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يو٠ٓ  ٔؾبٚي ـٟ ٘نا اٌعًّ اٌجؾش   إٟل ـيٟ ِلبٌيت اٌّفىإل إٟل ٚاو٠يل٠ٌٛٛع ـيٟ اٌعقليخ ثي١ٓ اٌّعوـي

عٍٝ اٍزغقء اٌزٕبىع ث١ٓ م٠ٕيه اٌجعيل٠ٓ ـيٟ ٕي١بؼخ اٌّلبٌيت عٍيٝ  مزٖو٠ٓاٌعوة اٌّعبٕو٠ٓ ِ

يل عبثيل اٌغيبثوٞ ٚعي٠يي اٌعنّيخ ْٔيو ٌّٙيب ـيٟ اٌفزيوح اٌي١ِٕإليخ ٔفَيٙب رمو٠ج ي إّل ب ِفىإلو٠ٓ ثبهى٠ٓ ِؾ

وزبثبْ )اٌزواس ٚاٌؾلاصخ ٌٍغبثوٞ ٚاٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنيٛه ِقزٍيؿ ٌٍعنّيخق ٔميؿ ـ١ّٙيب عٍيٝ  ٌؾيبػ 

هّ٘ب ثزؾم١ك إٌمٍيخ اٌّفىإلو٠ٓ اٌّنو إٛل ٛه٠ٓ عٍٝ ٙوٚهح رجٕإٟل عٍّخ ِٓ اٌّلبٌت رجلٚ وف١ٍخ ـٟ رٖ

 .ٌقٌزؾبق ثووت األُِ اٌّزملإلِخإٌٛع١إلخ ٌٍعوة ٌزؾل٠ش اٌّغزّع ٚ

غ اٌغّيع ثي١ٓ ٘ين٠ٓ اٌعٍّي١ٓ ـيٟ ٘ينٖ اٌلهاٍيخ ثٕيبء ِلبٌجّٙيب عٍيٝ اٌزغيبمة ثي١ٓ  إٛل ٚاٌنٞ ٠َ

إٟل ِٓ عٙخ ٚعٍيٝ ا٢ إٟل ٚاو٠ل٠ٌٛٛع إْل ِيٓ وؼُ عٍيٝ اٌي أفيوٜب ِيٓ عٙيخ ١ٌإليبد ٔفَيٙب رمو٠ج ياٌّعوـ أ

إٞل ِؽب٠و ْٔأح اٌوع١ٍٓ ٚٛج١عخ اٌضمبـخ اٌزٟ رْجإلع ثٙب وقّ٘ب رٕجئبْ ِجلئ١إل   ب ثبٌٛلٛؾ عٍٝ فلبة ـىو

إٟل  .ِٓ ؽ١ش إٌّٙظ ٚا١ٌ٢إلبد ٚإٌزبئظ ٌنٌه ٠َيعٝ ثؾضٕيب  ٌيٝ ث١يبْ أٍيجبة مٌيه اٌزٕيبىع ثي١ٓ اٌّعوـي

إٟل ـٟ وزبث  ّٙب اٌّله١ٍٚٓ ٚاٍزققٓ أثعبكٖ ٚٔزبئغٗ ـٟ َِزٜٛ ثٍٛهح اٌّلبٌت.١ٚاو٠ل٠ٌٛٛع



 

  

             

 

إٟل اٌّعبٕو ٍعٟ اٌجبؽش ـيٟ ِغيبي ٚ٘ٛ ٠لهً َِأٌخ ِٓ اٌَّيبئً  ِٓ ِىبٍت اٌؾلاصخ ٚصّبه اٌفىو اٌعٍّ

ـأٙؾٝ ٘نا اٌّجلأ لبعلح ـٟ اٌىزبثبد اٌوإ٘يخ اٌزيٟ ٠عّيً إٔيؾبثٙب  ـًٖ مارٗ عٓ ِٛٙٛع ثؾضٙب،  ٌٝا٘زّبِٗ 

 ٚاالٔزّبءاد او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ. ا ٌٍنار١إلخ ٚاالٔلجبع١إلخعٍٝ اٌزؾٍإٟل ثبٌقٖبي األوبك١ّ٠إلخ كهء  

إٟل  ٌىٓ اٌجعل اٌّعوـ
1

زٍَإًل  ١ٌٗ إٌيعخ او٠ل٠ٌٛٛع١إلخرا ِب وض١و   
2

ٚعيٝ ؽ١يش رْيٛثٗ اٌقٍف١يبد اٌفىو٠إليخ ِيٓ ٚ 

إٟل وء ٠زغب٘ييً اٌّيي٠ّىييٓ أْ  ٌيينٌه ال اٌجبؽييش ثيينٌه أَ ٌييُ ٠ييع إٟل ٚاو٠ييل٠ٌٛٛع ـييٟ ِلبٌييت  ٘يينا اٌزٕييبىع ثيي١ٓ اٌّعوـيي

اٌَّيبئً اٌّلهٍٚيخ ثيبرُٙ عيٓ ؽوٕيُٙ اٌْيل٠ل عٍيٝ رٕيبٚي ٠عوثْٛ ـٟ فلب اٌّفىو٠ٓ اٌعوة اٌّعبٕو٠ٓ اٌن٠ٓ

إْل اٌزٕييبىع ثيي١ٓ اِعوـ١إل يي رٕييبٚال   إٟل ب ـ١ييٗ لييله وج١ييو ِييٓ اٌؾ١ييبك ٚاٌّٛٙييٛع١إلخ ٚاٌٖييواِخ اٌع١ٍّإلييخ، ٚاٌؾييكإل أ ٌّعوـيي

إٟل ال ٠َٕؾت  يٚاو٠ل٠ٌٛٛع  ٚ يب ٠ٕلجيك أ٠ إٞل عٍٝ ِب ٘ٛ ِٛعٛك ِٓ فلبثبد ـٟ اٌَبؽخ اٌعوث١إلخ ـمٜ، ٚ ٔإّل ب عٍيٝ أ

إْل  إٟل أل ك ـىييو  َٔييبٔ ييٝ ِييٓ ٍييٍلبْ  ع أ١ْال ٠َييزل اٌجبؽييش ِّٙييب ؽييبٚي اٌزغييوإل إٖل ٚعم١لرييٗ  صمبـزييٗ ٚربه٠قيي٠ٗزف

ثعي٘  ب ـيٟٙ يب ريأص١وٖ ِٛعإل أٚ ٙيّٕ   ٕيواؽخ  ٕيبء اٌزٖيلإلٞ ٌّٛٙيٛع ِيٓ اٌّٛاٙي١ع ـ١ّبهً ع١ٍيٗ أص ِوعع١إلبرٗٚ

إٟل األؽ١بْ َِبه اٌجؾش ٚٔزبئغٗ إْل او٠ل٠ٌٛٛع ث١ٓ ٠ل٠ٗ أِٚٓ فٍفيٗ  ْ عيبى اٌزعج١يو ـيق ٠غيل ِٕيٗ ٠أر١ٗ ِٓ  ، مٌه أ

إٟل ؽبٍيُ و او٠ل٠ٌٛٛع١ب ـٟ ارإل وبٌلت ِضق رؤصإل  ب، ٚؽزإٝل ـٟ اٌّغبالد األوضو  ٠ؽبال ـٟ اٌع١ٍّإلخـىبو   قيبم ليواه عٍّي

 .وبوعٙبٗ أٚ ىهع ع١ٕبد ـٟ عَُ ِو٠٘ أٚ ثع٘ األعٚبء  ٌٝ ؼ١و مٌه

اٌزيٟ خ ٌّعبٕيو٠ٓ ال ٠ٚي١ٕٗ أْ ٠ميؿ عٍيٝ اٌّلبٌيت اٌّعوـ١إليو٠ٓ اٌعوة اٚإٌبظو ـٟ أؼٍت وزبثبد اٌّفىإل 

ي إِل أ٘ب إٔؾبثٙب ِيٓ رؾيب١ٌٍُٙ ألٚٙيبع األ إٛل ا عٕيلِب ٠يوَٚ ٌٚىٕإليٗ ٠غيل ِيٓ أِيوٖ عَيو   ،خ اٌعوث١إليخ ِٕيٌيخ ِوِٛليخث

إٟل اٌىْؿ عٓ آ١ٌيبد اٌزٕيبىع أٚ  إٟل ٚاو٠يل٠ٌٛٛع ـيٟ ٘ينٖ اٌّلبٌيت اٌّعوـ١إليخ اٌزيٟ ٠ٕيبكٞ ثٙيب  اٌزيلافً ثي١ٓ اٌّعوـي

 ب ال ٠غٍيٖٛ  الإل ا ِيب ٠يأرٟ فف١إل يو٠ٓ اٌعوة اٌّعبٕو٠ٓ ِٓ عٙيخ ويْٛ ٘ينا اٌزغيبمة ثي١ٓ األِيو٠ٓ وض١يو  ُ اٌّفىإل ِعن

 .٘نٖ األـىبه ٚهٍُ ٛج١عخ اٌّلبٌت إٌّبكٜ ثٙب ـٟ ٘نٖ اٌىزبثبد اٌؾلاص١إلخرفى١ه اٌقلبة مارٗ اٌنٞ أٔزظ 
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إْل ٌفظ اٌّعوـخ" ِعغُ اٌّٖلٍؾبد ٚاٌْٛا٘ل اٌفٍَف١إلخ" عبء ـٟ  ب ثبو٠غيبة أٚ ب ٠ِضجذ ١ّئ  ١ْ٠و  ٌٝ ْٔبٛ اٌفىو اٌنٞ   connaissanceٌغقي اٌل٠ٓ ٍع١ل أ

ي ، ـبٌّعوـخ رعٕٟ أْ ٔعٍُ ِب ٘يٛ ِٛعيٛك،اٌٍَت  ِ ١ٓ ثي١ٓ اٌيناد ٚاٌّٛٙيٛع أٞ ثي ٙيب اٌعقليخب ثٕنو٠إليخ اٌّعوـيخ كهاٍيخ اوّيىبالد اٌزيٟ رلوؽٚاٌّمٖيٛك عّٛ

 . أنو=اٌناد اٌعبهـخ ِٚٛٙٛع اٌّعوـخ

 242-244، ٓ ٓ 4002رٌٛٔ،  -غُ اٌّٖلٍؾبد ٚاٌْٛا٘ل اٌفٍَف١إلخ، كاه اٌغٕٛة ٌٍْٕوِع= عقي اٌل٠ٓ ٍع١ل

2
ِٓ عْيوق ٌٍلالٌيخ عٍيٝ اٌعٍيُ اٌينٞ ٠ٕنيو ـيٟ ٛج١عييخ ـيٟ اٌميوْ اٌضيب) Destutt de tracyِٖيلٍؼ اثزلعيٗ كٍيزٛد كٞ رواٍيٟ  idéologieاو٠يل٠ٌٛٛع١ب  

ِ   األـىبه ١ٌزج١إٓل فٖبئٖٙب ٚلٛا١ٕٔٙب ٚعقلبرٙب ثبٌعقِبد ا١ٌّْوح  ١ٌٙب ِؾبٚال   ب ٌٙنا اٌٍفظ ٘ٛ ِيب ٠ْي١و  ١ٌيٗ اٌزفى١يو اٍزىْبؾ إٍٔٙب. ٚاٌّعٕٝ اٌّزلاٚي عّٛ

إٞل ) ٌّٕزّييٟ  ٌييٝ اٌج١ٕييخ اٌفٛل١إليخ ٌٍّغزّييع، ٚ٘ييٛ رعج١ييو ٌّييب رْيزًّ ع١ٍييٗ اٌج١ٕييخ اٌزؾز١إلييخ ِييٓ ٚلييبئع ـييٟ ا١ٌَبٍييخ ٚاٌمييبْٔٛ ٚاٌفٍَييفخ ٚاٌيل٠ٓ ٚاألفييقق  ٌييـق اإٌنيو

 =أنو. اعزّبع١إلخ ٚظٛا٘و الزٖبك٠إلخ ِٚبك٠إلخ ِقزٍفخ

 7:-0:، اٌّوعع ٔفَٗ، ٓ ٓ َف١إلخِعغُ اٌّٖلٍؾبد ٚاٌْٛا٘ل اٌفٍ



 

  

             

 

إْل  إٖل  ٚثّب أ إٟل رم إٟل  ٟ مٌه اٌزٕبىع ث١ٓ اٌّعوـ إًل  ٚاو٠ل٠ٌٛٛع ِيٓ  و٠ٓ اٌعوة اٌّعبٕو٠ٓوزبثبد اٌّفىإل  ـٟ ع

إْل مٌه ٠مزٟٚ رٚبـو عٙٛك ـو٠ك ثؾش وبًِ عٍٝ ِلٜ ٍٕٛاد ٛيٛاي ،اٌٖعٛثخ ثّٕيٌخ ـميل الزٖيؤب عٍيٝ  ،أل

يياٍييزغقء ٘يينا اٌّجؾييش  إٟل ٓ عوـييب ثزْييجإلع١ّٙو٠ٓ عييوث١إل ـييٟ وزييبث١ٓ ـمييٜ ٌّفىإل  كهاٍييخب ثإٔييٛي اٌجؾييش األوييبك٠ّ

يِّٚبهٍيخ إٟل ، ّٚ٘يب اٌّفىإل فيقي وزبثيٗ "اٌزيواس ٚاٌؾلاصيخ" ِيٓ  ق4070- 49>) ؾّيل عبثيل اٌغيبثوِٞ و اٌّؽوثي

إٞل ٚ بثٗ" اٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنٛه ِقزٍؿ"ا  ٌٝ وزاٍزٕبك   عي٠ي اٌعنّخ اٌّفىإلو اٌَٛه
3

 . 

