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علّ الدارضٕه للحارٔخ، شعلٍم لً، عالمٕا كُوٕا مطلقا، جمر البػرٔة شمٕعا بهً، َعلهّ المراظهي عٕىٍها  غلب

فٓ كي مكان، َبخؿهاصؽ كهي مرظلهةا مها ٔطهحدعٓ قهرَرر ا وخهرال فهٓ جصهارت مكهررر، جقهُل  لهّ  العمهي 

وطهل،، ٌهي الحصربهة الحارٔخٕهة  الداصم للعاق بالحصارت األوصط، باعحبارٌا ملكا كُوٕا َشُلٔا للىهاش شمٕعهاا ٌَىها

العالمٕههة َاظههدر  نه نوههً ٔمكههه جخؿههٕؽ كههي فكهها  ظكههارْ َذقههافٓ بحههارٔخ مطههحقي، رغههم جقالعاجههً مهه  بقٕههة 

الحصههارت َالاكهها ات  َجالٕهها، ٌههي جصربههة اليههرت العكههارْ َالملضطههاجٓ مهه  مراظلههً الطههابقة، عههٕه جصههارت 

ُر الُضهطّ، فالعدٔرهة، فمها بعهدٌا، نٔعىهٓ نله  نن العكارات األخرِ م  جارٔخٍا  اليهرت مهر بمرظلهة العؿه

العكارر العربٕة اإلضالمٕة، نَ الٍىدٔهة، نَ الؿهٕىٕة، نَااامعىٕهة بالعالهة واطهٍا  نه نن ٌىهان  مكاوٕهات َفهرؼ 

جارٔخٕة نخرِ لحىُٔ  مها َؾهي  لٕهً اليهرت مهه جقهده جعقها شهرا  العداذهة َخؿاصؿهٍا  ٌَهيا الهيْ نعىهٓ بهً 

َاضههحعما ت مركبههة، بعٕههدا عههه العقالوٕههة العلماوٕههة،  ة؛ نْ مػههالر فههٓ  لههار مرشعٕههة  ٕمٕههةالعداذههة ْمَطههح لوا

َالٍُٕماوٕة الطبٕعٕة، َاخحسالٕة َشُلٔة  غٕة لكي محعا، ٔمكه نن ٔعٕه العالم علّ بىا  ظداذهة  وطهاوٕة، قهمه 

الضاة العرت المعاؾرٔه، َنعىٓ نفا المعىّ َالصما،، َاإلوطاوٕة المػحركة، مراعٕا فٕما ن ده رؤٔة َاظد مه ف

 َاإلوطاوٕةا (، َرؤٔحً للعداذة اإلٔماوٕة2008بً الدكحُر عبد الٌُات المطٕرْ )

1 

 ن ا خحٕههار فههٓ بعههف المُا ههخ الحارٔخٕههة ؾههعب، بههي  ههد ٔكههُن مطههحعٕال، خاؾههة  نا َشههدت الصماعههة 

ومُنشٕه؛ نظدٌما َرذحً مه ماقهٓ نضهالفٍا بُؾهاً ظالهة را ٕهة الحارٔخٕة واطٍا فٓ ظا، مٍحس، بٕه مرالٕه نَ 

مه الحصربة فٓ العٕار، جمكىهث مهه خاللهً نن جىصهس َجكهٕخ  لهّ العهالم بؿهمحٍا الحارٔخٕهة، َكهيا نخرشهث  لهّ 

الُشُل ومُنز فعي مطحقي َخاؼ؛ ذم ٌٓ فصلر جاقهدي شهرا  عُامهي محػهابكة َمحراكمهةا ََشهدت واطهٍا نٔكها 

رِ محمٕسر  َمحاُ ة، فرقث ظكُرٌا بٍٕمىة كاضعة، باعحبار الىمُنز الكلهٓ الهيْ جحطهم بهً، مقابي جصربة نخ

ٌَىا نخي َق  جارٔخٓ فٓ الحركب مه َقعٕه، نظدٌما: مُرَخ بحبعاجً، َآخهر محلقهّ نَ ماهرَـ شها  فهٓ 

 زمههه جههارٔخٓ ظههرز، جمرههي فههٓ الؿههلة العكههارٔة المطههحلواة بػههكي عىٕههخ بههٕه اليههرت، فههٓ ؾههُرر المُشههة

ا ضههحعمارٔة الصدٔههدر، َالعههالم اإلضههالمٓ المىٍهه  الههيْ خههرز مىههي نمههد لههٕص بالقرٔههب مههه العكههُر الااعههي فههٓ 

 الحارٔخا

َلم جكه الؿلة ظمٕمٕة  ؿدٌا الحعارف، نَ وقي الىصاظات المخحلاهة مهه الكهاة اليربٕهة الػهمالٕة له رـ، 

ؿعُبا بعملٕات بطٕطة فٓ البدأة ذم جركبث م   لّ شىُبٍا، نَ شىُبٍا الػر ٓ، بي كان الحماش عىٕاا َغدٔدا م

الُ ث، غرقهٍا جعمهٕم الىمهُنز العكهارْ اليربهٓ بُؾهاً ضهقخ الحطهُر اإلوطهاوٓ، َ  ٔهحم نله     بعملٕهات 

جاكٕ  مبرمصة للبىّ الحقلٕدٔة، َللمُرَذات علّ غكالوٕحٍا َبطالحٍا، باعحبار نن اللعاق/اإللعاق   ْٔخلؽ  لًٕ 



 

  

 

ٕم مههه شٍههة، نَ العههيَ مههه نخههرِا َفههٓ العههالحٕه العههالم اإلضههالمٓ نَ بقأههاي، علههّ مطههحُِ    بمىطهها الحىمهه

الكماصر، ميٕب عه العملٕة باعحبار الاُات الحارٔخٓ َالحخلخ المكهٕه الهيْ ظرمهً مهه اضهحدران َقهعً الهيْ 

قؿهُلر، ٔلخهي مىٍها مها َشد فًٕ،  ن  بُ  َجلقٕا اضحىطاخٕا للحصربة الُافهدر ككهي، نَ رفكها با ظحاهاس بمطهافة م

 ٔرٔد، َٔعلا ما ٔبدَ لً مكرا نَ غٕر مصدا

ا بالػهرق َمكُواجهً َنؾهُلً،  ٌَيي العالة الحارٔخٕة الحٓ شعلث اليرت ٔخهرز عهه وطا هً  لهّ العهالم، مهارلش

َؾُ   لّ نلراف العالم المخحلاة، ٌٓ العداذة بُؾاٍا لرازا فٓ الحاكٕر َنضلُبا فٓ العٕهار، َ لهارا رؤُٔٔها 

غامال ٔقٕم العٕار َٔعكم علٍٕا؛ فالعالم اإلضالمٓ َالمطلم اليْ   ٔسا، ٔيم فٓ لذار مراظي الحخلهخ َالحراشه ، 

مىبٍر بما شا ي، فاوؿده جلذرا علّ عهالم نخهي ٔحهُارِ، َآخهر بهدن فهٓ الحػهكي، ٌَىها سٍهرت المُا هخ الصيرٔهة 

َذالرهة عملهث علهّ الصمه  َالُؾهي لكهه بمىطها المحراَظة بٕه الرافكة جماما لما شا ، َنخرِ لاعٕة مبػرر، 

جلإقٓ،  ارن مرر بقؿد  عال  غلن اليات نماه اٖخر، َجالٕة  ارت بيرـ البرٌىة علّ جاهُق اٖخهر َنضهبقٕحً 

فٓ كي غٓ  ََشُت الحعلم مىً،  ٌَيا ما فُت فرؾا جارٔخٕة شمة، جمكهه مهه الُلهُز  لهّ عهالم العداذهة، مهه 

مه جطبٕقاجٍا الىاشسرا ما نلخي العالم اإلضالمٓ فهٓ ماار هات جارٔخٕهة محُالٕهة، نَ ٌها بات مبالصٍا َرَظٍا،   

شعلحً مىعبطا محؿلبا فٓ مكاوً   ٔبرظً،  َنخرِ لفعث بً  لّ اللٍاخ خلخ مىحصات العداذة مطهحٍلكا لٍها فهٓ 

، لكىً   ٔمل  الاكان عىٍا فٓ محُالٕة اضحقا    جىحٍٓ، نفكث بً  لّ لَامة مٍلكة، مل  ربما لخُلٍا فٓ البدأة

األخٕر؛ نْ بمىطا المهل،، الااهات الحهٓ نلركهث واطهٍا بحُضهم ومهانز العداذهة اليربٕهة، فقهدت نؾهالحٍا المعرفٕهة 

َكيا األخال ٕة َالعلمٕةا فدف  بٍا العا،  لهّ َشهُت جكهُن وهُ  مهه الحصهاَت مه  العداذهة   ٔليٍٕها، باعحبارٌها 

اإلوطاوٓ فهٓ جطهُري الطُٔهيا فهٓ المقابهي لٕطهث المصحمعهات المخحلاهة بمها فٍٕها  جمري ضقخ ما َؾي  لًٕ الُعٓ

اإلضالمٕة، معىٕة بدف  ذمه نزماجٍا، َمحرجباجٍا الصيرٔة الحٓ اكحطعث كي غٓ ، مهه الكهمٕر فهٓ نعما هً،  لهّ 

 نشُا  األرـ َما خلاحً فًٕ  ٔكُلُشٕاا

جاٍم العداذة َوقدٌا، َلرظث بهدٔال لٍها نعمها، كهي َمه نٌم الدراضات َالمػارٔ  الاكرٔة الحٓ عمدت  لّ 

( َلً عبد الرظمه، َكيا ضٕد ظطٕه وؿر َضٕد معمد وقٕب العطاش، َمال  2008مه عبد الٌُات المطٕرْ )

به وبٓ َآخرَنا َ ألوا   ومل  مقدرر اإلظالة بكي المػارٔ  الطهابقة فهٓ مقالهة َاظهدر، آذروها عرقهٍا بحُضهم 

بهً عبهد الٌُهات المطهٕرْ رظمهً ذ، الهيْ بهدن مطهاري مبػهرا بالعداذهة بُؾهاٍا فرلَضها ومُنز مىٍها، َ وعىهٓ 

نرقٕا خالؿا،  َاوحٍّ  لّ كُوٍا ومُنشا َمححالٕة لارَٔىٕة ماظقة لكي ما ٌُ  وطاوٓ، َضىعرـ جباعا لماٍُه 

آلث باإلوطان اليربٓ العداذة كما ٔعرقً عىٍا، ذم وصاَز  لّ بٕان نٌم خؿاصؿٍا َمرجكساجٍا األضاضٕة َكٕخ 

َمه َراصً اإلوطان فٓ العالم  لهّ ا معها  نمهاه المهالْا ذهم وىحقهي  لهّ ماٍُمهً ٌهُ للعداذهة َضهماجٍا الصٌُرٔهة 

البدٔلههة، علههّ مطههحُِ العههرـ الىطههرْ، َمىطلقاجٍهها َبعههف جطبٕقاجٍهها، ذههم ومُقهه  البههدٔي فههٓ  لههار افحههراـ 

قهة العداذهة اليربٕهة بهلخرِ بدٔلهة، فٕحكهُن عىهدوا  رٌهاؼ ظا ت جعدٍّ محىُعة، لهىخلؽ فهٓ األخٕهر  لهّ معار

 جصاَت جعارفٓ ٔمىط األمة المقدرر علّ ا وُشال فٓ العالم بكاا ر وُعٕة، جحعما َجحُازن م  الُ ثا
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ق  لٍٕها جباعها فهٓ ذىأها الحعلٕهي َجصمٕه  المعىهّ، ٌَهٓ  فٓ البدأة وُل الحمٕٕس بٕه مؿهطلعات ذالذهة، ْٔح طهرل

modern   ،العههدٔدmodernité  ،العداذههةmodernisation؛ نْ الحعههدٔد، َٔمكههه  قههافة modernisme 

لإلغهارر  لهّ لهُر زمىهٓ  modernالحٓ جطمّ عىد الهبعف العداذُٔهةا َاغالبها مها ٔطهحعمي مؿهطلط العهدٔد 

فهٓ ليهات العهالم العهدٔدا محلخر  لٕال نَ كرٕهرا، ٌَهُ نظهد المؿهطلعات الماهاجٕط المػهعُوة ضٕاضهٕا َالمحداَلهة 

َظٕه ا حرن ا حراوا َذٕقا مىي نَاخر القرن الرامه عػر باكرجهٓ الحقهده َالحطهُر المىطهُبحٕه  لهّ اليهرت، ؾهار 

وعهث ظهدٔد ٔؿهخ عهدلا َاضهعا مهه الطهُاٌر الحارٔخٕهة الحهٓ جحطهم بهالىمُ َالحيٕهر المحُاؾهلٕه: بالهيات، العلهم 

وٕهههة َالبٕرَ رالٕهههة َالعهههران ا شحمهههاعٓ َظٕهههار المدٔىهههة َمقاربهههة َالحكىُلُشٕههها َالؿهههىاعة َالعكُمهههة العلما

جصرٔبٕةاااا
(01 )

ُٔؾخ السمه فٓ جقلباجً المخحلاة بمطمٕات جعدل جدرشً فٓ ا وحقا، مهه وقطهة  لهّ نخهرِ، فمها 

ي َلّ ٔطمّ  دٔما، َالمساَ، ٔىعث بالعاقر نَ اٖوٓ العدٔد، َما ٔق  فعال بالعدخ، َما ٔلجٓ مطحقبي، لكه كه

مرظلة جكمي األخهرِ، كُوٍها محؿهلة بػهكي مها بٍهاا لكهه ا ضهحخداه الهيْ ضهقىاي ٌىها   ٔقهخ عىهد ظهد جُؾهٕخ 

ا وحقا،، بي القط  َا واؿا، اليْ ظؿي فٓ كي غٓ  بما فًٕ جؿُر الهسمه،   مهه واظٕهة مها ٌهُ مكهرر، بهي 

صهات لمها  بلهً، خاؾهة فهٓ نغهكا، كاواؿا، مطحمر عه القهدٔم، َالهدخُ، فهٓ ظها، الحهُالٓ الحقهدمٓ الحطهُرْ ال

 العٕار َنومالٍاا

فلم ٔعد اإلوطان ٔىطر  لّ واطً بُؾاً ظقٕقة شٌُرٔة  ارر، َكيا كي مىحصاجً فٓ العٕار، فٍٓ ضٕالة محيٕرر 

  جعرف الحُ خ، ٌَيا شٌُر معىّ العداذة فٓ الحعرٔخ الطاباا اَظٕه نؾبعث ٌيي الىطهرر الكُوٕهة للحهارٔخ 

ٔد ٔعارـ الحقلٕدْ َالرشعٓ َالبداصٓ فٓ كي مكان، َلم ٔعد ٔقارن بالقهدٔم نَ الكالضهٕكٓ نَ ممكىة، ؾار العد

الُضٕم فٓ نَرَباا
(02)

الخاؾٕة األضاضٕة فٓ جعرٔخ العداذة؛ خرَشٍا مه وطاق المعدَلٔة فٓ جقطٕم الهسمه،  

حبارٌا عحٕقة مطحىادر العاشهة  لّ وطرر شيرٔة للعالم جقابي كي مىصسات الماقٓ،  لّ اإلقافات المطحعدذة، باع

