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 107، ٙ 3خىاطر انصباح 

"

 205، ٙ اإلصالح وانسُة

"

 107، ٙ ةاإلصالح وانسُ  

1

ُة واإلصالحُٔـِمع حلٌٔه قَأَح كظخد  ً كظخد ميٌٖأوّ علّ لعزي هللا حلعََْ  انسُّ
1
َلعل ًلك ٔعوُى، عوةَس  

علووّ أارووخٍي حلةَٔمووش َمةكلخطووً حلةًعووش َاٗووخٍحطً حل٘وٜووٕش َحقٛووٕلش، الووّ ١َٔعووش كظخرظووً حلظووٓ طـمووع رووٕه 

حلممخٍقخص َحلمظ٠خىحص، رٕه حإلٗخٍحص َحلظلمٕلخص، رٕه حللةخثف َحل٘وُحٍى، َروٕه مٔوظُٔخص َٗوزرخص مظيحهلوش 

ش حالٓظياللٕش حلظللٕلٕش حلظٓ طّيعٍٕخ حلملٔومش  َقوي طُعِةوٓ ٌوٌي حلرظخروش مه حلظللٕل َحلظَكٕذ، مزظعيحً رٌلك عه حلرظخر

قَل ٌَلش حالوةزخَع رؤوٍخ كظخرش رٔوٕةش اةَٔوش، ال طلمول رخلظىخق٠وخص حلععلٕوش َال رخلمظ٠وخىحص حلُحقعٕوش، الٓوٕمخ 

، 67ٙ  ولوَ موؼةً )حأوٍخ ٓلرض ١َٔق حلِلَرم َحقمؼلوش، ١َٔوق حلـِحلوش اوٓ حقكروخف حلممخؿجوش َحلٜوخىمش للمٍوم 

  لرىٍخ، آ حلُحقع، أرعي مخ طرُن عه ًلك، آٍ كظخرش كؼٕمش مظؤملش عمٕعش َحعٕش رٌحطٍخ َرٜوعُرخطٍخ، (205 ،68

غىٕووش رلملٍووخ مُكٕووش روويالالطٍخ
2

اووٓ ؿِحلظووً َأكرخمووً حلـخُمووش  (oracle)  ٌَووٌح مووخ ٔـعلٍووخ ٗووزٍٕش رل ووش حلووُكٓ 

علّ حإلىٌخٕ طعظ٠ٓ و٠ـخً ارَٔخً ََؿيحوٕخً َل ُٔخً كزَٕحً، و٠ـخً ٔمّره  َممخٍقخطً حلظٓ طىّي عه حلععل  اّن حلعيٍس

ّٗه أٓلُرخً ؿئي  حً آ حلرظخرش حلعَرٕش حلمعخَٛس ٛخكزً مه حلـمع رٕه حلرؼخاش َحلَٗخقش، َكؤوٓ رً ُٔي

ن َحلملٔومش خ ٠ُٔمٓ علّ حلرظخد مِٔيحً مه حلٍخلش َحلظُ٘ٔق، كَٙ ٛخكزً علّ حالٍطمخع اُق حلظوخٍَٔممّ 

أٓوولُرً حلمو٠ووَف حلـووخمع رووٕه أؿىووخّ موظلمووش مووه  خ( ولووُ حلمٕؼُلُؿٕووخ  أٟووف الووّ ًلووكَحإللٍٕووخص )حلؼُٕلُؿٕوو

حلرظخرش، رل ٔلخَل أن ٔـي لً مُقعخً اُق أؿىخٍٓخ، أَ قُْل آ مىِلش رٕه مىخُلٍخ: اؤٓلُرً ال ٌُ، كَٜحً، أٓولُد 

مه حإللٍٕخص أَ مه علم كةف ؿئي، رلرم ىاخع ٛخكزً عوه الٔمٓ أَ كةمٓ )َلُ أّن مُُٟع حلرظخد إً ٗٓء 

حإلٓةف، لره ال كزىخء ععخثويْ مرظمول َؿوخٌِ قْزلٕوخً علوّ ٗورل نٓوىشن وٍخثٕوش، َاوموخ كوؤاق، كم٘وََع مٔوظعزلٓ 

وَٕ حلٌحطٕوش، أَ دلُمٔلِمٓ حل َ ّٔ (، َال ٌوُ أٓولُد ٍَحثوٓ أَ طوخٍٔوٓ اهزوخٍْ، َال ٌوُ موه ؿوىْ حلُٕمٕوخص َحل



 

  

 

ٌٓ الّ حٛةىخع أٓلُد ٌـٕه ملعّق ررول حقٓوخلٕذ ؿىْ  لٕش، َلرىً ٔزيَ أوً ٔئف كل ًلك، َكؤوً ٓع ُّٓ حلرظخرش حلظََ

حلمٌكٍُس
3

وم كظخروش حلعوََْ رؤوٍوخ كظخروش رَُهٕوش، روخلمعىّ حلوٌْ ٔمٕوي إوً حلزوَُم طلوك  ْٓ ََ   َرٍوٌي حلـٍوش، ٔمروه 

ٛوخكزٍخ ٔملوك أكؼوَ موه َؿوً طُمّرىوً موه حإل١وةل حلمَطزش حلُؿُىٔش حلمظلٍَس مه قُٕى حلمعُالص، مَطزش طـعول 

علّ حلمـخالص حلمظعخرلوش حلظوٓ طُؿوي رٕىٍوخ ىَن أن ٔظُكوي روؤْ مىٍوخ، ٌَوٌي حلزَُهٕوش، لعموَْ، موه ىَحعوٓ قوُس 

حلرظخد  َوظٕـش لٌلك طُعمٕك كظخرظً مه حطوخً مُقف مىً، معً أَ ٟيي، مرظمٕوش رخٓوظيٍحؿك علوّ كوٕه غوَس لروٓ 

حل ىٕش حللخالش رؤ١ٕخف مه حل مُٝ َحلممخٍقخص َحلظلمٕلخص حلملٔمٕش َحل٘عَٔش حلم٘وَقش   طةَد معً آ أؿُحثً

وىّش  ُّٔ ٌَُ أػىخء كل ًلك ال ٔىموك عوه حلعٕوخف رعملٕوخص طمرٕوك ؿٌٍٔوش للمموخٌٕم َحقاروخٍ َحلمٔولمخص، ٓوُحء طـوخي حل

ً أٓووةٍُٔش  َرخلمعوول، كخوووض حإلٓووةمٕش أَ حلٔووىه َحلمٔووزعخص حل َرٕووش، إلعووخىس رىخثٍووخ ررٕمٕووش طرووخى طرووُن ٗووز

لش آ ٌٌح حلرظخد، رول لعلٍوخ غخٔظوً حلعٜوُِ  اوىله  حقٓةٍُس )رخلمعىّ حلملٔمٓ ال حقوظََرُلُؿٓ( أىحطً حلمم٠َّ

ل علٕوً  َُّ آ ُمه حقٓخ١َٕ، طىٍٞ ىٌَل َطظمرك أهَِ رمعل حقٓخ١َٕ  َأكخى أؿِف أّن مه ال أٓةٍُس لً ال ُٔعو

ي مُٟووُعخص حلرظووخد  هووٌ مووؼةً طعخملووً مووع لملووش نٌلىٕٔووظٓن، ًحص حلووَوٕه اووٓ مـووخل حلٕٔخٓووش، حلظووٓ ٌووٓ أكوو

حلمُٕٓعٓ
4

، كٕغ كخن ٔظعخمل معٍخ كمخ لُ كخوض أكي نحلعىخَٛ حقٍرعشن حلظٓ طيهل آ طَكٕذ كل ٗٓء ٔظٜل 

 رخلُؿُى حلظخٍٔوٓ َحلمَٜٕ حلؼعخآ َٗقخً َغَرخً الّ ُمخوىخ ٌٌح 

كظخرش حلعََْ آ ٌٌح حلعمل كؤوٍخ نهُح١َ مٔخثٕشن، غَٕ أّن ؿىُكٍخ الّ َرٔزذ قَرٍخ مه حلملٔمش، طزيَ 

، ٔـعلٍخ أقَد مخ طرُن الّ طٌُمخص ُٛإش  َلعل ؿخوزخً (14)ٙ نحعظعخل حل٘خٍىسن ريل نحٓظوةٙ حلزئٍشن 

خ أٟومّ آهَ مه ٓلَ حلعزخٍس لئً آٍص مه كُوٍخ حطوٌص ٓزٕل حللرٓ َحلََحٔش، ال ٓوزٕل حلزٌَوخن َحليٍحٔوش، مّمو

ع ٛووخكزٍخ علووّ ا١ووةق أكرووخف ١خث٘ووش، َكووؤنّ  ـّ ٛووخكزٍخ أكووي حلمـخًٔووذ  علٍٕووخ ١خرعووخً ٗووعَٔخً غخم٠ووخً، َٗوو

 َرخلمعل، مخ رعي حلظخٍٔوخوٕش ال ٔمره أن طمَُ اال حلمـخًٔذ  ه حلمعخَٛٔ

ُُلرووّه حلعووُل اّن كظووخد  ، حإلقىووخعلووّ موويٌٖ ال ٔعىووٓ أوووً معىووعة اخليٌ٘ووش ال طووئىْ لَِمووخً ا ة واإلصُُالحُ  انس 

حً  َّ اؤكَِ الّ حلٕعٕه، َكؤّن حليٌ٘ش م٠خىس للٕعٕه َمةُمش لَِمخً ًحطٕخً لعيف حإلقىخع  َأعظعي أّن حلرخطذ كخن مٜو

علّ ًلك، أْ علّ عويف حالٌظموخف رظلُٔول حليٌ٘وش الوّ قىخعوش أَ ٔعوٕه، أَالً قووً كوخن عىٕويحً اوٓ ٍا٠وً طلُٔول 

ىّش، َػخوٕخً لرُوً لم ٔره ُٓ ٔئمه رؤٓلُد حلظللٕل حلملٔمٓ حلعخثم علّ حلظللٕل َحلزٌَخن  ٌَوُ ال ٔوئمه  حلليع الّ 

ْٕزشً مه حٟةٍخى ان ٌُ ك٘ف عه مَحمًٕ حللعٕعٕش، َلره ٍغزشً مىً آ أن ٔظوَ   ،رً لْٕ طعّٕشً مه مةكعش، أَ ٌ

عيطً علّ أن ٔظعخلَّ للعخٍة ٌخم٘خً مه حللَٔش للمٍم َحلظؤَٔل  َلعل حلرظخرش علّ ١َٔعش حلمٌكَحص/حلمَحٓةص ٓخ

ـّ  حقموَ ٔظعلوق رـُحموع  ش َحليلٕل، َحالكظمخء رخعظٜخٍ هزَس حلعمَ علّ ولُ طعََْٔ ٗزً وٍخثٓ، َكوؤنّ علّ حلل

 َكلِم كخإش ومٍٔخ رىمٍٔخ  
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ُ ةانٌل كخن حلعٜي مه ٍَحء كظخرً ٌٌح،  ُمه نحلةٌُص حلٕٔخٓوٓن رعوي أن ، أن ََِٔؿع رىخ الّ واإلصالح س 

ؽ لٍخ آ كظزً حلٔخرعش؟ أف أوً كخن ٔعٜي مرخالش نحلةٌُص حلٕٔخٓٓن  َّ ٔجْ مه نحلملٔمش حلٕٔخٕٓشن حلظٓ ١خلمخ ٍ

عه ١َٔق حٓظيٍحؿً الّ مٔلٔل حلليحػش؟ ٌل أٍحى أن ٔرُن نمظرلمخًن ٕٓخٕٓخً، رعوي أن كوخن إموخ م٠وّ إلٔوُاخً 

ؤن ٔلووزْ هَقووش حللرووٕم نحلٜووُآن؟ ٌوول ٔىظمووٓ مُٟووُع حلرظووخد الووّ مـووخل حلظـَرووش ٕٓخٓووٕخً، أف أوووً حكظمووّ روو