ي ٌٝ ث١يبْ و١ف١إليخ ٛيوػ اٌّلبٌيت ـيٟ ِٖيٕإل  اٌجؾشغٗ عٕب٠زٕب ـٟ ٘نا ٚرزإل   بب ـ١يٗ رٕيبىع ِعٍيٓ ؽ١ٕ يفّٙب ٛوؽ 

إٟل ب آفو ث١ٓ ِّٚٚو ؽ١ٕ   إٟل ٚاو٠يل٠ٌٛٛع إٛل  اٌّعوـي ١ٌٓ ـيٟ مٌيه عٍيٝ اٌقليبة ع١ٕيٗ اٌينٞ أـيوى رٍيه اٌّلبٌيت ِعي

خ ثجع٘ اٌزٛع١ٙبد او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ ِموإل  ً  ١ٌٙب الٔلقلٕب ِٓ ٚعٙخ ٔنيو اٌّعوـ١إلخ اٌّزٍجإَل إٕل ٠ٓ ثَٕج١إلخ إٌزبئظ اٌّزٛ

خ ب ٚ ثؾض١إلخ ِع١إٕل ٔخ ١ٖٔإلخ ِقزٖوح ٌٚىٕإٕل إٚل ٍٕب ثّل إٍل ـىيو  ٌفُٙ رّض١ٍ١إلخ ال ٠َزٙبْ ثٙباد ٛبلخ م بأٔإٙل -ـٟ ِب ٔملإله-ٌزٛ

 . اٌوع١ٍٓ

إٟل  ٕب ٔزٖلإلٜ ٌعقلخالثلإل ِٓ اوّبهح ـٟ اٌجلا٠خ  ٌٝ أٔإل  إٟل ثاٌّعوـ فقي  و٠ٓ ِٓـٟ ِْوٚع اٌّفىإل  بو٠ل٠ٌٛٛع

يئ أٚالّ٘يب ٌزجيي١إٓل ٚعييٖٛ اٌزيلافً ثيي١ٓ إٖل  م٠ٕييه ٖٕٔٛيّٙب اٌّعزّييلح ٌٍزؾ١ٍييً ـيٟ ٘يينا اٌّمييبي عٍيٝ ِييوؽٍز١ٓ ٔق

إْل اٌّلبٌت اٌّعوـ١إلخ أظٙو ـٟ اّزؽبٌٗ ثبٌ اٌجعل٠ٓ إٟل ٌٚلٜ اٌغبثوٞ أل ققٓ ٔفوك اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ الٍيزفىو اٌعوث

إٟل ٚ أّىبي اٌزٕبىع ث١ٓ اٌّعوـخ  . او٠ل٠ٌٛٛع١ب ـٟ ِلبٌت اٌعنّخ اٌزٟ ٠و٠ٓ ع١ٍٙب اٌلبثع او٠ل٠ٌٛٛع

1-

ب ِيٓ رؾل٠يل خ ِٕلٍم ي"اٌزواس ٚاٌؾلاصخ"  ٠ؽبي اٌغبثوٞ ـٟ ثَٜ اٌّلبٌيت اٌّعوـ١إلي ؽظ إٌبظو ـٟ وزبة٠ق

ِبرٙب ؽزإٝل ِفَٙٛ اٌّعوـ إٛل ُ ٘ينٖ اٌّعوـيخ ثبٌلإل خ ٚٙجٜ ِم خ اٌع١ٍّإليخ رؾم١م يرزإَل ب ٌّجيلأ إٌغبعيخ ٚاٌفبئيلح، ليخ ٚاٌٖيؾإل

إْل اٌّعوـيخ  ّٛٙيٛع اٌينٞ رْيزؽً ثيٗ ٚرٚيعٗ رؾيذ ِؾييهإل اٌيناد ٚاٌ ٘يٟ عقليخ ثي١ٓ -اٌوعيً ـيٟ رميل٠و –مٌيه أ

إْل اٌجؾييش يي -ـييٟ ٔنييوٖ-اٌّعوـييخ  ، ٠ٚييبؾ  ٌييٝ مٌييه أ  ٍ ِٚٛٙييٛع ب عٍييٝ اٌزفبعييً اٌّزجييبكي ثيي١ٓ اٌييناد ِج١ٕإلييخ أٍب

إٟل ٕييقؽ١إل كهاٍييزٙب، ٚ٘ييٛ رفبعييً َِييزّوإل ٠َييزّل إل عٍييٝ اٌزييواوُ  لبئّييخزٗ ِييٓ اعزجييبه اٌّعوـييخ ماد ٛييبثع رييبه٠ق
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اء اٌعيوة ـيٟ اٌفزيوح اٌي١ِٕإليخ ٔفَيٙب رمو٠ج يف١ٓ اٌّنوأٌخ ثبالعزّبك عٍٝ اٌّٖٕإل ؽبٌٕٚب اٌجؾش ـٟ ٘نٖ اٌَّ  ب ٚالّيزّبٌّٙب عٍيٝ أـىيبه ٛه٠ٓ الٔزْبهّ٘ب ثي١ٓ اٌميوإل

ب١ٔإليخ عٍيٝ فيقؾ اٌغيبثوٞ ـيٟ روثيخ ؼوث١إليخ ثَيجت اٌلهاٍيخ ٚاٌعّيً ـيٟ اٌغبِعيبد اٌجو٠ل اٌعنّيخ ٚـىيوٖرغنإله ِٓ  وؼُعٍٝ اٌثع٘ ٔمبٛ االٌزمبء  عل٠لح ـ١ٙب

ٝ ِعنُ ؽ١برٗ  إٚل  =أنو. ئخ اٌعوث١إلخ اوٍق١ِإلخـٟ اٌج١اٌنٞ ل

ل عبثل اٌغبثوٞ= إّل  7>>7 ،، اٌلجعخ األٌٚٝاٌلاه اٌج١ٚبء -، اٌّووي اٌضمبـٟ اٌعوثٟ ث١وٚدلْبدقاٌزواس ٚاٌؾلاصخ )كهاٍبد ِٕٚب ِؾ

 4>>7، ِووي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌعوث١إلخ ،عي٠ي اٌعنّخ= اٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنٛه ِقزٍؿ



 

  

             

 

ه إٛل إُل رزٙينإلة ٚرزلي هؼجزيٗ ـيٟ االهرميبء ثٕفَيٗ ـيٟ أْٔيلزٗ اٌّقزٍفيخ ليله ٚعيٟ اؤَيبْ ٚعٍيٝ  ٚاٌزًٍََ، ِٚٓ ص

. إٟل إٟل ٚاٌوٚؽ إٟل اٌنٞ ٠ٕؾذ ثٗ و١بٔٗ ٠ٚؾمإلك ثٗ  َٔب١ٔإلزٗ ٚرٛاىٔٗ إٌفَ ب ـٟ ْٔبٛٗ اٌعٍّ  ال١ٍإّل

إٟل عٍيٝٚعٍيٝ ٘ينا األٍيبً  إٔل رؾٖي١ً ِعوـيخ ماد ِقِيؼ ١ِّإلي ٠ؾيشإل اٌغيبثوٞ اٌميبهل اٌعوثيي يح ِيٓ أفيي

إٟل ٔب١٘ييه أمعاٌفٖبئٖييٙب اٌجعييل   عب١ٔإلخٌّٛٛع١ب اٌٛٙيي١ال ٠مجييً ثبوثَييز"اٌزييواس ٚاٌؾلاصييخ"  إْل ٕييبؽت وزييبةقٔيي

positivisme َيذ وٛٔيذ هٚثيب أٚؼٚاٌزيٟ ْٔيو٘ب ـيٟ أAuguste comte (7:<;-7;8:ِيٓ عٙيخ وٛٔٙيب  ق

إٟل اٌع١ي إُل اٌزغو٠جي إٟل رَمٜ ِٓ اعزجبه٘ب اٌزبه٠ـ ٚاٌزواس ٚال رزقلإٝل ـٟ َِزٜٛ اٌّّبهٍخ اٌع١ٍّإليخ اٌٙي إْل  بٔ ٌينٌه ـيّ

إْل إٌميل  اٌزٟ رل٠ٓ ثبٌٕإلملٟ٘  َزٌّٛٛع١ب اٌؾم١مخ ثبالعزجبهاوث ب أ ـيٟ –١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اٌزعبًِ ِع اٌّعوـخ ال١ٍإّل

آ١ٌإلخ ِٓ آ١ٌبد ٘لَ "اٌقعمق١ٔإلخ" ٚٚٙع اٌعمق١ٔإلخ مارٙيب ِٛٙيع َِيبءٌخ ِٚواععيخ، ـبٌٕميل ٍيقػ  -ـىو اٌغبثوٞ

إٛل ١إلخ ٔهئ١ٌ ٠زٖلإلٜ ثٗ اٌّفىإلو ٌٍعمق إْل إٌمل ٌلٜ اٌغبثوٞ ِبرٙب ٚآ١ٌبرٙب ِٕٚزغٟ ِمٛالرٙبِٚم ١ٌٌ ، ىك عٍٝ مٌه أ

إٟل  إٟل ك٠ٕ إٟل ـٟ األًٕ ، ثً ٘ٛ مٚ ٛبثع ما ارإلغبٖ أٔزوٚثٌٛٛع إٟل ِٚعوـ ا ١ٌٌ ٔمل   ، ـٙٛ عٍٝ ٘نا األٍبًثَز١ٌّٛٛع

  ٙ ب ٘ ٌٝ "اٌقإل  بِٛعإل ٍ  ٛ ٔمل ٠زإل ٘ٛد" اٌنٞ ٠زٕبٚي ّٛاؼً اٌل٠ٓ ٚ ّىبالرٗ، ٚ ٔإّل ّعوـخ اٌع١ٍّإليخ ٠زجٕإليبٖ ب  ٌٝ اٌغٗ هأ

إٞل  َٔبْ ٠ؾزىُ  ٌٝ ٍٍلبْ إًل  اٌعمً، ـٙنا إٌمل ـٟ رميل٠و اٌغيبثوٞ أ يب  ّيقٔ ِٕإليب،٠غيت أْ ٠ّيبهً كافيً وي إّل ٌٚ

عيٓ اٌى١ف١إليخ اٌزيٟ أٔزغيذ  ّخ كْٚ ٍٛا٘ب ثؽ١خ  ِبٛيخ اٌٍإلضيبَوبْ مٌه ونٌه ٍٍإٜل ٘نا اٌّفىإلو ٔنوٖ عٍٝ اٌضمبـخ اٌعبٌ

ب ِٓ ٘نٖ األه١ٙإلخ اٌمبئّيخ عٍيٝ هٚػ إٌإلميل اٌع١ّمخ إٌّزغخ ٌٍّعوـخ، ٚألقل   جٕٝاٌٚٔمل٘ب ؽزإٝل ٔفُٙ  ثٙب اٌّعوـخ

ن ـ١ييٗ ِْييوٚعٗ ععييً اٌغييبثوٞ اٌفٍَييفخ ٚلييواءح اٌزييبه٠ـ ِلٍجيي١ٓ أٍبٍيي١إل  إٟل اٌيينٞ ٠زؾييوإل ١ٓ عٍييٝ اٌٖييع١ل اٌّعوـيي

إْل اٌفٍَفخ أٍبً اٌ ، مٌه أ إٟل إٟل ِ زفى١و ٚال ؼ١ٕخ عٕٙب ثبعزجبه٘باٌؾلاص ِبد  عٛي ٔمل اٌزفى١و اٌزبه٠ق إٛل ِٓ ىا٠ٚخ اٌّم

إُل ـبٌفٍَفخ رعًّ عٍٝ ثٕبء اٌّعوـخ اٌزبه٠ق١إلخ ٚعوٙٙب"" ٚا١ٌ٢إلبد، ِٚٓ ص
4

إٟل لبئ ثٕٛيؿ  ياٌزفى١يو اٌزيبه٠ق ب ـيٟ ّ 

ٚاٌجؾيش ـيٟ أٍيجبة األؽييلاس  رٕيبٚي اٌؾمييبئك اٌزبه٠ق١إليخ ٚاٌّٛٙيٛع١إلخ اٌع١ٍّإلييخ ـيٟعيٛ٘وٖ عٍيٝ ليبْٔٛ اٌَيجج١إلخ 

إٟل اٌىبئٓ  ٌٝ ، ٚٔزبئغٙب ٚثٕبء عٍٝ مٌه ٠ٕبكٞ اٌغبثوٞ ثزؾ٠ًٛ اٌزفٍَؿ ـٟ ِغبي اٌزبه٠ـ ِٓ ٕع١ل اٌزبه٠ـ اٌفعٍ

إٟل اٌن ٕٕب ِٓ ِعوـخ كل١مخ ثبألؽلاس ٚا١ٌٖوٚهحب ع١ٍّإل  ١ِلأ   ٞ ٠عزجوٖكائوح اٌزبه٠ـ اٌّعوـ  .ب ٠ّىإل

إْل اٌغييبثوٞ ٠ييياٚط ـييٟ ِمبهثزييٗ إٌّٙغ١إليي خ اٌّعوـ١إلييخ ثيي١ٓ اٌفٍَييفخ ٚاٌغييل٠و ثبٌّقؽنييخ ـييٟ ٘يينا اٌَيي١بق أ

ٚاٌزبه٠ـ، ـّٙب عٍّبْ  َٔب١ٔبْ ٠زىبِقْ ٌنٌه رؾىّّٙب عقلخ ِزجبكٌخ أٍبٍٙب اٌزفبعً ٚاٌؾٛاه اٌّضّو، ِٚٓ ٘نا 

، ٚثلج١عيخ اٌؾيبي ٔميل اٌَيقػ""ٍقػ إٌمل" ٚاٌزيبه٠ـ " ٍَفخإٌّلك ٚإٌّلٍك ٠علإل ِؤٌؿ" اٌزواس ٚاٌؾلاصخ" اٌف

يو ل٘ب اٌغبثوٞ ث١ّٕٙب رٍميٟ ثٕيب ِجبّيوح ـيٟ إٌّنِٛيخ اٌّبهوَي١إلخ ِضً ٘نٖ اٌعقلخ اٌزٟ ٠عم اٌزيٟ ٠عيلإل٘ب ٘ينا اٌّفىإل

 Friedrich Engels أٔغٍييي ٌفو٠ييله٠زِ ب ِج١ٕإلييخ عٍييٝ اٌّبك٠إلييخ اٌغل١ٌإلييخا ٌٍعّييً" ثٕٛييفٙ"أكاح عمييً" ِٚوّييل  

                                                           
4

ل  إّل   :>ٓ  ،، ِوعع ٍجك مووٖالحراخ والحذاثة= عبثل اٌغبثوٞ ِؾ



 

  

             

 

ي ق8>;40-7;7)  ٍ -;Karl Marx (7;7 ب ٚعٍيٝ اٌّبك٠إليخ اٌزبه٠ق١إليخ ٌىيبهي ِيبهوٌاٌّعزّلح عٍيٝ اٌفٍَيفخ أٍب

ب ِيٓ اٌعٍيُ ـٙيٟ ب ِٕٚلم١إل يٚعيقٚح عٍيٝ ويْٛ اٌفٍَيفخ ٘يٟ األٍيجك ى١ِٕإل ي. اٌمبئّخ ـيٟ ِؾزيل٘ب عٍيٝ اٌعٍيُق 4;;7

إٟل ٌمٚب٠بٖ إٟل وّيىبالد اٌفىيو  ،اٌّع١ٓ اٌوئ١ٌ ٌٍفىو ٟٚ٘ اٌٛعٗ اٌعمقٔ أٚ ٌٕميً ثٍؽيخ أفيوٜ ٘يٟ اٌليوػ اٌعمقٔي