 لٍٕا، َجالٕا كي  دٔم رشعٓ ٔمى  عه الحقده، َبداصٓ ٔعطي عه العؿهروةا لهيا العداذهة رضهالٕة مهه شٍهة وسعحٍها 

 الحعمٕمٕة الحبػٕرٔة،  َمطمعٍا فٓ القط  م  ومانز العٕار الطابقة، فٓ كي مكان َزمانا

م للحعكم فًٕ، ٌَهٓ ااافهٓ غهكلٍا األكرهر لمُظها، فهٓ ٌَكيا ٔطٍر معىّ العداذة بُؾاٍا جمُقعا فٓ العال

الحلكٕهد علههّ نن اإلوطههان ٌههُ مهها ٔاعلههً، َنوههً ٔحعههٕه  ٔصهال جُافهها نمههحه بههٕه اإلوحههاز، الههيْ نقههاّ علٕههً العلههم نَ 

الحكىُلُشٕهها نَ اإللارر فاعلٕههة نكبههر، َالحىطههٕم ا شحمههاعٓ المكههبُل بُاضههطة القههاوُن، َالعٕههار الارلٔههة الحههٓ 

لمؿههلعة، َلكههه جعركٍهها نٔكهها  رالر الحعههرر مههه كههي اإلكراٌههاتاااجعركٍهها ا
(03)

  ٔمكههه فٍههم عمهها الحعرٔههخ  

الطابا،  ن لم وطحعكر الحؿُر العاه اليْ اوبىّ علًٕ، ٌَُ الكااض اليْ جم خُقً قد جيٕٕهب اإلوطهان كهيات 

)كمها جؿهُرٌا العقلٕهة  فاعلة فهٓ العهالم، َضهُلأَة الىطهرر الحهٓ غلبهث علٕهً فهٓ العؿهُر الُضهطّ األَرَبٕهة

العلمٕة َ العكارٔة اليربٕة علّ األ ي(، َظرماوً مه كي بي، ٔارغً فٓ وطاق مه  العهالم بالصدٔهد َاإلٔصهابٓ، 



 

  

 

ألوهً   شهدَِ مىهً، َبهيل  نقهعث الرغبههة فهٓ ا وعحهاق الهياجٓ نٌهم ظقٕقههة وطرٔهة ؾهلبة جقهخ علٍٕها العداذههة، 

ااعلٕحٍهها، َجىطٕمٍهها َفهها نلههر جػههرٔعٕة َاشحماعٕههة َملضطههاجٕة بُؾههاٍا اضههحقال  للههيات َاضههحعالر مركسٔههة ل

مخحلاههة، ٔاعههي فٍٕهها ٌههُ، َ  جملههّ علٕههً، َوصاعههة الاعههي مرٌُوههة بحقىٕىههً َجرغههٕدي، َجعُٔلههً  لههّ نومههال مههه 

الااعلٕات الحٓ جبيٓ الطٕطرر، َجعمي علّ لف  اإلوطان  لّ فُ اوٕهة معٕطهة بكهي غهٓ ، َجهللْ بهً فهٓ األخٕهر 

 ؽ مه كي الكيُل َاإلكراٌاتا  لّ الحخل

َالطبٕي الُظٕد ليل  ٌُ العقي ااااليْ ٔعمي علّ  وعاظ العلم َجطبٕقاجً، ٌَُ اليْ ٔقُل  لّ جكٕٕخ العٕهار 

ا شحماعٕة القاصمة علّ العاشات الارلٔة َ الصماعٕة، ٌَُ نٔكا اليْ ٔعمي، نخٕهرا، علهّ  ظهال، لَلهة القهاوُن  

َالعىههخ بعمههي البػههرٔة علههّ قههُ   ههُاوٕه العقههي، ف وٍهها جحقههده وعههُ الههُفرر َالعرٔههة َالطههُق معههي ا ضههحبدال 

َالطعالر فٓ َ ث َاظدا
(04)

لبعا لٕطث العداذة مػرَعا ماٍُما مه البدأة، لكه علّ األ ي معىاي، جُقط  لهّ  

اضٓ بٕه كُوً  وطاوا ظد ما،   بكٕإة مىطقٕة، لكه كطمُض جارٔخٓ لإلوطان،  ن ضعّ بً  لّ جعقٕا الحُافا األض

بالعقي، َبٕه جطبٕقات األخٕر فٓ وطم العٕار َجلذٕد العالم بمكُوات جد، علّ جبعٕة البػر للعقيا َجكُن الطعالر 

فٓ الُفرر  َالبٕرَ رالٕة، َلَلة القاوُن، َاألضاش الحعا دْ للعٕار، َمطاٌر نخرِ عدٔدر، ٌهٓ مها ٔهد، علهّ 

 بخؿُؾٕاجٍاأٌُة العداذة،  َاإلوطان المىطب  

فالعداذة  نن؛ اظركهة اواؿها،،  وٍها جقطه  مه  الحهراخ َالماقهٓ، َلكهه   لىبهيي، َ ومها  ظحُاصهً َجلُٔىهً 

َ لماشً فٓ مخاقٍا المحصدلا َمه ذمة، فٍٓ اجؿا، َاواؿا،، اضحمرار َ طٕعة: اضهحمرار جعهُٔلٓ لمعطٕهات 

الماقٓ َ طٕعة اضحدماشٕة لًا
(05)

لٕهات الحعُٔهي الحهٓ جؿهٕب العهالم جصعلهً مىالحها مىس  القط  سهاٌر، ألن عم 

عه كي الحىطٕمات الطابقة، َجدخلً فهٓ ظها، جعهُ، مطهحمر، فهٓ غهكي مخاقهات، مها ٔعهره العداذهة مهه جعقٕها 

ا جؿا، المُلد، اللٍم ما َ   جعث غرَلٍا فٓ الاٍم َالحىاَ،؛ فٍٓ ااابقدر ما جُشد فٓ ظالهة جعهارـ مه  مها 

ٓ عملٕاجٍا اظحما ت األزمةا فحعرٔ  القهدٔم ٔػهكي خلخلهة للمُشهُل َ للمهللُفاااٌُ  دٔم بقدر ما جخحسن ف
(06)

 

بيٕة جكطٕر الصمُل، َجاكٕ  األلهر الحقلٕدٔهة للحصمعهات، َالحعُٔهي الهداصم لهىطم المعرفهة َنغهكالٍا لححطهاَق َمها 

 ٔطرن فٓ الحارٔخ مه جبد، لاصما 

َمه الحعرٔاات ما ُٔرل فٓ غكي وقدْ ٔلمط  لّ نبعالٌا المعرفٕهة المركبهة، الحهٓ   جكحاهٓ بطهرل جُؾهٕآ 

لمعىاي الدارز، كطلطة ممارضهة علهّ العهالم بمكُواجهً كلٍها، بهي ٔحعهدِ  لهّ الطهبر عهه األضهالة الكلٕهة َالىٍاصٕهةا 

قىٕهة فهٓ الحعامهي مه  الُا ه اليل ، ف ن جعرٔخ العداذة بُؾاٍا ااااضحخداه العقي َالعلهم َالح
(07)

ٔػهٕر فقهم  لهّ  

البعد الخارشٓ لٍا، كحمكه َمقدرر جطلطه اإلوطان علّ العالم، بُاضطة مصمُ  ملكات، بعكٍا لبٕعٓ َاٖخر 

جارٔخٓ، ب غاا، مححالٕة الحكُن َؾٕرَرجٍا/ضٕرَرجٍا الماكٕة ظحّ  لهّ خهالف مها كاوهث لهً فهٓ البدأهة، َ هد 

ن  كانا ليا ٔقحرض عبهد ُل الٌُهات المطهٕرْ اضحعكهار البعهد المعرفهٓ َالعمها الرؤٔهُْ فهٓ عملٕهة الماٍمهة، لىكه

جعبٕرا لا  علّ العداذة بُؾاٍا مػرَعا مركبا َغامال َمحُالهدا، فقهد ٔاؿهط فهٓ وٍأحهً عهه نغهٕا  وػهلت فهٓ 



 

  

 

الحكُٔىٕهة البىُٕٔهة فهٓ مىبحً، مه غٕر اوحبهاي مهه اٖبها  الملضطهٕه، لهيا ٔكهُن الحعرٔهخ األبلهة بمراعهار الىهُاظٓ 

األضالة الصيرٔة، َكيا فٓ اإلشابة عىٍا، بمىطُر محػعب محُز ، فحكُن االعداذة اليربٕة لٕطث مصرل اضحخداه 

العقي َالعلم َالحقىٕة، َ وما اضحخدامٍا خارز نْ وطاق  وطاوٓ نَ نخال ٓ، َ ليا  بد مه نن وعهرف ٌهيي العداذهة 

حقىٕههة المىاؿههلٕه عههه القٕمههة فههٓ الحعامههي مهه  الُا هه اااابلوٍهها اضههحخداه العقههي َالعلههم َال
(08)

والظههأ نوههً جعرٔههخ  

ٔطحدعٓ الطاٌرر اإلوطاوٕة فٓ جركبٍا، َكما ٔحكهمه العمها الحهارٔخٓ َالارٔهد لٍها،   ٔليهٓ ا عحبهارات الكلٕهة 

ا ضهحخداه  َالطمات الصٌُرٔة فٓ قبطٍا، ليا شا  الحعرٔخ بما ٔػبً اليرٔب، ألوهً لهم ٔقهخ عىهد ظهد جُؾهٕخ

المحىُ  للعقي َما ٔىبرا عىً مه مقهدرر محصطهدر فهٓ الحقىٕهة  َوطرٔهات العلهم، بهي ٔحعهداي  لهّ اضهحصالت المعىهّ 

اإلوطاوٓ مه الُشٍة األخال ٕة،   كىسعة شيرٔة، ليا عرفث العداذة كاواؿا، عه كي المطلقات َما جػٕر  لًٕ، 

ا مه الكمٕر، َؾُ   لّ ذا  بد ش

ّ الطالخ علّ نضاش معرفٓ محٕه ٔكمه خلخ الؿٕاغات الىطرٔة، َنعىٓ بً األؾي المعرفهٓ اعحمد المعى

المُلههد نَ اإللههار المرشعههٓ المههالْ، مىبرهها المُ ههخ الىطههرْ مههه كههي غههٓ  َا وخرالههٓ الىكههالٓ بعههديا لههيا 

عة البػرٔة ٌُ ، كما نوٍم ٔخبرَوىا نن العدٔد عه الطبvalue free scienceٕااااوطال ا مه ٌيا ٔحعدذُن عه 

ضقُل فٓ المٕحافٕسٔقا، ألوىا  ن جعدذىا عهه الطبٕعهة البػهرٔة بُؾهاٍا مرشعٕهة ضىكهطر لحعدٔهد بعهف الطهمات 

األضاضههٕة لإلوطههان، َبعههف القههٕم اإلوطههاوٕة األضاضههٕة؛ نْ نن العههدٔد عههه الطبٕعههة اإلوطههاوٕة ٌههُ جعههد لماٍههُه 

ا واؿا، عه القٕمةا
(09 )

لم جبدن ٌكيا مىكرر للقٕم َالمطلقات، لكه مصرل نن جعركث  َلبعا وىحبً  لّ نن العداذة

مه وسعة  وطاؤُة ماؿُلة عه محعالٕات َمحصاَزات، ٔدخلٍا بالكرَرر فهٓ مطهار جاقهد معهً ا خحٕهار مه  مها 

جقرري مه مىطلقات فكرٔة، َممارضات غحّا فبهدنت بالحطهابا َجُافها الكهي، َنفكهث  لهّ ا خهحالف الصهيرْ؛ 

المطهٕرْ؛ مههه المالٔهة الؿهلبة  لهّ المالٔههة الطهٕالة، َبهالحب  قهاعث األرقههٕة الحهٓ ٔقهخ علٍٕهها نْ كمها ٔطهمًٕ 

 المعىّ َاليات َالعالم، َ طعث الؿلة م  كي ما ٔمري الكلٕات، َنخؿٍا الطبٕعة اإلوطاوٕة المػحركةا

بيٕهر مىهس  َٔكٕخ الماكر الحُوطٓ فحعٓ الحرٔكهٓ معىهّ آخهر للعداذهة ٔقحهرت مهه المعىهّ الطهالخ، لكهه 

االعداذهة ٌهٓ  بهي كهي غهٓ  مصمُعهة مهه  وقدْ؛ نْ ُٔؾخ العداذة بحعققٍا،   بما بدنت َجلَ،  لٕهً، فٕقهُ،:

العملٕات الحراكمٕة، الحٓ جطُر المصحم  بحطُٔر ا حؿهالي َنومهال ظٕاجهً َجاكٕهري، معحمهدر فهٓ نله  علهّ شدلٕهة 

حصهاَزر الحقالٕهد المكبلهة َمعهررر األوها مهه اإلوماصٕهة العُلر  َالحصاَز، عُلر  لهّ الحهراخ بعقهي وقهدْ محصهير، م

الدغماصٕة الكٕقة، ضُا  كاوث للػرق نه لليرت، للماقٓ نه للعاقهر، لحصعهي مهه العكهُر آوٕهة فاعلهة مبدعهة 

فٓ الهيات َالمصحمه ، َمهه اإل بها، عىؿهرا معٕهارا للاكهر َ العمهياا
(09)

 نن، ٌهٓ مصمهُ  ممارضهات جبهدن مهه  

 ؿد َاق  الحعرٔخ لصعي ا  حؿال فهٓ البدأهة، ذهم ٔلشهي الحاكٕهر  لهّ مرجبهة ذالرهة، جلهٓ  ا  حؿال، َفٓ سىٓ

العٕار بكافة جػهعباجٍا َاوحطاماجٍها  َوطمٍها، مها ٔهد، نن الاكهر جهاب  لٍها، فٕخحؿهر العداذهة كمػهرَ  فلطهآ بهدن 

هات فلطهإة شيرٔهة بمعاوار غدٔدر فٓ مىصسات جعققث نخٕرا، ٌَيا ما  هد ٔخاهٓ المهل ت الحهٓ اوبىهث عله ضلط  ّ ْمل 

 غٕة لكي المطلقات، َجعي معلٍا، َوطحىحصً مه الصد، اليْ  رري فٓ الؿلة بٕه ظهالٕه، ماقٓ/ظاقهرا لكهه 



 

  

 

جركٕس المعىّ فٓ البحر م  الحهراخ، باعحبهاري ظهامال للقهٕم المكبلهة َالمعٕقهة، ٔصعهي مهه الهيات محعهررر َمىحصهة 

ر ة رصٕطة،  ن كٕخ وطلا العكم علّ عُاٌىً فٓ جهراخ العهالم، َاليهرت لااعلٕات شدٔدر َمحصدلر، َفٓ نل  ماا

العههداذٓ بههدن مههه المؿههدر اإلغرٔقههُ رَمههاوٓ، ذههم فصههلر ٔقاههس علههّ الحصربههة المطههٕعٕة، َٔىطلهها  لههّ العداذههة فههٓ 

مىصساجًا ربما المقؿُل بالحعرٔخ ٌُ الحراخ اإلضالمٓ، َالدعُر  لّ ا واؿها، عىهًا الحعرٔهخ ٔحكهمه شهد ، 

