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ع ىاإشب فهاعباس الشارف أتقن انمحلشكبا خلمحلصالألستمحذا ملشبفا
.وتوجيهمحتها لقيمةا اإمتمح ا ذ ا لعمل  

 

ا.حموم لخضر ممحاوأشكباهئيساشعبةا لف سفةا ألستمحذا
 

ا.وإىلا لا ألسمحتذةاوط بةاشعبةا لف سفة
 

اافددددددألفاحتيةاوشكب

 شكر وعرفـــــــــان
 



 

 

 

 

ايــــأمإىلا

اضحتاوحتم تالتضيئابهباحيمحيتاا...سهبت..ا. ليتاأجنبتاااااا

اي                                                                                                             ـــــأب إىل

اينشعلا لع  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لاهبممح لذياجفتاين هالي نياين يا ياأااااا

اه همحا هللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايــدتـجواديــجإىلا

ا.و ملع وي ل ذ ناه فقمحيناطي ةاينشو هيا لنه سياوملايبخالاع يمحاين اعطمحئهممحا ملمحبيا

احفظه ا هللايــــوتــإخإىلا

ا.ينصطفى،اخولة،انسمةااااااااااااااااااا

ااتــــالصديقوااألصدقـــــــاءإىلا

ا.و لاين اسمحننينا اإ ممحلا ذ ا لبحثا ملتو ضعاااااااااااااااااا

ا.ين ا بيباأواين انعينااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

                           فــــــــاطمة         ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

داءـــــإله   
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،حية    يسةع ا اوةرون مةز مة ز  يف زاوية  اموة ا ارعريف يف اآلونة  اخرية  احنسر الفكر العريب اإلسالمي لقد 
الفكريةة  والحعا ةةت   العصة   ارحط ةة  الةةت الفةة  العقة  اإلسةةالمي جنةةغاق  تسةةيع  مالقةة  مالةا  لي ةةت الةةدواوت يت 

ارغهبيةة  وال ت فيةة  الةةةت انع كةة  سرامةةة  اإلنسةةتيف وسةةةلب  حريعةةس يف العفكةةة  ومرعبةةس رسةةةعقب  وا ةةد  علفةةةت  وةةت سةةةتيف 
سةةةةت دا يف الفكةةةةر العقليدب، قةةةةد يف ةةةةبه اإلنسةةةةتيف يف اةةةة  هةةةةغ  الف اةةةة  وا اةةةة را  ي ا ةةةةس اوةةةة   مةةةةز ا تاةةةةر 

اإلسةةالمي  معةةتت العاييةةةا و الع وةةي  الكلةةي يف ال  ةة ا ومةةةدري  وارسةةعقب  وارصةة  وهةةغا مةةت  عةةة  الةةغا  العر يةة  
 .                                                   اوز ريتن  ارست   ارسعطي  العفك   ي ت

ويف ريضةةه هةةغا ال ةةرا  ةةتم ا هعوةةتإل  تل ةة يف اإلنسةةتت  لةة  ن ةةت  واسةةا  ر يةةت ونسةةالميت مةةز عبةة  العديةةد مةةز 
الةةغب يةةد  "رمحمددأركوندد  "لةةي يةةريعت، بد امبةةت  الر ةةت ي ولعةة  يف ةةرزهه ارفكةةر امعا ةةرب الراحةة ارفكةةريز يفملةةت   

القلةةا ارعةةةريف  لةةة  ال اعةةا اإلسةةةالمي  تلقيةةةتي  ةةةا متاةةيس العحةةة يرب وحتاةةةر  ار ةةع   ةةةا ا يةةةدول  يت و اليقيحيةةةت  
قت   حنةز ارسةلوا   زلحةت نع ةب  يف الديحي  لسيوت حسرمس  ل  مقدإل اآلرير ومستيرمس لرسا الح ض  والعطضر يف م

نىل اعرتاا مستلك لعب   هغ  اخلاتإل ارسحح   ةتمو ا مةز ريةال  م ةرو س اخنسةح   كون  رسبتمحت العويا،هغا مت ا ا
                                                                         .                     الغب يف س   ست ع   رؤى  لسفي  نقدي  و  طر مح عي  وا سعيو ل  ي    حتظ  هبغا ال را امريئ مز عب 

الةةةت  ةةة   ح ةةةت  لحت يةةةت  محمدددأركونددد  رر قةةةد ا علةةة  ا ةةةدي   ةةةز الحع ةةة  اإلنسةةةتني  م عةةةا الصةةةدا   يف سعت ةةةت 
 عيةةة  معضةةةتا  سةةةتلرتاا لسةةة  ااةةة ا   والك ةةةس  ةةةز يف عةةةتا  ا نسةةةتوي  و عل ةةةت مةةةز  ديةةةد مسةةةعحعدا يف  لةةةك  ترح

اخ سي ل  يةة  الف س يةة  مةةز   ةة  و سةةت يت للطدايةة  و الععديةةد مةةز   ةة  يفريةةرى و مح لةةا هةةغ  ارفةةتهيه هةة  العقةة  
 .   تلد    اخوىل و مفكيك  حي  ال  ي اإلسالمي ليك يف يف مسع ى مع يت  الراهز يف    مس ا جيت ي 

  ومح ةةةي  الفكةةةر اإلسةةةالمي، قد يةةةعل   يف س نةةس م ةةةرو  لعطةةةدي لمحمدددأركونددد  ورةةت سةةةتيف م ةةةرو  اخنسةةةح  
و لةة  هةةغا اخسةةتي  ةةتيف  .ل اةةا يفسسةةس  لةة  يف اةةي  اإلسةةالإل  كوندد  حتولةة  مبيةةتيف حيليةةت  هةةغا ارف ةة إل ومصةة   

ه  هحةتق يفسةف  كرية  ونظرية  :اإليكتلي  الت س حتو  اإل ت    ح ت يف هغا البط  ميكز  يتاع ت  تل ك  اآليت
يف ن ةةةتا   عل ةةةت مةةةز  ديةةةد يف الفكةةةر  كونددد  و ةةةد   وةةةت مةةةدى نسةةة تإل  لحع ةةة  ننسةةةتني  يف الةةةرتاا اإلسةةةالمي وايف

هةة  م ةة   اخنسةةح  مرهةة يف :اإلسةةالمي ارعت ةةر  ومحبلةةا  ةةز هةةغ  اإليةةكتلي  سو  ةة  مةةز العسةةتؤ   الفر يةة  يف  ةةت
  م ةةرو س اخنسةةي و يوت مععلةة   هتنةةت كوندد   عطريةر العقةة  اإلسةةالمي   ومةةتهي ارعةةت  الفكريةة  الةةت اسةةعق  مح ةةت 

 وج ت  اخنسح  اخ س ني                                                                   
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 :                                                     يفمت يفهه الفرايت  الت م رع  نلي ت يف حبلي هغا هي

و عةةة  ارسةةةعطي  العفكةةةة   يةةةس يفمةةةرا ميكةةةز العفكةةة   يةةةةس يف     حتريةةةر الفكةةةر اإلسةةةالمي مةةةز اا ةةةةر  العفكةةة  الةةةدواوت ي-1
ر.                                                                             الفكر اإلسالمي ارعت ر

 رر                          ر.مفعي  نع   اخنسح  -2

".   العلوحةةة ، حقةةة   اإلنسةةةتيف،الدميقراطي " لةةة  يةةةتسل  الاةةةر نحةةةال  اخسةةةف العتمةةة  ر ةةةرو  يلةةة  حتةةةديت  ا دايةةة  -3
النزعدددإلراانيددديناإلركدددإلرالي دددعراا ددددمإلرالم ي دددعرمحمدددأركونددد  ر:"يفمةةةت سةةةبا اريعيةةةت ب عةةةغا ار اةةة   ار سةةة إل  

هةة  الرابةة  يف الععةةر  والبطةة   ةةز حيليةةت  الحع ةة  اإلنسةةتني  يف مرايحةةت اإلسةةالمي  عةةدمت   اريعةةعا  وا ةةت  " كنم ذجددي
 هت الرتاييةة  مةةز مسةةتح  العفكةة  مةةز عبةة  مةةن ريي الفكةةر ومصةةحيف ت اةةوز ريةةعا ز الحسةةيتيف ،ناةةت   نىل ا عبةةت  هةةغ   ةةغو 

اخريةةة   مةةةز اإليةةةكتليت  ال ةةةت ك  الةةةت و ةةةا الع عةةةس  حةةةد  علةةةس   انب ةةةت ريت ةةة  يف ا ةةة  ايةةةت  اربةةةتا  والقةةةيه 
يف محتولةس  كوند  ردا ا ار ا  ي  يعول  يف ن را  و ةريف اإلنستني  يف ال ع  الراهز، كتيف هغا مبلت   الدا ا الغايت،يفمت ال

ومفكيكةت   وسةبك يف عتاهةت الرتايية  حفةرا  خهه القضتيت اجملعوعي  والفكري  يف الستح  اإلسالمي  ارعولل  يف عضةي  اخنسةح
 .     وال ع    ل  مرامي ت ارسعقبلي  جمال يف  لك هنض  ا ضت   العر ي  اإلسالمي 

يف الفكةر اإلسةالمي ارعت ةر معةدا  الد اسةت   لمحمدأركوند  نىل ار س  ي  الت امسه هبت الع تم الفكرب واسعحتاا   
                                :           اخستاميي  الت محتولعس والت اسععح  هبت يف اجنتز حبلي ا سر يف  ت

 ".                            حمود يف س يفاخنسح  والع وي  يف  كر "حت   ح ايف: ا اس  سيط  مص ف 

       ".                                                               ا داي  يف  كر حمود يف س يف:" ت ا مسرحي

          ررررررررررررر".    حمود يف س يف ارفكر والبتح  واإلنستيف:" بد اإللس  لقعيع

 ".         الرتاا وارح ج  ا يف س يف وامت رب: "يفيب نتا  نتيل 

يفمةةت مح عيةةت  قةةد ا عوةةد   لةة  ارةةح ج العةةت حي مةةز ا ةة  م اةةيه امةةغو  العت حيةة  إليةةكتلي  الحع ةة  اإلنسةةتني   حةةد     
،سوةت ا عوةد   لة  ارةح ج العطليلةي  اية  الععوةا والك ةس  ةز ار اعةس الفكرية  والفلسةفي  يف م سيسةس محمأركوند  

                                                                          .لقضي  اخنسح  يف الفكر اإلسالمي
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الت يفزاح  الحقةت   ةز الكحةع  ا نسةتوب ألون  رر يوت ح  يف ي  البط   عكوز يف اإلسرتاميعي  ا فري  الحقدي  
 امس  إ تا   علس يف الفكر اإلسالمي ارعت ةر  ةرؤى محمأركون  رللرتاا اإلسالمي الغب طو ر يف عت  الحسيتيف ليفرض 

اإلسةةالمي  ل ا ةةت     هريةة  و ةةا  لةة  العقةة  وم لعةةت   ديةةد  وا عبةةت   يفيف نيةةكتلي  الحع ةة  اإلنسةةتني  هةةي نيةةكتلي 
 .                                اجملعوعت  اإلسالمي  مت يخ هنض  ننستني  مز  ديدلدري   

     ورعتمةةةة  هةةةةغ  اإليةةةةكتلي  العوسةةةة  ري ةةةة  معضةةةةوز مقدمةةةة   ي ةةةةت صةةةة  يةةةةتمل   ةةةةز طبيعةةةة  ار اةةةة   وياليةةةة   صةةةة                                      
 :مبيح  ستآليت

يعضةةوز ياليةة  ال قدداراا دددمإلرعنددأركوندد  رةدداؤراألامددإلر و  ددإلرال  أ ددأر:كصددارهمداددأسرم  دد  ر :اليصدداراأل  
ألوندددد  رحتولةةةة   يةةةةس معبةةةةا السةةةة   الغاميةةةة  محمددددأركوندددد  راليدددداعار ال  جدددددي رالي ع ددددإلر:المبحددددوراأل  رمبتحةةةة  

س ةس يف سة يف  ال قداراا ددمإلركدإلرنأدعركوند  وند  رك دبي ر:المبحورالثينإلرة ن ا واسععراض م يرامس الفكري ، يفمت 
المبحدورالثيلدورومضةوز يليةس   ز مكتمز امو ا الفكرب الةغب هةدا العقة  اإلسةالمي مب علةس هليتمةس خزمحة  ط يلة 

كوند  راسععراة   يةس مف ة إل العقة  اإلسةالمي  حةد  اا ددمإلال دعا رمؤرنقأرال قاراا ددمإلرللدترهحع دعر:رة ن ا 
تمس الدواوت يةةةة   ايةةةة  حتةةةةر  وريةةةةرون اجملعوعةةةةت  وا عوةةةةتا   لةةةة  مح عيةةةة  العطليةةةة  الحقةةةةدب عةةةةغا العقةةةة  ومفكيةةةةك سةةةةيت 

المعج ادي راليسيدياإلرلسنزعدإلراانيديناإلرعندأر:اليصارالثينإلرة ن ا اإلسالمي  مز واعا الع لس الغب معي س، مث ي يت 
المبحدورريليةسميد  رالنزعإلراانيديناإلرعندأركوند  ر:المبحوراأل  يحقسه ه  اآلرير نىل يالي  مبتح  يعحتو  كون  ر

نىل ن ةةتا   عةة  ملةةك  كوندد  رحتولةة   يةةس مبيةةتيف نسةة تإلالمعج اددإلرال عاةاددإلراا دددماإلرلسنزعددإلراانيدديناإلر: ندد ا الثددينإلرة
المبحدورالحع   اإلنستني  يف الرتاا اإلسالمي  تلعطديد القريف الرا ةا هعةرب مةا الع حيةدب ،مسةك يس ،ا ةز سةيحت ، يفمةت 

ةدداؤرالنقددأررجدي راليصددارالثيلددورة ندد ا راألنيدنإلراألون ناددإلرالمعج اددإلرالبعةادإلرلسنزعددإلراانيدديناإلرنمددي:دالثيلدورم ندد  رةدد
محتولة   يةس مالحظةت  نقدية  المبحوراأل  راألنينإلراألون ناإلركإلرمازا رالنقدأر:ر  ح  سرعسترمبحثاؤر العهيني 

وهيندددي ر قكدددينراألنيدددنإلراألون نادددإلر: المبحدددورالثدددينإلرة نددد ا للو ةةةرو  اخ سةةة ت ومةةةدى مال وعةةةس للعقةةة  اإلسةةةالمي 
 .                                         ونمكتني  حتقيق ت يف اجملعوعت  اإلسالمي ركون  ر تم   يس اآل ت  ارسعقبلي  ر رو  اخنسح   حد

 .معضوز ح  ل  يتمل  خ كت  حمود يف س يف ح   م ا   البط ا واع  ريتمت  ويفري   

ت  البطة ، وز  ةا الصةع  ت  الةت وا  ع ةت م ةعا ومز ارسله  ةس يفيف يفب  تحة  معرتاةس  ةد   ةع  ت  يف اوة 
 األوندد نإلالعلويةة  ارعصةةل  مب اةة   البطةة  والةةت   ميكةةز اإلرةةتإل هبةةت   ةةك  متإل،اسععصةةتم   ةةه ارععةةه  كوندد  مدونةة  
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لاوة ض مص لطتمس،اةةعس الرتممة  اةةت سةتيف  ت قةةت يف اسةع داإل ارصةةتا   تللاةت  اخ حبيةة ،لكز  قةد  هةةغ  الصةةع  ت  
.                                                                                          غا البط  ارع ااا يفيف يفس يف عد يفم ة  الللةتإل  ةز نيةكتلي    زالة  حةدي  السةت   يف ال سة  اإلسةالمييفيفم  مز ه
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 :تمهيد

واجلموو  الو   لقد حاول حممد أركون من خالل مشروعه نقد العقل اإلسالمي الكشف عن مكامن التخلف

جتتاح الفكر اإلسالمي املعاصر، إذ يرجحها أركون إىل هيمنة السلطة الدينية يف العصر الوسوي  االتحديود عصور 

يووووودها لالنلوووووال  الفكووووور  االحنطوووووايت والووووو   وووووكلو عا قوووووا أمووووواو لتوحوووووا  ا دا وووووة مووووون علميوووووة وللسوووووفية و  

مون . والعقا د ، إذ أن التقليد لسياسة هوه  السوياجا  الدواما يوة نوته عنوه العنوف ونوعوا مون اتنسونة املتطرلوة

هها املنطلق لونن حفور أركوون يف جوهور هوها اإلخفوا  يوردي  ات ديود الودعوا اإلنسوية الو  دعوا عون روح ا دا وة 

 وعليه ليما دكمن نظرا أركون للعقل اإلسالمي؟. ال  حتد من حرية الفكرودليري جممل اتطر الفكرية التقليدية 
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 السيرة والتوجهات الفكرية: محمد أركون: المبحث األول

واليحو  يف جوهور   حواولوا رورا ا الو ال العورس اإلسوالمي نإن من أارز وجو  الفكر اإلسوالمي املعاصور الوهي
والوروووول علوووم أهوووه مردكوادوووه التنويريوووة إلانوووا  الفكووور اإلسوووالمي املعاصووور علوووم اخوووتالل  لاروووه لينوووة وحيثيادووه الد

 ".محمد أركون" وأاعا   املعرلية جند املفكر اجلوا ر  

بمنطقة القبائلل الكبلرا األمازيةيلة ( نيآيت ي)في بلدة تاوريت ميمون  8291ولد محمد أركون عام "
ن حيللللث فر  فللللي مدارسللللها (واليللللة تمو للللنت)بللللالج،ائرن وا تقللللل ملللل  عائلتللللأل بللللل  بلللللدة عللللين األربعللللا  

 1".اإلبتدائية

بال بعلد رروجلأل  ويذكر أركون أ أل ظل ال يعرف بال اللةة الفر سية واللةلة األمازيةيلةن وللت يلتعلت العربيلة"
قأل بمدينة وهران في الةرب الج،ائرين ليعمل مساعد ألبيأل في التجارةن ثلت يتلاب  من منطقة القبائل والتحا

وفيهمللا " الموسللير"و" أرفيللون" تعليمللأل بالمدرسللة اليا ويللة فللي وهللرانن حيللث ا تقللل بللين اليللا ويتين وهمللا 
 2 ".أمض  فراستأل اليا وية

القبائليلة أللتحل   المنطقلة عنلدما ررجلت ملن" وكان هلها التحول أ ور  الكيوري علوم  خصويته حيو  يقوول 
بالمدرسة اليا وية فلي وهلران بلدأت تجربلة المياقفلة الم،فوجلة والمواجهلة اليقافيلةن كلان عللي ملن جهلة أن 
أتعلللت العربيللة وأكتلللت المجتملل  النللاة  بالعربيللة وللليم البربريللةن  ومللن جهللة ثا يللة كللان علللي أن أكتلللت 

 3."المجتم  الفر سي المستعمر

 

__________________ 
 .20، ص2212، 1 ار الطليعة، اريو ، يت حممو  عوب،: اتنسنة واإلسالو مدخل دارخيي نقد ، در: حممد أركون-1

 .22، ص 2211، 1اتنسنة والتأويل يف لكر حممد أركون، منشورا  االختالل، اجلوا ر، يت: كيحل مصطفم-2
مجوووال  وووحيد، اتهوووا  للطياعوووة والنشووور : العقووول اإلسوووالمي أمووواو دووورال عصووور اتنوووار يف اللووورب، اجلهوووو  الفلسوووفية  مووود أركوووون، دوور: رون هوواليري-3

 .161، ص 2221، 1والتوزيع،  مشق، يت
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علل   لهافة  1592 بجامعة الج،ائرن حيلث حصلل سلنة التح وبعد أن أ ه  فراستأل اليا وية بوهران "
ب العربين كما تحصل عل  فبلوم الدراسات العليا حول الجا ب اإلصلالحي فلي ليسا م في اللةة واألف

أعملللال ةلللأل حسلللين كلللان لللللب أول اتصلللال للللأل بلللالفكر العربلللي الحلللديث نكملللا ا لللتةل فلللي تللللب الفتلللرة 
لينتقل أركون إىل اواري  ويكمول "  1بالتدريم بيا وية الحراش بالج،ائر التي كا ت تعرف باست مي،ون كاريأل 

مسريده العلمية يف أهه جامعاهتا أال وهي السوراون، حي  اتدخل من املتشر  الفرنسي لوي  ماسوينيو   كون 
العربيلللة فلللي القلللرن الرابللل   الن،علللة اإل سلللا ية "دكتورا  الووو  كوووان عنووووان أطروحتهوووامووون ا صوووول علوووم  وووها ا الووو

 ،عللة األ سللنة فللي الفكللر العربللي  «تحللت عنللوان مللت بللل  العربيللةمسللكويأل مخررللا وفيلسللوفا وترج: هجللري
تللاريف فللي الفكللر لالجامعللة الفر سللية كذسللتال ل بللل " كمووا انتسوود اعوود ذلوو  2"»يتوحيللدالجيللل مسللكويأل و 

ملللن الجامعلللات األوروبيلللة واألمريكيلللة الم تلفلللةن وأ جللل،  اإلسلللالمين وبعلللد لللللب أسلللتالا زائلللرا فلللي العديلللد
 3".بالعربية والفر سية واإل جلي،ية العلميةالكيير من األعمال 

يعووو  املوونهه النقوود  الووه  اسووتخدمه أركووون يف مشووروعه الفكوور  إىل  :التللذثيرات الفكريللة واليقافيللة.2
وحبو وه،   هه يف معاجلوة نصوصونهه واحود اعينوبو  يوو  االتعود ، لهوو ال يلتووو دل  املنه يا  املعرلية ا ديثة ال 

بن توجهللاتي المنهجيللة المتعللدفة : " نه يووا  وخوواا  الثقالووة اللرايووة إذ يقووولبلقوود كووان متووأ را اشووكل اويوور 
الل صي ومطالعتي الل صيةن وللي ةبيعلة تحلب التلرفف علل  أولذلب اللذين ينللةلون  راجعة بل  فضولي

االختصاصووووا  لفهووووه املووووورول طيووووق منوووواهه متداخلووووة  لقوووودن2" فللللي الحقللللول المعرفيللللة الم تلفللللة والمتعللللدفة
 ات يواننثرواولوجيوا الدينيوة،علوو اتلسونيا  ا ديثوة،عله االجتموال،عله الونف ،عله كمناهه عله ات  اإلسالمي