، ٚثَجت ِٓ فٖبٌٙب ٘نٖ  إٞل ١ٙب اٌغبثوٞ ثز١َّبد ِقزٍفخ ِٓ لج١ً -خٔعٕٟ اٌفٍَف -اٌجْو إّل "ٔمل ٍقػ اٌفىيو"  ٠َ

وح ٌٍفىو" ِٚٓ عٌٕ إّل ، ـّما ٌيُ َٔيزٕل  ٌيٝ اٌفٍَيفخ ال ٠ّىيٓ أْ "اٌوٚػ إٌمل٠إلخ" ِٚٓ ٔؾٛ "هٚػ اٌّواععخ اٌَّز

إٛل  إٟل اٌيوا٘ٓ ٘يٟ ِؾبٌٚيخ أْ رغعيً" ـ، ـي اٌؾٍُ  ٌٝ ٚالع ًٍِّٛٔؾ خ اٌفٍَفخ ٚٙوٚهرٙب ـيٟ اٌٛٙيع اٌعوثي إّل ِٙ 

"اوِىبْ ب ثمله٘نا اٌؾٍُ ثبٌٕٙٚخ ِلبثم  
5

ي اٌؾـعٍٝ ٘نا إٌإلؾٛ   إٛل إٟل أ٠ٚزؾ إٟل  ٍُ ثبٌٕٙٚيخ  ٌيٝ  ِىيبْ ريبه٠ق ِٕلمي

 اٌّؾَٛثخ عٕلٖ اٌٖٛهح او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ اٌوئ١َيخ اٌزيٟ رّضإليً ِجبّيوح هٚػ اٌعٖيو ٚٛج١عيخ اٌٛاليع ثبٌفٍَفخ ٚؽل٘ب

ب ِٕلم١إل ي اعل٠يل   أْ ٠ٕٙ٘ اٌزيبه٠ـ عٍيٝ رؾ١ٍيً اٌٛاليع رؾٍي١ق   ، ِٚٓ ٘نٖ اٌغٙخ ٠لعٛ اٌغبثوٞ  ٌٝٚاٌضمبـخ اٌَبئلح

  ٍ إِلً ٚاٌق١يبيٍِّٛ إٟل  ليل ٠فٚيٟ ثٕيبٌينٌه ٚاٌّضب١ٌإليخ  ب ٠غبـٟ اٌزأ  ٌيٝ اٍيزققٓ ٔزيبئظ ِقبٌفيخ  ٘ينا اوعيواء اٌعٍّي

إْل اٌزيبه٠ـ ٘يٛ، ب ِيٓ لجٌٛٙيبِعوـ١إل   ٌٕب ريعيع صٛاثزٕب اٌزواص١إلخ ٚال ِٕبٓ ٘يٛ ال وّيب  "رؾ١ٍيً اٌٛاليع وّيب ثّعٕيٝ أ

ٗ أٚ وّب ٔو٠لٖ أْ ٠ىْٛ" ٔزق١إٍل
6

. 

إْل  عٙيب عٍيٝ ٔنيُ صقصيخ لبِيذ  ٚال ٠قفٝ ع١ٍٕب أ اٌغبثوٞ ٚ٘ٛ ٠جبّو ٛج١عخ اٌّعوـخ ـٟ اٌعبٌُ اٌعوثيٟ ٠ٛىإل

إٟل اٌل٠ًٛ عٍٝ ٘نا إٌإلؾٛع١ٍٙب عٍٝ اِزلاك اٌزبه٠  =ـ اٌعوث

إٟل    اٌج١بْ أٚ اٌم١بً اٌج١بٔ

 اٌعوـبْ أٚ اٌّّبصٍخ اٌعوـب١ٔإلخ 

إٟل اٌجو   ٘بْ أٚ اٌم١بً اٌجو٘بٔ

إْل  إٟل   إٟل ٌيينٌه  ٘ييٟ ِغّييٛع ٘يينٖ اٌييٕنُ اٌّعوـ١إلييخ ،ثييق ه٠ييت، ث١ٕييخ اٌعمييً اٌعوثيي ـييٟ إييلقػ ـبٌعمييً اٌعوثيي

إُل ثٙب  ٔزيبط  خعٍّخ اٌّفب١ُ٘ ٚا١ٌ٢بد اٌن١ٕ٘إل " ، ثً ٘ٛعم١ٍإلخ"ٚال "ب أٚ ٛج١عخ ا أٚ ٛجع  ١ٌٌ عٛ٘و  اٌغبثوٞ  اٌزٟ ٠ز

خ اٌضقصيخ ـيٟ اٌضمبـيخ اٌعوث١إليخ"ُ اٌّعوـ١إليٌٍّعوـخ ٌٚإلل٘ب اٌزلافً ث١ٓ اٌيٕن
7

ْ اٌعميً ـعب١ٌإليخ ٚع١ٍيٗ ال ٠عيلٚ أْ ٠ىيٛ .

إٚل . ٠ٚعًّ اٌغبثوٞ رّبهً ؽَت لٛاعل ي ِب ٠عًّ عٍٝ ٔمل إٌنب١ِٓ األ إٚل ، ـبٌج١يبْ ٌضمبـخ اٌعوث١إليخ١ٌٓ ـٟ ربه٠ـ اأ

يى  ٔغيل ـ ٠ٛي" اٌينٞ ال ٔزبط ِعوـخ ٙع١فخ ٛبٌّب أٔإٗل ٠زإلىئ عٍٝ "ِجلأ اٌزغ ٌٝ ال ٠ؤكإلٞ  الإل ٔنبَ  إَل ِ  ١يٗ رّ ب ب ٕيبه
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 424، ٓ اٌّوعع ٔفَٗ 

6
 ;70، ٓ عع ٔفَٗاٌّو 

7
 >74 ، ٓاٌّوعع ٔفَٗ 



 

  

             

 

إْل ، ثمييبْٔٛ اٌَييجج١إلخ ييب ال ّييهإل ـ١ييٗ أ إّل ييٓ أ٘ييًِٚ رَيي٠ٛػ ِعغييياد  اٌضمبـييخ اٌعوث١إلييخ اوٍييق١ِإلخ ِييٓ ِجييلأ اٌزغيي٠ٛي ٠ّىإل

إٓل فوق اٌّأٌٛؾ ثٛاٍلخ لٜٛ ٔج١بء ٚألا  .ٚاٌَؾو ٚاٌْعٛمح ؼ١و ٛج١ع١إلخ وبٌّقئىخ ٚاٌغ

إٞل  إْل اٌعوـيبْ ثبع ؽ١ٕئين ٠ميوإل اٌغيبثو ب ٌجٕيبء ِعوـييخ ٌي١ٌ وبـ١ ي ا ٌغٍّيخ اٌّّىٕيبد ٚاٌفوٙي١بدزجيبهٖ هٕيل  ثيأ

ٚرّؾي١ٔ  ع١ٍّيبد افزجيبهرىي٠ٛٓ اٌّعوـيخ ٌززٍٛ٘يب عٍيٝ كهة ، ـبٌّّبصٍخ اٌعوـب١ٔإلخ ٟ٘ اٌقلٛح األٌٚيٝ ٕؾ١ؾخ

ـيٟ اٌّبٙيٟ ٔؾٝ اٌغبثوٞ ثبٌقئّخ عٍٝ اٌّعوـخ مٌه أ عٓ ٚـٚق   .فو١ٙبدٌٍزأوإلل ِٓ ٍقِخ رٍه اٌّّىٕبد ٚاٌ

إٍلَييخ عٍييٝ" آهاء ٚٔنو٠إلييا إِل ٌّؤ ٕٙييب ٌييُ رىييٓٚ ،ِج١ٕإلييخ عٍييٝ اٌّقؽنييخ ٚاالٍييزمواء، لييل رىييْٛ قدبد ٚرييأ رعزّييل  ٌىإل

" ٌٝ اوزْيبؾ ّيٟء عل٠يل  ٚال رلّؼ اٌزغوثخ
8

عبِعيخ ـيٟ ث١ٕزٙيب ثي١ٓ اٌّقؽنيخ  ب  ٌيٝ رجٕإليٟ ِعوـيخ ع١ٍّإليخكاع١ ي 

إٟل غبثوٞ ثغنٚه٘ب ـٟ اٌزفرٚوة ِلبٌت اٌؼخ اٌمب١ٔٛٔإلخ، ٚعٍٝ ٘نٖ اٌَج١ً ٚاٌزغوثخ ٚا١ٌٖب إٟل اٌجو٘بٔ ى١و اٌعٍّ

إٟل  ٠ىيْٛ "ؼ١يبة اٌعٍيُ ـيٟ اٌٖيواع اٌينٞ ّيٙلرٗ اٌضمبـيخ اٌعوث١إليخ اوٍيق١ِإلخ أْ  -ٚاٌؾيبي ٘ينٖ - ؼيوٚ، ـيقاٌعمقٔي

ه اٌفىو اٌعوثٟ اٌٍٛل اٌنٞ ٘ٛ ٚؽٍٛي ا١ٌَبٍخ ِؾٍإٗل إٛل إٞل  ٌٝ ـىو ؽل٠ش عٍٝ ؼواه ِب عوٜؽبي كْٚ رل ـٟ  ٛ

أٚهٚثب"
9

إٟل عٍيٝ  ٠ؾيشإل  ا اٌّٚيّبه، ٚـيٟ ٘ين  لبِيخ عَيٛه اٌزٛإيً ثي١ٓ اٌفٍَيفخ ٚاٌعٍيُ اٌغيبثوٞ اٌميبهل اٌعوثي

إْل  ب أ يِّبهٍخ ا١ٌَبٍيخ ـيٟ اٌيل٠ٓ رٕغيي ـيٟ أؼٍيت األؽيٛاي ثٛاٍيلخ اٌفٍَيفخ عٍ ال١ٍإّل إْل اٌفٍَيفخ ّ  ٔٙٚيذ ـيٟ ب ثيأ

ب  اٌٖلك ٠وٜ اٌغبثوٞ ، ٚـٟ ٘نآ" ا١ٌّزًٛ"ِ لا٠خ ثل٠ق  اٌج ّ  أٔإٕل ً َٔزٍٙه ثع٘ اٌعٍُ اٌنٞ ٠ٕزغٗ ، ثبال ٕٔزظ عٍ

ب ٌه ـٕؾٓ ال ٔع١ِ  ّىب١ٌبد اٌعٍُ ب ٌنب ؼ١و ١ٍٍُ أؽ١بٔ  اٌؽ١و اٍزٙقو    ٔعي١ِ اٌفٍَيفخ ـيٟ عقلزٙيب ثيبٌعٍُال وّب أٔإٕل

إٟل ٚٔملٖ. ٠ن٘ت اٌغبثوٞ ِيٓ ثي١ٓ ِيب ٠ين٘ت ـعٍٝ ٘نا إٌإلؾٛ  ٚ٘ٛ ِب ٠لعٛٔب ٙوٚهح  ٌٝ  عبكح لواءح اٌفىو اٌعوث

إٟل اٌينٞ  ٌٝ "اٌزواس ٚاٌؾلاصخ"  ـٟ ِٖٕإلفٗ  ١ٌٗ إْل إٌٙٚيخ اٌعوث١إليخ ٌيٓ رٕغيي عٍيٝ ٕيع١ل اٌٛاليع ٚاٌزيبه٠ـ اٌفعٍي أ

إًل اوـبكح ِٓ اٌفٍَفخ ِٚب ٌُ ٔمؾّٙب ـٟ ١ُّٕ اٌّّبهٍيخ اٌع١ٍّإليخ ٚاٌع١ٍّإليخ، ـّيب أؽيٛط  ٠ٖٕعٗ اؤَبْ ِب ٌُ ٔفل و

إٟل ا١ٌَٛ  إٟل  -اٌفىو اٌعوث خ وْٛ ٘ينا اٌفىيو أٔيبؿ إٌمل٠إلخ اٌع١ٍّإلخ ِٓ عٙ  ٌٝ ِضً ٘نٖ اٌّّبهٍخ - ـٟ رمل٠وٖ اٌْقٖ

ٙٗ وّب عضُ عٍٝ ٕلهٖ اٌؽوة صمبـخ ١ٍٚبٍ ثىٍىٍٗ اٌزواس ع١ٍٗ يخ ا١ٌّٕٙيخ اوِجو٠ب١ٌإليخ  ،خ١ٍٚلو ع١ٍٗ ٚٚعإل إٕل فب

إٟل  ، ٚثٕبء عٍٝ اٍزقة اٌفىيواالٍزعّبه٠إلخٚ  ٌيٝ ٍيٍلخ اٌزيواس ِٚميٛالد اٌؾلاصيخ اٌؽوث١إليخ رجٕإليٝ ٘ينا اٌفىيو  اٌعوثي

إٟل ـيٟ أؼٍيت األؽ١يبْ  خػ إٌمل ِنا٘ت ـىو٠إلخ وبٌّبهو١َإل  ٌٝ ٍق اٌّفزمو ٚا١ٌٍجوا١ٌإلخ ٔز١غيخ ـٙيُ ؼ١يو ٍي١ٍُ ٍٚيلؾ

ي بألٛوٚؽبد ٘نٖ اٌّنا٘ت اٌفىو٠إلخ ٚفٍف١برٙ  ِ إٟل اٌّعبٕيو عّٛ ب إٌنو٠إلخ ٚاٌزبه٠ق١إليخ، ٚ٘يٛ ِيب أكإلٜ ثيبٌفىو اٌعوثي

هاد عٍٝ اٌّغزّعبد اٌعو ٌٝ  ٍمبٛ وض١و ِٓ اٌّمٛالد ٚاٌزٖ ّيٟء ِيٓ اٌعَيؿ ٚاٌزْي٠ٛٗ ؼ١يو ل١ٍيً،  ث١إلخ ـٟإٛل

ٌٚزغبٚى ِقبٛو اوٍمبٛ ٚاٌزؾو٠ؿ ٛبٌت اٌغبثوٞ ثزعو٠ت اٌؾلاصخ األٚهٚث١إليخ ٚمٌيه ثز١ٙئيخ أعيٛاء ِٚقثَيبد 

هٚث١إليخ اٌزيٟ ثٙيود ِٕغيارٙيب اٌعيوة عٍيٝ ٚعييٗ ٚـيٟ اٌّغزّعيبد اٌعوث١إليخ ِْيبثٙخ ٌزٍيه اٌزيٟ أٔغجيذ اٌؾلاصيخ األ
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 749، ٓ اٌّوعع ٔفَٗ 

9
 ;74، ٓ اٌّوعع ٔفَٗ 



 

  

             

 

