اخخُاحاجه واظخٕال٥  مً خالله مىده معاخت مً الحٍش

ت مً ٘الظٙت التر  حن مً ٜذساجه . مخإزشا بمجمِى بُت الحذًثت واإلافلححن التربٍى

ت الىٙعُت  ت الىبُُّت في التربُت " سوظى" و ؤصحاب الجِز ؤهمهم ـاخب الىٍٍش

اتهم  ا مىهخِعىسي، بعخالىجضي". خُث ؤؼاس بلى هٍٍش في التربُت ؤمثا٥ " ٘شوبل، مٍش

 في التربُت بؽ٣ل واظْ في ٠خابه مذاسط اإلاعخٝبل، مؽُذا بإِمالهم. 

ت في الخّلُم  الاهخٝا٥ٌّذ  ٝت الحىاٍس ٝت الخلُٝيُت بلى الىٍش  ٌّذمً الىٍش

جدُٝٞ ٜذسة  التي تهذٗ في آخش اإلاىاٗ بلى ،لُمؤمشا ؤظاظا في دًمٝشاوُت الخّ

وخل اإلاؽ٢الث وجٝبل وحهاث الىٍش بحن ؤوشاٗ  ،اإلاخّلم ِلى الٙهم وؤلادساٟ

ت. ٝت الخلُٝيُت في الخذَسغ  (33) الّملُت التربٍى ٌّخبر اإلاّلم اإلافذس ٘ٙي الىٍش

ت، وبذوهه ًٙٝذ الخلمُز ظبل الخّلم، لزل٤ البذ مً  الىخُذ الزي ًمل٤ اإلاّ٘ش

الاهفُاُ ألوامشه ولشوسة الخمُى لعلىخه الّٝابُت الىاظّت بمذلىلها الجعذي 

ىٙى آلاخش ) اإلاخّلم(.  (34)واإلاّىىي، ؤًً ٢ًشط إلاٙهىم ألاها العلىىي  ) اإلاّلم( ٍو

ت. الذًمٝشاوُت ؤظاظُاث ها ًِذبألامش الزي ٌّ  والحٍش
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 اإلاخعلم: -ج

في حّاملها مْ الىٙل ألجها  ًثىس "دًىي" ِلى اإلاىاهج الذساظُت الخٝلُذًت 

والثٝت بىٙعه. ٘الىٙل " ال ًّٙل  حّمل ِلى جثبُي ٜذساجه ِلى الابذاُ والىجاح

ؼِئا ؤ٠ثر مً ؤن ٌعخُّذ الذسط ِلى الفىسة التي هى ِليها في ال٢خاب اإلاٝشس. 

وؤما الٙماثل التي جىٕشط في هٙغ الىالب اإلاجُذ، ٘هي الىاِت والاهُٝاد 

، وهي ٘ماثل ظلبُت ال لىن لها". ّ٘مله  برن ًٝخفش ِلى جشدًذ ما  (35) والخىُى

، واإلال٢ت الّٝلُت  اإلاخففت اإلاذسس ي ّلم ؤو ما ًٝشئه مً ال٢خابٌعمّه مً اإلا

 .، ؤًً تهمؾ بُٝت اإلال٣اث ألاخشي ١الخُا٥، والز١اء، والخبرة() .لزل٤ هي الزا٠شة

ٌّخبر "دًىي" ؤن هزا الىمي مً التربُت الخٝلُذًت اإلابني ِلى ؤظلىب  

ب الىٍامي الٝاس ي اإلاٙشوك ِلى الىلبت  بىاء ِلى ألاهذاٗ الىاِت، والخذٍس

ال ٌعخجُب ٘يها لحىاط الىلبت  اإلافىىّت واإلاعىشة ظابٝت مً ؤحل جدُٝٝها

. وؤن هزا الىُى مً التربُت مىاظب حذا  ومُىلهم اإلاخجهت بلى خب الاظخىاُل

شاوي البُّذ ًِ الذًمٝشاوُت. " بن همي التربُت الخٝلُذًت التي  للمجخمْ ألاوجٜى

الامخثا٥، وؤداء واحباث مٙشولت ِليهم..... ، جذسب ألاوٙا٥ وحّىدهم الىاِت 

خفاثق الىاِت  –. وهزه الخفاثق أوجىكساطيٌّخبر همىا مالثما إلاجخمْ 

حرها هي الخفاثق والفٙاث التي جدخاج بليها دولت لِغ لها سثِغ  -والامخثا٥ ٔو

 (36)ًخىي لها ؼاوجها وحهخم بدُاة الؽّب وماظعاجه.

ت جشايي مُى٥ الىٙل وججّله الذًمٝشاوُالتربُت ٘لعٙت  في خحن ؤن 

ّمل بذاْ٘ خبه للّمل وسٔبت مىه، ولِغ بذاْ٘ الحفى٥ ِلى زىاب  ًخّلم َو

ٞ اإلا٢ٙاءة التي ظُدفل ِليها مً حشاء رل٤، ؤو خٗى مً الّٝاب. ألامش  ًِ وٍش

وؤلابذاُ وبز٥ الزي ٌّضص لذي الىٙل ١ل الٙماثل الاًجابُت ١الٝذسة ِلى الخلٞ 

ذا مً ا الجهذ لخدُٝٞ الىجاح في الّمل، وبدساٟ ُٜمت الّمل في راجه لىاٜت و مٍض

خعب حّبحر " حىن   ألهه هابْ مً دواْ٘ ؤخالُٜت ًمثل "ُٜمت ؤخالُٜت"

اث الٙشدًت ؼِئا زمُىا، ألهه ًجذ    (37)دًىي". "ؤما اإلاجخمْ الخٝذمي ُّ٘ذ الخىِى

وي، ١ي ال ًدىاٜن مْ ٘يها وظُلت همىه الخاؿ. ولزا ًجب ِلى اإلاجخمْ الذًمٝشا
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ت وبيؽاه اإلاىاهب اإلاخباًىت والاهخماماث  ت ال٢ٍٙش لى، ؤن ٌعمذ بالحٍش مثله ألِا

ت."  (38)اإلاخخلٙت في جذابحره التربٍى

ت ِامل بًجابي ّ٘ا٥ في همى ألاوٙا٥ والخالمُز مً  حّذ هزه الحٍش

ٝت ًٙهم لُيخٝل بلى الىاخُخحن الّٝلُت والخلُٝت. ألن الىٙ خبراث ل بهزه الىٍش

ؤخشي ؤِلى مً رل٤ ًخّلم منها ُٜم وخٝاثٞ حذًذة بخىظُْ هىاٛ اهخماماث 

ت مهمت حذا  جمثل في بدساٟ خبرجه والهذٗ الحُٝٝي لزل٤ هى جدُٝٞ ُٜمت جشبٍى

  (39)ما ًٝىم به.الىٙل بىٙعه ُٜمت 

 اإلاادة الدزاطيت: -د

 ١ل اليؽىاثًِ الحذًث  التربىي اإلاادة الذساظُت في اإلاىهج حّبر  

 ح٢ّغ ؤي ؤجها ،مبخىحُه مً اإلاّل في اإلاذسظت التي ًٝىم بها اإلاخّلم والخبراث

ًشي " دًىي" لشوسة سبي اإلاىاد لزل٤  (41).مىاحي الحُاة اليؽىت والّٙالتحمُْ 

ت راث البّذ الاحخمايي ألن الهذٗ ألاظاس ي  الذساظُت بمخخلٚ ألاوؽىت البؽٍش

عها لِغ هممها ٠مىاد جٝىُت حا٘ت  ال ًم٢ً الاظخٙادة منها في جىظُْ مً جذَس

ا في مجا٥ جخففه :" بن ِض٥ مادة  هىاٛ وؽاه اإلاخّلم الزي ًبٝى معخٕٜش

اإلاىلُى مً العُاٛ الاحخمايي هى الّاٜبت الشثِعُت ِىذ اإلاماسظت الّادًت في 

ىذما ًىٙفل الًٙ وألادب والذًً ِلى هزا  ب الّام للّٝل. ِو ٞ الخذٍس وٍش

مُٞ ١األمىس الخٝىُت التي ٌّاسلها ؤهفاس التربُت الّامت الىدى، حٕذو مدعمت بال

  (41)بّىٚ."

بُت   ُ٘يبغي للمىهج التربىي ؤن ٣ًىن ٜاثما ِلى الخبراث الحُاجُت الخجٍش

التي ٌِّؽها الخالمُز وؤن ًش٠ض ِلى ١ل اإلاىاد الذساظُت وال ًٙفل بحن مىاده بر 

ت، والجمالُت والذًيُت ًمثل وخذة مؽتر٠ت ججمْ بحن اإلاىاد الّلمُت الّملُ

ت ال جٝفذ لزتها وبهما إلاىّٙتها في خل  وألاـخالُٜت والّٝلُت. وؤن هزه اإلاّ٘ش

 (42)اإلاؽ٢الث الاحخماُِت والٝماء ِلى الفّىباث التي جىاحه الخالمُز.

ًشي مً واحب  الخعلم بالعمل"٘لعٙخه الذاُِت بلى "  مً خال٥  

اإلاباؼشة  الخبرة اجفا٥ اإلاىاد الذساظُت بالحُاة اإلاّاؼت و  اإلاذسظت الّمل ِلى 

ما٥للىلبت " ؤن حّىيهم مً  اء حعمُا وخلُٝا، وال ما ألِا ، ال ما ًجّلهم ؤٍٜى
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ٌّىيهم الاججاه الصحُذ خُا٥ بالدهم وححراجهم ٘دعب، بل ًجب ِليها ؤًما 

ى بِئتهم اإلاادًت، ؤن حّىيهم مٝذاسا ١اُ٘ا مً اإلاهاساث التي جم٢نهم مً العُىشة ِل

ىضح رل٤ في ٜى٥  (43)."بدُث ًفبدىن معخٝلحن مً الىاخُت الاٜخفادًت ٍو

ٞ اإلاىخىحاث بٝذس ما هى  ما٥ لِغ في ُٜمت حعٍى آخش:" الهذٗ مً هزه ألِا

ت الاحخماُِت."   (44)جدُٝٞ الاظخٝاللُت والجِز

ًٝذم لىا "دًىي" ؤمثلت ِلى جل٤ اليؽاواث التي ًيبغي ؤن جٝذم   

١الخُاوت، الىبخ، ؤِما٥ الخؽب، والبىاء..الخ، وؤن الهذٗ  :للىٙل في اإلاذسظت

ما٥ هى الخإ٠ُذ ِلى لشوسة اظخمشاس ِالٜت اإلاذسظت  ألاظاس ي مً جل٤ ألِا

 ،د الخىبُُٝت ؤ٠ثرباإلاجخمْ، وسبي الىٙل بىاّٜه اإلاّاػ، والٝذسة ِلى حّلم اإلاىا

ت حعمذ ل ت منها. مْ ؤلاؼاسة بلى ؤجها ٘ـش لىٙل ولِغ ٘ٝي التر٠حز ِلى الىٍٍش

ُٚ اإلاىاد ألاظاظُت ) ال٢خابت، الٝشاءةـ بشبي اإلاىاد ببّمها البّن، مْ  جٌى

 (45)الحعاب(.

 و  ،لزل٤ ًجب ؤن بلبي اإلاىهج ١ل خاحاث الىٙل وظخّذاداجه ومُىله  

مخىلباث هزا الىمى، ألن الىٙل هى مدىس الّملُت ٕحره ايي في جىىسه وحًش  وؤن

لخل٤ الّٙا٥  ٍت، ٘هى الّىفش الىايي في ِملُت الخٙاِل مْ البِئت واإلاماسط ى الترب

ٝت اللخحن ًيبغي ؤن حعخخذما، ًجب ؤن ج٣ىها الخبرة في خذ  –. " ٘اإلاادة والىٍش

ٝت بالٕت ألاهمُت بدُث حعخىُّان ؤن  -راتهمخا جمثال للىٙل جل٤ مادة خُت ووٍش

الىبُّت اإلاّٝذة اإلادؽاب٢ت جمثُال ـادٜا، ؤي جمثالن وبُّت الّالم الزي ٌِّؾ 

خىىس، و١ل  ُ٘ه جماما. والىٙل واإلاىهج هما الٝىجان الّاملخان، ١ل منهما ًىمى ٍو

  (46) منهما ًازش في آلاخش جإزحرا مباؼشا."

ت  وبزشاء الخبرة ًيبغي اجباُ ألاظلىب الّلمي لخدُٝٞ الخىاصن مْ البِئ

وحّمُٝها لُفبذ الخ٢ٙحر حىهشها ومممىجها اإلاشجبي بالىاْٜ لخمثل  ؤظلىبا في 

ٝت ِمل باالبخّاد ًِ الخ٢ٙحر الخإملي اإلاجشد. إلاىهج التربىي ألن  (47)الحُاة ووٍش

ِلُه  اإلاخبْ في مذسظت "دًىي" الذًمٝشاوُت هى حضء مً اإلاىهج الّلمي الزي البذ

 ِملُت البدث والخجشبت اإلابادت التي جٝىم ِليهاًدبْ ؤهم  بىي( ؤنؤي ) اإلاىهج التر 

ٍهش الّلمُت . بر ًىلي ؤهمُت ٠بحرة للّلم مً ؤحل بلٓى ؤهذا٘ه الذًمٝشاوُت. ٍو

" وفي حاهبه العلبي، ٘ةهه ٌّني الخدشس مً  :رل٤ ما ًٝىله ًِ الاججاه الّلمي
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خٝاد، والخٝالُذ ٔحر اإلاس  مدفت والاهخمام الزاحي ٜبت الشوجحن والخّفب والِا

بت في البدث وفي الٙدق والخمُحز ل٣ي  اإلاجشد، ومً الىاخُت الاًجابُت ٘هى الٔش

بُت والتي هٝىم بجمّها بمؽٝت ل٣ي ج٣ىن حمُْ  هفل بلى هخاثج ِلى ألادلت الخجٍش

وبُّت الّلم الحُُٝٝت حعمذ بدىُى آلاساء وحّذدها ألن   (48) ألادلت مخاخت لىا."

ن الٝى٥ الحُٝٝت اإلاىلٝت  ٠ما جتٟر اإلاجا٥ مٙخىخا للىخاثج اإلادفل ِليها  وج٘ش

وهزه والىدُجت الىخُذة والثابخت، بل وبُّخه جذِىا بلى اليعبُت والخٕحر، 

 .الحُٝٝت جخٙٞ بفىسة ٠بحرة مْ ؤظغ اإلاىهج الذًمٝشاوي

ؤن حعخُٙذ وحعدثمش مّىُاث حمُْ الّلىم مً حهتها   البذ ِلى التربُت

في مىاهجها وهخاثج ؤبداثها ظىاء الّلىم الىبُُّت ؤو ؤلاوعاهُت والاحخماُِت ختى 

ج٣ىن ١ل مماسظاتها جخماش ى والُٝم الذًمٝشاوُت الحٝت والّالٜاث ؤلاوعاهُت 

الخلٞ  وؤ٠ثر "اسجباوا باخخُاحاث اإلاىخمىن بلى ظل٢ها، وؤ٠ثر حشجُّا لشوح

وهبز ١ل ظلىت حعلىُت لذ  ،والابذاُ والابخ٣اس والخ٢ٙحر الىٝذي الحش والخّاون 

ت ال٢ٙش والّمل".  (49)خٍش

ِىذ "حىن دًىي" ،  جدٝٞ ألاظاط الشوحي للذًمٝشاوُت مجمل الٝى٥ ؤن 

ًممً الخٝاء ؤٜىي دواْ٘ اليؽاه ؤلاوعاوي في التربُت اإلاذسظُت واإلاخمثلت ؤوال في: 

والحىان والخجشد مً الّىاوٚ ال٣اربت بلى بخاوت الىٙل بالحب داْ٘ الّىٚ 

الصحُذ. وزاهُا: الذاْ٘ الاحخمايي وجٙخده في هٍم اإلاذسظت وخُاتها الاحخماُِت 

واهخمامها بعّادة اإلاجخمْ الخاسجي وبـالخه. وزالثا: الذاْ٘ الّلمي والّٝلي، 

ت  الّلم و بال حُٝٝت لزاتها مً ٔحر ؤن الزي ًخجلى ُ٘ما ًبز٥ مً اهخمام باإلاّ٘ش

ها ؤو ٌؽىهها ؤي  ظُاس ي ؤو دًني، وبخّاون جل٤ الٝىي الثالزت ًٝى٥ " دًىي"  ٌّٜى

لى للذًمٝشاوُت في اإلاذسظت. ؤي الاهخمام بخىحُه ١ل مً ( 51)ؤهىا خٝٝىا مثلىا ألِا

 الجاهب الىٙس ي، والاحخمايي، والّلمي هدى جدُٝٞ الذًمٝشاوُت. 

 اإلاجخمع الدًملساطي:التربيت وجىىًٍ  -2

ٌّٗش "دًىي" اإلاجخمْ الذًمٝشاوي ِلى ؤهه اإلاجخمْ الزي ًدى٥ دون 

ٝىم في ؤو٥ ألامش  ،ٌهىس الاخخال٘اث ُت. ٍو والخمُحزاث الىبُٝت والٝىمُت والّٜش

بمذ حعىس الّالٜت واإلافالح اإلاؽتر٠ت بحن ؤِماثه، زم ًاظغ لّالٜاث ودًت 
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شي  ؤن للتربُت دوس مهم في رل٤ خُث ًشي ؤن مخخلٙت مْ اإلاجخمّاث ألاخشي، ٍو

خُث  (51)الهذٗ اإلاثالي للخّلُم والتربُت هى جدُٝٞ اإلاجخمْ الذًمٝشاوي".

إن اإلاجخمع الدًملساطي أشد اهخماما مً اإلاجخمعاث ألاخسي بالتربيت "ًٝى٥ 

ؤي ًىضح  (52) اإلالصىدة واإلاىهجيت. ووالء الدًملساطيت للتربيت واكع مألىف."

لىا مذي ِمٞ الّالٜت والخىاـل الّٙا٥ بحن الذًمٝشاوُت والتربُت، لزل٤ ًجب 

ِلى اإلاذسظت ؤن جخّهذ بٕشط الاججاهاث والاظخّذاداث واإلاُىالث راث الىابْ 

ً مجخمْ دًمٝشاوي.   الذًمٝشاوي في هٙىط الىاؼئت مً ؤحل ج٣ٍى

جخمْ دًمٝشاوي. وال ٘اإلاهام اإلالٝاة ِلى ِاجٞ اإلاذسظت جخمثل في جشبُت م

" ٞ الحياة والخبرة ًٝفذ الذًمٝشاوُت بمّىاها العُاس ي ول٢ً ًٙهمها ًِ وٍش

" والخباد٥ ألامثل للخجاسب هى ؤظاط ١ل جىىس اإلاشترهت واإلاخبادلت بين الجميع

ُلها ًخىلب الخٙاِل الحش بحن ألا٘شاد  زٝافي ٘شدي الخٞ، وؤن جىامي الخبراث وجـى

ىّض٥، وهزا ألامش هى ما ًخىابٞ مْ ٢٘شة اإلاجخمْ والخىاـل الؽامل ال اإلا

 (53)الذًمٝشاوي.

ًخدبْ التربُت الذًمٝشاوُت في العلٟى اإلاذوي لأل٘شاد  "دًىي "١ان لٝذ 

للح٢م ِلى الّٙل الذًمٝشاوي وؤخذ  خُُٝٝا مُّاساًمثل  س العلٟى باباِخ

الٍاهشي ؤو ألالٙاً ال٢خابُت.  مٍاهشه، وال ًم٢ً ؤن وعدؽّشه مً خال٥ الّلم

َّخبر اإلاجخمْ الذًمٝشاوي ؼشه لٍهىس الشخفُت الذًمٝشاوُت لذي حمُْ و 

ِىذه ال مّنى لهما بال في ٌل الذًمٝشاوُت  التربُت والخّلُمو  (54)ؤ٘شاده.

شي ؤن الىالب لهم دوس ؤظاس ي في ِملُت الخّلم وما لم ًمخذ هزا  ،الاحخماُِت ٍو

اد التربُت والخّلُم لً ج٣ىن الذًمٝشاوُت بال مجشد ؼّاس ال الذوس بلى حمُْ ؤبّ

 (55)جخّذي اإلاٍهش ؼ٢لي لها.

مً وحهخه ؤن التربُت والخّلُم والعُاظت ش يء واخذ، ِلى اِخباس ؤن ١ل 

منها ًذيي مّالجت ألاولاُ الاحخماُِت بؽ٣ل ِٝالوي، ٔحر ؤن الخُٕحر الىاجح البذ 

٣ىن رل٤ ًِ وٍشٞ وؤن ٣ًىن مصحىبا بخٕحراث داخلُت  ت وؤخالُٜت ٍو ٢ٍ٘ش

ت ٘ةجها برا اظدىذث  م مً ؤجها لشوٍس التربُت والخّلُم. وؤن هزه الخُٕحراث بالٔش

بلى اإلافادس والٝىي الخاسحُت ٜذ حؽ٣ل خىش  مىاحهت الشحُّت والّىدة بلى 

  (56)الىساء.
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اإلاذاسط في سؤًه ؤن جذٟس خاحاث مخخلٚ وبٝاث الؽّب ًجب ِلى 

با ٌعاِذهم ِلى لمان  اإلاىحىدة في اإلاجخمْ، و ؤن حّىي للخالمُز حّلُما وجذٍس

ألن اإلاذاسط  (57)معخٝبلهم ٠مىاوىحن هاجححن ولهم م٣اهت هامت في مجخمّهم.

الٝذًمت في سؤًه ١اهذ جخجاهل ٢٘شة جدُٝٞ مبذؤ ج٣افئ  الٙشؿ للجمُْ بالٙفل 

الىبٝت الٕىُت بحن وبٝاث الؽّب، مً خال٥ مىذ ٘شؿ الذساظت والّمل أل٘شاد 

باتهم وألاسظخٝشاوُحن الزًً ًفٙهم " بال٢عالى "، والّمل ِلى جدُٝٞ مخخلٚ ٔس

" ٘ةهه مً الىاضح ؤن ؤو٥ واحب جمىلْ به  (58).ِلى خعاب الىبٝاث الٙٝحرة

اإلاذسظت الّامت هى ؤن حّلم الىٙل ؤن ٌِّؾ في ِاإلاه، ؤن ًٙهم هفِبه في هزا 

 (59)٢ُُٚ هٙعه مْ مٝخمُاجه واخخُاحاجه."الّالم، وؤن ًبذؤ بذاًت وُبت في ج

 ٞ ا في بِادة بىاء الىٍام الاحخمايي ٘و ٘اإلاذسظت في هزا جلّب دوسا ّ٘اال وحىهٍش

 ؤظغ دًمٝشاوُت.

ت  ٠ما حععى الوسجام اإلاخّلمحن مْ الذًمٝشاوُت مً خال٥ جٍٝى

مٙهىمهم لزاتهم، ومعاِذتهم ِلى بٜامت ِالٜت بحن خبراتهم وج٢ٙحرهم و ٘هم 

هم دو  ً، ٘و سهم ٠مؽاس٠حن ٘اِلحن في الذًمٝشاوُت، وحّلم الِّؾ مْ آلاخٍش

ت والبّذ  اإلاؽ٢الث التي ظُىاحهىجها في اإلاعخٝبل، والخّلم في حى ًدعم بالحٍش

ًِ الدعلي، وبزل٤ حهذٗ "دًىي" بلى معاِذة ألا٘شاد ِلى ؤن ٌِّؽىا باوسجام 

ٞ حّ لُمهم الخ٢ٙحر الّٙا٥ وبؽ٣ل خُٝٝي في الّالم اإلاّاـش واإلاخٕحر ًِ وٍش

بهم ِلى ِملُاث الخدلُل والىٝذ والاخخُاس بحن البذاثل اإلاخخلٙت.  (61)وجذٍس

وهٍشا لخّذد  ولِعذ ٘شدًت ٘ٝي، ِملُت احخماُِتِىذه  باِخباس التربُتو 

اإلاجخمّاث ًٝترح "دًىي" بىاء جشبىي هِٝغ مً خالله ُٜمت ؼ٣ل الحُاة 

مذي مؽاس٠ت ١ل  -1 هٝىخحن ؤظاظُتي:مً خال٥ الذًمٝشاوُت  الاحخماُِت 

ت الخٙاِل بحن هزه  -2ؤِماء الجماِت في اهخماماتها ومفالحها.  مذي ٔضاسة وخٍش

 (61)الجماِت والجماِاث ألاخشي.

ًىالب "دًىي" بمىْ اظخخذام التربُت ١ىظُلت ّ٘الت لفالح الىبٝت  

اإلاعُىشة لدعهُل اظخٕاللها وحّلها ؤداة جٝض ي ِلى ١ل الٙىاٛس الاٜخفادًت 

ذاد الحعً ت ؤلِا لحُاتهم اإلاعخٝبلُت مً خال٥ بٝاء اليؾء  وجممً للجمُْ ٘ـش

مخذ جدذ جإزحر التربُت ل٣ُىهىا بّذ رل٤ ظادة إلافحرهم الاحخمايي  والاٜخفادي ٍو
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هزا الهذٗ لُخجاوص ؤ٘شاد ألامت الىاخذة لُمخذ بلى جىوُذ الّالٜاث الاًجابُت بحن 

ٞ التربُت بعلبُت الحشوب  ُت اليؾء ًِ وٍش ؼّىب الّالم حمُّا مً خال٥ جِى

والّذاء الذولي مً حهت و مداولت التر٠حز ِلى ١ل اإلاعايي التي مً ؼإجها ؤن جىخذ 

همُت الجاهب ؤلاوعاوي الخّاووي بفٗش الىٍش ًِ الحذود بحن الؽّىب وج٢شط أل 

  (62).الجٕشاُ٘ت ؤو العُاظُت

٘العماح بىحىد وبٝاث احخماُِت زابخت ٢٘شة خىحرة جٝخل   

ت آلالُت أل٘شاد اإلاجخمْ الىاخذ ١اخخٝاس الّمل  الذًمٝشاوُت، وج٢شط الخٜٙش

ذم الٝذسة ِلى لمان وحىد ب  الُذوي والخٙاوث في الثرواث، ِو هُى مً الخذٍس

ٝه في الحُاة. والحل في الٝماء ِلى جل٤ الىبُٝت  ٌعاِذ الٙشد ِلى ؤن ٌؽٞ وٍش

الاحخماُِت خعب "دًىي" ٌّىد بلى اإلاذسظت التي ًمْ زٝخه ٘يها ٘حري ؤن " هٍام 

اإلاذسظت الّامت هى الّامل ألاظاس ي الىخُذ الزي هيخٍش الخحر ِلى ًذًه]...[ 

ووشاثٞ الخذَسغ ًيبغي ؤن جفمم بما ًخٙٞ مْ هزه ٘اإلاادة الّلمُت للذسوط، 

ٝت اًجابُت."   (63)الٕاًت بىٍش

٘بّذما ١ان الخّلُم في اإلاذاسط ختى الُىم ًلبي اخخُاحاث وبٝت واخذة 

ت، ٘ةهه ومْ اهدؽاس ألا٣٘اس  مً الىاط حؽمل ؤولئ٤ الزًً حهخمىن باإلاّ٘ش

لىاط ًذس١ىن ؤن ل٣ل الذًمٝشاوُت وبذاًت بًٝاً اإلاؽ٢الث الاحخماُِت بذؤ ا

بلى  هزا ًىٝلىا .بوعان الحٞ في الحفى٥ ِلى هُى الخّلُم الزي ٌعذ اخخُاحاجه

ؤن اإلاذسظت حّخبر في اإلاجخمّاث الذًمٝشاوُت وظُلت مً وظاثل الفمىد في 

العلم الاحخمايي، ٘هي حّمل ِلى برابت الٙشوٛ بحن الىبٝاث وجذاخلها 

  (64)واهذماحها، وفي ظبُل رل٤ ًم٢ً الٝماء ِلى ِذم ج٣ا٘ا الٙشؿ  الخّلُمُت.

لٝماء ِلى ٌاهشة الثىاثُاث جىخُذ الُٝم ؤلاوعاهُت وا ًشي لشوسةلزل٤         

اإلاىحىدة في الٙلعٙت والتي ١ان مً هخاثجها الٙفل بحن ما هى وبُعي وما هى ؤلي 

ج٢َشغ ألامش الزي هخج ِىه  وبحن ما هى اوعاوي، وبحن الّلمي وألاخالقي واإلاثالي، 

هىس الفشاُ بحن الٙشد واإلاجخمْ، بحن الٕني  ،٢٘شة الىبُٝت في اإلاجخمْ ٌو

ورل٤ اهىالٜا مً مٝذمت مهمت جخّلٞ (65).ن الٍالم  واإلاٍلىموالٙٝحر، بح

ها اإلابيُت ِلى مىاهج البدث ا ت الحالُت التي جبحن وٜش بي بمّىُاث اإلاّ٘ش لخجٍش
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ت مً حهت وبحن الّٙل الخاسجي لخل٤ لشوسة بلٕاء جل٤ الّضلت  بحن اإلاّ٘ش

ت.  (66)اإلاّ٘ش

ت،  ٙه مً الىبُّت البؽٍش في جٙاِلها مْ ٢٘شجه هزه اظخٝاها مً مٜى

لى ؤظاط وٛش هزا الخٙاِل .وظي زٝافي خدذد  ،ِو جخدذد الىبُّت ؤلاوعاهُت ٍو

ت ت  .مٙهىم الحٍش وفي هزا ًٝى٥ دًىي:" بن وٛش الخٙاِل التي بحن الىبُّت البؽٍش

وألاخىا٥ الثٝاُ٘ت هي ألامش ألاو٥ وألاظاط الزي هدىاوله بالبدث، وبن اإلاؽ٣لت هي 

ملىماث شتى ألفساد مخخلفين مً بيني الث التي بحن الخإ٠ذ مً هخاثج الخٙاِ

و١لها ؤمىس جىمىي  ؤلاوظان وبين عاداث وكىاعد وجلاليد ومؤطظاث مخخلفت،

 (67)جدذ ما وعمُه " باالحخمايي".

ال ًم٢نها ؤن جخدٝٞ بال برا ١ان للٙشد دوس مّحن برن  ٘التربُت العلُمت             

ٞ ٜذساجه وام٣اهُاجه التي ًخمخْ بها ،لُهومدذد  في اإلاجخمْ الزي ًيخمي ب ؤي  ،٘و

خعب   بليهاالتي ًيخمي  ،دوس معاو٥ للمعاهمت في جدُٝٞ ؤهذاٗ الجماِت

ظُاظتها ومبادئها. وؤن الذًمٝشاوُت الحٝت ال حّني جٝذٌغ  مخخلٚ ـىس 

وبهما في مذي همى الىبُّت  ،الح٣ىماث التي جذيي جبني الىٍام الذًمٝشاوي

ت  ِىذما ًٝىم ١ل مً الشحا٥ واليعاء ِلى العىاء في بداسة  ،وجىىسهاالبؽٍش

ألامىس اإلاؽتر٠ت بُنهم مهما ١اهذ ـىس اإلاؽاس٠ت في الفىاِت ؤو الخجاسة ؤو 

حرها. ؤي ٠ما ًخم في  مجا٥ الح٣ىماث.  (68)الجمُّاث الّلمُت ٔو

مجا٥ البدث الزي ًٙخذ ظبٞ ِشله في هزا اإلاىلُى  خالـت ما

ت ألن التربُتمً حذًذ،  لميالٙلعٙي والّ التي جمحزها  جمثل حىهش الىبُّت البؽٍش

ًم٢ىىا ؤن هفل بلى الهذٗ ألاظاس ي مً ال ًم٢ىىا ان هٝى٥  ًِ ال٣اثىاث ألاخشي.

ً اإلاجخمْ  الٝىاِذ  بةسظاءبال  ،وهى بلٓى ظّادة ١ا٘ت ؤ٘شادهِىذ " دًىي"  ج٣ٍى

ت،  واإلاٝىماث ألاظاظُت التي جىادي بها الذًمٝشاوُت ) اإلاعاواة، الّذالت، الحٍش

ٞ  (..... ، الحىاسج٣ا٘ا الٙشؿ ٠ما ال ًم٢ىىا ؤن هدٝٞ الذًمٝشاوُت بال ًِ وٍش

خماد ِلى التربُت ١ىظُلت ّ٘الت حّمل ِلى ٔشط جل٤ الاججاهاث الذً مٝشاوُت الِا

خماد ِلىهز في هٙىط الىاؼئت. ٔحر ؤن  ه التربُت باإلاٝابل ال ًم٢نها الىجاح بال بااِل

ت، والخٕحر، والّمل. مٙاهُم اإلاىهج الّلمي الزي ٢ًشط  ؤظغ لخبرة والىمى والحٍش

ِىذ " حىن دًىي"، وجدُٝٞ ؼّاس  الخجذًذ الٙلعٙي ألاداحي ؤهذاٗ هي  وهزه
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الؽّاس التربُت الذًمٝشاوُت مً ؤحل مجخمْ دًمٝشاوي. بر ؤـبذ ًمثل هزا 

لخدُٝٝه خاـت في اإلاجخمْ اإلاّاـش الزي ًمثل معشخا للجزاِاث  ماظتخاحت 

 والفشاِاث. 
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 القراءات الحداثية للىص القرآوي سؤال العقالهية في

 بهادي مىير  إشراف : أ.د                   الباحثة: بن خدة وعيمة             

 -2-قسم الفلسفةـ  جامعة وهران 

 امللخص:

قيلذ كغاءة الىو اللغآوي مدىع الضعاؾاث الٗغبُت اإلاٗانغة، باٖخباعه 

الٗىهغ ألاؾاس ي في حكىُل الٗلل الٗغبي، وكض ؾٗذ جلً الضعاؾاث بلى جإؾِـ 

الخفؿحري  جدذ صٖىي الخجضًض  الترارهٕى مً اللُُٗت اإلاٗغفُت واإلاىهجُت م٘ 

لُت، والٗللىت، فاجسظث مً الٗلل اإلاغجىؼ ألاؾاس ي في جإؾِـ  الٗملُت الخإٍو

وؤزًٗذ الىو اللغآوي لؿلُت اإلاىهجُت الٗلالهُت هاكلت بًاه مً مؿخىي 

الخٗالي واللضؾُت  واإلافاعكت بلى مؿخىي الىاك٘ ومازغاجه، واٖخمضث في 

ت مً آلالُاث واللىاٖض اإلاىهجُت التي ؤهخجتها  اؾتراجُجُاتها الىلضًت  ٖلى مجمٖى

ٌى اإلاٗغفُت والفلؿفت واللؿاهُاث والضعاؾاث الخضازت الغغبُت في ٖضص مً الخل

بلتها بدمىلتها اإلاٗغفُت والاًضًىلىظُت  سُت وألاهثروبىلىظُت ...وغحرها، َو الخاٍع

لت  التي َبلها الغغب ٖلى ههىنهم الضًيُت،  ٖلى الىو اللغآوي بىفـ الٍُغ

ت بحن ول مً الىو الضًني ؤلاإ خباع ؤلازخالفاث الجىهٍغ ؾالمي صون ألازظ بٗحن الٖا

سُت ليل مً  ت والخاٍع والىو الضًني الغغبي، وهظا الخهىنُت الشلافُت والخًاٍع

إالفىغ ؤلاؾالمي والفىغ الغغبي.

Abstract  

The Arabic Contemporary  Research focused on the Qur'anic text study 

which was the main element in the formation of the Arab Reason,. These 

studies sought to establish a new doctrine as a kind of cognitive and 

methodological rupture that differs to the interpretative her itageunder the 

pretext of renewal and rationalization. It stood on the mind, the fundamental 

basis, in founding the interpretative process, putting the Qur’anict extunder 

the rational methodology authority, transferring from the level of 

transcendence, the sanctity and the paradox to the level of reality and 

itseffects. Moreover, these studies adopted in their critic strategies on a set of 

mechanisms and procedures, produced by Western modernity in a number of 

disciplines of knowledgesuch as; philosophy , linguistics , historical and 

anthropological studies ... and others, applyingthem in their cognitive and 

ideological features on the Qur'anic text , using  the same way as the West 
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did to study their religious texts without taking into account the fundamental 

differences between the Islamic religious text and the Western one as well as 

the cultural ,civilizational and historical specificity of both Islamic thought 

and Western one. 

 الىو اللغآوي. ، اللغاءة، اإلاىهج، الخضازت ، :الٗلالهُتالكلمات املفتاحية

key words: The Rationality - The reading- The Method-The  Modernity - 

The Qur'anictext 

م في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ هشحرا ما  بلى ٖىض الخُغقإ-أوال كغاءاث اللغآن الىٍغ

وهظه الدؿمُاث ، "ٖباعاث مشل "اللغاءة الخضازُت" "الخضازُىن الٗغب جهاصفىا

اجسظث  هاؤَللذ لخمُحز هظه اللغاءاث اإلاٗانغة ًٖ ؾابلاتها ووظه الخمُحز هىا ؤن

يها هى مً باب "فلؿفت  الخضازت " مغظُٗت لها، وبَالق لفٓت الخضازت ٖلمً 

خباع ملُاؽ الؼمانبالخدضًض، فهي مٗانغة  لىً هظا الخدضًض ،طا ؤزظها بٗحن الٖا

ت، بِىما لفٔ خضازُت ًدُلىا بلى الفهم  الؼمني ال ٌكحر بلى ؤًت مغظُٗت فىٍغ

إالصخُذ والضكُم لخلفُتها اإلاٗغفُت واإلاىهجُت.

وكض ، فهظه اللغاءاث قيلذ هخاط الخلاء الفىغ الٗغبي بالخضازت الغغبُت 

جبنى ؤصخابها فلؿفاث ومىاهج ؤهخجها الٗلل الغغبي واٖخمضها في كغاءة ههىنه 

ت وخاولىا جُبُلها ٖلى ههىنهم ٖمىما ، وزُاباجه ؾىاء منها الضًيُت ؤو البكٍغ

لت الت ي َبلها اإلافىغون الغغب والىو اللغآوي ٖلى وظه الخهىم، بىفـ الٍُغ

ُتها مً فلؿفاث الخضازت وما بٗضها. ٖلى ههىنهم، إمؿخمضًً قٖغ

لُت لل هافي جإؾِؿ م ؤؾاؽ اعجىؼث ٖلُه هظه اللغاءاثوؤه ٗملُت الخإٍو

بلى جدلُله مً ؤظل الخدغع مً  مُلبا ؤؾاؾُا ؾٗذ ٖخبرثاالتي ، الٗلالهُت هى

ت التي حِٗكها اإلاجخمٗاث  الٗغبُت وؤلاؾالمُت ومىاهبت الخضازت ألاػمت الخًاٍع

ً الخضازُحن الٗغب هى الخإؾِـ لٗلل  الغغبُت واإلالهىص بالٗلالهُت ٖىض اإلافىٍغ

بدُض ًاصي هظا  ٖغبي ظضًض، كاصع ٖلى اؾدُٗاب الخُىع الخانل في الغغب،

 الٗلل هفـ الضوع الظي ؤصاه الٗلل الغغبي في ؤػمىت الخضازت.

بلى ؤي خض ًدًغ البٗض الٗلالوي في  ا:وؤلاقياٌ الجضًغ بالُغح هى

الظي جىاصي به هظه بُت اإلاٗانغة ؟ وهل الٗلل الجضًض اللغاءاث الخضازُت الٗغإ

غ واإلافاهُم والخهىعاث واإلاىاكف  ـ في هٓغها ـ اللغاءاث، والظي ًخجاوػإ ألَا
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ٖلل مبضٕ ؤم ؤهه مجغص ٖلل جاب٘ في مدخىاه اإلاٗغفي  الجامضة لللغاءاث الخللُضًت

هظا الٗلل مً الىاخُت  إلانهجي للٗلل الغغبي الخضًض؟ بمٗنى هل ٌؿخُُ٘وا

هل ًمىً لهظه اللغاءاث ؤن ًٖ مًامُنها؟ وإاإلاىهجُت ؤن ًفهل آلُاث الاقخغاٌ 

إ؟.جدلم ما جهبى بلُه في ؤعى الىاك٘ ؤم ؤهه ًبلى فلِ ٖلى مؿخىي الخلم

الٗغبُت وكض قغلذ هظه اإلاؿإلت مؿاخت واؾٗت في ؾاخت الشلافت 

٘ ر " ٖلل " خايغا في حؿمُت الٗضًض اإلاٗانغة، ووان مهُل مً اإلاكاَع

ت وؤلاؾالمُت  شخهذ الضاء الظي حٗاوي مىه اإلاجخمٗاث الٗغبُالتي الخضازُت، 

غُاب الضوع الفٗاٌ للٗلل، ؤو بمٗنى آزغ ٖضم مماعؾت وعؤث بإن ؾببه هى 

 .الىلضًت هخلفٗالُالٗلل الٗغبي 

 ثاهيا:

٘، ومً بحن  اإلافىغ والفُلؿىف اإلاغغبي مدمض ٖابض  مكغوٕهظه اإلاكاَع

خاٌو مً زالله البدض ًٖ ؤؾباب ألاػمت  الظيهلض الٗلل الٗغبي"، الجابغي " 

ت التي جمغ بها اإلاجخمٗاث الٗغبُت فغؤي ؤن الؿبب لِـ في الترار  ،الخًاٍع

للًُت اإلاىهجُت فابهما في الٗلل الٗغبي بىنفه ألاصاة اللاعثت له،  و الٗغبي هفؿه

لت مالثمت للخٗامل م٘  خهمداولٖىض التي جىاظه الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ  بًجاص ٍَغ

ؤو طان، بل فدو الٗملُت بحن هظا اإلاىهج   ؤلازخُاعجغازه ـ في هٓغه ـ  لِؿذ 

م هاصي جومً الظهىُت التي ًخم بىاؾُتها جُبُم هظا اإلاىهج، واإلاخمشلت في الٗلل، 

:" مُضان واخض لم جخجه بلُه ؤناب٘ بلى طلً في كىلهؤقاع  ىه بًغوعة هلض

الاتهام، وبكيل ظضي ناعم، هى جلً اللىة ؤو اإلالىت ؤو ألاصاة التي ًلغؤ بها الٗغبي 

داهم ...بهه الٗلل الٗغبي طاجه" فىغ ٍو دلم ٍو غي ٍو إ.¹ٍو

برع  لىم بافغاغت مً مدخىاه اإلاٗغفي، ٍو والجابغي هىا ٌٗخبر الٗلل ؤصاة ٍو

والظي ؤٖاص  ،ا بالخُىع الظي خهل في اإلاجاٌ الٗلمي والخىىىلىجيمىكفه هظ

ؤفغغه مً خمىلخه اإلاٗغفُت وؤنبذ ًىٓغ بلُه مفهىم "الٗلل"،بدُض في الىٓغ 

ر  ،همجغص ؤصاة بلى :" للض وان الفالؾفت مً كبل ًىٓغون ًٖ طلً في كىلهوكض ٖبَّ

ت الٗلل همدخىي  ٖىض صًياعث،نىعجا )كىاهحن الٗلل ٖىض ؤعؾُى،ألافياع الفٍُغ

الؼمان واإلايان واإلالىالث ًٖ واهِ(.ؤما آلان فللض ؤصي جُىع الٗلم وجلضمه بلى 

ت ظضًضة في الٗلل كىامها الىٓغ بلُه بىنفه ؤصاة ؤو فاٖلُت لِـ غحر.  كُام هٍٓغ
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ت مً ىإلم ٌٗض الٗلل في الخه اللضعة »بل بهه  اإلاباصتع الٗلمي اإلاٗانغ مجمٖى

لٗب »ولىلل اهه ؤؾاؾا، وكاٍ مىٓم «.مباصتخؿب ٖلى اللُام باظغاءاث 

إ.²"«اللىاٖضخؿب 

ت ومٗغفُت  بن الخهىع الجضًض للٗلل بىنفه ؤصاة جماعؽ وكاَاث فىٍغ

ًدُذ الفغنت ؤهثر لىلض هُفُت ماعؾخه ليكاَاجه ومماعؾاجه، ومً هظه الىلُت 

زامال  ٖلالإفلض اٖخبره بالظاث اهُلم الجابغي في مكغوٖه الىلضي للٗلل الٗغبي 

بدُض لم ًىسٍغ في ؤي مكغوٕ للخغُحر  ،ظخماُٖت والشلافُتفاكضا لفٗالُخه الاإ

ؤلاظخماعي ٖلى ٖىـ الٗلل الغغبي الظي وان له ول الفًل في الخُىع الظي 

إقهضه الغغب.

 ثالثا:

مكغوٕ  ،وهمشاٌ آزغ ًٖ خًىع ؾااٌ الٗلل في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ

وعهؼ  «هلض الٗلل ؤلاؾالمي»إغي مدمض ؤعوىنإواإلافىغ الجؼاثواإلااعر  الفُلؿىف

وماهُخه مكغوٖه كامذ ٖلى  ؤلاؾالمي ال الٗغبي مشل الجابغي،الٗلل  ألازحر ٖلى

سُت الىلضًت للترار ؤلاؾالمي اؾتهضف هلض اإلاىٓىماث خُض  ،اإلالاعبت الخاٍع

اهُالكا مً مغظُٗتهم وألاوؿاق الؿُمُاثُت التي  ؤهخجها اإلاؿلمىن 

ازخاع الٗلل الاؾالمي بالًبِ ألهه في هٓغه ًسخلف ًٖ ول الٗلٌى ؤلاؾالمُت،وإ

:" ًخلُض بالىحي ؤو خؿب حٗبحرهمً خُض ؤهه  ،ألازغي بما فيها الٗلل الٗغبي

، ألإاإلاُٗى اإلا لغ بإن اإلاُٗى هى ألاٌو هه بلهي، وؤن صوع الٗلل ًىدهغ في جٌز ٍو

ص وبفهامه، زم زضمت الىحي، ؤي فهم ما وعص فُه مً ؤخيام وحٗالُم وبعقا

الظي ٌؿمذ به  ٗلل جاب٘ ولِـ بمخبٕى بال باللضعإؾخيباٍ مىه فالؾخيخاط والاإالاإ

إ.³اظتهاصه اإلاهِب لفهم الىحي"

 ،مً زالٌ هظا اللٌى هجض ؤعوىن ًجٗل الٗلل جابٗا للىحي زاصما له

ٌغٌ الُغف ًٖ مياهت بظلً وخهغ مهمخه فلِ في فهم ؤخيامه وحٗالُمه،هإهه 

يلُف الكغعي التي جسالف وىهه مجغص جاب٘، و جمجُض اللغآن للٗلل الٗلل في الخ

ٖماٌ ٖلله و الخإمل والخضبغ في ؤؾغاع ةوصٖىجه في ؤهثر مً مىاؾبت لإلوؿان ب

ت، ،اليىن واهدكاف زباًاه وهظا جإمل الظاث ؤلاوؿاهُت وؤؾغاع الىفـ البكٍغ

ؤهه ـ خؿب حٗبحر  وؤفمً الاجخاف اللٌى بإن الٗلل في ؤلاؾالم هى مجغص جاب٘، 
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ل ال ٌؿمذ به الىحي اإلادُِ  ؤعوىن ـ :"ال ًجغئ ؤبضا ٖلى مباصعة ؤو ؾااٌ ؤو جإٍو

إ. ⁴بِىما الٗلل ال ًضعن قِئا بصعاوا صخُدا بال بطا اٖخمض ٖلى الضًً" ،بيل ش يء

في الىاك٘ ؤن ؤلاؾالم لم ًمى٘ الٗلل مً البدض في ؾاثغ الٗلىم ، لىىه وي٘ 

إ.هظا الٗلل ٖلى الؿحر الصخُذيىابِ ؤزالكُت حؿاٖض 

وفي مكغوٖه، هجض ؤعوىن  ًمّحز بحن الٗلل الضًني والٗلل الٗلمي مٗخبرا 

غي ؤهه مً  الًغوعيإمنهما مجاله  الٗالكت بُنهما ٖالكت ظضلُت، وليل الُىم  ٍو

ٖىض الخىى في مؿاثل الٗلم بلى ببغاػ ما ًدؿم به ول ٖلل مً اإلاىاكف واإلاىاهج 

خُض ًلٌى :" وبهما نهضف الُىم بلى ببغاػ ما ًدؿم به ول ٖلل مً  ،وكًاًاه

غق الاؾخضالٌ والخٗبحر ًٖ خلاثم ألامىع، هما اإلاىاكف واإلاىاهج  واإلالضماث َو

نهضف بلى جبُان ما ًيخج ًٖ ول واخض مً هظًً الٗللحن مً اوٗياؾاث واكُٗت ؤو 

له ويٗفه واهدالٌ هجاػاجه وجلضمه وجإزغه وفكبجُبُلُت ٖلى خُاة ؤلاوؿان وإ

كُمه ومظاهبه وهٓمه ومؿاُٖه الهاصفت بلى جدلُم الؿٗاصة والىجاة وؾاثغ 

إ.⁵اإلاُامذ"

، ظغاثُابمً زالٌ هظه الخلؿُماث للٗلل هجض ؤن ؤعوىن ٌٗخبره مفهىما 

ُف في مسخلف اإلاجاالث، ؾىاء منها الضًيُت ؤو ما  وهظه اإلاحزة ججٗله كابال للخْى

مً  ؤلاوؿاهُت واإلاماعؾاث الشلافُت والاًضًىلىظُت والٗلمُت.حٗلم منها بالىىاحي 

خي بًغوعة الىكفهظه اإلاىُللاث هاصي ؤعوىن  ًٖ هُفُت حكيل الٗلل  الخاٍع

 وهُفُت اقخغاله ٖىض بىاءه لخهىعاجه وؤوؿاكه اإلاٗغفُت ألٌو مغة، ؤلاؾالمي

ً،وهظا ومسخلف مماعؾاجه في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت بلى الىكذ الغاه

والضعاؾت الىلضًت ،صعاؾت قغوٍ نالخُت ول اإلاٗاعف التي ؤهخجها هظا الٗلل

إ.الجضًت والهاعمت ليل اإلاىعور ؤلاؾالمي مىظ ْهىع اللغآن بلى الُىم

اإلاخدىمت باإلادخىي اإلاٗغفي جىلُضا  واإلاباصتآلالُاث فُما ًسو ؤما 

فهي ـ في هٓغه ـ واخضة، واإلالهىص بظلً ؤن الٗلل ؤلاؾالمي اإلاٗانغ  وبهخاظا

ؾًُل  ٌُٗض بهخاط هفـ اإلادخىي التراسي الىالؾُيي بطا ؤبلى ٖلى جلً  آلالُاث 

وألاهٓمت اإلاٗغفُت اللاثمت ٖلى مبضؤ الالمٗلىلُت، ومً هىا هاصي بًغوعة ججاوػ 

هٓغجه بلى الترار ٖامت ؤو بلى ؤلابؿدُمي اإلاٗغفي لللغون الىؾُى ؤلاؾالمُت في 

في ؤزغي  جُبُم آلُاث ومىاهج ظضًضة ومً ظهت  ،"الىو الخإؾِس ي " اللغآن
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م بزتراق ؤَغ الثراث ملُت الخجاوػ جلً ـ خؿب ؤعوىن ـ جيىن ًٖ ٍَغ  كغاءجه، ٖو

لت عئٍخه للٗالم والىظىص ٍغ ، والخإؾِـ لٗلل  هلضي ظضًض كاصع ٖلى ججاوػ َو

بضاٖاث بآلُاجه ومىاهجه مً  هظا الٗلل ٌؿخمضبدُض  راسي،الىٓام ؤلاؾالمي الت

إ.في مغخلت الخلت ٖلى ججاوػ الخضازت الغغبُت اليافُت الٗلل الغغبي ولضًه اللضعة

 ،للٗلل ؤلاؾالمي جغجىؼ ٖلى ما ؤؾماه بالٗلل الىلضيوالضعاؾت الىلضًت 

سه»الظي ًىُلم مً ملىله ؤن  سُت مدضوصًتها «إليل ش يء جاٍع وليل مغخلت جاٍع

ٌإ«خؿب الىٓام اإلاٗغفي الؿاثض»اإلاٗغفُت  الفىغ  ،بط الٗلل الىلضي الظي ًداو

الخضازت »إؤؾماه ما جإؾِـ  هى الظي ؾِؿهم فيألاعوىوي وي٘ بٌٗ مالمده، 

ت إالٗللُت/ الفىٍغ التي ٌٗخبرها الىؾُلت ألاهثر هجاٖت وفٗالُت في بٖاصة الىٓغ «

ت الخىإػ بحن  الىلضي الكامل لإلؾالم، وهظا الٗلل ٌٗخمض ٖلى ما ؤؾماه بىٍٓغ

غ الىعي ؤلاؾالمي مً مبضؤ الؿُاظاث الضوغماثُت  ؿعى بلى جدٍغ الث، َو الخإٍو

ُمذ بلى الخٗغإ إ.⁶اإلافىغ فُه في الترار ؤلاؾالميف ٖلى ما ؤبٗض ًٖ صاثغة اإلاغللت ٍو

 ؾبُل لخدلُم طلً بال بؼخؼخت اللىاٖاث، وهيواٖخبر ؤعوىن ؤهه ال 

اؾترجُجُت تهضف بلى هلل الُلُيُاث ؤلاؾالمُت مً بَاعها الخللُضي بلى بَاع آزغ 

مىظىص في  ؤهثر مٗلىلُت، واإلالهىص باللىاٖاث ؤو الُلُيُاث ؤلاؾالمُت، ول ما هىإ

ؤما اإلالاعباث الجضًضة فخٗني ما جىنل ،ٖلل اإلاؿلم مً مؿلماث زابخت ومُللت

بلُه الغغب مً هخاثج خٌى كغاءتهم الجضًضة لىهىنهم اإلالضؾت ومسخلف 

إاإلاىاهج التي َبلىها.

اع اٖخمض ؤعوىن ٖلى آلُت الخفغ ألاعهُىلىجي التي اٖخمضها  وفي هظا ؤلَا

ي في ؤػمىت ِكاٌ فىوى في هلضه للٗلل الغغبم الفُلؿىف الفغوس ي مً كبل

" ـ خؿب حٗبحره: وكض اؾتهضف ؤعوىن مً زالٌ جُبُله لهظه آلالُتالخضازت، 

ت والاهلُاٖاث الشلافُت  اثف ؤلاًضًىلىظُت والخالٖباث اإلاٗىٍى ت الْى حٍٗغ

ُت ٖما وان مخهىعا ومٗاقا َُلت  والخىاكًاث الٗللُت التي حؿاهم في هٕؼ الكٖغ

إ.⁷عاصة ؤلالهُت اإلاخجلُت في الىحي"ابت ؤهه الخٗبحر اإلاىزىق ًٖ ؤلاإكغون بمش

ا وملخا مً ؤظل  ـ خؿب ؤعوىن ـ وبن آلُت الخفغإ ناعث ؤمغا يغوٍع

ت لؼعٕ  ت كىاٖت اإلاؿلم، فهي وبن لم جلضم له بظاباث نهاثُت فةنها يغوٍع ٖؼ ٖػ

لت التي فهم بها اإلاؿلمىن صًنهم  ـ  هي  في هٓغه ـ عوح الكً والىلض لضًه، فالٍُغ

كحر بلى طلً في كىله: ،ؾبب جسلفهم فلض سجىتهم صازل ؾُاط صوغماجي مغلم َو
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فالىعي ؤلاؾالمي بوغمـ في ؤهٓمت مٗغفُت عسخذ في ٖللُت اإلاالًحن اللىاهحن ..."

ش وؤلاوؿان،  ألازالكُت الفلهُت والُلُيُاث الىبري اإلادكيلت ًٖ الٗالم والخاٍع

لىن الفغصًت والجماُٖت وجشبذ مفهىم جللُضي فهاغذ قِئا فكِئا ؤهىإ الؿ

إ.⁸وؾاطط للىحي وولضث ٖلل بؾالمي كغوؾُي مىظ مئاث الؿىحن"

الخغوط مً طلً الؿُاط الضوغماجي  ـ خؿب ؤعوىن ـ وؤنبذ مً اإلالر

سُت ظضًضة مً مغاخل  اإلاغلم، وؤلاهسغاٍ في ؾُاق الٗىإلات همغخلت جاٍع

لتي ؾُُغث ٖلى هت بحن ؤهٓمت الخلُلت االفىغ،ظاءث لخفخذ  اإلاجاٌ ؤمام اإلالاعإ

ش  وؤزًٗذ ول هٓام إلاىهجُت الخفغ ألاعهُىلىجي الٗمُم مً البكغ ٖبر الخاٍع

ؤظل الىكف ًٖ البيُاث الخدخُت اإلاضفىهت التي اهبيذ ٖليها الخلاثم الؿُدُت 

وهظا ألامغ ًىُبم ٖلى ول ؤهٓمت الخلُلت بما فيها الىهىم اإلالضؾت  ،الٓاهغة

كحر بلى طلً في كىله: "... وهظه اإلاغة ال ًمىً اؾخصىاء ؤي هٓام مً ؤهٓمت  ولها، َو

فجمُ٘  ٖغض ي.ال، صهُىيإه بلهي مجزه وغحره بكغي ػاثل، ؤو الخلُلت بذجت ؤه

خ ي والخفغ ألاعهُىلىجي في الترازاث الضًيُت ؾىف جسً٘ إلاىهجُت الىلض الخاٍع

ماق. وبطا وان هىان هٓام للخلُلت ٌؿخدم الاإ ؾخصىاء فؿُجبر ال مدالت ٖلى ألٖا

ؤن ًجضص بُاهه وبغاهُىه وجإنُله بدؿب ما جلخًُه ٖىإلات الظهً البكغي وما 

إ.⁹ًهاخب طلً مً اإلاٗغفت اليىهُت الٗاإلاُت"

خؿب الخٗبحر  وبالخالي فالترار ؤلاؾالمي هغحره مً ؤهٓمت الخلُلت ـ

مُلب ـ  الفىوىي ـ ًجب ؤن ًسً٘ للخفغ ألاعوىلىجي، فهى ـ باليؿبت ألعوىنإ

ٕؼ مً الىاخُت الؿُاؾُت  ،ؤؾاس ي مً الىاخُت الٗللُت والفلؿفُت بال ؤهه مٖؼ

ماصام ٌٗمل ٖلى ازتراق ؤو  ،والشلافُت وزُحر مً الىاخُت الىفؿُت وؤلاظخماُٖت

اث واهتهان الغكابت( اإلادغماث Transgresseاهتهان ) ض  واإلامىٖى الاظخماُٖت التي جٍغ

فالالمفىغ فُه هى ¹°إ(.l’imposableؤن جبلي في صاثغة اإلاؿخدُل الخفىحر فُه) 

اإلامىٕى  ،اإلاىُلت الخاعظت ًٖ هُاق البدض والخفىحر، ؤو بمٗنى ؤهثر جدضًضا

همل "مً اإلا ـ:ٖلي خغب ـ خؿب حٗبحر الخفىحر فُه وبدشه، وجدكيل هظه اإلاىُلت

واإلاؿدبٗض واإلاُمىؽ وول مؿيىث ٖىه بىعي ؤو بغحر وعي. بنها جخٗلم بما ًمى٘ 

ت ٖلاثضًت، وجخٗلم زانت بما ًمخى٘ ٖلى الخفىحر في  الخفىحر فُه ألؾباب ؾلٍُى

ْل الٗلالهُاث اإلاؿُُغة وألاصواث اإلافهىمُت اللضًمت التي فلضث كضعتها ٖلى 

الخفىحر ًهبذ ممىىا ٖلله والخفىحر  الىكف وؤلاياءة. ولهظا فةن اإلامخى٘ ٖلى
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فُه في خاٌ جىؾٗذ الغئٍت واؾخسضمذ مىاهج وؤصواث ؤخضر وؤهثر فٗالُت. 

ىضما حغضو مىُلت اإلامخى٘  ٖلى خض حٗبحر ابً ؾِىا، ؤي خلال مً «إبلٗت بميان»ٖو

 لخالي وان غغى ؤعوىن في الخىى فيوبا. ¹¹خلٌى ؤلاميان هما هلٌى الُىم "

الالمفىغ فُه هى مٗالجت جلً اللًاًا التي َغخذ في اإلاغخلت ألاولى لإلؾالم 

وؤغللذ وؤنبذ مً اإلامىٕى الخىم فيها، زانت جلً اإلاخٗللت بالىحي، مشل 

والتي واهذ ـ في هٓغ ؤعوىن ـ  ،مؿإلت ) زلم اللغآن( التي هاككتها فغكت اإلاٗتزلت

ت وا م،  مىت وواٖضة لىنهاجدخىي ٖلى بمياهُت هٍٓغ وؤغللذ حٗغيذ للخدٍغ

اإلاىاككت خىلها ولم ًجغئ ؤي مؿلم ٖلى فخذ هظه اإلاىاككت التي ؤغللذ مىظ الف 

با إ.ؾىت جلٍغ

كغوٖه الىلضي: البدض والضعاؾت م وهظا بالًبِ ألاؾاؽ الظي بعجىؼ ٖلُه

الىلضًت إلاا هى ممىٕى الخفىحر فُه، فهى في هلضه للٗلل ؤلاؾالمي كام بالخفغ بلى 

مؿتهضفا ألانٌى والبضاًاث الخإؾِؿُت، ليي ًسًٗها للىلض، مبِىا هُف الٗمم 

ٖلي خغب ــ ٖلى هلض  ؤقاعإـ هما ىع ٖلى ؤعى الىاك٘ وهى ال ًلخهغظغث ألام

وال ًىخفي بخفىًُ ألاوؿاق الفلهُت واإلاىٓىماث الٗلاثضًت،  ،ألاخاصًض والخفاؾحر

ٌإ حي اللغآوي ؤو ي بلى الىإؤ ،بل ًخىغل في هلضه وجفىُىه ونىال بلى ألانل ألاو

له وكغاءجه مً ظضًض، الخضر اللغآوي ٖلى  ما ٌؿمُه ؤخُاها، فُلىم بخإٍو

ؤخضر اإلاىهجُاث والٗلالهُاث في اإلالاعبت والخدلُل مُٗضا  في طلًمؿخسضما 

ش . ¹²الىٓغ في مفهىم الىحي هفؿه في يىء ٖالكخه وجفاٖله م٘ الىاك٘ والخاٍع

بلى  ؾعىوبالخالي فةن مدمض ؤعوىن ومً زالٌ مداوالجه الىلضًت للٗلل ؤلاؾالمي 

الخىى في خلل مٗغفي وان مً اإلامىٕى الخىى فُه وحؿلُِ الًىء ٖلى 

إ.كًاًا وان مً اإلاخٗظع فخدها و البدض فيها

هظه بٌٗ ألامشلت ًٖ خًىع الٗلالهُت همُلب ؤؾاس ي لخدلُم النهًت  

ت التي حٗاوي منها اإلاجخمٗاث الٗغبُت وؤلاؾالموالخغوط مً ألاػمت  ُت، الخًاٍع

إ.كض ماعؾذ صوعها بىجاٖت في نهًت  اإلاجخمٗاث الغغبُتباٖخباعها ـ ؤي الٗلالهُت ـ 

ً الخضازُحن بالٗلل الغغبي والشلت في  وهظا ؤلازخُاع هاجج ًٖ بًمان اإلافىٍغ

إمىخجاجه وآلُاجه وجلىُاجه وىؾاثل فٗالت ونالخت
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ل وكغاءة الىهىم  في ول اإلاجاالثللخُبُم  والخسههاث بما في طلً مجاٌ جإٍو

إ.الضًيُت والىو اللغآوي ٖلى وظه الخهىم

لهظا ألامغ امخضاصاث مىهجُت ومىاكف بًضًىلىظُت فغيتها وكض وان 

اإلاىهجُت الجضًضة في الخٗامل م٘ ههىم الىحي، خُض جم جُبُم هظه اإلاىهجُت 

ت والاإ صون مغاٖاة  ٖلى الىو اللغآوي، ًضًىلىظُتالغغبُت بدمىلتها الفىٍغ

سُت للمجخمٗاث الغغبُت وال حؿلُِ الًىء ٖلى  ت والخاٍع للخهىنُت الخًاٍع

اثما بحن والتي ؤَغها طلً الهغإ الظي وان ك ْغوف وكإة الٗلالهُت في الغغب،

فغى ؾلُاهه  ما لبض ؤن اهخهى باهخهاع الٗلل، الظيالٗلل والىىِؿت، والظي 

واهذ مً  التي اإلاُاصًً بما في طلً مجاٌ كغاءة الىهىم الضًيُت، ٖلى ظمُ٘

لها لغظاٌ الىىِؿت، الٗلل، وؤنبدذ زايٗت لؿلُت  كبل جابٗت في كغاءتها وجإٍو

للضعاؾت مٗغيت  ناعثبدُض  هانفت الخلضٌـ ٖن يجالش  وان مً هخاثج طلً وإ

ت،وا ت طاتها التي  لىلض هغحرها مً الىهىم البكٍغ وجُبم ٖلُه اإلاىاهج الخفؿحًر

جُبم ٖلى بلُت الىهىم، زانت م٘ ْهىع فله اللغت الىالؾُيي واإلاىهج 

خي  إالىلضي في الالهىث.الخاٍع

 :رابعا

جإزغ الخضازُىن الٗغب بالٗلالهُت الغغبُت بيل كُمها وخمىلتها اإلاٗغفُت 

ل الىو اللغآوي، وإ إالخإزغ:  مٓاهغ هظا بحن مًوان وؤلاًضًىلىظُت في كغاءة وجإٍو

 :لىحيا تغير الىظرة إلىـ 1

وان مً هخاثج جإزغ الخضازُحن الٗغب بلُم الخضازت الغغبُت حغحر هٓغتهم بلى الىو 

فالغغب وبٗض ْهىع الٗلالهُت مالىا بلى بػالت نفت ، اللغآوي، وآلُاث كغاءجه

ووان مً هخاثج طلً  ،الخلضٌـ مً ههىنهم الضًيُت وؤزًٗىها لؿلُت الٗلل

إججاوػ جلً الىٓغة الغُبُت التي ـ في هٓغهم جسالف مُُٗاث الٗلم الخضًض .

ٗبر مدمض ؤعوىن ٖلى هظا الخُىع الظي خهل في كغاءة الغغب لىهىنهم  َو

الضًيُت بلىله: "وان ؤلانالح الظي كام به لىزغ في اللغن الؿاصؽ ٖكغ كض فغى 

تراف بدلىق الٗلل في الخفدو ا لخغ، وػٖٕؼ بظلً ألاؾخاطًت الٗلاثضًت الٖا

اع ألاهُىلىجي  التي واهذ جماعؾها الىىِؿت اليازىلُىُت، صون ؤن ًسغط ًٖ ؤلَا
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الخام بالىحي، زم ظاءث خغهت النهًت في الغغب ؤًًا ليي حٗمم هظه الخغهت 

ض مً اهدؿاب الٗلل خلىكه بلى خض الفهل بحن الفلؿفت  ؤلانالخُت، وجٍؼ

جفىغ اهُالكا مً الىاك٘ والٗلىم وبحن الشُىلىظُا التي ؤزظث  الاؾخلغاثُت التي

صزاٌ بٌٗ الخماؾً ٖلى مُُٗاث الىحي اإلاُبلت بجىخفي مىظ آلان فهاٖضا في 

ذ الخغهت بٗضثظ ٖلى هظا الىدى واقخضث ختى ونلىا  في خُاة اإلاامىحن...وحؿاٖع

اإلاٗانغة وجم الُىم بلى الٗلىم اإلاضٖىة صكُلت وبلى آزغ مىخجاث الخىىىلىظُا 

إ.¹³ل بُنها وبحن الشُىلىظُا نهاثُا."الفه

حغحر هٓغة الغغب بلى الىو اإلالضؽ الظي  بلى ؤعوىنإ وفي هظا اللٌى ٌكحرإ

ؤنبذ ًىٓغ بلُه في مغخلت يغبا مً يغوب الٗلم اللبلي والغُبي الظي ال ٌؿاًغ 

ؾلُخه زًاٖه للٗلل وإبوإ فُه، ججاوػ ٖاثم الغُبُت مما ؤصي بلى الٗلم الخضًض،

ت في  الفهل بحن الٗلمُت بمٗنى ؤهثر جدضًضا  مماعؾاجه ٖلُه، وإومىده وامل الخٍغ

إوالشُىلىظُا.

ؤعجبىا  ًوهفـ اإلاىكف هجضه ٖىض غحره مً الخضازُحن الٗغب الظً

ً ؾُُغجه ٖلى ول  باإلاياهت التي خط ي بها الٗلل في ؤػمىت الخضازت الغغبُت،ٖو

ظىاهب الخُاة بما في طلً الضًً، وهظا الاعجاب هلمؿه في الىشحر مً 

داتهم، وهمشاٌ ًٖ طلً ما ؤقاع بلُه خؿً خىفي في كىله:" وما ؤن خل  جهٍغ

ول نفاث هللا مً  اللغن الؿاب٘ ٖكغ ختى ؤنبذ الٗلل بلها، وؤُُٖذ له

الكُت والكمٌى والُلحن والهضق والاحؿاق. فلام بغفٌ ول مىعور، ولم  ؤلَا

ًلبل قِئا ٖلى ؤهه خم ما لم ًشبذ ؤهه هظلً، وياٖذ ؾلُت اللضًم، ال ألهه 

كضًم، بل ألهه مخبٕى بال هلض ؤو جمدُو، ووي٘ الىيىح والخمحز هملُاؽ 

ا ًلىص ب  لى الهىاب، صون الاؾخٗاهت  بىحي ؤوللهضق... وؤنبذ الٗلل هىعا فٍُغ

بؿلُت ؤو بمفىغ ُٖٓم ؾابم. وان ٖمل الٗلل يض الخغافت والىهم اللظًً 

مىٗان مً ونٌى الٗلل بلُه، ففي الالهىث جم اللًاء ٖلى  ٌغلفان الىاك٘، ٍو

آزغ ما جبلى مً الدكبُه والخجؿُم، واؾخُإ الٗلل بمفغصه الخىنل بلى 

..ؤنبذ الٗلل ؤؾاؽ الىحي، ووي٘ الضًً في خضوص الخىخُض الٗللي الخالو،.

التي واهذ  particularismeالٗلل وخضه هما فٗل واهِ، فًاٖذ الخهىنُت 

ت، وخل مدلها الكمٌى  جلترب في الىشحر مً ألاخُان مً الغغوع والٗىهٍغ
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universalisme  وبضٌ ؤن واهذ لضًىا ؤصًان زانت، ؤنبذ لضًىا  واخض قامل هى

بن ألاكىاٌ الؿابلت حكحر بلى ؤن مدمض ؤعوىن وخؿً خىفي  ¹⁴صًً الٗلل".

غ مىاكفهم اإلاانلت  وغحرهما مً عواص الفىغ الخضاسي الٗغبي ًىُللىن لخبًر

لفٗالُت الٗلل ونالخُاجه في ؤصاء مماعؾاجه ٖلى الىو اللغآوي واإلاىاصاة 

خي هجاػاث الٗلل الغغبي وكُم الخضازت الغغبُت وؾُاكها اببالٗلماهُت، مً  لخاٍع

إوالشلافي.         

ؤنبذ الٗلل في الفىغ الخضاسي الٗغبي بمشابت ألاصاة التي ًدخاط بليها 

ل هٗملُت ٖللُت،  الىحي، وؤن مٗىاه ـ ؤي الىحي ـ ال ًخدلم بال بٗملُت الخإٍو

وؤنبدذ الٗلماهُت الخل ألامشل لخجاوػ الخسلف الظي حِٗكه ألامت الٗغبُت 

ُٗي مدمض ؤ عوىن مشاال الضولت البىيهُت التي ٌٗخبرها صولت ٖلماهُت، ؤلاؾالمُت. َو

لٌى بإن ؤزظها بهظا اإلاىهج الٗلماوي ؤصي بلى جلضم  الٗلل الخالض،ألهه اإلاملىت ٍو

الىخُضة اللاصعة ٖلى بهخاط مٗغفت صخُدت  واللاصعة ٖلى مهالخت ؤلاوؿان م٘ 

للٗلماهُت في وهإن ؤعوىن هىا ًبدض ًٖ ؤنٌى .5¹نإاليىإفي   هفؿه، ومىيٗه

ُت ٖلى آعاثه اإلاُالبت بخدلُم الٗلماهُت،  ش ؤلاؾالمي لًُفي نفت الكٖغ الخاٍع

كف اإلاٗتزلت وجمجُضهم امىإهما هجضه ٌؿخضٌ في الىشحر مً نفداث هخبه ب

، الظي اؾخُإ بمفغصه الخىنل بلى الخىخُض الٗللي الخالو وجهىع هللا للٗلل

إحكاعن الاوؿان في ش يء. ٖلى ؤهه طاث زالهت لها نفاث مُللت، والإ

 .عقلىته و ـ عسل الىحي من إطاره العام 2

وان مً هخاثج جبني الٗلالهُت الغغبُت مً كبل الخضازُحن الٗغب الضٖىة 

ؤزىاء صعاؾخه، بلى ٌٖؼ الىحي ًٖ بَاعه الضًني الٗام وججاوػ بٗضه الغوحي والغُبي 

م بحن الٓاهغة اللغآهُت والٓاهغة  وهظا ًجٗل الىو  ،ؤلاؾالمُتبمٗنى آزغ الخفٍغ

إ.اللغآوي كابال للضعاؾت وجُبم ٖلُه اإلاىاهج التي ؤفغػها الٗلل الغغبي الخضًض

م مفىغي ٖهغ ألاهىاع في  فاإلافىغون الخضازُىن ؤعاصوا ؤن ٌؿليىا ٍَغ

م بحن الٓاهغة اليهىصًت واإلاؿُدُت، وهُف الٓاهغة الخىعاجُت وؤلاهجُلُت وإ الخفٍغ

ٖاصة كغاءتها بًٖ الىهىم اإلالضؾت وإخلضٌـ هالت ال اؾخُإ هاالء بػالت

وبالخالي عؤوا ؤن هظا ما ًيبػي اللُام به مً ؤظل جدلُم كغاءة  بإؾالُب خضًشت

م ،خُض  ُت لللغآن الىٍغ مدمض ؤعوىن ؤهه ومً ؤظل بلىعة مياهت  عؤيمىيٖى
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ت  ت جفؿحًر مٗغفُت ؤهثر احؿاٖا وؤقض مخاهت وصخت صازل مىٓىع ًاؾـ لىٍٓغ

للٓاهغة الضًيُت، ًيبػي ؤن هً٘ الٗلل الضًني مىي٘ صعاؾت وهلض، وهظه 

م اؾخسضام ول مهاصع اإلاٗلىلُت والخفىح ر التي جلضمها لىا الضعاؾت جخم ًٖ ٍَغ

مً الىٓام الفىغي مً ؤظل ػخؼخت بقيالُت الىحي  جخم٘واإلاٖلىم ؤلاوؿان 

ل لضوغماثُت، بلى فًاءاث الخدلُل اإلاىك٘ ؤلابؿخمىلىجي الخام بالغوح وا والخإٍو

إ¹⁶.ؾخُالعي الجضًض اإلاىبشم خضًشاالتي ًفخخدها آلان الٗلل الاإ

دت ألعوىن إلاماعؾت الىلض ٖلى ما ؤؾماه  وهظا اللٌى هى صٖىة نٍغ

كغاءة الىحي كغاءة ظضًضة وفم ؤَغ مىهجُت   ختى ًهبذ كاصعا ٖللٗلل الضًني با

ؼله ًٖ بَاعه الضًني الٗام و ججاوػ نفت الغُبُت فُه بالٗلل  هى ًلهضوإ ،ٖو

وهى ٖلل ناٖض ظضًض ًيخلض ججغبت  ،الاؾخُالعي الجضًض ٖلل ما بٗض الخضازت

يخلض مؿاع الخضازت مً زالٌ جفدهه الىلضي ليل  ألاهٓمت الٗلٌى الؿابلت، ٍو

ٗمم في الىاك٘ جلً  ،اإلاٗغفُت ىؾ٘ َو وهظا الٗلل ظاء لُخجاوػ ول ما ؾبم ٍو

غ في ؤوعبا الغغبُت مىظ اللغن  ت التي كاصها ٖلل الخىٍى ٍغ ،بهه م81اإلاٗغفت الخدٍغ

لُت التي واهذ ؾاثضة والتي ال  ًىفهل ؤو ًدضر اللُُٗت م٘ اإلاىاكف اإلاُخافحًز

إ.¹⁷يالٗلل الٗلمي والٗلل الضًن جؼاٌ مؿخمغة في بكامت الخًاص بحن

ُف  ولخدلُم ٖملُت الىلض جلً،عآي الخضازُىن الٗغب يغوعة جْى

مىاهج ٖلىم ألاصًان اإلاخبٗت في جدلُل وهلض الىخب اإلالضؾت والخىعاة وألاهاظُل 

ً اإلالاعهت ؤؾاؽ الفهم ـ خؿب حٗبحر مدمض  ٖلى الضعاؾاث اللغآهُت، مٗخبًر

خي للىخب اإلالضؾت، الٗلىمهظه  ومً بحنؤعوىن ـ  ش ألاصًان :الىلض الخاٍع وجاٍع

خي للىخب اإلالضؾت:خؿً خىفُفي كىله:" ماوكض ٖغفهاإلالاعن،  هى  الىلض الخاٍع

الٗلم الظي وكإ في الٗهغ الخضًض ٖلى ًض ؾبِىىػا وعٍدكاعص ؾُمىن وؾاع فُه 

لماء الىلض البروحؿخاهذ  غ في اللغن الشامً ٖكغ ٖو في اللغن فالؾفت الخىٍى

ً مً ؤظل جدب٘ وكإة ا لخاؾ٘ ٖكغ، واإلاجضصون اليازىلًُ  في اللغن الٗكٍغ

ش الىو وجُىعه واٖخباعه حٗبحرا ًٖ ٖلاثض الجماٖاث اإلاؿُدُت ألاولى.  ؤما جاٍع

ألاصًان اإلالاعن فهى الٗلم الظي ًداٌو صعاؾت ول الٓىاهغ الضًيُت صعاؾت 

واإلاىظىصاث ياع اإلاُلم اظخماُٖت مدًت، مشل ْاهغة الخلضٌـ ؤو الٗباصة ؤو ؤف

ت، وهظلً صعاؾت ألاؾاَحر اإلالاعهت، والٗشىع ٖلى ؤبيُتها الىفؿُت التي جيخج  الٗلٍى
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اٖخبر خؿً خىفي مً هىا وإ.¹⁸"ؤؾاَحر مدكابهت ٖىض مسخلف الكٗىب والضًاهاث

هىمىطط  جإزظؤن اإلاىاهج التي جُبلها هظه الٗلىم ٖلى الضًً هي التي ًمىً ؤن 

الضعاؾاث الضًيُت الخللُضًت  وفي اإلالابل ًجب ججاوػجلً لضعاؾت زغاجىا اللضًم، 

ًٖ الصخهُاث والٗلاثض ؤو الُلىؽ التي ٌغلب ٖليها َاب٘ الفسغ باإلااض ي 

تزاػ بالؿلف سُت  وهظا بالًبِ .والٖا ما ؤعاصه مدمض ؤعوىن في كغاءجه الخاٍع

م والخضًض لإلؾالم والىهىم الخإؾِؿُت له ؤي اللغآ إن الىٍغ

خي  والخضًض الىبىيإ الكٍغف، خُض ؤعاص ؤن ًُبم مىهج الىلض الخاٍع

ٖلى هاجه الىهىم هما َبم ٖلى الىخب اإلالضؾت في ؤوعبا،وكض اؾخلهم هظه 

ًٖ ألاهاظُل، وكض  D .raussألافياع مً زالٌ كغاءجه إلاالفاث صاهُِل عوؽ 

ؤعجب بخجغبخه ونغح بظلً في كىله:"ؤال ًمىً ؤن هفٗل قِئا مكابها فُما 

م؟ وما هي الىدُجت التي ؾيخىنل بليها بطا ما كاعها بحن  ًسو اللغآن الىٍغ

لت؟  إ.¹⁹ألاهجُل واللغآن بهظه الٍُغ

ً ٖضم اهخمامهم بالىلض  ُٗب ؤعوىن ٖلى الباخشحن الٗغب اإلاٗانٍغ َو

خي ضم اجباٖهم مىهجُت الغغب في حٗاملهم م٘  ،للىو اإلالضؽ الخاٍع ههىنهم، ٖو

هما ٌُٗب ٖلى مفىغي النهًت وىنهم لم ًخجغئوا ٖلى اللُام بضعاؾت هلضًت 

ً الغغب في نغاٖهم به  للضًً مشل ما كام هم لألفياع رإجفؿحوإللىهىىث اإلافىٍغ

ًضزلىا في لم  ـ في هٓغه ـ اإلاؿلمحنً الٗغب فاإلافىٍغ ،الخاَئالجامضة والىعي 

ت  طوإنغإ  ت ألانٌى آلاهُت واإلاغخلُت والضهٍُى ؤهمُت جظهغ مً ؤظل حٍٗغ

ٗت إ.وال بةهجاػ جُىلىظُا بؾالمُت مالثمت للغوح الٗلمُت الجضًضة،للكَغ

ٗخبر ٖلي خغب ؤن اللغاءة الىلضًت التي هاصي بها ؤعوىن حٗخبر هبضاًت  َو

وهي لِؿذ  للغآوي في الفىغ الٗغبي اإلاٗانغ،فٗلُت  إلاماعؾت الىلض ٖلى الىو ا

كغاءة  هلضًت بًضًىلىظُت، بل اؾخٗاصة هلضًت، ولىً مً مىٓىع ؤهُىلىجي، ؤي 

إ.²°بىنفه ًخيلم ٖلى ألاخىاٌ اللهىي للىي٘ البكغي.."

م بخضي الخُىاث  وبالخالي واهذ الضعاؾت الىلضًت لللغآن الىٍغ

ؼله ًٖ ألاؾاؾُت التي اهخهجها الخُاب الخضاسي  الٗغبي مً ؤظل ٖللىت الىحي ٖو

اث الىلضًت والفلؿفُت الجضًضة  بَاعه الٗام، وكض اؾخٗاهىا في طلً  بيل الىٍٓغ

لي والخفغي  والاججاهاث الجضًضة في الىلض ألاصبي واإلاىهج البيُىي والخإٍو
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والخفىُيي وجدلُل الخُاب.. وغحرها، غحر مىترزحن ـ خؿب حٗبحر َه ٖبض الغخمان 

اث وال بخجاوػ بًٗها لبٌٗ،وال بإفٌى بًٗهاـ بمأالإ  هما َبلىا ،ث جلً الىٍٓغ

شمسخلف مىاهج ٖلىم ؤلاوؿان واإلاجخم٘  لم الخاٍع  ،واللؿاهُاث والؿُمُاثُاث ٖو

لم ؤلاهاؾت لم الىفـ في كغاءتهم للىو اللغآوي.   ..وغحرهاٖو إٖو

إوربطه بالىاقع. عن القرآن الكريم صفة التعاليإزالة ـ 3

ت ماصًت واإلاىاهج اإلاؿخسضمت فيها مىاهج ويُٗت  الخضازت بىنفها هٖؼ

ماصًت ؤًًا فةن هخاثجها آلذ بلى اللٌى بةلغاء اإلالضؽ، وماصام الخُاب الخضاسي 

الٗغبي جإزغ بالخضازت الغغبُت وبؾخىعص مىاهجها فيان مً الُبُعي ؤن ًلػي نفت 

بةلغاء اللضاؾت ًٖ  .وججضع ؤلاقاعة هىا ؤن  اإلالهىصاللضاؾت ٖلى الىو اللغآوي

م ٖىض الخضازُحن الٗغبي الل ال حٗني اهياع ؤنله الغُبي ؤو الًُٗ في غآن الىٍغ

صخخه وىحي، وبهما الىٓغ بلُه هىو غحر مخٗالي ًٖ الىاك٘، ختى ًخدلم فهمه 

برع الخضازُىن الٗغب مىكفهم هظا بإن نفت الخلضٌـ ناعث غحر  اإلاىيىعي. ٍو

غة بالٗلم وملىالث مالثمت للخًاعة الخضًشت التي مىاهجه، ومً  ىه ؤنبدذ مَا

و هما ؾماه البٗض الٗخُم  ؤهظا اإلاىُلم عؤي مدمض ؤعوىن ؤن الخلضٌـ 

حؿخسضمه )ؤو ججِكه( الخغواث ألانىلُت، يض الخًاعة  الخضًشت التي ؤَلم 

خًاعة هٕؼ  ؤو يض ٖليها بؾم خًاعة هٕؼ السخغ ؤو الفخىت ًٖ وظه الٗالم،

اث الىاك٘ ء ؤوالخلضٌـ ًٖ ألاقُا إ. ²¹خًاعة الؿُُغة الٗلمُت ٖلى ظمُ٘ مؿخٍى

ش، والخُاب الخضاسي ًىىغ  ومً ظهت ؤزغي فاللضاؾت مخٗالُت ٖلى اإلااصًت والخاٍع

ٗخبر الىو الضًني ه ش، َو لػي ول ما هى مخٗاٌ ًٖ الخاٍع غحره مً ألاقُاء وك٘ في ٍو

ش  سُت .الخاٍع إوجدىمه قغوٍ جاٍع

لي اللغاءاث الخضازُت ا ججاوػث وبالخالي فلض لىظىص الغُبي واإلاُخافحًز

خي فالىظىص وكالذ بىظىصه الؼماوي واإلاياوي  زىاء صعاؾخه،ؤاللغآوي للىو  والخاٍع

لُ مياهُت الفهم الٗلمي لٓاهغة الىو، ألن بٌُٗم  ـ ؤصخابها في هٓغإـ اإلاُخافحًز

خايغا ٖىض هظا اإلاىكف هجضه  الىالم اإلالضؽ ال ًمىً الخٗامل مٗه ٖلمُا.

ففي كغاءجه للىو اللغآوي هجضه ٌٗلم ٖلى ولمت كغآن بلىله :"بن هظه ، ؤعوىنإ

ت  اليلمت مصخىهت بلى ؤكص ى خض بالٗمل الالهىحي واإلاماعؾت الُلؿُت ـ الكٗاثٍغ

ؤلاؾالمُت اإلاؿخمغة مىظ مئاث الؿىحن بلى صعظت ًهٗب اؾخسضامها هما هي، فهي 
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اث مً اإلاٗنى والضاللت  جدخاط بلى جفىًُ مؿبم مً ؤظل الىكف ًٖ مؿخٍى

واهذ كض َمؿذ وهخبذ ووؿِذ مً كبل الترار الخلىي الىعٕ، هما مً كبل 

إ²²اإلاىهجُت الفُلىلىظُت الىهاهُت ؤو اإلاغغكت في بلتزامها بدغفُت الىو."

