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وهكزا رزجذد أسئهخ انُبط وأجوبثزمى ػجوش انزوبسٌفت كززكوبٌ اَسا  ״

وانًزاهتت ورُزظى أًَبط انسهبك وَظى انًجزًغت سٌثًب ربضغ يوٍ جذٌوذ 

.״يبضغ سئال ٌطهت رجذٌذ األجبثخت أي رجذٌذ انًجزًغ
1

 

يب  أْ ٔطٌؿ، ـٟ ٘يٖ ثٌّوثمٍز، ّؤثال ّذك أْ ٌٟفٗ ثٌفىٌ ثٌؽٌدٟ عٍٝ ٔفْٗ؛ ٠ٚضعٍك ثألٌِ دْؤثي: ٕٔٛٞ

ـمو ًّّش ثإلؽجدز عٓ ٘يث ثٌْؤثي ِعجٌُ ثٌقوثعز ثٌؽٌد١ز، ّٕٚىٍش ِٕعطفاج ألـاك ؽو٠او صّغاً ـاٟ ِٕمٍاخ األَباس؟ 

ضٜٛ ثٌفىٌ ثٌىاٟٛٔ ثٌايٞ ١ّٕ٘اش ؼ١ٌ ِْذٛق ٚؼ١ٌ ِطٌٚق، ّٛثء عٍٝ ِْضٜٛ ثٌقٞجًر ثٌؽٌد١ز أٚ عٍٝ ثٌّْ

ع١ٍٗ ٘يٖ ثٌقٞجًر، ؼ١ٌ أْ ثإلؽجدز إ٠ّج٘ج ثصّْش دطجدع ثٌن١ٙٛٚز ِٓ ف١اظ ٍٟذاش ثٌى١ٔٛاز، ٠ٚىفاٟ أْ ٔايوٌ 

-ؽااٛثح وااً ِاآ وااج٠ٔ ٚثداآ ِٕااوي، ١ٌضذاا١ٓ ٌٕااج أْ ثٌفااٌق ـااٟ ثإلؽااجدض١ٓ لااو صااسعٌ دجٌٌّؽع١ااز ثٌو١ٕ٠ااز  ثٌّْاا١ق١ز

 أٞ ثٌفىاٌ ثٌضٕا٠ٌٛٞ انحضكهو  إلٙالؿ ثٌو٠ٕٟ ثٌذٌٚصْضجٔضٟ ِٚٓ ًٚؿ ث١ٌٙٛه٠ز(، ف١ظ صؽيس ثٌقوثعز ِٓ ًٚؿ ث

ث١ٌٙٛهٞ(؛ ـّجىث ٌٛ ٌٟفٕج ٘يث ثٌْؤثي ِٓ ؽو٠و عٍٝ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ دع١وث عٓ ثٌَّث٠وثس ثٌالصج٠ًن١از، ٚدضؾاٌه 

 ًِّ ٙجَ ًٚؿ ثٌو٠ٓ ّّجعالس أٚ ثٌّمج٠ْجس ثٌّْضق١ٍز د١ٓ ١ّّجل١ٓ صج٠ًن١١ٓ ِضذج١ٕ٠ٓ؟ ًٚ٘ ِٓ ّذ١ً إٌٝ ثّضٍثٌِٓ و

ثإلّالِٟ ٌإلؽجدز عٍٝ ّاؤثي ثٌضٕا٠ٌٛ؟ ـٍعاً ٟاٌؿ ٘ايث ثٌْاؤثي ٠فضاك د١ٕاز ٌالٔفضاجؿ ٔفقا٘ ـ١ٙاج ٕاٌٟٚ إِىاجْ 

 فوثعز إّال١ِز، لو ٔضٍِّ ٠ٌٟمٙج ـٟ صٍمِّٟ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ٌْؤثي ثألٔٛثً.
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 49، ٗ 1991،ًِٕٖٛثس ثٌّؾٍِ ثٌمِٟٛ ٌٍغمجـز ثٌعٌد١ز، ثٌطذعز ثألٌٚٝكً ششػٍخ االخزالفت عٍٟ أ١ًٍِٚ،  -



 

  

 

ثٌفىاٌ ثإلّاالِٟ ثٌّعجٙاٌ ِٕجٟ ٘يٖ ثٌّوثمٍز ثٌضقم١ُك ـٟ ِوٜ ٚفاوٚه صؾو٠او ٟاٌؿ ّاؤثي ثألٔاٛثً عٍاٝ
2

 ،

از إٌاٝ  ّل ؼجس ثٌضٟ صوعٛ إٌٝ ٌٟفٗ ِٓ ؽو٠و ـٟ ثٌْجفز ثٌفى٠ٌز ثإلّاال١ِز؛ ـماو أٝاقش ثٌقجؽاز ِج ِّٛ ٚد١جْ ثٌّْ

ـ  عٍاٝ ٝاًٌٚر ثٌم١لاجَ دٌّثؽعاجس ٔمو٠از ٌٕضاجةؼ ِٚا الس ثٌقوثعاز  ص٠ٌٕٛ إّالِٟ، ٚ داجس ثٌّٕاجك ثٌفىاٌٞ ثٌعاجَ ٠ٍا

ٌٕ٘ج ِفىٌٚ ِج دعاو ثٌقوثعاز ثٌؽٌد١از ـقْاخ، داً ِٚآ ثٌؾٙاز أٚ ثٌّٕكاًٛ ثٌفىاٌٞ ثٌؽٌد١ز، ال ِٓ ثٌؾٙز ثٌضٟ دج

ثإلّالِٟ ثٌنجٗ ٠ٌٕطز أال ٠ٖضؽً دجٌٕمو ثٌؽٌدٟ ٌقوثعضٗ ٚال أْ ٠ْضؽً ٘ايث ثٌٕماو ٠ٚضعٍاً داٗ ـ١عاٌٛ دٚاًٛر 

ٞاج٠ج ثإلٙاالؿ و١ٍز عٓ صمو٠ُ ؽٛثدٗ؛ ىٌه أْ صٕجٚي ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ٌْؤثي ثألٔٛثً ِآ ٕاسٔٗ أْ ٠ؾاوه ًه٠ضاٗ ٌم

ٙج هْٚ أْ ٠نٞعٙج ٌٍضّق١٘.ثٌو٠ٕٟ، ٠ٕٚذٙٗ إٌٝ ٌِثؽعز ِذجها ثٌقوثعز ثٌؽٌد١ز ثٌضٟ   صٍّْل

اٌثَ، ـائْ ٘ايٖ ثٌذُؽ١از ال  َّ إىث وجْ ثٌْؤثي هعٛر ٠ٌٙقز إٌٝ ثٌضفى١ٌ، ٚوجْ ثٌْؤي ٘ٛ ثٌّطٍخ أٚ ثٌذُؽ١ز أٚ ثٌ

، ٚ٘اٟ لٚاو٠ّز قظوذٌةخ انسوئالٛؽ١ٗ ثٌفىٌ؛ ١ٌِٚ ٠قًٚ ىٌاه إال ِآ ًٚثء ٠ُٚجً إ١ٌٙج ِٓ ؼ١ٌ إؽجٌز ثٌٕكٌ ٌض

ًِّ لٚو٠ّز،  ثٌيٞ ٠اوي  عٍاٝ  انًقظبد، ٚانزَّبجُّ ثٌيٞ ٠وي  عٍٝ  انًقظذ، ٚانًؼُىثٌيٞ ٠وي  عٍٝ  انقظذصقًّ، وى

غ ٌٕج أْ ٌٜٔ ٌِٖٚع١ز إعجهر ٌٟؿ ّؤثي ثألٔٛثً ألْ ثٌْؤثي ثّضفٙجَانغبٌخ ٛل ٌىٛٔٗ ٠طٍاخ ثٌفٙاُ،  ؛ ِٚٓ ٕ٘ج ٠ُْ

ُ  إال داجٌفُٙ، ِٚآ ٕ٘اج ٠ىاْٛ ثٌْاؤثي ث٘ضّجِاج  ( إى ال ٠َٚي ثٌٙ ُّ ُل  دّعٕٝ أْ ٔقًّ ثٌٙ ٍٟٚخ ثٌفُٙ ٠مضٟٞ أْ ٔٙض

( ٚثّضفٙجِج  أٞ فّال ٌٍُّٙ  ُِّ (.  فّال ٌٍٙ ُِّ  ٍٟٚذج ٌٍفُٙ ٌَٚثي ٘يث ثٌٙ

ْؤي،  ْ ٚأِج ثٌ
3

اْؤي ِاج ٌاُ ٔؾضاٌؿ إ١ٌاٗ ّاذ١ال ِآ    ْ ـٙٛ ؼج٠ز ثٌْؤثي أٚ دُؽ١ضٗ أٚ عط١لضاٗ، ـاال ثعضذاجً، إىْ، ٌٍ

اْؤي ِآ ؼ١ٌٔاج ٚثٌضّٕٙاج إؽجدضاٗ، ـٍآ ٔفٍاـ، إىْ، أداوث ألْ   ْ ٠ٌٟك ثٌْؤثي ثٌيٞ ٠وعٛ ٌٍفىٌ؛ ٌٚٙيث ـّّٙج أمئج ثٌ

َٟ لٕجعضٕج إال إىث همٍٕج ـٟ صؾٌدز ـى٠ٌز ىثص١ز ِع ثٌْؤثي ٚـّٕٙج ـّٙاج  ثٌمٕجعز ال صُعطٝ دً صُذٕٝ، ٚدجٌضّجٌٟ، ـٍٓ ٔذٕ

ج لٚو٠ضٗ. إْ ثٌفىٌ ٘ٛ ثٌايٞ ٠ٞاٟء ثٌٛؽاٛه ثإلْٔاجٟٔ، ٌٚا١ِ ٠ٞاٟء ثٌفىاٌ ىثصاٗ ّاٜٛ ثٌْاؤثي، ىٌاه أْ  ّٙ مج

"انجٍُوخ انًُطقٍوخ نالَازوب " ثٌْؤثي، وّج أٍّفٕج، هعٛر ٌٍضفى١ٌ، ٚدٛٙفٗ ويٌه ـٙٛ ٠ّغِّاً
4

إى ٌا١ِ ٠ٕفاضـ عٍاٝ ت 

 ّٜٛ ثٌفىٌ، ـال ثٔفضجؿ ِٓ ؼ١ٌ ّؤثي ٚال إدوثع ِٓ ؼ١ٌ ـىٌ. ثٌٛؽٛه

                                                           
2

ه٠ٕٟ مجٌ٘ ١ٌِٚ ِآ ِٕطٍاك والِاٟ فضاٝ ٌٚاٛ ثهعاٝ ثالٔطاالق ِآ عٍاُ -ثٌّطٍٛح أْ ٠ضٌٛٝ ثٌّفىٌ ثٌٍُّْ ثٌؾٛثح عٓ ّؤثي ثألٔٛثً ِٓ ِٕطٍك ـىٌٞ -

 ثٌقوثعٟ ثٌؽٌدٟ.-ثٌّٕطٍك ثٌفٍْفٟوالَ ؽو٠و، ١ٌِٚ ثٌّطٍٛح ِٕٗ صم١ٍو 
3

ـْإؾو أْ ثٌْاؤي ٘اٛ ثٌّذضؽاٝ ٚثٌّاٌثه، ٚثٌْاؤي ٍٟاخ عط١از؛ ال ٠ذٍاػ ثٌْاؤي إال دعاو ِؤٌّاز...  ٚال ’’ ٌمو أٚص١ش ّؤٌه ٠ج ِّٛٝ‘‘إىث صسٍِٕج ث٠٢ز ثٌى٠ٌّز  -

،١ٍ٠ك ثٌٕوٜ إال دّٓ ٕىٌث
 

 ثٌّطٍٛح. ِٓ أؽً دٍٛغ ٚثٌّىجدور ـجٌْؤي ٠مضٟٞ ديي ثٌؾٙو
4
- Gadamer. H-G. Méthode et vérité, ed. du Seuil.1976, p 208 



 

  

 

ٌُِٖعج عٍٝ ِنضٍؿ ثٌضؾجًح ثٌفى٠ٌز ثٌضٟ ٠اوعٛ٘ج انسئال هب انجٍُخ يُطقٍخ نالَازب ٌّٚج وجْ  ، ـئٔٗ ٠كً 

ثٌْؤثي ٌإلؽجدز دٛٙؿ ٘يٖ ثإلؽجدز إفوٜ إِىجٔجس ثالٔفضجؿ أٚ إفوٜ إِىجٔجس ثمضٌثق ثٌّّىٓ ثٌيٞ ٠ذماٝ ـاٟ ٠او 

ِٓ  ثإلْٔجْ ف١غّج وجْ؛ ٌٚيٌه صضعوه ثإلؽجدجس عٓ ثٌْؤثي ثٌٛثفو ـال صىْٛ ّٔط١ز ٚال أفجه٠ز ِّج ٠فٌْ أْ وغ١ٌث

ع ثّضىٖاجـجس   ٛ ع دضٕا ٛل ثألّتٍز ثٌضٟ أهِٓ ع١ٍٙج ثٌفىٌ ثٌذٌٖٞ صضؾوه دضؾوه ثألـٙجَ ٚإْ وجٔش صذوٚ ِىًٌٚر، ٚصضٕا

ثٌفىٌ ٌٍذ١ٕز ثٌّٕطم١ز الٔفضجفٗ عٍٝ ثٌٛؽٛه، دجعضذجً ثٌّعٕٝ ثٌيٞ فكٟ دٗ ثإلْٔاجْ أال ٚ٘اٛ اًثعاٟ ثٌٛؽاٛها
5

 ،

 ةً ِْٚتٛي.ـجإلْٔجْ ِضْج

از ثٌّفىاٌ ثٌّْاٍُ، ٠ٕٚذاٌٞ  اناكشٚعٍٝ  انسئالصٌث٘ٓ ٘يٖ ثٌّوثمٍز عٍٝ ٚصس١ّْج عٍٝ ِج ّذك،  ّل ٌضٕٜٙ ٘

 ثٌيٞ ع١ٍٗ أْ ٠ؾ١خ عٕٗ ال أْ ٠ضٍمٝل ؽٛثح ؼ١ٌٖ عٕٗ إِج دجٌمذٛي أٚ دجإلعٌثٛ.سئال األَباس ٌضمو٠ُ ؽٛثدٗ عٓ 