إْل رعو٠ت اٌؾلاصيخ ال ٠ىيْٛ ِّىٕ يعًٙ ٚرقٍإلؿ ٚ ٛٓ اٌن٠ٓ ٠ع١ْْٛ ـٟاٌقٖ ب  الإل ثزَٕي١ت ٘ينٖ ـمو ِللع، عٍٝ أ

.اٌؾلاصخ ٔفَٙب ٚرق١ٍٖٙب ِٓ ٕجؽزٙب ا١ٌٌّْٛإلخ اوٛقل١إلخ
10

 

للعزٙيب اٌؾلاصيخ ـيٟ بثوٞ ثبعزّيبك اٌّواؽيً مارٙيب اٌزيٟ ٌٚقٍزفبكح ِٓ رغوثخ اٌؾلاصيخ اٌؽوث١إليخ ٠لبٌيت اٌغي

 ٌٝ ِٖبؾ اٌؾلاصيخ ثٕٛيفٙب ِوؽٍيخ  بألٔٛاه ٕٚٛال  ا ثق ِٓ ِوؽٍخ إٌٙٚخ ِوٚه  أٞ االٔلق اٌل٠به األٚهٚث١إلخ

إٓل  .اٌَييبثمز١ٓعٕييٟ صّييبه ر١ٕييه اٌّييوؽٍز١ٓ  إٟل  ٌٚىيي واؽييً ٔفَييٙب ـييٟ رٍََييٍٙب ال ٠ييلعٛ  ٌييٝ ارإلجييبع اٌّاٌّفىييو اٌّؽوثيي

إٟل  ٛهح ـيٟ اٌزغوثيخ اعزّبك٘يب ِزيإِيخ ٌيوثؼ اٌٛليذ ٚافزٖيبه اٌَّيبهاد اٌزبه٠ق١إليخ اٌّينو ٌيٝ  ٠لعٛثً  ،اٌزبه٠ق

ب اٌزقٍإلؿٚو هٚث١إلخ ٌٍٚؾلإل ِٓ ٍلٛح اٌزأفإل ٚاأل َ ٌعٍإٕل  األُِ اٌّزملإلِخ. ٍٔؾك ثووت ثؽ١خ رؾم١ك اٌزملإل

إَلبٍخ ٚ إْل ٛج١عزٗٔؾٓ ـٟ ١ٌَِ اٌؾبعخ  ٌٝ اٌجو٘بْ ـٟ ٘نٖ اٌّوؽٍخ اٌزبه٠ق١إلخ اٌؾ مزٟٚ االٔليقق ر" أل

ِ  ِٓ ِجبكل ٚإٔٛي ٠م١ٕ١إلخ ٚإٌنو ـٟ ِب ٠ٍيَ عٕٙب ِٓ ٔ "اٌَّجإلجبد ثأٍجبثٙبب ٠فوٙٗ هثٜ ب ٙوٚه٠إل  زبئظ ٌيٚ
11

. 

يي٘ىيينا ٠جييلٚ  إّل  ِجييبكل اٌعمييً ٠ٚييزقءَ ٚبد  ٌييٝ أثعييل ؽييلإل ألٔإلييٗ ٠زيي١ؼ ٌٕييب هكإل اٌغيئ١ييبد  ٌييٝ اٌى١ٍإليي بِجييلأ االٍييزمواء ِٙ

إٟل هئ١ٌٚاٌزغوثخ إْل اٌعمق١ٔإلخ ِلٍت ِعوـ يِْيوٚع اٌغيبثوٞ اٌؾيلاص ـيٟ ، ٚ٘ٛ ِب ٠عٕٟ أ إٍل  ب رميل١ِإل   بإٟل ثبعزجبه٘يب أ

إًل رملإل عٍٝ اٌّياٚعخ ث١ٓ اٌعمً ٚاٌؾٛاه رؾم١م   ب ـٟ عٛ٘وِٖج١ٕإل   إٞل ـٟ هثٛع ب ٌّلٍت االٔفزبػ اٌنٞ ٠مٛك و َ رؾوه

إٟل  َب اٌجزإلخ  ؽوٕىٕعخ ثوٚػ االٔفزبػ ٚاٌؾٛاه ال ٠ّ، ـجلْٚ ٘نٖ اٌعمق١ٔإلخ اٌّزْجإل اٌٛٛٓ اٌعوث إٞل رملإل ، ٚعٍيٝ ٘ينا اى أ

يل أهليٝ ٕيٛه٘ب ـيٟ اٌزيواس اثيٓ األٍبً ٠لعٛٔب اٌغبثوٞ  ٌٝ اال إَل ٍزفبكح ِٓ اٌعمق١ٔإلخ اٌعوث١إليخ اٌمل٠ّيخ اٌزيٟ ٠غ

ُ اٌؾىّخ ثٕٛفٙب ٔنو  اٌنٞ  قٖ 8>8د هّل) إَل ِضٍّيب ٠يلعٛٔب  ٌيٝ  ِب١٘يخ اٌجو٘يبْ ا ـٟ األ١ّبء ٚـك ِب رزلٍإلج٠ٗغ

" اٌنٞ ٠عزجوٖقق َ 2;4-ق Aristote (444َ إًٌٙ ِٓ ـٍَفخ أهٍلٛ إٟل خ اٌزفى١و اٌعمقٔ إّل ٚثبفزٖبه ّيل٠ل ، "ل

.ه٠لبٌت اٌغبثوٞ اٌعوة ثٚوٚ إٞل إٟل اٌضو ١ٌَبق أْ ١ْٔو  ٌيٝ ال ٠فٛرٕب ـٟ ٘نا اٚ ح اوـبكح ِٓ ٘نا اٌزواس اؤَبٔ

إْل ٕبؽت وزبة إٟل ٌنٌه رمزٚيٟ ِٕإليب اد " اٌزواس ٚاٌؾلاصخ" ٠علإل َِبئً اٌزواس ٚاٌزع١ٍُ َِبئً مأ ِٕؾٝ  ٠ل٠ٌٛٛع

إٟل اٌع١ّييك""  ٌييٝزٙييب أٞ رؾزييبط اال٘زّييبَ ثٙييب أكٚاد كهاٍييخ ِييٓ ١ٕٛ عٕييل إْل اٌييٛعٟ او٠ييل٠ٌٛٛع اٌزٕييبٚي  ، مٌييه أ

إٟل ٌٍزييواس ب ـمييٜ عٍييٝ ؼييواه ِييب رٕغيييٖ اٌّمبهثييخ ال ٠جبّييو اٌزييواس ثٕٛييفٗ مار ييعٍييٝ ٍييج١ً اٌّضييبي  او٠ييل٠ٌٛٛع

ب ٠جبّوٖ ثبعزجبهٖ مار  االٍزْوال١إلخ اٌزٟ رلإل  ، ٚ ٔإّل إٟل ك ٚاٌّٛٙٛع١إلخ ٟٚ٘ رعبٌظ اٌزواس اٌعوث ب ِٛٙٛع  ب ٚعٟ اٌزغوإل

 ال أفٖبي ث١ّٕٙب.
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إٟل ؽَت ثع٘  إٟل  ِْوٚع اٌغبثوٞ اٌؾلاص ك ااٌلاه١ٍٓ ـٟ عٛ٘وٖ ِْوٚع ١ٍبٍي إٟل عٍيٝ ؽي١ٓ، ـميل اعزجيوٖ ١ٛإليت ري٠ٕيٟ ِغيوإل ٖ  ِزيلاك ٌقٍزْيواق اٌؽوثي عيلإل

ب ٠ٖيله عيٓ ٔيعيخ ّيٛـ١ٕ١إلخ ِؽبهث١إليخ ِىجٛريخ ٙيل اٌّْيوق أٚ عيٓ ه٠ّيخ ٛبئف١إليخ ِْيوٚع   ]وينا [ٔميل إٌميل"وزبثيٗ " ١ْٟ ـٟ ِٛاٙيع ِقزٍفيخ ِيٓعٛهط ٛواث

 ١ٍٕإلخ، أنو ـٟ ٘نا اٌٖلك=– ٍق١ِإلخ 

وٞ، ِمييبي ٚاهك ٙييّٓ ِؤٌإلييؿ عّييبعٟ لييواءح )اٌغبٔييت ا١ٌَبٍييٟق ِييٓ ِْييوٚع اٌغييبثوٞ اٌفىيي اٌّييزٓ ِؾبٌٚييخ ـييٟ اٌٙييبِِ عٕييلِب ٠ٕمٍييت عٍييٝ ٍييٍلبْ اٌعييبِو=

 :: ٓ ،4077، ٌجٕبْ، اٌلجعخ األٌٚٝ-اٚي ٌٍْٕو ٚاٌزٛى٠ع، ث١وٚد، علهاٍبد ِزجب٠ٕخ" رمل٠ُ عٍٟ اٌع١ُّاٌغبثوٞ ك"

11
 402ٓ ، ٍجك مووٖ، اٌزواس ٚاٌؾلاصخ 



 

  

             

 

إْل اٌٍٛيييي١ٍخ او٠ل٠ٌٛٛع١إلييييخ ٠ّىييييٓ أْ رَييييزؾٛم عٍييييٝ اٌعمييييً ٚ ٠ٕجإلييييٗ اٌغييييبثوٞ ـييييٟ ماد اٌَيييي١بق عٍييييٝ أ

إُل رو٠ٚٚييٙب ٚاٌييزؾىإل  إٟل ٚرؽ١إلييت ـبع١ٍإلزييٗ  ما ٌييُ ٠ييز ُ ، ُ ـييٟ عٍّٙييب عٍييٝ اٌٖييع١ل اوعوائيي إُل ٘يينا اٌييزؾىإل ـييٟ ٚال ٠ييز

إٟل ٕييييبهَ  قييييبم ِييييٕٙظثبرإل اٌٍٛيييي١ٍخ اٌّيييينوٛهح  الإل  إٟل عٍّيييي إٟل ١ت اٌّييييٕٙظ اوثَييييز، ٘ييييٛ ثييييق ه٠ييييِٛٙييييٛع  ٌّٛٛع

إًل اٌييينٞ ٠ٕزنّٙيييب ٚاٌّمبهثيييخ  إٞل اٌميييبئُ عٍيييٝ رفى١يييه األعيييياء ـيييٟ عقلزٙيييب ثبٌىييي اٌغيييبِع ثييي١ٓ اٌزؾ١ٍيييً اٌج١ٕيييٛ

ييي  ٍ إٟل اٌييينٞ اٌزبه٠ق١إليييخ اٌّج١ٕإليييخ أٍب ه إٌّيييبٚل ٌّجيييلأ االٍيييزّواه٠إلخ ٚاٌليييوػ او٠يييل٠ٌٛٛع إٛل ب عٍيييٝ ليييبْٔٛ اٌزلييي

ييييً ثيييٗ عٍيييٝ ؽيييٛاه ثٕإليييبء ثيييي١ٓ بِٚٛٙييييٛع  ب ٠زعبِيييً ِيييع اٌزيييواس مار ييي إٍل يييٌ ٘ييينا اٌّيييٕٙظ اٌّزٛ إٍل . ٚ٘ىييينا ٠زأ

إْل ريييأص١و أؽيييلّ٘ب ـيييٟ ا٢فيييو ريييأص١و   إٟل ٔب١٘يييه أ إٟل ٚاو٠يييل٠ٌٛٛع ييياٌّعوـييي ٞ  ٌيييٝ ٙيييّبْ كهاٍيييخ ـ١ٙيييب ب ٠يييؤكإل ا ٔبعع 

إْل اٌّيييٕٙظ اوثَيييز إُل ـيييّ ك ٚاٌّٛٙيييٛع١إلخ اٌع١ٍّإليييخ وج١يييو، ِٚيييٓ صييي إٟل ١ليييله ِيييٓ اٌزغيييوإل  -اٌغيييبثوٞ ـيييٟ ٔنيييو–ٌّٛٛع

ح ـيييٟ اٌعٖيييو اٌيييِييي إٛل إٟل ٚثٕٛيييً إٌٙٚيييخ اٌّوعييي إٞل ف١ٍيييك ثزؾيييل٠ش اٌعميييً اٌعوثييي أٚ  وا٘ٓ ثيييبٌزواس،ٕٙظ ٔميييل

إٟل اٍيييرؾم١يييك  ِٕيييٛٛ ثيييٗ٘يييٛ ِيييٕٙظ  ٌٕميييً ثعجيييبهح أفيييوٜ ٚليييواءح اٌزيييواس ٚـٙيييُ زمقي اٌيييناد اٌعوث١إليييخ اٌزيييبه٠ق

إٟل ـعٍييييٝ ٘يييينا إٌإلؾييييٛ ٔمييييؿ عٍييييٝ اٌزٕييييبىع ثيييي١ٓ اٌّعو .٠برييييٗـييييٟ ٙييييٛء ِمزٚيييي١بد اٌؾبٙييييو ٚرؾلإل  ثٕييييبٖ ـيييي

إٟل ـيييٟ فليييبة اٌغيييبثوٞ إُل  ىيييبهع١ٍيييٗ ـبألـٚ ،ٚاو٠يييل٠ٌٛٛع اٌّلبٌيييت او٠ل٠ٌٛٛع١إليييخ  اٌزيييٟ أصؤيييب رٕيييلهط ـيييٟ أ٘ييي

يييخ ٖٔييي١إلخ ِّضإل "اٌزيييواس ٚاٌؾلاصيييخ" اٌزيييٟ ٠ٕيييبكٞ ثٙيييب اٌغيييبثوٞ ـيييٟ وزبثيييٗ  ٍيييخ ٌفىيييو اٌوعيييً اٌييينٞ ارإلقييينٔبٖ ع١إٕل

إٟل   .ٌّْٚوٚعٗ اٌؾلاص

إْل ٚال ٠َيييعٕب ـيييٟ ٘ييينا اٌَّيييزٜٛ ِيييٓ اٌزؾ١ٍيييً  الإل أْ ٔؤ يييل أ يييو ٠لبٌيييت ثبرإل وإل قيييبم اٌل٠ّموا١ٛإليييخ ٘ييينا اٌّفىإل

عيييٓ وٛٔٙيييب ٍٚييي١ٍخ رؾيييبـظ عٍيييٝ ا٠ٌٛٙإليييخ  ِل١إليييخ أٍبٍييي١إلخ وكاهح اٌْيييأْ اٌعيييبَ ـيييٟ اٌّغزّعيييبد اٌعوث١إليييخ ـٚيييق  

ِيييبد اٌيييناد اٌعوث١إليييخ ٚٚؽيييلرٙب ِزيييٝ ٚـإلؤيييب ٌٙيييب األهٙييي١إلخ اٌعمق١ٔإليييخ اٌّقئّيييخ، ٚثييينا ٔميييؿ عٍيييٝ ٚعيييٖٛ  إٛل ِٚم