 .اخل...املقارن

  : كاآليتميينة   أركون را  الفكرية والثقالية لدى حممد أخطاطة الت إىلهنا  اإل اراوميكن 

__________________ 
 .22مصطفم، مرجع سااق، ص  كيحل-1

 .296، ص 2220، 1ال ال واملنهه اني أركون واجلاار  ، الشيكة العراية لألحبال والنشر ،اريو ، يت: نايلة أس نا ر-2

 .26ص كيحل مصطفم،مرجع سااق،-3

 .221  ،ص/يت، /ها ه صاحل ،اللومي  ،اجلوا ر،   :نقد واجتها ،در اإلسالميالفكر : أركونمد حم-2
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 : عربيا(8

ن ين ةأل حسلين ن محملد أحملد رللت اهالطهطاوي ن أمين الريحا  رفاعة": فقد تذثر بكتابات و أرا  
سوعيد حيو  يقوول   وار إواوجوه اصصووص إع ااوه اأطروحوا  1" صر حاملد أبلو زيلد ن صلافل جلالل الع لت

ياسللللة فلسلللطين والسفريلللدة مللللن  وعهلللا كلللان فلسللللطينيا وكا لللت مواقفلللأل عللللن و ة بلا موهبلللة رصلللل "عنوووه أنوووه
بللل  صللداقتنا التللي ال تلللوبها  للائبة كنللا  وباإلضللافةبلللكل مللده   ة البصلليرةفللذاإلسللرائيلية فائمللا  يللرة و ا

، ن أقول للب وب اصة عندما تكون العالقة م    ص ملن أميلال بفوارف سلعيد)...( تلاةر أفكار كييرة 
  2."فقد كا ت لديأل رصال عديدة تستح  اإلعجاب والوف

 :أوروبيا (2

دوأ ر أركووون يف ادايوة حركتووه الفكريوة والثقاليووة اللرايووة بدرسوة ا وليووا  الو  أسسووها اتسوتاذ الفرنسووي لوسوويان 
ليفوور يف اجلوا وور والوو  أحوود و لديووه يقظووة لكريووة يف اكتشوووال منوواهه جديوودا كفيلووة اوونخرا  العقوول العوورس مووون 

 .التفكري التقليد 

الو  أ وار  انتياهوه ولتحوو  1591اررا ال  ألقاها لوسيان ليفر سونة ويف هها الصد  يهكر أركون دل  ا 
ولللوال مجللي  لوسلليان فيفللرمن بللاريم "ذهنووه وأداحووو لووه الطريووق الووه  يسوولكه مسووتقيال يقووول عنهووا أركووون  

بياها بطريقة تللبأل الصلدفة لربملا بقيلت  ائملا كةيلري فون أن  وبلقا ه لتلب المحاضرة العصما  وحضوري
 3 ."أحم بلي 

إىل جانوود ذلوو  يستشووهد أركووون بدرسووة اآلنووال يف لرنسووا الوو  سوواهو هووي اتخوورى اتحريوور  لكريووا ودوويوود  
 اسالح  قايف  ل مشكال  جمتمعه اجلوا ر  من روا ها لرنان ارو يل وليفيي س و ، واليفودنا ذكر دتيعه 

__________________ 
    ، 1جدليووة اإليووديولوجي واملعووريف، روورا ا وحتليوول جلملووة موون أطروحووا  حمموود أركووون ، مركووو عووني للدراسووا  واليحووول املعاصوورا ، يت: ليوو  العتوواس-1   

 .30، ص 2216
،  1ها ه صواحل، املركوو الثقوايف العورس، امللورب، يت: التشكيل اليشر  لإلسالو مقااال  مع ر يد ان زين وجان لو   لي يل، در: حممد أركون-2

 .90، ص 2213
 .220، 221الفكر اإلسالمي نقد واجتها ، مصدر سااق، ص ص : حممد أركون-3



 التجديد ورؤية األزمة بين أركون عند اإلسالمي العقل                                         األول الفصل

 14 

 .إخل...ملنه ية اتلسنيا  يف الستينا  ال  ظهر  مع سوسري، وجاكيسون وانفيسو

أهمية كبرا بالنسبة للي ولللب لسلبب  كان لأللسنيات": أركون  ليال علم دأ ر  هبه  املنه ية را ال يقدو
بلنن . فيمللا أ للي مللخرر للفكللر العربللي اإلسللالمين فللت ني أ للتةل باسللتمرار عللل  النصللو  القديمللة. رللا 

 1."فذول  ي  مطلوب مني كمخرر هو أن أعرف كيت أقرأ  ص ما

ركيولوجيتووه كمووا دووأ ر االفيلسووول الفرنسووي ميشووال لوكووو واسووتخدامه لكثووري موون أ وادووه ومصووطلحاده لسوويما أ
ا فريووة الوو  اسووتند عليهووا يف التنقيوود واكتشووال املسووكو  عنووه يف الوو ال اإلسووالمي، إرووالة إىل اعتمووا   علووم 

 .دفكيكه جاك  ريدا هبدل معرلة كيفية انا  ودشكل الظواهر اليشرية

 : استلراقيا (8

رجيوووووي  اال وووووري ،نوكلووووود  ،  وي  ماسوووووينيو ، إ وار سووووويلاوسوووووتال لايووووول، لووووو"لقووووود دوووووأ ر اكتااوووووا  و را  
 .واريهه ايرجريفنا، روانسون،  يفا ، ايلارجش اسرا، سي

 2."أما علم املستوى التارخيي ليمكن أن نعد أاو حيان التوحيد  ومسكويه كأارز من دأ رهبه

إن سوووعي أركوووون إىل دلقوووي هوووها الركووواو املعوووريف اهلا ووول يهووودل إىل مقارعتوووه للتخلوووف الوووه   وووهدده ا تمعوووا  
 .خلق ايئة حضارية إسالمية  ضي حنو التقدو واالز هار لكريا وعلمياو . اإلسالمية

 : مخلفاتأل( 3

ن املووفلفني الووهين هلووه  وورا  معووريف واسووع جتلووم يف نتلووف كتيووه الوو  نسووخو معظمهووا االللووة موويعوود أركووون 
إخل ...العرايووة حيوو  روومو يف طياهتووا إ ووكاليا  متعوود ا للسووفية، دارخييووة، سياسووية الفرنسووية ودرمجووو إىل

 :نهكر أهها

__________________ 
  .225الفكر اإلسالمي نقد واجتها ، مصدر سااق، ص : حممد أركون-1

  .30مرجع سااق، ص  : لي  العتاس-2
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 .اإلسالو اتصالة واملعاصرا (1
 .الفكر اإلسالمي نقد واجتها  (2
 .العلمنة والدين (3
 .من اإلجتها  إىل نقد العقل اإلسالمي (2
 .يف الفكر العرس جيل مسكويه والتوحيد  نوعة اتنسنة (9
 رضايا يف نقد العقل الديين، كيف نفهه اإلسالو اليوو؟ (6
 .معارك من أجل اتنسنة يف السيارا  اإلسالمية (1
 .الفكر اإلسالمي ررا ا علمية (0
 .نالها علم اإلسالو (5

 .اإلسالو اليوو اللد( 12

 :مقاالتأل

 .حنن وإان خلدون (1
 .اإلسالو وحقو  اإلنسان (2
 .حول اتنثرواولوجيا الدينية (3
 .ال ال واملورف النقد  التساؤ  (2
 .الدراسا  العراية واإلسالمية يف أورواا (9
  1.اإلسالو وا دا ة (6

عاملا بعلد  19مليالفي علن عملر  لاه،  9282أفريلل  81لقد كا لت وفلاة محملد أركلون فلي يلوم "
   2."معا اة م  المرض في باريم وففن في المةرب

__________________ 
، ص ص 2212، 1للقر ن الكرمي  راسوة نقديوة ، مركوو ا ضوارا لتنميوة الفكور اإلسوالمي، اوريو  يت نيةالقرا ا اتركو : د لارل السعد أمح-1
26 ،21.                                                                                               

 .39مرجع سااق،ص: لي  العتاس-2
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 العقل اإلسالمي ب ركوفأسبا: يا يمبحث الال

ريل اصوض يف اتسياب ال  أ   إىل مجو  العقل اإلسالمي وااتعا   عن جا ا التفكري املنفتح عند 

 .أركون، ال اد أن نشري إىل مفهوو العقل اإلسالمي

 :مفهوم العقل اإلسالمي

ب أل ليم عقال أبديا أو أزليا وب ما عقل ... بال صيةة العقل "العقل اإلسالمي حسد أركون ما هو 

لهها العقل االنسية تركون دفطر   1"تاري ي لأل  قطة تلكل وبداية و هايةن ميلأل ميل أي عقل في التاريف

 .حيثيا  الومان واملكان،  أنه يف ذل   أن العقول اتخرى ال  حتكمها الضرورا التارخيية

وعندما أقول العقل اإلسالمي فت ي أقصد العقل العربي والعقل التركي والعقل " : ويضيف أركون را ال

ويف السيا  ذاده يفكد حممد  2" سالمأقصد كل عالت اال. بلف... اإليرا ي والباكستا ي واألفةا ستا ي 

سلمين أن العقل اإلسالمي ال  عني بأل هنا عقال رصوصيا ممي،ا أو قابل للفرز والتميي، لدا الم" أركون 

أ  أن العقل خاصية ميتاز هبا كل إنسان  3"فالعقل بالمعن  العام ملكة ملتركة لدا كل البلر. عن غيرهت

 .الض النظر عن جنسه أو  قالته

لقد راو أركون حبفر أركيولوجي للكشف عن أسياب املرض اله  أصيح يهد  العقل العرس اإلسالمي 

دنشيطه ودوجيهه صوب القضايا ا تمعية املنسية يف الساحة العراية املعاصر واجلمو  اله  يع يه، وذل  هبدل 

 :من هها املنطلق يرجح أركون لررية دورف العقل اإلسالمي إىل رطيعتني. اإلسالمية

                                                           
، 1502، 25العد   ،حنو دقييه واستلهاو جديدين للفكر اإلسالمي، جملة الفكر العرس ملعاصر، مركو االحتا  القومي، اريو  :حممد أركون  -1

 .23ص 
 .252 ، ص /يت،  /ها ه صاحل،  ار الطليعة، اريو ، : الو اليوو؟ درسنقد العقل الديين، كيف نفهه اإل رضايا يف: حممد أركون -2
 .10، ص1551، 1ها ه صاحل،  ار الساري، اريو ، يت: جتها  إىل نقد العقل اإلسالمي، درمن اال: حممد أركون -3
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م،فوجتين عل   نيأن العرب بلكل عام يعا ون اليوم قطيعت: " يقول حممد أركون يف هها الصد 

      مستوا ال ل  واإلبداع ال قطيعة واحدةن األول  بالقيا  بل  الفترة المنتجة التذسيسية من تراثهت 

رفو ها في حين أن الواق  غير للب أبدان التي يعتقدون أ هت يع(. ة األول  القرون الهجرية ال مس) 

يقصد 1"القة بد ا من القرن الساف  علر حت  اليومواليا ية بالقيا  بل  العقال ية الةربية ومةامراتها ال 

عن حركة  ارمي اليوو يف اودقة النسيان، حي  انقطعنأركون أن العصر الههيب للحضارا العراية اإلسالمية 

ويف السيا  . املتفو  علميا وعمليا( اللرب)إرالة إىل النظرا الدونية لآلخر . اإلادال والتفكري العقالين املنفتح

كر فأن سبب الت لت العربي رصوصا واإلسالمي عموما يعوف بل  موت الفلسفة وال" ر أركون ذاده يق

فبعد موت ابن ر د  2"النقدي الحر عنده وا تعا أل عل  الضفة األررا من المتوسط لدا األوروبيين

وفرلنا الفالسفة باإلضافة بل  المعت،لة وسواهت هيمن ال الم عل  العالت اإلسالمي و وتكفير الفلسفة 

يرى أركون أن من اني الدوالع ال  أ   إىل ختلف ودقهقر العامل اإلسالمي هو  3"عصور اال حطاط الطويلة

حي  يفكد أركون . مفكر ليه ااعتيارها هرطقة أو كفراا دا ة ورميها يف ساحة الال إلاداعا الرلض والتعصد 

رسان اليوم عل  الم أسطوري من جهة ثا يةن يماسومية من جهة والمطالبة بالعوفة إلالق اإليديولوجيةن أ" 

واملقصو  هنا . 4"يطن السلطة العقائدية الدينيةسالذي مارستأل عليأل في العصر الو  العقل الضةط  فسأل

الفكري الذي ساف المرحلة  االجتهافتقليد تعاليت التراث المقطوعة عن حركة " حسد حممد أركون 

أ  أن السلطة الراهنة والعو ا إىل دقاليد العصور السيكوالستيكية ريق مساحة  5"المبدعة من تاريف اإلسالم

                                                           
 .5، ص 1556، 2ها ه صاحل، مركو اإلمنا  القومي، اريو ، يت: الفكر اإلسالمي ررا ا علمية، در: حممد أركون -1
ها ه صاحل،  ار الطليعة للطياعة والنشر، : املنللقة، در حترير الوعي اإلسالمي حنو اصرو  من السياجا  الدواما ية: حممد أركون -2

 .36-39، ص ص 2211، 1اريو ،يت
 .36املصدر نفسه، ص -3
 .125،ص1،1556صياح اجلهيه،  ار عطية للنشر، اريو ،يت: نالها علم اإلسالو، در: حممد أركون -4
 .56ية املنللقة، مصدر سااق، ص حترير الوعي اإلسالمي حنو اصرو  من السياجا  الدواما : حممد أركون -5
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جتها  اسيا   واما ي اعد أن كان يشتلل يف العصر الكالسيكي املتنور، صص حممد العقل والق ااب اإل

تمرا حىت مجلة العوا ق ال  أنت و انسدا ا ومخو ا يف الفكر اإلسالمي وال  ال دوال مسيف أركون هها الورع 

 :اليوو ميكن حصرها يف النقايت التالية

 :المستحيل التفكير فيأل -(8

يرى أركون أن العديد من القضايا واإل كاليا  يف ال ال اإلسالمي اقيو مهمشة ومسكودا عنها، 

أقصد بالمستحيل التفكير في كل ما "و خلو حيو املستحيل التفكري ليه، يقول أركون يف هها الصد  

 ر اإلسالمي من فائرة اهتماماتأل منذ القرن اليالث علر عل  األقلن ومن المعلوم أن هذاحذفأل الفك

وفرل في  ر قة األرثولكسية الجامدة المةلقةن وأصبحت األ يا  الفكر كان قد تكلم عندئذ وتحجر 

املعىن يتيني من خالل هها 1".التي يمكن التفكير فيها أقل بكيير من األ يا  التي يستحيل التفكير فيها

والموضوعاتن التي ترتبط باإل سان مازالت لت تطرح بعد للحوار  أن هناك الكيير من اإل كاليات"

هناك عوا ق  لحسد أركون. 2"والنقد والزالت تحاط بهيبة كبيرةن أي أ ها ممنوعة من البحث والتنقيب

ينبةي علينا أن  عترف عندما  فتح  "ه ويف السيا  ذاده يفكد أركون أن. حتول  ون االهتماو االشأن اإلنساين

بير مفقوفةن وحرية عأعيننا عل  المجتمعات اإلسالمية والعربيةن أ ها رالية من الحرياتن فحرية الت

وهها يدل علم  3"الصحافة كذلبن وحرية التعليت والتربية وال  ي  مضمون فيما ي ص حقول اإل سان

 .دقف عك  ديار ا ضارا والرريلقة يف ا تمعا  اإلسالمية وجو  عقول منل

 

                                                           
 .22، ص2211، 2ها ه صاحل،  ار الساري، اريو ، يت: اإلسالو، أورواا، اللرب رهانا  املعىن وإرا ا  اهليمنة، در:حممد أركون -1
 .92صمرجع سااق،: كيحل مصطفم  -2
 .51، ص1556، 3الساري، اريو ، يتها ه صاحل،  ار : للرب، درا والدين اإلسالو املسيحيةة نالعلم: حممد أركون -3
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 : األرثولكسية -(2

دقووف عقيووة أموواو اإلاوودال  إن موون املعتقوودا  الوو  دتسووه هبووا اإلسووالمويا  التقليديووة الالهوديووة والفقهيووة، والوو 

                    هللللللللللي الللللللللللرأي المسللللللللللتقيت" د املعتقووووووووود اتر وذكسووووووووووي املتشوووووووووود ، لاتر وذكسوووووووووية كمصووووووووووطلح الفكووووووووور  جنوووووووووو

        ن ملللانديلللة الصللللبة والمةلقلللة علللل  لاتهلللا للللديبميابلللة النلللواة العقائ" املنطلوووق  اوهوووي مووون هوووه 1"أو الصلللحيح

أو إلفيولوجيا ما أو التجاه سياسي مان والتي ترفض كل ملا يقل  رارجهلان وتعتبلره ا حلراف علن الصلوابن 

 .لهها املعتقد املتومو يقدو دعاليمه علم أهنا حق وما  وهنا خاطئ2"أو ضالل وزيغ

اعتوا  نفسوها  إذوحسد أركون لنن ألكار هوها املعتقود درسوخو يف العقوول اليشورية يف لو ا  زمنيوة طويلوة 

عبلارة علن مجملل القلرارات التلي ات لذت بالصلدفة وعلل  " املثل الوحيد لإلسالو، لكن يف الوارع ما هي إال 

  صللياغات لةويللةهللوا ال للروف واألوضللاع مللن قبللل الفقهللا  ثللت سللجلت فللي  صللو  مقدسللة عللل  هيذللة 

ها اإلمجووال الووه  هووإن  3"ذجم  أهللل القبلللة وأجملل  المسلللمون فللي الواقلل ن ب هللا مقدسللة مللن قبللل اللل،منكلل

العقيمووة  عرلتوه املوهاهد الفقهيوة يف الو ال اإلسووالمي نواده عون خلفيوا  اجتماعيوة و قاليووة ومجلوة مون اجلوداال 

هيمنوووة و والثنا يوووا  املتصوووارعة الووو  أ   إىل انتقوووا  اعوووض القووورارا  يف نصووووص مقدسوووة وحوووهل اعضوووها اآلخووور 

تر وذكسووية املفيوودا إكراهووا  إيديولوجيووة وروولوطا  سياسووية، وهووها مووا يطلووق عنووه حسوود أركووون ااجلماعووا  ا

ها القطعيللة   وعلا ملن الحجللاب فئهلا وصلياغتمباب ملا تلللكل ب" حيو  يقوول يف هووها الصود   ،للووعي اصواطئ

 .4"القرون الهجرية األربعة األول كما جرت عليأل بالفعل ةيلة   األمورالحاج، الذي يحول فون رؤية 

                                                           
 .121مرجع سااق، ص : كيحل مصطفم -1
 .121املرجع نفسه، ص  -2
 .15-10من االجتها  إىل نقد العقل اإلسالمي، مصدر سااق، ص ص : حممد أركون -3
 .20الفكر اإلسالمي ررا ا علمية، مصدر سااق، ص : حممد أركون -4
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فكل فتوحات الحداثةن من علميةن فلسفية أو حت  الهوتية فينيةن تعتبر بدعة :" ويضيف أركون را ال

الذي ال ي،ال يسيطر بل  اآلن عل  قطاعات  أو هرةقة أو كفرا بالنسبة للوعي اإلسالمي التقليدي

أن الوعي اإلسالمي أصيح منللق علم النقاش املنفتح  عىنب1"واسعة من المجتمعات العربية اإلسالمية

 *.لنقد  اله   تاز اه املوروعا  ا دا ية العقالنيةاوا وار 

 :الدوغمائية -(3

صل اإلالهي، حي  أن حقا قه واحدا يف كل زمان ِيفكد أركون أن العقل الديين لدى املسلمني ميثل ات

التي " بالدوغمائيةوهها ما حييلنا إىل ما يسمم . ومكان ال دتلري لهي معصومة ومقدسة وال ميكن املسا  هبا

هي مذهب من يي  بالعقل وبقدرتأل المطلقة عل  بفراك الحقيقة والوصول بل  اليقين وهي بهذا المعن  

 يت فون التفكير في عبسلطان لها بن رياتأل ويعترف  الدوغمائية عمومان هي صفة من يي ية و مقابلة للريب

املههد الدواما ي ميتاز االتعصد والتشي  األكار  رالضا أ  أن  2."بمكان ا تمالها عل  ال طذ والضالل

 .اهل  كل ما يقع خار  منظومته العقا ية

بعنوان بين "الفكر اإلسالمي قرا ة علمية "ورد راو ها ه صاحل اورع مقدمة لكتاب أركون 

 Milton- Rokeach" ميلتور روكي " يةن حيث رج  بل  الباحث ئاألرثولكسية والعقلية الدوغما

ليصل  la rigidité mentalانطلق من مفهوو الصرامة العقلية  ية، حي  لضي  خصا ص العقلية الدواما

عل  تةيير جهازه الفكري أو العقلي هي عدم قدرة الل ص " إىل حتديد الدواما ية، لالصرامة العقلية عند 

                                                           
 .36حنو اصرو  من السياجا  الدواما ية املنللقة، مصدر سااق، ص حترير الوعي االسالمي: حممد أركون -1
هووي االجتاهوا  واملووهاهد الو  جتعوول العقول املصوودر اتول أو اتساسوي واملقوودو يف مصوا ر املعرلووة والفكور الووديين أو دقدموه وحتكمووه علووم :العقال يلة*

جيوووون دقوودمي العقوول علووم النقوول ونصوووص الشوورل وخاصووة يف أمووور العقيوودا كمووا ودطلووق العقالنيووة يف املصووطلح اإلسووالمي علووم وال وو  الووهين : الوووحي
 . 16-19،ص ص 2219، 1العقل واالجتاها  العقالنية ا ديثة،  ار الفضيلة، الرياض، يت: ناصر عيد الكرمي: انظر" والليد

 .151 ، ص /يت،  /ون ،  دمع ه املصطلحا  والشواهد الفلسفية،  ار اجلنوب، : جالل الدين سعيد -2
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حقل ما تتواجد فيأل عندما تتطلب اللروط الموضوعية للبن وعدم القدرة عل  بعافة ترتيب أو تركيب 

من خالل هها الطرح يتيني  1"عدة حلول لملكلة واحدة وللب بهدف حل هذه الملكلة بفعالية أكبر

نفتاح علم كل ما هو دا اإلينللق علم نفسه مستيعدعين اجلمو  واالنلال  اله  جيعل الشخص  أن الدواما ية