حلظخٍٔوٕوووش حلٕٔخٓوووٕش حلعخموووش، أف الوووّ مـوووخل حلظـَروووش حلََكٕوووش حلمظٜووولش رعوووخلم نحلرظوووخد حلعِٔوووِن َنحلظـَروووش 

إلٔئُلُؿٕش، ئشن؟ َرمخ أّن حلرظخد ٔيٍَ كُل ارَس نحلٔىّشن، أال ٔلق لىخ أن ويٍؿً ٟمه كظذ حلممخٌٕم: ححلملمّ 

 َحللَٔش، َحلظخٍٔن، َحليَلش، َحلععل ػم نحلٔىّشن؟

موويهل حلظعخروول رووٕه حلٔووىّش  :ٔمرووه حطوووخً عوويس موويحهل لعووَحءس حلرظووخد، َلرىىووخ ورظمووٓ رخإلٗووخٍس الووّ موويهلٕه

لً َحإلٛةف، َميهل َٛمش حلوََؽ مه أُمش حإلٓةف َحلليحػش  حلميهل حقَل لعَحءس حلرظخد ٔمره أن ؤظعَٕ 

ٌَٕحقل٢ٕ، حللظٕه طظىخَرخن حلرظخد ربٔعخع ٔرخى ٔرُن مُٕٓعٕخً، َطَٕ٘حن الّ نحلٔىّشن حلظٓ طظمِٕ -حٓظعخٍطٓ رخٍمىٕي

رخلؼزخص َحلةُمىٕش َحلُكويس َحلةطخٍٔوٕوش )رخٍمىٕوي(، َنحإلٛوةفن حلوٌْ ٔظمٕوِ رخللويع َحلٜوٍََٕس َحلِمىٕوش 

َِ حلِمه، مـَِ حلظ َٕ َحلٍََٜٕس، َطلُٔل حلليع الّ رىٕش َحلظخٍٔوٕش )ٌَٕحقل٢ٕ(  طَٔي نحلٔىّشن أعخف مـ

خ موه َولخف ػخرظٕه، َٔٔعّ نحإلٛةفن الّ هلولش حلٔىّش َاعخىس طَكٕزٍخ عه ١َٔق هلق حلليع طلُ حللويع، اّمو

ىحهل حلِمىٕش حإلٓةمٕش أَ مه هخٍؿٍخ  َقي حوعرْ ٌٌح حإلٔعخع حلزخٍمٕىيْ حلٍَٕحقلٕةٓ علوّ مموَىحص حلعوََْ 

ظٓ كخوض طظَىى رٕه حلؼزخص َحلظ َٕ، حلُكيس َحلرؼَس، حلُحقع َحلمؼخل، حلمعول َحلـوٌَُ، حلموخىس َحلٜوٍُس، حلزىٕوش حل

َحلٜووٍََٕس، حلٔووىّش )رمَحىاخطٍووخ: حلىلٕمووش، حقولووُف، حلىٔووق( َحللوويع، َحلةمووْ َحإلرووَحُ  حلٔووئحل ٌووُ ٌوول 

ش/ حلظخٍٔوخوٕووش، أَ حلٔىّش/حإلٛووةف حلووٌْ حلٔووىّ  (dilemme)حٓووظةخع حلعووََْ أن ٔوووَؽ اعووةً مووه ٌووٌح حإلكووَحؽ 

لوً ًلوك رظعؤُٞ حلٔوىّش  أقلم ومًٔ إً؟ َاًح كخن حقمَ كٌلك، أْ اًح حٓظةخع حلوََؽ مه ٌٌح حإلكَحؽ، اٍل طومّ 

طمخمخً، َحٓظزيحل ععل حلٔىّش رخلةععل، لٕـي ومًٔ أمخف حلٜمض َحللَٔش )حلعيمٕش(، أف ربٛةف حلٔىّش كظّ طٜوزق 

 أف رخلعمِ علٍٕخ ولُ نمخ رعي ٓىّشن )رُٓض ٓىّش رل ظً( أَ نٓىّش رئلشن )ألظَٕ ٓىّش(؟ نوُٕ ٓىّشن،

وىّش، اخلٔوىّش، كموخ ٍَى علوّ  ُٓ ال وظٍُٜ أّن حلعََْ كوخن ٔعظعوي رؤووً ٔمروه لمـظموع موخ أن ٔعوٕٖ موه غٕوَ 

ناظظٜوَف كخلٔوللمخس، رُن رَى اعل رُٕلُؿٓ للىمْ ىاخعوخً عوه رعخثٍوخ اُحء حلةوخٍة َحلـئوي، طلٔخوً، أٗزً مخ 

َّ علووّ (170 ة حولووَ 169ٙ)كلمووخ حٓظ٘ووعَص حلوةووَ طعُقعووض لظٔظمٔووك َطٜوومين    مووه ٌىووخ ومٍووم لمووخًح أٛوو

حلظ٘زغ رؤاق حلظخٍٔوخوٕش، اً أوٍخ كخوض ط٘رل رخلىٔزش الًٕ ؿُحروخً علوّ حلظلويْ حلوٌْ طَاعوً حلٔوىّش، طلويْ معوخىحس 

ْ طلويْ حلظوخٍٔن حلوٌْ ٛويٍص عىوً  اخلظخٍٔوخوٕوش ٌوٓ ؿوُحد حلِمىٕش َحلظعيى َحالهظةف َحلظةٍُ َحلىٔوزٕش، أ



 

  

 

، َحلٌْ ٔرظمٓ رخلىلَ آ كةف (173)حلعََْ علّ طليْ حلععل حلٔىٓ حلٌْ ٔمرَ نمؼل كٜخن ٔلَ  وخعٍُسن 

هللا، ريل حلىلَ آ كةف حإلؤخن )مه علم َالٔمش َاه َٛىخعش(  ال الٔمش طٔوظةٕع أن طَاوع ٌوٌح حلظلويْ ٓوُِ 

ش حلمَكزشننحلظخٍٔوخوٕ
5
  

َّ ٛخكذ كظخد  ، اًن، علّ حلزعخء َإّوخً الوظمخثوً حقٛولٓ نللظخٍٔوخوٕوشن، روخلَغم موه ة واإلصالحُ  انس  ٜٔ

ٍٟخ لٕٔل مه حالوظعخىحص حلعىٕمش مه كول كويد َٛوُد، َروخٛوش رٔوزذ مووخ١َ حلعيمٕوش حلظوٓ طلوّف رٍوخ   َّ طع

َؿوُى ١ٕوف موه حلعيمٕوش، حلظوٓ ٌوٓ قوَيٍ حلليحػوش، الٓوٕمخ اوٓ وعم، َمه ٔعَأ حلرظخد ال ري أن ٔللظ روٕه حلٔوةٍُ 

حء حلم٘ل حلٌٍٔع حلٌْ أٛخد ؿّل حلم٘خٍٔع حل١ُىٕش َحلعُمٕش َحالٗظَحكٕش، رمخ طلملً  َّ ٗعٍُي حلومٓ رخلمَحٍس ؿ

مه َعُى حللَٔش َحلععةوٕش َحلعلمخوٕش، ٌٌَح مخ أٟمّ علّ ٌوٌح حلرظوخد ٓولىش طَحؿٕئوش رعوٞ حل٘وٓء، طـلوض 

اوٓ ووُع موه حللىوٕه ولوُ حلمخٟوٓ حلٔولٕق  غٕوَ أّن طخٍٔوخوٕظوً حطووٌص ١َٔعوخً ملظُٔوخً  اؤموخف ٌوٌح حلـوُ  هخٛش

حلُملز٢ِ حلٌْ ُٔلّي حل٘عٍُ رخلليَى، َأمخف ٌٌح نحلِمه حلموةفن، لم ٔزق أمخمً ُِٓ أن ٔعُف رظـَرش ًحطٕش ٗوزً 

حٓظل٠وخٍ حلظـَروش حلملمئوش لظظعوخلّ عوه  نُٛإشن َٗزً مٔظلٕلش، طىةلق مه قَحءس حلعَآن ٍأٓخً لوَأّ َموه

ومٍٔخ ولُ ٗٓء آهَ  َرعُىطً الّ حلمَىحوٕش حلمظعخلٕش عه حلٌحص حلظخٍٔوٕش، رعي أن طولّ عىٍخ الّ حالو مخّ آ 

حل٘ؤن حلظخٍٔوٓ آ ُمه حلظؤؿؾ حلٕٔخٍْ، ٔرُن قي حعظَف رليَىي َكيَى قيٍس طخٍٔوخوٕظً حقَلّ علّ اهوَحؽ 

حلظخٍٔوٓ حلمِمهة لرىً رم٠ل َعًٕ رلويَىي لوم ٔوَكه الوّ حلٕوؤّ، لوم ٔمعوي حقمول اوٓ اٛوةف ش مه طؤهٌَخ حقمّ 

آهَ ٔرُن رظخٍٔوخوٕش أهَِ
6
  

مٍخ حلعََْ لمُح١ِىش غَرٕش ًحص حلميهل حلؼخوٓ لعَحءس حلرظخد ٌُ حلُقُف علّ نحلُٛمش حل٘مخثٕشن حلظٓ قيّ 

ٍخ َحوظمخثٍخ حإلٓةمٓ َٛومخء قلزٍوخ ٍَحكوش ٟومٌَٕخن، مُحٛمخص هخٛش، ٓؤلظً عه ٕٛ ش لللمخظ علّ نٌُٔظ

 ّْ ،رؼُحرض كيحػظٍخ حلظٓ ال طعزل حلىعوخٕ إٍوخ ىَن م
7 

َموع أّن ٛوخكذ حلرظوخد آلوّ علوّ ومٔوً اال أن ٔووَؽ موه 

نكٍفن حللخَٟ ولُ نوٍُن حلمخٟٓ، ابّن هةخرً كخن آ كعٕعش حقمَ مُّؿٍخً ولُ حلمٔظعزل  َكوخن ٓوزٕلً الوّ 

ىش آ كل مه حلئه َحلملٔومش َحلعلوم َحلروةف َحلظٜوُف، رخعظزخٌٍوخ، ًلك حلعٕخف  ُّٔ رظمرٕك ممخٌٕم َآلٕخص ط٘رٕل حل

ىش، حلععزش حلرؤىحء أمخف طلٍَ حلعَد مه مخٍٟٕم َحالووَح١ آ ٌٍخن حلليحػش، حلٌْ ٌُ أكي مُُٟعخص  ُّٔ أْ حل

حلرظخد
8

ىّ  ُٓ ل حلئه الّ  ُّ ٓ ولخف م لق مىخٌٞ لرل حلزيحثل ٓوُحء ؿوخءص ش معىخي أن ٔظرلْ كل مَس ا  ًلك أّن طل

رخٓم حالؿظٍخى أَ حلظلئغ، ممخ ٔظَطذ عىً ٍا٠ٍخ لرل طعيى أَ حهظةف علّ ٛعٕي حقاَحى َحلـمخعوخص، اظعوف 

رٌلك ٟي حلععول، َحللَٔوش، َحلظوخٍٔن، أْ ٟوي حلظعويف َكول موخ ٔزعوغ ٍَف حلظلويْ اوٓ حلوٌحص  ٌَوٌح حلظ٘ووٕٚ 

ووىّش، ُٓ وو ٛوولٕق رخلىٔووزش قّٔووش  ُٓ ش الٔوومٕش أَ علمٕووش أَ كةمٕووش أَ ػعخإووش، َٓووُحء طعلووق حقمووَ رخلووئه ىّ ٓووُحء كخوووض 

حإلٓةمٓ أَ ر َٕي مه حقىٔخن َحلَ٘حثع
9
  



 

  

 

ىه َحقولمش حلئىٕش َحلملٔمٕش َحلرةمٕش غخٔش  ُّٔ َكخوض لظمرٕك آلٕخص َممخٌٕم حلععل حلمٔظعَمل آ ٛىخعش حل

