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ظل الْعْد اإلًغبًٖ هشذّدا الٔ رفغ٘شاد عضئ٘خ، أؽكوذ علَ٘ أطٌبفب هي اإلعقابؽ ّالسغقف فقٖ طق٘ب خ 

سإٗخ فلغف٘خ لاؼ٘خ اإلًغبى األّلٔ، ُّٖ الْعقْد  ّهقي ٌُقب افزشاقذ الوذسعقخ الةُْر٘قخ ّالوذسعقخ الْػقس٘خ، 

هغلكب دّ وبئ٘ب فٖ رك٘٘ف الوظ٘ش الجششٕ؛ فبرا كبًذ األّلقٔ رْ قل فقٖ اازقضان اإلًغقبى فقٖ فشاذ كل ّاؽذح 

ثسذٍ الغ٘جٖ، ّؽشد الجسذ اٙاش الزٕ ٗشكلَ الْااع، فبى الضبً٘خ ًضعذ ثَ هٌضعب هبدٗب طقشفب، فغقلجذ هٌقَ عبًجقَ 

 الشّؽٖ الو٘زبف٘ضٗاٖ 

لَ رْعَ٘ هغبٗش فٖ ثلْسح الجسذ األًطْلْعٖ فٖ اإلًغبى، لكي الاشآى ثخلف٘زَ الكًْ٘خ ّسعبلزَ السبلو٘خ، كبى 

عذل٘خ الغ٘ت ّاإلًغبى ّالطج٘سخ الزٖ رس٘ذ رشر٘ت ُزٍ الوفبع٘ل فقٖ طق٘غخ  :فْػسَ فٖ اؽبس فلغفٖ عذٗذ اْاهَ

 هطلابد عشهذٗخ هزفبعلخ ّهزذاالخ ال اعزةة فِ٘ب 

ن الشاؽقل أثقْ الابعقن ؽقبط ؽوقذ اثشاصُقب فقٖ ُزٍ الشإٗخ الفلغف٘خ، ُقٖ الوغقبُوخ الفكشٗقخ الِبئلقخ الزقٖ ؽقبّ

كزبثبرَ الوزسذدح، ّابطخ فٖ هششّعَ الؼخن: "عذل٘خ الغ٘قت ّاإلًغقبى ّالطج٘سقخ، السبلو٘قخ اإلعقةه٘خ الضبً٘قخ" 

الزٕ اذم ًاذا اثغقزوْلْع٘ب للوقؤصا الؾؼقبسٕ السقبلوٖ فقٖ ثسذٗقَ الوقبدٕ ّالةُقْرٖ فقٖ عق٘با اازقشاػ ثقشادٗغن 

 شإٗخ الكًْ٘خ ّالوطلاخ للاشآى هسشفٖ، هغزوذ هي ال

ّرِذف ُزٍ الوابلخ الٔ ّطل الظلخ الوسشف٘خ ثبلشاؽل الكج٘قش الوفكقش األلوسقٖ: أثقْ الابعقن ؽقبط ؽوقذ القزٕ 

سؽل عٌب، ُّْ فٖ عض عطبئَ الفكشٕ ّالوٌِغٖ، هِزذٗب ّهازذٗب ثبلاشآى، ؽزٔ أهغك ثضهبم الوٌِغ٘خ الوسشف٘قخ 

ًب ثبألعئلخ الْعْدٗخ ّاإلشكبالد الؾؼبسٗخ الزٖ رِن ؽ٘بح اإلًغبى الوزسبلٖ عي الاشآً٘خ، فخلف اسصب صابف٘ب هغكْ

الضهبى ّالوكبى؛ ُّزٍ الوابلخ ارى، ُٖ اشاءح فٖ ثسغ هوب أصبسٍ الشاؽل هي أفكبس ثخظْص أؽشّؽزَ السلو٘خ 

ّاألكبدٗو٘خ: "عذل٘خ الغ٘ت ّاإلًغبى ّالطج٘سخ" 
1
 

1

الوِوقققخ فقققٖ عقققشع أٗقققخ فكقققشح، ّعٌقققذ رؤُ٘لِقققب، أى رزؾقققذد هفقققبُ٘ن األلفقققبظ ّهشاهِ٘قققب، ؽزقققٔ  هقققي األهقققْس

ال رخققققزلؾ فقققققٖ األرُقققققبى أّ رؼققققطشة عٌقققققذ الفِقققققن  رلقققققك أى الوغزوسققققبد الؾذٗضقققققخ اػقققققطشد اصاء رٌقققققْ  

                                                           
1
رغقبئل الاقشآى ثقبلاشآى عذل٘خ الغ٘ت ّاإلًغبى ّالطج٘سخ، السبلو٘خ اإلعةه٘خ الضبً٘خ: هي أُن الوئلفبد الزٖ كزجِب الؾبط ؽوذ، ثل اًِب هقي أعقل الوشاعقع الزقٖ  -

أؽكبم الاشآى الوسشّفخ، طقذسد  دّى ّعبؽخ ابسط الٌض الاشآًٖ رارَ، ُّٖ هْعْعخ فٖ الوٌِظ الاشآًٖ ّفلغفخ الذٗي ّالؾ٘بح، ّل٘غذ رفغ٘شا أّ ًْعب هي

، ثقبلزْالٖ عقي: داس الوغق٘شح، ّداس اثقي ؽقضم، ّداس الِقبدٕ، ّالوشكقض الضاقبفٖ السشثقٖ، هقع هئعغقخ 2013-2004-1996-1979هٌِب أسثع ؽجسقبد اقةن: 

 هئهٌْى ثة ؽذّد  



 

  

 

الوسققققبسف، ّرشققققست السلققققْم الققققٔ الؼققققغؾ علققققٔ هْاسدُققققب هققققي األلفققققبظ فققققٖ عول٘ققققبد هززبل٘ققققخ هققققي الزْل٘ققققذ 

ذ ّاالشقققزابا، رٌشقققأ ثِقققب ألفبظقققب عذٗقققذح، ٗوكقققي الزسج٘قققش ثِقققب عقققي الغذٗقققذ هقققي الوخزشعقققبد، ّالزخققشٗظ ّالٌؾققق