اإلافاهُمي  وكض اوٗىؿذ هظه الخانُت ـ ؤي بػالت الخلضٌـ ـ ٖلى بيُت الجهاػإ

فىن مفاهُم مغاًغة إلاا هى ف للفىغ الخضاسي الٗغبي هاع اإلافىغون الخضازُىن ًْى

فها ؤعوىن في ملابل ولمت  مخٗاعف ٖلُه في الشلافت ؤلاؾالمُت، هخلً التي  ْو

الٓاهغة   الخُاب الىبىي،الىو الغؾمي اإلاغلم، اللغآن مشل: الخضر اللغآوي،

ُفه لهظه الدؿمُاث بلىله:" بن  برع ؤعوىن جْى في مً هضاللغآهُت .. وغحرها، ٍو

اإلاهُلخاث الجضًضة هى ؤقيلت ول اإلافاهُم والخهىعاث اإلاىعوزت بزترإ هظه 

ًٖ الفىغ ؤلاؾالمي في مغخلخُه الىالؾُىُت والؿيىالؾدُىُت، هظه اإلافاهُم 

والخهىعاث التي هللذ مً كبل ؤلاؾدكغاق هما هي بلى اللغاث ألاوعبُت ؤكهض 

إ.²³بإنهم لم ًلىمىا بإي جفىًُ هلضي لها"

 :الىص القرآوي هص لغىي و مىتج ثقافي اعتبار ـ  4

 ىٓغ بلى الىومً بحن مٓاهغ ٖللىت الىحي ٖىض عواص الخضازت الٗغبُت ال

ا وإ باٖخباعهاللغآوي  ْاهغة زلافُت زايٗت في حكيلها بلى ْغوف ػماهُت هها لغٍى

سُت وزلافُت، بمٗنى ؤهه مً مفغػاث الىاك٘، وهى ـ في  ومياهُت وقغوٍ جاٍع

م الٗلل البكغي، وجبٗا لظلً هٓغهم ـ  غحر ممىً الخدلم والفهم بال ًٖ ٍَغ

َه ٖبض الغخمان ـ مجغص هو جم اهخاظه   ٖلى خض حٗبحرإًهبذ الىو اللغآوي  ـ 

وفلا إلالخًُاث الشلافت التي جيخمي بليها لغخه، وال ًمىً ؤن ًفؿغ بال بالغظٕى بلى 

م باإلاُلم بلى عجبت الخٗلم بدُض ًجٌز مً عجبت الخٗل هظا اإلاجاٌ الشلافي الخام

وطهغ َه ٖبض الغخمان بًٗا مً الٗملُاث  اإلاىهجُت التي اهخهجها .²⁴ باليؿبي"

مشل خظفهم لٗباعاث الخُٗٓم اإلافىغون الخضازُىن للىنٌى بلى هظا الهضف، 

تهم في عجبت الاؾدكهاص بحن الىالم  مت ..الخ، وحؿٍى م وآلاًت الىٍغ واللغآن الىٍغ

ؤلالهي والىالم الاوؿاوي، والجم٘ بحن آلاًاث اللغآهُت وؤكىاٌ الباخشحن غحر 

اث مسخلفت في الخُاب  م بحن مؿخٍى م  ،ؤلالهياإلاؿلمحن، بيافت بلى الخفٍغ والخفٍغ

ل ؤو الىحي واإلاصخف، واللغآن واإلاصخف،ؤو بحن اللغآن بحن الىحي  والخجًز

الكفىي واإلاىخىب ؤو بحن الىحي في اللىح اإلادفّى والىحي في اللؿان 
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اصي جُبُم هظه الٗملُاث اإلاىهجُت الخإوؿُت.²⁵الٗغبي ـ خؿب حٗبحر َه ٖبض  ٍو

ا هغحره مً الىهىم الغخمان ـ ترجب ٖ،بلى ظٗل الىو اللغآوي هها لغٍى ً ٍو

ت بحن  ت الىٓغ بلى الىو هظه اإلامازلت اللغٍى الىو اللغآوي والىهىم البكٍغ

وهظا  ،هخاظه وفلا إلالخًُاث الشلافت التي جيخمي بليها لغخهباللغآوي هىو جم 

ض للىو اللغآوي خُض ًهفه  بإهه بالًبِ ما هجضه في حٍٗغف ههغ خامض ؤبى ٍػ

في خلُلخه مىخج زلافي ، وهى ²⁶شل في الشلافت الٗغبُت هها مدىعٍاهو لغىي ًم

ً ٖاما،  ض ٖلى ٖكٍغ لهض بيلمتحكيل في الىاك٘ والشلافت زالٌ فترة جٍؼ إٍو

 هاإلاخٗحن في الىاك٘ والشلافت بلُ٘ الىٓغ ًٖ ؤي وظىص ؾابم لوظىصه «إحكيل »

إ.7²في الٗلم ؤلاالهي ؤو اللىح اإلادفّى

وبزباث  ،مً هخاثج طلً  ججاوػ البٗض الغُبي للىحي اللغآوي وانوإ

خه ويم مدخىاه بلى بلُت الٗىانغ اإلاكيلت لبيُت  ،وبزًاٖه للىاك٘ ،صهٍُى

الشلافت الٗغبُت، وكغاءجه بىفـ اإلاىاهج التي جلغؤ بها الىهىم ألاصبُت والشلافُت، 

ت فهي جيخمي بلى  ض ــ ههىم لغٍى فما صامذ  الىهىم الضًيُت ــ هما ًظهب ؤبى ٍػ

بلا للىاهحن جلً الشلافت التي حٗض اللغت هٓامها بيُت زلافُت مدضصة جم بهخاظها َ

الضاللي اإلاغهؼي، وجبٗا لظلً فهظا الىو ختى ًفهم ًجب ؤن ًسً٘ لخُبُلاث 

إاإلاىهج اللغىي وألالؿني.

وهظا اإلاىكف هجضه ٖىض خؿً خىفي الظي اٖخبر الىو اللغآوي ٖباعة 

ت ال ًمىً صعاؾتها بمٌٗؼ ًٖ الىاك٘ الظي حكيلذ فُه، مً ؤ ظل الخٗغف لغٍى

سُت لدكيلها،  وهلمـ طلً في كىله ٖلى الخهىنُاث الىاكُٗت والٓغوف الخاٍع

ت جهىع الىاك٘ وال جيىن  :"الىو لِـ واكٗا بل مجغص هو، والىو ٖباعة لغٍى

بضًال ٖىه، والدجت ال جيىن بال ؤنلُت، وبالخالي ال ًيىن الىو حجت صون الغظٕى 

إ.²⁸بلى ؤنله في الىاك٘" 

كغح ٖلي خغإ ب مبرعاث اللغاءاث الخضازُت في بػالت نفت الخلضٌـ َو

سُت  ًٖ الىحي اللغآوي مكحرا بلى ؤن اإلافىغ الخضاسي ًداٌو كغاءة الىو كغاءة جاٍع

ٌ ت ؤؾُىعٍت ، ولهظا فهى ٌسخغ ول هاؾىجُت ال كغاءة الهىجُ ظهضه في جلٍى

،          مفهىم الىو وىحي مفاعق مىظىص ٖلى هدى ؤػلي زُي في اللىح اإلادفّى

كيل وزبا ٖلُه وججاوػا ى همُٗ ؤو  مفغوى بلىة بلهُت ٌؿبم الىاك٘ َو
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للىاهِىه، لُدل مدله مفهىم آزغ كىامه ؤن اللغآن هو لغىي ومىخج زلافي 

اهُلم مً خضوص مفاهُم الىاك٘، وهى مغجبِ ؤقض ؤلاعجباٍ باللغت التي نُغ بها 

إ.²⁹وبالىٓام الشلافي الظي حكيل به وؤؾهم في حكىُله

ٖلى  اللغاءة اإلاٗانغة بحن الىو اللغآوي والخُاب اللغآوي،هما جمحز 

ؤؾاؽ ؤن الىو اللغآوي هى الىو الكفىي ؤما الخُاب اللغآوي فهى اإلاضون في 

الىو  التي جفغق بحناللؿاهُاث الخضًشت ،  وان جدذ جإزحرإ اإلاصخف، وهظا الخمُحزإ

إ.الكفىي والىو اإلاىخىب

 زلافُتْاهغة إي ًضعؽ ه الخضازُتفي اللغاءة  ناع الىحيماؾبم  وبىاء ٖلى

سُت  ً  ،لها نلت بالىاك٘ الظي ؤهخجهاجاٍع وهظا  هاجج ال مدالت ًٖ جإزغ  اإلافىٍغ

ً باإلاىاهج التي ؤفغػها الٗلل الغغبي في كغاءجه للىهىم  الٗغب اإلاٗانٍغ

إ.اإلالضؾت 

 رؤية هقدًة:خامسا : 

سُت اعجبِ بفٗل  اللغاءة التي جمشل بن الىو اللغآوي ٖبر مؿحرجه الخاٍع

لهظه  وبالٗلل ؤلاوؿاوي هإصاة وؾُلت الؾخمغاع الخىانل بحن الىحي والىاك٘،

اللغاءة، والخضًض ًٖ الٗلل ؤلاوؿاوي ًدُلىا بلى اللٌى بخٗضص اللغاءاث واإلاىاهج 

اث الفهم وآفاق الخللي وازخالف الغئي وازخالف ػواًا  ،والاظتهاصاث ومؿخٍى

ؾُاصي بالًغوعة بلى ازخالف اإلاًمىن اإلاٗغفي اإلالغوء ن خُض اإلاىهج  اللغاءة م

ؤو جامت للىو  ًمىً الخضًض ًٖ كغاءة واملتبىنفه جابٗا لها، وبالخالي ال 

اللغآوي، ألن وظىص هظه اللغاءة ؾُاصي خخما بلى حُُٗل فٗالُت اللغاءة، هما ؤهه 

م ًضٖى بلى الخضبغ وبٖماٌ الٗلل في و مسالف إلابضؤ ل ػمان ؤن اللغآن الىٍغ

إوميان، وؤن صالالجه ال ًمىً ؤن حؿدىفض ختى م٘ حٗضص اللغاءاث.

وبالخالي فاللغاءة هي ٖملُت مخجضصة وكاثمت ٖلى ؤلابضإ، زانت بطا حٗلم ألامغ 

م، الظي ٌؿخىظب فهمه بىو ا وجفؿحره ججضص فٗل اللغاءة ٖبر حغحر للغآن الىٍغ

سُت وآفاكها اإلاٗغفُت، ألهه  عؾالت ٖاإلاُت مىظهت ليل البكغ في ول الهحروعة الخاٍع

ومً هظا اإلاىُلم فةن اللغاءاث التي حٗغيذ للىو اللغآوي، ؾىاء  ،ػمان وميان
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بوؿاهُت، ال  ًمىً ؤن جبلغ صعظت بظتهاصاث  منها الخللُضًت ؤو اإلاٗانغة جبلى

إ. الٗلمُت اإلاُللت

ىض خضًصىا ًٖ الضعاؾاث اإلاٗانغة فهي جبلى مجغص ملترخاث ؤو مداوالث  ٖو

مً خُض ؤنها ؾاهمذ في نحروعة فٗل ال جبلغ صعظت الٗلمُت، لها اًجابُاتها ؤولُت 

ؾدىُاق الىو اللغآوي، لىنها في هفـ بلغاءة مً زالٌ مىانلتها لٗملُت ال

ُاب اإلاىهجُت، وان ؾببها الغثِس ي ـ هما   الىكذ  وكٗذ في الىشحر مً اإلاؼالم وألٖا

لت بؾلاَُت ال جغاعي  إلاباصتُلها ؤوعصها ـ جُب الٗلالهُت والخضازت الغغبُت بٍُغ

م، مما ٖغيها للىشحر مً ؤلاهخلاصاث مً كبل الٗضًض مً زهىنُت ال لغآن الىٍغ

ً ٖلى عؤؾهم َه ٖبض الغخمان، الظي كام بضعاؾت  ً الٗغب اإلاٗانٍغ اإلافىٍغ

 واإلاىهجُاث التي اجبٗتها وؤهضافها، لألَغ الٗامت التي جإؾؿذ ٖليها هظه اللغاءاث

إما جغجب ٖنها .وإ

 سادسا :

ؤَلم َه ٖبض الغخمان ٖلى ٖللىت الىحي التي هاصي بها الخضازُىن الٗغب فلض 

خمشل واٖخبر ؤن هضفها ألاؾاس ي هى اؾم زُت الخٗلُل،  هظا عف٘ ٖاثم الغُبُت ٍو

إاإلاخبٗت اإلاىهجُت ، وواهذ الٗاثم في اٖخلاص ؤن اللغآن وحي وعص مً ٖالم الغُب

هي الخٗامل م٘ آلاًاث اللغآهُت بيل وؾاثل الىٓغ والبدض التي جىفغها طلً في 

اث الخضًشت" إ.³°اإلاىهجُاث والىٍٓغ

ت مً الىخاثجاٖخبر ؤن هظا ألامغ جترجب ٖلُه وإ التي ٌٗخبرها زُحرة هظهغ  مجمٖى

إمنها:

اإلاخضاٌو واإلاىعور ًٖ الخهىع الضًني الخللُضي واؾدبضاله  ـ حغُحر مفهىم الىحيأ 

لي ٌؿىغه الٗلل، بدُض ًهغف ٖىه ماال ٌٗلل مً ألازباع ٖلى  بمفهىم جإٍو

ؤؾاؽ ؤنها ؤؾاَحر غابغة، هما ًهغف ٖىه ماال ٌٗلل مً الٗباصاث ٖلى ؤؾاؽ 

إ.ؤنها َلىؽ ظامضة

اجه وعصث ـ ٖضم احؿاق الىو اللغآوي ب ، بمٗنى ؤن ؾىع اللغآن و آًاجه ومىيٖى

بترجِب ًسلى مً الاحؿاق اإلاىُلي، وهظا ًفط ي بلى جىاكًاث في فهم اإلالانض 

خي.  إومً الاحؿاق الخاٍع
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ٖلى ألاصلت والبراهحن، بمٗنى ؤن الٗلل الظي  ـ غلبت الاؾخٗاعة في الىو اللغآوي ج

ُىعي مىه بلى الٗلل الاؾخضاللي ًيبني ٖلُه هظا الىو هى ؤكغب بلى الٗلل ألاؾ

إاإلاىُلي، هٓغا بلى ؤن بصعاواجه الٗللُت ال جىفهل ًٖ الخُاٌ والىظضان. 

سُت ٖلى ؤنها َىع مً ججاوػ آلاًاث الهاصمت للٗلل ـ د ، واٖخباعها قىاهض جاٍع

إ.³¹هَىاع الىعي الاوؿاوي جم ججاوػإؤ

بلى الٗلل  اجلً الضعاؾاث الخضازُت لم جمحز في هٓغتهومً ظهت ؤزغي 

ن  ٌٗبر ٖما جيخجه  )بحن الٗلل اإلايّىِّن ) وكاٍ طهني ًلىم به الفىغ( والٗلل اإلايىَّ

ُلُت وكغاثُت جيخمي بلى الٗلل الشاوي  الشلافت في الٗلل(، فاجبٗخألُاث هحرمُىَى

ش والخًاعة اإلاغجبُت بالغغب،  الظاحي الظي ًستزن زهىنُاث الشلافت والخاٍع

ئت وال جمخلً ؤصواث  ألامغ الظي ٌٗني ؤن هظه اإلاىاهج الٗللُت لِؿذ بٍغ

ُت ا ٖلضًا وجىظيها فلؿفُا مىيٖى ًضًىلىظُا، ٌغىم بُٗضا في ب،بل بن لها مجٖز

ٓل هظا اإلاجٕز مالػما لها  البيُت الٗمُلت، فال ًٓهغ بال بٗض الخضبغ والخمدُو، ٍو

ٖلى  بٗض هجغتها بلى بالص اإلاؿلمحن ختى بطا قٕغ اإلاعجبىن بها في جُبُلها

ؼصاص ألامغ ؾىءا خُىما ًخٗلم ألامغ بالىو  الىهىم ؤلاؾالمُت باهذ ُٖىبها، ٍو

إ.³²اللغآوي

التي جغجبذ ًٖ مىاصاة الخضازُىن  ةواهذ جلً بٌٗ ؤلاهؼالكاث الخُحرإ

جماما في  واجبإ مىاهج ؤهخجها الٗلل الغغبي الظي ًسخلف ،الٗغب بٗللىت الىحي

ً اإلاٗغوف ؤن ؤي مىهج ًيكإ جدذ ْغوف ؾُاق حكيله ًٖ الٗلل ؤلاؾالمي، فم

 هظا ألامغ ٖلى اإلاىاهج الغغبُت وبةؾلاٍمُٗىت جمليها خالت اإلاجخم٘ في فترة ما، 

هجضها كض وكإث لًغوعة اكخًتها خالت  زانت ما حٗلم منها بلغاءة الىهىم،

ة جماما ًٖ ْغوف اإلاجخم٘ اإلاجخم٘ الغغبي آهظان، والظي ٖاف ْغوف مغاًغإ

وبن ٖغف هى آلازغ مكاول فةنها بالخإهُض طاث َبُٗت ؤزغي، فةطا  الاؾالمي الظي

ىا منها خم الىناًت في  وان مفىغو ؤوعبا كض  زاعوا ٖلى الىىِؿت وهُمىتها واهتٖز

ُت ماعؾذ  ٖالكتهم باإلهجُل، فةهه لم جىظض في اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي ؤي ؾلُت قٖغ

اإلاجخم٘ الغغبي، لظلً  وناًتها وهُمىتها باؾم اللغآن بىفـ الهفت التي قهضها

سُت  فةهه مً غحر اإلاىُلي بؾلاٍ مىاهج بدمىلتها اإلاٗغفُت والاًضًىلىظُت والخاٍع
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ٖلى الىو اللغآوي الظي ًسخلف ًٖ الىهىم الضًيُت الغغبُت مً خُض اإلااهُت 

إوالُبُٗت.

ومً ظهت ؤزغي فةن ؤغلب جلً اإلاىاهج الغغبُت جإؾؿذ في يىء كغاءة 

ت، زم في مغخلت الخلت جمذ بها كغاءة الىو  ؤلاهجُلي  ت ههىم بكٍغ مجمٖى

والخىعاحي، وجُبُلها في كغاءة الىو اللغآوي، هما  هي ٖلُه في الؿُاق الغغبي، 

واإلاىاءمت بحن بخغُِب قٍغ ؤؾاس ي مً ؤبجضًاث اللغاءة، وهى جدلم اإلاجاوؿت 

إ.³³اُوالىو اإلالغوء، ٌٗخبر ُٖبا مىهجمىهج اللغاءة 

سُت التي اجبٗها ؤعوىن وغحره في  ؤما فُما ًسو اللغاءة الىلضًت الخاٍع

م" ٖلى وظه الخهىم،  كغاءة الترار ٖمىما والىو الخإؾِس ي " اللغآن الىٍغ

ألن زاعظُت،  وعغم اصٖائهم ؤنها ؾخيىن صازلُت، بال ؤنها لم جىً هظلً بل واهذ

كغاءة ؤي هو ليي جيىن صازلُت ًجب ؤن جخإؾـ ٖلى ظملت مً اإلافاهُم 

 ؤن وآلالُاث جيىن ميسجمت م٘ َبُٗت طلً الىو وجغاعي زهىنِخه، بالإ

ت مً اإلاىاهج والخهىعاث جيخمي بلى خلٌى  اللغاءة الخضازُت اهخهجذ مجمٖى

خي وخًاعي  ق الشلافي مسخلف جماما ًٖ الؿُامٗغفُت ؤزغي وؾُاق جاٍع

خي للشلافت ؤلاؾالمُت، فياهذ كغاءاتهم بهظا اإلاٗنى بؾلاَُت. إوالخاٍع

هظه اللغاءاث الخضازُت ب الخاط وفي هظا الهضص ًهف ٖبض الغخمان 

لت جُبُلها الالواعي للمىاهج  " اإلاللضة" وهظا ونف ًيخلض مً زالله ٍَغ

الخالُت ) ؤي الغغبُت، خُض ًهغح بظلً في كىله:" بن اللغاءة اإلاٗانغة 

ت لها مكغوُٖتها ت التي حٗخمض ٖلى مبضؤ  الخضازُت( جمخلً هٍٓغ جلً الىٍٓغ

الاؾخفاصة مً مىجؼاث الضعاؾاث اللؿاهُت الخضًشت ومىاهج الىلض ألاصبي 

ش  اإلاٗانغة، باٖخباعها هخاط الٗهغ الغاهً، ؤي الىلُض الكغعي لهظا الخاٍع

ُض وصخخه، وبن وان الؿااٌ اإلاٗانغ، بغٌ الىٓغ ًٖ مضي ؾالمت هظا الىل

إ.³⁴ماػاٌ ًلر ًٖ مضي ؾبم وججاوػ جلً اإلاىاهج وألاصواث مشُالتها الثراجُت؟"

فضة مً الغغب لِؿذ ولها وبن واهذ جلً آلالُاث وألاصواث اإلاٗغفُت الىا

ت بًضًىلىظُت ؤو زهىنُت صًيُت فيان ًيبػي الخٗامل بهىعة طاث خمىل

سُت اهخلاثُت بدُض ٌؿخغل ظاهبها اإلاٗ خم ججاوػ ؤبٗاصها الخاٍع غفي ٍو

لت  جُبُلها وؤلاًضًىلىظُت، الإ  بؾلاَُت مباقغة.بٍُغ
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و ٌٗخبر َه ٖبض الغخمان ؤن هظه اللغاءاث الخضازُت باؾخحراصها 

خي وزهىنُتها  إلهجاػاث الخضازت الغغبُت اللؿاهُت والفلؿفُت بؿُاكها الخاٍع

لم ًىً جُبُلا مباقغا  اللغآوي،ؤلاًضًىلىظُت، وبؾلاَها اإلاباقغ ٖلى الىو 

لغوح الخضازت بلُمها ومباصئها اللاصعة ٖلى النهىى بالىظىص الخًاعي لإلوؿان 

في ؤي ػمان وميان، وبهما واهذ اوٗياؾا لىاك٘ الخضازت الظي ٌكحر بلى جدلم جلً 

إ.³⁵اللُم واإلاباصيء في ػمان وميان مدضصًً

لاٍ التي اهخهجها اإلافىغون وبن مً بحن الىخاثج اإلاترجبت ًٖ ٖملُت ؤلاؾ

الخضازُىن، وكٕى الباخض في نٗىباث مٗغفُت حُٗم الباخض في جُبُم جلً 

بلى صاثما ٖاثم الخه سُت آلالُاث واإلاىاهج في غحر بِئتها ألانلُت، ٍو ىنُت الخاٍع

ت كاثما. فلض ال ًجض الباخض نٗىباث هبحرة ؤزىاء جدلُله هظه اإلافاهُم والخًاٍع

سُت والشلافُت في البِئت الغغبُت في مىٓىمتها ألان لُت، ألن عوافض الكغح الخاٍع

حؿٗفه بلى خض هبحر في اؾخجالء غمىيه ؤو اؾخصىاثه ؤو قظوطه. لىً ألامغ ًهبذ 

ؤنٗب ٖىضما ًخٗلم ألامغ باؾخٗماٌ هظه اإلافاهُم مً زاعط بِئتها للغاءة 

ش الفىغ الغغبي هما هى الكإن باليؿبت ل ىشحر مً مًامحن مسخلفت ًٖ جاٍع

ؤلاؾلاٍ اإلانهجي صون وعي بمٗنى الخىانل  الباخشحن الٗغب الظًً ماعؾىا ؤؾلىب

إ.³⁶الخلُلي

الخٗامل م٘ الىو اللغآوي في يىء هظه اللغاءة  ومً ظهت ؤزغي، بنإ 

سُت، باؾلاٍ مفاهُم وجهىعاث طاث ؤنٌى غغبُت ًلخط ي هٕؼ  الىلضًت الخاٍع

لت التي هٓغ بها الغغب بلى هخبهم  اللضاؾت ٖىه و الىٓغ بلُه بىفـ الٍُغ

هما هٓغ اؾبِىىػا بلى  ،اإلالضؾت، ؤي بىنفه ْاهغة هغحرها مً الٓىاهغ اإلااصًت

ت جضعؽ بمٌٗؼ ًٖ كاثلها هًغوعة مىهجُت مً كبل، الخىعاة ؤو ْاهغة لغٍى

وهظا ًدىافى ولُا م٘ َبُٗت اكخًتها اإلاىاصاة بمىث اإلاالف ؤو ناخب الىو،

وجمحزه ًٖ بلُت الىهىم الضًيُت  وؾُاكاجه وزهىنُت الىو اللغآوي

ت. م مىخج زلافي حكيل في ؾُاق لغوالبكٍغ ت ؤما فُما ًخٗلم بيىن اللغآن الىٍغ

ا بلى مىخىب ، فهظا بن صٌ ٖلى وزلافت ٖهغه، وؤهه جدٌى مً وىهه زُابا قفٍى

ش يء فةهه ًضٌ ٖلى ؤن جدىله مً الكفىي بلى اإلاىخىب وان ٖامال ؤؾاؾُا  في 

ا  اهدؿابه إوكض جبض هظلً ظؼءا مً الشلافت الؿاثضة. مً الخبار،هٖى
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م هٌؼ ٖلى الىبي ٖلُه الهالة والؿالم وكض جدٌى في خُاجه بلى  فاللغآن الىٍغ

هو مىخىب، ؤي ؤهه بضؤ بخصبِذ بٌٗ اإلافاهُم والخهىعاث الشلافُت مىظ لخٓت 

م نُاغخه وبهخاظه مً ظضًض، هؼوله، وهظا ما وؿمُه  وهى ظؼء ؤٖاص اللغآن الىٍغ

ء في ؾُاق لغت جُىعث، ب )الشلافت ؤلاؾالمُت( ؤيف بلى طلً ؤن اللغآن ظا

سُت التي ًغظ٘ بليها  لىىه ناع اإلاغظ٘ لها، وناع ػمان هؼوله هى اللخٓت الخاٍع

الباخض اللغىي في صعاؾخه الؾخيباٍ اللىاٖض، هما ؤهه ؤخُا ؤلفاْا وؤهمل ؤزغي 

وؤنبذ الىو اإلاغهؼي الظي جضوع الىهىم ألازغي في فلىه، فةن واهذ اللغت 

إهو بٗض طلً  والشلافت هي اإلاغظ٘ ألي

م ًيىن مغهؼ اللغت والشلافت ؤي ؤهه ؤهخج ههىنا قيلذ فةن  اللغآن الىٍغ

إ.  ³⁷زلافت ألامت الٗغبُت ؤلاؾالمُت 

وىن الىو اللغآوي هٌؼ في ؾُاق زلافت ولغت لها ػمانها وميانها ال  ومً هىا،فةن

 ًٖ جلً الشلافت بل بالٗىـ اللاعتإٌٗني ؤهه ًهبذ مخٗظع الفهم بطا ابخٗض 

م وان له صوع هبحر في بلىعة مفاهُم وبهخاط ههىم ؤزغي قاعخت  فاللغآن الىٍغ

إله ؤجاح مً زاللها بمياهُت فهمه بلى ٖهىع الخلت وزلافاث ؤزغي.

 الىتائج:سابعا :

ا وطا  ًدٓىبن اإلاحزة الىبحرة التي ـ  بها الىو اللغآوي بىنفه هها مبضٖا وكٍى

ض صالالث غحر مىتهُت ومىفخدت ٖلى الؼمً  ججٗل مؿإلت كغاءجه ؤمغا ًدخاط بلى اإلاٍؼ

مً  الخىٓحر اإلانهجي، واإلاماعؾت اإلاىخجت، و الاؾدىُاق ؤلاًجابي والؿلُم ـ مىهجُا ـ 

إ.مً ؤظل جلضًم خلٌى للمكاول التي ًخسبِ فيها اإلاجخم٘ ؤلاؾالمي

مؿإلت اللغاءة ؤمغ ال بض مىه في ول ألاػمىت لىً ٖلى ؤال جدىىغ هظه اللغاءة  ـ

هىنُت هظا الىو، وممحزاث الشلافت الٗغبُت ؤلاؾالمُت، فالىشحر مً اإلاىاهج لخ

لُت لها ؤنىلها في جغازىا ألانىلي  الغغبُت وآلالُاث اإلاخبٗت في الٗملُت الخإٍو

والخفؿحري والبالغي واإلاؿإلت جخٗلم ؤوال بالضعاؾت اإلاٗملت لهظه آلالُاث ليي جيىن 

 زاهُا ؤلاهخلاء الؿلُم مً مفغػاث الٗلموإ ،صعاؾت صازلُت ال زاعظُت بؾلاَُت

، ومداولت الخىفُم بُنهما بفٗل الٗلل اإلابضٕ الغغبي الخضًض اللؿاهُت والبالغُت

إال الخاب٘.
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 مفهىم الخهامل اإلاعشفي وآلياث حشغيله

 عماس قاشمي د.

 جامعت ألامير عبذ القادس للعلىم ؤلاشالميت

                                                    

 : اإلالخص

خها خحن  ًدطل آلان في خاغش ألامت اإلاعلمت مشل الزي خطل في جاٍس

ت ظذا، واهـخاخا معشؿُا واظعا ػحر مخدىم  شهذث الذولت العباظُت جدىالث كٍى

ت ومزهبُت  ؿُه هدُجت الؼضو الشلافي، هزا الجى ؤدي بلى جدىالث علاثذًت وؿىٍش

خها وختى خؿحرة ظذا؛ ؿظهشث ؤؿياس ظذًذة ال عالكت لها بمشظعُت ألام ت وجاٍس

ِشخذ كػاًا مخعللت بالعلُذة والعلىن وألاخالق، 
ُ
ؿ

َ
واكعها الُىمي اإلاعِش، ؿ

مضكذ وخذة ألامت اإلاعلمت وؿىىذ خللها اإلاعشفي وشىشذ مـاهُمها.ًبرص بلى 

امل بحن 
َ
ي ل الخلل اإلاعشفي وٍُ ّعِ

ـَ ُُ العؿذ اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل اإلاعشفي" ل

شبـ ألام تها.  عىاضشه اإلاـىىت ٍو عُذ بىاء هٍى  ت اإلاعلمت بمشظعُتها، َو

يهذؾ البدض برن بلى الىكىؾ عىذ هزا اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل 

اإلاعشفي" وجدبع مـهىمه، والىشف عً آلُاث حشؼُله في اليعم الشلافي والخلل 

 اإلاعشفي.
. 

The summary : 

 The concept of knowledge complementarity and the 

mechanisms  

 

What is happening today to the present of the Islamic nation is 

similar to what happened to it in its history when the abbassi nation saw 

pertinent changes and a big scientific development which was not mastered 

due to the cultural invasion. 

This led to very dangerous religious, mental and cultural changes. 

Therefore, new ideas appeared  not associated neiher with the 

principles of the nation nor with its  history and not  even with its daily life. 

 So  new  problems related to religion, behaviour and ethics  came to 

existence and damaged the unity of the Islamic nation and destroyed its 

scientific field as well as its principles. 

The term "knowledge complementarity" emerges to make the  

scientific field operational and complement its detached elements and relate 

the islamic nation to its origins as well as restore its idenity. 

This research ,then , aims at checking  the significance of this new 

terminology "knowledge complementarity" and try to find the mechanisms 

that makes it work in the domains of both knowledge and culture. 
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الخيامل، اإلاعشؿت، الخيىزش، الدشؼُل، اإلاجاٌ الهلماث اإلافخاحيت: 

 الخذاولي

 مقذمت

اظخـاد الؼشب مً زلاؿخىا في ماغُه وخاغشه؛ خحن ؿخدذ ؤمخىا بابها 

ا بلُىا؛ مشة في العطش العباس ي خحن  على مطشاعُه مشجحن، ودخل ول ش يء عاٍس

َغ بِذ الخىمت ببؼذاد ّظِ
ُ
وُظلبذ بلُه هخب الشلاؿاث اإلاجاوسة خاضت الُىهاهُت  ؤ

وجشظمذ بمدؼ بسادة ؤظالؿىا واخخُاسهم، ألن الخالؿت ما جضاٌ كاثمت، وألامت ما 

 جضاٌ ممعىت بضمام الخػاسة.

شع علُىا ؿخذ باب ألامت سػم ؤهىؿىا، ألن صمام الخػاسة بإًذي 
ُ
ومشة ؿ

 خىضشث الخالؿت العشماهُت وجم بلؼائها.ػحرها، وألن ؤمخىا مشدخت بلى دولُاث مىز 

ؿـي اإلاشة ألاولى ؤهـم الخلـاء ألامىاٌ الؿاثلت مً ؤظل هلل علىم 

وؿلعـاث الخػاساث اإلاخاخمت خاضت اإلاىؿم ألاسظؿي وهخب الـلعـت والؿب 

 الُىهاهُحن والخعاب "ظىذ هىذ الىبحر".

اصلىا هىـم وفي اإلاشة الشاهُت ظىاء شعشها ؤو لم وشعش ؿةهىا ؤهـلىا وم

ألامىاٌ لذساظت الترار الؼشبي، بل هدعابم في هلل آخش ؿىشة هما ًدعابم الشباب 

داث الشعش.  في هلل آخش ضُدت في اإلاىغت وحعٍش

صخُذ ؤن علل ؤلاوعان ال ٌعخؿُع ؤن ًـىش وؤن ٌعخذٌ بذون ؤن 

ًيىن له مىهج معحن ًلىم علُه ؿىشه وخشهخه، وال وعخؿُع ؤن هىىش ؤهه وان 

الُىهاوي وهى ًداٌو جـعحر ظىاهش الىظىد جـعحرا ؿلعـُا مىهج اهخملذ  للـىش 

كىاعذه مع ؤسظؿى، لىً ال ًجب ؤن هيس ى ؤن هزا اإلاىهج خحن ؤخزهاه هما هى 

 حعبب ؿُما حعشؿىهه ظمُعا.  

هل مطؿلح "الخيامل اإلاعشفي" ولُذ البِئت االشلاؿُت اإلاعلمت؟ ؤم هى 

 اوعياط لالظخعماس الجذًذ "العىإلات"؟هخاط مـشوع مً الشلاؿاث ألاخشي، و 

هل لىا الخم في اخخُاس مـاهُمىا ومطؿلخاجىا، وختى اججاهاجىا 

ت في رلً؟ بل هل معخىاها العلمي والـىشي ماهل لزلً؟ ت؟ وهل لىا الخٍش  الـىٍش

خ ٌعحر  هل هزا الىاكع هى واكعىا وآلاماٌ آمالىا؟ هل اإلاجخمع والخاٍس

 وؿم ما هخؿـ وهإمل؟
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لخمىلت العلمُت واإلاعشؿُت التي ًخػمجها هزا اإلاطؿلح اإلاشهب ما هي ا

خىا، وبمدؼ بسادجىا؟  "الخيامل اإلاعشفي"، وهل هخج مً واكعىا وبُئخىا وخشهت جاٍس

هل لهزا اإلاطؿلح ؤضٌى في خىغىا اإلاعشفي؟ ؤم ؤهه معخعاس مً 

خٌى الخىع اإلاعشفي الؼشبي، ؿشغه البرادٌؼم الؼشبي بدىغه اإلاعشفي، اإلاخمشهض 

اإلاشظعُت الحهىدًت اإلاعُدُت التي جخؿلع بلى ضهش ول زلاؿاث العالم في زلاؿتها؛ 

 ؿىش واخذ، ظلىن واخذ، همـ واخذ؟

هل ؿعال ًمىً الخيامل بحن الخىع اإلاعشفي الؼشبي وبشادٌؼمه الزي 

خه  معً بضمامها، وبحن الخىع اإلاعشفي اإلاعلم وسٍئ ًىظه الخػاسة؟ ٍو

 الخىخُذًت؟

 بػشوسة جيامل ؿشو  العلم؟ هل شعش الؿبِب هل شعشها ؿعال 

باللطىس اإلاىظىد في مهىخه، والىلظ الزي ًخخلل مـاهُمها؟ وهل شعش ؿعال 

اجي بالىلظ اإلاىظىد في علمه  بالخاظت بلى ؿشو  العلم ألاخشي؟ وهل شعش الـحًز

اغُاث وؿشو  العلم ألاخشي؟ وهل شعش اإلاخخطظ في  هدُجت اهـطاله عً الٍش

اغُاث  خي وؤلالهي مً خالٌ الالنهاًت؟الٍش  ؤهه ًذسط الضمىحن الخاٍس

صخُذ هخدذر عً الخيامل اإلاعشفي لىً في ؤي خىع معشفي؛ الخىع 

اإلاعشفي اإلاعلم ؤم الخىع اإلاعشفي الؼشبي؟ ؿالعلم ؤوظع مً اإلاعشؿت في الخىع 

 اإلاعشفي اإلاعلم، واإلاعشؿت ؤوظع مً العلم في الخىع اإلاعشفي الؼشبي.

دذر عً الخيامل اإلاعشفي هدذد ؤوال مخخلف الشعب كبل ؤن هخ 

العلمُت التي وىهذ داثشة اإلاعاسؾ ألمخىا، زم هلىم بمشاظعتها في مبادئها ومـاهُمها 

ومىاهجها وؤهذاؿها، لخطـُتها مً الشىاثب التي عللذ بها هدُجت جذاخل 

ادة علحها، هىزا ًدطل الخيا مل بحن الخىغحن اإلاعشؿُحن، زم هلىم بدشعُبها والٍض

 الشعب العلمُت ألنها في ألاضل علم واخذ.

ادة  ؤما البرادٌؼم الؼشبي ؿةهه ًشاهم اإلاعشؿت مً خالٌ الطُاهت والٍض

 ؿخىبر هخلت اإلاعشؿت وهي مجضؤة )البرادٌؼم الزسي والبرادٌؼم اليلُاوي(.

عب العلىم 
ُ

هل وضلىا ؿعال بلى مشجبت معشؿُت ججعلىا هـىش في جيامل ش

شفي" ؤم ؤهىا ًجب ؤن نهخم بخيامل ؤؿشاد ألاظشة، زم لم شمل اإلاجخمع "الخيامل اإلاع

اإلاـىً الزي جـىىذ شبىت عالكاجه الاظخماعُت مىز ؤمذ بعُذ؟ ؤم ًجب ؤن 

نهخم بالخيامل الجؼشافي ألن الؼشب ماسط ؤبشع ؾشق "الاظخـشاق" )ؿطل ؤلاوعان 
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دماس" عً الجؼشاؿُا( بعذ ؤن ماسط ؤبشع ؾشق "الاظخذماس" و"الاظخ

و"الاظخؼشاب"، للذ كلب ظؼشاؿُت دولىا وؤمخىا بؿىا لظهش، وخؿـ ليل ش يء؛ 

ت؟ هل ؤللُىا هظشة ملاسهت بحن  العىاضم ومىابع الثروة وختى الؿاكت البشٍش

عىاضمىا وعىاضمهم )لىذن، وباَسغ، وبشوهعل.. وػحرها( عىاضمهم التي بىاها 

 ً ؤوؾاهىا؟.الؼشب بعىاعذ ؤبىاثىا، والثرواث التي ؤمخطها م

ول بوعان مىا مً -هل ؿعال شعشها ؤهه خان الىكذ ؤن هذسن ولىا 

ًجب علُه ؤن ًدمل هم الذولت والىؾً وألامت، وؤن ًخؿـ لهما وؤن   -مىكعه

 ًطبذ هزا الهم ظضء مً خبزه الُىمي؟ 

جىؿىي بشيالُت البدض على ظااٌ ظىهشي ومشىالث  إشهاليت البحث:

؛ ماهى اإلادىس ألاظاس ي الزي ًشبـ ؤظضاء اإلاعشؿت ؿشعُت؛ ؤما العااٌ الجىهشي 

الف بُجها في ضىسة مخياملت ؟  ببعػها ٍو

 وؤما اإلاشىالث الـشعُت؛ ما مـهىم الخيامل؟

 ما هي اإلاعشؿت؟

 ما مـهىم اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل اإلاعشفي"؟ وما هي مششوعُخه؟

ؿلح ما هي آلالُاث التي ًمىً اعخمادها في جـعُل وحشؼُل هزا اإلاط

 اإلاشهب، في الخلل اإلاعشفي واليعم اإلاـاهُمي لؤلمت اإلاعلمت؟

ؤوال: اإلاعشؿت هي العىطش ألاظاس ي لبىاء الخػاسة  ؤهميت البحث:

 ؤلاوعاهُت، ؿال خػاسة دون خلل معشفي كاثم وؿاعل.

زاهُا: ًشظع ؿشل الخجشبت الشلاؿُت الؼشبُت في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت 

في الخـاغل اإلاعشفي وؿطل اإلاُادًً اإلاعشؿُت عً بعػها بلى عىطش ظىهشي ًخمشل 

 البعؼ.

ت وما  زالشا: هجاح الخجشبت ؤلاظالمُت في مشخلتها ألاولى )الخشهت الىبٍى

 بعذها( في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت مً خالٌ جدلُم الخيامل اإلاعشفي.

يهذؾ هزا البدض بلى: الىشف عً خلُلت اإلاطؿلح  ؤهذاف البحث:

ت وظزوسه العلذًت  اإلاشهب "الخيامل اإلاعشفي" مً خالٌ البدض في ؤضىله اللؼٍى

ؿت اإلاـاهُم  خا ومأال وجدذًذ مىكعه غمً خٍش وجدبع ظحرجه الزاجُت جؿىسا وجاٍس

 في الخلل اإلاعشفي واليعم الشلافي.
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ت بدشؼُل هزا اإلاـهىم في الخلل هما يهذؾ بلى البدض في آلالُاث الىـُل

اإلاعشفي لؤلمت اإلاعلمت، لخدلُم الىخذة اإلاعشؿُت وبالخالي جىظُه الخػاسة 

 ؤلاوعاهُت الخىظُه الصخُذ.

وكذ وكع اخخُاسي لهزا البدض لؤلظباب  ألاشباب الذافعت للبحث:

 الخالُت:

، اإلاعشؿت بظالمُت في مىؿللها، بظالمُت في مىهجها، بظالمُت في جىظهها

وبظالمُت في ؤهذاؿها وػاًاتها، ؿهي جخمحز بالخيامل في ظىهشها وؾبُعتها، ػحر ؤن 

الخجشبت الشلاؿُت الؼشبُت في مخخلف مشاخلها بذاًت بالـالظـت الؿبُعُحن ألاواثل 

ت في الـىش الُىهاوي، ؤظعذ للخـاغل اإلاعشفي الزي اوعىغ في ما  واإلاذسظت الزٍس

 بعذ على ظمُع اإلاجاالث.

ت وهثرة الاوع  ياظاث الىاكعُت للخـاغل اإلاعشفي؛ حشخِذ الىخذة البشٍش

الخشوب والخمُحز العىطشي... جذؿع بلى جىَشغ واؿت الجهىد لخدلُم الخيامل 

 اإلاعشفي.

 اعخمذث في هزا البدض عذة مىاهج وآلُاث ؤهمها: مىهج الذساشت:

ث اإلاىهج الخدلُلي الاظخيباؾي: ورلً خحن حعلم ألامش باظخخشاط آلُا

 الدشؼُل في الخلل اإلاعشفي واليعم الشلافي.

اإلاىهج اإلالاسن: الزي وغـخه ولما دعذ الػشوسة بلى اإلالاسهت بحن 

خحن الخجشبت اإلاعلمت والخجشبت الؼحر معلمت.  الخجشبخحن الخػاٍس

اإلاىهج الاظخلشاجي: ورلً برا حعلم ألامش بـدظ كػاًا الىاكع وجدلُلها 

 لعحره.واظخخشاط بعؼ العجن الػابؿت 

ؤما باليعبت لآللُاث: ؿاظخعملذ آلُت الخعٍشف وبعادة الخعٍشف خحن 

حعلم ألامش بةعادة بىاء اإلاـهىم، وآلُت الخعٍشف باإلالابلت وآلُت الخعٍشف بالخذ في 

 غبـ اإلاـاهُم وجدذًذها.

 ًخيىن البدض مً ملذمت وزالزت مباخض وخاجمت؛: خؼت البحث

ها ؾبُعت اإلاعشؿت وخلُلت الخذاؿع اإلابدض ألاٌو جىاٌو ؤولُاث خذد ؿح

اإلاعشفي والخػاسي بحن الاججاه اإلاعلم الزي ًذعى بلى الخيامل والاججاه ػحر 

اإلاعلم الزي ًذعىا بلى الخـاغل اإلاعشفي، زم الىكىؾ عىذ مخخلف الخلب 

 اإلاعشؿُت الىبحرة.
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اإلابدض الشاوي خاٌو جدبع مـهىم الخيامل زم مـهىم اإلاعشؿت زم خاٌو 

ي مششوعُت اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل اإلاعشفي" وجدبع مخخلف دالالجه، البدض ف

 مداوال بزلً الخلىص بلى مـهىم ًلاسب الخعٍشف اإلاىؿلي.

اإلابدض الشالض اخخظ بذساظت آلُاث حشؼُل مـهىم الخيامل اإلاعشفي في 

 .الخلل اإلاعشفي واليعم الشلافي

ا في هزا البدض ؤما الخاجمت ؿلذ اخخطذ بعشع الىخاثج اإلاخىضل بلحه

 .اإلاخىاغع

 اإلابحث ألاوى: مفهىم الخهامل اإلاعشفي 

الخيامل مشخم مً الـعل الشالسي  ؤوال: مفهىم الخهامل: في اللغت العشبيت:

َمَل"، كاٌ ابً مىظىس: 
َ
همل، الىماٌ: الخمام، وكُل الخمام الزي ججضؤ ))اإلاجشد "ه

خه 
ْ
له... وؤهملذ مىه ؤظضائه... وؤهملذ الص يء: ؤي ؤظمل ه وظمَّ له: ؤجمَّ وؤجممخه... وهمَّ

 .(1(()لىم: هـُخىم وؤعؿُخىم ؿىق ما جدخاظىن 

ل(( َمَل، ))التي حعني ؤجمَّ وظمَّ
َ
 (2)الخيامل مً ه

ه...  َُّ ، ))وجمَّ الص يء ظعله جاما... وجّم: خـظه مً آلاؿاث وهـ والخمام مً جمَّ

لاٌ جمَّ بلى هزا و  هزا: ؤي بلؼه... وجَمَم على ألامش: اظخمش وؤجمَّ الص يء: عمل به... ٍو

ذ بلُه: ؤي ؤظابخه وظاءجه مخىاؿشة مخخابعت... وؤجمَّ الص يء: ؤدي ول  علُه... وجخامَّ

ما ؿُه... ولُل الخمام: ؤؾٌى ما ًيىن مً اللُل... ولذجه للخمام: برا ؤللخه وكذ جم 

  (3)خلله...((

ت مً العىاضش، وهزه ؿالخيامل في اللؼت العشبُت: ًلخط ي وظىد مجمىع

ؼ  ظش بلحها مىـشدة، وحعٍى
ُ
ألاخحرة جمشل ؤظضاء، وهزه ألاظضاء ًخخللها الىلظ برا ه

دـظ مً آلاؿاث وجدلم 
ُ
الىلظ ًلخط ي الاظخما  باألظضاء ألاخشي، ختى ج

الاهخـاء، وهزا الاجطاٌ ًلخط ي عمل جدىمه كىة وظهذ، واظخمشاس وجخابع، ؿيل 

ش لها ما جدخاظه، وولما ؾاٌ ظضء ًجُب دعىة ألاظضاء ألاخ ِ
ّ
ىؿ لبل علحها ٍو شي وٍُ

خدلم الخيامل.  الضمً ؤدي ول ظضء ما ؿُه وخلم وظُـخه ؿخخدلم راجه ٍو

م:  ْم كاٌ حعالى: في القشآن النٍش
ُ
ْين

َ
 َعل

ُ
َمْمذ

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
ذ

ْ
َمل

ْ
ل

َ
َيْىَم ؤ

ْ
﴿ال

ا﴾
ً
ْشالَم ِدًى

ْ
ُم ؤلا

ُ
ن

َ
 ل

ُ
  (3)اإلااثذة:  ِوْعَمِتي َوَسِطيذ

ِميُع ﴿ ِلَماِجِه َوُهَى الصَّ
َ
َى ِله  ُمَبّذِ

َّ
 ال

ً
ا َوَعْذال

ً
َو ِصْذق  َسّبِ

ُ
ِلَمذ

َ
 م

ْ
ذ مَّ

َ
َوج

َعِليُم 
ْ
 (115)ألاوعام: ﴾ ال
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اِسَبَها ﴿   
َ
ْسِض َوَمغ

َ ْ
 ألا

َ
اِسق

َ
 َمش

َ
ىن

ُ
ْظَعف

َ
ْصخ ٌُ ىا 

ُ
اه

َ
ًَ م ِزً

َّ
ْىَم ال

َ
ق

ْ
ا ال

َ
ى
ْ
ْوَسث

َ
َوؤ

ا 
َ
ى

ْ
ِتي َباَسل

َّ
ا ال

َ
ْشه ٰى َبِني ِإْشَشاِئيَل ِبَما َصَبُروا َوَدمَّ

َ
ٰى َعل

َ
ُخْصن

ْ
َو ال  َسّبِ

ُ
ِلَمذ

َ
 م

ْ
ذ مَّ

َ
ِفيَها َوج

 
َ
ىن

ُ
ْعِشش ٌَ ىا 

ُ
اه

َ
ْىُمُه َوَما م

َ
 َوق

ُ
ُع ِفْشَعْىن

َ
ْصى ًَ  

َ
ان

َ
 (137)ألاعشاؾ: ﴾ َما م

 سَ ﴿  
ُ
ِلَمت

َ
 م

ْ
ذ مَّ

َ
ُهْم َوج

َ
ق

َ
ل
َ
ِلَو خ

َٰ
َو َوِلز ِحَم َسبُّ  َمً سَّ

َّ
ًَ ِإال َم ِم

َّ
نَّ َجَهى

َ َ
ْمَل

َ َ
َو َل ّبِ

 
َ
ْجَمِعين

َ
اِس ؤ

َّ
ِت َوالى

َّ
ِجى

ْ
 (119)هىد: ﴾ ال

َماِوَي ﴿
َ
ُجَشِوي ث

ْ
إ
َ
ن ج

َ
ٰى ؤ

َ
ْيِن َعل

َ
يَّ َهاج

َ
ت
َ
هِنَحَو ِإْحَذي اْبى

ُ
 ؤ

ْ
ن

َ
ِسٍُذ ؤ

ُ
ي ؤ ِ

ّ
اَى ِإو

َ
ق

 
ْ
ِإن

َ
  ِحَجٍج ف

َ
َمْمذ

ْ
ج
َ
قَّ  ؤ

ُ
ش

َ
 ؤ

ْ
ن

َ
ِسٍُذ ؤ

ُ
ًْ ِعىِذَك َوَما ؤ ِم

َ
ًشا ف

ْ
اَء َعش

َ
ِجُذِوي ِإن ش

َ
ْيَو َشخ

َ
َعل

 
َ
اِلِخين ًَ الصَّ ُه ِم

َّ
 (27)اللطظ: ﴾ الل

ت؛ خُض  ًُ هشحر سخمه هللا: "هزه ؤهبُر ِوَعم هللا حعالى على هزه ألامَّ كاٌ اب

هم  ًٍ ػحره، وال بلى هبّيٍ ػحر هبّحِ ىاث  -ؤهمل حعالى لهم دًَجهم، ؿال ًدخاظىن بلى دً
َ
ضل

، ولهزا  -هللا وظالُمه علُه  ِ
ًّ ه بلى ؤلاوِغ والج

َ
ظعله هللا حعالى خاجَم ألاهبُاء، وبَعش

 ما ششَعه، ووّل ش يء 
َّ
مه، وال دًً بال  ما خشَّ

َّ
ه، وال خشام بال

َّ
 ما ؤخل

َّ
ٌَ بال ؿال خال

لف، هما كاٌ حعالى: 
ُ
 ؤخبَر به ؿهى خّم وضذق ال هزب ؿُه وال خ

ُ
ِلَمذ

َ
 م

ْ
ذ مَّ

َ
﴿َوج

﴾
ً
ا َوَعْذال

ً
َو ِصْذق  في ألاوامش 115 عام:)ألاو َسّبِ

ً
ا في ألاخباس، وعذال

ً
(؛ ؤي: ضذك

ْعمت؛ ولهزا كاٌ حعالى:  ذ علحهم الّىِ ا ؤهمل لهم الّذًً جمَّ ىاهي، ؿلمَّ َيْىَم والىَّ
ْ
﴿ال

ا﴾
ً
ْشالَم ِدًى

ْ
ُم ؤلا

ُ
ن

َ
 ل

ُ
ْم ِوْعَمِتي َوَسِطيذ

ُ
ْين

َ
 َعل

ُ
َمْمذ

ْ
ج
َ
ْم َوؤ

ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
ذ

ْ
َمل

ْ
ل

َ
؛ ؤي: ؤ

ه، وبعض به ؤؿػل ؿاسغىه ؤهُخم أله َُ ه هللا وسِغ زي ؤخبَّ
َّ
ه الّذًً ال ِعىم، ؿةهَّ ـُ

 هُخِبه
َ

ُظل الىشام، وؤهٌض به ؤششؾ  .(4)الشُّ

ج وعلى مشاخل وؿتراث مخلؿعت لهزا كاٌ هللا  ؤهمل ألامش ؤنهاه بالخذٍس

ْم﴾حعالى: 
ُ
ن

َ
ْم ِدًى

ُ
ن

َ
 ل

ُ
ذ

ْ
َمل

ْ
ل

َ
َيْىَم ؤ

ْ
ألهه ًجىص  ﴿ولخنملىا العذة﴾وكاٌ ؤًػا  ﴿ال

ألن اللشآن هٌض  ﴿ؤلملذ لنم دًىنم﴾لهم كػائها على ؿتراث مخلؿعت وكاٌ: 

 ظىت. 23على ؿتراث مخلؿعت دامذ 

ُهَذٰي ﴿
ْ
ًَ ال

اٍث ّمِ
َ
ى اِس َوَبّيِ

َّ
لى ِ

ّ
 ُهًذي ل

ُ
ْشآن

ُ
ق

ْ
هِزَى ِفيِه ال

ُ
ِزي ؤ

َّ
 ال

َ
ان

َ
ْهُش َسَمظ

َ
ش

يَ 
ْ
ل
َ
ْهَش ف

َّ
ُم الش

ُ
ِهَذ ِمىن

َ
َمً ش

َ
اِن ف

َ
ْشق

ُ
ف

ْ
 َوال

ٌ
ة ِعذَّ

َ
ٍش ف

َ
ٰى َشف

َ
ْو َعل

َ
 َمِشًٍظا ؤ

َ
ان

َ
ُصْمُه َوَمً م

ُر  ّبِ
َ
ن

ُ
 َوِلخ

َ
ة ِعذَّ

ْ
ىا ال

ُ
ِمل

ْ
ن

ُ
ُعْصَش َوِلخ

ْ
ُم ال

ُ
ِشٍُذ ِبن ًُ  

َ
ُيْصَش َوال

ْ
ُم ال

ُ
ُه ِبن

َّ
ِشٍُذ الل ًُ َش 

َ
خ

ُ
اٍم ؤ ًَّ ًْ ؤَ

وا ّمِ

 
َ
ُشون

ُ
ن

ْ
ش

َ
ْم ح

ُ
ن

َّ
َعل

َ
ْم َول

ُ
ٰى َما َهَذال

َ
َه َعل

َّ
 (185البلشة: ﴾ )الل

﴿ثم ؤما ؤجم ألامش ؤي ؤنهاه مشة واخذة دون اهلؿا ، ولزان كاٌ حعالى 

ألن الطىم ًجب ؤن ًيىن مخطال ؾٌى الجهاس دون  ؤجمىا الصيام إلى الليل﴾
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 .بشاسة بلى ؤن وعمت هللا ال جىلؿع ؤبذا ﴿ؤجممذ علينم وعمتي﴾اهلؿا ، وكاٌ: 

ىا﴿ ِجمُّ
َ
ِه  َوؤ

َّ
 ِلل

َ
ُعْمَشة

ْ
َدجَّ َوال

ْ
 (196: البلشة﴾ )ال

مَّ ﴿
ُ
ىا ث ِجمُّ

َ
ْيِل  ؤ

َّ
ى الل

َ
َياَم ِإل  187البلشة: ﴾ )الّصِ

﴿ 
َ
ِقين

َّ
خ
ُ ْ
ِحبُّ اإلا ًُ َه 

َّ
ِتِهْم ِإنَّ الل ٰى ُمذَّ

َ
ْيِهْم َعْهَذُهْم ِإل

َ
ىا ِإل ِجمُّ

َ
إ
َ
 (4الخىبت: ﴾ )ف

))الخخمُم ًشد على الىاكظ ؿُخمه والخىمُل ًشد على اإلاعنى الخام 

ؿُىمله، بر الىماٌ ؤمش صاثذ على الخمام، والخمام ًلابل هلطان ألاضل، والىماٌ 

 ًؿابم هلطان الىضف بعذ جمام ألاضل، ولهزا وان كىله حعالى: 
ٌ
َشة

َ
َو َعش

ْ
﴿ِجل

﴾
ٌ
ت

َ
اِمل

َ
خمام مً العذد كذ علم، وبهما (، ؤخعً مً )جامت(، ألن ال196)البلشة:  م

 اخخماٌ الىلظ في ضـاتها.

وكُل: الىماٌ: اظم الظخما  ؤبعاع اإلاىضىؾ، والخمام اظم للجضء 

 الزي ًخم به اإلاىضىؾ، وجم على ؤمشه: ؤمػاه وؤجمه.

 (5)وؤِجمَّ على ؤمشن: ؤي ؤمػه، ومىه خذًض ))جم على ضىمً((((

))الىماٌ: هى ما ًيىن عذمه هلطاها ٌعخعمل في الزاث والطـاث 

وألاؿعاٌ، وهى ألامش الالثم للص يء الخاضل له بالـعل ظىاء وان معبىكا باللىة 

هما في خشواث الخُىاهاث، ؤو ػحر معبىق هما في الىماالث الذاثمت -ؤم ال، 

 .-الخطٌى والخشواث ألاصلُت على سؤي الخىماء

لىمه واإلوعاهُت، وهى والىماٌ ًىلعم ب لى مىى  وهى ما ًدطل الىى  ٍو

ؤٌو ش يء ًدل في اإلاادة.وػحر مىى  وهى ما ٌعشع للىى  بالىماٌ ألاٌو والطخً 

عمى هماال زاهُا، وهى ؤًػا كعمان:  َو

ؤخذهما: ضـاث مخخطت كاثمت به ػحر ضادسة عىه والعلم لئلوعان 

 مشال.والشاوي آزاس ضادسة عىه والىخابت مشال.

ؤعلم ؤن ؤلاوعان على زالزت ؤضىاؾ: هاكظ وهى ؤدوى الذسظاث وهم و 

العىام، ووامل وهى كعمان: وامل ػحر مىخمل وهم ألاولُاء، ولى وظذ الخىمُل 

للبعؼ ؿةهما ًيىن رلً بالىُابت ال على الاظخلالٌ، ووامل في راجه مىخمل لؼحره 

 وهم ألاهبُاء علحهم الطالة والعالم.

ت ؤو في اللىة العملُت،  زم الىماٌ والخىمُل بما ؤن ًيىن في اللىة الىظٍش

ت معشؿت هللا حعالى وؤششؾ الىماالث العملُت ؾاعت هللا  وؤؿػل الىماالث الىظٍش

حعالى، وول مً واهذ دسظاجه في هاجحن اإلاشجبخحن ؤعلى واهذ دسظاث والًخه ؤهمل، 
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وؤهمل واهذ دسظاث وول مً واهذ دسظاجه وجىمُله بالؼحر في هاجحن اإلاشجبخحن ؤعلى 

 (6)هبىجه ؤهمل((

خػمً الخيامل اإلاـاهُم اإلالاسبت الخالُت: الخىمُل: اظم لعمل  ٍو

الخالقي: وهى كعم مً الخخالف،  ٌعخعمل في علم الجبر واإلالابلت ملابل للشد،

واإلاالكاة بحن الشِئحن، بن وان بالخمام، بدُض برا ؿشع ظضء مً ؤخذهما، 

، ؿُخؿابلان باليلُت ٌعمى باإلاذاخلت، وبن لم ًىً ؤهـشع بةصالت ظضء مً آلاخش

بالخمام بل باألؾشاؾ ٌعمى مماظت، الخمشُل: بزباث خىم في ظضجي لشبىجه خىمه 

في ظضجي آخش إلاعنى مشترن بُجهما مازش في رلً الخىم، واإلاشاد بالجضجي، الجضجي 

هت بُجهما. ؤلاغافي، وألاظهش ؤن ًلاٌ: بزباث خىم ألمش لشبىجه في آخش لعلت مشتر 

الخمشُل: هى اإلاالف مً كػاًا حشخمل على بُان مشاسهت ظضجي لجضجي في علت 

عمُه الـلهاء كُاظا، والجضجي ألاٌو ؿشعا  خىم لُشبذ رلً في رلً الجضجي، َو

والشاوي ؤضال واإلاشترن علت وظامعا، الخإلُف: لؼت بًلا  ألالـت بحن شِئحن ؤو 

ألاشُاء بدُض ًؿلم علُه بظم الىاخذ،  ؤهثر، وعشؿا مشادؾ الترهُب، وهى ظعل

شعش به اشخلاكه مً ألالـت ؿهى  وكذ ًلاٌ الخإلُف ظمع ؤشُاء مخىاظبت، وَُ

  ؤخظ مً الترهُب

ت، والاظخعاسة الخلُلُت هي ؤن ًيىن  الاظخعاسة: هي ؤخز الص يء بالعاٍس

 اإلاعخعاس واإلاعخعاس مىه زابخحن ومعلىمحن

ذ الص يء برا جدبعخه، وعىذ اإلاىؿلُحن؛ الاظخلشاء: لؼت هى الخدبع،  اظخلٍش

كٌى مالف مً كػاًا حشخمل على الخىم على الجضثُاث إلزباث الخىم الىلي 

 (.172)الىشاؾ ص

الاظخلطاء: هى ؤن ًدىاٌو اإلاخيلم معنى ؿِعخلطُه ؿُإحي بجمُع 

عىاسغه ولىاصمه بعذ ؤن ٌعخلص ي ظمُع ؤوضاؿه الزاجُت بدُض ال ًترن إلاً 

ِخيٍل عذه ؿُه ملاال هلىله حعالى: ًدىاوله ب
َ
ًْ ه  ِم

ٌ
ت

َّ
ُه َجى

َ
 ل

َ
ىن

ُ
ن

َ
 ج

ْ
ن

َ
ُم ؤ

ُ
َحُذل

َ
َىدُّ ؤ ًَ ؤَ

 
ٌ
ت ٍَّ

ّسِ
ُ
ُه ر

َ
َصاَبُه الِنَبُر َول

َ
َمَشاِث َوؤ

َّ
ّلِ الث

ُ
ًْ م ُه ِفيَها ِم

َ
ْحِتَها ألانهاس ل

َ
ًْ ج ْجِشي ِم

َ
اٍب ج

َ
ْعى

َ
َوؤ

اْح 
َ
اٌس ف

َ
َصاَبَهأ ِإْعَصاٌس ِفيِه ه

َ
إ
َ
أُء ف

َ
ْم ُطَعف

ُ
ن

َّ
َعل

َ
ْم آلاًاث ل

ُ
ن

َ
 هللُا ل

ُ
ن َبّيِ

ًُ ِلَو 
َ
ز

َ
، ل

ْ
ذ

َ
َرق

َ
ت

 
َ
ُشون

َّ
ن

َ
ف

َ
خ
َ
مً بل كاٌ في جـعحرها  جىت. ؿةهه لم ًىخـي بـ(7)(((266)البلشة: ج

مخمما لىضـها بزلً، زم ؤهمل  ججشي مً جحتها ألانهاسزم صاد  هخيل وؤعىاب

ؿإحى بيل ما مً بمياهه ، الثمشاثله فيها مً مل وضـها بعذ الخخمُمحن ؿلاٌ: 
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زم اظخلص ى  ،وؤصابه النبرؤن ًيىن في الجىان. زم كاٌ في وضف ضاخبها: 

 اإلاعنى في رلً بما ًىظب حعظُم اإلاطاب بلىله بعذ وضـه بالىبر: 
ٌ
ت ٍَّ

ّسِ
ُ
ُه ر

َ
 َول

، زم رهش اظدئطاٌ الجىت التي لِغ بهزا طعفاءولم ًىخـي ختى وضـها بـ

َصاَبَهأ ِإْعَصاٌس ، بالهالن في ؤظش  وكذ خُض كاٌ: اإلاطاب ػحرها
َ
إ
َ
، ولم ف

زم لم  ،فيه هاسًلخطش رهشه للعلم بإهه ال ًدطل به ظشعت الهالن، ؿلاٌ: 

ًلف عىذ رلً ختى ؤخبر باختراكها الخخماٌ ؤن جيىن الىاس غعُـت ال ًـي 

خخماٌ بلىله: اختراكها إلاا ؿحها مً ألانهاس، وسؾىبت ألاشجاس ؿاخترط مً هزا الا 

فاحترقذ .ؿهزا ؤخعً اظخلطاء وكع في اللشآن وؤجمه وؤهمله 

))ؿاالظخلطاء ًشد على اإلاعنى الخام اليامل، والخخمُم ًشد على اإلاعنى 

 (8)الىاكظ((

 اإلافهىم الجامع اإلااوع للخهامل

ؿالخيامل هى خشهت جشهُب وجيعُم مجمىعت مً العىاضش، بمشابت ؤظضاء، 

ؼ الىلظ ًلخط ي الاجطاٌ باألظضاء ًخخللها الىلظ  ظش بلحها مىـشدة، وحعٍى
ُ
برا ه

ألاخشي، وهزا الاجطاٌ جدىمه آلُاث )الخىمُل والخالقي والخمشُل، الخإلُف، 

والخدذًذ واإلالاسهت والاظخعاسة( وغىابـ )الاظخلشاء والاظخلطاء والترهُب 

 لعلمُت(.والخيعُم( وسوابـ )والخىخُذ هى الخـ الشابـ بحن ظمُع الشعب ا

 

 ثاهيا:مفهىم اإلاعشفت

ؿه ألامش: ؤعلمه بًاه،  في اللغت العشبيت:-  الص يء: ؤدسهه وَعِلَمُه، وعشَّ
َ

َعَشؾ

ُه بِخه: ؤعلمه بمياهه
َ
ؿ ، ؿاإلاعشؿت بهزه اإلاعاوي جذوس في مجملها على ؤلادسان (9)وَعشَّ

 والعلم.

اٌ بحن "اإلاعشؿت هي زمشة الخلابل والاجط ؤما في الاصؼالح الفلصفي: -

راث مذسهت ومىغى  مذسن، وجخمحز مً باقي معؿُاث الشعىس، مً خُض ؤنها 

 .(10)جلىم في آن واخذ على الخلابل والاجداد الىزُم بحن هزًً الؿشؿحن"

"اإلاعشؿت هي بدسان الص يء على ما هى علُه، وهي  ؤما عىذ الجشجاوي: -

اِلم دون معبىكت بجهل، بخالؾ الِعلم، ولزلً ٌعمى الخم حعالى: بالع

 . (11)العاسؾ"
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ؿلذ ؤوسد في هشاؿه زالزت معان  ؤما محمذ علي الفاسوقي التهاهىي -

 للمعشؿت؛ 

: اإلاعشؿت بمعنى ؤلادسان ظىاء وان جطىسا ؤو جطذًلا "ولهزا كُل  ألاٌو

 ول معشؿت وعلم ؿةما جطىس ؤو جطذًم".

الشاوي: اإلاعشؿت حعني؛ "بدسان البعُـ ظىاء وان جطىسا للماهُت ؤو 

طذًلا بإخىالها، ؤما بدسان اإلاشهب ظىاء وان جطىسا ؤو جطذًلا، على هزا ج

الاضؿالح ؿُخظ العلم، ؿبحن اإلاعشؿت والعلم جباًً بهزا اإلاعنى، ؿمخعلم اإلاعشؿت 

 هى البعُـ واخذ، ومخعلم العلم وهى اإلاشهب مخعذد".

ل الشالض: اإلاعشؿت هي ؤلادسان ألاخحر مً ؤلادساهُحن لص يء واخذ، برا جخل

بُجهما عذم، بإن ؤدسن ؤوال زم رهل عىه، زم ؤدسن زاهُا، ؿاإلاعشؿت هي ؤلادسان 

عبر عىه ؤًػا باإلدسان اإلاعبىق بالعذم والعلم ًلاٌ  الزي هى بعذ ظهل، َو

ً، بمعنى ؤهه لم ٌعخبر ؿُه ش يء مً هزًً  لئلدسان اإلاجشد مً هزًً الاعخباٍس

 .(12)اللُذًً

ًدبحن ؤن اإلاعشؿت هي بدسان كاثم على  وبالىظش بلى هزه اإلاعاوي الشالزت

، لهزا ًلاٌ: هللا حعالى عاِلم وال ًلاٌ  الاظخذالٌ ومعبىق بالعذم وكابل للزهٌى

.  عاسؾ، بر لِغ بدساهه حعالى اظخذاللُا وال معبىكا بالعذم وال كابال للزهٌى

لحن للمعشؿت؛  وفي مصؼلح الصىفيت:- ٌعخلذ اإلاخطىؿت ؤن هىان ؾٍش

م الاظخذال م الخذس ي اإلاباشش.الؿٍش  لي الؼحر مباشش والؿٍش

م الاظخذاللي: الاظخذالٌ بـعل هللا على ضـخه، وبطـخه على  الؿٍش

اظمه، وباظمه على راجه، ؤولئً ًىادون مً ميان بعُذ، وهزه هي اإلاعشؿت 

الاظخذاللُت وهى الاظخذالٌ باآلًاث على خاللها، ألن مجهم مً ًشي ألاشُاء ؿحراه 

اإلاعشؿت على الخدلُم بهما جدطل إلاً اهىشف له ش يء مً ؤمىس  باألشُاء، وهزه

الؼُب ختى اظخذٌ على هللا حعالى باآلًاث الظاهشة والؼاثبت، ؿمً اكخطش 

م دون باؾىه ؿلم ٌعخذٌ بالذلُلحن ؿخعؿل اظخذالله 
َ
اظخذالله على ظاهش الَعال

.ً  بالباؾً وهي دسظت العلماء الشاسخحن في العلم ؤو ملام الخلٍى

م الشهىدي: جبذؤ بمعشؿت هللا )الشهىد( ومً خالله ٌعشؾ ؤظماءه ا لؿٍش

وضـاجه، ومً هزه ألاخحرة ٌعشؾ آًاجه الظاهشة، ًخعشؾ على هخاب اليىن 

اإلاىظىس، ؿاإلاعشؿت الشهىدًت جىؿلم مً باؾً آلاًاث بلى آلاًاث، وهزه هي دسظت 
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بدسان" وهي الطذًلحن وهم ؤصخاب اإلاشاهذة لهزا كُل "العجض عً ؤلادسان 

ً ًيىن له (13)مشجبت ؤلاخعان ؤو ملام الخمىحن ، ؿالصخظ الزي له ملام الخلٍى

معشؿت الطـاث، والصخظ الزي له ملام الخمىحن ًيىن له معشؿت الزاث، مشاٌ 

ً جؿاٌو وكاٌ:  سب ؤسوي ظُذها مىس ى علُه العالم عىذما وان في ملام الخلٍى

 ، ؿجاءه الجىاب لً جشاوي.ؤهظش بلًُ

ما اإلاطؿـى ضلى هللا علُه وظلم، ؿيىهه في ملام الخمىحن لم ًخؿاٌو وؤ

 بلعاهه، ولم ًؿلب الشئٍت، لهزا خظي بها.

ًخطح مما ظبم ؤن اإلاعشؿت عىذ اإلاخطىؿت هي العلم الزي ال ًلبل 

الشً، برا وان اإلاعلىم راث هللا وضـاجه، ؿهي خُاة الللب في مشاهذة هللا عض 

كلبه باهلل عض وظل ػحر هاظش بلى ما ظىاه، ًلاٌ ؤهه ، ؿيل بوعان حعلم (14)وظل

وامل اإلاعشؿت، كاٌ ؤهل ؤلاشاساث: العاسؾ مً ال ٌشؼله شاػل عً رهش هللا ؾشؿت 

 .(15)عحن، كاٌ الجىُذ: العاسؾ الزي هؿم الخم عً ظشه وهى ظاهذ

ت جذوس خٌى ؤلادسان والعلم، ووان الاضؿالح  ؿةرا واهذ الذاللت اللؼٍى

ذَسن، الـلعـي في 
ُ
ذِسهت واإلاىغى  اإلا

ُ
الخذاٌو العشبي كذ سبـ ؤلادسان بالزاث اإلا

والجشظاوي ؤلغى مً ؤلادسان الجاهب ؤلاشاسي وسهض على الجاهب العباسي، واهخهى 

با–بزلً بلى ؤن العلم ؤوظع مً اإلاعشؿت، والص يء هـعه  اهخهى بلُه مدمذ  -جلٍش

عشؿت والعلم في نهاًت جدلُلهم، علي الـاسوقي التهاهىي، وؾابم اإلاخطىؿت بحن اإلا

ت ومىدذسة مجها  ؿةن هزه الذالالث الاضؿالخُت ولها مشخلت مً الذاللت اللؼٍى

 ومخـشعت عجها.

 -هما ؿعلذ )هَشغ ؿٍشض(–وبرا جم وضف عىاضش ؤلادسان بلؼت العطش 

ؿيان اإلاخ ؤشبه بعخاد الخاظىب باعخباسه خضاهت اإلاعلىماث، والعلل هى البرهامج 

، (16)الج اإلاعلىماث والبُاهاث وجدذًذ الاظخجابت في بؾاس اإلاخضون اإلاخاحالزي ٌع

هدً هىا ال حعني راث الباخض ؿلـ وبهما جخعذي بلى الخلل –وؤغـىا هدً 

الخذاولي والخىع اإلاعشفي ؤلاظالمي، وهإن هزه العملُت هي عملُت جإزُل على خذ 

باعخباس ؤن الللب هى الزي الللب بلى الخشهت ؤلادساهُت  -جطىس ؾه عبذ الشخمً

وشاؽ العلل، واعخبرها ؤن الىاجج مً  (17)ٌؼزي العلل بمعلىماث ظذًذة ؿُخيىزش

ت علما، ظاص اظدبذاٌ اللـظ "معشؿت" باللـظ "علم" ألهه  هزه الخشهت الـىٍش
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خجاوصه، وإلاا وان العلم هى هاجج خشهت الخجمُع والترهُب بحن عىاضش  ه ٍو ًدخٍى

 الجه مـهىم الخيامل.     ؤلادسان دخل في مذلى 

 العلم في الخىض اإلاعشفي اإلاصلم ًحمل في مفهىمه معنى الخهامل:

ت  م والعىت الىبٍى العلم في الخىع اإلاعشفي اإلاعلم هى: ))هى الدعلح باللشآن الىٍش

وجذبش ودساظت آًاث آلاؿاق وألاهـغ، ؤو العالكاث الخمعت؛ عالكت ؤلاوعان باهلل 

اث ألاخشي، عالكخه بىـعه، عالكخه باإلاجخمع، وعالكخه حعالى، وعالكخه بالؼُبُ

دشعب العلم بلذس حشعب هزه  باليىن الـعُذ، في بؾاس الشئٍت الخىخُذًت، ٍو

العالكاث الخمعت وال جىظذ شعبت علمُت ؤؿػل مً ؤخشي ؤو ؤهم مجها ألن اليل 

 ًطب في الخىخُذ((

ي الخالُت: والعلم في الخىع اإلاعشفي اإلاعلم ًدمل في ؾُاجه اإلاعاو

ل والخمشُل، اإلالاسبت 
ُّ
مش الخيامل والخىمُل، الخألف والخإلُف، الخخام والخخمُم، الخَّ

ب، الىخذة والخىخُذ، الخلُلت والخدلُم، اإلاطذاكُت والخطذًم،  والخلٍش

الاظخلطاء والاظخعاسة، الخذ والخدذًذ، الخدلُل والترهُب، الشػبت والترػُب، 

ً، الدشعب والدشعُب، ألاخالق والخخلُم، ألاوغ وا لخإهِغ، الخشهت والخدٍش

الخدلم والخدلُم، الخمىً والخمىحن، الخيعُم والخىظُف، الخبرة والاخخباس، 

 الخماط والخالقي، الطبر، اإلاشلت،  ..

ؤما العلم في الخىع اإلاعشفي الؼشبي: ))ؿهى مجمىعت مً العالكاث 

بي والتي ًمىً ال خدلم مجها والتي حعبر حعبحرا واللىاهحن اإلاىدشـت بالبدض الخجٍش

مباششا عً العالكاث بحن الظىاهش، وجخعذد العلىم بخعذد الظىاهش بوعاهُت 

دمل في ؾُاجه اإلاعاوي الخالُت: الخـاغل والخـػُل،  ؾبُعُت بُىلىظُت((. ٍو

ء والخجضيء، الدشدذ والدشخِذ، الخطش والخدطحر، الاوؼالق والخؼلُم،  الخجضُّ

لخلىكع، اإلاادة والخمذًذ، البخً والخبدًُ، الخخطُظ، اإلاشاهمت والترهُم، ا

م، الخمُحز...  الخـٍش

بهزا ؿةن اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل اإلاعشفي" ًمىً اختزاله في لـظ واخذ، 

عه وجىظُعه وملاسهه باإلاـاهُم اإلالاسبت،  هى العلم، زم اللُام بدشعُبه وجـَش

 .  (18)العلمؿخخىلذ شعب العلم التي جىطهش في بىجلت واخذة هي 
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 ثالثا: مفهىم اإلاصؼلح اإلاشلب "الخهامل اإلاعشفي"

  مفهىم الخهامل اإلاعشفي في مششوع إشالميت اإلاعشفت-1

: ؤهجض مداولت هبحرة وكُمت جدبع مً خاللها الشيخ فخحي حصً ملهاوي 

خا ومأال، وؤظخؼشق  العحرة الزاجُت إلاـهىم الخيامل اإلاعشفي وشإة وجؿىسا وجاٍس

اإلادؿاث في الخىغحن اإلاعشؿُحن ؤلاظالمي والؼشبي، ػحر ؤهه ًمىً الىكىؾ ؤػلب 

 عىذ بعؼ الىلاؽ اإلاهمت في هزا الخعٍشف:

ظمع الشُخ ؿخحي خعً ملياوي خـظه هللا بحن الخىع اإلاعشفي -1

ت إلاـهىم  الؼشبي والخىع اإلاعشفي اإلاعلم ؤزىاء البدض عً الخطاثظ الجىهٍش

ت ؤلاوعاهُت واخذة، ؿىكع بزلً في الخؿإ الزي وكع الخيامل اإلاعشفي وهإن الشلاؿ

ؿُه الـالظـت العشب الزًً هللىا الـلعـت الُىهاهُت ولم ًإخزوا في الاعخباس 

خطىضُت اللؼت العشبُت والشلاؿت ؤلاظالمُت، وهل خُاة اإلاـهىم بال هزه الخشهت 

لشضُذ الشلافي في اإلاذلىالث الاضؿالخُت التي ًبعثها الىضل بحن اإلاخضون الذاللي وا

 داخل الخىع اإلاعشفي ؤلاظالمي.

خ ليشإة مطؿلح "الخيامل اإلاعشفي" بلػُت )اللىسد -2 بذؤ الشُخ الخإٍس

ظىى( الزي اهدشف الـجىة الهاثلت بحن اإلاخخطحن ؿُما ظمي بالعلىم ؤلاوعاهُت 

واإلاخخطحن في العلىم الؿبُعُت، وألاظذس هى الاهؿالق في بدض اإلاـهىم "الخيامل 

ت زم بىاء اإلاذلٌى الاضؿالحي علحها وغعا وجىظُـا، وال اإلاع شفي" مً الذاللت اللؼٍى

ًلف عىذ هزا الخذ بل ًذخل في بوشاء ؿػاء ؿىشي خىله مً خالٌ خلله 

الذاللي، مىاصها ومشعبا ومىظعا، دون ؤن ًخشط مً الخىع اإلاعشفي للشلاؿت 

عىاضش الشلاؿت داخل ؤلاظالمُت، وولما صاد حشعُبه ولما اظخؼشق ؤهبر كذس مً 

 الخىع اإلاعشفي.

ؤخز الشُخ الذاللت الشلاؿُت إلاـهىم الخيامل اإلاعشفي على اعخباس ؤنها -3

ا بلى  الذاللت الاضؿالخُت، ؿشؿع ما وان في الخىع اإلاعشفي الؼشبي مذلىال لؼٍى

مشجبت اإلاذلٌى الاضؿالحي في الخىع اإلاعشفي ؤلاظالمي ؿمضط بزلً بحن الخىغحن 

اإلاعلم والؼشبي ؿامتزظذ الشلاؿخحن في مـهىم الخيامل اإلاعشفي،  اإلاعشؿُحن
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ؿاخخلؿذ اإلاعالم واغؿشبذ ؤلاخذازُاث ؿاهـطل مػمىن الخيامل اإلاعشفي عً 

 الىاكع الشلافي واإلاعشفي لؤلمت.

ػُاب مـهىم الللب في معادلخه ألاخحرة للخيامل اإلاعشفي سػم ؤهه هى -4

خشي: ))ؤال بن في الجعذ مػؼت برا ضلخذ مدىس الخـاعل بحن مطادس اإلاعشؿت ألا 

 ضلح الجعذ وله وبرا ؿعذث ؿعذ الجعذ وله((.

ت -5 اللؼت لها عالكت بععت الزهً وخشهت الـىش: ))ؿـي اللؼت الاهجلحًز

لت للخعبحر عً  1120ًىظذ  لت  33ضىجا، وفي اللؼت ؤلاًؿالُت ًىظذ  40ؾٍش ؾٍش

ت ٌعخخذمىن مىاؾم في ضىجا، ؿالزًً ًخيلمىن الا  25ؿلـ للخعبحر عً  هجلحًز

، والص يء هـعه باليعبت للؼاث ألاوسوبُت (19)اإلاخ ال ٌعخخذمها ؤلاًؿالُىن((

ألاخشي، ؿهي لؼاث جلىم على الىدذ، عذد ؤضىاتها مدذود وعذد ؾشق الخعبحر 

عً هزه ألاضىاث مدذود ؤًػا، ؤما اللؼت العشبُت ؿهي لؼت اشخلاق )الاشخلاق 

م ًطبذ لذيها ما النهاًت (20)وألاهبر(الطؼحر والىبحر  ، برا اسجبؿذ باللشآن الىٍش

مت:  مً الؿشق للخعبحر عً ما ال نهاًت مً ألاضىاث، وهزا ما جاهذه آلاًت الىٍش

 ْى
َ
ي َول  َسّبِ

ُ
ِلَماث

َ
َذ م

َ
ىف

َ
ن ج

َ
ْبَل ؤ

َ
َبْحُش ق

ْ
ِفَذ ال

َ
ى
َ
ي ل ِلَماِث َسّبِ

َ
ه ِ

ّ
َبْحُش ِمَذاًدا ل

ْ
 ال

َ
ان

َ
ْى م

َّ
ل ل

ُ
ق

 
ْ
ِلِه َمَذًداِجئ

ْ
ا ِبِمث

َ
خاضُت ؤظاظُت مً  (21)(، ؿُطبذ الخيىزش109)الىهف:  ى

ػاب عً الشُخ الـاغل ؤن ًطل بىا في جدلُله بلى  خطاثظ العلل، وكذ

مـهىمحن؛ مـهىم خاص بالخىع اإلاعشفي اإلاعلم، ومـهىم خاص بالخىع 

جإزُله  اإلاعشفي الؼشبي، وبن شاء بعذ رلً ؤن ًلُم اإلالاسهت، ؿُازل ما ًمىً

عدبعذ ما ًمىً اظدبعاده.   عخعحر ما ًمىً اظخعاسجه َو  َو

ووضل في ألاخحر بلى ضىغ معادلت الخيامل اإلاعشفي التي بُجها ؿُما ًلي: 

"الذاللت اإلالطىدة في ظُاق خذًصىا في هزا اإلالام، جشجبـ بما ؤظمُىاه بمعادلت 

اث   مخػاًـت مخالصمت هي:الخيامل اإلاعشفي التي حعني الخيامل في زالزت معخٍى

 الخيامل بحن مطذسي اإلاعشؿت؛ الىحي والىظىد.-

 الخيامل بحن ؤداحي اإلاعشؿت؛ العلل والخغ. -

 الخيامل بحن اإلاطادس وألادواث. -

وكذ اسجبـ هزا اإلاـهىم بالجمع بحن اللشاءجحن؛ كشاءة الىحي وكشاءة الىظىد، ؤو 

طىسة مباششة وعني بالخيامل كشاءة الىخاب اإلاعؿىس وكشاءة الىخاب اإلاىظىس.وب

 اإلاعشفي في ظُاق مششو  بظالمُت اإلاعشؿت، ؤو ؤلاضالح الـىشي ؤلاظالمي اإلاعاضش؛
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 امخالن معشؿت واؿُت بمبادت ؤلاظالم وملاضذه.-

 مىهجُت مىاظبت لخىظُف هزه اإلابادت وهزه اإلالاضذ. -

 بعماٌ هزه اإلاىهجُت في ؿهم العلىم اإلاعاضشة والخعامل معها. -

 ىاء شخطُت بظالمُت معاضشة جخطف بالخماظً والـاعلُت.ب -

جمىحن ألامت مً ؤلاظهام اإلاخمحز في الخػاسة ؤلاوعاهُت وجششُذها بهذاًت الىحي  -

 .(22)ؤلاالهي"

برن الخيامل اإلاعشفي في سؤَي))هى خشهت جشهُب وجيعُم الشعب العلمُت 

زه الشعب(( ألنها في داخل الخىع اإلاعشفي اإلاعلم مً خالٌ اإلاشاظعت الشاملت له

ألاضل مخياملت، شعب جىذسط جدذ مـهىم واخذ هى العلم، لم ًشد لـظ العلىم 

خىا هما  ال في اللشآن وال في العىت، وكذ خطلذ هزه الخشهت اإلاعشؿُت في جاٍس

 رهشث آهـا:

بي في الؿبُعُاث دون ؤن وعشؾ  (23)ال ًمىً ؤن هـهم وشإة اإلاىهج الخجٍش

اث العُاظُت وألاخيام  .هما ال ًمىً ؤن هـهم الىظٍش جؿىس الـله وألاضٌى

العلؿاهُت دون ؤن وعشؾ جؿىس الـله وألاضٌى وهزلً العمشان البششي 

والخؿىساث الاكخطادًت...ال ًمىً ؤن هـهم جؿىس الـله وألاضٌى دون ؤن هـهم 

م هزه ألاخحرة دون معشؿت العمشان البششي والخُاة الاظخماعُت وال ًمىً ؿه

خ ؿهى مادة للبدض في الظىاهش الزاجُت وػحر الزاجُت... زم ال بذ مً معشؿت  الخاٍس

اللؼت العشبُت للىـار بلى ؤعماق اإلاـاهُم الىـعُت والاظخماعُت والاكخطادًت 

 والعُاظُت والؿبُعُت... ؿـي اللؼت العشبُت جشار اإلاعلمحن ظمُعا.

هب الىدى ؿىشة الضمان اإلااض ي والخاغش في ؤعماق اللؼت وفي ظىا

واإلاعخلبل، ؿىشة العلُت ؿىشة اللُاط العللي الىدىي، وفي بًجاص ول ملىالث 

، واللؼت جخدلم  العلل اإلاعلم ًيبغي ؤن حعخمذ مً ؤعماق اللؼت والىدى وألاضٌى

عت:  ؿاعلُتها وخشهتها غمً الذًً "برا واهذ لهزا ًشبـ الشاؾبي بحن اللؼت والشَش

عت عشبُت ؿال ًـهمها خم الـهم بال مً ؿهم اللؼت العشبُت خم الـهم ألنهما  الشَش

ا في ؿهِم العشبُت ؿهى 
ً
ظُان في الىمـ، ما عذا وظىه ؤلاعجاص، ؿةرا ؿشغىا مبخذث

عت، واإلاخىظـ لم   في ؿهم الشَش
ٌ
ا ؿهى مخىظـ

ً
عت، ؤو مخىظؿ َش

َّ
مبخذت في ؿهم الش

 الجهاًت، ؿةرا اهخهى 
َ
عت، ؿيان ًبلْؽ دسظت َش

َّ
بلى الؼاًِت في العشبُت وان هزلً في الش

ؿهمه ؿحها حجت، هما وان ؿهُم الصخابت وػحرهم مً الـصخاِء الزًً ؿهمىا 
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عت بملذاس  ، ؿمً لم ًبلؽ شإوهم، ؿلذ هلطه مً ؿهِم الشَش
ً
اللشآن حجت

 
ً
 .(24)"الخلطحر عجهم، وول مً كطش ؿهمه لم ًىً حجت، وال وان كىله ملبىال

 امل اإلاعشفي في الخىض اإلاعشفي الغشبيالخه-2

بذؤ الخيامل اإلاعشفي في الؼشب مىز اللشن الشاوي اإلاُالدي خحن جـؿً -1 

بلى غشوسة الجمع بحن العهذ اللذًم والعهذ الجذًذ، بعذ اإلاخاع  (25))جىسكُىن(

ىُت؛ بعذ  الشذًذ والخشوب الذامُت التي عاهتها الذٌو الؼشبُت؛ ألاوسوبُت وألامٍش

لت، وبعذ ؤن جلاجل الـشوعُىن ؤن جل اجل الـشوعُىن ؿُما بُجهم لعىىاث ؾٍى

 وألاإلاان ماثت عام، الخشوب الىابلُىهُت..

يا  بذؤ الخيامل اإلاعشفي بعذ  ؤن جلاجلذ الؿىاثف التي اظخىؾىذ ؤمٍش

لت، بعذ ؤن جلاجلذ اللىمُاث البروظُت في ؤإلااهُا.. وبعذ ؤن اهدشف  لعىىاث ؾٍى

، بل ال بذ (26)إن هزه الخشوب وؤلاسهاب والشىساث ال ججذي هـعاالؼشب في ألاخحر ب

مً الخيامل، واججه هزا الخيامل وظهخحن: جيامل ظضجي رسي ًخدىم ؿُه البرادٌؼم 

الجضجي ؤو الزسي الزي ًخظ ول دولت على خذا ًمىً ؤن هطؿلح علُه "الخيامل 

 اإلاعشفي الىؾني".

ًخجه هدى الخػاسة ًجمع  (27)وجيامل ولُاوي ًخدىم ؿُه بشادٌؼم ولُاوي

الجهىد مً ؤظل ؤن ًمعً بضمامها ًمىً ؤن هطؿلح علُه "الخيامل اإلاعشفي 

 الخػاسي بالؿبع داخل الخىع اإلاعشفي الؼشبي".