 ْٓ ش حلعلمٕش َحلملٔمٕش حلم٘ظَكش، ٌَُ حلٍلىٔظٕش )رـخوذ حقٛل حٖهَ ٌوُ حلٔىّ أهَِ ٌٓ حلُقُف علّ أكي أٛلَ

حلليع حإلرَحٌٕمٓ(  َكخن مه وظٕـش اػزخص ٌٌح حقٛل حلٍلىٔظٓ اىٍحؽ حلملٔمش آ ٛيحٍس نحلموَق حإلٓوةمٕشن، 

خ رعوي حلٔوىٓن، خ ٓومق رموظق كوُحٍ َحٓوع ٔوَر٢ حلمعخٛوي حلملٔومٕش للععول رخلمعخٛوي حلئىٕوش للوُكٓ  ناخلععول موممّ 

 اال مىمظلخً علّ حلزيحثل حقهَِ كخلععل نمخ قزل حلٔىٓن ال ٔمره أن ٔرُن رةزٕعظً 

َرُؿً حإلؿمخل ٔمره حلعُل اوًّ علّ حلَغم مه حقاق ٗزً حلعَيمٓ لمعل حلظمرٕك، اعي كخن ٔوََف موه ٍَحثوً 

ىش أَ مٌٌذ  َقوي آل روً  ُّٓ اٍم حقُمش حلوخوعش حلظٓ ٔعٍٕ٘خ حإلٓةف، َطعئم رئل ٔظمؼل آ آةف ٛخٍف ال طلـزً 

ىشن، ٓع ُّٔ ٕخً ٍَحء ارَحف مٜخللش رٕه حلععل حلليحػٓ َحلععول حإلٔموخوٓ، مىةق حلظمرٕك الّ حلُقُف علّ نمخ قزل حل

كمخ اعلض نمخ رعي حلليحػشن، امخ مع طَحػٍخ مخ قزل حلٔعَح١ٓ حلٌْ عملوض حقاة١ُوٕوش َحقٍٓوةٕش علوّ ؤوٕخوً، 

ٓ أَ مع حلظَحع حلُٓةُْ حلٌْ ١مٔظً حلى٠ٍش َحلليحػش  لم ٔ٘ؤ حلعََْ، ٌٌي حلمَس، أن ٔمرَ آ ٌٌي حقُمش او

حلظمرَٕ آ حقُمش آ ؿوُ حلمعخرلوش َحلمعخٍووش، ال ِٔٔوي  ظل حلمرَ حإلٓةمٓ َال آ ظل أُمش حلمرَ حل َرٓ، قنّ 

خد حلةٕه اال رلش، َاومخ أٍحى أن ٔمرَ اوٓ حقُموش روخلَؿُع الوّ ًحص نموخ قزول حلٔوىشن، الكظ٘وخف أعوَحٝ َأٓوز

 أمَحٍٟخ َطعئم َٛمش ل٘مخثٍخ 

3 

ّْ مىزَ اروَْ كوخن ٔىةلوق اوٓ ٌوٌح حلرظوخد للظمرٕوَ َاٛويحٍ حقكروخف  لره، َمه ٌُ حلعََْ رخل٠ز٢؟ ِمه أ

َطُؿًٕ حالوظعخىحص َٕٛخغش حلُٛمخص؟ ٌل كخن ٜٔيٍ مه مُقع حلمٕلُٔف، أَ حلمظرلم، أَ حلمىخن )حلََحثٓ(، أَ 

ٕخً طىَُٔٔخً أف ٌُ رخقكَِ عزخٍس عه ممرَ مخ رعي كويحػٓ، َموخ حلمئٍم؟ ٌل كخن حلعََْ ممرَحً و٠ٍُٔخً أف كيحػ

رعي طىَُْٔ، َمخ رعي علموخوٓ، أف ٌوُ موه ووُع حلمةٓومش حلٔوخرعٕه علوّ ٓوعَح١ حلؤٌه ٔؼٕوََن حلعةقول حلمعَإوش 

 حلمظُٜاش حلٌٔه َٛلُح َمخ عخىَح؟َحقهةقٕش َحلٕٔخٕٓش مه ىَن مََ٘ع طخٍٔوٓ، أَ ٌُ مه ُمَس 

أن كَٜ الثلش طظرُن اع٢ مه ػةػش مـخالص ٔمره حالوظموخء  خىاطر انصباحلً آ حلـِء حلؼخلغ مه ٓزق 

الٍٕخ َحعظزخٍ مخ عيحٌخ مـَى ل ُ ال أٌمٕش لً، ٌَٓ حإلرٔظٕمُلُؿٕش َحلظخٍٔوخوٕوش َحلموه
10

، لٕىظٍوٓ الوّ طعَٔوف 

ّٓ ف الثقيّ  ة واإلصالحُ  انس  ومًٔ رؤوً نممرَ طخٍٔوخوٓن  لرىً آ كظخد  عش طظ٠مه ٓوظش مزخكوغ ٌوٓ لش ؿئيس مُ

ٔروُن أن حلملٔمش َعلم حلرةف َحلظُٜف َحلعلم َحلظخٍٔن ػم حلظخٍٔوخوٕش، كٕغ ٕٓعزَّ عه عيف ٍٟخي رؤن ٍاٞ 

، َحكظمّ موه ؿئوي رخالوظموخء الوّ (165، 4)ٙال إلُٔاخً، َال مظرلمخً، َال عخلمخً َال مظُٜاخً َال كظّ مئٍهخً 

لْٕ غَٟىخ أن وزلغ آ طمخٕٛل ٍا٠ً حالوظمخء الّ حلمـخالص حقٍرعش حلمٌكٍُس، َكٔزىخ  ُمَس حلظخٍٔوخوٕٕه 



 

  

 

كلمووش  أن و٘ووَٕ الووّ أّن ٌووٌح حلظعَٔووف رووخلىمْ غووخمٞ َمؼٕووَ للـوويل، لووْٕ اعوو٢ رٔووزذ حاللظزووخّ حلووٌْ ٔلووفّ 

َحٍطزخ١خطٍوخ رلروم طةٌٍُوخ  نحلظخٍٔوخوٕشن َأٌلٍخ )حلٌٔه ٔزيَن كؤوٍم ناهوُحن ٛومخن معخٛوََن(، َلروه أ٠ٔوخً 

حلممٍُمٕش َحلُحقعٕش حلمععيس  له أهُٝ آ حلظمخٕٛل، َكٔزٓ أن أطٔخءل ٌل حلظخٍٔوخوٕش حلظٓ ٔىخىْ رٍخ آ ٌٌح 

حلرظخد حلٌْ وله رٜيىي ٌٓ حلظخٍٔوخوٕش ومٍٔخ حلظٓ كوخن ٔعوُل رٍوخ اوٓ كظزوً حلٔوخرعش أف أوٍوخ، اًح ؿوخُ لىوخ حقظموخء 

أف أوٍخ رخقكَِ رُٓض طخٍٔوخوٕش؟ ١َٔعش طؤَـخطً لأللمخظ، وُٕطخٍٔوخوٕش
11
 

ف حلعََْ ومًٔ رخلظخٍٔوخوٕش أمخوخً مىً رؤوٍخ ٌٓ حلٔزٕل حلُكٕيس لوََؽ حلعَد َحلمٔلمٕه مه مؤُقٍم  َّ ع

حلظخٍٔوٓ، َحوعظخقٍم مه كٍف ظةمٍم حلٌْ ٔظوزةُن إً
12

  أٌمٕش ٍاع ٗعخٍ حلظخٍٔوخوٕش طعُى الّ كُوً مُؿٍخً 

ُٛد حلمخٟٓ  َلوٌلك كوخن علٍٕوخ أن طظٔوم رخلععةوٕوش َحلُحقعٕوش َحلمعخلٕوش رخالٓوظىخى الوّ حلعلوم ولُ حلمٔظعزل ال 

َُحلَ٘حثع حلعخوُوٕش َحلٕٔخٕٓش حللئؼش  رٕي أّن اَٛحٍ حلعََْ اوٓ كظخروً  مظ٘وزؼخً  علوّ أن ٔلولّ  ة واإلصُالحُ  انس 

ـئوي حلووٌْ ؿعلووً ٔىظعول مووه طخٍٔوخوٕووش رخلظخٍٔوخوٕوش رعىووخى َروويَن ٍغزوش اووٓ نحلظُرووشن عىٍوخ، ٔزووٍَي م٠وومُوٍخ حل

ٔٔخٍٔش ًحص وَمَْ مخٍكٔٓ، الوّ طخٍٔوخوٕوش ٔلوُف علٍٕوخ ١ٕوف موه حلملخالوش  كخووض طخٍٔوخوٕوش حلعوََْ حقَلوّ 

طـَْ آ حلِمه حلعَٜٕ َطعوخوٓ موه ممخٍقوش ًحطٕوش ممخىٌوخ أووً اوٓ حلُقوض حلوٌْ كوخن َٔرةٍوخ حلعوََْ رخلظوخٍٔن 

حلعةع مع حلظَحع، حلٌْ ٌُ لْٕ ٕٗجخً آهَ ُِٓ طَؿمخن حلظوخٍٔن َحلوِمه  لوه  َحلِمه، ال ٔظَىى آ حليعُس الّ

وظّٜيِ للٕؼٕخص ٌٌي حلممخٍقش َميِ ٗوَعٕظٍخ، َلرىىوخ ورظموٓ روخلعُل اوٍّوخ ال طَٜوُيق اال علوّ حلوِمه ًْ حلمويِ 

انحارٌخاٍَُة  َفقُا  جذُثخ آ كظخرً ٌٌح األوً َٟع م٘وََعً اوٓ أاوق حلوِمه حلةُٔول، أوىـيي ٔلموَ حلعَٜٕ  أمّ 

، للعؼٍُ علّ طخٍٔوخوٕش ػخوٕش ًحص حٓظَحطٕـٕش ؿئيس طمَٔ حوزؼخَق حليَلش حإلٓةمٕش رظلعٕق َعي الٍٓ للىزٓ األونى

ش حرىً آمخعٕل، أْ اُحء حلعَد، َلٕٔض وظٕـش اٍحىس حلىخّ َقوُحٌم حالقظٜوخىٔش، َحلمـظمعٕوش، ارَحٌٕم اُحء ًٍّٔ 

َحلٕٔخٕٓش
13
  

حلعََْ ال ٔعُف اوٓ كظخروً ٌوٌح رظلٔوٕه أَ طعوئل حلظخٍٔوخوٕوش حقَلوّ حٓوظـخرش لمٔوظـيحص  ومٍم مه ٌٌح أنّ 

حلظخٍٔن حللئغ
14

ن )رُٓض طخٍٔوخوٕش(، بًا بؼد جارٌخاٍَة، رعيٍ مخ ٔعمل علّ طعئم رئل لٍخ ٌُ أٗزً مخ ٔرُن ن

مه حلوِمه حلمعوخٕ  ٍمِْ كرخثٓ ريالً ن )ألظَٕطخٍٔوخوٕش(، قخثمش علّ ُمه ١ُٔل، َطخٍٔن بحارٌخاٍَة بدٌهةأَ ن

عووه حلىزووٓ ارووَحٌٕم، لووم ٔرووه ٍٔمووً ارووَحٌٕم حلظووخٍٔوٓ، َاومووخ ارووَحٌٕم  َحلظووخٍٔن حلمعلووٓ  اعىوويمخ كووخن ٔووظرلم مووؼةً 

مووىٍم لمـووٓء وزووٓ ٔئكووي نحلُعووي  نحلَحمووُُن، حلووٌْ ٔمٔووَ ٍاووٞ حلعووَد حعظىووخق حلٍُٕىٔووش َحلمٔووٕلٕش، طَقزووخً 

   َغَرخً  حليوٕخ َحلِمه َٗقخً حإلرَحٌٕمٓن رظؤْٕٓ ىَلش طمأل 



 

  

 