، ـٙيييٛ ِيييٓ عٙيييخ أٌٚيييٝ ٠يييٌٛإٟل اٌزىبِيييً ثييي١ٓ اٌّلٍيييت ا إٞل إٟل ـيييٟ ِْيييوٚعٗ إٌميييل إٟل ٚاٌّلٍيييت او٠يييل٠ٌٛٛع ٌّعوـييي

إٟل  إٟل  ٚعٙييييٗ ّييييلو اٌعمق١ٔإلييييخ ثبعزجبه٘ييييب ٙييييوٚهح ِعوـ١إلييييخ رٕييييزم٘ عٍييييٝ اٌفىييييو اٌقواـيييي ٚاٌزجو٠ييييو اٌؽ١جيييي

زجٕإليييٟ ث ألٍيييلٛهح، ٠ٕٚيييبكٞ ِيييٓ عٙيييخ صب١ٔيييخاٌق١يييبي ٚاٌيييُٛ٘ ٚاوٌٙيييبَ ٚاأزمبٙيييٙب عٍيييٝ ٌألؽيييلاس ٚاٌٛليييبئع 

يييت ٚب ٔجليييب  ٠يييل٠ٌٛٛع١إل  ١إليييخ ِلٍج ييياٌل٠ّمواٛ إٖل إٟل ً ثيييٗ أٍيييجبة االٍيييزجلاك ٚاٌزع إْل اٌزَيييٍإٜل اٌيييل٠ٕ . ِٚيييٓ ٕ٘يييب ٔيييوٜ أ

٠ؾٍيييُ ثيييٗ  اٌييينٞ اٌعمق١ٔإليييخ ٚاٌل٠ّموا١ٛإليييخ ّ٘يييب اٌووٕيييبْ األٍبٍييي١بْ اٌّم١ّيييبْ ٌٖيييوػ اٌؾلاصيييخ عٍيييٝ اٌليييواى

إٟل  إٟل ثبو٠ييييل٠ٌٛ ٍييييٝ ٘يييينٖ اٌْييييبوٍخ. ـعاٌغييييبثوٞ ـييييٟ اٌييييٛٛٓ اٌعوثيييي إٟل ـييييٟ ِلبٌييييت ٠مييييع اِزييييياط اٌّعوـيييي ٛع

إْل اٌّلبٌيييت ب ألقل ييي، ـٍييي١ٌ فبـ١ ييي" اٌزيييواس ٚاٌؾلاصيييخ"ٗاٌغيييبثوٞ ـيييٟ وزبثييي ب ِيييٓ اٌّعل١يييبد اٌزيييٟ موؤيييب أ

يييو  ع١ييياٌّعوـ١إليييخ ٌيييلٜ ٘ييينا اٌّفىإل إٟل فبٙيييعخ ٌٍزإٛل إْل رْيييجإلعٗ ثبٌضمبـيييخ اٌعوث١إليييخ ٚٔيعزيييٗ ٗ او٠يييل٠ٌٛٛع ، ـّيييٓ اٌجييي١إٓل أ

إٟل ٌؾيييبػ عٍيييٝ رجٕإليييٟ اٌاٌعوٚث١إليييخ اٌٛاٙيييؾخ ؽّيييقٖ عٍيييٝ او إْل ٘ييينٖ  ـيييٟ فىيييو اٌجو٘يييبٔ . ث١يييل أ إٟل اٌزيييواس اٌعوثييي

زيييٗاٌعوٚث١إلييي إِل إٟل ثو إٟل ثٕٛيييفخ ال رْيييًّ اٌيييٛٛٓ اٌعوثييي يييب ٘يييٟ ِمزٖيييوح عٍيييٝ اٌّؽيييوة اٌعوثييي ٗ ِيييٛٛٓ ، ٚ ٔإّل



 

  

             

 

 اثييييٓ ٍيييي١ٕب اثييييٓ هّييييل ٠ٚٚييييع ِييييٓ ل١ّييييخ ، ـبٌغييييبثوٞ ٠وـييييع ِييييٓ ّييييأْ اٌف١ٍَييييٛؾاٌعمق١ٔإلييييخ ِٚٙييييل ْٔييييأرٙب

يييُ إٔييي قـ٘ييي240)د إَل ً اٌجو٘يييبْ، عٍيييٝ فيييقؾ اٌعوـيييبْ اٌييينٞ ٠ّضإليييً ِيييٓ عٙيييخ ويييْٛ ـ١ٍَيييٛؾ اٌّؽيييوة ٠غ

يييب ععيييً اٌغيييبثوٞ ما اثيييٓ ٍييي١ٕب إّل إٟل ِ إٟل  إٔيييٍٗ ـيييٟ اٌّْيييوق اٌعوثييي ح اٌعوث١إليييخ ٚاٌّيييؤِٓ ثبٌٛؽيييل اٌزفى١يييو ا١ٌٍجواٌييي

إـل اٌّفبٙييٍخ ٠َييمٜ ـييٟ ـيي
12

، اٌضمبـ١إلييخ ِييٓ اٌّؾيي١ٜ  ٌييٝ اٌقٍيي١ظ ، ثييً  ٔإلييٗ ١ٌعييوة عييٓ أٍييفٗ عٍييٝ ل١ييبَ اٌٛؽييلح

إْل ٘يينٖ اٌٛؽييلح رؾّييً األِيي ح اٌعييوة ِٚييٛٛٓ ٚ٘ييُٕٙ ـييٟ آْ ٚاؽييلو ٚٔم١ٚييٗمٌييه أ إٛل إًل  ،، ٚ٘ييٟ ِىّييٓ ليي ٌٚعيي

ـىّيييب رٕزميييً اٌفىيييوح اٌل١إلجيييخ ِيييٓ ثٍيييل  ٌيييٝ آفيييو وييينٌه رٕزميييً اٌفىيييوح " ٌغيييبثوٞ  ٌيييٝ اٌميييٛي=٘ييينا ِيييب ؽيييلا ثب

إْل ِٖيييبئت، "اٌقبٛئيييخ إٟل  ِٚيييٓ ٕ٘يييب َٔيييزٕزظ أ لبكِيييخ ِيييٓ اٌّْيييوق  -ٚ٘يييٟ ؼ١يييبة اٌعمق١ٔإليييخ –اٌّؽيييوة اٌعوثييي

إٟل  اٌعوثييي
13

إٟل ع١ٍيييٗ ٚ ، عيييلي ثيييبٌّفىو عيييٓ ِلٍيييت اٌّعوـيييخ ٚاٌّٛٙيييٛع١إلخ اٌع١ٍّإليييخ ٚاٌؾ١يييبك  ـيييبٌٕفٌ او٠يييل٠ٌٛٛع

إٟل ٠ؾىيييُ  إٟل أزميييبئ يييٗ َِيييبهٚىطإل ثيييٗ ـيييٟ أـيييك مارييي إٞل ـيييِٟلبٌجيييٗ ٠ٚٛعإل يييب  "س ٚاٌؾلاصيييخااٌزيييو" وزبثيييٗ ٖ اٌيييلعٛ إّل ِ

إٟل رزغبمثيييٗ اٌّلب ٙيييبد او٠ل٠ٌٛٛع١إليييخ ععيييً ـىيييوٖ اٌؾيييلاص  جإلعٗ ثيييوٚػرْيييِيييٓ وؼُ عٍيييٝ اٌيييٌيييت اٌّعوـ١إليييخ ٚاٌزٛعإل

إٟل ِٕٚٙغ١إلخ اٌلهاٍخ األوبك١ّ٠إلخ اٌٖبهِخاٌجؾ ش اٌعٍّ
14

. 

إْل  ت اٌّعوـ١إلخٌٚئٓ وبٔذ اٌّلبٌ رزٖلإله ِؾٛه اال٘زّبَ ـٟ وزبة اٌغبثوٞ ِلاه ٔنؤب ـيٟ ٘ينا اٌعّيً، ـيّ

ٛه "اٌعٍّب١ٔإليخ ِيٓ ِٕنياٌّعوـ١إليخ ـيٟ وزيبة عي٠يي اٌعنّيخ  اٌّلبٌت او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ رجَيٜ ٍيٍلبٔٙب عٍيٝ اٌّلبٌيت

 ؟ِقزٍؿ" ـى١ؿ ٠زغٍإٝل ٌٕب مٌه

                                                           
12

إْل اٌغيبثوٞ ؽيو٠ٔ عٍيٝ اٌفٖيً ثي١ٓ اٌّلهٍيز١ٓ اٌّْيول١إلخ  ٠وٜ ـٟ ٘ينا إٌليبق  ثيوا١ُ٘ ٚهّبّيٓ ـيٟ  يل عبثيل اٌغيبثوٞ ٚـ١ٍَيٛؾ لوٛجيخ" أ إّل ِمبٌيٗ" ِؾ

إْل اٌعمق١ٔإلخ اٌفبهاث١إلخ ا٠ٕٛ١ٌَإلخ عمق١ٔإليخ ٕيٛـ١إلخ، ٚ٘ينا األِيو ـي إْل اٌعمق١ٔإلخ اٌوّل٠إلخ ٚالع١إلخ ِٕفزؾخ ٚأ ٟ ٔنيوٖ ٍي١ؤكٞ ثبألٍيزبم اٌغيبثوٞ ٚاٌّؽوث١إلخ عٍٝ أٍبً أ

إٞل  ٌزقلَ أٛوٚؽخ اٌق١ٕٖٛإلخ وّب ٕيٕع اٌّوؽيَٛ اثع١ل   ً ثع٘ االرإلغب٘بد اٌفٍَف١إلخ رأ٠ٚق   ٌٝ رأ٠ٚ ِيع اثيٓ ٛف١يً اٌينٞ أٌيِيٗ وٍّيخ اٌعمق١ٔإليخ ثيبٌّعٕٝ اٌوّيل

 = ، أنوبرعَف١إل   ٚـٍٖٗ عٓ اثٓ ١ٍٕب ـٖق  

 42-40، ِوعع ٍجك مووٖ، ٓ ٓ هاٍبد ِزجب٠ٕخ، رمل٠ُ عٍٟ اٌع١ُّاٌغبثوٞ ك

13
إَلت اٌ  ؾ أملبع  ٠ٕ إٛل غ  عبكح إٌنو ـٟ ٘نٖ اٌفىوح ٌمبء اثٓ هّيل ، بب ِلٍم  جبؽش  ثوا١ُ٘ ٚهّبّٓ ـىوح اٌغبثوٞ اٌمبئٍخ ثبٔملبع اثٓ هّل عٓ اٌزٖ إٛل ب ٠َ إّل ِٚ

يل عبثي األٍيزبم ِْيوٚع" ، ٠ٚين٘ت هٙيٛاْ اٌَي١إلل ـيٟ ِمبٌيٗبب ِلٍم ياٌينٞ ٍيىذ عٕيٗ األٍيزبم اٌغيبثوٞ ٍيىٛر  ٘يٛ ا١ٌْٙو ثيبثٓ عوثيٟ ٚ إّل ل اٌغيبثوٞ ٌميواءح ِؾ

إٟل ٠ىييْٛ ؼٕٕٛيي١إل   إْل اٌزفى١ييو اٌعوثيي إْل اٌفىييو ب ـييٟ ٔنييو اٌغييبثوٞ عٕييلِب ٠ىييْٛ ثبٌّْييوق ٠ٖٚييجؼ ثو٘ب١ٔإل ييب أٚ ث١ب١ٔإل يياٌزييواس"  ٌييٝ أ ب عٕييلِب ٠ىييْٛ ثييبٌّؽوة، ِييع أ

هاد ِْول١إلخ إٛل إٟل وٍإٗل مٚ إٔٛي ثً ٚرل  أنو=. اوٍقِ

 ، ِوعع ٍجك مووٖ=اٌغبثوٞ كهاٍبد ِزجب٠ٕخ

 42 ، ِٓؾّل عبثل اٌغبثوٞ ٚـ١ٍَٛؾ لوٛجخ، ٚهّبّٓ ثوا١ُ٘ 

ل عبثل اٌغبثوٞ ٌمواءح اٌزواس، ِْوٚع األٍزبم ِهٙٛاْ ا١ٌَإلل إّل  98 ، ٓؾ

14
إْل ِيٓ ِخفين عيٛه" ٠نوو عي٠ي اٌَبٛٛهٞ ـٟ ِمبٌٗ  ١ٌّٛٛع١ب ثَيزط ٛواث١ْيٟ عٍيٝ اٌغيبثوٞ رٛظ١فيٗ اواٌغبثوٞ ٠ٕفٟ  ِىب١ٔإلخ رأصإلوٖ ثقِٖٛٗ اٌفىو١٠ٓ" أ

جخ ٌّب ١َّ٠إٗلع١ب٠ل٠ٌٛٛاو خـٟ فلِ إٖل  780 ، ٓ، اٌّوعع ٔفَٗثبٌعمق١ٔإلخ اٌّؽوث١إلخ ٙلإل اٌقعمق١ٔإلخ اٌّْول١إلخ ، ٟٚ٘  ٠ل٠ٌٛٛع١ب ِزع
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15

ا ، ـٙيٛ ال ٠مي١ُ ؽيلٚك  ٌّلبٌت اٌّعوـ١إلخ ٚاو٠ل٠ٌٛٛع١إلخب ث١ٓ اٚاٙؾ   ٠قؽظ إٌبظو ـٟ وزبة اٌعنّخ رلافق  

خ ث١ّٕٙيب ٚال ٠زٕبٌّٚٙيب ويقإل   يب ٠غّيع عٍيٝ ؽيلح ث١إٕل إُل اٌعنّيخ ـيٟ ِؤٌإلفيٗ ، ٚ ٔإّل إْل أوجيو ٘ي ث١ّٕٙيب ـيٟ ِيٛٛٓ ٚاؽيل أل

إٟل  إٟل عٍٝ ٕع١ل اٌٛعٛك االعزّبع عٍٝ ٔلبق اٌٛعٟ ٚ اٌّنوٛه ِٚجٍػ عٙلٖ  صجبد ٚعٛك اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌعبٌُ اٌعوث

إٟل  ٚ   االعزّبع ب وبْ مٌه ونٌه عبءد اٌّلبٌت اٌّعوـ١إلخ صٕٟ وقِٗ عٍٝ اٌعٍّب١ٔإلخ ٚـٟ رٚببأ٠ إّل ع١ؿ فلبثيٗ ، ٌٚ

ِبرٙب ِٚيا٠ب٘بع إٛل إٟل صبٚٓ ِم هٖ ـٟ أهوبْ اٌّلبٌت او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ ، ـبٌّعوـ إٛل ، ـق ؼوٚ أْ رىْٛ اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ رٖ