 .مستحدل

في الواق  أن جمي  األفيان : " عن الدواما ية يف اتوسايت اإلسالمية ليقولويضرب لنا أركون مثاال 

          ة مجموع أي أ  مة تلمل عل :   أسا  أ ها أ  مة من االعتقاف والإلعتقافها علستقدم  ف

واأل  مة الدينية تلتةل أو تمار  فعلها عل  هيذة . ة فتنفي ما عداهامن المعتقدات األساسية التسليمي

لسلوك ورؤية محدفة للواق ن لالحقائ  التي يمكن تجاوزهان كما تقدم  فسها عل  هيذة  واميم معيارية 

وأجوبة علمية لحل الملاكل التي تعرض في الحياة وكل هذه المعتقدات تفرض  فسها عل  جمي  

إذ أن هه  التعاليه واتنظمة الدينية 2 "ةالبلر بلكل بجباري أل ها مصاغة ومقدمة من قبل األلوهية واآلله

 .هلا  ون منارشة جتعل منه ذا  مقيدا واري حرا ال  دسيطر علم اإلنسان ودقيد  اأوامر ونواهي خيضع

الديني  واإلصالحالنهضة   سنةنوهي مرحلة ما قبل عصرقبل األ ففي مرحلة ما"ويف نف  السيا  

سالمي كا ت النصو  اإل قبل القرن ال امم الهجري بالنسبة للفكر للفكر الةربينومرحلة مابالنسبة 

ينصت للنص  اإل سان نأيفعلأل وما ال يفعلأل بمعن   لأل ما وتحدف اإل سانالمقدسة هي التي تصن  ماهية 

يرست مسافة بين النص وبين وعيأل بما  أنيستطي   و واهيأل وال يسائلأل وال أوامرهنويتب  برافتأللأل  ويسلت

  3 ."يقولأل النص

                                                           
 .29الفكر اإلسالمي ررا ا علمية، مصدر سااق، ص : حممد أركون -1
 .11، ص 1551، 1ها ه صاحل،  ار الساري،يت: نوعة اتنسنة يف الفكر العرس جيل مسكويه والتوحيد ، در: حممد أركون -2
 .92مرجع سااق،ص : كيحل مصطفم  -3
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مث لنن اياب  ومن. يف الوجو أ  أن الرؤية الالهودية املقدسة هي ال  حتد  وعي اإلنسان وإرا ده وسلوكه 

 .أويالدهدضيق رؤيته لأل يا  وحتديد  لا  د اإلنسان درجع إىل مشكلة

 اإلسالمي تراثالمن  قد العقل اإلسالمي بل  تحرير :لثالمبحث اليا

يف ظل االنلال  واتصولية والعصييا  التقليدية ال  يشهدها الوارع اإلسالمي املعاصر يأيت مشرول نقد 

العقل اإلسالمي يفرض نفسه اقوا أكثر من أ  ورو مضم عند حممد أركون، لأركون كان دوارا إىل حترير 

 .والنهوض اا تمعا  اإلسالمية، وذل  ار  االعتيار للمورف اتنسين لتدارك هه  اتورال العقل اإلسالمي

 :مفهوم  قد العقل اإلسالمي

ة التي ترس ت وأصبحت سمة يهو جملة من اآلليات المعرف" يقول أركون أن نقد العقل اإلسالمي

التقليدية ال   يقصد أركون من هها الطرح نقد اتلكار واملسيقا  1"عل  المواقت المبدئية للرؤية اإلسالمية

بةالقا القيام   قد العقل اإلسالمي ال يعني" ويضيف أركون أن . المي علم مر العصورأسر  الوعي اإلس

بعمل سلبي أو تدميري كما قد يفهمأل بعضهت وال يعني أبدا المم بالتجربة الكبرا لإلسالم الحنيتن 

ات التجاههذه التجربة التي تجلت بعد القرآن الكريت في مخلفات و  صيات بسالمية تنتمي بل  كافة ا

بلف وب ما هو يعني  قد ... وصوفية ومعت،لة وفالسفة  ة وبباضية ومعت،لةوالمذاهب من السنة و يع

ال يعني " وهبها لنقد العقل اإلسالمي عند أركون  2"التجسيد التاري ي والتطبيقي للمبافئ الميالية الروحية

الفهه  أ  نقد 3"ب سا ية وأقل أ ا يةالت لي عن العقل وب ما يعني تصحيح مساره وتوسيعأل وجعلأل أكير 

                                                           
حممد أركون،  ار التكوين،  ،علي حرب ،إ وار  سعيد ،يف الثقالة العراية أ وني  سفر اصرو ، اخ ا  السيا  اإل يولوجي: أمحد  لياين -1

 .96، ص 2225 مشق،  ايت، 
 .21من االجتها  إىل نقد العقل اإلسالمي، مصدر سااق، ص : حممد أركون -2
 
 .321رضايا يف نقد العقل الديين، كيف نفهه اإلسالو اليوو؟، مصدر سااق، ص : حممد أركون -3
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املويف اله  يتينا  العقل اإلسالمي عا صريورده التارخيية لألاعا  الروحية لإلسالو اعد ما الف اطااع 

الدواما ية، لهل  يسعم أركون إىل حترير هها العقل من إافاله مكانة اليعد الروحي اوصفه حصانة للروح 

 . نيةاليشرية اعيدا عن النوعة اتنا

حاجة أصيحو  مشروعيته والقياو اتفكيكه وزحوحة"  قد العقل اإلسالمي"  ي ا ى تركون أن مشروعه

كل الملاكل واألضابير المةلقة ينبةي أن تفتح   "عنها، ويف هها الصد  يدعو يف عيارا صرحية  ملحة ال اىن

رة بلكل تواكلي عبر مر العصور ينبةي أن تعرا وتدان وليهان وكل المعارف ال اةذة المجتويحفر ح

يق ح  1"وكل األساةير التي يتعل  بها اإل سان وكا ت متعالية ومقدسة ينبةي أن يكلت عنها النقاب

يف العقول  ج ارية ال  دراكمو وجتهر نظمة املعرلية املللقة والروح اإلأركون القياو حبفر أركيولوجي ملختلف ات

ال  دللفها  ذ ال ي    أركون يف خلع اترنعةسلما  الوعي اتسطور ، إمزمنة، والنااعة من علم مر ات

 .وإخضاعها للنقد وإخراجها من لضا  التقدي  والتعا 

للعنت والعنت المضاف آن األوان لل روج من هذه الحلقة الجهنمية  "أركون يف عيارا أخرى أنه ويصرح

      آن األوان للت لي . لقد آن األوان لل روج من عهد األكاليب السياسية لتبرير روض الحروب

عن السياسة القائمة عل  القوة المحضةن آن األوان لل روج من تلب الحلقة المبتذلة للتفجيرات 

ا املنطلق يدعو أركون إىل اح ال كل من هه2"اإلرهابية من جهة والرف الهائل المفرط عليها من جهة أررا

      أ كال االنلال  والعصااا  والقوميا  الضيقة، وإرا ا  اهليمنة ال  دفررها القوى العظمم واصرو  

 .من  وامة العنف وا روب ال   و ااسه الدين ال  دينتها اجلماعا  اإلرهااية هبدل النوول إىل السله

                                                           
 .115اإلسالو، أورواا، اللرب رهانا  املعىن وإ ارا  اهليمنة، مصدر سااق، ص: حممد أركون -1
  .330، ص2211، 1ها ه صاحل،  ار الساري، اريو ، يت: حنو داريخ مقارن لأل يان التوحيدية، در: حممد أركون -2
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ركد  اإلسالمية ند أركون كان يهدل من ورا    خول ا تمعا ع" اإلسالمينقد العقل " إن مشرول 

هذا هو هدف  قد العقل اإلسالمي ب أل يعني تجديد الفكر العربي اإلسالمي لكي " يقول ذإ. ا دا ة

أ  أن نقد العقل اإلسالمي سييل  1"يصبح أكير قدرة عل  مواجهة ملاكل مجتمعاتنا الحالية وما أكيرها

فتن " شاكل ا تمعية الراهنة وذل  افتح  لا  هها العقل علم أاعا  إنسانية، ويف السيا  ذاده  ل امل

التي تكبلأل لن يتتن في   ر أركون من  القيوف والدوغمائية قل اإلسالمي وتحريره منعالمدرل بل   قد ال

رالل االعتماف عل   مالج برا ية مفروضةن بل من فارل العقل اإلسالمي لاتألن أي باستحضار النمالج 

فور التمرف العقلي ضد "  هه  النماذ  ال  ألرزها العقل اإلسالمي يف حقية زمنية معينة أارز  2"المستنيرة

اإلعراض عن قوا ين البحث العلمي المعتمد عل  المناظرة المتقيدة الممارسات االعتباةية للعقلن و 

أ  التمر  عن كل إكرا  أو رسر ميار  علم العقل وميا  ه  3"بلروط علمية وأرالقية واجتماعية مضبوةة

كة لتذسيم بت جاز مهمة  قد العقل اإلسالمي تصبح الطري  سال" ويضيف أركون را ال أنه . العلمية الدريقة

ين يف السيارني سنم يف نظر  إال ااستلهاو اليعد اتلن يتأدوهها 2 "روحيي حداثة بمضمون ا سن ملروع

 .ريه، والسيا  اللرس لت سيد  علم الوارع اإلسالمي املعاصرصاالعرس اإلسالمي السيما التوحيد  ومع

اله  سيطر علم الفكر اإلسالمي  للعقل اإلسالمي لهو يق ح اديال عن العقل الدواما ي  نقدويف جمال 

 ".بالعقل االستطالعي المنبي  والمستقبلي" لقرون طويلة مسا  

 

                                                           
 .25من االجتها  إىل نقد العقل اإلسالمي، مصدر سااق،ص: حممد أركون -1
 .19، ص 2211، 1ررا ا  يف مشرول حممد أركون الفكر ، منتدى املعارل، اريو ، يت: عيد اإلله القويو -2
 .12رضايا يف نقد العقل الديين، كيف نفهه اإلسالو اليوو؟ مصدر سااق، ص : حممد أركون -3
 .129مرجع سااق،ص: عيد اإلله القويو-2
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 :العقل االستطالعي -(9

هها العقل ال  دكمن مهمته يف إحدال رطيعة معرلية مع نتلف  اجلديدا ديين لقد حاول أركون بوارفه

     العقل الجديد الذي يطمح  "الدينية أو الدنيوية، إذ يقصد اه أركون  السياجا  العقدية املللقة سوا ا

بق  ملروعية أ واع تعرف عل  ما من  التفكير فيأل وأبعد عن فائرة االستطالع واالستكلاف لكي تال بل 

مهما كا ت ...  الديني والسياسي تذثيرا مييولوجيال ا ية مخثرة في الميلحاكماأ واع  السلطة وقداسة

 1."ال روف التاري ية واألةراف اليقافية والبيذات االجتماعية واألوضاع االقتصافية

ة التواطئا  اصفية من ريل السلطة ملا   وظفه أركون يسعم إىل دفكي  وزحوحإن هها العقل اجلديد اله

ومن  ا يعارض دعاليمها املويفةمن كل مصدمة مصا ها وا فاظ علم مكانتها لتفلو ... هو  يين، أو دارخيي 

العقل هها يت رأ املسا  هبا وإعا ا النظر ليها اشكل نقد  حىت يعتقد النا  أهنا مقدسة، لهل  يهدل 

حسد أركون إىل إزاحة هه  القداسة عنها حىت يتسىن لإلنسان أن يتحرر من هه  املرجعيا  املنللقة، والقياو 

، وذل  بحض إرا ده ولي  ما دعرره عليه السلطة هنضوية زا  و ليا ادور  يف التأسي  ملستقيل حالل انجنا

 . يولوجيةاإل اإلكراها ررااة ذادية دطيق عليه كل أنوال من 

ب ويست دم التفكيب ويجعل العقول يلأن مهمة العقل المنبي  تتجل  في أ أل عقل  "ويضيف أركون 

م تلفة عن حقيقة الماضي والتراثن ترتك، عل  تقديت صورة " فوما في موض  المسا لة النقدية بةية 

بعىن أن هها  2"ال يال المحضن بدال من أن تقدم الصورة التاري ية التي تعبر عن الواق  المحسو 

العقل يطرح موارفه املعرلية ال ا ية للمناظرا والتنقيد ومن مث دكري  ميدأ العقالنية املنفتحة املضا ا للعقل 

 . الدواما ي املتح ر
                                                           

 .20ف نفهه اإلسالو اليوو؟ مصدر سااق، ص رضايا يف نقد العقل الديين، كي: حممد أركون -1
 .52مرجع سااق، ص : نايلة أس نا ر -2
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هو دد ني القيه اجلديدا ال  " العقل االستطالعي املستقيلي"إن اهلدل اله  يصيو إليه أركون من ورع 

 .دقدو وحترير الوعي اإلسالمي ودطلعه حنو ألق ا دا ة اكل أاعا  دشكل عالمة علم 
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 :رالصة

املتكرر صعو  الأن من أسياب  يتيني من خالل ررا ا أركون للفكر اإلسالمي وصوله إىل رناعة مفا ها،

الراهن، هو ر العامل اإلسالمي يف الورو  اله  ميثل مشكلة االنسية لتطو إلسالو  واما ي منللق ومتعصد ، و 

دل  اهلوا ال  دفصل املسلمني اليوو عن درا هه اإلاداعي يف العصور الكالسيكية، ودقليدهه لعصور 

إال إذا حترر  من املرجعية الدينية املنللقة  تها،ة ال ميكنها حتقيق هنضاإلسالمي إذ يفكد أن ا تمعا . االحنطايت

 .و راسة اإلسالو رمن سيا  ا دا ة، كتفعيل اليعد اتنسين
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  تمهيد

وددددل اددددة  ةل أ دددد  نةددددر حما ةل ق  دددد  ةل ا  دددد   لقددددس حممددددك ن ددددس حمالدددد ا وسدددداألنس ةل  ددددا  ة  مدددد        دددد  

ةإلمددةو   ل  ددا مددط ح  لكدداة الدد  ل   ةل يندد  ةإل  دد     نةددر ةلادداع ر ةلقددا   ةل دد    نسددا ألةل دد    نسددا 

ل  لدا ود ة   ا د اة ا  د   وت  دية يةدر    د  ةو ة  ، ح ث لهس ةل  مل ةل ايب   لتحسيدس ةلقداا ةلاة د  أ،دا ، 

ألغددمأ ،   لاأدد ا ن ددس حمالدد ا أدد  اندد    اح دد د  مدد    ة ددلو دد  يس، ل ا  دد  حمو دد   ةلت ح ددس ، حمجندديأ حم دد د ةةسة دد  ة

اةك ةل ين  ةإل  د     ر ةل ردا ةل ةمد  ت ألا  د ا وند و  ه  ألار  د  ر  وق ا د    ل يند  ةإل  د     ةلاا  د ، 

حايدددد    ظددددا  ةلةأ ا دددد  ألا مددددااقددددس  ةل   ددددسو  يدددد ألة ةلقدددداةد  ةل ةمدددد     ألة  دددد أ   ةإلمددددةو   ةلتقة سيدددد ، ةلددددي

  اىل ةالأت    مبالييد  ةإل  د ا مبد  أد  اليي  ةلةأ ا ة ةإل   ا،   ال ا يسن  اىل  األا  حت يل  ؤا  ةالأت    ول 

 ر ةل   ح ت ةإلمةو  ؟       ف يتر ا ن س حمال ا ال  ل   ة ا   ا،  
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 :مفهوم النزعة اإلنسانية عند محمد أركون: األول المبحث

ي ود   تتدا ات قدس ي ود    دس يد   اا ألةح  ة  ة   ة ايا ألمه وه  ةالجت  ن   ألةلت اخي   ألةل  اي  ألةل   م   ةل

 كدداة س ةةسة دد  ألةلت،سيددس ل الأت دد   حمالدد ا اىل ةضدد غ ر غ دد ا وسدداأل  ي سددحمحددس ة مددط ع ةلددي    ددا  أددت

     حق حس ة اترط  ةلي   اا وا ط  ر ة ألم ط ةل ا  د  ةإلمدةو   ة    دا  اىل حدس    دس، تمألة مؤة  ةإل   ا

ةإل  د ا  أذة ة  كةق يتطد  حما حمالد ا ي تد ول . لتقة سي  ألخمتةف حمل    ة   ل  ة ت ،  ةض غ ر ةل رط  ت 

ال تنوير من دون نزعة إنسانية، بلل ال يححقلأ أ   "ذة و  ي   ن س أ ل    حل  ق لس لاط   األاي  لةت  يا ألأ

 .1"فكر ساعة عناء واحدة إن لم يكن هاجسه األول اإلنسان وسعادته ومصيره على هذه األرض

   حمأل ةل ين  ةإل       ر ةل ق    ةل ا  د  ةإلمدةو   يدااطا   لساجد  ة ألىل مبح دس   ألنة س جنس حما وركةا ة 

ل  دددددددددددددل لددددددددددددده    ةلدددددددددددددسلت اةأ  ر حمطاألحددددددددددددد  حدددددددددددددسوه  ة   ددددددددددددد   لدددددددددددددتال نةدددددددددددددر و  ددددددددددددد  حمالددددددددددددد ا ح دددددددددددددث ة

ند   ي " ألاامجه  أ لد   د حل اىل ةلةاد  ةل ا  د  "L’humanisme arabe IYX éme Siécle":    ةا

 ردددكةا حم دددس حملددد   مبردددكةا ة   ددد   ل ق  دددل لددد ا ا س ألةلت ح دددس ، اؤ يؤلدددس حم ية   ددد   ر ةل  دددا ةل دددايب و ددد 

« Humanisme »    اغطددد  و دددس ر ا سددد ا ألاسددد،   ة وددد  ةل ا  ددد  ةإلمدددةو   ر  ةددد ا   قددد   و تددد ة حددد

 .ر ةةقط  ةإلمةو   ةل ةم    ح  ا   و ه   جنس جذألاأ 

فللل ني أردت لفللل  "  األنسلللنة"وأنلللا عنلللدما اعحملللدت مصلللجلحا  ربيلللا وجديلللدا : " ألينددد ف حمالددد ا حددد  ة
اإلنسللانية الدينيللة الم للحقة مللن األنحروبولوجيللا القر نيللة، كمللا االنحبللاه إلللى ةللرورة إعللادة الحفكيللر فللي النزعللة 

 2"ن قبل الفلسفةمإعادة الحفكير بالنزعة اإلنسانية الفلسفية أو المسحلهمة وأردت في الوق  ذاته 

                                                           
 .80حن  ا ايخ وق اا لأل ي ا ةلت ح سي ، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -1
 .80، ص1881، 1و  اك ول حمجل ة      ر ةل   ح ت ةإلمةو  ،  ةا ةل  حت،  مألت، ط: ن س حمال ا -2
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ي  دددل أس دددس ر حتايدددك ةل قدددل   ا م  دددس   هددد   ة   ددد  رودددل ادددة  أدددذأ ةلت يددداةت ةلدددي حم ىل  ددد  حمالددد ا 
ي ياددذيه  ةلط ددس ةلددسيت ة   ددتا، ااة ددس ةلقدد    نةددر ةل يندد  ةإل  دد     ةلدد ةإلمددةوت ة    ددا اىل ةمددتةه   ألةمددت   ا

 .أللذة ةلط س ةل ة  ت ةل قةين ألا ظ  س مب  ي ةلب نراأ ةلاةأل

الالتينيللة تما للل مللن حيللث المعنللى أو تجللابأ كلمللة  « Humanistas »كلمللة " ح ددب حمالدد ا اا 
تعني وجلود  قافلة كامللة  ةفهذه الكلم( بالمعنى الكالسكي للكلمة وليس بالمعنى الضيأ المحدث)أدب 

إنهللا  قافللة تححللو  كللل المعللار  والعلللوم، وتح سللد فللي . تلللم بكللل  لليء ومحكامللة ال يعحريهللا الللنق ، أ 
اقللة المهذبلة والفهللم العلالي للعالقللات االجحماعيللة، اللز  الحسللن، الليألناقلة المرهفللة و  خصليات تحميللز با

باخحصلار ف نهللا تحميلز بمراسللم دللارمة دقيقلة فللي العلادات والسلللود وهللي مراسلم تهللد  إللى تللوفير الخيللر 
تنميللة اإلمكانيللات ال سللدية والمعنويللة والثقافيللة للفللرد ومسللاعدته علللى الحفللح   لكللل ال ماعللة عللن  ريللأ

   مد  واة  د    هد   ة  ع يد حت   جد   ططقد  و ق د  ة سمدا ر   د ج دل حمالد ا وردكةا ة  اا1"واالزدهار
    دد ت ةلقدداا ةلاة دد  أ،ددا  ألةلددي ةأت ددا  قندد ي  ةإل  دد ا ألمه وددس  ستة  ع، ي سددف ن هدد  وددل اددة   اةمدد

 . س ل و  ف ر ةة أ ا اةك ة       س ول ج ة طس ة ختة   ألأذة و م أ  ألن ألل  ةإلح ط 

الللثالث الحللي تعنللي الحجبيللأ المسللحمر للعمليللات المعرفيللة " ألر و  دد   راددا  ددسا ة   دد   ح ددب حمالدد ا 
 2"الفكرية واإليمانية علن كلل األديلان والثقافلاتالنجم د  والنقل والح اوز على كل يعبر عنها بصيغة الحع

لتقة سيدد  ة  ظ د  ةل  ايدد  ةل ددل       د   أ دد  ودل و ظدد ا حمالدد ا اسديط ادد ألية يتند ل حم  دد  ة ا     دد  ألي ألةيد 
 .ةق  ةلي ان ا ل      ةإل   األةإلط اةت ةلسي    ة  ا

تح للاوز حللدود األديللان والجواقللي والقوميللات واألعللرا  لكللي تصللل إلللى نزعللة  "اا ة   دد   ن ددس حمالدد ا 
إنسللانا  هنللاد نزعللة إنسللانية حقيقيللة فهللي إذا مللا اسللحثن  اإلنسللان واسللعة فللي كللل مكللان وإال فلللن تكللون

ة اإلنسلللانية الكونيلللة واحلللدا ملللن نعيمهلللا، تكلللون قلللد فقلللدت إنسلللانيحها، إننلللا نسلللعى إللللى تحقيلللأ الفلسلللف
    سددداأل  ة الددد ين 3"عحبلللر ذلللل  مهملللة ملقلللاة عللللى علللاتأ إنسلللان القلللرن الواحلللد والع لللرينوالمحسوسلللة ون