 ّالٌبشأ هي األؽْان 

ّارا كقققبى اللفقققع دائوقققب شقققؾٌخ الزسج٘قققش ّسهقققض الفكقققشح، فقققبى رؾذٗقققذٍ رؾذٗقققذا ربهقققب أهقققش الثقققذ هٌقققَ ؽزقققٔ  

األلفققبظ الوشققبثِخ ّالوسققبًٖ رٌزاققل الفكققشح، هققي الساققل الققٔ الساققل، اًزاققبال ّاػققؾب ثبًزاققبن اللفققع ابلظققب هققي 

 الاشٗجخ، ّابلظب هي األلفبظ الزٖ اشزق هٌِب أّ رؾْن هٌِب 

فيمفهىمجدليحالغيةواإلنسانوالطثيعح: -أ

ساثطخ الغ٘ت ّالطج٘سخ ثبلٌغجخ لإلًغبى، أشجَ هب ركْى ثشاثطخ الذم ّاللؾن فٖ ركٌَْٗ الخلاٖ؛ فبرا رْاف  اى

فَ٘ عٌظش الذم، رؾْن اللؾن الٔ هبدح ابرلخ ثفسل الزسفي، كوب أى ُّقي الجٌ٘قخ الغغقذٗخ عقجت فقٖ رسط٘قل ّظقبئف 

 الذّسح الذهْٗخ 

الضةص٘قخ: الغ٘قت ّاإلًغقبى ّالطج٘سقخ، فقٖ كًْقَ لقن ٗاظقذ  ّاذ ؽذد الوفكش الغْداًٖ اظذٍ هي ّػع عذل٘زَ

دعْح الوئهي الٔ الُْد ؽج٘سٖ رغبّصا لإلٗوبى الغلفٖ، فبًَ لقن ٗاظقذ كقزلك دعقْح الولؾقذ القٔ الُقْد الغ٘قت 

رغبّصا للوٌِغ٘خ السلو٘خ، ّاًوب ٗزْعقَ لةصٌق٘ي هسقب، الوقئهي ّالولؾقذ، إلعطقبء الزفبعقل كقل هاْهبرقَ ّاهكبً٘برقَ 

هزغذد ّدائن ث٘ي الغ٘ت ّالطج٘سخ  كغذن
2
 

اازقققبس و هْعقققٔ ػقققوي رغشثقققخ هؾقققذدح، كشقققف فِ٘قققب عقققي الزطج٘قققق الفسلقققٖ لْعقققْد الغ٘قققت فقققٖ ؽشكقققخ 

الْااقققع؛ رلقققك ُقققٖ اظقققخ هْعقققٔ ّالسجقققذ الظقققبلؼ الزقققٖ رئكقققذ لٌقققب علقققٔ هسقققبى اط٘قققشح فقققٖ عذل٘قققخ الغ٘قققت 

 ّالطج٘سخ 

ّكبًققققذ ًز٘غققققخ ُققققزٍ الغذل٘ققققخ ثبلٌغققققجخ للجبؽققققش صوققققشح عققققزخ عشققققش عبهققققب هققققي الوٌباشققققبد ّالزسا٘جققققبد 

ّالوؾبػقققشاد، ار رؾْلقققذ أؽشّؽقققخ السبلو٘قققخ اإلعقققةه٘خ الضبً٘قققخ اةلِقققب القققٔ هشقققشّ  ًِؼقققْٕ اعقققةهٖ، 

ءح ٗسزوققذ علققٔ هٌِغ٘ققخ هسشف٘ققخ، اًطةاققب هققي الغوققع ثقق٘ي الاققشاءر٘ي، اققشاءح فققٖ الققْؽٖ دّى الُْر٘ققخ، ّاققشا

فقققٖ الْااقققع الوْػقققْعٖ ثقققٌِظ رفك٘كقققٖ اثغقققزوْلْعٖ هفزقققْػ اقققبسط دالالد الْػقققس٘خ، صقققن ثقققٌِظ رشك٘جقققٖ 

ٗغوع ث٘ي الغذل٘بد الضةس، أعبعب ّرؤع٘غب للوذال 
3
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 171-170ص  ، ص2004-1/1425، داس الِبدٕ ؽثانيحجدليحالغيةواإلنسانوالطثيعح،العالميحاإلسالميحالهؾوذ أثْ الابعن ؽبط ؽوذ:  -

3- 
 7 : ؽ داس الِبدٕ، صالعالميحرٌظش 



 

  

 

فيمفهىمالنمىذجالتفسيري: -ب

٘٘ي الٌوْرط اإلسشبدٕ أّ اإلؽبس الفكشٕ ُْ رلك الٌظشٗبد الوسزوذح كٌوْرط لذٓ هغزوع هي الجبؽض٘ي السلو

فققٖ عظققش ثزارققَ، عققةّح علققٔ ؽققشا الجؾققش الوو٘ققضح لزؾذٗققذ ّؽققل الوشققكةد السلو٘ققخ، ّأعققبل٘ت فِققن الْااققع 

 الزغشٗج٘خ 

ّالٌوبرط اإلسشبدٗخ الغذٗذح ل٘غذ ًز٘غخ هٌطا٘خ ّال رغشٗج٘خ للٌظشٗبد الزٖ عجازِب، ُّٖ ل٘غذ ا٘بع٘خ ّال 

صْسح علو٘خ، ركْى الغ٘بدح لٌوقْرط اسشقبدٕ هقب، القٔ  هطلاخ، ألى ؽابئاِب ًغج٘خ  ّفٖ كل ؽاجخ علو٘خ، ّعٌذ كل

أى ٗؾل هؾلَ ًوقْرط آاقش ٗغقزغشاَ، ّؽزقٔ فقٖ اؽقبس السلقن الْاؽقذ رظِقش ًوقبرط هخزلفقخ، ِٗق٘وي ثسؼقِب علقٔ 

ثسغ علٔ ًؾْ هطشد، ّهب أشجِِب ثبلؾكن الاؼبئٖ أّ الابعذح الششع٘خ الا٘بع٘خ فٖ الابًْى السبم، ؽغقت رسج٘قش 