مشاٌ: الـالظـت ألاإلاان ظلهم هشظىا ؿىشهم إلاششوعحن مششو  جىخُذ 

الـىش الؼشبي اللىمُاث البروظُت )ؤإلااهُا( وبظلاؽ ظذاس العاس، ومششو  معاهذة 

)اللىمُت الطهُىهُت( في جىظُه الخػاسة ؤلاوعاهُت والص يء هـعه باليعبت للذٌو 

 الؼشبُت ألاخشي.

اإلاطؿلح اإلاشهب "ؿلعـت العلىم" هى دعىة للخيامل اإلاعشفي بحن العلىم -2

التي ولذتها الـلعـت، ؿبعذ ؤن هبرث وبلؼذ ظً الششذ عجضث عً خل مشاولها 

لشظى  بلى ألام ليي حعُذ اخخػانها وؤن جدل مشاولها مً ؿظهش عىذها الخىحن ل

 ظذًذ.

خ العلىم هى ظهذ ظباس مً ؤظل البدض عً الخـ -3 اإلاطؿلح اإلاشهب جاٍس

اجي الـشوس ي في  –الشابـ بحن مخخلف العلىم )ظىسط ظاسجىن  ُم الـحًز بُحر دٍو

ىسط هخابه "هظام العالم"، مذسظت شُياػى للبىاء الخػاسي، سوبشث ؤػشوط، ظ
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لعىن في هخابه "وخذة وجىاظم اإلاعشؿت، بل ؤن ظهىد ول  ظخاوعُى، بًذواسد ٍو

الـالظـت الؼشبُحن هجذ ؿحها بعذًً بعذ جياملي وؾني وبعذ جياملي مع الذٌو 

 ألاخشي يهذؾ بلى ؤلامعان بضمام الخػاسة..(

 اإلاىؿم الـىقي: هى ظبُل آخش للخيامل اإلاعشفي في الخىع اإلاعشفي الؼشبي.

العىإلات ال حعخلُم بال بخالوة آلاًت : (28)امل اإلاعشفي والعىإلات النياهيتالخه

ألاخحرة مً بهجُلها بخإظِغ خيىمت عاإلاُت هي الُىم في خىم ما هى كاثم بالـعل 

وختى ؤن جظهش للىاط وهي مىخملت الششعُت ًجب ؤن ًيىن لها ػؿاء معشفي هى 

ىذوق الىلذ الذولي وبىً الخيامل اإلاعشفي بعذ الخدىم في العملت والىلذ )ض

اإلالاضت..( والخدىم في العُادة على ؤلاكلُم )اإلاىظمت العاإلاُت للؿحران...(.. ًلٌى 

ىُت وهى اإلاىؾً اللىمي للحهىد  -ظعُذ عُادي: ))ظهش في الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

يا "ؾه عبذ الشخمً: الخم  بعذ هجشتهم مً ألاهذلغ بلى ؤإلااهُا ومجها بلى ؤمٍش

ا  -63ي الاخخالؾ الـلعـي، صالعشبي ف مىز زماهُيُاث اللشن اإلااض ي اججاها هظٍش

ًلف وساءه مجمىعت مً علماء الاظخما  واإلاعخلبلُاث وخبراء مشاهض الذساظاث 

ؤلاظتراجُجُت، وضاس ًطؿلح على حعمُت هزا الاججاه بمذسظت شُياػى للبىاء 

ش دساظاث خٌى الخيامل  والخعاغذ اإلادعاهذ الخػاسي، والتي جلىم بةعذاد وجؿٍى

 .(29)بحن الخػاساث((

وكذ كامذ الخشهت الطهُىهُت بضس  مخىاكػت في هُان ول دولت جخالـها 

في العلُذة، ججعلها في خالت عذم اظخلشاس، جتهذدها ألاصمت والـىض ى لىجها جخؼزي 

مجها، ؿىض ى مىظمت؛ الجمُع هاكم علحها والجمُع ساع عجها، الجمُع ًيخلذها 

ظها في الىكذ هـعه ))والخخلف لِغ ؿلـ هاجج عً الخإخش، بهه والجمُع ًماس 

خُت  هاجج عً عملُت بوشاء عىُـت لىمىرط ػشبي للخلذم خاسط الششوؽ الخاٍس

والشلاؿُت والخلىُت التي واهذ جيخمي بلى الخلذم الؼشبي راجه... ؿإهخج لِغ ؿلـ 

ىظُه بهه ج (30)الػُم والطجش بل ؤًػا ؿلش ظُيىلىجي وؤخالقي وعللي((

خ.    الطهُىهُت لخشهت العلم والخاٍس

 اإلابحث الثاوي: ؤشباب الدشدذ اإلاعشفي في حىطىا اإلاعشفي اإلاصلم

 اخخالف العقيذة بين الخىطين اإلاعشفيين اإلاصلم والغشبي-1 
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ِبُعىا كاٌ هللا حعالى:  
َ
ا ج ٍت مَّ ًَ ّلِ آ

ُ
اَب ِبه

َ
ِنخ

ْ
ىا ال

ُ
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ُ
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ج
َ
 ؤ

ْ
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َّ
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 َبْعٍع َۚ َول

َ
ت

َ
اِبٍع ِقْبل

َ
َتُهْم َۚ َوَما َبْعُظُهم ِبخ

َ
اِبٍع ِقْبل

َ
 ِبخ

َ
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 َوَما ؤ

َۚ
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َ
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َ
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َ
ين اإلِاِ

َّ
ًَ الظ

ِ
َّ
ا إلا

ً
َو ِإر

َّ
ِم ۙ ِإه

ْ
ِعل

ْ
ًَ ال ً َبْعِذ َما َجاَءَك ِم ْهَىاَءُهم ّمِ

َ
 (.145)البلشة:  ؤ

خ ؤن اهجشث ؿئت مً ؤم خىا بلى الـلعـت الُىهاهُت، للذ خطل في الخاٍس

وؤخزتها هما هي، ؿاهدشؿذ بالعلاثذ اإلاعلمت عً الجادة، وكذ ؤدسن علماء الىالم 

ًمشلهم اإلاعتزلت ؤٌو ألامش، مذي الهىة السخُلت بحن عىاضش هزه الـلعـت وبحن 

 علاثذ ؤلاظالم.

بذؤ الجزا  بحن علماء الىالم والـالظـت اإلاعلمحن، زم جدٌى بلى الـلعـت 

 الُىهاهُت راتها.

جمخؼ اإلازهب ألاشعشي ممشال لئلظالم، وكام سظاٌ ألاشاعشة والباكالوي 

ني بدعم هزا الجذٌ.    وبمام الخشمحن الجٍى

الخىخُذ في الخىع اإلاعشفي اإلاعلم ًجعل العالكت بحن هللا وؤلاوعان 

عالكت مباششة ال جدىمها وظاثـ، ؤما في الخىع اإلاعشفي الؼشبي ؿخدىمها 

، وهزا هى الخلل الزي لم ًذسهه الـالظـت اإلاعلمىن ألاواثل الىىذي وظاثـ

وابً ظِىا والـاسبي وابً سشذ وؤبىبىش البؼذادي وابً ؾـُل وػحرهم، ؿلذ ؤخزوا 

الـلعـت واإلاىؿم ألاسظؿي دون ؿدظ ؤضىلها العلذًت ؿىكعىا ؿُما وكعىا ؿُه، 

زلت في البذاًت، زم جىالى وؤدي اهدشاؿهم بلى ظهىس الـشق الىالمُت بضعامت اإلاعت

ظهىس الـشق ألاخشي، بلى ؤن هشط هللا ظبداهه وحعالى مً ٌعُذ بىاء هزه ألامت؛ 

الشاؾبي والشاؿعي وابً جُمُت وؤبىبىش الباكالوي وبمام الخشمحن، وؤبً اللُم، 

وػحرهم هشحر، الزًً ؤؿػذ خشهتهم العلمُت الخدلُلُت الترهُبُت الخيعُلُت بلى 

 ء في الخػاسة ؤلاوعاهُت وهى اإلاىهج العلمي الاظخلشاجي. بهخاط ؤهم ش ي

 اخخالف اإلافاهيم بين الخىطين اإلاعشفيين اإلاصلم والغشبي-2

ع مجاالث اإلاعشؿت واإلاىؿم  ً: جـَش ؤهم ما ؤهخجه الـىش الُىهاوي ؤمٍش

للذ جـؿً علمائها الزًً خاولىا بعادة بىاء الخىع اإلاعشفي اإلاعلم  ألاسظؿي،

والشئٍت الخىخُذًت بلى خؿىسة الخطىس الُىهاوي الزي اهؿلم مً وظىد عالكت بحن 

الخالم واإلاخلىق، وؤدسوىا بعمم وظذانهم بلبلت اإلاـاهُم التي خطلذ في خىغىا 

ؿهىان اخخالؾ ظزسي في  اإلاعشفي هدُجت دخٌى اإلاـاهُم الُىهاهُت والؼىىضُت،

 اإلاـاهُم؛ مـهىم الخذ، ومـهىم الخطىس، مـهىم اللػُت اليلُت...
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 الاخخالؾ في اإلابادت التي ًىؿلم مجها العلل؛ مـهىم الجىهش الشابذ...-

الاخخالؾ في مـهىم اللُاط؛ ؤسظؿى ًىؿلم مً خىم هلي بلى ؤخيام -

ى ظضثُت ؤخشي بىظىد ظضثُت والطذق ضىسي، اإلاعلمىن ًىؿللىن مً ظضثُت بل

ظامع بُجهما بىاظؿت جدلُم علمي دكُم والطذق ضىسي وواكعي ًلٌى مدمذ 

ـاث لللُاط: ))وؤخعً ما ًلاٌ في  بً علي الشىواوي بعذ ؤن عشع عذة حعٍش

خذه: اظخخشاط مشل خىم اإلازوىس، إلاا لم ًزهش، بجامع بُجهما، ؿخإمل هزا ججذه 

بي والعبر ، ومً هزا اإلاى(31)ضىابا بوشاء هللا(( ؿلم ظاء الاظخلشاء الخجٍش

 والخلعُم..

علماء ألاضٌى ؤسظعىا كُاظهم "كُاط الؼاثب على الشاهذ" بلى -

اػشاد كاهىهحن )كاهىن العلُت وكاهىن اؾشاد الخىادر( ًخـشعان بلى ؤسبعت كىاعذ: )

( وهزه اللىاعذ ألاسبعت جىقيح اإلاىاغ، الذوسان، ؤن جنىن العلت مىعنصت، العلت

ؿُما بعذ عىذ الاهجلحزي "ط ط مُل"، وؤظغ علُه كىاعذ الاظخلشاء ظهشث 

بذو ؤن ظىن  بي واإلاىؿم اإلاادي وهى ظبب نهػت الؼشب العلمُت، ٍو الخجٍش

إسشاد الفحىى إلى جحقيق ظدُىاسث مُل وضله ما هخب ؤلامام الشىواوي في "

 هفائض ألاصىى في ششح" وما هخبه ؤلامام اللشافي "الخق مً علم ألاصىى 

"، ًلٌى ؤلامام اللشافي: ))الذوساهاث عحن الخجشبت وكذ جىثر الخجشبت اإلاحصىى 

 .(32)ؿخـُذ اللؿع وكذ ال جطل بلى رلً((

هما اخز دًياسث اليىظُخى وكىاعذ اإلاىهج مً ؤبي خامذ الؼضالي، وهما 

.  ؤخز داؿُذ هُىم كاهىن العلُت مً علماء ألاضٌى

م ضُ للُت وؾلُؿلت بلى ؤوسوبا واليل ٌعشؾ خشهت هلل العلىم مً ؾٍش

خاضت العشبىن وؤهعـىسد، ودوس سوظحر بُيىن وؿشووعِغ بُيىن وظىن 

ظدُىاسث مُل في رلً، ))وكذ صاغ كلم هزا ألاخحر ًجشح اإلاطؿـى ضلى هللا علُه 

وظلم حعبحرا عً خلذ ومشاسة في هـعه ألهه وان هاكال(( )ظامي اليشاس( في هخابه 

 (. هظام اإلاىؼق)

حن ألاخىاع اإلاعشؿُت هي عالكت اظخعاسة وؤخُاها ظشكت ؿالعالكت ب

ولِعذ عالكت جيامل.برن ما خطل في اإلااض ي ًدطل آلان، ؿالخذاخل بحن 

خىغىا اإلاعشفي، والخىع اإلاعشفي الؼشبي ؤغش بمـاهُمىا، ألن هىان اخخالؾ 

 ظزسي في اإلاـاهُم هاجج عً اخخالؾ العلاثذ، وهزه اإلاـاهُم جخخز شىال هشمُا:
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 إلاـاهُم اإلاظلت.ا-1

 اإلاـاهُم الىظؿى.-2

 اإلاـاهُم الـشعُت.-3

 مـهىم الخىخُذ، مـهىم العلل، مـهىم ؤلاوعان....

إلاارا ؿشل الـالظـت اإلاعلمحن في بهخاط ؿلعـت خاضت بدىغهم اإلاعشفي 

ت؟ ألنهم ؤخزوا اإلاىهج ألاسظؿي هما هى )الـلعـت  خاضت في بذاًت خُاتهم الـىٍش

 واإلاىؿم(= ؤلابذا .

دخٌى مطؿلح الخطىؾ خشؾ ؤهم وظُـت وهي العبادة عً معاسها -

الصخُذ خُض وؿذث بلُه مـاهُم مً الـُذا الهىذًت والاششاكُت الـاسظُت 

ت الـُؼ ألاؿلىؾُيُت وؿلعـت ؤؿالؾىن وؤسظؿى واإلاجمىعاث الهشمعُت  وهظٍش

 والؼىىضُت.

ُت علاثذ الشُعت خلُـ مً آساء هباال الحهىد واإلاعُدُت واإلاضده-

ت  .(33)والذًطاهُت واإلااهٍى

خه:-  الؼشب اهدشف الخىع اإلاعشفي اإلاعلم في مشخلخحن مً جاٍس

م خُض جشظم ؿحها مىخجاث هزا الخىع 15م بلى ق9اإلاشخلت ألاولى: مً ق

لت التي ؤجاخذ له ؿعال جلً الخؿىاث اإلاىؿلت التي  مً ؤظل بزشاء زلاؿخه بالؿٍش

 هذجه بلى خشهت الجهػت.

وهي اإلاشخلت التي بذؤ ؿحها الاظخالب  15ُت: بذاًت مً قواإلاشخلت الشاه

 )الاظخذماس(.

العلم في خىغىا اإلاعشفي ػحر مدذود وواخذ في راجه مدشعب بلى شعب ال -

خطش لها، ألن العلل مدذود لىً برا اسجبـ بالؼُب ًخيىزش، ؿُيىن داثم 

ُذ ؿيلما اإلاشاظعت للشعب العلمُت وداثم الدشعُب ألن اإلاشظع واخذ هى الخىخ

 حشعبذ واهذ ؤهثر جيامال وجشابؿا والذلُل )ملذمت ابً خلذون(.

خجضؤ ولما هبرث  ؤما العلم في الخىع اإلاعشفي الؼشبي ؿهى مدذود ًخعذد ٍو

هخلخه وجىـطل ؤظضائه عً بعػها مىهجا ومـهىما، ؿالعلىم جتراهم لهزا ؿالعلل 

ادة وولما هبرث الىخلت ججض  ؤث ؤهثر، وولما ججضؤث ؤهثر الؼشبي ًلىم بالطُاهت والٍض

 ضعب الخدىم ؿحها والشبـ بحن ؤظضائها.
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 هقص الخيشئت الذًييت والعقذًت في مجخمعاث ألامت اإلاصلمت-3

هلظ الخيشئت العلذًت والذًيُت في مجخمعىا الجضاثشي وفي العالم اإلاعلم، 

طلىن بلى الجامعت  خُض ًىبر الشباب وهم ال ٌعشؿىن علُذتهم ودًجهم، ٍو

خطلىن بمخخلف العلىم التي هللذ بمـاهُمها وؤبعادها الـلعـُت ومشظعُاتها  ٍو

الذًيُت، وهم ال ًمليىن ملىت ؿشص اإلاـاهُم ألنهم ػحر مدطىحن علذًا، ؿُلع لهم 

الخلـ والاهدشاؾ، ؿما هشاه في الىاكع مً ظلىواث هى في الخلُلت اوعياط 

زا هاهًُ عً الشابىت الشكمُت للمـاهُم والشلاؿاث التي جشاهمذ في وظذانهم، ه

ت...  والهىاجف الزهُت واإلادؿاث الخلـٍض

الخىاء العلذي الزي هخج عً عذم الخيشئت العلذًت، ظعل الشباب 

م الىظاثل الشكمُت والشابىت العىىبىجُت، جيشئت  ًخػع لخيشئت ؤخشي عً ؾٍش

جدٌى  ال ٌعلمها بال الزي ًخدىم في هزه الىظاثل، مما ؤهخج خلُـ مً العلاثذ

 بلى خلُـ مً اإلاـاهُم، جدٌى بذوسه بلى خلُـ مً العلىواث.

ألاوهام التي قزفها الغشب في عقىلىا وقلىبىا وصذقىاها حتى -4

 ؤصبحذ مصلماث

بي -1 ت له ألهه ًخػع إلاىهج علمي ججٍش العلم مىغىعي وخُادي وال هٍى

 بظالمُت.ًمىً الخدلم مىه ومً هىا ظاء جلعُم العلىم بلى بظالمُت وػحر 

العلم باإلاـهىم الؼشبي هى العبُل الىخُذ للخلذم والجهػت، ومً ؤساد ؤن -2

علً ظبُل العلم ألهه خُادي  ًلخم بشهب الخػاسة علُه ؤن ًخجشد مً الذًً َو

ت له.  وال هٍى

الخـىحر الؼشبي بما ؤهه علمي مىغىعي ؿهى جـىحر وىوي بوعاوي، وما -3

 علُىا بال بجبا  هزا الـىش.

مىا بإهىا ال وعخؿُع وؤن ال كُمت لـىشها، صس  ؿُىا مشهب الىلظ ؤوه-4

خىا زم عً  ))اللابلُت لالظخعماس(( )مالً بً هبي(، ؿطلىا عً علُذجىا زم عً جاٍس

ظؼشاؿُدىا زم ؿطلىا ختى عً رواجىا، ؿإضبدىا ال هدترم بعػىا البعؼ بل ال 

 هدترم ختى رواجىا.

شة ختى وضل بلى هزه الؼشب خا هيمىت البرادٌغم الغشبي:-5 ع خشوبا مٍش

الخالت مً الاظخلشاس العلذي مً خالٌ الاجـاق على هخاب ملذط ًخػمً العهذ 

اللذًم اإلاخمشل في الخىساة والعهذ الجذًذ اإلاخمشل في ألاهاظُل ألاسبعت )مخا ًىخىا 
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كػُت جخـم  150مشكغ ولىكا( ؤما بهجُل بشهابا ؿلذ خزؾ هظشا ألهه ًخيىن مً 

ععى واللشآن  م، وخحن اظخلش به ألامش وؤمعً بضمام الخػاسة، ؿهى ظعى َو الىٍش

م )ؤلاظالم واإلاجىظُت  ظاهذا إلادى العلاثذ الشالزت ألاخشي التي رهشها اللشآن الىٍش

 والزًً ؤششوىا( والخلُلت ؤن عذوه اللذود العلُذة اإلاعلمت.

 اإلابحث الثالث: آلياث حشغيل الخهامل اإلاعشفي

ً آلُاث حشؼُل الخيامل اإلاعشفي بحن الشعب العلمُت اإلاىؿم هألُت م-1

داخل الخم اإلاعشفي )الشعب العلمُت اإلاخعللت بالىظاثل وآلالت والشعب العلمُت 

م: اخترا  اإلاـاهُم وجىلُذ 
ّ
عل ٌُ اإلاخعللت باإلالاضذ والؼاًاث( ألن اإلاىؿم 

اإلاطؿلخاث بُان الـشوق بحن الشعب العلمُت والبدض عً العالكاث، ضىغ 

 إلابادت وغع اللىاعذ جشجِب اللىاهحن جصخُذ آلاساء واإلاـاهُم اظخخالص الىخاثج.ا

مـهىم العلم في الخىع اإلاعشفي اإلاعلم ًلخط ي الخطاثظ الخالُت: ؤهه -2

ػحر مدذود، وبما ؤهه بهزه الخاضُت ؿهى ًدشعب وال ًخجضؤ، )في الخىع اإلاعشفي 

ت التراهم اإلاعشفي التي جلىم على ال ادة "بىبشالؼشبي هظٍش  -الهخىط -طُاهت والٍض

 وىلُىجىد"

ت ؤخشي هي الخيىزش العللي الزي ًلىم على اإلاشاظعت  بِىما عىذها هظٍش

والدشعُب ؾه عبذ الشخمً، وبرا شئىا ؤن هيامل هلىم باإلاشاظعت )مشاظعت 

اإلاـاهُم اإلاطؿلخاث اإلابادت الذعاوي اإلاىاهج ألادلت....( هىشف عً الشلاؿاث 

ة اإلاعاسؾ في خىغىا اإلاعشفي. ؿالعلم واخذ له شعب مخعذدة. التي وىهذ داثش 

)شعب علىم آلالت والىظاثل وشعب اإلالاضذ والؼاًاث الذًيُت وؤلاوعاهُت 

 واليىهُت(.

ألاخالق عىطش ؤظاس ي مً عىاضش حشؼُل مـهىم الخيامل اإلاعشفي: ول -3

ؾابع  الشعب العلمُت داخل الخىع اإلاعشفي حشترن في وظىد معاوي سكُلت راث

ـت "بهما بعشذ  ت الشٍش م والعىت الىبٍى خللي عمُم وهزا هى لب اللشآن الىٍش

خ والجؼشاؿُا  ألجمم مياسم ألاخالق"، ؿالخإلُف بحن الللىب وسبـ ؤلاوعان بالخاٍس

 هى ظىهش الخيامل اإلاعشفي. 

ل الخيامل اإلاعشفي بلى ماظعت: وهزا هى الجهذ الىبحر الزي كام به -4 جدٍى

مي للـىش اإلاعلم بىاء الجامعاث وعلذ اإلااجمشاث وبىاء اإلااظعاث اإلاعهذ العال
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واإلاشاهض البدشُت مً ؤظل بعادة بىاء مـهىم العلم وبالخالي سبؿه بالخىخُذ 

 وجىظحهه بما ًخىاؿم والشلاؿت اإلاعلمت.

العلؿت هي مً ؤهم آلالُاث التي ًمىً ؤن جدلم الخيامل اإلاعشفي، -5

م: الخيشئت العلذ م بىاء ماظعاث ومشاهض ورلً عً ؾٍش ًت للشباب، وعً ؾٍش

بدض حشترن ؿحها ظمُع الشعب العلمُت لبدض اإلاـاهُم واإلاىاهج وآلالُاث 

اإلاشترهت، وظبل الخالكذ وظبل اظخـادة الشعب العلمُت مً بعػها البعؼ، 

اء هما ًذسط العلُذة  ؿمً جيامل اإلاعشؿت ؤن هجذ الؿبِب مشال ًذسط الـحًز

اء والؿب... ؤو وألادب واللؼت...  اغُاث والـحًز هما ًجب على ألادًب ؤن ًذسط الٍش

على ألاكل جيىن هىان ؿشق بدشُت ومخابش ججمع ول الخخططاث الذكُلت في 

ع البدشُت..  دساظت اإلاشاَس

 

 الخاجمت

 في خخام هزا البدض هطل بلى الىخاثج الخالُت:

الخالُت: الخيامل  بن مـهىم العلم في الشلاؿت اإلاعلمت ًدمل في ؾُاجه اإلاعاوي

ل والخمشُل، الخلاسب 
ُّ
مش والخىمُل، الخألف والخإلُف، الخخام والخخمُم، الخَّ

ب، الىخذة والخىخُذ، الخلُلت والخدلُم، اإلاطذاكُت والخطذًم،  والخلٍش

 الاظخلطاء والاظخعاسة، الخماط والخالقي، الاخخباس، الطبر، اإلاشلت، ..

ل في الىالم لهزا ؿةن اإلاطؿلح اإلاشهب "الخيامل  اإلاعشفي" هى مً كبُل الخؿٍى

برا سظعىا بلى مـهىم اإلاعشؿت والعلم في العشبُت والخذاٌو ؤلاظالمي، بر ًىـي 

 اظخعماٌ مطؿلح العلم وشعب العلم، ألهه ًخػمً اإلاعاوي الىاسدة ؤعاله.

وبرا شئىا ؤن وعشؾ مطؿلح "الخيامل اإلاعشفي" الزي ًبذو ؤهه معخعاس مً 

الؼشبي، ؿهى خشهت جشهُب وجيعُم الشعب العلمُت داخل  الخىع اإلاعشفي

الخىع اإلاعشفي اإلاعلم، مً خالٌ جـعُل العالكت بحن ؤلاوعان والؼُب، زم بحن 

 ؤلاوعان وهـعه زم بحن ؤلاوعان واليىن واإلاجخمع.

بن جـعُل مطؿلح العلم وحشؼُله ًلخط ي حشؼُل واؿت الذالالث اإلاخػمىت في  

 مـهىمه.

م في الشلاؿت ػحر اإلاعلمت ًدمل في ؾُاجه اإلاعاوي الخالُت: بن مـهىم العل

الخـاغل، الخجضيء، الدشخِذ، الخطش، الاوؼالق، الخلىكع، الخخطُظ، 
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م، الخمُحز... وكذ ؤؿػذ هزه اإلاـاهُم بلى ما ظمي بالخذازت، التي شعش  الخـٍش

ما الؼشب ؤنها ؤغشث به ؿلجا بلى الخيامل اإلاعشفي همششو  ًخؼُا مً خالله 

 ؤظماه بما بعذ الخذازت.

ول الشعب العلمُت في العلم داخل الخىع اإلاعشفي لؤلمت اإلاعلمت حشترن في 

م والعىت  وظىد معان سكُلت راث ؾابع خللي عمُم، وهزا هى لب اللشآن الىٍش

ـت "بهما بعشذ لخمم مياسم ألاخالق". ت الشٍش  الىبٍى

بي في الؿبُعُ اث عىذ اإلاعلمحن دون ؤن ال ًمىً ؿهم وشإة الاظخلشاء الخجٍش

.  وعشؾ وشإة وجؿىس علم ألاضٌى

اث العُاظُت )ألاخيام العلؿاهُت مشال..( بذون ؤن  وال ًمىً ؤن هـهم الىظٍش

 وعشؾ الـله وجؿىسه.

ال ًمىً ؤن هـهم هُف جؿىس علم ؤضٌى الـله وعلم ألاضٌى دون ؤن هـهم 

 هُف جؿىس العمشان البششي "الخُاة الاظخماعُت".

خ ؿهى مادة للبدض في  ال ًمىً معشؿت العمشان البششي بال بمعشؿت الخاٍس

 الظىاهش الزاجُت وػحر الزاجُت.

خ وجـعحره ًلىد بلى جطىس ؤعماق ما اخخلج في وظذان اإلاعلمحن  وؿهم الخاٍس

ً ضىسة هاضجت عً خُاتهم العمشاهُت.  وهـعُتهم، هما ًلىد بلى جيٍى

ؼت العشبُت، وفي ؤعماق هزه ول هزه الشعب العلمُت ولذث في ؤخػان الل

اللؼت وفي ظىاهب الىدى ؿىشة الضمان اإلااض ي والخاغش واإلاعخلبل، وؿىشة العلُت، 

وؿىشة اللُاط العللي الىدىي، وفي بًجاص؛ ول ملىالث العلل ؤلاظالمي بهما 

 ًيبغي ؤن حعخمذ في ؤعماق الىدى واللؼت.

ؤظضاء الىدى اإلاخخلـت  علم العلىن والتزهُت ؾبم مىهج ؤلاشاسة والذاللت على

ت في اإلاعشؿت.   وكاد بلى هظٍش

 العالكت بحن ألاخىاع اإلاعشؿُت لِعذ عالكت جيامل بل هي عالكت اظخعاسة.

 هزا والخمذ هلل سب العاإلاحن.  

 قائمت اإلاصادس واإلاشاجع

م  اللشآن الىٍش

 الصخاح خاضت صخُذ البخاسي ومعلم 

 الاعخلاد".ابً جُمُت: مجمى  الـخاوي "مـطل 

 ابً مىظىس: لعان العشب، دؽ، داس اإلاعاسؾ، اللاهشة، دث.
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 ابً هشحر: جـعحر اللشآن العظُم.

ت.  اليلُاث معجم اإلاطؿلخاث والـشوق اللؼٍى

ت، اللاهشة،  مجمع اللؼت العشبُت: اإلاعجم الـلعـي، دؽ، الهُئت العامت لشاون اإلاؿابع ألامحًر

 م(.1983-هـ1403)

ـاث، ؽ ط، داس الىخاب العشبي، بحروث،  علي بً مدمذ بً علي الجشظاوي: هخاب الخعٍش

 م(.2002-هـ1423)

، جذ؛ علي دخشوط، 1مدمذ علي الـاسوقي التهاهىي: هشاؾ اضؿالخاث الـىىن والعلىم، ؽ

 . م1996مىخبت لبىان هاششون، بحروث، 

ت واليشش ، داس الهادي للؿباع1مدمذ ؤبى اللاظم خاط خمذ: مىهجُت اللشآن اإلاعشؿُت، ؽ

 م. 2003والخىصَع، بحروث، 

، مشهض ؤلاهماء اللىمي، 1عالء ؾاهش: مذسظت ؿشاهىـىسث مً هىسههاًمش بلى هابشماص، ؽ

 بحروث، دث.

، اإلاعهذ 1ؿخحي خعً ملياوي: مىهجُت الخيامل اإلاعشفي ملذماث في اإلاىهجُت ؤلاظالمُت، ؽ

 م.2011العالمي للـىش ؤلاظالمي، هشهذن، ؿشظُيُا، و م ؤ، 

صوي اإلاُالد: الخيامل اإلاعشفي بحن العلىم في سئٍت علماء الؿبُعُاث اإلاعلمحن، "مجلت زلاؿخىا 

 .2010، 22، العذد6للذساظاث والبدىر"، اإلاجلذ

ً العلل هُف ًخلم اإلاخ عاإلاىا الزهني، جش:  ض: جيٍى غ ؿٍش ، اإلاشهض 1شىقي ظالٌ، ؽ -هَش

  م.2012اللىمي للترظمت، اللاهشة، 

، اإلاشهض الشلافي العشبي، بحروث، 1ذ الشخمً: اللعان واإلاحزان ؤو الخيىزش العللي، ؽؾه عب

 . م1998

، 3، العىت12: العلم الخذًض ومعشؿت الؼُب، مجلت خشاء، العذدمدمذ ظعُذ سمػان البىؾي

/ظبخمبر(  م، جشهُا.2008)ؤًلٌى

، 09الىخاب العشب، العذدضالح الذًً الضعبالوي: ))الاشخلاق((، مجلت الترار العشبي، اجداد 

 م(.1982ؤهخىبش  -هـ1403العىت الشالشت، دمشم، )مدشم 

، اإلاشهض الشلافي العشبي، بحروث، 1ؾه عبذ الشخمً: اللعان واإلاحزان ؤو الخيىزش العللي، ؽ

 . م1998

  ، داس اإلاعاسؾ، اللاهشة، د ث.9، ؽ1علي ظامي اليشاس: وشإة الـىش الـلعـي في ؤلاظالم، ط

، داس بً عـان لليشش والخىصَع، اإلاملىت العشبُت الععىدًت، 1، ؽ5: اإلاىاؿلاث، طالشاؾبي

  م.1997

يي، جش: ىُىن الجىامع وؤضٌى الذظخىس ألامٍش ، 1ؤبى ٌعشب اإلاشصوقي، ؽ -وودي هىلخىن: ألامٍش

 .م(2010-هـ1431هُئت ؤبى غبي للشلاؿت والترار ولمت، ؤبى غبي، )

، اإلاشهض الشلافي العشبي، الذاس 1الخخالؾ الـلعـي، ؽ الخم العشبي في ؾه عبذ الشخمً:

  م.2002البُػاء، اإلاؼشب، 
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ظعُذ عُادي: آلُاث بعادة البىاء الخػاسي لئلوعان واإلاجخمع، د ؽ، داس اإلاعاضشة لليشش 

  م.2009والخىصَع، اإلادمذًت الجضاثش، 

، داس العلم 4لبيي، ؽمىحر البع -ظان لىذن: العلب الخذًذًت سواًت علاثذًت اشتراهُت، جش:

  م.1979للمالًحن، بحروث، 

، جذ: ؤبي خـظ  مدمذ بً علي الشىواوي: بسشاد الـدٌى بلى جدلُم الخم مً علم ألاضٌى

اع، اإلاملىت العشبُت 1، ؽ1ظامي بً العشبي ألازشي، ط ،داس الـػُلت لليشش والخىصَع، الٍش

 م(. 2000-هـ1421الععىدًت، )

، دؽ، مىخبت هضاس مطؿـى الباص، مىت، د ث.اللشافي: هـاجغ ألاضٌى  -1  في ششح اإلادطٌى

 

 الحاالثا
                                                 

 . 63>6ابن مٌظور: ابن مٌظور: ًسان اًؼرب، دط، دار املؼارف، اًلاُرة، دت، ص -1

 .4387اًلاموس احملَط، ص -2

 . >77-:77ابن مٌظور: ابن مٌظور: ًسان اًؼرب، دط، دار املؼارف، اًلاُرة، دت، ص -3

 . 579، ص8ابن نثري: ثفسري اًلرآ ن اًؼظمي، م س، ج -4

ة، ص -5  . 9>5اًلكَات مؼجم املععَحات واًفروق اٌَغًو

ة، ص -6  . 5::اًلكَات مؼجم املععَحات واًفروق اٌَغًو

ة، صاً  -7  . 483لكَات مؼجم املععَحات واًفروق اٌَغًو

ة، ص -8  . 483اًلكَات مؼجم املععَحات واًفروق اٌَغًو

 .:>;5ابن مٌظور: م ن، ص -9

ة، اًلاُرة، ) -10 -9;4م(، ص6;>4-ُـ4736ٍلع اٌَغة اًؼربَة: املؼجم اًفَسفي، دط، اًَِئة اًؼامة ًضؤون املعابع الأمرًي

4;: . 

فات، ط ج، دار اًىذاب اًؼريب، بريوت، )ػًل بن َلد بن  -11  .9;4م(، ص5335-ُـ4756ػًل اجلرجاين: نخاب اًخؼًر

، حت؛ ػًل دحروج، مىذبة ًبيان انرشون، 4َلد ػًل اًفارويق اٍهتاهوي: وضاف اظعالحات اًفٌون واًؼَوم، ط -12

 . 7;48-6;48، صم9>>4بريوت، 

 . 7;48اٍهتاهوي: هفسَ، ص -13

 . 7;48اٍهتاهوي: م س، ص -14

 . 8;48هفسَ، ص -15

ر: حىوٍن اًؼلي هَف خيَق املخ ػامليا اذلُين، حر: -آأهظر: -16 ، املرنز اًلويم ٌَرتمجة، 4صويق جالل، ط -هٌرس فًر

  .;4م، ص5345اًلاُرة، 

دٍ ٍرثبط ابًويح غن اًخىوثر: ))ُو وجدان اًىرثة املمىٌة حتت اًوحدة اًظاُرة(( فاًؼلي حمدود وحىت ًخجاوز حدو  -17

ذا كعد جيب آأن ًعَب اًفؼي  ق اًلَب فِخجدد ػىل ادلوام فِىدسب ذاظَة اًفؼي واًلعد حىت ٍىون ًفؼهل مؼىن، وا  ظًر

-;4م، ص;>>4، املرنز اًثلايف اًؼريب، بريوت، 4ظَ غبد اًرمحن: اٌَسان واملزيان آأو اًخىوثر اًؼلًل، ط -اًيافع، راجع:

  اًعحَحة من حرنة اًفىر.، ُىذا ثيبثق املفاُمي >4

، 6، اًس ية45: اًؼمل احلدًر ومؼرفة اًغَب، جمةل حراء، اًؼددملال رائع ٌَض َخ َلد سؼَد رمضان اًبوظي -آأهظر: -18

 ، ًبني فَِ املفِوم اًخداويل ٌَؼمل يف حوضيا املؼريف. 43م، حرهَا، ص;533)آأًَول/سبمترب(
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ر: حىوٍن اًؼلي هَف خيَق املخ ػامل  -19 ، املرنز اًلويم ٌَرتمجة، اًلاُرة، 4صويق جالل، ط -يا اذلُين، حر:هٌرس فًر

  .79م، ص5345

و زالزة آأهواع؛ ظغري وهبري وآأنرب،  -20 ىل ادلالةل اًوضؼَة، ُو الاص خلاق ُو الاهخلال من ادلالةل اًعبَؼَة )اجلذر اًثاليث( ا 

. 4:7ظبحي اًعاحل، م ن، ص -كواهُهنا، راجع:ولك اص خلاق ثضبعَ كواػد دكِلة وضؼِا ػٌَلء اٌَغة وحددوا ضوابعِا و 

نذكل ظالح ادلٍن اًزغبالوي يف زالزة ملاالت: ))مذاُب وآ راء حول وضوء اٌَغات(( و))ثدرج املؼاين(( وامللال املِم 

 ، اًس ية اًثاًثة، دمضق، )حمرم>3اذلي دععَ ًالص خلاق ))الاص خلاق((، جمةل اًرتاث اًؼريب، احتاد اًىذاب اًؼرب، اًؼدد

م(، ًلول اًزغبالوي يف ُذا اًؼدد: ))اٌَغة فعول جضابىت آأوارصُا وثوجشت غراُا، واكن بُهنا 5;>4آأنخوبر  -ُـ4736

ىل آأن ثذيك اًؼني ػىل ما ًخعي هبا من اًبحر يف  حداُا، آأظارثم  احلاجة ا  ذا غرضت ملسأأةل يف ا  رحٌل ماسة، فأأهت ا 

 بَ دفاء ما غرضت هل فِزناح مغوضَ وحتي رموزٍ. فعول من دوحهتا، فذجؼهل مٌم ػىل ابل وذهر، ًَربح

ذا فعي يف  من ُذٍ اًفعول فعي غلدثَ يف ُذٍ اجملةل حول )وضوء اٌَغات( وآ در غلدثَ فهيا حول )ثدرج املؼاين(، ُو

ذا اهخظم غلد ُذٍ اًفعول وكد اصدبىت آأس باهبا ومتىٌت آأواظهيا، اكن بؼضِا  ٍهيٌل، فا  ًمتي ا  ؼة )الاص خلاق( ًياط هبٌل ًو ذًر

ًضاح مهناجَ واسدباهة وهجَ. ىل ا  ىل فم مضلكة، وسببا ا  ىل جالء ما كد ٌس خغَق يف بؼضِا الأدر، وسٌَل ا   ا 

ذا ثأأمَت فعَيا ُذا يف )الاص خلاق( غرفت كرابة ما بٌَُ وبني اًفعَني اًسابلني، يف غري لكفة آأو  وآأهت ا 

و جمازا، برشط غرس آأو غياء((  مٌاسبهتٌل يف املؼىن واثفاكٌِل يف احلروف الأظََة وحرثُهبا، فاالص خلاق ُو ىزع ًفغ من ًفغ ًو

ة يف حروفِا اًثالزة وحرثُهبا، وثَخلي ػىل مؼىن  ىذا جضرتك مفردات لك مادة ًغًو ومغاٍرهتٌل يف اًعَغة حلِلة آأو ثلدٍرا، ُو

الص خلاق اًعغري، وحبثَ نثري من ٌضمَِا، مث ًفرد لك مهنا بعَغة ومبىن ودالةل ذاظة، وكد آأمسوا ُذا اًيوع من الاص خلاق اب

د يف نخابَ "الاص خلاق"  َ، وبرع فَِ آأبو بىر بن دًر املخلدمني؛ اكلأمصؼي وكعرب وآأيب احلسن الأدفش واملربد وابن ذاًًو

 وآأوغي فَِ آأمحد بن فارس يف نخابَ "فلَ اٌَغة" املؼروف ابًعاحيب ونخاب "ملاًُس اٌَغة".

ذا اكن رشط الاص خلاق اًعغري؛ آأن ٍىون ))وجؼي آأمئة اٌَغة الاص خلاق هوػني  آ دٍرن ٌُل اًىبري والأنرب، فا 

بني اٌَفظني اثفاق يف احلروف الأظول وحرثُهبا وثياسب يف املؼىن، فرشط الاص خلاق اًىبري آأن ٍىون بني اٌَفظني آأو 

 الأًفاظ اثفاق يف احلروف دون حرثُهبا.

الأًفاظ اثفاق يف بؼغ احلروف وثلارب يف اًبايق، وكد جؼَوا اًخلارب آأما الاص خلاق الأنرب حفدٍ؛ آأن ٍىون بني اٌَفظني آأو 

 . ;6-:6ص يف خمرج احلروف ذاظة ويف ظفهتا((

اًخىوثر: ))ُو وجدان اًىرثة املمىٌة حتت اًوحدة اًظاُرة(( فاًؼلي حمدود وحىت ًخجاوز حدودٍ ٍرثبط ابًويح غن  -21

ق اًلَب فِخجدد ػىل ادلوام فِىدسب ذاظَة  ذا كعد جيب آأن ًعَب اًفؼي ظًر اًفؼي واًلعد حىت ٍىون ًفؼهل مؼىن، وا 

-;4م، ص;>>4، املرنز اًثلايف اًؼريب، بريوت، 4ظَ غبد اًرمحن: اٌَسان واملزيان آأو اًخىوثر اًؼلًل، ط -اًيافع، راجع:

  ، ُىذا ثيبثق املفاُمي اًعحَحة من حرنة اًفىر.>4

، املؼِد اًؼاملي ٌَفىر اال ساليم، 4ؼريف ملدمات يف املهنجَة اال سالمِة، طفذحي حسن مَاكوي: مهنجَة اًخاكمي امل -22

 .4>5م، ص5344ُرهدن، فرجِيَا، و م آأ، 

  .:8-53، دار املؼارف، اًلاُرة، د ت، ص>، ط4ػًل سايم اًًضار: وضأأة اًفىر اًفَسفي يف اال سالم، ج -آأهظر: -23

  .86م، ص:>>4 واًخوزًع، املمَىة اًؼربَة اًسؼودًة، ، دار بن غفان ًٌَرش4، ط8اًضاظيب: املوافلات، ج -24

  وما بؼدُا. 9;4ػًل سايم اًًضار: وضأأة اًفىر اًفَسفي يف اال سالم، مرجع سابق، ص -آأهظر: -25

، َُئة آأبو ضيب 4آأبو ًؼرب املرزويق، ط -وودي ُوًخون: الأمٍرىِون اجلوامع وآأظول ادلس خور الأمٍريك، حر: -ظاًع: -26

م، اذلي مترغ غيَ :;:4، وفىرة املؤمتر اًؼظمي يف فِالدًَفِا ظَف م(5343-ُـ4764اث لكمة، آأبو ضيب، )ٌَثلافة واًرت 

دس خور آأمٍراك وادلس خور املضاد اذلي حيمََ، واكن سبب ُذٍ احلرنة اًخجمَؼَة بني خمخَف اًوالايت الأمٍرىِة املخياحرة 

ي اًبًِة ُو )جميس مادٌسون اذلي ))اكن دو  غ ًُز  . >4دة نخب(( صخشط مًر

س دومون( ) -27  Luisراجع يف ُذٍ اًفىرة ادلراسات اًيت كام هبا ػامل الاجامتع اًفرويس )رواندل فِفر هورن(، و)ًٌو

Dumont)  .هظمة اًخامِة  يف حتََهل ًلأ
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ؼريب يف احلق اً -ميزي ظَ غبد اًرمحن بني اًؼوملة اًىِاهَة واًؼوملة اًس َاس َة وحيدد ًلك واحدة دعائعِا راجع: -28

  .85م، ص5335، املرنز اًثلايف اًؼريب، ادلار اًبَضاء، املغرب، 4اخلخالف اًفَسفي، ط

وسان واجملمتع، د ط، دار املؼارصة ًٌَرش واًخوزًع، احملمدًة اجلزائر،  -29 ػادة اًبياء احلضاري ًال  َات ا   ً سؼَد غَادي: آ

  .>م، ص>533

م، >:>4، دار اًؼمل ٌَمالًني، بريوت، 7مٌري اًبؼَبيك، ط -اصرتاهَة، حر:جاك ًيدن: اًؼلب احلدًدًة رواًة غلائدًة  -30

  .63ص

ىل حتلِق احلق من ػمل الأظول، حت: آأيب حفط سايم بن اًؼريب الأثري، ج-31 رصاد اًفحول ا  ، 4َلد بن ػًل اًضواكين: ا 

 . 74;م(، ص5333-ُـ4754،دار اًفضَةل ًٌَرش واًخوزًع، اًرايض، املمَىة اًؼربَة اًسؼودًة، )4ط

 . 946اًلرايف: هفائس الأظول يف رشح احملعول، دط، مىذبة ىزار مععفى اًباز، مىة، د ت، ص -32

  وما بؼدُا. 9;4ػًل سايم اًًضار: وضأأة اًفىر اًفَسفي يف اال سالم، مرجع سابق، ص -آأهظر: -33
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 من املنس ي إلى املفرط في إنسانيته :سؤال إلانسان عند أركىن         

 أ.د. عبد الالوي عبد هللا  :شرافإ                 الباحث/ سباعي لخضر      

  -2- جامعة محمد بن احمد عبد الغني ـ وهران    

 مقدمة 

لهض باث الاخخكاء اإلاخػاظم باإلوؿان في مخىن الخُاب الػغبي اإلاػانغ و هى      

بهضص ههض و مغاحػت اإلاػغقت الضًيُت ؤلاؾالمُت ، ٌص ي بىىع مً الجرحؿُت 

  اإلاؼصهُت بالىزباث اإلاػغقُت ، الؿُاؾُت والاحخماغُت التي ؤخغػتها غلىم ؤلاوؿان 

ت الظاهغة الضًيُت ، ولػله لِـ مً نبُل و اإلاجخمؼ في الؿغب ، غلى مؿخىي مهاعب

الخىانٌ ؤن ًدهل هظا الاخخكاء و الػهل الىيػاوي اإلاؿخػضي لٍل ما هى 

هي، في ؤّوج لخظاث حمىخه ، بط ؤن هظا الاجهمام بؿااُ الهىحي و  مُخاقحًز

ؤلاوؿان ًجض مؿّىؾاجه الُبُػُت صازل الاوػُاقاث الٌبري التي ناصث بليها 

خُىما نُػذ مؼ قلؿكت في الىحىص لم جًٌ جدخكي باإلوؿان  الخضازت الؿغبُت ،

ً الخالم و الخُُئت ، قٍان مً الُبُعي  ًْ بال و هي بهضص بيغاهه غلى الىقاء بض

ؤن ًىبشو هظا الاهضقاع ؤلاوس ي صازل مجخمػاث ناعبذ قيها الٌىِؿت ؤن جهاصع 

ي مؿالٌها الخو الُبُعي للٍاثً البكغي في نىؽ نُمه ومماعؾت الخُاة، ختي ف

 
ْ
جًٌ الخُاة جماعؽ بال في بَاع مً الامخشالُت ألازالنُت لم ألايثر زهىنُت، بط

م غو ؤلاًمان الهٍى  .واإلاػغقُت الهاعمت التي عؾم خضوصها خّغاؽ الػهُضة ومَا

دغع مً ؤؾغ غالم يما ظهغث في الؿغب اؾتهضقذ "الخ ؤلاوؿاهُتقالجزغت           

زغاقاجه ، صقاغا غً  خو ؤلاوؿان في ؤن ًمخلَ نُىصه  و الػهىع الىؾُى و 

هت مؿخهلت" ت لخدضًض مكغوع خُاجه بٍُغ لهض يغؾذ الهغون الىؾُى ،1الخٍغ

ما ٌؿّمُه هُدكه " ؤزالنُاث هٌغان الظاث" التي ًهكها بإجها " ؤزالم الاهدُاٍ 

      بامخُاػ، خالت" ؤها ؤهلَ"، مترحمت بلى" ؤمغ وحىب:"غلٌُم حمُػا ؤن تهلٍىا" ، 

و لِـ قهِ  غلى مؿخىي نُؿت ألامغ اإلابضثُت... هظه ألازالم الىخُضة التي ظلذ 

 .2جلهً ختى آلان ، ؤزالم الخجغص مً الظاث"
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                 يغاهاث الؿىؾُىلىحُت م ، و جدذ يؿِ ؤلااهُالنا مً هظا الخكهّ      

ُ حػغقها اإلاجخمػاث هى ؾُاس ي، التي غغقتها و ال جؼا و الؿٍُىلىحُت اإلالخبؿت بما

ت ايخماُ اإلاػغقت  الػغبُت ؤلاؾالمُت حغاء بنكاُ باب الاحتهاص ، و جغؾُش هظٍغ

ً احتراح مهاعباث حضًضة  ً الػغب اإلاػانٍغ الضًيُت  ، خاُو الٌشحر مً اإلاكٌٍغ

             للظاهغة الضًيُت ؤلاؾالمُت ، و بغاصة قدو مخػلهاتها اإلاػغقُت و الػهضًت 

          ، ال ؾُما اإلاىهج الاهتروبىلىجيلى يىء اإلاىاهج الؿغبُت اإلاػانغةت غو ألازالنُ

 ُّ خي ، و في هظا الؿ ىهُت التي جمحزث بجغؤة و حؿاعة و الخاٍع ام جبرػ اإلاهاعبت الاًع

الىظحر في  َغح ؾااُ ؤلاوؿان ، و بكٍل ٌص ي بهلو ؾىؾُىلىجي  تيمىهُػ

 
ّ
ىن ًمش ىا ال هسُئ الغنض بطا اغخبرها ؤن مدمض ؤًع

ّ
ل في وؤهُىلىجي خاص ، و لػل

اللخظت الػغبُت اإلاػانغة طعوة اإلاىاقدت غً ؤلاوؿان صازل الخُاب اإلانهّم بىهض 

ىن( الضًً و الكٌغ الالهىحي ؤلاؾالمي،يما ؤهىا ال هجاػف خ حن ههىم بمىيػخه )ؤًع

َ هُدكه ، لىمازل بحن  ضٍع غلى مؿخىي الكٌغ الػغبي هظحرا للكُلؿىف اإلاخمغص قٍغ

اؾت و الخُحرة التي ؤخضثها ناخب "ؤقُى ألانىام" بغؾبخه الؼخؼخت الخّؿ 

بلى الجامدت في جبىثت ؤلاوؿان غغف الخُاة و الٍىن ، وهي الغؾبت التي اهتهذ به 

ُّ مىث ؤلاؤلاغالن غً " ت التي  باقغها ناخب له"، وبحن ؤلاػاخت اإلاىهج

 "ؤلاؾالمُاث الخُبُهُت" بخكٌٌُه للمغجٌؼاث الاًبؿدُمُت للػهل الالهىحّي 

ىن( غلى قضر تهاقتها و جىاَااتها والخباؾاتها في  ؤلاؾالمّي  ًان ٌػّىُ )ؤًع ،والتي 

ًامها ، و جإهُله مً حضًض إلاماعؾت وظا ثكه بغاصة بػث ؤلاوؿان مً جدذ ع

اث التي   ت و الخُاة بػُضا غً الهؿٍغ ش و مماعؾت الخٍغ ت في نىاغت الخاٍع الخٍُى

 
ّ
سُت ملخبؿت مٌ ىتهم مً ويؼ عّسخها بًٍلحريُى ؤلاؾالم في ؾُاناث ؾُاؾُت وجاٍع

 .(بخػبحر الهاصم الىيهىم)جدذ الدْجغ ؤو ألاؾغ  ؤلاؾالم

ىن الظي ن      ًان هظا هى اإلاؿعى الغثِـ إلادمض ؤًع اعب ـ و هى جدذ قضة بطا 

الضجغ و الامخػاى مً الدكىحهاث التي ؤخضزتها اإلاهاعبت الالهىجُت في مىيىغت 

بخالُ بغؾبت في الضًً ـ ؤن ٌػلً غما ؤغلً غىه هُدكه ، قهل ًخػلو ألامغ ههىا 

و ما  ؤلاوؿان مدل ؤلاله؟ ، و ماهي الخضوص الكانلت بحن ماهى غلمي مىيىعي،

ىن؟ هل ًخػلو ألامغ بمساجلت مايغة ألا هى بًضًىلىجي في ؤَغوخت وؿىت غىض ؤًع

حؿخػٌُ غً الهىث ؤلاله الهىعوؾُي  بالهىث ؤلاوؿان الخضاسي؟ و هل 

 
ّ

ىن ًبك غ بخػالُمها غىض خّض و حػٍغل ؤلاوؿان اؾخهغث الخضازت التي ما قتئ ؤًع
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 بالكٍل الظي ًجػله ًخدىّ 
ّ
 غ الكٌغ و ُ بلى مهىلت جَا

ّ
لباث الؿلىى وقها للمخُ

 ُّ ىن الاؾدكٍاُ الظي ونل الخهىُت اإلاىهج ت للجزوع الىيػاوي؟ و هل ججاوػ ؤًع

  ؤلاوؿان غلُه عاثضه في مؿػاه ؤلاوس ي، ؤبى خُان الخىخُضي، خُىما ناُ "
ْ

ٍل ؤق

  غلُه
ّ
ؤن ًظل مهىلت ماثُت غاثمت ًمًٌ الىكش  ؤلاوؿان"؟ ؤم ؤن ؤلاوؿان ًإبي بال

هٌظا ًبُل الخماًؼ بحن الػهل ًت؟ و اهاث مسخلكت ، بل ختى مخىانقيها في اجج

 اإلااوؿً و الػهل الالهىحي ، ما صام  لٍل منهما بوؿاهه، ؤو باألخغي بلهه؟ .

 في مفهىم ألانسنة:

ىن في                     ، ًيبغي ؤن  ألاوؿىتنبل ؤن هباقغ مؿاءلت ؤَغوخت ؤًع

ذ ألاوؿىت   ؤلاوؿاهُت، الظي ال ًُابو الجزغت Humanisation وػّغج غلى جهٍى

Humanisme ًقاألوؿىت بهظه اإلاىعقىلىحُا  ًمًٌ الىظغ بليها غلى ؤجها  م  ،

ل ؤو  نىل اإلاهاصع اإلاكخهت مً ألاؾماء الجامضة، و التي جكُض مػنى الخدٍى

بخضار الخدّىُ في ويؼ ناثم  باؾخدًاع و بخالُ اإلاػنى اإلاغججي مدل اإلاػنى 

ًهىص بلى حؿحر حظعي، يما ًخًمً هظا الهىل مً اإلاهاصع في  الؿاثض، و بكٍل 

نض الىحىص و الخًىع، و ًدىاػغان بحن مػىُحن  اإلاؿالبتحىهغه مػنى الخىاػع ؤو 

هت في جىلُض و  هدذ اإلاكاهُم و اإلاهُلخاث حػغف عواحا ؤنبدذ هظه الٍُغ

خدضًض واؾػا في اللؿان الػغبي اإلاػانغ،  قهي )ألاوؿىت( اهُالنا مً هظا ال

جخمازل مىعقىلىحُا )مً خُث اإلاؿلَ الاقخهاقي( ، و مً حهت الىظُكت الضاللُت 

 
ّ
ل هىغا مً "اإلاىيت" ، مؼ يشحر مً اإلاكاهُم اإلاىدىجت اإلابخضغت التي باجذ جمش

ت ، و ألازلهت ، و مً مشُالتها هظيغ:  البلهىت ، والؿغبىت و اللؿاهُت،           الضمهَغ

 ....و الػلمىت ، و ألاعزىت 

ؤًًا ًمًٌ حػٍغل ألاوؿىت بإجها بعاصة و جىحه اللؿىي جبػا لهظا الخدضًض         

الكلؿكاث طاث الجزوع ؤلالهي ألازغوي  قػل يّض  جبلىع يغصّ  و احخماعيّ  قٌغّي 

  اإلاؿخس  
ّ

ت الخُىٍّ باألبػا ل َؿتهضف باألؾاؽ جىحُه الىظغ ت، و ص ؤلاوؿاهُت الضهٍُى

و الاهخمام إلاهالر و خاحاث ؤلاوؿان و خهىنه في بىاء اإلاىظىماث الهُمُت 

ًان اخترام خهىم هللا هى اإلاهضمت الخمهُضًت التي البّض اإلاسخلكت، لهض  منها لٍي  " 

ًخم اخترام خهىم الاوؿان.لًٌ خهىم هللا هظه ازخكذ في غهض الخضازت الظاقغة 

ً ، لخبهى في الؿاخت خهىم ؤلاوؿان وخضها. في الهغهحن ا     لخاؾؼ غكغ و الػكٍغ
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خاحت بلى خهىم هللا بػض ؤن ؤغلً يباع قالؾكتهم ؤن هللا قغيُت و لم حػض هىاى 

هجضه غىض خؿً خىكي خُىما ًهُى " ما ، و ًدىاؾم هظا الكهم مؼ  3ال لؼوم لها "

الػهغ الهضًم و الضًً مذ طلَ ظغوف لهض صاقؼ الهضماء غً خو هللا يما خخّ 

هاش ئ وؾِ اإلالل و الىدل الهضًمت. و جدخم ظغوف هظا الػهغ الخضًث الضقاع 

 4غً خهىم ؤلاوؿان الًاجػت وؾِ الخػظًب و الظُ والهىان"

ىن " ال ٌػترف بال باإلوؿان، في ًل ػمان و مٍان،  خؿباإلاىنل ؤلاوؿاوي     ؤًع

ـّ بها، ؤو الاغخضاء غلُه" قاإلوؿان باليؿبت بلُه هى نُمت غلُا ال ًجى   .5ػ اإلا

غ الػالنت بحن هللا و ؤلاوؿان، وألاوؿىت  في مىظىع ؤخض هّه     اصها هي" بغاصة جهٍى

بمػنى الاهُالم في البدث اإلاػغفي و الىحىصي ًجب ؤن ًٍىن مً مىُلو ما ًغاه 

ضه هللا"   ألاوؿىت، و هى ما ًجػلىا هكهم ؤن جُاع 6ؤلاوؿان ال مً مىُلو ما ًٍغ

      ًىسٍغ بكٍل مباقغ في مىاػغت جُاع"الخإلُه" ، و الٌكل غً تهاقذ مهىالجه 

 و اؾدئهالها .

بؿبب الىظُكت اإلادىعٍت التي ًلػبها الضًً في بهخاج الهُم و جإَحر الؿلىى ،   

 ُّ مً حهت ، و الكٌغ  ا ؤن ًدضر الخهاصم بحن هظا الخىحه ألاوؿنيّ ًان َبُػ

ً قلؿكاث مشالُت بلهُت ؤزغوٍت مً حهت ؤزغي ، بالغؾم الضًني  و ما ًغجبِ به م

ىن و هى ؤخض ؤبغػ صغاة   في الكًاء ؤلاؾالمي  ًهغّ  ألاوؿىتمً ؤن مدمض ؤًع

ًان بهضص بىحىص " ؤوؿىت صًيُت " بُان ؤقٍاُ ألاوؿىت ، قمحز بحن )ؤوؿىت  خُىما 

الخهاصم  بحن الخُاع ، و الخهُهت ؤن هظا 7 ؤوؿىت ؤصبُت ـ ؤوؿىت قلؿكُت ( –صًيُت 

     الضًاهاث ، ي ألازغوي غغقخه حمُؼ الشهاقاث و ألاوؿني الضهُىي ، و الخُاع ؤلاله

) همشل غلُه في الكلؿكت الُىهاهُت بالخىاػع بحن قلؿكت  و في حمُؼ الػهىع 

     ، ؤقالَىن و ؾهغاٍ مً حهت ، و الخُاع اليؿبىي الؿكؿُاجي مً حهت ؤزغي(

مُم بالخىاػع خُى صعحت الٌشاقت التي ًدًغ بها ؤلاوؿان ؤو و هى ًخػلو في اله

ؤلاله في بىاء الهُم ، و بالخالي ًمًٌ الهُى ؤهه ختى في الكلؿكاث طاث الجزوع 

ت في الىظغ و الكػل و نىؽ  اإلاشالي ألازغوي ًمًٌ ؤلانغاع بدًىع الكاغلُت البكٍغ

لبكغي صازل هظه بضعحت ؾحر القخت ، بل ؤن ابكٍل مًمغ و الخمشالث ، لًٌ 

 
ّ
اع اإلاػغقت صازل هظا الًغب مً كا باإللهي ،يما ؤن نىّ الكلؿكاث ًإحي مؿل

 .الكلؿكاث ؾالبا ما ًهضمىن ؤهكؿهم مخدضزحن باؾم ؤلاله 
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بكػل هظا ؤلاؾتراججُت في جلّبـ الهضاؾت و الجالُ ؤلالهي  ًىجر هاالء في     

ضًً ، قِؿلبىجهم الهضعة  غلى الجضُ و الغقٌ ، اؾخمالت ألاجباع و اإلاٍغ

 قُدىّ 
ّ
الث، بلى صعحت ؤجهم لىجهم بلى َانت هاثلت لخماًت هظه الػهاثض و الخمش

ًبظلىن ؤعواخهم في ؾبُل ؤن جبهى و حؿىص بػضهم، و لؿىا هىا في خاحت بلى 

ش و الغاهً خاقال  ًان قيها الخهضٌـ ًهىص بلى  نالخمشُل ، قالخاٍع باألصلت التي 

الػىل و بهضاع الخو في الخُاة ، و هى الخو الظي ما ماقخئذ ألاصًان و الكغاجؼ 

اإلاسخلكت جايض غلى نضؾِخه ،و ًمشل الاؾخػضاص للػىل و الخضخُت الظي جدغم 

ي ألاهظمت الالهىجُت غلى شخظه  ؾٍُىلىحُا غاثها يبحرا ؤما ألاوؿىت اإلاإمىلت، ف

ًتهضصان ؤلاوؿاهُت ؤو ألاوؿىت في  ًٍ"هىاى زُغ هظا الهضص ًهُى هاقم نالر 

ب الضًني ، ب الهىمي ؤو الػغقي ، والشاوي هى الخػهّ مجخمػاجىا : ألاُو هى الخػهّ 

و ؤخُاها ًسخلُان قيكهض لضي الشخو  هكؿه حػهبا نىمُا و صًيُا غلى خض 

 . 8ؾىاء"

ىن ؤن "     ت حكخؿل ؤو جماعؽ قػلها غلى هُئت الخهاثو ألاهظمت الضًيُ ًهُى ؤًع

ت  اإلاُلهت التي ال ًمًٌ ججاوػها ، يما و جهضم هكؿها غلى هُئت  هىامِـ مػُاٍع

للؿلىى، و عئٍا مدضصة للىانؼ ، و ؤحىبت غملُت لخل اإلاكاًل التي حػغى في 

الخُاة ، و ًل هظه اإلاػخهضاث جكغى هكؿها غلى حمُؼ البكغ بكٍل بحباعي ألجها 

، و لػلىا وؿدكػغ هىا حجم 9"ىؾت ؤو مهضمت مً نبل ألالىهُت ؤو آلالهتمه

ىن ججاه اإلاػغقت الضًيُت التي جٌّبل الىعي ؤلاؾالمي  الامخػاى الظي ًبضًه ؤًع

ت ، التي لِؿذ  باغخباعه نيُػا لهظا الىمِ مً ألاهظمت الاًبؿدُمُت الخىلُخاٍع

 .لالؾدبضاص الؿُاس ي زغ ؾىي الىحه آلا قِئا آزغ 

 دواعي انهمام أركىن باإلنسان:

م هجاػ جكهّ بغلى يىء مػُُاث غلم احخماع اإلاػغقت ، ههُى ؤهه ال ًمًٌ       

 
ّ
ىن باإلوؿان بلى خض الخسمت و الخضخ بكٍل وؿخدًغ و ، م مىيىعي الجهمام ؤًع

مػه بوؿان هُدكه "اإلاكٍغ في بوؿاهِخه" ، بال باؾخدًاع الؿُام الؿىؾُىزهافي 

 الظي وكإ و جغغ
ّ
ىن ، و هى الجؼاثغي الظي ؤيُ غ للهجغة مً غع قُه مدمض ؤًع

سُت و ؾُاؾ ت و جاٍع ت همىم احخماغُت و قٌٍغ ىه خامال مػه ؤهٍى ت ما قخئذ َُو

جخػاظم و جخػهض ، ال ؾُما غلى يىء الكىاعم الهاثلت اإلاىبجؿت ؤمام وغُه في 



141 
 

بُت مً الكًاء الشهافي و الاحخماعي الؿغبي ، خُث ايدكل ؤن الًكت الجىى 

 
ّ
كت مً "الخكٌحر في ؤلاوؿان" بطا ما ؤعاص ؤهلها اإلاخىؾِ  جدخاج بلى حغغاث مٌش

غ التي لم جًٌ لخدهل  لىال الاجهمام في الؿغب  ؾلىى مؿالَ الخضازت و الخىٍى

ؼ 
ّ
جدذ ًاقُت  ؤو اإلاؿخهبت دّىُتاؾخػاصة قاغلُاجه اإلا بؿاًتباإلوؿان، اإلاغي

 .الػبىصًت لإلله ، ؤو باألخغي غبىصًت الاًٍلحروؽ 

ىن  ه عاح اهُالنا مً هظا الخباًً والخىانٌ اإلاازل ؤمام وغُ       ىسٍغ في ًؤًع

ؤَغوخخه بالؿىعبىن قمىظ ؤَغوخخه ؾماع الخكٌحر في بغاصة بػث ؾااُ ؤلاوؿان،

ت ألاوؿىتخُى هؼغت  ناع ،  و الخىخُضي في الهغن الغابؼ الهجغي ، حُل مؿٍٍى

ً  وعص ؤلاوؿان في و  ؾااُ ؤلاوؿان ًسترم حمُؼ يخاباجه و مدايغاجه ، غىاٍو

 و يخاب " ، "ؤلاؾالمُتفي الؿُاناث  وؿىتمػاعى مً ؤحل ألايخابه "، منها ؤزغي 

خي ههضي" ؤلاؾالموؿىت وألا ًاصًمي له ؤجاحنض و   ،، مضزل جاٍع الخالي  اإلاىار ألا

مً مىجؼاث مىهجُت في مجاُ  ،واإلاكخىح غلى ما اؾخجّض مً اإلاداطًغ الهُمُت 

            الػلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماغُت ، حػمُو صعاؾاجه الىهضًت للترار الضًني ؤلاؾالمي، 

زُحرة اؾخلهم قيها الٌشحر بةزاعة بقٍالُاث  اإلاػغقت الضًيُت مً مغنضهاو ػخؼخت 

 مً مهىالث الاؾدكغام.

ىن       غبر هظه الػىصة بلى الترار مً زالُ ؾااُ ؤلاوؿان ، هٌدكل لضي ؤًع

لخكذ عؾبت في اؾخجاص هؼغت بوؿاهُت مىئوصة في الشهاقت الػغبُت ؤلاؾالمُت ، لم  ًُ

ً بها، قُما غغقذ الجزغت ؤلاوؿاهُت في ؤنىلها        بليها بالكٍل و اإلاؿخىي الجضًٍغ

ه و ؤلا  ىن غبر و حظوعها الؿغبُت الخىٍى قاصة  بكٍل مبالـ قُه ، و نض اؾخُاع ؤًع

هظه الالخكاجت ؾحر اإلاؿبىنت غلى مؿخىي الكٌغ الػغبي اإلاػانغ ؤن ًدهو هضقحن 

في آن واخض ، ألاُو هى ازباث ؤنالت الاجهمام باالوؿان في الترار الػغبي ؤلاؾالمي 

ت الؿغبُت غً ض اإلاؼاغم التي جغّو ، بالكٍل الظي ًكىّ  الكٌغ ؤلاؾالمي حها اإلاغيٍؼ

             والكغقي غمىما ، و طلَ بخهيُكه يمً صاثغة الكٌغ الظي ال ًدكل بهُم 

ـ صغىجه بلى ألاوؿىت غبر  و خهىم ؤلاوؿان ، قُما ًخػلو الهضف الشاوي بدؿَى

 ُّ سُت اؾخئىاف الجزغت الاوؿ      ت الػغبُت ؤلاؾالمُت  التي جم وؤصها في ؾُاناث جاٍع

هي ، ، و   و ؾُاؾُت ىن ؤن الجزغت ؤلاوؿاهُت" بلؿذ طعوتها في الػهغ البٍى ًغي ؤًع
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ؤي في الهغن الغابؼ الهجغي ، بط اهدكغ ألاصب الكلؿكي بكٍل واؾؼ و حكٍلذ 

ً اإلابضغحن في قتى اإلاجاالث"  .10َبهت ًىؾمىبىلُدُت مً الٌخاب و اإلاكٌٍغ

لهض ؤغلً الخىخُضي بىيىح في مهىلخه الكهحرة "بن ؤلاوؿان ؤقٍل غُه         

باجه اؤلاوؿان" ، و هي اإلاهىلت التي حػلذ ًل ما لضًه مخمغيؼا خُى الاوؿان : يخ

       ، و جمغصه الكٌغي ، و ههضه الهاَؼ ، و طلَ صون ؤن ًخسلى غً بػضه الغوحي ، 

ض حػُُل ال ًان الخىخُضي ًٍغ كػاثغ الضًيُت مً ؤحل زلو قًاء و مً ؤحل طلَ 

ىن هىا بلى يخابحن 11مىاؾب للخػمُو الغوحي"  للخىخُضي،.) و ًدُل مدمض ؤًع

و الشاوي )مكهىص( هى "الدج الػهلي بطا يام الكًاء  ؤلالهُت"،ألاُو هى"ؤلاقاعاث 

 للدج الكغعي".

ىن ًهغ غلى"   سُت للخضًث غً ؤوؿىت غغبُت  في و ظل ؤًع اإلاكغوغُت الخاٍع

بت قحراػ و ؿضاص و ؤنكهان و ب صمكو و الهاهغة و الهحروان و اإلاهضًت و قاؽ و نَغ

   ًان ًل اإلاشهكحن و الٌخاب و عحاُ الػلم ٌؿخسضمىن اللؿت الػغبُت  ليكغ قٌغ ، 

و مػغقت ًخجاوػان بكٍل واؾؼ خضوص ما ؤَلو غلُه "اؾم الػلىم الضًيُت التي 

ت اإلاؿماة غهالهُت ، ؤو بالخػبحر   ؤلاؾالميًىظغ بليها في مهابل الػلىم الضهٍُى

الخهلُضي ، الػلىم الضًيُت الىهلُت"، في مهابل الػلىم الػهلُت التي ٌؿميها 

ت ًخإيض مً زالُ اإلاػاعيىن الػلىم الضزُلت، قاهدكاع آلاصا ب و اإلاػاعف الضهٍُى

 .12جغابِ غضة غىامل ؾُاؾُت و انخهاصًت و احخماغُت و زهاقُت"

غ ألاوعوبي بلى ه ؤلاخالت بلى الترارو مكاص هظ غ الػغبي ؾبو الخىٍى " ؤن الخىٍى

الىحىص ، لًٌ اإلاكٍلت هي ؤهه ؤحهٌ بػض ؾهٍى البىحهُحن و ونُى الؿالحهت 

اؾخسضمىا الؿؼالي يمىظغ بًضًىلىجي لهظا الاههالب الخُحر ألاجغاى بلى الؿلُت ، ق

 .13غلى الػهل و الكلؿكت  "

 اث الػغبُتهٌظا بطن ججض الضغىة بلى ؤوؿىت الخُاة و الكٌغ و الػهاثض في الكًاء 

غ   تؤلاؾالمُ مكغوغُتها ال في اإلاىجؼاث الؿُاؾُت و الاحخماغُت للخضازت و الخىٍى

الؿغبُحن قهِ ، بل  في الخجاعب الؿىُت بالضالالث التي خكل بها الهغن الغابؼ 

ه و الخىخُضي  ؤيثر اهكخاخا غلى  ًان حُل مؿٍٍى الهجغي ؤلاؾالمي ؤًًا ،  خُث 
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               هٌكاء الالهىحي الُاعت الخُاة و اؾخهُابا إلاكاؾل ؤلاوؿان بػُضا غً الا 

 و الػاعى غً حىهغ ؤلاؾالم.

ىن      و الؿبُل بلى ألاوؿىت في الكًاءاث الػغبُت ؤلاؾالمُت  خؿب مترحم آًع

ت عاصًٍالُت )هاقم نالر( ًمغ غبر بزًاع "  جغار ؤلاؾالم ًله زالر غملُاث قٌٍغ

ي هاقم نالر في قغح هظه ، و ًمض 14: الاهتهاى ، الؼخؼخت ، الخسُي والخجاوػ"

ث ؤو اإلادغماث الترازُت االػملُاث الشالر بالهُى ؤجها حػني " يغوعة اهتهاى الخابىه

اإلاترايمت غلى مضاع الاحُاُ و الهغون ، زم ػخؼختها في اججاه قًاء اإلاػهىلُت الظي 

صقيخه الخضازت الػلمُت و الكلؿكُت في الؿغب مىظ غهغ النهًت و ختى الُىم . 

ًدبحن لىا الكغم واضخا حلُا بحن اإلاهىالث الترازُت و مهىالث الخضازت،  بػضثظ

قُمٌىىا بالخالي ؤن هخجاوػ الغواؾب الترازُت باغخباع ؤجها جيخمي بلى قًاء غهلي 

 .15نغوؾُي.. "

ًان ًخإؾـ  ىن بؿااُ ؤلاوؿان  اغخباعه لألوؿىت غلى و هٌظا ًدبحن ؤن بجهمام ؤًع

ا  ا قَغ غ ، و يغوٍع غ مً صون هؼغت ما ٌػبّ هى للخىٍى ر غىه هاقم نالر " ال جىٍى

غي ؾاغت غىاء واخضة بن لم ًًٌ هاحؿه  بوؿاهُت، بل ال ٌؿخدو ؤي قٌغ جىٍى

ًاهىا  ً الٌباع  ألاُو ؤلاوؿان و ؾػاصجه و مهحره غلى هظه ألاعى . حمُؼ اإلاكٌٍغ

 .16مهىؾحن بمهلخت ؤلاوؿان ، بخدؿحن ؤوياغه "

هُت اإلاشالُت التي حػانبذ  يما       ىن " ؤن ألاصًان و ألاهظمت اإلاُخاقحًز ًالخظ ؤًع

ضة مً  ًاهذ جهىع الخهُهت و يإجها ؤػلُت ، حىهغاهُت ، قٍغ ت  ش البكٍغ غلى جاٍع

هىغها ، مهضؾت ، مخػالُت ، جهاثُت، بلهُت ، هٌظا نىعوا لىا الخهُهت  وهٌظا 

و هىا جخدضص مهام اإلاكٌغ  ،17َبػىها في ؤطهاهىا و عسخىها بهكت مُلهت "

ٌ هظه  ش و ؤلاوؿان ،  ألاهظمتالىهضي في جهٍى         الالهىجُت اإلاىٌكئت غلى الخاٍع

و الخإؾِـ لخهىع وؿبىي بوس ي خُى الخهُهت ، مكاصه ؤجها " مجمىع آزاع اإلاػنى 

التي ٌؿمذ بها لٍل طاث قغصًت  ؤو حماغُت هظام الضالالث ؤلاًداثُت اإلاؿخسضمت 

)...( بجها لِؿذ حىهغا ؤو مػُى  بكٍل حاهؼ و جهاجي، و بهما هي جغيُب  في لؿخه

خها لُدل مدله جغيُب حضًض، ؤو ؤزغ هاجج غً جغيُب لكظي ؤو مػىىي نض ًنهاع ال 

     ؤي خهُهت حضًضة ، قالخهاثو جنهاع بدؿب الخهىع الاًبؿدُمىلىجي الجضًض ، 
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ًان ًخهىع الالهىث  ها و لِؿذ ؤبضًت ؤو زالضة يما  الهضًم ؤو اإلاُخاقحًز

 .18اإلاشالُت"

 ألاطروحة ألاركىنية في إلانسان: مطّبات

ىن لم ًغيً بلى الخضوص الُبُػُت        ًبضو ؤن ؤلاوؿان الظي ًضغى بلُه ؤًع

اإلاكتريت التي جم الخسُُِ لها في ؾبُل عص الايدؿاح الؿالب الظي حػغيذ له 

ىن ؾغغان ما جمضص زاعج  حؿغاقُخه مً َغف الػهل الالهىحي، بل ؤن بوؿان ؤًع

غغوحا هدى الخإله ، و بهظا حجمه ، و ناع ؤيثر حمىخا ، و حىىخا ، و باألخغي 

ىن نض ؤغاص ؾااُ ؤلاوؿان بلى مغبػه ألاُو ، لِؿخدُل ًل ما  الهيُؼ ًٍىن ؤًع

نام به صاغُت ألاوؿىت في الكًاءاث ؤلاؾالمُت مً نىالث و حىالث في  ههض 

مسخلل ؤقٍاُ خًىع ؤلاوؿان في الكٌغ الؿغبي والػغبي ؤلاؾالمي ،يغب مً 

هت ؤقبه ما جٍىن  بإلػاب الخكت ـ غً بوؿان  اإلاساجلت التي اؾخػايذ ـ و  بٍُغ

الالهىث اإلاشهل بهُم الػهىع الىؾُى،بةوؿان الخضازت اإلاشهل بهُم ػثبهُت 

 صاقهت.

ىهُت جىُىي غلى صوع مىُهي صازلي ًىسغ  و غلُه قةن ؤَغوخت الاوؿىت ألاًع

 ُّ ت التي ظل ًؼاًض به غلى الػهل الضوؾماجحؿضها، و ًكضر اإلاضغ ي اث الػلمٍى

 اوؿالناصوؾماثُت و  ًهّل الخهىع الظي ًغؾُه غً ؤلاوؿان ال الالهىحي ، خُث ؤن 

ىع الظي غٌل غلى جكٌٌُه في مخىن الخُاب الضًني الالهىحي، قةطا غً الخهّ 

ىن ًمخػٌ مً يألت خًىع ؤلاوؿان في اغخباعاث اإلاىظىمت الضًيُت  ًان ؤًع

م"  الٌالؾٌُُت ، قةن ما ًشحر الامخػاى في ؤَغوخخه هى  ما ًمًٌ حؿمُت ب "حػٍى

الخُاة و الضًً و اللؿت و الؿُاؾت و الكً و الػلم ......بماصة " ؤلاوؿان"، بلى صعحت 

ًمًٌ حؿمُخه باإلوؿان الؿاثل ، ما الخسمت و ؤلاقغاٍ، قٍان الخانل هى 

غوخت و نػذ في ما ًمٌىه " الجاهؼ للٌُىىهت في ؤي مىيؼ  ، زم ؤن هظه ألَا

ت اؾخعجاُ الُهحن"  لها غلى مكهىم ملخبـ في الخإؾِـ لىظٍغ ، مً حهت حػٍى

جضعي الىقاء ألنُى اإلاىهج الػلمي ، خُث ؤن مكهىم ؤلاوؿان ، و غلى يىء 

الخضاقؼ اإلاخجضص خىله بحن الجزغاث الكلؿكُت و الػلمُت و الضًيُت اإلاسخلكت ، 

 .ؤن ًدهو اؾخهغاعا مػغقُا ًمٌىىا مً الهبٌ غلُهٌؿخدُل 
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ىن             ىن و هُدكه ، ًبضو ؤن ؤًع بالغؾم مً ؤهىا مازلىا ـ قُما ؾلل ـ بحن ؤًع

   ه بلُه هُدكه بسهىم ما ًدهل مؼ الكالؾكت لم ًدترؽ مً الخُإ الظي هبّ 

 " "غُب ًل الكالؾكت اإلاكترى هى ًىجهم و هم بهضص مكهىم ؤلاوؿان خُث ًهُى

هضف مً زالُ جدلُلهم ال ا ، و ًخسُلىن ؤجهم بلؿى  ًىُلهىن مً ؤلاوؿان الخاليّ 

له ، بكٍل ؾامٌ ًخسُلىن ؤلاوؿان صون ؤن ًههضوا طلَ ، و يإهه خهُهت 

ُّ   étama Veritasزالضة  لىهه وانػا زابخا وؾِ صوامت الٍل ، و مهُاؾا زابخا ، ًخس

ًان ًداُو غبشا مغاوصة مكهىم ًخّ و مىه  .19لألقُاء " ىن  ضر ؤًًا ؤن مدمض ؤًع

في  ألازحر همىطحه غىض  باؾخػهاثه غلى الخملَ  بنغاع غص ي ، ؾبو ؤن ونل غلى 

 .)ؤبى خُان الخىخُضي(ألاوؿىت 

ىن و هى في زًم لخظخه الهىقُت           ًان ًتراءي  ألًع بن ؤلاوؿان الظي 

ؤلاوؿُت، لم ًًٌ ؾىي بوؿان الخضازت التي اؾخلبذ غهله و عوخه غلى الغؾم 

سُت الهابػت  مً بػٌ اهخهاصاجه لها، و ٌؿػكىا هُدكه مغة ؤزغي في قضر الالجاٍع

ىن وؾحره مً  وعاء ًل بصغاء بخملَ مكهىم ؤلاوؿان  ، لُهبذ ًل ما ًظيغه ؤًع

الكالؾكت غً ؤلاوؿان " لِـ في الخهُهت ؾىي قهاصة خُى بوؿان قترة ػمىُت 

خي ، طلَ ؤن يشحرا  حض مدضوصة ، بن زُُئت الكالؾكت هى ؾُاب الخـ الخاٍع

ا  لظلَ ٌػخبرون نىعة ؤلاوؿان ألازحرة ، مشلما قٍلتها منهم صون ؤن ًيخبهى 

ل الشابذ الظي جإزحراث بػٌ الضًاهاث، بل بػٌ ألاخضار الؿُاؾُت ، هي الكٍ

ضون ؤن ًكهمىا ؤن ؤلاوؿان هى هدُجت نحروعة ، و ؤن  ال     ًٍىن اإلاىُلو ، ًٍغ

اؽ ًلهم ص الىملٌت اإلاػغقت هي يظلَ هدُجت نحروعة ، بل ؤن البػٌ منهم ًجغّ 

 .20مً هظه اإلالٌت"

ىن، حػلخه في ؾكلت       بن الجزغت الهىقُت ؤلاوؿُت التي اهسٍغ قيها مدمض ؤًع

مً ؤمغه ختى جدُى بلى صاغُت ًىظل هكـ آلالُاث الخُابُت التي ًىظكها الضغاة 

ىن صوما بىنكه مكٌغا بلى هللا ، ًهُى بهظا الهضص غلي خغب" ال ًخهغف ؤًع

هضقه البدث و الاؾخههاء، بل هى ًىسٍغ في مىنل بًضًىلىجي طو هاحـ 

غ  ، ؤو  ؤلاًضًىلىحُتو ؤهله مً الاؾخسضاماث  ؤلاؾالمجبكحري ، يضغىجه بلى جدٍغ

ش التي  غ ًبضؤ غىضما ٌكغغىن في يخابت الخاٍع ، .21ًضغى بليها"وغضه بإن ػمً الخدٍغ

و ٌص ي هظا الخدّىُ بإن اإلاغحػُاث الخضازُت التي جؼاخمذ غلى غخباث الػهل 
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ىوي اجسظث نبؿت الهىجُت ، ختى ؤيخى "الخإله" ؤو "الخإلُه" هى الىحه آلازغ  ألاًع

 .لألوؿىت

ىهُت تهىي باإلوؿان مً خُث        مً حهت ؤزغي هجض ؤن ؤَغوخت ألاوؿىت ألاًع

خباع له ، و طلَ مً زالُ  الخماهي الظي جاوُ بلُه بحن الجزغت ؤعاصث بغاصة الاغ

جلَ غاهت ؤزغي مً غاهاث الكٌغ الخضاسي الؿغبي و ؤلاوؿاهُت والجزغت الكغصاهُت ،

     ، لهض"ؤيض غهغ النهًت الؿغبُت غلى مكهىم ؤلاوؿان ، لًٌ ايدكاف الظاجُت 

ت و اوػخام الكغص ما لبث ؤن جدُى بلى هظغة بهاؾُت اؾدبضلذ  قيها ألالىهتـ اإلاغيٍؼ

(théodicée) تـ ؤلاوؿاهُت و بلى زلو بوؿان  (anthropodicée)بىمِ مً اإلاغيٍؼ

ض الُحن  ٍؼ يلي ، قغصوي ، ؤهىي ، يُو ألاقو في الؿغب الخضًث و اإلاػانغ، ٍو

ًان و ما ًؼاُ ٌػؼػ مكهىما  ًامىت  بلت ؤن مكهىم ؤلاوؿان في انترابه مً بةعاصة نىة 

ا  .22في الانخهاص و الؿُاؾت و "بوؿاهُا غلى الهػُض الشهافي"   ؤوعوبُا مغيٍؼ

ىن ، ال جسخلل مً خُث الجىهغ و الُبُػت ق     غ بها ؤًع
ّ

          االوؿىت التي ًبك

ت زلل الخُاباث اإلاخإلهت التي اقخؿل غلى جكٌٌُها  و آلالُاث غً ألاوؿىت اإلاخىاٍع

 .، و اتهامها بيؿُان ؤلاوؿان و ججاهله 

 التدافع الاًدًىلىجي حىل إلانسان على أرض ألادًان:في انخراط أركىن  

حػهُضا  هظه ؤلاقٍالُت بن الاجهمام باإلوؿان مؿإلت بقٍالُت مػهضة ، و جؼصاص     

اث  اغىضما ًخم مهاعبتها زاعج مكغوَُاته سُت و الؿُاؾُت، و لػل مً يبًر الخاٍع

ىوي ؤهه اؾخُاع بكًل غضجه اإلا ىهجُت الهاثلت  مؼاًا اإلاكغوع الىهضي ألاًع

صًني و ما هى ؾُاس ي في الالهىث الٌكل غً الخضازل البيُىي بحن ماهى 

ها ؤلاؾالمُت ،  قإخضر بهظا الهيُؼ حغوخا هغحؿُت غمُهت في الىعي و  اإلاُخاقحًز

             ؤلاؾالمي ، ال ؾُما قُما ًخػلو بمىاَو الػخمت التي ؾٌذ غنها اإلااعزىن 

         ؾُاب الٌكاءة اإلاىهجُت و اعتهاجهم  لظهىُت الخهضٌـو الضاعؾىن ، بما ؾبب 

و هم بهضص الخػاَي مؼ اإلااصة الضًيُت ، و بما بؿبب جىاَا واع  بالضوع اإلاىٍى 

ت ًمشل  بهم في بَاع الخضاقؼ ؤلاًضًىلىجي غلى اإلاػغقت الضًيُت ، مً هظه الؼاٍو

ىوي بياقت هىغُت في ؾبُل الخكهم الػهالوي                   للترار الضًني، الضعؽ ألاًع
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و الاهسغاٍ في مغاحػت ههضًت للػلىم الضًيُت ؤلاؾالمُت ، جٌكل جدُحن الكػىع 

 .الضًً و جدضًشه وقها إلاخُلباث الغاهً و جدضًاجه اإلاخجضصة

في هظا الؿُام جدًغ الاوؿىت يمهىلت وبؾتراججُت  للكٌغ و الكػل مخىاؾمت      

ىلىحُا الالهىجُت ، وغبر مؼ الػلماهُت بىنكها بًض ًىلىحُا مىاهًت لالًضٍو

ىوي  الكًل الٌبحر الػلمىت في ة ألاوؿىت و الٌشحر مً صغا مػه و لهظا اإلاىجؼ ألاًع

و هى بػضها ؤلاًضًىلىحيي، نغ، ًىٌكل الىحه آلازغ لألوؿىت ،الكٌغ الػغبي اإلاػا

ايت نىقُت عوخُت في و  مٍابضة ًخضر ؤن الاجهمام باإلوؿان لم ًًٌ مجغص ٍع

ًاهذ  مكاؾل ؤلاوؿان و ؤخاؾِؿه و َمىخاجه و ؤخالمه و قهىاجه ، قةطا 

الاًضًىلىحُا باإلاػنى الؿُاس ي، و بإبػاصها الىكػُت اإلاهلخُت اإلااصًت جدضًضا، هي 

 
ّ
لذغث الكٌغ الالهىحي ، قةن طاث هظه الاًضًىلىحُا هي التي التي ؤَ

ّ
الػهل  قٍ

هظه الاًضًىلىحُا اإلاُبهت  جدىانٌ  و ُبرالي،وؿني الػلماوي اللالباًَ للمكغوع ألا

     الىبرة الػاَكُت الهىقُت  جاعة ، و الخهىنُت جاعة ، الاؾخٍاهت و  مؼبضون قَ 

ت جاعة ؤزغي   .و الػلمٍى

و نض ؤيض الىانؼ في مجخمػاث الخضازت ومابػضها  ؤن  ألاوؿىت و الػلمىت لم      

ت، بط ؾغغان ما  جًٌ مهُىغت الهلت غً الهىاحـ الؿُاؾُت والىىاػع الخٍُى

 
ّ
ىعث ألاوياع في اججاه مػايـ ، قاؾخإهل ؤلاوؿان ؾُابه ، و غاص لِؿدكػغ جُ

الػلماهُت ، جىانًاتها ، ال  الخضازت و  بةقغاػاثاليؿُان، بػض ؤن ناع ًًُو طعغا 

             اإلاازلت في الىانؼ اإلاػانغ،الهاثلت بوؿاهُتها، وفي ظل هظه الخُباث    غهالهُتها ، ال

 ًّ ضة بكهاصاث قالؾكت الؿغب الػلماوي هكؿه ، ٌػىص الضًً مجضصا بلى و اإلاػ

 .ؾاخت الاهخمام و الخضاُو يغص قػل غلى هظه الخُباث

ي صازل ا غلى هظه الػالنت اإلالخبؿت بحن ؤلاًضًىلىجي و الػلمًمًٌ الهُى بىاء    

ىوي غمىما و  ىن ونؼ في اإلاكغوع الاًع ؤَغوخخه خُى ألاوؿىت زهىنا ، ؤن ؤًع

اإلاخإوؿً الظي ًىنل بإهه" في نحروعة صاثمت صاث الػهل الخىانٌ مؼ مدّض 

                    جهىصه بلى ايدكاف وازتراع و زلو َغم حضًضة مً الخكٌحر الكلؿكي 

ًان  و الػلمي...يما ٌػلً غضم نبىله بؿُُغة الاصًىلىحُاث غلى غهله ، ؤًا 

ا ؤو ؤعيُا" ، يما ًدبحن لىا ؤًًا تهاقذ الاغخهاص بإن هظا 23مهضعها: ؾماٍو

غ، نض بني غلى الػلم، و غلى هظغة  "الػهل اإلااوؿً الظي هاصي به قالؾكت الخىٍى
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الػهل ؤلاوؿاوي في ًل مٍان ؤن ًخدغع مً ؾُُغة بوؿاهُت قاملت، عؤث ؤن غلى 

ألاؾُىعة،والضًً،و الالهىث، و مً ؾُُغة الٌىِؿت في الػهىع الىؾُى، 

، قالػهل الخضاسي 24لُلخكذ بلى خاحاجه ؤلاوؿاهُت، وبلى بمٍاهُت جُىعه و هماثه"

ىن و ٌؿخإوـ به و بمىخجاجه اإلاكاهُمُت ، مً نبُل  الظي ًُمئن بلُه ؤًع

ت الػهالهُ ش و زاعج الشهو خهىم الاوؿان ...ت و الخٍغ اقت ،  لِـ غهال زاعج الخاٍع

          بًضًىلىحُت خدّحز ، و مشهل بدمىالث زهاقُت و الاًضولىحُا ، بهه غهل حض مو

 و ختى صًيُت يشُكت. 