إًل ٘ينا ِيب آْ ٚاؽل، ـّٙب ٚعٙبْ ٌعٍّخ ٚاؽلحب ـٟ ب ٚ ٠ل٠ٌٛٛع١إل  ب ِعوـ١إل  اٌنٞ ٠ٖله عٕٗ ـٟ ٘نا اٌىزبة ِلٍج   ، ٌٚع

ٖ ٌٍعٍّب١ٔإلخ إْل ٌٙيب ٚعٛ٘ يٟ رلجإلك أٚ ١ٌَذ ثبٌٕٛفخ اٌغب٘يح اٌز = "اٌعٍّب١ٔإلخلبئق   ٍَّٔٗ ـٟ ؽلإل ب ٚعٙ ي =بريوـ٘، ـيّ

ي اٌزبه٠ـ كْٚ وٍيً، ِعوـ١إل   إٛل ب ٠زّضإًل ـٟ ٔفٟ األٍجبة اٌقبهعخ عٍٝ اٌنٛا٘و اٌلج١ع١إلخ أٚ اٌزبه٠ق١إلخ ٚـٟ رأو١ل رؾ

 ق ثبٌزبه٠ـ ٚاٌٛاىع ثب١ٌّٚوب ٠وثٜ األفقل١ّ١إل  ب ٚب أفقل١إل  ل٠ٓ عٓ ا١ٌَبٍخ، ٚعٙ  ب ٠زّضإًل ـٟ عيي اٌب ِؤ١ٍَإل  ٚعٙ  

"اوٌياَ ٚاٌزو١٘ت ثعمبة ا٢فوحثلي 
16

إُل ـبٌعٍّب١ٔإلخ ٔنو٠إليخ ٚ ٠يل٠ٌٛٛع١ب ـيٟ ماد اٌٛليذ ، ِٚٓ ص
17

، ـٙيٟ ٔنو٠إليخ 

وبٌؾو٠إليخ ، ٟٚ٘ ِعلٚكح  ٠يل٠ٌٛٛع١ب الهرىبى٘يب عٍيٝ إٔيٛي ١ٌجوا١ٌإليخ ٚعم١ٍإلخ ٚربه٠ق١إلخ صمبـخ ع١ٍّإلخالٔجٕبئٙب عٍٝ 

صمبـخ ثوعٛاى٠إلخ و١ٔٛإلخ عزجو اٌعنّخ اٌضمبـخ اٌعٍّب١ٔإلخ ، ٠ِٚجبكل ل١ِٛإلخ )اٌّٛإٛخقعٍٝ ع ٚٚاٌعمً ٚافزواق اٌّغزّ

إٟل  لبئّخ عٍٝ بألٔإٙل ه٠إلخِضٍإلش عٍّبٔ إٛل رىْٛ  ٍّب١ٔإلخ عٍٝ ٘نا إٌؾٛ ال رعلٚ أْ. ـبٌعأٙقعٗ إٌفع١إلخ ٚاٌع٠ٍّٛإلخ ٚاٌزل

ٍ  ب عمق١ٔإل  ا ثْو٠إل  ـىو   إٞل ب ِٕؽو إٍل  ،ب ـٟ اٌل١ٔٛ إٟل ـٟ اٌّعوـخ اؤَب١ٔإلخبٌٕمل ٚإٌنو ث ق  ِزٛ إْل اٌّعوـخاٌزبه٠ق  ، ٚثّب أ
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إْل ِٖلٍؼ اٌعٍّبٔ  ٗ اٌينٞ اّيزمإلذ ِٕي secular، ٌٚميل اٍيزقلَ ِٖيلٍؼ األٔغ١ٍي٠إليخ ١secularismإلخ ٘يٛ روعّيخ ٌىٍّيخ ٠وٜ اٌلوزٛه عجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ أ

ِ   اٌعٍّب١ٔإلخ ح ِع ٔٙب٠خ ؽوة اٌضقص١ٓ عب ي ِوإل إٚل ، ٚ٘يٛ اٌزيبه٠ـ اٌينٞ ٠عزّيلٖ وض١يو ٠خ ظٙٛه اٌلٌٚخ اٌم١ِٛإلخ اٌؾل٠ضيخٚثلا ق عٕل رٛل١ع ٍٕؼ ٍٚزفب١ٌب;792ب)عبَ أل

إْل افزياي اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ ـًٖ. ِٓ اٌّؤهف١ٓ ثلا٠خ ٌٌّٛل اٌنب٘وح اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌؽوة ه ـيٟ ٓ اٌلٌٚيخ ٠ٚي١إلك ِيٓ ِفٙٛاٌل٠ٓ ع ٠ٚوٜ ا١ٌَّوٞ أ إٛل ِٙيب اٌينٞ رلي

إٟل  ١ٌعجإلو عٓ ِٕنِٛخ ـىو٠إلخ ؽل٠ضخ ّبٍِخ َعاٌؽوة عٍٝ اِزلاك ـزواد ى١ِٕإلخ ِقزٍفخ ؽزٝ ارإل  إٞل ٚاٌل٠ٕ ا ِّٚبهٍيخ ـيٟ ع١ّيع اٌَّيز٠ٛبد رٕن١و  رفًٖ ث١ٓ اٌل١ٔٛ

إُل  ا١ٌَب١ٍإلخ ٚااللزٖبك٠إلخ ٚاالعزّبع١إلخ ٚاٌفىو٠إلخ إًل ا ِٚٓ ص )اٌّزغيبٚىح ٌميٛا١ٔٓ اٌؾوويخ اٌّبك٠يخ ٚاٌؾيٛاًق عيٓ  ٌمي١ُ اٌل١ٕ٠إليخ ٚاألفقل١إليخ ٚاؤَيب١ٔإلخـٟٙ ـٖيً ٌىي

إًل ِٓ اواٌعبٌُ، أٞ ع إُل اٌعيبٌُ ِيبكح َٔيج١إلخ ال للاٍيخ ٌٙيب٠ٖيجؼ  ، ثؾ١يشؽ١برٗ اٌعبِخ ٚاٌقبٕخق ٚاٌلج١عيخ َٔبْ )ـٟٓ و إْل اٌَّي١وٞ . صي ـيٟ ٘ينا اٌّٚيّبه ٠ٕجإليٗ   

إْل اٌعٍّب١ٔإلخ ِٖلٍؼ ك اٌّعبٟٔ ٚاألثعبك ٚاٌز١ّٕٚبد ِيٓ عٙيخ ويْٛ اٌعٍّب١ٔإليخ ظيب٘وح ر عٍٝ أ  به٠ق١إليخ ِؾىِٛيخ ثيبٌزلٛه ٚاٌزجيلإلي، ـٙيٟ ال رزإلقين ّيىق  ؼ١و ِؾلإل

 . أنو=بٔٙبئ١إل  

ٌجٕيبْ، اٌلجعيخ  -ٍيٛه٠إلخ ٚكاه اٌفىيو اٌّعبٕيو ث١يوٚد–، ْٔيو ِْيزون ثي١ٓ كاه اٌفىيو كِْيك عي٠يي اٌعنّيخ، اٌعٍّب١ٔإليخ رؾيذ اٌّغٙيوٚ عجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ

 744-77 ، ٓ 4000ٓاألٌٚٝ، ٍجزّجو 
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 :4 ، ٓاٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنٛه ِقزٍؿ، ِوعع ٍجك مووٖ= عي٠ي اٌعنّخ 
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إٟل ِٓ ٔن١و ِب ٔمؿ ع١ٍٗ ـٟ وز١إلجٗ اٌٍَّٛٛ ثي٠ووإلي عي٠ي اٌعنّخ عٍٝ ٘نا اٌّفَٙٛ اٌٛ  بٍيخ "األٕبٌخ أٚ ١ٍـاٍع ٌٍعٍّب١ٔإلخ ـٟ ثؾٛصٗ إٌٌّٛٛخ ثبٌفىو اٌعوث

" ك١ٔب اٌيل٠ٓ ـيٟ ؽبٙيو اٌعيوة"، ـاٌعٍّب١ٔإلخ رؾذ اٌّغٙو" ونا األِو ـٟ وزبثٗ اٌّعْٕٛ ثوزبثٗ اٌّْزون ِع عجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ " اٌٙوٚة ِٓ اٌٛالع" ٚـٟ

 =أنو ٌّي٠ل اٌزلل١ك

 4>>7، اٌلجعخ األٌٚٝ، ٌجٕبْ -اٌٛالع، كاه اٌَبلٟ ث١وٚد، األٕبٌخ أٚ ١ٍبٍخ اٌٙوٚة ِٓ عي٠ي اٌعنّخ

 ;79-784 ٓ ٓ ،وعع ٍجك مووِٖاٌعٍّب١ٔإلخ رؾذ اٌّغٙو، ، عجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ ٚعي٠ي اٌعنّخ

ٌخق  ،ٌجٕبْ -، كاه اٌل١ٍعخ ث١وٚدٌعوة، ك١ٔب اٌل٠ٓ ـٟ ؽبٙو اعي٠ي اٌعنّخ  98->2ٓ ٓ  ،4004ٛجعخ صب١ٔخ )ِعلإل



 

   

             

 

ب عٍيٝ ٛيواى ا ربه٠ق١إل يأٌٍ ك١ٕ٠إلخ ٠ٕجؽٟ اٌوعٛع  ٌٝ اٌىزت اٌّملإلٍخ ثؽ١خ ٔمل٘ب ٔميل  ِج١ٕإلخ عٍٝ ـٟ اٌّبٟٙ وبٔذ 

ىبي أٞ ِيٓ ِقزٍيؿ أّيي -ٚاٌّعغيييادٌعميً ِيٓ  ٍييبه األٍيلٛهح ٚاٌقواـيخ ِيب ٚليع ـييٟ أٌّب١ٔيب، ٚمٌيه ٌزقٍيي١ٔ ا

إٟل " ٚـييٟ ٘يينا اوٛييبه ٠مييٛي عي٠ييي اٌعنّييخ=ٚوعبكرييٗ  ٌييٝ األهٗ ٚاٌٛالييع،  -ِعمييٛياٌقإل  ٠زلٍإلييت إٌنييو اٌعمٍيي

إٟل ـٟ األك٠بْ ٔيع ٕفخ اوٛقق عٓ رغ١ٍبرٙب اٌزبه٠ق١إلخ ٚٔفٟ اٌعّٖخ ٚا ب ٠عٕيٟ أزمبك٘يب اٌزبه٠ق إّل ٌىّبي عٕٙب، ِ

"ٚاٌغّب١ٌإليخ ٚاٌّٛٙيٛع١إلخ ع١ٍٙيب ؽىبَ األفقل١إلخٚاالٔزمبٗ ِٕٙب ـٟ هأٞ اٌل١١ٕ٠ٓ أٞ إَٔٔزٙب ٚ لبِخ األ
18

٘ىينا  .

إٟل اٌّعبٕو٠جلٚ إٌمل  ب رمؿ ؽٖٕ   ال آ١ٌإلخ أٍب١ٍإلخ ٌٍفىو اٌعوث إٞل ه٠ّيخ ٌٍزيبه٠ـ ب ؽ١ٖٕ  ؼ١ٕخ عٕٙب ألٔإٙل ب ـيٟ ٚعيٗ أ

 اٌفىيو إٌّلٍك ٠ٕبكٞ اٌعنّيخ ثيلؽ٘، ِٚٓ ٘نا عمق١ٔإلخ ٚعٍٝ االٍزّواه٠إلخ اٌزبه٠ق١إلخٔى١ٕٛإلخ ٔب٘ٚخ عٍٝ اٌقإل 

إٟل " ع   ١بح اٌعيوة عٍيٝ اِزيلاك ليوْٚ عل٠يلح" اٌنٞ ١ّ٘ٓ عٍٝ ؽاالٍزَٕبث إٟل ِْيغإل ب اٌعيوة عٍيٝ  لبِيخ ـىيو ريبه٠ق

إٟل  إْل اٌوٚػ اٌزبه٠ق١إلخ ٟ٘ اٌؾم١مخ ثزؾو٠و اٌعمً ِيٓزٕل  ٌٝ اٌعمق١ٔإلخ ٚإٌمل اٌؾوإل ٠َعٍّ ٔوعَي١إلزٗ ٚرعب١ٌيٗ  ، مٌه أ

ارٗٚثزٕي٠ٍٗ ـٟ ١ُّٕ اٌٛالع  ِيٓ  ٚاوـيبكح ٠عٕيٟ ٙي١ّٕإلب اٌيلعٛح  ٌيٝ اٍيزوـبك اٌفٍَيفخ األٌّب١ٔإليخ ِب ، َِٚ٘ٛٚزغلإل

ٕٙب ٘نٖ اٌفٍَفخ إّل إٟل اٌزٟ رزٚ  . أٍجبة اٌزملإلَ ٚاٌول

إْل اٌعنّخ ٠ؾشإل ٕواؽخ عٍٝ ر١ٛٛٓ اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌّغزّعبد اٌعوث١إليخ اٌّعبٕيوح ٚعٍيٝ  إٟل عٓ اٌج١بْ أ ؼٕ

إًل ِّٕٙيب رغن٠و ِجلأ اٌفًٖ ث١ٓ اٌعٍُ ٚاٌل٠ٓ ٚعٍٝ  ـواك ِغبي إٞل ٌى ، ـيبٌعٍُ ٠ٕجؽيٟ أْ ٠ىيْٛ ِقٖٛٓ ٚؽٖو

ال   إٟل  ِٕيإل إٟل بٔٚٙيع ـٟ ١ِلاْ ِعوـ إٟل ِؾىيَٛ ثيبٌٕنو اٌعمٍي إْل اٌيل٠ٓ ٠غيت رٕي٠ٍيٗ ـيٟ ٔليبق إٟل ريبه٠ق ، عٍيٝ ؽي١ٓ أ

ه ثعيبئك أِيبَ اٌعٍيُ إٛل إٟل ِلاهٖ عٍٝ االعزمبك ٚاو٠ّبْ ثب٢فوح ٌٚٙينا ٌي١ٌ اٌيل٠ٓ ثٙينا اٌزٖي إٟل ٛمٍٛ ، ـٙيٛ ال  ٠ّبٔ

ب ِيٓ ٔٙبئ١إل    لٖبء   ِعبكاح اٌل٠ٓ ٚ لٖبّٖ -ـٟ ٔنوٖ -ةٌنٌه ١ٌٌ ِٓ اٌٖٛا اٌعٍُ ب ـٟ ٚعٗثبٌٚوٚهح عبئم   ٠ّضإًل

 ِٕب٘غٙب عٍيٝ ِقزٍيؿ ِغيبالد عّيً اٌعميً ـيٟ اٌعم١يلحرع١ُّ اٌؾمبئك اٌع١ٍّإلخ ٚ  ٌٝ " ّو٠لخ أْ ال ٠ٖبهؽ١برٕب

"عٓ اٌعٍُ ِٕفٖق   أْ ٠عزجو اٌل٠ٓ ِغبال  ٚ
19

. 