ْس ُزا الوظطلؼ رْهبط كْى الزٕ ؽ
4
 

اإلسشقبدٗخ، علقٔ ؽغقت الزشعوقخ عقي األطقل الةرٌ٘قٖ:  ّاذ كبى  شػٌب هي رْظ٘ف الٌوبرط الزفغق٘شٗخ أّ

Paradigmes ،ألعل عْا هؼوْى الوٌِغ٘خ الوسشف٘خ الاشآً٘خ الزٖ ّػقع الؾقبط ؽوقذ أّاثقذُب اؽقبسا فكشٗقب ،

ٖ رشزغل علٔ الاشآى، لزغغق٘ش الِقْح ثٌ٘قَ ّثق٘ي ِٗذف الٔ راذٗن رظْس عذٗذ فٖ ؽال الوٌِغ٘بد ّالذساعبد الز

 السلْم اإلًغبً٘خ الزٖ رْفش اهكبًبد ُبئلخ فٖ الزفك٘ش ّالٌظش 

فيمفهىمالىجىد: -خ

لفع الْعْد فٖ اللغخ السشث٘خ ٗف٘قذ هسٌقٔ الؾؼقْس؛ ف٘اقبن اى فةًقب هْعقْد ثوسٌقٔ أًقَ ؽبػقش، ُّقزا اللفقع 

ٗابثل الغ٘بة فٖ ثبة الوزٌباؼبد
5

للفع الٔ هسٌٔ آاش، ُْ الكْى أّ السبلن؛ فؤطجؼ لفع الْعْد سهضا   ّاذ ًال ا

اعزوبع٘ب للكْى ثكل هب فَ٘، ثبعزجبس الكْى ٗف٘ذ دائوب ّفٖ إٔ هفِْم هسٌقٔ الؾؼقْس؛ إٔ الوضقْن ّعقذم الغ٘قبة 

كقبى عي الجظش أّ الجظ٘شح، صن ًال اللفع الٔ الفشد، فلن ٗسذ هاظْسا علقٔ الكقْى  ّلسقل هقشد رلقك أى اإلًغقبى 

دائوب فٖ الفكش الجششٕ سهضا للكْى ّدل٘ة علٔ ا٘بهقَ؛ ُّكقزا أطقجؼ لفقع الْعقْد ٗقذن علقٔ الكقْى هقي ًبؽ٘قخ، 

 ّعلٔ عبلن الفشد الخبص هي ًبؽ٘خ أاشٓ 

ُزا األعبط، فلفع الْعْد ٗف٘ذ هسٌٔ اإلؽبلخ ثق٘ي الغضئقٖ ّالكلقٖ، ثق٘ي الفقشد ّالسقبلن؛ فْعقْد الفقشد  ّعلٔ

 ٗسٌٖ ؽؼْسٍ فٖ السبلن، ّّعْد الكْى ٗسٌٖ ؽؼْسٍ ثبصاء الفشد 
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هي عبلن الوسشفخ، علغلخ شِشٗخ ٗظقذسُب الوغلقظ القْؽٌٖ للضابفقخ ّالفٌقْى ّاٙداة  168: رشعوخ شْاٖ عةن، السذد تنيحالثىراخالعلميحرْهبط كْى،  -

 54 ، ص1992ثبلكْٗذ، دعٌجش 
5
 2/1013، هكزجخ الششّا الذّل٘خ، ثبة الْاّ 2004-4/1425الوسبًٖ رزشد هضة فٖ: الوسغن الْع٘ؾ، أطذسٍ هغوع اللغخ السشث٘خ، ؽ ُزٍ -



 

  

 

ّالْعْد ُْ هب ٗو٘ض اإلًغبى عي عقبئش الوخلْاقبد، لكًِْقب رسق٘ى علقٔ األسع ثخظقبئض ركفقل دّاهِقب، 

الوجبششح الٔ الؾبػ أعِضح رذفع القٔ ؽلقت الطسقبم ّالشقشاة ّالغقٌظ، ّرِ٘قأ للقذفب  عقي  عي ؽشٗق االعزغبثخ

 الٌفظ ّالزشجش ثغشٗضح الؾ٘بح 

أهب اإلًغبى، ف٘غزال ثزساذ عِبصٍ السظجٖ ّسؽبثخ ؽ٘برَ الٌفغ٘خ، هوب ٗغسلَ  ٘ش هغلقق، ّ ٘قش عقبكي أهقبم 

فش٘ئب، ؽزٔ رٌذاػ هسِب اقبسط ك٘بًقَ فقٖ رشقْا القٔ  األؽذاس؛ فٌفغ٘زَ الشؽجخ رفغش األؽبع٘ظ، صن رشكوِب ش٘ئب

الؾشكخ ّاالًطةا، ّٗزلاقف عِقبصٍ السظقجٖ ُقزٍ الشقؾٌبد هقي الطباقخ، صقن ٗؾْلِقب القٔ ّعقٖ ٗظقال الشقسْس، 

 ّٗض٘ش الفكش 

2

  نقدالالهىخالدينيالجثري: - أ

ؽذد الؾبط ؽوذ عولقخ هقي الاؼقبٗب ٗوكٌِقب، ؽغقت رظقْسٍ، أى رقذٗي الزفغق٘ش الةُقْرٖ اإلؽ٘قبئٖ للْعقْد، 

 ّطٌفِب ػوي االعزةثبد الذٌٗ٘خ الزٖ رس٘ق هغ٘شح اإلًغبى الزؾشسٗخ، ّركش هٌِب هب ٗلٖ:

 عٖ، ّلق٘ظ اإلًغبى هغلْة الؾشٗخ ثذعْٓ السجْدٗخ هلل؛ ف٘غقزؾ٘ل الزقذٗي القٔ صابفقخ اكقشاٍ ثقذًٖ ّاعزوقب

 الٔ ااز٘بس فكشٕ ّؽوؤًٌ٘خ ًفغ٘خ 

  االًزابص السلوٖ لزغشثخ اإلًغبى فٖ الزفك٘ش، ثذعْٓ الخ السلن ّالغلطبى 

 الؾغش الزششٗسٖ ّالابًًْٖ، ثذعْٓ الؾبكو٘خ اإللِ٘خ
6
 ًّاض الوئعغبد الذعزْسٗخ  

 غ٘ش الوغلن االًزوبء الطبئفٖ فٖ الوغزوع الوغلن، علٔ أعبط الذٗي ّالوسبهلخ ثبلذًّ٘خ ل 