 ف نا بً ٔىحؿر لعي ٔحقده  لّ األماه  غٕا  مكاوٕة الُؾي، فلٕص الحراخ كلً كما َؾخا

َظحههّ   وحٕههً فههٓ جاؿههٕالت المعىههّ، رغههم شههدَاٌا المىطقٕههة فههٓ الحعبٕههر عههه الماٍههُه المطههحخده، ولخههؽ 

ات لبعث بقُر الحعرٔاات الكرٕرر فٕما ضا ً الإلطُف لً عبد الرظمه، فٕما ٔلٓ: اعرف بعكٍماااالعداذة بؿا

عطا  ٌيي العقبة،ااا، فمه  اصي اآٌ الىٍُـ بلضبات العقي َالحقده َالحعرر؛ َمه  اصي  وٍا ممارضة الطهٕالات 

الرالخ عه لرٔا العلم َالحقىٕة: الطٕالر علّ الطبٕعة َالطٕالر علّ المصحم  َالطٕالر علّ اليات؛ بي وصهد مهىٍم 

ط  الؿلة م  الحراخ، نَ نوٍا للب الصدٔد، نَ نوٍا معُ القدضٕة مهه مه ٔقؿرٌا علّ ؾاة َاظدر، فٕقُ،  وٍا  

العالم، نَ  وٍا العقلىة نَ  وٍا الدٔمقرالٕة نَ  وٍا ظقُق اإلوطان نَ  طه  الؿهلة بالهدٔه نَ  وٍها العلماوٕهة؛ َ نمهاه 

ٌيا الحعدل  َالحرلل فٓ جعارٔخ العداذهة،   عصهب نن ٔقها، كهيل ،  وٍها مػهرَ  غٕهر مكحمهيا،
(10)

باعحبهاري  هد  

عصهس عهه بلهُع َعهُلي، ظٕهد ؾهعد مهه لٔباشههات الحىمٕهة َالُٕجُبٕهات العالمهة فهٓ البدأهة، َ نا بهً ٔطهقم فههٓ 

ماار ات الحطبٕا، فاوحٍّ  لّ َق  جارٔخٓ ٔعس بالمحىا كاتا ٌيا مه شٍةا نما الىاظٕة الراوٕة، فٍٓ لفعٍا  لهّ 

ا ظحصاز علّ مبالصٍا، َالطعٓ  لّ وقكٍا فٓ جصربة معرفٕهة ؾٕاغة خطابات وقدٔة محُالٕة َماحُظة، عملث ب

 شدٔدر ٌاصلة، جُضم بما بعد العداذةا

َألن المقالههههة اضههههحٍلث جقرٔراجٍهههها بصملههههة جمٕٕههههسات، وصههههدوا مكههههطرٔه  لههههّ الحعههههرٔس الطههههرٔ  علٍٕهههها 

ا فالعداذة (؛ فٍيان المؿطلعان غٕر محطابقٕه َ  ٔد ن علّ الػٓ  واطmodernité modernisationًااا)

ٌٓ مُ خ للرَض نماه مػكلة المعرفةا  وٍا مُ خ للرَض نمهاه كهي المىهاٌس الحهٓ ٔطهحخدمٍا العقهي للحُؾهي  لهّ 

معرفة ملمُضة بالُا  ا نما الحعدٔد، فٍُ مصرل  لخا، للحقىٕة َالمخحرعات العدٔرة بالمعىّ السمىٓ للكلمة،  لهّ 

خحرعههات األَرَبٕههة ا ضههحٍالكٕة َ شههرا  جعههدٔد غههكلٓ نَ الطههاظة العربٕههة اإلضههالمٕةا وقؿههد  لخهها، آخههر الم

خارشٓ   ٔرافقً نْ جيٕر شيرْ فٓ مُ خ المطلم للكُن َالعالماااا
(11 )

العداذة ظطب المعىّ الملضهص الهُارل 

فٓ الحارٔا نعالي،  لار فلطآ رؤٔهُْ ٔهراكم فٍمها خاؾها َنؾهلٕا للُشهُل، كمُ هخ َجمُقه  فهٓ العهالما نمها 

آلٕة  شراصٕة عملٕة  ؿدٌا جعقٕا الرفاي المالْ باضحخداه الحقىٕهة َاضهححباعاجٍا فهٓ سهرَف العٕهار الحعدٔد، فٍُ 

المحىُعةا َا واؿا، بٕه الصاوبٕه ُٔرخ مػكالت خطٕرر علّ مطهحُِ الهُعٓ َجصاربهً العكهارٔة المخحلاهة، 

نكرهر جلزمها َاوكاها  اااٌهيي نَ ٌا نٌُلً عه األضاش الحارٔخٓ للمىػل، ذهم ضهُ  الحطبٕها الهيْ ٔخلها مػهكالت 

الحصهارت الميهامرر ٌهٓ مهها نلعهُي بالحعهدٔد لَن ظداذههة عقلٕهة َفكرٔهة نَ ذقافٕهةااا
(12)

ٌَىهها وػهكي؛ ٌهي ٔمكههه  

الدخُ،  لّ العداذة بيٕر مقدمات جعدٔرٕة ميرٔة  نَ مقىعة  ٌَي بالكرَرر ٌىان جعارـ بٕىٍما  نلٕص ٌيا  د 

م فٓ الُعٓ الػمُلٓ الصيرْ اليْ ٔقؿد  لّ ا وقالت علّ الماقهٓ َمها اوبرا عه نان  نه نن المػكلة ٌٓ فق



 

  

 

ٔمرلههً  المٍههم الههيْ ٔعىههٓ الماههر ٕه بههٕه المعىٕههٕه، نن العداذههة ااالٕطههث ماٍُمهها  شراصٕهها اشحماعٕهها نَ ضٕاضههٕا نَ 

جارٔخٕاا  وٍا ب ٔصاز ومم ظكارْ ٔخحلخ شيرٔا عه األومال الماقٕة نَ الحقلٕدٔةاا
(13 )

وصهد ماكرٔىها  فٓ اليالب

المحلذرٔه بالمىس  العداذٓ مٕالٕه  لّ اإل رار بلن العداذة فٓ األخٕهر عملٕهة اواؿها، مركهب  َشهيرْ، مه  كهي 

نومال المعرفة المحُارذة، َمىاٌصٍا المخحلاة علّ مطحُِ لراصا  وحاز العقٕقة، َنٔكها فهٓ نفها  لقها  الخطهات 

ص ٔكاههٓ نن جههُرل مكحطههبات آلٕههة، المٍههم نن جىخههرل الصماعههة َجداَلههً، فههىطم العٕههار َملضطههاجٍا المحىُعههةا فلههٕ

الحارٔخٕههة فههٓ مراشعههة غههاملة لحصربحٍهها علههّ قههُ  الرؤٔههة العداذٕههة، َنٌههم مل جٍهها المخحههارر ا واؿهها، عههه 

 الماقٓ، بُؾاً ؾخرر معٕقة عه ا وطالقا

3 

وقؿد بالمرجكسات؛ نٌم المىطلقات المعرفٕهة الحهٓ بىهث العداذهة َنضطهث لٍها، فهٓ عملٕهات جارٔخٕهة َذقافٕهة 

محػههابكة،    ٔمكههه ظؿههرٌا فههٓ زمههه بعٕىههً، َ  فكهها  مخؿههُؼا َورمههٓ بالخؿههاصؽ البىاصٕههة، اإلفههالر نن 

اٌرر، جْرمها عىهد الهدرش العداذة اجطمث بحداخي نركاوٍا م  ضماجٍا فٓ غهكي بىها  لهً  ُاعهد َنضهص َضهمات سه

َالحعلٕي، نَ جطحدعّ فٓ الحمرٕهي َالحعمهٕم، لهيا ضهٕحداخي البطهم بهٕه المكُوهات َالمكهامٕه، َٔحهراَض فهٓ وقهي 

األضص مه خال، الخؿاصؽ  َالعكصا مرا، نل  المٕي  لّ نن العقالوٕة خاؾٕة ممٕسر لُعٓ العداذة فٓ العالم، 

ٓ نغهالجٍا، ٌَكهياااَألوىا ملسمهُن  لهّ ظهد كبٕهر باضحعراقهات عبهد َكيا ٌٓ فٓ المقابي ركه مهه األركهان الحه

الٌُات المطٕرْ َجعلٕلً للطاٌرر العداذٕة، ضىعحمد مقُ جً فٓ بىٕهة العداذهة، نركاوها َضهمات، َنٔكها فهٓ جحبه  

نوها مححالٕحٍا، َنٌم المعطات الحٓ جصلث عىدٌا كلعطات ومانشٕة كبرِ، َوكُن  د َفٕىها باعحبهارات مىٍصهًا ااا

نمٕس لاصما بٕه الىمُنز َالمححالٕة الىمانشٕة، فالىمُنز ٌهُ فهٓ وٍأهة األمهر شهٌُر الػهٓ ، وقهُ، لاصمهااا نضهبقٕة 

ضببٕة، َنضبقٕة نخال ٕة، َنضبقٕة جاطٕرٔة، َلىطمٍا كما وػا ، فلن وؿي  لّ ٌيي الىقطة مه المراظهي الحارٔخٕهة 

ٌُ ما نضمًٕ المححالٕة الىمانشٕةااا
(14)

جصىب الُ هُف بالحعلٕهي عىهد معطهة جارٔخٕهة مها، نَ الحاؿهٕي فهٓ بمعىّ  

غخؿٕة ماكر ما باكري،   ٔعىٓ جماما اضحعكارا لطاٌرر العداذة، بما نوٍا ومُنز جػكي عبهر عملٕهات معرفٕهة 

محداخلة ٌَاصلة، َجُالث فٓ البرَز َالطٍُر، َلخلث خكم ضٕرَرر مه ا واؿا ت َالحاكٕكهات البطهٕطة فهٓ 

َاليرٔههة ا وقالبٕههة فههٓ نخههرِ، ٌَههيا ٔطههُ ىا  لههّ العههير المعرفههٓ َالمىٍصههٓ فههٓ جُؾههٕاٍا َجاطههٕرٌا، مرظلهة، 

 َالعكم علٍٕا فٓ الىٍأةا

 التقدم وهيتافيسيقا الهيوٌة: -أ

جاحرـ الدراضة نن نٌم المقُ ت المعرفٕهة الحهٓ َضهمث العداذهة بمٕطهم العملٕهة الحارٔخٕهة الكبهرِ فهٓ كهي 

لحقده/الحقده الالوٍاصٓ، فٓ مححالٕة اواؿا، َاوقياف وعُ آفاق شدٔدر رظبة، جقط  الؿلة م  مىصسات البػر، ٌٓ ا

الرجٕب َالمللُف َالدارز، ٌَىا ٔطٍر الحاُق العقٕقٓ فٓ اضحعالر اإلوطان لمكاوحً الُشُلٔة، نماه كهي مها ن بهري 



 

  

 

َجحعهُ، ااا لهّ  ٔمهان عقالوهٓ مهالْ  لقرَن لُٔلة شدا؛ نْ الطبٕعة، َذا ٌَىا جحػهاب  العداذهة مه  الحعهدٔد،

بالحقده، َ ٔمان بالمطحقبي اليْ ضٕعقا فًٕ الحقده، اليْ نؾبط المعٕار الُاظد َالُظٕدا لكهه الحقهده مصهرل ظركهة 

مطحمرر   وٍأة لٍااااا
(15)

َلكهٓ جطهحمر الحصربهة الحارٔخٕهة للبػهر، مهه األكٕهد نوٍهم ضهٕلحاحُن  لهّ الهُرا  بهٕه  

للحعطهر علههّ جأُهث فرؾهة الصدٔههد بعٕػهٍم علهّ القههدٔم  لهّ ظهٕه، فٕحػههكي وهُ  مهه ا وحقههاه الإىهة َاألخهرِ، 

الكامه، فٕعمدَن  لّ اإلليها  الكاضهط لكهي مها ٔمرهي القهدٔم، بُؾهاً عحٕقها َمحصهاَزا مهه الهالزه جخطٕهً، َفعهال 

شهد، َبمىطها اضهحعا،  لهّ بمراشعة مطار العداذة الحمركس ظُ، ا وحقا، الداصم فٓ الاعي مه  هدٔم  لهّ شدٔهد فاأل

الؿٕرَرر،  َلكي غٓ  ذمىً، كما ضىطحدرن ظا، بٕهان المهل ت الحهٓ نفكهث  لٍٕها  ٕمهة الحقهدها َ ماٍهُه الحقهده 

اليْ ٔىحس الطٕطرر  َالهحعكم لبلُغهً، َلهد جارٔخٕها اإلوطهان المخحهس، فهٓ شاوهب َاظهد، َكهيا المصحمه ا نقهعّ 

العهدٔد، مصحمه  نْ بعهد َاظهد ٔطهٕطر علٕهً العقهي األلاجهٓ َالعقالوٕهة ااإلوطان نَ البعد الُاظهد وحهاز المصحمه  

الحكىُلُشٕههة، غههعاري بطههٕم شههدا ٌههُ الحقههده العلمههٓ َالؿههىاعٓ َالمههالْ، َجعطههٕم اإلوحاشٕههة المالٔههة، َجعقٕهها 

معد ت محسأدر مه الُفرر َ الرفإٌة َا ضحٍالناا
(16)

ٕخ ٌَىا وطحيكر معىّ العداذة األَ، كمقدرر علّ جُس 

َالحطهلم بٍمها علهّ الُا ه  جكىُلُشٕها، فهٓ جهدا   ضهٕا،، ٌَهُ المقؿهُل بالحقهدها  العقي فٓ  وحاز العلم َالمعرفهة،

َلكٓ ٔحعقا  بد مه جُفٕر غرَلً األضاضٕة، َمىٍا البعهد عهه مؿهالر الطا هة َالقهُر، زٔهالر  لهّ اضحكػهاف 

جؿهالمات مه  خؿُؾهٕات جله  البٕاهات، لهيا المىالا األخرِ لصعلٍها مصها  لحطهُٔا الاهاصف، بٕهد نوهً ٔهُرخ 

 جُسخ كي الُضاصي لبلُغً، المػرَ  مىٍا  َغٕر المػرَ ا  

َبهههيل  ٔهههُرخ الحقهههده ظالهههة مهههه األمهههي المارلهههة، الحهههٓ ضهههرعان مههها جىحقهههي شهههرا  اإلخاا هههات المحُالٕهههة 

العههالمٓ، َ   لههّ غهه  مرٔهه  فههٓ كههي غههٓ ، فٍٕحههس اإلٔمههان بههالقٕم َ بالربههات، َقههعٕة وعحٍهها بعكههٍم باليبهها 

مهههه معاوٕهههً ااا ٔمهههان العداذهههة بىاطهههٍا َاإلٔمهههان بقطهههار اوحؿهههاراجٍا الهههيْ لهههه ٔحُ هههخاااَ نلِ وصهههاض جُضهههٕ  

وطهههاق المرَوهههة غٕهههر المعهههدَلر للحكىُلُشٕههها العدٔرهههة  لهههّ  مكاوٕهههة الهههحخلؽ مهههه كهههي ؾهههدفة، فكهههي غهههٓ  

ضهههٕبدَ ٌهههيا الحيٕهههر الهههداصم  ذابهههث ضهههٕحبخر َضٕطهههحعمر المطهههحقبي العاقهههرا َ نا جلملىههها نلههه  بػهههكي جهههارٔخٓ،

كاوحقههها، مهههه الطهههاله  لهههّ الىهههُر كىطرٔهههة قهههمىٕة للحطهههُر األخال هههٓ الهههيْ وطهههمًٕ وعهههه بالحقهههدهااا
(17 )