ِّ َممّ  ُ حلةخرع نحلمخرعيْن لظخٍٔوخوٕش حلعََْ آ ٌٌح حلرظخد، ؿىُكً الّ حلظولٓ عه طعَٔف حإلؤخن خ ٔع

مـووخٍحس للععلٕووش حلٔووخمٕش بانُُكاةرو وانرةٌُُا، َحالطـووخي ولووُ طعَٔمووً بانؼقُُم وانرةٌُُة
15

، مووع مووخ ٜٔووخكذ ًلووك مووه 

 ومٍُي مه أْ ولٕم، أَ طَكٕذ، أَ كظّ كلمٌـُمً حلميمه علّ حلملٔمش، َ
16
  

ربطُ  غَٕ أوىخ وٌٌذ الّ أوً مه رٕه أٌم عةمخص حالطـخي حلـئي حلٌْ حطوٌطوً طخٍٔوخوٕظوً اوٓ ٌوٌح حلعمول، 

،، َلْٕ رخقَحثل مه حلُٕوخن َحلََمخنظهىر انذداثة انغربٍة باإلسالو
17

َقي كعق رٌٍح حلَر٢ حلـئي َحلةَٔوف  

ارَٔش، مىٍخ وِع ٌخلوش حلظعوئْ حلةطخٍٔوٕوش حلظوٓ كخووض ط٠ُومَّ علوّ حللللوش حلٍلّٕىٕوش، حللللوش حلظوٓ  عيس أٌيحف

طمؼل آ ولَ ُمّيعٍٕخ كخلش وعخء نحلمرَ حل َرٓ حلُٕوخوٓن مه أْ طُٖ٘ٔ َحهظة١ َحٍى علًٕ مه حل٘وَق  َرويالً 

لّىٔوظٕش، لللوش لعوخء حلل٠وخٍس حلُٕوخوٕوش موع مه ًلك، أٟمّ طلوك حلٍخلوش علوّ حللللوش نحلمعخرلوشن لٍوخ، حللللوش حلٍ

حلل٠خٍحص حلَ٘قٕش  َٔمَٔ حلعََْ ٌٌح نحلعلوذن، رروُن حل٘وَق ٌوُ حلوٌْ أهٜوذ حلل٠وخٍس حلُٕوخوٕوش ربىهوخل 

َف َحلعووَيى مووه ؿٍووش، َرم٠وول حللوويع حإلرَحٌٕمووٓ حلووٌْ ىٗووه  َْ نحلعلووقن اووٓ ًحطٍووخ َارٌَووخ رم٠وول حهظَحعووً حللوو

طولًّٕ عوه حلُػىٕوش حلظعيىٔوش، َحكظ٘وخاً حلُكويس حإللٍٕوش حلمظعخلٕوش، موه ؿٍوش  حومٜخل حإلؤخن عه حلرُٓمُّ، أْ

إػُُا و اتػحبُُار نمسُُهاو ػخوٕووش  َقووي أىِ ٍروو٢ رووَِة حلل٠ووخٍس حل َرٕووش رخإلٓووةف، مووه وخكٕووش أهووَِ، الووّ 

، حإلٓوةمٓ َحلمٔوٕلٓ َحلٍٕوُىْ، اوٓ رىوخء حلل٠وخٍس حللئؼوشانىسطىي
18

ًلوك،  حلعوََْ ًٌوذ أرعوي موه   لروهّ 

لللوَيع حإلرَحٌٕموٓ اوٓ قُطوً َٛومخثً حلوٌْ ٔوئٍم لموٕةى اروَ  عىيمخ حعظزَ حإلٓةف ٌوُ حلٍُٔوغ حل٘وَعٓ أَالً 

وو حلُكويس َحلُحكووي، َػخوٕوخً  ّٛ ش اووٓ حالوظزوخي للووِمه َلعووخلم لللوويع حلٍلٕىٔووظٓ اوٓ ٗوومُلٕظً َععةوٕظووً، َحلمظمؼول هخ

، َلٕٔوض ٓولٕلش حلٍُٕىٔوش انذ ُارو اإلسُاليٍةانذداثُة انغربٍُة  ًُ بان ُبت بُُث  حلرُن َحلمٔخى، لٕٔوظولٚ أنّ 

  رٌٍح حلىلُ ٔروُن حلعوََْ قوي قوّيف اإلَسٍة وانذرٌة وانؼقالٍَةَحلمٕٔلٕش، اً ٌٓ حلظٓ كملض آ أك٘خثٍخ رٌٍَ 

ونذ ارات انبذر األبٍض انًحىست اإلسالو بىصف  انخٍت انُاظى انجدٌد نهذداثة ويا قبم انذداثة
19
   

لـئيس لٌٍي حلظخٍٔوخوٕش، حلظٓ وٜخىاٍخ آ حلمئلَّف حلٌْ وله إً، علّ حلِعم رؤوٍخ ط٘وزً َطلملىخ حلمةمق ح

وىش،  ُّٔ حلظخٍٔوخوٕش حلـَمخوٕش آ أكؼَ مه َؿً، َان كخوض طوخلمٍخ روؤكؼَ موه َؿوً  اعوُىس حلعوََْ الوّ موخ قزول حل

 حلٔوخرعش علوّ ٓوعَح١، قنّ ( الوّ حلملٔومش Nietzsche, Heideggerٌٓ ٗزٍٕش رعُىس كل مه وٕظ٘وً ٌَٕويغَ )

ئش ٌُ مـَى طلَٔف لٍخ، أْ طـمٕي للليع حإلٓةمٓ رباَحغوً موه حلعََْ ٔعظزَ كل مخ ؿخء رعي حلظـَرش حلملمّ 

وىش حلمىمعلوش حلـخمويس  َلعول َٛومً للملٔومش ررُوٍوخ مـوَى عزوٍُ موه لٍـوش الوّ خلش َٛزّ ١خقظً حلمعّ  ُّٔ ً آ قخلذ حل

ٍٔوخوٕظوً ٗوزٍٕش رظخٍٔوخوٕوش وٕ٘وظً  َاًح كوخن حلعوََْ ال ٔوٌٌذ الوّ كوي أهَِ، َمه مٌٌذ الوّ آهوَ، ٔـعول طخ

َّ ح عىويمخ ٔ٘ورك اوٓ َؿوُى  س الّ مخ ٔ٘زً ًلك هُٜٛخً عظزخٍ حلملٔمش لُعزش ل ُٔش َٛحكش، ابوً َٕٔ٘ أكؼَ مه م

حللووق
20
 حلليحػووش حل َرٕووش رووخلمىـِحص حلؼعخإووش حإلٓووةمٕش ًحص حلةووخرعحلعووََْ مووه ؿٍووش أهووَِ، رٕىمووخ ٔووَر٢  

حلمٕلٔووُإه حقلمووخوٕٕه )وٕظ٘ووً ٌَٕوويغَ( َٔرةخوٍووخ رخلملٔوومش  حلمُحٟووعخطٓ )َحلظووُحاعٓ( َحإلؤووٓ َحلععةوووٓ، اووبنّ 



 

  

 

حلُٕوخوٕووش َحلعووُحوٕه حلََمخوٕووش
21

  َكمووخ وـووي ٌٕوويغَ ٔعووُى الووّ حلملٔوومش مووخ قزوول حلٔووعَح١ٕش لٕر٘ووف عووه حللعٕعووش 

حلٌْ ٔعظَكً للل مع٠لش حلليحػش، ابوىخ وـي حلعََْ  حقٛلٕش للعلم َحلملٔمش، أْ عه حلعىخَٛ حلظٓ ط٘رل حلزئل

انرسانة اإلساليٍة  ًُ انحًُ مهًُث َُدا   ٔعُى الّ مخ قزل حلٔىه حلئىٕش، أْ الّ نحلىيحء حإلرَحٌٕمٓن، لٕؼزض أنّ 

عخس خ حلَٓووخلظخن، حلٍُٕىٔووش َحلمٔووٕلٕش، حللظووخن ٓووزعظخ حلَٓووخلش حإلٓووةمٕش، اٍمووخ مووي  أّمووا  دقُُ إبُُرا ٍى انخهٍُُم مهًُُا  

دُم زميُة  َرخلظوخلٓ اوبنّ  ،ٓخ رٔوزذ ١خرعٍموخ حلظـٔوٕيْ، أَ وظٕـوش لٔولُكٍمخ حلةععةووللٔؤَش َحالٓظٍـخن، امّ 

ُسحً   انذداثة قد ٌكىٌ بانرجىع إنى اإلسالو انجايغ بٍٍ انذدثٍٍ اإلبرا ًًٍ وانههٍ 

ُُمووه ؿٍووش أهووَِ، ط٘ووزً طخٍٔوخوٕووش كظووخد   Leo Straussنطخٍٔوٕووشن لٕووُ ٗووظَحَّ  ة واإلصُُالحُ  انس 

رٔوزذ ؤوزٕظٍخ حلظوٓ آلوض رٍوخ  -)حلـَمخوٓ حقٛل(  اعي ٍر٢ ٌٌح حقهَٕ مََ٘عً حلمروَْ حلمعوخىْ للظخٍٔوخوٕوش 

ر٠ٍََس حالومةص مه ُمه حلليحػش، َحلَؿُع الّ حقٓزخد حلظٓ كخوض ٍَحء ٓوع١ٍُخ اوٓ أُمظٍوخ  -الّ حلعيمٕش 

موه كٕوغ ٌوُ مُؿوُى مويوٓ )موُح١ه(، ال موه  حقهةقٕش َحلٕٔخٕٓش حلةخكىش، مع حقهوٌ رعوٕه حالعظزوخٍ حإلؤوخن

(Daseinكٕووغ ٌووُ كووخثه َؿووُىْ اووَىْ )ىحُحٔووه 
22

  َرخلِمؼوول، كخوووض طلرووم م٘ووََع حلعووََْ اووٓ ٌووٌح حلرظووخد 

حلَغزش آ حالومةص نموه ٓوـه حلِمىٕوش حلٔوىٕشن
23

، َطُؿٕوً حالٌظموخف الوّ حلمٔوخثل )حلمخٌٕوخص( حقُلٕوش )حلُعوي 

حلظُٕلُؿٕوخ حلُٓوةُٔش كخووض مُؿوُىس  نّ اق ٌوٌح حلظُؿوً اوٓ طٜؤَلً حلعخثول حإلرَحٌٕمٓ(  َٔمره أن ووَِ مةمو

كىُحس آ حلملٔمش حلٍلّىٔظٕش، َحلملٔمش حللئؼش ريٌٍَخ كخووض روٌٍس كخمىوش اوٓ حلظُٕلُؿٕوخ
24

  َٔمروه َٛوف مُقموً 

طخٍٔوٍموخ ( قووً لوم ٔىلوَ الوّ حلملٔومش َحلظُٕلُؿٕوخ اوٓ ٟوُء ُمخوٍموخ َأاوق anhistoriqueٌٌح رخلةطخٍٔوٓ )

حلوخٙ، رَٜحعخطً َرىٕخطً َحوظلخٍحطً حلؼعخإش َحالؿظمخعٕش، َاومخ رخعظزخٌٍمخ أمؤَه أٓخٓوٕٕه أُلٕوٕه ُٔؿويحن 

اووٓ ٍكووم حلظووخٍٔن، َكؤوٍمووخ ٔ٘ووزٍخن نحقعٕووخن حلؼخرظووشن )حرووه عَرووٓ( حلظووٓ طىظلووَ حلٍّمووش حلز٘وؤَش إلهَحؿٍووخ مووه 

غَٕ عخرت رخلِمه َال رخلظخٍٔن  َٔلٍَ مٕل حلعََْ حلَٜٔق خ نحلُعي حإلرَحٌٕمٓن اٍُ حلؼزُص الّ حلُؿُى  أمّ 

نعلٕىخ اًن، لرٓ وظلٍَ : آ حلُٛمش حلظٓ قيمٍخ للظلٍَ حلمرَْ قخثةً  لمعخىحس نحلظخٍٔوٕشن )ال حلظخٍٔوخوٕش( أ٠ٔخً 