اّٛث أٔفْاُٙ عٕاجء  ّٖ ثإلؽجداز عٕاٗ، ـسمايٚث ٌمو صٍمّٝ ِفىٌِّٚٔاج ثٌؾاٛثح ثٌؽٌداٟ عآ ّاؤثي ثألٔاٛثً هْٚ أْ ٠ؾ

ْ ؤي ٚأٍّ٘ٛث ثٌْؤثي؛ ِٚٓ ٕ٘ج فٍٚش ثٌّسّجر:   ثٌ

اإْ ِسّجر ثٌض١٠ٌ٠ٕٛٓ ثٌعٌح أُّٔٙ ًـعٛث ٕعجًثس ثٌق٠ٌز ٚثٌضْاجِـ ٚثٌعمال١ٔاز ٚثٌّٛٝاٛع١ز ٌىإُٙ أؼفٍاٛث 

ٌ ـااٟ أْ ٌٙاايٖ ثٌّفااج١ُ٘ ثّااضنوثِجس ِع١ٕااز ٚفااوٚه ال صضعااوث٘ج ٚصفْاا١ٌثس صٕجّااخ ثٌكااٌٚؾ ثٌضااٟ ٖٔااس ـ١ٙااج ثٌضٕاا٠ٛ

ثٌؽٌح ٚال صٕجّذٕج ٔقٓا.
6

 

ـل أْ ّؤثي ثألٔٛثً ّؤثي وٟٛٔ ٌٟفضٗ ثإلْٔج١ٔز عٍٝ ٔفْٙج، ٚوجٔش ثإلْٔج١ٔز ال صطٌؿ عٍاٝ ٔفْاٙج  إىث ٙ

ْؤٌٙجا  ُّ دّنضٍاؿ رجوبسة األيوى ـٟ ثإلؽجدز عٕٙج دّاج صْاُٙ داٗ يشبسكخ انُبع اإلَسبًَ إال ثألّتٍز ثٌضٟ ٠مضٟٞ ا

ـل ِعٗ أْ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ١ّىْٛ ِطجٌذج، ث١ٌَٛ، دسْ ٠ماوَ ؽٛثداٗ عمجةو٘ج ٚدضٕٛع فٞجً ثصٙج ٚدضعّوه عمجـجصٙج، ٙ

عٓ ّؤثي ثألٔٛثً، مٚٛٙج دعو أْ صنطّٝ ثٌّفىٌْٚ ثٌعٌح ٌقكز ثالٔذٙجً، ٚصؾجٍٚ ثإلّاال١ِْٛ ِإُٙ ٌقكاز 

 ثٌٚوثَ ثٌقٞجًٞ.

مٚٛٙج دعو أْ مٌػ ِٓ ٟٚسر ثٌقجؽز إٌٝ ٚث٢ْ، أٌُ ٠جْ ٌٍّفىٌ ثٌٍُّْ أْ ٠ُعًّ ـىٌٖ ـٟ ّؤثي ثألٔٛثً، 

ثالٔعضجق ِٓ ًدمز ثالّضعّجً، ٚدعو أْ آٌش ثٌضؾٌدز ثألٔٛث٠ًاز ثٌؽٌد١از إٌاٝ ِا الس فْا١ٌر ٙاجًس صاوعٛ٘ج إٌاٝ 

ٌِثؽعز ٔمو٠ز ٌّذجها ثٌقوثعز ثٌضٟ صّغٍش ـٟ ؽٛثدٙج ثٌنجٗ عٓ ّؤثي ثألٔٛثً  ثٌعمٍٕز ثٌّطٍمز، ٚثٌُٙٛ دفىاٌر 

                                                           
 ٌو٠ٕج ثعضٌثٝجس وغ١ٌر عٍٝ ثٌنٍف١ز ثٌفٍْف١ز ثٌضٟ عذٌ عٕٙج ٘ج٠وؼٌ ـٟ ًهٖ عٍٝ ًّجٌز دٛـ٠ٌٗ: 

5
- Martin Heidegger. Lettre sur l’humanisme, éd. 1964 

6
،قضوبٌب انُمضوخ وانزُوبٌش، ٝآّ وضاجح: ’’ثٌّغمفْٛ ٚثٌض٠ٌٕٛ...ًه٠ز ٔمو٠از‘‘ًّٛي ِقّو ًّٛي،  -

 
عّاجْ: ٍٚثًر ثٌغمجـاز ثٌٍّّىاز ثألًه١ٔاز ثٌٙجٕا١ّز، ٗ 
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ِٓ إٝجـز ٔٛع١ز ٠ّىٓ أْ ٠ُُْٙ دٙج ثٌؾٛثح ثإلّالِٟ، ١ٌٟٞء أـك ثإلْٔاج١ٔز ـاٟ ِٛثؽٙاز ثٌضموَ...إٌل؛(؟ ًٚ٘ 

ٌ  عٍٝ ثٔضٚجً ثٌعو١ِز ٚثٔضٖجً ثٌالٔكجَ  ثٌىجُٚٚ(؟  ؽجٔخ ِٓ ثٌفىٌ ِج دعو ثٌقوثعٟ ثٌيٞ ِج ـضب ٠ٚ

ـٟ ثٌفىاٌ ثإلّاالِٟ سئال األَباس ٠ىّٓ ِٕجُٟ ٘يٖ ثٌّوثمٍز، وّج أٍّفٕج، ـٟ إدٌثٍ ِوٜ ٚفوٚه صؾو٠و ٌٟؿ 

 ًِّ ؼجس ثٌضاٟ فٍّضٕاج عٍاٝ ماٛٛ ٘ايٖ ثٌّؽاجٌِر ثٌفى٠ٌاز دع١اوث عآ وا ِّٛ ثٌّعجٌٙ، ٌيٌه ٠ضع١ّٓ ع١ٍٕج أْ ٔذ١ِّٓ ثٌّْا

ّاج٠َص١ٓ ٚعماجـض١ٓ ِضعجًٝاض١ٓ، ٚإْ وٕاج ٔعاٟ د١ٓ ١ّجل١ٓ صج٠ًن١١ٓ ِضذجعاو٠ٓ، ٚفٞاجًص١ٓ ِضيًبثهخ يسزحٍهخ 

ثٌايٞ ٠ىاْٛ ِآ ٕاسٔٗ أْ  انجؼوذ انكوبًَ وانًشوزشك اإلَسوبًَ ؽ١ِّوث أْ ثّضقٞجً ثٌن١ٙٛٚز ال ٠ٍؽٟ، ِع ىٌه،

ال عٌّٛز ص١ّٕط١ز. ػبنًخ رؼبسكٍخ٠م١ُ ؽًْٛ ثٌضعجًؾ ٚثٌّؤثْٔز ـٟ ٔطجق 
7

 

ؼجس، ٠ٕذؽٟ ثٌٛعٟ دٙ ِّٛ ج فضٝ ٠سصٟ ٘يث ثٌض٠ٌٕٛ عٍٝ ثٌٛؽٗ ثٌٌّؽٛ، ٚٔيوٌ ال ؽٌَ أْ ٌٍض٠ٌٕٛ ثإلّالِٟ ِْ

 ِٕٙج ِج ٠ٍٟ:

أْ ّؤثي ثألٔٛثً، ٚإْ وجْ لو ٌُٟؿ ـٟ ١ّجق فٞاجًٞ ِنٚاٛٗ صؾْاو ـاٟ ثٌقٞاجًر ثٌؽٌد١از، ٠كاً،  -

ٌُِٖعج ِٚفضٛفج عٍٝ إؽجدجس أمٌٜ، ألٔاٗ ّاؤثي ٌٟفضاٗ ثٌذٖا٠ٌز عٍاٝ ٔفْاٙج؛ ـٙاٟ صقضاجػ أْ  ِع ىٌه، ّؤثال 

٘  ثإلْٔاجْ، ف١غّاج صضٍمٝ ثإلؽجدز ِٓ  ِنضٍؿ ثأللٛثَ ٚصضؽيٜ ِٓ صذج٠ٓ صؾجًح ثألُِ؛ ٚدّج أْ ّؤثي ثألٔٛثً ٠نا

 .ثبنخٍشٌخ وانشُّمبدٌخ وانبسطٍخوجْ، ـئْ ثإلْٔجْ ثٌٍُّْ أفك دٗ الٔضّجةٗ ألِز مٚش 

هثع  أْ ثٌضؾٌدز ثٌؽٌد١ز ِع ثألٔٛثً لو ثّضٕفيس هًٚ٘ج، ٚثٔىٖفش أعطجدٙج، ٚٙاجً ثٌفىاٌ ثٌؽٌداٟ ِاج دا١ٓ -

إٌٝ ثٌٕمو
8

 ّٚجع إٌٝ ثٌنٌٚػ ِٓ ١ٝك ثٌعمال١ٔز ثألهثص١ز إٌٝ ثٌعمال١ٔز ثٌضٛث١ٍٙز  ٘جدٌِجُ(؛ 

أْ ثٌفىااٌ ثٌااو٠ٕٟ عااجه ِاآ ؽو٠ااو ٌاا١عٍٓ، ـااٟ ثٌفىااٌ ثٌؽٌدااٟ ثٌّعجٙااٌ، عاآ ؽااوٚثٖ ٚعاآ ثٌعجلذااز ثٌنجّااتز  -

الّضذعجهٖ ِٓ هٚثةٌ ثٌق١جر؛
9
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ز ٔاجد١ٍْٛ( صقاٛي ثعضمو، ِٓ ؼ١ٌ أْ أعوَ ه١ٌال، أْ ثٌؽٌح لو لطع إٔٛثٟج ٠ٍٟٛز ـٟ صعجٍِٗ ِع ثٌعجٌُ ثإلّالِٟ، ـذعو ٌِفٍز صع١ُّ ِىضْذجس ثٌض٠ٌٕٛ  فٍّ -

الّضعّجً، ٚعٕو ٔٙج٠ز ثٌقٌح ثٌذجًهر ظٙاٌ ؼاٌح ؽو٠او ٠ٌ٠او أْ ٠ّٕاو ثٌعاجٌُ صقاش ِْاّٝ ثٌؽٌح إٌٝ ثٌضٌّوَ فٛي ٔفْٗ  ثٌضٌّوَ ثٌؽٌدٟ(، ؽجءس ٌِفٍز ث

؛ ٌماو فٚاٍش، ـاٟ ثٌعٌّٛز ثٌضٟ ٟ٘ ـٟ فم١مضٙج ١ّٕ٘ز ؛ ٌٚعً ثٌعٌّٛز ث١ٌَٛ ـٟ ِٕعطاؿ ؽو٠او أمايس صماٌ ـ١اٗ دجٌضعوه٠از ثٌغمجـ١از ٚصٌثؽاع ِٛلفٙاج ِآ ثإلّاالَ 

ًٚؼذضٗ آٔيثن ـٟ ِّٟ ث٠ٌٛٙاز ِٚقاٛ أعٌ٘اج، إٌاٝ ٍِآ ثٌعٌّٛاز ثٌٖاّٛال١ٔز دجعضذجً٘اج ١ّٕ٘از، ٔسِاً أْ ِٖاٌٚع  صمو٠ٌٔج ثٌّضٛثٝع، ٔمٍز ِٓ ٍِٓ ثالّضعّجً

 ٌٞ ٟٚ٘ ِج أٝقٝ ثٌىْٛ ١ْ٠ٌ ٔقٖٛ.عٌّٛز صعجًـ١ز صٕذع ِٓ ثالعضٌثؾ دجٌضعوه٠ز ثٌغمجـ١ز ٚثالمضالؾ ثٌفى

مٍف١ز ثٌٕمو٠ز ثٌؾو٠ور، ٚثٔضٙش دجٌضم٠ُٛ ٚثٌوعٛر إٌٝ واْٛ ثألٔاٛثً ِاج صاَثي لجدٍاز ٌالوضّاجي ً٘ٛوٙج٠ٌّ ٚآهًٚٔٛ، ِٓ  وً ِٓ ٚلو ثٔطٍش ٌٕثًر ٔمو ثألٔٛثً ِع

 ِع ٘جدٌ ِجُ؛ ٠ٌثؽع:
8
- Horkheimer et Adorno, Dialectic of Enlightenment, Edited by Gunzelil Schmid.  

 ٚدنالـّٙج ثعضذٌ ٘جدٌِجُ أْ ثٌقوثعز ٌِٖٚع ؼ١ٌ ِىضًّ، ثٔكٌ:

Habermas,Jürgen, Le discours philosophique de la modernité.Ed. Gallimard,2011 

 ٌٚعً ٘يث ِج فوث دؾ١ً و١ذً إٌٝ ثعضذجً عٛهر ثٌو٠ٓ دّغجدز ثٔضمجَ هللا:



 

  

 

أْ ثٌٕمو -
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ِّّْز ثألّجُ ٌّج وجْ ٠م  ض١ٞٗ ّؤثي ثألٔٛثً؛ ٌٚيٌه، ـمو ٠مٛه ٌٟؿ ّؤثي ثألٔٛثً إٌٝ وجْ ٘ٛ ثٌ

صؾو٠و ـّٕٙج ٌٍو٠ٓ ٌٚإلْٔجْ ٌٍٚضج٠ًل، ٟٚ٘ ِٛٝٛعجس ٌٟفضٙج ثٌقوثعز ثٌؽٌد١ز وضطذ١ك ٌْؤثي ثألٔٛثً، ٚعٍٝ 

 ثٌّفىٌ ثٌٍُّْ أْ ٠ذٌٍ م١ٙٛٚز ِمجًدضٗ ثٌٕمو٠ز ٌٙيٖ ثٌّفِٙٛجس؛ 

ٛثح ثٌؽٌداٟ عآ ّاؤثي ثألٔاٛثً، ٠ٚقضاجػ ثألِاٌ ٌقوثعاز إّاال١ِز أْ ثٌعمال١ٔز وجٔش ٟ٘ ثٌطاجدع ثٌعاجَ ٌٍؾا -

 .انؼقالٍَخ انًآنٍخأٚ  ربسٍغ انؼقم انًقبطذيصٕطٍك ِٓ 

ه ثٌفُٙاَٛ، ٚوجٔاش ثإلؽجداجس صضعاّوه ٚصضؾاّوه دقْاخ ٘ايٖ ثٌفٙاَٛ، ـاال ّاذ١ً إٌاٝ  ٌّٚج وجْ ثٌْؤثي ٠ضؾاوله دضؾاو 

ً ٘يث ثٌْؤثي أٚ ىثن وٍل  ٌِّ اش دضٕجٌٚاٗ ِآ ؽو٠او؛ ثهعجء وْٛ ثإلْٔج١ٔز صى ّل اج ٘ ّج ٌٟفضٗ، ٚال أٔٙاج صاوِٓ ع١ٍاٗ وٍّل

ًِّ ٌٟؿ ؽو٠و ٚإْ وجْ ٌٟفج ٌْؤثي ص١ٍو.  ألْ ثٌفجةور صذمٝ ٌِؽٛر ِٓ و

١ٌِٚ ٠نفٝ عٍٝ ىٞ د١ٌٚر أْ ثٌّفى٠ٌٓ ثٌؽٌد١١ٓ أٔفُْٙ لو أؽجدٛث عٓ ّؤثي ثألٔٛثً ٚثمضٍفاش إؽجداجصُٙ، 

ٌايٌه، ٙاًٛث ٚإٔاىجال ِآ ثألؽٛداز صٌصّذاش عٕٙاج أٔاٛثً أٌّج١ٔاز ٚأماٌٜ  ٌُٚ ٠ىٓ دوعج ِٓ ثألٌِ أْ ٔؾو، ٔض١ؾاز

ًّ ِٕٙااج دطااجٌع مااجٗ؛ ـااال ٝاا١ٌ إْ ؽااجء  -ـٌْٔاا١ز ٚأمااٌٜ أٔؽٍااٛ ّىْاا١ٔٛز  د٠ٌطج١ٔااز ٚأ٠ٌِى١ااز(، ثٔطذعااش واا

ثٌْؤثي ثإلّالِٟ ِضسمٌث،
11

 ١ٌىْٛ ّؤثال ٕج٘وث ِٖٚٙٛهث. 