إٟل ٚعٍٝ  صجبد ٚعٛك٘يب  عٍٝ رجٕإٟل بٌت اٌعنّخال رمزٖو ِلٚ بي ـٟ ١ٍبلٙب اٌىٛٔ اٌعٍّب١ٔإلخ ٚاالٔقواٛ اٌفعإل

ب رعج١يو عيٓ عيٛ٘و اٌعٍّب١ٔإليخ اٌنيب٘وح ـيٟ خ ـٟ كٌٚخ اٌزٕن١ّبد اٌزوو١إلخ اٌزٟ رعجإلو أ٠إّل إٕل إٟل عٕل اٌعوة فب  إٌّٚ

 هح ّيؤْٚ اٌّيٛا١ٕٛٓ ـيٟ اٌميوْ اٌزبٍيع عْيواٌّوعع١إلخ اٌٛٙعب١ٔإلخ اٌّورجلخ ثبٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌإلخ ٚاالعزّبع١إلخ ـٟ  كا

ييٚ  ِ ٚعٍيٝ  صجييبد ٚعٛك٘ييب  بٌٕيعيخ اٌعٍّب١ٔإلييخ ـييٟ ؽ١بريٗ ا١ِٛ١ٌإلييخثب اٌّورجليخ ثَييٍٛن اٌفيوك آٔيينان اٌيينٞ ويبْ ِؾىٛ

-7>;7) ِنٙوٚ ٍّبع١ً  ق44>7-2:;7) ٚـوػ أٔلْٛ ق:7>7-80;7) اٌٖو٠ؼ ـٟ أٛوٚؽبد ّجٍٟ ١ًّّ
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 448ٓ  ،ِوعع ٍجك مووٖ ،اٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنٛه ِقزٍؿ 
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 ;4، ٓ ع ٔفَٗاٌّوع 



 

   

             

 

 ق;9>7-00>7) األهٍيييٛىٞ ٚىويييٟق4:>7->;;7) ؽَييي١ٓٚٛيييٗ  ق;8>7-:;;7) ٍِٛيييٍٝٚيييقِخ  ق94>7

ب ـؾَت، ٚؼ١وُ٘ إٌل ٘نٖ اٌّلبٌت اٌلعٛح  ٌٝ اعزٕبق اٌف ٚ ٔإّل إٟل رّ  .ىو اٌمِٛ

إٟل ال إْل اٌفىيو اٌميِٛ ٠يٕغؼ عٍيٝ ٕيع١ل اٌّّبهٍيخ اٌع١ٍّإليخ  الإل  ما أفين ثعي١ٓ االعزجيبه ـىيوح  ٠ٚوٜ اٌعنّيخ أ

إٟل  إٌل اٌزبه٠ق إٟل ثبٌٖ، ثّعٕاٌؾ يخوٚهح اٌزبه٠ق١ٝ أْ ٠موإل ٘نا اٌفىو اٌمِٛ إِل ، ٚ٘ينا ٠زيأرإٝل ١إلخ ٚثبٌٕنو٠إلخ اٌزلٛه٠إلخ ٌأل

إًل  ٌيخ  ٠إليبٖ ِٕيٌزيٗ اٌجْيو٠إلخ اٌقب١ٌيخ ِيٓ وي إًل ٔنو َِٚيبءٌخ ِٕيإل ٌٗ ِزٝ رؾٍإٝل ثٖفخ اٌٛالع١إلخ اٌزٟ رغعً اٌزبه٠ـ ِؾ

يخ اٌعوث١إليخ أّىبي اٌزمل٠ٌ ٚاٌزعبٌٟ ثّب ـٟ إِل خ ـيٟ وبٔيذ ِلبٌيت اٌعنّي ، ٚثٕيبء عٍيٝ مٌيهمٌيه رميل٠ٌ ِبٙيٟ األ

يب ِيٓ ِعي١ٓ ٚاؽيل" وزبثٗ يباٌعٍّب١ٔإلخ ِيٓ ِٕنيٛه ِقزٍيؿ" رٕجيع وٍإٙل ِلٍيت اٌّلبٌيت ـيٟ ـىيو  ، ٘يٛ اٌعٍّب١ٔإليخ ألٔإٙل

إٟل ـيٟ اٌّغزّيع . أْ ٠ميوْ اٌوعيً اٌل٠ّموا١ٛإليخ ثبٌعٍّب١ٔإليخ -ٚاٌؾيبي ٘ينٖ–، ـق عغيت اٌعنّخ يب اٌفعٍي ـْيوٛ رؾممإٙل

اٍزعبكح ألٌٍ اٌل٠ّموا١ٛإلخ  الإل ثبٔفىبن اٌفىيو "ال  ٌّّٚبه=ب١ٔإلخ ٌنٌه ٠مٛي ـٟ ٘نا ااٌعوثٟ ِْوٚٛ ثزلج١ك اٌعٍّ

، ٚٔجين ثبٌعٍّب١ٔإليخ اٌل٠ّموا١ٛإليخ  الإل ٚاٌؾ١بح عٓ االهرٙبْ ثبٌّلٍك، ٚاٌؽ١ت ِلٍك اٌؽ١ت، أٞ أٔإٗل ال اٍزعبكح ألٍيٌ 

ّيٟ  ٌيٝ روعّيخ ِجيبكل ١ٍبٍي١إلخ ١ٌجوا١ٌإليخ ِعبٕيوح  ٌيٝ ٌؽيخ رٕز بَ اٌَّزمجً ـٟ اٌّبٟٙ أٚ ِؾبٌٚيخِؾبٚالد  كؼ

إَل  إٟل رب إٟل  ١ٍبق ربه٠ق االفزقؾ وّؾبٌٚخ روعّخ اٌل٠ّموا١ٛإلخ ثبٌْٛهٜ اٌزٟ ال ِخي ٌٙب  الإل ثزؽ١ٍيت اٌوِيي اوٍيقِ

"ٝ ٚالع اٌّّبهٍخ اٌل٠ّموا١ٛإلخعٍ
20

إٟل ٠وـ٘ رؾ١ًّ ثع٘ اٌّفب١ُ٘ .  خ اٌٛاهكح ـٟ اٌموآْاوٍق١ِإل  ـبٌفىو اٌعٍّبٔ

ِٚيب١ِٓ ِعبٕيوح ويأْ ٠ؽيلٚ ِفٙيَٛ ِيو ثبٌَٕيجخ  ٌيٝ رٍجي١ٌ اٌزيواس األٚوينا ِٚيب١ِٓ ٚكالالد ؽلاص١إليخ  ٚإٌَإلخ

  ٛ إًل ٚاٌعمل هك٠ف  ا ٌٍْٛهٜ أٚ ِٚفَٙٛ إٔؾاٌل٠ّموا١ٛإلخ ٕٕ  .ب ٌٍجوٌّبْبة اٌؾ

ب ١ٍٍخ أِو ـبٌعٍّب١ٔإل  ال ٠َيزل١ع أؽيل أْ ب ب ربه٠ق١إل يٍخ اٌٛالع ٌٚىٛٔٙب ؽز١ّإلخ و١ٔٛإلخ ٚٚالع  ال ٠ّىٓ رغبٍ٘ٗ ألٔإٙل

إٟل ، ٠ٚب٠ٕىوٖ أٚ ٠ٕف١ٗ يب رزي١ؼ ٌسَٔيبْ ـوٕيخ إٌنيو اٌعمقٔي ه ٚ ؾ  ٌٝ مٌه أٔإٙل إٛل إٟل ٚاٌزٖي إٌميل ٚاٌيٛعٟ اٌزيبه٠ق

إٞل ٌٍؾم١مخ إٟل ثً اٌعٍّٛ  .اٌعٍّ

ح إْل اٌعنّييخ ال ٠مجييً ثييبٌّوإل اٌقلبثييبد اٌعوث١إلييخ اٌزٛـ١م١إلييخ اٌزييٟ رجٍييػ ِجٍييػ  ٚاٌغييل٠و ثبٌيينوو ـييٟ ٘يينا اٌَيي١بق أ

ٌي١ٌ ـ١يٗ ب ٍٚيل   ب ِٕٙيبِٛلف يرزإلقن  مً ثعجبهح أكقإل يٌخ ث١ٓ إٌّيٌز١ٓ، أٚ ٌٕاٌزٟ رمؿ ِٓ اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ ِٕ اٌزٍف١م١إلخ""

إٟل  اٌؾَُ إٞل ٚاٌعٍّي ٌٙينا ٔيواٖ ٠ٕميل٘ب ـيٟ  اٌّلٍٛة ٌز١ٛٛٓ اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌّغزّعيبد اٌعوث١إليخ ـيٟ اٌَّيز١٠ٛٓ اٌفىيو

لٓ ـ١ٗ اٌل٠ّموا١ٛإلخ ١إلخ رم"١ٌٌ ٕ٘بن ِغبي ٍٜٚ ث١ٓ اٌعٍّب١ٔإلخ ٚاٌعلاء ٌٍعٍّبٔ عٍّٕب عٍٝ ٘نا إٌؾٛ= وزبثٗ ِؾٛه

إَل ٚاٌعمق١ٔإلخ ه ٔمإليبك اٌعٍّب١ٔإليخ ، ـّٙب ال ٠ٕفٖقْ عٓ أٌٍ اٌعٍّب١ٔإلخ اٌزٟ أوإلل٘ب ـٟ ِعوٗ اٌين = اٌيلعٛح  ٌيٝ اٌزؾيوإل

ييخ ، ٚاـزييواٗ اٌىييْٛ َِييزمقإل  عوـييخِييٓ اٌم١ييٛك اٌل١ٕ٠إلييخ عٍييٝ اٌّ إٕل ييوٖ لييٛاٖ ٚأّٔييبٛ أزنبِييٗ اٌقب إَل ٌؾووييخ ٚا ،رف

                                                           
20

 >44، ٓ اٌّوعع ٔفَٗ 



 

   

             

 

ه ِٚمبٌخ ،غزّعإٌّملعخ ٌٍلج١عخ ٚاٌّ إٛل إْل صجبد اٌم١ُ األفقل١إلخ ٚاٌوٚؽ١إلخاٌنٞ ٠ٕزفٟ ِعٗ  اٌَّزّوإل  اٌزل ، ٚاٌمٛي ثأ

"زٙلؾ اٌعيبٌُ ا٢فيو ٌٚي١ٌ اٌيل١ٔباٌل٠ٓ ٠َي
21

يٗ عي٠يي اٌعنّيخ ٍيٙبَ ٔميلٖ. ـعٍيٝ ٘ينٖ اٌْيب ١يبهاد زإل  ٌيٝ اٌ وٍخ ٠ٛعإل

إٟل اٌفىو٠إلخ اٌعوث١إلخ ؼ١و اٌل١ٕ٠إلخ اٌزٟ رل٠ٓ ـٟ فلبثبرٙب ثجع٘ األـىبه  اوٍق٠ِٛإلخ رٛع١ٙٗ إٌمل مارٗ  ٌٝ ر١إلبه عوثي

إٟل ٔبل٘ ٔفَٗ عٕلِب أٍمٜ اٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ كائوح ا٘زّبِ إٟل ١ٌجواٌ إٟل ٗ ٚلِٛ ِبرٙيب ب ِىزف١ ي ِٓ ِْيوٚعٗ اٌعٍّي إٛل ثأؽيل ِم

 .أٞ ثبٌل٠ّموا١ٛإلخ

إَل  إْل ِلبٌت اٌوعً ٔبؽ١خ ٔؾٛ اٌيلعٛح اٌٖيو٠ؾخ ٔزج١إٓل ج١ًـعٍٝ ٘نٖ اٌ خ اٌزيبه٠ـ ١ٕإلي ٌيٝ االٖٔيٙبه ـيٟ ىِ أ

إٟل او إٟل عٍٝ ٕع١لٞ اٌفىو اٌىٛٔ إٔل ٚا١ٌَبٍخَٔبٔ ِيبد اٌفٍَيفخ األٌّب١ٔإليخ، ٚمٌه ثبوـبكح ِٓ أف إٛل اٌيوٚػ أٞ  - ِم

إُل  -اٌزبه٠ق١إلييخ  إٟل وبٌل٠ّموا١ٛإلييخ اٌضٛه٠إلييخ ٚ ِجييبكل ا١ٌَبٍييخ ـييٟ أٚهٚثييب اٌؾل٠ضييخٚثبالعزّييبك عٍييٝ أ٘يي اٌّغزّييع اٌّييلٔ

إٞل ٚاٌلٌٚخ اٌعٍّب١ٔإلخ ٚونٌه ثجٕبء ـىو لٛ إٟل ؽوإل هائل فٍٛ ِٓ أ اٌمبئّخ عٍٝ اٌلؼّبئ١إلخ  ِنٙو ِٓ ِنب٘و اٌْعج٠ٛإلخ ِ

 .ِٕلك االٍزّواه٠إلخ

إٟل   ٌيٝ كهاٍيخ ٍيع١ٕب عٍٝ ٘نا إٌؾٛ إٟل ثبو٠يل٠ٌٛٛع إٟل اٌّعبٕيو ِيٓ  ٕيٍخ اٌّعوـي ـيٟ فليبة اٌفىيو اٌعوثي

زي١ٓ ٖٔي١إلز١ٓ ٌٍقيٛٗ فيقي وزيبثٟ اٌغيبثوٞ ٚاٌعنّيخ اٌٍإلي ٍيع١ٕب  ٌيٝ  ،اٌّلهٍٚيخ ـيٟ اٌَّيأٌخن٠ٓ ارإلقينٔبّ٘ب ع١إٕل

إٟل  ْ او٠ييل٠ٌٛٛع إٛل إٟل ٚاٌّىي ْ اٌّعوـي إٛل إٍلَي اٌٛليٛؾ عٍيٝ ٚعيٖٛ اٌزٕيبىع ثيي١ٓ اٌّىي يو٠ٓاٌّؤ ِؾييٜإل  ١ٓ ٌّلبٌيت اٌّفىإل

 .ا٘زّبِٕب

إٟل ٚاو٠ل٠ إْل كهعخ اٌزٕبىع أٚ اٌزغبمة ث١ٓ اٌّعوـ إٟل ـٟ وزبثٚاٌؾبًٕ أ رٙب١ٌٛٛع إٛل ، ـّما وبٔذ ّٙب رزفبٚد ل