                                                           
 .880ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص   ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس: ن س حمال ا -1
 .70ة      ألةإلمة  وسال ا اخيت  قس ، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -2
 .12 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -3
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أل ةلسي    حمأل ة ذأط  ،  ه س ةل ح دس ة   ت يهسف اىل ةل     اىل  ين  ا     ل وة  ال ا ييه  ةةسأل  ةل اح   حم
 .أ  ةإل   ا ول حمجل ةإل   ا  اض ةل ظا نل ج  س حمأل ة ت   س

األولى تركز النظر فلي االجحهلادات الفكريلة  "حمال ا نةر ةل اق    ة      ألةل ين  ةإل       ح  ة  أليؤلس
الحلاري  ملع اللوعي أن الحلاري  لحعقل الوةع الب ر ، وفح   فاق جديدة لمعنلى المسلاعي الب لرية إلنحلا  

 1"دللرام مسللحمر بللين قللو  ال للر والعنللي، وقللو  السلللم والخيللر وال مللال والمعرفللة المنقللذة مللن الظللالل
ألةال ت ددد   ندددل ةلت رددددب ...      ددد    دددذة ة  دددب واأ  دددد   ت دددتا ةلددد نت ةلطسددددا  نةدددر حددد   ةلت ددد وا ألةإلادددد د 

 .ألةلك     

 :أ كال األنسنة

ر اط ا ةأت    حمال ا  كاة حن   ة      ول جسيس ر ةةن ا  ةإلمةو   ة    ا ، جندسأ ي دت اغ  ة د   
حم دد  ف حمم مدد   لة  حددف ةإل  دد ين، مدد مها ر ؤيدد   ةلت ة ددف ألةل ة  دد  ألاامدد د ةلط ددس ةلددسيت ر اةددك ةل ددي  

 (.ة      ةل ة    ،   ، ة      ة           ةلسية )ةلت اخي   ول ةلقاا ةلاة   ةهل،ا  لإلمة ، ات  ل ر 

 :األنسنة الدينية -(أ

حيددد أل  حمالددد ا حما يددد أل ر أدددذة ة   ددد   حما ةلدددذةت ةإلهل ددد  أدددت ةلسن وددد  ة ألىل ةلدددي ات مدددك نة هددد  و أ ددد  
ة د  ةإل   ا ألة اج    ة كةق  ةلي حيت   ال ه  ألةلسل ل نةر ؤلدك حما ة  اردس ور  د   ةالااقد د اىل وقد   ةض

ةلددي  اتكةددب و ددس و ا دد  ألةجط اددس ر ا دد م لددؤألا ةل دد ا نددل طايددق ةال ردد    اىل ة ألةوددا ةإلهل دد  ألنة ددس اتسدد ل 
 .  ا  ام     ة  ألةإل   ا حمأل    ةإل   ا ألة 

  رددم ةإل  دد ا ر ة   دد   ةلسي  دد  ح ددب حمالدد ا وددااطا   لت دد ل   ةإلهل دد  ة  يلدد   ا ة  أدد  ةلددذ  حيددس  لددس 
لذل  ن د الموقي الديني ال يسم  إال يصيغة معينة من ديغ األنسلنة، دليغة "جه اس ة  ا    ة اةح   ا  

 محصورة داخل جدران النظام العقاقلد  الخلاب بكلل ديلن، ويقلدمون مذللي هلذا النظلام عللى أسلا  أنله
وددل أددذة ة  كةددق ات، ددس ةلاايدد  ةلت  حسيدد   2"اإلللله المحعللالي المللليء بالنيللات الجيبللة والحسللنة ات للاه اإلنسللان

                                                           
 .12و  اك ول حمجل ة      ر ةل   ح ت ةإلمةو  ، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -1
 .10ورسا م  ق، ص ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ،   ين  ة     : ن س حمال ا -2
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  دد  ة  ألةإل  دد ا،   تحنددا ر أددذة ةل دد  ق ةضكدد ع ةلقددارين ألتحدد اأ حدد   ةلددذةت ةإل  دد         دد  حم    أدد 
ذات تلوينلللات أو تنويعلللات مخحلفلللة تمحلللد ملللن اللللورم الهلللاد  "ة   ددد    أألينددد ف حمالددد ا حما أدددذ .ألج ة طهددد 

ارم وال ديد للناس  المحعبد، ولكن األنسية الدينيلة تحميلز فلي جميلع والمرتاح العاد ، إلى الحق ي الص
بالخ لية فلي العملل والحصلور وبالر بلة الحاالت بالخضلوم المجمل ن و وبلالحعلأ المسلحمر بله، كملا تحميلز 
ااا دي نةدر أل د   اا أدذأ ةإل  د   1"في اإلمحاء والحال ي بانحظار م يء عهد العدالة اإللهيلة الحلي ال تلرد

ةإل  دد ا ألح  تددس  دد ل ةلت ةددق ةلسددسيس   لددذةت ةإلهل دد ، اؤ يرددطا ةإل  دد ا ر غددب نددل ةلددس    ألوةددذةر ، و  تحدد  
ألأدذة   لتحسيدس ود  ا د  ن دس ةلت،ا د  ةلرد     ... نةر ند مل ةخادا  ودل ادة  م أدس  ةلد  ك ألةلكهد ا  ةلاألح د  

 .ر  ظا حمال ا

 :األنسنة األدبية -(ب

أ  باألوسلا  )مرتبجلة بررسلحقرا ية اللروح، والملال والسللجة  " ا حما أذأ ةةالد  ةإل  د   ة    د  ياى حمال
كللان  مللاففللي زمللن المحسللنين مللن رعللاة امداب والعلمللاء  (اإلسللالمي الكالسلليكي عالراقيللة فللي الم حملل

اء  نيللفللح  مللواهبهم إال فللي بال للات األمللراء ودللالونات األبللدعين أن تحميمكللن ألدللحاب المواهلل  وال
ا تددد  أدددذأ ة   ددد    2"نسلللية األدبيلللة فلللي سلللياق اإلسلللالم الكالسللليكيالكبلللار وهكلللذا ت لللكل  الحركلللة األ

ح دددب حمالددد ا حمل دددا  ي  و   ددد  ر  ددديةت ةلتددد ايخ ةإلمدددةوت ةلدددذأأل اال حم دددس ا نددده     ددد    دددس   ددد  حم دددحا 
كحبللله  الجبقلللة العليلللا يحغنلللون بملللاوأبنلللاء فقلللد كلللان األ ريلللاء  "لددد ة    و  ردددة  ندددل ةل ةحددد  ةةق قدددت لإل  ددد ا

اإلنسلللان وبملللا ت للللى بللله عقلللله علللن حريحللله وكرامحللله، وال يعنللليهم اإلنسلللان ال لللاقع فلللي ال لللارم الم لللاور 
أليرددا ه  حندد  ألةحدد   ،ةل  ة دد  ه  دد   ةلت،ايسيدد  ة  اغدد  وددل وندد و  اا حمالدد ا ي قددس أددذأ ة   3"لصللالونهم الثقللافي

 .حمل ا ا      

 

 

                                                           
 880،ص رسا م  قو ، ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س : ن س حمال ا  -1
 .ةلر ح     ه ة رسا    س،   -2
 .22، ص1811، 1ةلسيل ألةل ص ألةةق ق ، حاةد  حتة ة   ر   ا ن س حمال ا، ةلسال  ةل ا    لألألط ا ألةل سا،  مألت، ط: ةة ل ورك ر -3
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 :األنسنة الفلسفية -( 

ةل ددد  قت ، ل  هددد  نتةدددف ن ه ددد  ودددل ح دددث ح  وهددد  نةدددر    ددد ت أدددذأ ة   ددد   ح دددب حمالددد ا     ادددااطا
هلللي ملللز  بلللين األنسلللنحين السلللابقحين الدينيلللة واألدبيلللة، بمعنلللى أنهلللا  "و ه، ددد   ددد او  أل ح قددد ، يقددد   حمالددد ا
باألنسلنة وتل  وتصلهرهما فلي بعضلهما اللبعي لكلي ت لكل ملا نلدعوه  هتسحوع  عنادر مخحلفة من هذ
سلابقحين ملن حيلث الحزامهلا بنظلام فكلر  أكثلر دقلة ودلرامة  األنسلنحين الالفلسفية، ولكنها تحميز عن كلحا 

اا أددذأ 1"حقيقللة فيمللا يخلل  العللالم واإلنسللان واوالحميللز بالبحللث القلللأ والمحللوتر والمنه للي عللن تكمللا 
ح ةوددس  ر ةلطحددث نددل ةةق قدد  ة طتادد   مدد   ألةمدد  ة   دد   ؤةت ةوتدد ى ةل ة دد ت ا ددت س نةددر و  دد ا و ه،ددت لددس

هللذا النللوم ملن األنسللنة يركللز علللى  ":ي ة ددل حمالد ا حسي ددس ندل ة   دد   ةل ة دد    حد  ةأل  ،ةل قدس ألةل قددل ة   دتا
ليسلل   اإلنسللان مللن حيللث هللو عقللل مسللحقل مسللذول فللي حالللة تفاعللل مللع عقللول انسللانية أخللر ، ولكنهللا

ة تعلارض فلسلفة الحعلالي والمفارقلة، وإنملا تقدم نفسها على أنها فلسفة محايث الحي تحخجى الدين، فهي ال
ة األديلللان وتح لللاوز الحضلللاد بلللين المعرفلللة الدينيلللة المرتكلللزة عللللى نلللتقلللارب المسلللرلة الدينيلللة بمنه يلللة مقار 

ن حدل مبد  حما ةإل  د ا لد  ل  2"اإليمان  ير النقد  وبين المعرفة العلمية المنح ة عن  ريلأ العقلل المسلحقل
حمأل  ت طدم رادا  كلان س  و ؤألل  اس ةيد أ ؤةادس، أللذةادس حمألال  ةاد  حو تقل      يق لس أليتط  أ ول حم   ا ألحم     ات

ند ي  ةل  ود  ةلدي ندص نقل ي  ا ر وس غةس ةض    ول جه  ألول جه  حماداى نقدل وسد اك ألو دؤأل  ندل ةلق
  ات دد اغ ود  ةلددسيل ألا دد   ة دد    ال ا هد  نةددر حم دة   دد   ةل  اال حما حمألل يد  ةل قددل أ د  وددل و كةدق ،ح د   ةل دد  

 قسيدد  ر مددط ل نقة تهدد  ألحددس ةل  حا دد  ألةلاددمأددت حتدد أل  يدد ألة ةلكايقدد  ةلتقة سيدد  ر ةلت  وددل ودد  ة  ا دد  ةلسي  دد  ة 
 ددك  ةلق   دد  نةددر      دد  ةل قددل  ك     لتحسيددس   ددا  حمألغظهددا أددذة ةل قددل ة  ددتقل ر ةل ة دد   ة  دد ح   ةل مدد

 .ألةإلمي ا

 

 

 

                                                           
 880 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا  -1
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 :المرجعية الحرا ية اإلسالمية للنزعة اإلنسانية: المبحث الثاني

 (هل4ق: )اإلنسانية النزعةعوامل ظهور  -(1

الد ا حما ةةالدد  ةإل  د     ألةة أ اأد  مل يدد ع ودل ةل دس  ألا دد  أ د ك ااأ  د ت وهددست لظه اأد  ر اةددك حميداى 

 : ةل ق ط ةلت ل  ي ت ا ه  ر ةل ي  ول ن ا ةةن ا  ةإلمةو  ، 

 :العامل السياسي -(أ

اللوحللات الحيللة  إن":حدد  ة، أليدد أل ؤلددك  دد      ةاددا حمألجهدد  ر ةل رددا ةلطدد يهتيؤلددس حمالدد ا حما ةل يندد  ةإل 

منجقلة إيلران ت الحي سلاد والسياسيينالالذعة الحي دور بواسجحها بي ات العلماء والمثقفين ورجال الدين 

يرداة حمالد ا أ د   1"تكفي لوحدها في ال هادة على ظهور نزعة إنسية عربيلة هينالبوي والعراق تح  حكم

 .ه  ت ل ا  ت ،  ا م ك ةلسألل  ةلط ية ط  ق ة  حف ة    حما

نلملل  مللن خللالل دراسللة نللل  الفحللرة ظهللور عالقللم مللن العلمنللة  "ألر   ددك ةل دد  ق يندد ف حمالدد ا ح لددس 

ن  م ازديلاد أهميلة ة الخالفة من قبل األمراء البويهي  هيبال نينية أو البداقية، من أبرز هذه العالقم إةعا

الللللدور الللللذ  يلعبلللله العقللللل الفلسللللفي مللللن أجللللل ت للللاوز الصللللراعات المحكللللررة والحادلللللة بللللين الجواقللللي 

والملللذاه  والعقاقلللد والحرا لللات العرقيلللة الثقافيلللة، وملللن المعللللوم أن الخالفلللة تحمحلللع برمزانيلللة دينيلللة عاليلللة 

اا أددذأ ةل تدد  ح ددب 2".يعنللي السللير فللي  ريللأ العلمنللة لمذسسللة السلللجة العليللاين بهللا لبللويهواسللحخفا  ا

حمالدد ا لدد ا هلدد  حددسا   ددذ  ر ا دد م ةلسددؤألا ةل   مدد   حم ددسةك   ظدداة الا دد    ة اردد  ر ةة دد  لتسدد ل  ددب وددل 

ألةل يةأ ، مم  ج ةهد  ات،د ألة ةل ظدا    ط ة ف غم نا    اؤطاأ    ك ة اج    ةل ة     ة   ل   ةلق     نةر ةة  

                                                           
 .00ةإلمةوت حاةد  نة   ، ورسا م  ق، ص ن س حمال ا ةل  ا -1
 .70 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -2



 أركون عند اإلنسانية للنزعة الفلسفية المرجعيات                                       الفصل الثاني       

 36 

ةلسي  ددد  ة ذأط ددد  ة ا   ل ددد   ةلدددي نا تهددد  ةضة ددد  ةل ط مددد  ، ألةإلندددةد ودددل ح  ددد  ةل قدددل ةل ة ددد ت ل دددط ل إلةةلددد  

ةل  ةاق ةلكطق   ر ةجملت  ، أللذة ا ح س  ق    ةالادتةف ألةالنديةف   لت س يد  ة ذأط د  ألأدذة ود  حم ى اىل ة ط د ق 

 .   ر ةة    ةل   م  وطسحم ةل ة   

 :العامل االقحصاد  -(ب

لقددس أل ددف حمالدد ا ةةالدد  ةالحتردد  ي  ةلت، ايدد  ةلددي نا تهدد  ةةندد ا  ةل ا  دد  ةإلمددةو   ر ةلقدداا ةلاة دد  أ،ددا  

ازدهلارا اسلحثناقيا، إذ كلان الح لار  الرابلع اله لر  فالجبقة الحاجرة  هدت في القلرن"أليت،ةر ؤلك ر ح لس 

والمحللي   ون علللى الخجللو  الح اريللة البحريللة فللي الحللوض البحللر األبلليي المحوسلل المسلللمون يسلليجر 

الهند ، كما كانوا يسيجرون على الخجو  البرية في الصلحار  علن  ريلأ القوافلل، وأد  ذلل  كلله إللى 

فيهلللا الرحاللللة اإلنسلللانيون  بيلللات ال غرافيلللة العربيلللة الحلللي سللل لتلللراكم الثلللروات، ت لللهد عللللى ذلللل  األد

يقللة محنوعللة واسللعة عللن  للعوب أخللر  و قافللات وحضللارات بعيللدة جللدا عللن اإلسللالم العربللي معلومللات دق

لقددس حمنكدر حمالد ا حممه دد   1".اللذ  يظلل بللالجبع المركلز السياسلي والنمللوذ  اإلجبلار  لكللل مرجعيلة حضلارية

لةطدددب ة   يددد  ألة طدددا ةالحترددد  ي  مبددد    هددد  ةل ج ةةيددد  ةلت، ايددد  ر اسددد  ل ألةحددد  ةجملت  ددد ت ةإلمدددةو  ،   ل ينددد  

   دد   ةلا  أ دد  يكةددق ةل  دد ا ل قةددس لددذلك ةإل  دد ا ةلددذ  اتدد ة لددس ح ، ةإل  دد     اقتنددت  ن ودد  و  يدد  ا ددت س نة هدد

 .  تقطل   ظا  وت   ة  ألةل  ك  ح ار حما ي  ا أليطس  أليتكة  اىل ة

 :العامل االجحماعي -( 

وفلللللي الم لللللال "يؤلدددددس حمالددددد ا ر أدددددذة ةر  دددددب و   ددددد  ةل  ددددداةا ر  نددددد  ةجملت  ددددد ت ةإل  ددددد     اؤ يقددددد    

االجحمللاعي ن للد أن  بقللة الكحللاب أ  كحللاب اإلدارة والمثقفللين واألدبللاء المكللونين داخللل أنظمللة األدب 
                                                           

 .17حن  ا ايخ وق اا لأل ي ا ةلت ح سي ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -1
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فلي األوسلا  م أقوياء أو أ نياء، قلد قامل  بحعزيلز األ لر الحاسلم ألنسلنة علمانيلة والمدعومين من رعاة له

سلللل ل جيللللدا أن كللللل ات اهللللات الفكللللر وكللللل األ للللر االجحماعيللللة، كللللل المللللدونات العمرانيللللة وينبغللللي أن ن

        حم  حما طط  ددددد  ةل  دددداةا مددددد مها  1"الحضللللارية محلللللل االهحمللللام هنلللللا مرتبجللللة بالحضلللللارة العمرانيلللللة المدنيللللة

     هلددد  ةلدددسألا ةل  ددد    اسددد  ل  تددد  ةجت  ن ددد  اةح ددد  ودددل ةل خطددد ، وسن وددد  ودددل طددداف ةلكطقددد  ةل ط ةددد  ألةلا  ددد  لددد ا ر

حمود  ةلكطقد ت ةلسد ط   ودل حمأدل ة ايد ف ل،   ألغ د غ ة  دتقطيت،د ألة ةلاايد  ة  حكد  لة ةحد ا  د ينر  ة ا    دل 

 ق  دد  ألأددذة ي  ددك ةلددساج ت ة ت  ألادد   دد  ةلذأ  دد  ةلط  ددس  نددل ة اةلددي ةل  اة  دد   ط  ددس  لددل ةلط ددس نددل و دد مل ةل

 .ةل     ألةلذأ    ةلطسة   

  :العامل الثقافي -( 

ة  ة  د  ر ةل ردا ةل ةمد  ت،    ادسن   ة   د ندل ر ةللقس ل ا لة ة    ألةل ة   ةل        نةر ةاتة ه  

      انفحاحهلللا عللللى العللللوم الملللدعوة باألجنبيلللة "ؤ يقددد   ر أدددذة ةلردددس  حما ح ددد   ةةنددد ا  ةإلمدددةو   اةجددد  اىلا

وكللانوا داقمللا موجللودون بقللوة إلللى لهللذه العلللوم أو الدخيلللة بحسلل  اللغللة الكالسلليكية للفقهللاء المضللادين 

    يح لم مللن قبلل أسلبقية دو ماقيللة  للم جانل  الخل  األنسلني المنفللح  عللى العللوم األجنبيلة، هللذا االنفحلاح

 ةم  ت ح دث حما ةل ة د     ت ل ا ألة ح  ر ةل   ق ةل ايب ةإلمةوت ةلةل ة ةلت  ميتط  حما  2"أو الهوتية

ةإلغايق دددد  جدددد دت ةمددددت،    لدددداألة ةل رددددا ر ةلقدددداا ةلاة دددد  أ،ددددا ، ألح ج دددد ت مت  ددددس ر ة ألمدددد ط ةةندددد اي   

ة حقلا كانل  الفلسلفة ملن حيلث بنيحهلا ومقادلدها مالقملة لحلل  البي ل  "ل ل اةق ألاياةا، ألين ف حمال ا ح لس 

 .3"وتح اوب مع تجلعها، ولهذا السب  انح رت وانحصرت لفحرة من الزمن

                                                           
 .70ة      ألةإلمة  وسال ا اخيت  قس ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -1
 .810 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -2
 .777 ين  ةال     ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س  ،ورسا م  ق،ص: ن س ةال ا -3
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ال لللاحا كلللان عربيلللا  "يقظددد  ةلددد نت ر اةدددك ةل دددي  مددد مها ر اطدددت ة اج  ددد ت ةل ق   ددد  ة ختة ددد  ن هددد  اا

 إسلللالميامسللللما، منفححلللا عللللى ريلللاح الثقافلللات واألفكلللار امتيلللة ملللن بعيلللد، والحوحيلللد  أيضلللا كلللان عربيلللا، 

أددذة ودد  يؤلددس حما ةالجتهدد  ةت ةل  ايدد   1"، كللل عصللره اجحمللع فيلله .كللان كللل  لليء  للل ا...يونانيللا، إيرانيللا، 

 .حم ى اىل ي ألة ةال ق  و ت ةل   م   ألةلسي    ر ذةكألةل ق     ل ال  ت ة نةر ةل ص ةل ة  ت ألة  يب 

 :نماذ  األنسنة في العصر الذهبي اإلسالمي -(2

حمالددد ا اىل ةلددد اةد ؤلدددك حما ةجملت ددد  ةإلمدددةوت ة    دددا مل ات دددب لدددس ةل ا ددد  ةةق ق ددد   ت ددد تلمثددد  وسددداألن   ال

ث ةلدديةا ةإلمدةوت  يمدد خ وطحددث ال دس، اؤ مدد ر حمالدد ا اىل اند      دد    امد  ا دد ياأ ةلددذ  أد   دد وك ةة جدد 

ةددر ةل قددل ةإلمددةوت ةإل  دد ا نةددر لدد لة  األة أ ألاح دد د حمن دد هل  ةل  ايدد  ألةل قسيدد  ةلت  يايدد  ألا ددة ا حم دد ة ه  ن

 :   ةل   ؤج ةلي ةحتذى    حمال ا  ذلاة    ا ألول  

 :الحوحيد  -(أ

ةل ا    ر ةل را ةل ةم  ت، ا  ا  س حمالد ا ر ةل سيدس ودل وؤل  ادس  اوية لإل    *    ح  ا ةلت ح س ي ت  حم

، "والمذانسلللة اإلمحلللام"، "اإل لللارات اإللهيلللة"ةلدددي ا ددد ح  حنددد   ةإل  ددد ا ألات،ددد ألع وددد  مهددد   ةل ردددا، حممههددد  