  الةَّركبفئ ث٘ي الوشأح ّالشعل فٖ الؾاْا ّالْاعجبد 

   االًظشاف عي كغت الذً٘ب فٖ هْاعِخ اٙاشح، ثذعْٓ عشػ٘زِب 

  الفؼبئل األاةا٘خ ال رفِن لزّارِب، ّاًوب ثٌبء علٔ الضّاعش ّالٌْاُٖ، هوب ٗفاذُب هسٌبُب، هبداهذ ثس٘ذح

 عي الفِن السالٖ ّالغوبلٖ 
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كزبثب هغزاة رؾذ ُزا السٌْاى، ًظشا لخطْسرَ الوٌِغ٘قخ ّالوسشف٘قخ فقٖ الفكقش اإلعقةهٖ الوسبطقش ثبلخظقْص، ّ"ٗاقع  الحاكميحأفشد الؾبط ؽوذ لوفِْم  -

جب للققزاد ِققْم الؾبكو٘ققخ اإللِ٘ققخ فققٖ الزظققٌ٘ف الفلغققفٖ ػققوي الوققذاسط الغجشٗققخ الةُْر٘ققخ، الزققٖ رغققشد اإلًغققبى هققي ؽشٗققخ اإلسادح ّالاققشاس، ّرغسلققَ هغققزلهف

كشٗقخ الوسبطقشح، اإللِ٘خ": الؾبكو٘خ، هؾوذ أثْ الابعن ؽبط ؽوذ، هشاعسخ ّرؾا٘ق هؾوقذ السقبًٖ، داس الغقباٖ ثج٘قشّد، ثبالشقزشام هقع هئعغقخ الذساعقبد الف
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 ادح اإللِ٘خ لإلًغبى ّالكْى، دّى الؾبعخ الٔ دساعخ اْاً٘ي الطج٘سخ اِشٗخ اإلس 

  كْى الذٗي ٗفشا أكضش هوب ٗغوع، ؽزٔ ث٘ي هغزوع الذٗي ًفغَ، علٔ عكظ السلن 

  الساْثبد ّالؾذّد الزٖ اازلف فٖ هٌبؽبرِب 

  الوفبُ٘ن االططفبئ٘خ ّالسظجْٗخ 

  ٕالزفبّد الطجاٖ فٖ فِن الزغخ٘ش للٌْ  الجشش 

  ركشٗظ الزفشاخ ثبلٌض هي اةن االازةف 

  الاشثبى الجششٕ ٗغزسبع عٌَ ثشسبئش األػؾ٘خ
7

 

 نقداإللحادالطثيعيالمادي: -ب

ٗكوي القل االرغقبٍ الطج٘سقٖ الوقبدٕ فقٖ كقْى الغقذن الطج٘سقٖ ٗسزوقذ علقٔ هٌِغ٘قخ علو٘قخ شقبهلخ، رشرؼقٖ 

غ٘ت، فبًَ ال ٌٗفٖ عذن الطج٘سقخ، ّلكٌقَ ٗغقزؾْر اٙل٘بد الوبدٗخ فٖ أثؾبصِب، ثوسضن عي عذن الغ٘ت "أهب عذن ال

علَ٘ ّٗؾزَْٗ فٖ اجؼقزَ الكل٘قخ ثطشٗاقخ ال ٗغقزط٘ع عقذن األسع أى ٗكزشقفِب، ألًِقب رقزن ثوسقضن عقي هابٗ٘غقَ، 

ّلكٌِب هقع رلقك رزقذاال فقٖ صهبًقَ ّهكبًقَ ثاقْح اف٘قخ ال ًغقذ لِقب رفغق٘شا ؽزقٔ فقٖ ًظشٗقخ السٌظقش الوفاقْد فقٖ 

د لِزا السٌظش ّال اعزشاف ثَ، ال فٖ عذن الطج٘سخ، ّال فٖ عذن الغ٘ت كزلك" الطج٘سخ؛ فوب صوخ ّعْ
8

 

ّاذ سطذ الؾبط ؽوذ ثسؼب هقي الٌزقبئظ الزقٖ أفؼقذ الِ٘قب الوجبؽقش الْعْدٗقخ علقٔ الوغقزْٓ الٌفغقٖ الزقٖ 

ذٌٖٗ أّ أٗخ األسػٖ الزٕ ٗغسٔ الٔ ااظبء السبهل ال رضاّط ث٘ي السلن ّالطج٘سخ، فٖ اؽبس هب أعوبٍ ثــ: الةُْد

هشعس٘ققخ الُْر٘ققخ، فققٖ األثؾققبس ّالزؾلقق٘ةد السلو٘ققخ الزققٖ ٗسكققف علِ٘ققب علوققبء الغققشة، ثِققذف رؾ٘٘ققذ اإلؽققبالد 

الغ٘ج٘خ فٖ هغشٗبد الْااقع الوْػقْعٖ، هوقب ٗفقشص ثٌ٘قخ ًفغق٘خ ّاعزوبع٘قخ هساقذح لإلًغقبى فقٖ الغق٘با الغشثقٖ، 

ثبلسجش  ُ٘ذعش، ّالشسْس ثبلغض٘بى لذٓ عبسرش، ّالشسْسالؾبد ثبرغبٍ الْعْد للسذم عٌذ  هذلة علٔ رلك ثبلشسْس

لذٓ ألج٘ش كبهْ 
9
 

                                                           
7
، 1996-2/1416، عذل٘قخ الغ٘قت ّاإلًغقبى ّالطج٘سقخ، داس اثقي ؽقضم، ؽالعالميحاإلسالالميحالثانيالحْٗعذ ث٘بى ُزٍ الغلْة فٖ: هؾوذ أثْ الابعن ؽبط ؽوذ:  -
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9
 1/266: ؽ داس اثي ؽضم، العالميحرٌظش  -



 

  

 