الهههيْ 

ٔهههسلال معدلهههً جبعههها لحعقٕههها مطامعهههً، َألوهههً   ٔبلهههة جمهههاه مههها ٔقؿهههد  لٕهههً، ٔطهههر  مهههه َجٕهههرر الاعهههي لدٔهههً 

َالمطلقهههات، فححٍهههاَِ نمامهههً َ  عهههدَل َالقهههٕمَٔعطهههم مهههه نلَاجهههً َنضهههالٕبً، َٔهههدخي فهههٓ شهههد، غهههامي مههه  ال

ٔمطهههٓ مركهههسا، جطهههبط فهههٓ فلكهههً كهههي المعطٕهههات الطبٕعٕهههة َاإلوطهههاوٕة، َعهههُـ الخطهههة اإللٍٕهههة للعهههالم فهههٓ 

جؿههُر المطههٕعٕة، جبههرز خطههة العقههي فههٓ الحقههده وعههُ الىقطههة الههحعكم الىٍاصٕههة فههٓ العههالم، فحههسَ، نضههراري، َ 

اااالمطههههحمر الالوٍههههاصٓاافكرر مههههدمرر، مبىٕههههة علههههّ نضههههاش نن ٔاؿههههط عههههه مكىُواجههههً عىههههُر؛ فاكههههرر الحقههههده 

المؿهههالر الطبٕعٕهههة   جىاهههد، َ ٌهههٓ فكهههرر   عال هههة لٍههها بهههالُا  ، فمهههه المعهههرَف نن ٌهههيي المهههُارل  ابلهههة 

للىاالااا]مهههاىنلِ  لهههّ ظالهههة مهههه الؿهههرا  العهههال علهههّ المؿهههالر الطبٕعٕهههة خاؾهههة الطا هههةااا
(18)

َ بعهههد نلههه   

 كي غٓ ا



 

  

 

 ويٌية إطارا للتقدم:توثل الدار -ب

ظداذههة لارَٔىٕههة، واغههاة عههه ماٍههُه الحقههده الالوٍههاصٓ َالحطههُر الؿههاعد، المحههرشم فههٓ كمٕههات ا ضههحٍالن  

َمعد ت اإلوحاز َ مراكمة الررَر، َفٓ الىٍأة ٌيي ضمات العداذة َمطلبٍا األضاش، الحهٓ  هد غهرعث فهٓ جاٍهم 

خرَشٍا عه الىمم العكارْ اإلوطهاوٓ الطبٕعة، َاودفعث للحعكم فٍٕا، ذم مىاشسر كي الرقافات األخرِ بدعُِ 

الُظٕد الممكه، فبرز  لّ الُشُل مساز البقا  ل  ُِا ٌَىا جكُن الدارَٔىٕة الماطرر لحطُر الكاصىات مه نفكي 

الىمانز المحبعة فٓ جلضٕص لرأَىٕة اشحماعٕة جارٔخٕهة، َجالٕها جعهم الرؤٔهة العداذٕهة بعطهباوٍا لارَٔىٕهة الصهٌُر  

الدارَٔىٕة كاوطبا  عاه غمي الحؿُر العداذٓ للحطُر الالوٍهاصٓ  لهّ افلطهاة علماوٕهة غهاملة،  َالمطعّا َجطحىد

َاظدٔة عقالوٕة مالٔة كمُوٕة، جىكر نٔة مرشعٕة غٕر مالٔةاااَجرل العالم بلضري  لهّ مبهدن مهالْ َاظهد كهامه فهٓ 

ة الكبرِ للعركة ٌٓ الؿرا  َالحقده َاٖلٕا المالر، َ جدَر فٓ وطاق الؿُرر المصازٔة العكُٔة َاٖلٕة للكُن

الالوٍاصٓااا
(19)

اليْ ٔحصاَز الربات باضحمرار، َٔرل كي الُشُل، بما فًٕ اإلوطاوٓ َ ٕمهً،  لهّ جقلبهات األظهُا،  

الداصمة َ لياصٍا ل غكا، الطابقة، باعحبارٌا األقعخ َاأل ي شدَِ لالضحمرار، ٌَٓ رؤٔة جىطبا علّ الحارٔخ 

األ ُِ لٍا نفكلٕة الٍٕمىة َفرـ ومُنشٍا علّ العالم، اليْ ضهٕحعُ، بعهد ظهٕه  لهّ مهالر  مه شٍة نن الػعُت

اضحعمالٕة كلٕة، ضهُا  األرـ نَ البػهر، َمها المُشهة ا ضهحعمارٔة للعهالم الحهٓ ظركحٍها لَافه  العداذهة َمىطها 

 اعا ضرمدٔااالحىُٔر    خٕر غاٌد َا عٓ ٔد، علّ الىسَ  الدارَٔىٓ فٓ معىّ الحقده، بُؾاً ؾر

َالُؾههي بههٕه مقههُلحٓ الحقههده َالحطههُر مههه شٍههة، َالدارَٔىٕههة مههه شٍههة ذاوٕههة، نفالوهها فههٓ جبرٔههر كرٕههر مههه 

الممارضات الحٓ خلاحٍا العداذة اليربٕة فٓ العالم ككي، باعحبارٌا جقده العالم كلً ااافهٓ ظالهة جطهُر لاصهم، ٌَهيا 

د ٔكُن بطٕاا َغٕر ملعُس نظٕاوا، َ هد ٔلخهي غهكي لاهرر الحطُر ٔحب  ومطا َاقعا محكررا، برغم نن الحطُر  

فصاصٕةااَجحم عملٕة الحطُر مه خال، ؾرا  لاصم بٕه الكاصىات َاألوُا ؛ فالؿرا  لمهُْ ظحمهٓ، ٌَهُ ؾهرا  

شمهاعٓ   فهرلْااا
(20)

َسىهٓ نوهً ظالمها ٔطهحىاد العاشهة مىهً فهٓ الىطهاق الخهاؼ لاخهي األَلهان األَلهّ الحهٓ  

ة َمُرضههث علٍٕهها، ف وٍهها جحخههارز لههحعمم ومطٍهها الخههاؼ علههّ الاكهها ات األخههرِ الحههٓ لههم سٍههرت فٍٕهها العداذهه

جػملٍا مه البدأة، َمه البدٍٔٓ نن جصد نغكا  نخرِ مه العٕار، فال جطٕا الحكٕخ معٍا فحعمد  لّ جخطٍٕا، َ  

ُٕن  لههّ ضههٕدْ فههرز، ٔكههُن نلهه     بالههده َالبههارَل، ٌَىهها وحههيكر مقُلههة الػههٕخ الصساصههرْ عىههدما لخههي الاروطهه

محطاصال مه ٌل  ، فلشٕب ٌم الاروطهُٕن شهاؤَا بالعكهارر، فقها، لكهه لمهانا نظكهرَا كهي ٌهيا البهارَل معٍهما  

ااافالُشُل اإلوطاوٓ واطً ٔحعقها مهه خهال، اٖلٕهات الحهٓ ٔحعقها مهه خاللٍها َشهُل كهي الكاصىهات األخهرِ؛ نْ 

الؿرا  َالقُر  َالحكٕخااا،
(21)

لعداذة الحٓ جعطٓ لإلوطان/اإلوطان اليربهٓ المقهدرر الحطهلطٕة ٌَٓ مه لُازه ا 

علّ كي مطاٌر العٕهار، فهٓ غهكي جُافها، فه ن لهم ٔعؿهي بالؿهرا  القهاصم علهّ القهُر، َكمرها،، مها ٌهُ مؿهٕر 

 فرٔقٕهها الطههُلا   زا  ظركههات العبُلٔههة المحُالٕههة َا ضههحعبالٔة، ذههم مههل، الحصربههة العكههارٔة َالحارٔخٕههة للٍىههُل 

، َ  ٔقا،  ن ٌيا لٕص مه العداذة فٓ غٓ ،  ن اليسار األَاصي لم ٔحعركُا بُاز  الاح ، بي كان لمهُظٍم العمر

جىُٔر العالم َجرُٔري للعاق بركب العكارر، َلٕث غعرْ، نٔعحاز اإللعاق  لّ كي ٌيي الملضار الحٓ عاوّ مىٍها 



 

   

 

لمطهٕرْ عىهدما شمه  بهٕه العداذهة فهٓ جقهدمٍا، اإلوطان، َظمالت المعُ  َاإلبالر المبرمصة، ٌَيا الهيْ  ؿهدي ا

َالدارَٔىٕة فٓ جطبٕقاجٍا ا شحماعٕهة َالحارٔخٕهةا اٌهيي ٌهٓ العداذهة الدارَٔىٕهة؛ نْ ظداذهة جهرِ نن العهالم مهالر 

اضحعمالٕة، َنن اإلوطان األ ُِ ٌُ القهالر علهّ جطهخٕر الكهُن بلضهري، لخدمهة مؿهالعً َلهٕص لخدمهة اإلوطهاوٕة 

شمعا اااا
(22)

 

 التوركس االستهالكي وهتتالية االستٌساف: -ج

مه األغكا، األخرِ الحٓ جطم العداذة فٓ جصربحٍا اليربٕة، الىسعة ا ضحٍالكٕة الطافعة، َا وحقا، مه ظا، 

الكاههاف َالحىههاغم مهه  الطبٕعههة،  لههّ اضههحخراز نكبههر  ههدر مههه مههدخراجٍا لحُسٕاٍهها للحُضههعة علههّ المعٕػههة العامههة  

بث العداذة فٓ جطُراجٍا العلمٕة فالحكىُلُشٕة، بطٍُر المؿاو ، َوػلر المدن،  لهّ جهُفٕر َالخاؾة، َ د جؿاظ

العٕار الالصقة لمه ٔقطىٍاا َالمٕي  لّ الطلعة لحلبٕة العاشات لٕطث عرقٕة جماما، َ وما جطحبطه رؤٔهة مركسٔهة 

َالمههالْ علٕههً، َمهها ٔىعههث   لههّ العههالم، جقدمههً كمههالر جطههحعمي، َا كحاهها  مىههً غٕههر ممكههه، لحيلٕههب المعطههُش

بالعاشات المعىُٔة غٕر ظقٕقٕة لحخاهٓ الرغبهة مهه َراصٍها، اٌهيي لٕطهث سهُاٌر عرقهٕة علهّ اإللهالق، فٍهٓ 

شٌُر العداذة اليربٕة الحٓ اضحػرت َاضحاعلثاافاإلوطان ا ضحٍالكٓ   ٔػب ، ٌَُ فهٓ ظالهة شهُ  لاصهم َوٍهم 

الكهُن َلهٕص اإلوطهاناا غدٔد، مما ٔصعي الطلعة بالىطبة  لًٕ ٌٓ مركهس
(23)

 ن المعركهة الحارٔخٕهة الحهٓ خاقهٍا  

قد جيٕٕب البػر لفعث بً فٓ البدأة  لّ نن ٔطحعٕد اإلوطان مقُلة مركسٔة أعٕا علّ القلٕي باعحباري الكهافٓا، 

مها لكه مصرل نن جاحقث الطبٕعة بمكُواجٍا عه مدخرات ٌاصلة اودف  لٕلبٓ رغبات محعاسمة مه  مهرَر الُ هث، َ

مُشات الٍهُش بالهيٌب فهٓ البدأهة، َظلهم اإللهدَرالَ َاضهحىساف خٕهرات  هارات العهالم    للٕهي علهّ مطها ات 

الدراضةا  َسٍُر الؿىاعات العدٔرهة َالحكىُلُشٕهات المحطهُرر  لبهث معاللهة الهحعكم، فلقهعث اٖلهة مقؿهُلر 

بهرات َالمىػهلت المعىٕهة فقهم ب قهاا  الصهدر لياجٍا،  َالحىُٔ  فهٓ نؾهىافٍا َالحصدٔهد المطهحمر فٍٕها، َبىها  المخح

علٍٕا،    جرشمة َفٕة عه الرغبة العارمهة فهٓ ا ضهحٍالن، َملغهر مكىىهة العهالم بعهد نوطهىحً مرها، سهاٌر علهّ 

جُشً الحعلٕيا اَل ضخ القدرر ا ضحٍالكٕة العالٕهة لليهرت ظققٍها مهه خهال، وٍهب الػهعُت، َلهُ ظققهث الهدَ، 

ن اليربٕة، ف وىا ضىعطم الكرر األرقهٕة، َضىطهحٍل  كهي مُارلٌها، َضحىػهب العهرَت الىامٕة معد ت ا ضحٍال

مه نشي مُارل الطبٕعةا
(24 )

 َ  د بدنت ملغراجٍا فعالا

َمه العىاؾر المإد  قافحٍا  لّ الحعلٕي؛ نن العداذة سهاٌرر مركبهة َلٕطهث بطهٕطة ضهطعٕة، بهي المهحمعه 

حٍا المحلوٕة َالبطٕاة، ظٕد عمدت  لّ  عما، العقي َالحصربة َالخبهرر فٓ مطٕرجٍا الاكرٔة َالحارٔخٕة ٔلعأ بدأ

العملٕة فٓ الحعالٓ م  الطبٕعة، بُؾهاٍا مطهكىا كلٕها ٔقطىهً البػهر، لكهه مه  جحهاب  مارزاجٍها نقهعث   جكحاهٓ 

بالىطههاق الكههٕا المباغههر، َغههرعث فههٓ بطههم واُنٌهها مههه مصهها، الكههمٕر بلُغهها  لههّ نلههراف األرـ البعٕههدر،  

حعالث مقُ جٍهها الحاطههٕرٔة َاإللراكٕههة مػههرل الاٍههم لكههي الرقافههات َالىههاش، َعمههدت نضههالٕبٍا فههٓ لراضههة َاضهه

الطُاٌر كمُقُعٕة ؾارمة َعلمٕة لافعة، فحُذىهث الرغبهات َالمػهاعر، َجعهُ، اإلوطهان العهداذٓ مهه لا  



 

   

 

عمهٕم الطهل  َجرَٔصٍها، ل وطىة  لّ مبػر فحان بال خؿُؾٕة كي غٓ ، فطٍرت األضُاق َبالحالزه ضٕاضهات ج

م  برَز ا حؿالٔات اللٕبرالٕة بلغكالٍا المحدرشة َالكاضعة فٓ آن، فحبد، اإلوطان اااا لّ َظدر ا حؿالٔة  الرر 

علّ اإلوحاز َا ضحٍالن َالبٕ  َ الػرا ، َجؿبط البلد كلٍا مصمُعة مهه المعهالت َالطهُبر ماركهث َالاىهالق  

ٍم،   كبػهر، َ ومها كُظهدات  وحاشٕهة اضهحٍالكٕةاَالمؿاو ، َ ٔىطر الىاش  لّ نواط
(25)

غهلوٍا مها جمله ،   مها  

فعلحً َ جاعلً، ما جهدر علهّ شُٕبٍها مهه نربهاض َ اضهحرمارات محعاسمهة،   مها جعهافأ علٕهً مهه آلمٕحٍها َ آلمٕهة 

اٖلة بد  عهه البػهر، اٖخرٔها َ الىسعة ا ضحٍالكٕة لٍا قرٔبحٍا غبً القدرٔة، ظالما جقُل الْماللن  لّ اضحبدا، 