 ."ساتبلمقاة"

                                                           
 .18ةل  ا ةإلمةوت  قس ألةجته  ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -1
أللس ر لمةة حمأل     ا، ل ا   ان  ر مج   ةل ة   ول . أ  حم   ح  ا ن س  ل ةل ط   ةلت ح س ، ة  األف   يب ح  ا ةلت ح س  :الحوحيد *

حم   : ةلر    ، أل  ة  ف ة    د ألحم يب ةل ةم   حم ظا  س خ  ةل ح ، ةلةا ، ةلس ا، ةل قس ألنة  ةل ة  نةر احم  ة  تيل ،   تس ي ح ت ةة   
 .80،88، ص ص 1811ط، /،  1ألة ؤة   ، ة  تط  ةل راي ،  مألت، ج ةإلوت  :  ح س ح  ا ةلت
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إحلللد  ال خصللليات الفكريلللة النلللادرة فلللي الحلللاري  اإلسلللالمي الحلللي "ألر أدددذة ةلردددس  جندددس حمالددد ا ي تددد أ 

       لت ح دددس  ح دددب حمالددد ا لددد ا ي ددد ر اىل ةلدددس     1"اإلنسلللانانحفضللل  و لللارت باسلللم اإلنسلللان وملللن أجلللل 

 .نل ةإل   ا ألةحية  و أ تس ألل    تس

اؤ حدد أل   1"العلللم بالعمللل والعملل بللالعلم "أليند ف حمالدد ا ةإللد       ددا ةلت ح دس  حدد  ة حم دس ططددق لد  ا 

 د  حدحي حيقدق ةإل  د ا و   تدس ة او حد   د  مد  ا ة ةا ةلت  م ةل ظا       ام  ةل ةلت ح س  ا   ل ة       سحا 

         اإلنسللللان أ للللكل علللللى اإلنسللللان، بمعنلللللى "ة  جدددد  ةت اىل ج  ددددب ؤلددددك ي ةددددل ةلت ح ددددس  وق لتددددس ةلسدددددهم 

      ألينددد ف حمالددد ا7" أن اإلنسلللان أدلللب  م لللكلة بالنسلللبة لنلللا، كيلللي نفهمللله ونحللللل تصلللرفاته ونلللدرد بواعثللله

وكيي يمكن أن نصال  اإلنسان مع نفسه بجريقة علمية ملموسة، أقصلد بجريقلة "ر ط    ةمتس  يل راا 

    كمللا وتح سللد فللي نجللام اقحصللاد  أيضللا فيلله  لليء . الواقللعتح سللد فللي نظللام أخالقللي معللا  علللى أرض 

مللن العدالللة والمسللاواة فللي الفللرب والحظللون، هللذه هللي األنسللنة والنزعللة اإلنسللانية الحقيقيللة والفلسللفة 

ألنةدر أدذة ة مد    دسا ةلت ح دس  7"القاقمة على اإلنسان واححرام اإلنسان واعحباره أ لى  يء في الوجود

      ةالحتردد  ي   حمألةالجت  ن دد   ت حق حهدد  ة م مدد   مدد ةدةل   قدد  لةسخردد   ةإل  دد     ألاطددمدد ر اىل  هدد  ةلط ةنددث 

 .  ألى   ه  ةل    مج    ألؤلك لت ل س ا       ةإل   ا ر أذة ةل ج  تحمأل ةل   م   ألا أ  اىل ح    ي

ر ةل ق  ددد  ةل ا  ددد  ةإلمدددةو   ح دددب  ألر ةل ددد  ق ؤةادددس  دددسا وق لددد  ةلت ح دددس  أدددذأ ةلدددي  لددد ا و ددد مل ة   ددد  
__________________ 

 .12 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب ج ل و   يس ألةلت ح س ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا-1

 .172، ص ، ورسا م  ق قس ألةجته   ةإلمةوتةل  ا : ل احم س ن -1

 .17ص م  ق، رسا،وحن  ا ايخ وق اا لأل ي ا ةلت ح سي : ن س حمال ا-7

 .172 ص، ورسا م  ق،  قس ألةجته   ةإلمةوتةل  ا : ال احم س ن-7
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    جعلل  كلل ملا لديله محمركلزا حلول اإلنسلان كحاباتله، تملرده الفكلر  ونقلده القلا ع وذلل  دون "حمال ا 
ةلسي  دد   و ددب ؤلدك حما ةلت ح دس  لدد ا وت دا ة نةدر ةلت  ددم ةر ودس ألةال اةحد ت1"أن يحخللى علن بعللده الروحلي

اق ددس ةإل  دد ا،  ألا ةلتخةددت نددل نق ساددس ةلسي  دد  ة   تحدد  ألأددذة ودد  ي  ددك ةأت  ودد ت ةلت ح ددس    ر  ددب ةلددي 
  د   ةلت ح دس  ا  دل ر مدطط   د اةيل ألجدس   ه د  لد ت  ودل  د  اس ألنة س يطسأل حما ةمتةه   حمالد ا حم .ةإل   ين

 :ةلسخر   مه 

 . قل حمأل ةل  ا ين  ةلت ا  ةل  ا  حم  ا ض لل ح ا حمأل الاةأ مي ا  نةر ةل .1

 1ا ض لل  رل حمأل ة  ر      ةل  ا ألةل ة ك حمأل    ةل  ل ةل  ا  ألة   ا ة اةحت .1

حم  حما ةلت ح س  تا  نةر ةل    ةل   س ر نراأ ل   أ  ةة   و دس حمالد ا   ةمهد  يهدسف اىل اامد خ  
ألةإل اةحددد ت   ددد ا ودددل ة اج  ددد ت ةل ينددد  ةل قة  ددد  ةل  ة ددد    نتط اأددد  جددد أا لأل  ددد   ألواج  ددد  و ا  ددد  حتددداا ةإل

 .ةلسي    ألةل  اي  ألؤلك لة ه غ مب،ت   ر  ةإلمةو  

 : مسكويه -(ب

   ر ةل ردا ةلدذأأل ةإلمدةوت ند  ةإل  د  اند    حداةد  حمحدس حمأد  ن  لقد  ةل ي  لقس  ذ  ن دس حمالد ا جهدسأ ر
. "الحكملة الخاللدة"أل "األملمت لارب " "كحهلذي  األخلالق "ألأ  و   يس ألؤلك   لاج   اىل حمأ  لتطس  حمال
تحريريللللة  Humanisme نسللللاويةأقللللد امحللللل  نزعللللة "يسددددم حمالدددد ا ر أددددذة ة  ددددت ى حما و دددد  يس  اؤ

ات للاه الموةللوعات المبحو للة فللي الللدين واالجحمللام الب للر  : لبيراليللة إذا دلل  القللولسللمات ا للحمل  
  بللل  للاركهم فيلله ححللى المحكلمللون بمللا  سللفةعلللى الفال ه يللة وهللي منه يللة عقالنيللة لللم تقحصللروات للاه المن

يدداى حمالدد ا حما ةلق  دد  ةل  ايدد    دد  يس ا  ددل ر مل ددس ر خمتةددف ة  ة دد   ةلددي نددص  3 "فللي ذللل  األ للاعرة
 ةإل       ةل  ا   مب  ؤلك ة  ه،   ةل قة    ةلسح ق ، ألأذة ل ا  ت ،  ةحت  لس ألة  ت حس نةر حق  ةلذةت 
 

__________________ 
 .70ةال     ألةالمة  وسال ا اخيت  قس ،ورسا م  ق،ص: ةال ا ن س-1
 .178، ص ، ورسا م  ق قس ألةجته   ةإلمةوتةل  ا : ل احم س ن -1 
ن دس حمالد ا ةلط حدث ألةإل  د ا، حةقد   ة ر  ا ةإلمةو   ر  اةم ت ن س حمال ا، ة ساأل  ألطاة ق ةلت  ول ألةل ت  ج   ل لتد ع: ا  ةا ةل  س-7

 .17، ص1811، 1 ق ل    ظ ه  والي  اةم ت ةل حس  ةل ا   ،  مألت، ط
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 .ألر  ق ةل ق   ت ألةةن اةت ة ااى ا    ةةن ا  ةل       

    بمعنللى أنلله كللان يعحبللر ( هيومللانيزم) إنسللانيةفقللد كللان فكللره يححللو  بالفعللل نزعللة ":ل دد  أليؤلددس حمالدد ا حدد  ة

العملود  واألفقلي، وبلالحوتر نفسله والكثافلة  عللى هلذه األرض فلي بعديله هأن على اإلنسان أن يحقأ نفس

يسن  و د  يس ةإل  د ا ر أدذأ ةل طد ا   1("بمعنى أن عليه أن يحقأ ذاته ككاقن روحي وكاقن ماد )نفسها 

 .   س ححي حيقق ؤةاس ر أذة ةل ج   نة س   ر       ن  ةس ةلاألح     ألةر       لطة غ ةل      ةلت و 

     ألل ددد  يدددذلا حمالددد ا حما و ددد  يس لددد ا وة ددد     طددد  ل ةل ة ددد    ألة اةح ددد  ةلدددي ادددؤ ا نةدددر مدددة ك ةإل  ددد ا 

مللن  ن مسللكويه كللان ميللاال للفلسللفة أكثللرذللل  أل"ر ح  اددس ةل  و دد ، اؤ يقدد   حمالدد ا ر اندد  أددذة ةلكدداة 

الت وتفللاعالت بينلله  يرهللا، لكنلله لللم يكحلل  أو يحفلسللي ب للكل ت ريللد  فللي الفللرا  بللل كانلل   مللة تبللاد

وبين كحاب  خرين في م ال األدب، الفلسفة وفي الم ال الصوفي وكحبه ملي ة بحس الواقعية فلي النظلر 

والميلللل للمالحظلللة العيانيلللة وحللل  الححقلللأ ملللن األ لللياء علللن  ريلللأ الح ريللل  والبرهلللان، وإدانلللة الرذاقلللل 

 .2"ق  الفكر الحقليد وهي خصاق  تخحلي عن خصا ،ذل  الزمان ا والنواقي ال اقعة في أن

ند د ةلت،ايدس ألا د  ج دسأ  نةدر   لدس ةل ة د    مل اطقدر ح   د  ر  اا م ل ام  ل و   يس أللتطس ا    حمن

ا أ اددددس ة اددددم  حم  لتددددب   ددددطدددد ة ر خمتةددددف ةجملدددد الت مل ددددث ةاةلددددذيل لتحماغ ةل ةحدددد  ألا  حةددددا اىل و   ددددايس 

 ك   هددد  ةل قدددس  أل  لتحة دددل ةلددد ةح ت لأللددد  د، اؤ ال مددد   لإلميددد ا   ر ة دددب ة مدددك اي  ألةإل ي ل ج ددد   و ددد  يس

أدذأ ةلك   أد ت  اؤ نتد ،  نن  ةخا ودك ةل قدل ألةل ق  سي  ةلسي    ةلي ل  ا م  س  ر ةل  ا ةلتقة س    

 .ا ةإل   ا ي م ر و حر ةةق ق مب   ا نقةت، ألنة س   ل قة    ةلي ااب    و   يس ي ل   

                                                           
ةل ين  ةإل       ر ةل  ا ةل ايب،  اةم ت ر ةل ين  ةإل       ر ةل  ا ةل ايب ةل م ا، والي ةلق أا ،  اةم ت حق ق ةإل   ا، : ن طف حممحس -1

 .107، ص 1222 ةط، 
 .ة اج     س،ةلر ح     ه  -2
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ل دددد  حمألىل و دددد  يس ةالأت دددد      سدددد لل ة اةح دددد  ألةل   مدددد    قددددس ن ددددل و دددد  يس مل ددددب حمالدددد ا نةددددر 

مداأ  ةلدسيت حم  حتايدا ة ادةق ودل حم 1" تخلي  األخالق من قيدها الديني المحافيزيقي ليلحقهلا باإلنسلان"

 ت حدد  وااطكدد    ل دد  ق ةإل  دد ين ألوددسى  هدد  أددذة ةإل  دد ا و ة ت دد يل ألوددل لدد ةه  ة ا   ألل ددت ألج ةهدد   ندد دة

لقللد حررتنللي قللراءة مسللكويه والحوحيللد  مللن العقليللة الدو ماقيللة الضلليقة هللذه  "يقدد   حمالدد ا . لذةاددس ألألةح ددس

 2".العقلية ال تزال مسيجرة علينا لألسي ححى اليوم

 يس لق  وه دد  نةدددر ةلت  ددم ةل ة ددد ت  دد ال ا ي دددت نةددر أدددذأ ةلةحظدد  ةلت اخي ددد  ةلددي و ةهددد  ةلت ح ددس  ألو ددد 

ةلدددد ةح ت ألانكدددد د ةالنتطدددد ا لإل  دددد ا ألحايتددددس ةلسي  دددد  ألةل  ايدددد  أليددددسن  اىل اطددددت و ددددل أددددذأ ةلقدددد   ر ةجملت  دددد ت 

 .ةإلمةو   ة    ا  إلااةجه  ول حمةوته  ةلي ط   حموسأ 

 :ابن سينا -(3

  ؤجددد  ل ةمددد   ةل رددددا حميددددس ودددل ا جه ادددس ةل  ايددد  ألةنتطدددد اأ ال ي  ا ددد  ؤلدددا اددد  ا حمالدددد ا  ددد  ل مددد    ر ةل س

ةل ةمدد  ت، اؤ يؤلددس حمالدد ا حما ة ددل مدد    ضددص ر جددل وؤل  اددس ة  دد اف ألةالي أدد ت ةل  ايدد  ةل دد  ق ، ل ددل 

 ألا ةلتق ددس  دد   سدد ل حددار ا دداةا  ألا دد  حمندد      دأدد  ألحماددذ ودد  ة  دد،  و هدد  ودد  ا  ددمأ  دد ل ظا ةل قةددت حم  

 . طا  جسيس  ر ةل  ا ةإلمةوتة   د نة ه  

ألر   ك ةل   ق  قس الحظ حمال ا ر لخر   ة ل م    وةوا  ة     ألةنس    يند  ة  د     جسيدس  يقد   

النضلال الم للروم الللذ  يقلوم بلله العقلل مللن أجللل اسلحقالليحه الذاتيللة، وهللي  " د   ة ددل مد    اقددا حم ا حمالد ا حم

حيلللا ملللن أجلللل البحلللث علللن المعنلللى، وهلللي تعحلللر  أخيلللرا بحلللأ تعحلللر  بالرمزانيلللة الدينيلللة بصلللفحها بعلللدا رو 

                                                           
 .87واج  م  ق، ص: ورك ر لح ل -1
 .778قل ةلسيت، ل ف   ه  ةإلمة  ةل   ، ورسا م  ق، ص  حن ي  ر  قس ةل: ن س حمال ا -2
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كل هلذه األ لياء كانل  ت لحمل عليهلا . اإلنسان في موادلة البحث العلمي القاقم على الح ري  والعيان

عللى هي لة بلذور كامنلة وقابللة للحفلح  إذا ملا لقيل  أرةلا خصلبة فلسفة ابن سينا أو نزعحه اإلنسانية وذلل  

ااا ي نةدر ةد  حمم مد   لة قدل أدت ل  دس نقدل و دتقل يدا ض ةضند      * ة ل م     اا حم   1"وجوا مالقما

مةك  ل  ا، ي   ل مبط   س ةل قسي  ةلسي    حمأل ةل ة     اةج   ةل  ا ألةلقدطض نةدر و    دس، ألأدذة يقتندت و  اد  

 ا  ةل ا  دد  ةةندد  أل  ألوددسى  هدد  ألألنددت ة  ددة   هلددذة ةل  ددا ل ددت ا ددت   األة  دداحطدد  حيتنددل أددذة ةل  ددا ةإل

 .لةه   ةإلمةو  

ا ةندديةف حمالدد ا   ة أدد ا ةلت دد ا ةإل  دد ين ر ةلقدداا ةلاة دد  أ،ددا ، غا ددس أل ددل ةل  ددا ةإلمددةوت ة    ددا ا

 .  إل سة  ألةةك ةل قس  ةل قةينة     مب   س ةل ةم  ت ةلذأأل 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .18 ين  ة      ر ةل  ا ةل ايب، ورسا م  ق، ص : ن س حمال ا -1
.  208 -أد 708م   (   ل ت ا ح ل  ألة حم) م    أللس ر حاي  و اى ر أ  حم   نةت ةة    ل نطس ة   ل ةة ل  ل نةت  ل :ابن سينا* 

ةالمتس اةت ألةلت  ط ه ت، ةلس  د، :  ، وؤل  اس1870 -أد 780ةلتها   لكب ألةل ة    ألةلتال    ، ناف   م  ةلس خ ةلا  ك ا ر ر مهسةا 
 .12، ص 1811ط، /ن  ا،   –ي ، ة ا ا ة  ،  ةل ة  ت،  ةا حمم و  لة سا ألةلت ة : ورك ر ح  ط : ةل ،   ، ة ظا
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 اإلنسانيةللنزعة المرجعية الغربية : المبحث الثالث

ة   دد   ر ةل  ددا ةل ددايب ةلددي  ددسحمت طة  هدد  ودد  نرددا ةل هندد  ر ةلقدداا ةل دد    نسددا ال لددك حما حالدد  

ة  ة   ألةوتسة أ  اىل نرا ةلت د يا ود   د  ةلقدا   ةل د    نسدا ألةل د ول نسدا ود ة  ، حم دات أدت ة اداى ر 

. نةددر ر ةل جدد    ددا ن ددس حمالدد ا، ح ددث ةنت ددق و ددل ألحدد   ةل هندد  ة ألاأل  دد  ةلددي ا دد     إل  دد ا اىل  اجدد  حم

أدددذة وددد  لدددا  ال ط ددد ا حددد ةا حنددد ا  جسيدددس ن دددس حمالددد ا حددد    نةدددر ةلت ددد اف  ددد  ةلت ددد يا ةإلمدددةوت ألةلت ددد يا 

 .ة ألاأليب

 :عصر النهضة -(1

ت  لطددسيل لة ظددا  ةلةأ ا د  ةلددي  دد  ا   ةل هندد  ة ألاأل  د  ظهدد ا حالدد    ايد  أددت ةةالدد  ةإل  د     لقدس نا ددا

ةإل  دد ا نةددر أدد و  ةل جدد   ل ؤمددك أددذة ةلت دد ا ةإل  دد ين اايدد  جسيددس   اةددل دد ا ةإل  دد ا   مدد  ةلددسيل ألج 

 .   ا حايتس ر ةل  ا ألةإلمي اول ح    ةإل   ا ألا يف  سان تس ر أذأ ةة    ألوسى ا ةت 

 :أذة ة  ت ى اتحس  ن ةول ةةال  ةإل     ر نرا ةل هن  ح ب حمال ا نةر و  يةت ألر

أن اإلنسلان هلو مقيلا  كلل  ليء وهلو مركلز الكلون  "ألةإل  د    ا  ةل هند ي القس ةنتقس ةل ةم    .1

 1"وهو المخلوق المحميز المدعو إلى ت سليد إرادة او عللى األرض وذلل  بفضلل العقلل والنعملة اإللهيلة

 . ؤا  ةأت  و ر  ألي ةس و لك ل ل حق ق  أذأ ةل ة    ةل هن ي  ةإل     ان  ةإل   ا راا 

و  ا د  ةلت ردب ةلدسيت ألةلطحدث ندل ارد اةت أل ظايد ت جسيدس  حمحداع اىل  يض ةلتر ا ةل   دت أل اق .1

 .ةل قل ألو ،يةاس ةل ة    ةةق ق  ل إلل      مه  

                                                           
 . 10، ص1887، 1 مألت، ط،ة   ةلت  يا ة ألاأليب،  ةا ةلكاىل وسال :   حلأ ل   -1
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، 1777ندد     للوتينبر ةلتقددس  ةلتقددت ةلددذ  لددهساس حمألاأل دد  ال مدد   ، ةاددية  ة كط دد  وددل حطددل ة  دد ين  .7

ح دث ةمدتك   لد  ا   دخ ندس  أل دم ودل لتدب ةإلجن دل  للو رم أ   س ل لطم ر جن ة حال  ةإل دةة  ين ود  

ألحم طا  سو     واةج   حماك د ةل قة   ةلسألغ      ةل   د   ةلرد  ا   ألحم طحا ر وت  أل  مج   ططق ت ةجملت  

نل ةل ه  ، ألر أذة ةل د  ق جندس لد  ا يدا ض   دا  ألمد ط  ةل    د  حمأل اجد   ةلدسيل  د  ة  ألةإل  د ا، ألج دل 

 .   ا وط لا  ات،ةر ول اة  حاي  ا أليةس لة ر ص ة قسم نةح  ة    إل

        إل  ددددد ا ة ألاأليب ال ي ددددداف ةالمت دددددة  حمأل ةلتقددددد نك ندددددل حم ةد ألةجط ادددددس  ةل ينددددد  ةلت  ال ددددد  ةلسدددددسيس   .7

ر أددذأ ةة دد  ، ألال ي دداف ةل ظددا  ةلتسدد او   ةلددي ي قطهدد  ةل سددل، ألا دد  لدد ا حيظددر   ل دد     ةل ظ ددر ر حسااددس 

 . ةل  مل ألاااةجس ول ةلظة  ت اىل ةل  انةر اام

 :ألول    حمأ  األة  ةل هن  ة ألاأل    ةإل       ةلذ  جنس لس  سى ر   ا حمال ا  ذلا

 : وتيه

نية هلي ذلل  ال هللد النزعلة اإلنسلا "ندل ةل يند  ةإل  د      ق لدس  " وتيله"لقدس ند  ةل  ادب ة  د ين ةلسدهم 

ألنة س   ل ين  ةإل       ول و ظد ا  1"إلى أروم ديغة للوجود الب ر ل من أجل الحودل المحوادل والمبذو 

غ ا ددس أددت اةددك ةلاايدد  ةل ةمدد   ةلددي ا ددي  اىل ا   دد  ةلكط  دد  ةإل  دد     وددل خمتةددف ج ة طهدد  لتحق ددق ة  ددل ة نةددر 

 .لة     ةإل   ين

         إن الحقللللد العنصللللر  ":س يقدددد     هدددد ر وقسودددد  حمحددددس لتطدددد "لغوتيلللله"ل دددد  ي تسددددهس حمالدددد ا   طدددد ا  اة  دددد  