ّفققٖ عقق٘با الوفبطققلخ ثقق٘ي الغ٘جققٖ ّالطج٘سققٖ الققٔ ؽققذ االفزئققبد علققٔ األّن هابثققل رؤل٘ققَ الضققبًٖ،  ققذد ُققزٍ 

 األا٘شح فٖ فكش ؽشكقخ االعقزٌبسح الغشث٘قخ، كوقب ٗقشٓ الٌباقذ الكج٘قش، القذكزْس عجقذ الُْقبة الوغق٘شٕ: "هغقزْد 

الاْاً٘ي الوسشف٘خ ّاألاةا٘خ ّالغوبل٘خ، ّهبدام اإلًغبى هشرجطب ثبلطج٘سخ هِزذٗب ثِذِٗب، فبًَ ع٘ظل الٔ الطشٗق 

الوغزا٘ن، ّٗظل الٔ الوٌظْهبد الوسشف٘خ ّاألاةا٘خ الزٖ رخذم طبلؾَ، ّرؾاق الزاقذم الةًِقبئٖ، ّرسوقل علقٔ 

ػجؾ الوغزوع، ّرشش٘ذ الغلْم اإلًغبًٖ" 
10
 

مركزيحاإلنسان:نقد -خ

الققٔ عبًققت االرغققبُ٘ي الغققبثا٘ي، اللققزٗي ٗققْ ةى فققٖ روغ٘ققذ أؽققذ السٌظققشٗي: الغ٘ققت أّ الطج٘سققخ، فققٖ أفققق 

اإلعِبص علٔ السٌظش اٙاش؛ صوخ ارغبٍ صبلش ٗو٘ل الٔ رغبّص ُزٗي الوسط٘٘ي هسب، ثغ٘خ ؽغن هشكضٗخ اإلًغقبى، 

بًج٘خ األاشٓ، هوب عكظ اًزفباب هِقْال فقٖ راقذٗش القزاد هئششا علٔ روبَُ٘ هع رارَ، ّرسبلَ٘ عي الوئصشاد الغ

الجششٗخ فٖ رفبعلِب هع الوْعْداد األاشٓ، ّرشرت عي رلك ّالدح هزُت ٗغْا لفكشح رؤلَ٘ اإلًغبى فقٖ هابثقل 

 هْد اإللَ، ّرغخ٘ش الطج٘سخ؛ ّثفسل ُزٍ الؾوباخ ّالٌشعغ٘خ روخؼذ الكض٘ش هي الوزبعت اصاء الفشد ّالكْى 

رٌجَ الٔ ُزٍ الوسؼلخ الفكشٗخ ّالٌفغ٘خ علوبء الج٘ئخ، ؽ٘ش اًزاذّا االفزشاع األعبط القزٕ ٗاقْم ّكبى هوي 

هشكضٗخ الجششٗخ أّ الزوشكض ؽْن اإلًغبى؛ إٔ أى الجشقش ُقن هشكقض الْعقْد؛ "علَ٘ الفكش الغ٘بعٖ الغشثٖ ثشؤى

 ُّْ هب دهش ّشٍْ السةاخ ث٘ي اإلًغبى ّالج٘ئخ الطج٘س٘خ 

فظخ علٔ كْكقت األسع ّاؽزشاهقَ، ّاؽزقشام الفظقبئل الوخزلفقخ الزقٖ رسق٘ى علقٔ عقطؾَ، ّثذال هي الوؾب

عسٔ اإلًغبى، كوب ّطفَ عْى لْم، ل٘ظجؼ "ع٘ذا للطج٘سخ ّهبلكِب"، ّعبعذد الفشدٗخ الل٘جشال٘خ علٔ اًطقةا 

بً٘خ ّالطج٘س٘قخ، هسط٘قب هششّ  الزشاكن الشأعوبلٖ الزؾذٗضٖ ثوابٗ٘غَ االازظبدٗخ الٌاذٗخ، ثس٘ذا عقي الزكلفقخ اإلًغق

اإلًغبى الؼْء األاؼش للغ٘طشح علٔ الطج٘سخ، ّالضعن ثبلاذسح علقٔ هسشفقخ كقل أعقشاسُب ثقبلسلن، ثسقذ الزؾقشس 

 .هي الغ٘ت ّالذٗي؛ فزن اعزٌضاف الطج٘سخ لُْن رؾظ٘ل ساؽخ اإلًغبى ّهظلؾزَ

٘قخ الفكقش االعقزٌبسٕ هققزُجب، ّثفسقل اإلفقشاؽ فقٖ هفسقْن الزوشكقض ؽقْن اإلًغققبى، كقبى ّالثقذ أى رزخقز عاةً

أفؼٔ الٔ رٌظ٘ت السال "آلِخ عذٗذح" فٖ اازجبس الؾ٘بح ّادسام هسبًِ٘ب، دّى هب عقْاٍ هقي الوقذسكبد األاقشٓ 

"فوظققذس الوسشفققخ الْؽ٘ققذ ُققْ الساققل بالققزٕ ال ٗاجققل اال الجققذِٗ٘بد الْاػققؾخ، ّهققب ٗزفققق هققع اْاعققذ الوٌطققق ، 

الزغشٗقت بالقزٕ رخؼقع لقَ كقل الوْعقْداد ، ٌّٗقذسط رؾقذ الزغشٗقت ّالؾْاط بالزٖ ال راجل اال هقب ٗاقبط ، ّ

الزبسٗخ؛ فِْ رغشثخ اإلًغبى فٖ الوبػٖ  ّكقل هقب ُقْ هطلقْة هقي اإلًغقبى السباقل بالوقضّد ثبلساقل ّثقبلؾْاط 
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ّالوٌطققق ّالوسشفققخ الوزشاكوققخ الزبسٗخ٘ققخ ّالسلو٘ققخ ، أى ٗاققْم عالققَ ثققشفغ أٗققخ ؽاققبئق هزغققبّصح للْااققع الوققبدٕ 

ط، هضل األعبؽ٘ش ّاألُّبم، ّالغ٘ج٘بد ّالزخ٘ةد، ّالؾغظ الزال٘ذٗخ، ّالسابئذ ّالوغلوبد" الوؾغْ
11
 