ثفوث ٚٚف١وث، ثعضمو ِعٗ ثٌذعٜ أٔٗ لجه إٌٝ ِٛلؿ ٌمو ٕجع ٚىثع أْ ثٌؾٛثح عٓ ّؤثي ثألٔٛثً وجْ ؽٛثدج ٚ

، ٍٚعاُ ِعاٗ ثٌعٍّاج١ْٔٛ أْ ثٌاو٠ٓ لاو ثْٔاقخ يشوقب ػٍ انذًٌٍثه٠ىجٌٟ، ثمضٌَش ـ١ٗ ثٌقوثعز ثٌؽٌد١ز ـٟ وٛٔٙج 

ِآ ِؾاجالس ثٌق١ااجر ثالؽضّجع١از ٚث١ٌْجّاا١ز، ٚثٔاَٜٚ ١ٌمذااع ـاٟ أٝا١ك ٍث٠ٚااز ِآ ثٌق١ااجر ثٌٖنٚا١ز؛ ٚثٌقااك  أْ 

خاألصيُخ انحذٌث
 

يوشو   ٚـاٟسكوغ انزسوحٍش ػوٍ انؼوبنى  صؾٍلاٝ ِكٌٙ٘اج ثٌماٛٞ ـاٟ َقهوخٔؾقش دجٌفعً ـٟ صس١ِٓ 

اقٌ ٚثٌؽ١اخ، ٌىاٟ ٠ٕضّاٟ ثإلْٔاجْ ثٌؽٌداٟ ثٔضّاجء سبكش ػٍ انذٌٍت  ِّْ ًّ أعٌ ِٓ آعاجً ثٌ ـٖىٍش ديٌه ٌقكز أـٛي و

٘و ِٓ ٚثلع ثٌضج٠ًل ثٌؽٌدٟ ص١ٖخ ١ٍِٕج ٚه٠ٛ١ٔج ٌٍعجٌُ، ٚثٌقك  أْ ٘يث ثٌضع١ُّ ال ٠ٍُْ ِٓ ثالعضٌثٛ ٌٛؽٛه ٕٛث

 ْٔذ١ضٗ.

                                                                                                                                                                                              
Gilles Kepel, Revanche de Dieu, édition du Seuil, 1991 

9
ـ٠ٌٚااو ثٌاايٞ ثعضذااٌ ثٌااو٠ٓ موعااز ؽّجع١ااز، ِٚااجًوِ ثٌاايٞ عااول ثٌااو٠ٓ أـ١ااْٛ ـٙااٛ ٠ااٌٜ أْ عااٛهر ثٌااو٠ٓ لااو ؽااجءس ٌضٌثؽااع ِٛثلااؿ دجصااش ِضؾااجٍٚر ٌىااً ِاآ  -

ٌٍَٕعااز ثٌٖاعٛح، َٚٔعاز ٔضٖااٗ ثٌمجٝا١ز دّااٛس ثإلٌاٗ؛ ٌمااو ثٔمٍاخ ثٌٛٝااع ٚٙأٌج ٖٔااٙو ِاٛس ثٌَٕعاز ثإلٌقجه٠ااز ثٌايٞ عذااٌ عٕاٗ ـ١ٍ١ااخ ١ّٔاٛ دااجٌّٛس ثٌؾ١ّاً 

 :ثإلٌقجه٠ز ثٌّعجٌٙر

Philippe Nemo, La belle mort de l athéisme moderne, PUF.2012 
10

- Michel Foucault, « Qu’ est-ce la critique [Critique Aufklarung] », c. r.de la séance du 27 Lai 1978. Bulletin de la 

société française de philosophie, t.LXXXIV, Paris ,A.Colin, 1990, p.35-   
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ا ي ٚٝع أّضجىٞ ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ صم١ّْج ٘جةال  - ٚؽعاً ثٌْاؤثي عٍاٝ عالعاز أٝاٌح: ثٌْاؤثي ثٌفاجف٘  questionnementٌٍْؤثي ًثعاٝ ـ١اٗ صطاًٛ ثٌضِّْ

ٙاج ـاٟ ثٌَٕعاز ٚ٘ٛ ثٌْؤثي ثٌّج٘ٛٞ ثٌيٞ ٕىً مٍف١ز ث١ٌّضجـ٠َمج ثٌؽٌد١ز ثدضوثء ِٓ ثٌْؤثي ثٌْامٌثٟٟ، ٚثٌْاؤثي ثٌٕجلاو ٚ٘اٛ ّاؤثي ثألٔاٛثً وّاج صؾْاو مٚٛ

 ي ٚ٘ٛ ثٌْؤثي ثٌيٞ ٠نض٘ دٗ ثٌّفىٌ ثٌٍُّْ، ثٔكٌ:ثٌٕمو٠ز عٕو وج٠ٔ ٚثٌْؤثي ثٌّْتٛ



 

  

 

ز ِٓ ٙوق ِج ٔولع١ٗ، ٔوعٖٛ إٌٝ ثإلِعجْ ـٟ ٘يث ثٌٕ٘ ثٌيٞ  ٠ُذاٌٍ ـ١اٗ ٚفضٝ ٔؾعً ثٌمجًا ثٌٍُّْ عٍٝ د١ِّٕ

ّْجّز ـاٟ واً ِآ ـٌْٔاج ٚد٠ٌطج١ٔاج ٚأ٠ٌِىاج،  وجصذٗ ثٌفٌق ثٌىذ١ٌ د١ٓ ثٌطٌّق ثٌض٠ٌ٠ٕٛز ثٌضٟ ٍّىٙج ثٌّفىٌْٚ ٚثٌ

 ٚثمضالؾ ثإلؽجدجس عٓ ّؤثي ثألٔٛثً:ف١ظ صذ١ّٓ صٕٛع 

اطوالاب نوى ٌحوبسة يوٍ أجوم دٌوٍ أكثوش اوجْ ثٌض٠ٌٕٛ ثٌفٌْٟٔ، ِٓ ٔجف١از ِاج، إٙاالفج صاسمٌ عآ ِٛعاوٖ، 

. ـذجُّ ثٌعمً أٙوً ـاٌٛض١ٌ إعالٔاٗ ثٌٖا١ٌٙ ثٌقاٌح انؼقم ، دً ِٓ أؽً ٍّطز أوغٌ ّّٛث ٚٔمجء، ٟ٘سًبا وَقب 

١ِِّْ(، ٚلوَ ١ِِّْ ثٌْاجدكا؛ ِٚاع ىٌاه،  ٝو ثٌى١ْٕز  ثّقمٛث ثٌِن ه٠وًٚ ثلضٌثفج ادنٕك ثٌٍّه ثٌْجدك دسفٖجء ثٌمِ

واٍو  نوى ٌكوٍ ، نى ٌكوٍ نهؼقوم هوزا انوذوس انجوبسع ٌُ ٠ىٓ ٘يث ٘ٛ ثٌض٠ٌٕٛ وّج ظٌٙ ـٟ د٠ٌطج١ٔج أٚ أ٠ٌِىج، ف١ظ

ا٠ٌٛثْ ثٌذ٠ٌطاجانذٌٍت يٍ اٍ  اَ  ػقٍذحت أو يٍ اٍ  اَ  يئسسخت انؼذو األسًى ٟٔ ٚثأل٠ٌِىاٟ . ٌمو واجْ ثٌضٕل

نووى ٌكووٍ هُووبك َووضاع ثووٍٍ انحكبيووخ انًذٍَووخ ِضْااجِق١ٓ، ِْٕٚااؾ١ّٓ ِااع صٖااى١ٍز ٚثّااعز ِاآ ثإل٠ّااجْ ٚثٌىفااٌ. 

ٌٌٚؾ عجِز ثٌٕجُ، ٚصم١ُّْٙ، ٚإعاجًر ثٌّجٝاٟ ٝاو ثٌقجٝاٌ، ِٚٛثؽٙاز وانسهطبد انذٌٍُخ كً هزٌٍ انجهذٌٍ 

. عٍاٝ ثٌعىاِ واجْ صٕاٛع انؼقوم وانوذٌٍ ّاو٘ج دا١ٓثٌعجٟفز ثٌّْضـ١ٌٕر دجٌوّجص١ٌ ثٌٌؽع١از، ٚمٍاك ـؾاٛر ال ٠ّىآ 

ثٌطٛثةاااؿ ثٌو١ٕ٠اااز ٔفْاااٙج صسو١اااوث ٌٍق٠ٌاااز، ٚواااجْ، ـاااٟ ثألؼٍاااخ، أهثر ٌإلٙاااالؿ ثالؽضّاااجعٟ، ٚوااايٌه ٌٍناااالٗ 

ثٌٌٚفٟا
12

 

ٌٚااٛ ٕااتٕج أْ ٔذاا١ِّٓ أْ ثٌّفىاا٠ٌٓ ٚثٌّغمفاا١ٓ، ّااٛثء ِاإُٙ ثٌعااٌح ثٌّٕذٙاا٠ٌٓ دجٌقوثعااز ثٌؽٌد١ااز أٚ ثٌّْاا١ٍّٓ 

، ٠ىفٟ أْ ٔمؿ عٕاو ِفٙاَٛ كهى ٌسجق ػُذهى انزُبٌُش انزغٍٍش  دجصج لو ّمطٛث ـٟ ٘يث ثٌضع١ُّ،  ثٌٌثـ١ٞٓ ٌٙج ًـٞج

، ٚ٘ااٟ صٌؽّااز ؼ١ااٌ ِٛـلمااز؛ ـفااٟ ثٌٛلااش ثٌاايٞ ٠مضااٌْ ـ١ااٗ ثإلٙااالؿ ـااٟ ’’إٙااالؿ‘‘ٚلااو صااٌؽُ إٌااٝ ثٌعٌد١ااز دااـ

ؿ ثٌاو٠ٕٟ ـاٟ أٌّج١ٔاج لاو ، ف١ظ ال ٠ؽجهً ثإلٙالؿ عّك ثٌاو٠ٓ، ٔؾاو أْ ثإلٙاالاناسبدثٌٌّؽع١ز ثإلّال١ِز دٌـع 

؛ ٚـٞال عٓ ىٌه، ـئْ ثإلٙالؿ ثٌاو٠ٕٟ ظاً ٠ٖاىً صم٠ٌذاج صؾٌداز أٌّج١ٔاز كبسو( -رشكٍم )سي-اػبدحثصني ِعٕٝ 

روووبسٌخً ثوووٍٍ األَوووباس مجٙاااز: ٕاااٙوس أٌّج١ٔاااج ثإلٙاااالؿ ثٌاااو٠ٕٟ، ٕٚاااٙوس ـٌْٔاااج ثٌغاااًٛر؛ ٚفٚاااً صىجِاااً 

؛ ـااال ِقاا١٘ ٌٍّفىااٌ ثٌّْااٍُ ِاآ أْ ١ّ٠ّااَ داا١ٓ زغٍٍووشكووبَظ( واألَووباس انثبسٌووخ وسووجق انزُووبٌش ان-انُقذٌووخ)نبثش

ثٌضؾااٌدض١ٓ، ِٚاآ ٕااسْ ٘اايث ثٌض١١ّااَ أْ ٠ْااجعوٖ ـااٟ دٍااًٛر ؽٛثدااٗ، ـ١ْااضٍُٙ ثٌضؾٌدااز ثألٌّج١ٔااز ٌىٛٔٙااج ألااٌح ِاآ 

 :األنًبٌ قذ اخزبسوا أٌ ٌاكشوا كً َطب  ويُطق انذٌٌٍِؽع١ضٗ ثٌو١ٕ٠ز؛ ىٌه أْ 

اإىث وااجْ ثٌضعااجًٛ داا١ٓ ثألٔااٛثً ٚثٌىٕٙااٛس لااو ثٕااضؽً دعّااك، ّااٛثء ـااٟ ثألٔااٛثً ثألٌّج١ٔااز أٚ ـااٟ ثألٔااٛثً 

قطٍؼوخ دٌٍُوخ ثٌف١ٌْٔز، ـئْ ثٌغاًٛر ثٌفٌْٔا١ز لاو أٝاقش عٍاٝ ِمٌداز، ـاٟ ثٌقماً ثألٌّاجٟٔ، ِآ لط١عاز أماٌٜ، 