 جات الدنيا من الثقافة، ولكن ينبغي ن ده داقما قويا وعنيفا في الدر  أو القومي  يء  ري  فعال، فنحن

__________________ 
 .00، واج  م  ق، ص    حلأ ل   -1
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سلعادات األملم األخلر  ومصلاقبها ب رعفلة فلوق القوميلات المحعصلبة حيلث ن لالعلم بوجود درجة ملن الثقا

ي دت  1"سعاداتنا ومصاقبنا، هذه الدرجة العليا من الثقافلة والفكلر تحناسل  فعلال ملع  بيعحلي النفسليةوكرنها 

يمثلل  إنله ‼كلم هلو جميلل كلالم  وتيله هلذا  ":  وت د ة حد  ة ا  د    حمال ا نةدر نطد ا  غ ا دس ةلدي حت دل حم  د  ة 

كللون إنسللاني النزعللة إذا مللا تعا فلل  حم قرأتلله فللي حيللاتي، فرنللا ال يمكللن أنأجمللل تعريللي للنزعللة اإلنسللانية 

وإنما ينبغي أن أتعلا ي ملع  الم اإلنسلان فلي كلل مكلان، وأيلا يكلن ي حفق  مع أبناء جنسي وديني و اقف

اا أددذة ةلكدداة ةلددذ  حم ىل  ددس حمالدد ا يدد حت   نددج ةل قددل ة ألاأليب ر   دد د  ظدد    2" دينلله أو قوميحلله أو مذهبلله

ناا ول لل حم  ة  ةلنا  ل ألةل ظا  ةلسأل    ةل  راي  لآلاا نةر ةاتةف ناحدس، ح و تدس حمأل  ي دس ألةلدسن    ا   ين

اىل ةلت  ي  ةل ة ت ألةال  ت ة نةر ةخاا     ل  ةلكط    ةلطساي  اقتنت وس ال  ةل    ر مهد وه  ألوسد لةه  

أدذأ ة ق لد  ا دا   "الكلل لكل في درام ةلدألخيه اإلنسان وا اإلنسان ذق  "هوبز ن ك و  اقاأ وق ل  

 .لة ين  ةل حس   ةإل       ألوطسحم ة       حمو  وق ل  غ ا س اس   األة ةإل         ل و  حت ةس ةل ة   ول و ب

 :عصر الحنوير -(1

  ألج ةدا ةجملت  د ت ة ألاأل  د  ادسال ر واحةد  10أل 10أ  اةك ةةال  ةل ة     ةلي ةة أدات ر ةلقدا   

جسيدددس  ودددل ا اخيهددد    دددسو  لدددهست حمحدددسةا و مددد ألي  ألحددداألع  ي  ددد   و يددد  ممددد  حم ى اىل ةل ردددل  ددد  ةلت  دددم 

 :ةل ة  ت ألةلةأ ع لةحس ول أذأ ةلراةن ت، ألمي ل حتسيس ة ةوا ة م م   ل را ةلت  يا ول اة 

 .    ةجملت     ي أ ةلت   ك ألةإل سة  ألةجملس ر أذة ةل  مل .1

لةقدددد   نة دددد ين ةلكدددد    مل ددددث ي ظددددا اىل ةل دددد مل نةددددر حم ددددس  تدددد ج ا  نة دددد ت ةإل  دددد ا اطددددت و  دددد ا جسيددددس  .1

 .ألن ألالاس ألي ا س
                                                           

 70حن  ا ايخ وق اا لأل ي ا ةلت ح سي ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -1
 .ةلر ح     ه : ة رسا    س -2
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       ةإل  ددد ا رددد   أدددذة ةلت ةددد   ةلدددس     ةلدددذ  خيدددسةلت ل دددس نةدددر  ددداألا  ةلت ةددد   ألوالييتدددس، ألةلت ةددد   ة ق .7

ل دددةك  ةلسي  ددد  ألةل   مددد   مب دددب ةلتحددداا ودددل ة 1.ة  ددد حت    دددك وددد  ي ددد ر لت  ي دددس ةلةأددد ت ر أدددذأ ةة ددد  

أل ندد   ةإل  دد ا اىل ةإلميدد ا   قةددس ر ةل  دد   اىل ة  ا دد  ألةة دد  ةلددذةع نةددر ة ودد ا، ألاطددةق ةل  دد ا لددس ل  ،ددا 

 .ط حتس ةل ة    ألةل  ة  

ةتحداا ودل ة ألأد   ألة خد ألف ةل  لقد    قدل ل     ةل قل ةل قس  ةل قةين ر وق  ل ةل قدل ةلدسألغ   ت  .7

 .ةإل   ا

ل ة   دددد   ةلاا  دددد  ة ألاأل  دددد  وت  ةدددد  ر ةةايدددد ، ةلسميقاةط دددد  ألحقدددد ق اامددد د حدددد   وددددل لدددد    ةإلنددددةد ودددد .7

 .ةإل   ا

أذة و  ج ل حمال ا يت  ا   ل  ا ة ألاأليب ألي ت دق حد  ه  ةلت  يايد  ةلدي ا كدت ح  د  لإل  د ا ر أدذة ةل جد  ، 

 :ةل  اي  جنسا ا جه اس يا  ةلذيل ةمتةه  حمال  ألل ل حمأ  األة  ةل  ا ةإل   أل  ةلت   

 :إيمانويل كان 

يد  ؤةادس ،  ،دل اك   ادس   هد   ند    داحي  ر دل ةإل  د ا والي ي ت  امي   يل لد  ا   ة د ف ةإل  د ا   وت د ة

ح د  لإل  د ا جه اس ةلي  يد  ة اةجنس ا  ا حمال ا     ا ر ا  .     س ل     ن حة و تقة ر حاةاةاس   ل حاي 

       ل ددددل ةل ة ددددد   ةل   مدددد   ةةسي ددددد  ةلدددددي حم ت  ة الييددددد  دددد يا ة ألاأليب ألة اج  ددددد   ةمددددد   ةلت ة دددداة دددد اة، اؤ ي تددددد أ 

  اةق ةل    ددد ، يقددد   لددد  ا نةدددر ل ددد ا  ددد ألةالأت ددد  اىل اامددد خ حقددد ق ةإل  ددد ا ألا مددد ك ة وددد  ة تحدددس  

امخللرون ات اهلل ، تصللر  ات للاه  تصللر  ات للاه امخللرين بالجريقللة الحللي تحلل  أن يحصللر  بهللا": حمالدد ا

كملا ت لاء، تصلر  ات اهله ككلاقن امخر داقما وكرنه  اية بحد ذاته ال وسيلة وال رجل كرسي تحالع  بله  

                                                           
 .881، ص1880، 1ألةلقارا ةل امي،  ةا ة ل حي ، ةلاي غ، ط حممحس ا ايك ةلك  ا، ةل ة     ا -1
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لللله كرامحللله أو ك لللخ  ب لللر  يسلللححأ االححلللرام، تصلللر  فلللي سللللوك  اليلللومي بجريقلللة ت علللل ملللن هلللذا 

 رية كلها من خالل  ومن خالل امخلر  الحصر  وكرنه قانون كوني ينجبأ على ال ميع، وكرن  تعامل الب

 1".ك خ  ي كل  اية بحد ذاته ال وسيلة

ةلددذ  ي ددة س ةإل  دد ا ال  ددس حما يرددةا  ا ي دد ا وطددسحم ن ودد  يقرددس لدد  ا أ دد  حما وطددسحم ةل ددة ك ة اةحددت 

 ل ددل ةل ددد  ،      دد   ةإل  ددد     ال ا دد ا ادددم  اال اؤة ل  ددا  ددد  ا  نددل   ددد  ط طدد  يددد أ ةخاددايل أللددد ك  ا ددد 

 .حتق ق ورةح       ، ألا   ا  ي  ةل ةجب ول حمجل ةل ةجب ال غم

ل دد  ي دديف حمالدد ا  سحددسى و ت ددط ت ةل  ددا ةلت دد يا  ةةددسيث لددسى لدد  ا، ألأددت  ظايدد  حقدد ق ةإل  دد ا 

ة ت  ةدد  ر حددق ةةايددد  ألةل اةودد  ةإل  دد     ألةلدددس    ن هدد   دددس حم  ا  ددف حمأل ةمددتطسة ، اىل ج  دددب ؤلددك يدددسن   

 .ةةق ق ةل      حم  ةالااق د اىل و ت ى ةةق ق ةل  و  لةطساي  لتحق ق ةل ة  ةلسة  ل  ا اىل ا   ل 

 

 

 

 

                                                           
 .87حن  ا ايخ وق اا لأل ي ا ةلت ح سي ، ورسا م  ق، ص: ن س حمال ا -1
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 دةالخال

        ق مي   دددد  ةلقدددد    دددد ا حمالدددد ا ة تددددسحم وسدددداألنس ةل ة ددددت ر ةلت ظددددم لة يندددد  ةإل  دددد    ةمددددتقاةد ودددد  مددددطر  دددد د 

ةلدديةا ةل  ددا ،  قرددس أ دد  ةلدديةا ةإلمددةوت ر ةلقدداا ةلاة دد  ةهل،ددا  اددة  ا أدد  اىل و سدد أ  ة أل  ألأدد   وددل

ألةلددديةا ةلادددايب ر نردددا ةل هنددد  ر ةلقددداا ةل ددد    نسدددا وددد ة   ألةوتدددسة أ اىل نردددا ةلت ددد يا وددد   ددد  ةلقدددا   

     ظدددا  حمالددد ا لةددد اةد  ددد ع ة   دددتألةمدددت ك ق و    ادددس ألو ك  ادددس اال حما  . ةل ددد    نسدددا ألةل ددد ول نسدددا وددد ة  

ال ا ت ةال    د نة س ألةميج   وط   دس ملدذة مأ ، ألا د  ةنت دس نةدر رل د ت و ه، د  اقد   نةدر ةلت   دك ألةل قدس 

  ددد ألي  ا  يايددد  ا دددتحق ةالنددديةف، يطدددت ودددل اةهلددد  حم ت  ددد ؤج  ة ددد    أل ي دددتألانددد    يسيدددسأ ألةل هددد غ  دددس حم  

 . تسةل قل ةإلمةوت ة    ا حسة
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 : تمهيد

اعيئر دديع ععلسدد الفكمظدداعامي دداعالدداعوم  دديع للقددتعرضددمدعأرددتعللمددءلعلارندديةلاعالةقتظدداعاقدديا ع  ددماعلاق دديظيع
،ع  دء عذد اعاألةدا عا قندلع هاقدءاع دحعالودي تصع اىل هندصع  ع دةفصعالني اعاإلسال ياعلنيريع شم عهعاأل نةا

 الهشددكيفعفيدده،عمردديعاارددءاع يأل ددءلياع ععاإلسددال ف ةدديمع ددحعظددمشعللع شددم عهعرددم عاسهشددمادمع دديةعفقدد عمددت ع
اىل دم عع قي لعذلفعجنتع حعراق عللاةاع دملذيعدماة ع قتظاع ة جياع اعهربع شم عهعذ اع شم عع دتايمع ي هيديكعمء ده

ع.اىلركحع حعاألك اعالاع يرتعره و عفي يعاجملهرضيتعاإلسال يا

 لذي دديتعالفانددفاعاإل نددي ياعالكء يدداعالدداعظددتعءع لي دديعللمددءلعالدداع ددحع دد  يع ددتظ عاجملهردد عقعواددءلعافددي عايددهعره
ا ددما ع قددءقعاإل ندديلعاإلسددال معاىلهرتادداع عرضاظدداعالقدديلعالكء يدداعالضيىليدداع الدداعرددها نع عالهة دداعلاضارةدداع  ددريلع

ع. ذ اعلحعظه ر ع الع ءاسطاعاإلويلعالنييسمعالتميقماوم

ءلع حعةال ع شم عهعاأل نةاعفهحعافيقع لذي يتع تظت علاهفكاعلرلعالهجيذبع الهةيفمعال يعفكيفعاسهطيععللم
 ا طت ع هع عالويئاعالفكمظا؟ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع

ع
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عاأل نةاعاأللمء ياع ع ياالعالةقتع:المبحث األول

عةتعالوحد ع ع يتيديتعاىلشدم ععاأللمدءاع عالتلاسديتعالضاريداع األميامييداعاسدهءدفه عجاداع دحع   ديتعالة دمع
كددميعلددتشعللمددءلع ددصع ءدددفع ضدديلدع  ندده جةيع فكددماعاىله دديل اع عمهي دديتع ضددحعالوددي تصع رقيددير لعلارءددد عالف

ع. صع ءدفع ؤظتعلهع حع  اعلةمش حع  اع ع

 تصعمحادداع ددتع ءادددفعللمددءلعالهةءظمظدداع اعهددربتع شددم عهعالفكددميع ددماعروضيدداعفقددتع ددةتعةطي دديتع ضددحعالوددي
عكـا  ححووحـا"ال يعظدمشعللعللمدءلعمديلعريلدديع ع ضيددلعالفكدمعاأل ل  ،ع يد ع"عي الميالدزك"لاغمبع حع ية لع

ية  ــي بــالمىنا البربــي الــى  مىهــا لمفهــوإل النيةــة اانســانية وهــو المىنــا الــى  مــدا   ةــن المركيمــة اانســان
مبضد عللعع1"عالدمنيـة الالهوتية ومحاول إحالل حركيمة اانسا  بدل حركيمة الالهـوت وو الىقيـد عحقابل المركيمة

الوي دد عالفم نددمعاىلضي ددم،عع" يل غوشــي ســحار "الحعطاىلضدد عاإل نددياعلاغددمبع   دع ودد تع تظء يداعلع ددد ع ددتءعللمد
مدديلع ددتظةيعلاغددمبع عالفكددمع اىلضمفددا،عمردديعظؤمددتعللعللمددءلع ددصعظهحددتألععددحعالهجاددمعا قيقددمعل  نددةاع عععفدد لمءل

ألنســنة والىنمنــة ةنــد الــربب بــين ا" النددييقعاإلسددال معالكالسدديكمعظاحددلعل دديعوتددلعفددم ع ددا عع ددءعالضارةدداعف دد اع
احترازا، و ي حثل هىه الحالة توو  الىنمنة بمنيلة الىقيد  لألنسنة بشـول   مموـن و شووا ت وركو  مضيف 

للع" زكـي المـيالد " عذ اعالنييقعظاحدل 2".الوصول إلا األنسنة بدو  الىنمنة وهىه هي اامدمولوجيا بتماحها
لددءعاسددها لعالةاعدداععةددا،ع ذودد عددربعا ددنعاأل نددةاع يلضارعللمددءلع ددد علسدداعاإلظددتظءلء ييعلرددلعأي لهددهعالفددمالع ة دديع ذلددف

األ ندةاعةاعداعافيلمؤظداعاأللمء يداعل " هشـاإل جىـيب"ع ع" يةنـي شـرمىتع"عاإل ني ياع حع ةي  عالقمالعالكدم ععاد عردمال
عفدداشعلل،  "ليــث الىتــابي" رضكدداعاىلءدددفعالضددتائمعلاددتظح،عل دديعالةيدددتعالشددي  كمددمعاىلدديالاع ددحعذدد اعاىلةطادد ع ندد 

م  يتعأرتعللمءلع يعذمع الع ماع قلع ونمع فكدمع دمعألوم  ديتع فكدميعا  ديل عالغم يدا،ع يد عظقدء عللعول
ووروبـا  ـي ةصـر النهضـة قـو ت حـن كتابـات كتـا  حمل وسس المشـرو  كونـ  ةبـار  ةـن ن  م" شم ععللمءلع
تشـريين، وحصـر لـبى  سالمنمة آلراء رواد ةصر ااصالح األوروبي وخنـيب حـن اراء جمنـة حـن والتنومر ولم

ـــا وهنـــا  ـــات ":ع قدددتاعدددديئالع ظ ددديفع3ع"المصـــهنحات التـــي وخـــىها هن إ  المشـــرو  األركـــوني لـــي ممنـــ  الي
عالتهبيق بقدر حا حمل حن تنظير، ولي محمل ممن  يابنيةااصالح بقدر حا حمل اليات نقد  قب، ولي 

ع______________________
ع.33صع،3113،ع1الضم ،ع ا ت،عطعاال هشيل ضطمعالةاعاعاإل ني ياعدء عاىلض ؟ع ؤسناع الةاعاعاإل ني يا،عميفععاإلسال :عكممعاىليالاع-1
ع.35،عص فنهعاىلم  ع-3
ع.15-11ص م  عسي  ،عصعع،لي عالضهي ع-3
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 دديعذددءع العع" الىتـابي"عمبضد عللع شددم ععللمدءلع ندد عالشددي عع1"ع همـا لنوايــ  بقــدر حــا كـا  محمــل حــن حثاليــات
عذمع ةديذنع دضواعاىلةدي ع عرطويق ديععاد عاةيذنعالغم ياعالاىل شم ععوء ي يعالعميتع نااع يلءاد عأل هع نهرتع حع

لليعع  ددهعسدد ي ع قددتاعلا هددي عاأللمددءاععادد عرددمال"ععححمــد بــن ســىيد الســرحاني"عل دديعالوي دد ع"علل ددياعاإلسددال 
مجـــد و  لـــي مـــوت بجدمـــد وإنمـــا هـــو تردمـــد "عمدددءلع اعءردددهع عللعاىلدددهرضحع ع دددة نعللعع"عليـــث الىتـــابيع"عالشدددي 

لمقــو ت دةــا  التبرمــب حــن يبنــ ، ولوــن بثــو  جدمــد ححمــل بهاجفــة كبيــر  حــن المنهجيــات و ــي وســب حــن 
 لع3."حـــن المفـــاهيي والمصـــهنحات الباحضـــة ليتفـــق حـــ  حـــن ســـبق   ـــي حـــربهي ةنـــا الثوابـــ  الشـــرةيةعركـــاإل

الوندهياع ودهعع روضياعلتعي عالهغمظد عل تدي ع طدم  ع  معذ اعالوي  ع ماع الةعع"لمحمد وركو "اىلشم ععالفكميع
 دد ع ددحعسددوقهعاىلضممدداع ددتععللمددءل ددءدعيلع نددص،علكددحع نددوغاع تظددت ع تقادداع هء  دديتع لسدديلي عا  دديل عالغم يددا

ع.امءظاعالضم ياعاإلسال ياع  قء يايعاىلنهقاا
وإذا كا  ةداء المستشريين واضحا وجنيا  ي حوايفهي حن ااسالإل،  إ  خهور  حـن سـار ةنـا نهجهـي "ع

 لع  ددم عللمددءلعلارنهشددمدصعع3ع"وشــد خهــرا ووكثــر و ــراععكمحمــد وركــو عحــن تالحيــىتهي حمــن منتســبو  ل ســالإل
،عفويلمرلعللعللمدءلعظدةقلععادي لع ع عمعالقيلئعالضم عاىلنالعدحع الهالع عل عاىل يرااعالاعرّ لفي يع ءعع حعالهةي

اسه تا  لعلارةيذنعالهقايتظاع عالاسه لعلاسال ع العل ةديعجندتعالوندراعاإلسهشدمادياع ي دم ع عفكدماع ذةديع كردحع
ع.ذؤالةع رو علفكيلذلع عالني اعاإلسال ياع ل ع عمءلعأرتعللمءلعذاعاأل ء عاإلسال ياعسيلععا عةطءعاخلط

  دي صع قتظداععالماف اعلارشم ععاأللمدءاع العل ةديعجندتع ضدحعالكهي ديتعددتعل ي دتععدحعع يلمرلع حعذ اعاأل كي 
ع:ذي اع  ةية عرنهةط عةطي يرهعالقيراع رةفهحع حعةالميععا ع  كي يتع تظت علاهفكاع  ممعلمه ل

ـــي حـــر "ع الددد يعظؤمدددتعللعالةقدددتعالددد يعظء  دددهعنردددتعللمدددءلعلدددياع دددحع ددديبعالددده جلع اإلدنددديةعألدءالدددهع"ععةن
ظايدداعرفكيكيدداعمردديعظضددمدع   ددهع ددتظحعيعدددماة علعريلددهعالفكمظدداعدددماة عر  ع لوم  يرددهع   دديعالةقددتعذةدديع دديىلض عالفانددفمعل

إنــي   ونتقــد وركــو  حــن حنهنــق دوغمــاجي بــل وتىاحــل حــ  "عنرددتعللمددءلعفيردديعظةددهنع ظكهدد ،ع يدد عظددت ع قءلددهع
ور لما مقولـ ، وإنمـا ولالبـ  بمصـدايية مىترض المنول النتاج  بىقل حنفتح ولىا  ونا   ودخل ةني  حسبقا دخ

ــوني حمــن متــو رو  ةنــا يــراء  وركــو   إســتراتيجيةاراءه وبرهانيــة حقالتــ  وصــالح  الىنميــة،   بــد و  وةتــر  ب
 وونا و يد حن   اجد  "ع  ظ يفع ععويل علةمش 4"نتاج  وبخاصة حا منقل حن  إلا الىربيةهالىة كتب  وتتب  حو 

ع______________________
ع.15،عصسي  م  ع :علي عالضهي عع-1
ع.23ب،عصع/ ،عا/ط،عا/األيمعاالسهشمادمع ع ءدفعللمءلع حعالقمالعالكم ،عا:عأرتع حعسضيتعالنم ياعع-3
ع.33اىلم  ع فنه،عصع-3
ع.11،عص3113،ع3 قتعالةن،عاىلمماعالتقي عالضم ،عاىلغمب،عط:ععامع مبع-2
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لـال  ةنيـ  حـن نتاجـات الفوـر إلالةي حن خالل يراءت  إلا حا مـتح لـي اا  ي وجهها األولحيدوجة متمثل ع
وحا الوج  الثاني حن وجـوه الفاجـد   يتمثـل  ـي إ ـادتي حـن تهبيقاتـ  لمناهجـ   ـي دراسـة )..( الىربي المىاصر 

ظشديتعع لععادمع دمبعع1"عالتراث ااسالحي  ونا و يـد حقـا حـن  مـار حباحثـ  واسـتثمرها بـدور   يمـا وبحـث  يـ 
 دديلتماةعاىلضددم عأللمددءلع ةي دداع دديعظهضادد ع يإل ددتاعيتعالفكمظدداعلا ددفاعالغم يدداعمبدديعفي دديعاىلةدديذنعالدداعليقاددتعميذددلعمهوددهع