َ  لّ فهرـ لهرٔقحٍم فهٓ العمهي، َ الحٍدٔهد المطهحمر للُسهاصخ َ مها ٔاصهري مهه مػهكالت اشحماعٕهة، فحكهطر 

العاصالت  لّ  لٕي الحىاز، عه مكاضبٍا الطابقة، م  الؿعُبة الصمة، وطرا للمكاوة الحٓ اظحلحٍا  بال َ مها ٔحرجهب 

اي شههرا  مىطهها الطههُق َ شدلٕحههً مهه  ا ضههحٍالن،  ن   ٔعههرف األخٕههر َشههداوٕا َ نخال ٕهها عههه فقههداوٍا ظٕههار الرفهه

العهب   -األه فهٓ اليالهب–الحراش ، فال جحعمي الطرَف الصٕهدر، َ نن؛  مها ٌصهران البٕهث َجعمهي لهرف َاظهد 

الىاشم عه الُق  غٕر الطُْ الصدٔد، َ    فا وحعار، َ سىٓ نن األر اه فٓ ملضطات اإلظؿا  َا ضحػهراف 

 علّ نن وطبً عالٕة فٓ اليرت، ٌَٓ جكال جكُن مىعدمة فٓ بلد فقٕر بمقإٔص العداذة كلذُٕبٕا مرالاا مصمعة

لم ٔحُ خ ا ضحٍالن عىد نعحات الكرَرْ باعحبار الؿٕرَرر العدمٕة المالزمة للهرَض الحهٓ   جػهب ، بهي 

ىسعة ا ضحٍالكٕة عىد الصمٕ ، بهي جعدِ  لّ نفا ا ضحصالت الؿاره َ الدارز لكي الطل ، ٌَىا ااااجؿاعدت ال

َسٍر ما ٔطمّ ا ضحٍالن الحااخرْ اليْ جمارضً الطبقات الررٔة إلسٍار الحمٕس الطبقٓ َالُشاٌة ا شحماعٕةا 

ََلعههي نضههُن وحههاصس ا ضههحٍالن الحاههاخرْ نن الاههرَق قههاعث بههٕه الطههل  الكههرَرٔة،  ضههحدامة العٕههار َالطههل  

الحٓ لٕص لٍا َسٕاة معدلر ضُِ  سٍار القهدرر المالٕهةا فهٓ ٌهيا اإللهار وصهد نن الكمالٕة نات الطاب  الرمسْ، َ

القالرٔه ٔطحٍلكُن َٔطحٍلكُن، َٔحمحعُن بمعد ت عالٕة مهه ا ضهحٍالن )نزٔها  فهاخرر ضهىًٕٕ، نْ مُ عهة مهه 

مطهاعم ؾهٕىٕة -مىحصعهات ضهٕاظٕة فهٓ الهداخي-ضهارٔات للخهارز-ضهٕارات فارٌهة-لرف كبهار مؿهممٓ األزٔها 

مىاز، فاخرر خارز المدٔىة جعٕطٍا ظداصا غىا  ٔقُه علّ ظراضحٍا ظهرش ظدٔهدْ للحؿهدْ للصهُعّ -ٌَىدٔةاا

ضل  مطحُرلراا(ا-ظاالت ؾاخبة ٌَالصة -َالعطػّ
(26)

  

علّ جُازن الحعلٕي، وخا، القارئ ٔحطا ،، كٕخ بالعداذهة الحهٓ غهرعث جعركٍها بدٔباشهة َعهُل  َللمعافطة

عالٕههة لإلوطههان، مخلؿههة  ٔههاي مههه المههرـ، َالصههُ /الاقر، َالصٍي/الحطههلم، جؿههبط بالحُؾههٕخ الطههالخ  ٔرفهه  

اؤ،، لكىً ٔحعُ،  لّ خالف اإلغكا، ب ظالحً  لّ جارٔخ األفكار َ وحاصصً، كحػاب  محؿاعد ٔبدن ظالما ممحلاا بالحا

ما َشد لًا ٌَىا مه الهالزه الحىبٕهً نن القكهٕة   جخهحؽ بهاوعراف َ ه ، بهي بمحرجبهات مىطقٕهة لبٕعٕهة إلوطهان 

اعحمد علّ َعٓ مىاؿي عه القٕم بُؾاٍا كلٕات َمطلقات معىُٔة  وطاوٕة محعالٕة، مطحيرق فٓ جصربة جقُلٌا 

ا،، ف وٍها بالكهرَرر ضحاكهٓ  لهّ اواالجهات مححابعهة، جبهدن بىهُ  مهه الىسعة اإلوطاؤُة، قد كهي محصهاَز َمحعه

المطههعة اإلوطههاوٕة، َ جىحٍههٓ  لههّ لارَٔىٕههة جصعههي العههالم غاؾهها بقههُِ محؿههارعة، ٔيلههب فٕههً القههُْ الكههعٕخ، 

 َٔعؿي مىً كي رغبة شػعة   جػب ا   



 

   

 

َلحعمٕا الصُات الطابا، نضحطرل فٓ وقي وؽ مٍم لعبهد الٌُهات المطهٕرْ رظمهً ذ، ٔؿهُر القكهٕة فهٓ 

جػكلٍا األَ،، ذم جطُرٌا، فمللٍا ابدنت الرؤٔة ا  حؿالٔة فٓ اليرت بمها نضهمًٕ )المرظلهة الحقػهإة(ا َالٍهدف 

از، َما ٔعهرن المىهحس ٌهُ المىاعهة، َلهيا فهال الىٍاصٓ لإلوطان فٓ ٌيي المرظلة ٌُ اإلوحاز َالسٔالر المطرلر لإلوح

بد مه عملٕة  م ، فلُ ظركحً اللير لكاوث كارذة، َاإلوطان مىحس نكرر مه كُوً مطحٍلكا، َاشبً اإلوحاز َمكافلجً 

ا ضحٍالن، َليا جطُل فهٓ بدأهة ٌهيي المرظلهة نخال ٕهات العمهي البرَجطهحاوحٕة، َٔطٍهر اإلوطهان ا  حؿهالْ فهٓ 

مالٕة، ٌَُ واطً اإلوطان ا غحراكٓ )بطي اإلوحاز( فٓ الدَ، ا غحراكٕة، َكالٌما جحعدل مكاوحً فٓ الدَ، الرنض

المصحم  فٓ  لار مقهدار مها ٔىهحس )  مها ٔطهحٍل (ا َمهه ٌىها ٔهلجٓ الحقػهخ َالحهراكم َزٔهالر اإلوحهاز َالؿهىاعة 

مه الُقُض َالحراجب الطبقٓ، َليا ٔمكىىا الرقٕلة، َمه ٌىا جكُن الؿالبة َالحماض ا َجحطم ٌيي المرظلة بكرٕر 

لٕه(، َعه عما، ٔحم اعحؿار فاصف القٕمهة مهىٍم، َعهه لبقهات محُضهطة  نن وحعدخ عه )المطحِيلٕه( َ)المطحي 

جعقا ظراكا اشحماعٕا نَ ٌبُلا فٓ الطلم ا شحماعٓ َالطبقٓا
(27)

ا َاوطلا العاملُن فٓ اليرت مهه اظحٕاشهات 

ٕحٍهها َ غههران اليٕههر فههٓ بلُغٍهها، مههه ضههد رمهها الٕههُمٓ مههه العاشههات البُٕلُشٕههة خاؾههة ظقٕقٕههة، َغرقههٍم جلب

العالٔة، َربما جعدت الرغبة  لّ جىُٔعات   جعدَ األفا الدارز عىد الىهاش شمٕعها، اللٍهم مها سٍهر بعهد نله  مهه 

الههدف  مصحمعههات را ٕههة شههرا  مكاضههب المههدن الصٕههدر بمؿههاوعٍا، َعمههي الىطامههان اللٕبرالههٓ َا غههحراكٓ علههّ 

باإلوحاز  لّ ظدَلي القؿُِ بحاالْ الخطاصر الاالظة، َرغم نل  جرجبث بىُ  مه الحعاسم المحمهالْ مه  الحقاضهم 

العال للُساصخ  َالمكاوات ا شحماعٕة َبالطب  الطٕاضٕةا فكان نن بدن الؿرا  بٕه المىحصٕه َاٖخهئه بىحاصصهً، 

ٓ ارجاعهث باظحٕاشاجٍها مهه الكهرَرْ األضاضهٓ،  لهّ فٓ ؾهُرر جُضهعة لمحه  العٕهار، َسٍهرت الصماعهات الحه

الكمالٓ الىُعٓ، فالحعطٕىٓ، فاإلفرال فٓ الحىافص لبلُغٍا، ٌَىا جُلدت العالة الراوٕة الحٓ  ؿدواٌا بالحعلٕي فٓ 

 الىقطة الطالاةا

ٔة َنعههُل  لههّ جحمههة الههىؽ الحلضٕطههٓ الطههابا، ظٕههد اضههحدرن بههً المػههكلة،  ههاصال: اَلكههه الرؤٔههة ا  حؿههال

جطهُرت َنؾهبط الٍهدف الىٍهاصٓ مهه الُشهُل ٌهُ ا ضهحٍالن، َمها ٔعهرن المطهحٍل  ٌهُ اللهير، ألوهً لهُ ظركحهً 

المىاعة لكاوث كارذة، بي  ن ا ضهحٍالن بالىطهبة للمطهحٍل  َاشهب/ظاا َلهيا، فبعهد جعكهم الرنضهمالٕة فهٓ العملٕهة 

ن )  اإلوحاز( ٌُ ٌدف المصحم ا َ د نلِ ٌيا  لّ اإلوحاشٕة، اوحقي الىطاه مه المىاعة  لّ اللير؛ َنؾبط ا ضحٍال

جؿإة ذىاصٕة المىاعة َاللير، َنؾبعث الطعالر ٌٓ جعرر ا ضحٍالن )ٌَُ مطللة ناجٕة( مه العاشات المالٔهة نَ 

األضاضٕة )المُقهُعٕة( الحهٓ ٔحطلهب الُفها  بٍها الطهل  نات القٕمهة ا ضهحعمالٕةا َلهم ٔعهد ٌهدف المصحمه   غهبا  

َعلهّ العكهص مهه -َ وما جخلٕقٍا، َلم جعد العاشهة مؿهدر معاوهار جعحهاز  لهّ  غهبا ، َ ومها نؾهبعث  العاشات،

غٕاا ٔعحاّ بهًا َلهم ٔعهد الحىهافص األضاضهٓ بهٕه المىحصهٕهاا َ ومها بهٕه المطهحٍلكٕها-نل 
(28)

ا فهىعه نمهاه مححالٕهة 

مهساز الصدٔهد، َ لعالهة ا وهدفا   لهّ جعاسمث م  الُ ث، َ  الت  لّ اوقالت مىطُمة القهٕم، بعهد نن اضهحصابث لل

نخي ن ؿّ  در مه الطل  َ اضحياللٍا نَ جخسٔىٍا، َ بهدن الهُعٓ ٔػهعر بىهُ  مهه الحبعٕهة نمهاه األغهٕا ، َ جعحهي 

اٖلههة  ٕمٕهها مكههان البػههر الههئه اوقلبههُا علههّ بعكههٍم بحقٕههٕم نَاجٍههم بمقههدار مهها ٔملكههُن، نَ مهها ٔمكههىٍم جملكههً َ 



 

   

 

علههّ نلهه  ٔىههس، مرجبههة اشحماعٕههة نَ مههرجبحٕه، نَ   ٔعحههي نْ جؿههىٕخ، َٔبٍههر برٔهها اضههحياللً، َغٕههر القههالر 

األلَات َجكرٕخ اخحراعٍا كي مىطُمات المصحم ، فحكهعّ نَلُٔهة مركسٔهة، َمهه ٌىها ٔػهر  فهٓ البعهد عهه 

مصها، جؿهرٔاٍا  َبٕعٍها، َجبهرز ضٕاضهات خلهها الرغبهة، َنضهالٕب جعمٕمٍها َجكرٔطهٍا باإلغهٍار َملضطههاجً، َ 

ىقلب جراجبات الىاش، فٕؿبط الىصم المرَز للطلعة َآلحٍا المىحصة، نفكي َنلخي فٓ الكمٕر العاه، مه العالم َ ج

 المبد  اليْ اخحرعٍاا

 العقل األداتي واستعوالية العالن: -د

َ نا غاىا ضبرا عه األؾُ، الحهٓ نوػهلت المعىهّ ا ضهحٍالكٓ، َ لران العهالم فهٓ غهكي اضهحعمالٓ، ُٔسهخ 

إلوطان بىطب محسأدر َمحعمقة، ألوا   وصد نفكي مه المبدن األضاضٓ للعداذة ككي، َنعىهٓ بهً العقالوٕهة، خدمة ا

نَ بالحُؾٕخ الد ٕا، العقالوٕة األلاجٕة، الحٓ شعي مىٍا المطٕرْ نفكي معبهر عهه العداذهة اليربٕهة مىهي جكُوٍها 

المللُفههة؛ اااوصعههي نواطههىا نضههٕال الطبٕعههة سههاٌرر جارٔخٕههة عارمههة َعامههة، َاوطلقههث مههه المطههلمة الدٔكارجٕههة 

َمالكٍٕا، لبٕعة نخيت بُشٍٍا اٖلٓا  نا  امث مطلمحً علّ عال ات جطهٕطر علهّ لبٕعهة شهرلت مهه نْ غأهة 

خاؾةاا
(29)

فعركة العقي، جقابي عمي الطبٕعة، َوطاه نفكاري فٓ جطلطلٍا، عهٕه وطهاه الطبٕعهة، َاألخٕهرر ٌهٓ   

فٓ الحعكم، َكلما خكعث لً الطبٕعة، نفؿط عهه ملٌالجهً المحىُعهة َالداصمهة، ٌَهيا المطٍرر لمكاوحً َمقدرجً 

ٔد، ا نن العقي مطحقي بياجً،  الر علّ الحااعي م  الطبٕعة )الُا   المُقهُعٓ( بػهكي فعها،، َعلهّ الُؾهُ، 

نلهه ، نن ٔطههُر  لههّ القههُاوٕه الكامىههة فههٓ المههالر َجصرٔههدٌا علههّ ٌٕاههة  ههُاوٕه عامههة، َنوههً ٔمكىههً، اوطال هها مههه 

مىطُمات معرفٕة َل لٕة َشمالٕة جٍدًٔ فٓ ظٕاجً، َٔمكىً علّ نضاضٍا نن ٔاٍم الماقٓ َالعاقهر َالمطهحقبي 

َنن ٔرغد ظاقري ََا عًا
(30)

والظأ نن العقي ٔحعالّ م  العالم بُؾاً مطلقا ٔمكىهً نن ٔهحعكم فهٓ الطهُاٌر   

ضهحً جػهمي بعهف الُا ه  َلهٕص شمٕعهً، ذهم ٌهُ ٔمحهد بمها بعد فٍمٍا، بي َٔىطلا مىهس   لال هٓ جعمٕمهٓ،  ن لرا

جُؾي  لًٕ علّ الطُاٌر شمٕعٍها، مها ٔربهث اجصهاي البعهد، نن العداذهة بمها كرضهحً فهٓ البدأهة مهه مبهدن عقالوهٓ  

مىاؿي عه القٕم،  الٌا  لّ  ٔصال نشُا  مػعُوة بالرَض ا ضحعُانٔة، َالحعما فٓ معىّ الٍٕمىة، َٔطٍر نله  