 رحبٌوم ٠ٕٟ ]إعجهر صٖى١ً أٚ عوٌش ـٟ ص٠ٍٛع عٕجٌٙ ثٌعٕجٌٙ: أٞ عٕجٌٙ ثإلٙالؿ ثٌو’ أٌّجٟٔ‘ٚىثس ٟجدع 

، ـماو فاٛي ثإلٙاالؿ ثٌاو٠ٕٟ ]إعاجهر ثٌضٖاى١ًع دجٌفعاً ما٠ ثٌٛعذاز دا١ٓ ثٌقوثعاز داخم انذٌٍ َاسو ٚأؽٌس لط١عز 
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، صٌؽّاز ِقّاٛه ّا١و أفّاو، ٍّْاٍز عاجٌُ ثٌّعٌـاز، انطش  انى انحذاثخ: انزُوبٌش انجشٌطوبًَ وانزُوبٌش اناشَسوً وانزُوبٌش األيشٌكوًؼ١ٌصٌٚه ١ٍّ٘فجًح،  -
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ٚثٌعجٌُ ثٌمو٠ُ، ٚإىث ِج ظٍش صّْاه دئِىج١ٔاز ِفضٛفاز ٌضنٚا١٘ ثٌعاجٌُ ثٌّعجٙاٌ دٛٙافٗ عجٌّاج َعٍّج١ٔاج  ه٠ٛ١ٔاج 

ٌعٍّج١ٔز: ٙجً ثٌعجٌُ ثٌّعجٌٙ ألً صقًٌث ِٓ ث١ٌّْق١ز، ِّج ٙجً ع١ٍٗ عاجٌُ ١ٍِٕٚج( ـعوٌش دٙيٖ ثٌٛعذز ِعٕٝ ث

ٍَّْٕزا. َعـ ُّ ث١ٌّْق١ز ثٌ
13

 

ٕٚ٘جن ِٓ ٠ي٘خ إٌٝ فوِّ ثٌمٛي دسْ ثألٔٛثً لو أهس إٌٝ ثْٔقجح وٍٟ ٌٍو٠ٓ، ٌٚىٓ، و١ؿ ٔفٌْ عٛهصاٗ ث١ٌاَٛ 

ً دا١ٓ واً ِآ ه٠ٌ٠اوث ٚـاجص١ّٛ ًًٚٚصاٟ إٌٝ فٍمز ثٌٕمجٓ ثٌعجٌٟ دا١ٓ وذاجً ثٌفالّافز  ٠قٞأٌٟ ثٌٕماجٓ ثٌايٞ هث

 ٚؼ١ٌُ٘( أال صعو ٘يٖ ثٌٌؽعٝ ه١ٌال عٍٝ ِىجٔز ثٌو٠ٓ ٚثٌقجؽز إٌٝ ثٌضذ١ٌٚ ثٌو٠ٕٟ.

ؽعٝ ثٌو٠ٓ ـٟ ثٌفىاٌ ِاج دعاو ًُ ألَوباس ػهوى اسوٍؼًم انجوباة اإلسواليً ػوٍ سوئال  ثٌقاوثعٟ ثٌؽٌداٟ، -أِجَ 

ٌاُ ٠ؽ١اخ صّجِاج ِآ أـاك ثإلْٔاجْ وّاج ٘اٛ فاجي  ، وّاج ّا١ذٌٍ أٔاٗرخهٍض انغشة يٍ ػقذر  انًبسوثخ يٍ انذٌٍ

ثٌو٠ٓ ث١ٌّْقٟ ٚث١ٌٙٛهٞ ـٟ ثٌّؾضّعجس ثٌؽٌد١ز ثٌالةى١از ِٕٙاج عٍاٝ ٚؽاٗ ثٌنٚاٛٗ، ٚصؾاوً ثإلٕاجًر إٌاٝ أْ 

 ثٌؽٌح أمي ٠ْضنوَ ثٌو٠ٓ ـٟ ثٌَّث٠وثس عٍٝ ٙع١و ثٌٌٚثع ثٌوٌٟٚ.

ؽعااٝ، ٠ٖٚااٙو عٍااٝ ىٌااه ثٌطااٌؿ ثٌااو٠ٕٟ ـااٟ ثٌقااٌثن  ِاآ ثٌّالفااع أْ ثإلّااالَ ٠ٖااىً ثّااضغٕجءث  ٌ ِاآ ٘اايٖ ثٌ

 انجوذال اوبل انجوذاام انسٍبسوٍخ انوىثٌعٌدٟ ثٌّعٌٚؾ دجٌٌد١ع ثٌعٌدٟ، ف١اظ ٌاُ ٠ْاضذعو ّاؤثي ثٌاو٠ٓ ِآ هثةاٌر 

ؽجٔخ؛ ـمو ٙجً ثٌو٠ٓ ٠ٖىً ٠ِٛج عٓ ٠َٛ ٚثلعج ِضقو٠ج ِٚضؾوهث ٠ضعجًِ ٠ٚضفجعً ِع ثٌم١ُ ثٌى١ٔٛز هْٚ أْ ٠ٍؽ١ٙج 

 ثٚ صٍؽ١ٗ ال ِٓ ف١ظ ثٌٕؾجعز ٚي ِٓ فٟ ثٌّٕفعز.

٠اايوٌ أْ عااٛهر ثٌااو٠ٓ ـااٟ ثٌفىااٌ ثٌؽٌدااٟ ّااذمضٙج إٔااىجي ِاآ ثٌضااٛق إٌااٝ ثٌااو٠ٓ، ؽااجءس ـااٟ ٕااىً ثّااضذوثالس 

ٌو٠جٔجس ؽٌهصٗ ِٓ أـك ثٌضعجٌٟ ٚثٌؽ١خ ٌضٌٕ٘ٗ دسـك ثٌّقج٠غز، ٠ٚيوٌ أ٠ٞج ثْ ثٌيٞ ُوضاخ أْ ٠ُٖاىً ثٌطاجدع ثٌعاجَ 

ٌؽٌدٟ ٘ٛ ثٌطجدع ثٌاله٠ٕٟ ِع أْ وغ١ٌث ِٓ ثٌضؾجًح ثٌض٠ٌ٠ٕٛز ـٟ ثٌؽٌح ٔفْاٗ، ظٍاش صضعاجٟٝ ٚثٌذجًٍ ٌٍض٠ٌٕٛ ث

 .اناضب  انؼًبيً ٠ضعجٌٝ عٓ ِقج٠غز كضب  سواٍبِع ثٌو٠ٓ ٚصعضذٌٖ 

ٍِّٔ ـٟ ثٌفىٌ ثٌعٍّجٟٔ ٔفْٗ ٘يث ثٌَٕٚع إٌٝ صؾ٠ٌو ثٌاو٠ٓ، ٚ٘اٛ ٕ٘اج ثٌاو٠ٓ ثٌّْا١قٟ، صاجًر دضن١ٍٚاٗ ِآ 

دطٗ دّطٍك ـٍْفٟ صضؾٍٝ ـ١ٗ ـىٌر ثٌٌٚؿ ـٟ ثٌٛثلع ثٌفعٍٟ  ١٘ؽً( أٚ صضّغاً ـاٟ ه٠آ ٟذ١عاٟ ثٌّطٍك ثٌؽ١ذٟ ًٚ

أٚ ال٘ااٛس ٟذ١عااٟ  ١٘ااَٛ( أٚ ه٠اآ ـطااٌٞ ٠عضمااو ـ١ااٗ ثألـااٌثه أٔااٗ دئِىجٔااٗ صقم١ااك ّااعجهر دجٌٕؾااجر ثألًٝاا١ز ال 

 دجٌنالٗ ث١ٌّْقٟ  ثٌو٠ٓ ثٌّؤٟ عٕو ًّٚٛ(.

أـمٙج ثٌمطع ِع ثٌضّْق١ٌ ٚثٌاو٠ٓ، ًٚثؽعاش صطاًٛ ثٌفىاٌ ثٌذٖاٌٞ  ٌّٚج وجٔش ثٌقوثعز دسٔٛثً٘ج لو ًّّش ـٟ

ثٌيٞ ٌِ ِٓ أٟٛثً عالعز: ًٟٛ ثألّطًٛر، ًٟٛ ثٌال٘ٛس ٚث١ٌّضجـ٠َ١مج، عُ صٛػ دطًٛ ثٌٛٝع١ز ١ٌٕٞاؼ ثٌفىاٌ 
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 أْ ٠ْضف١و ثٌّفىٌ ثٌٍُّْ ِٓ ٘يث ثٌٛٝع ١ٌٕضذٗ إٌٝ وْٛ ثٌو٠ٓ ٌُ ٠عك ثٌقوثعز دموً ِج ّجُ٘ إ٠ؾجد١ج ـٟ دًٍٛصٙج؛ ٠ٌثؽع: ٠ٕذؽٟ -

Jean-claude Monod ; La querelle de la sécularisation de Hegel a Blumenberg Librairie Philosophique J. Vrin 2002, p 

   



 

  

 

٠ٚنٌػ ِٓ أـك ثٌؽ١خ ٠ٚضٍّه ثٌىْٛ دجٌعٍُ ٠ٚض١ْو عٍٝ ٘يث ثٌىْٛ ـٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز ثٌٛٝع١ز  وٛٔش(، ـئْ ًـع 

و٠ٓ ًٚـع ثألّطٌر ٚثٌضنٍ٘ ِٓ ثٌضْق١ٌ ٚثٌضفى١ٌ ث١ٌّضجـ٠َ١مٟ لو أعطٝ ثٌّٖاٌٚع١ز ٌّاج أٍٟاك ع١ٍاٗ وٛٔاش ثٌ

 ثٌو٠ٓ ثٌٛٝعٟ.

إىث صسٍِٕج ٘يٖ ثٌٌّفٍز ِٓ ثٌفىٌ ثٌؽٌدٟ ثٌضٟ ٌُ ٠ضنٍ٘ ـ١ٙج دٚاًٛر ِطٍماز ِآ ثٌاو٠ٓ، ـئٕٔاج ّإؾو أٙاوثء 

ف١ظ ِج وجْ فضٝ انذٌٍ هب جبهش اإلَسبٌت ـ١ْضذ١ٓ ٌٕج أْ  عٕو وج٠ٔ(، ثذٌٍ انؼقمثٌعم١ور ًٚٚفٙج  ٠يؤٌِّج ٘يث 

ف١ٓ ٠ضناي ثإلْٔاجْ إٌٙاج ؽو٠اوث ٠ٍقاو إ١ٌاٗ ـاٟ ٙاًٛر ثٌّاجهر أٚ ثٌضاج٠ًل ٚفضاٝ فا١ٓ ٠عضذاٌ أْ ثٌٚاٌثع ثألٙاٍٟ 

ٌٙثع ِجهٞ، ـ١وعٛ إٌٝ صن١ٍ٘ ثإلْٔج١ٔز ِآ ثالّاضؽالي وّاج ٘اٛ فاجي ثإل٠او٠ٌٛٛؽ١ج ثٌّجًوْا١ز، ـئٕٔاج ٔؾاو أْ 

 ْٗ، ٌُ ٠ضنٍ٘ و١ٍز ِٓ ـىٌر ثٌنالٗ أٚ ثٌٕؾجر ثٌضٟ ؽجءس دٙج ثٌٌه٠ز ث١ٌّْق١ز.ِجًوِ ٔف

 -، ٟٚ٘ ٚإْ وجٔش عٛهر صٚوق عٍاٝ ثٌفىاٌ ثٌؽٌداٟ ػبدح انذٌٌٍٚٙيث ٌٓ ٔؾجًٞ ِج أمي ١ٖ٠ع ٠ٚي٠ع فٛي 

جء ثإلْٔاجْ ـىجْ ٔع١ٗ ٌإلٌٗ دٌ٘جٔج عٍٝ ٕميبد اإلَسبٌ ، عُ دعو ىٌه عٓ يبد اإلن ثٌيٞ أعٍٓ، ِٕي ١ٔضٖٗ، عٓ 

ـئٔٙاج ال صٚاوق عٍاٝ ثإلّاالَ،  - ِٓ ؼ١ٌ ه٠جْ  دجّىجي(، ٚوجْ صسد١ٕٗ ٌإلْٔجْ عٕٛثٔج الٔضمجَ ثإلٌٗ  ـ١ٍ١خ ١ّٔٛ(

 ألٔٗ ٌُ ٠َِؽخ، ٚإّٔج ُؼـ١ِّخ دئًثهر ثٌمٛر ثٌّضقىّز ٔض١ؾز ث١ٌّٕٙز ثٌؽٌد١ز إدجْ ثالّضعّجً ٚدعوٖ.