3 

لشقوْل٘زَ السبلو٘قخ الغشث٘قخ،  الضابف٘قخٗشٓ طبؽت السبلو٘خ، ثؤى الاقشآى الكقشٗن ُقْ الجقذٗل الضاقبفٖ للوٌظْهقخ 

ّعبلو٘زَ ّكًْ٘زَ
12

 ٌِب: ، ألعجبة ركشُب الوئلف ه

 ،ّالوسشف٘قخ الزقٖ ٗزؼقوٌِب الٌوقْرط الضاقبفٖ الغشثقٖ أّال: اذسرَ علٔ هْاعِخ اإلشكبالد الفلغف٘خ ّالٌفغق٘خ

 ّاإلًغبً٘خ الوسبطشح  الكبرت "الوآصا الفلغف٘خ"، اٙازح ثخٌبا فلغفخ السلْم الطج٘س٘خ ّالزٖ ٗطلق علِ٘ب

فقٖ عق٘باَ الكقًْٖ ّالْعقْدٕ، للِ٘وٌقخ علقٔ الوطلقق صبً٘ب: اهكبًبرَ الزٖ ْٗفشُقب لزذشق٘ي اؽةا٘قخ اإلًغقبى، 

  الزارٖ الؾظشٕ الزٕ رزكَ٘ الؾؼبسح الغشث٘خ 

ٌّٗطلق األعزبر الؾبط ؽوذ فٖ ثٌبء ُزٍ الفكشح، هي اةن عْسح الشوظ "ففٖ ُزٍ الغْسح الاظ٘شح ركشقف 

هٌِغ٘خ الاشآى عي الغذل٘خ الكًْ٘خ لزكْٗي اإلًغبى، فة ٗكْى ابثة ألٗخ عجشٗخ الُْر٘خ هبدٗخ كبًقذ أّ ّػقس٘خ؛ 

ّرفبعقل الٌِقبس هقع الل٘قل، ّرفبعقل الغقوبء هقع فغذل٘خ الزكْٗي ٌُب صٌبئ٘خ كًْ٘خ، ؽ٘ش رفبعقل الشقوظ هقع الاوقش، 

األسع، ّعجققش ُققزا الزفبعققل الزخل٘ظققٖ الغققذلٖ الضٌققبئٖ رزكققْى الققٌفظ ثكققل هطلاِققب ًّضّعِققب، فزققؤرٖ ؽبهلققخ 

اظبئض الضٌبئ٘خ بًّفظ ّهب عْاُب  
13
 

غققذ ل٘غققزشعع اإلًغققبى اذسارققَ الْعْدٗققخ، ّؽشٗزققَ ّاسادرققَ، ثؾكققن ركٌْٗققَ الكققًْٖ الوطلققق؛ فققبلٌفظ هققي الغ

ّاْاُب اإلدساك٘خ السال٘خ ّالؾذع٘خ، ّؽزٔ ًضّعِب الوزقؤلق ّأؽةهِقب، ُقٖ ًزقبئظ رخل٘قق كقًْٖ صٌقبئٖ اقبئن علقٔ 

ّؽذح الوزؼبداد الكًْ٘خ، رزْلذ الٌفظ الزٖ روبسط فٖ رارِب، ّهي عٌذ رارِب، ّؽذح الوزؼبداد، فزكقْى اإلسادح 

الؾشح دّى عجشٗخ الُْر٘خ   "
14
 

 شفٖ ّهٌِغٖ هطلق، ثوْاصاح الوطلق اإلًغبًٖ الكًْٖ، ّالوطلق الكًْٖ فٖ رارَ صبلضب: رؼوٌَ لٌوْرط هس

                                                           
11
 13 : صفكرحركحاالستنارجوتناقضاتهد/ عجذ الُْبة الوغ٘شٕ،  -

12
أًِب "كْصهْلْع٘قب اشآً٘قخ"، ّاىل لقن ًسضقش فقٖ الاقشآى علقٔ كض٘قٍش  ٗشزول الاشآى علٔ كضٍ٘ش هي األفكبس ّالزظْساد الكًْ٘خ، الزٖ ٗوكي أى ًزظْسُب علٔ -

 هي الوفشداد الكْصهْلْع٘خ، كوفشداد "الكْى"، ّ"الطج٘سخ"، ّ"الْعْد"، ّ"الفؼبء"، ّ"السذم"  ّفٖ عْسح "فظقلذ" علقٔ ّعقَ الخظقْص، ًقشٓ هقي

 "اٙٗبد الكًْ٘خ" هب ٗظلؼ الرخبرٍ أعبعب أّ ابعذح لكْصهْلْع٘ب اشآً٘خ 
13
 32-31ص  : صالحاكميح -

14
 31 : صالحاكميح -



 

  

 

ُّزا الٌوْرط الوسشفٖ الزٕ ع٘ؾفع ُزٍ الوطلاقبد، اعقزٌزغَ الوئلقف هقي اظقخ هْعقٔ هقع السجقذ الظقبلؼ، 

بى رلك الاظخ الزٖ رزفبعل فِ٘ب فْاعل الغ٘ت هع ًْاه٘ظ الطج٘سقخ، فقٖ اؽقبس عقذن هغقزوش ّهضوقش، ٗزقشم لإلًغق

"فبهلل اذ أساد لوْعٔ أى ٗشثؾ ث٘ي الغ٘ت ّالْااع، ل٘سجش هي اةن ّؽذرِوب القٔ رغشثزقَ هغبؽخ للزؤهل ّالؾشكخ 

الْعْدٗخ، ّٗزفِن ؽج٘سخ هغبسٍ فٖ الؾ٘بح، ّالزغشثخ الوْعْٗخ رغشثخ  ٌ٘خ عذا فٖ ُزا الوغقبن"
15

؛ فاقذ "أدسم 

ك الققٔ فِققن عو٘ققق للِ٘وٌققخ اإللِ٘ققخ اًٙ٘ققخ، ّأًققَ ال هْعققٔ ّعققْد و فققٖ هغقق٘شح ؽ٘برققَ الزار٘ققخ، ّلقق٘خلض فققٖ رلقق