يَى ارَٔخً، لىُحؿً م٘وخكلىخ اوٓ حلعموق، أن وظوةوّ علوّ حققول ولَٔوخً مىلوٍُ حل ٕوَ، أْ علٕىوخ أن وعموِ اوُق كو

ٍؿوُع طخٍٔوخوٕوش حلعوََْ حللخلٕوش الوّ حللللوش حلزَٔجوش، حلمةَٔوش، حلٔوخرعش  (  رٕوي أنّ 205ٙ ) حلِمه َحلمرخنن

وىش ط٠وع نطخٍٔوخوٕظوًن اوٓ مُحؿٍوش نطخٍٔوٕوشن  ُّٔ لٕوُ ٗوظَحَّ  اعوي ا٠ّول ٌوٌح حقهٕوَ أن ََٔؿوع ال الوّ علّ حل

ن َأٍٓوةُ، عزوَ طوؤَٔةص حلموخٍحرٓ َحروه ٍٗوي حلٔخرعٕه علّ ٓعَح١، َاومخ الّ ٓعَح١ ومٔوً َطلمٌٕٔوً أاة١وُ

علّ حإلٔموخن موه حلملٔومش حلٕٔخٓوٕش حللئؼوشة  ٍَحء حكظ٘خف رئل أكؼَ ععةوٕش َأَٓع حومظخكخً  َحره مٕمُن، ٓعٕخً 

رٕىمخ كخن ٌخؿْ حلعََْ آ ٌٌح حلرظخد ٔويٍَ كوُل حلزلوغ عوه لللوش آوةمٕش رَٔجوش ملخٔويس َرعٕويس عوه كول 

 لزىخء ٌُٔش ؿئيس مىمظلش علّ حلليحػش  مىةلعخً طؤَٔل، لللش طرُن 



 

  

 

ل حإلٓةمٓ حلٍلّىٔظٓ للليحػش حل َرٕوش، مويعُحً  ْٛ للزلوغ  ٌرٌح ٔرُن حلعََْ، مه ؿَحء َٟع ٔيي علّ حق

قوش رـملوش موه حلعُحعوي  لوْٕن موه ىحهول حإلٓوةف، لروه دداثة بدٌهةعه ن َُّ وىّش ملويىس مة ُٓ حإلٓوةف حلمظزلوٍُ اوٓ 

وىش  َاوٓ ولَووخ، ال رُوحلمعٍٕش َحل٠ُ ُّٔ لٍوٌح حللول أن  يّ حر٢ حلرةمٕش حلٜخٍمش، رل حإلٓةف حلٜخآ حلٔوخرق علوّ حل

ٔىةُْ علّ قخرلٕش حإلٓةف َحلليحػش معخً للظ َٕٕ حلمظزوخىل، روؤن ٔعمول حإلٓوةف علوّ حإلٓوٍخف اوٓ طةؤَُ علمخوٕوش 

رؤُٛلٍخ حإلٓةمٕش  علّ ٌٌح حلمىُحل ٔمره وِع  مه مزخىثً حلٌحطٕش، َطعمل حلليحػش علّ حالعظَحف حليَلش حوةةقخً 

ومُُحخ انطرٌُُو َذُُى جطُُىٌر اإلسُُالو نهذداثُُة وجطُُىٌر انذداثُُة اظٕوول حلظٜووخىف حلممظعوول رووٕه حإلٓووةف َحلليحػووش، 

  انؼقالٍَة وانؼهًاٍَة وانهٍبرانٍةللليحػش:  ش، آ ا١خٍ حلؼُحرض حلؼةػنمسالو

ُُُ  عظزووخٍ كظووخد اًح كووخن حقمووَ ٌرووٌح، أال ٔلووق لىووخ ح رمؼخرووش نٍى ؿمٕوولن علووّ هةووخد حلزخرووخ  ة واإلصُُالحانس 

حلمىخٌٞ لععةوٕش حإلٓةف؟ ٌىخ  أكؼَ مه مئَٗ غَٕ مزخَٗ ٍَرمخ غَٕ معٜوُى علوّ ٍؿلوخن ٌوٌي حلمَٟوٕش: 

 حإلٓةف ٌُ َلٕي حلؼعخاش حلٍلّىٔظٕش، ٗؤوً آ ًلوك ٗوؤن حلمٔوٕلٕش َٓوخثَ ك٠وخٍحص حلزلوَ حقروٕٞ مىٍخ اػزخطً أنّ 

أٛول حلل٠وخٍس حللئؼوش ؿَموخوٓ مىوٌ رويحٔخطٍخ حلى٠ٍؤُش، ٌوٌح حقٛول حلوٌْ طََمؼَّوَل  َمىٍخ حعظزوخٍي أنّ  ،حلمظ٢ُٓ

أخٌوخ للعٕوخف رؼٍُطوً حإلٛوةكٕش )حلزََطٔوظخوظٕش( عوه ١َٔوق حلعوُىس الوّ  حلظـَرشَ حإلٓةمٕش أكٔه طمؼٍُل مٔظلٍمخً 

حقُٛل حإلرَحٌٕمٕش
25

لُال حإلٓوةف حقَل لموخ طوم اٛوةٌف اوٓ حل وَد، َو٘وؤس "، ٌٌَح مخ ٔعُلً رَٜٔق حلعزخٍس: 

(  َىلٕل حلعََْ علّ ًلك، ِكوّيس حلظىخروٌ َحلظزوخغٞ رٕىٍموخ، أْ 278ٙ ) مٕٔلٕش ؿئيس آ حل َد حلـَمخوٓن

لخَلش اٍم حقُمش رٕه حلعَد ٓ ٜٔمٍخ رعُلً رمىخٓزش مظرٕه حلل٠خٍس حإلٓةمٕش َحلليحػش حلـَمخوٕش )حل َرٕش(، حل

(  مؼَّل حإلٓةُف آ حلظةٍُ حلظخٍٔوٓ ملخَلش Lack of Purposeحقُمش حللعٕعٕش ٌٓ حوعيحف حلٍيف )"َحل َد: 

اال أووووً أهموووق، اََولموووً حل وووَد، أْ حلـوووِء حلـَموووخوٓ موووه  ،ؿّئوووش لظُكٕوووي حلعوووخلَم طلوووض ٍحٔوووش حللَٔوووش َحلَقوووٓ

َظرجهُا إنُى  ا  وارث، نميبراطىرٌة اإلساليٍةللََمخن رل  ا  وارثال رٜمظً  حإلمزَح١ٍُٔش  َوـق الّ كي مخ  وـق

ٜٔول حلظزوخغٞ الوّ َ  مه ٌىخ حلظىخرٌ رٕه حلٔلف َحلولف، حلٔخرق َحلمٔزُق  َٔمظي حلىوِحع، اندٍَا وإنى انحارٌخ

مخٟوًٕ لٕـعول  حلٌٍَس عىيمخ ٠ٔةَ حلمٔزُق الّ حلظىرَ قا٠ل مخ آ ًحطً َحلظعٍعوَ الوّ حلـوِء حلمظـوخَُ موه

نمىً ؿٌَُ مِٕطً َأٛخلظً
26
  

4 

الّ ووٍُ حلملٔومش لْٕ ٔرُن حلعََْ قي كخَل حلوََؽ مه كٍف حلظخٍٔن حلُحقعٓ،  ة واإلصالحُ  انس  ررظخرً 

ؿعوول وعةووش حوةةقووً ٍحمووُُ حلىزووٓ ارووَحٌٕم، حللئؼووش، َاومووخ الووّ كٍووف ػووخن، كٍووف حلظووخٍٔن حلمٕؼُلووُؿٓ، عىوويمخ 

نرؤٓةٍُسن حلملٔمش حلٍلّىٔظٕش  َكخوض غخٔظً مه ٍَحء ًلك حلظلٍَ مه عخثق حلظٔىه حلٌْ أٌٍوق كٕخوىوخ،  م٘مُعخً 



 

   

 

ض الّ حللَيع  ِٜ لَظً حل َرٕش كٕف طى ِٓ ٌه ٌُٔظىخ، َأقعيوخ عه حلمزخىٍس َحلظليْ  أٍحى أن ٔعلّم مَح ٍَ ي ًحطىخ، َ ُّ َٗ

وىَه حلظوٓ ١ُقوض حلوئه، َحلملٔومش، َحلعلوم، َحلظٜوُف، َطىلوَ الوّ ٌوٌي حلم٠وخءحص رويَن كٕمخ طظ ُّٔ وةّ قوةع حل

حقمووَ ال ٔظعلووق ٌىووخ نرَٗووئش  ٗووك أنّ  الكـووخد، مووه غٕووَ م٘ووٕوش، َال مَؿعٕووش، َال نولووٕمن أَ نأولووُفن  

ِمٕشن )ؤزش الّ حره كِف(، أَ رظُٜف علمخوٓ ٔىٍَل مز ِْ خَٗس مه حلِرظخد حلعِِٔ َحلظـَرش ؿئيسن، َال نرِىُُٕ َك

للُقُف علوّ كويَى حإلٓوةف حلىزُٔش آ مىؤِ عه حلظمخَٕٓ َحلظآَٔل َحلم٘خٔن، َاومخ نرمخ رعي طخٍٔوخوٕشن طٔعّ 

وكٕخل حقمٍُ حلةزٕعٕوش َحالؿظمخعٕوش َحلٕٔخٓوٕش َحلعخوُوٕوش عوه ١َٔوق  ُٔ ، قٜوي شىّ اوك حالٍطزوخ١ روٕه حإلٔموخن َحل

س رً الّ قُطً حقٛلٕش َقخرلٕظً حلمةَٔش للظمخعل مع حلليحػش حلظٓ ٌٓ مىً، رل َحٓظعيحىي طلََٔي مه عزجٍخ َحلعُى

  َغَرخً  قُمش حإلؤخن حلمعخَٛ َٗقخً  حلٌحطٓ قن ٔرُن رلٔمخً 

كً للظمرَٕ علّ ٌٌح حلمىوُحل ٌوُ كٕوف ٔمروه اهوَحؽ حإلٓوةف موه مآُقوً َطىخق٠وخطً،  َّ لعل حلٔئحل حلٌْ ك

ٟووٕش، كٕووف ٔمرووه حالكظمووخظ رخلٜوومخص حلؼمووخوَٓعووةؽ أمَحٟووً حل ََ ٌحطٕووش َحلع
27
وولش حل َرٕووش ىَن أن طمعووي   ِٓ للمَح

ٌُٔظٍخ َأمخوٍخ رخلعلم َحلئمعَح١ٕش َكعُق حلمَأس؟ طمىه حلعََْ آ اهمخء نىَحثً حقعلومن، رـعلوً ٔظووٌ أكؼوَ 

ً  مه ملٍَ، َأٌوم طلوك حلملوخٌَ علوّ حإل١وةق:  ٓ ٛويِ أٛوٕل ، حلظوٓ ٌودٌُةانقُرنٌ واتقحُدا  بانحجربُة انًذ

 للظـَرش حإلرَحٌٕمٕش 

ٔوخ١زٍوخ رخقٛوُل  أالرٌَه حلعََْ ريَحثً ٌٌح علّ عىخىي حل٘وئي  اؤموخف اللوخف نحلٔوخثلشن حل َٔزوش علوّ 

 َوْصُفة)َٛمش حل َٔزش طٌّكَوخ ر٘وٜٕش نحل َٔذن آ حلملخٍَحص حقاة١ُوٕش(، أرَّ اال أن ٔظلوّيحٌخ َٔعوّيف لٍوخ 

َُٟومخوخً لمٔوظعزلٍخ  لعوي موخٍّ ٛوخكذ كظوخد  ُّٔظٍوخكمخظخً مىً علوّ ٌ زصم األصىلخل٠ز٢ علّ قخثمش ر ة ُ  انس 