 :رباك ألاطروحة ألاركىنيةإصدمات إنسان الحداثة و 

اإلاػانغ بػاء وغىص الخضازت  بضا  ؤن  ؤلاوؿانبزغ الخُباث الٌبري اهخهى بليها       

غ  ًاهذ جَا ىوي غً الاوؿان و ألا البضاهاث التي  وؿىت غاصث لخدبػثر الخضؽ ألاًع

،  لُجض هكؿه في الىيػُت الاًبؿدُمُت التي يبُها الخىخُضي بهىله "ؤلاوؿان 

 
ّ
 لذ ؤخضار الخاصي غكغ مً ؾبخمبر ـؤقٍل غلُه ؤلاوؿان" ، و نض مش

غوخت ألاع كهلُا في الضقؼ لما م  ـتها اإلاسخلكت ، مػْ اؾخدباغاو  ًىهُت خُى باأَل

ت و الُإؽ ، بسالف الغوح الىزىنُت و الخكاُئ التي ؤَغث  الاوؿان هدى الالؤصٍع

 ُّ ىن " يم هدخاج مً الىنذ في خالت مً الُإؽ ت ، اإلاغخلت الخإؾِؿ ًدؿاءُ ؤًع

يبت و ؤمام الخغوب لٍي ًخمًٌ الػهل مً الهمىص ؤمام غىل الجماغاث الؿا

            التي جضاع جدذ عاًاث مشل "خؼب هللا" و "الخغب اإلاهضؾت" ، و"الػضالت" 

ت " و "مدىع الخحر"  في مىاحهت "مدىع الكغ" و "الخىمُت" ،        و  حبهاث "الخٍغ

ت ؾحر اإلادضوصة " و "البىاء      و "الضًمهغاَُت للجمُؼ" و "خهىم الاوؿان" و "الخٍغ

ىُحن"؟. ُل التي و الدكُِض الَى .. بلى متى  ؾٌُخكي الػهل بةصاهت جهىُاث التًز

     جمـ ًل ؤوؿام الالمؿاوة ، و بصاهت الاؾخؿالُ باالغخماص غلى زُاب ؤوؿني ،

 .25و غلى ؤغماُ بوؿاهُت؟؟ 

آلان اللػىت الخاثمت قىم  ًهُى هُدكه" بن ؤيظوبت اإلاشل التي ظلذ بلى خّض       

كت ختى في ؾغاثؼها ألايثر هت و مؼٍّ الىانؼ ، و غبرها ؾضث ؤلاوؿاهُت هكؿها مكىّ 

ُل بلـ خّض  ُّ  غمها، جٍؼ م اإلاػٍىؾت اإلاىانًت لخلَ التي بةمٍاجها  ؤن جهضٌـ اله

ًان هُدكه ًههض26جًمً الىمى و الخو اإلاهضؽ في مؿخهبل" اإلاشل  ههىا ، و بطا 

ًاهذ بؾتراججُتها جخإّؾ ألاقالَىهُت   ًهبلالٌالم ـ غلى نلبها ، قةن هظا التي 
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دالذ ؾتها الخضازت الؿغبُت ، قاؾخيغّ  ًالتيّ غلى ؤهىاع ؤزغي مً اإلاشل ،  البؿِ

شاال ًنهل مً هظا الالهىث الجضًض الظي وؿىت بال مبلى الهىث حضًض ، و لِؿذ ألا

هت الٌهىىجُت ىن في الخبكحر به غلى الٍُغ  . ًىبري ؤًع

     في مىنؼ ؤلاوؿان و قهمه و جكؿحره للضًً ؾالى هظا الالهىث الخضاسي "لهض       

ع و الىحي ، وحػلذ مىه قُلؿىقا يبحرا قىم نضاؾت الىو و مكهىمه، و نض جكغّ 

خي مكاهُم ؤزغي،مً ؤهمها " هظغٍّ  وؿىت التي ججػل ت ألاغً هظا اإلاىهج الخاٍع

، و جايض غل بهٍاع ؤي مػغقت مً زاعج ؤلاوؿان مدىعا لخكؿحر الٍىن بإؾغه 

ًالضًً و الىحي، قالىحي غىضما ًغاص قهمه، ال بض ؤن ًيخهل مً الىيؼ  ؤلاوؿان 

ت اليؿبُت ، قالىهىم       ؤلالهي بلى الىيؼ ؤلاوؿاوي، يما جكغع غىه يظلَ هظٍغ

ًاهذ زابخت في مىُىنها ، بال ؤجها مخدغيت في اإلاكهىم جبػا لخؿحر اإلاٍان               و بن 

اث بلى الخؿحّ  خي و ما ًخكغع غىه مً هظٍغ ر ؾحر و الؼمان،  و ًيخهي هظا اإلاىهج الخاٍع

الث الىو" سُت الخضازُت ، ق27اإلادضوص في جإٍو ُهبذ ؤلاوؿان خؿب الغئٍت الخاٍع

اإلاىكهلت غً الهُم" بال خضوص ًخمخؼ بٍل الؿماث ألاؾاؾُت للُبُػت، قهى 

ت طاجُت، ال جىحض ؤًت خضوص ؤو ؾضوص مٌخل بظاجه، مغحػُت طاجُت،          و مػُاٍع

سُت،ؤو ؤزالنُت، ؤو حمالُت( بوؿان ٌػِل الؼمان  ؤو نُىص غلُه)احخماغُت،ؤو جاٍع

خي ؤلاوؿاوي الظي جخدٌم قُه الهُم             الُبُعي الخغ، ولِـ في الؼمان الخاٍع

سه وؤقىانه وؤخؼاهه مجغص حؼء مً ب  .28ىاء وهمي"و ألاغغاف، بل هى ؤقٍاعه وجاٍع

             في ما ٌكبه الخػبحر غً مإػم خهُهي ًهؼ قُه ؾااُ ؤلاوؿان في الكٌغ     

ىن" ً ًهُى ؤًع ؤن الػىل الهٌُلي الظي جهىصه ألاقٍاُ  و الىانؼ اإلاػانٍغ

ًىانل الخضمحر في الػالم جدذ قػاع "خايمُت"  8491الضًمهغاَُت اللُبرالُت مىظ 

صها في الىالًاث اإلاخدضة مكٌغون جًُلؼ بها الهُم الؿغبُت هكؿها، يما خّض 

 ُّ ؼ ، هظا  الػىل 29ىن مػغوقىن" ؾُاؾ ـ( الظي" ًىانل حكَغ الكلؿكت )حؿَى

  اللُبرالُت
ّ
ت/ الػلماهُت ، بذجاحُت ؤوؿيُت ملُ             ست ؤيثر قإيثر ، ، الضهٍُى

ت ، و طلَ لخسكُل الخػاؾت اإلاػىإلات بؿبب و مكىّ  ؼ بوؿاهٍى هت مً مكاَع

َمىخاث جلَ الهىة ، التي جىتهَ صوهما واػع ًل خضوص ألازالم و الهاهىن الظًً 

 .30ظال مدل جبجر الهىة اإلاهُمىت" 
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بلى يخاب بيُامحن ؾُىعا " و ًدُل بهضص الخضاقؼ ؤلاًضًىلىجي غلى ؤلاوؿان      

ت" ، الظي ًغي قُه " مشاال للُانت  الاهدالُ و اليؿُان: طايغة الخغب الجؼاثٍغ

الىمىطحُت للمػغيت اإلاكخىخت بحن الاوؿىت الخلهاثُت ألشخام مؿٍىهحن بالغؾبت 

ىت بًضًىلىحُاث  مىيىغت لخضمت في الخىنل بلى جىمُت ؤلاوؿاوي ، و بحن الؤوؿ

بعاصاث الهىة التي ججزع بلى الػمل بغئي اغخباَُت و ظالمُت ال غالنت لها باآلماُ 

ن بػٌ مظاهغ الخضازت لها جإزحراث جخًاغل مً "ؤ و ًهغّ .31اإلاكغوغت للكػىب"

اهدكاع الالؤوؿىت و مً جؼاًض مؿاخت الاؾتهؼاء اإلاخباصُ الظي ًًغب الخُاب 

 .32"الاوؿني 

الظي ٌػغقه ؤلاوؿان  بحن ؤَغوخاث مسخلكت  ًبهى   في ظل هظا الخجاطب 

خان ؤوؿيُت جٍاملُت ، يخلَ التي  اإلاؿلَ بلى  ، لهض  غؿحرا ًُغخها حاى ماٍع

ل مىهُِه في الىهاقاث خُى الاوؿىت الػلماهُت التي  اهسٍغ هظا ألازحر مشل بًماهٍى

،و ًغبِ  ى "بىاء مجخمؼ بضون بله"تهضف ، يما غبر غنها مىانغها "حُل قحري" ، بل

خان هظه ألاوؿيُت اإلاؿُخي خُىما ًٍىن نىجه غاصال  باإلًمانالخٍاملُت  حاى ماٍع

و البر و ألامل ، زهىنا مٍاؾب غهل  ؤلاًمانر غً الكًاثل الالهىجُت مشل ٌػبّ 

ت و الػملُت و الؿُاؾُت ... بن ألاهىاع  مؼ هللا ًدهو عؾباجه  ؤلاوؿانالكٌٍغ

ت اإلاخػلهت باهدكاعه الىحىصي ، بكٍل ؤقًل مىه بضون هللا" الغوخُ  .33ت و الكٌٍغ
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 غىد اإلاػتزلتإلاظألت خلم اللسآن  اإلاػسفُت والظُاطُت ألابػاد

 ئػساف: أ.د هابي بىغلي                        خلىاث حلُمت الباحثت :

  ولُت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت، حامعت معؿىغ.كؿم الفلؿفت،

 

ؤلاؾالمي باإلاعتزلت التي اؾخدضزذ  اعجبؿذ مدىت زلم اللغآن في الفىغ ملخف: 

الىالم في َظٍ اللػُت مً ػواًا عضًضة أولها العلُضة الخىخُضًت، بدُث اعخبرث 

غ طلً ئلى ألاصلت العللُت  اللغآن َى هالم مدضر ولِـ كضًم، واؾدىضث في جلٍغ

والىللُت مً اللغآن، بدُث وان َظا الؿغح أٌو ئحغاء معغفي ًداٌو أن ًدضص 

اللغآوي، هما واهذ مداولت حؿعى ئلى هؼع اللضاؾت التي ججعل  ؾبُعت الىظ

ىىا على الػض وصعىا ئلى اللغاءة اإلافخىخت ماصام  الىظ ملفال ماصام كضًما، فبَر

ش، ئال أن َظا الؿغح أزظ مؿاعاث  َى مدضر ومداًث ألخضار الىاكع والخاٍع

اء على أَم أزغي بعُضة عً اإلاعغفت والعلُضة ؤلاؾالمُت، واهذ هدُجخه اللػ

ش ؤلاؾالمي. ت في الخاٍع ٍغ   فغكت جىٍى

Résumé: 

La création du Coran est liée, dans la pensée islamique, à mu'tazila qui 

s'oppose aux principes des autres écoles de théologie, notamment ceux 

traitant du monothéisme. En fait, cette école considère, en se basant sur des 

preuves rationnelles et rapportées, que les paroles du Coran sont valables en 

tout temps et en tout lieu. Ce processus est le premier à avoir essayé de 

déterminer la nature du texte coranique. Il veut, également, mettre fin à la 

sacralisation qui laisse croire que le texte coranique est fermé et désuet. En 

effet, les adeptes d' mu'tazila ont apporté des preuves en s'y opposant étant 

donné que le livre saint est compatible avec le présent, ils invitent à une 

lecture coranique plus ouverte, qui soit surtout actuelle. Nonobstant, sa 

volonté d'éclairer, les principes de cette écoles ont dévié en épousant des 

idées tout à fait éloignée de la croyance musulmane. 
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  ملدمت:

ئن العىصة ئلى ؾغح كػُت زلم اللغآن مً حضًض في وكخىا اإلاعاضغ، َى لِـ     

باألمغ العبث، زاضت وأهىا هيخمي ئلى خػاعة الػالذ جخسبـ في مشاول هثحرة وفي 

مً زالٌ خلٌى عضًضة جبدث عً الجهىع والعىصة ئلى الخفاعل الحػاعي 

ى الخجضًض الظي حعٌى علُه اإلا، ججضًض كغاءة هطها الضًني ع العغيُت في َو شاَع

 ض اللغاءة الخاضت بالىظ الضًني َى اإلاشغق واإلاغغب، بدُث جغي في ججضً

ا وماغحها على َظا  ئلىالفاجدت  الجهىع بدىم أهىا خػاعة جمغهؼ وعحها وخاغَغ

ة الىظ، لظلً ججض اإلاؿألت الُىم ما ًبرعَا إلعاصة الؿغح غمً مشغوع ئعاص

خي في  ؿألت جسظأن اإلات و زاضكغاءة الترار والىشف عً زباًاٍ،  أَم هظ جاٍع

في الحُاة مً  ى هظ مغهؼي حعىص ئلُه في ول ما ٌعترغهاالحػاعة ؤلاؾالمُت، َ

 وكاتع وخىاصر.

لم جىخف باالزخالف خٌى مػمىهه ومعاهُه، وئهما جدٌى َظا الىظ ئلى ئط      

مىغىع للبدث خٌى ؾبُعت هالمه َل َى كضًم أو مدضر وهُف جم َظا الىالم 

في ئؾاع  وما هي ضفت هللا مخيلما؟ مما ٌعني أن كػاًا اللغت أضبدذ جؿغح

خاصث عً ألابعاص التي ؾغخذ مً أحلها والتي الضعاؾاث اللغآهُت، ئال أن اإلاؿألت 

فما هي ألابعاص التي أزظتها َظٍ ، والعضٌ واهذ علضًت لها ضلت بمؿألت الخىخُض

التي عّىلذ علحها في الجزعت ؤلاوؿاهُت  َل خافظذ اإلاعتزلت علىاللػُت؟ 

    مىظىمتها العلاةضًت؟ 

وألابعاص ؿلـ الػىء على كػُت زلم اللغآن في َظا البدث أن وداٌو ؾى

ؾيبّحن هُف اهؼاخذ عً مباصئها بضاًت، زم اإلاعتزلت اإلاعغفُت التي ؾؿغتها 

 ؤلاوؿاهُت؛ وجدىلذ ئلى مدىت 
ّ
ؤلاؾالمي، غث على اإلادُـ الثلافي في العالم أز

 معخمضًً على الفغغُاث الخالُت: 

ئن كػُت زلم اللغآن هي كػُت لها ضلت بعلُضة الخىخُض، بدُث اعخبرث أن - 

 اللضم ضفت طاث اهفغص بها هللا عً زلله.

اح َظٍ اإلاؿألت عً اإلاباصب ؤلاوؿاهُت التي خضصتها اإلاعتزلت؛ وفي ملضمتها - اهٍؼ

ت والعضٌ.  الحٍغ
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ضًني في اإلادُـ الثلافي ؤلاؾالمي، بدُث جدىلذ َظٍ اعجباؽ الؿُاس ي بال-

 اإلاؿألت العلاةضًت ئلى مدىت امخدً فحها العامت والخاضت.

ازخُاع مؿألت زلم اللغآن مً بحن اإلاؿاةل الىالمُت ألازغي، له أؾبابه وصوافعه -

 عىض اإلاأمىن مخعللت بؿُاؾخه.

ى وعذ اإلاعتزلت بالؼهضكت ؤلاشهاع بلػُت زلم اللغآن في اإلادُـ الثلافي، أصي ئل-

ش ؤلاؾالمي.   والىفغ وجهاًت أهبر خغهت علالهُت في الخاٍع

خُت لفسكت اإلاػتزلت: 1      /اليؼأة الخاٍز

ئن اإلاإعزحن ًجمعىن على أن وشأتها اعجبؿذ بلػُت جمـ الضًً وان ًؿغخها 

وكعذ  الىاكع الؿُاس ي لألمت ؤلاؾالمُت في جلً الفترة، وهي الحاصزت اإلاشهىعة التي

خٌى مغجىب  "واؿل بً غواء"" وجلمُظٍ الحظً البـسي في اإلاسجض مع "

دخل زحل غلى الحظً ″: كاةال ″الؼهسطخاوي″الىبحرة والتي ًغوي أخضاثها 

البـسي، فلاٌ: ًا ئمام الدًً: للد ظهسث في شماهىا حماغت ًىفسون أصحاب 

م وغُدًت الخىازج،  الىباةس، والىبحرة غىدَم هفس ًخسج به غً اإلالت، َو

وحماغت ًسحئىن أصحاب الىباةس، والىبحرة غىدَم ال جلس مؼ ؤلاًمان، بل 

مؼ ؤلاًمان مػـُت، هما  الػمل غلى مرَبهم لِع زهىا مً ؤلاًمان، فال ًلس

م مسحئت ألامت" فغاوي َظٍ اللطت ٌعىـ لىا  (1)ال ًىفؼ مؼ الىفس هاغت، َو

أؾاؾا بمغاجب الىاؽ ومىاػلهم أَم مشيلت واحهذ ألامت ؤلاؾالمُت واإلاخعللت 

ش لظهىع  فها في الخأٍع خؿب أعمالهم، بعُضا عً مضي ضضق َظٍ الغواًت أو ٍػ

 فغكت اإلاعتزلت.

ئط ًإعر لهم مً زالٌ الاوشلاق في الغأي عً الحؿً البطغي الظي ؾأله      

: " فىُف جحىم لىا في ذلً اغخلادا؟ الغحل عً خىمه في َظٍ اإلاؿألت كاةال

ظً في ذلً، وكبل أن ًجُب كاٌ واؿل بً غواء: أها ال أكٌى أن ففىس الح

ؿاحب الىبحرة مإمً مولم، وال وافس موللا، بل َى في مجزلت بحن اإلاجزلخحن، ال 

مإمً وال وافس، زم كام واغتٌز ئلى أطوىاهت مً أطوىاهاث اإلاسجد ًلسز ما 

، أحاب به غلى حماغت مً أصحاب الحظً. فلاٌ الحظً: اغتزلىا واؿل
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اشتهغث اإلاعتزلت بمىظىمت علاةضًت ضاغتها و  ،)(2″ فظمي َى وأصحابه اإلاػتزلت

 ٌ ُطّجذ ػمً أبى الهظًل العالف، وه في زمؿت أضى
َ
ي: الخىخُض، والعضٌ، ه

الىعض والىعُض. وجفغعذ واإلاجزلت بحن اإلاجزلخحن، ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ، 

 عً خضوزه، عً أضل الخىخُض. كػُت الىالم ؤلالهي الظي صافعذ اإلاعتزلت

 /هبُػت الىالم:2

ما حـل فُه هظام اهؿللذ اإلاعتزلت مً جدضًض ؾبُعت الىالم على أهه"      

مخـىؾ مً َرٍ الحسوف اإلاػلىلت، حـل في حسفحن أو حسوف، فما 

ئال أن  (3)"اخخف برلً وحب هىهه هالما وما فازكه لم ًجب هىهه هالما

الخػازف ال ًىؿف برلً، ئال ئذا وكؼ ممً ًفُد أو ئن وان مً حهت الىالم "

ًصح أن ًفُد، فلرلً ال ًىؿف مىوم الوحر هالما وئن وان كد ًىىن حسفحن 

بمعنى أن الىالم َى ما ًصح أن جلع به الفاةضة، لىً  (4)"أو حسوفا مىظىمت

َظا ال ٌعني أن ول ما ًفُض هلٌى عىه هالما، فلض جيىن ئشاعاث طاث فاةضة 

والىالم ًحخاج ث لىً ال هلٌى عجها أجها هالم ألجهما ًسخلفان في الجيـ. "والحغوا

ا غلى بػم الىحٍى هما (5)"ئلى الػلم بخـٍسف آلالت التي هي اللظان وغحَر

ًدخاج الىالم ئلى مدل، لظلً هجض ازخالف الحغوف ًلع بازخالف اإلادل مً 

ن اإلادل ًظهغ الش يء خُث البيُت واإلاساعج، فهي مثل ألالىان جدخاج ئلى مدل، أل 

بحن ألاغضاص الخاضت به.   على خلُلخه ٍو

وفي خضًث اإلاعتزلت عً كػُت الىالم  فاجها جداٌو أًػا أن جػع خضا فاضال    

" أن اللسآن غحر هللا حػالى، ألهه ًخخف بـفاث بحن الىالم وضاخبه مإهضة 

حظخحُل غلى هللا )فهى( مخجصب مخبػم له زلث وزبؼ، مدزن ومظمىع، 

حىم مفـل، أمس وههي، وغد ووغُد، وكد حػبدها بخالوجه وحفظه وول ذلً م

ٌظخحُل غلُه حػالى، وما ًصح غلى اللدًم طبحاهه مً هىهه كادزا غاإلاا حُا 

.فما ٌؿخلؼمه الىالم هسؿاب غحر ما حؿخضعُه (6)"طمُػا بـحرا ٌظخحُل غلُه

جه جسخلف عً الظاث ؤلالهُت هُمساِؾب، فالىالم وئن وان له ضفاث فان ضفا

ضفاث هللا، وأٌو ازخالف عمضث اإلاعتزلت ئلى ئزباجه َى أن هالم هللا عؼ وحل 

مً زالٌ ئًغاص أصلت لِـ كضًما ألهه زبذ أهه ال كضًم ئال هللا، وازبخىا طلً 



267 
 

ِهْم ُمْحَدٍر ؾمعُت وعللُت، مثل كٌى حعالى  ًْ َزّبِ ٍس ِم
ْ
ًْ ِذه ِجيِهْم ِم

ْ
أ ًَ ﴾ ألاهبُاء ﴿َما 

ًِ ُمْحَدٍر َوَما ﴿ 02
ْحَمَٰ ًَ السَّ

ٍس ّمِ
ْ
ً ِذه ِجيِهم ّمِ

ْ
أ والىثحر مً آلاًاث  05﴾ الؼػساء ًَ

لها وفم ما ًثبذ خضوزه.  اللغآهُت التي ؾعذ ئلى جأٍو

أن الىالم ًخػمً هما اؾخضلىا على خضوزه باألصلت العللُت مً زالٌ اللٌى    

ىهى عً  ش يء واإلاأمىع معضوم؟ أمغا وجهُا ووعضا ووعُضا فهل ًجىػ أن ًأمغ هللا ٍو

ألن الحىم في ألامغ والىهي أن ًىحض اإلاأمىع واإلاىهي وئال جدٌى الخؿاب ئلى لغى ال 

ب مدضر في 
َ
فاةضة مىه، فالخؿاب مخعلم باإلاساؾب اإلاخىحه ئلُه وماصام اإلاساؾ

ب ألن 
َ
وحىصٍ مخعلم بالعالم ومطالحه فان الخؿاب حاء لإلفاصة اإلاساؾ

يلم مىا بىالمه ئما أن ًىىن احخالب مىفػت أو دفؼ الاهخفاع الري ًلؼ للمخ"

ملسة، هلبا لحفظ ما هخلٍى مً الىالم، أو جحفظا مً اليظُان بخالوجه، أو 

جىهُىا للىفع غلى فػل ما ًلخض ي الىالم، وول ذلً ٌظخحُل غلُه حػالى 

فالفاةضة اإلاغحىة مً هالم  (7)"فاذا ًجب أن ًفػل الىالم لفاةدة جسحؼ ئلى غحٍر

 هي مداًثت في الىحىص للمؿخفُض، فالغاًت مً الىالم هي الفاةضة حاءث هللا

ضفخه على ضفت اللؿان العغبي مساؾبا لهم ميلما ئًاَم، مسبرا آمغا هاَُا، 

ووحه الاؾخضالٌ على مغاصٍ مً هالمه ًخم مً حيـ الىالم وما جم الخىاغع 

ل جلً اللغت متى خاهب بلغت مخلدمت وأفاد بأهه ما جىاكؼ أَعلُه ألهه "

غلُه، غسفىا بىالمه ما هحخاج ئلُه مً مـالح دطيىا فحـل هالمه 

فالىالم الظي زاؾب به هللا زلله َى مً حيـ عغفهم، أي مً  (8)"مفُدا

ى ما ًضٌ  حيـ ما جم اإلاىاغعت عىه وئال اوعضم العلم بفاةضة الخؿاب ؤلالهي، َو

ى لغت ازخلفذ بازخالف على أن هالمه لِـ كضًما ماصام الخلم كض جىاغعىا عل

م، فساؾب هللا ول هبي على  ت مً عغب وفغؽ وأعاحم وغحَر الخجمعاث البشٍغ

 لؿان كىمه.

بل ئن مشاًش اإلاعتزلت في خضًثهم عً هُفُت خضور الىالم ٌعؿي للىظ      

"أن هللا لم ًخلم الىالم أغني أهه لم  الؿابع ؤلاوؿاوي وطلً مً زالٌ كىلهم:

وبلغت مػُىت مثل ما شغم الظلف والحىابلت بل ئهه ًخلم  ًخلم ول ولمت براتها

ما ًىحب الىالم أغني الفىسة التي طُػبر غنها بىاطوت هالم مً أي لغت، 

لرلً كالذ اإلاػتزلت أن الىالم فػل الجظم بوباغه، فاذا جيلم الىبي الػسبي 
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بهرٍ  باللغت الػسبُت فالىالم بهرٍ فػل هبُعي له، ولىً الفىسة التي ٌػبر غنها

أغني ؿىزة اللسآن و لغخه   -فُىىن هالم الىبي -اللغت وحي له بها مً هللا

س الىالم فمً هللا–الػسبُت فػل للىبي بوباغه، أما اإلاىحى به  لرلً  -أغني حَى

فالفىغة اإلاىحى بها ئلى الىبي هي مً  (9)ًلاٌ أن هللا لِع بمخيلم في الحلُلت"

ه في الخىخُض وئبعاص  هللا والىالم اإلاعبر عجها مً الىبي، فدغص اإلاعتزلت على الخجًز

ول شبهت جثحر الخجؿُم والدشبُه حعلها جفغق بحن الىالم هطىعة وهفىغة، أي 

، فهظٍ الشغاهت بحن هللا وؤلاوؿان ال حعني ؾىي أمغ واخض َى  بحن الضاٌ واإلاضلٌى

 لخلضٌـ.أن الىظ مفخىح على اللغاءة ال على ا

وؿخفخذ به خللت الحضًث عً أبعاص اإلاؿألت التي ولىً الؿإاٌ الظي ًمىً أن 

أزظتها في العالم ؤلاؾالمي ختى اهجغث عجها مدىت الػالذ حعاوي مجها ألامت 

ؤلاؾالمُت ئلى الُىم َى: ئطا واهذ مؿألت زلم اللغآن هي مثل أي مؿألت علضًت 

 فلماطا جدىلذ ئلى مدىت أزاعث ول جلً الىخاةج الخؿحرة؟ 

 لللُت خلم اللسآن:/ألابػاد الخفُت 3

في الحضًث عً مؿألت زلم اللغآن وهُف جدىلذ مً مؿألت علضًت ئلى      

مؿألت حعالج في البالؽ الؿُاس ي، فاهىا ال بض أن وشحر ئلى عالكت اإلاثلف بالؿلؿت 

ىحه العلٌى ئلى ما جبخغُه  والتي ؾدخطح هُف أن الحاهم ًإزغ في اإلاعغفت ٍو

في مأػق ولما جدضزىا عً عالكخه بغحل ؾلؿخه، أًً ؾُطبذ صوع اإلاثلف 

الؿُاؾت، فالضوع الظي جدضر عىه ئصواعص ؾعُض همهمت مىىؾت به ًداٌو مً 

جحوُم كىالب ألاهمان الثابخت والخػمُماث الاختزالُت التي جفسق زاللها "

َى مدل  (01)"كُىدا ػدًدة غلى الفىس ؤلاوظاوي وغلى الخىاؿل بحن البؼس

الدؿاٌؤ في عالكت اإلاعتزلت بالفىغ ؤلاوؿاوي وعحل الؿُاؾت، ألن اإلاثلف َى 

"ٌظخحُل جلخُـها في ػػاز شخطُت ًطعب الخىهً بما ؾىف جلىم به هما 

لظلً  (00)محدد أو في اججاٍ حصبي مػخمد أو مرَب فىسي حامد زابذ"

 ؾىعمض ئلى جدلُل َظٍ اإلادىت مً زالٌ َظا الخىحه.

الؿإاٌ عً كػُت الىظ الضًني َل َى كضًم أم مدضر وازخالف ألامت ئن      

فحها مثلما ازخلفذ ألامت خٌى كػُت الخالفت ومؿاةل أزغي، وهُف أن َظٍ 
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اللػُت اهطب الجضٌ خىلها أهثر مً أي كػُت أزغي ئلى صعحت امخدان الىاؽ، 

ىا هغي لها ما ًبرعَا وئن واهذ في هظغ البعؼ ال حؿخدم ول َظا اللغـ، فاه

العىـ وطلً مً زالٌ أن اللغآن َى الىظ اإلادىعي الظي جأؾؿذ خىله 

الحػاعة ؤلاؾالمُت فيان ال بض مً جدضًض ؾبُعخه أو مفهىما زاضا به، وال ًسفى 

علحها ما َى وكع الىظ على ؤلاوؿان اإلاؿلم الظي وان ًغي فُه مً اللضاؾت 

ر اإلاخىكعت، فاالزخالف وئن وان والخعالي التي ًمىً أن جثحر فُه مً عصوص الفعل غح

في مؿاةل أزغي جىكف عىض خضوص الجضٌ فان َظٍ اإلاؿألت التي وضلذ ئلى خض 

الامخدان فاجها جمـ عوح الحػاعة، فبضاًت اللٌى بأهه كضًم أو مسلىق هي بضاًت 

جدضًض مفهىم الىظ اللغآوي، ويضاًت وغع الىظ في ئؾاٍع العام مً زالٌ 

وؿان والعالم، فيل ؤلاشيالُاث اإلاخمسػت في العالم جدضًض عالةله باهلل وؤلا

ً الؿابلت وغّحر الغؤي.  ؤلاؾالمي هي مً عخم الىظ الظي كلب اإلاىاٍػ

ش واهذ ػمً اإلاأمىن الظي أضبذ ًضًً      ئن بضاًت اإلادىت هما جغوحها هخب الخاٍع

ت التي عبر عجها كاةال:"  الم وأظهسها ئها كد أبحىا الىبمظَب الاعتزاٌ، مإمىا بالحٍغ

حن  اإلالاالث، فمً كاٌ بالحم حمدهاٍ، ومً حهل ذلً وفلىاٍ، ومً حهل ألامٍس

حىمىا فُه بما ًجب، فان الىالم فسوع فاذا افترغخم ػِئا زحػخم ئلى 

 ٌ فلض وان عطٍغ َى مً أزطب العطىع التي شاعذ فحها اإلاظاَب  (02)"ألاؿى

لت خػذ بمياهت في هفـ وفخدذ فحها آلافاق للىالم والجضٌ، ئال أن اإلاعتز 

أبى اإلاأمىن الظي كّغب شُىزهم وأعؿاَم اإلاىاضب العلُا في الضولت فلض وان " 

( أهثر مً وشٍس...أؿبح 854-م240ٌ777-160غبد هللا أحمد بً أبي دؤاد )

أبى الهرًل ًتردد غلى اإلاأمىن ووان "  (03)"ٌؼازن الخلُفت الخفىحر واللساز 

ظخمؼ ئلُه، ووان بؼس اإلاس  َس ي الري غد مػتزلُا في ذلً الىكذ زغم )كىله َو

باإلزحاء ( كد جىلى جبظُى أمس اإلاحىت وأحد دغاتها، هما وان أطخاذ اإلاأمىن 

وػُخه، فلال غً أطاجرجه في الاغتزاٌ: ًحيى بً مبازن الري وان مإدبه في 

، فلال غً ػُخه الػخابي )ولثىم بً غمسو  ٌ( 220ؿغٍس وأطخاذٍ في هبٍر

ه في الاغتزاٌ البغدادي، زمامت بً ألاػسض، وأحمد بً أبي دؤاد، ومً أطاجرج

حن ئلى حاهب أبي الهرًل الػالف، الفىهي، والجاحظ والىظام  ومً البـٍس

 .(04)"الري حظي باحترام اإلاأمىن وجلدًٍس
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ئال أن عالكت عحاٌ اإلاعتزلت بالضولت ؤلاؾالمُت لم ًلخطغ على اإلاغخلت العباؾُت   

توئهما شهضث  على الغغم مً أجهم  *فتراث واهذ لها جأزحر في ؾُاؾت الضولت ألامٍى

م صزل  ا فُما واهذ جغوج له مً علُضحي الجبر وؤلاعحاء، ئال أن جأزحَر لم ًىافلَى

في باب ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ وؾىعىص ئلى َظٍ الىلؿت في خضًثىا عً 

 أضل ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ.  

وواهذ في مجلؿه حعغع للمىاكشت كػاًا عضًضة في ملضمتها مؿألت زلم      

ذ عىاًت هبحرة لضعحت جثحر الضَشت وول طلً مً أحل "  َُ عؿ
ُ
ئكىاع اللغآن التي أ

دًً لها، وجىالذ خمع  فلهاء أَل الظىت بػلُدة اإلاػتزلت، واطخلواب مٍإ

ىت أو ئكىاغهم طىىاث ولم ًىفم اإلاػتزلت أو اإلاأمىن في هظب فلهاء أَل الظ

إخس أخسي  وبهظا الخأًُض الؿُاس ي إلاىاكف  (05)"وبلي اإلاأمىن...ًلدم زحال ٍو

حلم إلاػتزلت بغداد أحالمهم الظُاطُت في ئغادة جلُُم اإلاعتزلت فان اإلاأمىن " 

مىاكفه وفم زؤٍتهم الجدًدة...واهذ له كىجه أغاهخه في فسق آزاء اإلاػتزلت 

ا بػد فؼله  وغلاةدَم وئحباز فلهاء الظلفُحن ومحدزيهم غلى كبىلها وئكساَز

فمع  (06)"ٌ أغلً اإلاأمىن اإلاحىت زطمُا218في ئكىاغهم، وئذا حاءث طىت 

الحىم العباس ي مً اإلاأمىن ئلى اإلاعخطم والىازم جضعحذ اإلادىت في امخدان أَل 

ظا الخىؾع في امخدان العامت  الفله واإلادضزحن ئلى أن بلغذ العامت مً الىاؽ، َو

 ؿغا باليؿبت ئلى الفىغ اإلاعتزلي مً عضة أوحه:شيل ز

ا مغاًغا إلاا وان ؾاةضا مً زالٌ       أولها أن اإلاعتزلت هفغكت اهخهجذ مؿاعا فىٍغ

ى ألامغ الظي  ت، َو غ أضىلها وفي اإلالضمت الحٍغ الاؾدىاص ئلى الحجاج العللي في جلٍغ

ضًت جسظ الضًً ػاص مً خضة اإلادىت ألن اإلاؿألت التي أزحرث خىلها هي كػُت عل

ت هي ههجهم  كض ًسخلف خىلها ولىً لِـ لضعحت الخدٌى ئلى مدىت ماصامذ الحٍغ

م، لظلً فاإلادىت لِؿذ مدىت جسظ اللغآن وخضٍ وئهما هي باألؾاؽ  ولب فىَغ

مدىت ألامت ؤلاؾالمُت التي وغفذ الؿُف في فغع علاةض معُىت خٌى الىظ، أو 

لتي واهذ حشيل الؿىت التي كالذ ضغاع عحل الؿُاؾت مع الؿبلت اإلاثلفت وا

بلضم العالم، والجابغي ًدغؽ في جدلُله لهظٍ اللػُت ًغي أن اؾخمغاع اإلادىت 

دلُل كاهؼ غلى أن اإلاظألت لم جىً مظألت كىاغاث ئلى عطغ الىازم هي " 

ت دًيُت أزاد اإلاأمىن فسكها وال كلُت الخحٍسم الري ًلاٌ أن اإلاػتزلت  فىٍس
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ػد أن اطخمالٍى ئليهم لغسق مرَبهم الري مً حملت مازطٍى غلى اإلاأمىن ب

مظاةله الفسغُت مظألت خلم اللسآن هال ئن الللُت واهذ كلُت الدولت هيل، 

"  (07)وبػبازة غـسها كلُت "أمً الدٌو

اهخهى الجابغي في جدلُله لللػُت ئلى أن هال الؿغفحن ٌعني اإلاأمىن واإلاعخطم 

ً الىحه الخفي لالمخدان هما لم ًىً والىازم لم ًيىهىا ًغغبىن في الىشف ع

مً شأن الؿلؿت اإلاعاعغت في اللٌى بسلم اللغآن في ؤلاظهاع أن َضفها ألاٌو 

وألازحر َى الضولت في خض طاتها، وعلى الغغم مً أن اللػُت جم جىظُفها ألغغاع 

وبما أن الظُاطت كد أزغي زفُت ئال أن أضابع الاتهام وحهذ ئلى اإلاعتزلت "

ت بىاطوت مفاَُم دًيُت مىزطذ في ؤلا  طالم مىر الـساع بحن غلي ومػاٍو

والجبر واللدز وحىم مسجىب الىبحرة وملمىن ؤلاًمان...الخ فلد بلُذ 

الظُاطت جمازض بىاطوت َرٍ اإلافاَُم أو ما ًمازلها مً اإلافاَُم الدًيُت هما 

أن الفلاء الظُاس ي لم ًىً في حملخه مىفـال وال مخمحزا غً الفلاء 

لىً إلااطا واحه اإلاأمىن أَل الؿىت بمؿألت زلم اللغآن ولِـ  (08)"يالدًن

ت أو مغجىب الىبحرة ؟   بمؿألت أزغي مثل الىعض والىعُض أو الحٍغ

ألن ذلً وله وان طِىللب كدٍ، فهل وان اإلاأمىن ٌظخوُؼ أن ًلٌى ئهه َى " 

ل وان ٌظخوُؼ أن ًلٌى باللدز بِىما َى  ٌػلم وطلفه لم ًسجىب أًت هباةس؟ َو

أن حدٍ باوي الدولت أبا حػفس اإلاىـىز كد جبنى اللٌى بالجبر جماما مثلما فػل 

ل ٌظخوُؼ اللٌى أن هللا طِىفر وغُدٍ وال بد فُحىم غلى  ت وأهثر...َو مػاٍو

ألهه وان  (09)"هفظه بالدخٌى في الىاز؟...ئذن لم ًبم ئال اللٌى بخلم اللسآن

ضًً ال ًخعمم ختى ٌؿخيخج مثل َظا ٌعلم أن الؿىاص ألاعظم في معاعفه عً ال

، وئهما عأحهم عأي الؿلف الظي جىكف عىض خضوص الىظ الظاَغة ولم  اللٌى

ىىا أو ًدضصوا ؾبُعت الىالم ؤلالهي، فهي كػُت جدخاج ئلى هىع مً الخمغؽ  ًبَر

اث أعلى مً  لُت جدخاج ئلى مؿخٍى الفىغي، ويالخالي الخىع في مؿألت مُخافحًز

ان وهي جمـ ب الضعحت ألاولى أضل الخىخُض، فيل َظا الخعخُم مً أحل البَر

 ئبعاص أو ئعؿاء الضولت شغعُت إلاماعؾت العىف وول َظا باؾم الضًً. 

ما ٌؿخيخجه الجابغي مً زالٌ جدلُله للػُت زلم اللغآن التي ًغاَا جضبحر 

ؾُاس ي بامخُاػ إلاا ًسضم مطالحها، أن علم الىالم في العطغ ألامىي وان مسخلؿا 
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باألمىع الؿُاؾُت بمعنى أن ألاخضار الؿُاؾُت وان لها ألازغ في ظهىع مؿاةل 

هثحرة، لىً في الفترة العباؾُت أضبذ البدث في اإلاؿاةل العلضًت ًخم بعُضا عً 

ت واهذ  الؿُاؾت، مما ٌعني أن ألابدار الخاضت بعلم الىالم  في الفترة ألامٍى

، بمعنى الحضًث عجها جىكف عىض حعاوي مً هىع مً ؤلافلاع إلاػمىجها الؿُاس ي

 خضوص ٌ العلضًت ولم ًخم الخىلُب عً مػمىجها الؿُاس ي أو أبعاصَا الخفُت.

اإلاعتزلت إلاا جدضزذ عً مؿألت زلم اللغآن ألن البىاء الفىغي وان ٌؿخضعي     

اللٌى بالخلم مً حىاهب عضًضة أولها أن اللػُت جمـ الخىخُض هما جمـ 

ها مً اإلاؿاةل اإلاهمت التي ًغجىؼ علحها البىاء ألاضىلي العضٌ ؤلالهي، بمعنى أج

للعلُضة ؤلاؾالمُت، ئجها جمـ هالمه هللا الظي له عالكت بظاجه وهخابه الظي 

ؾدؿعى اإلاعتزلت ئلى فهمه وعيؿه بالعالم الحػاعي وؤلاوؿاوي، مما ٌعني أن 

في، ظهىعَم اكخػخه الظغوف ؤلاؾالمُت صازلُت وزاعحُت واهذ طاث ؾابع زلا

ولىً ما الظي حعل اإلاعتزلت جضزل في غماع الحلل الؿُاس ي بطىعة اإلاضافع عً 

م أَل الخىخُض  كػُت فغعُت مً أضىلها؟ أو إلااطا اعجض ى أَل الاعتزاٌ َو

 والعضٌ أن ٌشاعوىا في مدىت غض ألامت ؤلاؾالمُت؟.

هه ختى ال هللي اللىم وله على اإلاأمىن وهدمله مؿإولُت اإلادىت لىخضٍ، بدىم أ

وان معتزلُا مىفخدا على اإلاظاَب الفلؿفُت مؿلعا على الىالم وكػاًاٍ، وأهه 

وان ًداٌو أن ًغسخ صعاةم ؾلؿاهه في وحٍى الؿلؿت اإلاعاعغت والتي واهذ أغلبها 

مً الفلهاء واإلادضزحن أو اإلاؿىعت هما ؾمىا، زاضت بعضما أضبذ ًىظغ ئلُه بعحن 

ب في خم بغضاص بعض غغبها السخـ والاػصعاء حغاء ما وكع مىه مً أ عماٌ جسٍغ

باإلاجاهُم وفغع الحطاع علحها، أًً َى صوع اإلاثلف اإلاعتزلي الظي حابه بفىٍغ ول 

مً زالفه في أضلي الخىخُض والعضٌ، أال ًمىً أن وعخبر َظٍ اإلادىت اإلاغجىبت هي 

اهتهان ألضل العضٌ؟ أال ًمىً أن وعخبر جىاؾإ اإلاعتزلت مع اإلاأمىن َى اهتهان 

 ضل ألامغ باإلاعغوف والىهي عً اإلاىىغ؟ أل 

للض جدضزىا في مبدث ؾابم أن اإلاعتزلت لم ًيىهىا خؼيا ؾُاؾُا وئهما َم حماعت 

مً اإلاثلفحن اجفلىا خٌى مجمىعت مً ألاضٌى العلالهُت اإلاؿخدضزت في الفىغ 

ت طاث الطىعة الفلؿفُت، ئال أن  ؤلاؾالمي والتي واهذ بمثابت الثىعة الفىٍغ

ظٍ اإلاعتز  اص َو م اإلاإؾؿحن للفىغ اإلاعتزلي واهىا أغلبهم مً الَؼ لت ألاواةل َو
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الحاصزت التي وكعذ بحن عمغو بً عبُض واإلاىطىع حعىـ لىا ضىعة عحل 

الؿُاؾت وعالكخه مع أَل العضٌ والخىخُض، ئط ًغوي عً عمغو بً عبُض أهه 

ا فاػتر هفظً مىه ببكاٌ للمىطىع:  ػلها]...[ " ئن هللا أغوان الدهُا بأطَس

فىحم أبى حػفس مً كىله فلاٌ له السبُؼ: ًا غمسو أغممذ أمحر اإلاإمىحن فلاٌ 

ً طىت لم ًس لً غلُه أن ًىصحً ًىما واحدا،  ًَ غؼٍس غمسو: ئن َرا َصِحَب

وما غمل وزاء بابً بش يء مً هخاب هللا وال طىت هبُه، كاٌ أبى حػفس: فما 

حابً فاهفني، كاٌ غمسو: أؿىؼ؟ كد كلذ لً: خاجمي في ًدن  فخػاٌ وأص

ادغىا بػد لً حسخ أهفظىا بػىهً ببابً ألف مظلمت ازدد منها ػِئا وػلم 

ئن واهذ مىاكفهم مخأؾؿت هغص  ئطا ما الظي خضر مع اإلاعتزلت (20)أهً ؿادق"

 فعل غض الؿُاؾت وما واهذ جغوج له؟

عت ئن الظي خضر معهم في مغخلت اإلاأمىن ضاصف وأن جبن حماعت مً الشُ     

م، ومعغوف عً الشُعت أجهم خؼب ؾُاس ي له معخلضاجه اإلاخجظعة خٌى  أفياَع

بؼس بً اإلاػخمس مإطع مدزطت بغداد الاغتزالُت، كد كػُت ؤلامامت بدُث أن " 

وؼأ في الىىفت التي طادَا الدؼُؼ اإلالخـد، وما أن وؼأث مدزطت بغداد 

غلى مػتزلت بغداد  ذاث اإلاىبذ الىىفي حتى حظلل ئليها الدؼُؼ ومً َىا أهلم

مدؼُػت اإلاػتزلت، جمُحزا لها غً مػتزلت البـسة، ومػلىم أن مدزطت بغداد هي 

م الرًً دفػىا  التي حاهذ الفخىت وأزازث اإلاحىت اللاةلت بخلم اللسآن، َو

اإلاأمىن ومً بػدٍ لُحمل الىاض غلى اللٌى به وغلى ألاخف أحمد بً أبي 

ت أخسي الرًً حػلىا اإلاأمىن ًجمؼ دؤاد و زمامت بً ألاػسض زم َم مً حه

بحن ئغالن اغتزالُت الدولت وئغالن مبدأ  الخفلُل الؼُعي وغلد مـالحت مؼ 

حن فاللػُت أضبدذ واضحت فان وان اإلاأمىن اؾخغل كػُت مً  (20)" الػلٍى

كػاًا الفىغ اإلاعتزلي لػغب اإلاعاعغت، فان مدشُعت اإلاعتزلت اؾخغلىا َظا 

 ٌ ئلى أؾماعهم الؿُاؾُت، ولىً ما هي هخاةج اإلادىت  الخفػُل الؿُاس ي للىضى

 على اإلاعتزلت؟ 

للض جغسخ في أطَان العامت أن اإلاعتزلت َم الظًً أشعلىا هاع الفخىت في ألامت  

ؤلاؾالمُت، ألامغ الظي ػاص مً هبظ الفىغ اإلاعتزلي بيل معؿُاجه ووعخه بأشىع 

وؿازوا مىر ذلً ألاؾالُب" اإلاىاضفاث ومىظ عهض اإلاخىول واإلاعتزلت مىبىطة بيل 

الىكذ ئلى الُىم الخـم اللػحن الري ال ًرهس ئال بالظىء في ألاوطان الظيُت 
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ب واهذ اإلاػتزلت ال جرهس في حللاث الدزض في اإلاظاحد  والى غهد كٍس

س ئال ملسوهت بػبازة كبحها هللا  خىهت وألاَش فاعحؿمذ  (22)"والجامػاث والٍص

إلاضبغون للمدىت التي عاهذ مجها ألامت في الؼمً ضىعة اإلاعتزلت على أجهم َم ا

 
ُ
ىحذ الضولت العباؾُت اغؿهاصَا للمعتزلت وهغؾخه وحعلخه كاهىها العباس ي، وج

ى هخاب أصحب كاهىن 433-380وفىغا مع اللاصع) ٌ( وؾمي الاعخلاص اللاصعي، َو

 الضولت ومغؾىمها، فعمم في ئعحاء الضولت ًىظ على:"

 اإلاظاحد.لػً اإلاػتزلت في  -

 اللٌى باإلزحاء. -

 اللٌى بالجبر. -

 . (23)اللٌى بلدم الػالم" -

فأضبذ َظا اإلاغؾىم الفىغي َى الاعخلاص الغؾمي ومً زالفه فلض هفغ، فأبُضث 

ت، وواهذ َظٍ ؤلاباصة بمثابت مىث العلل العغبي، هما  اإلاعتزلت مً الؿاخت الفىٍغ

الخؿأ اللاجل الظي  ًىعص أخمض مدمىص ضبحي ؾببا آزغ أؾهم ئلى حاهب َظا

ئط لم ًأبهىا بغض ى العامت  (24)"الاطخػالء الفىسي كض ى على الفىغ اإلاعتزلي َى " 

م ألصحاب الىظغ العللي والفىغ الفلؿفي.  أو سخؿهم بدُث حعلىا فىَغ

ل كػُت مثل زلم اللغآن ئلى        ى أن جدٍى هما ال ًيبغي أن وغفل أمغا آزغ َو

ه علم الىالم بطفت  كػُت عأي عام مً كبل الضولت ؾاَم ئلى خض ما في حشٍى

عامت الظي لؿاإلاا اعخبر علما صزُال، فالغؼالي عىضما جدضر عً ئلجام العىام عً 

، ألن علٌى العامت لِؿذ في مؿخىي  علم الىالم فلغيما وان ضاةبا في َظا اللٌى

ظٍ اللػُت هبه ئلحها في هخابه ته افذ واخض ختى ٌؿخىعبىا كػاًا علم الىالم، َو

" بدُث كاٌ بػغوعة مساؾبت الىاؽ على كضع علىلهم، ولُضٌ تهافذ الفالطفت"

 " اإلارَب اطم مؼترن لثالر مساجب: على طلً كاٌ: 

 ئحداَا ما ًخػـب له في اإلاباَاة واإلاىاظساث. 

 وألاخسي ما ٌظاز به في الخػلُماث وؤلازػاداث.
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اثوالثالثت: ما ٌػخلدٍ اإلاسء في هفظه مما اهىؼف له مً  فالىمـ ( 25)"الىظٍس

همى آلاباء وألاحداد ومرَب اإلاػلم، ومرَب أَل البلد الري فُه ألاٌو َى " 

خخلف باإلاػلمحن، فمً ولد في بلد  اليؼىء، وذلً ًخخلف بالبالد وألاكواز، ٍو

ت أو الحىفُت اوغسض في هفظه مىر ؿباٍ  ت أو الؼفػٍى اإلاػتزلت أو ألاػػٍس

وكض ضضق الغؼالي في َظا  (26)"إلاا طىاٍالخػـب له والرب غىه والرم 

الخطيُف طلً أن البِئت التي وشأ فحها الاعتزاٌ هي بِئت بعُضة عً الىظغ العللي 

والاؾخلطاء الفىغي، فهي بِئت جماعؽ الخللُض في العلاةض، وؾغح كػُت زلم 

اللغآن مً اإلاساؾغة والجىاًت على الىفـ، لظلً هجضٍ ًخدضر في شغخه 

ًإهض على مؿألت ألازظ بالحظع في ؤلاعشاص والخعلُم بدؿب ما  للمظَب الثاوي

فان وكؼ له مظترػد جسوي، أو َىدي أو زحل بلُد حلف الوبؼ ًدخمله طَىه " 

وغلم أهه لى ذهس له أن هللا حػالى لِع ذاجه في ميان، وأهه لِع داخل الػالم 

س وحىد هللا وال خازحه، وال مخـال بالػالم، وال مىفـال غىه لم ًلبث أن ًىى

ىرب به، فُيبغي أن ًلسز غىدٍ أن هللا حػالى غلى الػسغ، وأهه ًسكُه  حػالى ٍو

ثُبهم غىكا وحصاء فسح بهم ٍو أما اإلاظَب الثالث فهى ما  (27)"غبادة خلله ٍو

ًلع بحن العبض وزالله، بدُث ئؾالع الغحر على مثل َظٍ ألاؾغاع ال ًيىن ئال إلاً 

 وان في عجبخه.

مهما كُل في الخماض أطباب نهاًت أهبر حسهت غللُت في "وفي الخخام  خــــــاجمت: 

از ال حػِؽ ئال  حلازة ؤلاطالم، فاهه ًجب أال ٌغُب غً الباٌ أن ألافياز واألَش

في حى مالةم، ومً زم اشدَسث حسهت الاغتزاٌ في زبُؼ الفىس ؤلاطالمي، وما ئن 

ذ برلً أكبل الـُف حتى اطترخذ الػلٌى غً أن جدبنى السأي  الجسيء فرٍو

هدً وعِش في مجخمع وهيخمي هأفغاص ئلى خلل زلافي معحن  .(28)"شجسة الاغتزاٌ

سُت معُىت فمتى ًمىىىا أن هيش ئ مثلفحن  ،له لغخه وجلالُضٍ التي بىتها ظغوف جاٍع

ـُحىن بهم بالىالء للدولتال " أو مثلفحن  (29)"ٌظىكىن الىاض حمُػا ٍو

دؿُم ول اللىالب وألاهماؽ الثابخت التي جلُض الفىغ مهمتهم ألاولى وألازحرة هي ج

 .وتهضم اللُم؟ 
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 فيىىميىىلىجيا هىطسل  مىظىز  في الثقافة مظألة و املعيش عالم

 مساد  قىاطمي إشساف : أ.د                       كسيمة بىطحةالباحثة :

 مظحغاهم جامعة .الفلظفة شعبة

عالم العيش  لهذ جىشم البدث الكُىىمُىىلىجي غىذ هىظُش ئلى معألت

فيىىميىىلىجيا عالم الحياة مً جكٌحره أي في "مشخلت  في اإلاشاخل ألاخحرة

ًان الػمل الكُىىمُىىلىجي يهخم خالُ هزه اإلاشخلت باإلاىالُؼ الخُاجُت "5391 ، و

ًاهذ دساظت هىظُش لهزا اإلاىلىع، ألن ألاصمت يما أؼشها ظابها  وؤلاوعاهُت، و

ههُى  وبفكت غامت .والذ حمُؼ مجاالث الخُاة، خُث جم وعُان غالم الخُاة

، أي جىحُه بدثه الثقافةًان الػمل في مشخلت مػُىت وهى وشح مىلىع 

الزي ًهفذ به هىظُش الػالم  ،"شعالم العيالكُىىمُىىلىجي هزه اإلاشة ئلى "

لي الزي ٌػخبره ألاسلُت ألاولى لألشخاؿ وإلهجاصاتهم  الثهافي، أي الػالم ألـا

العالم ولٍل اإلاماسظاث الثهاقُت اإلاخخلكت التي جىجضها الزاث ؤلاوعاهُت، ئهه 

ًان اهخمام  ألاول اليىمي الزي جشجبي به خُاجىا البعُىت نبل الػلمُت. و

غالم الػِؾ في قترة مخأخشة سؾم أن هزا اإلافىلح ظهش ألُو هىظُش باؼٍالُت 

رلَ أن مهمت الكُىىمُىىلىحُا هي الٌؽل  ،5359ظىت  "5ألافكازمشة في يخاب "

غً مػنى هزا الػالم والدعاُؤ غً خهُهخه. ًشي هىظُش أهه ال ًمًٌ أن هبلـ 

، خُث قٌشة الكلعكت يػلم ـاسم ئال ئرا جخلفىا مً رلَ الخفىس المُو للػلم

ظبو وأن جدذزىا غً هزه اإلاعألت وهزا هى ألامش الزي حػل هىظُش ًمؼ 

حن،  الػلىم الخذًثت والجزغت اإلاىلىغُت اإلاشجبىت بها مىلؼ ظإاُ وههذ حزٍس

و الهُام   بححليل فيىىميىىلىجي ثكىيني.ورلَ غً وٍش

ل الزي وؽأ غىه، ألامش الزي أدي  ئن الػلم الخذًث نام بيعُان ألـا

ُ بأشمة عالم العيشعمى ئلى ما ٌ ئرا جأملىا ألامش بذنت، أال : "، خُث ًهُى هىظش

ًإدي ئهٍاس بذاهاث الكهم هزه الهائمت غلى ئغادة التريُب ئلى أن جكهذ ًل 

. ولًٌ نبل الىلىج ئلى معألت وعُان غالم الػِؾ، 1خُاجىا الاحخماغُت ظىذها؟"

 ، فما معنى عالم العيش في ًيبغي أوال الخىشم ئلى مكهىمه، وداللخه غىذ هىظُش

 فيىىميىىلىجيا هىطسل؟.
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ًشي هىظُش أن غالم الػِؾ هى"ألاقو الزاحي اليعبي لٍل ئمٍاهُاث 

ججشبدىا. ئن غالم الػِؾ هى غالم ججشبدىا الُىمُت، الػالم الزي وػِؾ قُه نبل 

. 2ًل مىنل غلمي أو هظشي والزي حػىى قُه ألاؼُاء في ولػُاث راجُت ووعبُت"

، ئهه اهجاص لخُاة ذاثية جشكيلةغالم مػىى معبها، غالم الػِؾ هى  بمػنى هى 

الخُت وحىده" ، وهى ًمثل 3الخجشبت نبل الػلمُت. قيها ًخأظغ مػنى الػالم ـو

ت، أي هى الػالم الزي هخىاحذ قُه، "يما أهىا في هزا الػالم،  أسلُت لخُاة البؽٍش

ت  غالم الخُاة، رواث قاغلت لها ججشباتها وجكٌحراتها ماتها ئهىا رواث أهٍى وجهٍى

ًان  ، ئهه غالم نبلي بدُث4باظخىاغتها ولؼ الؿاًاث وجدمحر الىظائل لبلىؾها" "

 .5مىحىدا دائما للىاط: ختى نبل ظهىس الػلم"

: "وػِؾ دائما في غالم الػِؾ وهدً غلى وعي بزلَ)...(،   ًهُى هىظُش

وػِؾ ؾاًاجىا في ًل خاُ وهدً واغحن به ًىهه أقها، ظىاء حػلو ألامش بؿاًاث 

غابشة ومخؿحرة أو بهذف ًىحهىا غلى الذوام)...( بمػنى غالم الػِؾ اإلاىحىد جلهائُا 

س خبرة الزاث. لهذ بشصث . أي هى غالم غكىي وبعُي، قهى مفذ6غلى الذوام"

 غذة خفائق لػالم الػِؾ غىذما نام هىظُش بدصخُق ألاصمت وهي:

: هى "غالم الخىاط، ئهه غالم الػُان الخس ي أو عالم العيش "عالم حس ي" -أوال

غالم الظهىس الخس ي)...( جلػب الػىدة ئلى غُان الخجشبت الخعُت دوسا باسصا، رلَ 

لم الخُاة له بىبُػت الخاُ حعمُخه، ختى ولى ألن ًل ماًدبذي يص يء غُني في غا

ًالخُىان، مثال، أو أي مىلىع زهافي، أي ختى ولى  لم ًًٌ مجشد حعم مادي 

ت أخشي" . ئرن للخجشبت الخعُت 7ًاهذ له ـكاث هكعُت أو أي ـكاث وغٍُى

أهمُت باسصة في غملُت ئدساى الػالم، قاإلاىلىغاث وألاؼُاء ال جدبذي في ؤلادساى 

 الُ الىظش واللمغ والعمؼ...ئلخ.ئال مً خ

–ورلَ بهذس ما أهىا هخىحه في هزا الػالم عالم العيش "عالم عفىي": " -ثاهيا

ئلى اإلاىلىغاث اإلاخخلكت بذون غىىهتها معبها، ئن اإلاىلىغاث  -غالم الػِؾ

جدعم في هزا الػالم، باوعُابُت خُت هي الىحه آلاخش ال لخبذيها مكهىمت بزاتها مً 

ت الىعي الػائؾ أًما"قشه مألىق . أي هى غالم وبُعي 8ُتها قهي، بل إلاباؼٍش

ت وبعاوت، خُث وػِؾ قُه "ًهظحن دائما خالشا ظلكا، مىحىدا  ًخمحز بػكٍى
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ت أو ؾحر  ًاهذ هظٍش باليعبت ئلُىا معبها، هى"أسلُت" لٍل مماسظدىا ظىاء 

ت"  . 9هظٍش

اهشاث : "ئهه غالم مً الظعالم العيش "عالم ذاجي ووظبي" -ثالثا

( التي جخٌؽل أمامىا غىذما وػمل غلى الشحىع ئلى ممامحن Subjektivالزاجُت)

الخُاة الىاغُت في هزا الػالم. لِعذ هي، لٍىنها ظاهشاث راجُت، ظُال مً 

اإلاػىُاث الخعُت أو مجشد ونائؼ بذهكعُت، أو باألخشي، هزه الظاهشاث 

ت الىكعُت، جُاس غهلي وغُىي وظُكخه جٌمً في ًىهه مخه م ألاؼٍاُ اإلاػىٍى ىَّ

. 11بدُث "جخهّىم ألاؼُاء ًلها في غاإلاىا اإلادُي بفكتها أؼُاء للزاث" 10ًاقت"

بحن هىظُش بأن هزا الػالم الزاحي هى غالم وعبي أًما بدُث ال ٌعخهُم مػنى  ٍو

الخُاة ئال "بهذس ًىهه مػنى باليعبت لىا، أو ختى مػنى باليعبت لي، ًل مػنى ال 

م، في ئخذ  -ي وبهاجه العكلى، بهزه اليعبُت، أو بهزا الاهدعاب للزاثًخهىَّ

خه ونُمخه" م( ًكهذ مػىٍى م) الزاث التي ًخم قيها الخهىَّ  . 12اإلاخهىَّ

": يما هى مػشوف أن الىاط في غاإلاهم اإلادُي عالم العيش "عالم عملي -زابعا

ماسظىن وؽاواث ، هزا هى مػنى الػمل يما هى مخخلكت ًهىمىن بأغماُ ٍو

اُو غلُه. ئال أن للػمل دالالث مخػذدة، "ولإلوعان في بُئخه الخُاجُت أهداء مخذ

، بمػنى  مخخلكت مً اليؽاه الػملي، قهىاى الػمل يما ًهُى هىظُش

( وهى ًىهعم بذوسه ئلى نعمحن: الهعم ألاُو هى اإلاماسظت الػملُت praxisاإلاشاط)

 .13يما ٌػشقها ؤلاوعان مىز أن وحذ"

في خُاجىا الُىمُت ألحل ئغىاء مػنى للىحىد بمػنى ًل ما هىجضه 

خُا ظهش مإخشا في الخُاة  الخُاحي، أما الهعم الثاوي هى همي آخش وحذًذ جاٍس

ت"، هزه ألاخحرة لها  ت، خُث ظمى هىظُش هزا اإلاشاط بـ "اإلاماسظت الىظٍش البؽٍش

ل ئلى خهائو بمػنى  اث، قً البدث والخـى "مىاهجها الخاـت، ئنها قً الىظٍش

ٌمً في مػح ن وحذًذ لهزه لٍلمت. ئهه مػنى مثالي ؾٍشب غً الخُاة الهبلػلمُت ٍو

. ئن غالم الػِؾ ًهُى هىظُش 14مىلهت هزه الخهائو وحػلها نهائُت وؼاملت"

 .15غالم مػىى لىا مً نبل ومىحىد غلى الذوام "يأظاط لٍل مماسظت ممٌىت"
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ًان مىحىدا ": ًشي هىظُش أن هزا الػالعالم العيش "عالم قبلي -خامظا م 

 للىاط نبل أن ًظهش الػلم، وهىا هلمغ بػن اإلاالخظاث التي نذمها هىظُش منها:

ئن غالم الػِؾ "مػىى لىا مً نبل في همىُت أو في همارحُت مألىقت، ختى أن  -1

مجهىالجه ئن هي ؾحر آقام ؾحر مٌخملت إلاألىقاجه بالزاث، أي أن مجهىالجه هي 

. أي ئن هزا اإلاجهُى مً ؼأهه أن ًىهلىا 16قت"بذوسها آقام راث همارحُت مألى 

 مً ؾحر اإلاألىف ئلى اإلاألىف. 

ئن غالم الػِؾ "مػىى لىا مً نبل يػالم صمٍاوي، يػالم ألاؼُاء الضمٍاهُت،  -2

ورلَ بفكت هزه ألاؼُاء مىلىغاث قػلُت وممٌىت للخجشبت الهبلػلمُت. ئن لىا 

ججشبت ألاؼُاء. هزه ألاؼُاء هي حجاسة في غالم الػِؾ أقها غاإلاُا يأقو ئمٍاهُت 

ت زهاقُت"  .17وخُىاهاث وهباجاث. لٌنها أًما بؽش وبنى بؽٍش

خحزا هاما في "البداهة: ًأخز مفىلح "إن عالم العيش عالم بدًهي -طادطا

، خُث جىاوله بالخكفُل في يخابه ) (. ئن ثأمالت دًكازثيةقُىىمُىىلىحُا هىظُش

لُت ألاولى. ئن اإلاػىى غلى هدى بذًهي دائما  غالم الػِؾ هى "هبؼ البذاهاث ألـا

مػىى هى راجه)...( ئن ًل ئزباث أو جدهُو ممًٌ ئهما ٌػىد بىا ئلى بذاهاث 

، "قٍل ما ًبذو أيُذا في غالم الخجشبت والكٌش مجمىغا مً اإلاػىُاث التي 18أولى"

و هكي ًل ما ًمًٌ أن ًإدي ئلى ئمٍاهُت مً  جخمحز ببذاهت اإلاىلهت غً وٍش

لُت.19ئمٍاهُاث الؽَ"  ، خُث أن الػلم الخذًث اهبثو غً هزه البذاهاث ألـا

مها هىظُش خُى ئؼٍالُت غالم الػِؾ  ئرن هزه هي الخدلُالث التي نذَّ

إيذ بأهه هى  في يخاب "ألاصمت"، وأغىى له أهمُت باسصة لمً قُىىمُىىلىحُخه، ٍو

ُت، ورلَ مً خالُ ؤلامٍان لخدهُو الكلعكت الكُىىمُىىلىحُت التروعىذهخال

الدعاُؤ الاسجذادي غً غالم الػِؾ اإلاػىى معبها. ئن مداوالث هىظُش ًلها 

مً وشف  جشيضث غلى سد الاغخباس لػالم الػِؾ، وخاـت بػذما جم وعُاهه

الػلىم الخذًثت والجزغت اإلاىلىغُت اإلاشجبىت بها، ألامش الزي أدي ئلى  ما ٌعمى 

ني ألحل . ومً هىا نام هبأشمة عالم العيش ىظُش بخدلُل قُىىمُىىلىجي جٍٍى

ل اإلايس ي.  الٌؽل غً هزا ألـا



171 
 

لهذ نام هىظُش بمعاءلت ًل الػلىم الخذًثت وئسحاغها ئلى أـلها، 

بحن في جدلُل دنُو يُل أن غلم علم الطبيعة الحدًثخُث "ًخابؼ وؽأة  ، ٍو

اجه اإلاىلىغُت الذنُهت َمذًً بىحىده إلهج اصاث الىبُػت الخذًث بفُؿه وهظٍش

راجُت للىعي الهفذي. هزه ؤلاهجاصاث حعدىذ ئلى مػىُاث الخجشبت الُىمُت 

.  ونُام هىظُش 20العابهت للػلم و ئلى الكىىن الػملُت اإلاىخمُت لػالم الػِؾ"

خ وؽأجه، بل مً أحل  خي للػلم ال ٌػني بأن مهخم بخدبؼ جاٍس بهزا الخدلُل الخاٍس

لُت التي جكشع غنها هزا الػلم. ومً هىا البدث غً الذواقؼ ألاولى والبذاهاث ألـا

الفيىىميىىلىجيا الظحاثيكية إلى الفيىىميىىلىجيا جم مؼ هىظُش الاهخهاُ مً 

ًشي هىظُش أن "أصمت الػلىم نذ وحذث غىذما جم وعُان هزه الحكىييية. 

ُى والبذاًاث ألاولى التي وؽأث غليها ألُو مشة، والتي ظاغذتها في الدؽٍل"  . 21ألـا

ػخب هى مً خي ؼهادة مُالد ألاصمت، خُث  غاليليهر هىظُش بأن َو

: "لًٌ مما له أهمُت بالؿت أن هالخظ ما حشي مؼ ؾالُلُه مً دط لػالم  ًهُى

اض ي مدل الػالم الىانعي الىخُذ، اإلاػىى  اإلاثالُاث الزي هى جشيُب هظشي ٍس

ُىمي. هزا غالم غِؽىا ال -وانػُا في ؤلادساى، غالم الخجشبت الكػلُت واإلامٌىت

ائُى الهشون الالخهت ًلها" . هٌزا جم مؼ 22الذط ظشغان ماجىاسزه الخلل، قحًز

ؾالُلُه ولؼ الػالم الػلمي مدل الػالم الُىمي، هزا ألاخحر في هظش هىظُش هى 

بُت، مػشقت راجُت  مفذس اإلاػشقت، ئال أن هزا الُىمي ًخفل "بىىع مً الخهٍش

ذ  ػشقت الىبُػُت غلى هدى ـاسم، نائمت جأظِغ اإلا غاليليهووعبُت، بِىما ًٍش

. ئن 23غلى الذنت واإلاىلىغُت التي ال حػترف بأًت وعبُت للخفىساث الزاجُت"

اإلاػشقت الُىمُت مشجبىت بػالم الػِؾ، الزي هخىاحذ قُه نبل أن جدؽٍل اإلاػشقت 

الػلمُت، وهزه ألاخحرة سؾم ماجخفل به مً الذنت واإلاىلىغُت، ئال أنها "حعدىذ 

ىُاث غالم الػِؾ، أي غالم الخجشبت الُىمُت. هزه اإلاػىُاث جخمحز بأنها الى مػ

. ئن 24راجُت ووعبُت، ومؼ رلَ، قانها هي أظاط ًل مػشقت مىلىغُت و دنُهت"

ًل ؼٍل زهافي يمػىى حاهض ًىجض في أقو الػالم الُىمي باغخباسه مفذس ًل 

لي الخجاسب والخبراث التي أهجضتها الزاث. "قكُه ًخم الػثىس  غلى الذاقؼ ألـا

للبدث الػلمي غً الخهُهت اإلاىلىغُت بدثا ٌػاوي الُىم أصمت آخزة في الخكانم 

 .25حشاء اجخار اإلاىهج بمثابت الٍائً الخو"
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الُت  ائُت -لًٌ هىظُش ال ًهفذ مً وساء هزا الخدلُل الىهذي للػلىم الٍش الكحًز

ى ًشقن رلَ ؤلاهٍاس هى الدؽٌَُ في ـالخُت وأهمُت هزه اإلاػاسف الػلمُت، بل ه

 ُ هى الهُام بكفل  الزي جم في خو الػالم الُىمي، وبالخالي "ما ًشقمه هىظش

. وهزا 26اإلاػشقت الػلمُت غً اإلاػاسف الُىمُت وغً الخجشبت العابهت غلى الػلم"

ًان جهفحرا وبُال  : "لهذ  هى الص يء الزي ًإاخز قُه هىظُش ؾالُلُه خُث ًهُى

لي اإلااهذ للمػنى الزي ٌؽخؿل مً ؾالُلُه أهه لم ًدعاءُ  اسجذادًا غً ؤلاهجاص ألـا

ت والػملُت لُت لٍل الخُاة الىظٍش كه ئمثاال غلى ألاسلُت ألـا غلى الػالم  -بـى

بي( ميؽئا  -الخذس ي اإلاباؼش)وهىا خاـت غلى غالم ألاحعام الخذس ي الخجٍش

مػشقت ؾحر . ًبحن هىظُش بأن اإلاػشقت الُىمُت هي 27الدؽٌُالث اإلاثالُت الهىذظُت"

لي الزي هدُا قُه نبل الػلم  غلمُت وهي ؾحر مىلىغُت، لًٌ غاإلاىا الػِص ي ألـا

وخاسحه هى أظبو مً الػالم الػلمي، "ال ًمًٌ أن جيؽأ اإلاػاسف الػلمُت ئال ئرا 

نامذ غلى أظاط في غالم ججشبدىا الُىمي. وئن البدث غً حزوس اإلاػشقت الػلمُت 

خاجا الخىهُق مً نُمتها. ما ال ًجب أن هيعاه خعب في الخجشبت الُىمُت ال ٌػني ب

، هى أن اإلاىلىغاث الػلمُت لِعذ مػىاة مً جلهاء راتها" ، وئهما 28هىظُش

لُت اهىالنا مً غالم اإلاماسظاث الُىمُت.  جخأظغ غلى ؤلاهجاصاث والخىاقض ألـا

"في وعُان غالم الخُاة الُىمُت يأقو لٍل مماسظدىا جٌمً، بدعب هىظُش أصمت 

 .29لم الىبُػت، بل أصمت ًل الػلىم الخذًثت، وختى الكلعكت"غ

بُت،  ًشي هىظُش بأن اإلاػشقت الُىمُت ختى وئن جخمحز بىىع مً الخهٍش

والزاجُت اليعبُت، جبهى لها أهمُتها ألاهىىلىحُت، قهي ألاظاط الزي جدؽٍل غلُه 

ىمُت هي اإلاػشقت الػلمُت، وصخُذ أن اإلاػاسف التي جيؽأ في غالم الخجشبت الُ

بُت قهي، لًٌ هزا ال  مػاسف ؾحر ـاسمت وؾحر مىلىغُت. قهي جبهى مػاسف جهٍش

ًىهق مً نُمتها. رلَ أن اإلاػشقت الُىمُت ظاهمذ في جدهُو الخاحُاث الػملُت 

ت الػملُت ومهبىلت، اإلاشجبىت بها ، "ئال أن يكاًت اإلاػشقت هزه، التي حػخبر مً الضاٍو

اء أو الٌُمُاء غلى ظبُل اإلاثاُ،  حػخبر ظىدُت باليعبت للمخخفق في الكحًز

قهزا اإلاخخفق ال ًهبل بأي مما نُل أغاله، ال باإلاػشقت الُىمُت وال بامٍاهاتها 

وهى خاُ ؾالُلُه الزي يهذف ئلى جدفُل هىع اإلاػشقت الػلمُت، في جفىسه غلى 

 .30أظاط ججاوص اإلاػشقت الُىمُت الزاجُت واليعبُت"
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ؾالُلُه دط الىبُػت التي جمذ أمثلتها مدل الىبُػت هٌزا "ابخذأ مباؼشة مؼ 

، في خحن ًشي هىظُش أن الػلم ًهىم غلى أقػاُ أولى 31الخذظُت نبل الػلمُت"

لُت التي ظاهمذ  للخأظِغ، ولزلَ ًجب أن وعأُ غً ؤلاهجاصاث والذواقؼ ألـا

الُت للىبُػت،  "رلَ أن ًل غلم ًخممً بالمشوسة في ئوؽاء قٌشة الفُاؾت الٍش

خالت مدكضة ئلى غالم الخجشبت اإلاػِؽت، خُث ًىٌؽل أـل مػىاه بىاظىت ئ

ذا" .ألهه غىذما ًخم سد الػلم 32ظلعلت مترايبت مً بذاهاث أيثر أو أنل ججٍش

لي، هزا ألاخحر الزي ًمثل  اإلاىلىعي والٌؽل غً مػىاه ًظهش الػالم ألـا

برس مػىاه ألاسلُت الشئِعُت لٍل مػشقت غلمُت. "بهزا قان ًل غلم ًخأظغ  ٍو

 . 33اإلاىىهي في، ومً خالُ غالنخه بػالم الخُاة"

لًٌ ؾالُلي لم ًٍلل هكعه ختى العإاُ غً هزه الاقترالاث اإلاعبهت  

لم يهخم  فكسة الهىدطةالتي جأظغ غليها الػلم، مثال وخالُ جفىسه خُى 

تها. بدُث ًهُى  بالعإاُ غً ألاقػاُ ألاولى للخأظِغ، بل ايخكى قهي بجاهٍض

: "ال ًيبغي أن هىحه هظشها قهي هدى الهىذظت الخهلُذًت الجاهضة وهدى  هىظُش

ًان ًدملها مػىاها في رهً ؾالُلي، في رهىه هى يما في رهً  يُكُت الىحىد التي 

ً الزًً جىاسزىا الخٌمت ا ًاهىا ٌؽخؿلىن في ًل اإلاخأخٍش لهىذظُت الهذًمت، ظىاء أ

ئواس الهىذظت الخالفت أو ٌعخػملىن الهىذظت في جىبُهاث غملُت. ًيبغي قىم 

لي للهىذظت"  . 34رلَ أًما، بل ونبل ًل ش يء، أن وعأُ اسجذادًا غً اإلاػنى ألـا

ًان هىظُش دائما ًيخهذ ؾالُله، هزا ألاخحر الزي لم ًكٌش  ولزلَ 

الخىاقض ألاولُت التي وؽأث غليها الهىذظت، قهى لم ٌعأُ ئوالنا غً ئوالنا في 

أـىلها ألاولى في غالم الػِؾ التي اهبثهذ غنها، بمػنى "أهه لم ًدىاُو ألاظاط 

الهىذس ي للهىذظت هكعها وئهما جبىاها بما هي ـشح هظشي خهُهي  -الخس ي نبل

خ ُخه الخاـت، بما هى صخُذ، في خحن أن هزا الؽٍل الػلمي الثىائي ًدمل جاٍس

ولُذ أقػاُ وخىاقض جأظِعُت، ميعُت خالشة بٌُكُت يمىهُت في ؤلاهخاج الػلمي 

. ولًٌ سؾم أهه جم مؼ ؾالُلي وعُان هزه ألاقػاُ ألاولى الخأظِعُت و 35الجاهض"

لُت في غالم الػِؾ التي هي مىحىدة بٌُكُت خكُت ، قان مؼ  البذاهاث ألـا

ت هزه الترظباث و الخذؼِىاث.هىظُش ومً خالُ أظئلخه الاس   جذادًت ظِخم حػٍش
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خُا أي لِغ -ئن العإاُ غً أـل الهىذظت"لِغ ظإالا قُلىلىحُا  جاٍس

اث  اظخىالغا للهىذظُحن ألاوائل الزًً ـاؾىا بالكػل نماًا وبشاهحن وهظٍش

هىذظُت، أو للهماًا اإلادذدة التي ايدؽكىها وما ؼابه رلَ. ئهىا نهخم بذُ رلَ 

سجذادًا غً اإلاػنى ألايثر أـلُت الزي قُه وؽأث الهىذظت راث ًىم، بأن وعأُ ا

آلالف العىحن، وال صالذ خالشة باليعبت  ثقليداوبهُذ مىز راى خالشة ًىنها 

لىا في غمل معخمش حي، وعأُ غً رلَ اإلاػنى الزي دخلذ قُه ألُو مشة ئلى 

خ" ل الػلىم الىبُػُت الخذًثت لم جىحذ36الخاٍس مً جلهاء راتها،  . ئن الهىذظت ًو

تها اهبثهذ  بل ئنها ولُذة جأظِعاث أولى."ئن صح الهُى قان الهىذظت وبٍل حاهٍض

. وهزا في وظي غذد ؾحر مخىاهي مً اليد: هل هي ثقوباإلاهابلت مؼ العإاُ

الخهالُذ خُث ًىػٌغ وحىدها ؤلاوعاوي. وهي وبفكتها يمفذس للخهالُذ والتي هي 

ٍامله وبجمُؼ ـىسه وباغخباس أن مثل هزه الفىس ظبب في وحىد الػالم الثهافي ب

لىا وػشف وبفكت دائما غلى أن الخهالُذ  و أظباب واضخت، ًو لم جيخج غً وٍش

 ً هي بٍل دنت جهالُذ هخجذ اهىالنا مً وؽاه ئوعاوي، ئرا  هي غباسة غً جٍٍى

. ًشي هىظُش أن الهىذظت هي جهلُذ جأظعذ اهىالنا مً البذاهاث 37سوحي"

لُت في غالم الخُاة. "قان الهىذظت ئرا وؽأث اهىالنا مً أُو  والاهجاصاث ألـا

مٌدعب لليؽاواث ألاولُت ؤلابذاغُت، وهكهم أًما أن يُكُت وحىدها دائمت، 

قاألمش لِغ قهي غباسة غً خشيت مىبثهت وبذون اههىاع مً مٌدعب ئلى 

ى مٌدعب، ولًٌ غً جشيُب معخمش خُث جٍىن ًل اإلاٌدعباث دائمت وبانُت غل

 .38نُمتها"

خي الكُىىمُىىلىجي الزي نام به هىظُش   و الخدلُل الخاٍس ئرا غً وٍش

خُى الػلم نذ أزبذ غٌغ ما حاء به ؾالُلُه، لهذ بحن هىظُش أن الهىذظت 

لِعذ مػىى حاهض، بل هي حعدىذ ئلى بذاهاث أـلُت في غالم الػِؾ. "ئن 

إاُ الاسجذادي هي جهلُذ. الهىذظت الجاهضة، ئن صح الخػبحر، التي ًىىلو منها الع

 .39ًخدشى وحىدها البؽشي في غذد ال ًدص ى مً الخهالُذ"

لهذ جبحن مؼ هىظُش أهمُت ونُمت غالم الػِؾ، هزا ألاخحر الزي 

أنص ي جماما مً وشف ؾالُلي، خُث لم ًٍلل هكعه غىاء العإاُ غً الهىذظت 

ًان  مهخما قهي الجاهضة التي وؽأث غً بذاهاث وئهجاصاث هزا الػالم، ألهه 
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ت والخىبُهُت التي خههتها الهىذظت لذسحت أهه ظعى حاهذا  بالىجاخاث الىظٍش

 لخىبُو مىهجها مً أحل جدهُو مػشقت مىلىغُت بالىبُػت.