  ت القٕمٕة الصمالٕة، َجعمي العقالوٕة علّ  بهراز الُا ه  بُؾهخ خهاؼ ككهي امحماضه  محرابطهة ظحّ فٓ الد

نشساؤي بربال الطببٕة الؿلبة، بي َالمطلقة، َالعقي ظٕىما ٔدرن الُا ه ، ف وهً ٔهدرن ٌهيا الكهي المحماضه  الرابهث 

المحصاَز ل شسا  المحيٕرراااا
(31)

ر  لّ الحطلم علهّ العهالم، َٔعُلهً مهه َٔعمي مه خاللً لكٓ ٔىحٍٓ فٓ األخٕ 

مهُله للكاصىههات المههُ رر،  لههّ فكهها  اضههحعمالٓ خهها، مههه كههي مطههعة  داضههة، َجكههمر ٌههيي الرؤٔههة غههٕاا فػههٕاا، 

 َجكعّ لرٔقة الحعامي م  كي غٓ  بُؾاً الكي؛ ظحّ البػر، بي البػرا 

معرفٕهة َ ٕمٕهة، َنغهالت معلٍها َلم جاعي العقالوٕة  زا  العالم، ضهُِ نوٍها ٌهدمث مىطُمهات نوطُلُشٕهة َ

، َجطلا ما ٔػبً لٔباشات محقاربة  ن لم جحماذي علّ الطابقة -مكمُوٕا-بمقإٔص جماذي نخرِ جىطر  لّ األغٕا  

ؾعٕد الممارضة، اٌَىا جبدَ  ظدِ ماار اجٍاا فاهٓ الُ هث الهيْ جحصهاَز فٕهً الحؿهُرات الحقلٕدٔهة للعهالم، ضهُا  



 

   

 

م  نل ، َفٓ ضٕاق جدخالجٍا َ وصازاجٍا، جىحس ظها ت غهعُرٔة َضهلُكات   جمهث  كاوث لٔىٕة نَ ضعرٔة، ف وٍا

 لّ المقإٔص الحٓ جرٔد جربٕحٍا َجلضٕطٍاا  وٍا جارز نضالٕرٌا الخاؾة ضُا  علّ ؾعٕد الحؿهُر نَ الحىطهٕم نَ 

العال اتاا
(32)

معٕطهة، مىهاشسر للهُظٓ فالعداذة بالعقالوٕة، نللقث العقي، َنظلحً معهي ذ، َزعمهث المعرفهة ال 

َمكىحً فٓ  لالق المعرفة الػاملة بكهي غهٓ ، َاؾهطىعث الطهلُكٕات َالممارضهات المخبرٔهة َالحصرٔببٕهة فهٓ 

وطاق المعامي نَ الطبٕعة، ٌَىا وحيكر اإلضكُ صٕات المخحلاة َرغبحٍا العارمة فٓ بىها  العقٕقهة المطلقهةا َ نن، 

األخٕر لم جطحط  العداذة نن جبىٓ عالما فرٔدا، بي مكررا مبها  علهّ  لكي مرظلة نضالٕرٌا الخاؾة بٍا، لكه فٓ

جصارت الماقٕه؛ ٌَىا جمري ماار حٍاا َ لكٓ   وعمٓ علّ المحلقٓ للمعاوٓ الطالاة، ف ن العداذة غٍدت مراظهي 

لاجٕهة، َالعقهي محىُعة فٓ عرقٍا للعقالوٕة نَ ا،/عقالوٕات الكرٕرر، َٔعىٕىها ٌىها الحارٔها بهٕه العقهي األلاجٓ/األ

الىقدْ/الىقدٔههة،  ن العقههي ااااأللاجههٓ ٌههُ العقههي الههيْ ٔلحههسه، علههّ المطههحُِ الػههكلٓ، بههاإلشرا ات لَن ٌههدف نَ 

غأة؛ نْ نوً العقهي الهيْ ُٔسهخ الُضهاصي فهٓ خدمهة اليأهات لَن جطهاؤ، عهه مكهمُن ٌهيي اليأهات، َ مها  نا 

علّ المطهحُِ  -ٔقُه بعملٕة الحرغٕد اإلشراصٓ األلاجٓ، ٌَُ كاوث  وطاوٕة نه معالٔة لإلوطان؛ نْ نوً العقي اليْ

العقههي الههيْ ٔعههدل غأاجههً َ نَلُٔاجههً َ ظركحههً اوطال هها مههه ومههُنز عملههٓ مههالْ بٍههدف الطههٕطرر علههّ  -الاعلههٓ

الطبٕعة َ اإلوطان َ ظُؾلحٍماا
(33 )

َالحقىٕة َجصيرٌا فٓ الحطلم علّ كي مطهاٌر العٕهار، نسٍهر للٕهي علهّ نن 

ٕة فٓ الىطاق العداذٓ، ٌٓ الػكي األكرر ظكُرا ٌَٕمىة، َبططا لىاهُني، ظحهّ بلهة الُقه   لهّ مقاربهة العقالو

اإلوطان كمصمهُ  ظاشهات، ٔمكهه جلبٕحٍها بحصمٕه  الُضهاصي المخحلاهة الحهٓ جعقها لهً الرفهاي الػهامي، مالٔها، فكلمها 

اه ساٌرر َشداوٕة غرٔبة وحهاز الُقه  ازلالت العاشات اخحرعث الُضاصي المػبعة لٍا، لكه كما نضلاىا، وعه نم

الرقههافٓ الماههارق، وعههه نمههاه  وطههان وٍههم شُعههان   ٔػههب ، لههيا ضههدت اٖلههة نفقههً الُشههُلْ َغطههث كههي مطههارت 

الخالؼ المعىُْ عىدي، فؿهار جرضها َبرغٕها فهٓ اٖلهة األعطهم، َكهي معاَلهة للخهرَز   جكهُن    بالؿهرا   

اله مطلا،  لّ مىازعة َ مُاشٍة جدمٕرٔةا نما الحُشً الحهُازوٓ، فياصهب َالعمي علّ اليلبة، فمه اوٍٕار َ اضحط

جماما، َ لبعا علة غٕابً الصير الرؤٔهُْ األضاضهٓ للعداذهة، َ ن ؿهد بهً الحقهده الكاضهط الالوٍهاصٓا َ الهيْ وعحهً 

َ العُضهلة المحسأهدر َاظد مه نٌم فالضاة الىقدٔة األلماوٕة؛ ٌابرماش بمبدن اضحعمار العٕارا ااافالحرغٕد األلاجهٓ 

لمصا ت محىامٕة فٓ العٕار ا شحماعٕة، مه  بي األوطمة َ الملضطات ا  حؿالٔة َ الطٕاضٕة َ اإللارٔة، ٔهللْ 

 لههّ اضههحبعال اإلوطههان َ جقلههٕؽ عههالم العٕههار َ ٌٕمىههة عههالم األلار، َ اضههحبعال كرٕههر مههه شُاوههب ظٕاجههً الررٔههة َ 

 مكاوٕاجً الكامىة المحىُعةاااا
(34)

 

مطههمّ العقههي الىقههدْ؛ ضههكحً المدرضههة الىقدٔههة األلماوٕههة، لحههد، بههً معههاوٓ جحمركههس ظههُ، اضههحعالر المقههدرر 

الحصاَزٔة للعقهي، َ مهه ٌىها ٔىطلها ا ماكهرَ الىطرٔهة الىقدٔهة )ٌُركٍهأمر، نلَروهُ، مهاركُز، ٌابرمهاز( مهه 

العصس اليْ نؾات العقلىة ا شحماعٕة،  القُ، بلن الُق  الطلبٓ اليْ ٔمر بً المصحم  الُٕه مرلي  لّ القؿُر َ

َليل  فٍم ٔاحرقُن َشُل وُ  مه الحرابم بٕه العال ات الباذُلُشٕة الحٓ ٔعٕػٍا المصحم  َومم جػكٕي العقلىة 

ا شحماعٕة، َ ٌُ األمر اليْ ٔاطر لىا ضبب اٌحمامٍم بالمطهار الحهارٔخٓ الهيْ ٔحعقها فٕهً العقهيا
(35)

مهه شٍهة  



 

   

 

الحصارت المركبة لااعلٕات العقي المخحلاة، َنٔكا ألن الحارٔخ ٌُ المىحس لٍهيا العقهي بكٕإهة،  كُن الحارٔخ ٔعمي 

ٌَىا ٔعا لىا نن وحطا ،؛ كٕخ ٔمكه للعقي نن ٔعقا الحصاَز، ٌَُ ٔاحقر  لّ القدرر المحعدٔهة للحهارٔخ  نْ كٕهخ 

دٔة جمري للماركطٕة قهمه نفها محصهدل، ٔحعقا الحصاَز، فٓ سي غٕات نَ جيٕٕب الحعالٓ  لبعا ألن المدرضة الىق

ف وٍهها ضههحىكر الحعههالٓ بالقههدر الههيْ ٔصعلٍهها جطههحعٕد مٕحافٕسٔقهها الحصههاَز، َمهه  نلهه  ف وٍهها عمههدت  لههّ اماههإٌم 

البراكطٕص العقلٕة الحٓ ااجعىٓ عىدٌا جل  األفعا، الحٓ ٔحطلب جكُوٍا لرشة عالٕة مه الحااٌم الحياَجٓ نكرهر ممها 

حّ وطحطٕ  نن وحعاَن َفا  اعدر محطأَة، َوعمي معها مهه الىاظٕهة الصمالٕهة، َوحاهاٌم بهدَن جقري اللٕبرالٕة، َظ

 كراي، ٔصب نن جكُن لدٔىا  ىاعة عملٕة جعطٓ لكي وػال مه ٌيي الىػالات  ٕمة،  ؿهد جطهُٔة َقه  المؿهالط 

اجعحرف ٌهيي الهيَات بُشهُل الارلٔة فٓ المرجبة الراوٕةاااعلّ اليَات نن جؿي  لّ العٕار الىاشعة فهٓ المصحمه اا

وُار للقىاعات المػحركة بُشُل  ٕم بعٕدا عه مؿالعٍم الارلٔةااا
(36)

َوطهل، جهارر نخهرِ، مها ٌهُ مؿهدر ٌهيي   

القٕم المحعٕىة فٓ جصاَز ل فرال  َكٕخ ٔحاقُن ظُلٍا، ٌَم فٓ األؾي نَات فرلٔة  َما الُاز  الهيْ ٔعهركٍم 

 صماعٕة  نه ٌُ جلشٕي الحىاز  الحياَجٓ بعطبان الخُف َالعصس جلقا ٌا  ن ٌُ الحياَجٕة باعحبار ال

َٔمكههه نن ولخههؽ مهه  عبههد الٌُههات المطههٕرْ، العقالوٕههة الىقدٔههة بُؾههاٍا اظحصاشهها علههّ العقههي الحىههُٔرْ 

العداذٓ، لكه كما نضلاث؛  ن غٕات الحعالٓ ضٕعره مه الحصهاَز، َضهحىقلب  هٕم الحؿهعٕط،  لهّ مطهُغات الٍهده 

المرشه ، َالطهُٕلة العارمهة، ٌَهي مها بعهد العداذهة غٕهر ٌهيا  ٔحهٕط العقهي الىقهدْ فرؾهة جؿهُر َالالمركهس َال

اإلوطان ناجا مبدعة مطحقلة، جعمي  مكاوٕة جُلٕد المطافة فٓ الؿلة م  الملضطات العامة، َ ٔمكىٍها نن جالهث مهه 

ب لخهها، اليأههة كمقههُه  ٕمههٓ   كراٌههات الحههارٔخ ٌَٕمىحههًا َبههيا جؿههبط الههيَات  مكاوٕههات ماحُظههة علههّ ا خحٕههار،

ظاقر بػكي مها، فحىبرها الهيات العبقرٔهة الحهٓ جحُضهم العهالم المعمهم، َالخبهرر الارلٔهة المطهحقلة، فٕىػهل الحهارٔخ 

كمعؿلة لحكافر الصٍُل المركبة الحٓ جحٕط ا واؿا،، رغم ما ٔارقً الحارٔخ مه اجؿا، ٔكال ٔكُن مٕكاوٕكٕاا 

مطحلبة مه المٕحافٕسٔقا اليربٕة، َذأَة فهٓ جصربحٍها، لهيا الهُعٓ الماحهُض بعاشهة  َم  نل  جبقّ المدرضة الىقدٔة

ملعة لقٕم مطدلر محعالٕة، جلجٓ مه مركس ٔق  خارز العالم، َبيٕري جطقم الحصارت العداذٕة فٓ جطبٕقاجٍا الممكىة 

 فٓ ؾٕرَرر الحارٔخ ٌَٕمىحً، ليا ٔكُن نفا الحصاَز، ٌُ الحلزه مرَرا بؿٕة نخرِا

َم  ما اضحعرقىاي مه خؿاصؽ مقُمة للعداذة، بالحركٕس علّ مللٍا،  د ٔخا، القارئ نوا عمدوا  لّ اوحقها  

ضلبٕات العداذة َفقم، فٓ ظٕه المقؿُل كهان الُؾهي بهٕه المبهدن القٕمهة لٍها، َمها نفكهث  لٕهً فهٓ الىٍأهةا لكهه 

لعداذة، ٔمكهه عهدٌا فهٓ مصمُعهة نضاضهٕة بمىطا الحعلٕي المركب، ف ن المطٕرْ نبرز شملة مٍمة مه مكاضب ا

مىٍا: جمكٕه الملضطات مه اإللارر الرغٕدر،  ظال، الدٔمقرالٕة معي الدٔكحاجُرٔات الحُجالٕحارٔة، َظلث مػكلة 

الخالفة الطٕاضٕة َالحداَ، علّ الطلطة، اظحهراه ظقهُق اإلوطهان، َجلكٕهدٌا علهّ ظرٔحهً َكرامحهً، َجمكىهث مهه 

حصاَزر للُ   الكٕا للعػاصر َالقباصي َاإلذىٕات، اضحطاعث نن جبىٓ مها ٔمكهه جطهمٕحً جطُٔر ماٍُه المُاله م

بدَلة الرفاي فٓ مطاٌرٌا األضاضهٕة، مهه جاعٕهي لهدَر المهرنر، َجطهُٔر العقلٕهة المدوٕهة الىقدٔهة، َجطهُٔر مىهاٌس 



 

   

 

ٕا كُوٕا، نه نوٍا وصاظهات فهٓ وطهاق البعد َاإلبدا  َ الىقد َالحعلٕم، ااالكه ٌي ما بليحً العداذة ٔعد  وطاوٕا عالم

 مىطُمة العكارر اليربٕة فقم    

 الحداثة البديلة؛ الوفهىم، السوات، الوعىقات: -ذ

ٔطرض الإلطُف عبد الٌُات المطٕرْ، مػرَعا ظداذٕا بدٔال، ٔبدن مه الىقد الصهيرْ للعداذهة اليربٕهة، مهه 

غٕر  غاا، لمكحطباجٍا األضاضٕة،  َٔعمهد  لهّ َقهعٍا فهٓ  لهار  ٕمهٓ ٔطهحىد  لهّ المعهاوٓ اإلوطهاوٕة المػهحركة، 