ٍس  وُعووخً  واإلصُُالح ََّ مووه حللمووَ ٍَحء نحقٛووُلٕشن حلملخالووش، الكظ٘ووخف أٛووُل أهووَِ ٍَحءٌووخ، أٛووُل ملوو

وىشن ُّٔ ىِٓ  َحلظلٍَ مه نُمه حل ُّٔ مه حل ِّ ٍس لألاَحى َحلـمخعخص مه ؿزََص حل َِّ معىوخي حالومظوخف علوّ نُموه  َمل

حللَيعن، حقمَ حلٌْ ٔولق آ حلٌحص َملَرش حلظعخ١ حلـئي آ كٕخطٍخ، ٍَإٔش حلةخٍة علّ َؿُىٌخ  ىحاََع حلعوََْ 

وومخء  حإلٓوةف، حلـمٕووع رويَن حٓووظؼىخء ٔزلووغ عوه حقٛووُل، َال ٔمروه اٍووم نّ اعلوّ عىووخىي روخلعُل  ِٗ أَ رووخقكَِ، 

وىّ  لٕٔضمىٍخ اال رخلعُىس الّ حقُٛل، لره  حإلٓةف مه حقمَحٝ حلظٓ ٔعخوٓ ُّٔ ش، حقٛوُل حلؼخوٕوش حلظوٓ ٗوٌرظٍخ حل

ٌزَووش َحلظ٘وؤٌذ  ولووه اًن أمووخف طخٍٔوخوٕووش مووه ١ووَحُ ؿئووي،  ٌْ َاومووخ حقٛووُل حقَلووّ، حقٛووُل حلٔووخرعش علووّ حلم

شُروط بٍٍُ انهىيُى  نقُا  يٍُر يومٕٔشن، طموظق حلزوخد أموخف -طخٍٔوخوٕش نمخ رعي كيحػٕشن، أَ طخٍٔوخوٕش نطللٕلٕش

اوٓ للموش ال طىمٜول  َروخلةزع موخ كوخن للعوُىس الوّ حقٛوُل حلةَّٔوش حلملخٔويس أن طظلعوق لوُال قوَحءس  وانًٍحُى 

حف َحلمظرلمٕه، حل َّ لٍم اال مه كخوُح موه حلرظخد حلعِِٔ مزخَٗسً، مه غَٕ اٍٗخى أَ طُؿًٕ مه لين حلممَٔٔه َحل٘

 نحلظخثزٕهن 



 

   

 

وىه حلملٔومش َعلوم حلروةف  امىوٌ حلٜوملخص حقَلوّ ٔعلوه  لم ٔره موه حلٜوعذ علٕوً ُٓ أن ُٜٔومّٓ كٔوخرً موع 

 َّ طرموه اوٓ كٕمٕوش طزَٔوَ  لوًمً َطزَأي مىٍمخ، َكظوّ موه حلظوخٍٔن حإلهزوخٍْ  َلروه حلٜوعُرش حلرزوَِ رخلىٔوزش طز

ووىش حلئىٕووش  َلٍووٌح حٓووظؤػَ طمرٕووك آلٕووش طرُوٍووخ َآلٕووخص حٓووظلُحًٌخ علووّ حلـمخعووخص َحقاووَحى َطعةٕلٍووخ  ُّٔ طـووخَُ حل

ّل ٛملخص حلرظخد طعَٔزخً  ـُ ، رلٕغ ِكيوخ وـخٌَ: مخ مزٍَ كَ٘ كلمش نحإلٛةفن اوٓ عىُحووً؟ لمرٌَم َاٍحىطٍم ر

وو ُٔ عووه أمووخن عمٕووق َمظمٕووِ رخلَٓووخلش  كخليَلووش َحللَٔووش َحلععوول( ٛووخىٍحً  ش )َلممووخٌٕم أهووَِىّ َكووخن طٜووئً لل

حلملمئش
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، رل اوً لم ٔره ُٔومِٓ كظّ حوظٜخٍي لإلٓةف آ َؿً حلئخوظٕه حلىَٜحوٕش َحلٍُٕىٔش  ٌَُ رٌٍح حلُؿً 

 كخى ٔـمع رٕه حلمئمه َحلمظرلم )َحلةٌُطٓ( 

زةَّه رخلم٘ل َحلٕؤّ مه امرخوٕش اوـخُ مٍخف حلليحػش َحلظىؤَُ ٌل ٔمره حعظزخٍ ٌٌح حلرظخد رمؼخرش حعظَحف م

، ال قوً اع٢ ٔر٘ف إوً، َرعوُس، ٌٌح حلرظخد ٌُ مه أكؼَ كظزً طمخإالً  اىله وٌٌذ الّ أنّ  ،آ حلعخلم حلعَرٓ؟ أريحً 

ٔمروه أن  أموخف امروخن حلعٕوخف ربٛوةف ؿوٌٍْ عه حلم٠مُن حلليحػٓ َحلظىَُْٔ لإلٓةف، ممخ ٔموظق حلزوخد َحٓوعخً 

وزخٍُ رً نحلل٠خٍس حلـَمخوٕش حلمعخَٛسن كٔذ قُلوً، رول قووً حٓوظةخع أن ٔلوظع٢ حللويع َحلـئوي اوٓ مـوَِ 

طخٍٔوىخ حلمعخَٛ َأن ٔعخلـً رةَٔعش إٔٛلش  َعلّ حلَغم مه ملخٌَ حلملخالش َحلظ٘خإف حلظٓ طلُف روٕه حللوٕه 

م ٔظىووخُل عووه كيحػظووً رلُحُمٍووخ حلععةوٕووش َحلعلمخوٕووش حلعووََْ، اووٓ حعظعخىوووخ، لوو َحٖهووَ مووه رووٕه ػىخٔووخ كظخرووً، اووبنّ 

ٕىخ طخٍٔوخوٕوش كظوخد َحللٕزَحلٕش، مع ٍغزش ىإىش آ طةؤَُ م٠ومُوٍخ رخالومظوخف علوّ حإلٔموخن  موه أؿول ٌوٌح ٓومّ 

 ن، حلظٓ ىٗىض أمؼُلش ؿئيس قخثمش علّ حلممخٍقش لظخٍٔوىخ حٖطٓ بانحارٌخاٍَة انًرةبةن ة واإلصالحُ  انس  

ّْ  كخن ٌخؿْ َكيس حلزلَ حقرٕٞ حلمظ٢ُٓ كخَٟحً  كوخن للظز٘وَٕ  لئً رعُس، كظّ ال طرُن ٌىخ  ًٍٔعش ق

ٍس مه حل٠مظٕه، رٕه حلليحػش َحإلٓةف، رٕه حلعَد َحل َد  َقي طمّره موه طرؤَْ ٌوٌي  َّ رمعخىحس غزّٕش َغَٕ مزَ

لٕه حقٓخٕٓ ـِ ّٔ ٕه حإلرَحٌٕمٓ َحلٍلّٕىٔظٓ  رخلظؤكٕي ظلض ٌىوخ  حلُكيس رٕه حل٠مظٕه رم٠ل اػزخطً حٗظَحكٍمخ آ حل

ػ َس كزَٕس آ حقٍكخن حلم٘ظَكش رٕه حإلٓةف َحلليحػش، ٌَٓ غٕخد ٓـل ػخلغ ٌُ نحلملٔمش حلٕٔخٕٓش حللئؼشن  

رٕي أوىخ لُ ٓلّمىخ رؤن ٌٌح حلرظخد ٌُ آ عمعً ملخَلش غٕوَ مزخٗوَس لظـوخَُ نحلةٌوُص حلٕٔخٓوٓن ولوُ نحلملٔومش 

ن مووه ؿٍووش )َقووي طـلووض ٌوٌي حلملخَلووش اووٓ مةخلزظووً رظلَٔووَ حإلٓوةف مووه حالٌظمووخف رخلمـووخالص حلعخوُوٕووش حلٕٔخٓوٕش

 َحلٕٔخٕٓش َحلعلمٕش(، َإلػزخص حقُٛل حإلٓةمٕش لعٕم حلليحػش مه ؿٍش ػخوٕش، ل٠خق حطٔخع حلؼ َس حلمٌكٍُس  

ٌٍ  ًؼاصُُرواإلٌدٌىنىجٍُُة انؼربٍُُة انعووُىس ٛووخكذ  َقووي ٔووٌٌذ رىووخ حللووه الووّ أنّ  الووّ حلظـَرووش حلئىٕووش كَمىمَوو

٢ إً حإلٓةف مىٌ ميس رٔزذ حلعَحءس حلٔىٕش )حقُٛلٕش( لً، طلظعٓ موع طٕوخٍ اروَْ للوََؽ مه حلمؤُق حلٌْ ٔظوزّ 

ناع٢ رخلظُؿًٕ حلئىٓ ولُ وعةش مَؿعٕش مظعخلٕوش ٔمروه اهوَحؽ حلليحػوش حلمعةُروش موه ١َٔعٍوخ معخَٛ َِٔ أوً 

حلمٔوويَىن
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مووخ وةكلووً علووّ حلمىمَووٌ حلووٌْ حٍطووآي حلعووََْ أوووً لووم ٔظـووخَُ وةووخق حلظؤموول حلمَىحوووٓ، الووّ    غٕووَ أنّ 



 

   

 

حالعظَحف رؤٌمٕش حللُحٍ حلئمعَح١ٓ روٕه حقاوَحى َحلـمخعوخص لزلوٍُس معوخلم ٌوٌح حلَمىمَوٌ  اٍوُ لوم ٔعظوَف معخلـوش 

 ُٔ ىش، أَ رٕه حل ُّٔ َّ رٕه مُح١ىٕه أكوَحٍ ش َحللَيع، عه ١َٔق حللُحىّ حلظعخرل حقٓخٓٓ رٕه حلئه َحل ٍ َحلىعخٕ حلل

آ ا٠خء عمُمٓ رىخًء علّ مٔخ١َ َُٟحر٢ ٔظموق علٍٕوخ حلـمٕوع  ٌَوٌح حلمُقوف مووخلف ق١ََكظوً حقٓخٓوٕش 

خ ٔيل علّ طم٠ٕلً مٔلك نحإلؤخن حلمظُكين علّ مٔلك َاؤٓ َععةوٓ  َممّ  َّ حإلٓةف آ ؿٌَُي كُ  نّ احلعخثلش 

زعن، مةخلزظً أخوخ رخلظولٓ عه حقكوةف َحلُٕطُرٕوخص َحلم٘وخٍٔع حلظخٍٔوٕوش، َوزوٌ حلٕٔخٓٓ رخلة-نحإلؤخن حلميوٓ

حالٓظَحطٕـٕخص َحلظَكٕزخص حلرزَِ، َحالكظمخء رخلمٔخ١َ َحلزََطُكوُالص َحلظرظٕروخص حلٜو َِ
30

  لىىٜوض الوّ 

لٜومض رؤووً ٔعىوٓ   اوبًح اٍمىوخ ح(20)ٙ  َرعي حلظمرٕك َحلظللٕل مخًح؟ حلٜومض    َحللَٔوشنن حلمَعذ: طٔخإلً

ل، آ وٍخٔش حقمَ، حلٜمَض  حلظُٜف، أْ حلعٕٖ مع حلُحكي حقكي، ابنّ  قىخعظىخ ٓظِىحى ٍُٓهخً رؤوً أٟلّ ُٔم٠ِّ

علّ حلـيل )حلئمعَح١ٓ(
31
  

* * * 

اهوَحؽ حلعوََْ لرظخروً رٍوٌح  أهَٕحً، ال أملك اال أن إَٔٗ، رخلَغم مه كيَى ح١مجىخوٓ لمخ ٓؤَٕٗ الٕوً، روؤنّ 

، موع َؿوُى حلموخٍق علوّ أكؼوَ موه مٔوظُِ  اعوي مصىص انذكىحل٘رل ًّكَوٓ ربهَحؽ حره عَرٓ لرظخرً حلُعميس، 