هظبدفخ فٖ الكْى، ّأى كل شٖء هاذس ثسلن دا٘ق ّسؽوخ ثبلغخ، ّأى كقل ؽشكقخ ظقبُشح فقٖ ّااسِقب الوْػقسٖ 

ُٖ اهزذاد لوب ُْ أكضش ارغبعب ّأعوق ثسذا، ّعْد ثة ؽلْل٘خ، ُّ٘وٌخ ثة ًفٖ لفبعل٘خ اإلًغبى ّهغئّل٘زَ" 
16
 

سل السجذ الظبلؼ عْٓ ًوْرعب لْعْد و فٖ هغ٘شح الفسل الجششٕ، دّى أى ٗكْى الْعقْد كزلك، "لن ٗكي ف

اإللِٖ ّاػؾب فٖ الفسل، كوب ُْ ّعْد السجقذ الظقبلؼ فقٖ فسقل هقب فسقل، ّدّى أى ركقْى ؽاقبئق الفسقل ًّزبئغقَ 

بئغَ" ّاػؾخ للفِن الجششٕ  ُّكزا ٗؾزغت و عي الفسل الجششٕ، ُّْ هْعْد فَ٘ ّابثغ علٔ ًز
17
 

ُّزا االكزشبف الوسشفٖ الزٕ اعزٌجؾ هٌَ الكبرت ُزٍ اإلشبساد الوٌِغ٘خ، لن رزقؤد لقَ اال ثسقذ عقلْم هقٌِظ 

هسشفٖ هغبٗش روبهب للوٌِغ٘خ الكةع٘ك٘خ، الزٖ دسط علِ٘ب الذاسعْى للٌض الاشآًٖ علٔ اهزذاد الفكقش اإلعقةهٖ 

ؽوذ، اًطةاب هي رغشثزَ الاشآً٘خ، أى السةاخ هقع الكزقبة  اذٗوب ّؽذٗضب؛ ّفٖ ُزا الظذد، ٗسلي الجشّفغْس الؾبط

السضٗققض ٌٗجغققٖ أى رئعققظ علققٔ أًققَ كزققبة هطلققق، هوققب ٗسٌققٖ كًْققَ هسققبدال هْػققْع٘ب ثققبلْعٖ للْعققْد الكققًْٖ 

ّؽشكزَ، ٌّٗزاذ رجسب لزلك الوؾبّالد الزٖ رزخز هي الاشآى كزبة أؽكبم ّفاَ، ّفق ششّؽ الضهبى ّالوكبى القزٕ 

 ُزا الٌْ  هي الزؤّٗل  ٗولٖ علِ٘ب

ف٘وب ٗئكذ علٔ فشادح رسبهلَ هع ُزا الكزبة ثبلؾشص علٔ االعقزوذاد هقي هٌِغ٘زقَ الوسشف٘قخ، اظقذ طق٘ب خ 

ًظبم ّاؽبس هسشفٖ كًْٖ، ٌٗفز الٔ الْااع ثوٌِغ٘خ كًْ٘خ اعز٘سبث٘خ ّرغبّصٗخ، هابثل الفِن الغ٘ذ لؾشكقخ الْااقع 

الٌظش القٔ الاقشآى ثقْعٖ هٌِغقٖ، ّالٌظقش القٔ الْااقع ثقْعٖ هسشفقٖ، ّرؾْالرَ، هوب ٗفؼٖ الٔ هٌِغ٘خ رسزوذ 

لفِن الاشآى ثبلْااع ّفِن الْااع ثبلاشآى، ّرلك كلَ ُْ هفِْم "الغوع ث٘ي الاشاءر٘ي" الزٕ ٗسْن علَ٘ الكبرت فٖ 

ثلْسح الوسبدلخ الْعْدٗخ راد األثسبد الضةصخ: الغ٘ت ّاإلًغبى ّالطج٘سخ 
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الق، الق اإلًغبى هي  ابن رسبلٔ: بااشأ ثغن سثك الزٕخلظَ هي هذال عْسح السلق، ُزا الوفِْم الزٕ اعز

اإلًغبى هب لن ٗسلن ؛ فِزٍ اٙٗقبد اسقذد للوقٌِظ الوطلقْة لاقشاءح  علق، ااشأ ّسثك األكشم، الزٕ علن ثبلالن، علن

اقشاءح األّلقٔ، اقشاءح رقؤرٖ الوطلق ّالكْى الوطلق، ُّْ هب ٗغقوَ٘ الكبرقت آل٘قخ الغوقع ثق٘ي الاقشاءر٘ي؛ ال الاشآى

ُّقٖ اقشاءح كًْ٘قخ شقبهلخ ٙصقبس الاقذسح اإللِ٘قخ، ّطقفبرِب،  عجش الزسلقق ثاقذسح و الوطلاقخ فقٖ الؾشكقخ الكًْ٘قخ،

ّالاِب للظْاُش راد الوسٌٔ، ّرؾذٗذ ُذف ؽقق للخلقق، اقشاءح ابلظقخ لاقذسح و فقٖ كزقبة كقًْٖ هفزقْػ؛ ٌُقب 

 ح ثبهلل ثْطفَ ابلاب، ّالخلق طفخ ٌٗفشد ثِب و رؤرٖ الاشاءح ثبعوَ الواذط، إٔ اشاء

ٗزٌقضن القٔ الْااقع  اإللِٖ الوطلق ال ٗغزلت الفسل اإلًغبًٖ ّال اقْاً٘ي الطج٘سقخ، ّرلقك ألًقَ ّلكي ُزا الفسل

للفسققل اإللِقٖ فققٖ الْعقْد، ُّققٖ األهققش ّاإلسادح  هقي اققةن رْعقطبد عذل٘ققخ فقٖ الفسققل اإللِققٖ، ُقٖ هغققزْٗبد

 ّالوش٘ئخ 

بااقشأ ثبعقن سثقك األكقشم ؛  الضبً٘خ؛ فِٖ الاشاءح ثوس٘خ الشة األكشم بااشأ ّسثك األكقشم ، ّلق٘ظ اشاءحأهب ال