ئن الهىذظت "جيؽأ غً خىاقض غالم اإلاػِؾ، الُىمي، هظشا لٍىنها تهخم  

م ؤلاوعان باألحعام الىبُػُت راث ألاؼٍاُ اإلاخخلكت ولهزا وبُعي حذا أن يهخ

باإلاىاقؼ الػملُت اإلاشجبىت بها يـ: البىاء، مسح ألاساض ي، نُاط الىشم واإلاعاقاث 

 .40وؾحرها مً اليؽاواث الُىمُت"

التي جخػلو  ومً هىا بذأ ؤلاوعان ًىحه اهخمامه هدى الكىىن الخىبُهُت 

باالمخذاد اإلاٍاوي لألحعام الىبُػُت، وبعبب الخاحُاث الُىمُت الػملُت أـبذ 

وحىد الهىذظت لشوسي. ولًٌ بالشؾم مً هزه الكىىن الخىبُهُت واإلاػشقت 

اإلاشجبىت بها ال ًمًٌ جدذًذ ألاؼٍاُ اإلاٍاهُت بذنت، بل جبهى أؼٍاُ قمكالت 

 غلى بما هي الهذسة( Idéationمثلة  "ألا ؾحر دنُهت، ولزلَ ًجب الاغخماد غلى 

ُى ئلى الخدذًذ الخام والٌلي لألؼٍاُ اإلاٍاهُت بدُث ًخم نىؼ اإلاعلعل  الـى

الالنهائي إلمٍاهُاث، مػشقت الص يء، جذنُو ألاؼٍاُ ومً زمت ًمًٌ مىلػت، أو 

. هزا هى الخفىس العائذ للهىذظت الزي ونؼ ؾالُلُه 41غهلىت، ألاؼٍاُ الخذود"

ت والخىبُهُت التي خههتها الهىذظت حػلخه ضخُت له.  قاهبهاسه بالىجاخاث الىظٍش

لي الزي اهبثهذ غىه أُو مشة قهىظُش ًجػل مً "اإلاػِؾ  ًيس ى ألاظاط ألـا

ألاظاط ألاُو لٍل جكٌحر قلعكي ولزلَ قان ما ظل ٌػُبه غلى الػلىم الخذًثت 

ِؾ الزي ًبهى، هى حؽُِذها )مىلىغاث مثالُت( وئهمالها في اإلاهابل غالم الػ

ًان الخاُ أظاط ومبذأ مػهىلُتها. لهذ جىاظذ هزه الػلىم غالم  يُكما 

ًاث اإلاباؼشة، غالم ما نبل الػلم، وهزا بالمبي هى الىحه العلبي لإلقشاه  ؤلادسا

. صخُذ أن مىلىغاث الخجشبت الُىمُت راث 42في معالَ الجزغت اإلاىلىغُت"

بي، وجبهى مػاسف راجُت لًٌ هزا ال ٌػني "هكي اإلاىنل  وعبُت، -وابؼ جهٍش

الىبُعي وال ئنفاء الذويعا، وغلى ؤلاحماُ، ًبذو حلُا أهه ًلما اصدادث هزه 

الػلىم الخذًثت ئؾشانا في الجزغت اإلاىلىغُت، اصدادث بػذا غً غالم الػِؾ ئلى 

خذ أن العمت ألاظاظُت ألصمت الػلىم ألاوسوبُت ظخهترن غىذ هىظُش بيعُان 

والزاجُت التي جمخلئ بها الخُاة، بدُث ًضداد الػالم الػلمي بػذا  اإلاظاهش اليعبُت

اث معخهلت جماما غً الخُاة. 43غً ؤلاوعان" . لُفبذ في النهاًت مجشد ـُـ وهظٍش
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"ئن الص يء الزي ًظهش لىا أن غالم الػلم هى غالم بال خُاة هى اظدبػاد الػلم 

ىاظىتها جٌدعب اإلاىلىغاث لٍل اإلادمىالث الخىبُهُت، الهُمُت والثهاقُت التي ب

 .44مػنى ونُمت باليعبت ئلُىا"

ولزلَ ًشي هىظُش أهه مً المشوسي الػىدة ئلى غالم الػِؾ، قمهما   

بلـ الػلم مشخلت مخهذمت ومخىىسة، قاهه ٌػىد ئلى بذاهاث خعُت مىحىدة في 

م غاإلاىا الُىمي.  ئن الػلىم الخذًثت لِعذ نائمت بزاتها، "بل ئنها جدُل ئلى غال

اإلاىىهُت، وجخأظغ قيها  -الخُاة. )...( ئن ًل بذاهت مخػلهت باإلهجاصاث اإلاىلىغُت

الُت والىبُػُت( خعب الفىسة واإلاممىن، جملَ  ت اإلاىلىغُت)ظىاء الٍش الىظٍش

 .  45أخحرا مفادس جأظِعها اإلاخكُت في الخُاة الكاغلت"

وعُان  ولزلَ ظُيخج ما ٌعمى باالؾتراب غً الػالم الخهُهي ئرا ما جم

ُى ألاولى. لًٌ هزا ال ٌػني هىا "ؤلاؾشام في اإلاىنل الىبُعي، ألن  البذاًاث وألـا

ًاهذ هىاى لشوساث  رلَ مً ؼأهه أن ًشدها مشة أخشي ئلى الجزغت الىبُػُت. وئرا 

جكشك الاهىالم مً غالم الػِؾ، قألن الهذف ًظل غىذ هىظُش هى بلىؽ هزه 

التي ًدشؿ أؼذ الخشؿ غلى ئقشاؾها مً ممامُنها  التروظىدهحالية(  الراثية

، لٍي جخمًٌ 46العٍُىلىحُت" ُى . ًشي هىظُش أهه ال بأط مً وعُان هزه ألـا

الػلىم مً الخىىس، لًٌ الص يء الخىحر خعب هىظُش هى غىذما ًخم وعُان هزا 

اليعُان هكعه. ئهه ال ًمًٌ أن هبلـ الكُىىمُىىلىحُا التروعىذهخالُت ئال مً 

 غً غالم الػِؾ اإلاػىى معبها.  الدعاُؤ الاسجذادي خالُ

و الىخُذ  ُل ئلى ظزاحت الػِؾ الىٍش ًجب أن ًٍىن "الشحىع ألـا

اإلامًٌ للخؿلب غلى العزاحت الكلعكُت الٍامىت في )غلمُت( الكلعكت راث الجزوع 

اإلاىلىعي الخهلُذي، لًٌ مً خالُ جأمل ٌػلى قىم ظىذ هزه ألاسك، قال ظبُل 

ُ الزاجُت التروعىذهخالُت مدل الجزغت اإلاىلىغُت مً دون اإلاشوس مً ئلى ئخال

ل ألاُو واإلابذأ الزي ال مدُذ  غالم الػِؾ، الزي ًبهى في هظش هىظُش ألـا

. صخُذ أن غالم الػِؾ والػالم اإلاىلىعي الػلمي مخػاسلان ؾحر أنهما 47غىه"

اهت غالم الػِؾ، مترابىان. "ئن مػشقت الػالم اإلاىلىعي الػلمي "جخأظغ" في بذ

 .48هزا ألاخحر مػىى معبها يأسلُت إلاً ًماسط الػمل الػلمي"
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إيذ هىظُش بأن الػالم اإلادُي هى ألاظبو أهىىلىحُا باغخباسه الػالم الثهافي   ٍو

ت. "ئن غالم الشوح ًمًٌ بذوسه أن ًمثل ألاظاط الزي جكهم غلى لىئه  للبؽٍش

ل غاإلاا زهاقُا ومدُىا ًٍىن بمثابت الخهُهت الىانػُت، ورلَ بالىظش ئلى أهه ًمث

 ،ً لشوسة أو ؼشه إلمٍان ظهىس الخهائو ًلها: الىبُػت والىكعُت، وخُاة آلاخٍش

والاحخماغُت والعُاظُت والهُمُت والذًيُت في سؤي ألشخاؿ. ئهه غالم يلي 

 .49حػىى قُه الخهائو حمُػها"

ت ألاهىىل  ىحُت لػالم بل ئهه ًإيذ يثحرا في قلعكخه التي جبحن ألاولٍى

الشوح غً الػالم الىبُعي، قاألصمت خذزذ بعبب ؤلانفاء الٌلي لػالم الخجشبت 

الُىمُت.  بهزا أـبدذ "غظمت غالم الػِؾ وداللخه الؽاملت واإلاعخهلت مكهىمت 

في بذاهت خذظُت معدبهت وفي مهابل رلَ ًظهش آلان مؽٍل الػالم اإلاىلىعي 

ًان ئلخاخه غلُىا دائما مً حذًذ -ىهياإلاى-الػلمي، وبالخالي الػلم اإلاىلىعي مهما 

ًان  -يبحرا ونائما غلى ظبب وحُه ت وخاـت. ختى ولى  يمؽٍل مً أهمُت زاهٍى

ؤلاهجاص الخاؿ لػلىمىا اإلاىلىغُت الخذًثت ؾحر مكهىم، قان رلَ ال ًمًٌ أن 

ًضغضع مً وانؼ أنها جخىقش باليعبت لػالم الػِؾ غلى ـالخُت هاؼئت غً 

 .50وأنها جيخمي هي راتها ئلى غُىِخه" قاغلُاث خاـت،

ئن مهمت الكُىىمُىىلىحُا ال جخدذد ئال بالٌؽل غً "أـل الػالم"  

وجىلُده، وبالمبي "جىلُذ اإلاػنى الزي ًخهىم به رلَ الػالم بفكخه وحىدا 

ل التروعىذهخالي للػالم.  قػلُا لٍل واخذ، ولِغ جىلُذ اإلاػنى هىا ئال ئظهاس ألـا

ُ ولِعذ الكُىىمُى ى لزلَ . "51ىلىحُا جبػا لزلَ. ظىي مبدث ٌػنى بػلم ألـا

جأظعذ قُىىمُىىلىحُا هىظُش ألحل سد الاغخباس مً حذًذ لػالم الػِؾ، ألهه ال 

ألاصمت الثهاقُت قهي مً خالُ الخكٌحر في  ًمًٌ لإلوعاهُت أن جخشج مً هزه

الخذًثت ئمٍاهُت ـالخُت غالم الػِؾ. بدُث جٌمً ـالخُخه في اسجباه الػلىم 

بخأظِعاتها وئهجاصاتها ألاولى التي جىحذ في غالم الػِؾ. وبهزا قهي ظخفبذ 

الكُىىمُىىلىحُا أخحر قلعكت جشوعىذهخالُت، ولزلَ ٌععى هىظُش حاهذا ئلى 

 ئوؽاء أهىىلىحُا للػالم.
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، والخدلُالث التي  جخخز معألت الػالم مٍاهت مخمحزة في قُىىمُىىلىحُا هىظُش

" دلُل واضح غلى رلَ. ئن غالم الػِؾ هى الػالم "ألاشمةه نام بها في يخاب

الشوحي الثهافي الزي حؽترى قُه حمُؼ الزواث، بالشؾم مً أن هزه الزواث 

جخؿاًش قُما بُنها، ؾحر أنها "ججػل الػالم اإلادُي، ظُانا جبادلُا وجىاـلُا ووظىا 

شدة راث وحىد مً الخكاهم وؤلاحماع، الخ. وظىاء حػلو ألامش بزواث سوخُت مك

. 52مؽترى أو بهُئاث حمػُت مخكاغلت قان الىحىد الشوحي مذاسه غلى الخىاـل"

ظهش رلَ في " فكسة ئن الػالنت مابحن غالم الػِؾ والخىاـل وزُهت حذا ٍو

ًان هىظُش ًشمي ئلى ججعُذ خُاة احخماغُت مؽتريت  الحراوت"، ألهه لىاإلاا 

مبيُت غلى الخىاـل، خُث جخىاـل ألاها الزاث مؼ ألاها آلاخش في غالم الػِؾ 

. وهزه الكٌشة هجذها 53"لوبالخالي ًمثل هزا ألاخحر)غالم للجمُؼ(، غالم الخىاـ

باوها بػالم أًما، غىذما نام بىشح قٌشة الخىاـل في اسج هابسماضغىذ 

ًان أُو اظخػماُ له  ، و الػِؾ، خُث جبنى هابشماط هزه الكٌشة غً هىظُش

 ".هظسية الفعل الحىاصليإلافىلح "غالم الػِؾ" في يخابه "

ئهه ٌػني به)غالم الػِؾ( "العُام الزي حعدىذ ئلُه ظحروسة الخكاهم  

هاث الثهاقُت وجتزود مً مىاسده وغىاءاجه، قهى ألاقو والذخحرة التي جدكل بالبذا

ىن في الخىاـل، هى رلَ الكماء الػام الزي ًلخهي  التي ًنهل منها الزًً ٌؽاًس

ىن في الخىاـل بؿشك مىانؽت نماًاهم وهى ٌؽٍل مً حهت أخشي  قُه اإلاؽاًس

ىن في الىهاػ"   .54خضان ووغاء مهىالتهم ألاظاظُت، الزي ًخىلؼ ئلُه اإلاؽاًس

ماط، خُث ًشي هزا ألاخحر ومً هىا وؽأث قلعكت الخىاـل غىذ هابش 

أن غالم الػِؾ هى الزي ًمىذ الكػل الخىاـلي ألاظاط ألاولي الىبُعي، الزي 

جخم مً خالله غملُت الخىاـل بىاظىت اللؿت الػادًت التي ًخٍلم بها ألاقشاد 

داخل الػالم الُىمي. ئهه ًإيذ يثحرا غلى ججعُذ الكػل الخىاـلي اإلابني غلى 

: " الخكاهم والخبادُ خُث ًيبغي أن هخزيش ئهني ؼذدث غلى ًل لخظت مً ًهُى

 هيدغسالؽاب ولًٌ أًما  ومازكعالؽاب،  هيجلاللخظاث خُث غلى الخىالي 

وحذوا أهكعهم خل  لهىطسل في مىانؽخه  دزيدا"، والىجىد والصمانفي يخاب "

ًان ًمًٌ أن ًٍىن الخل لهيغل ومازكعآخش )لم( ًخخاسوه. مً حهت، باليعبت   ،
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ئدخاُ خذط الٍلُت ألاخالنُت، ال في ألاقو الزاحي اإلاشحؼ للزواث الػاسقت في 

 .55والػاملت، بل ؼشخه)...( في ئواس وائكت جىاـلُت جىفاع لمشوساث الخػاون 

ُى ئلى   وبهزا خاُو هابشماط الخشوج مً قلعكت الزاث ألحل الـى

هُى أًما في هزا الفذد: "ًو ان ًمًٌ أن قلعكت الخزاوث )الػهل الخىاـلي(. ٍو

، في أن جيعب آلاقام التي خلو دزيداو لهيدغسًٍىن، مً حهت أخشي، باليعبت 

غبرها مػنى قهم الػالم، ال ئلى الىحىد ؤلاوعاوي الزي ًمكي راجه بؽٍل بىىلي، 

خي ٌػُذ البنى بذون مػشقت الػاملحن، بل ئلى غىالم مػاؼت، بىِذ  أو لخذر، جاٍس

الىظُي اإلالمىط لكاغلُت مىحهت هدى  بالخىاـل وحػُذ ئهخاج راتها غبر 

 .56الخكاهم"

جػل هابشماط مً ألاخالم الػىفش ألاظاس ي في الكػل الخىاـلي،  ٍو

ت في الػفىس الخذًثت بعبب  وخاـت بػذ جلَ ألاصماث التي غشقتها البؽٍش

شث ظلبا غلى اإلاػنى ؤلاوعاوي وغاإلاه اإلاػِص ي، ألامش 
َّ
"الخهىُت" وئقشاصاتها، التي أز

دي ئلى اوػذام الخىاـل سؾم أهىا في غفش جٌىىلىحُاث ؤلاجفاُ، ولزلَ الزي أ

 يهذف هابشماط ئلى ججعُذ غملُت الخىاـل، التي ًيبغي أن جهىم غلى ألاخالم. 

مؼ أًما ؼشوه ومػاًحر في الخىاـل هي: اإلاػهىلُت والخهُهت والذنت  ٍو

حن ئن اإلاػهىلُت والفذم. ئن مػهىلُت الخىاـل جشمي ئلى الخىاس والخكاهم، في خ

وبالشؾم مً أن ألاداجُت جداُو أن جهص ي غالم الػِؾ لخدل مدله الػام الخهني. 

غالم الػِؾ غىذ هابشماط ٌػىد في حزوسه ئلى الكُىىمُىىلىحُا التي جأظعذ مؼ 

، ألن هزا ألاخحر في هظشه "لم ًدهو  ، لًٌ هابشماط ًيخهذ هىظُش هىظُش

هذس ما ظل مشجبىا بكلعكت الىعي، لهزا قاهه البِىزاجُت التي حػخمذ غلى اللؿت ب

ت الخىاـلُت خشحذ مً  ًإيذ أن قٌشة الػالم اإلاػِؾ مً وحهت هظش الىظٍش

قلعكت الىعي، ولم جبهى غلى هكغ اإلاعخىي الخدلُلي التروعىذهخالي 

للكُىىمُىىلىحُا، وبالخالي ًظهش الػالم اإلاػِؾ يعُام ٌؽٍل آقام ئحشاءاث 

ئن هابشماط ٌععى لخجاوص جشوعىذهخالُت هىظُش للػالم  .57الخكاهم البِىزاحي"

اإلاػِؾ "ورلَ باهضاُ ادغاءاث الفالخُت مً العماء التروعىذهخالي ئلى أسك 

الىانؼ اإلاػِؾ، ورلَ اغخمادا غلى اللؿت الػادًت، التي هي لؿت الخذاُو 

اللؿت التي ًخىاـل مً خاللها ألاقشاد قُما بُنهم داخل مػِؽهم  .58الُىمي"
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لُىمي.وغلُه قاهه خعب هىظُش ألحل جدهُو الزاجُت التروعىذهخالُت وبالخالي ا

الخخلق مً الجزغت اإلاىلىغُت، ًجب الػىدة ئلى غالم الػِؾ باغخباسه ًمثل 

ل ألاُو لٍل الػلىم.  ألـا

 الهىامش 

                                                           
   ثدسم فِيومِيوًوحِا ُورسل تثالث مراحي اترخيَة حتدد مراحي اًخفىري اًيت مرت هبا فِيومِيوًوحِا ُورسل، حبَر

، اثهَا: 1891 -1981مرحةل رايضَة مٌعلِة لك مرحةل ثخؼلق تدراسة مواضَع ومسائي فِيومِيوًوحِة مؼَية، يه: أ وال: 

 .  1811واملرحةل ال خرية يه مرحةل فِيومِيوًوحِا ػامل احلَاة  1819-1811مرحةل مثاًَة حروس يدهخاًَة 


موضوع "ال زمة"، يف اًواكع ًخؼلق ال مر تثالث أ زمات ثؤًف موضوع اًىذاب يه: أ وال: أ زمة اذلاثَة أ و ًـز اذلاثَة وما  

جنازات ذاثَة. ثخضميَ ُذ لؼامل، اثهَا: أ زمة اًفلسفة واًؼلوم نخجلَات ملرشوع اًؼللية املخعور من خالل ا  ٍ من فِم ٌرلات ٌو

ن فَِ اذلاثَة  ا ػامل اال وسان اًؼَين اذلي ثرُب ماكهَاهتا، مؼياُا اًياحج أ و اًفاصي، اثًثا: أ زمة اًثلافة ابغخحاُر أ زمة حدودُا وا 

ة ػامل احلَاة، ص اًؼلالهَة غن هفسِا أ و ثفضي. دموهد ُورسل: هظًر   (.171أ هظر: )اندًة توهفلة، فلسفة ا 

، ػُش مبؼىن حِاة اًوغي من حِاةLeben ػامل و Welt(: ثرتهة ُذٍ اًلكمة من صلني:  Lebenswelt)ػامل اًؼُش  

هل اهدضارا  حِر يه حِاة كعدًة. رمغ أ ن ُورسل ًُس ُو اذلي حنت ُذا املععلح، فلد غرف تؼد اس خؼٌلل ُورسل

َ ُورسل اُامتمَ ملسب ةل اًؼامل. ًىن  ال فاكرواسؼا ومارس ثب زريا هحريا يف اًفلسفة وخارهجا. مٌذ اًىذاب ال ول من نخاب  وخَّ

ًحدو أ هَ يف مرحلخَ املخب خرة تدأ  ٌس خؼمي مععلح ػامل اًؼُش ثسخة اُامتمَ تيلد اًؼلوم احلدًثة واًزنػة املوضوغَة املرثحعة 

 حثمث ه اًعَؽ هبا. ذلزل اكن ػىل ُورسل أ ن ميزي املفِوم اًفِيومِيوًويج ٌلؼامل غن املفِوم اًؼلمي ٌلؼامل. أ ي اًؼامل نٌل

جنازات اذلات. ػامل  واًيظرايت اًؼلمَة. ًِذا تدأ  ٌس خؼمي مععلح ػامل اًؼُش ٌدلالةل ػىل اًؼامل من حِر ُو أ فق مرثحط اب 

اًؼُش ُو اًؼامل اذلي جتري فَِ حِاثيا اًَومِة، اًؼامل نٌل ُو مؼعى يف حِاثيا اًَومِة كدي اًؼمل وخارخَ، واًؼامل اذلي ثحدو 

ن لك امارساثيا جتري ػىل أ رضَة ػامل اًؼُش. أ هظر: )ال زمة، صًيا فَِ ال    (.341ص َا  جىِفِة ذاثَة وسخِة. ا 

جنازات خمخلفة   اًؼامل اًَويم واًؼامل اًؼلمي )أ ي اًؼامل نٌل ثؼرب غيَ اًعَؽ واًيظرايت اًؼلمَة( ٌُل جضىِلخيان انجتخان غن ا 

ذا ًؼين أ ن اًؼامل اًؼلمي ٌلوغي اًلعدي. ًىن اًؼامل اًؼلمي ُو جضىِةل من  ىل درخة ػلَا. ُو جنازاثَ ثًثمي ا  درخة ػلَا نٌل أ ن ا 

جنازات اًخجرتة اًَومِة وثلوم ػىل  فرتضَ، نٌل أ ن اال جنازات اًيت ثخين اًؼامل اًؼلمي ثفرتض ا  ًخب سس ػىل اًؼامل اًَويم ًو

 (.111أ ساسِا. أ هظر:)ال زمة، ص
1
دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة    سٌلغَي املعدق، مرنز دراسات اًوحدة  واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة،ا  حر: ا 

 . 193ص ، 8999، س ية1اًؼرتَة، ًحيان، ط

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة  واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة، املعدر اًساتق، ص .19ا 
 
 
2
  


جنازات اًوغي ( ٌس خؼمي ُورسل ُذا اٌلفغ ٌدلالةل Gebildeجضىِةل )   ، جضىِ ه، تفضي ا  ػىل لك ما ًمت تياٍؤ

  (.188، صاًلعدي. أ هظر)ال زمة

.111املعدر هفسَ، ص 
3
  

 
4

ىل اًفلسفة اًظاُرايثَة، دار اًخيوٍر ٌلعحاػة واًًرش، ًحيان، د.ط، س ية    .181، ص 8999أ هعوان خوري، مدخي ا 
5

 .118املرحع هفسَ، ص  

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة، املعدر اًساتق، ص  .441ا 
6
  

ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  .187أ هعوان خوري، مدخي ا 
7
  

.189املرحع هفسَ، ص  
8
  

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة، املعد .889ر اًساتق، صا 
 
 
9
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ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  . 188أ هعوان خوري، مدخي ا 
10

  
11

، 8919، س ية1محمد حمسن اًزراغي، اًفِيومِيوًوحِا واملسب ةل املثاًَة، اًخيوٍر ٌلعحاػة واًًرش واًخوزًع، ًحيان، ط 

 .181ص

ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  . 119أ هعوان خوري، مدخي ا 
12

  

.111املرحع هفسَ، ص 
13

  

ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  .111أ هعوان خوري، مدخي ا 
14

  

.111املرحع هفسَ، ص  
15

  

.118املرحع هفسَ، ص 
16

  

ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  .111أ هعوان خوري، مدخي ا 
17

  

ن Evidenzتداُة )   (: ًدل مفِوم اًحداُة غيد ُورسل ػىل اًىِفِة اًيت هدرك هبا اكئيا من أ ي هوع اكن "ُو ذاثَ". ا 

أ و ًؼعي هبا ذاثَ حبَر  -دة، وكميةموضوع، وػالكة، ومعومِة، وكاػ-اًحداُة يه هَفِة اًوغي املثمزية اًيت ًدددى هبا يش  ما

ٍىون ُو ذاثَ "حارضا ُيا"، أ ي مؼعى جىِفِة حدس َة، وجىِفِة أ ظلَة، ًىن ُورسل ال ًلرص اًحداُة ػىل اًفلسفة 

ن وغَيا ًخؼلق كدي لك ػمل  واًؼمل فلط ن اًحداُة ثلؼة دورا حاسٌل حىت يف احلَاة اًَومِة اًساتلة ػىل اًؼمل. ا  ، تي ا 

ذا اًخؼلق ابًحداُة ًؼعي ًوغَيا ظاتؼا دًيامِا ٌسمََ ُورسل اًلعدًة. أ هظر: )ال زمة، صوفلسفة ابًحد  (.341اُة، ُو

ىل اًفلسفة اًظاُراثَة، املرحع اًساتق، ص  .111أ هعوان خوري، مدخي ا 
18

  
19 Edmund Husserl , Méditations cartsiennes, le conférences de paris, traduit par Peiffer( G) et 

Levinas (E).J.Vrin, Paris,1996,p20.  

ىل وضب ة اًفزياي  احلدًثة    ن وس َان ػامل اًؼُش ك ساس ملؼىن لك مؼرفة ػلمَة ووس َان الاجنازات اخلالكة اًيت أ دت ا  ا 

ىل الاغخلاد تب ن اًعحَؼة اًرايضَة وفىرهتا املؤسسة واًيظرايت اًفزيايئَة، أ ي اًعحَؼة نٌل ثؼرب غهنا وحثمثلِا اًعَؽ -ًؤدي ا 

ىذا ًؼخلد أ ن اًعحَؼة يه يف  اًفزيايئَة، يه اًعحَؼة احللِلِة، أ ي اًعحَؼة نٌل يه يف ذاهتا كدي لك ثدخي ػلمي مهنجي. ُو

اًرايضَة ًُست يه اًعحَؼة احللِلِة، تي يه جمرد -ذاهتا رايضَة. ػىل خالف ذزل ٍرى ُورسل أ ن اًعحَؼة اًفزيايئَة

د هبذا احلمك أ ن  حرهَة هظري مهنجي ٌس ثمد مؼياٍ جنازات خالكة ٌلوغي. ًىن ُورسل ال ًٍر من تداُات ػامل اًؼُش ومن ا 

ىل مٌاتؼِا ال ظلَة. أ هظر)ال زمة،  د أ ن ًؼود هبا ا  ًضع حصة اًعَؽ واًيظرايت اًؼلمَة موضع سؤال أ و صم، تي ُو فلط ًٍر

   (.119ص

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة واًفِيومِيوًوحِا اًرت   .88وس يدهخاًَة، املعدر اًساتق، من ملدمة اًىذاب، صا 
20

  
21

Geneviève Gendreau-B, la crise des sciences chez Edmund Husserl et Michel Freitag, 

Mémoire présenté comme Exgence  partielle de la maitrise en Sociologie, Décembre 2009, 

Université du Québec A Montréal, p79. 

يف فلوروسا، أ كدم ػىل دراسة اًِيدسة واًفسل  1348يف تزيا )ثوساكان( ومات ػام  1134ػامل اًعايل، ودل ػامؿاًَلََ:   

  (.418واًعحَؼَات. أ هظر) حورج ظراتُيش، مؼجم اًفالسفة، ص


ىل خش دس:   ٍرى ُورسل أ هَ  -ط ماًؼين اًفؼي يف اًؼادة وسة صُئا ما )سلحَا يف اًـاًة( خلسة وجىِفِة ؿري مربرة ا 

اًفزيايئَة، اذلي ًُس يف ال ظي سوى حرهَة هظري مٌعلي، ًُوضع أ و ًُدس -اتخداً  من ؿاًَلََ تدأ  ػامل املثاًَات اًرايضَة

ن ػامل املثاًَات ًؼخرب ُو اًؼامل احللِلي، أ ما ػامل اًخجرتة اًَومِة فِ  ؼخرب حمي اًؼامل املؼعى فؼلَا يف اًخجرتة احلدس َة اًَومِة. ا 

َ هبذٍ ادلرخة أ و ثسل. أ هظر:)ال زمة، ص يب غيَ ٌضُو  (.194جمرد ثؼحري ثلًر

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة، املعدر اًساتق، ص .194ا 
 
 
22

  
23

مراد كوامسي، أ زمة اًؼلي اًيظري: فِيومِيوًوحِا ال زمة وؾَاب احلس اًخارخيي، جمةل أ وراق فلسفِة، اًلاُرة، اًؼدد  

 .149، ص8998اًساتع، دٌسمرب 
24

سٌلغَي املعدق، اًفلسفة يف غرص اًؼمل واًخلٌَة: هظرة فِيومِيوًوحِة،  مؤًف حٌلغي:اًخواظي "هظرايت وثعحَلات"،   ا 

حباث واًًرش، ًحيان، طاًىذاب اًثاً رشاف محمد ػاتد اجلاجري، اًرشنة اًؼرتَة ًل   . 179، ص8919، س ية 1ر، اب 
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25

دموهد ُورسل، مداحر مٌعلِة "ملدمات يف امليعق احملغ"، )اًىذاب ال ول(، املعدر اًساتق، ص    .17ا 

.171املرحع اًساتق، ص
 

يومِيوًوحِة،اسٌلغَي املعدق، اًفلسفة يف غرص اًؼمل واًخلٌَة: هظرة فِ  
26

 

دموهد ُورسل، أ زمة اًؼلوم ال وروتَة واًفِيومِيوًوحِا اًرتوس يدهخاًَة، املعدر اًساتق، ص  .191ا 
27

  
28

سٌلغَي املعدق، اًفلسفة يف غرص اًؼمل واًخلٌَة: هظرة فِيومِيوًوحِة، املرحع اًساتق، ص    .171ا 
 

  

.178املرحع هفسَ، ص 
29
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 البػد البرغماجي للحىاصل اللغىي لدي ًىزغن هابسماض

  

 :أ.د .غمازة الناصس إشساف                 ًحياوي  الباحثة :

 حامػة مظحغاهم 

 

 امللخص:

ًشجبي اظم ًىسغً هابشماط بالفماء الّمىمي ار ٌّذ هزا آلاخحر 

ت الىلذًت للمجخمْ واإلاماسظت  فماء اإلاجخمّاث الحذًثت، إر ألفله بالىٍٍش

العُاظُت التي جشجىض في حىهشها ِلى الذًملشاوُت، و إلاا وان الفّل الخىاـلي 

ِىذ هابشماط ًشهض ِلى اللغت التي ٌّخبرها أداة لخدلُم الخىاـل فىزلً ًشي 

هحن والجماُ الزاحي بُجهم وٍشم هزا آلاخحر أن الفهم اإلاؽترن بحن ألافشاد اإلاؽاس 

ٌى إلى الىجاح والىؽف ًِ الحلابم.وهزا الفهم اإلاؽشن هى ماِّبر ِىه  الـى

ُفت البرغماجُت للغت وبالخالي ًخدلم البّذ الّملي،إال أّن اللفغت  ه الٌى
ّ
ِلى أه

 وخذها جبلى كاـشة.

لفماء البرغماجُت، الخىاـل، الفّل الخىاـلي، اللغت، االكلمات املفحاحية: 

 الّمىمي.

 ملدمة :

 الخىاـل الاحخماعي لذي هابشماط، ٌّبر فُه      
ً
ٌّخبر الفماء الّمىمي فماءا

أفشاد اإلاجخمْ ًِ ومىخاتهم هما ٌعّىن إلى جدلُم مفالحهم، ًخىاـلىن ًِ 

م اللغت اإلابيُت ِلى الفهم اإلاؽترن لؤلفشاد والجماِاث اإلاؽاسهحن في الّملُت  وٍش

ل أهحر باِخباسها أداة الخىاـل الخىاـلُت ،للذ سهض هابشماط ِلى اللغت بؽي

ٌى إلى جدلُم البّذ  الاحخماعي مهمال ِىاـش أخشي في الخىاـل ألحل الـى

ماهى الحىاصل اللغىي لدي هابسماض؟وهل البرغماحي ومً هىا هىشح الاؼياٌ:

جػحبر اللغة كافية لححليم ذلك؟كيف ًححلم ذلك في الفظاء الػمىمي في ظل 

 البػد البرغماجي؟

بففت ِامت هى الّلل ألاداةي أو ما  البراغماثيةحن ما ِشفذ به إن مً ب  

 بالّلل ألاداجُىمىهج حّخمذ ِلُه هزه اإلاذسظت في دساظتها"إن 
ً
ٌّشف أًما

ال ًمىً أن ًخيىن معخلال ًِ ًىزغن هابسماضالىمىرج البراغماحي خعب 
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الخىاـل وهى ًخمأظغ في الؽيل الذًملشاوي في خىاساث ِامت في حمهىس 

ت الخىاـلُت الهابشماظُت اإلاىهج البرغماحي الزي 1وني الذولت"مىا .جشجبي الىٍٍش

 حّخمذه هأظاط لها لخدلُم غاًتها الخىاـلُت بحن ألافشاد.

ًىٍش إلى اللغت في بّذها البراغماحي،  هابسماضإّن الخىاـل هما ًفىسه 

أي اللغت وهي مىغمعت في جُاس ؤلاهخاج وؤلابذاُ، لىً ماهزا ؤلاهخاج إهه وبفشامت 

. فالخىاـل ًشجىض ِلى ِىفش اللغت entente2واخخفاس الخفاهم أو الىفاق 

هأظاط له، لىً في ٌل بّذها البرغماحي الزي ًخلم اإلاىفّت مً خالٌ الخفاهم 

 اد مجخمّه. بحن أفش 

ت  في اللغت واإلاّشفت باظم الفّل الخىاـلي  هابسماضهما "حّخبر هٍٍش

بمثابت مىىم حذًذ للّلىم الاحخماُِت، مىىم ٌعدىذ إلى مىجضاث فلعفت اللغت، 

رلً ألهه ًشي أن اللغت هي اإلالجأ الزي ًمىً له أن ًدذر اللىُّت مْ 

للت بالىعي والزاث والفّل ألاوشوخاث الخللُذًت في الّلىم الاحخماُِت اإلاخّ

بُت إلى  هابسماضواإلاماسظت.إّن  ًداٌو أن ًجخاص فلعفاث الىعي الّلالهُت والخجٍش

بي كذ  م اللغت، وهزا ألن الىمىرححن الّلالوي والخجٍش فلعفت للخفاهم ًِ وٍش

ت واضحت وؼاملت جخلى مً هىاث وهلابق" ٌى إلى هٍٍش .الخىاـل 3أفلعا في الـى

في اإلاجاٌ  هابسماضالاحخُاص الزي كام به الفُلعىف  بحن الزواث.إن هزا

الزي هى  بالححّىل اللغىي وهزا ما ٌعمى  اللغة ؤلاحخماعي ٌّخمذ أظاظا ِلى

وخعب، بل هى جدٌى ًبخّذ ِما  اللغةِىذه "لِغ مجشد جدّىٌ باججاه 

وهما وحهان لّملت واخذة، ففلعفت الىعي جدذد ‹‹. همىذج فلظفة الىعي››ٌعمُه

 ًمىً اختزاله في الللُل مً ألافياس اإلامحزة"همىرحا 
ً
 حذا

ً
 ِاما

ً
إر باللفت 4فلعفُا

 ًخدلم الخىاـل. ًمىً اخخفاسها فُما ًلي:

الفىشة اإلاألىفت التي مفادها أن زمت ؼِئا ٌّشف باظم ‹‹:الراثية الدًكازثية›› -1

 ث.الزاث التي هي مدل الّلل اإلاخفّىس هّالم رهني داخلي مً ألافياس والخفىسا

لية ››غادة ما ثالشمالراثية الدًكازثية-2 وهي فىشة أّن ‹‹:الاشدواحية امليحافٍص

 ما حّشف 
ً
حن مً اإلاادة، الخفىحر والىُان اإلامخذ. وأخُاها هىان هِى

وان  دًكازت، ألن ‹‹اصدواحُت الّلل والبذن››أو ‹‹الاصدواحُت الذًياسجُت››باظم

.
ً
 ًدعب الّلل والبذن هُاهحن مخخلفحن أظاظا
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لا الرات ـ املىطىع››3-  هزه هي الىٍشة ألاهثر ِمىمُت ومفادها ألن ‹‹:ميحافيًز

اث التي جلف في مىاحهت حّذدًت الخفىحر والزواث  الّالم هى مجمُى اإلاىلِى

الفاِلت. وما ًمحز هزه الفىشة أن الزواث ال حّخبر أحضاًء مً الّالم الزي حّمل 

 ِلُه.

حر الخأظِعُت إلى اإلازهب اإلاّشفي مً مىٍىس مدذود، حؽ‹‹: الحأطيظية›› -4

الزي مفاده أّن اإلاّشفت ساسخت في بُاهاث ‹‹ املناطلة››أو الىلّحن فييناإلاذسظت 

ُذًت البذابُت. ومً مىٍىس ِام، حؽحر  ت أو فئت مً الّباساث الـش َُّ خع

 مً الفلعفاث الحذًثت 
ً
الخأظِعُت إلى البدث اإلاّشفي ًِ الُلحن الزي ًمّحز هثحرا

 وما بّذه.دًكازت  بذاًت مً

ة الاححماغية››  -5   ه ‹‹:الرٍز
ّ
ت الاحخماُِت هي أه ت التي جمحز الزٍس الىلىت الجىهٍش

سغم أن ألافشاد ال ًدؽيلىن بفّل ِالكاتهم بّمهم ببّن أو باإلاجخمْ هيّل، 

 مً رلً. هجذ أن 
ً
ًدؽيل اإلاجخمْ بفّل الّالكاث التي جشبي بحن أفشاده.)...(. بذال

لخذمت اإلافالح والشغباث اإلاعبلت ألفشاده، والاهخماء للمجخمْ رو اإلاجخمْ ًىحذ 

.الزاث ِىفش مً ِىاـش الّىاـش الحاملت للغت اإلاخجعذة 5كُمت أداجُت وخعب"

ً أظاظحن في اللغت إر جذسط  في ألافياس، هما حّخبر الزاث واإلاىلُى ِىفٍش

م هاجه آلاخحرة ،هما اإلافلحت وجدلُم  اث ًِ وٍش اإلاىفّت كُمت الزاث اإلاىلِى

 بشغماجُت لؤلفشاد داخل اإلاجخمْ.

فها الىظي الزي ًمىً  اللغةًفترك  الفػل الحىاصليإن مفهىم  بـى

أن ًخدلم مىه هُى مً الخفاهم ومً خالله ٌعخىُْ اإلاؽاسوىن في الخّامل 

.الًمىً للمؽاسهحن 6مضاِم الفذق الزي ًمىً الاجفاق ِلحها أو الاخخالف خىلها

جدشي الفذق إال بىاظىت اللغت التي حّذ أظاط لخدلُم جدلُم الخفاهم و 

 الخىاـل.لِغ ول جىاـل لغت وإهما ول لغت هي جىاـل.

صز حّخبر     ت  فٍس جمخلً"كُمت مفهىمت"، بدُث  الفظاء الػمىميأن هٍٍش

حعاِذها ِلى فهم بّن اإلاؽىالث اإلاّاـشة اإلاخفلت مباؼشة بالذًملشاوُت. 

فظاء املجحمػات الحدًثة حيث ثمس " وحّشف الفماء الّمىمي ِلى أهه

املشازكة الظياطية غبر اللغة.إهه فظاء املىاطنين الرًن ًناطلىن من أحل 

 
ً
 ثداوليا

ً
...وما ًمىً أن ًلاٌ مً مصالحهما املشتركة، فظاء ًمأطع ثفاغال

ت  ت  هابسماضمؤاخزاث ِلى هٍٍش فئن مفهىم الفماء الّمىمي" لشوسي للىٍٍش
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خعب اللغة .جبلى7ماسظت العُاظُت للذًملشاوُت"الىلذًت للمجخمْ واإلا

صز و هابسماض هي العبُل الزي ًخم مً خالله جدلُم الخىاـل الاحخماعي  فٍس

 والعُاس ي بحن ألافشاد داخل اإلاجخمْ.

ة املػنى البرحماثية غند هابسماض:   هظٍس

فلظفة بابخّاده ًِ  هابسماضالزي أخذزه  الححىل اللغىي إّن 

مً خالله إلى جدلُم الخىاـل "ظىجذه جدّىال بشاغماجُا  الزي وان يهذفالىعي

ت الاحخماُِت  هابسماضأًما باللذس هفعه. ًداٌو   في الىٍٍش
ً
أن ًدذر جدّىال

ت اإلاّنى، أي  ة البراحماثية للمػنىبمعاِذة لشب خاؿ مً هٍٍش . في النظٍس

ل    هابسماضالعبُّىاث جـى
ً
صمُله بجامّت فشاهىفىسث إلى  بكازألوثى آبلمخأزشا

بيُت ››سأي مفاده أن اإلاّنى اللغىي لم ٌعدىفزه اإلاّنى الافتراض ي، وأن للمّنى 

. 8، أو أن اإلاّنى الافتراض ي والبراحماحي واها مخالصمحن"‹‹مضدوحت أدابُت إفترالُت 

ج ِلى ول مً اإلاّىُحن ؤلافتراض ي والبراغماحي.  ولهزا وان البذ مً الخٍّش

، ًخألف ػنى الافتراض ياملـ  1
ً
ت اللُاظُت الؽاةّت للمّنى خالُا :"بدعب الىٍٍش

مّنى الجملت مً ؼشوه صحتها، وفهم مّنى حملت مً الجمل ما هى إال مّشفت 

ت اإلاّنى اإلاؽشووت بالصحت  ما ًجّلها صحُدت أو خاوئت. وللذ زبذ أن هٍٍش

حزة اإلاخّللت مدىمت ومفُذة، فمً هاخُت، هي كادسة ِلى جفعحر الحلُلت اإلام

باللغت، أال وهي أهه مً بحن ِذد مدذود مً اإلافشاداث والّباساث راث اإلاغضي 

ت التي جدىم اإلاضج بُجها ًمىً حؽىُل ِذد النهاةي مً الجمل  واللىاِذ الىدٍى

"
ً
. ومادامذ الجمل الجذًذة التي ًمىً حؽىُلها 9الجذًذة اإلافُذة ألاهثر حّلُذا

ُّىت مجها وهزا ما ًمىً اللٌى ِىه"زمت مّلذة بالتي ًفّب فهم وعبت م

ت اإلاّنى الىمىرحُت اإلاؽشووت بالصحت؛ أال وهي جبذو  ـّىبت حؽىب هٍٍش

في. وال  مىىلُت لجضء مدذود مً اللغت وخعب، وهى الجضء الافتراض ي أو الـى

، لىجها ال جىاظب حّبحراث مثل ‹‹الثلج أبُن›› بأط بها في جأهُذاث ِلى غشاس

م بأهه إلاّشفت مّنى الخّبحر ًب‹‹ هُف خالً؟›› هُف ››ذو مً الّبث أن هِض

صحُدت)أو خاوئت(. هىان الىثحر مً ألامثلت الؽبحهت هشي فحها اللغت راث ‹‹خالً؟

م بأن مّنى الجمل أو أحضاء الجمل ٌٌّى ِلى  ب الِض مّنى، مْ أهه ًبذو مً الغٍش

شجبي رلً باللغ10ؼشوه صحتها" ت .مىىلُت الجمل صحُدت إلى خذ ما ٍو

 اإلاعخّملت.



188 
 

 املػنى البراحماجي:ـ 2

إرا واهذ الفلعفت البراغماجُت بففت ِامت مشجبىت بما جؤدًت الفىشة  

مً هدُجت فّل أو ِمل فهي هىا مشجبىت باألداء الفّل أي الفىشة مشجبىت صحتها 

ت في اإلاّنى البراغماحي "ال هابسماض  بما جؤدًه مً هدُجت وبففت خاـت فئن هٍٍش

ت ٌ‹‹ما جفّله›› اللغت،بل ِلى‹‹ جلىله›› جشهض ِلى ما  ›› ، فهي هٍٍش

ىىلم ‹‹اظخخذام ـ 1879)كازل بىهلسمً حٍّشف للغت ِىذ  هابسماضاللغت. ٍو

ش اللغىي ألاإلااوي، باِخباسها 1963
ّ
أداة ًىلل بها اإلاشء فىشة لآلخش ًِ ››(، اإلاّىٍ

يعب ‹‹. الّالم ابف  بىهلسٍو غةزالر ٌو
ّ
جلابل مىٍىس اإلاخيلم واإلاخاوب  لل

ُفت  ›› لخمثُل الحاٌ، ووٌُفت ‹‹ اإلاّشفُت›› والغابب ِلى الترجِب؛ أال وهي الٌى

ُفت ‹‹ ؤلالخماط ت››لخىحه الىلباث إلى اإلاخللحن، والٌى لئلففاح ًِ ‹‹ الخّبحًر

ابف للغت والت بىهلس.بهزا الؽيل ًيىن 11ججاسب اإلاخيلم" ي ال ًمىً كذم زالر ٌو

إهماٌ أي وشف مً ألاوشاف الثالزت ختى جىخما واإلاهام إر الخيلم )ٌّبر( واإلاعخمْ 

)ًلخمغ( والغابب) الىؽف وؤلاففاح ًِ ججاسب اإلاخيلم( وبهزا الؽيل ًخدلم 

ُفت البراحماجُت للىالم هي هابسماض الخىاـل. ًىىس  الفىشة كابال" إن الٌى

مؽترهت،...ال ٌّشف اإلاشء ماهُت فهم مّنى  الاهخلاٌ باإلاخداوسًٍ إلى هلىت فهم

ٌى إلى فهم مؽترن مْ   هُف ٌعخغله للـى
ً
حّبحر لغىي إرا لم ًىً ٌّشف أظاظا

ٌى 12آلاخش خُاٌ ش يء ما " م الىجاح للـى . ًبلى الفهم اإلاؽترن بحن ألافشاد وٍش

إلى فهم مّنى الخّبحر اللغىي وبالخالي الىؽف ًِ الحلابم وألاؼُاء هما رهشن 

ابف اللغت بحن اإلاخداوسًٍ.ظاب  في ٌو
ً
 لا

في دابشة "الفّل ألاداحي، جخأظغ وحهت هٍش الخدىم الخلني اإلامىً: 

جدىاظب مْ الحلُلت الفّلُت اإلامىلّت ججشبت ملُذة لمً الؽشوه اإلاخّالُت. 

بُت ـ الخدلُلُت خٌى  ولمً الؽشوه اإلامازلت جدؽيل أًما لغت ألاكىاٌ الخجٍش

ت إلى لغت، ظىاء أواهذ مخيىهت بئخيام أو  الحلُلت الفّلُت.جىمي الجمل الىٍٍش

ِلى ألاكل كابلت للخيىن... لمً ؼشوه الفّل ألاداحي جخأظغ لغت هلُت همفهىم 

ت، التي ًمىً أن جيخج مً خالٌ إحشاء الّملُاث  هلي إلاثل هزه الّالكاث الشمٍض

ظىاء . جبلى ؼشوه الفّل الخىاـلي أظاط لدؽيل هُى اللغت،13خعب اللىاِذ"

ت التي ًخّامل  بُت أو جدلُلُت إر جمثل هزه اللغت هُى الّالكاث الشمٍض واهذ ججٍش

 بها ألافشاد.
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ذ مً اإلاادة راث الىمى الىبُعي  إن اللغت الىلُت "مذًىت إلى الخجٍش

ذ مً اإلاادة راث الىمى  ‹‹الطبيػة›› لللغاث اإلاخذاولت، هما أن مذًىت إلى الخجٍش

باللغت اإلاخذاولت. الازيخان: اللغت اإلالُذة والخجشبت الىبُعي للخجشبت اإلاشجبىت 

اإلالُذة جخدذان مً خالٌ أنهما جيخجان مً ِملُاث، ظىاء أواهذ رلً بالّالمت 

. اللغت جدؽيل 14أو بأحعام مخدشهت .هما هى ألامش باليعبت للفّل ألاداحي راجه"

بي مً خالٌ اللغ ت اإلاخذاولت بالىمى الزي ًخق الخىىس اللغىي أو الخىىس الخجٍش

 وهزا ماهجذه في الفّل ألاداحي. 

"إن الجمل ال جدمل مّنى الفذق والىزب ألهه هىان  البراغماثيةفي 

فها بزلً، مثاٌ كىلىا: "أخمش لي ألاول" فئن هزه الجملت ال  حمل ال ًمىً ـو

ف بأنها  ف بأنها ـادكت أو واربت، لىً في اإلالابل هىان حمل ًمىً أن جـى جـى

ف صحُدت أو وار بت مثاٌ: "إنها جمىش"، فمثل هزه الجمل التي ًمىً أن جـى

لُه فئن اللمُت هي الجملت التي جدخمل  بالفذق أو الىزب هي اللماًا ِو

الفذق أو الىزب، وهزا ِلى اِخباس أن اللمُت جخبرها ِادة بما هى وابً ومىه 

ٌ فئنها جيىن ـادكت أو واربت بدعب اسجباوها بما هى وابً وهى ماًفعش كى 

، ‹‹الحلُلت ِباسة ًِ ملىُت ال ًمىً للمُت ما أن جدىاٌص ِجها ›› بأن  هابسماض

. الجمل 15أما الجمل فهي ِلى خالف اللماًا ًمىً أن جدخمل الفذق والىزب"

في الفلعفت البرغماجُت ال ًمىً الحىم بالفذق أو الىزب ألهىا ال وعخىُْ 

ف مذي مفذاكُت خلُلتها،أما اللماًا هي التي ً مىً أن جلذم لىا ماهى ـو

كٌى ال واكْ، اظخذالٌ ولِغ ججشبت،  هابسماض وابً."إن الحلُلت هما ًشاها

ا مخّالُا ًذسن في اظخلالله وحّالُه  وبالخالي فهي لم حّذ مفهىما حىهٍش

لي، بل إنها ِمل جفاِلي جىاـلي ًخدلم في اإلاىاكؽت والحجاج. للذ محز   اإلاُخافحًز

لت مبرصا أهه ارا وان ول مً الصحت والحلُلت بحن الصحت والحلُ هابسماض

لت  ادِاءان اظخذاللُان، فئن هزا ال ٌّني أن البرهىت ِلى صحت مُّاس حؽبه وٍش

البرهىت ِلى خلُلت كٌى مّحن، أما ادِاء صحت مُّاس مّشوف فهى في خذ راجه 

.جبلى الحلُلت إرن ِمل جفاِلي جىاـلي جخدلم مً 16مىلُى ججشبت أو خلُلت"

 كىاٌ مُّىت ِبر اإلاىاكؽت.خالٌ أ

ت اإلاّشفت( إلى  إلابظحمىلىحيا)للذ" جدىلذ بؤسة اهخمامه مً  هٍٍش

مٍاهش الحُاة ‹‹غللنة ››، ووحذ أن الفهم الصحُذ إلاؽيلت الّلالهُت واللغة
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ؤلاحخماُِت ال ًخأحى مً الخفىحر في اإلافالح اإلايىهت للمّشفت ِلى إخخالف همارحها 

ت لفّل الخىاـل هما ًخمثل بىحه خاؿ في وأهىاِها، بل مً إِادة بى اء هٍٍش

أو ألاوشاف اإلاؽترهت  ‹‹الروات››الخفاِل اللغىي ومً البدث في دوس الخفاهم بحن 

لىم ِلحها  الحش ‹‹ الخىاب الّملي›› في هزا الفّل، واإلاّاًحر واللُم التي ًفترلها ٍو

لى الفهم بُجهم. فيلما اهخشه هؤالء ألاوشاف في فّل الخىاـل وجىحهىا إ

خباس اإلاخبادٌ فُما بُجهم" . جمثل 17والخفاهم, وحذوا أهفعهم ًلجأون إلى هُى مً ؤلِا

م هدى الفهم الصحُذ  الزي ٌّذ أظاط الفّل  اللغت لذي هابشماط اججاه الىٍش

الخىاـلي لذي هابشماط،هما ًشجىض هزا آلاخحر ِلى الخفاهم بحن الزواث بحن 

خىاـلي التي حّخمذ اللغت هأظاط جىاـلي لها الزواث اإلاؽاسهت في هزا الفّل ال

        وبالخالي ًدذر الفهم الصحُذ بُجهم  وبالخالي جدلُم غاًتهم الّملُت.                                                             

أن ًبحن إميان الخمُحز بحن الخىاـل اإلاؽىه والخىاـل غحر  هابسماضوكذ وان ِلى 

لؤلوشاف اإلاؽترهت فُه، والىؽف ‹‹ الفهم الراجي››اإلاؽىه، ورلً بالىٍش في الفهم 

 ًِ المغىه وأؼياٌ اللمْ أو اللهش التي جفعذ خذًثهم

في  -بجاهب الخذلُل ِلى أن اإلاّاًحر واللُم التي حعدىذ إلحها أفّاٌ الخىاـل

حعمذ باإلاىافلت أو ؤلاحماُ الّللي  -مْ وفي الّلىم ؤلاحخماُِت وؤلاوعاهُتاإلاجخ

خه في ِلم الخذاٌو الّام ) أو . في 18("البراغماطيلة الػامةِلحها. وهىزا وىس هٍٍش

سأي هابشماط أّن هىان ِلباث حّترك الّملُت الخىاـلُت بحن ألافشاد  ومً بُجها: 

شاد ظىاء واهذ احخماُِت،ظُاظُت،دًيُت المغىواث اإلاخخلفت التي ًىاحهها ألاف

أو ختى اكخفادًت، مخخلف أؼياٌ اللمْ واللهش التي ًخّشك لها ألافشاد في 

خذًثهم خالٌ خذًثهم مً أحل الخىاـل فلذ ًىاحهه هؤالء ألافشاد اِترلاث 

خه في ِلم  ؼتى في اإلاجخمْ، وهها اإلاىحى الزي اجخزه هابشماط حّله ًىّىس هٍٍش

ّ ." َو حن مً الخىاب هابسماض  نىالخذاٌو الزي جدلل فُه ‹‹  النظسي ››بىِى

ت ؤلاحماُ ِلى الفذق(، والخىاب  ذي هٍٍش مّاًحر الفذق ) وهى مً مٍؤ

ت هي ‹‹ الػملي›› الزي ًىاكؾ فُه ـىاب اإلاّاًحر. وإلاا واهذ اإلاؽشوُِت اإلاُّاٍس

خه الىلذًت، فئن مؽشوُِت أي مُّاس ًمىً مً خُث اإلا بذأ أهم اإلاىالب في هٍٍش

جلُُمها ِلى أظاط كىاِذ اإلاىاكؽت أو الخىاكؾ في الخىاب الّملي. وهزه 

ها ) مثل ؤلامخىاُ ًِ اظخخذام اللىة، وهف ول الذوافْ  اللىاِذ في مجمِى

ل إلى اجفاق مبني ِلى أظغ ِللُت  بئظخثىاء دافْ اإلافلحت أو ؤلاهخمام بالخـى
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ف اإلاؽاسهت إلجاخت اخخُاس ملبىلت، والخىصَْ اإلاخيافئ للفشؿ ِلى حمُْ ألاوشا

ت" ت 19أفّالهم الىالمُت بدٍش الخطاب . جدشي هابشماط مُّاس الفذق في هٍٍش

ومً بحن ماهاكؽه لمً هزه الخطاب الػملي   وهاكؾ ـىاب اإلاّاًحر فيالنظسي 

 اإلاّاًحر:

 ـ ِذم اظخخذام اللىة في الخىاب الّملي.

 به البرغماجُت.ـ الابلاء ِلى دافْ اإلافلحت وهزا مً بحن ما اهخمذ 

ت.  ـ خم ول ألاوشاف اإلاؽاسهت في اخخُاس أفّالهم الىالمُت بدٍش

ل إلى هدُجت  لهابسماض ودوما في مجاٌ الفّل الخىاـلي " فلذ جـى

مفادها أهه ال ًمىً جأظِغ همي جىاـلي حذًذ، ٌّبر ًِ مجخمْ حذًذ، دون 

م ألامش بالخىاـل ظىاء حّلاللغةأن ًبلغ الىلذ أداة الخىاـل ألاولى راتها وهي 

الزاحي أو بالخىاـل البِىزاحي بما هى الذِامت اللاِذًت لّملُت الدؽاسن 

ُفت جىاـلُت راجُت وبحن راجُت،  هابسماض . ًشي 20ؤلاحخماعي" أن اللغت لذيها ٌو

م اللغت هزلً ًدذر الترابي ؤلاحخماعي ٌّني جأظِغ مجخمْ مؽترن. "  فًّ وٍش

ِلى لشوسة إخذار جمُحز أظاط بحن  بسماضها ولجهت بىاء هزا الدؽاسن ًؤهذ

رلً أن مفهىم الّمل، ووفم Activité واليؽاه  Acteو الفّل  Travailالّمل

داللُاجه الحالُت وبخاـت جلً اإلاىدذسة الُىا مً الترار اإلااسهس ي، كذ ٌؽذها الى 

جثمحن مٍاهشه اإلاادًت والخلاهُت فلي، في خحن أن مفهىم الفّل، ومً زمت 

ت، جخجاوص ألافم اإلاادي إلى أفم لغىي، اليؽاه،  ًمخلً كذسة جخُلُت، مجاٍص

مىىىقي، ملىلي، ًدُل مباؼشة إلى مفهىم أؼذ جأزحرا في هُيلُت البىاء الاحخماعي 

وهى الخفاِل: الخفاِل بحن الفىسة واإلاادة، الخفاِل بحن الىاكْ والّلل، الخفاِل 

، الخفاِل بحن  ". ًمّحز هابشماط بحن الّمل 21اومدُىه اللغةبحن الزاث واإلاىلُى

ؽُذ بأهمُتهما  ورلً للذستهما   ً َو ؤهذ ِلى هزًً آلاخحًر والفّل واليؽاه ٍو

ِلى ججاوص ألافم اإلاادي اإلاادي الزي ًشجىض ِلُه الّمل إلى ألافم اللغىي  الزي 

 ٌعاِذ ِلى الخفاِل بحن اللغت ومدُىها والفاِل بحن ألافشاد وواكّهم.

دوس الفشد  الفّاٌ داخل اإلاجخمْ ال ًمىً أن ًِ هابسماض ًلٌى 

م اللغت ان الكائن الطبيعي ال ًمكن أن ًصبح غينيا ››ًخدلم إال ًِ وٍش

إر باللغت .22‹‹وشخصا مفكسا غاكال إال إذا خسج إلى الىطط الػام ملجحمؼ لغىي 
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ًمىً جدذًذ شخفُت الفشد داخل مجخمّه بففخه شخفا فّاال داخل 

 أفشاد مجخمّه.اإلاجخمْ ًخفاِل مْ 

  ٌ أهنا إذا أزدها أن هفهم الفػل الحىاصلي غلينا أن هفترض ›› هما ًلى

هما أنها ‹‹. اللغة بىصفها الىطيط الري ًمكن أن ًححلم فيه هىع من الحفاهم

فال ًمىً الخفاهم بحن أفشاد  .23‹‹الىطط ألاطاس ي للحىاصل بين الروات›› أًما

فها الى  م اللغت بـى ظُي واإلادىس الشبِس ي في رلً وللّملُت اإلاجخمْ إال ًِ وٍش

فال مجاٌ للحذًث ًِ اللغت بمٌّض الجماِت وال مجاٌ " الخىاـلُت أًما.

للحذًث ًِ الجماِت في ٌل غُاب ِىفش الخىاـل وكىام الخفاِل و ِىىان 

ت، إنها اللغت التي ال ًمىجها أن جىحذ ولغت إال في  اإلاذهُت والخجمّاث البؽٍش

ال وحىد وال لشوسة لىاخذ مجهما في ٌل غُاب آلاخش،  الؽّب مما ٌّني أهه

غالكة .إّن الّالكت بحن اللغت والجماِت هي 24فالخالصم لشوسي وؤلاجفاٌ أهُذ"

فال وحىد للغت في ٌل غُاب الجماِت وال وحىد للجماِت في ٌل غُاب  ثكاملية

ِلى  هابسماض اللغت فبدمىس الىشفحن جدذر الّملُت الخىاـلُت." للذ ِمل

ت الىلذًت ج ت  ملدزطة فساهكفىزتجذًذ وجدُحن الىٍٍش لمً ما ٌعمُه بىٍٍش

الفّل الخىاـلي، وكذ كام مً خالٌ همىرج الخىاـل اللغىي بخأظِغ مُّاسي 

لذ إلى هُى مً ؤلاوعذاد في أفم حغُحر الىلْ اللابم  ت الىلذًت التي ـو للىٍٍش

التي أخىمذ كبمتها  ِلى العُىشة، وجلذًم البذًل اإلامىً للّلالهُت ألاداجُت

ت الىلذًت في كلب  اليلُت ِلى الىبُّت وؤلاوعان، ولهزا ولْ هابشماط الىٍٍش

 .25الحُاة ؤلاحخماُِت والّملُت"

ت التي ولّها هابشماط بذًل  ت الىلذًت الخىاـلُت اللغٍى حّخبر الىٍٍش

ت مذسظت فشاهىفىسث مً أحل حغُحر الىلْ اإلاخذهىس لالوعان إلى  وججذًذ لىٍٍش

ًخذم الاوعان وفم ما جخىلبه الحُاة الاحخماُِت و الاوعاهُت، هزا ماًذخل  ولْ

ت الىلذًت ِلى ما  هابسماضفي الخيؽئت الاحخماُِت." كام  بئِادة جأظِغ الىٍٍش

ا بّملُت الخيؽئت الاحخماُِت التي  ٌعمُه الّلالهُت الخىاـلُت اإلاشجبىت حىهٍش

ت وأظاظُت، وره ب إلى اللٌى بأن ِملُت الاهذماج ًخمْ لها ألافشاد بفىسة ِفٍى

ت  الاحخماعي ال جخدلم إال بىاظىت الخىافم أو الخفاهم اإلاخممً لؤلفّاٌ اللغٍى

للمؽاسهحن والتي جفترك الاجفاق أو ؤلاحماُ بحن هؤالء اإلاؽاسهحن في ِملُت 
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ت للمؽاسهحن 26الخىاـل" . ًبلى دوما الخفاهم والخىافم اإلابني ِلى ألافّاٌ اللغٍى

 ّملُت الخىاـلُت الهادفت إلى جدفُل الاهذماج الاحخماعي.أظاط ال

"غذا الفاِلُت الىخُذة التي في إميانها  هابسماض إن الخىاـل ِىذ

اٌ ِالم فلذ ول  إِادة سبي الفلت بحن أوشاف هزا الّالم مىلىْ ألاـو

ىك الخلذم  مشحُّاجه وهلاه اسجياصه، واهلىّذ ـلخه الحمُمُت باإلوعان ِو

ك عالم ظاد الاظدبذاد والّىف ختى ـاس هزا الّىف هما ًلٌى واإلادبت وال إٍز

ا مدىسٍا مً مىالُْ الفلعفت في اإلاشخلت  E.weilفاي  مىلِى

.الخىاـل أـبذ الحل الىخُذ و ألامثل الظترحاُ الاوعان اوعاهِخه، 27اإلاّاـشة"

خه وهشامخه التي ظلبذ مىه بذال مً الّىف والاظدبذاد والاظخغالٌ. سغم أن  خٍش

سأي أن اللغت هي أداة الخىاـل والخفاهم بحن أفشاد اإلاجخمْ إال أن في  هابسماض

الحُاة الاحخماُِت وأؼياٌ الخىاـل  هابسماضًشي أن "اختزاٌ هىهيث هٍش 

اإلاخخلفت في البّذ اللغىي، وهزا الخمشهض خٌى اللغت كذ ًحجب ِىا خلُلت 

ؤدي هزا  إلى ِذم اللذسة ِلى إدسان  -وهى ألاهم –الخفاِالث التي في اإلاجخمْ، ٍو

تراف  ذم الِا الخجاسب الاحخماُِت وألاخالكُت اإلاشجبىت بأؼياٌ الٍلم والاخخلاس ِو

 28كذ ًخّشك لها ألافشاد أو الجماِاث" التي
ّ
.  سغم أّن اللغت لها دوس الخىاـل إال

أّنها جبلى كاـشة ألّنها جحجب ِىا خلُلت الخجاسب اإلاخخلفت اإلاشجبىت بأؼياٌ 

الٍلم والّىف التي جدذر في اإلاجخمْ.  " وبهزا اإلاّنى، فئن جدلُم الخفاهم ِىذ 

لي باللغت هأداة لخىٍُم ألافّاٌ أمش ًلىم ِلى سبي الفّل الخىاـ هابسماض

الاحخماُِت وبالخالي فئن اللغت ِىذه لِعذ مجشد وظُلت لىلل ألافياس واإلاّلىماث 

فلي وإهما هي سابي مً الشوابي ؤلاحخماُِت ألاظاظُت الزي ًؤدي إلى الخزاوث 

ىخشه في  اإلاؽترن والخفاهم اإلاخبادٌ الزي ًخخلى فُه الفشد ًِ راجه الىبُُّت ٍو

س ؤلاحخماعي اللابم ِلى الخىاـل و الخزاوث واإلاىاكؽت الحشة، واللغت هما ؤلاوا

.بااللافت إلى ول ما كُل ًِ 29كلىا هي ؤلاواس الزي ًدذر فُه هزا الخىاـل"

 حغمش الفشد في الاواس الاحخماعي 
َ
 أنها أًما

ّ
اللغت إلاا لهه مً دوس في الخىاـل الا

 ِملُت الخزاوث والخفاهم اإلاؽترن.  الزي هى غاًت الّملُت الخىاـلُت إر جدذر 

في إمياهُت جفعحر الحُاة ألاخالكُت بّملُت الخزاوث  هابسماضمْ  هىهيث" ًخفم 

الاحخماُِت وهزا للىْ الفلت مْ فىشة الخأظِغ الزاحي) الباوني للمّاًحر 

ألاخالكُت، التي واهذ ظابذة مً كبل في الفلعفاث ألاخالكُت الخللُذًت، غحر أهه 
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ًخم هزا الخأظِغ ِلى الخفاِل الاحخماعي اللابم ِلى فىشة الخىاـل  ِىك أن

اًخيلا إلاغتراف فئن  هابسماضوفم همىرج اإلاىاكؽت الّللُت هما سأًىا رلً مْ 

، جلىم ِلى جىظُْ مفهىم الخفاِل إلثيلا املناكشةالتي كذمها هىهِث هبذًل 

الاجفاق الزي ِلذ  . إّن الجذًذ الزي مّحز هزه الفلعفت هى 30الخىاـلي هفعه"

( الزي ًّىق ِلى جفعحر الحُاة ألاخالكُت بّملُت هابسماض،هىهيثبحن الازىحن )

 ِلى الخفاهم اإلاؽترن للىْ الفلت مْ 
ً
الخزاوث الاحخماُِت التي جدذر بىاءا

فىشة الخأظِغ الزاحي التي واهذ ظابذة مً كبل في الفلعفاث ألاخالكُت وكذم 

تراف هبذً ل لالًدُلا الهابشماظُت وجىظُْ إلافهىم الفّل هىهِث اًدُلا الِا

الخىاـلي راجه.رلً أهىا هجذ أّن هابشماط اختٌز ول الخفاِالث الاحخماُِت في 

ه ال ًمىىه 
ّ
الخىاـل اللغىي الزي ٌّخمذ ِلى اللغت هشمىص فلي وهزلً فلي أه

جفعحر مؽاول الحُاة مً الجىاهب ألاخشي والجاهب العُاس ي.وهزا ما دفْ 

 إلى جىظُْ مفهىم الفّل الخىاـلي إلى ؼيل أِم.هىهِث 

ل  ت و البراغماجُت، ـو اث اللغٍى وهدُجت "للخفاِل الىلذي مْ الىٍٍش

إلى اهدؽاف ادِاءاث الصحت التي بدعب هٍشجه جلىم ِلحها ول هابسماض 

: ألافّاٌ الخىاـلُت. إهه ًذافْ ًِ فىشة وحىد أسبّت ادِاءاث للصحت وهي

وهزه اإلابادا ألاسبّت حّخبر  .31الصدكية"و الصحةاملفهىمية، الحليلة، 

ت التي اهدؽفها  في الخىاـل وولّها هأظغ هابسماض الؽشوه اإلاُّاٍس

 لفشلُاث التي حّذ هأظاط في اإلاىاكؽت.

" حّخبر اإلاّلىلُت أخذ الؽشوه الذابمت للخىاـل  Intelligibilité ) املػلىلية)-1

ش، ورلً ليىنها  وهي ال جىدفش في كٌى ًذعي ـالخُت ما أو جخممً إمياهُت للخبًر

مشجبىت بالجاهب اللغىي وظالمت اللغت اإلاعخّملت في إواس الخىاـل رلً أن 

 املػلىلية التي ًحم إهجاشها بفػل حملة مسكبة ثسكيبا صحيحا ثحترم كىاغد››

 اّن ؼشه  الخىاـل  ٌّخمذ ظالمت كىاِذ اللغت..32‹‹اللغة املظحػملة

وجمثل الؽشه الثاوي ألاظاس ي مً ؼشوه أخالكُاث (:  Véritéالحليلة)-2

ًظمن وظيفيا وصف ››الىلاػ، إن ؼشه الحلُلت ِىذ هابشماط هى الزي: 

 حالة واكػة مىحىدة وغير مظحىحاة من الخيال، أو باللدز الري ًفترض أًظا

ة ٍس ان ؼشه الحلُلت .33‹‹وحىد وكائػها ومن ذلك حليلة ألاكىال الحلٍس

ىف  هأظاط للىلاػ ًجب أن ًخىابم فُه كٌى الفّل مْ الىاكْ الحلُلي اإلاـى
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ف الصحُذ للىاكْ فئن  والًجب أن ًخالف رلً الىاكْ ألهه بمخالفخه الـى

 المّنى له
ً
 الخىاـل هىا ًفبذ  جىاـال

بمصداكية الحلفظ : ››وهي ِباسة ًِ إدِاء خاؿ (:Justesseاملصداكية ) -3

حكفل هرا  باغحبازها وظيفة إلكامة غالكة مظحليمة مابين ألاشخاص، ٍو

الادغاء بمىطىع ثطابم الفػل اللغىي مؼ ملحظيات مخطط مػيازي طابم 

محاش بشسغية مػاًيره ًلخض ي ؼشه  .34‹‹مػترف به من طسف املجحمؼ، ٍو

ي مْ ملخمُاث ألاشخاؿ الزًً ًلُم ِالكت اإلافذاكُت جىابم اللفَ اللىل

مّهم لخدلُم ِالكت معخلُمت مّهم و أن ًيىن مّترف به مً وشف اإلاجخمْ ال 

 مخالف له.

شجبي هزا الؽشه بىىاًا اإلاخدذر التي ًفترك أن (: Sincéritéالصدق)  -4 ٍو

جيىن ظلُمت وخعىت مجزهت ًِ أي أغشاك، أو هىاًا ظِئت، فهى ِباسة ًِ ؼشه 

بصدكية ماًلال, باللدز الري ٌظمح به للمححدث غن الحػبير غن ›› ًخّلم: 

لة صادكة بػيدة غن الحظليل والكرب ومن دون  هىاًا محدودة وبطٍس

بلى ؼ.35‹‹طفظطة شه الفذق هى آلاخش ؼشه ال ًبخّذ فُه اإلاخدذر ًِ ٍو

بخّذ   بالخّبحر ًِ هىاًاه الحعىت والحمُذة، ٍو
ً
كٌى الفذق هما ٌعمذ له أًما

ًِ الىزب وأن ال ًخالِب باأللفاً هما وان ًفّل العىفعىابحن مً أحل 

ه وجٍلُل الّلٌى ًِ كٌى الفذق ومّشفت الحلُلت.  جمٍى

ا أن  اإلابذأ الزي ًشي ››أنها هية ًلىل هابسماض غن البراغماثي خىما هٍٍش

Theoretisch  إهما هي ـُغت ، ًمىً الخّبحر ِىه في حملت في ـُغت اإلاماُس

ممىشبت لفىشة ما، مّىاها الىخُذ، إرا افترلىا إحماال أن لها مّنى، ًىحذ في 

جىحهها في أن ًخلم ـذكُت مبذأ ِملي مىاظب، ًمىً أن ٌّبر ِجها بجملت 

. وهزا أّن اإلاّنى البرغماحي خعب  36‹‹حىابها ًىحذ في حملت ولبُت ؼشوُت، فُما

هابشماط ًلخض ي مبذأ ِملي مىاظب ٌّبر ِجها بجملت ؼشوُت مىاظبت، والجملت 

 ولها مّنى.
ً
 الؽشوُت ـُغتها إرا وان...فئّن... بدُث وىهىاكُّا

مً الفشلُت ألاظاظُت هزه ًمىً اؼخلاق مُّاس مّنى ًلىل هابسماض"  

مبي مّنى مفاهُم مؽىؼت. غحر أن  بشاغماحي ٌعمذ بئلغاء أكىاٌ ال مّنى لها، ٍو

ماٌعمُه بالبراغاماحي، وفُما بّذ، مً أحل أن ًمحزه ًِ  بيرضكفذ ما ٌعمُه 

ذف الخفعحر الخاوئ اإلاؽخم مً ِلم الىفغ، ٌعمحها بالبراغماجُت الجذًذة فحه
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Pragramatizismus "ًإرا وان البرغماجُت تهذف هىا إلى 37إلى ما هى أبّذ مً رل .

إلغاء ألاكىاٌ التي المّنى لها، غحر أّن بحرط يهذف إلى أهثر مً رلً وهى الخدلم 

 الفّلي.

 ً "أن ِلالهُت الفّل اإلاديىم هابسماض ًشي  املػسفة واملصلحةِو

بُت وال  بالىجاح ِلى جدلم مفلحت ما ال ًمىً أن جيىن مجشد مفلحت ججٍش

مفلحت مدمت. لى واهذ ظحروسة اإلاّشفت مباؼشة ظحروسة خُاة،رلىحب ِلى 

جدلم اإلافلحت التي جىحه اإلاّشفت أن ًجلب مّه اؼباُ خاحت ما مثل خشهت 

ضة غحر أن اإلافلحت اإلادللت ال جلىد إلى العّادة، وإهما إلى الىجاح، هزا  -الغٍش

ت وإدساهُت في الىكذ الىجاح ًلاط ِلى خلٌى ا إلاؽىالث التي لها أهمُت خٍُى

راجه. وهىزا فئن اإلافلحت ال جلف مْ جىحهاث العلىن الحُىاهُت في هفغ 

اإلاعخىي الزي ًمىً أن وعمُه غشابض، هما أنها لِعذ مىىللت جماما مً حهت 

ُت لعحروسة الحُاة" لُه فئن اإلافلحت هي التي 38زاهُت مً الّالكت اإلاىلِى . ِو

إلى جدلم الىجاح ِلى أسك الىاكْ وهزا ما جذِى إلُه الفلعفت تهذف 

البراغماجُت إر هجذ أن الفىشة الصحُدت هي الفىشة اإلاخدللت فّلُا ِلى أسك 

الىاكْ وإهما هي " بىبُّت الحاٌ ًمىً إلافلحت مً هزا الىُى أن جدعب فلي 

خ ال بُت لىُى مىىلم مً جاٍس ىبُّت مْ لزاث مً ؼأنها أن جىخذ العماث الخجٍش

ال ًمىً أن ًفىش بيرضالعمت اإلاذسهت ِللُا لجماِت ميىهت للّالم )...( أي أن 

بهزه الزاث. فهي ججهاس مً بحن ًذًه ألهه ًىبم بؽيل مدعاو مُّاس اإلاّنى 

مً هىا ًخطح الفشق بحن  .39البراغماحي ِلى مفهىم الشوح هما ِلى مفهىم اإلاادة"

ًىحه هلذا  هابسماضبدُث هجذ  يرض،بواإلافلحت ِىذ هابسماض اإلافلحت ِىذ 

إر ٌعاوي هزا ألاخحر بحن ما هى سوحي وماهى مادي  بيرضالرِا الى اإلافلحت ِىذ 

ًجب أن جلغي ول لهابسماض  مً أحل جدلُم اإلافلحت، فاإلافلحت باليعبت

اإلابادا التي جذخل في جيىن الزاث و التي ال ًمىً جىبُلها ِلى ماهى سوحي و إهما 

 واكعي. سبىها بما هى 

 خاثمة: 

الزي خاٌو مً  بالفظاء الػمىميللذ اسجبي اظم ًىسغً هابشماط 

خالله أن ًدلم ِِؾ أفمل ألفشاد مجخمه ورلً بئخشاحهم مً دابشة الفشدًت 

والخمشهض خٌى الزاث إلى مجاٌ أوظْ مً رلً  وهى مجاٌ الفماء الّمىمي 
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ومّاًحر مدذدة، .اإلابني ِلى أظغ مُّىت الحىاصلالزي ًخم مً خالله 

 البرغماجيهأظاط له، لىً في ٌل بّذها  للغةفالخىاـل ًشجىض ِلى ِىفش ا

الزي ًدلم اإلاىفّت مً خالٌ الخفاهم بحن أفشاد مجخمّه، الخفاهم بحن الزواث 

الزي ٌّخمذ اللغت هأظاط جىاـلي لها وبالخالي  الفػل الحىاصلياإلاؽاسهت في هزا 
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 .صىصيىلىجية املعرفة الفلضفية لدي مدرصة فراهكفىرت

 كيف يمكن ثحىيل املفاهيم و ألافكار الىظرية إلى ممارصة و ثطبيق ؟

 ػليزان.–الجامعي املركس –خن جمال د/

 

 مقدمة:

بأنها  critiqueEspritالّروحالىقديةٌػّشف مشاد وهبت في نامىظه الكلعكي 

     قيعمى ههذ    ا ، ـــــــ"جكيذ الدعاُؤ غً نيمت أي نميت ، أما مً خيث مممىنه

ال ؼَ أن مً .(  1)داخلي ، وأّما مً خيث مفذسها ومبذؤها قيعمى ههذ خاسجي "

ت زىسٍت ، حععى ألن جٍىهبذًال خهيهيا  ت الىهذًت أنها هظٍش أبشص خفاةق الىظٍش

ت الخهليذًت ، قالىهذ وظيلت للخػبحر غً مىالب الخؿيحر ؤلاحخماعي مً  للىظٍش

أظاظه ،هزا الخؿيحر ال ًهخفش غلى ألاهماه و ألاؼٍاُ و الخىظيماث 

بييت ٌؽمل"بلculturelالثقافيةو socialesإلاجحماعيةو  Economiqueإلاقحصادية

خمذسظت ، لهذ ظل(2)"ما جخمؼمو اللؿت التي ٌعخخذمها الىاط في الخكٌحر و اإلاىانل 

باألمل في سؤٍت وانؼ  ذ مدؽبشتىالل سؾم الهضاث و الىٌعاث يما ظلقشاهٌكىسث ج

 ،أظاظه الخكاهم و الحىاس بحن البؽش ،هذقه 
ً
ئوعاوي حذًذ ًٍىن قيه الػهل ظيذا

يل الىعي . قه ئ آخش خيث ًخخكييؤلاوعاهيت و ليغ ؼ ذ الظلم والهمؼ و جٍض

ت اإلاػشقت الٍاهىيت و غلى  الىقدية فراهكفىرتئغخمذث قلعكت  غلى هظٍش

مؽشوغاث مػشقيت ضخمت مشل قيىمىلىحيا الشوح لذي هيجل و ههذ 

غخبرث بأنها مشاحػت ؼاملت إلاىانك ماركط،الاًذًىلىحياث لذي 
ُ
بػذ الحشب  هالزا أ

 الػاإلايت الشاهيت ، يما أنها لم جخشج في بشهامجها غً غهالهيت ههذًت

critiquerationalité أي غهالهيت جدشسٍت جمُهذ مشلما قػل سوادها ألاواةل ماما ج ،

، ؤلاحخماع  اءت و غلمكظلهب الكالاأصحابها ًّل وعو مؿلو غلى راجه، لزا اظخدو

ئغادة  اجىلبذ منه.الّىظش في ًل ألادبياث اإلاػاـشة للػلىم ؤلاوعاهيت  ثلهذ أغاد

لخدليل الىكس ي ا و مخخلكت مًالىظش في هزه ألادبياث الجمؼ بحن مهاسباث غذًذة 

ييت لبياحيه و اللعاهياث  الكشوٍذي و غلم الىكغ اإلاػشقت و ؤلابيعخمىلىحيا الخٍٍى

ظخػملذ لخدليل .الدؽىمعٌيت
ُ
 الصىاعي املجحمعًل هزه وؾحرها مً ألادواث أ

لهىي و خدليل ، ويزلَ ل Société Capitalismeunstrumentale اإلاخهذم الرأصمالي

اإلافالح اإلادشيت للػهالهيت الػلميت والخهىيت التي أدث ئلى ؤلاظخؿالُ و ؤلاؾتراب و 
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حؽيإ الػهل ومً زم" لشوسة ؤلالتزام بىهذها و مهاومتها جمهيذا لخؿحراث مً 

ا. (3)حزوسها و بزلَ الخىحه للخىخيذ بحن الكلعكت و الشىسة "

ولى ظهام الىهذ الت
ُ
ًان بمشابت أ ش هزا الخىخيذ  ي ُوحهذ ئلى غهالهيت الخىٍى

ه لم ًًٌ مىحه ئلى غهالهيت ألاهىاس في خذ 
ّ
 أه

ّ
ت الىهذًت ئال مً وشف سواد الىظٍش

كها و ظىء قهمها ليبلـ الىهذ رسوجه مؼ اإلاجخمؼ  ، راتها و لًٌ هى مىحه الى جدٍش

الشاظمالي و الفىاعي و الزي يشط اظخػباد الاوعان ، لزا ًمٌىىا الهُى أن هزا 

ش و غهالهيخه بل ًىّىس و ًمّجذ غهالهيخه، و زمت دوس للكلعكت الىه ذ ال ًلغي الخىٍى

ًٌمً في مشاحػت الػهالهيت التي جهط ي غلى الىعي الكشدي و الخىاـلي و حػمل غلى 

ظلىب الخكٌحر 
ُ
مداسبت " الخكٌحر رو البػذ الىاخذ الزي ًخطح بأحلى ـىسه في أ

ت الىلػيت بأؼٍالها اإلاػاـشة و الكلعكت الػلمي و الخهني يما حػّبر غىه الكلعك

ل  .(4)البراحماجيت " قالى أي مذي ًمٌنها جدهيو رلَ؟ وما مذي نذستها غلى جدٍى

ت الى مماسظت وجىبيو؟ ااإلاكاهيم وألاقٍاس الىظٍش

ت مدرصة فراهكفىرت والفلضفات الكبري :-1 الىهذًت  قشاهٌكىسثلم جٌخكي هظٍش

اث و الخىحهاث يما لم جٌخكي بخهييم الكالظكت و ئبشاص نفىس وحهاث  بىهذ الىظٍش

هظشهم بل جخىحه أخياها و جفىب ظهامها الىهذًت للىهذ راجه أي ههذ الىهذ الزي 

باغادة البىاء التي جذخل في ئًىاس الخىليذ ال في أخذ أبشص وخىهها ًبّرسه هابشماط 

" لم أخزف غىاـش  بعد ماركطًهُى في مذخل يخابه ئًىاس ؤلالؿاء خيث هجذه 

زمت  (5)الىشاقت التى جظل مممىهت بهزه ألاغماُ التي ُخّشسث في مىاظباث مخخلكت " 

جدُى نذ خذر ولًٌ ال ًخػلو ألامش في ئغادة الىظش هزه باغادة مشاحػت ألاقٍاس 

ػلو ألامش يما ًخ بل ًخػلو ألامش بؿحره، اإلاذسظتغنها  ذواإلاىانل التي  واإلاا داقػ

ئلى جٌييكه خعب اإلاػىياث   مدرصة فراهكفىرتععى بالكٌش اإلااسيس ي الزي ح

ته -الجذًذة اا.لىظٍش

ش إلاا جشيه العابهىن و  غلىكهم الىهذ مذسظت قشاهٌكىسث ئرن جق ه جىٍى
ّ
أه

ش الجىاهب اإلاضعجت في هزا الترار، وهزا هى ظّش ئسجباه  مً زم جصحيذ و جىٍى

 ءقياقالظكتهاأواًجػل  هى ألامش الزيالىهذ بؽٍل يبحر بترار مذسظت قشاهٌكىسث و 

ها و الػمل غلى قيها و رلَ بىهذها و ئبشاص مٍامً لػك اىالترار اإلاذسظت التى جشغشغ

اٍشها .جىىا
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و رلَ ختى SciencesSocialesالعلىماإلجحماعيةبحن الكلعكت و  هابرماشدمج لهذ 

ال جبهى الكعكت في ئًىاسها الىظشي و لً جخمًٌ الكلعكت مً ججعيذ أقٍاسها  

 بخذخل العىظيىلىحيا، لخدّىُ جلَ 
ّ
اإلاجشدة و الفىسٍت و جدليالتها اإلاىىهيت ئال

مشاك ؤلاحخماغيت  لخجػل الخىاـل و الحىاس ألاقٍاس ئلى وانؼ خيث جٌؽل غً ألاا

اث ئلى الخزواث مػخمذة 
ّ
و ؼشوه الػهالهيت و رلَ باإلهخهاُ مً الز ممٌىا غً وٍش

ضاهياتفي رلَ غلى 
ّ
و مً زم ًهيم هابشماط جىاظشا بحن الخدليل   linguistiqueالل

ت الاحخماغيت الىهذًت خيث ًٌمً في الىكار ئلى وعي ظلىى اإلاٍشن  الىكس ي و الىظٍش

ئلى  et socialepensée critiqueالفكرالىقدياإلجحماعيبؿيت ئـالح الحاُ و هكار 

شي لذي أمشاك اإلاجخمؼ  بؿيت ئـالخه ، جماما يما هى مىحىد في الخدليل الّعٍش

ُى ئلى مىاقز الُػهذ . Freudقشوٍذ  امؼ مٍشمه خيث ًذوس الحىاس بينهما للـى

 ث مذسظت قشاهٌكىسث وبالخفىؿ حيلها الشاوي اإلاخمشل فيئغخمذ ولخدهيو رلَ

هابشماط في جدليله للكػل الخىاـلي غلى " أساء غذًذة مً غلماء ؤلاحخماع و 

و ئظخػان ئلاقت لزلَ  باروضىهسو هىكهايمرو  ماكط فيبرالكالظكت في مهذمتهم 

باإلاىهج ؤلازىىميخىدولىجي والكيىىمىلىجي و قلعكت اللؿت مشلما ئظخػان بأساء 

وشوخاث  كىلبرغو   بياجيه
ُ
 ماركطبالشؾم مً مهىالتهما اإلاخػاسلت يما ئظخػان بأ

ش أغماله الكلعكيت ألاولى و حػذًل ما  هىكهايمرو  لىكاجشو  الىهذًت  مً أحل جىٍى

ومىه  (6)قيها مً أقٍاس ؾحر مخماظٌت أو ؾحر ميسجمت مؼ الضمً الحالش " ًىحذ

بهذس ما ئظخػان بهزه اإلاهىالث و اإلاىاهج و الكلعكاث   هابرماشًمٌىىا الهُى أن 

ًاهذ هزه اإلاهىالث و اإلاىاهج غشلت لىهذه بؿيت ئظخٌمالها و جٌييكها مؼ  بهذس ما 

خه الخىاـليت مً حهت و ؤلاظخػاهت بها لحل أصماث الىانؼ الشاهً مً حهت  هظٍش

ا.زاهيت

حاب اإلاذسظت ألن أص ملدرصة فراهكفىرتدوس اإلاىهز  هابرماشلهذ لػب  

 أن هزا لم ًدفل ، قالىانؼ 
ّ

صغمى أنهم جخلفى مً الخأزحر الٍاهىي الهيجلي ،ئال

. مدرصةفراهكفىرتًشبذ غٌغ رلَ و هزا دليل غلى الخىانن الزي جهؼ قيه 

ليلػب  دوسه في ججىيب هزه اإلاذسظت أخىاء الكلعكت التروعىذجاليت  هابرماشًأحي 

ؼ أظاط  هيجلي خيث ًهُى غً الٍاهىيت و الجذُ الؽمىلي الهيجل
ّ
"هيجل ون

ت اإلاىلهت الكلعكيت التى جىمذ و حعتهذف دوسا أيبر للكلعكت مً رلَ الزي  الىظٍش

ًاهي و أبشصها و وّىسها مً  تالحذازت الٍامىت غىذ ًاهي قهذ الخهي هظٍش ومذ ئليه 
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هىع مً الىهذ اإلاػشفي ئلى هىع مً الىهذ لألؼٍاُ اإلاخىانمت للحذازت و هزه 

خيت غاإلايت في غالنتها يٍل "ؤلا ا.(7)وػىاقت الهامت هي التي أغىذ للكلعكت نيمت جاٍس

إلاجخمؼ الحذًث الٌػخمذ غلى الخهذم الخٌىىلىجي قان اقدعب مذسظت قشاهٌكىسث 

ن مهمت أي أ،العاةذة الىهذًت خُى الخهاليذأًما غلى نذسجه قدعب ولًٌ ٌػخمذ 

ل دوس الػهل مً وظيكت مخػاليت جشوعىذهخاليت التي  ت الىهذًت جٌمً في جدٍى الىظٍش

ت  ت جكاغليت خشييت ، و ئغادة بىاء الىظٍش جدذد لٍل واخذ مٍاهه ئلى وظيكت خىاٍس

ؤلاحخماغيت ًجب أن ًبذأ مً الػهالهيت، خيث جخدُى هزه ألاخحرة مً غهالهيت 

لزا هجذهابشماط في ئغادة بىاء الػهالهيت ًىىلو ئحخماغيت ئلى غهالهيت جىاـليت، 

التي ًشي قيها ههق يبحر ًجب حؿىيخه Weber maxماكط فيبرمً غهالهيت 

به، قمايغ قيبر يما هى مػلىم ًبني الػهالهيت غلى زالزت مجاالث، مجاُ  وجفٍى

ت وظيميل لها  الىناتؼ الػلميت، اإلاػاًحر واإلاؽشوغيت، والهيم والذالالث الشمٍض

شماط مجاُ ألاخالم الػمليت ،وهزه هي ئغادة البىاء التي ًشمي هابشماط ئلى هاب

جدهيهها مً خالُ الػهالهيت، قهى الٌؿكل " أهميت الػهالهيت ألاداجيت اإلاىحهت 

لهذف وال دوسها في جلبيت اإلاخىلباث اإلاادًت في اإلاجخمؼ و لٌىه أًما ًإيذ غلى حاهب 

ا.(8)هم الخكاغل الذاخلي بحن الزواث"آخش غلى نذس يبحر مً ألاهميت و هى ق

جٌمً في ئغادة بىاء الػهالهيت خيث جشبي بحن  ئرن مهمت الكلعكتق 

اماكط فيبر،التي قفل بينها  اإلاجاالث
 
بحن ألابػاد اإلاػشقيت و ألاداجيت و  سبي

هت  ت "نام هابشماط اإلاماسظت ألاخالنيت و الجماليت وبهزه الىٍش باغادة بىاء الىظٍش

حػل لها دوسا أيثر جىالػا و أدمجها داخل الحياة الػمليت و الػلىم الىهذًت و 

بيت مؼ اخخكالها بذوسها الخهليذي يداسظت للػهل ،خيث  الاحخماغيت و الخجٍش

ت  ت الىهذًت " الجخمؼ للمكاهيم اليعهيت  و الهٍى الكلعكت غىذ أصحاب الىظٍش

هىا حاء سقمهم  لكلعكت يما أنها الجىفاع للمىحهاث اإلاشجبىت بهزه اإلاهىالث و مً 

ت الىهذًت جدليال ههذًا للكلعكت  الىلػيت و اغخبرتها (9)الىعي " . لهذ نّذمذ الىظٍش

ذ غاحضة غً قهم الحياة  ؤلاحخماغيت 
ّ
لت يما أّنها ظل

ّ
قلعكت غلم مػاـشة و ممل

 غلى ؤلاوعان باغخباس 
ً
ئلى حاهب أّنها قلعكت مخىاوئت مؼ العلىاث التي جماسط  نهشا

قلعكت ؤلاججاهاث العياظيت اإلاداقظت، أي أنهم ًىظكىن  الػلم و اإلاػشقت في  أنها

خذمت العياظت يما أنها جخدالل مؼ العلىت لذؤلاوعان لزلَ ئغخبر الكالظكت 

أن ًمًٌ جوالههش مً الدعلي الىلػيت ظاغذث غلى خلو ؼٍل حذًذ ىهذًىن ال
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ت الىهذًت جشبي بحن الػهل و ججلياجه و بحن  .بالدعلي الخٌىىنشاوي وعميه قالىظٍش

االىظم الؽم
ً
هزه الىظم ظياظت أو ًاهذ  ىليت التي أهخجها هزا الػهل ظىاءا

ت الىهذًتخالئحخماغيت أو أ أن الػهل  نيت أو ختى زهاقيت ، ومىه ئغخبرث الىظٍش

هيت و الّذًييت في غ  غً العلىت اإلايخاقحًز
ً
فش ألاهىاس ماسط ظلىخت ألُو مشة بػيذا

 مبالػهل ألاهىاسي و دقاغه بػن قالظكت قشاهٌكىسث،وهزا هى ظش ئغتزاص 

 اإلاعخميذ غىه.