الهُعٓ المىػهل للبهدٔي فهٓ  لهار بعهف  َٔصعي مه خؿاصؿٍا محؿلة بالقٕم فٓ نفا الحعالٓ َالحصاَز، ذم ٔك 

المعُ ات الحٓ  د جصٍف المػرَ  فٓ نؾلًا َوبدن مه الػعار الصٌُرْ لٍا: ظداذة  وطاوٕة جعمي علّ الحُازن 

الصيرْ م  العالم بمكُواجً شمٕعا، َجىطلا مه ماٍُه نوطُلهُشٓ ٔؿهُر الكهاصه البػهرْ فهٓ  لهار ا غهحران، 

 ا  مُظدَن؛ نْ مىمطُنَلٕص الُظدر، فالىاش مػحركُن، 

 العدل/التىازى، بديال عي التقدم الالًهائي: -ه

ٔبدن فٕلطُفىا فٓ عرـ العداذة،   ككاصه وطرْ محعا، فٓ ناجً، بي ٔلخي مهه مىطلقهات العداذهة اليربٕهة    

مهة بعف ؾُرٌا الممكىة مه الُشٍة الحطبٕقٕة، ب خكاعٍا لمىطُمهة القهٕم الحُظٕدٔهة، لهيا أصهب جطهُٔر مىطُ

جعدٔد  وطاوٕة  ضالمٕة، مىطُمة ٌدفٍا لٕص الحقده المطحمر َبال وٍأهة َجؿهاعد معهد ت ا ضهحٍالن، َ  جقهُه 

علّ نضاش ذُرر الحطلعات المحسأدر، َ وما الحُازن م  اليات َم  الطبٕعة َجعقٕا العدالة ا شحماعٕة، مىطُمة 

فٍُ   ٔمٕي  لهّ اليهسَ َالطهلب، مىطُمهة جهُازن بهٕه ٔطُرٌا عقي مطلم محُازن م  ناجً َم  الطبٕعة، َليل  

اإلوحاشٕة َ ٕم العد،، َ جُاصم بٕه العقُق الارلٔة َظقُق المصحم ، ظداذة جصعي اإلوطان َجعقٕها  مكاوٕاجهً ٌهٓ 

المركس، جركس علّ اإلوطان مه ظٕد ٌُ  وطان، َلٕص مه ظٕد ٌُ كاصه ا حؿالْ نَ شطهماوٓ نَ لبٕعهٓا  ن 

اذة شدٔدر، جحبىّ العلم َ الحقىٕة َ   جكرت بهالقٕم نَ بالياصٕهة اإلوطهاوٕة عهرـ العهاصم، ظداذهة المطلُت ٌُ ظد

جعٕٓ العقي َ   جمٕث القلب، جىمٓ َشُلوا المالْ َ  جىكر األبعال الرَظٕة لٍيا الُشهُل، جعهٕع العاقهر لَن 

نن جىكر الحراخ، ظداذة جعحره الحعا د َ  جىطّ الحراظماا
(37)

المعىّ المركب فهٓ الماٍهُه الهيْ ٔقحرظهً، ٔبرز   

مطحرشعا للد لة الُشُلٔة للطاٌرر اإلوطاوٕة، كؿاوعة للحارٔخ َ خاقعة لً؛ نْ   جدخي فٓ وطهاق ؾهٕرَرجً 

الالوٍاصٕة، بي جحعكم فًٕ،  َجدف  بً جلقا  غأاجٍا الحٓ رضمحٍا فٓ البدأة، َالحٓ جعد، فٍٕا بما ٔحُافها َلبٕعحٍها 

خاؾهة، فٕكهُن اإلوطهان ضهٕدا فٓ/الطبٕعهة،   مٍٕمىهها َضهٕدا علهّ/ الطبٕعهة، َٔػهر  فهٓ اظحكاكهً مهه  الارٔهدر ال

الُشُل مه ظُلً مه مىطلا الاٍم ا ضحاماوٓ، َرَض األماوة معٕطة بكي نفعالً، ليا ضٕيٕر مه القٕمة المركسٔهة 

 وٍاصٓ َوسَعً ا ضحعُانْاللعداذة، فٕك  الحُازن  َالمُا مة َالحىاغم م  كي غٓ ، معي الحقده الال

ظداذة ٔمري العد، فٍٕا القٕمهة المصلٕهة للؿهالت األوطُلُشٕهة للطهُاٌر شمٕعها؛ نْ الطبٕعهة بُؾهاٍا فكها  

عاما مطخرا، م  مكُواجٍا األضاضٕة، خاؾة اإلوطانا َ  ٔعد العد، فٓ العداذة اإلوطهاوٕة؛ ماٍُمها  شراصٕها، بهي 



 

   

 

الُشُلٔة الحٓ   جطحدعٓ الطُاٌر، بهي جعمهي بارجاا ٍها، َجحبؿهر مللٍها َمها  ٕمة مُلدر للمعىّ فٓ بىا  الرؤٔة 

ضٕىصر عه ٌهيي الاكهرر، نَ عهه نله  الطهلُنا َمعىهّ العهد، األلخهي فهٓ جصربهة َشُلٔهة غىٕهة َذرٔهة، جراعهٓ 

بٕعهة الطبٕعة، كما َجحرفا بالكاصىات شمٕعا، َ  جليٓ مه ظطابٍا اإلوطهان، جعهافأ علهّ الرنضهما، الطبٕعهٓ، فط

مٕساوٍهها فههٓ قههبم مطههارٌا  َجؿههعٕط جههدخالت البػههر الخالاههة، لكههه  ن اضههحىسفث فقههدت مقههدرجٍا علههّ  عههالر 

الحؿُٔب المطحمر، َنٔكا بالعد، جعاأ ظقُق األشٕا، الحالٕهة َٔكهُن لٍها وؿهٕب مهه مٕهراخ األرـ َالعهالم، 

مطههحمر،   فههٓ اٌههحالن كمهها خلاحههً  َجعمهد لإلوطههاوٕة الطههابقة فكههلٍا فههٓ اإلبقهها  علههّ مخههسَن الطبٕعهة فههٓ جىههاه

َجخلاً العداذة اليربٕة، ألوٍا غلبث معىّ الحقده َا ضحٍالن المارل، علّ ظطات الحُازن َالعد،ا ٌَىا جحاهالِ 

البػههرٔة مخههالر الىاأههات َا ضههحيال، الماههرل  َالبػهه  لكههي  مكاوٕههات الطبٕعههة الطههاٌرر َالمههيخُرر، َٔحعمهها 

ألخال ٕة َالُشُلٔة علّ الكاصىات شمٕعا، فكما ٔكُن للبػهر العها فهٓ العٕهار، كهيا الػعُر بالعب  َالمطلَلٕة ا

ٔكُن للكاصىات األخرِ، َكما ٔطحرمر الطبٕعة ٔعا لٍا نن جرجهاض بهٕه الإىهة َالإىهة لحصهدل واطهٍا، َبهيل  ٔحلكهد 

بههرمس، َ  جمكههه الملههط الصههٌُرْ فههٓ كٕىُوههة اإلوطههان، نوههً مطههخر للطبٕعههة ماحهها لمههيخُراجٍا بيٕههر  ٌههدار م

جكىُلُشٓ ماىٓا َ  ٔطٕا المطمط الطابا ضُِ الحصربة القٕمٕة المركبة المحلضطة علّ اإلوطان، الخلٕاة، الطٕد 

فٓ الطبٕعة، َلٕص المال  المطحبد اليْ ٔطحيي َٔطهحىسف، بيٕهر  ظطهاش بهللوّ الحبعهات اٖوٕهة نَ المطهحقبلٕة، َ 

 الطبٕعة بكاصىاجٍاا   فٓ جقدٔرْ ٌيا غعُر المطحبد الطاغٓ علّ

َ  ٔمكهه للههُعٓ العههداذٓ نن ٔحاههالِ ا ؾههطداه بالصههدار الكههُوٓ،     نا  لههب فٍمههً للعههالم، بحبىههٓ مقههُ ت 

شدٔدر جعي مكان الحقهده، َلهٕص عهه العهد، بهدٔال، مهالاه ٔكهمه اإلشابهة الميهأرر عهه ااااألضهالة الحهٓ ُٔاشٍٍها 

ٌيا الكُن: األمر بهالمعرَف َالىٍهٓ عهه المىكهر َ  امهة العهد، فهٓ  اإلوطان: مه نوا  َما الٍدف مه الُشُل فٓ

األرـااا
(38)

فحدخي جصربة ظكارٔة نخهرِ فهٓ جقهُٔم مطهٕرر العهالم الحهٓ اوعرفهث عهه مقاؾهدٌا اإلوطهاوٕة،    

َاوخرلث فٓ مطل  ظٕار ٔصر علهّ البػهرٔة الهُٔالت، ظحهّ َلهُ كاوهث ٌهيي الحصربهة فا هدر لطهىد عملهٓ مباغهر 

 ٍهها مههه الُشٍههة الحارٔخٕههة اٖوٕههة، فهه ن رؾههٕدٌا القٕمههٓ، َامحالكٍهها لرؤٔههة َشُلٔههة محُازوههة ٔمىعٍهها ٔطٍههر جاُ

األظقٕة، كما المقدرر، علّ جبؿر مُاله القؿُر فٓ الحصارت المخحلاة، َمىٍا العداذٕة فهٓ ؾهُرجٍا اليربٕهة، 

قٕمٍها اإلوطهاوٕة الحهٓ غهرعث بٍها فحقُ، عه المىكر نوً مىكر، َعه المعرَف نوً معرَفا فلُ نكلرت العداذهة ب

بدأة القرن الخامص عػر، مه عدالة َ مطاَار، َنخُر، َجطامط، َجكافهي، َااافهٓ نفها عهالمٓ، لمها نقهرٌا نن 

جىبٍٍا  لّ جارٔطٍا المرٔ  بٍا، َجعالٍٕها مه  مكُوهات العهالم بحاهاَت كبٕهر، َ نا رغبىها فهٓ الحمرٕهي   ٔعُزوها، 

ا جعد علًٕ، ذم كٕخ جمارش نَ مُرضث، لد، نل  علهّ قهرَرر َشهُل مىطُمهة فعقُق اإلوطان َمُاذٕقٍا َم

 ٕمٕة ظكارٔة شربث الاعي الحارٔخٓ المركب فٓ اضحعالر َعٓ العالم بىاطً، َلاصما فٓ  لهار مكاضهب العداذهة 

عقٕها بعد نن جحعرـ لعملٕات جقٕٕم، َ عالر جرجٕهب َبىها ا َبحاهالْ أاانن الخهالؼ ٔهحم مهه خهال، الطهل ، بهي بح

اإلمكاوٕات الكامىة فٓ اإلوطانا
(39)

مه ضعٓ  لّ المعىّ، َجلضٕص العٕار علّ الهيات المركبهة المحمعهُرر ظهُ،  

القٕم اإلوطاوٕة المػحركة َالمحعالٕة، َالحهٓ جصعهي مهه الكاهاف َالعاهاف رنضهما، الهىاص اليىٕهة المكحإهة، الحهٓ   



 

   

 

ما  رري الإلطهُف الاروطهٓ  -م  المطٕرْ  -ٌَىا وحيكر جىحس ما ٔدمرٌا، َٔعطم كي عىاؾر العٕار مه ظُلٍا،

 ( نن العكارر اليربٕة بىث  برا ٔكآ لدفه العالما2012رَشًٕ غارَلْ )جُفٓ 

 اإلًساًية الفضفاضة والالزهة القيوية: -و

ماٍُه العد،؛ له ٔحعقا فٓ نٔة مىطُمة جدبٕرٔة لػلَن العالم، ما لم جىطلها فهٓ جقٕٕمٍها مهه رؤٔهة َشُلٔهة 

خاؾة، جصعي مه مرشعٕة العالم محصاَزر لً، َكيا ما ٔحؿهي باإلوطهان كهيل ، محصاَز/ظها،، فرٔهد/محكرر، فهٓ 

لهً المىهسي عهه الطبٕعهة َالحهارٔخ، الهيْ العالم، اٌيي الىقطة المرشعٕهة المحصهاَزر، فهٓ الهىطم الحُظٕدٔهة، ٌهٓ اإل

ٔعركٍما َ  ٔعي فٍٕماا ََشُلي ٌُ قمان نن المطافة الحٓ جاؿي اإلوطان عه الطبٕعة له جخحس، َلهه جليهّا 

فاإلوطان  د خلقً ذ، َواخ فًٕ مه رَظً، َكرمً، َاضحلمىً علّ العالم، َاضهحخلاً فٕهً؛ نْ نن اإلوطهان نؾهبط 

ي عب  األماوة َا ضحخالفاامركس الكُن بعد نن ظم
(40 )

جىدف  المعهاوٓ الررٔهة الهُارلر فهٓ الحلضهٕص المطهاق،  

فٓ اجصاٌات غحّ، لحلخي بلزمة الاٍم  لّ وُ  مه الممارضة الىطرٔة الحٓ وطٕث العداذة اليربٕة نؾهُلٍا البعٕهدر  

  نوٍهها مههه مكههمىات العركههة َالمُشههُلر فههٓ ذىأهها ذقافحٍهها، لكىٍهها   جطههمط لٍهها بالههدخُ، بالػههعارات واطههٍا، مهه

ا ظحصاشٕة الىقدٔة المُشُلر لاخلٍا، َ   فٍٓ  ٕم بىاصٕة جىطلا مه مُرل نوطُلُشٓ ٔطحعٕد الرىاصٕة الاكااقة، 

َٔقكٓ علّ الرىاصٕة الؿلبة، نَ الُاظدٔة الكمُوٕة، الحٓ نفكث بالعداذة  لّ نزماجٍهاا َبهيل  جطهحرش  الحصربهة 

الرؤٔهُْ الهيْ ٔلضطهٍا علهّ مىههُا، آخهر، َٔصهيرٌا فهٓ نفها  وطهاوٓ محعها،، ٔههلمه  الحارٔخٕهة العداذٕهة محكلٌها

بالرغبة لكىً   ٔىعبص عىد نعحابٍا، َٔراعٓ العاشات الىُعٕة البػرٔة، لكىً   ٔطلقٍا مه عىاوٍا بيٕر واسم نَ 

مهه الىاظٕهة األفقٕهة  قابم، فعمي عقلً َعلمً، بيٕة فٍم العالم؛ َٔبىٓ علًٕ مػرَعً الحارٔخٓ للبػهرٔة شمٕعها،

فهٓ السمهان عٕىهً، بالحُاؾههي َالحعهارف، َجقاضهم األعبهها  الُشُلٔهة َالطٕاضهٕة، َ ٔصههال الٍٕاهات العاللهة الكإلههة 

بالعااس علّ خؿُؾٕة البػر فٓ جىُعًا َعمُلٔها ظالمها جبلهة الطمُظهات البػهرٔة فهٓ ؾهُر ذقافٕهة َجربُٔهة 

عُٕن فًٕ، َٔحعالُن معً بمىطا الطاله الكلٓ َاألمه الػهامي، محىُعة، جصعي الىاش ٔخػُن علّ العالم اليْ ٔ

المبقٓ علّ القٕمة الصٌُرٔة لإلوطان، المحمرلة فٓ كرامحهً مهه ظٕهد مها ٌهُ، َبهيل  ٔكهُن اإلوطهان الكهُوٓ فهٓ 