السلوقٖ ّالوسشفقٖ، فقٖ عقبئش  للوس٘خ  ُّزٍ الاقشاءح الضبً٘قخ، ُقٖ رسج٘قش عقي الفبعل٘قخ اإلًغقبً٘خ فقٖ الجؾقش فبلْاّ

ثقبلالن؛ ّالالقن ثبلٌغقجخ لإلًغقبى ّعق٘ؾ اقبسعٖ عجقشد عٌِقب اٙٗقخ  هْػْعبد الْعْد الطج٘س٘خ ّاإلًغبً٘خ الزقٖ

الْػقسٖ أّ الوْػقسٖ ؽغقت رسج٘قشٍ  -لوسشفخ هْػْع٘خ ّل٘غذ رار٘خ، ُٖ اقشاءح ثقبلزفِن السلوقٖ الؾؼقبسٕ 

لزغل٘بد الاذسح فٖ ًشبؽ الظْاُش، ّّعْدُب ّؽشكزِب ّرفبعةرِب؛ فبٙٗبد الغبثاخ سثطذ ث٘ي علو٘ي: علن  -ُْ

لكًْٖ، هزسلق ثاذسح و الزٖ رزسلق فٖ فسلِب كل ششّؽ الْااقع، ّعلقن هْػقسٖ اقبئن سثبًٖ هفزْػ علٔ الغغل ا

علٔ أؽش هْػس٘خ هؾذدح فٖ ًشبؽ الظْاُش ّك٘ف٘برِب ّعةابرِب، لززشقكل اشاءرقبى اؽقذاُوب سثبً٘قخ، ّاألاقشٓ 

اًغبً٘خ، ثشاثؾ فلغفٖ ّثْؽذح هٌِغ٘خ 
19
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غبى ّالطج٘سخ رٌكت علٔ الوسبًٖ الفلغف٘خ فٖ الؾ٘بح، ّعلٔ عةاخ ٗزؾظل هوب عجق، ثؤى عذل٘خ الغ٘ت ّاإلً

اإلًغبى ثبلغ٘ت ّالطج٘سخ ّالكْى فٖ ثسذُب الْعْدٕ، فؾق لِب أى روضل فلغفخ للذٗي؛ فبلغذل٘خ الضةص٘خ رٌطلق هي 

ٖ ؽبكو٘خ الكزبة، ثْطفَ الكزبة األصلقٖ ّالوٌقضٍ عقي الٌاظقبى ّالزؾشٗقف، ّرٌطقْٕ علقٔ هٌظْهقخ هسشف٘قخ فق

 الفكش الذٌٖٗ، ّعلٔ هٌِغ٘خ هٌؼجطخ فٖ السلْم االعزوبع٘خ ّالفلغف٘خ 
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لكي ٗجأ الزغبإن؛ الٔ إٔ ارغبٍ فكشٕ ٗوكي رظقٌ٘ف األؽشّؽقخ الفكشٗقخ الزقٖ طقب ِب الكبرقت هقي صاّٗقخ 

 الوٌِغ٘خ الوسشف٘خ الاشآً٘خ؟ ُل ُٖ روشٗي عذٗذ فقٖ عق٘با ر٘قبس الْعْدٗقخ الذٌٗ٘قخ أّ هقب ٗفؼقل القجسغ رغقو٘زَ

ثبلْعْدٗخ الوئهٌخ؟ ّالزٖ ٗزن سثطِب ثٌخجخ هي الفةعفخ أهضبن: ك٘شك٘كبس
20
ّثقْن ر٘لق٘ى 

21
، ّابطقخ أى الؾقبط 

ؽوذ ّظف ثسغ أثسبد الْعْد اإلًغبًٖ هي هضل: الفشدٗقخ ّالزار٘قخ، ّالؾشٗقخ اإلًغقبً٘خ، ّالوغقئّل٘خ ّااللزقضام، 

 ّاإلٗوبى   

، ّكقبى هقي الطج٘سقٖ ثسقذ ؽقشث٘ي عقبلو٘ز٘ي ؽقبؽٌز٘ي، ارا كبى ر٘ل٘ى أؽقذ هئعغقٖ األًطْلْع٘قب الوسبطقشح

كبًذ ألوبً٘ب فِ٘وب ُٖ الخبعشح، أى ٗؾبّن اعبدح ثٌبء األهخ ّالْؽي علٔ أعبط دٌٗقٖ، آاقزا فقٖ االعزجقبس أصهقخ 

الْااع ّهزطلجبد السظش، فؤعظ الُْد الؾؼبسح إلعبدح ثٌبء الؾؼبسح اإلًغبً٘خ علٔ هبُ٘قخ أّ عقُْش هغقزوذ 

 زجبسٍ ؽبهة للا٘ن اإلًغبً٘خ الضبثزخ ّالوطلاخ  هي الذٗي، ثبع

ألقق٘ظ ُققزا ُققْ ًفغققَ الغِققذ الوسشفققٖ الققزٕ ؽققبّن الؾققبط ؽوققذ االػققطة  ثققَ فققٖ أؽشّؽزققَ، ؽقق٘ي ؽققبّن 

اعزذسام هب فبد هي ربسٗخ الوغلو٘ي، ّرغبّص األصهخ الزقٖ ٗزخجطقْى فِ٘قب، ّاظْطقب الظقشا  هقع اعقشائ٘ل، 

الغشث٘خ فٖ فِن اإلًغبى، ثوقب رزقْفش عل٘قَ هقي رشعقبًخ هفبُ٘و٘قخ ّهٌِغ٘قخ ّّاْ  الوغلو٘ي رؾذ أعش الٌظشٗبد 

  بٗخ فٖ الاْح؟

ارى، أل٘غذ السبلو٘خ اإلعةه٘خ الضبً٘خ هششّعب فكشٗقب ّاًغقبً٘ب، ٗشٗقذ هٌقَ الؾقبط ؽوقذ اعقبدح رشر٘قت اؼقبٗب 

لْم ّالوٌبُظ الزٖ أفؼذ الٔ الفكش اإلعةهٖ، ّراذٗن ؽلْن لْااع اإلًغبى الوغلن ّ ٘ش الوغلن، لزغبّص أصهخ الس

 ؽ٘شح الْعْد اإلًغبًٖ الوسبطش؟ 
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