ع.عالاع ضا يعلميا ع عالوح ع الهةقي ع ع  ي صعالماألعاإلسال م

ر  جدمــد بقــدر حــا مخــر  حــن وــحــن مقــرو وركــو  مــدخل إلــا ةــالي  "عظقددء عللمددءل  ع قيلددهع يددهع عذمددمشع
األ وـار إنــ   ةشـو  الفينسـو  والمفوـر المحتـر  الـى  مسـتبل بصـناةوو مسـتيق  حـن غفنتـ ، وهـىا  يويىتـ 

تحتــرع ةقــل  بقــدر حــا مــىهب بــ  إلــا وحــاكن لــي توــن حنتظــر  و  حتويىــة إ  نصوصــ  ،مــوي  يارجــ  حــن ســبات 
جهنـ  حـن وحـر  قا تـ  وحجتمىـ ، بقـدر حـا مـا كـا  مة توشـف لـ اداتـ  الفورمـة  ة بيارجها لتهي يناةاتـ  وتخـرب

ظؤمدتععادمع دمبعع3"...تحمن  ةنا إةاد  النظـر بمفـردات وجـوده كالحقيقـة والمىنـا والهومـة واألصـل والـدمن
للعةطي دديتعللمددءلعالفكمظدداعفي دديع ءعدديع ددحعاقددت ععادد عردداعاخلطي دديتعاىل لءفدداعذلددفعل دديعرمركدداععادد عاليدديتع تظددت ع

ع.عل عاىلةيذنعاىلضمفياعالاعرء هع نيلاعالضارمعألا اتعاىلنطاحيتعل علاهفكاعسءاةع عا

ونـ  شخصـية كانـ  :"عدديئالععةدهعنردتعللمدءلذدءعاخةدمععدلعالضطديةعالفكدميع" جور  كتـور "عالوي  عمريعلي 
و  حىبـرا ةنـ ، وداةيـ   ـاةال ةنا جانب كبير حن القنق الشخصي والقنق ةنا المحيب الى  نـىر نفسـ  ليوـ

  ةاحـة تـدخننا  ـي وجىنهـا لرمـق حيـاةنا لرمـق الحدا ـة التـي احـن بهـا، وةمـل جاهـدا لتبنـي و وارهـا  لد ى 
إشواليات ، وهىا حا جىن  مشول و واره وييم  حسـتندا إلـا تـراث ةميـق اسـتل لنفسـ  و  هىا الىصر و ي ييم 

ليوـــو  ذلـــ  لرمـــق لفهـــي الماضـــي  نســـاو التيــار اانســـاني وو اا:تيـــارا حـــاول و  مبـــرزه ةنـــا حـــا ةـــداه   حنــ
ع3ع."ربي الحدمثولجىن  يرمبا حن القارئ الىومضا  هواحياء

ع

ع______________________
ع.11ص،سي  م  ع :ععامع مبع-1
ع.11،عص1،3113رء ،عاالعمةءك،عرارنيل،عالضتاع رحع ااعلءع"عاع عذممشعللمءل ي:ع"عامع مبعع-3
ع.123،عصسي   م  ع:عل ءالعالنيتع اةم لع-3
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  ععه دددي  عل دددحعاىلضممددداعا  ددديلظاع دددحعةدددال ع ضيقددداعلك ددداعالضقدددلعالضدددم ع افضددد"ع ر تـــو جـــور  ك" لعللمدددءلع نددد ع
 نيظم عل حعالضنمعمبيعظقه يهع حع نهجتاتع تاييا،ع يد علةدم عالكةدءكعالفكمظداعلادماألعاإلسدال مع دحعرييذد ع

ع.الةنييلعلنيريععةيظههع  ظ يلعاإل ني ظاعالضم يا

ححبــين عجىننــا نحــنلقــد اشــتبل ةنــا إر ــ   ــوةها ووصــا  و "ع ظ دديفعالوي دد عيةدديةاععادد عذدد اعاىلفكددمعالض دديلع
 لالســتياد وحىجبــين ، وو حجــرد نايــدمن لــ  وحــاإل ســنة كبيــر  حــن حتلفــات ســنحتا  باســتمرار إلــا الىــود  إليهــا 

الندددتاعللععظؤمددتعالوي ددد ع عذدد اع1ع"ححنــ  الصـــحيح  ـــي ولمواصــنة لرمـــق ويــل حـــا مقــال  يهـــا و  رســم  كـــا 
نع ددهع كهودداعللمددءلعالضاريدداع ضاهددهعذ دد عمبكي دداع م ءددداعلددتشعديلئيددهعةي دداع عاأل سدديطعاإل هددي عالفكددميعالدد يعرضدد

جيدلعالال د ع   دتاععااألمياميياعالغم يا،ع يد عظما ا ديعالف دء عاىلندهرمع  عالهطاد عىلشدم عهعالهةدءظمي،عمرديعظندرحعل
ع.وم  يععا علل ياعاإللألعاأللمءالوم  يتع تظت عرنهةتع ع

لـي موـن "ع ع الهريداع يد عظقدء ع طدي  عاقدتعللعفكدمعللمدءلعميهديكع"حخنـو  البشـير"مريعظمشعالوي  ع الةيدتع
وحختنـف  حن حيث الهرح الىنمي، بل تجاوزه إلا البحث  ـي الجـىور والموونـات المىر يـة كسابقي  وركو 

ت هــىا الفوــر ةنــا حــدار يــرو  حــن الــيحن حســتىينا  ــي ذلــ  بوحــدث حــا و رتــ  القهــاج  التــي صــاحب  وولــر 
ـــة الىنميـــة واا مولوجية والنظرمـــة بمـــا وســـماه ةنـــوإل اانســـا  والمجتمـــ ، ححـــاو  بـــىل  يســـتبودوات المىر 

ركردحع ع3 "وبنيتـ  مـق ووشـمل لمالحـح هـىا المجتمـ تهبيقها ةنا المجتم  ااسالحي حن وجل تقـدمي  هـي وة
 يالسدهةياععاد ع عاسهقنديةاع اسهكشديفهعلاردءل ألعاإلسدال مععاقت ع ع شدم ععللمدءلع ند ع ديعلا ع دهعالوي د 

ع. ةيذنع لا اتع  نطاحيتعرم ياعوكةهع حعاةء ععيملعا تايا

إنها الىقنية الثايبة لمحمـد وركـو  زةـيي التنـومر ااسـالحي بىـد ابـن رشـد "ع ظ يفعالوي  ع ععويل علةدمشع
ع3".عي استىمن  ودوات الحدا ة حن وجل إبراز صور  ااسالإل الحقيقية ونيةت  اانساومة المبيبةالت

ع______________________
ع.121،عصسي  م  ع :عل ءالعالنيتع اةم لع-1
 فانفاعالنال،ع ي ضاع نهغيمن،ععتاعل ي ععالهةءععالتقي ،عدماة ع عفكمعأرتعللمءلع رحع ااعا ءالعالتقي ،عخمربع ءالعا  يلات:عخماءدعالوشاعع-3

ع.10،عصع3113،ع  يف
ع.12،عصسي   م  ع:عخماءدعالوشاع-3
عع

ع
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علذي يتع افيقعاأل نةاعاأللمء ياع:ثانيالمبحث ال

يقيفدداع  نددي ياع عاجملهرضدديتعالضم يدداعاإلسددال ياعلددحعظهحقدد ع الع ددحعةددال عاله سددياعقرادداعظؤمددتعللمددءلعللع ددا  ع
ع.اىلهرتااع عالضارةا،عا ما ع قءقعاإل نيل،عالتميقماوياعاىلفيذيلعا تاييا

 : حفهوإل الىنمنة ةند وركو (1

 ــإ  كنمــة (ع"ععاددلعل ددء عالكاردديت)ععهرءلددء معطاحعالضاري يدداع ددحعةددال عالوحدد عاإلظذددتاعأرددتعللمددءلع ندد
laicos  بىيــدا ةــن تــدخنهي  ــي حياتــ ،  ــي  تنيــةو  ي الشــىب كوــل حــا ةــدا رجــال الــدمن، اليونانيــة تىنــ   

ع1"عتىني الحيا  المدنية وو النظاحية كما كانوا مقولـو   ـي ذلـ  الحـين  laicosالقر  الثالث ةشر نجد و  

ع3"عبونها وو  ويبل كل شيء إحدى حوتسبات و توحات الـروح البشـرمة"ع ظءا لعللمءلع تظتاعىلف ء عالضارةاع
ماذةداع ظؤمدتعللمدءلعويلعال يعجيضلعالضقدلعالوشدميعلمتدمعرفهحديع رطاضديعخلنء دييتعالفدم عالمبض عللعالضارةاعذمعاإل

حــد   ةمنيــات تحرمــف  ــي الماضــي،  لقــد" و ع يلتل دداعاأل  ع ضرايدداعالف ددلع اىلضمفدداع ذعظقددء عمررددللعالضارةدداع
حقــ  الىميــق  ــي رمـف لنوايــ  وتيومــر لــ  إلـا حــد و  اانســا  اضــهر لننضـال والوفــاح حــن وجــل اكتسـا  تح

ىقــل األشــياء وحىر تهــا منــدر  تــارم  تعالمىر ــة والفهــي، ضــمن هــىا الخــب النضــالي حــن اجــل الفهــي والتىقــل
ــة بالضــبب  ف ددلع ددحعذدد اعالطددمحعللعالضارةدداعل ددتيتعدفددا ع ءعيدداع عردديلظ عاجملهرضدديتعالوشددمظا،ع ذع قاددتعع3"الىنمن

ا تايمع ل وحع   كديلعاإل نديلعالقيدي ع يىلما ضداعالةقتظداععاإل نيلع حعالف يةعالضقامعالقم سطمع  عالف يةعالضقام
إ  الىنمنـة تصـبح ةندجـى بـالمىنا "اىلنهرم عقري عاىلضيلدعالاعميلعظة مع لي يععا عل يعا قيقاعاىلطاقداع الكي اداع

ة اء القواةــد والوســاجل المالجمــلــة إمجــوحــاإل حشــونة المىر ــة،  ــي ححاو  احــر عالواســ  والمنفــتح لنونمــة حويفــا
ادتدعالضارةداع  عالوحد ععدحعع2"عمـد  لهـال هىه المىر ة إلا اآلخرمن هىه هـي الىنمنـة وهـىا هـو تحدلتوصي
خةددمظحع شددكلع ددمع دد عا ددمصععادد ععددت عاميرةدداععادد ععقددء عالةددي عيدداعلهء دديلعاىلضدديلدع ا قدديئ ععددحع اددد عاالكيف

ع. يألسيلي عالكال ياعاخلفيا
ع______________________

ع،3،1003ذي دلع دديم،ع ممداعاإل ديةعالقددء م،ع دا ت،عاىلممداعالتقددي عالضدم ،عالدتالعالوي ددية،عط:عريلخييدداعالفكدمعالضدم عاإلسددال م،عردم:عأردتعللمدءلعع-1
ع.301ص
ع.10،عصع نتلعالني  اع التظح،عالضارة:عأرتعللمءلععع-3
ع.303،عصسي  عنتل ريلخيياعالفكمعالضم عاإلسال م،ع:عأرتعللمءلعع-3
ع.113 نتلعسي  ،عصعاإلسال ،عل ل  يعالغمب،علذي يتعاىلض ع  لاااتعاميرةا،عع:للمءلعأرتعع-2
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 : الىنمنة  ي ااسالإل

كلع ءعديع دحعالادواع الغردءدععةدتعشد  لعمي تعد ياعالضارةاع عالوادتالعالضم يداعاإلسدال ياع ه فيداعا  دءلع ر
ع يالسدهتةية يعاىلفكدمظحعالفم نديصعلقي ايه يع عالهضارحع  ع تع  دفع ضيع يريعا ضحعالفئيتعاإلسال ياعاىله افاعاىلي ض

حسولة الىنمانية  ي الىالي الىربي حسولة حيمفـة بمىنـا ونهـا تىبـر "  فكمرهع عللععالجابر اإلسال م،ع  لعاعهقتع
ــة حــنوحــن الواجــب اســتبىاد شــىار )...( ةــن حاجــات بمضــاحين غيــر حتهابقــة حــ  تنــ  الحاجــات   الىنماني

ليعللعل ددءلعميلتميقماويددا،عا ي دداع  عاالسددهقال ،ع ددريلعا مظدديتع ا قددءقعالضي دداعذددمعع1"عيــاحوا الفوــر الىربــي
ع. طيل ع ء ءعياع  ةطقياععةتعالضقلعالضم ،علكحعمبجماعالهضواععة يع  ومععاري ياعرفقتع معيه ي

فددد لعللمدددءلععكددداعذلدددفعالعميدددلع دددحعالدددتعء ع  ع دددم ل عروددد عفكدددم عالضارةددداع   دددءلذيع عاجملهرضددديتعاإلسدددال ياع
 مميلسدددداع ييريددددا،عذلددددفعل دددديعرهدددديحع ضيقدددداعاىلشددددكالتعاىلطم  دددداعالدددداعظضددددياع ة دددديعاجملهردددد عع  نددددي يا اعهويلذدددديعديردددداع

 دداعراددفعجملددي عالددتظ ع الددت يءيع يلهحتظددتعك اعاعالدداعركهةددفعالضالددديتع ددصعاردداإلسددال معظء يدديع فددفعاقءا دد عاىل ا
"عمردديعظؤمددتعللمددءلع.عاع ضدد عالضارةدداع ددت عف ر دديع يلشددكلعاإلجيددي المؤظدداعالت رريئيدداعالالريلخييدداعالدداعرنددض ع  عدءلودد

و  ااسالإل بحد ذات  ليس حنبنـق  ـي وجـ  الىنمنـة ولوـي متوصـل المسـنمو  إلـا وبـوا  الىنمنـة  ـإ  ةنـيهي 
اكراهات والقيـود النفسـية والنبومـة واامدمولوجيـة التـي تضـبب ةنـيهي وتثقـل كـاهنهي لـيس و  متخنصوا حن ا

 قب بسبب رواسب تارمخهي الخاص بالىات وإنما ومضا بسبب الىواحل الخارجية والمحيب الدولي وةنـيهي 
هجرمـة األربىـة لوي متوصنوا إلا ذل  و  مىيدوا الصنة حـ  الحقيقـة التارمخيـة لنفوـر ااسـالحي  ـي القـرو  ال

 3"ع.األولا

  ع ءعصع حعالضارةا،ععارةاع  يلياع ديقاع ع قي دلعالضارةداعاىلةفهحداعذاتعالوضدتع"ععوركو "ع حعذ اعاىلةطا عظشاع
ع:الهةءظمي

 :الىنمانية النضالية(1

 ع الاعرشكاتع ععلاحتاياعالناوياعالضاري ياعالة يلياعاإلظتظءلء ياعاىلةغاقاعالاعرضكاعالنءل "ععوركو ع"عظمفح
 

ع______________________
ع.113صع،1003ع،1التظحع الت لاع رطوي عالشمظضا،ع مماعالاسيتعالء ت عالضم يا،ع ا ت،عط:عأرتععي تعاقي ميعع-1
ع.31،ع30عصعسي  ،عصاع التظح،ع نتلعالضارة:عأرتعللمءلععع-3
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 الدداعراغددمعمددلعاىلندديئلعالتظةيدداع ددحعانددي عالهضايرددمع عاىلددتال ع ظنهشدد تعللمددءلع ةرددءذ عععععع10الغددمبعليةدديةعالقددملع
تماحـــا األوســـام الىنمانومـــة "عرشدددوهعع" وتـــاتور "ع عرمميدددي،ع يددد عظقدددء عللمدددءلعللععاري يددداعع" وتـــاتور حصـــهفا  "

المناضــنين ضــد الوهنــوت بىنــف الــىمن مرمــدو  إبىــاد  ووســام د صــالفرنســية الضــيقة   الىنمانيــة المنفتحــة وي
وإنمـا بالىنمـانو  " بالىنمـاني" والوايـ  ونـ    مموـن و  ننىـ  حويفـا كهـىا ... من  ي المجتم كل إشار  لند
إن  حويـف إمـدمولوجي ةـدواني، وحبنـق مقابـل حويـف رجـال الـدمن وو الونيسـة الـى    مقـل ةنـ   الالحتساحح

ولبــا "ع،عفاقددتع اإلمددمااعالقنددميع ددضوهع ةددءعع ددحعالضةددفردديرءلمعفددمدعاىلءدددفعالضارددياععادد عف .ع1"عتىصــبا وانباليــا
التصــور  *  ــي الوتابـة حمــا نـال حـن المنــائ السـيمياجي  ـي ولــل الحـرو  الىربيـة  ،حي الهجــر التقـومي ااسـال

ع 2" ي كل المـداراوكل الجمىيات الدمنية وولبا تدرمس الدمن  ،لشىب بوسره،  ي حل وزار  الشتو  الدمنية
ظةهقتعللمءلعذ اعالةءعع حعالضارةاعالاعوم  يعلريرءلمع عسييسدههع ظضهربذديعمبتي داع دة نع ظدتظءلء مع ديل ع عورداع

  عالطدمحعالضاردياععي داع دحعكا ظداعفندلعالدتظحععلتظةياعلارجهر عالممدم،ع مد اعالة دماألعمادع الهقيليتع اىلم ضييتعا
رغـي كــو  التجربـة يــد ذهبـ  بىيــدا  ـي جروتهــا لونهــا "ع"عع ر تو وتــاع"ععدحعالت لدا،ع  ددحعوعظقدء عللمددءلععدحع م دا

ولــىل  "علع ععودديل ع ددمذاعلددهعءع عادد عذدد اعاألسددي عظء ددحعللمددع3"ع ــي الوايــ  لــي توــن إ  كارموــاتورا لنىنمنــة 
وإنمـــا هـــي  قـــب حضـــاد   ،لتـــي ودةـــو إليهـــا  ـــي الىـــالي ااســـالحي ليســـ  حضـــاد  لنـــدمنويـــول و  الىنمنـــة ا

الداعظندض عللمدءلع  عر سيند يععاد ععمبضد عللعالضارةداع2ع"وو حنفىيـة ةمـإنتهاز  ،الدمن ألغراض سنهومة  ستخداإل
اددتدع  عاخلددم  ععددحعالددتظحعل عاله اددمععددحعالضقيئددتعالتظةيدداع   دديع عدديا عر سددياعالضي ددلعالددتظ ععلل ددياعاإلسددال عال

ع.  ةما هع حعاالسه تا يتعاإلظتظءلء يا
 
 :الىنمنة المنفتحة(2

لقددتعلعدددياعللمدددءلع ادددءل ع  ددرءلع تظدددتعلاضارةددداعظةفدددهحععادد عل ضدددياعالددد اتعاإل ندددي ياعمبدديع عذلدددفعالوضدددتعالم  دددمع
عدو  و  توو  هنا  سيهر  لبىد ةنا بىد اخر، حما مىني ضرور   صل .ع"التقي ع الهيلخيم التظ ع م اع

ع______________________
ع.03،ع01صعصع،عسي  ع نتلع:الضارةاع التظح:عأرتعللمءل-1
فندلع  عفيندلعالهفمدداع حع:عأرتعللمءل:ع ةيخعالضال يتع الم ءكع الضيااتع الهقيليتعانيطاع يلويئاعاأل  علا نيلعل  معاىلقنءاع ه:عاىلةيخعالنيرييئمعع*

ع.111،عص1003،ع3ذي لع يم،عاالعالنيدم،عط:عاىلضي م؟،عرملظحعذءعالفكمعاإلسال مع:عاىلقي 
ع.315،ع311صععص،عسي  عنتل ريلخيياعالفكمعالضم عاإلسال م،ع:عأرتعللمءلعع-3
ع.315صع فنه،ععىلنتلاع-3
ع.313 نتلعسي  ،عصعاىلض ع  لاااتعاميرةا،عاإلسال ،عل ل  يعالغمب،علذي يتع:عأرتعللمءلعع-2
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مبضدد عالضارةدداعالدداعظددتعءع لي دديعللمددءلعرشددرلععادد عمددلعع1"عذرى الوجــود ا جتمــاةي ةــن بىضــها الــبى حختنــف 
و  اانســـا    مىـــيب  قـــب بالمادمـــات وا ســـتهال  المـــاد   قـــب وإ  لوـــا   " ءا ددد ع يدددي عاإل نددديلعذلدددفع
آلخـر لوـي مىـانق شـيخا اخـر وكثـر دواحـا  إلا و  متجاوز شـرل  المـاد  حـن ويـ كالحيوا ، اانسا  بحاجة 

 عا ي ديتعالويءلء يدداعمبضد عللعذدتدعاإل نديلعلمدربع كتداع دحعللعظقهندمععادع3"ععواتسـاةا، و  ويـل ةبـورا وانيـة
عتعاإل ني ياع يعميلعميعللعرؤساع ادض يعلءالع  دءاعالضي دليلمتمع قيةاع ذءعالوضتعالم  م،عفيجملهرضعظهرتلع ع مة

الددتظ ع يعهودديلاع كء دديعيقيفيدديعالعميكددحع ددي كعردد يااع ع ندديل يعالهدديلخيم،علدد لفعظةهقددتعللمددءلعالفكددمعالضارددياعالة ددي ع
حـن التـارم ،  ـر   الـدمن وو حى ـ  حـن بـراحي التىنـيي يـد ولـد  الى  مختيل الـدمن إلـا حجـرد بقيـة وو بقامـا"

الطددالبع عيدديععشظةهقددتعللمددءلعالهضاديلعالهقايددتيعلاددتظحعأل ددهعظمسد علددت3"عجهـال ضــارا بالبحــث النقــد  ةــن المىنــا
عادد ععاإل نددي ياعالدداعرضددمدع يلهضتاظدداعالتظةيدداع اىل ذويدداعمدد اعلمعللمددءلعادم سددطييعويئفيدديع  يلهددي عف ددءع  ددياعلاةاعدد

ع.رطوي عاىلة جياعاأل تم  ءلء ياعالتظةياعليعالاساع قيل اعلكلعاألاظيلع اسه الصعالضءا لعاىلشمماعفيريع ية ي

 المىتيلة ةـالجوا حسـاجل  ورمـة وساسـية انهاليـا حـن  قـا تهي "عيىلءدفعالضارياعاىلضها ع ظنهش تعللمءلعذةيع
اليوناني، كمـا ودخـل المىتيلـة بىـدا  قا يـا ولبومـا  ـي لرمقـة الميدوجة المرتوي  ةنا الوحي ااسالحي والفور 