ل جمشد و ئغتراك   ئن ئغتراك هابشماط و جمّشده غلى هيجل هى في ألـا

غلى أبىاء غؽحرجت مً أهفاس مذسظت قشاهٌكىسث ،خيث ٌػخبرأن ههذ سواد 

هى ههذ لهيجل و يزا هيدؽه ألنهم و  هىركهايمرو  أدورهىقشاهٌكىسث أمشاُ 

ىا خالػحن للمدىس الهيجلي 
ّ
ببعاوت لم ٌعخىيػى الخخلق مً هزا الكٌش و ظل

" قكٌشتهم غً الػهل ألاداحي ، ظلذ ئر ًفكهم في اخذي يخاباجه بهىله الىدؽىي 

ًان ًدخلها غهل حامؼ بىاظىت أخذ غىاـش  كها ئؾخفاب للمٍاهت التي  جكهم بـى

كه  ًان بذوسه اإلاهذم بـى ؼيئا مىلها بل ئن اظخػمالهم لكٌشة الػهل ألاداحي 

ا أدوسهى( أن الػهل ألاداحي ليغ  ًاهى ٌػخهذون )خفـى ئظخػماال تهٌميا ألنهم 

ههذهابشماط  ولًٌ(  .11)غهال باإلاشة بل قهم ًخادع هكعه غىذما ًخىهم أهه غهل "

ا ال  ي هابشماط إلاذسظت قشاهٌكىسث غمىما و ألدوسهى و هىسيهاًمش خفـى
ّ
ٌػني جخل

مً ئههالبه ؾم شاقبال نهاةيا غً هزه اإلاذسظت بل غلى الػٌغ مً رلَ جماما .

 أهه خاقظ غلى 
ّ
ت الىهذًت ئال واغتراله غلى أهم الاقٍاس و الهماًا ألاظاظيت للىظٍش

ت ، ودقؼ بها ئلى الخىىس في اًىاس ماٌعميه باغادة  الشوح الػامت للىهذ لهزه الىظٍش

"ججاوصث بػن اإلاهىالث و ؾحرث و غمهذ مهىالث أخشي حذًذة و هي البىاء التي 

ت الىهذًت في بذاًت وؽىئها" . لهذ ؾّحرث (11) جبذو آلان و يأنها أمش ال غالنت له بالىظٍش

ت  الىهذًت مكهىم الحهيهت قلم حػذ هزه ألاخحرة و اخذة و مىلهت  هابرماشهظٍش

هيت يما اغخ بل أـبذ الػمل  هىركهايمرهذ بل هي حػذدًت يما لم حػذ ميخاقحًز

الىهذي غىذ ًخممً الكلعكت بالمشوسة مً أحل جدهيو ؾاًت واخذة جٌمً في 

ش ؤلاوعان مً الهمؼ ، لخفبذ الكلعكت هي الخكٌحر الىهذي مً خيث اإلاماسظت  جدٍش

ومً الػلىم الىهذًت مً خيث الاهخماء، للػمل غلى يؽل "الؽشوه الػامت 

و الكػل و حػمل للخدشس ؤلاحخماعي و الكشدي مً الهيىد المٍاهيت اإلاػشقت و الكهم 

تها مؼ الػلىم الىهذًت   sciencesالالواغيت التي حػيو غمليت الدؽٍل الزاحي وأولٍى
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critique  ألاخشي. غلى الػلىم اإلاػبرة غً اإلافالح الخهىيت و الػمليت جأحي مً نذستها

لم حػذ جكٌش قهي في  غلى جصحيذ هزه الػلىم .و باليعبت للمجخمؼ قالكلعكت

ا.(12)اؼباع الحاحاث اإلاادًت و الشهاقيت"

ت و لهذ اجطح أن مذسظت قشاهٌكىسث ح ععى لخىليذ الػالنت بحن الىظٍش

ًاهذ مً نبل لم ججعذاإلاما ت الىهذًت يما  الخىبيو بالشؾم مً أن  سظت، قالىظٍش

ًان أخذ أهذاقها ،و هزا ما ًداُو هابشماط اظخذسايه مً خالُ ئحشاةه  الخىبيو 

ت الىهذًت و الخدليل الىكس ي الكشوٍذي،وهزا  لىىع مً الهياط بحن الىظٍش

خ الكٌش ألاوسبي ليعخيخج أن  ت لخاٍس و Marxماركطالاظخذساى دقؼ به ئلى نشاءة حزٍس

سجبىذ بهما اإلاماسظتال ٌػىيان لهاجه ألاخحرة ما حعخدهه اللزان اlucacsلىكاجش

ت و هابػت منها ، وأي مماسظت  خيث لم ًخشحا غً ئًىاس ًىن اإلاماسظت مجشد هظٍش

ؼٍل مً الىلػيت .أما  هىاجخشج غً هزا الؽٍل قهي خاوئت، و هزا الخفىس 

هت جهىيت قخهشس ما هي اإلاماسظت الفاةبت و اإلاماسظت الؿحر ـاةبت بىٍش املاركضية

في مهالخه "هدى مهاسبت مىهجه إلاؽٍلت الخىظيم"  التي يخبها   لىكاجشمدمت وختى 

ت بىكغ سؤٍت  1922غام  ٌػيذ هكغ اقترالاث ماسيغ و هظش ئلى اإلاماسظت و الىظٍش

اث جٌمً في يؽل  ماركط هت هابشماط الىهذًت إلاخخلل الىظٍش ألاداجيت. ئن وٍش

ت ال تى جٍىن مىلؼ حذاُ و هزا ما ٌػبر غً الخىانماث الذاخليت في الىظٍش

اظتراجيجيت سجاليت ًخمحز بها هابشماط غً ؾحره مً قالظكت الىهذ ٌعخخذمها 

هت ًذغىها هابشماط ت أخشي و هزه الىٍش ب "الخىانن ألاداتي"  لذخن أّي هظٍش

هت ـشاع بحن الذغىي الظاهشة التي جىلو في نُى مً ألانىاُ و الزي ٌػني  الىٍش

.التي ًىلو ب اها هزا الهُى

غام  ألدورهىلهذ أغلً هابشماط أهه خيىما غاد ئلى اإلاػهذ ليػمل معاغذا 

، يما لم ًًٌ هىاى مزهب مخماظَ ئلى ؾاًت  هظريةهقديةلم جًٌ هىاى  1955

ت الكػل الخىاـلي أًً جم  ولؼ و ئبشاص اإلاهماث التي ًيبغي أن  ظهىس غمله هظٍش

ت الىهذًت و بالخالي  ئهكفاُ مؽشوع هابشماط غً مؽشوع جهىم بها الىظٍش

ًان ًشاه غيىبا و سؿشاث في ماركيىز  و أدورهىو  هىركهايمر . خيث جم ججاوص ما 

ت الخهليذًت  "هظرية الفعل الحىاصلي"أوشوخاتهم بل اغخبر غمله  سدا غلى الىظٍش

ت الىهذًت و ئغادة بىاءها و لهذ خذد  الىظرية في يخابه  آلن هاوالعابهت للىظٍش

و  هابرماشزالزت أؼياء والها الىهذ لذي  la Théorie de critiqueالىقدية
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ت و مكهىم الحهيهت و غالنتها بالػلم جبخيغ الذًمهشاويت  هي"الاظغ اإلاػياٍس

يما أن اسجباه سواد مذسظت قشاهٌكىسث بأخٍام و أقٍاس  (13)والذولت الذظخىسٍت "

هيجل و ماسيغ هى ما أصعج هابشماط ألنهم في هظشه عجضوا غً الخدشس مً قلعكت 

خ و هزا ما حػل ههذهم مىلؼ ؼَ ،و مكهىمهم غً الػهل ألاداحي هى هكعه  الخاٍس

خ اإلاا ماكضفيبرالكػل الػهالوي الهادف غىذ  جزع هدى قلعكت الخاٍس سيعيت مما ٍو

ت الىهذًت في وسوت خهيهيت حػل الجيل ألاُو مً الى ألن الخمعَ بالػهل ظٍش

ألاداحي ٌػني جشاحؼ الخدشس ؤلاوعاوي. و غىذما خاولىا ئظخػماُ الػهل لجػل الػالم 

و الىهذ وحذوا أن هزا الػهل ألاداحي أـبذ أداة  rationalitéأيثر غهالهيت  غً وٍش

ئلى الىساء للخخلق مً هزه الىسوت التي جخىلب  للمجخمؼ ،لزا غاد هابشماط 

ائغادة بىاء مً ألاظاط .

 الفلضفة والضىصيىلىجيا :-2

ًان ًكخهش ئلى اإلاكاهيم  مدرصة فراهكفىرتالجيل ألاُو مً ال ؼَ أن 

و  Weberفيبرالعىظيىلىحيت الهاةمت غلى الكػل و الخكاغل مشلما هى ألامش غىذ 

س herbet meadميد
ّ
غليهم سؤٍت الػالم بىلىح ، ولعذ هزا المػل وئغادة لزا حػز

ت الىهذًت ظيدعلح هابشماظبأخذر الىظاةل وألادواث مً  ججذًذ و جدعحن الىظٍش

ؼة
ّ
ليت  Witgensteinفىجشحينلذي  Langagephilosophieفلضفة الل و مً جأٍو

و مً Parsonstalcottلذي جالٍىث باسوعىهض  هظرية الىظمو مً  Gadamerػادامير

ليىىلو هابشماط لخدهيو ماعجض بياجيهىكىلبرغغلم الىكغ اإلاػشفي و ألاخالقي لذي 

غىه أظالقه في قهم الػالناث الخزواجيت لٍي ًهكض بالخدليل العىظيىلىجي  مً 

ي جكاغلي مىخج  بذأ الحذًث غً غهل حذًذ ،غهل خًش اث ئلى الخزواث ٍو
ّ
الز

، غهل ًٌبذ ال كػل ألاداحي و ٌػمل غلى وشده مً إلاكاهيم ؾابذ غً الجيل ألاُو

مجاُ  الخىاـل ليػىد ئلى بيخه و ًدل مدله الكػل الخىاـلي الهاةم غلى اللؿت التي 

جىقش لىا " معاقت جهيمها بييىا و بحن ألاؼياء يما جديذ ظامػا ًخخز مىنل اإلاىاقهت 

ًا ن غلى أو الشقن ججاه ما ًهىله اإلاخٍلم و الىديجت ئرا ما خالل اإلاخٍلم العامؼ 

ذا مً ألادلت إلنىاع العامؼ بىحهت هظشه وما حػىيه الىبيػت  اإلاخٍلم أن ًهذم مٍض

ل ئلى الخىاقو  الخبادليت التي حعم هزه اإلاهخمياث هى أن الهذسة غلى الخـى

. قالكػل الخىاـلي غىذ هابشماط (14)ؤلاوعاوي ئهما هي مخأـلت في الكػل الخىاـلي"

ىه مً ًهىم غلى الخماًل بحن ما هى 
ّ
ناةم و بحن ما ًمًٌ أن ًهىم و هزا ما ًمٌ
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ت الكػل  ت الىهذًت ، ومً زم جخطح لىا هظٍش اإلاداقظت غلى الىابؼ الىهذي في الىظٍش

خه التي  التي جهىم  غلى أن الػالناث ؤلاحخماغيت  الخىاـلي غىذ هابشماط وسٍؤ

ػاث ًجب أن جهىم غلى دسحت ؤلاجكام الخىاـلي و هزا ما لم جبلؿه اإلاجخم

. لهذجدُى  خىاـليت جخػشك ئلى حؽىهاث خاسحيتالؿشبيت،خيث ألاقػاُ ال

هابشماط مً اهخماةه إلاذسظت قشاهٌكىسث مدؽبػا بكٌشها و مخأزشا بمىىلهاتها ئلى 

هانذ لها مً الذسحت ألاولى ،خيث والها ههذه ؼانها في رلَ ؼأن اإلاذاسط و 

ه أو جخكيل مً خذة ههذه اإلازاهب ألاخشي و لم حعخكيذ ختى مً بػن مجامالج

ًان ٌػخبر سجاله مػها سجاُ غاةلي ،  ٌيت التى  مشلما قػله مؼ الكلعكاث ألامٍش

وهزا ما أغلىه في يخابه الخىاب الكلعكي للحذازت "هزا و لهذ اوؽؿلذ مذسظت 

قشاهٌكىسث يشحرا بمفحر الكشد في ظل الػهالهيت التى ئسجبىذ بمؽشوع العيىشة 

الخظىا أنها غهالهيت ظيىشة غلى الىبيػت و ؤلاوعان مػا و  العياظيت، و رلَ أهىا

هزا ما ًدذر اليىم في اإلاجخمػاث اإلاخهذمت ـىاغيا بىاظىت اإلاإظعاث العياظيت 

وغلى سأظها الذولت بديث في ؼٍلها ألاداحي ئمتزحذ أخحرا مؼ العلىت مخخليت غً 

ذه هابشماط مً بشهامج الى . (15)نىتها الىهذًت " ت الىهذًت هى ئّن ما ًٍش أن ظٍش

تها إلاىانمت الخىىس  خٌػىيها قـش
ّ
خه و إلاإظعيها الال يما ٌععى مً خالُ هظٍش

خ التي ظهشث  الىهذًت في مجاُ العىظيىلىحيا ئلى جخليفها مً غبئ قلعكاث الخاٍس

، قالعىظيىلىحيا غىذ هىركهايمرو  ألدورهىبفىسة قاضحت في ألاغماُ اإلاخأخشة 

خ لزلَ ساح ًضاوج بحن هابشماط أداة إلظترحاغال ت الىهذًت مً قلعكت الخاٍس ىظٍش

غلم ؤلاحخماع و الكلعكت ، و الخكٌحر الكلعكي خعبه ًضّود غلم ؤلاحخماع بالخىليذ 

الىهذي خُى راجه و مً زم جىبيهاجه الكػليت للعىظىلىحيا ًٍىن لها ألازش 

نفت و ؤلاًجابي، قػلم ؤلاحخماع باإلغخماد غلى راجه قهي جٍىن قػاليخه ها

باإلغخمادغلى الكلعكت جخطح سهاهاجه و ـالخياجه و خذوده، قهى بداحت ئلى 

ت الىهذًت ليخمًٌ مً بلىؽ أهذاقه اإلاخمشلت في الدعليم بدىىع أؼٍاُ الػهل .  الىظٍش

لم ًخم دقػت واخذة بل جىلب وهزا ؤلادماج الحاـل بحن الكلعكت و غلم ؤلاحخماع 

ل خيث هالخ غذًذةمشاخل  ي و جهلق الكاـل بحن الكٌش الكلعكظ و ـبر وٍى

ا.ؼيأ قؽيألذي مذسظت قشاهٌكىسث الكٌش العىظيىلىجي 

ٌيت  اجدُى مهش اإلاذسظت ال غىذما يدؽل ى الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

أصحاب هزه اإلاذسظت مجخمػا حذًذا ناةم غلى مبادب ئنخفادًت و بالخفىؿ 
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حل أقٍاسهم واغمالهم  لزلَ ئظخدىرث الشأظماليت غلى ،Capitalisme الشأظماليت

ليظهش هزا الدؽاؤم  فراهكفىرتئلى   1141حؽاؤمهم لذي غىدتهم غام  ومً زم ّ

خيث ظاد  1141الزي ـذس غام  هىركهايمرو  جداللحىىيرألدورهىحلّيا في يخاب 

ت و أنهما ال ًخشحان غً  ؤلاغخهاد  أن الػلم و الخهىيت ًخذمان خاحاث البؽٍش

 أدورهىالػهالهيت ومىه جدىلذ الػهالهيت ئلى أداة للعيىشة و الهيمىت بدعب حػبحر 

ش قخدىلذ  هىركهايمرو  الرأصمالية مما أدي ئلى قهم غٌس ي لػمليت الخىٍى

وأخٌمذ  dominatoinهيمىةئلى أداة   unstrumentaleCapitalismeالصىاعية

ش ؤلاوعان أّدث ئلى  ت بخدٍش نبمتها غلى ؤلاوعان قبذُ أن جهىم  الػمليت ألاهىاٍس

الزي ٌػني  raison instrumentaleعقل أداجيخمىغه الٌلي للىبيػت في ؼٍل 

 ًاإلاادة الجامذة أـبذ  خيثـبذ له وبيػت زاهيت أن الػالم ؤلاحخماعي أغىذ ههاده 

ًاجىا غً أقػالىا خاسجبل للخؿيحر و ؾحر نا حٌم و هزا الدؽاؤم اإلاخمشل في الوظلى

ش  في غملهما اإلاخػلو  أدورهىو  هىركهايمرجمحز به ًل مً  والزيالعلبي غلى الخىٍى

هى ما ظيػمل هابشماط غلى الخخكيل مً delumièresDialektike"جداللحىىير"ب

ا.خذجه

 : الفلضفة والحعقيل إلاجحماعي-3

غلى الػهالهيت و الخػهيل ؤلاحخماعي هى الزي  مذسظت قشاهٌكىسثئن جشيحز 

ت ئلى ا ناد مذسظت قشاهٌكىسث ًاالبيعخمىلىحيا الىظٍش لخفذي للهماًا اإلاجشدة 

للمػشقت و قلعكت اللؿتوهزا ما ٌػني أن الػهالهيت مىحهت للمجخمؼ بؿيت ئـالخه 

ت ، وهزا  مً أمشاله و حؽىهاجه التي جفيبه حّشاء اإلاماسظت  الامشاالىظٍش

الخيت و ظيلت  امً هضغته هاللػمل غلى ئـالح هزا الىلؼ مخخزةناد الىهذًت ؤلـا

الح بؽٍل صحيذ و ظليم و جٍىن هخاةجه مشمشة و اًجابيت  لخدهيو رلَ وليخم ؤلـا

ًجب ان ًٍىن مصحىب" بالشؾبت غلى ؤلاهكخاح غلى الػلىم ؤلاحخماغيت ،وليغ 

خ الكً و ألادب و الػلىم قهي غلى ؤلانخفاد بل أً ما غلى غلم الىكغ و غلى جاٍس

ألاظاظيت ئلى  مذسظت قشاهٌكىسثوتهذف ئخذي أقٍاس   (16)العياظيت و الهاهىهيت"

ه غمليت الخكاغل و  الٌؽل غً الىظيلت التى بمىحها جهىم البنى ؤلاحخماغيت بدؽٍى

جشحر قيها ؤلالىشاب،  ئر أن ظىء الكهم  واسد بحن البؽش يما ًمًٌ خذاغهم و 

 مً 
ّ

ه بدعب هابشماط الًمًٌ أن ًكهم  ئال جمليلهم بؽٍل مىظم و هزا الدؽٍى

ىحرها غلى قهم  Hermeneutiqueفالهرمىهيطيقا،  Gadamerػاداميرخالُ أغماُ 
ُ
ج
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ما ًهىله البؽش و ما ًكٌش به و غالنت رلَ بأقػالهم، قهي مً الػلىم الىهذًت 

ه الهاةم في الخكاغل و  الهاةمت غلى" مفلحت الخدشس جشمي ئلى الٌؽل غً الدؽٍى

ا. (17)الخىاـل و ئـالخه"

شي أن الػالنت بحن ًذغى هابشماط الى الخدشس مً قلعكت الىعي التي ج

هت ًجػلىا أظحري  اللؿت و الكػل يػالنت الزاث و اإلاىلىع  وقهم الػالم بهزه الىٍش

الػهل ألاداحي، قالػهالهيت مىحىدة في لؿخىا راتها و هي حعخلضم وعها ئحخماغيا 

بل  dominatoinالهيمىةخذا، هذقها ليغ ؽمل الجميؼ و ال ٌعدبػذ أدًمهشاويا ٌ

ُى ئلى الخكاهم، قاللؿت هي الىظيلت التي ًدّىُ بىاظىتها البؽش بيئتهم لىحىد  الـى

أن الشأظماليت الحذًشت جخمحز "بهيمىت  هابرماشمفلحتهم الػمليت. ولهذ الخظ 

الذولت غلى ؤلانخفاد و غلى اإلاجاالث ألاخشي للحياة ؤلاحخماغيت ، و لم ٌػذ ًىظش ئلى 

اسها مجاال للىهاػ بل باغخباسها مؽٌالث جهىيت جدل ؼإون الحياة الػامت باغخب

لذ غهلىت (18)بىاظىت خبراء ٌعخخذمىن في غملهم غهالهيت أداجيت " .  لهذ ـو

ن الٌمبيىجش  الهشاساث اإلاترجبت غً جذخل الذولت في الؽأن الػام ئلى خذ جكٍى

دبػاد  جلَ للهيام بهزا الذوس بذال مً الخىظيماث ؤلاحخماغيت ألامش الزي أدي ئلى اظ

الهشاساث مً مجاُ اإلاىانؽاث الػامت جماما ،هزا الىلؼ لم ٌػذ غلم الانخفاد و 

ً غلى لزا حػخبر  قهمه و قَ مالباظاجه ووالظيمه ، غلم الاحخماع اإلااسيعيحن نادٍس

ت  ت مىكخدت غلى مباخث قلعكيت و غلميت مخخلكت  مذسظت قشاهٌكىسثهظٍش هظٍش

االػالناث ؤلاحخماغيت.  و جدليل  تهذف ئلى قهم اإلاجخمؼ

ت يكٌش  ج مً الشؤي الكٌٍش ل هابشماط مً خالُ ئدخاله إلاٍض  فحجشحينولهذ جـى

ً مً هىابـ الكٌش داخل الكلعكت التى تهخم  أوصحيىىآبلو  ػاداميرو قٌش  و آخٍش

بفىسة ههذًت وجلغي ؤلاسر الٍاهىي و الهيجلي و اإلااسيس ي ئلى سؤٍت قلعكيت حذًذة و 

ذ أن جأخز وبيػت غلم  خذًشت، خيث ًمؼ ألُو مشة قلعكت جدؽىم للؽمىليت . جٍش

امػاـش و خذاسي دون هكي نابليت الخىأ التي جالصمها .

ًجب أن ًٍىن مىّحه هدى جدهيو ؤلاهذماج  ىظيىلىجيئن الىهذ الع

ل ما ٌػيو هزا اإلابخغى و الزي ًيبغي أن ًىىلو مً الىحىد ؤلاحخماعي  ؤلاحخماعي ًو

و يزلَ ؤلانخفاد ؤلاحخماعي، وفي هزا ًهُى هابشماط" قالىحىد ؤلاحخماعي الخّحر و 

ت ويلت ؤلانخفاد ؤلاحخماعي أـبدا باليعبت لي اإلاىلىع الشاوي في اوؽؿ االحي الكٌٍش

خياحي قخّضان الػىل اإلاهّىُ الزي اهكجش في الىفل ألاّوُ للهشن اإلااض ي ليغ له 
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و هزا الىحىد ؤلاحخماعي و ؤلانخفادي جىلب ئغذاد مىهج خاؿ به لهزا  (19)مشيل"

ت للمجخمؼ خيث جىىس هزا اإلاىهج  ئغخمذ هابشماط غلى مىهج ظىظيىلىجي يىظٍش

 logique des sciensesمىطق العلىماإلجحماعيةبالزيش  في أغماله اإلاخأخشة هخق

sociales ت الكػل الخىاـلي خيث   théorie de l’agir communicationnelو هظٍش

و الىهمانو  ماركضباروضىهسو  دوركايميباس العىظيىلىححن مشل  هابرماشخاوس 

ذسجه غلى بذا ئهخمام هابشماط باإلاىهج الػلمي لػلم ؤلاحخماع في خل ألاصماث و ن

ذ اإلاشلياث التى أقشصتها الحذازت وهزا ما غّبر غىه ألاظخار مدّمذ  حشخيفها و ـس

ًان الكيلعىف بدذًشت هى وبيب الحماسة قان العىظيىلجي  ألاؼهب بهىله " قارا 

و لهذ  (21)غىذ هابشماط هى وبيب اإلاجخمؼ الحذًث الهادس غلى حشخيق أمشاله " 

الىظرية الىقديةملدرصة في الٌشحر مً أوشوخاجه ئغادة ـياؾت  هابرماشخاُو 

خيت و  ماركطو حػذًلها جماما مشلما قػل مؼ  فراهكىفرت في ئغادة بىاء اإلاادًت الخاٍس

في الػهالهيت ، و رلَ مً أحل ئبشاص ويؽل العلىت التى  ماكط فيبريزا مؼ 

ًاهذ غهلىت اإلا جخمؼ جشجبي بخهذم جماسظها الخٌىىلىحيا غلى ؤلاوعان، قارا 

اإلاإظعاث الػلميت و الخٌىىلىحيت قػليىا الحزس مما نذ جماسظه هزه اإلاإظعاث 

مً ظلىت غلى الاوعان لزا ًمػىا هابشماط امام هىغحن مً العلىت، الاولى 

نمػيت والشاهيت جدشسٍت ،قالعلىت وما ًترجب غنها مً غىل و نهش هي التي ًخىحب 

ال  لهابرماشي ًمًٌ اغخباس أن زمت نذسة مىظىغيت وبالخالججاههاًفّىب الىهذ ان 

و ال ؼَ أن هزه الهذسة جٌمً في ايدؽاقه ما عجضث غىه الٌؽل غنها بذ مً 

اث في  راتها خيث ٌعخكيذ منها أيثر مما حعخكيذه هي مً هكعها خذ هزه الىظٍش

ت  و .ًهُى هابشماط "ئن اغادة البىاء حػني في العيام الزي يهمىا أن هكٌَ الىظٍش

نها في ؼٍل حذًذ مً أحل الخمًٌ مً بلىؽ الهذف الزي سظمخه .ئنها  أن وػيذ جٍٍى

ت ًجب أن جٍىن مشاحػاث خُى غذة ههاه يما أن  الفىسة الػادًت إلاػالجت هظٍش

ت لم حعدىكذ بػذ ييل ظيػيذ هابشماط ارن بىاءاإلاادًت (21" )وانتها الخدكحًز

خيت ت الخىاـل ؟ *الخاٍس ا.في لىء هظٍش

كها الػذًذ  بعدماركطلهذ ججلى هزا البىاء  في يخابه   ،هزه الػمليت ـو

مً الهشاء باإلههالب والشقن لترار الجيل ألاُو إلاذسظت قشاهٌكىسث و لػل هزا 

الخشوج لهابشماط ظيمٌىه مً الخكشؽ أو الخدشس إلاىاحهت أولئَ الزًً هاحمى 

ها ومً زم ظيٍىن الػهل أه م نميت للىهذ و رلَ الػهل بحجت ههذ اإلايخاقحًز
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باغادة بىاءه والبدث له غً دوس ووظيكت حذًذة  جخخلل غً جلَ التي سظمها 

هي و  الشواد ألاواةل إلاذسظت قشاهٌكىسث ،أي البذ مً ئًجاد بذًل للػهل اإلايخاقحًز

خاـت بػذ أن بعىذ البراؾامخيت و الىلػيت و الكلعكت الخدليليت ظيىشتها غلى 

الخخلي غً الػهل و الػهالهيت يمكاهيم أظاظيت و غلى  الكٌش ألاوسوبي ،أًً جم

الػٌغ مً رلَ ظيجذ هابشماط ظياناث أخشي ًظهش قيها الػهل و جخدهو 

الػهالهيت و مً زم والدة مكاهيم غهالهيت حذًذة مشل مكهىم 

...... الخ و الخيي الشابي بحن هزه اإلاكاهيم الىقاظ، العاملاملعيش،الحىاصاللحىار

للؿت هي الػهل خيث ًدذر في اًىاسهاالخىاـل ؤلاحخماعي وهزه  قا ،هي اللؿت

اإلاكاهيم التي ًىىىي غليها الخىاـل  هي مكاهيم غهالهيت، مما ٌػني  بػذ هزا 

ها و نهاًت قلعكت الىعي و ًل  ؤلايدؽاف الجذًذ ظىي ؤلاغالن غً نهاًت اإلايخاقحًز

ًاهي .    ا                                                 الكلعكاث التي جهىم غلى الػهل الخالق يكلعكت 

ًان هابشماط نذ حعاءُ في يخابه  غً قاةذة  ملحات فلضفية و صياصيةئرا 

؟   ًدعاءُ غً قاةذة اإلااسيعيت الىظرية و الحطبيقالكلعكت ؟ قاهه في يخابه 

لهذ غٌل في هزا الٌخاب غلى ئبشاص مذي جأزحر الجاهب ؤلانخفادي غلى اإلاخؿحراث 

ؤلاحخماغيت و العياظيت في الػالم  الؿشبي، يما حعاءُ غً نذسة الكلعكت 

ؤلاحخماغيت غلى قهم اإلاػمالث العياظيت و ؤلاحخماغيت. و لإلحابت غً هزا 

هت يشوهىلىحيت ًدبؼ معاسا هابرماشالعإاُ ساح  الكٌش الكلعكي مىز  و بىٍش

و ئلى ؾاًت الاججاهاث اإلاػاـشة التى اهبشهذ مً  اإلااسيعيت و اإلازاهب ؤلاؾٍش

التى حؽٍل اإلادىس ألاظاس ي لٌخاب  كاهطو  كهيجلالكلعكيت اإلاػاـشة الٌبري 

مً أحل ايدؽاف الىابؼ الىهذي للماسيعيت ورلَ بمهاسهتها  الىظرية و الحطبيق

بالخفىؿ الهيجيليت، و لػل ظعي هابشماط  و سبىها بالكلعكاث ألاخشي وا

اليدؽاف الىانت الىهذًت داخل اإلااسيعيت ٌػىد ئلى اجفاُ اإلااسيعيت الّذاةم 

 أن ؤلاؼٍاُ الحهيهي الزي ٌععى 
ّ

خ ئال بالكلعكت ؤلاحخماغيت و قلعكت الخاٍس

ل اإلاكاهيم و  هابشماط لإلحابت غىه مً خالُ هزا الٌخاب ييل ًمًٌ جدٍى

ت ئلى مماسظت و جىبيو ؟ وما ًهفذه هابشماط هى اإلاكهىم ألاظاس ي ألاقٍاس الىظ ٍش

ت و الخدشس ، بديث ًجب أن ًخدُى  هزا الحلم  في الكلعكت وهى  مكهىم  الحٍش

ل في  جدشس ؤلاوعان و اوػخانه ئلى وانؼ
ّ
ت، اإلاخمش  ملمىط و ليغ مجّشد خالت وىباٍو

ظريةقاؼٍاليت 
ّ
لذي هابشماط بل هي ؾاًت ليعذ ئؼٍاليت حذًذة  الحطبيقو  الى



 

099 
 

امليدان نذًمت هجذ ئسهاـاتها في أولى خىىاث البدث لذًه التي جمشلذ في غمله 

، ار أهىا هٌدؽل هابشماط في هزا الػمل الكيلعىف والعىظيىلىجي مػا، العام

قهى ٌععى ئلى قخذ الكلعكت غلى مهاسباث غذًذة منها العيىظيىلىحيا و 

...الخ. ئن ئغادة البىاء التي ؼٍلذ اإلادىس ألاظاس ي ؤلانخفاد و العياظت و الهاهىنا

لبرامج هابشماط الىهذًت ظىاءا ما حػلو منها بالعىظيىلىحيا أو بالكلعكت أو 

ت العياظيت لم جهخفش غلى ئغادة حؽٌيل و بىاء  باللؿت و الخىاـل أو الىظٍش

اث ألاخشا ًاهذ مدىس ههاػ و سجاُ مػه الىظٍش ا.      اهكعهل والذ مىانكه بي التى 

ت الىهذًت يما  ش الػهالهيت مً  مذسظت قشاهٌكىسثماسظها جئن الىظٍش جداُو جدٍش

أغاد هابشماط  ولهذظلىان اإلاىلو و مداسبت ؤلاًذًىلىحيا و ألاهظمت الؽمىليت ،

خ مً أحل ئغادة بىاء الخكٌحر  كاهطو  ماركطنشاءة ًل مً  غبر قلعكت الخاٍس

 ورلَ بالجمؼ بحن 
ً
 حذًذا

ً
.قهابشماط ًىسٍث الحطبيقو  املمارصةالكلعكي بىاءا

ؼشعي إلاذسظت قشاهٌكىسث و مىخمي ئليها و مخخلل غنها في هكغ الىنذ خاُو 

شها وجأـيلها  ، مخجاوصا  ئغادة الىظش في أهم نماًاها ، ورلَ مً أحل جىٍى

خه الىهذًت الخىاأخى ذ  أن جٍىن هظٍش ـليت مىكفلت غً ائها وغيىبها ،قهى ال ًٍش

ذها  باخماع الػلم و الىانؼ بل ًٍش
ّ
ى ئال

ّ
أن جٍىن  مماسظت وجىبيو وهزا لً ًخأح

الخٌىىلىحيا للشنابت الػامت و مىه ًمٌىىا   الهُى اهه ٌععى للشبي بحن  بحن 

ه ًمّحز بحن هىغ
ّ
ًشجبي   بالؽَ و  حيذمً الػهل، غهل حن الهُى و اإلاماسظت ،أله

و غهل  ويزا الهمؼ  و الخدشس و هى ٌػاوي مً ؤلاظدبػاد و التهميؾ الىهذ والخكٌحر 

وهزا الػهل ًخخكي وساء الخهىيت، و نىاهحن  الػهل ألاداحي ًخمشل في و  ظلبي 

مؼ و ّما أّدي ئلى جضاًذ أظاليب  الهالّعىم هي التي جدٌم خياة البؽش قيه م

ٍل مً الىظام العياس ي و ؤلاحخماعي و ألاخالقي و ق. ؾتراب في الػفش اإلاػاـشؤلاا

اإلازاهب الكلعكيت أخزث خّفتها مً الىهذ و بهي الػلم بمىأي غىه ، خيث 

حػامل مػه اإلاكٌشون و الػلماء بىىع مً الهذاظت مما خاُ دون ههذه و هزا ما 

دص ي هابشماط في هزا الفذد غمل  ًُ ظيٍىن له غىانب وخيمت غلى الاوعان ، و 

خيث  أزمة العلىم ألاوربيةفي  إدمىهد هىصرل هىعي رلَ الزي نام به  حاد وا

الخظ هزا ألاخحر أن الػلىم جذعي اإلاىلىغيت و هزا ؾحر صحيذ في اغخهاده ئر 

ذه هابشماط  ٌعخديل أن ًخجشد الػلم  مً بػن اإلافالح .هزا الخدُى الزي ًٍش

ح  بها أن جىضفي مجاُ الىهذ ظيىػٌغ غلى دوس الكلعكت خيث لم ٌػذ مً واح
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آخش وأخذر  حعاًشاغلى الكلعكت أن ييل ًجب أن ًٍىن الػالم ، بل 

 جلَ اإلاخػلهت بالؤلا
ً
ػلىم الىبيػت ، يدؽاقاث الحاـلت في مخخلل الػلىم ظىاءا

ًاهذ الكلعكت ههذًت قان الىانؼ لم ٌػذهى ػلىم الشوح .جلَ اإلاخػلهت ب واأ و إلاا 

ذاث الؿا ممت التي جىذط بحن الىعي الزاحي الزي جماسط لذه بل"ـاسث الخجٍش

شجٌض غلى نشاءة حذًذة قالخىحه الجذًذ ً  (22)و الػهل الزي ـاس مىلىغيا " 

للكلعكت ؤلاحخماغيت الؿشبيت ،قهي جشي أهه ًيبغي للكٌش الشاهً أن ًٍىن قٌش 

له ئلى مجخمؼ  ئخخالفي يما ًيبغي أن ًٍىن الخكٌحر خُى اإلاجخمؼ الحالش و جدٍى

 غبر 
ّ

الخىاـل بحن الػهل  خلو وئًجاد هىع مًأيثر مشوهت و جىىغا و هزا لً ًخم ئال

اث اإلاػشقيت سة لذ ًل  الشىاو الػالم و  ت. الهاةمت غلى ؤلاظدبػاد اإلاشيٍض و الػىفٍش

و هي  غىذ مذسظت قشاهٌكىسثوهىاى معألت أخشًخٌدس ي أهميت يبحرة لذي الىهذ 

معألت اإلاػشقت خيث حععى ئلى جأظيغ ابعخمىلىحيا ههذًت لخدذًذ مجاالث 

ًاه ذ أم غمليت، و الػلىم و اإلاػاسف و اإلافالح الٍامىت وساء ًل مػشقت  غلميت 

اتها و ججىب الىمىرج  رلَ ختى ًخم الخميحز بحن الػلىم و غذم الخلي بحن معخٍى

للمفالح الٍامىت وساء  ابىهذه ذالىاخذ الزي ًىبؼ الجزغت الىلػيت ، لزا جىحه

ليت مؼ ميله ئلى اإلافلحت الخدشسٍت  االػلىم الىبيػيت و الشوخيت و الػلـىم الخأٍو

 داخل الكػل الٍامىت وساء الػلىم ال
ّ

ىهذًت " قهزه اإلافلحت ال جٍىن وؽىت ئال

الىهذي الزي ٌػشي اإلافالح اإلاخدشيت لألوؽىت التى حعمذ بها المؿىه 

ا(23)اإلاإظعيت ، وجىحه ئيدؽاف أؼٍاُ هزه المؿىه هدى الخدشس " 

 خاثمة:

أي للكلعكت أن جإزش غلى اإلاجخمؼ ؟ وا ئلى أي مذي ًمًٌوفي ألاخحر ًمٌىىا الدعاُؤ 

ا؟ داخل اإلاجخمؼ  لكػل الخكلعل حػىيه مذسظت قشاهٌكىسثدوس 

ا هابشماط مذسظت قشاهٌكىسث غمىما وفي جفىس ئن الكلعكت في جفىس  خفـى

ًاهذ جإدًه  مىالبت أن جلػب دوس حذًذ في اإلاجخمؼ اإلاػاـش ًخخلل غً رلَ الزي 

خ بحن الخالؿ )اليىه ان ( و خذمت ظابها ، و هي التى  ماقخأث جخأسجح غبر الخاٍس

هىث ) الػفش الىظيي ( و اإلاماسظت الشىسٍت )الػفش الحذًث( قهي اليىم 
ّ
الال

و رلَ مً خالُ مػشقت léspace publicالفضاء العمىميمىالبت بخذمت 

 الكيلعىف هكعه لذوسه  في الػفش الشاهً ألهه بكهم  دوسه هكهم دوس الكلعكت.
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لىهذًت للكٌش الػلمي جٌمً الىظيكت الجذًذة للكلعكت في اإلاماسظت ا

ذه هابشماط في يخابه 
ّ
بهىله " ئن  ملحات فلضفية وصياصيةاإلامىلىع و هزا ما ًإي

ههذ الكٌش ألاداحي ًمًٌ أن ٌعخخذم بالكػل يمكخاح لىهذ ؤلاًذًىلىحيا و لخكعحر 

يما ًهُى في ( 24)ألاغمام اإلاإهلت إلاىاحهت أًت غمليت ممىلىغت لىحىدها الكاظذ " 

ًان مً اإلامًٌ أن جىحذ قلعكت ًمٌنها أن جىنل اظخمشاس وشح  هكغ العيام " ئرا 

ت للػلم   قلعكت ال غلمٍى
ّ
ظإاُ ما الكاةذة مً الكلعكت قال ًمًٌ أن جٍىن آلان ئال

و هزا ٌػني أن الكلعكت التي تهخم باإلاجشد و باإلازاهب و ألاوعام الٌبري لم  (25)" 

،أما الكلعكت اإلاىحىدة و التي لها مٍاهتها في الػفش الشاهً قهي  ٌػذ لها وحىد اليىم

التى بامٍانها الهيام بمهام ظياظيت ، قمعخهبل الكٌش معألت جخق اإلاماسظت 

ل و ئغادة ئهخاج الػالم اإلاػاػ وهزا ما  العياظيت ، يما أنها قلعكت جخق الخأٍو

لي ًمٌنها أن جخىحه ًإيذ غليه هابشماط بهىله " قالكلعكت و في اواس دوسها  الخأٍو

هدى الػالم اإلاػيؾ و أن جدحن غالنتها مؼ الٍليت و هزا ما ظيجػلها حعاهم في 

ت و  َ ألاليت الشابخت اإلاشجبىت باألداجيت اإلاػشقيت و اإلاماسظت ألاخالنيت و الخػبحًر جدٍش

ش للكلعكت دون ؤلاهخمام باإلاهاسبت  (26)الجماليت "  قاألمش ًخػلو بىظيكت جدٍش

بذو أّن هابشماط مً خالُ ئغىاءه هزه الىظيكت اإلا جعجميت و الذالليت الػهيمت، ٍو

هي                            الجذًذة للكلعكت ٌععى ئلى جفكيت الحعاب مؼ الترار اإلايخاقحًز

و الجزغت الىلػيت ، لزا ًىلو هابشماط غلى الكلعكت الجذًذة  بكلعكت ما بػذ 

ها . ااإلايخاقحًز

ل  ئن الكلعكاث ئلى  الىظريةالحذًشت و اإلاػاـشة بهيذ غاحضة غلى جدٍى

ًاهي ألاخالنيت ئلى قلعكت هيذؾش  ثطبيق خيت ئلى قلعكت  قمً قلعكت هيجل الخاٍس

ها ئظخمشث الكلعكت خاملت إلافحر الػالم غلى يخكيها لزا ًجب  ٌت للميخاقحًز
ّ
اإلاكٌ

مىنل خاسط اإلاػبذ الخخلي غً فىسها الجذًذ للػالم و لإلوعان غليها في ئًىاس ج

ورلَ باإلحتهاد لخىليذ لتربي الفلت باإلاجخمؼ بالخىحه هدى غالم الحياة  جبذأو 

ألاظغ الػهليت للمػشقت و للؿت و الكػل قخىخشه في الخػاون مؼ الػلىم ألاخشي 

مخخليت غً اظخػالءها و ادغاءاتها اإلاتزمخت قخيخهل مً غلم آلخش لخيخج الخىاب جلى 

اآلاخش و جترحم 
ُ
" جبهى يما الػلىم خشي ،قالكلعكت ًجب أن اإلاػشقت مً لؿت ئلى أ

مىحهت ججاه معاةل الحهيهت لٌنها غلى  خالف الػلىم جهيم غالنت داخليت مؼ 

 مً مىظىسها الخاؿ 
ً
معاةل اإلاػياس بالحو و ألاخالم و الكً و هي جخكدق ئهىالنا
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ب الجماليت جدخكظ و الخهييمىباهخشاوها في معاةل الػذالت و الزوم و الخجاسا

ذة غلى ؤلاهخهاُ مً خىاب ألخش "  خاـت في ظل الدؽدذ  (27)لىكعها بالهذسة الكٍش

الزي ٌػشقه الػالم اإلاػاـش مىز قترة الدعػييياث مً جىانماث زهاقيت بحن الؿشب 

ت ما ًكخذ اإلاجاُ  ىليت و يزلَ بحن الؿشب و الخهاليذ آلاظيٍى و الخياساث ألـا

في سب ومً زم ًٍىن دوسها مشؾىب قيه تها ، لخػمل دوس اإلاهاللكلعكت إلهتهاص قـش

ا.الجىاهبمً ًل الػىل و الههش و الهمؼ الكشد و الجماغت قيه ظلماث  جداـشاونذ 
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 في فكر نيتشه جمالية الفن وثقافة الالعقالنية

  د. رباني الحاجإشراف  -             طالبة دكتىراه -رمين فتيحةك

 جامعة معسكر                               ثلمسان  جامعة

 امللخص:

خُت  الجزوس جدلُل بلى  هُدشه جؿشق  ُمت وؤبػاد بهذف البدث غً كللفً الخاٍس

خُتاإلاماسظت  لُخطح لذًه ؤن الفً كذ  ،الجمالُت غبر مخخلف الػطىس الخاٍس

ت حعببذ فيها الػذمُت  حػشع الهخياظت في فػاء  التي ؤدسحذ الفً كٍى

ًفخلش بلى فػل ؤلاسادة والشؾبت جإظِغ فً آلي وؤداحي بلى  ؤدي ما ورلً ،الػلالهُت

بحن الفىان واإلاخزوق لألزش والاشتران في الخجشبت الجمالُت  وجدلُم فػل مػاٌشتها 

البدث غً اإلاالمذ ألاضُلت والؿبُػُت للفً الفني، ألامش الزي كاد هُدشه بلى 

لُجذها في الشلافت التراحُذًت الُىهاهُت اإلادافظت غلى بػذ ألاظؿىسة 

ىظُت  .وألابىلىهُت الذًىهحًز

 ؤلاسادة; الػلالهُت ; الػذمُت ; الخجشبت الجمالُت  ; الفً  الكلمات املفتاحية:

Abstract: 
Nietzsche discusses his extensive study of art, to explore its historical roots in 

order to search for the value and dimensions of aesthetic practice across the 

various historical eras, it is clear to him that art has been subjected to a strong 

setback caused by western nihilism, which incorporated art into the space of 

rationality, this led to the establishment of artistic and mechanical art, lack of 

will desire and participation in the aesthetic experience, and achieve the act 

of living between the artist and recipient of the artistic impact which led 

Nietzsche to search for the original and natural features of art, to find it in the 

Greek tragedy culture preserve the dimensions of the myth of the Dionysian 

and the apollonian.  

Key word: The art; the esthetic experience; the nihilism; the rationality; the 

will of power. 
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 النص:

مػنى في مػشع دساظخه خٌى الفً ؤن ًىشف غً  ًداٌو هُدشه

خ اغخمذتها التي الخطىساث واللشاءاث   ،الفلعفي الفىش الخُاساث الجمالُت في جاٍس

ا غلى شهض  م   ،للفًالتي وغػتها مػشفت ؾبُػت ألابػاد والؿاًاث ورلً بهذف 

صادث مً  ما شهذجه مً اخخالفاثو  مػمىن الشلافت وجإزشها بظشوف الػطش

ُىهاوي التراحُذي الػطش ال وان غلُهكُمت الجماٌ الفني الزي  الفجىة بحن احعاع

 اإلاىظُلىوللفً  الجمالُت  ًخػلم باألشياٌالػطش الحذًث، وما ماهى واثً في و 

بلىؽ رسوة الحلُلت  لىهُدشه  مً ؤهم ألاشياٌ الفىُت اللادسة غ التي ًجذها 

ت فػالت  جشهض غلى مبادت اًلاغُت  ،الجمالُت الغلالهُت ليىنها جخمخؼ بألُاث حػبحًر

ذها ًيبغي فاإلاىظُلى في هظشه  جخإضل فيها وشىة الحُاة، مً خطاثظ  ججٍش

ث الخلفُاث الفشداهُت العلبُت اإلادعشبت مً بشازً الػذمُت الػلالهُت الهادثت را

مػشفت مً خالٌ  ألاظاظُت بشيالُدىاوغلى هزا ألاظاط جخدّذد  ،الحذًشت الؿشبُت

وجخلُطه  سظاء مػالم الفً الالغلالوي اإلاشجبـ بالحُاة مذي جمىً هُدشه مً ب

 ؟ذجهُّ مً اإلاػاًحر الػلالهُت ألاداجُت التي ك

 ثجربة الفن ومبدأ العقالنية املجردة:1-

افخػلها التي الخإزحراث بلى اظهاس لخجشبت الفً هُدشه مً خالٌ دساظخه  اهخذي

فه في فترة الحذازت ةؤظلىب الػلالهُت اإلاجشد
ّ
ه ظلبي وجخذًش آلي  مً وما خل جمٍى

حؿُحر في اجالف مػىاها الحلُلي و  ادعّببم الجمالُت ؤللى بظالله غلى ؤلاهخاحاث

ورلً  ،بخالال بلُمت اإلاػنى الجمالي للفً هُدشه ًشي فُههزا ما و  ،ؤهذافها

مً مدىسٍت  كطاء ؤلاوعان اة مبرمجت حعتهذف بدبلى ؤجدٌى الػلالهُت بعبب 

له بلى آلت حعخجُب  ،تهاالحُاة ومػاٌش لى باإلاأسب الزاجُت والاهلُاد ب لإلإلاامبخدٍى

ورلً  ،عاوي للمذاخل الخىىىلىحُت الػلماهُتوؾماءاث الاظتهالهُت والخػبذ ؤلاالا 

 الػلالهُتغلى  البدث الجُيُالىجي جؿبُم هُدشه بلىواضحا كاد دافػا  وان

اإلاىكف الفلعفي  ا غلىمشهض   لخبذؤ دساظخه مً الفلعفت الُىهاهُت  ،ومشحػُاتها

 ظلىب الجذٌمماسظخه أل للػلل و  بخطىص برغاهه اإلاؿلم ظلشاؽاه جبىّ الزي 

 ُّ اإلاجشدة اإلاىاهػت للػالم الظاهشي  ذ به وىظُلت لخدطُل اإلاػشفتالزي لم ًخل

اوي ػم مؼ واللؿُػت خذار هىباث الدشظيغلى ب اهؿىي دوسه ؤًػا بلفلـ، 

 1.ًتماد حمالُاثوما جدشبؼ به مً الحُاة 
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للخىلُب غً ملىت فالهّم الفلعفي الزي شؿل ظلشاؽ جمشل في ظػُه الحشِث 

الجىهش اإلاجّشد الزي غثر غلُه في الػلل وجدلُله لخطاثظ الشباث واإلاشالُت 

الالمخىاهُت التي جخػلم بإفم اإلالذط، وبالخالي فةن ملاضذ ظلشاؽ مً بدساج 

الفً في مجاٌ الػلالهُت، ًمُـ اللشام غً ؾمىخه بلى بخذار اوػشاج مىػؿف 

ىس ي الُىهاوي الزي نهاجي غً هضغت الفً الىاكعي التي  ؤشاد بها الاججاه الذًىهحًز

غ. -ظلشاؽ-اغخبره
ّ
 جطىسا ؾاسكا في  اإلاذو

عخمش هُدشه غلى غىء اللشاءة الجُيُالىحُت التي اجبػها لُػؼ الفىش  َو

الجمالي اإلاشالي الزي ؤظعه ؤفالؾىن جدذ مجهش الخدلُل الىلذي ليىهه اخخاس 

ا للفً الحس ي   ُ الزي ًخإضل منهله في مىىىهاث حمالُت مجّشدة مػاسغت ول

الحُاة، لزلً ًجذ فُلعىف اإلاؿشكت ؤن هىان فجىة واظػت بحن الجماٌ 

لي الزي ؤظغ له ؤفالؾىن، وبحن الجماٌ اإلاادي الزي جيىن مادجه  اإلاُخافحًز

،ففىشة الطشاع اللاثم غلى غذم الاغتراف بالفً الحس ي 2الخام مً سخم الحُاة

ي لترار التراحُذًا وجدمُل الشػشاء حىدت وافخػاٌ مىحت الدششرم والدشظ

الخإزحر العلبي وهلىظت غاؾفت الشػب الُىهاوي،ٌػخبر ظبُال ًدمي به ؤفالؾىن 

 3ألاخالق ألاسظخلشاؾُت مً خافت الخجاوصاث. 

وما ًمىً ؤلاشاسة بلُه بخطىص داء الخػطب للػلالهُت الزي ؤضِبذ به     

ؤلاخذازُاث ألاولى للطىاغت  الفلعفت الُىهاهُت، ًىشف هُدشه غً بضوؽ

خ الفىش الفلعفي وجخجزس  الػلالهُت للفً، لخخؿىس هزه الفىشة غبر مشاخل جاٍس

داخل الجزغت الشوماوعُت  التي ماسظذ جإزحرها في الفىش الؿشبي مً كبل الفالظفت 

لا الفً التي جّم الػمل بها  والفىاهحن، ليىنها ظاهمذ في ظهىس مىغىغُت مُخافحًز

لي لألشياٌ الفىُت لبلىؽ مػاهيها واًماءاتها، وماهالخظه هى إلكخدام  الحلل الخإٍو

ؤن الفُلعىف شىبنهاوس لم ًلخطش في دساظخه غلى حاهب الافطاح والاظخذالٌ 

ض غليها 
ّ
غلى ؤلاججاه الخإملي لذالالث ؤلاهخاحاث الفىُت، بل بن مهمت الخػبحر التي سه

ا يهذف بلى جدلُم وان مفادها اهدعاب الفً لطبؿت مػشفُت حػ ا واظػ 
 
ذ مىفز

ت الحػذ  لي اإلاخمشل في جبىؤ وحىد اإلاىحىد، هزه اإلاماسظت الخػبحًر الجاهب اإلاُخافحًز

ا في مشاجب الفىىن ومػاًحرها  لُا للفً بذلُل ؤن هىان جباًىا شاظػ  جؿبُلا جإٍو

 4غمً ملُاط الذاللت ألاهؿىلىحُت ألاظمى.
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الشوماوس ي ؤولى غىاًخه للزاث اإلاىحىدة وما ومً هزا اإلاىؿلم ًخطح ؤن الخُاس 

لي، هما ؤن الععي بلى بلىؽ اإلاىحىد  جبخؿُه مً ابذاع حمالي مػشفي مُخافحًز

للشػىس باألزش الفني، ٌػذ جشوٍػا ؾحر مباشش إلااشش الػلالهُت التي جملىذ الزاث 

 وؤغمشث خلُلت الػالم  الىاكعي اإلاىغىعي ووعُاهه.

ل واهـ في بؾاس وجدعؼ هزه الفجىة مؼ ما  رهب بلُه الفُلعىف اًماهٍى

دساظخه للجمالُت اإلاشالُت راث الجزوس الػللُت  اإلاػخمذة غلى كاهىن الخجشد 

 5والشمىلُت والخػالي وجمذًذ الهىة بحن مىغىع الجمالُت وغالم الحُاة الىاكػُت.

م الزي ؤفض ى بياهـ بلى وغؼ خـ نهاًت مبىش غلى  وبالخالي فةن الذافؼ اللٍى

بُت ك شاءجه الىلذًت ًىمً في جخلُظ مفهىم الجمُل مً البىاغث الخجٍش

اإلادعىظت، وألاهثر مً رلً اججه هُدشه بلى الخؿلؿل في حشؤة فىش واهـ التي 

ؤظلؿذ الىلذ في ؤدوى اإلاشاجب لخػلي غلُه اإلاىظىمت ألاخالكُت، وؤلاخاؾت 

ت ؤًػا غلى ؤلاوؿالق الياهؿي الجاف الزي ًخظ الحىم الجمالي  الىُدشٍى

 6واكخطاسه غلى اللبىع في باسة الخجّشد. 

لُت اإلاخػالُت والالمفىشة في  وفي ظل هزه اإلاىاكف الجمالُت اإلاُخافحًز

الجاهب الىاكعي اإلادعىط ًلخمغ هُدشه بزش دساظخه الخدلُلُت إلاػمىن 

اإلاىظُلى التي ظادث الػطش الحذًث، ؤؾالال إلادذودًت والخػثر في اللحاق بشهب 

ىط اإلاخملىت للىة الاًلاع الخإزحري،  ألاظلىب الىبحر اإلاخمشل في مىظُلى دًىهحًز

ورلً ًشحؼ بلى الػذًذ مً ألاظباب التي ًإحي في ملذمتها اهتهاج اإلاىظُلى هفغ 

اإلاىحى الزي خزا خزوه ؤظلىب الفً الباسووي الهادت، هما ؤن الاًداءاث راث 

ُلى الحذًشت حػلذ ؤوؿامها البػذ الذساماجُيي التي واهذ حعدىذ بليها اإلاىظ

وخّعها ؤلاًلاعي ًدىاكؼ بجفاء مؼ الخػبحر ؤلاًجابي والاخخفالي والفػل الىفاحي 

ذ لبىادس النهػت الؿشبُت.  7الزي ًىّىه غً ؤلاضالح واإلااٍّ

ومً هزا اإلاىؿلم اسجإي هُدشه غشوسة بًجاد بلعم ٌشفي مشع 

بعبب براغخه للخطىس  الػذمُت الزي جفاكمذ ؤغشاغه داخل الحػاسة الؿشبُت

العلبي اإلاىافي لػالم الحُاة، ختى الفً وؤشياله الجمالُت واإلاىظُلى بججه اججاها 

م بالالًلحن والٍضف في الحُاة، لهزا ضاؽ هُدشه خطاثظ الجمالُت 
ّ
ماوساثُا ٌعل

ذ غً هُان ؤلاوعان ألاغلى الفىان الزي ًمخلً خػىسه الفّػاٌ مً 
ّ
التي جخىل

عخه للحلُلت الجمالُت وجشظُخه لػامل اظخلاللُت راجه خالٌ كابلُت مالم
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هطىسة همؿُت باسصة، فالفً اإلاّخدذ بالىمـ الحس ي ًدشيل هشئٍت معخدذزت 

 جخملىها اللىة التي جإخز بها في معاس الحلُلت الجمالُت الػظُمت.

ىلىحُا اإلاؿبلت  التي ًلطذ بها   وغلى هزا ألاظاط ؤشاد هُدشه بىمىرج الفحًز

وضاٌ اليشاؽ الفني مؼ فُىىمُىىلىحُا اإلادعىط، ختى ٌعخؿُؼ الفً بخيام ؤ

لُت  خجىب ميامً اإلاشالُت اإلاُخافحًز ؤن ًدافظ غلى كاغذة وحىده اإلاادي اإلاخبذي ٍو

ب والجمىد في الفً  الؿشبي الحذًث. ِّ  8التي بػشذ الدع

 الفن والجمالية الالعقالنية:-2

إلاىاهؼ للػلالهُت الؿشبُت خزث فلعفت هُدشه خزو الخُاس الالغلالوي ا

التي اهلادث بلى هُمىت الخىىىلىحُا والخلىُت وحعبّبذ في جهجُنها وخشوحها غً 

ألاؾش اللاهىهُت الصحُدت، لهزا جىحب غلى هُدشه الػمل غلى هشف  مىاؾً 

الخلل اإلاىدششة داخل الػلالهُت الؿشبُت التي ؤضبدذ جىؿىي غلى هظام ٌعّحرها 

عخذعي منها الاهلُا د لحخمُاجه، هزا الىظام اإلاخمشل في  الػلم ألاداحي الزي َو

 9اهدس ى بذوسه لباظا وىلىهُالُا معدبذا.

وغلى هزا ألاظاط ؤضبدذ الحُاة حػاوي مً وؾإث الاؾتراب الزي ؤحبر 

ؤلاوعان غلى اغخىاق  الفشداهُت التي اهدطشث شػاثشها في اإلاماسظت الاظتهالهُت 

ما في رلً الفً الزي اوػذم فُه ظااٌ اإلاشاسهت الجامذة في مخخلف اإلاجاالث، ب

الجمالُت واًداءاث اللىة التي ٌػثر غليها مً خالٌ حػل الحُاة ميىها ؤظاظُا 

لإلهخاج الجمالي، وهزا مادفؼ هُدشه بلى حػل الطىسة الىمؿُت للفً ؤظلىبا 

ًخماش ى مؼ مىغىع بسادة اللىة الزي ًدخل الطذاسة في فىشه الفلعفي، فاللُم 

لجمالُت في هظشه جيبػث مً سخم ؤلاهخاج الفني الزي ًخجلى في الىاكؼ وفم ا

ملاضذ جخىافم مؼ ؤهذاف ًبخغي الفىان جدلُلها، لزلً ٌععى بلى دمج ملىت 

اسادة اللىة في مشمى الػمل الفني ختى ًخمىً مً الافطاح اإلاؿلم غً الحلُلت 

ا غىذما ً خم  فً شفشاث الػالم الجمالُت اإلادعىظت التي ًيىن بخُائها ماهذ 

واظدشػاس حمالُاجه اإلاػمشة في هُىىهخه، وغىذها ًمىً لإلهخاج الفني ؤن ًشجلي 

 10بلى مماسظت الخجلي الظاهشي  .

ما ًمىً ؤلاشاسة بلُه بخطىص اإلابادسة ؤلاًجابُت التي ظػذ بليها فلعفت هُدشه  

ت لخدذًث الجيغ البششي  واإلاخمشلت في مداولت الخىلُب غً ؤظغ فػالت حزٍس

، ومً هزا اإلاىؿلم ًدبحن بإن بخُاء  11بهذف جدلُم الخبلىس غلى الطػُذ الىاكعي
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الفً للػالكت الخالخمُت بحن راث ؤلاوعان واإلاىغىع الىاكعي الزي جيخج غً 

فها 
ّ
مخاغاجه  الحلُلت الجمالُت ٌعخلضم الاغخماد غلى ملىماث الفً التي وظ

زي حمػخه كشابت مؼ سظٌى آلالهت فالظفت ما كبل ظلشاؽ، مشل فُشاؾىسط ال

هشمغ الزي وهب له بمياهُت العااٌ غً ول ماهى مىحىد وما جخػمىه الحُاة 

 12مً سمىص وحػبحراث ًذغىه للخىع فيها .

هزا ما ًفّعش غلى اإلاشجبت التي وحذ فيها فُشاؾىسط واللذسة غلى الفهم الػمُم  

، وفي ظُاق هزه اللشاءة لىظام الحُاة وحمالُاتها التي مىدذ له مً كبل هشمغ

الخدلُلُت ًخم الخىضل بلى ؤن اإلازهب الفلعفي لفُشاؾىسط ًملً مدخىي 

معخلهم مً هشمغ مما ًدُل بلى امخالهه لػامل الخجشبت التي اظخمذها اهؿالكا 

مً الشئٍت الىاظػت والخمدُظ اإلاباشش للحلاثم، باإلغافت بلى الىظشة الفلعفُت 

ها ول مً هحركلُؿغ وبشمىُذط. هما ؤن بشيالُت الىاظػت للحُاة التي امخلى

اللشاءة الػمُلت والباؾىُت لجىهش الػالم كذ شيلذ مدىس اهخمام هحركلُؿغ 

الزي ؤوضح بإن ؤلاوعان الػادي ًيخهج فػل الشئٍت العؿدُت الىاكطت إلاا 

دىم غلى مظاهشه بالعلبُت وبإهه غالم في سحغ الخؿُئت  ًىؿىي غلُه الػالم، ٍو

واللعىة، وخاغؼ للاهىن الخىاكؼ والاخخالف اإلاؿّبم غلى اإلاىحىداث  واإلاإظاة

التي ًدخىيها، لىً هحركلُؿغ ًػُف في ظُاق خذًشه ؤن الاوعان الفىان 

 13ٌشترن في سئٍخه الجمالُت مؼ ؤلاله في الفهم الجمالي الخإملي للػالم .

الظفت وفي خػم هزه الذساظت الدصخُطُت التي كام بها هُدشه لؿبُػت فىش ف

ماكبل ظلشاؽ فةهه ًبادس باللٌى في زىاًا هخابه الفلعفت في الػطش اإلاإظاوي 

لي: بن خىم هاالء الفالظفت غلى الحُاة وغلى الىحىد بشيل غام هى <<ؤلاؾٍش

خىم ؾني باإلاػاوي باليعبت لحىم ساهً هظشا ألن الحُاة التي شهذوها واهذ راث 

خا بحن امخالء مفشؽ، وألن وحي اإلافىش غىذهم لم ً
ّ
ال هما هشاه غىذها مشد

ّ
ىً مػل

ضة الحلُلت التي ًخمدىس  ت والجماٌ والحُاة اإلالُئت بالػظمت، وؾٍش سؾبت الحٍش

، ما ًمىً ؤلاشاسة بلُه 14>>ظاالها الىخُذ خٌى مػشفت كُمت الحُاة بشيل غام.

مً خالٌ ماظبم رهشه، هى ؤن فالظفت ماكبل ظلشاؽ كذ جىّحهىا بخطىساتهم 

ت راث البػذ الفني الػمُم بلى اشتهاء الحُاة والشؾبت في مػاٌشتها  الفىٍش

وؤلاظخمخاع بها، وهزا هفُل في هظشهم باإلهخشاؽ في بىجلت الحلُلت الجمالُت 

 التي ظػىا بلى مالمعت ؤفلها بىاظؿت الفً.
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فاللبىت ألاظاظُت التي جلىم غليها الحلُلت الجمالُت خعب هُدشه، جخػمً 

ت اإلاخػت وخذة الخػاسب في ألاخ اظِغ التي جخملً الفىان مً هىباث الللم وخٍُى

التي حشيل لؿت ؤلابذاع الجمالي التي ًخلفظ بها الفىان لخخدٌى بلى فػل اإلاماسظت 

خالٌ جدلُلها في الؿبُػت ومشاسهتها مؼ الجمهىس اإلاخللي بؿابؼ اخخفالي، وهزا 

الُىهاهُت هى العبب الىاضح الزي ؤدي في هظش هُدشه بلى جشبؼ الحػاسة 

التراحُذًت غلى رسوة ألاضالت الجمالُت مً خالٌ اهتهاحها مبذؤ اإلاىاثمت الخفاغلُت 

 15التي جدذر بحن الفً والحُاة.

وكذ ؤضبذ ؤظلىب الفً وحمالُاجه في الشلافت ألاإلااهُت ًىؿىي غلى مىظىس      

 جدلُلي هش وحامذ هظشا لخخلي الفً الحذًث واإلاػاضش غً البػذ اإلاُشىلىجي

لي،  جىحه هُدشه بشدود فػل هلذًت غشبذ ضمُم الحػاسة ألاإلااهُت بزش  ؤلاؾٍش

فذ 
ّ
جدّعشه غلى ما آلذ بلُه مً ؾابؼ مىظُلي ًمُل بلى الشوماوعُت التي خل

ذغى هُدشه هزه 16بةًلاغاتها جمىيها ظلبُا ًيشش الفشداهُت في روق اإلاخللي للفً ، ٍو

ي جػشب بجزوسها في هُىىهت اإلاىظُلى الشلافت لاللخفاث بلى ألاضالت الفىُت الت

ض كُمت  ىظُت ليىنها جىؿىي غلى ماهالث بًجابُت واإلسادة والخفاٌئ وحػٍض الذًىهحًز

نها مً الاهفالث مً ظاهشة الػذمُت وبغادة 
ّ
الخفاغل الاخخفالي، وول رلً ًمى

، رلً ؤن مخػت ؤلاإلاام باإلاػنى الجىهشي  ًدّذده 17جطلُذ غالكتها مؼ الحُاة

في كاغذة الخالكذ الشوحي اإلافخػل مً ؾشف  اإلاىظُلى بحن حىاهُت الىفغ  هُدشه

ؤلاوعاهُت التي جخىّخم غً ؤخاظِعها وبحن الىاكؼ، والهذف مً رلً ًخمشل في فً 

شفشاث اإلاشاغش وألاخاظِغ اإلاخخفُت الالمػلىلت والالمفىش فيها  وجشحمتها غلى 

 .شيل مماسظاث اخخفالُت ميسجمت مؼ جىاؾم الػالم

ضة ألاظباب الؿبُػُت      ش مبهج لؿٍش ًبحن هُدشه ؤن ألاؾىُت الشػبُت هي جبًر

ىط، هزه الاًداءاث بػشذ جإزحراث غمُلت  الجمالُت التي افخػلها ؤبىلىن ودًىهحًز

خُت،  في حىهش ألاؾىُت الشػبُت وغملذ غلى جفػُل ؤبذًتها في ول اإلاشاخل الخاٍس

ىس ي هى بمشا بت اإلادشن الفػاٌ الزي ًؿلم الػىان فاإلججاه الفني الذًىهحًز

 18لألؾىُت الشػبُت.

فاإلاؿني خحن ًذخل غمً ظُاج الؿبُػت ٌعي هفعه همدىس ؤظاس ي 

ا مً الشؾبت، والهذوء الزي ًىدسح الؿبُػت ًىظؼ مً خذة   ُ إلاػشفت مجشدة ول

الفجىة مؼ مبذؤ ؤلاسادة اإلاخػثرة مً الخػُِم واإلافاسكت والاخخالف اإلافخػل 
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بحن الؿبُػت وكىة ؤلاسادة، هزا ما ًخم الافطاح غىه مً خالٌ الاؾىُت. واإلاصحىن 

ومً خالٌ رلً جيخج لذًىا مػشفت مجشدة خالطت جبذي ظػيها هدى جخلُطىا مً 

،لزلً خاٌو هُدشه ؤن ًبحن حاربُت الفً الالغلالوي الزي  19الاسادة وحػعفها

ت للمخػت الفىُ مىذ مازشاث كٍى ت، فالشػشاء الُىهان ًدذر الشمالت في الىعي ٍو

ل للمىاظش  ؤمشاٌ هىمحروط وؤسخُلىهغ وؾحرهم ًيخهجىن ؤظلىب الخإٍو

ضي لبلىؽ  ىلىجي ؾٍش الؿبُػُت، ورلً بىاظؿت اجخار مىحى الغلالوي رو ؾابؼ فحًز

 20الحلُلت الجمالُت اإلاخجعذة واإلالمىظت.

م   ىط دفػذ به بلى اجخار ؾٍش  هما ؤن شّذة بعجاب هُدشه باإلله دًىهحًز

الخػىع اإلاؿلم لهزا ؤلاله والاكخذاء به، حػله  ًدذر هىع مً الىخذة 

ىط،  وبالخالي  ًمىً اللٌى بإن كىة   والاهطهاس الشوحي الزي ٌػلذه  مؼ دًىهحًز

الخإزش الىُدشىي هزا  ؤفػذ به بلى اهتهاج فػل اللشاءة  اإلاػّملت لخطاثظ 

جه التي جػشب بجزوسها وظماث  اللىة التي جمّحز بها ؤلاله، ودالالجه وضفا

ِحذوا في مشخلت  الػمُلت في ؤسواح الفالظفت الُىهان الزًً اسجبؿىا بالؿبُػت وو 

مخلذّمت غلى مشخلت ظلشاؽ، هما ؤن ؾفشة الخبلىس التي ٌشهذها الفً جدىمها 

ىط وجفاغلهما ًذفؼ الزاث  لػبت الخىافش التي ًدشهها ؤلاله ؤبىلىن وؤلاله دًىهحًز

لخىؾل في لزة ؤلاخعاط اإلاىخذ بحن الجزغخحن ختى ًيىن بىظػها ؤن الاوعاهُت بلى ا

وغلى هزا ألاظاط ًبرص هُدشه في ظُاق كشاءجه 21جدُـ بجمالُت الحلُلت الفىُت،

ىس ي اإلاىػبـ حعذ سؿشة الىلظ مً خالٌ  الىاظػت ؤن الغلالهُت الفً الذًىهحًز

ا للفً ألابىلىوي الزي ًخمخؼ باالظ خلاللُت اغخباس هزا الفً  مخمم 

ًمىً ؤلاشاسة ؤًػا بلى ما كامذ به ؤلاسادة الهُلُيُت التي اظخػملذ 22الخللاثُت،

الػالم ألاوإلابي هألُت غاهعت للىظش بلى ضىستها وهي بطذد الدشيل مما ًذفؼ 

آلالهت بلى اإلابادسة بةغؿاء دوافؼ ملىػت لحُاة ؤلاوعان بؿُت مىاضلت فػل الحُاة، 

اوي ًخطىس اهه مداؽ بالػىاًت الالهُت  التي وهزا الظً ًجػل الشػب الُىه

 23جدمُه مً الششوس.

خطح مً خالٌ ما جػمىه هخاب هُدشه اإلاػىىن: "مُالد التراحُذًا" الزي       ٍو

ًدمل في ؾُاجه ملاؾؼ مىظُلُت جىدى هدى اإلاػاضشة والخالكذ مؼ بًماءاث 

لُاث ومُياهحزماث ؤلاًلاع في الىاكؼ، وهزا ما ًدذر مً خالٌ اسجباؽ اإلاىظُلى بأ
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حػمل غلى بلىستها والجىكت ووظاثل الػضف اإلاخؿىسة التي جػفي غلى اإلاىظُلى 

ا ملذظا ًذغى بلى ماهى حىاوي ؤضُل.  24ؾابػا سمٍض

وبالخالي فةن اإلاىظُلى خعب هُدشه كذ جيىن وشإتها ألاولى ومشخلت جبلىسها 

دة جفصح غً البػذ هاججت مً ضمُم  راتها، بال ؤنها ججعذ مُياهحزماث لؿت مخفش 

الفُىىمُىىلىجي  اإلاالمغ ألخذار الػالم الزي هدُاه، وهي في ظل هزه الطىسة  

الىمؿُت لِعذ مىفطلت غً ألاوغاع التي جىخىف الىاكؼ، ألنها حعخيبـ هظامها 

خ خػاستها  .25ومبادئها الباؾىُت مً جاٍس

طه في وفي راث العُاق ًبحن هُدشه ؤن الاوعان اإلالحمي جخلخظ ممحزاث شخ

خم  ترحم بؿابؼ شاغشي، الخفىق والاسجلاء الجمالي، ٍو صسادشذ الزي ًجعذ ٍو

الخماط خلفُاجه اإلااّضلت لشزساث الشوماوعُت اإلاخمشلت في بًذاع سئٍت جطىسٍت 

واظػت بخطىص اإلاػنى الباؾني الزي ًىؿىي غلُه الشػش الؿىاجي الخالظ، وكذ 

ت الخجمػاث ؤماؽ هُدشه اللشام غلى اكخدام صسادشذ وحؿلؿ له إلاػاٌشت خٍُى

ىط، بمػنى ؤوضح ؤن اللىة ؤلابذاغُت  26اإلاشخت التي ًؿلم لها الػىان ؤلاله دًىهحًز

ً اإلاطذس الجمالي للفُلعىف هُدشه، ورلً  ؤخذزذ مىػؿفا هبحرا ظاهم في جيٍى

ٌػخبر الذافؼ اإلاعاوٌ الزي حػل مػظم ألابدار جخىضل بلى الاغخلاد بجزوح 

ت راث الطبؿت اإلاجشدة الشوماوعُت، بال ؤن فجىة الاخخالف هُدشه بلى اإلاشالُ

حشمل ؤبؿاٌ هزه اإلاضاغم  وجىمً في حؿُحر بظتراجُجُت الشمىص الجمالُت التي 

ٌعدىذ اليها هُدشه في ؾشخه الفني والذلُل غلى رلً ًخدذد مً خالٌ بغالثه مً 

الزي ًمىذ له كُمت الشاغش اإلاشالي الزي ًخجعذ بىظشه في حيغ ؤلاوعان ألاغلى 

ً وحشيل خطاثظ الجمالُت ولػل هُىىهت صسادشذ حػذ ؤولى  ألافػلُت في جيٍى

 27مً جخىفش فيها ظماث رلً الترسخ.

ظهش "حان الوىظذ" بإن هُدشه كذ اظخلهم فىشة الخىهً التي ؤبذاها  ٍو

"ظدىذاٌ" بخطىص ما آلذ بلُه ؤوسوبا هدُجت دخىلها في مشخلت الػذمُت 

زي ؾغى غلى ؤلاوعان الؿشبي في الفترة الحذًشت، غلب جالش ي والشػىس باأللم ال

ا  ت اللىة وؤلاسادة التي جضامىذ مؼ زىسة هابلُىن، هزا ما شيل دافػا كٍى غبلٍش

ؤدي باإلوعان الؿشبي بلى الخىلُب غً غالج للفخىس وألالم بىاظؿت بجباع بباخُت 

اإلاخؼ اإلادظىسة   الخُاٌ، ليىهه يهذف بلى جدٍشً شػىسه الفاجش مً خالٌ جىهم
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لها بلى مخػت جخمخؼ  ذ اوشؿاله بػشوسة جدٍى واظخدػاس مظاهش اإلاإظاة التي جٍض

 28غً مػاٌشت مػاهاة الحُاة.

داٌو هُدشه ؤن ًطف ظؿدُت ومدذودًت مىظُلى "فاحجر" التي    ٍو

م اإلاخىهم،  ًذفؼ الاظخماع بليها بلى الذخٌى في مػترن الدشائم وشؿداث الخىٍى

غلى بزاسة الشػىس اإلاشض ي مما ًجػلها جبخػذ ول البػذ غً حىهش ورلً ما ٌػمل 

ت التي ًفػلها هُدشه واإلاخمشلت في بث زلافت الشكظ، وفي هزا  اإلاىظُلى الحٍُى

الطذد ظعى هُدشه لفخذ آفاق الدعائالث خٌى بشيالُت ؤظاظُت جخمدىس خٌى 

ىلىحُا اإلاؿبلت، و مذي فػالُت ا إلاىظُلى في اإلاػمىن الزي جىؿىي غلُه الفحًز

كذ جيشإ الخجشبت الجمالُت مً بًداء فشدي ؾحر ؤنها جػشب  29ججعُذها،

بجزوسها في البػذ الاحخماعي وهزا ما ًدُلىا  بلى ؤلاكشاس بالذوس الزي ًلػبه غامل 

ىدى  ً وبوشاء مماسظت الخلم الجمالي، ٍو الالشػىس الجمعي الزي ًخىلى مهمت جيٍى

 معبلا. بها بلى معاس ؾحر مدذد ؤو مشظىم 

 ثجربة الفن وثقافة الجسد:-3

خاٌو هُدشه ؤن ٌعترحؼ ؤضالت الحلُلت الجمالُت اإلاخخفُت واإلاؿمىسة التي 

ًخػمنها الجعذ مً خالٌ  جدلُل مالمده التي ًظهشها في الىاكؼ، والعبب الزي 

دفؼ به بلى دساظت الفً وسبؿه بشلافت الجعذ ٌػىد بلى اغخباسه وظُلت كادسة غلى 

 خّلله الىضٌى 
 
ل رلً اوػؿافا فػاال

ّ
بلى مػنى الحلُلت الجمالُت الخالطت، وشي

في معاسه الالوعلي اإلاىخفؼ غلى الخُاساث وألاوعاق الفلعفُت والجمالُت التي 

خىمذ غلى الفً باالوؿالق وؤلبعخه ؾؿاء الخدفظ وحػلذ مىغىغه ألاٌو هى 

 الؿاًت ألاخالكُت.

يقي اإلاخؿلؿل في مخاغاث الفىش الفلعفي خُث جظهش اإلاػالم ألاولى للفً ألاخال

لعلشاؽ وفلعفت ؤفالؾىن اإلاشالُت التي التزمذ بششوؽ الخجّشد ودسؤ زلافت 

الجعذ هىُان لخخدٌى فُما بػذ بلى مىغىع معيىث غىه ًىضف بالؿابى، 

باإلغافت بلى غلالهُت الخؿهحر التي سّوج لها ؤسظؿى للخىطل مً كُذ اإلاادًاث، وفي 

ج لشلافت اإلااهُت الػلمُت ألاخالكُت التي جىّطب هفعها همػمىن اإلالابل جّم  الخخٍى

ضي لذي ؤلاوعان، هزا الفػل ٌػذ  لخض ي هخمان الحغ الؿٍش ًترهب مىه الفً ٍو

شحر ؤفالؾىن بلى رلً  آلالُت اإلاماسظت لالظخدىار غلى الؿبُػت وجلُُذ الجعذ، َو

جزواث باؾىُت جخذاخل مؼ في اإلاإدبت، بدُث ًشي ؤن الجعذ ٌػخبر غالمت واضحت ل
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. وبالخالي فةن اًجابُت الفً غىذ ؤفالؾىن جيىن مً خالٌ 30ملىت ؤلاًشوط

ذث غلى ؤظاظه الفلعفت  ُّ بخاؾخه الشاملت باإلاػشفت اإلاشالُت، فاإلابذؤ الزي ش

م للبدث غً مػنى اإلاػشفت مؼ جمذًذ اإلاعافت  ألافالؾىهُت اهطهش في شم الؿٍش

إلاػشفي وبحن الذوافؼ والشؾباث الجعذًت الاهفػالُت وحػمُم الفجىة بحن اإلاجاٌ ا

 31راث البػذ الحس ي.

ووشهذ ؤًػا في هزا العُاق ؤن الفً بلي سهُىت لذي الىاصع ألاخاليقي 

الزي ؤظعذ له فلعفاث الػطش الىظُـ  وبدىم ؤن اإلاعُدُت كذ ؤخىمذ 

نهػت  كبػتها غلى الفً لخجػله رو ؾابؼ هيس ي،  اهدششث مػاإلاه بلىة في غطش ال

بدىم ؤن الخجشبت الجمالُت  ؤضحذ راث مىؿللاث دًيُت واهذ جدشيل  مادتها  

ألاولى مً الذًً وشػاثشه، وهزا ما جّم جفػُله ومماسظخه مً خالٌ هخبت مً 

الفىاهحن الزًً جإللىا في غطش النهػت ؤمشاٌ "سفاًُل" و"ماًيل ؤهجلى" وؾحرهم 

 .32دًيُت معُدُتممً جفىىىا في الخػبحر غً الجمالُت بلؿت 

ًىحه هُدشه وضف الشىاء للمىظُلاس "بحزث" هظشا الحعامه بالىفاءة الالصمت 

وكذسجه غلى بخذار جالكذ وببذاع للفشح في زىاًا اإلاإظاة وبغفاء ؤلاثخالف بحن 

شُذ ؤًػا بةمياهُت "بحزث" غلى جفػُل ملىماث الشكظ وغمله  هزه الشىاثُت، َو

 33ربُت في الجعذ.غلى بظهاس زلافت اإلافاجً والجا

التي ججمؼ الجعذ بالشلافت اظترعى هُدشه غشوسة جىزُم الشابؿت 

خ اللؤماؾت اللشام غً بو  الجعذ جلىم بىشف الحلُلت شلافتف ي ُمضالت الخاٍس

فالشلافت وظُلت جترحم مىىىهاث الجعذ  ،لى الذًىامُىُت واإلاادًتبالزي ًشمض 

خ الجعذ ًادي ةالؿبُػُت وبالخالي ف خ الشلافت مؼ جاٍس ؾىاس ؤلى ظبر بن مضاوحت جاٍس

ت والػمُلت مخػت الػِش  .في الحُاة والشؾبت اللٍى
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 بوزديو مفاهيم أشاشية لدى

 نفوس ي-د.ملياء مستاض

 حامّت معخغاهم

 :مقدمة -

ّخبر  ٌُPierre Bourdieu بمعائل مخخلفت جمغ مً ِلماء الاحخماُ الزًً اهخمىا

وان  .الشؤظمالُت الخذًثت مً خالٌ ؤهثر مً زالزحن مالفا مهماجىىس اإلاجخمّاج

ىه  لذًه مؽشوُ ؤن ًشجلي بّلم الاحخماُ بلى معخىي مً الّلمُت )بالشغم مً جيٍى

لي في الفلعفت(.  للمجخمْ هلذي ظىظُىلىجي -ووان له جفىس مُىشو ألـا

. ظىظُىلىجي(-وحىد مجخمْ هيل مىخذ مخىاظم )الخفىس اإلااهشو فىشة معدبّذا

ِباسة ًِ خلٌى مخخلفت ألابّاد واإلاخممىت للخلل  فاإلاجخمْ خعب هزا الخفىس 

الميالعُاس ي، الاكخفادي ٌ  والثلافي ، ؤلِا والتي جخيامل مْ  وغحرها مً الخلى

ٌ  فماءبّمها البّن وجخفاِل لمً   احخماعي هبحر ًمم حمُْ هزه الخلى

ِباسة ًِ بيُاث هى بل  ،لِغ هال مخيامالBourdieuفىس جفاإلاجخمْ مً .اإلاخخلفت

هي اإلافىش بخدذًذها كام اإلافاهُم التيختى مخّذدة لها ِالكت ببّمها البّن.

 مخذاخلت ومشجبىت ببّمها البّن.

ؤن الخغّحر هى هخاج جىاكماث داخل اإلاجخمْ مفادها اهىالكا مً فىشة 

ا ف ،Marxهما وان ًشي  . في الىاكْ هى في حغّحر دعبفاإلاجخمْ معخلّش ٌاهٍش

ت فُما بُنها وختى داخل الخلل معخّمش، داخل وعم مً الخلٌى  اإلاخفاِس

 فُما بُنها بالشغم مً اظخلاللُتها الجضئُت. تخفاِلالىاخذ،م

ت في فىش  ظىلىم في هزا اإلالاٌ بخدذًذ بّن اإلافاهُم اإلاشهٍض

Bourdieu،خذًثتهما ظيبحن جذاخلها لفهم ما ًدذر في اإلاجخمّاث ال. 

 الحقل: مفهوم -1

ّخبر  ا(champ)الحقلٌُ بالخإهُذ، لِغ . Bourdieuفىشفي  مفهىما مشهٍض

Bourdieu هزا اإلافهىم ولىىه هى الزي ؤلفى ِليى الذساظاث  ؤٌو مً اظخخذم

ٌّخبره "هّالم مفغش اإلاخّللت به رلً البّذ الخدلُلي العىظُىلىجي. 

(microcosme)"1.معخلل داخل ِالم احخماعي هبحر 
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 ة جيخمي بلىمفغش  ثؤو مجال  ىالم مفغشةِ اٌ ًمىً اِخباسهى بمّنى، ؤن الخل

في ؤن له  ت الخللالّالم الىبحر اإلاخمثل في الّالم الاحخماعي. جخمثل خاـُ

لخاـت به، ظىاء ؤحّلم ألامش مىابىه وكىاهِىه ات ًِ الّالم الىبحر، باظخلاللُ

 وول الخلٌى ألاخشي.،الاكخفادي العُاس يالذًني، الثلافي، بالخلل

ؤو باألخشي داخل الخلٌى  ولىً، مارا ًدذر داخل هزا الخلل

ؤظخّحر  مً الىهشباء ًجب ؤن وّشف بذاًت ؤن هزا اإلافهىم كذ .؟اإلاخخلفت

 2وهى ٌّني ؤن "خحزا ما ٌعشي فُه مىىم مخىاظم لألؼُاء." اإلاغىاوِعُت  

جخفاِل فُه كىي مخخلفت. مً هزا اإلاىىم، ًمىً بدسان  مىكْفهى 

اث، خُث ًبدث ول واخذ ًِ  الخلل هفماء "للفشاُ بحن ألافشاد، بحن مجمِى

 3اإلادافٍت ِلى مياهه، ًِ الخمحز، الخفٌى ِلى مشاجب ؤخشي".

 . هي جدذر بؽيل سمضي ِىُفبؽيل ِادة هزه الفشاِاث ل جدذر 

م الخفٌى ِلى ظلىت  مً خالٌ سهاهاث  لخفٌى ِلى مىا ـب  جخجعذ ًِ وٍش

بل هى مفهىم بحشائي، واكْ  ،"افترالُا"فالخلل لِغ مفهىما  ومفالح مُّىت. 

ومؽاهذجه في الىاكْ. والخلٌى اإلاخخلفت مشجبىت  ملاسبخهمخّذد ألابّاد ًمىً 

 .داخل مىىم الخبادٌ، ببّمها البّن، بؽيل ؤو بأخش

"الّالكاث والٍىاهش واإلاماسظاث الاكخفادًت  صاديقتالحقل الاٌؽمل 

م والاظتهالن والخاحاث والثرواث والعيان والّمل  مثل ؤلاهخاج والدعٍى

ودوس الذولت في ؤلاهخاج والخىصَْ  ،والشؤظماٌ والشبذ وألاظّاس واللشوك والىلذ

ومعخىي الخُاة وؼشوه الّمل والادخاس والعلّت وألاحش والتراهم  والاظتهالن

 .4ادٌ.."والخب

ول هزه اإلافاهُم جخجعذ في الىاكْ في الخلل الاكخفادي، ول ًمىً 

بدسان واكْ الخلل الاكخفادي في فترة صمىُت بل مً خالله، مً خالٌ بدساهها 

مُّىت، بةًجاد وفهم وبُّت الّالكاث بحن هزه اإلافاهُم، وبدسان وبُّت الفاِلحن 

 .وظائل ؤلاهخاج وكىي ؤلاهخاجممخليي بدسان وبُّت الّالكت بحن و ، فيها

فُخيىن مً "الّالكاث والٍىاهش الذًيُت، واألدًان،  الحقل الدينيؤما 

والىلىط واإلاّخلذاث والّباداث وألاظاوحر والخشافاث واإلاُثىلىحُا واإلازاهب 

الكاث اللشابت."  5والفلعفاث الذًيُت ِو
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الذًيُت وما ول الٍىاهش التي جمغ الذًً واإلاماسظاث فهى ٌؽمل بزلً 

 دبها مً ولىط.ىًف

ان فهى هباقي ، الحقل الثقافيؤما  الخلٌى جدذر فُه ـشاِاث وهي هِى

 6ازىان: "ألاٌو داخلي )...( والفشاُ الثاوي خاسجي" .