طم جىُعً مقُلة ملضطة للعداذة البدٔلهة، بمعاوٍٕها المحراَظهة بهٕه األعمهاق العقاصدٔهة، َاٖفهاق اإلشراصٕهة فهٓ الهى

 َالملضطاتا

 ن العداذة اليربٕة بىطخٍا، شعلث مه اإلوطان شس ا مه الطبٕعهة   ٔحصهسن، لهيا ظؿهرت َعٕهً بالعهالم فهٓ 

وطهاق المهالْ، َكهيا مباغههرجً لهً   ٔهحم    بُضهاصي مرغههدر َمكراهة الحقاوٕهة، َمه  الُ ههث اوعكطهث علهّ لبٕعههة 

لّ مٕحافٕسٔقا العلُ، نَ الكمُن الحٓ جىكر فكهرر الحصهاَز، اإلوطان ناجً، ليا اوبىث امىطُمة الحعدٔد اليربٕة ااع

فٍٓ جيٌب  لّ نن القُاوٕه الكامىة فٓ الطبٕعة كافٕة لحكُن نضاضا لحاطٕر كي مه اإلوطان َالطبٕعةاااٌَيا معىهاي 

مهه نن ٔخحس، اإلوطان، ظحّ ٔؿٕر شس ا مه الطبٕعة َالمالرا َوحٕصة لٍيي العملٕة، نؾهبط جعرٔهخ اإلوطهان،   

خال، اظحٕاشاجً نَ مها ٔػهحاق  لٕهً، نَ الرغبهة فهٓ الطهمُ َالحصهاَز؛ نْ َفها جركٕبٕهة كاملهة، بهي َفقها للقهُاوٕه 



 

   

 

البطٕطة للطبٕعة، ٌَيا ٔاطر المركسٔة الحٓ ٔعحلٍا ومُنز العلم الطبٕعٓ اليْ ٔاحرـ نن اإلوطان كهاصه لبٕعهٓ 

مالْ،  وطان نَ بعد َاظداااا
(40)

قة واكٓ  لّ المقؿد المعرفٓ مه اضحعالر المعىّ المركب َبقلب الد لة الطاب 

لإلوطان، بُؾاً مىػلش للعداذة الماحُظة َالٍُٕماوٕة، َمبحهدن ٌهيا، نله  العىؿهر البعٕهد َاليهاصر فهٓ ذىأها الرؤٔهة 

َمهه  الُشُلٔة الحُظٕدٔة، الحٓ جصعي مه مقُلة الحصاَز َ الرىاصٕة األوطُلُشٕة، نضاضها معرفٕها للحعلٕهي َالاٍهم،

ذمة ما ٔىبرا عىٍا مه  ٕم مححابعة جبهرز  لهّ الُشهُل كٕىُوهة فكااقهة، جعهٕع عال هات مركبهة، جعهدل مطهحُٔات 

جػكلٍا، َجالٕا جاحقر  لّ علُه خاؾة جمركس اإلوطان بُؾاً فرٔدا، َجطُق معٍا كهي المٕهالٔه األخهرِ إلذبهات 

، َبههيل    ٔمكههه للعلههم الطبٕعههٓ نن ٔكههُن معٕههارا ٌههيي العقٕقههة، الحههٓ جحعههدِ الطههببٕة الطبٕعٕههة الؿههلبة فههٓ الاٍههم

معحيِ، بي مىطُمة معرفٕة شدٔدر، َلحكه  وطاوٕة  لبٍا محعها،  محصهاَز، ٌَىها وصهد نن نلهر الاٍهم، مهه مهدارش 

الحعلٕي الىاطٓ، َماركطٕة جارٔخاوٕة، نَ علم ا شحما  الحرغٕدْ، معدَلر  الكاا ر الحاطٕرٔة، َفٍمٍا لمػكالت 

َا حراظاجٍا للطراصا اإلوحاشٕة القاصمة علّ مالٔة العالم جاػي َجىٍهار، َ  جلقهخ مهه شهدَِ ضهُِ فهٓ اإلوطان، 

مىطُمة جعدٔرٕة محُازوة، جبدن مه اإلوطان َجمحد  لّ الكُن كلً، بمراعهار خؿُؾهٕات كهي كهاصه، َجرشه   لٕهً 

ا ضحامانا َفٓ ظطبان الحعلٕي نن ٌىان باعحبار نٌلٕحً الحارٔخٕة َالُشُلٔة لحعمي العب  المحُلد عه الحكلٕخ َ

فر ا شيرٔا بٕه ومطٓ العداذحٕه، لكهه مها سىه  بهُعٓ جهُله علهّ اإللران الحقهاوٓ لكهي غهٓ ،  هد جعصهس آ ف 

 البرإٌه المقامة لحربث لً خالف ما لرشث علًٕ العداذة اليربٕة بُؾاٍا الخٕار الُظٕدا

قٕا مىطُمة جعدٔد   جىحٍٓ بالكرَرر  لّ جػهٕٓ  َجطهلٕ  ومُنز اإلوطان كما نَرلواي، ٌُ الكإي ااابحع

اإلوطان، مىطُمة   جعهاَ، اخحهسا، الحركٕبٕهة اإلوطهاوٕة  لهّ مصمُعهة القهُاوٕه المالٔةاااَجكه  العلهم بالعرٔهة 

وؿب عٕىٍا، العلم باإلوطان بُؾاً كاصىا مطهلَ    ٔخحهس،  لهّ مهالر، َمهه ذمهة   ٔمكهه الحىبهل بهبعف نَشهً 

ٌَيا ٔعىٓ نوً  وطان ٔطحعؿٓ علّ الحػٕٓ  نَ الحطلٕ  نَ الحعُٔي  لّ غهٓ  نلاجهٓاااا  ضلُكًا
(41)

َ هد عاوهث  

مىطُمة الحعدٔد اليربٕة مه جعُٔي العالم بما فًٕ البػر  لّ نلَات َضل ، َلم ٔقخ األمر عىد مطحُِ الحطهلٕ ، 

لث األذمهان رخؿهث األَلهان َاوحٍكهث بي جُذه الُشدان َالػعُر، َنقعث األغٕا  نفكي مه الىاش، َ نا غ

األبدان، َلم ٔعد مه شدَِ لحمٕٕس األبٕف عه األضُل، َ  الصٕي العالٓ َ   اليْ ضٕلجٓ، المٍم مي  الصُٕت، 

َجقُٔة ا  حؿال، َ  ٍٔم  ن وصا اإلوطان ٌىا نَ ٌىانا نما العداذة المركبهة علهّ الحقهدٔص َكرامهة البػهر، ف وٍها 

َجرفهه  الحعهدْ بحبعههات جصربحٍهها الحارٔخٕههة، َجعمههي لإلوطهان فههٓ نْ مكههان، فحطههحعا وعحٍهها جحعمهي عههب  العههالم 

بالٍُٕماوٕة،  َ   فٍٓ الطبٕعاوٕة الطافعةا اوعه لدٔىا مػرَ : وهلمه بها ، َوعحقهد نن ب مكاوىها نن ويٕهر العهالما 

اَز ظهدَل المهالر َ  ٔخكه  وعه مازلىا وعلم بعكُمات جعاَ،   امهة العهد،، َب وطهان اشحمهاعٓ  هالر علهّ جصه

بالكرَرر للمحعة َالمؿلعة الػخؿٕةا َوعحقد نوً بُضهعىا نن وعقها بعهف الحقهده، َنن وعهافأ فهٓ الُ هث ناجهً 

علّ كٕان األضرر،  َورِ نوىا وطحطٕ  نن ودخي اإلشرا ات الدٔمقرالٕهة لاخهي وطهاه ٔطهلم بُشهُل  هٕم شٌُرٔهة 

مطلقةا
(42)

اٍا جلضٕطا ٔمىط للحصربة العداذٕة البدٔلة مقدرر علّ اضحدعا  اإلوطان جىدف  الؿٕاغات الطابقة، بُؾ 

فههٓ وههُاظٓ المكههان َالسمههان؛ نْ الههيْ كههان/ ٔكههُن، بيههف الىطههر عههه ضههٕا ات ا وحمهها  َمُارلٌهها، َاإلٔمههان 



 

   

 

بالحاههاَت الكٕههاوٓ بههٕه المُشههُلات ٔههُرخ، نن البػههر لٕطههُا ٌههم الطبٕعههة، َجالٕهها ٌههم مػههحركُن   مُظههدَن، 

وطاوٕة المػحركة جعىٓ نن ٌىان مقدرر نَ لا هة  وطهاوٕة كامىهة فهٓ كهي البػهر غٕهر محػهكلة، َلكىٍها جحعقها اَاإل

َجحػكي فٓ نزمىة َنمكىة مخحلاة، َجلخي نغكا  مخحلاة باخحالف السمهان َالمكهان؛ ف وطهاوٕحٓ المػهحركة جحعقها 

ىٓ جحعقها لاخهي السمهان َالمكهان الؿهٕىٕٕه لاخي السمان َالمكان العربٕٕه، َجلخي غكال عربٕا، َ وطهاوٕة الؿهٕ

َجلخي غكال ؾٕىٕا، َلكه ٌيا   ٔصهبل مها ٌهُ مػهحرن، ٌَهيا مخحلهخ جمامها عهه فكهرر اإلوطهاوٕة الُاظهدرا
(43)

ا  

َ نن، ٌىان فرق بٕه ظداذة جليهٓ الخؿُؾهٕات َ  جكحهرخ بٍها، َنخهرِ جبعرٍها َجهدف  بٍها فهٓ خكهم جصربهة 

ً، َجقُه علّ  وطاوٕة محىُعة ذرٔة، جخده اإلوطان نٔىما كهان، ظٕرمها شها ، خؿُؾٕة جطحعكر الكُوٓ َ  جليٕ

َ  جااقي بٕىٍم ضُِ مه شٍة ما ٔقدمُن ألواطٍم مه  ٕم، جىحس العٕار الكرٔمة، َجحٕط ألفرالٌا العٕع فٓ غٕر 

ٕههر ااااضههحعالر  غههراق مٍلهه ، َ  جخههي مٍههدرا َ  جحعقهها المقاؾههد الماحُظههة َالمحُازوههة للعداذههة اإلوطههاوٕة، بي

الااعي اإلوطاوٓ، اإلوطان اإلوطان؛ نْ اإلوطان فٓ كي جركٕبٕحً َنضراري َ فاعلٕحً َ  بداعً الحٓ جصعلً ٔحصاَز 

بٕاحً المالٔة الطبٕعٕة المباغرر َجصعي مه العطٕر رلي فٓ كلٕحً  لٍٕا، فٍُ كهاصه  ابهي لالوحؿهار َا وكطهار مهه 

الداخي َ الخارزا
(44)

بعد فػي، َٔاػي بعد وصاض، فٓ غٕر ٔلش ملة، َ  لمُض ماها ٌَهيا الهيْ ، كاصه ٔىصط  

عصست العداذة اليربٕة عه  ٔصالي ألفرالي، َبالحالٓ  بد مه اضهحاىافٍا مهه مىطلها  ٕمهٓ آخهر، َ لهار َشهُلْ 

عهارف َجارٔخٓ ظاقه، َنفا كُوٓ مطلا،  ٔطحبعد ذ/اإلوطان/الطبٕعة، فححهُازن العٕهار، َٔطهُل العهد،، َٔح

 الخلاا

لٕص اإلٔمان با  ضبعاوً، مصرل معحقد بطٕم جحباٌّ بً العداذة البدٔي، بي مىطلا نوطُلُشٓ ٔمىعٍا جماضكا 

رؤُٔٔهههههههههههها نضاضههههههههههههٕا، ٔحصههههههههههههاَز بٍهههههههههههها جؿههههههههههههلب الطههههههههههههببٕة المالٔههههههههههههة َاإلوطههههههههههههان الطبٕعههههههههههههٓ 

/الصىطٓ/المعُؾي، اليْ جعركً المىاعة،  لّ الخلٕاهة الربهاوٓ الػهاعر بصهدَِ ا  حؿالْ/ا ضحٍالكٓ/الرغبٓ

العالم َبكرَرر جعمي مطلَلٕاجً، َاليٌات بً  لّ نفا الررا  الصمالٓ َاألخال ٓ، َرَض البي، العامة َالحااوٓ 

مكههه فههٓ الصٍههد، َجعههُٔف األواوٕههة المارلههة بحصاَبههات عامههة َخاؾههة، جبههرز الطههاٌرر البػههرٔة كل ؿههّ م

نوطُلُشٓ، ٔقدر علّ جصهاَز ناجهً، َالحكهعٕة بهبعف ظاشٕاجهً لؿهالط اٖخهرٔه، َلهٕص الحهدلٕي علهّ المعهاوٓ 

المطا ة بعٕدا؛ فكرٕر مه جصارت المصحمعات الحراظمٕة غاؾة بٍيا الحُشً، َخي ومُنشا مهه مصحمعهات  فرٔقٕها، 

المحعهالٓ، ظحهّ َلهُ َضهمحً األوررَبُلُشٕها  َآضٕا، َنمرٔكا الصىُبٕة، َخاؾة جل  الحٓ   جسا، جمحط مه معٕه

اليربٕة بالبداصٓ الرشعٓ،  َكما نمري عالر:  ن فارش الماضاْ اليْ ٔرش  بؿٕدي مه الطهااوا، َزَشحهً َنَ لي 

مه ظُلٍا ٔرمقُوً بافحخار َاعحساز، ٔػعرَن بلمان مطلا، َ هد امهح  العهالم مهه ظهُلٍم بٕقهٕه ماعهم بهالمعىّ، 

ره َ لها الرشهي الىُٕٔهُركٓ الهيْ ٔخهرز  لهّ عملهً َفهٓ سىهً، نن الػركة/الطهُق، ٔمكهه نن ٔحصاَز بكرٕر؛ جب

جطحيىٓ عىً فهٓ نٔهة لعطهة، َجحخلهّ عىهً بعهد نن اضهحىسفث ضهىٓ عمهري، َ جالٕها ٔطهرل مهه المىهس، َجلخهي مىهً 



 

   

 

اي المطٕرْ: ٌهي مركبحً، لعصسي عه ضدال ن طالٍما، شرا  البىٕة العدٔدٔة لعالمً اليْ ٔعكمً الطُق، َُٔما ض

لعُجكم جحكهمه جىطٕهرا للرشهُ   لهّ نٔهاه الصمهي  فلشهات  ن كهان الرشهُ  ٔصعلىها وطهحعٕد نَاجىها الحهٓ ومطحٍها 

العداذة، َنفقدجٍا الػعُر بقداضة العالم َكرامحً، فمرظبا بالصما، َبٕقٕه مه ٔمحطٍٕا، علّ األ ي، راكبٍا ٔػهعر 

 ت َجٍدٔدٌا الهداصم لإلوطهان، َاضهحىسافٍا لهً، فقهد نَشهدٌا، فه نا بٍها بدفاٍا َؾالبحٍا ََفاصٍا، بعٕدا عه برل اٖ

جُشدي َجكهعً فهٓ  اهؽ مهه ظدٔهد، ذهم جيٕبهً  لهّ األبهد،  ن لهم جدركهً العداذهة الٍُٕماوٕهة، القاصمهة علهّ العمها 

اَت غٕهر اإلٔماوٓ، باإلوطان الكُوٓ المكره، اليْ َشد لٕبقّ م  اٖخرٔه، فٓ جراظم لاصم َ جعارف مطحمر َجي

 مىقط ا
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