ععع2".لرحهي حسولة خنق القرا  واةتر وا بمستولية الىقل ودوره  ي  هي النص الموحا ل  واحتالك 

 :حقوع اانسا (2

 عالنددتال ،عف  ددء ع قددءقعاإل ندديلعالعرقهنددمعع ظددمشعللمددءلعللعالضدديملعاإلسددال مع عظددلع قددءقعاإل ندديلعظوقدد
عععديعلطددمحعد ددياع قددءقعاإل ندديلعويىلدديعللعالةنددءصعالتظةيدداعويالددماألعالي ددءايع اىلندديحمع   دديعجنددتعاإلسددال عسددع عادد
 دددتيتععدددحعرمديددداعاإل نددديلع  مظدددماع دددحعالضوءاظددداع رفضيدددلع ودددتلعاله دددي حع ا دددما عا مظددديتع(عالقدددمالع الندددةاعالةوءظدددا)ع

ف دد اعما دديع قددءقع ددنععاي دديعاإلسددال ع العللعالوشددمعا مفددءاععة دديع نددو عالهفندداععاخل...الش نددياع  مظدداعاىلضهقددت
عع  ممون و  نخر  حن هىه"عظقء عللمءلععلامميويتعالتيءلء ياعالاع ءلتع  علليءذمنييتع يقاعاىلغاءط

ع______________________
ع.131،عصع3113ع،1الد،عط عفكمعأرتعللمءل،ع ةشءلاتعاإلةها تاياع:عفيلحع نم معع-1
ع.333الفكمعاإلسال مع قتع ا ه يا،ع نتلعسي  ،عصع:عأرتعللمءلععع-3
ع.30،عص3111،ع1ذي لع يم،عاالعالطايضا،ع ا ت،عط:عالقمالع حعالهفناعاىلءل ألع  ع قتعاخلطيبعالتظ ،عرم:عأرتعللمءلعع-3
ع.11،عصع3113،ع www.nashiri.net ءلاع عفكمعأرتعللمءل،ع:عااع الظاع لتعالقي ع-2

http://www.nashiri.net/
http://www.nashiri.net/
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وع اانسـا  قـاسهة التوكيد ةنـا حو القرولسية والحساسة التي تتبدها  ي النفوا إ  بالتركيبات الثيولوجية 
  ــي المجتمىــات"  ظةددءاعللمددءلع عذدد اعالنددتاع  ع قطدداع  ردداع ذددمعللعع1"عبــالمىنا الواســ  والحــدمث لنونمــة

البربيــة وااســالحية توجــد شــبيبة صــاةد  واةــد  غيمــر  الىــدد وهــي تحنــي بمســتقبل و ضــل، كمــا ونهــا واةيــة 
ةن لرمـق وسـاجل ااةـالإل وو بشـول ) لمسولة حقوع اانسا   هي ترى حا محصل  ي المجتمىات األوروبية 

هـىه الشــبيبة بخيبــة  حــست ىاتهــا وةنيـ  ا بحقــوع   متمتـ  بهــا هــي  ـي حجتموتــرى كيـف مــنىي وبنا هـ( حباشـر
ظؤمدتعللمدءلعذةديعللعذةديمعفئداع اعيداع عاجملهرد عاإلسدال معمديعالمروداع ع  دتاععع3"عوحل وحـا هـو وكثـر حـن خيبـة وحـل

  ددريلع قءدددهع العللعلفكيلذدديع عاله سددياععاإل ندديلهرتددلع عا ددما عتععادد عرددمالعاجملهرضدديتعاأل ل  يدداعر ددمةع تظدد
 قددءقعاإل نديلعأل ديعرنددطت عظء يديع  دغءويتعسييسددياع لدتتع ددماعيتععلعجضيديتيشدكهلد لفعأدت ا عركهفددمع 

عةيفددداعافضدددتعلة ددديعرادددفعالشدددويواعا يىلددداع ددديلهغياع الهجتظدددت،ع عايدددهعفددد لعسدددو ع قددديةع ودددتلع قدددءقعاإل نددديلع دددماع
ع.اياع اال هريعياع االدهنياظاعال يرط كاييتع عالني اعاإلسال ياعظم  ع  عرافعال م دعالنييس

خـالل  1191ومنـول ةـاإل  11ااةال  ااسالحي الشاحل لحقوع اانسـا   ـي "ععذ اعالنييقع  نه ممع 
ع:  حعاىلويائعالاع نععاي يعاإلعاللعذمع3"عععجنسة رسمية  ي اليونيسوو بمبادر  حن المجنس ااسالحي

مدعذد اعا قدءقعلقتع ذد عاإلسدال عالضديملع ت  داعدي ء يداع تيليداع قدءقعاإل نديل،ع ةد علل ضداععشدمعدم دي،ع رد-1
ع.الشمدع الكما ا،ع للعراغمعاالسهغال ع اإل ط ياع ال الل يعوةحعاإل ني ياع

ةدددديعع دددد لعادع ادع  ددددتاعذددددءعةدددديل عالقددددي ءلعه لع قددددءقعاإل ندددديلع عاإلسددددال ع ه  ددددااعر  ددددالعدءظدددديع عاإلد-3
كء داعل عجضيداعل عسداطاعللعنتلعجي ع قءقعاإل نديلع  ديلة مع  عذد اعاأل دلعاإلمدمعالعجيدءكعأليعديئدتعل ع   ع

ع2.رقيتعل عراغمعل عرةه فع  يعومظقاع قءقعاإل نيلعالاع ةح يعاد

ع
ع______________________

ع.313الفكمعاإلسال مع قتع ا ه يا،ع نتلعسي  ،عصع:عأرتعللمءلعع-1
ع.315اىلنتلع فنه،عصععع-3
ع.153،عص نتلعسي  ،ع يف  ععا عاإلسال :عأرتعللمءلعع-3
ع.152اىلنتلع فنه،عصعع-2

ع
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 لعذدد اعاإلعدداللعظضطددمعاالعهودديلعاأل  علاشدد نعالوشددميع  ددريلعديرددهعالم  يدداع األةالديدداعالدداعذددمع ددحع ددة ع
ع.ايفاعلهع عاأللد،عفالعجي عاسهوضياذيع حعسي اعالةقيشاإللهع ذو يعلا نيلع يعهويلاعة

والهفـل وصـبح اآل  حقيقـة وايىـة وو النضال حن وجـل احتـراإل حقـوع الرجـل والمـرو  "عمريعظؤمتعللمدءلعللع
مقتـرح "ع اعف دءعمدع1"عحاجة حنحة  ي جمي  البندا  وو األنظمـة التـي مهـيمن ةنيهـا ااسـالإل وترا ـ  وتشـرمىات 

حجموةة حن اآلليات التي منببي توا رها لضما  الحد األدنا حن احتراإل حقوع اانسا  والسىي إلـا ترييتـ ، 
الحدمث ل نسا  المسني و تح ا اع التبادل بين  وبـين غيـره ضرور  تو ير  رص التثقيف  وهي هىه الآلليات

مد اعفد لعع3"حن حختنف الثقا ات األخرى دو  تفضـيل  قا ـة رسـمية وتهمـيب وو ةـيل لثقا ـات شـىبية شـفهية
ءلعمما هددددهع كددددلع ع هرضيرةدددديعاإلسدددال ياعظهطادددد عاإلميددديلعإلقددددءقع  ا وددديتعاإل ندددديلع  دددعارمسدددي عالةاعدددداعاإل ندددي ي

مع دصعاخةدمظحعلاحدتع دحعل دكي عالةود عاىلهوديا ،عف د اعا نؤ لياع رءفاعف يةاتعا ءالع فمدع ةط عالضقدلعالهءا د
ع.األةا عذمعالتاف ع  عرمدياع قءقعاإل نيلع ا ما  ي

 :الدممقرالية(3

للع دد  لذيعاأل  ع ء ددءا ع عظؤمددتعأرددتعللمددءلعللعاجملهرضدديتعاإلسددال ياعمي ددتعسددويداع  عالددتعء علاتميقماويدداع ع
هنــا   ــرع كبيــر بــين الدممقراليــة بــالمىنا "عالقددمالعالكددم ععددحعومظدد عرشددمظضهعىلوددتلعالشددءلش، لكحع ندد عللمددءلع

الحـــدمث لنونمـــة وبـــين الشـــورى،  الشـــورى ححصـــور  بالفخـــة الىنيـــا حـــن كبـــار المســـنمين،  ـــي حـــين تشـــمل 
بالتــالي  ــإ  الشــورى ر لمــىاهبهي ووةــرا هي ويبــاجنهي و الدممقراليــة جميــ  المجتمــ  دو  اســتثناء ودو  النظــ

،  ـي حـين و  الدممقراليـة تنتمـي إلـا الفضـاء الىقنـي لنحدا ـة، ضـاء الىقنـي لنقـرو  الوسـهاتظل سـجينة الف
ـــين  ـــا   ـــرع بينهـــا وب ـــى   مىـــود هن ولوـــن مموـــن تهـــومر الشـــورى وتوســـيىها لوـــي تشـــمل كـــل شـــىب وةندج

ودددصعللمدددءلع عذددد اعاىلء ددد عللعالتميقماويددداع طاددد عسييسدددمع ا هرددديعمعدي دددلعلاهضرددديلععاددد عجيددد ع ع3"عالدممقراليـــة
عالوشمع ذمعرضمدع يلهضتاظاعاىل ذوياع التقيفياععكاعالشءلشعالاعرقهنمععا عفئاع ضيةاع حعاىلنارصعلكحعميكحع

ع______________________
،عصع1000،ع1ذي ددلع دديم،عاالعالندديدم،ع ددا ت،عط:عاله  دديلع ددءعردديلظ عاةددمعلافكددمعاإلسددال م،عرددمعلايالفكددمعاأل ددء ع اسددهح:عأرددتعللمددءلعع-1

ع.333
ع.121 م  عسي  ،عصع:عفيلحع نم معع-3
ع.135،عص نتلعسي  ع،د يظيع ع قتعالضقلعالتظ :عأرتعللمءلعع-3
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 عرندوحع عمفداع ا دت ع د عللعرهن عاائم عالشءلشعلشرلعجي عالوشمع ذاعا فكدتع دحعسديي  يعالهقايدتيع  يلهدي
ع.التميقماويا

ألخالييـة والثقا يـة لشـخص البشـر  ونـ    مموـن ضـما  الحقـوع الروحيـة واع"ع ظ يفعللمدءلع ع ي د عاةدم
 لعالتميقماويدداع يعهويلذدديعميدديلعسييسددمعظددة لعالضالددديتع ددصعالت لدداعع1"  بواســهة نظــاإل دممقرالــي ودولــة القــانو إ

 اجملهر ع رنض عإلجيياعلف لعا اء عمهحقي عاىلءاوةا،عاىلني ا ع صعاألفدمااع عا قدءقع الءا وديتعل دي عالقدي ءل،ع الع
 ، حـــر ،ة دو  و  تحصـــل  ـــي المجتمـــ  حنايشـــة حفتوحـــةجـــد دممقراليـــة حقيقيـــو  تو " ميكدددحع نددد عللمدددءلع

خصـبة، نقدمـة، خال يــة و  مموـن لهــىه المنايشـات و  تحقـق البامــات اانسـانية الر يىــة لندممقراليـة إذا لــي 
  المويــف الـــدمني ونحــن نىنــي إلــا و  حــدى محــى)...( ها تــدخل التســا ل الفنســفي ةنــا وحــد حوتســبات

 عاإلسدددال معذلدددفعالندددييقعظشدددمطعللمدددءلعلمسدددي ع ودددتلعالتميقماويددداع عاجملهردددع3"عالـــدوغماجي كـــل تســـا ل  نســـفي
الفاندفمعالدد يعظدؤ حع يلهضتاظدداع ا مظددا،عفدالع ددتعلارددءاوحعللعظكدءلع ددماع عةاد عف دديةعلاةقدديشع   دتاةعالددمليع ددء ع

ع.اىلشيملعالاعاره

ذ ،عالدددددءالا ،عالدددددتظح،عاىلددددد  كددددديلع)ع عردددددت اع دددددؤ  هعالضي ددددداععفوضدددددت يعمددددديلعاإل نددددديلع فقدددددءااع مظددددداعاالةهيددددديل
فم تعالتميقماوياعذاايع ديره يعا قاع عاسدهضيا عاإل نديلعلقتلاردهع  لااردهع الهرهد عإلقءددهعمي اداع ضدتع(عاخل...الضرل

األنسـنة "  للعللعساوتع ةهعلقم لعوءظاا،ع  حعوعجنتعللعذةديمععالدداع ويدت ع دصع اعداعاأل ندةاع التميقماويداعذلدف
بإيصـاء شـيء حمـا  مقرالي والممارسـة الدممقراليـة التـي   تقـوإلالتي مقوإل ةنيها الفور الدم األسسهي وحد 

ع3".منتج  اانسا  وو حما مد ى  إلي  يدره

ع

ع______________________
ع.333الفكمعاأل ء ع اسهحيلاعاله  يل،ع نتلعسي  ،عصع:عأرتعلمءلع-1
ع.اىلنتلع فنه،عالنفحاع فن يع-3
ع.33 اإلسال ،ع نتلعسي  ،عصععاأل نةا:عأرتعللمءلعع-3

ع

 



 بين النقد والرهانات األنــسنــــة األركـــــــــــونيـــــة                                                     الفصل الثــالث
 

  
63 

 خالصة

 ددحعالوددتظ معللعظشددكلع شددم ععللمددءلعسددجيالع ددحعاالعما دديتع اال هقددياات،ع  ددماعلاجددمل عالدداعملعظنددوقهع لي دديع
ل دددددتع عاسهضما دددددهعلاق ددددديظيعاىلمروطددددداع ددددديلفكمعاإلسدددددال مع شدددددكلع فدددددميع  قدددددتيع االسدددددهةياع  ع ةددددديذنع اليددددديتع

خمططددهعذدد اعاىلندديلعاىلنددهرمع  عع  نددطاحيتعالفكددمعالغددم ع  ضا دديع سدديااعلف ددلعالءاددد عاإلسددال معا ددالعللعظ ةدد 
ع.الهقت ع الهطءلعلرلعالضءائ ع اإل طتا يتعالاعظهاقيذي

 لع شددم ععللمددءلعذهددلعالنددتال عمء ددهع شددم عع ددتايمع ي هيدديكعظقددء ع ددت لعالءسدديواع ددصعالضددمبع الغددمبع دوددء ع
ضدديظاعالنددارمع ا ددءالعالددمليعاخةددمع اال فهدديحععايدده،عةي دداع  ددحع ع م ادداع نيسدداع ددحعردديلظ عالوشددمظاعرهطادد عاله

 دددصعخمهادددفعا  ددديلاتع ةاددد عفاندددفاع  ندددي ياعمء يددداع قددديلععيىليددداعرهحدددتشعالضةدددفع الددده جلععاددد عاخةدددمع  سددداحاع
ع.الضةنمظاع الهطمد
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 :أهم النتائج املستخلصة من البحث يف النقاط اآلتية بال يسعين يف األخري إال أن ألّ 

إن املشررررالف ال اررررا  األمشررررتا هررررت مشررررالف تررررامقت أيقالبتلررررتعت يف ي رررر  الت رررر   يقررررت  يف   قرررر   لرررر  التعايررررة -
ت  األلىل  لالاشف  ن األيظ ة ال اايرة الرت ترتحام يف البنيرة ا هم عدلية التا ع اإلسالمت منذ بدايلاألمشيتلتعية 

لالبنرراأ أ  ت ايررق ليقررد تلررق  ميقررس مشررال   يقررد العقررس اإلسررالمت منائيررة ا ررد ل التاتينيررة للعقررس اإلسررالمت  ش ررا 
 .ملسلم  ل  مسل ات معافية حقيقيةمات التقليدية لجتايديها من  دسيتها هبدف إ ادة بناأ  قس االتصت 

يقطررررة ايطررررالع هررررذن الع ليررررة النقديررررة  نررررد أمشررررتن هررررت العررررتدة إىل الرررر ا  لت ررررال  تلررررق املعتقرررردات امليتافي يقيررررة -
الررت  لقر  بعقررتل املسررل   إىل حررد السرا ة  لللعقررتم  لرر  املسرائس امه ررة لاملسررتبعدة مررن الدلغ ائيررة لاملقامبرات 

 .حياأ تامقها من عديدساحة الت اري لإ ادة إ

إن ا دف من التأسي  مل هت  الن  ة اإليسايية لاإلحاطة بعتامس يشرتأها مرن املنظرتم األمشرتا يا رن يف بنراأ  ريم -
عديرردة يف السرراحة اإلسررالمية املعاورراة لألل خطررتة ذهررد لت ررع هررذن القرريم لادررالالت ال اايررة ا ديرردة هررت إ ررادة 

ه ذا الن  ررة العقالييررة اإليسررالية التنتيايررة الشرربيهة باأليسررنة 4لل ررتمل  الققررايف العررام اإلسررالمت يف القرران  اإل تبررام
 .الغابية يف  صا  النه ة لاأليتام

ايشررداد أمشررتن لل ا ررت لحنينرر  لن رراذة مررن األيسررنة العابيررة أمقررال التتحيررد   مسرراتي  لابررن سررينا ل اشررا م يف -
العقلررت النقررد  املسررتلهم مررن ال لسرر ة اإلغايقيررة  لالررت  ئ ررة  لرر  التسررالل ال لسرر ت لا رر قاة اليمررتا  هم األيسررن

 .سامه  بشاس شبري يف هن ة ا  امة العابية اإلسالمية يف ذلق العصا السحيق

ئت الرررذ  لغابيرررة الرررت اارررذت مسرررافة يقديرررة مرررن الاليرررة الالهتتيرررة لاملت رررف الررردلغ ااإميررران أمشرررتن بالتقرررد  لا دامرررة -
 .طتيلة وادم شيان اإليسان أل منة

ة مبررا يف ذلررق العل نررة الررت تشرراس حتررديث امت ررع اإلسررالمت يف يظررا أمشررتن ماهررتن بقررابليتهم لل اتسرربات الااهنرر-
بادئهرررا يقلرررة يت يرررة للعقرررس اإلسرررالمت مرررن  ت عتررر  ال اايرررة التقليديرررة إىل ف ررراأ يعررر ف بالتعدديرررة املذهبيرررة لالققافيرررة مب

اس م هررت  حقررتع اإليسرران أحررد امل رراهيم لاألسرر  ال ررالمية لتحقيررق املت ررف األيسررين الاررتا لاللغتيررة  ش ررا ليشرر
إال يف ظرررس لعرررتد شيررران سياسرررت يتبررر  ا يرررام  ة لإليسررران  رررتأ مطلرررت  لذلرررق لرررن يرررأت فررراح ا  ا قرررتع ا ياتيررر

 .الدميقااطت الذ  يس ح لإليسان باااذ  اامات  حباية يف تسيري  ؤلي  العامة
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تل األيسرنة با تبرامن دراد حلرم طتبرال   إال أن أمشرتن يت راأل مبسرتقبس من اآلماأ النا دة ملشالف أمشرتن حرلبالاغم -
ل اإلسررالمت  لرر  املرردي البعيررد للررذلق شرران تتا ررا لتأسرري  أيسررنة شتييررة حقيقيررة تالمرر  عتايرر  ا يرراة اأف ررس للعرر

التعايش السل ت لاالختالف مع اآلخا لذلرق للحرد مرن بققافة ا تام  لإماايية سايية يف مشتليتها  ش ا لتؤمن اإلي
حتراشت الغرا  يف لا دف من ذلق خلق هن ة  ابيرة إسرالمية  بأيتا ها املشاشس امت عية يف العال العام اإلسالمت

 .ألة حدامت 

 



 

 

قـائـمة المصادر 
 والمراجع
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 :قائمة املصادر

صاا،،  ناشا : اإلسالم، أوروباا، اغرا ر رناتاامل املوار وارادامل اة،متاة،  ا  : أركون حممد (1
 .2001، 2دار اغساقي، بريومل، ط

حممااود باادر، دار اغة،،وااة، : واإلسااالم خاادار  اااريي ترااد ،  اا  األتسااتة : أركااون حممااد (2
 .2010، 1بريومل، ط

اغتشك،ر اغبش   غإلسالم خرابالمل خع رش،د بن زيان وااان غاو  شا،، ،ر، : حممد أركون (3
 .2013،  1املر ر، طدار اغب،ضاء، ناش  صا،، امل كد اغثرايف اغو يب، :   

،، دار اغساااقي، ناشاا  صااا: غراا ر،  اا ا ساا،ة،ةة واغاادين اإلسااالم املتاااغو،م: حممااد أركااون (4
 .1991، 3بريومل، ط

ناشااا  صاااا،، خ كاااد اإليااااء اغراااوخي، : اغفكااا  اإلساااالخي قااا اءت ب،م،اااة،  ااا : حمماااد أركاااون (5
 .1991، 2بريومل، ط

ناشااااااااا  صاااااااااا، ،  وخ،ااااااااا   :تراااااااااد واات ااااااااااد،   اإلساااااااااالخياغفكااااااااا   :حمماااااااااد  أركاااااااااون (1
 .س/ط،د/،اجلدائ ،د

: اغفكاا  األصااوس واسااتةاغة اغتوصاا،ر  ااو  اااريا سااا  غ،فكاا  اإلسااالخي،  اا  :حممااد أركااون  (7
 .1999، 1ناش  صا،، دار اغساقي، بريومل، ط

ناشا  صاا،، دار : اغر سن خن اغتفسري املوروث اىل ترد اخلةار اغادي،،  ا : حممد  أركون (8
 .2001، 1اغة،،وة، بريومل، ط

ناشاا  صااا،، خ كااد اإلياااء اغرااوخي، :  اا   اري،ااة اغفكاا  اغواا يب اإلسااالخي،:  أركااون حممااد (9
 .2،1991بريومل، امل كد اغثرايف اغو يب، اغدار اغب،ضاء، ط

: حت ي  اغوبي اإلسالخي  و اخلا و  خان اغسا،ااامل اغدوئمائ،اة املتر،راة،  ا :  حممد أركون (10
 .2011، 1ناش  صا،، دار اغة،،وة ، بريومل،ط



 

 
69 

ناشا  صااا،، : الم اغ،اوم   اا ساتف اا  اإل قضااايا يف تراد اغورار اغاادي،، ك،ا : حمماد أركاون (11
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 .1،1991بريومل، ط
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 .1997، 1دار اغساقي،ط
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 :قائمة امل ااااااااااااع
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