إٟل بثوٞ ٠ؽِلبٌت اٌغ إْل ِلبٌيت اٌعنّيٍيت ع١ٍٙيب اٌليبثع اٌّعوـي إٟل ، ـيّ ، ٚثلج١عيخ خ ٠يو٠ٓ ع١ٍٙيب اٌجعيل او٠يل٠ٌٛٛع

ّٙيب اٌّلهٍٚي١ٓ. ٚال ؼواثيخ ١وزبثاٌؾبي ٘نا اٌزفبٚد ـٟ كهعخ اٌؾٚٛه ال ٠عٕٟ ؼ١بة اٌزٕبىع ث١ٓ األِيو٠ٓ ـيٟ 

إُل اٌغبثوٞ ثبٌّلبٌت اٌّعوـ١إلخأْ ٠ ح،  م ٠واٙز إٛل لبكهح عٍيٝ رقٍي١ٔ  ، ـبٌفٍَفخ ِضق  ٘ب وف١ٍخ ثزؾم١ك إٌٙٚخ اٌّوع

إٟل  إٞل ثبعزجبه٘ب أكاح  ٔغبى اٌضٛهح ـٟ روو١جيخ اٌعميً اٌعوثي إٞل ٚاٌفىو ٌيٗ  ٌيٝ  ،اٌعوة ِٓ هثمخ اٌزقٍإلؿ اٌّبك إٛل يب ؽ إّل ِ

إْلو ثٙب ٌنٌه ٍمٜ ـٟ ٙيوة ِيٓ اٌّضب١ٌإليخ عٕيلِب افزييي  .ـع١ٍٙب ٠زٛلإلؿ ِْوٚع اٌؾلاصخ اٌعوث١إلخ ،كاع١خ  ١ٌٙب ِٚج

إٟل ٚـييٟ افزٖييبه ِواؽييً اٌؾلاصييخ اٌؽوث١إلييخ ـييٟ ل١ييبَ إٌٙٚييخ ا ٌعوث١إلييخ اٌّلٍٛثييخ ـييٟ  ّييبعخ إٌمييل ٚاٌفىييو اٌفٍَييف

عيٓ  ـٚيق  ، ٚ٘ينا اٌّلٍيت ٠عييإل رؾم١ميٗ عٍيٝ ٕيع١ل اٌٛاليع خ اٌوإ٘خ ـيٟ ِوؽٍيخ ى١ِٕإليخ ٚاؽيلحِغزّعبرٕب اٌعوث١إل 

يّخ ـيٟ ٚلٛع اٌغبثوٞ ـٟ ِٕلك اٌّفبٍٙخ عٕلِب أعٍٝ ِٓ ل١ إَل هّيل اٌّّضإليً ٌٍجو٘يبْ اثيٓ ّخ ـٍَيفخ اٌّؽيوة ِغ
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، ـزؽيلٚ ٍَيفخ اوّيوال١إلخِيٓ ل١ّيخ اثيٓ ٍي١ٕب هِيي ٘ينٖ اٌف عٍٝ ؽَبة ـٍَفخ اٌّْوق اٌمبئّيخ عٍيٝ اٌعوـيبْ ِمٍإليق  

إٞل عٕل اٌغبثوٞاو٠ل٠ٌٛٛع١ب ؽ١ٕئن ثعل   .ا ِٓ أثعبك اٌقلبة اٌفىو
22

 

إْل اٌّلبٌت اٌّعوـ١إلخ ـيٟ وزبثيٗ "اٌزيواس ٚاٌؾلاصيخ" ثيلد ؼ ٌٕب أ إٟل  ٚ٘ىنا ٠زإٚل ِؾىِٛيخ ثيبٌٕفٌ او٠يل٠ٌٛٛع

ٗ اٌّلبٌت اٌّينوٛهح يب ععيً اٌّٛٙيٛع١إلخ اٌع١ٍّإليخ رزٙبـيذ ـيٟ ِيٛاٛٓ وض١يوح ٠ٚين٘ت ه٠ؾٙيب ـ١َيمٜ  اٌنٞ ٚعإل إّل ِ

ٚـيٟ اٌّضب١ٌإليخ  ٠ل٠ٌٛٛع١إلخ ٚـيٟ إٌيعيخ اٌٛصٛل١إليخاواٌنار١إلخ ٚاٌغبثوٞ ـٟ ثع٘ اٌّٛاٙع ِٓ وزبثٗ ـٟ االعزجبهاد 

إٟل اٌّع١ِ اٌنٞ ٠وَٚاٌزٟ رزٕبل٘ ٚاٌعمً ٚاٌٛالع   . ِعبٌغزٗ ٘نا اٌّفىإلو اٌعوث

إْل "اٌعٍّب١ٔإلخ ِٓ ِٕنٛه ِقزٍؿ"  ٌٝ  ٌٚمل إٍٍّٔب إٌنو ـٟ وزبة اٌعنّخ ِيٕٙظ ٘نا اٌّفىإلو ٌُ ٠َو عٍيٝ أ

، ثّعٕٝ أٔإٗل ٌُ ٠فًٖ ـٟ َِزٜٛ اٌليوػ ٚاٌّعبٌغيخ ٌّعوـ١إلخ ٚل١َّزٙب او٠ل٠ٌٛٛع١إلخٕبهَ ـٟ عوٗ اٌّلبٌت ا

إْل اٌْيؽً اٌْيبؼً ءد اٌّلبٌت ِزلافٍخ  ٌٝ أثعل ؽلإل ٠زٌٛإلل ثعٚٙب ِٓ ثع٘ ـيٟ أؼٍيت األؽث١ّٕٙب ٌنٌه عب ١يبْ أل

إٟل ـيبٌٍوعً  صج إٞل د ٚعٛك اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌعيبٌُ اٌعوثي إٟل ٚاٌفىيو ، ِٚيٓ ٕ٘يب ٚهكد اٌّلبٌيت ٟ اٌَّيز١٠ٛٓ االعزّيبع

. عٙي١ٓ ِزقىِي١ٓلٍيت مٚ ِٚ ، ـبٌعٍّب١ٔإليخـٟ ١ٍبلبد وقِٗ عٍٝ اٌعٍّب١ٔإلخ اٌّعوـ١إلخ صب٠ٚخ إٟل إٟل ِٚعوـي =  ٠يل٠ٌٛٛع

يو،أْ رٙيي١ّٓ اٌّلب ٌٙينا ٌي١ٌ ِييٓ اٌؽواثيخ يٗ األوجييو  ٌيت او٠ل٠ٌٛٛع١إلييخ عٍيٝ فليبة ٘يينا اٌّفىإل إّل ـييٟ وزيبة وٙيينا ٘

ِيٓ فيقي كٌٚيخ اٌزٕن١ّيبد اٌزوو١إليخ ـيٟ اٌميوْ اٌزبٍيع عْيو  خاٌجوٕ٘خ عٍٝ اٍزْواء اٌعٍّب١ٔإلخ عٕل اٌعوة ١ّٕٙإل 

و٠ٓ عوة اعزجوُ٘ اٌعنّخ كعبح ٌعلإلح ِفىإل رٕن١و٠إلخ ٓ فقي ِّبهٍبد ع١ٍّإلخ ٚعٍٝ ٚعٗ اٌقٖٛٓ ٕٚو٠ؾخ ِ

ِ  اٌعٍّب١ٔإلخ اٌٖو٠ؾخ  عٍيٝ ١ٓ عٍّيب١ٔإل  ا  ٠إليبُِ٘عزجيو   ِٕبل٘ ٌٍزواس ٠ىٓ ٌُٙ رٖو٠ؼب آفو٠ٓ ٌُ ٚؽْو ِعُٙ أعق

->0>7) ٚـوػ أٔلْٛ ٚ ٍّبع١ً ِنٙو ٚىوٟ األهٍٛىٞ ٚٛٗ ؽ١َٓ ٚأثٟ اٌمبٍيُ اٌْيبثّٟجٍٟ ١ًّّ  ؼواه

إٟل اٌعنّخ  ٘بٚؼ١وُ٘ ِٓ األٍّبء اٌزٟ ؽْل ق42>7 ٚثٕبء عٍٝ مٌه وبٔذ . ٌزأو١ل ٚعٛك اٌعٍّب١ٔإلخ ـٟ اٌعبٌُ اٌعوث

٠ٓاٌّلبٌت او٠ل٠ٌٛٛع١إلخ رؾىُ فلبة اٌعنّخ ـزّزيط ثٙب اٌّلبٌت اٌّعوـ١إل  ، ـجيلد خ ـيٟ رغيبمة ٚرٕيبىع َِيزّوإل

خ ٚاٌل٠ّموا١ٛإلخ ٚ ْ ٌُ ٔعلَ ـٟ وقِٗ  ّبهح فبٛفيخ ِيلاه٘ب كعٛرٗ ـٟ ٘نا اٌىزبة كائوح عٍٝ اٌعٍّب١ٔإلخ ٚاٌعمق١ٔإل 

 .ـٟ رو١ٍـ االوزّب١ٌإلخ ـٟ اؤَبْعٍٝ أ١ّ٘إلخ اٌزوث١خ 

خ ـٟ االٔزميبي  إٟل اٌّعبٕو ٚ ٌٝ اٌوؼجخ اٌٍّؾإل إْل اٌَعٟ  ٌٝ "أكٌغخ" اٌّلبٌت ـٟ اٌفىو اٌعوث ٚعٍّخ األِو أ

إٟل ـٟ رٕبٚي اٌّلبٌت  ٌٝ ا إٞل ِٓ اٌغبٔت اٌّعوـ إٟل ِضإلقٌغبٔت اٌمَو عب١ٍِٓ هئ١َي١ٓ ـيٟ  ٌٝ ؽلإل وج١و  او٠ل٠ٌٛٛع
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إٍلع ـٟ ثؾش   ٗ عٍٟ اٌّقٍجٟ ثىض١و ِٓ اٌزٛ ل عبثل اٌغبثوٞ٘نا ِب ث١إٕل إّل  =، أنوٌٗ ؽٛي ِْوٚع ِؾ

يل عبثيل اٌغيبثوٞق اٌزؾ١ًٍ ٚاٌزأ٠ًٚ ليو7ـٟ ٔمل اٌفىو اٌعوثٟ)= عٍٟ اٌّقٍجٟ إّل  ٓٚ >> ، 4070ٓ، ٌ، ريٛٔبهَ اٌْيو٠ؿ، ِْٕيٛهاد وياءح ـيٟ ِْيوٚع ِؾ

7:: 



 

   

             

 

كٖ عٍيٝ ٔؾيٛ ِيب هأ٠ٕيب ـيٟ وي يب عيوإل إّل ويخ ٌيٗ ِ إًل ِيٓ وزيبثٟ اٌغيبثوٞ رٙبـذ ٘نا اٌفىو ٚـيٟ رعو٠يخ اٌقٍف١يبد اٌّؾوإل

رٗ ٚرّبٍىٗ ٚاٌعنّخ إٛل إٟل  ِٓ ل  . ٚأَغبِٗ اٌلافٍ

إٟل ـٟ ٚإٌز١غخ اٌغل٠وح ثبٌنوو ـٟ ٔٙب٠خ ٘نٖ اٌّؾبٌٚخ إٌٌّٛٛخ ثف إٟل ٚاو٠ل٠ٌٛٛع ؾٔ اٌعقلخ ث١ٓ اٌّعوـ

إْل آ١ٌبد ١ٕبؼخ اٌّلبٌت رزْبثٗ  ٌٝ ؽلإل ثع١ل إْل اٌضمبِٓ وؼُ عٍٝ اٌ فلبثٟ اٌغبثوٞ ٚاٌعنّخ أ ـخ اٌّقزٍفخ اٌزٟ أ

إًل  إٞل ال ٠ؾّيً  باٌزٟ عبُ ـ١ٙ ِّٕٙب ٚاٌج١ئخ اٌّؽب٠وحرْجإلع ثٙب و وقّ٘ب رٛؽٟ ٌٍٍٛ٘يخ األٌٚيٝ ثّٔزيبط فليبة ـىيو

 .ٚا١ٌ٢بد مارٙبٔفَٙب اٌَّبد 



 

   

             

 

 :الئحة المراجغ

 4002رٌٛٔ،  -، كاه اٌغٕٛة ٌٍْٕوةمؼجم المصطلحات والشىاهذ الفلسفٍ   ،ـ عقي اٌل٠ٓ ٍع١ل

ل عبثل اٌغبثوٞ إّل  ه اٌج١ٚبء، اٌلجعخ األٌٚٝ،اٌلا -، اٌّووي اٌضمبـٟ اٌعوثٟ ث١وٚدالحراخ والحذاثة )دراسات ومناقشات( ،ـ ِؾ

7<<7 

 4>>7، ي كهاٍبد اٌٛؽلح اٌعوث١إلخ، ِووالؼلمانٍ ة من منظىر مخحلف ،عنّخـ عي٠ي اٌ

، ِمبي الهامش ػنذما ٌنقلة ػلى المحن محاولة فً قراءة )الجانة السٍاسً( من مشروع الجاتري الفكري، ـ ٍٍلبْ اٌعبِو

ٌجٕبْ، اٌلجعخ األٌٚٝ، -١وٚدٚاٌزٛى٠ع، ثاٌغبثوٞ كهاٍبد ِزجب٠ٕخ" رمل٠ُ عٍٟ اٌع١ُّ، علاٚي ٌٍْٕو " ٚاهك ّٙٓ ِؤٌإلؿ عّبعٟ

4077 

ٍٛه٠إلخ ٚكاه اٌفىو اٌّعبٕو  -، ْٔو ِْزون ث١ٓ كاه اٌفىو كِْكالؼلمانٍ ة جحث المجهرعي٠ي اٌعنّخ، ٚ ـ عجل اٌٛ٘بة ا١ٌَّوٞ

 4000ٕبْ، اٌلجعخ األٌٚٝ، ٍجزّجو ٌج -ث١وٚد

 4>>7ٌجٕبْ، اٌلجعخ األٌٚٝ،  -وٚدكاه اٌَبلٟ ث١ ،األصالة أو سٍاسة الهروب من الىاقغعي٠ي اٌعنّخ، ـ 

ٌخقٛجعخ صب١ٔخ ) جٕبْ،ٌ -، كاه اٌل١ٍعخ ث١وٚددنٍا الذٌن فً حاضر الؼربـ عي٠ي اٌعنّخ،   4004 ،ِعلإل

ـ 
ذ ػاتذ الجاتري1فً نقذ الفكر الؼرتً) ،عٍٟ اٌّقٍجٟ ، ِْٕٛهاد وبهَ اٌْو٠ؿ، ( الححلٍل والحأوٌل قراءة فً مشروع محم 

 4070ٌ، رٛٔ
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