ًدذر الفشاُ ألاٌو ِلى معخىي الفاِلحن الثلافُحن الزًً ًدشوىن 

مجالث فىُت  العاخت الثلافُت في فترة صمىُت مُّىت مً هخاب ومبذِحن في

وزلافُت مخخلفت ودوس وؽش  ووظائل بِالم واجفاٌ ومخخلف اإلااظعاث 

الخّلُمُت. ؤما الفشاُ الثاوي فُدذر بحن الخلل الثلافي والخلٌى ألاخشي 

ذون مىافعت الفاِلحن في الخلل الثلافي للخفٌى  بمخخلف الفاِلحن فيها، مً ًٍش

 ٌ ؤوعاكا مخخلفت ألابّاد جخفاِل  ِلى مشاجب وظلىاث مُّىت. وحّخبر بزلً الخلى

، هإوعاق ن داخل ول واخذ منها وفُما بُنهافُما بُنها، بدىافغ مخخلف الفاِلح

 ،جىافعُت حّمل لمً مىىم مّحن ًخمْ إلاّىُاث في فترة صمىُت مُّىت

للخفٌى ِلى ظلىت جمىً ـاخبها مً اإلاشوس مً مياهت بلى ؤخشي ومً مىفب 

 بلى آخش. 

 la)ؤجها جىلذ باظخمشاس الخمحز اإلاخخلفت خلٌى وما ًدذر مْ هزه ال

distinction)خماآتهم، مما ًىلذ ـشاِاث معخمشة بحن ألافشاد ِلى اخخالف اه

بعي ظُىشة ىجش ِىه مما ًو داخل ول خلل وختى بحن الخلٌى اإلاخخلفت، 

ت احخماُِت ِلى ؤخشي داخل مىىم "اللّب" والشهان، مدافٍت بزلً  مجمِى

ضها.وًدخلها ألافشاد "اإلاخمحزِلى اإلاىاكْ التي   ن" وختى بجها جلىم ِلى حٍّض

وبزلً، ًخيىن الخلل مً "حملت ِىاـش مدؽابىت، هي ِباسة ًِ مىاكْ 

، 7وظلىاث ؤو مىاكف وخُاساث ؤو مفالح واظتراجُجُاث ؤو سهاهاث واظدثماساث"

 ًخم فيها جىصَْ العلىت وول ؤؼياٌ الشؤظماٌ اللابلت للتراهم.

مخخلفت ًخم فيها الفشاُ وهي التي ؤؼاس بليها اإلافىش  هىالً مُادًً

بمفهىم "الخلل" والتي هي معخللت ًِ بّمها البّن وعبُا. حؽحر  هزه الخلٌى 

بلى ؤن اإلاجخمْ لِغ هال مخيامال بل ِباسة ًِ بيُاث مخّذدة لها ِالكت ببّمها 

الزًً ًيخمىن مىحىدة بةسادة ألافشاد ٌؽحر بلى ؤن الّالكاث  البّن. هزا اإلاىىم 

الزي ظُدذد في  ، و للخلٌى اإلاخخلفت مً خالٌ اظخدىارهم ِلى سؤط ماٌ مّحن

 آخش اإلاىاف العلىت التي ظُملىها هزا الفشد ؤو ران.
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وجمثل هزه الّالكاث في الخلل ِلى وحه الخدذًذ "لّبت جىٍمها كىاِذ 

ـشاُ( مً ؤحل اإلادافٍت ِلى ولْ -مىافعت-واهخٍاماث وججارباث )حّاون 

 8الخلل ؤو ولْ اإلاىكْ ؤو مً ؤحل حغُحرها".

غحر ؤن هزه الىلُّت ل ٌعخفُذ منها بل ؤولئً اإلاهُمىىن ِلى الخلل 

ضه. بِىما ل ًمثل هزا الىُى مً اللّبت باليعبت للمهَُمً  للبلاء في مىكّهم ؤو حٍّض

ض مىكّهم  . وهزا الزي ًفشص الخمحز "اإلاخذوي"ِليهم ؤي مفلخت لهم ظىي حٍّض

 والهُمىت اإلاعخمشة في الخلٌى اإلاخخلفت.

بخدلُل بيُت Bourdieuكام لخبُحن ِالكت الخلل بمعإلت اللشاءة، و 

خي ٌهشث اإلاىخباث "مبِىا هُف ؤهه  الخلل ألادبي الفشوس ي في معاسه الخاٍس

ت في ؤواخش اللشن الخاظْ ِؽش ودوس اليؽش  التي حؽخغل بالخيعُم مْ  الخجاٍس

هش  ت وجىىسث الخذماث اإلاىخبُت".اللجان الّلمُت، ٌو  9ث اإلااظعاث الخجاٍس

ذوم بفّل  ًشجبيفيل هزه الٍشوف ؤدث بلى خلم خلل ؤدبي ممحز  ٍو

ت لالظخدىار ِلُه  .،داخل الخلل هفعه وبحن خلٌى مخخلفتجىافغ كىي مخفاِس

 

 مفهوم السأشمال: -2

 ل وهى مفهىممْ مفهىم آخش ؤBourdieuًخماش ى مفهىم الخلل لذي 

 ، هما ؤهه ًىاهب مخخلف الخلٌى اإلالابلت.(capital)السأشمال

مً الىهشباء اإلاغىاوِعُت، الزي اظخلاه مفهىم الخلل ومثلما فّلمْ 

، مفهىم الشؤظماٌ مً ِلم الاكخفاد باظخّاسةهزه اإلاشة  Bourdieuفلذ كام 

لى هزا ألاظاط، فلذ .ِلم الاحخماُخلل في  بةِادة جىٌُفه وبم مفهىم  ِو

الشؤظماٌ ِلى مخخلف الٍىاهش الاحخماُِت بر ًمىً ؤن هخدذر ًِ سؤظماٌ 

 اكخفادي، سؤظماٌ لغىي، سؤظماٌ زلافي، بلخ...

وما ًمحز الشؤظماٌ في مذلىله الاكخفادي هى ؤهه "ًخمْ للاهىن 

، هفماء لتراهم الّالكاث الاحخماُِت، الؽهاداث الخّلُمُت، وهفماء 10التراهم"

 مً ًخلىىن اللغت الشظمُت وهُفُت الىالم.  لهُمىت

 ًُ  ُ الترار )ممخلياث "اإلاذاخُل،  ِلى ؤظاط السأشمال الاقتصاديم ل

 11اكخفادًت، وظائل بهخاج(".
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فُمم ول اإلاىاسد والعلىاث والّالكاث التي  السأشمال الاجتماعيؤما 

الّالكاث الاحخماُِت  ًمىً ؤن ًملىها الفشد والتي جمىىه مً الخفٌى ِلىؽبىت

مشوسة، سثها مً اإلاّاسف التي حمّتها ِائلخه والتي ظِعخفُذ منها ِىذ الو والتي 

تها بن اظخلضم ألامش  ىه هزا ختى ًدافَ ِلى جلً الؽبىت الّالئلُت بخلٍى
ّ
. ظُمى

 الشؤظماٌ الاحخماعي مً الخفٌى ِلى مشاجب ِلُا في اإلاجخمْ.

فشك هفعه بلىة هما ؼهذث اإلاجخمّاث الخذًثت بشوص سؤظماٌ حذًذ 

 .السأشمال الثقافيؤل وهى Bourdieuفي ؤِماٌ 

وهى ًخىاحذ مً خالٌ "زالزت ؤؼياٌ:  في خالت مذمجت، هىخاج لخدفُل 

ُت في ؼيل مىدعباث زلافُت )هخب، لىخاث فىُت،  مّشفي، في خالت مىلِى

 12ت."ُبالظخدىار ِلى ؼهاداث حّلُمؤدواث...( وفي خالت ماظعاجُت 

فهى سؤظماٌ ل ًدفل ِلُه بؽيل مباؼش، ًخدٌى مً خالله ول فّل 

ت.   زلافي بلى كُمت ظلُّت لها بذوسها كُمت سمٍض

الزي ل ًىحذ  بالسأشمال السمزي Bourdieuوفي ألاخحر هىان ما ٌعمُه 

جشاهم سئوط هى هخاج بؽيل ملمىط هشئوط ألامىاٌ التي ِشلىاها ؤِاله. 

 ألامىاٌ ألاخشي والتي ظخمىىه في آخش اإلاىاف مً ؤن جيىن له ظلىت مُّىت.

هى "ؤي ملىُت ِىذما ًذسهها ِمالء احخماُِىن جدُذ لهم ملىلث 

تراف بها ومىدها كُمت. وبلٌى ؤدق، بهه الؽيل الزي ًخدلى  بدساههم مّشفتها والِا

ملىلث بدسان هاججت ًِ جمثل به ول هُى مً ؤهىاُ سؤط اإلااٌ لذي بدساهه ِبر 

 13ؤكعام ؤو حّاسلاث مىلىؼت في بيُت جىصَْ ران الىُى مً سؤط اإلااٌ."

فالشؤظماٌ الشمضي هى ملىُت جخمخن ًِ سئوط ألامىاٌ اإلاخخلفت 

ً الّمالء)سؤظماٌ اكخفادي، دًني، زلافي، بلخ...( 
ّ
تراف (agents)جمى مً الِا

ض   ،ألامىاٌ ألاخشي ط و واخترام الزًً ٌعخدىرون ِلى سئ  مما ظُادي بلى حٍّض

تراف باإلالىُت ظل ىتهم وهُمىتهم ِلى الخلل اإلاّني. وهزا ظُادي ل مدالت بلى الِا

 .فترة صمىُت مدذدة ي، فلتي لذي البّن ومىدها كُمت مُّىتا

ّخبر هما  ِىذ الشؤظماٌ الشمضي  رلً الؽيل الزي ًإخزه ول سؤظماٌ  ٌُ

اظُت والتي جيّىن ؤظاط ول سؤظماٌ والخّاسك بحن جمثله لبّن الخّاسلاث ألاظ

 غني/ فلحر  )سؤظماٌ اكخفادي( ؤو  مثلف/غحر مثلف )سؤظماٌ زلافي(.
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جفىسه إلاعإلت الشؤظماٌ الشمضي Bourdieuلىا  شكوهىا جدذًذا، ٌّ

والىبلاث الاحخماُِت بر ًلٌى في ؼإن الخلعُم الّلمي للىبلاث بهه ًجب ؤن 

ماء الفاِلحن في اإلاجخمْ ًٍهشون هما لى واهىا  خباس وىن ألِا "ًإخز بّحن الِا

حن مخباًىحن مً الخفائق:  فمً حهت هىان ًخدذدون  ُا بىِى مىلِى

ت".الخفائق اإلاادًت )...(  زم هى  14ان مً حهت ؤخشي، الخفائق الشمٍض

ًذخل هزا الخفىس لمً مىىم الخمحز بحن الىبلاث والزي ًيىن ِلى 

حن ازىحن. ألاٌو مادي مً خالٌ ماؼشاث خمع ُت ٍى ٌعهل لبىها مىلِى

ت  ،اإلاعخىي الثاوي اوكُاظها.  ؤم التي هي فُيىن ِلى معخىي الخفائق الشمٍض

التي جذوس (représentations)والخمثالث بلت بدسان للمّاوي الخفُت إلافهىم الى

هزا اإلافهىم والخمثالث اإلاخّللت به هةدسان ل. هىان جدلُل .خٌى هزا اإلافهىم

ل بؽيل مّحن
 
ُت الخماًضاث لىاكْ مخمث ، هخلعُم احخماعي كائم ِلى "مىلِى

 15اإلاادًت وراجُت الخمثالث".

 بالصوق اللغويةإلاعإلت الشؤظماٌ الشمضي إلاا سبىه Bourdieuهما جىشق 

التي جىحذ في "ول الخالث التي ًداٌو فيها شخق ما بهخاج خىاب مىحه بلى 

ً ِلى جلُُمه وبِىائه ظّشا مُّىا."  16مخللحن كادٍس

ىفغ لباِخباس خلل اللغت سؤظمال فهى ًخمْ في اإلاجخمّاث الخذًثت 

ّشك، الىلب، الخيلفت، العّش وغحرها مً كىاهحن الشؤظماٌ بما فيها مىىم ال

ت. التي جمىذ في ألاخحر كُمت لىخاب  اللىاهحن  ما في العىق اللغٍى

و"الخزهحر بىحىد كىاهحن لدؽيل ألاظّاس، ٌّني جإهُذ ؤن كُمت هفاءة ما 

جشجبي بدالت الّالكاث التي جخدذد فيها اللُمت  اإلامىىخت للمىخىج اللغىي اإلاشجبي 

 17ن."بمخخلف اإلاىخجح

ت في آخش  م ِلى ؤظاط ألاسباح في العىق هلُمت سمٍض  ُ ل
ُ
فالىفاءة ج

. الخافهت جدذد هفاءة العلّت اإلاّشولت للبُْ هباقي العلْ الاظتهالهُت ،اإلاىاف

ًخدىم في هزه الّملُت ـاخب الشؤظماٌ مً خالٌ الشبذ الزي ًجىُه مً بُْ 

ول فىشة الىخاب ول هزا لىخاب ؤو ران. ول جذخل في الّملُت ل هفاءة اإلاالف 

 .مياهت داس اليؽش 
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 مفهوم الهابيتوس: -3

ا في ؤِماٌ بذوسه( Habitusبيتوس)هاالًلّب مفهىم  ذوسا مشهٍض

Bourdieu مّالجخه للٍىاهش العىظُىلىحُت، لفهم وبُّت اإلاماسظاث ِىذ

. فهى باليعبت له "هٍام الخلل والشؤظماٌمفهىما: الاحخماُِت، ومّه ًخذاخل 

جمىً 181الاظخّذاداث والخفّىساث، هٍام ٌعمذ بخلم اظتراجُجُاث ومىاكف".

ٌى  ألافشاد مً جدذًذ جىحهاتهم وؤرواكهم. ّخم مً خالٌ هزه الّملُت الـى ٍو

بلى"جىافم بحن ؤهٍمت الاظخّذاداث والبنى اإلاّشفُت، وؤهٍمت الخُاة الاحخماُِت 

ىت وهإهٍمت للخلُلت الخاسحُت". ُّ ترحم بخفّشفاث مّ
ُ
وبزلً، "ٌّخبره 19لألفشاد، ج

ت اظخّذاداث دائمت وكابلت للىلل  20".مُال ؤو جىحها ؤو هضوِا، مجمِى

ىاـل  خ في الّالكت بحن  Bourdieuٍو ذمج"ِامل الخاٍس ُُ في هزا الخدلُل ل

ُت مً خالٌ اِخباسه ؤن هزه الّالكت  هٍام الاظخّذاداث والخفىساث اإلاىلِى

خي صمنّي".  21جخمْ لىٍام جاٍس

خُت إلاا ًمّش به ؤفشاد اإلاجخمْ  لت جاٍس بمّنى ؤن الفىش البؽشي هى خـى

شحّىا مً ؤخذار هامت جدّذد معاسهم في اإلاعخلبل، جىحه
ُ
واكهم.بزلً، ج

ْ
اتهم وؤر

ت ألابِخىط "بلى همىرحح مخىاكمحن للفّل. مً حهت، الخخمُت التي حؽمل  نهٍٍش

، الخفىس الىاهم لفشد ؤفّالىا في بواس ؤلاهشاهاث اإلافشولت ِلُىا. ومً حهت ؤخشي 

خمْ 22وِلالوي".معخلل، خشّ  ُش فيها، ٍو فالفشد هخاج البِئت التي ِاػ وجِش

جماسظها ِلُه، فُخماش ى مْ اليعم الثلافي الزي جملُه، خّتى للمغىواث التي 

 وبن بذا ؤهه معخلل وخّش في ؤفّاله.

، اهخمذ بمّشفت دوس الؽّش اإلالخىن في اإلاجخمّاث اإلادلُتدساظت في 

لُاجضح لىا بإن  الزًً ظىىىا حي و ن ألاوائل للمذًىت حالعيان ألـا

بلُمه وزلافخه، ففىّذ منهم حؽبّىا هم الزًً "ججذًذ"الؽّبي بمعخغاهم، 

عيان ال. وبمشوس الىكذ، ؤـبذ لهالء سحاٌ اإلاعشح، واإلاغىُحن وؼّشاء اإلالخىن 

مُىلث لهزه الفىىن، اظخّذاداث مىىتهم مً جىسٍث هزا الشؤظماٌ الثلافي بلى 

خاـت، "بمّنى ؤفملُاث واضخت، (Gouts)أذواقألاحُاٌ ألاخشي.فخيىهذ لذحهم 

 23ل مداٌ مىه". وهي جإهُذ فّلي لفشق 
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فعلم ألافملُاث وألارواق ًفشق بحن الىبلاث والفئاث الاحخماُِت، 

فُخدذد ِلى هزا ألاظاط ظلىن ألافشاد اإلاىخمحن ليل حماِت احخماُِت.هما ؤن 

ت مً  اسجباه ألافشاد بجماِت احخماُِت في حي ؤووظي مّحن ًخلم مجمِى

ت اظخّذاداث، وهزا ما ٌعمُه  الٍشوف اإلاىاجُت للِّؾ ومجمِى

Bourdieuبِخىط ؤي "ؤهٍمت مً الاظخّذاداث الذائمت واللابلت للىلل، بنى هابال

بت".
ّ
 24مبيُت كابلت للّمل هبنى مشه

بِخىط حّبحر ًِ مُىلث ألافشاد حّمل في هىاق الخبراث العابلت هافال

ب مّها لُخمىً ألافشاد في آخش اإلاىاف مً اللُام بّذة ؤِماٌ.و 
 
َشه

ُ
للفشد وج

خُا، فةن ال  25بِخىط ًخلم مماسظاث فشدًت وحماُِت". هاباِخباسه "هخاحا جاٍس

واإلاٌُى بلى هزا الفً ؤوران، ًجذ حزوسه في الخيؽئت الاحخماُِت خُث 

ت  مً اإلاّاسف التي ظخىحه ظلىواتهم فُما بّذ وجدذد  ًخللً فيها ألافشاد مجمِى

ًخيىن لذحهم وعُج مً اإلاّاسف واإلاهاساث  ،اججاهاتهم وختى ؤرواكهم. وبالخالي

 واإلاماسظاث ٌعخّحروجها مً اليعم الثلافي  الخاؿ بهم.

خ دوس هبحر في جفُّل هزه الاظخّذاداث التي ًىدعبها  برا، للخاٍس

لخذُِم ؤرواكهم ومُىلتهم هدى الؽّش اإلالخىن.وهزا ما ًفعش جزوق ؼباب الؽباب

خُت التي ظاِذث ِلى ٌهىسه حي "جُجذًذ" للؽّش اإلالخىن بفّل الّ ىامل الخاٍس

جُا ِلى ؤرواك ومُىلهم  همواهدؽاس ظائش الفىىن ألاخشي في هزا الحي،مما ؤزش جذٍس

هم زلافت خاـت مً خالٌ خفٍهم للفائذ الؽّش اإلالخىن، ذحووىهذ للهزا الفً.

. ما ِالكت الثلافت الازىحن لشواد هزًً الفىحنالخغني بالغىاء الؽّبي ومّشفتهم 

ألاهثر بشوصا للهابِخىط، الزي ًىحه ول  ما الثلافت بل "رلً الجضء .بالهابِخىط؟

لت الجلىط ِلى  الخفشفاث الاحخماُِت : ؤول، ؤدواس الزوىس وؤلاهار، وٍش

ت جفشفاتهم 26الىاولت، اللغت...". بزلً، ًدذد الهابِخىط لذي ألافشاد مجمِى

ت الاظخّذاداث التي ججّلهم ًلبلىن  ّن ِىاـش الثلافت بِلى ومجمِى

شفمىن ؤخشي، فخخيىن لذحهم مُىلث وؤرواق خاـت جازش ِلى اخخُاساتهم  ٍو

 النهائُت.

واإلايان اإلافمل إلاالخٍت الهابِخىط هى في اإلاذسظت خُث ًلٌى ِنها 

Bourdieu جلُُمبإجها " ل جلىم بل ِلى(valoriser)  محزاث لِعذ بمذسظُت ولىنها

 ٌ  27الخلمُز بلى اإلاذسظت ". مىحىدة مىز البذاًت ِىذ دخى
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فهىان ماهالث مىحىدة لذي فئت مً الخالمُز ججّلهم ًخمحزون ًِ باقي الخالمُز 

ً ألجه ، داخل هٍام احخماعي ا ؤو اهدعبىها مً مدُىهم الّائليوسزىه مآلاخٍش

بزلً، ما ظخفّله اإلاذسظت هى فلي بِادة بهخاج هزه  واهخماء وبلي مُّىحن.

بؽذة الىٍام الخّلُمي وؤبشص Bourdieuاهخلذ .وجشظُخها الفشوكاث والخماًضاث

ف هزا الىٍام لخذمت مفالخها  "ِالكخه بالىبلاث الخاهمت التي جٌى

 28ؤلاًذًىلىحُت والاكخفادًت".

بهخاج الثلافت اإلاهُمىت بيل الفاِلحن فيها، ه ظِخم بِادة ة، ؤههفهم مً هزه الفىش 

 ،الذساظُت اإلاىاهج جدذًذ اللائمحن ِلىو ومعاولحن مً مّلمحن وؤظاجزة 

ُت".اإلا وهزا ما ظُجّل الىٍام ؤو اإلاجاٌ 29خىاظحن "خلُلت مهمتهم اإلاىلِى

التربىي ٌُّذ بهخاج الالمعاواة الاحخماُِت و التي جىجش ِنها بالخإهُذ لمعاواة 

 اكخفادًت.

ران هىٍام اظخّذاداث والخلُلت ؤن الزي ًدذد هزا الهابِخىط ؤو  

هى ؤلاخعاط باإلافلخت وساء هزا الفّل ؤو ران. مماسظتوهؽشه ؤظاس ي ألي 

ؤو   ، ِائلُتجشجبي بىبُّت الهابِخىط ظىاء ؤواهذ "فشدًت املصلحةهزه 

 30.وبلُت"

اإلاشجبىت بمماسظت فً ما بما ؤن جيىن فشدًت مشجبىت  فلختفاإلا

بالىفاءاث واإلااهالث الفشدًت، وبما ؤن جيىن هزه اإلافلخت ِائلُت خُث ًخللً 

ت مً الخىحيهاجخمً خالٌ ِملُت الخيؽئت الاحخماُِت  دش الف جّله ًمُل مجمِى

هإن وبلُت في ألاخحر بلى جزوق هزا الفً ؤو ران، وبما ؤن جيىن هزه اإلافلخت 

ت في اإلاجخمّاث اإلادلُت ؤن ًخّلم ؤبىائهم فبى ً ؤفشاد الىبلت البىسحىاٍص

اإلافلخت هي التي وفي ول خالت،  مىظُلى ألاهذلغ باِخباسها مىظُلى جلُُمُت.

 ظخدذد وبُّت الفّل وخذود اللّب اإلامىىت.

هزه الفىشة في هخابُه: "الخلىُت والّلم Habermasوكذ ؤهذ 

ىحه ول وؽاه بوعاوي بل ٍو بإن فشخا" مهةًذًىلىحُا" و "اإلاّشفت واإلافلخت

مهما وان ، إلافلخت مُّىت ختى إلاا جخّلم اإلاعإلت باظخلاللُت اإلاّشفت الّلمُت

 خلل اليؽاه الّلمي.

مفهىم الهابِخىط في ِالكخه بمعإلت اللشاءة Bourdieuوكذ اظخخذم 

والخللي خُث هما ؤؼشها بلى هزه اإلاعإلت ؤِاله ًلىم الىٍام الخّلُمي والتربىي 
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الفشوس ي بةِادة بهخاج الفىاسق الاحخماُِت وؤلابلاء ِليها. هما وضح بإن خًٍى 

خماآتهم الىبلُت اإلاخخلفت وإلسثهم الثلافي هي مخفاوجت مً هجاح ألافشاد هٍشا له

ما  إدبيلفىالفني فشد آلخش. وهي بزلً، جخلم الخمحز بُنهم وحّضصه.هما ؤن الخزوق 

ُذ اإلاّشفي الزي جللاه الفشد ؤو وسزه مً  ؤو لىخت فىُتما ًشحْ باألظاط للـش

بما فُه الخلل التربىي  ،زي ٌِّؾ فُهالالاحخماعي وظىه الّائلي واإلادُي 

كابلُت لللشاءة. فللّائلت دوس  ؤو ل  ؤن جيىن لهبلى في آخش اإلاىاف  زي ًاديوال

الىٍام  نبمهم في جللحن اللابلُت لللشاءة لذي ألاوفاٌ. غحر ؤن رلً غحر واف بر 

 للشاءة. ْ بزلً الىفل ؤو ل إلاخابّت االتربىي بمىاهجه ومىٍىمخه هى الزي ظُذف

ل الاحخماعي إاإلافىش بلى مع هما ٌؽحر  لت ل جخلى مً ألاهمُت ؤل وهي ؤن ألـا

         Passeronو Bourdieuول مً  اهذ. وهىا، ً.للىلبت هى ؤهم ِامل للخماًض

ًِ ؤن "اليعم التربىي ٌعهم في ـىاِت (les héritiers) في هخاب: "الىسزت"

 31ؤسظخلشاوُت احخماُِت".

وجدذًذا الىظي الّائلي دوس هبحر في فللبِئت التي ٌِّؾ فيها الىلبت 

هما ؤجها جازش ِلى جفىسهم للّالكت مْ اإلاذسظت والفؽل  هم،جدذًذ جىحهات

ً مً وظي احخماعي مخذن لِعذ لهم  اإلاذسس ي. بمّنى، ؤن ألاوفاٌ اإلاىدذٍس

 مِعىسة الخاٌ.هفغ ومىخاث وفشؿ هجاح ؤولئً الزًً ًىدذسون مً ِائالث 

عاواة الاحخماُِت. وفي هزا العُاق،  سبي حُّذ اإلاذسظت بهخاج الالم

Bourdieu  بحن الثلافت الّائلُت والىجاح اإلاذسس ي مً خالٌ هٍام الاظخّذاداث

الخاؿ بيل وبلت احخماُِت واإلاخيىن مً هٍام مً الّاداث، الخمثالث، الّالكت 

ذمج في رواجىا  ًُ مْ الّالم اإلادُي باألفشاد. غحر ؤن هزا "الهابِخىط" غحر واُ، 

 32بؽيل غحر بسادي، "خاحبا ِىا الٍشوف الاحخماُِت إلهخاج جفشفاجىا وآسائىا".

وألاوفاٌ الزًً هجخىا في الذساظت ٌّخلذون مْ روحهم وختى مْ مّلميهم ؤجهم 

"مىهىبىن"  وكذ ِملىا بجذ. غحر ؤن جفعحر رلً ًشحْ ؤظاظا بلى هٍام خاؿ 

 فاإلزث الثقافيف لزلً. وسزىه مً وظىهم الّائلي الزي خلم وهُإ لهم الٍشو 

 هى اإلاعاوٌ ًِ هزا الىجاح. 



239 
 

ت بحن  مخبيُا الخُاس اإلااسهس ي لفهم وبُّت الّالكاث الخىافعُت اإلاخفاِس

الىبلاث الاحخماُِت والتي لها دوس ؤظاس ي لفهم وبُّت الىٍام في ؤي مجخمْ 

وان، ومّترفا  بإن هزه الفشاِاث جدذر ِلى معخىي البنى الاكخفادًت 

والعُاظُت، غحر ؤهه ًمُف ؤمشا مهما في هزا الخدلُل ؤل وهى ؤن هزا الفشاُ 

اهخلل بلى اإلاعخىي الشمضي، مما "ًمىذ للمذسظت خاـُتها واظخلاللُتها في لّب 

فاإلاذسظت هىٍام جشبىي 33الّالكاث الاحخماُِت بحن اإلاهُمىحن واإلاهُمً ِليهم".

ا بر بجها حّىغ في الىاكْ ما لِعذ معخللت ًِ اإلاجخمْ. فهي ِىغ رلً جمام

جبذو "اللعب" ًدذر في اإلاجخمْ مً ـشاُ وجىاكماث ختى وبن واهذ كىاِذ 

اإلاجخمْ لِغ هال مخجاوعا، بل هى ِباسة ًِ Bourdieuمعخللت حضئُا.باليعبت ٌ 

ت مً مُادًً "اللّب" اإلاعخللت وعبُا". مفهىم Bourdieuَعخخذم و 34"مجمِى

 35ّاد: "بّذ هفس ي، بّذ ِللي وبّذ ؤخالقي".الهابِخىط همفهىم له ِذة ؤب

الزي ًيىن ًشجبي البّذ الىفس ي اإلاخّلم بمفهىم الهابِخىط بالزوق 

وجزوكه الفني الزي ًشجبي بّملُتي: الىعي وؤلادسان. ؤما البّذ الّللي  خلليلذي اإلا

لهزا اإلافهىم فحرجبي بمذي فهم اإلاخللي وكذسجه الخدلُلُت. وفي ألاخحر، ًخمثل 

البّذ ألاخالقي إلافهىم الهابِخىط في هُفُت الخفشف واإلاىٍىمت اللُمُت التي 

 ًخبىاها الفشد.

نها لخمىذ لىا رلً الهابِخىط الزي وول هزه ألابّاد جخفاِل فُما بُ

فهىم الهابِخىط م Bourdieuهما ًشبي ظُىحه ظلىن اإلاخللي وجزوكه الفني.

ًِ  Bourdieuبمعإلت ؤخشي ؤل وهي "الخزوق الفني". في هزا الفذد، ًدعاءٌ 

 .ِملهوهُفُت  يفنال لزوق هُفُت وؽإة ا

هخاج  مهخاج مىاهب ؤوان ًدعاءٌ ِما برا واهذ اللابلُت إلهجاص فني هي هما 

 ؟ِملُت حّلم

خي لألظباب التي ؤدث بلى الخىم  ِلُىا الّىدة بلى الخدذًذ الخاٍس

 (disposition esthétique)"اللابلُت الجمالُتوبجمالُت هزا ؤلاهجاص الفني ؤو ران.

جىففل اإلادمت ل (stylistiques)هلذسة ِلى بدسان وحّذاد الففاث ألاظلىبُت 

 36في خذ راتها".ًِ اللذسة الفىُت 



240 
 

ُفُت،  فهزا اإلاٌُى الجمالي هى هخاج ِملُت حّلم التي لِعذ لها غاًت ٌو

ُفتها.  هما ؤن بل مجشد بدسان لجمالُت لىخت فىُت لخذراتها، لؽيلها ولِغ لٌى

ً التي جخىلب مْ اللهزا اإلاُل الجمالي "بّذ لّالكت بُّذة ومممىهت  ّالم وآلاخٍش

ُت".  37الممان واإلاعافت اإلاىلِى

هزا الممان واإلاعافت مشجبىان في فترة مدذدة بخجاوص ما ًفشله 

. غحر ؤن هزا الخجاوص مشجبي هزلً الشؤظماٌ الاكخفادي في هزا الخلل

الزي ًلىم "بالروق"بالٍشوف الاحخماُِت والفشوق الىبلُت. فاإلاعإلت مخّللت 

م".  38في راث الىكذ "بالخىخُذ والخفٍش

 توحيد ماذا وتفسيق ماذا؟

فشكها في راث الىكذ ًِ روق وبلت ؤخشي ب ألهه  ،هه ًىخذ روق وبلت مُّىت ٍو

هخاج ٌشوف وحذاهُت ألفشاد مخمازلحن وؽاوا في بِئت مُّىت  وجمحزهم في راث 

. ، في فماء احخماعي مخالفالىكذ ًِ ؤولئً الزًً وؽاوا في بِئت مخخلفت

مً خالٌ جفىس  -فالزوق هى الزي ًدذد الاهخماء الىبلي لهزا الفشد ؤو رلً

ً" اإلاخخلفحن ِىا ًدذد ِالكخه مْ مىلُى "الزوق"،  -شخص ي وجفىس "آلاخٍش

ً وبالّالم اإلادُي به. زم بهه  ًدذد مذي جلبلىا وظُما  هما ًدذد ِالكخه باآلخٍش

ُت" ؤمام ألارواق  .خبّتاإلا سفمىا لألرواق ألاخشي التي ظُخّخبر غحر "ؼِش

وهزه الاخخُاساث الجمالُت "جدؽيل في ؤغلب ألاخُان بالخىاكن مْ 

اخخُاساث الجماِاث ألاهثر كشبا في الفماء الاحخماعي، التي ًيىن مّها الخىافغ 

و مْ الزًً بالخإهُذ جدذد هُتهم بؽيل ؤهثر  مباؼشا وفىسٍا بؽيل ؤهبر 

خفىس وادِاء لخدذًذ الخماًض باليعبت للجماِاث،ولىخا
ُ
 39العفلى." التي ج

شاُ بمّنى،  ؤن الاخخُاساث الجمالُت جذخل لمً ِملُت جىافغ ـو

ً خٌى معإلت مً لذحهم الزوق اإلاىلم والتي ِلى ؤظاظها ظِخم الخماًض  معخمٍش

بحن وبلاث مخخلفت. ول ًخم رلً الخىافغ مْ حماِاث مخباِذة، بل بالّىغ 

ّخبرون في ملاسهت ظِخم  ماًض ؤن الخ ،مً رلً. ؤلف بلى هزا ألامش ُُ مْ مً ظ

مً مجشد الفشاُ ؤو الخىافغ ِلى فشك روق مّحن، فةن هثر ظلم ؤروى.  برن، ؤ
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ائف لُبرالُت مثال "ظِخزمشون مً ألاغاوي  بّن ألافشاد الزًً ًيخمىن بلى ٌو

 .40وجذاول"ألاهثر اهدؽاسا 

مذة ظجري هالء  ًلبلىن ِلى ألاغاوي الىالظُىُت مثال ؤو ِلى ؤغان أِل

ادِائهم الفني بشفن اإلاغىحن الؽّبُحن مثال الزًً  الؽشقي ختى ٌّبروا ًِ الغىاء

فخخدٌى بدساواث الّالم وما ًشجبي به مً جفىساث  ٌعخمْ بليهم ِامت الؽّب.

بلى واكْ مِّؾ بخلم مماسظاث )فشدًت وحماُِت( هخىاوت لإلدسان، للخفىحر 

الفني وول اإلاماسظاث وللّمل. هزا ما ًدذده الهابِخىط مً خالٌ ِملُت الخزوق 

فهى خالـت ججاسب جيخمي للماض ي. هزا "اإلااض ي  التي جيخمي للفماء الاحخماعي.

الزي هى مشجبي ول الاسجباه بالشاهً والزي ًذهى بلى الذوام في اإلاعخلبل بخدُِىه 

 41."هفي اإلاماسظاث اإلاهُيلت جبّا إلابادئ

خ الزي ًدذد جفشفافهزا  ث ألافشاد واظخّذاداتهم لخلبل فً ما ؤو الخزوق الخاٍس

واإلاعخلبلُت ِبر هٍام لفً ما ل ًيخمي للماض ي. فهى ًدذد جفشفاتهم آلاهُت 

ًكذ و .مُّاسي مبني بؽيل مهُيل
ّ
"إلاارا الؽيل ألاكل فهم مBourdieuًجمى

ُت  ِلى اإلاعخىي الثلافي  حّلُذا لالظخّذاد الجمالي واإلاماسظاث ألاهثر ؼِش

الؽشائذ  يهزا الخَ في ؤن جخالقى بخىشاس خاؿ لذ هاجيلفت اكخفادًا، ل وألاكل

ألاهثر غنى )وعبُا( في الشؤظماٌ الثلافي وألاهثر فلشا )وعبُا( في الشؤظماٌ 

ً مً بدسان اإلاىىم الزي ًخدىم في حجم سؤظماٌ وبيُت 42الاكخفادي."
ّ
فلذ جمى

الت ؤو فً ما. واإلاٌُى ووبُّخه الخفمُالث، الّالكت بحن الشؤظماٌ   بلى ٍس

 خاتمة: 

 دكُمخدذًذلذ كامب، فBourdieuالاهخلاداث التي وحهذ ٌ بّن بالشغم مً

ت اِخمذ ِليها ِىذ جدلُله لٍىاهش مخخلفت في اإلاجخمّاث الخذًثت : إلافاهُم مشهٍض

اث ؤزبدذ و ، الخلل، الشؤظماٌ والهابِخىط كذ كام مً خاللها بفُاغت هٍٍش

صختها ختى في مجخمّاث غحر غشبُت.بل ؤن هزه اإلافاهُم مخذاخلت مْ بّمها 

فال ًمىً ؤن هخدذر ًِ الهابِخىط بذون الخىشق للخلل، الشؤظماٌ البّن. 

 ى اخخالف مجالتها، لم ٌّذ ِلماءِلولفهم وجفعحر الٍىاهش  .والفشاُ والخمحز 
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ىن بالذساظاث اإلااهشوظىظُىلىحُت، بل بالذساظاث الاحخماُ حهخم

 هُفُت ِمل البنى اإلاخخلفت في اإلاجخمْ.، مداولت منهم فهم اإلاُىشوظىظُىلىحُت
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 عند برتراند راسل   العلمفلسفة مقاربة ل

   د. ولد الحدوشية بشير

 كلية العلوم االجتماعية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم.

عواص الٌلؿٌت  ؤشهغ  ؤخض Bertrand Russellٌلخبر بغجغاهض عاؾل  

اطُاثزاطىا في مجا٘ ًلؿٌت الللىم و  الظًً اإلالاصغة هى و  اللوت وهحرها.و  الٍغ

ؤن كالم  ونًغ  ًالظً Néo-réalismeت الجضًضة ُمظهب الىاُل ًمثل ؤخض ؤهصاع 

ه ٓما ٌلخبر في مجا٘  .ألاشُاء الخاعحُت مىحىص بوع الىـغ كً وحىص طاث جضٓع

وهى  Méthode analytiqueمىاهج الٌٕغ الؿاثضة عاثضا إلاا ٌؿمى بمىهج الخدلُل 

ل كضص ممًٕ مً ألاشُاء ُالٖاثىاث بلى ؤبصٌت كامت مىهج ًغص ٔل ألاًٖاع و 

وألن عاؾل ًغي ؤن الٌلؿٌت طاث ؤهمُت  .البؿُؼت التي ًخلظع جدلُلها بلض طلٗ

طغوعة بكؼاء الٌلؿٌت شٕالجه، ًِض صكا بلى بالوت في مجا٘ الىاُم وخل م

اء. ومً ػابلا كلمُا ، وؤن حؿخِي ملاًحرها مً كلىم الؼبُلُت ولِـ مً اإلاُخاًحًز

ها كىض خض ملالجت ُظاًا  ٔان مإزظ عاؾل كلى الٌلؿٌت الخِلُضًت ووًُى هىا 

 ٖلتشلحل مو  ًاعهت مً اإلالنى ٌؿخدُل صعاؾتها صعاؾت مىطىكُت صُُِت.

إن ًخم جؼهحرها مً ٔل الجزكاث ػالب عاؾلب، هظه الٌلؿٌت الخِلُضًت

اثُت والوُبُت، وصكا الٌالؾٌت بلى جَٕغـ حهىصهم في بػالت الومىض كً  اإلاُخاًحًز

 1اإلاٌاهُم والِظاًا بةزظاق جلٗ اإلاٌاهُم والِظاًا بلى الخدلُل اإلاىؼِي الضُُّ.

ّ ؤمام الللم  وبظلٗ ًِض كمل عاؾل كلى خصغ مهمت الٌلؿٌت في حلبُض الؼٍغ

ضا مً الىجاح والخؼىع.  لٖي ًدِّ مٍؼ

ٍُٓ ًمًٕ للٌلؿٌت ؤن جٖىن كلمُت و ؤن جخجاوػ : و مً هىا ًإحي الاشٖا٘ الخالي

اثُت ؟ وبلباعاث ؤزغي، ما هى  الٌلؿٌاث الخِلُضًت الِاثمت كلى ؤؾـ مُخاًحًز

ِت  جصىع بغجغاهض عاؾل لٌلؿٌت الللم اإلالاصغة والتي جبدث في ُظاًاها بؼٍغ
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كلمُت؟ ًُما ًخمثل اإلاىهج الجضًض الظي صاهه عاؾل لٌلؿٌت الللم؟ ما ػبُلت 

ت مىـىعا الحها مً  ت اإلالًغ ت الللمُت؟  ما هى جصىع عاؾل لىـٍغ وزصاثص اإلالًغ

وحهت هـغ كلمُت؟  ٍُٓ ًمًٕ جُُِم ؤعاء عاؾل خ٘ى الٌلؿٌت الللمُت ؤو 

 ًلؿٌت الللم؟ 

هـغ عاؾل ًُما ًسص بيُت الٌلؿٌت الللمُت ؤو ًلؿٌت و لٌدص وحهت        

ً، جِترح هظه الضعاؾت مؿاثلت الِظاًا  الللم التي ًىاصي الحها الٌالؾٌت اإلالاصٍغ

 : الخالُت

 مىهج ًلؿٌت الللم  -

ت الللمُت  -  اإلالًغ

ت  - ت اإلالًغ  هـٍغ

 ُُمت جصىع عاؾل لٌلؿٌت الللم  -

اكخباعه مىهجا جدلُلُا مىؼُِا، ًغي عاؾل ؤن مىهج ًلؿٌت الللم ًمًٕ  

و ًخمثل في جدلُل اإلاٌاهُم والِظاًا باالعجٖاػ ؤؾاؾا كلى ؤصواث الخدلُل 

ؿمى ؤًظا اإلاىؼّ  اإلاؿخسضمت في كلىم الؼبُلت و في اإلاىؼّ الغمؼي)َو

اطُاث و اإلاىؼّ اإلالاصغون ؤمثا٘  اطُىالظي ُض وطم ؤؾؿه كلماء الٍغ الٍغ

جت ، حىعج ب٘ى A.De Morganصي مىعهان ، ؤوهؿخِـ G.Fregeهىجلىبٌٍغ

G.Booleهِؿاب بُاهى ،G.Peano ولُىن ٔىجىعا ،L. Couturat ُما بلض ؾاهم . ًو

غه عاؾل هٌؿه مم الٌغص هىعر واًتهُض ؿتهضي  A.N.Whitecheadفي جؼٍى ( . َو

الخدلُل كىض عاؾل خؿً ًهم كباعاث اللوت التي حؿخسضم في ملالجت مؿاثل 

اجي  ظاًا الللم، ٓما ؤهه ٌؿتهضي بىاء جصىع مىؼِي كً بيُت اللالم الٌحًز ُو

بي  .2الخجٍغ
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خىا باللالم الخاعجي"   Our knowledgeofًِ٘ى عاؾل في مِضمت مالٌت " ملًغ

external world (1941)داطغاث الخالُت حلخبر مداولت إلؿهاع ػبُلت اإلاىهج : " اإلا

جُا هٌؿهللي  ٌاءجه وخضوصه. بن هظا اإلاىهج ... ُض ًغض جضٍع اإلاىؼِي الخدلُلي ٓو

ابلت للخجؿُض في ُىاكض ومالثمت ... مً  ِت مدضصة، ُو بشٖل متزاًضا بىصٌه ػٍغ

ت اإلاىطىكُت  .3" ؤحل الحص٘ى كلى اإلالًغ

ٍُ جؼىعث ِ٘ى ؤًظا في ٓخابه" ًلؿٌتي ٓو "  ٍو

Myphylosophicaldevelopment (1961)  بن مجهجي في الِظاًا و اإلاؿاثل":

هى ؤهني ؤبضؤ بش يء هامع، مدحر وكغطه للشٗ، وال ؤؾخؼُم "الخاصت بالللم

الخلبحر كىه كلى هدى صُُّ، ًإمض ي ؤوال في كملُت شبحهت بلملُت عئٍدىا لش يء 

حز الاهدباه باللحن اإلاجغ  صة، زم هٌدصه بلض طلٗ مً زال٘ مجهغ، ًإحض ؤهه بتٓر

جـهغ جِؿُماث وجمُحزاث لم ًًٕ ؤي مجها ؿاهغا مً ُبل جماما ٓما ًمٕىٗ  مً 

في اإلااء اللٕغ، وهظا ما ال ًمٕىىا بصعآه  Bacillisزال٘ اإلاجهغ ؤن هغي الباؾُلُاث

 .4بضون اإلاجهغ"

جِضًم حلٍغٍ صُُّ إلاىهج الخدلُل كىض  ًغي كضص مً الباخثحن ؤهه مً الصلب

عاؾل، بال ؤهه ًمًٕ الِ٘ى بإن مىهج الخدلُل لضي عاؾل " هى جلٗ اللملُت التي 

باث بلى كىاصغها البؿُؼت ؤو ؤن ولُض صُاهت الخلبحراث  بها بما ؤن جغص اإلآغ

ت في حلبحراث ؤزغي ؤٓثر صُت". باث عمٍؼ ت كلى مٓغ مً هظا الخلٍغٍ 5اإلادخٍى

ن هدضص هىكحن مً الخدلُل: ؤخضهما ًغجبؽ باإلاىطىكاث ؤو الاشُاء وؿخؼُم ؤ

 ؤياإلااصًت، و آلازغ ًخللّ باللوت ؤو الغمىػاإلاؿخسضمت للخلبحر كً اإلاىطىكاث 

ت  بت  Enoncés linguistiquesجدلُلىجغحمت اللباعاث اللوٍى ت كلى عمىػ مٓغ اإلادخٍى

ػ الؿابِت، وهى ما ٌؿمى بلى كباعاث ومٌاهُم ؤزغي بؿُؼت ال جدخىي كلى الغمى 

اض ي باالؾدبضا٘ . ومً ؤصواث Définitionؤو الخلٍغٍ Substitutionفي اإلاىؼّ الٍغ

ٔام1الخدلُل اإلاىؼِي التي وطلها عاؾل لٌلؿٌت الخدلُلما ًلي:   Rasoir( هصل ؤو
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d’Okam وهى ؤصاة ؤو ُاكضة مىهجُت حؿمذ باالُخصاص اإلاىؼِي، ؤي اؾدبلاص .

باث الؼاثضة، ؾ باثاإلآغ ٔاهذ مٓغ بهضي ازتزا٘ كضص الٖاثىاث في اللالم ؤو  ىاء 

باث ت بهضي الىص٘ى بلى الحض ألاصوى مً اإلاٌغصاث.  ٔاهذ مٓغ ( البىاء 2لوٍى

ٔام وتهضي بلى  اإلاىؼِي. وحلخبر هظه ألاصاة الخدلُلُت صىعة مً صىع هصل ؤو

ت مباشغ  ة بها، الاؾخوىاء كً الٖاثىاث اإلاؿخض٘ كلحها التي ال هٖىن كلى ملًغ

ت مباشغة به.  ظها بما هٖىن كلى ملًغ ( اللوت اإلاثالُت. وهي لوت 3وحلٍى

ٔاملت مىؼُِا". كبر عاؾل كً هظه اللوت في ٓخابه الخاص  "اصؼىاكُت" ؤو لوت "

اطُاث"  ٔان كىىاهه" مباصت الٍغ اض ي والظي  باإلاىؼّ الٍغ

Principiamathematicaي همىض . وبىاؾؼت اللوت اإلاثالُت ٌؿتهضي عاؾل جٌاص

اللوت اللاصًت)ؤو لوت الحُاة الُىمُت( ؤزىاء بحغاء كملُاث الخدلُل اإلاىؼِي، ًخلٗ 

اللوت اإلاثالُت ٌلخبرها عاؾل ُاصعة كلى الخلبحر الضُُّ كً اإلاٌاهُم، وهى مهمت 

 . 6حعجؼ كجها اللوت اللاصًت

ت الللمُت واإلاىهج الللمي في كضص مً  لِض حلغض بغجغاهض عاؾل الى ػبُلت اإلالًغ

الٕخاباث. ًهى ًغي بإن اإلاىهج الللمي ًخمثل في مجمىكت مً اإلاغاخل ألاؾاؾُت 

اجم طاث الضاللت. 1وهي ٓما ًلي:  ( الىص٘ى بلى ًغض ًٌؿغ جلٗ 2( مالخـت الُى

اجم.  ُِت. 3الُى ( اؾخيباغ هخاثج مً هظا الٌغض ًمًٕ ازخباعها بىؾاثل ؤمبًر

ت الللمُت بإنها جخمحز  لخبر عاؾل اإلالًغ  بمجمىكت مً الخصاثص هي: َو

زاصُت البىاء اليؿِي. ًِصض بهظه الخاصُت ؤن الللم في مؿحرجه مً ؤحل        1- 

ٍ بحن الححن وآلازغ مً ؤحل ؤن ٌلض٘  ت الـىاهغ ًخُى الىص٘ى بلى ًهم وملًغ

اجه وطلٗ بىِض وجمدُص ماؾبّ ؤن جم صُاهخه مً ُىاهحن  مً ُىاهِىه وهـٍغ

اث. والللم ال ًلغي ُبها في ُاهىن  وهـٍغ هضه اإلالاعي الؿابِت وبهما ٌلمل كلى جٓغ

ت ؤٓثر كمىمُت، وبظلٗ حشٖل اإلالاعي الؿابِت واإلالاعي الالخِت  ؤكم ؤو في هـٍغ
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مًٕ جؼبُِها كلى ؤوؾم وؤٓبر  وؿِا كلمُا حضًضا ًخمحز بالشم٘ى كما ؾبّ ٍو

 ٓمُت مً الـىاهغ.

اجم  -       2 اجم. للُى حز كلى الُى غجبؽ ؤFaitsالتٓر ُِت، ٍو همُت ٓبري في الللىم ألامبًر

ت الللمُت، ًخللّ ألا٘و باإلاىطىكُت. خُث ؤن  اجم ؤمغان هامان في اإلالًغ بضوع الُى

ؼغح حاهبا طاجُدىا وعهباجىا بهضي الٕشٍ كما جسبر به 
ُ
اإلاىهج الللمي ًخؼلب ؤن ج

ِ٘ى ع  ُِت مً خُث جإصًتها بلى ُىاهحن مىطىكُت كامت. ٍو اجم ألامبًر اؾل الُى

بصضص طلٗ: " ؤن اإلاىهج الللمي وزُّ الصلت بٌظُلت احخماكُت هي الجزاهت"، ؤي 

اجم ٓما هي في الىاُم  ولِـ ٓما جبضو  Réalitéؤن ًدغص اللالم كلى مالخـت الُى

خللّ ألامغ الثاوي  غ خالتها. ٍو في طاجِخه، ًالللم ًخمثل في وصٍ ألاشُاء وجٍِغ

ت الللمُت. ًالخجغبت بإهمُت" الخجغبت" التي حلخبر مدٗ ا لصضَ في بىاء اإلالًغ

اث التي ًِترخها اللالم في ؤ٘و  حلمل كلى جدُِّ الٌغوض والِىاهحن والىـٍغ

مغاخل البدث، ٓما ؤن بطا ازخلٍ الللماء بصضص جٌؿحر واُلت ملُىت ًةنهم 

 ًلجاون بلى الخجٍغب مً ؤحل الخثبذ وخؿم الخالي.

ت الللمُت صُت  اؾخسضام الُِاؽ والضُت الٕمُت. بن -3 ما ًٕؿب اإلالًغ

واعجٖاػها كلى  Mesureومىطىكُت في كلىم الؼبُلُت هى اؾخسضامها للُِاؽ 

ت  ت: خٓغ ٔان ًِىم بؿغص ألهىاق الحٓغ ت  صُت الخٕمُم. بن ؤعؾؼى في صعاؾخه للحٓغ

ت، بلخ. بال ؤن هالُلي  ت صاثٍغ ت هابؼت، خٓغ كمل كلى حوُحر  Galliléصاكضة، خٓغ

اض ي يهضي بلى اؾخسالص الِاهىن  الىـغة الٌُُٕت ت بلى ؤؾلىب ٍع لـىاهغ الحٓغ

ت( وما ًازغ ًحها، وبظلٕؿاهم بشٖل  الٕمي الظي ًدضص الؿغكت )ؾغكت الحٓغ

اء. ت الؼبُلت ؤو كلم الٌحًز  ٓبحر في جؼىع ملًغ

ض مً ُىة الاؾخضالالالؾخِغاجي في  وخؿب عاؾل جمخاػ الضُت الٕمُت بإنها جٍؼ

ُِت،  ِضع بمِخظاها ٓمُت ملُىت ًمًٕ الللىم ألامبًر ًُ ًةطا صان اللالم ًغطُت 

ؤن جسظم للمالخـت، زم جثبذ اإلاالخـت بلض طلٗ ؤن الٕمُت لها هٌـ اإلاِضاع 
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الظي ؾبّ ؤن اًترطه. وكىضثظ ٌؿخؼُم ؤن ًخدِّ بُِحن مً صضَ اؾخضالالجه 

ت.  كلى ؤؾاؽ ما ؤبضجه اإلاالخـت مً جىاًّ صُُّ مم الاًتراطاث الىـٍغ

ٌا بطاًُا إلاٌهىم  -      4 ت الللمُت جِىم كلى الخدلُل. ًِضم عاؾل هىا حلٍغ اإلالًغ

غي ؤن هجاح هظا  الخدلُل ُاثال بإهه مىهج الاهخِا٘ مً اإلاجه٘ى بلى اإلاللىم، ٍو

ٍ جؼبُِه في الٌلؿٌت ومباخثها الخِلُضًت ًِؽ، بل بن الخدلُل  اإلاىهج ال ًخُى

غي ؤن الخدلُل هى بمثابت هى زاصُت ؤؾاؾُت مً زصاثص اإلاىهج الل لمي، ٍو

بت وطلٗ بخدلُلها بلى  هـغة هِضًت ًدىا٘و بها اللالم ما ًىاحهه مً خىاصر مٓغ

ت جإزحر  مٕىىا ملًغ كىاصغها البؿُؼت. بن ٔل خضر هى هدُجت للضص مً الللل، ٍو

ٔل كلت كلى خضة متى اؾخؼلىا ًصلها كً بُِت الللل. واإلاثا٘ الظي ًِضمه 

ُٖاهُٖا: الِمغ ججظبه ألاعض والشمـ ملا. ًةطا ؤعصها خؿاب عاؾل هىا مً اإلا

خه، ًجب ؤن ولغي ألازغ الظي جدضزه ألاعض والشمـ كلى اهٌغاص، ًىدؿاء٘  خٓغ

ٔان  ٔان لُدضر لى  ٔان الِمغ مىجظبا باألعض وخضها؟ وماطا  ٔان لُدضر لى  ماطا 

األعض الِمغ مىجظبا بالشمـ وخضها؟  زم ماطا ًٖىن ألامغ كىضما ًىجظب ب

 والشمـ ملا.

بت ُض هـىه  ًبضون طلٗ الخدلُل ان ما هى في الىاُم كضص مً اإلاشٕالث اإلآغ

مشٖلت واخضة، لظلٗ ًةن ًصل الـىاهغ والللل كلى طلٗ الىدى زم بكاصة 

ؿخدُل  تالللمُت، َو ُبها ٌلخبر واخضا مىةحغاءاث اإلاىهج الللمي في بىاء اإلالًغ جٓغ

وؿخؼُم الخىصل بلى صُاهت ُىاهحن كلمُت بال ؤن هٌؿغ ٔل ش يء مغة واخضة،وال 

ها وهي مىٌغصة  ت ؾلٓى بطا ُمىا بلؼاللـىاهغ والللل واخضةواخضة مً ؤحل ملًغ

ها وهي مجخملت، وبظلٗ وؿخؼُم جدضًض اللالُاث الؿببُت جدضًضا  وؾلٓى

اطُا صُُِا  .7ٍع

ت التي ًِضمها بغجغاهض عاؾل  ت اإلالًغ خه خ٘ى ػب –ان هـٍغ ُلت جماما مثل هـٍغ

ت الللمُت  اؾخلهمها مً مصاصع كلمُت مسخلٌت. ومجها اػالكه الىاؾم  -اإلالًغ
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ت الللمُت ٓما جخجلى في الللىم  خه اإلالمِت بؼبُلت وزصاثص اإلالًغ وملًغ

ت اليؿبُت لضي آًيشخاًً مً زىعة  خه الىاؾلت بما ؤخضزخه هـٍغ الؼبُلُت، وملًغ

اثُت، بطاًت الى  ُت في مجا٘ الللىم الٌحًز خه وجإزغه بالخدلُالث ملًغ ملًغ

اء اعوؿذ مار، وملؼُاث كلم  ت الللمُت لضي كالم الٌحًز الابؿخمىلىحُت للملًغ

 الىٌـ اإلالغفي.

ت في كضص مً مالٌاجه مثل " جدلُل اللِل"  ت اإلالًغ جىا٘و عاؾل مىطىق هـٍغ

Analysis of mind "و "جدلُل اإلااصة ،Analysis of matter ،ت ؤلاوؿاهُت ، و "اإلالًغ

.وؤٓض عاؾل ؤن "Human knowledge,its scope and limitsمجالها وخضوصها" 

مصضع ٔل جٌٕحر ٌؿخمض كىاصغه مً اللالم الخاعجي اإلاىطىعي، وما وؿمُه 

 هي حؼء مً اللالم الؼبُعي. mental eventsبالحىاصر اللِلُت ؤو الظهىُت 

ّ ؤلا  ت ؤلاوؿاهُت كً ػٍغ صعاْ الح  ي وؤلاعاصة، وهما كملُت واخضة وجخم اإلالًغ

. وحلخبر الصىع الظهىُت بمثابت اولٖاؽ actionٌؿمحها عاؾل " الٌلل" 

إلخؿاؾاث اهؼبلذ ؤو سجلذ في الظآغة، ولهظه الصىع الظهىُت صوعهام في 

كملُاث الٌٕغ ألنها كباعة كً مؿخىصق للمللىماث، وهظه الصىع اإلاِابلت 

ا بالغحىق بلى ؤؾبابها، ًهي جدضر بؿبب جغابؼها مم إلخؿاؾاث ًمًٕ جدضًضه

بمثابت ُضعة كلى -التي حؿدىض بلحها كملُاجىا اللِلُت -ؤلاخؿاؽ، وحلخبر الظٓغة 

ٍ ؤو خضر مض ى، ؤي ؤنها الِضعة كلى  جٕغاع  اؾخلاصة ماصة ؾابِت ؤو مُى

ُت ؤو ؤًٖاعا زاصت ؤو كامت. ت ؤو خٓغ ٔاهذ ؤخضازا لوٍى  8ؤخضار ماطُت ؾىاء 

ت كلى ؤؾاؽ  ت بىاء اإلالًغ وهٕظا ًةن عاؾل ًِترب مً مار ًُما ًسص هـٍغ

بُت خؿُت.  هؼكت ججٍغ

خىا لللالم الخاعجي"           Our knowledge of theفي ٓخابه "ملًغ

externalworld مً وحهت هـغ 9ًدىاولبرجغاهض عاؾل مؿإلت الاصعاْ الح  ي ،

ي مىطىكه، الى خض ابلاص ٔل ما جسخلٍ ٔلُا كما ؾبِها، وبلض ٓثحر مً الشٗ ف
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ه بِلُل مً الٌغطُاث و اللىاصغ ألآثر  ًغقى الُه الشٗ، ًبني اللالم الظي ولًغ

 بؿاػت.

ًالخف عاؾل ؤن ملـم الٌالؾٌت ًٌترطىن بشٖل طمني ومؿبّ وحىص        

ت، لٕجهم ًىاحهىن بدُِِت ؤن الش يء هٌؿه ُض ًـهغ  كِ٘ى ؤزغي مضٓع

ؤو ختى لشخص واخض في ػمىحن مسخلٌحن مم ؤهه  لشخصحن مسخلٌحن مسخلٌا،

ٔاهذ هضه ؤلاشٖاالث ٌُٓلت بإن جِىصهم الى شٗ ٓلي في  )هظا الش يء( لم ًخوحر. و

ٍ ملـم اإلاثالُحن(، ؤو ؤن هضا الىاُم  وحىص واُم زاعجي، زاعج اللِل )وهى مُى

ٔاهؽ(.  ٍ خه )وهى مُى  مىحىص ًلال لٕىىا وعجؼ كً ملًغ

في الخغوج مً هظا الاشٖا٘، ًهى ًِىم كلى خظي جلٗ  ؤما مىهج عاؾل       

اثُت مً الٖىن، مم الاخخٌاؾ بللم زاعجي مىحىصا بالٌلل.  ألاشُاء اإلاؿماة ًحًز

ًاطا لم ًًٕ اللالم الخاعجي  : لًٕ طلٗ ًظلىا ؤمام ؾاا٘ ًٌغض هٌؿه مباشغة

اثُت )ماصًت(، ًمما ًخٖىن اطا ؟ ًخإلٍ الٖىن، ًج ُب عاؾل، مٖىها مً ؤشُاء ًحًز

. هظه اإلالؼُاث الحؿُت لِؿذ ؤشُاء Données du sensمً ملؼُاث الحـ 

ت  اثُت واهما هي ؿىاهغ مثل عهحن صىث ؤو مؿاخت مً اللىن، وهي هدُجت ملًغ ًحًز

مىطىكاث مدؿىؾت"ولِؿذ ؤشُاء "مباشغة ًجغي اصعآها في ؤلاخؿاؽ. انها 

اثُت. ًمحز عاؾل بحن "  في اللِل هاججت كىاهٌلالىا ( اخؿاؾىا، وهى خالت 1ًحًز

( اإلاىطىق الح  ي الظي هىٌلل به مً زال٘ ؤلاخؿاؽ. 2بمىطىق خ  ي، و 

وكىضما ؤجدضر كً مىطىق خ  ي، ًُما ًِل عاؾل، ًُجب ؤال هٌهم مً طلٗ 

ٔالؼاولت مثال. ان ما ؤكىُه هى جلٗ الؿاخت مً اللىن التي ؤعاها  ؤوي ؤكني شِئا، 

ٗ الصالبت التي ؤخؿها كىضما ؤطوؽ كلى حؼء كىضما ؤهـغ الى الؼاولت، ؤو جل

ل خالت مً الحاالث جلٗ هي  مجها، ؤو طلٗ الظي ؤؾمله كىضما ؤهِغ كلحها. ٔو

 .10مىطىق مدؿىؽ. واصعآىا لظلٗ اإلاىطىق اإلادؿىؽ هى ما ؤؾمُه بخؿاؾا" 
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ما هي الؼاولت بطا " جلٗ التي هيؿب الحها، كملُا، وحىصا ًبضو مِىلا"؟ هي،        

ُب مىؼِي للمـاهغ اإلاسخلٌت التي جِضمها ملؼُاث  خؿب بحابت عاؾل، جٓغ

الحـ. وهظه اإلاـاهغ جسخلٍ مً اوؿان الى آزغ جبلا للخصىصُت التي ًملٕها ٔل 

كِل في هـغجه الى اللالم. وهٕظا ًان كاإلاا مىـىعا الُه مً وحهت هـغ كِل ما، 

٘ هى هحره مىـىعا الُه مً وحهت كِل آزغ. و مم طلٗ ًباإل  بالغهم  : مٖان الِى

هما الشخص     مً الٌغوُاث الِاثمت بحن هظًً اللاإلاحن اإلاسخلٌحن ، اللظًً ًضٓع

) ؤ ( والشخص )ب( ٓال كل خضة، ًان ٓال مجهما مىحىص خِا ٓما ًجغي اصعآه، 

بل و ًمًٕ ؤن ًٖىن ما هى كلُه ختى و ان لم ًخم اصعآه. هىاْ بطا كضص المخىاه 

بلضص ألامٕىت التي هٍِ ًحها، خُذ ؤن ٔل واخض مً  مً هظه اللىالم، كىالم

م وحهت هـغ مً اللالم، زاصت ومخمحزة. وهٕظا ًان الللم  جلٗ ألامٕىت هى مُى

بضو مىؼُِا بالخالي، ًظٍُ  لُبضو، مً وحهاث جسخلٍ، في حىاهب مسخلٌت. ٍو

بغجغاهض عاؾل، ؤن ٔل حاهب مً حىهب الٖىن، مىـىع الُه مً مٖان ما، هى 

اثم بىٌؿه مؿخِل كً اللِل، ألامغ الظي ٌلني ؤن هىاْ واُلا ًللُا حاهب ُ

 ًِىم في الخاعج، زاعج اللِل. 

ان اللالم، مىـىعا لُه مً ؤي مٖان هى خؿب لوت عاؾل، مجمىكت ؤو        

ٔان لشخصحن ؤن ًىـغا مً مٖاهحن مخِاعبحن،  هـام مً "الؿؼىح اإلاغثُت". وبطا 

مًٕ ؤن ٌشحرا الحهما بىٌـ ًانهما ؾىي ًلخِؼان ؾؼدحن مد شابهحن حضا، ٍو

ضان ؤنهما ٌشاهضان هٌـ الؼاولت ألن الٌَغ بحن الؼاولت التي جبضو  ألالٌاؾ، ًُٓا

لأل٘و والؼاولت التي جبضو للثاوي، هى مً الظألت بدُث ًٖاص ال ًغي. وهٕظا ًان 

ن ألاشُاء ًمًٕ ؤن حوضو، بٌلل الدشابه، مخمازلت لشخصحن مسخلٌحن. وهىاْ بح

اإلاٖاهحن اإلاخِاعبحن ؤمٕىت ؤزغي ؤٓثر ججاوعا بال شٗ، بدُث ٌوضو الللم مجها ؤٓثر 

 جمازال.
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في مىاُشت بغجغاهض عاؾل. في ملغض خضًثه كً ًلؿٌت  آلانؾىي وشغق        

 الللم ؤو الٌلؿٌت الللمُت الجضًضةواإلاىهج الٌلؿٌي الجضًض الظي ابخضكه لها

ضا بظلٗ ججاوػ الٌلؿٌاث  ًيخِض الٌلؿٌاث الٕالؾُُٕت  الخِلُضًت،ان عاؾلمٍغ

اثُت وؤن مىاهجها جىدصغ في مجغص الخإمل الِبلي وحعجؼ كً  ُاثال بإنها مُخاًحًز

ِت كلمُت حؿخىكب هخاثج الللم وجِضم كلى ؤؾاؾها مىاٍُ  الخٌٕحر بؼٍغ

وجصىعاث خ٘ى اإلاؿاثل التي جبدثها الٌلؿٌت اإلابيُت كلى ؤؾـ كلمُت صُُِت. 

ت في الخإمل الِبلي، ال ًخلٗ ا لٌلؿٌاث، واهؼالُا مً مىاهجها اإلااوعاثُت اإلاوُغ

حلمل الا كلى البدث في مخاهت"الحِاثّ اإلاؼلِت" التي جضعي ؤنها جصل الحها 

بىاؾؼت الخٌٕحر اللِلي الِبلي واإلاجغص. في خحن ؤن مثل هظه اإلاىطىكاث ال ًمًٕ 

ُٕت، خؿب عؤًه، ججاػي بىٌؿها للٌٕغ ؤلاوؿاوي اصعآها. ان الٌلؿٌاث الٕالؾُ

في البدث ؤو الخٌٕحر هحر اإلاجضي كً خُِِت الٖىن ٖٓل  وحلمل كلى اُدام طاتها

وفي خُِِت كضص مً اإلاؿاثل والِظاًا الخإملُت ألازغي اإلاغجبؼت بالضًً وألازالَ 

اجي جإملي موَغ في  وكلم الجما٘ وهحرها، والتي جبدثها بىاؾؼت جٌٕحر مُخا ًٍؼ

ض ا لخالص، والظي ال ًمٕىه الا الخىصل الى هخاثج ًاعهت مً اإلالنى وال الخجٍغ

 مدٗ الخٌٕحر الىاُعي. بلىًمًٕ ازظاكها 

ش الٌلؿٌت )ؤي الٌلؿٌت الؿابِت كلى بغجغاهض عاؾل(حلخبر في هـغ         ان جاٍع

ىا ؤلاهجلحزي، عاؾل، بمثابت سجل إلاجمىكت مً ألاخٖام والخصىعاث التي  ًُلؿًى

الؾٌت الخِلُضًىن كلى الىحىص ٖٓل، كلى الٖىن في مجمىكه، كلى ؤػلِها الٌ

الحُاة في ملىاها الشمىلي. وبٖل ما اشخملذ كلُه هظه ألاخٖام وجلٗ الخصىعاث 

هـغاث صًيُت وؤزالُُت وحمالُت وػمىخاث لبلىن الحِاثّ اإلااوعاثُت الٖلُت  مً

ٔان ٌلخِض بإهه مً اإلامًٕ الىص٘ى الحه –ؤو اإلاؼلِت  ا والىلىج في ُلبها التي 

لم جًٕ في الىاُم الا  –بىاؾؼت الخٌٕحر اإلاجغص ؤو الخإمل اللِلي الخالص  وهىاتها

وجٌٕحرهم  ومسُالهم الجمىح وججاعبهم الشخصُت حلحرا كً ؤمؼحت الٌالؾٌت

ِغع  بلىاللامي. وعاؾل ًىـغ  الٌلؿٌت بهظا اإلالنى كلى ؤنها ًلؿٌت هحر كلمُت. ٍو
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ٌت كلمُت ؤو ًلؿٌت حؿخسضم اإلاىهج الللمي، والٌلؿٌت جِضًم بضال مجها ًلؿ

الجضًغة بهظه اإلاحزة كىض عاؾل هي الٌلؿٌت التي ال جٕخٌي ًِؽ بةزغاج الضًً 

وألازالَ وكلم الجما٘ مً خؿابها، بل جٍٕ ؤًظا كً جِضًم جصىعاث جخللّ 

 بالىحىص ٖٓل.

اػللىا وصعؾىا  ان ؤًٖاع عاؾل ال جلِى ٔلها صضي بًجابُا كىض الٌالؾٌت الظًً

ٍ عاؾل مً  ٔان مُى اجه بلمّ. وللل بلع الؿبب في طلٗ هى ؤهه لى  هـٍغ

م  ٌا صحُدا ٔلُا إلاا بِي هىاْ مٖان للٌلؿٌت. اط ؤهه ًغحم مُى الٌلؿٌت مُى

اض ي. ان  بلىالٌلؿٌت ومىاهجا  اطاث واإلاىؼّ الٍغ اء( والٍغ كلىم الؼبُلت )الٌحًز

ا ًخللّ بمىطىق الٌلؿٌت ومىاهجها. اط حىهغ اإلاؿإلت بحن عاؾل والٌالؾٌت اهم

ٔاًت، وؤن  ت  ًغي هاالء الٌالؾٌت ؤن وؿٌُتهم جِىم في جدصُل حىاهب اإلالًغ

ٌا مً اللالم ٖٓلُٖىن ؤٓثر شمىال مً خضوص ؤي كلم مً الللىم  ًِضمىا مُى

الىطلُت ألازغي. ان هاالء الٌالؾٌت الٕالؾُُٕىن ًغون بإن وؿٌُتهم جٕمً في 

ِت كِلُت زالصت مجمىكت مباصت ملُىت حؿهم في عؾم ما ؤن ٌؿخسلصىن بؼ ٍغ

 بمًٕ ؤن ًٖىن كلُه الٖىن ٖٓل.

بطا بالللم، واهما بؼبُلت الٖىن الظي  ال يهخم الٌُلؿىي الٕالؾُٖي       

ًِخظُه وحىص الللم، والٌُلؿىي لِـ ملىُا ٓظلٗ بالخجغبت في طاتها واهما 

حىصها ُٓما جٖىن الخجغبت ما هي بالشغوغ والٌغطُاث اإلاؿبِت التي ًٌترض و 

 .11كلُه

بُحن         هظا الخصىع لواًت الٌلؿٌت هى مىطم هِض عاؾل والٕثحر مً الخجٍغ

والىاُلُحن اإلادضزحن. ًهى ٌلخِض ؤن مىاهج الخٌٕحر الِبلي التي حؿىص الٌلؿٌت لً 

رب جمٕجها، ٓما لم جمٕجها ًىما، مً بلىن هخاثج ملمىؾت. كلى الٌلؿٌت بطا ؤن جِت

مً الللىم اإلاخسصصت ألازغي، وؤن جٖىن ًلؿٌت كلمُت، ًلؿٌت كلم جبدث في 

اثُت، وؤن جخِضم مً ظاًا الللم بلُضا كً الخإمالث اإلاُخاًحًز زال٘  مؿاثل ُو



267 
 

اإلاىاهج الللمُت لخصل الى هخاثج زاصت بها. كلى الٌلؿٌت، ًُما ًغي عاؾل، ؤن 

لِؿذ ملؼمت بالخالي بخِضًم  جدىا٘و مؿاثلها وجدا٘و خلها بىـغة كلمُت. ًهي

ت شاملت للٖىن، ولِـ هىاْ مً خُِِت ًلؿٌُت جدىا٘و الٖىن ٖٓل بمل٘ؼ  هـٍغ

غ للمؿاثل الللمُت اإلادضصة.  كً الحل٘ى الصحُدت التي جخًى

ٍ عاؾل مدِا ًان الٌلؿٌت لخوضو في شؼغها ألاكـم بال   ٔان مُى بطا 

ٔان مسؼإ ًان ؤملىا ببلىن خُِِت  الٖىن وخِاثّ ؤزغي مخللِت ُُمت. ؤما بطا 

بمؿاثل جإملُت مخلضصة )في مجا٘ الضًً وألازالَ وهحر طلٗ( ؾىي ًـل باَ، 

ىن الحها. زم ان الٌالؾٌت،  وطلٗ مً زال٘ اإلاىاهج التي اكخاصث الٌلؿٌت الٔغ

ٍ عاؾل،  ؿخمغون، وألؾباب ٓثحرة، ٌؾىي وبمل٘ؼ كً مضي صحت مُى

ؼي الظي ًبضو ؤمغا ؤبضًا، وجُِىا مً ؤزغ الخإمل  بالخٌلؿٍ اعطاء لٌظىلهم الوٍغ

 الٌلؿٌي الؿامي في اللِل.

        ً و عهم ؤهىا ؾىي هخجىب الاؾهاب، الا ؤهه مً الظغوعي اًغاص اكخباٍع

 : ازىحن ًدىاوالن زىعة عاؾل في مجا٘ مىاهج الٌلؿٌت والىخاثج التي جبلوها

ان الىِض الظي ًىحهه بغجغاهض عاؾل طض مىاهج الٌلؿٌت الخِلُضًت هى   -1       

دىاها ؤن ال حضوي  هٌؿه هخاج جلٗ اإلاىاهج. ًالىدُجت التي ًصل الحها عاؾل ًو

مً الخٌٕحر الٌلؿٌي الظي ًدىا٘و الٖىن ٖٓل ومسخلٍ اإلاؿاثل الخإملُت ألازغي 

وفي الِظاًا الخإملُت اإلاخىىكت، ٓما  هي هٌؿها هدُجت جٌٕحر ًلؿٌي في الٖىن ٖٓل

ؤنها مدصلت جٌٕحر في الىخاثج التي جصل الحها الللىم اإلاخسصصت، وفي ؤهمُت جلٗ 

ٌىا مً الٖىن  ٔاًت اإلاؿاثل الٌلؿٌُت الخإملُت ألازغي.  الىخاثج في مُى ٖٓل ومً 

وجخظمً هدُجت عاؾل، ٓظلٗ، خٕما ًدىا٘و ػبُلت الٖىن وػبُلت مسخلٍ 

إملُت. ولهظا الحٕم مظمىهه الٌلؿٌي ٓما ؤهه زمغة مىاهج ًلؿٌُت. الِظاًا الخ

وعهم ؤن طلٗ الحٕم ٌؿعى الى ازباث ؤن خُِِت الٖىن وخُِِت مسخلٍ اإلاؿاثل 

الٌلؿٌُت الخإملُت ال ًمًٕ بلىهها مً زال٘ الٌلؿٌت الخِلُضًت، الا ؤهه خٕم 
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ٔاهذ ٔل الىخاثج التي هبلوها ب مىاهج جِلُضًت هخاثج ًلؿٌي وجٌٕحر ًلؿٌي. وبطا 

 جٌخِغ الى الُِحن، ًان خٕم بغجغاهض عاؾل ًٌخِغ بضوعه الى الُِحن.

بُت خؿُت، ومً  -2        ت كلى ؤؾـ ججٍغ ت اإلالًغ ًِضم بغجغاهض عاؾل هـٍغ

الجضًغ بالظٓغ ؤن مؿإلت ؤزؼاء الاصعاْ حشٖل اخضي ؤٓثر ُظاًا الٌلؿٌت 

ـ خُِِي، ًان طلٗ ٌؿغي كلى صلىبت. وخحن ًِ٘ى عاؾل ؤن ٔل ما ًبضو للح

اإلاىطىكاث التي هخسُلها طاجُا وجلٗ التي حلغض كلُىا في ألاخالم. ًاطا جِبلىا عاي 

عاؾل ؤن مىطىكاث الحـ ال جسخلٍ في ش يء كً اخؿاؾاجىا بخلٗ 

 اإلاىطىكاث، ًمً الىاضح اط طاْ ؤن ال مٖان ألزؼاء الحـ ؤو لألوهام.

ً كلى مجاعا  ٌه اإلاشاع الُه، مؿدىضًً الى ؤما بطا ٓىا هحر ُاصٍع ة عاؾل في مُى

ٕغجىا كىه مً  ت جمحز بحن اإلاىطىق الح  ي )ؤو الش يء( مً حهت، ًو واُلُت كٌٍى

حهت ؤزغي، ًان واُلُت ٓهظه جِضم ملُاعا للخؼإ للله ؤٓثر اُىاكا. وبُان هظا 

ٔاهذ جِابل شِئا ًللُا مىحىصا  ٍ اللٌىي ؤهىا ولخبر ًٕغة ما صاصُت بطا  الُى

ؾخِال٘ كجها؛ وهي باػلت ؤو وهم بطا لم ًًٕ هىاْ ما ًِابلها. ان ؤًظلُت ملُاع با

ٓهظا اهما جٕمً في مِاعهخه لصضَ ًٕغة ما باالؾدىاص الى ش يء ؤزغ هحر طاتها؛ ال 

ٍ اللٌىي هظا ًمىذ اللِل  ؤن هٕخٌي بالُِحن الظي ًمىده الٌٕغ لظاجه. ان اإلاُى

مًٕ بظلٗ  ًاكلُخه، وهى ؤٓثر مً مجغص اإلالؼُاث الحؿُت التي جِضم له، ٍو

ٍ عاؾل ًُجزق كً اللِل هظه الٌاكلُت.  جٌؿحر ُُام الخؼإ والىهم. ؤما مُى

ان عاؾل ًمثل، في هـغ ماعخي الٌلؿٌت، ؤخض الٌالؾٌت ألآثر ؤهمُت في الِغن 

ً .ومً الجضًغ بالظٓغ ؤن ًلؿٌت الللم التي صاهها عاؾل جمثل في هـغ 12اللشٍغ

ً اؾهاما حض ملخبرا في الٌٕغ الٌلؿٌي. اللضًض مً  الٌالؾٌت والللماء اإلالاصٍغ

ًاإلاىهج الجضًض الظي ُضمه للٌلؿٌت ٌلخبر ؤخض الضكاثم ألاؾاؾُت لٌلؿٌت الللم 

ت التي ؤلٌها عاؾل  ت اإلالًغ والتي اؾخِاها مً مصاصع  -اإلالاصغة. ٓما ؤن هـٍغ

اثُ ت اليؿبُت ألًيشخاًً، الللىم الٌحًز ت اإلالاصغة بشٖل كام(، كلمُت )هـٍغ
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اءألاإلااوي مار للٌٕغ الللمي  وابؿخمىلىحُت مخِضمت )جدلُالث كالم الٌحًز

اء هُىجً(  ٔاهؽ لٌحًز اجي، جدلُالث  ت  –الٌحًز ُضمذ جصىعا حضًضا كً ملًغ

الاوؿان بالـىاهغ الؼبُلُت، والـىاهغ الللمُت بشٖل كام، وهى جصىع ٌؿخىكب 

 م.الىخاثج التي اهخهى الحها اللل

ت جإزحرا ٓبحرا   ت اإلالًغ ٔان ألًٖاع عاؾل خ٘ى مىهج الٌلؿٌت وهـٍغ ولِض 

بُت اإلاىؼُِت التي  كلى الٌالؾٌت الظًً ؤجىا مً بلضه؛ ومً هاالءمضعؾت الخجٍغ

اض ي وفي  اطُاث واإلاىؼّ الٍغ اء وفي الٍغ ؤوشإتها حماكت مً الللماء في الٌحًز

ٔاعهاب وهحرهم. الاُخصاص وهم مىعَؿشلُٗ، ًغاهٗ ًُلُب، همبل،ع  اٌشيبار،و

ًظاي الى طلٗ جإزحر مىهج الخدلُل اإلاىؼِي كلى ٓباع ًالؾٌت اللوت مً ؤمثا٘ 

ت  ًُخجاوشخاًً. ٓما ؤن الخدلُل اإلالمّ الظي ُضمه عاؾل خ٘ى زصاثص اإلالًغ

ت الللمُت  الللمُت ُض ؾاهم به في جِضًم جصىع حضًض ووحُه خ٘ى ػبُلت اإلالًغ

ٔان ت عاؾل هظه ؤزغ بلُى لِـ ًِؽ كلى ًالؾٌت  والٌٕغ الللمي. ولِض  لىـٍغ

اء مً ؤمثا٘ مآـ بالهٗ وهحره، وكلى  الللم، بل ؤًظا كلى كضص مً كلماء الٌحًز

بالللىم الاحخماكُت وؤلاوؿاهُت مً ؤمثا٘  ىن اللضًض مً الللماء اإلاسخص

تربغج،الػاعؾٌُلض، ت ؤوحبرن،ٍػ ل هاالء اكخبروا هـٍغ  لىهضبغج، حشابحن وهحرهم. ٔو

ت الللمُت والٌٕغ الللمي.  عاؾل اإلالىُت بمثابت جدلُل شامل وميؿّ لبيُت اإلالًغ

حلغطىا في هظه الضعاؾت إلاؿإلت هامت في الٌلؿٌت اإلالاصغة وهي ًلؿٌت        

الللىم وبالظبؽ مىـىع بغجغاهض عاؾل خ٘ى هظه ألازحرة، ًلِض ؤصث مىآبت 

ذ اإلا لاصغ )جؼىع كلم الؼبُلت ًلؿٌت عاؾل الللمُت لخؼىع الللىم في الُى

اطُاث الال اطُاث بمجيء الٍغ اًِلُضًت، ؿهىع -بٌظل ؤًيشخاًً، جؼىع الٍغ

ت  اض ي...( الى ازغاء اإلاباخث الٌلؿٌُت بصٌت كامت ومً بُجها هـٍغ اإلاىؼّ الٍغ

ض صبى اججاه عاؾل الٌلؿٌي هٌؿه بصبوت كلمُت.وهظا  ت. ُو ت اإلالًغ الللم وهـٍغ

لؿٌت عاؾل هجحذ في ججاوػ الٌلؿٌاث الخِلُضًت ما حلل البلع ًغون بإن ً
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اثُت. هحر ؤن البلع ًغون بإن عاؾل لم  الِاثمت كلى ؤؾـ وجىحهاث مُخاًحًز

ًخسلص جماما مً بلع اإلاباصت الٌلؿٌُت التي زاع كلحها و اكخبرها بالُت مثل 

لهظا هدً ولخِض ؤن في طلٗ بشاعة الى و  .13مباصت الللُت، و الجىهغ، و الاػغاص

بُحن كامت و  – ؼ بغجغاهض عاؾلعج ىا باالكخماص  –الٌالؾٌت الخجٍغ كً جٌؿحر ملاًع

بُت وخضها، ًان عاؾل، وهحره مً الخج ت الخجٍغ بُحن كلى ؤؾـ جيبم مً اإلالًغ ٍغ

ىا، و  ت طاث هٌاحإ بإنها مباصًلجاون الى بلع اإلاباصت واإلاصاصعاث ٓبضاًت إلالاًع

ٔاهىا ًًغ  .ظىهه مً ُبلػبُلت ُبلُت مما 

ه مً الجضًغ الاكتراي بإن بغجغاهض عاؾل اؾخؼاق ججاوػ ىىا الِ٘ى بإهٕؤزحرا ًم

اهت مىهج حضًض ُصلٗ بٌظل جمٕىه مً ابخضاق و طؿٌاث الخِلُضًت. و لالٌ

بدث في الى الاؾهام في بىاء ًلؿٌت كلمُت و بطاًت ال ،لٌلؿٌت الللم ؤصُلو 

ولى لٌلؿٌت الللم مً وطم اللبىاث ألا  ظلٗ ٌلخبر هى . وباللضًض مً ُظاًاها

ٔاهذ بمثابت اعهاص إلاً ؤجىا بلضه مً الٌالؾٌتو  ةاإلالاصغ  ً ال التي  ًً ظاإلالاصٍغ

هاماث عاؾل في مجا٘ بىاء صغح ًلؿٌت الللم اإلالاصغة. ان اؾاحتهضوا في 

ٔان لها ؤزغ  ،حض ملخبرًلؿٌت الللم  كلى اللضًض مً ٓباع واضح و  بالىولِض 

عاؾل  بغجغاهضلٗ ألن ًلؿٌت طو  .ٓثحر مً الللماء كلى ؤًظاًالؾٌت الللم و 

اثُت كلى  التي ىعة الللمُتثال مً مظمىنهااؾخلهمذ  شهضها مجا٘ الللىم الٌحًز

ً و ًض ؤخض  اء اإلالاصٍغ جإزغه  طلٗ بلى . طٍهى ؤًيشخاًًؤٓبر كلماء الٌحًز

كلى  ؾم كشغ لخاالتي خضزذ في الِغن او االٓدشاًاث الجضًضة في مجا٘ اإلاىؼّ ب

اطُاث) ًض جت هىجلكلماء الٍغ لٗ اإلاىؼّ ظؤُصض بو ،(حىعج ب٘ى وهحرهمو  وبٌٍغ

اض ي.  ٔان مً الىاحب الاكتراي بإن الٌلؿٌاث الخِلُضًت لم  بطالًٕ و الٍغ

ه ٌلني ؤن هظ ال طلٗ عاؾل، ًان  الٌُلؿىي خِِهما  جىجؼ حؿخؼُم خِا ؤن 

ٌلخبر، ٓما  ؤلاوؿان بن. ال بل ال ُُمت لها )ؤي الٌلؿٌاث الٕالؾُُٕت( زحرةألا 

ؼةؤشغث، ًظىلي بالٌؼغة و ؤن ؾبّ لي  ؿخمغ، وألؾباب ولهظا ؾىي ٌ .الوٍغ
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ؼي الظي ًبضو ؤمغا ؤبضًا، وصواعي و  خىاًؼ ٓثحرة، بالخٌلؿٍ اعطاء لٌظىله الوٍغ

 وجُِىا مً ؤزغ الخإمل الٌلؿٌي الؿامي في اللِل.
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 قراءة في الابستمولوجيا املعاصرة: العلم من منظور جديد

 اليزيد جميلةأ/ 

حامػت مصؼفى اؾؼمبىلي مػؿىغ                                                 

    

 تقديم:  

ماًيلؿىن ومىعلي بخجغبت هامت غلماء أمثاٌ في أوازغ اللغن الخاؾؼ غكغ كام   

ت آلالُت والخسلي غً فىغة الؿغغت  اء قيلذ بضاًت جهاًت الىظٍغ وخاؾمت في الفحًز

اء وظهغث اهدكافاث أوكخاًً. مؼ هظا  اإلاؼللت، هما أزغ جؼىع الهىضؾت غلى الفحًز

فالػلماء اطؼغوا ألازحر اهخفذ ألافياع واإلاباصب الىُىجىهُت وخلذ مدلها اليؿبُت. 

وؿبي  الدؿلُم بُلحنئلى الابخػاص غً اإلافهىم الخللُضي للحلُلت واإلاىطىغُت و  ئلى

للل مً قأن الػلم، وأهه ال ًمىً اصغاء الصضق اللاةم غلى الخؼابم ًلىىه ال 

 مؼ الىاكؼ. 

والخلص ي في ملالىا الظي ًؼغح  بدثوهظا ما ؾىداٌو جىاوله بال

 التي ًمىً أن ًخىصل ئلحها ، جلًعف الػلمُتائقيالُت ػبُػت الحلاةم واإلاػ

بُى ن في الػلى اإلاسخص اء وبُىلىحُا وغحرها أو مً  تالاؾخلغاةُ تم الخجٍغ في فحًز

ضي  اض يالالػلم الىظغي الخجٍغ ، خُث ًؼغح الدؿاٌؤ غً خضوص جلً يىؼلاإلاو  ٍغ

بالخالي اغخباع الثباث و و  للؼػُتوهل ًخصف با ،و اللاهىن الػلميأ ،اإلاػغفت

 وما هى الىحه الصحُذ للمؿألت؟اإلاػغفت الػلمُت مػغفت جغاهمُت ؟ 

عبما ال غنى غجها في فهم وكض اعجأًىا أن وػغج في جدلُلىا غلى غضة هلاغ أؾاؾُت  

              حىاهب هظا اإلاىطىع. 