ولَ حره عَرٓ آ حلمُٜٙ الّ ولخف حلُؿُى عزَ حقوزٕخء لٕر٘ف لىخ عه معخموخص طـلٕوخص حللوق اوٓ حلولوق ة 

ٔلـؤ الّ حقوزٕخء لظمَٕٔ ولخف حلل٠خٍحص َحوظعخالطٍخ مه ١ٍُ الّ  َعلّ غَحٍ ٌٌي حلَإٔش حلىزُٔش، وـي حلعََْ

، حكظموّ حلعوََْ رىزٕوٕه أَ خً َع٘ؤَه وزّٕو شآهَ  لره رٕىمخ كخن حره عَرٓ ٔىلَ الّ رىخء حلُؿُى مه هوةل ٓوزع

لظؤمول ولوخف  حٖن، َلروه ػةػش أوزٕخء، ال للىلَ الّ حلىلخف حلََكٓ للرُن، اٌٍح أمَ لم ٔره ٔوةَ علّ رخلوً للويّ 

حلظووخٍٔن  َٗووظخن رووٕه حلزلووغ عووه طـلٕووخص حللووق اووٓ حلرُوٕووخص حلََكٕووش َحلةزٕعٕووش، َرووٕه حلزلووغ عووه طـلٕووخص 

ٔلرٓ لىخ نحلٕ٘ن حقكزوَن انفصىص حلل٠خٍس )حلععل َحللَٔش( آ حلظخٍٔن  امٓ نحلمٚ حإلرَحٌٕمٓن مه كظخد 

ُظوخد قٜش َٓٔخن حللوق اوٓ حلمولُقوخص، رٕىموخ ٔوََْ لىوخ حلعوََْ اوٓ ك عوه ٓؤَخن حلَحموُُ  ة واإلصُالحُ  انس 

حإلرَحٌٕمٓ آ حلئخوخص حلؼةع، ََٓٔخن حلٔـل حلٍلىٔظٓ آ ػعخاخص حلزلَ حقرٕٞ حلمظ٢ُٓ حلموظلمش الّ حٖن  

حلعووََْ ال ٔئٓووْ طخٍٔوووً حلل٠ووخٍْ علووّ ٍَكخوٕووش حقوزٕووخء اعوو٢، روول علووّ ععةوٕووش حلمةٓوومش  ٌَووٌح معىووخي أنّ 

 ٌُ معىّ نحلظخٍٔوخوٕش حلمَكزشن  ، َعلّ ًَق حلمظُٜإه َحلعخٍإه  ٌٌَح رخل٠ز٢أ٠ٔخً  َحلمظرلمٕه َحلمعٍخء

رعوٓ اوٓ ومٔوىخ، علوّ أن وظوَ  حإلؿخروش علٕوً الوّ اَٛوش  َله ٔةٕذ لىخ اوٍخء قُلىخ ٌٌح مخ لم و٠وع ٓوئحالً 

نٓووـه حلِمىٕووش  أهووَِ ٓووخولش، ٌَووُ ٌوول كووخن حلعووََْ َٔٔووي مووه َٟووعً حلظٜووَُف أاعووخً لرظخرووً، أن ٔظلووٍَ مووه

ٌٓ للعٕعظوًنحلٔىٕشن، لٕعٌف رىمًٔ آ عخلم حلمه، حلٌْ ُٔحكذ  ٌٝ عه حلِمه َوم ، أف نحلةالٔمش، ]حلظٓ ٌٓ[ اعَح



 

   

 

وىٕشن حلوخوعوش لةومظوخف علوّ حلملٔومش حلظوٓ ٌوٓ  ُّٔ أوً كخن َٔٔي، علّ حلعرْ مه ًلك، حلظولٚ اع٢ مه نحلِمىٕش حل

نطمرَٕ آ حلِمهن
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 2008خء، حلمَكِ حلؼعخآ حلعَرٓ، ، حليحٍ حلز٠ٕاإلصالح وانسُةحلعََْ، عزي هللا،   1

  حلرظخد ٔؼَٕ حليٌ٘ش كظّ رةَٔعش ولظً قلمخظ غَٔزش آ مزىخٌخ َمعىخٌخ َكؤوً َٔٔي حلظمَى رممخٌٕم مه أؿل اكيحع حلزلزلش: حلىلٕم 2

(ة ٍحموُُ 55)ٙ  !(ة حلظ َروش80(ة حلظزةوٕه )ٙ 17)ٙ  !ٓ(ة حلظعويحى حلٔولُق18(، ٔظٍلٔه )ٙ 20، 19، 17ؽ ولخثم، )ٙ 

 ( حلن 122) !(ة حلَد حلئخن80(ة حلظزةٕه )57(ة )86، 56(، أمؼُلش )56)ٙ 

(ة َٔىعظوً 190ٜٔمً رؤوً طللوٕةص معظ٠وزش َممٜولش )   وةكظ ليِ ع  حلعََْ رعٞ حلظَىى إمخ ٔظٜل رمىٍؾ كظخرظًة اٍُ كٕىخً 3

ْ حؿظموخعٓ حٓوظىظخؿٓ علوّ حلموىٍؾ حلملٔومٓ حالاظَحٟوٓ حلظوؤملٓة َلوُ أن حلٍوخؿْ حلوٌْ كوخن ٔٔورىً علوّ آهَ رؤوً مىٍؾ وعوي كٕىخً 

آهوَ اوٓ حلظمرٕوَ رؤوٍوخ ال طويهل ال اوٓ وةوخق  (ة َٜٔوف ١َٔعظوً كٕىوخً 194حليَحف ٌُ حلظلٍَ مخ أمروه موه موىٍؾ حلملٔومش حلظؤملٕوش )

 ( 123، 120)حلظمَٕٔ َال آ وةخق حلظؤَٔل، َاومخ آ وةخق حلََحٔش 

  hellénistiqueلرلمش    ٔزيَ أوً َقع طٜلٕف آ ٍٓم ٌٌي حلرلمش، اً ٍَىص آ حلرظخد رَٓم ٌلٔظٕىٓ، ريل ٌلىٔظٓ طعَٔزخً 4

 28لملٔمش( َعلم حلرةفن، ٌخمٖ ٙ نحلظخٍٔوخوٕش طظ٢ُٓ حلمٕظخإِٔعخ )ٔعٜي رٍخ ح نّ ا  لعلً لٌٍح حلٔزذ قخل 5

 41رش حلل٠خٍس َطـَرش حلُملكن، ٙ : نطـَرش حإلؤخن طـَرش ا٘ل َأمل ٟخثع، طـَللم٘ل قخثةً   ٔظليع عه حلةخرع حلمةلق 6

آ حالوظزخي الّ م٠مُن كظخد حلٔىش َحإلٛةف ١َزٕعش ارَ ٛخكزً حلٌْ ٌُ أمٕل الوّ حلععول  3مٕيوخ كظخد هُح١َ حلٜزخف ٔ  قي 7

زخل، ٔعله حلعََْ عه حطمخقً مع مُقف حلمٕلُٔف حلزخكٔوظخوٓ حلوٌْ حلعملٓ علّ كٔخد حلععل حلىلَْ  ازمىخٓزش كةمً عه ملمي اق

ٔم٠ّل اعل نأٓظةٕعن علّ اعل نأطؤملن، ٌَُ مخ طَؿموً كظخروً ٌوٌح رعزوخٍس نمعخٍعوش حللويع رخللويعن  كموخ ٔعظعوي مؼلوً روؤن حلعلوم 

هُح١َ حلٜوزخف: مزخىة هخٛش رً، حولَ  مه ٌَٔد آ حلئه رخعظزخٍي طـَرش ُٛإش ًحطٕش، اال أوً ُٔحاق علّ ٌٌح حلمُقف حوةةقخً 

 278حولَ ٙ ، 2005، حليحٍ حلز٠ٕخء، حلمَكِ حلؼعخآ حلعَرٓ، 1999-1982كـَس آ حلعىق، ُٔمٕخص 

ىش رعيس طعَٔمخص، مىٍخ أوٍخ ٍاٞ َاقٜخء، ١َمْ َحهظِحل، َطعلٕي ٍَاٞ للمََق، َؿيل َومٓ، ٍَاٞ 8 ُّٔ ف حلعََْ حل َّ   ٔع

حلٔوىش ٌوٓ الٜوخق حلـئوي، حللوئغ، رخلعوئم، روخلممٍُف، أَ اىهوخل  ، حلون  َاؿموخالً ومٔوً طرٕٕمً اوٓ حلُقوضعىٕي للليع َحلعمل علّ 

 حلليع حلـئي، حلٌْ لم ٔليع مؼلً، آ معُلش قئمش 

ىّش حلمةٓمش، حولَ ح  9 ُٓ ىّش حلمظُٜاش، ٙ 152، ٙ نسُة واإلصالحعه  ُٓ َ ،151 ُٓ  153-152ىّش حلمعخٍف حلعملٕش، ٙ ، َ

 35ٙ ، ف ف ، خىاطر انصباحعزي هللا حلعََْ، عه حلمـخالص حلؼةػش حلظٓ ٔلَٜ إٍخ حلظمرَٕ حلزَْ٘، حولَ   10

ٍا٠ً حالوظمخء لـمخعش حلمةٓمش ٍحؿع الّ ٍا٠ٍم حالعظَحف رظؤػَٕ حلِمه، َالّ حطووخًٌم ٓوزٕل حلظللٕول  الّ أنّ    وَٕ٘ َٓٔعخً 11

ف حلملٔومش روخلظمرَٕ اوٓ حلوِمه، حولوَ ومٔوً، 195ًٔ، ٙ لعَٝ أارخٌٍم، حولَ وم َحلزٌَخن أٓلُرخً  َّ ة َلُ أوً آ ٓوٕخق آهوَ عو

وىش طعمول مىوٌ 195-196ٙ  ُّٔ ة َومْ حلٔزذ، ١ٓ حلِمه، كخن ٍَحء حوظعخىي حلعىٕف للٔىش، ٔعُل عه عةقش حلٔوىش روخلِمه: نقن حل

ىخ  اٗخٍحص الوّ ٓوزذ ٌـوَي أٓولُد حلموئٍهٕه، ة 195ٌعلّ طمئيي َارَحُين، ومًٔ، ٙ  َال ط٘ـع أريحً  طً انزيٍقََن علّ 

علّ ًلك الّ أٓلُد حلظخٍٔوخوٕٕه َحالؿظمخعٕٕه، حلٌٔه ٔعىُن رظععّذ حلوََحر٢  ٌَُ أوٍم ٔرظمُن رَٛي حقٓزخد َحلُٔحرق، مم٠ةً 

، َكوؤن ةحُا  انؼبُر)حلوليَوٕوش(، ال أن ٔظـخٌَُوخ الوّ انًقدية (، أْ أوً ا٠ّل أن ٔزعّ آ ىحثَس 165َحلعةقخص، حولَ ومًٔ، ٙ 

َٝ حلملٔومش رـوُحُ ٓومَ  نحلظخٍٔوخنن، أَ حلعمَحن، أٟلّ علم حلعلُف  َرٌٍي حلةَٔعش حلمخكَس ٔرُن حلعََْ قي ىهول موه ؿئوي أٍ

 خوظمخثً لمـخل حلظخٍٔن حإلهزخٍْ طخٍٔوخوٓ، رعي أن أمّٔ ال ٔعظَف ر

(، مموخ ٔعىوٓ أن حلملٔومش )حلمعوخٍف َحللعوخثق( لوم طعوي ٌوٓ حلظوٓ 72حلظخٍٔن رخل٠ُء َحقووُحٍ )ٙ   عخىس مخ ََٔر٢ ع  حلعََْ 12

 طلظرووَ حٓووظعخٍس حل٠ووُء اووٓ معخروول حلرٍووف )حٍٖحء، حلٕٔخٓووش، حلظووخٍٔن(، روول ٛووخٍص حلظخٍٔوخوٕووش طىووخاْ حلملٔوومش رخعظزخٌٍووخ اىٍحكووخً 