س عٍاٝ ٔفْاٗ ـٌٙاز إعاجهر ٟاٌؿ ّاؤثي ثألٔاٛثً ـٙاً دئِىجٔاٗ، ث١ٌاَٛ، أْ  ٛل إىث ٌُ ٠ىٓ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ لاو ـا

ًِّ ثٌقٌثن ثٌفىٌٞ ٚث١ٌْجّٟ ـٟ ثٌعاجٌُ ثٌعٌداٟ ثٌايٞ ٌٟفاش  ٠ٌثؽع ِٛلفٗ ِٓ ثٌقوثعز ثٌؽٌد١ز، مٚٛٙج ـٟ ظ

 ـ١ٗ، ِٓ ؽو٠و ٚدقولر ألٜٛ، ِْسٌز ثٌو٠ٓ ٚثٌض٠ٌٕٛ؟

غ، ـٟ ٔكٌٔج، إعجهر ٌٟؿ ّؤثي ثألٔٛثً ـٟ ١ّّجق ثٌفىاٌ ثإلّاالِٟ  ٌمو أدو٠ٕج ؽٍّز ِّٛ ؼجس ثٌضٟ صْ ِّٛ ِٓ ثٌّْ

ؼجس صٞاافٟ ثٌّٖااٌٚع١ز عٍااٝ ثٌْااؤثي ِّٛ ثٌّعجٙااٌ، ٚ٘ااٟ ِْاا
14

ااٌث ِضٖااذِّعج دااجٌٕكٌ  ؛ ٌٚاايٌه، ١ّْااضٍََ ثألِااٌ صفى 

٠ٓ عٍٝ ٔقٛ ٠ٖذٗ صٍُْل ثٌفىٌ ثٌفٍْفٟ  ثألٌّجٟٔ، وّج ٘اٛ ثٌقاجي عٍاٝ ثٌنٚاٛٗ ثٌفٍْفٟ، ٠ىْٛ لو صٍُْل ًٚؿ ثٌوِّ

ِااع ١٘ؽااً ِاآ دعااو وااج٠ٔ
15

ثٌااو٠ٕٟ ِااجًصٓ ٌااٛعٌ إٌااٝ إلجِضٙااج داا١ٓ ثٌااّو٠ٓ  ’انًظووه ‘، ٌفىااٌر ثٌّٚااجٌقز ثٌضااٟ هعااج 

ٚثٌعجٌُ.
16
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ِْسٌز ٌِٖٚع١ز ثألٍِٕز ثٌقو٠غز ف١ظ ٌٟؿ إٕىجي ثٌّعٕٝ ثٌيٞ أٝفضٗ ثألٍِٕاز ثٌقو٠غاز عٍاٝ ثٌضاج٠ًل، ٚ٘اٛ ٠ضقاوه ـاٟ ثٌعٍّٕاز أٚ  صٕجٚي ٘جَٔ دٍِٕٛذ١ٌغ -

 ٌٍعجٌُ،ثٌول١ٕٔز؛ ٚ ٘يث ثإلٕىجي ٘ٛ ِج ٠ٕذؽٟ أْ ٠ؾ١خ عٕٗ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ: د١جْ عىِ ىٌه أٞ إعذجس ٌِٖٚع١ز ثٌو٠ٓ ٚأ١ّ٘ز ثٌضذ١ٌٚ ثإلّالِٟ 

Cf.Hans Blumenberg, Die Legitimitat der Neuzeit, Francfort, Surhcamp,1966.Trad.fr. La légitimité des temps 

modernes, Gallimard 
15

ِٞاّْٛ  ِع وج٠ٔ، ـٟ وضجدٗ ثٌو٠ٓ ـٟ فوٚه ثٌعمً ثٌذ٠١ْ، ١ّقٚاً ثٌاٌد٠ دى١ف١از ِقىّاز دا١ٓ ثٌعماً ٚثٌاو٠ٓ، ٚدا١ٓ ثٌاٛفٟ ٚثالّاضمال١ٌز؛ ٚ٘ىايث ّا١ؽوٚ -

ث١ٌّْق١ز لو ٕنٚضٗ،  وجٔشثٌٛفٟ ِؾٌه صّغ١ً صج٠ًنٟ د٠١ْ 
ٚ

أِج ِّْٞٛ ثٌعمً، ؾ
١ّضقٛي

إٌٝ ثألمالل١ز  ٚ٘اٟ صمضاٌْ دجٌعماً ثٌعٍّاٟ(؛ ٚ٘ىايث ّاضٕضٟٙ دٕاج  

مجداش ثألٔاٛثً إٌاٝ فاوٚه ثٌعمال١ٔز ثٌىجٔط١ز إٌٝ ِي٘خ ١ِْقٟ ِٓ ؼ١ٌ ١ِْـ. ٚأِج ِع ١٘ؽً، ـٍُ ٠عو ثألٌِ ٠ضطٍخ ثٌضٛـ١ك د١ٓ ثٌعمً ٚثٌىضجح ثٌّماوُ ثٌايٞ 

 ٙجً ٠ضعٍك دسْ ٠ضقًّ ـىٌ ثألٔٛثً صسًِ ثٌق١جر عٍٝ فم١مضٙج؛ ٚ٘ىيث، ٌُ صضٕجلٜ ثألٔٛثً، ـٟ ثٌفىٌ ث١ٌٙؽٍٟ، ِع ثٌو٠ٓ. ـٟ صقم١مٗ، دموً ِج 1800



 

  

 

ِٚع ىٌه، ـٍٓ ٠ضٛلؿ ثألٌِ عٍاٝ ثّاضٍٙجَ ّاجىػ ٌٍضؾٌداز ثألٌّج١ٔاز ـاٟ ؽٛثدٙاج عآ ّاؤثي ثألٔاٛثً دماوً ِاج 

٘يث ثٌٕقٛ: و١اؿ ٔضٛؽاٗ ـاٟ ـىٌٔاج، ٚو١اؿ ٔٙضاوٞ إٌاٝ ؽٛثدٕاج، ف١اظ ال ٠ضعٍاك ثألِاٌ ١ّمضٟٞ أْ ٔضْجءي عٍٝ 

ٌِ.  اهزذا  طُبػًدّؾٌه   وّٓ ٠ٙضوٞ دجٌذٍٛٙز، أٚ وقجي ثٌّالؿ ثٌيٞ ٠ٙضوٞ دجٌٕؾُ، ٚ٘ٛ ـٟ عٌٛ ثٌذق

ٔااٛثً ٌاآ ٠فٍااـ ثٌّفىااٌ ثٌّْااٍُ إْ ٌااُ ٠ْااضٛعخ ـااٟ صؾٌدضااٗ ثٌٌٚف١ااز ثإلّااال١ِز ثٌنٍف١ااز ثٌعمو٠ااز ٚثٌفى٠ٌااز ٌأ

١ٌنضفاٟ  انزُوبهًت، ٚفٚاٌس ٚؽاٛهٖ ـاٟ رجشٌوذ اناوشد يوٍ اإلَسوبٌثٌؽٌد١ز ٌّٚ الصٙج ثٌق١ٌْر ثٌضٟ ثٔضٙاش إٌاٝ 

 ٚىٌه ـٟ إٟجً ثٌق٠ٌز ٚثٌضٍمجة١ز ثٌمجةّز عٍٝ إؽجٌز ثٌفىٌ.أوَطبنبجً؛ -انثٍبثٌضًٚٛ 

اوٜ ثٌناجٌ٘، داً ّاضضن  ْ ٙاج أٚ ثًصّاجء ـاٟ ثٌض١ِّاٗ أٚ ثٌ َّ ي ثإلؽجٌاز إ٠ج٘اج ِآ ثٌْاؤثي ٌٚٓ صىْٛ إفجٌز ثٌفىٌ ع

ف٠ٌلضٙااج ٚصٍمجة١ضٙااج
17

ااٌ ّااؤثال د٠ٌتااج؛ ٌْٚاإج ٔؾااجًٞ ِااج ى٘ااخ إ١ٌااٗ  ؛ ِٚااع ىٌااه، ـٍاا١ِ ثٌْااؤثي ثٌذجعااظ عٍااٝ ثٌضفى 

ا ي ٠مضٞاٟ، ِآ ِٕكاًٛ إّاالِٟ  ا ي ٠عٕاٟ أْ ثٌْاؤثي ٔفْاٗ ٠ْاسي، ٚٔعضذاٌ أْ ثٌضِّْ ٘ج٠وؼٌ، ف١ٓ ثعضذٌ أْ ثٌضِّْ

ثٌيٞ ٘ٛ ِا ي ثٌْاؤثي؛ ٚ٘ايث ٠ماَٛ هٌا١ال  انسئللٚو٠ضٗ ٚؼجة١ضٗ ثٌىجِٕز ـٟ  ٌِثعجر ِ ي ثٌْؤثي؛ ـجٌْؤثي صْىٕٗ

سوئال عٍٝ م١ٙٛٚز ثٌْاؤثي ـاٟ ثإلّاالَ؛ ـجٌْاؤثي ٠مضٞاٟ ثٌؽج٠از ٠ٌٚثعاٝ ـاٟ ٌٟفاٗ ثٌّا ي ٚدجٌضاجٌٟ، ـٙاٛ 

 :يسئبل

رجوذ نكوى  ٌب أٌمب انزٌٍ آيُبا ال رسؤنبا ػٍ أشٍب ت اٌ رجذ نكى رسئكى واٌ رسؤنبا ػُموب اوٍٍ ٌُوضل انقوشآٌا

 .(201)انًباذحت  اػاب هللا ػُمب وهللا غابس اهٍى قذ سؤنمب قبو يٍ قجهكى ثى أطجحبا ثمب كبكشٌٍ

ثٌْؤثي ـٟ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ، وّج ىؤٌج، ّاؤثي ِْاتٛي داجٌّعٕٝ ثٌايٞ ٠ف١او أْ ِآ ٠ضْاجءي ٠ْضقٞاٌ ُعمذاٝ 

١ِ ٠قٚاً ىٌاه ِآ ؼ١اٌ صؾو٠او ثٌفٙاُ، ثٌْؤثي؛ ٌّٚج وجْ ثألٌِ وايٌه، ٚؽاخ صاودٌ  ثٌْاؤثي أٞ صعم اخ ِ ٌاٗ؛ ٌٚا

٠اٌصذ٠ ـ١ٙاج ٘ايث ثٌفٙاُ دٛٝاع ثٍُوخ رسوزجق كمًُوب انحوبنً ٚثٌفُٙ دجٌقوِّ ثٌضس٠ٍٟٚ  ث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمٟ( ـٙاُ ِْاذك أٚ 

 ٍِٕٟ ِجٛ.

؛ ـإقٓ ال ٕٔفاه انزقهٍوذصقىُ ـّٕٙج ثٌقجٌٟ د١ٕز صْضذك ثٌْؤثي، ٟٚ٘ د١ٕز صضٖىً، دٚاًٛر لذ١ٍاز، ِآ ّاطٛر 

ى٘اايث ٔعاا١ٔ عٍااٝ ثٌااوٚثَ  انووزَّحكُّ
18

انامووى انًسووجق هووب انجٍُووخ انقجهٍووخ ٟجٌّااج أْ ـّٕٙااج ٠ضسٙااً ـااٟ ثٌّجٝااٟ؛ إْ  

                                                                                                                                                                                              
Kant, La religion dans les limites de la simple raison, librairie J.Vrin.  

Hegel,L’ esprit du christianisme et son destin, J.Vrin. 

ٞ ِآ ِْاسٌز ثٌعماً ّٕٚفٌغ ٌٍضؾٌدز ثألٔٛث٠ًز ثألٌّج١ٔز ِع ثٌو٠ٓ ـٟ دقظ الفك ٔكٌث أل١ّ٘ضٙج دجٌْٕذز ٌٌٖثة٠ دٕجء ـىٌ أٔٛثًٞ إّاالِٟ ٠اوٌٟ دّٛلفاٗ ثٌّىاٌ

 ٚثإل٠ّجْ ثٌضٟ ثّضٍٙىش عذغج ـٟ إٕىج١ٌز ثٌعمً ٚثٌٕمً ثٌضٟ ٌُ صِّ. 
16

- Monod ; La querelle de la sécularisation, op.cit, p 57 
17

 ؽٛثدج عٓ ّؤثٌٗ: و١ؿ ٔٙضوٞ ـٟ صفى١ٌٔج؟ وّج ثّضٍّٙش ّؤثي ٘ج٠وؼٌ:ِج ثٌيٞ ٔوعٖٛ ثٌضفى١ٌ؟ -

Heidegger, Qu’ appelle-t-on penser ? Presses universitaires de France. 

Kant , Qu’ est s’ orienter dans la pensée ? Traduction et notes par A. Philonenko.J. Vrin, « Textes et Commentaires », 

     
18

١از، ٚال٘اٟ ِج صَثي د١ٕز ثٌضم١ٍو ِْضقىّز ٟٚسصٙج ـٟ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ألٔٗ ِج ٍثي ٌُ ٠ٕكٌ ـٟ ثٌو٠ٓ ِآ ِٕطٍاك صؾٌداز صس١ٍِاز مجٌٚاز ال٘اٟ ٙاٛـ١ز ًٚف -

 ؿ ثٌّٕطك ثٌىالِٟ.ثٌّّٞجً ال صذٌعمال١ٔز صؾ٠ٌو٠ز؛ ٚثٌّقجٚالس ـٟ ٘يث 



 

   

 

نالَغال ت اٍ  ٌُشذ انزؤوٌوم نهزقهٍوذ
19

ؼ١اٌ أْ إهًثن د١ٕاز ثٌفٙاُ ثٌّْاذك ال صع١اك هثةّاج ثٌفٙاُ ثٌؾو٠او؛ ىٌاه أْ  ،

ع ـّٙٗ ألفىجِٗ ثٌّْذمز، ٟٚ٘ أفىجَ صُِّٕيػ ِٞ ي لو ٠ُن ِّٚ ٚصُعوِّي ٘يث ثٌفُٙ، ؼ١ٌ أْ ثٌفُٙ ثٌّْاذك لاو ٠ُْاضنوَ  ثٌّؤ

داوًٖٚ ألؽاً ىثصاٗ ـ١ىاْٛ ٙا٠ٌقج. ٚفا١ٓ ٠ؽاوٚ وايٌه، صىاْٛ ِّٙاز ثٌضس٠ٚاً لاو فٚاٍش دىٖافٙج عآ د١ٕاز ثٌفٙاُ 

 ثٌّْذك.

ىٌه، ـ١ٍِ ِٓ ّاذ١ً إٌاٝ ثٌاضنٍ٘ ِطٍماج ِآ ثٌفٙاُ ثٌّضسٙاً ـاٟ ثٌّجٝاٟ؛ ـجٌضم١ٍاو ٠قٞاٌ وسًٝا١ز  ِٚع

لٗ د١ٕز ثٌفُٙ ثٌّْذك. ٌمو د١ّٕج أْ ثٌْؤثي  ٌزبقفٌٍضفى١ٌ لو صؾعٍٗ  ِّٛ ، ٚث٢ْ ٠كٌٙ ٌٕج ثٍُخ يُطقٍخ نالَازب ف١ٓ صط

ز د١ٕز صمجدً د١ٕز ثٌْؤثي أال ٟٚ٘  ّّ ثٍُخ انزقهٍذ ٟ لو صضّٚوٜ الٔفضجؿ أـك ثٌْؤثي، إٔٙج: ثٌض ثٍُخ انامى انًسجقأْ ع

ًِّ ٘يث ثٌضعجًٛ؟أو ثٍُخ االَغال   ، ـى١ؿ ٠ٚجً إٌٝ ف

 ف١ٓ ّٔعٓ ثٌٕكٌ ـٟ د١ٕز ثٌفُٙ ثٌّْذك أٚ د١ٕز ثالٔؽالق، ٔؾو أْ ثٌضم١ٍو ٠ٖضؽً ـٟ ثٌفُٙ ثالٕضؽجالس ثٌضج١ٌز:

 فُٙ ٟ٘ ثٌضٟ صٖىًِّ، ـٟ ٔفِ ثٌٛلش، ّمؿ ٘يث ثٌفُٙ، ٠قو  ثٌضم١ٍو أـك ثٌضفى١ٌ ألْ ثٌذ١ٕز ثٌضٟ صْذك ثٌ -

 ال ٠قًٚ ثٌفُٙ وئِىجْ إالل دٛؽٛه مٍف١ز ِعٌـ١ز ٌٍضم١ٍو ٌوٜ ثٌّضٍمٟ صؾعً ـّٙٗ ِّىٕج،  -

٠ع١ك ثٌضم١ٍو ثٌفُٙ ثٌقجٌٟ، ألٔٗ ٠ْضذعو ثٌٌث٘ٓ ٚثٌقجٌٟ، ـ١ؽاوٚ إِىاجْ ثٌفٙاُ ِقاوهث ّاٍفج ـاٟ ثٌفٙاُ ثٌّْاذك  -

 م١ٍو، ثٌىجِٓ ـٟ د١ٕز ثٌض

٠فاضـ ثٌضم١ٍاو، ِاع ىٌاه، أـاك ثٌّؾاجٍٚر ٚلاو ٠ماٛه إٌااٝ ـٙاُ ؽو٠او فا١ٓ ٠قٚاً ٌٍّاؤٚي ٚعاٟ دذ١ٕاز ثٌضم١ٍااو،  -

 ـ١فىىٙج ٠ٕٚعضك ِٓ أٌّ٘ج. 