 ثورة النسبية: -1

اجه آفاق فلؿفُت )...(  Einstein(Albert)(1955-1879)أوكخاًً    اتي، لىظٍغ فحًز

اء"عؾالت للحصٌى غلى  5091وفي ؾىت  وكغ في اإلاجلت الكهحرة:"خىلُاث الفحًز

ىعر، وغىىاجها:"جدضًض حضًض لألبػاص الجؼةُت". هظلً  الضهخىعاه مً حامػت ٍػ

وكغ في هفـ اإلاجلت وفي هفـ الؿىت أعبؼ ملاالث أزغي، ألاولى مجها 

ت بػىىان:"خغهت الجؼة ُاث الصغحرة اإلاػللت في ؾاةل ؾاهً بدؿب الىظٍغ
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ئُت للخىصُل")...( وفي ؾىت  ت  5091الحغهُت الجٍؼ أًظا أغلً غما ؾماه بىظٍغ

وؾؼ  5051ؾترجبؽ ول قهغجه)...( وفي ؾىت ـتي بهااليؿبُت اإلادضوصة، وهي ال

ت، فجػلها حكمل غحرها مً الحغواث. وؾمُذ هظه  أًيكخاًً هظه الىظٍغ

اث الؿابلت اللضًمت واؾدىض غلى   1اإلاػممت."باليؿبُت  عاحؼ وال قً الىظٍغ

خه الفظة في صعاؾت ومىاككت ما وحضه مً كىاهحن ومفاهُم غلمُت. وأكغ  غبلٍغ

اإلادضوصًت في ول اللىاهحن الؼبُػُت التي هبػذ مً ئظهاع هلاةع وؿم مػغفي عاج 

ال.  ػٍى

ٌو الػالم ألبرث حاء صوع أوكخاًً وؾُيىن هىان فىغ غلمي حضًض "جىا 

آًيكخاًً هظه الخىاكظاث بالضعؽ والخدلُل وئغاصة الىظغ في الفغطُاث التي 

ت حضًضة طاث كاغضة  ػغخها هُىجً ختى غضث مػخلضا، لُصل ئلى وطؼ هظٍغ

م  فلؿفُت صلبت وهخاةج غلمُت جدل الصػىباث التي واحهذ الػلماء وجفخذ الؼٍغ

ً والباخثحن وبػض طلً صاع  2هدى مػغفت غلمُت صكُلت." مً الالػم غلى اإلافىٍغ

فهم الفىغ الػلمي في حضجه، وبغػث كظاًا للُذ مىافلت البػع ومػاعطت 

اء هلاقا فلؿفُا وجباًيذ الغؤي.   البػع آلازغ وغغفذ مؿاةل مً الفحًز

ع وجلُُض مجاالث جؼبُم كىاهحن  اء الجضًضة غملذ غلى جلٍى فالفحًز

اء الىالؾُىُت، وهي كىاهحن جب حن أجها ال جصلح في خاٌ الخػامل مؼ حؿُماث الفحًز

جلاعب ؾغغتها ؾغغت الظىء وبضأث ألافياع الثىعٍت والخدىالث في الخفىحر الػلمي 

والفلؿفي غلى خض ؾىاء."وكض وان ألفياع أوكخاًً التي جم جبىحها مً كبل اإلاجخمؼ 

ت جغجب غلحها حغحراث  ً هخاةج زىعٍت مضٍو في هثحر مً الػلمي في أواةل اللغن الػكٍغ

اإلافاهُم، فلض وؿفذ فىغة "الىظام اإلاجغص" الىالؾُىُت، التي جبىاها هُىجً، وجم 

وبالخالي الابخػاص غً فىغة  3الخسلي غً كاهىن حمؼ الؿغغاث الىالؾُيي،..."

 الػالم اإلاىطىعي.

فالػلم ؾُظهغ أهه لِـ جغاهمُا حامضا بل أهه زاطؼ للضخع والخفىُظ 

ضافؼ غجهاوالىلض. وؾُدبنى هظه ألا  ً. خيام ٍو ً والفالؾفت اإلاػاصٍغ   مػظم اإلافىٍغ

للض هكف الخؼىع الػلمي أن ؤلاوؿان غحر كاصع غلى جدصُل الحلاةم بكيل 

ًمىىه مً الخدىم فحها، فاألقُاء ال جدضر وفم هظام كاع عاسخ أو مؼلم وخخمُت 
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ت وطى  ابؽ قاملت. أهه ال ًمىً الدؿلُم بأن الفىغ ٌؿخضٌ وفم كىاهحن طغوٍع

 زابخت وولُت.

وكض ولضث اليؿبُت مً الصػىباث التي  فاللىاهحن الػلمُت جخمحز بالخغحر"

بُت التي  اء اللغن الخاؾؼ غكغ،ومً الخىاكظاث الخجٍغ واهذ جخسبؽ فحها فحًز

اث اللضًمت." وألؾباب غضًضة ًمىً طهغ افتراض ألازحر  4واهذ جخظاعب بها الىظٍغ

وىؾؽ الهخلاٌ اإلاىحاث الىهغومغىاػِؿُت وعجؼ الافتراض الىُىجني غً جفؿحر 

 الظىاهغ الظىةُت غلى اغخباع أن الظىء مإلف مً صكاةم ماصًت.

ت اإلاىحبت  في الظىء وليل جلً   ججز" صاخب الىظٍغ وعجؼ افتراض "هٍى

اث الؿاةضة "مً الاغخباعاث أصبذ ال بض مً مغاحػ ت وئغاصة الىظغ في الىظٍغ

اث التي أزغث جأزحرا هبحرا غلى جؼىع اإلاباصب الػلمُت الغةِؿُت وهظغة الػلم  الىظٍغ

، خُث صعاؾت الػالم الظعي جخؼلب جىاٌو الىكاتؼ باالغخماص 5ئلى صىعة الػالم "

ً اء في بضاًت اللغن الػكٍغ هي  غلى أؾـ الػلم الىالؾُيي. "فان صىعة الفحًز

وكض أطُفذ ئهجاػاث حضًضة غلى الؿاخت الػلمُت "وفي  6غحرها في الؼمً اللضًم"

الىاكؼ، كلبذ اليؿبُت مفاهُمىا للػالم ئلى ال عحػت، مفاهُم الفُلؿىف وعحل 

ت 7الػلم غلى خض ؾىاء." في مجاٌ الػلم واوػىؿذ   Relativityظهغث هظه الىظٍغ

غلى جفىحر و جىظحراث فالؾفخه هما أقغها. فللض وان لها مظامحن غلمُت ومػغفُت 

"ً ت  فلؿفُت، وان لها صضي هبحر غلى اللغن الػكٍغ ومثاٌ هظا ًلاٌ غً الىظٍغ

  8اليؿبُت الػامت والخاصت، خُث جغجبذ غلحها هخاةج فلؿفُت هامت."

اللغن اإلاظوىع وان لها هخاةج  هظه الاهدكافاث التي جمسع غجها

ابؿخمىلىحُت هامت و أبػاص غمُلت خُث صاع الىاكؼ والخجغبت مغجبؼان حضلُا 

مؼ الػلل. للض بغػث ئقيالُاث حضًضة جؼلبذ بدثا وجلصُا مً كبل الػلماء 

اث هما وان مجهم  الظًً قغلىا بالظعة." ووان لليؿبُت مدبظوها هيل الىظٍغ

في ول بلضان الػالم. وفي الىكذ الحاطغ ًداٌو آالف  ألاهفاء مً الضعحت ألاولى

الصىاع جىؾُؼ مجاٌ جؼبُلها ول في ازخصاصه. ولىجها في مغخلخحها غلى ألاكل 

  9مً صىؼ عحل واخض: أًيكخاًً"
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خه الفظة ."وهما وان هُىجً هلؼت  فالفظل ألاهبر في وطػها ئهما مغصه ئلى غبلٍغ

اء اللغن اهؼالق الػلم الحضًث، فلض وان أًيكخا ًً بال قً هلؼت جفجحر فحًز

"...،ً ػبػا بػض أن لىخظ اصؼضام الفغطُاث اللضًمت مؼ هكىف  10الػكٍغ

 مػاصغة لبػع الػلماء.

اء والػلم اإلاػاصغ  ش الفحًز للض قيلذ أبدازه مىػؼفا أؾاؾُا في جاٍع

بكيل غام وفي خلٌى اإلاػغفت ألازغي أًظا"وبكيل غام فان الىصف ألاٌو مً 

اءاللغن ال ت الجضًضة في الفحًز ً وان فترة ؾُاصة الىظٍغ اء غحر  –ػكٍغ الفحًز

اء "الحضًثت" هما أؾمىها. فضزلذ الخصىعاث الجضًضة في  الىالؾُىُت أو الفحًز

ت اؾدباهذ كُمتها الابؿدُمىلىحُت 11ول فغوع اللضًمت و اإلاؿخدضزت." فما  هظٍغ

لم الىبحر ما ًمحزها غً الظي أزبدخه الاهدكافاث ألاوكخاًيُت التي جخػلم بالػا

 اليىاهخم؟

 أنشتاين و نسبية املكان و الزمان :    -2

ت  مغث اليؿبُت بمغخلخحن" ت اليؿبُت غلى مغخلخحن، أغني هظٍغ اهخملذ هظٍغ

خه الػامت غام 5091أًيكخحن الخاصت غام  جضع بىا أن هظُف 5051. وهظٍغ ، ٍو

ت فُل ػخبر آلان حؼءا أؾاؾُا ، والتي ح5051في وؿبُت اللُاؽ غام    Weylهظٍغ

 12مً الخصىع اليؿبي."

ت أوكخاًً " جسخلف ألافياع ألاؾاؾُت  أما غً حضًض الظي جأؾؿذ غلُه هظٍغ

اء اللغن الخاؾؼ  اء الحضًثت، وئلى خض بػُض، غً ألافياع الىالؾُىُت لفحًز للفحًز

ت اليىاهخم  ت اليؿبُت وهظٍغ خحن قاملخحن: هظٍغ غكغ، في أجها اخخىث غلى هظٍغ

وكض أخضزذ اللؼُػت مؼ ما ؾبم وفلضث اإلافاهُم الىالؾُىُت  13لىم(...")ا

مضلىلها ومػىاها غىض ئصزالها لػالم الالمخىاهُاث في الصغغ أو الضكاةم." ؾبم و 

اء الىالؾُىُت" كىاهحن ول مً وىبغهُم  أن جىاولىا في "الظغوعة و هخاةج الفحًز

اء ا لخللُضًت غىضهم، جلىم غلى أؾـ، وهبلغ، وحالُلُى، وهُىجً، وبِىا أن الفحًز

ت آلالُت أو 14مجها فىغجا اإلايان والؼمان اإلاؼللان ..." فػىض هخدضر غً الىظٍغ

الخصىع اإلاُياهُيي ألامغ ال ًلخصغ غلى هُىجً. هظه الفىغة اإلابضأ مثلذ الخلفُت 

اةُحن آهظان. فلض حكاعن في الدؿلُم بها والاغخماص غلحها هثحر  غىضهم هػلماء فحًز
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اء." جأمل مً  غلماء طلً الػصغ كبل هُىجً وبػضه. هىظا جبلىعث غىضهم الفحًز

خه الفظة ئلى اهدكاف الخلل  ال بهظه اإلاخىاكظاث فضفػخه غبلٍغ اًيكخحن ػٍى

واؾدئصاله مً حظوعه. وغاص ئلى ججغبت مُيلؿىن وغحرها مً الخجاعب الحضًثت 

اهًُ اليؿبُت التي وكأث اإلاُي 15جلً الخجاعب التي وطػذ أكغاهه في خحرة..."

عبؼها بضعاؾت ؾغغت الظىء الخ وفخدذ آفاق غحر مخىكػت في صعاؾت الجاطبُت 

اةُت  وظهغ أؾلىب حضًض في الخفىحر. "للض اؾدثمغ اًيكخاًً ألاغماٌ الفحًز

لت جخماش ى مؼ الظغوف الػلمُت الجضًضة. فازخاع مىهجا حضًضا  الؿابلت بؼٍغ

ػىع مباصب  16ىكاتؼ التي هالخظها."للبدث كاصع غلى اؾدُػاب ألاخضار وال

ػت هما هى مػغوف، وهكف غً  اإلاُياهُيا، ػبلها غلى خغواث ؤلالىترون الؿَغ

أقُاء حضًضة " جمخاػ فغطُاث اًيكخحن غً ؾىاها مً الفغطُاث بيىجها بىِذ 

بُت زابخت."   17غلى وكاتؼ ججٍغ

 وكض اغخمض هما هى مػغوف غلى بغاهحن صكُلت " وبالخالي ًظهغ هظلً

بأن ملاًِـ الؼمان والفظاء مغجبؼت ببػظها البػع بمػنى أهه ال ًمىً الفصل 

ت  18بحن الؼمان والفظاء هما وان ألامغ في الخصىعاث الىالؾُىُت." " ئن هظٍغ

اليؿبُت جىكف أن الؼمً وؿبي مثل الفظاء وبهظا اإلاػنى جيىن كُاؾاث 

وأصث ئلى زىعة  19."الفىاصل الؼماهُت )مثل الفىاصل الفظاةُت( جابػت للمغحؼ

غظمى وأبػاص حضًضة اوػىؿذ غلى عؤي الفالؾفت وغبرث غجها غضًض الخؼاباث 

الابؿخمىلىحُت اإلاػاصغة. لإلقاعة، فالػالكت بحن الػلم والفلؿفت كضًمت هما 

اؾخمغث غبر الػصىع" لم جىم الفلؿفت في اؾخلالٌ غً الػلىم. فلض وان 

غلى الفلؿفت خُث واهذ، مىاؾباث للخدىالث الػلمُت، غلى الضوام، صضاها 

  20الهخػاقها ومُالصها مً حضًض وئغاصة الىظغ في أؾؿها وفدص ملىماتها."

وئجها غالكت كضًمت حضًضة بحن الخفىحر الفلؿفي والػلمي" فالػلم "ًسلم 

فلؿفت "، والفلؿفت مظؼغة ألن جيىن مفخىخت جخللى صعوؾها مً الػلم وال جأحي 

ها، وئهما جداٌو أن جخػلب زؼىاجه وي جيىن وغُا ئلُه بأخيامها وئؾلاػات

وهدً حهمىا في بدثىا هظا بالؼبؼ البػض اإلاػغفي   21بالػللُت الػلمُت. "

ت اليؿبُت حاءث بالجضًض خٌى هظه اإلاؿاةل فلؽ  والابؿخمىلىجي. "ئن هظٍغ

والتي كاصث ئلى غالكاث بحن اللىاهحن، التي واهذ جبضو مؿخللت بػظها غً 
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ت للمؿلماث والىخاةج الىُىجىهُت. وهظا فلض  22بػع." واهذ هىان مغاحػت حظٍع

ً مجهم مثال واؾحرع الظي احتهض في كغاءة اليؿبُت خُث  ًجمؼ غلُه غضًض اإلافىٍغ

ت اليؿبُت في  ًغي أجها حاءث بما ًسخلف غً هُىجً وواهؽ ."وجىؼىي هظٍغ

فال ًمىً حىهغها غلى عفع إلافهىم "هُىجً" للميان باغخباعه غىصغا خلُلُا. 

عصض ألازحر ألهه ال وحىص له، هما أن فىغة وحىص ئػاع ؾاهً مؼلم ًمىً أن 

جلاؽ باليؿبت له ؾغغت خغهت ألاحؿام في اإلايان حػض في مجملها مدع 

 23زُاٌ."

وغلى ول، ففي هظا الفىغ الجضًض هظغة مسخلفت للؼمان"وللض بضث هظه 

مغ. ووان الىاؽ كبل ظهىع الىظغة الجضًضة للؼمان بالغت الغغابت في مؼلؼ ألا 

ت اليؿبُت ًإمىىن بمبضأ وخضة الؼمان ؾىاء باليؿبت لشخص ًغهب كؼاعا  هظٍغ

ش. ووان الؼمان في  أو آزغ ًلف غلى الغصُف أو ختى زالث ًلف غلى وىهب اإلاٍغ

  24همىطج "هُىجً" ًخصف باإلػالق والػمىمُت، وبالخالي فهى ال ًخغحر..."

ضة الؼمان و لِـ حػضصه. لىً جبحن وحىص ػمان في كام الػلم الىُىجىوي غلى وخ 

ألاعض وآزغ في اللمغ...الخ والخسلي غً الخصىع الىالؾُيي للفظاء والؼمان وصاع 

اث التي واهذ عاةجت. "  حغحر هبحر في الخصىع الػلمي للؼبُػت وجدٌى غً الىظٍغ

ا فللض حاءث زىعة اليؿبُت فؼلؼلذ بكضة اإلافاهُم الغاسخت في أغماق وغُى

ومضاعهىا بكأن اإلايان والؼمان، فياهذ الىدُجت أن اججه بػع الىاؽ ال ؾُما 

بػض أن جبحن وؾؽ زىعاث مخىغعة  25مً الػلماهُحن، ئلى الدكىًُ في ول ش يء."

بُت بسالف ما ؾاص مً كبل غىض حمهغة الػلماء والفالؾفت.  أن صعاؾت الىاكؼ جلٍغ

ازخالف مفهىم ومػنى الحلُلت فؼواٌ الىظغة اللؼػُت أو الضغماةُت هجم غىه 

غً ما ؾلم به مً كبل. فالحلُلت في جلضم مؿخمغ وغحر مػصىمت مً الخؼأ."ئطا 

اطُت اإلاثالُت  غغض اإلاػغفت الػلمُت الؼبُػُت ًمثل في بيُت مً الػالكاث الٍغ

ت  خلاعب هدىها ول الخؼىع الػلمي. ئجها هظٍغ التي ال جخدلم أبضا بصىعة واملت ٍو

ت التي ًخلضم هدىها الخفىحر هي في اإلاػغفت كى  امها الضواٌ )...( وهظا ٌػني أن الهٍى

ت أوؿاق مً الضواٌ و الترابؽ إزغ غلل الػالم 26هٍى ، هما جخضزل آالث اللُاؽ ٍو

غلى اإلاػغفت، فظاث الػالم لها صزل في بىاء الحلُلت.  "وصون أن هللل مً أهمُت 

ث. أٌو هظه ألامثلت مىبثم غً الخىاٌو اإلاىؼلي للػلم بىصفه أخض هظه الفاغلُا
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اء بػضص غحر كلُل مً اإلافاهُم الجضًضة  اء اإلاػاصغة فلض حاءجىا هظه الفحًز الفحًز

بت في هفـ الىكذ."  فالػلم  والتي ال جصل ئلى صعحت اإلاىطىغُت اإلاؼللت. 27والغٍغ

الػلم ئطا هى مؿخىي اإلاػغفت ؤلاوؿاوي الىخُض اللابل للخصحُذ،  مػؼُاث جخغحر"

وولض طلً  28ى الىكاتؼ التي ال صح فحها وال زؼأ، ألجها مجغص مػؼُاث."بىاء غل

جصىعا حضًضا للىاكؼ ومكاول ابؿخمىلىحُت حؿخضعي الاهخمام." هظا هى الظي 

اث "هُىجً" بػض اهدكافه للبػض  خصل بالظبؽ في حػضًل "أوكخحن" ليل هظٍغ

اء الُىم،  الغابؼ للماصة، والتي اؾخضعى طغوعة ئهماٌ "هُىجً" خحن الػمل في الفحًز

ش الػلىم." ولِـ في فلؿفت الػلىم اإلاػاصغة التي جلىم غلى هخاةج  29ئال مً جاٍع

اث الفلؿفُت هخاةج الاهدكافاث  الػلم اإلاػاصغ ومؿخجضاجه. خُث حػىـ الىظٍغ

الػلمُت لِـ الػىـ. "فاطا صحح الػلم حغحر، وبخغحره ًخغحر الػلل الػملي مما 

مكىالث فلؿفُت حضًضة، وهظا هى مػنى ًدٌى الػلل الىظغي هدى 

 Epistemological plausibility » 30 » الخدىلُت"ألابؿدُمىلىحُت" اإلاػغفُت

ا وكفؼة هىغُت،  ؼ الظي غغفه الػلم أخضر اهلالبا حىهٍغ فالخؼىع الهاةل والؿَغ

فما ظهغ مً مؿخجضاث وكضم مً ئهجاػاث آٌ ئلى حغُحر هبحر وئلى ابؿخمىلىحُا 

صًياعجُت." وبىاء غلى هظا وبػض مئتي ؾىت مً الظً بػض "هُىجً" أن ًلاٌ غجها ال 

ًلحن اإلاػغفت الػلمُت كؼعي، ال جؼغؼغه الىكاتؼ الجضًضة، خصل الػىـ ئط 

غحرث الىكاتؼ واإلاػؼُاث اإلاىدكفت الحضًثت جلً الحخمُت، وأطُفذ كىاهحن 

ىا الظهغ بل اإلاػغفت بالظىاهغ لِؿذ جهاةُت هما أؾلف 31حضًضة "باليؿبُت"..."

زاطػت للؼػً واإلاغاحػت، فهي لِؿذ مخصفت بصفت التراهمُت هما اغخلض 

ش الػلم.  الاجصالُىن، وجخؼىع باالهفصاٌ، جضٌ غلى طلً الىثحر مً الىكاتؼ في جاٍع

ومهما ًىً" فال ًيبغي الىظغ ئلى أًت فىغة ؾاةضة أو أًت "كاغضة ملغعة"غلى أجها 

مالخظت واخضة حػاعطها. وكض هخب "بغهاع" فىق مؿخىي الكً، ئطا واهذ هىان 

: "ئطا ػغأث غلُىا فىغة، فال ًيبغي هبظها إلاجغص أجها ال جخفم مؼ  ًلٌى

ت ؾاةضة." "   32الاؾخيباػاث اإلاىؼلُت لىظٍغ

وكض مؿذ الخدىالث والاهلالباث حمُؼ فغوع الػلم ولم جلخصغ فلؽ 

اطُاث بل وأًظا اإلاىؼم والبُىلىحُا اء أو الٍغ صون أن هخغافل غً  غلى الفحًز

 الخؼىع الظي خصل في مجاٌ صعاؾت ؤلاوؿان.
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لىً أهبر فظل في جدؼُم اإلاؼلم ٌػىص ألوكخاًً ووؿبِخه التي اكخدمذ 

وغؼث حمُؼ الحلٌى اإلاػغفُت "وطمً هظه اإلاداوع مبضأ اليؿبُت الظي عفػه 

وهى أًيكخحن ئلى كظُت أؾاؾُت، واغخبر أن اإلاؼللاث لِؿذ لها صاللت في الػلم. 

ئهجاػاث هبحرة  33جىحه مدىعي مظاص إلاا وان ؾاةضا في وكذ  أًيكخحن وكبله."

ش الػلم  جدللذ في اؾخىكاف أؾغاع اإلااصة والالمخىاهي الصغحر، فللض هخج في جاٍع

 جدىال هىغُا ما صام الخغحر وان في هىع اإلاػغفت. 

ت "اليىاهخا" أو ما ٌػ غف ولإلقاعة، ال ًجب ججاهل الضوع الثىعي لىظٍغ

بالىماث في ئوكاء صُاغاث حضًضة وأؾاؾُت لىاكػىا، جخػلم بمجاٌ الضعاؾاث 

اةُت أو الالمخاهاهُاث في الصغغ وهظا ما جىاولخه الضعاؾت، وهي مً  اإلاُىغوفحًز

اطُت وبلغت مجغصة  وجىاٌو الفالؾفت  اث صُغذ في عمىػ ومػاصالث ٍع الىظٍغ

 هخاةجها باإلاىاككت. 

ً، بدثذ في الظعة خُث ٌػخبر عاةضها ماهـ بال  هً ووان مػه غلماء آزٍغ

والؼاكت وؤلاقػاع، بفظلها  صاع مػنى الحلُلت الػلمُت مخػللا بضعاؾت اإلاىطىع 

مً حمُؼ حىاهبه، مً خُث ًلؼ في قبىت ال مخىاهُت الخػلُض مً الػالكاث 

اء اليىاهؼُت ئلى حغُح ر والاعجباػاث، في غالم ًىمى غلى الضوام. للض أصث هظه الفحًز

اء اإلاػاصغة فهي  غمُم وئلى مغاحػت وئزاعة ئقيالُاث حضًضة. وفػال،"أما الفحًز

ً. وهي جمثل  جلً التي حاءث في جهاًت اللغن الخاؾؼ غكغ وبضاًت اللغن الػكٍغ

ت  ت الظٍع اث هي الىظٍغ اء جمثلها زالر هظٍغ عؤٍت حضًضة لليىن)...( هظه الفحًز

ت  ت الىم )اليىاهخم( وهظٍغ هخج غجها مُالص مؿلماث  34اليؿبُت."للماصة زم هظٍغ

 غلمُت حضًضة.

بػض طلً جالقذ الصىعة الؿابلت وحغحرث الىظغة ئلى بيُت الػالم واليىن وخُث 

ت اليىاهؼُت اإلاخأزغة بؼبُػتها الخخمُت، فالالحػُحن والالجدضًض هى أؾاؾها  الىظٍغ

ت وغً ولِـ الظبؽ وفي طلً حػبحر غً عجؼ الػلم في بػع ألاخُان غً اإلاػغف

عصض اللاهىن وجىكؼ خضور الحىاصر الػلمُت في اإلاؿخلبل، أي الالكاهىن 

والالجيبإ، غلما أن حضال اخخضم خٌى مضي صحت وصالخُت هظه اإلاباصب الػلمُت 

 اإلاػاصغة.
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  تحديد جديد ملفهوم الحقيقة العلمية:-3

الحلاةم الػلمُت جخمسع غً مالخظت مىهجُت لألخضار بمسخلف أهىاغها     

ت، بغغض اهدكاف وصُاغت كىاهحن جإؾـ إلاػاعف  ؾىاء ػبُػُت أو ئوؿاهُت بكٍغ

عاسخت )وؿبُا(، والىصٌى ئلى مجمىغت مىظمت مً اإلاػاعف جسخبر بالخجٍغب، 

اإلاػغفت حؼء مً  والُىم ال مؼللُت في مجاٌ الػلىم، وما ًبرهً غلُه مً فغوع

ت أوؾؼ وكض ال ًبلى صحُدا غضا. وبالفػل فللض جىصل الػلماء ئلى زىعاث  هظٍغ

 خملذ مػها صالالث هبحرة.

هخج غً جلىم الاغخباعاث بؼالن اللٌى الىُىجىوي اللضًم بالحلاةم 

الثابخت الىاكػُت في اليىن، ئلى اللٌى بىحىص أػمىت مغاًغة في زصاةصها للؼمً 

مىىت الئكلُضًت مغاًغة للميان الخللُضي اإلاؼلم، وأزحرا جأهُض وحىص غىض هُىجً وأ

 مُياهُىُاث الهُىجىهُت وهىضؾاث الئكلُضًت وػخبرها أوؿلت صحُدت. 

وظهغث غضًض الضعاؾاث الىلضًت واللغاءاث خٌى مفاهُم الػلىم 

ت  وجدلُل هخاةجها، جدبنى عفع مبضأ التراهمُت وحػترض غلى اللٌى باؾخمغاٍع

فت الػلمُت مإهضة غلى صخع اإلاؼلم"وبػع هظه الاغتراطاث له أهمُت اإلاػغ 

لضعحت أن البػع مً الفالؾفت وغحرهم كض صأبىا غلى اللٌى بأن الحلُلت 

:"ئن ما هى خم غلى  وؿبُت ومكغوػت ومخغحرة ئلخ. ولضي الفغوؿُحن مثل ًلٌى

في زظم  ئهه  35هظا الجاهب مً حباٌ البراوـ ٌػض باػال غلى الجاهب آلازغ"."

الىلاقاث خٌى مؿألت الػللُت في الػلم واإلاىطىغُت والبدث واإلاىهج بغػث 

اججاهاث هلضًت هثحرة وظهغث جدلُالث ابؿخمىلىحُت للفاغلُت الػلمُت ومىجؼاتها 

أغلبها حكُض بالغؤٍت اليؿبُت، خُث هكفذ ألابدار أن الظىاهغ غحر مؼغصة 

 ؾُىُت.بالكيل الظي جغصصجه الػلىم في مغخلتها الىال 

  الحقيقة العلمية من منظور فالسفة العلم املعاصرين:-4

ً بىلض اإلافاهُم الىالؾُىُت اإلاؼللت،    للض قغل الىثحر مً الفالؾفت اإلاػاصٍغ

وجغن ألاوؿاق الفلؿفُت اإلاغللت. وؾاعث الفلؿفت مؼ الػلم عغم ازخالف 

ً في هظا الىؼاق ك ضمىا غضًض ألاؾلىب هما هى مػلىم. وبغػ غضص مً اإلاىظٍغ

 الؼغخاث والغؤي، جىؼلم في مػظمها مً الؼبُػت اليؿبُت للفىغ الػلمي.
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الظي اغخبر هبحر ابؿدُمىلىحيي اللغن لؼاإلاا قغله  G.Bachelard غاؾخىن باقالع 

الفاصل بحن الخؼابحن الػلمي والفلؿفي، أعاص أن ًيىن جفىحر الفالؾفت اوػياؾا 

فيل خلُلت غلمُت في هظغه وؿبُت  اصغة.إلاا حاءث به الػلالهُت الػلمُت اإلاػ

ش الػلم ًثبذ طلً، أهه ال مجاٌ للحلُلت الثابخت بل أجها في ججضًض  بُت، جاٍع جلٍغ

اث هُىجً في اإلاُياهًُ صخظذ مفاهُم  مؿخمغ.وهدً عأًىا هُف أن هظٍغ

اث أوكخاًً ججاوػث اإلافاهُم الىُىجىهُت. هظا  وجصىعاث اإلاضعؾت ألاعؾؼُت وهظٍغ

مىً أن ج ظهغ مؿخلبال كىاهحن لػلماء ًفىضون ما حاء به الػلم ألاوكخاًني.    ٍو

اث الػلمُت  فهي خلُلت مغجبؼت بالخؼأ، زؼأ جم جصحُده، ئن هثحرا مً الىظٍغ

التي ؾاص الاغخلاص أجها صحُدت هكف غً أزؼائها، وكام الػلماء باخالٌ مدلها 

اث أزغي.  هظٍغ

ػلمُت وغحرها، وجأهُض أن الػلم طهب فُلؿىفىا ئلى الخمُحز بحن اإلاػغفت ال

ال ًخؼىع وال ًىمى ئال باالبخػاص غً الصىع التي حؿىص الىظغ الػفىي، وئلى مغاحػت 

الىثحر مً اإلافاهُم التي ٌؿدىض غلحها الخؼابحن الفلؿفي والػلمي، وئغؼاء 

مظامحن حضًضة حؿخجُب إلاا أباهذ غىه الثىعة الػلمُت اإلاػاصغة.وال ًىفي باقالع 

بُتهاغً الح  Une connaissance» لُلت الػلمُت صفت الُلحن عغم كىله بخلٍغ

approchée»  الحلُلت باليؿبت له لها مؿخلبل ال خضوص لها، مػخمضا غلى أؾاؽ

 مىطىعي ػبػا هى جؼىع الػلىم اإلاػاصغة.

منطق وهىان فُلؿىف غلم آزغ اقتهغ بمبضأ الخىظًب في الػلم  "بػض صضوع 

ػت؛ لـ"واٌع الكشف العلمي  ش الػلم وفلؿفت الػلم بصىعة ؾَغ بىبغ"، جؼىع جاٍع

ت مً  36فلض وكؼذ ألابدار الػلمُت في هظا الاججاه" والفلؿفت الػلمُت البىبٍغ

بحن أهم فلؿفاث هظا الػصغ هما ٌغلب غلحها الؼابؼ الىلضي، خُث اهخلض الجزغت 

ٍت اللابلُت الاؾخلغاةُت ووطؼ مبضأ للحىم غلى اإلاػغفت الػلمُت وهى مبضأ أو هظغ 

 للخفىُض. 

صاخب جفىحر ًلىم بضوعه غلى عفع اللٌى بالحلُلت الػلمُت اإلاؼللت  

الغاسخت. ول طلً وان هللت هبري خضزذ في بضاًت اللغن وئلى جهاًخه، اوػىـ في 

الخؼبُلُت. ٌػض بىبغ همىطحا  ظهىع جُاعاث فلؿفُت مىفخدت وما ٌؿمى بالػلالهُت

ً، هظه ألازحرة التي  قيلذ لب لؿُاصة الغوح اليؿبُت  والىلضًت في اللغن الػكٍغ
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فلؿفخه ومبدثها ألاؾاس ي في كظُت اإلاىهج واإلاػغفت الػلمُت والالغلمُت. حاءث 

أفياعه مداولت أصُلت في فهم مىؼم الػلل الظي أهخج الػلىم اإلاسخلفت، أو مىؼم 

 الػلم.

يي مػغوف ومإعر 5090 – 5011جىماؽ وىهً ) للػلم  ( فُلؿىف أمٍغ

ً خُث  ظهغ بىخابه "بِىت الثىعاث الػلمُت" في الىصف الثاوي مً اللغن الػكٍغ

اتي في الفترة اإلاػاصغة، كضم  كغاءة ابؿخمىلىحُت مػاصغة هامت للػلم  الفحًز

مىً أن هظػه غلى غغاع ؾابلُه باقالع  ًخدضر غً ما هى ؾىي وما هى قاط، ٍو

ت اليؿبُت هظ  لً.وغحرهم في جُاع أهصاع الىظٍغ

فُلؿىف غلم آزغ وهى حىعج واوغُالم له جصىعه في ػغح مكيلت  

الحلُلت خُث جخلمظ غلى باقالع "فاغخمض غلى فىغة هُدكه اللاةلت بأن: 

"الحلُلت والىهم، والصىاب والخؼأ، ال ًصحر ول مجهما هظلً ئال مً وحهت هظغ 

ش" خؼأ فالحلُلت زؼأ غمُم أو هي ال، 37مػُىت في لحظت مػُىت مً الخاٍع

الجضًض وألاهثر خضازت وجدمل ئمياهُت الخؼأ مىظ البضاًت،بالىظغ ئلى ما ٌػغفه 

 غً البُىلىحُا )غلم ألاخُاء( زاصت.

خه التي  ففي أما غً الحلُلت الػلمُت مً مىظىع بٌى فحرابىض هظٍغ

ت في اإلاػغفت هجض جأهُضا غلى عفع ول ؾلؼت وئغالء  ت الفىطٍى حؿمى بالىظٍغ

ياع الاغخماص غلى مىهج غلمي مىطىعي. بل ًغي أن الخلضم مً قأن الػلل، وئه

الػلمي لً ًخدلم ئال بىؿغ الػلماء ليل اللىاغض اإلاخصىعة للػلالهُت، فُلؿىف 

طض اإلاىهج هما هى مػغوف."بدىم الؼبُػت، ؤلاوؿان كاصع غلى اإلاػغفت الحؿُت 

، اإلاػغفت والػللُت. ًىحض فغق هبحر بحن ؤلازىحن، بما هما عأًىا في الفصل ألا  ٌو

لىً ولها بكيل غام زاطػت للخلٍغب و ال  38الحؿُت جىظغ في الظىاهغ...الخ"

جصل ئلى الضكت اإلاؼللت ؾىاء اغخمضث  اإلاػغفت غلى الػلل أهثر أو الحىاؽ 

اطُت والؼبُػُت  أهثر.عغم صعحت اإلاىطىغُت الػالُت التي جخمحز بها الػلىم الٍغ

لجؼةُت واإلاخغحرة غلى الضوام، ال غلى كىاهحن والبُىلىحُت فهي جلىم غلى الحلُلت ا

اث جهاةُت كؼػُت، "هظا ههج أهثر جىاطػا، ولىً الظي ًمىً مً الخلضم في  وهظٍغ

 39اهدؿاب اإلاػغفت، ختى لى وان طلً زؼىة بسؼىة."
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ووان ليل طلً اوػياؽ غلى الخفىحر الفلؿفي وئغاصة جىظُمه هخفىحر. فان  

ت الػلمُت كابلت للخػضً ت غلمُت زبذ زؼأها بػض الىظٍغ ل والخغُحر، فىم مً هظٍغ

ض مً البدث والضعاؾت وجؼىع الىؾاةل وؾىف ًؼلػىا اإلاؿخلبل بالجضًض فان  مٍؼ

ضا مً اإلاػغفت الجضًضة  هثحرا ما جيىن الىكىف أصواث فػالت في ئظهاع مٍؼ

اإلاخجضصة."خؿىا، هىان خالخان و خالخحن فلؽ أًً ًمىً أن ًيىن لضًىا هظا 

بي والثاوي هى غىضما  الُلحن ، هى غىضما ًيىن لضًىا صلُل ججٍغ الهام حضا. ألاٌو

هبضأ مً اإلاباوي الحلُلُت، وهجغي اؾخضالال صاعما، زم هصل ئلى اؾخيخاج صحُذ 

"في مىطىغىا وهما أؾلفىا الظهغ حهمىا بضعحت زاصت في هظا اإلاىطؼ 40بُلحن.

الػلماء.وكض حاءث الظغبت  الخؼىع الػلمي والخلني وهىغُت الحلُلت التي ًبلغها

اء التي واهذ هي هفؿها جضغم الىظغة آلالُت التي ؾاصث  الحاؾمت مً الفحًز

اء  ؾُؼغتها أهثر مً زالزت كغون مً الؼمً.   "زم ػغح الؿإاٌ ألاٌو لػلماء الفحًز

ت  بما أجهم واهىا أٌو مً صغا ئلى هىضؾاث الئكلُضًُت. وهىظا اكترح أوكخاًً هظٍغ

خه لم جلم فلؽ بخأًُض اليؿبُت الػا مان. هظٍغ ت الفظاء لٍغ مت غلى أؾاؽ هظٍغ

بُت احي ال حكملها كىاهحن هُىجً." "فان 41واؾؼ ولىً كاصعة جفؿحر الظىاهغ الخجٍغ

خي، فػلب أي زىعة غلمُت ًخم  ما ًمحز الثىعة الػلمُت ػابػها الالجغاهمي والالجاٍع

خم في اإلالابل حكُِض اإلاإ  ؾؿاث الجضًضة. لهظا، فان هضم اإلاإؾؿاث اللضًمت ٍو

كُام زىعة غلمُت ٌػني ؾلىغ مإؾؿت ألاهمىطج اللضًم وحكُِض مإؾؿت 

وفػال هثحر مً اإلاصؼلحاث لم ٌػض مً اإلامىً اؾخػمالها في  42ألاهمىطج الجضًض."

ت حػِل مغخلت أػلم غلحها وىهذ اؾم الىطػُت ال  الػلىم اإلاػاصغة. والبكٍغ

ل والػلماء هم بكغ غحر مجاٌ فحها لللٌى بثباث الىخاةج  م ػٍى الػلمُت والؼٍغ

 مػصىمحن مً الخؼأ. 

في مىطىغىا وهما أؾلفىا الظهغ حهمىا بضعحت زاصت في هظا اإلاىطؼ الخؼىع 

الػلمي والخلني وهىغُت الحلُلت التي ًبلغها الػلماء،والجضًغ بالظهغ أهه "بػض 

مي ئلُه )...( بل ئهه خصٌى الثىعة جخغحر كىاغاث الباخث بخغحر ألاهمىطج الظي ًيخ

غلب ول زىعة غلمُت غاصة ما ًخم الىظغ ئلى مػخلضاث ألاهمىطج اللضًم بصفتها 

  43مػغفت زاػئت حاءث الثىعة ليي جصححها بىطؼ أهمىطج حضًض."
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اء التي واهذ هي هفؿها جضغم  هىىه أن الظغبت الحاؾمت كض حاءث مً الفحًز

زالزت كغون مً الؼمً.وهغحؼ للخأهُض الىظغة آلالُت التي ؾاصث ؾُؼغتها أهثر مً 

بأهه مؼ مغوع الىكذ بضأث اإلافاعكاث في صلب الػلىم البدثت  وأصي طلً ئلى 

ئغاصة الىظغ الكاملت والػمُلت باإلااصًت الىالؾُىُت والفغطُاث التي اعجىؼث 

غلحها. ووان مً هخاةج طلً صخع مبضأ الػلُت أو الؿببُت والحضًث غً الصضفت 

ًظا أن الؿببُت لم حػض حػني ئمياهُت الخيبإ الضكُم الُلُني وظهغ في الػلم. وأ

باإلالابل الخأهُض غلى الاخخماٌ. وبالؼبؼ  صاخب طلً حضٌ وهلاف اخخضم خٌى 

الغطىر والظغىن ئلى هظا الخصىع.   الخأهُض أهه واهذ هىان حغحراث هبحرة 

ت "ئن الخغحراث الػمُلت التي خصلذ في الػلىص ألاولى مً ً،  وحظٍع اللغن الػكٍغ

غلى مؿخىي البدث غً الحلُلت واإلاػغفت، أصابذ الػلم في مسخلف مُاصًىه، 

  44وأخضزذ زىعاث في مفاهُمه و جصىعاجه."

غمال فغصًا أصث ئلى حغُحر في  م جىًفاإلهجاػاث الػلمُت الثىعٍت والتي ل

اطُاث وغحرها. اء والٍغ ت ن ما ٌػني أ اللىاغض هفؿها التي جلىم غلحها الفحًز الىظٍغ

فهي جلبل بػع اللىاغض وحػخمض وحؿخيبؽ  ،ال ًمىً أن جضكم في حمُؼ الحلاةم

 الحلاةم غلى زحر وحه ممىً.

 

 خاتمة:

هظا غصغ ٌؿىصه الػلم لِـ في طلً مً قً لىً في الفلؿفت الػلمُت ال     

هلٌى غلمُت ألجها حػنى بخدلُل كظاًا الػلىم وكض  ،وكاعن الػلماء في أبداثهم

ظفغث مً هظا الخدلُل بيخاةج بػُضة اإلاضي. فلؿفت الػلىم صأبذ غلى جدضًض 

غاًتها في جلضًم جفؿحراث إلاا ًضوع في الػلم بىصفه فاغلُت جسصصُت مؿخللت. 

ً بدم كغن اإلابخىغاث والاهفجاعاث الىبري في الػلىم وفللض وان  ي اللغن الػكٍغ

       جؼبُلاتها، مما أصي ئلى كلب اإلافاهُم في مسخلف اإلاُاصًً وججاوػ الػضًض مجها.

فغوض وجفؿحراث مثمغة في مجاٌ الػلم حؿاهم في خغهُت والضفؼ به واهذ هىان 

ض مً الخلضم والاػصهاع. ووان ليل طلً جأزحر غلى الخىظ حر الفلؿفي صاةما هدى اإلاٍؼ

ت الػلمُت كابلت للخػضًل والخغُحر، وئغاصة جىظُمه هخفىحر، الخىصل ئلى أن  الىظٍغ

ض مً البدث  ت غلمُت زبدذ جىاكظاتها وجبحن زؼأها بػض مٍؼ فىم مً هظٍغ

 والضعاؾت وجؼىع الىؾاةل.



285 
 

ت وهما عأًىا، فلض  أصبذ ال وحىص للمؼلم ئال في طهً هُىجً وأجباغه والىظٍغ

فلض جأزغث ُت ألجها جضزل الظاث الػاعفت همخغحر في مػاصلت الؼبُػت. اليؿبُت وؿب

الفلؿفت بخؼىع الػلىم خُث اوػىؿذ هخاةج الضعاؾاث وألابدار الػلمُت غلى 

ػبُػت الضعاؾاث الفلؿفُت مً زالٌ جلضًم الابؿخمىلىحُحن للغاءاث غضًضة 

ال جىدس ي صبغت غً مؿخجضاجه.وواهذ الىدُجت أهىا صغها وػغف أن هظه اللىاهحن 

ش الػلم كابلت صوما  وباؾخمغاع للخػضًل  الُلحن والصضق اإلاؼلم، فهي بكهاصة جاٍع

والخفىُض والىلض. أو لىلل اللاهىن الػلمي ال ًيىن خلُلُا باإلاػنى اإلاؼلم، ولىً 

مىً ؤلاوؿان مً  فلؽ أن ًيىن صالحا لخفؿحر غضص مً الظىاهغ اإلاخجاوؿت، ٍو

لِـ بىؾؼ الػلم أن ًدُؽ  لها في زضمت الحُاة.الخدىم فحها وعبما اؾخغال

بمػغفت الػالم، ال ًخىصل الػلماء ئلى ئصعان قامل جهاتي، فالػلم ًدخاج ئلى 

هلٌى في ألازحر ال وػخلض أن مهمت الفُلؿىف همىظغ وهىاكض في اإلاؿخلبل فلؿفت.

ؾدبلى مىاصلت في البدث غً الحلُلت بالخأمل بل جيىن باألخغي مداوالث 

زاعها غلى أخىاٌ وأوطاع البكغ لخفهم الخدىالث الىبري إلهجاػاث الػلىم وآ وؾعي

غ بالحىمت وؤلافاصة مجها.ؤلاوؿاهُت وألازالق واأو  لخىٍى
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 تحّدياثالو  متثقافتنا: ألاز 

 

 -2-جامعت محمد بن أحمد ـ وهران ،طالب دكتىراه :بن الحاج جلىل لسرق

 جامعت عبد الحميد بن باديس ـ مستغاهم ـ،بإشراف:أ.د. بن جّديت محمد 

 

 ملخص:

ذ الخالش في ا ىا الجضائشي ٣٠ل املجخمّاث الىامُتجخمًّخّشك م     لٕضو  لٜى

ٞ و 
ّ
مه ٜىي ؤظىبُت )ٔشبُت ب ،م٢شٚزٝافي مخذ٘ ِّ شاك وؤهذاٗ جذ األخق( أٔل

اجه ظملت مً ه ؤنرل٤  زٝاُ٘ت،اٜخفادًت و  ُّ اسك ألا٣٘اس جخّزا الٕضو ًدمل في و

هزا الىا٘ذ الشٝافي في ج٢مً ّٜىة مْ مّٝىماث وزىابذ مجخمّىا. ٘مً ظهت 

اجه و  ُٝت مً خال٥ وظائىه الخ٢ىمٍٕش ٞ مِىاـشه الدؽٍى
ّ
 نها،ىلىظُت الّتي جخذ٘

ي له اهبهاس ؤ٘شاد املجخمْ املخومً  هزا ّٝ مما  مً ظهت ؤخشي، ،ودهؽخه مىهل

ُلتِلى شخفُت املجخمْ و  ظلبا او٢ّغ ً هىا ١ان لشوسي ِلى وم .زٝا٘خه ألـا

ً و ٍش
ّ
هزا ألا١ادًمُحن والباخشحن جىلُذ الشئٍت الصخُدت وجبُان خعىاث امل٢ٙ

ت الٕضو وظِئاجه وجإزحراجه ِلى خُاة املجخمْ و ُت الخماٍس لى الخفـى ألا٘شاد ِو

بدُض ًم٢ً له ؤن  ،خّتى ًدعنى للمجخمْ الخّامل مّه بّٝالهُت وهذوء ؛لؤلمت

ُلت. ًازش  هى بذوسه في ـىاِت هزه الشٝا٘ت الّاملُت مً خال٥ زٝا٘خه ألـا

ؤصمت الشٝا٘ت في مجخمّىا  :لىسٜت املخىالّت بّن الىٝاه منهاهزه اظخدىاو٥     

ذ  ت ِلى ألاٜل في الٜى وجدذًاتها وبّن املٝترخاث الّملُت التي جشاها لشوٍس

 لخجاوص هزه الخدّذًاث.الشاهً 

 

 زٝا٘ت؛ جدذًاث؛ِىملت؛ جشبُت. :تفتاحيتاملكلماث ال
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I- أزمت ثقافتنا: 

 : متفهىم الثقافت

الخبراء والباخشحن بلى مٙهىم الشٝا٘ت و  ألا١ادًمُحنال٢شحر مً الّلماء وجىّشٛ     

ت ا راٟ  ،١ل خعب مشظُّخه ال٢ٍٙش ولّّل ؤٜذم حٍّشٚ للشٝا٘ت وألا٠ثر ؼُِى

ىاوي بدواسد جاًلىس  ة بمّىاها الخماس  ؤو الشٝا٘ت: لـ  الزي ّٜذمه الّالم البًر

شافي  رل٤ ال٣ل املش٠ب،الزي ًخممً املّاٗس واملّخٝذاث ":هي الىاظْ،إلازىٔى

شاٗ،وألاخالٛ والٝاهىن ووالٙىىن  و١ل املٝىماث ألاخشي التي ٢ًدعبها  ألِا

  (1) .لّمى في املجخمْ"اإلاوعان 

ّّش٘ها     ي:"خعحن ماوغَو
ّ
 ،هابْ ًِ البِئت ،الشٝا٘ت زمشة ١ّل وؽاه بوعاوي مدل

 (2)مىاـل لخٝالُذها في هزا املُذان ؤو راٟ.." مّّبر ِنها ؤو

جىــّىس و إلاوعــاوي مــً ببــذاُ ل٢ٙــش مــا اهبشــٞ ِىــه اؤن الشٝا٘ــت هــي ، مــً هىــا هــذٟس   

ت(، مّحزجــه ِــً ٔحــره مــً املجخمّــاثبفــبٕتظــاهم فــي ـــبٖ املجخمــْ  ،وجمــّذن  ،)هٍى

ـِخه الّتـي ٌّتـّز  هـا خـذاء واملعــاط ٘مىدخـه خفـى ٕـاس ِل هـا مـً ِء ـذاْ٘ ِنهـا وَا ، ٍو

مـــً  وظـــاِذجه ِلـــى حؽـــ٢ُل خمـــاسجه. هـــزه الخمـــاسة التـــي ًا٠ـــذ ِل هـــا ال٢شحـــر  ، هـــا

 الباخشحن ِلى ؤجها هخاط ءبخذاُ الشٝافي الزي ّٜذمه مجخمْ ما.

ـــا     بـــــا ،الشٝا٘ـــــتًخـــــذاخل املٙهىمـــــان مّـــــا؛ الخمـــــاسة و وهىــ
ّ
الن مش٠

ّ
، ًفـــــّب ِ٘ؽـــــ٢

ـــان لّملــــت واخذة؛الٙفــــل بــــحن ؤظضاءه،ألجهمــــا بن  ــــّ  الخّبحــــر  ــــل  ؤخــــذهماوظهـ
ّ
ًمش

 املّىىي )ؤي الشٝافي(.خش الىظه الُٝيي و لا و )الخماسي( الىظه املاّدي

ـــا      ـــا المـــ ــــه مجخمّىـــ ــــه ُــــــىم مــــــً جفــــــاُس للخُــــــاساث العُاظــــــُت، جىاٜمــــــٌِّؽــ ذ ُ٘ــ

ٝت ِلــــــــــــى معــــــــــــ ُّ ـــــشاث خىي ألاشــــــــــــخاؿ والخ٢ــــــــــــخالث الخضبُــــــــــــت املفــــــــــــال  المــــــــــــ ــ ــ ــ والىّـ

هم ٠شحــرا فــي ظــا...("مضابــي"ؤو " ٜبــاًلي"وألاخــش " ؼــاوي وراٟ "،"ِشبــي"هــزا)الّفـبُت؛

ُتولىط زٝا٘اث ٔشبُت و  بت ًِ هز ؛ؼٜش  .ا املجخمٍْٔش

لخجارباث الىّشاث وا بزاسةحّني ُ٘ما حّني:" ٘ةرا ١اهذ الشٝا٘ت الّاملُت   

ُت   ٘هي ٠زل٤ ؛(3)الٝبلُت داخل الذولت الىاخذة"والىائُٙت و وءظخٝىاباث الّٜش

ذ املجخمْ بلى خلبت ٘دّىل ،بلى جدىُم وجهب واظخٕال٥ خماسجىا وزىابدىا تهذٗ

ٝخه وبلالّىٚ و مً الخىّشٗ  ت ِاملُت ١ّل ًنهب ِلى وٍش ى وبلى ظٛى ٘ىلٍى

ْو اهدال٥ في ألاخالٛ  ُّ  املٍاهش الُىمُتما و ، خاـت لذي ؼبابىا ؛في الصخفُت جم
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لت في بّن العلى١اث  املّاؼت 
ّ
ٝت اللباط و  ،لهاالءاملخمش دت الؽّش ٠ىٍش  حعٍش

ذ إلادمان ِلى املخذساث و ال٢الم ووؤظلىب  ّٙ ُت ِبر ؼب٣اث املىاْٜ إلاباخجف

 ء 
ّ

ولّّل هزا الىلْ الشٝافي املخإصم ظاهمذ . ماؼشاث ِلى ما ر٠ش آهٙاهترهِذ، بال

 منها: ؤخشي  ِىامل ٠زل٤ ُ٘ه

 الاستعمار: 

ت بالٝهشلّب ءظخّماس دوسا هاّما في بلّاٗ مٝىّ       ماث الصخفُت الجضائٍش

ـلت بدماسة  ىُم ١ل ما لهاللزان ماسظهما ِلى ؤ٘شاد املجخمْ، وجد ؛الّىٚو 

صُس الٙتن والخفىماث بحن ؤ٘شاده. وبّذ بظالءه ألامت وجشاثها الّشبي إلاظالمي، و 

اث؛  جٟش املجخمْ في خالت مً الهؽاؼت ِلى ظمُْ املعخٍى

ت،..مما ؤظبره بلى  مً  وبذؤث ،الّخبُّتالعُاظُت،ءٜخفادًت،الشٝاُ٘ت والتربٍى

ُالٙجىة جٍهش بحن املجخمْ و  خُنها  لت.زٝا٘خه ألـا

 :التىجهاث السياسيت غداة الاستقالل 

تو  العُاس ي ٔذاة ءظخٝال٥ خخمُت ءخخُاس للخىظه     تي ال ،الفشاِاث الجهٍى

 الجضائشي  إلاخباواث التي ِاؼها ال٢ٙشو ذ ِلى ظىذ ألاخذار آهزاٟ،وٙ

ذ مدلها الىٍشة لاهُت، ١لها
ّ
ُاب الشئٍت املعخٝبلُت التي خل ؤهخجذ جشا٠ماث  ،ٔو

خُض الٝلُل مً امل٢دعباث التي ١اهذ ؤزشها واضخا في الّٝىد ألاخحرة،  ١ان

ذبدىصجىا رهبذ ؤد
ّ
ه الؽش١اث املخّذّدة م ساط الّشٍاح، ٘خإمُم الثرواث خل

ّ
دل

  الجيعُاث،
ّ
خه الّامُت ؤو وم٢عب الل

ّ
الذاسظت املمضوظت باللٕاث ٕت الّشبُت ٘خد

اخمخه مزاهب الجامْ لؤلمت ص واملزهب الّذًني ألاظىبُت)الٙشوعُت ِلى ألاخق(،

خ الشىسة املباس٠ت و وآخش ج٢ٙحري،..  ٟ ؼُعي،راو ، ؤخشي؛ ٘هزا ظلٙي  خّتى جاٍس

ي مً املٙشوك ؤن ًىّخذ بحن ؤ٘شاد ١ل املجخمْ
ّ
٣ٍىن الٝاظم املؽتٟر بحن ، و الز

مباؼش في ـىْ  ٔحر ؤو بؽ٣ل مباؼش ذؼاس٠ ؛ ل٣ىن ٔالبُت الؽّب١ل ؤ٘شاده

بّذما ّ٘جشوا  ،للفشاِاث الصخفُت مً سّواد الشىسةؤـبذ ِشلت ؛ملخمخه

 ؤـبدىا ًّٙجشون بحن  ٝىابل لذ املعخّمش،ال
ّ
خشي ٜىابل لذ ألا لخٍت وال

ؤ٠ثر ٘خذ ظخٝال٥، ١ل هزا و بّمهم البّن بّذ ؤ٠ثر مً خمعحن ظىت مً ء 

ذ 
ّ
املجا٥ ؤمام هزا الىا٘ذ الشٝافي الٕشبي ؤن ًيؽش ؤ٣٘اسه ٠بذائل لهزا الدؽد

 ـاب املجخمْ.الزي ؤ
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  فالتربيت و
ّ
 :املثق

ـٚجحن املجخمـْ بن  ـّ  هـزا الشٝا٘ت ؤ٠س حّخبر       غ ، الـى ّٙ  هـا ٌعـخىُْ الخـى

ق
ّ
الـــزي ٌِّؽـــه ولعـــّذ الٙـــشآ الشٝـــافي  مـــً اخخىاٜـــاث ألاصمـــاث والؽـــذائذ. والـــخخل

ُـت 
ّ
مجخمّىا هدُجت الخىاٜماث والفشاِاث،ِلُىا بخُاء وجُّٙل دوس الشٝا٘ت املدل

 الىوىُت ؤمام الشٝا٘ت الذخُلت.ؤو 

ىذ خذًصىا ًِ       اسجباوا ، ًجب ِلُىا سبىها بمىلُى التربُت زٝا٘ت املجخمِْو

بشهامج وساسي  لّذم وظىد رل٤ مدّذدة لذي إلاوعان؛ ُت لشوسة٘الترب" وزُٝا،

الشٝاُ٘ت الٝائمت  ءخخال٘اث ؤن ما٠لذي ال٣ائً البؽشي ًشؼذ جفّش٘ه،  ِملي

تاث بحن املجمِى ت" ،البؽٍش  .(4)ًم٢ً جٙعحرها باخخالٗ ألاوعاٛ التربٍى

 بٙلعٙبذء ،الخّلُمؤظغ التربُت و  ًدخىي  ي إلاواس الزيه برن ٘الشٝا٘ت    
ً
ت ا

م التربُت بلى املنهاط والىظائل زّم  ألاظالُب، ووـىال بلى ِملُت الخُُٝم والخٍٝى

همهالخّلُم ٌعخىُْ خشظاث هزه التربُت، ٘بالتربُت و مل ا الٙشد ؤن ٌعي زٝا٘خه ٘و

ت وءٜخفادًت و واظخخالؿ مّاه ها ءظخماُِت و   بلخ.العُاظُت....ال٢ٍٙش

  ؤي س فيال ًم٢ً للشٝا٘ت ؤن جخىىّ و     
ّ

باألمُت والجهل  اهمجخمْ ؤظىائه مٕؽ

ٚ؛ ٘التربُت والخّلُمو 
ّ
م ُ٘ه ألاظُا٥ زٝا٘تها. هما املهذ ال الخخل ى 

ْٙ وبىٍشة زي جا

ّت ِلى  ىْ ؤؼىاوا مّخبرة مً خُض ٜ ه ٜذهجذ ،خا٥ الخّلُم في بالدهاظَش

لذ في ،املٍهش الخاسجيالؽ٣ل و 
ّ
ملُاث البىاًاث وهُا١ل الذساظت،  جمش ُِٚو  الخٌى

ْ مً وعبت الخمذسطخٙن وعبت الشظىب و و  ، ءسججالُتاملباؼشة و )ؤٜل مً ال٘ش

ه هجذ، ل٢ً ظىت( 16
ّ
ّٙ ما ٔحر  حنظذسّ امل مٝابل هزا ١ل ً د  حنمبالٔحر  وولبتٍض

اثو  ْ  الخّلم الزاحي الخذًشت و  واملىاهج اهج ال جخماش ىىامل مدخٍى صجَّ ٠ما ،ٔحر ما

جي مً خُض اسجٙاُ وعبت جذهىسا  مً ظهت ؤخشي  هلمغؤهىا  البىالت لذي خٍش

 .ِذم ج٣ا٘ا الٙشؿ أل خاب الؽهاداثو ،املّاهذالجامّاث و 

 ِملُتي التربُت الّىملت جٙشك هٙعها ِلى مٍاهش بذؤث وفي هزه الٍشوٗ     

للخّامل مّها، واجط  رل٤  مّىا ، دون اظخّذاد ؤو وعيلالظدشماس ٘ هما  الخّلُمو 

املذاسط ألاظىبُت وجىظه واِخماد  ،خصخفت الخّلُممً خال٥ احعاُ دائشة 

ْ مً معخىاهم الّٙنياملىاوىحن لخّلُم ؤبىاءهم في هزا الىُى مً الخّلُم،   ،لل٘ش
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ذاد الجُذ لعٛى الّمل. ؛بلٕت الّىملت ي بّباسة ؤخشي و ؤ وجىخُذ املّلىمت  إلِا

ُتالشٝاُ٘ت املالشٝا٘ت الىاخذة بةصالت الخذود ًِ  ووؽش 
ّ
 .دل

بتراظْ  مً ظهت ؤخشي، ، ًيخابىا الؽّىس ىافي ٌل هزه البذائل املٙشولت ِلُو   

ٚ الجضائشي  دوس  ّٝ ومىالال مً ؤظلها، ، ّ٘ىك ؤن ٣ًىن ِىها لشٝا٘خه، املش

وخاسظا ؤمُىا ِل ها، ٠ما ظاء ِلى لعان الباخض ِلي ؤوملُل: " ... ًيبغي ِلى 

ٙحن خاملي الخذازت ؤن ًىاللىا مً ؤظل خّشٍت الشٝا٘ت، وخّشٍت ببذاء الشؤي،  ّٝ املش

وبٜامت هٍام دًمٝشاوي؛ ١ي ًدعنى لهم مماسظت دوسهم في ال٢خابت والىٝذ 

اًت مً ؤخذ ؤو جىظُه ًدّشٗ معاس وإلابذاُ، ٠ما ًيبغي ؤن  ٣ًىن، دون ـو

ٙا واظخجذاء لهزا الىٗش ؤو راٟ مً ؤسباب 
ّ
ٜىاِاتهم وخُٝٝت مىاٜٙهم جضل

ٚ ؤـبذ (5)العلىت والخ٢م." ّٝ ُه جخ٢ّشم ِل ،ماّدا ًذه للشٝا٘اث ألاخشي  هزا املش

ه ،همىمهابإ٣٘اس بُّذة ًِ واْٜ ؤّمخه و  ٍٕش ال وختى   ها. ًىٝلها بلى مجخمّه َو

 ّٝ زاس خُىا، ٜو  ،ٚهٍلم هزا املش الخ٢ٙحر ذ ٣ًىن خّحز إلابذاُ و هلمغ له ألِا

ت الىظائل املمىىخت بلُه، مٝابل ّٜىة وآلُاث و 
ّ
ٝا بعبب ٜل ُّ املبادسة لذًه ل

 سجٝاء بم٣اهت امل٢ٙشِذم ء ؤو لّٚ محزاهُت البدض الّليي و ، العلىت مً ظهت

ها ِىامل ظّلذ املش ،الباخض وألا١ادًييو 
ّ
ٝٚ الجضائشي ًٙٝذ سوح املٕامشة ١ل

 إلاٜذام.و

II. ي جىاجه تحّدياث ال
ّ
 :ثقافتناالت

ت حِّؽها ١ل املجخمّاث        خال٥ الّٝىد  ، بما ٘ ها مجخمّىاجىّىساث مدعاِس

ً بلى  مجخمْ بوعاوي ًىمىا هزا، هخج ِنها هٍام ظذًذ و ألاخحرة مً الٝشن الّؽٍش

هشة الىاجج هى ما ؤـبذ ًىلٞ ِلُه الّىملت، ـاخبذ هزه الٍاظذًذ ٠زل٤، هزا 

ال٢بحر ١ان لها ألازش  ،الخىىساث الخٝىُتزىسة هائلت في هٍم ءجفا٥ واملّلىماث و 

  ،في بلىسة جدّذًاث مً هُى آخش
ا
شلذ ِلى ألامم املخخلٙت ج٢ىىلىظُا، و١ان ٘

م٢ً  ّها ِلى ِامل الشٝا٘ت ؤؼّذ، ٍو دّذًاث في بّن وؽحر بلى هزه الخ ؤنٜو

  الّىاـش:

 الثىرة التكنىلىجيت الهائلت:.1

ّت جش٠ذ ؤزاسا و ؼ٤ ُ٘ه ؤن ج٢ىىلىظُت ءجفاالث ومما ال      املّلىمت العَش

وؤـبدىا ًدملىن لشٝا٘ت  ،ٌاهشة للُّان وحٕحراث خىحرة )هائلت( ِلى ؤبىاءها
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 ،ٚ ٘إسب٢ذ ظُل الشاؼذًً مً دخلذ بُىجىا بذون اظدئزان بن  ّ  هزا الـى

محن، 
ّ
 ى بر ٠ُٚ ً ؛ؤمشهموؤـبدىا في خحرة مً لاباء واملّل

ّ
ٝىن بحن ما ًدملىن ٘

وؽئىا ِل ها و َّخٝذون و 
ا
 ،ؤبىاءهم  بحن هزا الىا٘ذ الجذًذ ِلىفي زٝا٘تهم التي ؤ

زىابذ زٝاُ٘ت  وهدً ٠مجخمْ له ألاظُا٥،هىا بذؤ ما ٌعيى بمؽ٣لت ـشاُ  ومً

الىخذة الترابُت  وهّفذ ِل ها دظاجحر الذولت،)١اللٕت، الّذًً، ،لاباءحؽّبْ  ها 

شاٗ و  خىىه خمشاء ال ًم٢ً ؛ هي مّٝذظاث و ( وألاخالٛالخٝالُذ وبّن ألِا

لؤلخالٛ ِىذها  بر ٌّخبر ما هى مىاُ٘اصها، خاـت ِلى املعخىي ألاخالقي،ججاو 

ت  الىٝق في ؤوالخٝفحر  ؤن٠ما ال٢ّغ.  ؤو مباخا ِىذ لاخش، ا٠دعاب مّ٘ش

 بسباٟالٙشظت؛ ظاِذ ٠شحرا في اٜخفاسها ِلى الخىاـل والخخاوب و املّلىماث و 

ى رل٤ في بّن ت املىظىدة بحن املشّبي)لاباء و الّالٜ
ّ
مىن ( واملترّبي، وججل

ّ
املّل

 
ّ
ٝت الل ٝت ألا١ل، باط العلى١اث التي ٘شلذ هٙعها ِلى املجخمْ ٠ىٍش ووٍش

شوباث ال٢دىلُت ِىذ املشاهٝحن مً باب املىلت، املؽ ؤهىاُوجىاو٥ املخذساث و 

١الخذائٞ  ؛ألاما٠ً الّامت٘اث املىاُ٘ت لؤلخالٛ في وخذػ الخُاء ببّن الخفشّ 

حرها اث الىٝل...،هزه املخٕحراث ٔو
ّ
ججّلىا وُّذ  ؛الّمىمُت وفي الؽىاوئ ومدى

الىٍش في هزه الشٝا٘ت الىا٘ذة ِلُىا مً خال٥ وظائي ءجفا٥ الخذًشت 

ا٥،..(. )ال ّٝ  باسبى٥، ألاهترهِذ ، الهاجٚ الى

ل ؤ٠بر جدّذي لشٝا٘خىا،هزا الّمالٛ املّشفي     
ّ
"٘ىدً ؤمام جُاس ١اس   ؤـبذ ًمش

 الخّامل مّه بد٢مت و  ظاٗس مىذْ٘ ال همل٤
ّ
ألهىا ال همخل٤ ، ٍٍٝتبصاءه بال

٘مىٍىماجىا الشٝاُ٘ت التي هداو٥  ولم هتهُإ ملىاظهخه؛ ؼشوه املىاظهت مّه،

ت إلاهخاط خماًتها لِعذ ؼِئا واضخا وملمىظا ، بل هالمُت الؽ٣ل، هخبٍى

لمُت  وءظتهالٟ، ٜائمت ِلى بيُت لٍُٙت ؤو بُاهُت ؤ٠ثر منها ِملُت ِو

مّخمذًً ِلى هللا هنهن ملىاظهخه  مىا ؤو٘ةما ؤهىا هش٠ً ل٣ي ًلته (6)مدعىظت."

الخخىاء ت لبت التي ال جٝبل الخُٕحر ل٢نها ٜاابدىا الخماٍسِلى وزى ِلى ؤهٙعىا و و 

لىمه، وؤهم هزه الشىابذ هى جشازىا إلاظالمي الّشبي  خه ِو لاخش بشٝا٘خه ومّ٘ش

غيألا  بذ ِلىم ،لخ٢ً هٝىت ءهىالٛ في هزا لٕخىا الّشبُت، و ماَص  ١ىجها لٕت اظخِى

ّذمتها لئلوعاهُت ٠دماسةجشظمو  الخماساث الٝذًمت خ  ،سر زٝافيا  و  تها ٜو والخاٍس

 ٌؽهذ ِلى رل٤.
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 .التحدياث الثقافيت التي جىاجه اللغت العربيت:2

ه، بّٙل  ؤضخذ لان ٜماًا املجخمّاث    
ّ
ت ِلى مشؤي ومعمْ الّالم ١ل م٢ؽ٘ى

لذو٥ وحعاُس صالذ الخىاظض الجٕشاُ٘ت بحن اخُض  ما ٌعيى بٍاهشة الّىملت،

ٞ املّلىماث ِبر 
ّ
ث، ُ٘ذًىهاث، )اهترهِذ، ٘مائُاج٢ىىلىظُت  وظائي ؤ٠ثر جذ٘

ُت الشٝاُ٘ت هىاجٚ مدمىلت،...(،  واهٙخذ الّالم ِلى هٙعه، وبذؤث الخفـى

للذولت الىوىُت في التراخي، مما هخج ِىه املجادالث الٙلعُٙت والعُاظُت بحن 

ذ وسا٘ن ومخدَٙ، ول٣ّل حججه الّذالت ِلى الخإًُذ ؤو  هخب املجخمْ، مابحن مٍا

ن ، وبن ١ان ٘ال ًم٢ً ألي ِاٜل ؤن ًدذر الٝىُّت مْ ٌاهشة الّىملت،ألجها ال٘ش

الّضلت للمجخمّاث الفٕحرة مٙشولا ال مىاؿ مىه، ٘االه٢ٙاء و ؤـبدذ واّٜا 

ذهافي ظّى الخىىس الخ٢ىىلىجي الهائل   بال جشاظّا، بل اهذزاسا مْ مشوس ال ًٍض

ٞ بمّٝىماتها الشٝاُ٘ت.
ّ
ذ،خاـت ما حّل اهذ الّىملت الخالُت جدىي "٘ةرا ١ الٜى

احيوءوٕالٛ  خىشا اله٢ٙاءخىشا ٘هى باألخشي  ظىن لى ِلى خذ ٜى٥ ( 7) "ؤلهٍى

 (. Jean- loup Amselleؤمعُل )

ولّّل ؤبشص ِىفش مً مّٝىماث الصخفُت الشٝاُ٘ت في ؤي مجخمْ هى اللٕت    

ٝالهِخه ًِ ظائش  ،الىاخذة الّتي جمّحز الٙشد بمذهِخه واظخماُِخه وج٢ٙحره ِو

اث ألاخشي، "٘هي ِىفش مً ِىاـش الشٝا٘ت، بر ؤن الٙشد ٢ًعب زٝا٘ت  املخلٜى

خه بىاظىت اللٕت ِلى وظه الخفىؿ بدواسد  ظاء ِلى لعان ٠ما (8)."مجمِى

اد املجخمْ ٠الما ٘هي ؤي اللٕت الخبل الزي ًشبي بحن ؤ٘ش  (.Edward Sapirظابحر)

هما و  ت ٘و ذ  جٝاسبا،وسمٍض
ّ
الخأصس وءهجزاب ٘ هم و بُنهم الؽّىس بالخأخي و مما ًىل

مىن 
ّ
ت في مجخمْ ًخ٣ل ذ ال هجذ مشل هزه الفٙاث الخٍُى هدى بّمهم البّن، ٜو

اجه ِىفش ؤظاس ي بر ؤن هزا الخأخي و الخأصس في خّذ ر ؤ٘شاده ِّذة لٕاث مخخلٙت،

ً ألاظشة زّم  خها املؽتٟر ؤو ألامت، وال جٝاط ؤـى٥ ألامم  املجخمْ زّم لخ٣ٍى بخاٍس

 ،إلاسادةالّمل وملىّخذ وال٢ٙش الجامْ و بجزوسها ٘ٝي، بل بالؽّىس ابخّذادها ؤو 

ها مّاًحر لىخذة
ّ
هزه اللبىاث ال ًدذر ألامت ولبىاث لبىاء مجخمْ واخذ، و١ل

ٕت.الخماظ٤ بُنها بال برا ظمّذ بُنها ؤداة للخىاـل ؤال و 
ّ
ومً بحن ؤهم هزه هي الل

تي جىاظه لٕخىا الّشبُت ٠ما هى مّاػ لان:
ّ
 الخدّذًاث ال

 ِ اظدبذالها باللهجاث ً ءظخّما٥ في الخُاة الُىمُت و ِض٥ اللٕت الّشبُت

الم الّمىمُت و  الّامُت في املاظعاث الشظمُت )املذسظت، وظائل إلِا
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ؤـبدذ لٕت الشظمُحن ِىذها  بل ؤ٠ثر مً هزا هجذ اللٕت الٙشوعُت،الخاـت،..(

ٙي إلاداساثمً وصسا   ،ء وسئظاء خ٣ىماث ومٌى
ّ
ملىاد التي جذّسط يي اوخّتى مّل

زًً مً املٙشوك ؤن ٣ًىهىا مً املذاّ٘حن ًِ 
ّ
اللٕت الّشبُت باللٕت الّشبُت وال

هجذهم ًخدّذزىن داخل ؤٜعام الذساظت بالذاسظت ؤو خلُي مً الٙفحى و 

 الّامُت.

 الم و ٕاث صخٚ الل ت والخىاباث  املشاظالثألاظىبُت في وظائل إلِا إلاداٍس

 الىذواث الّلمُت وءؼهاساث...العُاظُت و 

  املشخلت بدساط اللٕت ألاظىبُت )الٙشوعُت( في املشاخل ألاولى مً خُاة الخلمُز(

ؾ ِلى اللٕت الّشبُت و ءبخذائ  بظهاد الخلمُز في جدفُل لٕخه.ُت( للدؽَى

 التراخي اججاه ؤهذاٗ اللٕت الّشبُت في ملذسظُت، و ِذم جُُٝم ال٢خب ا

 املاظعاث الخّلُمُت.

 زًً ًخدّذزىن  الىٍشة الذوهُت لبّن ؤ٘شاد املجخمْ اججاه
ّ
 اللٕت الّشبُت ال

خّاملىن  ها  .ٍو

 .عىملت الثقافت:3

خٝىُت التي ؤـبدذ ؤداة للّىملت جل٤ الخىّىساث ال لشٝا٘خىا، الخدّذي الشالض     

الُذ التي جبىؾ  ها ِلى ٔحرها مً المّٙاء، وبذون هزه  الخ٢ىىلىظُت و 

لذ ؤناملخىىسة ال ًم٢ً  ّٝ  بلُه جفل الّىملت بلى ما ـو ٞ هذ٘ها ألاظاط ؤو جد

ب ١ل الشٝا٘اث الىوىُت في مىو  )ِىملت ٍىمت زٝاُ٘ت ِاملُت واخذةهى جزٍو

اوي:" جخّذد مفادس ا لخدّذًاث التي الشٝا٘ت( وفي هزا الفذد ًٝى٥ ؤخمذ بٜش

ًّ الخدّذي ألا٠بر لهزه  جىاظه زٝا٘خىا مما ؤلّٚ املىاِت لذي الٙشد واملجخمْ، ل٢

ت الجذًذة التي حعىد الّالم الُىم،  ى في جل٤ العُاظت ءظخّماٍس
ّ
الشٝا٘ت ًخجل

ٞ مّاًحرها الجذًذة، والّععي بلى ـُأت  والتي جشمي بلى جىمُي البؽش والُٝم ٘و

ٚ مً الخىا٘ٞ ؤلٝعشي  هّىٍت ظذًذة جٙشلها في الىاْٜ إلاوعاوي، وفي بواس مضٍّ

ىا ؤن مجخمّىا معتهذٗ اٜخفادًا ِلم اخاـت بر ،(9)وإلاظماُ املٙشوك بالّٝىة"

بدُض ، ولّّل الىاْٜ ٢ٌّغ ما ر٠شهاه آهٙا، ظُاظُا مً وٗش الٝىي الٍّيىو 

في لى زٝا٘خىا املمشوب ِهلخَ ِلى ظبُل املشا٥ ال الخفش، رل٤ الخفاس 

مً ِىملت الشٝا٘ت ؤو ما ٌعيى بالّىملت مً  برن ٘املٝفىد املدا٘ل الذولُت،

وبصالت الٙىاٛس اولت الخٝاسب بحن زٝا٘اث الؽّىب،املىٍىس الشٝافي: هى مد
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الشٝاُ٘ت ودمج ١ل الشٝا٘اث في زٝا٘ت واخذة راث مالمذ وخفائق مؽتر٠ت، 

ني هُمىت الشٝا٘ت ألاٜىي هىاٟ اججاه ٌّ ؤنت الشٝا٘ت، ًخط  و هزا الٝفذ لّىمل

ءمتزاط الشٝافي و رل٤ في خالت ٝافي ؤو ِلى الشٝا٘اث المُّٙت بما بالخٙاِل الش

ُت هي مداولت ٜىلبت الؽّىب الّىملت الشٝا٘ ؤنجالش ي الخذود الجٕشاُ٘ت، ٠ما 

ا  ٣ي)ال٢ٙش الشٝافي ٢ٍ٘ش ، ءهترهِذاظخّما٥ وظائي ١األٜماس الفىاُِت، ( ب ألامٍش

حرهاالعِىما الصخا٘ت، هّٙشٛ بحن الّىملت الشٝاُ٘ت  ؤنولشوسي هىا .، ٔو

الؽٛش بما ًخٙٞ ومبادئىا ِلى زٝا٘اث الٕشب و ٙخاح املىلىب وءه املٙشولت

شها.ظخٙادة والبدض وجىمُت زٝا٘خىا و ُٜمىا بٝفذ ء و  زي جىٍى
ّ
هزا ءهٙخاح ال

الّاملُت في املجا٥ وهجذ ًإحي جدذ ٌّل ما ٌعيى بالّاملُت ولِغ بالّىملت ، 

في ء،الشٝافي، ٠ما في ٔحره مً املجاالث، ومىح مؽشوُ، وسٔبت في ألاخز والّىا

 ٞ ٙه ؤها زاهُت » الخّاٗس والخىاس والخالٜذ، بجها وٍش ، «ألاها للخّامل مْ لاخش بـى

ٝها بلى ظّل إلاًشاس ًدل مدل ألازشة، ؤما الّىملت ٘هي ومىح، بل بسادة  وٍش

ِخه وبالخالي هُٙه مً « لاخش» الختراٛ  ٔىاء  ،«الّالم » وظلبه خفـى والّاملُت ا 

ت الشٝاُ٘ت،   (11)ؤما الّىملت ٘هي اختراٛ لها وجمُُْ.للهٍى

 .النظام الدولي الجديد:4

ُتيبّذ اهتهاء الخشب الباسدة و      وعخىُْ الٝى٥ ؤن الّالم  ،اجهُاس ءجداد الع٘ى

خ،و٠ثرث  واخذة،وؤـبذ ًشج٢ض ِلى ٜاِذة  ٘ٝذ جىاصهه، ل ٠نهاًت الخاٍس  ألاٜاٍو

هشث زٝا٘اث  شاُ الخماساث،..١ّل هزا ّٔحر مً وبُّت الّالٜاث الذولُت ٌو ـو

مُت ،زٝ هى جشظُخ  الصا٥ا٘ت الفىسة،..( ١ان الهذٗ منها و ظذًذة )الشٝا٘ت الٜش

بصالت الشٝا٘اث ألاخشي لخٕلُب الىمي الٕشبي ِلى  سخٞ ؤوُٜم الشٝا٘ت الٕشبُت و 

مائها ِلى .إلاظالميمي الّشبي الى "ومما ًاخز ِلى الّىملت جىمُىها لؤلخالٛ ٜو

ً خماسة مادًت ٢ًّشط  ت زٝا٘اث الّالم لفال  ج٣ٍى هُمىت ألاوشاٗ الٝىٍّ

 (11).وظُىشتها"

 :إعالمنا التحدياث التي جىاجه.5

الم لمشب ال٢ٙش الّشبي لذو٥ الٕشبُت ر٠ُت خُىما اظخّملذ ١اهذ ا     إلِا

ب هزا ال٢ٙش،بإن اخخ٢شجه بعلّتها ال ِامت،بفىسة   شٝاُ٘ت وهُإجه لخٍٕش
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المُت ؤـبدذ جلّب دوس  ت وب٣ل هذوء و ٘الىظائي إلِا سصاهت ألاظلخت الىاٍس

شاء ٞ و  الجفا٘ه باإٔل ىاء والدؽٍى  ومً هزه الخدذًاث: الجاربُت.وإلٔا

  العِىما و ُٚ  املئاث مً ألا٘الم املعِئتجٌى
ّ

ىن في بض ؤو  الخلٍٙض

ىهت لخماسجىا الّشبُت و
ّ

 الّشب بالخخلٚإلاظالمُت ووّتها املعلمحن و املؽ

 .وإلاسهاب والّىٚ

 ه ـىسة الّشبي و جدٙحز ال٢شحر مً ال٢ّخاب لل٢  املعلم.خابت مً ؤظل حؽٍى

  بؼاِت الخالٗ بحن املزاهب إلاظالمُت زّم بؼهاسها ِلى الٝىىاث

 الٙمائُت ِلى ؼ٣ل مىاٌشاث ؤو جٙجحراث..

 

 

 :إلاعالمي على التربيت آثار الاهتفتاح بعض

ىن لذي ألاوٙا٥      في دساظت ؤظشتها الُىوع٣ى خى٥ مّّذالث الخّّشك للخلٍٙض

ىن  18والفبُت، جبّحن منها ؤن الىٙل ٜبل ؤن ًبلٖ   72ظىت ًٝض ي ؤمام الخلٙحًز

ؤلٚ ظاِت في ٜاِت  14ؤلٚ ظاِت في خحن ؤهه في هزه املشخلت مً الّمش ًٝض ي 

  (12)الذسط.

الم املىٙخذ ِلى ظبُل املشا٥؛ ٜذ جفل بالٙشد بلى جمل٤  ومً آزاس هزا إلِا

ب في  ٔش ت مشظُّت ما،ال ًيخيي بل ها بّذا ٍو ُم خاـت بمجمِى واظدبىان مّاًحر ٜو

تي ٌعم ها)
ّ
 ( بالخيؽئت ءظدباُٜت:Robert King Mertonءهذماط ٘ ها. وال

ُ٘ما  ِلى ألابىاءًٙٝذان املشاٜبت  الىظائل الخذًشت ظّلذ ألاولُاء واملذسظت .1

ؽاهذون ٌعمّىن و    .ٍٝشئون َو

ت للىٙل، هزه الىظائل مً مٙاهُم و ِذم جماش ي ما ٌّشك في  .2 مٍش ّا املشخلت ال

 ٘الّالٜاث

 ؤ٘الم ؤوة ٜذ ًشاها وٙل في ظً الخامعت ؤو العادظت.املشؤالخمُمُت بحن الشظل و 

الهاثالّىٚ و  الهابىت التي جشحر الٕشائض الجيعُت ِىذ املشاهٞ. إلازاسة وإلِا

ـىسة(، جشسخ في ؤرهان  )ـىجا و هىاٟ ِشوك ومىاٜٚ جّٝذم بؽ٣ل مازش .3

ت ؤو مخُٙت  ٜذ ج٣ىن هزه املىاٜٚ ٘اظذة ؤو ،ألاوٙا٥ وجمؤل خُالهم ؤو مِٙض



 

298 
 

ما جىبْ في هٙىط ألاوٙا٥ الٝلٞ والخٗى الخذمحر والخٝخُل مدة للّىٚ و مجّذ 

 الٝىة.ِت و بذ٥ الصجا

لّملُاث اى خُا٥ الىٙل، ٘ةن سوح الخجذًذ و ِىذما جىغى الفىسة ِل .4

الىٙل ال ٌعخىُْ خّل ِملُت خعابُت  ؤنختى ،الزهىُت ٜذ جفاب بالٙخىس 

جىء بلى وسٜت  ؤوبعُىت ١الجمْ 
ّ
الىشح دون ءظخّاهت باآللت الخاظبت ؤو الل

لم.  ٜو

ٌا  .5  ؤو املشاهٞ  بّن املىاٜٚ التي ؼاهذها في ؤ٘الم  ؤوعٝي الىٙل ٜذ 

ِلى ؤسك الىاْٜ خاـت برا ١اهذ هزه املىاٜٚ حؽحر بلى  بِالهاثِشوك ؤو 

ت.. مما ًفّب مّالجتها ؤو الّىٚ   . العٜش

ابت  .6 اخي في جدمل التر املاظعاث الشظمُت و  ؤوِلى معخىي ألاظشة لّٚ الٜش

ت، ٘خٝاُ٘ت و الشاملعئىلُت الذًيُت و  لباب ِلى مفشاُِه لهزه الىظائل ذ االتربٍى

التي اظخىاِذ ؤن جضسُ ِاداث ،هذمً وسائها لدؽ٢ُل مدخىي هزه املؽاو 

لذ لشٝا٘اث و و  ـّ ِخىا الشٝاُ٘ت.جٝالُذ وؤ ت جدىافى و خفـى  ـأذ مٙاهُم جشبٍى

 ٠ثرة املىالب املاّدًت مً وٗش ألابىاء. .7

ؤو خُاسهم البِذ ن ظىاهب الخُاة: ١اخجىظُه ألابىاء لآلباء ُ٘ما ًخق بّ .8

اسة ؤو ألازار ؤو م٣ان ٜماء الّىلت .. ُّ  هُى الع

بت   .9 ذم الٔش  الّذساظت.في سوح الخخار٥ و الخ٣اظل ِو

11.  
ّ
ذم  ألاخز بخبراث ال٢باس.اح  عاُ الٙجىة بحن ج٢ٙحر لاباء وج٢ٙحر ألابىاء، ِو

 جحّدياث داخليت:.5

ُت واملزهبُت الجزاِاث  ًم٢ً بًجاصها في ماًلي:     هزه الجزاِاث والخضبُت؛الّٜش

 ،، ٘لم ٌعخىُْ الخٙاً ِلى زٝا٘خهظّلذ املجخمْ الجضائشي ِلى ٜلىب ؼتىّ 

الها مشة بذِىي خٝٛى إلاوعان ٘اظدعأها لاخش لٝمت ظهلت بّذ ج٤ُ٢ٙ ؤ ـو

ت والدعامذ وؤخشي بدىاس الشٝا٘اث بالو  ٔم مً ؤن هزه الذِاوي ش مشة بُٝم الخٍش

 ؤّن 
ّ
بت؛ هي ؤـُلت في زٝا٘خىا،بال ُّ ٝذ وال  الىخائج ١اهذ مخ ّٝ ٘ال خٝٛى إلاوعان جد

ت ميؽىدة مىسظذ، ، خٍش خم والذِىة للخال بل اظدبذ٥ الدعامذ بالّىٚ والخىٗش

 جٝهٝشا لذوس الشٝا٘ت في بالدها.ءهٝعام، مما صاد لخىاخً ووالىخذة بالذِىة ل
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III. :املقترحاث 

مُت لبىاء زٝا٘ته هدى االخىّظ   .1 ظذًذة جىا٠ب املعخجذاث، هزه  لشٝا٘ت الٜش

تا٘ت التي جٝىم ِلى زٝا٘ت الّلم و الشٝ ِلى  ىامىاّٜخاـت برا ِلمىا ؤن  ،املّ٘ش

العزاظت في و هترهِذ وبن وظذث، ٌٕلب ِل ها ِمىما لّٚ املدخىي ؼب٢ت ء 

 .الّىاء، هاه٤ُ ًِ ُٔاب اللٕت الّشبُت ًِ هىا٘ز املىاْٜ الّاملُت

ال  ءه٢ٙاء وءه٢ماػ٘ةرا ١ان ءهىىاء و ،خشي ذ ِلى الشٝا٘اث ألا ؤن هىٙخ  .2

ذ بال الخإخش والتراظْ و 
ّ
ً مً الّخخلٚ بعبب ِذم ءهخٙاُ ًىل بما ِىذ لاخٍش

ُذ زٝافي و  الخالخٞ بدماساتهم ٘ةن ءهٙخاح ِلى زٝا٘اث الٕحر و خماسي، ـس

 
ّ
لى لاخش،خاـت برا اِخمذها ِزٝا٘ت ٤ الٙجىة املىظىدة بحن زٝا٘خىا و ق جلًٝل

الترظمت ٠جعش جالخٞ بحن الشٝا٘اث ووظُلت ؤظاظُت لئلواُل ِلى زٝا٘ت ِىفش 

.ً  لاخٍش

ش الشٝا٘ت بن ؤظىاء ا  .3 ت ال٢ٙش والشؤي مً ؼإجها جىٍى ت وخٍش ّٝ لذًمٝشاوُت الخ

ْ مً ُٜمتها، ألّن مو  م خىاظض  شل هزه ألاظىاء ججّل ال٢ٙش ال٘ش
ّ
ًخدّشس و ًدى

زهب بُّذا في ِالم ٗ و الخى  ت.الٝلٞ ٍو  املّ٘ش

 الىٝذ الزاحي البّىاء مً ؤظباب الخجذًذ هدى ألا٘مل.  .4

٘مهما  ،ؤن وّخٝذ ظاصمحن بإن زٝا٘ت هزا املجخمْ ال جممدل وال جىذزش  .5

 .ؤـا ها مً الى٢باث ٘ةجها ظٗى جنهن مً ظذًذ
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