 لللظمٕش حلِمىٕش 

 202 -192 ٙ   حولَ 13ٙ

كل اعل، كل طمرَٕ، كل اٍم، مَطز٢ رؤاعً حلظخٍٔوٓ، حقمَ حلٌْ ٔعىوٓ رؤووً  طٌٌذ الّ أنّ  انحارٌخاٍَةحلىِعش  أنّ   مه حلمعََف 14

ال مـخل لمٍم حلعيمخء أكؼَ ممخ اٍمُح أومٍٔمة ٔعُل حلعََْ: نحلمئٍم ٔىلَ الّ اعخلٕش حإلؤخن آ حلرُن ررٕمٕوش هخٛوش رٍوخ، مٍموخ 

ال ٔظعويحٌخ أرويحً  ٌوٌح ٌوُ أٓوخّ حلموٌٌذ مهسُفة مًُ انذٍُاو عوه  حلمئٍم اً ٔئٍم ٔعزَ ٟومىٕخً  انّ كخوض ظََاً حلِمخوٕش َحلمرخوٕش  

 حلظخٍٔوخوٓ، كمخ وـيي عىي كََطً٘ َكُلٕىـَُى َمخٍَ َغٌَٕم  حلظخٍٔوخوٕش، آ ٍأْ ٌئالء، ٌٓ الٔمش حلمئٍم اً ٔئٍم، كمخ أنّ 

 1992َص، حلمَكِ حلؼعخآ حلعَروٓ، رَٕ -حليحٍ حلز٠ٕخء، مً ضى  انحارٌخثقامحُا  الٔمش حلعخلم اً ٔعمل آ موزَين حلُٟعخوٕش ٌٓ

  األبطُال، رُقموش حلموَى روٕه بانسُهى ال ُٔعىَوّ حلظخٍٔووخوٓ رخللعٕعوش رعويٍ موخ ُٔعىَوّ ة عه حٍطزخ١ حلظخٍٔوخوٕش رخللَٔش ٔعوُل: ن16ٙ 

 17َأهَٕحًن، ومًٔ ٙ  أَالً  يؼرمة ػًهٍةحلظخٍٔن آ ولَي ٌُ 



 

   

 

 60-58 ٙ ، ٙانسُة واإلصالح  حولَ 15

 19ومًٔ، ٙ  رىُلُؿٕخ الّ ولٕمن،  نعيف كخؿش حلعلم، حلٕٔخٓش، حلمه، حلظ16

ال وعةوش رويء، حولوَ، ومٔوً، ٙ    َلم ٔره لٕؼزض ًلك لُال حعظمخىي علّ حلرََوُلُؿٕخ حلةُٔلش حلظوٓ طعظزوَ حإلٓوةف وعةوش طلوُل17

175 

 18نمه ٔظملٔف ٔظٍلٔهن، ومًٔ، ٙ  م٠مُن حلملٔمش حلميٍٕٓش َحلرةٕٓرٕش ٌلٕىٔظٕش: نّ ا  ٔعُل حلعََْ 18

  ٔـيٍ رىخ أن وَٕ٘ الّ مخ ٔ٘زً حليٍَ حلظخٍٔوٓ )ال حلمىةعٓ( إمخ ٔعُلً عوه حلعةقوش روٕه حلملٔومش َحلظُٕلُؿٕوخ: اموه ؿٍوش وـويي 19

(، 18كخووض َلٕويس حلملٔومش أَ حلٔوـل حلملٔومٓ حلٍلّىٔوظٓ )حولوَ ٙ  َٜٔف أكؼَ مه مَس آ كظخرً ٌٌح رؤن حلظُٕلُؿٕخ )علم حلروةف(

حلل٠وخٍطٕه حلُٕوخوٕوش  حلليحػش كخوض وظٕـش حلظُٕلُؿٕخ، َلٕٔض وظٕـش حلعةٕعش معٍخ َحلعُىس مزخَٗس الّ أنّ َمه ؿٍش ػخوٕش وُلمًٕ ٔئكي 

 َحلََمخوٕش

َّ ن  عه مةمق ٗرً آ حللق ٔعُل: 20 ّٓ َقض ١ُٔل قزول أن أا م ، نٍوم أن موخ ٔلوَ  حلمـظموع لوْٕ حللوق رعويٍ موخ ٌوُ حلمىمعوشعل

ة حولوَ 7، ومٔوً، ٙ نًح ٔٔوظةٕع حللوق؟ي أَٗاض علّ كيٌخ، اظظٔخءلٕه: موخحلمىمعش ق علمظِك حلظـَرش أنّ نة كمخ ٔعُل 6ومًٔ، ٙ 

 43، 38، 34أ٠ٔخ ومًٔ، ٙ 

حلملٔومش حلوٌْ ٔىظموٓ الٕوً( موه حلـوٌَُ حلُٕووخوٓ للعلوم حلمُقوف حلٍخٔويؿَْٕ )َطٕوخٍ طوخٍٔن  س  ٔىظعي حلعََْ رةَٔق غٕوَ مزخٗو21َ

ة ٌىخ  ؿخوذ آهَ طوظلف إً طخٍٔوخوٕش حلعََْ عه طخٍٔوخوٕش ٌٕيؿَة 30-29َحلملٔمش مظٍمخ أخي رخلةطخٍٔوخوٕش، حولَ ومًٔ، ٙ 

ُف َؿُىٔش معخَٛس  أمخ حلعوََْ حقٓمخء رةَٔعظً حل٘وٜٕش لظؤىٔش معخوٓ ٌَم اٌٍح حقهَٕ ٔعظمي علّ حالٗظعخق حلمٕلُلُؿٓ مئَالً 

ال ومع مه حالٗظعخق حلل ُْ آ اٍم رعٞ حلرلمخص حل خم٠ش اوٓ حلؼعخاوش حإلٓوةمٕش، كرلموش نحقموٓن حلوٌْ ٌوُ ٛومش ًحطٕوش  ًإَِ أو

 َممِٕس لىزٓ حإلٓةف 

ألن مُقع حإلؤخن آ حلرُن   عه حلةّٕف حلمخٌُْ حلٌْ ٔوٕم علّ ارَ حلعََْ، وعَأ: نَاًح كٜل ٌٌح حقمَ رٍُٜس طلعخثٕش، ا22

 ؤخن، حلععل، حلوٌْ ٔٔوظىةق حلروُنحإل لم ٔظ َٕ  أكخن رُحٓةش ل ش حل٘عَ أَ ل ش حلَٔخٟٕخص، رُحٓةش حقمؼخل أَ حقعيحى، ابوً ىحثمخً 

 34َل اىٍح  حلةمليَىن، ومًٔ، ٙ حلمليَى حلٌْ ٔلخ

 176-175 ٙ   ومًٔ، 23ٙ

 22  حولَ ومًٔ، ٙ 24

ٓوٕمخ إىوخ ال َحل خٔش رخلىٔزش لرل ٗٓء: نكل ٗٓء ٔزيأ مع ارَحٌٕم، َكول ٗوٓء ٔىظٍوٓ الٕوً  قٜوظً موئػَس،  أرَحٌٕم ىٍَ حلمزي  ٔلعذ حلىزٓ ا25

ذ، أرىخء آمخعٕل، قوىخ أعَوخٌخ ٕٛ ش أكؼَ ٛمخء َريحٌش  وِعىخ عىٍخ كل حلَِحثي    إً َرً طلٜل حلعةٕعش حلرزَِ، موع حلروُن َموع حلرُحكو

  ٔىزً حلعََْ الّ أوً 51حقَٓس، مع حلل٠خٍس َمع حالٓظزيحى  ٌُ مه ٔرَٔ َٔـزَ، ٍٔيف َٕٔ٘ي، ٔومٓ َٔلٍَن، ومًٔ، ٙ مع حلـمخعش َمع 

ٓ ال ٔعُى الّ مخ قزل حلُكٓ نعرْ مخ ٔظزخىٍ لٌٌه حلزعٞ لْٕ آ كةمىخ عُىس الوّ موخ قزول حلوُكٓ  لوُ اعلىوخ ًلوك لىخق٠وىخ حلموىٍؾ حلظخٍٔووخو

 211ٙ  حلٌْ وعُل رًن، ومًٔ،

 106، ٙ : دجرو مً انؼُوخىاطر انصباح  26

، ل ظك حإلوـلِٕٔوش، َٛاخً  علمخوٕخً  اوك حمَأس، َحليطك ٕٓيس أؿىزٕش، طلعٕض طعلٕمخً ن  عه حلٜمخص حلؼمخوٓ للٔخثلش حقمَٔرٕش، ٔعُل: 27

مووظل٢، لوِك َلوي ٔعوخٍد حلظخٓوعش طوٜٜك حلزُٕلُؿٕخ حلزلَٔش، مةلعش مه ٍؿل َٗقٓ كٔوذ طعَٔموك لوً، طعٕ٘وٕه اوٓ ملو٢ٕ ؿوي 

 5، ٙ انسُة واإلصالح، ٓنَط٘معٕه علّ مٔظعزلً  ٌٌي مُحٛمخطك حلؼمخو طلزٕىً كؼَٕحً 

ّْ ٍٓوُل، اوٓ أٔوش اظوَس موه كٕخطوً 28 ٍِي أووخ، ىحثموخ َأرويحً، حلَٓوَُل علوّ حلَٓوخلش  ال أ   عه ١َٔعش أمخووً حلمظمٕوِس ٔعوُل: ن    أُٗو

، ٙ اإلصُالح وانسُُةقَد الوّ حلُؿويحن، حلَٓوُل حلوٌْ أٍٟوخي َأطوُالي ررخمول ععلوٓ َؿٔويْن، حقٍٟٕش، رل ٍُٓل حلمظَس حق

  ة ٠َٕٔف رىزَس أهَِ: نٌٌَح حلىزٓ حلعَرٓ، حلٌْ أٛزق رظُحاق حقكيحع وزِّٕٓ أوخ، أَكذُّ الّ قلزٓ مه أَلجوك حل وخثزٕه ؿمٕعوخً 200

ن قوٓ أٍطخف الّ كل مخ أهظخٍي لىمٔوً  اوٓ ا١وخٍ ىعوخء اروَحٌٕم، ٌوٌي حلزععوش ٔىٌَٕم كمخ ٔىََٕوً، ُٔ ىٍٕم كمخ ُٔ ىُوً  أطمخػل معً حٖ

ىّش حلىٜخٍِ  اعل ًلك رلِف َان رُقخٍ َحكظَحف  َحلٕوُف َحلمل٢ٕ غَرخً  حلظٓ ٔليٌخ حلٔي َٗقخً  ُٓ ىّش حلٍُٕى َ ُٓ ، ٍاٞ حلىزٓ حلعَرٓ 

وىش، اً  أُى نمزية لرىً ٔىزً الّ َؿ201آ قَحٍس قلزٓ أٍاٞ رخللِف ومًٔ مخ ٍاٞن، ٙ  ُّٔ مُحُ: ال طظمؼلُح حلىزٓ كموخ طُٜوٍُي حل

 202ٓ ًلك مْ ررَحمظًن، ومًٔ، ٙ ا

   وَٕ٘ رٌٍح الّ كخٍل ٗمٕغ َف  ٌٕيؿَ َلُٕ ٗظَحَّ، حولَ:29

 - Habermas, Jurgen, Entre naturalismo y religión, trad. Pere Fabra y otros, Barcelona 2006, p. 115 

 20، ٙ انسُة واإلصالح  حولَ 30



 

   

 

حليحثم، اظىلل حلعزخٍس آ حلظـَرش  حلٌٔه ال ٔرظمُن رمعخٍٟش حلمىةق إىظٍُن الّ حلٜمض حلظخفنة ٔظرلم عه 70  حولَ ومًٔ ٙ 31

 147، حليحٍ حلز٠ٕخء، ٙ يفهىو انؼقم ،نَحلعُل آ حلٌَق

 197  ومًٔ، ٙ 32
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