ال ٠ّىٓ أْ ٔموَ دعٜ عٕجٌٙ ثإلؽجدز ثإلّال١ِز هْٚ أْ ْٔضقٌٞ ـٟ أى٘جٕٔاج أْ د١ٕاز ـٙاُ ّاؤثي ثألٔاٛثً 

ٟٚ٘ صمضٌْ، ِٓ ؽٙز، دجٌضٌثط، ٚ صٌصٙٓ، ِٓ ؽٙز أمٌٜ، دضم١ٍاو ثٌؾاٛثح ثٌؽٌداٟ ثألٙاٍٟ عآ  د١ٕز َِهٚؽز،

ّااؤثي: ِااج ثألٔااٛثً؟ أٚ ِااج ثٌضٕاا٠ٌٛ؟
20

انًجهووخ انجٍشنٍٍُووخ  ٚ٘ااٛ ّااؤثي ٌٟفضااٗ، وّااج ٔعٍااُ، ِؾٍااز أٌّج١ٔااز صااوعٝ 

 ثٌَّهٚػ.، ٌٚيٌه، ع١ٍٕج أْ ٔعٟ ِوٜ ٚفوٚه ثٌفُٙ ثالّضذجلٟ ثٌيٞ ٠فٌٝٗ ٘يث ثٌضم١ٍو انشمشٌخ

                                                           
19

دعااٜ ٚلاو ٠ماع ٝاق١ز ٘ايٖ ثٌذ١ٕاز فضااٝ أٌٚتاه ثٌاي٠ٓ ٠قٍّاْٛ ٕاعجً ثٌضؾو٠او، ٔاايوٌ عٍاٝ ّاذ١ً ثٌّغاجي ثٌضعاجٟٟ ِاع ثٌضااٌثط ثإلّاالِٟ ثٌعٌداٟ ثٌايٞ آٌاش  -

ثٌقجٝاٌ؛ ٠ىفاٟ أْ أىواٌ ِاج ثٔضٙاٝ إ١ٌاٗ ٟاٗ ثٌنطجدجس ثٌضؾو٠و٠ز ـ١ٗ ٚوسٔٙج صقًّ دَٕعضٙج ثٌّٕؽٍمز، وّج لجي ٔضٖٗ، أؽْجهث ـج١ٔز دوي أْ صتو ثٌّجٟٝ ـٟ ٌقكز 

م١ماز ثألِاٌ ّاٜٛ عذو ثٌٌفّٓ ف١ٓ ّعٝ إٌٝ صؾو٠و ثٌّٕٙؼ ـٟ صم٠ُٛ ثٌضٌثط ١ٌمع، ـٟ ثألم١ٌ، ّؾ١ٓ د١ٕز ثٌّؾجي ثٌضوثٌٟٚ ثٌيٞ ثوضٖفٗ، ـٙٛ ٌُ ٠ىضٖاؿ ـاٟ ف

 د١ٕز ثٌضم١ٍو ثٌضٟ صْضذك ثٌفُٙ ثٌّؾوه؛ ٠ٌثؽع:

 1994 ٌذٕجْ،-٠ُٛ ثٌضٌثط، ثٌٌّوَ ثٌغمجـٟ ثٌعٌدٟ، د١ٌٚسٟٗ عذو ثٌٌفّٓ، صؾو٠و ثٌّٕٙؼ ـٟ صم
20

: ٌماو ثصناي ؽاٛثح ثٌف١ٍْاٛؾ ث١ٌٙاٛهٞ ثدآ ِٕاوي (ِٕوٌٚاْٛصٍمش ثٌّؾٍز ؽٛثد١ٓ، ثألٚي ٌٍف١ٍْٛؾ ث١ٌّْقٟ وج٠ٔ، ٚثٌغجٟٔ ٌٍف١ٍْٛؾ ث١ٌٙٛهٞ ثدآ ِٕاوي   -

ٚؽٙز ِنجٌفز ٌّعجٙاٌٖ ثٌف١ٍْاٛؾ ثٌّْا١قٟ واج٠ٔ، ـاجدٓ ِٕاوي، ٚإْ واجْ لاو هثـاع عآ ثألٔاٛثً، ـماو ٔذلاٗ إٌاٝ ’’ ثٌقَلٍٗ‘‘ًثةو ثألٔٛثً ث١ٌٙٛه٠ز ثٌضٟ عٌـش دـ



 

   

 

ٚفضٝ ٠ضْٕٝل ٌٕج أْ ٔؾ١خ، ِٓ ِٕطٍك ـىٌٞ إّالِٟ عٍٝ ّؤثي ثألٔٛثً، ٔمضاٌؿ إصذاجع ثٌنطّاز ثٌضج١ٌاز ثٌضاٟ 

صٖىً ؽٍّز ِٓ ثٌّقجى٠ٌ ٠ؤهٞ صؾٕذٙج إٌٝ ثٌنٌٚػ ِآ د١ٕاز ثٌفٙاُ ثٌّْاذك ٚثالٔفاالس ِآ لذٞاز ّاٍطز ثٌضم١ٍاو؛ 

 ٚصمضٟٞ ٘يٖ ثٌنطز ِج ٠ٍٟ:

ٛ عٓ ثٌؾٛثح ثٌؾاجَ٘، وّاج ٔؾاو ـاٟ ثٌاٌـٜ ثٌّطٍاك ٌٍقوثعاز ثٌؽٌد١از ثٌضاٟ هًء ثّضذجق ثٌفُٙ، ٚثإلعٌث -

ؽْوس ثٌؾٛثح ثٌؽٌدٟ عٍٝ ّؤثي ثألٔٛثً ِٚؾجدٙضٙج صجًر دّٛثلؿ ؽجَ٘ر ِٕٙج ِج ٠ضؽايٜ مٍْاز ِآ ثٌٕماو ثٌايٞ 

 ٚؽٙٗ ثٌفىٌ ثٌؽٌدٟ ٌٕفْٗ وٕمو آهًٚٔٛ ًٚ٘ٛوٙج٠ٌّ ٌأٔٛثً، 

 ال ٌىٟ ٠ضٕطع عٓ ثٌّعضمو دً ٌىٟ ٠ّٛعٗ وٍّج صٕطع ع١ٍٗ،كش رسشٌ  اناصع١ٍك د١ٕز ثٌفُٙ ثًٌّٛٚط ٚ -

، دّعٕجٖ ثٌٌٖعٟ، دجٌٞاًٌٚر انزبقفعوَ ثٌن٠ٍ د١ٓ ثٌضٛل ؿ عٓ ثٌقىُ ٚثٌّٟٞ ـٟ ثٌضفى١ٌ، ـال ٠مضٟٞ  -

 ثٌّْجن عٓ ثٌضفى١ٌ،

دٕجء عٍٝ ِج صىْٛ لو آٌش إ١ٌٗ صؾجًح ـى٠ٌز أمٌٜ ِآ انزجشثخ اناكشٌخت عوَ ثإلفؾجَ عٓ ثالٔنٌثٟ ـٟ  -

ِ الس مجّتز، ٠ّٚغً ثٌض٠ٌٕٛ ثإلّالِٟ ثٌؾو٠او ثٌايٞ ٙاجًس صذٖاٌ داٗ أعّاجي ِفىا٠ٌٓ ِْا١ٍّٓ ِعجٙا٠ٌٓ ِآ 

أِغجي ٟٗ عذو ثٌٌفّٓ ٚـضـ هللا وٌٛٓ ٚأدٟ ثٌمجُّ فجػ فّو ّٚاٌٚٓ دوث٠از ؽ١ٕ١ٕاز ٌنا٠ ـىاٌٞ إّاالِٟ ٠ٌّاُ 

ال١ِز، صٕطٍاك ِآ صٚا٠ٛخ ثٌفىاٌ ٚص١ٌٛضاٗ ٚؽٙاز صؾّاع دا١ٓ ٔماو أعطاجح ِا الس ثٌقوثعاز ِعجٌُ صؾٌدز ـى٠ٌاز إّا

ثٌؽٌد١ز دٛٙفٙج صطذ١مج ٌؾٛثح ّؤثي ثألٔٛثً.
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 صفى١ه ٚثلع ثٌقجي ٚثّض١عجدٗ لذً ثٌٕكٌ ـٟ ثٌّ ي. -

ثٌّْاٍُ ِٚع ىٌه، ال صىفٟ ٌِثعجر ٘يٖ ثٌّقجى٠ٌ ٌإلص١جْ دجٌؾٛثح ثإلّالِٟ ثٌّسِٛي، دً ٠ؾاخ عٍاٝ ثٌّفىاٌ 

َ ؽٛثح ؼ١ٌٖ ١ٌقمِّك  ِّٛ ٖ ١ٌقمِّاك شمبدٌَّز أْ ٠م ٍْشٌزو ت، ٠ٚنضجً ؽٛثدٗ ثٌٕجدع ِٓ صفى ٌٖ ٚصودٌ  ٠ٚسماي دجٌٚاٛثح  خ

                                                                                                                                                                                              
ك ثألٔاٛثً؛ ٠ماٛي ثألعطجح ثٌضٟ ّضق١ك دضطذ١ك ًٚؿ ثألٔٛثً ٚإٔجً إٌٝ ثالٔقٌثـجس ٚثٌٌَّٕمجس ٚثٌضوثع١جس ثٌضاٟ ّضٖاٙو٘ج دجٌفعاً ثٌقوثعاز ثٌؽٌد١از عٕاو صطذ١ا

ِل ثألماللٟ، ١ّٚمٛه إٌٝ ثٌمْجٚر ٚثألٔج١ٔاز، ٚإٌاٝ ثٌفٛٝاٝ ٚثٌاله٠آ...ّٛ‘‘ دٙيث ثٌٚوه: ؛ ـفاٟ ثٌٛلاش ثٌايٞ ثفاضفع ـ١اٗ ’’ؾ ٠ُٞعؿ ثإلـٌثُٟ ـٟ ثألٔٛثً ثٌق

ٍِّّٛاج  ـٞاً ثدآ ِٕاوي ثٌٚا١ؽز ثٌفع١ٍاز، ـىاجْ ؽٛثداٗ’ ِاج ثٌضٕا٠ٌٛ؟‘، واجْ ثدآ ِٕاوي لاو عٕاْٛ ؽٛثداٗ داـ’ِاج ثألٔاٛثً؟‘وج٠ٔ دجٌْؤثي ثٌايٞ ٌٟفضاٗ ثٌّؾٍاز: 

١ٌ ثٌقوثعاز ٚٚثلع١ج، ٚـًٞ وج٠ٔ ث١ٌٚؽز ثإل١ّّز، ـىجْ ؽٛثدٗ عجِج ِٚؾٌهث. ِٚع ىٌه، ـماو وضاخ ٌٍؾاٛثح ثٌىاجٔطٟ أْ ٠ٕضٖاٌ ٠ٚقاوه، إٌاٝ ؽجٔاخ ثٌٕماو، ِٚا

ٕٕج ٔق١ج عٙو ثٔضٖجً ثألٔاٛثً، ٚ٘اٛ ثٌؽٌد١ز؛ وجٔش ٔذٌر ثدٓ ِٕوي ِضٖجةّز ـٟ ف١ٓ وجٔش ٔذٌر وج٠ٔ ِضفجةٍز: ً٘ ٔع١ٔ ث٢ْ ٌِفٍز ثألٔٛثً؟ ٠ؾ١خ وج٠ٔ: ال ٌٚى

 aufklären Aufklärungثٔضٖجً ٔسًِ أْ صٕعُ دٗ ثإلْٔج١ٔز ـٟ ثٌّْضمذً، ٠ٌثؽع: 

Kant(Emmanuel) ,Mendelsohn(moises),Qu'est-ce que les Lumières? Révision de la traduction, commentaires et 

postface Cyril Morana. 
21

ؽٛثح وج٠ٔ ٘ٛ ثٌاوعٛر إٌاٝ ثٌناٌٚػ ِآ ّاٍطز ثٌضم١ٍاو، ٚ٘اٛ ِاٌٚق ٠ضىفاً داٗ ثٌفىاٌ فا١ٓ ٠ضؾاٌأ: أؽاٌه عٍاٝ ثّاضعّجي عمٍاه  ٚواجْ  ٌعً أُ٘ ِج ؽجء دٗ -

ثٌّمٚٛه أٚ ِج أٍٟمٕج ع١ٍٗ ؼجة١ز ثٌْؤثي ٘ٛ ثالٔفالس ِٓ ٍّطز ثٌضم١ٍو
  

صٖا١ٌ ثٌىٍّاز ث١ٌٛٔج١ٔاز آًماٟ
إٌاٝ ثألٙاً ٚثألّاجُ ٚثٌْاٍطجْ ( 

ج دجألّاجُ ، ـماو واجْ ثٌٕماو ِضٛؽٙا

 ٝو ثٌضم١ٍو ثٌو٠ٕٟ ث١ٌّْقٟ، ٠ٚي٘خ ؼجهث١ٌِ إٌٝ فو ثٌمٛي دسْ ّؤثي ثألٔٛثً وجْ ٠ضٛؽٗ مٚٛٙج ٝو ثٌىضجح ثٌّموُ:

Gadamer,Vérité et méthode ,op.cit, p 110 



 

   

 

وومبدٌخ وانخٍشٌووخ وانبسووطٍخ؛ ـذّعااجٟٔ وسووطٍَّز ثٌايٞ لااو ٠ىااْٛ ِااع ؼ١ااٌٖ ١ٌقمِّااك  ٠ىااْٛ ثٌؾااٛثح ثإلّااالِٟ  انشُّ

ؽٛثدج ِْتٛال.
22

 

ٌٍّّْْٛ ٚثٌّغمفْٛ ثٌعٌح، ال ٔكفٌ ِٓ د١إُٙ عٍاٝ ِآ هعاج إٌاٝ ثٌضفى١اٌ ـاٟ ف١ٓ ٔمٌأ ِج وضذٗ ثٌّفىٌْٚ ث

إعجهر ٌٟؿ ّؤثي ثألٔٛثً: ثٖٔؽً ثٌٍّٚقْٛ ثٌٍّّْْٛ دفىٌر ثإلٙالؿ ثٌو٠ٕٟ صقش ٟٚسر ثٌٛثلع ثالّاضعّجًٞ، 

أْ صغّاٌ  ـىجْ صفى١ٌُ٘ ِٞؽٟٛج دٌـع ثٌضقوِّٞ ثٌؽٌدٟ ٚثٌّٕجـقز عٓ ثإلّالَ، ـجٖٔاؽٍٛث داٌهٚه ؽَة١از ال ٠ّىآ

 ثإلٙاالؿ رجذٌوذ انبجوذاٌإٙالفج ه١ٕ٠ج فم١م١ج ٚؽ٠ٌ٘ٛج وّج فًٚ ـٟ ثٌفىٌ ثٌقوثعٟ ثٌؽٌدٟ ثٌايٞ ثٔطٍاك ِآ 

  ثٌضؽ١١ٌ ثٌعمٍٟ(. رجذٌذ األرهبٌ ثٌو٠ٕٟ( لذً 

، ـىجْ ثٌؾٛثح عٓ ّؤثي ثألٔٛثً ِع وج٠ٔ ٠قّاً ـاٟ ١ّٟجصاٗ جبهش انذٌٌٍمو ثٔطٍمش ثٌقوثعز ِٓ ثٌضفى١ٌ ـٟ 

ثٌٍٛعٌٞ؛ وّج ثٔطٍماش ِآ ثإلْٔاجْ ـاٟ ًث١ٕ٘ضاٗ ثٌىجِٕاز ـاٟ صٕج١٘اٗ ـىجٔاش ـىاٌر ثٌضاج٠ًل ٚـىاٌر  ٙوٜ ثٌنطجح

٠ٕٟ ٚلو فٍٚش  ْهًُ زُ ثٌضموَ ثٌذٌٖٞ صقّالْ ثٌؾٌٛ٘ ثٌوِّ  :ػ 

. ٌماو انثوبسح اناشَسوٍخٚ األَوباسٚ اإلطوال اإْ ثألفوثط ثٌضج٠ًن١ز ثٌّق٠ًٛز ثٌضٟ ـٌٝش ِذاوأ ثٌيثص١از ٘اٟ 

ًِّ عٌَاز ثٌايثس إٌاٝ ٚثلاع ٙإعٕجٖ ٔقآ ٙجًس ثٌعم١ور ثٌو ١ٕ٠ز ٌاوٜ ٌاٛعٌ صس١ٍِاز، إى صقاٛي ثٌعاجٌُ ثألّاّٝ ـاٟ ظا

أٔفْٕج. صؤوو ثٌذٌٚصْضجٔض١ز عٍٝ ّا١جهر ثٌايثس ثٌّطاًٛر ٌماوًصٙج عٍاٝ ثٌض١١ّاَ ٚثٌّع١ٍاز ٌٖاسٔٙج، ٚىٌاه ٝاوث عٍاٝ 

١ٓ ّٜٛ عكجَ. ٚـٟ ـضاٌر عج١ٔاز ثإل٠ّجْ دٍْطز ثٌٛعع ٚثٌضمج١ٌو؛ ٌُ ٠عو مذَ ثٌمٌدجْ ّٜٛ عؾ١ٓ، ًٚـجس ثٌمو٠ْ

ـااٌٛ إعااالْ فمااٛق ثإلْٔااجْ ٚهّااضًٛ ٔااجد١ٍْٛ ِذااوأ ف٠ٌااز ثالمض١ااجً ٝااو ثٌقااّك ثٌضااج٠ًنٟ وسّااجُ ٝااًٌٚٞ 

ٌمو ثعضذٌ ثٌقك ٚثألمالل١ز لجة١ّٓ عٍٝ ثأل١ًٝز ثٌقجٌٝر إلًثهر ثإلْٔجْ، ـاٟ فا١ٓ أٔاٗ ٌاُ ٠ىضاخ ـاٟ ‘‘ ٌٍوٌٚز:

ثٌعٙو٠ٓ ثٌمو٠ُ اثٌضًٛثرا ٚثٌؾو٠و اثإلٔؾ١ًا، أٚ أٔٗ ٌُ ٠ٛؽو إال ثٌّجٟٝ إال وسٌِ إٌٟٙ ِفٌٚٛ ِٓ ثٌنجًػ ـٟ 

ـٟ ًٙٛر فك مجٗ ـٟ ًلجةك لو٠ّز وجِض١جٍثس أٚ ـٟ ثٌّعج٘وثسا.
23

  

ٌإلْٔجْ، عٙو ٍِٕٟ، ـًٙ ّضٖىً ثألٔاٛثً ثإلّاال١ِز  ػمذ جذٌذٌمو ٕىٍش ثألٔٛثً ثٌؽٌد١ز ٌقكز ثٔضّجء إٌٝ 

 ػمذا جذٌذا؟

ـٕوعٟ، ِٓ ؼ١ٌ ه١ًٌ ِٚٓ ؼ١ٌ ِجةَ ٚال ًثةَ، أْ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ ٠ع١ٔ عٙاوث ال ٠ّىٓ أْ ٔؾجٍؾ دجٌمٛي 

ؽو٠ااوث؛ ـٍااٛ أِعٕااج ثٌٕكااٌ ـااٟ ثٌضااج٠ًل ثٌم٠ٌااخ ثٌّّضااوِّ إ١ٌٕااج ِاآ فااٛثٌٟ لااٌْ ١ٔٚااؿ، ٌضذااولٜ ٌٕااج أْ ثٌفىااٌ ثٌعٌدااٟ 

                                                           
22

عٌداٟ، لو ٍِّٔ عٕجٌٙ ثإلؽجدز ِٓ ٘يث ثٌمذ١ً ـٟ أعّاجي واً ِآ ٟاٗ عذاو ثٌاٌفّٓ ـاٟ وضجداٗ: ثٌقاك ثإلّاالِٟ ـاٟ ثالماضالؾ ثٌفىٌٞ،ثٌٌّواَ ثٌغماجـٟ ثٌ -

ٔماو ثٌنٍف١از ، وّج ٍِّٔ ىٌه ـٟ أعّجي أدٟ ثٌمجُّ فجػ فّو ثٌضٟ صٖىً ًه٠ز صقًّ عٕجٌٙ ص٠ٌٕٛ إّاالِٟ ٌٍفىاٌ ثٌعاجٌّٟ، ـٌه٠ضاٗ صٕطٍاك ِآ 2005د١ٌٚس،

ال ٠ْاع ِآ ٠ضٚاً دضىا٠ٛٓ ثٌعماً ‘‘ ثٌفى٠ٌز ٌٍّٕكًٛ ثٌؽٌدٟ ثٌيٞ ؼ١خ ثٌؽ١خ ٚألٚجٖ ِٓ هثةٌر ثٌقم١مز ثٌى١ٔٛز ١ٌٞنُ ثٌّطٍك ثٌايثصٟ ٌإلْٔاجْ، ٠ٚعضذاٌ أٔاٗ:

آمٌ، وجْ ٠فضمٌ إٌٝ أّجّا١جس ثٌقم١ماز ثٌى١ٔٛاز  ثألًٚدٟ إال أْ ثٌٌٚثع ثٌمجةُ د١ٓ ثٌضس٠ًٚ ثٌفٍْفٟ ٌٍّعٍِٛز ثٌع١ٍّز ِٓ ؽجٔخ، ٚثٌفىٌ ثٌو٠ٕٟ ثٌىْٕٟ ِٓ ؽجٔخ

، 3.، ٠ٌثؽاع: أدااٛ ثٌمجّاُ فاجػ فّااو، ثٌعج١ٌّاز ثإلّاال١ِز ثٌغج١ٔااز ؽو١ٌاز ثٌؽ١اخ ٚثإلْٔااجْ ٚثٌطذ١عاز، صماو٠ُ ٌِٚثؽعااز ِقّاو عاجٟٔ، هثً ثٌْااجلٟ، ٟ’’ـاٟ ٌٟـ١اٗ

 ، ّٕٚفٌغ ٌٙيٖ ثألعّجي ـٟ ١ّجق ؼ١ٌ ٘يث إْ ٕجء هللا.351، ٗ 2012
23

، ٍّْاٍز هـاجصٌ إعوثه ٚصٌؽّز ِقّو ّذ١ال ٚعذاو ثٌْاالَ دٕعذاو ثٌعاجٌٟ، انخطبة اناهساً نهحذاثخت ضًٍ َظبص يخزبسح ابل انحذاثخدٌِجُ، ٠ًٛؼٓ ٘ج -

 50، ٗ 1996ـٍْف١ز، هثً صٛدمجي ٌٌٍٕٖ، ٟ.ثألٌٚٝ، 



 

   

 

ًل ثإلّالِٟ  فضٝ ال ٔمٟٚ إّٙجِجس ثٌقوثع١١ٓ ِٓ ىٚٞ ثٌَٕعز ثٌم١ِٛز ثٌعٌد١ز ٚال فضٝل ثٌّ ١ْق١١ٓ ُِٕٙ( لو ظ

ًِّ ٌقكااز ِااج وااجْ ٠ٕجّااخ ثصؾااجُ٘ٙ هْٚ ثالٔطااالق ِاآ ثألّااجُ  ِقىِٛااج دٌه٠ااز صؾ٠َت١ااز ثمضااجً ثٌّفىااٌْٚ ـااٟ واا

فاٌٚٛ ثٌض٠ٌٕٛٞ ثٌّطٍٛح، ـكٍٛث ِٕؽ١ّْٓ ـٟ لٞج٠ج ثٌضقو٠ظ ؼ١ٌ آد١ٙٓ دؾٌٛ٘ ثٌضٕا٠ٌٛ وْاؤثي واجْ ِآ ثٌّ

 أْ ٠ؾوهٚث ٌٟفٗ عٍٝ أٔفُْٙ.

ثألٚثةااً أِغااجي ِقّااو عذااوٖ ٚثألـؽااجٟٔ ٚعااالي ثٌفجّااٟ ٚثٌطااجٌ٘ داآ عجٕااًٛ انًظووهحبٌ انووذٌٍُبٌ ثٔطٍااك  -

ٌِّ عٍاٝ  سوهاٍخت ٚعٍاٝ َٔعاز سوشيذح انًبضوً ٚؼ١ٌُ٘ وغ١ٌ، ِٓ ِٛثؽٙز ثٌقوثعز ثٌؽٌد١از صاجًر دجٌضّْاه ثٌّٚا

ِإُٙ عٍاٝ ثإلّاالَ، ـٍاُ ٚأمٌٜ دج١ٌٍجى دجٌٍقكجس ثٌٌّٖلز ـٟ ثٌضٌثط ثإلّالِٟ ٌّذج٘جر ثٌّْضٌٖل١ٓ ثٌّضقج١ٍِٓ 

٠ْضٛعخ ثإلٙالف١ْٛ ِفَٙٛ ثٌضؾو٠و ثٌٕجدع ِٓ ًٌٝٚر ثٌض٠ٌٕٛ ثٌيٞ وجْ ٠مضٟٞ ِإُٙ، دٛٙافُٙ ًؽاجي ه٠آ، 

 أْ ٠ٞطٍعٛث دض٠ٌٕٛ ثٌٛؽوثْ دضفى١ٌ ه٠ٕٟ ع١ّك؛

ؽجءس ثٌّٛؽز ثٌغج١ٔز، ـّٛعش ثٌٌه٠ز ٚٙجًس صذقظ عٓ ص٠ٌٕٛ إّالِٟ أمطسس إٙجدضٗ ـٟ ثٌؽجٌخ، ـماو  -

فىاٌْٚ أِغاجي ثٌؽٕٕٛاٟ ٚعاجهي فْا١ٓ أٔاًٛ عذاو ثٌّجٌاه ٚفْآ فٕفاٟ ٚؼ١اٌُ٘ إٌاٝ صٕا٠ٌٛ ثإلّاالَ، ِاآ ٌؾاس ِ

 ثٌوثمً؛

اٚؽٌٛ٘ ٘يٖ ثٌقٌوز عٍاٝ ثماضالؾ ثؽضٙجهثصٙاج ٘اٛ : االسزقالل انحضبسيثٔضٌٖس ِٛثلؿ صوعٛ صجًر إٌٝ  -

دّج ٠ضالءَ ِْٚضٍَِجس ثٌعٌٚ، ِٚٚجٌـ ثٌعذجه ـٟ ِنضٍاؿ  ػقالٍَبِٓ لٌآْ ٚفو٠ظ صس٠ٚال رؤوٌم انُض انذًٌُ 

ثٌكااٌٚؾ ٚثٌّالدْااجس ـضؾٍااش ِمجٙااو ثٌٖاا٠ٌعز وٌه٠ااز ٠ااٌثه أْ صٛثؽااٗ ِااج ؽااو ِاآ ٔضااجةؼ ثٌقوثعااز عٕااو ثٌؽااَٚ 

 ثالّضعّجًٞ ـضني ثٌعمً ثٌّمجٙوٞ وي٠ًعز ٚوٌه ثٌفعً عٍٝ صقو٠جس ثٌٛثلع، ٚلو وجْ ِآ ثٌّّىآ صؾو٠او ثٌٕكاٌ

 وٞ ٚص١ّٛع أـمٗ.ـٟ ثٌعمً ثٌّمجٙ

دّج أْ ـىٌ ثألٔٛثً ًـع ٕعجً صق٠ٌٌ ثإلْٔجْ ٚهعج إٌٝ إمٌثؽٗ ِآ ٟاًٛ ثٌمٚاًٛ إٌاٝ ٟاًٛ ثٌٌٕاو، ـائْ 

٘يث ثإلْٔجْ ١ّضقًّ ٚفاوٖ عاخء ثٌَِاجْ، ّٚا١ٌٛو ٌىاٟ ٠ضقماك دجٌضاج٠ًل ِٚآ ماالي ثٌضاج٠ًل، ٚدجٌضاجٌٟ ّا١ؽوٚ 

ثٌيٞ ١ّضعٌؾ عٍٝ صج٠ًناٗ ثٌؾو٠او دجٔضّجةاٗ ٌٙايث ثٌعٙاو ثٌؾو٠او  دعاو ثٌعٙاو٠ٓ ثٌماو٠ُ  ١ٌِٖٚ ١ٌِٚث ه٠ٛ١ٔج؛ ـٙٛ

ث١ٌّْقٟ(؛ ٌمو لجهس ثألٔٛثً ثٌؽٌد١ز إٌٝ عٙاو ه١ٔاٛٞ ّاضمٛهٖ ـىاٌر ثٌضماوَ ـاٟ ثٌضاج٠ًل، ـىاٌر -ٚثٌؾو٠و: ث١ٌٙٛهٞ

ُل ثالْٔالك ِٓ ًدمز ثٌضج٠ًل ثٌال٘ٛصٟ  ثإلّىجص ٌٛٛؽ١ج: ثٌضج٠ًل ثٌمجةُ عٍٝ ثٌٕٙج٠ز ص٠ٌٕٛ ثألـك ثإلْٔجٟٔ، دعو أْ ص

 ٚثٌم١جِز(.

ٌمو أٙذـ ثٌضموَ ـٟ ثٌضج٠ًل ٘ٛ ثٌّٖىجر ثٌضاٟ ّا١ٙضوٞ دٙاج ثإلْٔاجْ دٕاًٛ عمٍاٗ ـاٟ ٚؽاٛهٖ ثٌَِٕاٟ، دعاو أْ 

 نقووذ اَاظووًذ آطووشح األسع ػووٍ انسووًب  وطووبس انزووبسٌف دٍَبٌووب ال أخشوٌووبتصنٍااٝ عاآ ٘وث٠ااز ثٌاإ٘ ثٌااو٠ٕٟ: 



 

   

 

ضج٠ًل ٟ٘ ثٌٙجؽِ ٚثٌّقٌن ٌفىٌر ثٌضج٠ًل ىثصٗ؛ ٚ٘ىيث ثٔفطٌس إِوثهثس ثٌّْجء ِع ٚأٙذقش ـىٌر ثٌضموَ ـٟ ثٌ

 ِؾٟء ثألٍِٕز ثٌقو٠غز ِٚع ثالٔضّجء ثٌؾو٠و ٌإلْٔجْ إٌٝ ثٌَِجْ.

ـّجىث عٓ ّؤثي ثألٔٛثً ـٟ دعاوٖ ٘ايث دجٌْٕاذز ٌؾٛثدٕاج ثإلّاالِٟ؟ ٘اً ْٔاضذوي دٚاًٛر عؾٌٛاز ـىاٌر ثٌضماوَ 

 ه٠ضٕج ثإلّال١ِز ٌٍضج٠ًل؟ دفىٌر  ث١ٌٌّٚ( ثٌضٟ فىّش ً

دجٌْٕاذز ٌٍّٕكاًٛ ثإلّاالِٟ، أْ ثالٔطاالق ِآ  نهزوبسٌف وانزبسٌخبٍَوخ٠يوٌ عذو هللا ثٌعٌٚٞ ـٟ ـًٚ عماوٖ 

ّٕو ِٕٚٙؼ ٠ٌٟٚمز ثٌقو٠ظ، ٠ؾعٍٕج ٔمؿ عٍٝ وْٛ ثٌٌٚث٠ز صٕكاٌ ٌٍقم١ماز ثٌضاٟ ٠ٕمٍٙاج ًٚثر ثٌقاو٠ظ، دجعضذجً٘اج 

ثٌضج٠ًل ِع أْ ثٌقاو٠ظ ٘اٛ ؽاَء ِآ ّا١ٌر ه٠ٛ١ٔاز ٌٌٍّاٛي، وّاج ٔؾاو أْ فم١مز ال ١ٍِٕز صعٍٛ ثٌَِٓ، ِٚٓ عّز 

ثٌفمٗ ثٌيٞ ٠ٌصذ٠ دّؾٌٜ ثٌق١اجر ٠ْاضوعٟ هثةّاج ِاع عٌـاٗ ثٌفمٙاجء دٌّثعاجر ثٌقاجي أِاجَ ِقوٚه٠از ثٌٕٚاٛٗ ٚال 

 ِقوٚه٠ز ثٌٛلجةع: إٕٔج أِجَ صعجًٛ ٕو٠و عذٌ عٕٗ ثٌعٌٚٞ لجةال:

هللا ٌٌّر ٚثفور ٌإلْٔجْ ـٟ ثٌضج٠ًل ثٌقم١ماز ثٌْٕاذ١ز ثٌضاٟ صاُ ثوضٖاجـٙج  ''صمجدً ثٌقم١مز ثٌّطٍمز ثٌضٟ أٚفٝ دٙج

صااو٠ًؾ١ج ِاآ أؽااً ثإلْٔااجْ ٚدٛثّااطز ثإلْٔااجْ، ٠ٚمجدااً صااج٠ًل ثإلّااالَ ٚفااوٖ ثٌضااج٠ًل ثٌنااجهَ ٌال٘ااٛس صااج٠ًل 

]ثالٔغٌدٌٛٛؽ١اجع انُبسوبرٍخث١ٌٍّّْٓ، ٚ٘ٛ صج٠ًل ٠ٕفاضـ عٍاٝ 
24

صْاجعؤج  '' ٌٚعاً ٘ايٖ ثٌّالفكاز ثٌغجلذاز ٌٍعاٌٚٞ

ّ ِ ثٌط٠ٌك إٌٝ ؽٛثح إّالِٟ ىٞ دعو صج٠ًنٟ ِٓ ٕاسٔٗ أْ ٠ّاجًُ صاسع١ٌٖ عٍاٝ ثٌّؾضّاع ٚثٌاو٠ٓ. ٚلاو  عٍٝ صٍ

ثٌعٌٚٞ ـٟ صن١ٚ٘ ـىٌر ثٌضج٠ًل ِٓ مٍف١ز صٌثعٟ ْٔذ١ز ثٌٛعٟ ثٌضج٠ًل ٚصطًٖٛ ـٟ ١ّجلٕج  ربسٌخبٍَخصْعفٕج 

 ثإلّالِٟ.

٠ٓ، ٚأفاوعش لط١عضٙاج ِاع عاجٌُ ثٌؽ١اخ، ٚثصنايس ثٌعماً إىث وجٔ ش ثٌقوثعز ثٌؽٌد١از لاو ـٚاّش ُعٌث٘اج ِاع ثٌاوِّ

ٔذٌثّج صٙضوٞ دٗ، فضٝ ٙجً دّغجدز إٌٗ ال صكً ِع ثإلْٔج١ٔز ٚال صٖمٝ، ـئْ ثإلّالَ ١ّٙيح ٠ٖٚيح ثٌو٠ٓ، ف١ظ 

ٚؽاٛهٖ ـاٟ و١ٕٛٔضاٗ دذعاو٠ٙج ثٌّاجهٞ إى ـ١ٗ ٠ضًٚ ثإلْٔجْ داجٌّطٍك، ٠ٚىضّاً  انذٌٍ هب جبهش اإلَسبٌت٠غذش أْ 

''ثٌٙاجهٞ ـاٟ ثٌماٌآْ ٘اٛ هللا  ثٌّضًٚ دجٌعجٌُ ٚثٌٌٚفٟ ثٌّضًٚ دجٌؽ١خ؛ ٠عاٌؾ إ٠َٚصٖاٛ ثٌٙوث٠از ٚثٌٙاجهٞ لاجةال:

ٔفْٗ ثٌيٞ ال ٠ًٞ أدوث، ٚ٘ٛ ٌٙيث ؽو٠ٌ دجٌغمز دٖىً ِطٍك''.
25

 

ًٖ ثٌمجٌٙ عٓ أْ ٠ٞطٍع دّّٙز  ٛ نٍحقق ػبنًٍز  ص٠ٌٕٛ ثإلْٔج١ٔز،  ٌمو آْ ثألٚثْ أْ ٠نٌػ ثإلّالَ ِٓ صٚ

٠ٕٚفٍش ِٓ لذٞز ٙاًٛ ٚإٔاىجي ثٌّمجِٚاز ٚثٌذماجء ثٌضاٟ ـٌٝاضٙج ع١ٍاٗ ث١ٌّٕٙاز ثٌؽٌد١از دجّاُ ثٌقوثعاز،  انجذٌذحت

                                                           
24

- Laroui, A, Islam et histoire, Flammarion 2001, p 125 

 ٠ٌثؽع ثٌفًٚ ثٌٌثدع ِٓ ٔفِ ثٌىضجح صقش عٕٛثْ: ثٌضج٠ًل ٚثٌال٘ٛس ف١ظ ٔكفٌ دٍّقجس ع١ّمز دنٚٛٗ ّطٛر ثٌال٘ٛصٟ عٍٝ ثٌَِٕٟ. 
25

، 1 ، صٌؽّاز ثٌاووضًٛ ٘االي ِقّاو ثٌؾٙاجه، ثٌّٕطّاز ثٌعٌد١از ٌٍضٌؽّاز، ٟهللا واإلَسبٌ كً انقشآٌت ػهى دالنخ انشإٌخ انقشآٍَوخ نهؼوبنىص١ٙ١ٕٛىٛ، إ٠ٛرصْٛ،  -

 232، ٗ 2007د١ٌٚس، ِجًُ 



 

   

 

١ٌٚٛثؽٗ ًٙٛ ثٌٕذي ٚثإلٌؽجء ثٌضٟ ِج صَثي صّجًُ ع١ٍٗ، ٚإْ دوأس ٟٚسصٙاج صناؿ  ِاع ثٌّٕعطاؿ ثٌؾو٠او ٌٍعٌّٛاز 

ثٌّْاٍّْٛ عآ ثٌْاّٛ ثٌقٞاجًٞ ـاٟ ِٛثؽٙاز ثٌقّاالس ثٌٖاعٛثء ثٌضاٟ ٕإضٙج  مٚٛٙج دعاو أْ عذاٌ ثٌّفىاٌْٚ

ثٌعٍّج١ٔز ثٌّٖٛال١ٔز عٍٝ ثإلّالَ، ٚعٍٝ ًٍِٖٛ ثٌو١ٕ٠ز ٚل١ّٗ ثٌٌٚف١ز؛ دّج ٠ذٌٍ دٗ ٟجدعاٗ ثٌىاٟٛٔ ال ثٌٖاٌّٟٛ 

 ث١ٌّٕٟٙ ٚؽٌٖٛ٘ ثإلْٔجٟٔ ال ١ٝمٗ ثٌمِٟٛ....

لطعش إٔٛثٟج وجْ أٌٚٙج ثٌؽَٚ ثٌٕجد١ٌٟٛٛٔ ثٌايٞ فّاً  ِٚع ىٌه، ـمو صؽ١ٌس ٍٙز ثٌؽٌح دجإلّالَ، دعو أْ

 ـضااٌر ثالّااضعّجً(، ّٚااٌعجْ ِااج صقٌٛااش  انؼقهُووخـااٟ دوث٠ضااٗ ًّااجٌز ثٌضٕاا٠ٌٛ، عااُ صقااٛي ـؾااسر إٌااٝ ١ّٕ٘ااز دجّااُ 

ثٌّؾضّعجس ثٌّْضعٌّر إٌٝ ّٔجىػ ِجّنز ٌْٕنز دج٘ضز ِٓ ثٌؽٌح؛ ؼ١ٌ أْ ثٌضّجعً ثٌّْضق١ً د١ٓ ثٌٌّوَ ثٌؽٌدٟ 

ٌؾ ٔٛعج ِٓ ثالٔفاٌثػ صّغاً ـاٟ ثٌٌّفٍاز ثألٌٚاٝ ٌٍعٌّٛاز، ًثِاش ـ١اٗ ثٌّؾضّعاجس ثٌؽٌد١از صّٕا٠١ ٚثٌّق٠١ ١ّع

 رؼزوشف َسوجٍب ثوبالخزالف وانزؼوذد انحضوبسيٙاجًس  ػبنًوخثٌغمجـجس ٚـاٌٛ ثٌمطذ١از ثٌٛثفاور؛ ٚٔعا١ٔ ث١ٌاَٛ 

، ٚإٌااٝ بٌبيووب(انظووذاو انحضووبسي)هُزٍُغزبٌ( وَمبٌووخ انزووبسٌف )كبكمٚٛٙااج دعااو ثٌّاا الس ثٌنجّااتز ٌنطجدااجس 

 ؽجٔخ ٘يث وٍٗ ٕٙو ثٌؽٌح ٔفْٗ ِج عٌؾ دعٛهر ثٌو٠ٓ.

ٌإلّااالَ لٛثِٙااج ًٚؿ ثٌااو٠ٓ،  ػبنًٍوخ ثبٍَووخال ؽاٌَ أْ ثٌؾااٛثح ثإلّااالِٟ عاآ ّاؤثي ثألٔااٛثً، ١ّْااُٙ ـااٟ ل١ااجَ 

انقباًوخ ػهوى  انؼبنًوخ انزؼبسكٍوخإٌٝ ِج ٔؾ١َ ألٔفْٕج أْ ٔطٍك ع١ٍٗ  ثخٍشٌزمب وشمبدٌزمب ووسطٍزمبّٚضفٟٞ 

.ػقالٍَخ رشاػً انًآل يٍ غٍش أٌ رزجبهم واقغ انحبل
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