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 الطإال في الدرص الفلطفي ئضتراجيجيت

هحى بزاديغم الـمـحبت في طلب الـحكمت ألبي حامد الغشالي ملترحا 

هزيم محمد بً يـميىت.أ
*
 

ن »  ميَة، ذلكل فا  ن إمسؤإل ىو ما ًبلى، و ما ًبلى فيو من طبَؼة إ  إ 

ىل إمَلني، فلَكن، أ ما غندي فيو  إمسؤإل صوق، كد ًفيم أ هو صوق إ 

ىل إملوت، ل ن إملوت ىو مدخل إمَلني  … صوق إ 

منا ما ًلتيض ذإثو حفسب،  مُس إمسؤإل ىو ما ًلتيض إل جابة، إ 

ذ تكون  ىل إسرتإحة إمللاثل- مو اكهت-وإل جابة إ  منا يه أ كرب إ  . فا 

. …«فامسؤإل ملاثل، بل ىو حىت ملاثل بطويل من هوع اندر 

 .يف إمبدء اكن إمسؤإل - َلد كاري.أ  

 

: اضتهالل

ُل 
َّ
َخَمش وؿها مكخىخا غلى ًل اخخماُ، مىاؾبت " الضعؽ الكلؿكي"ًَ

لهغاءة جدلُلُت وئظغاء ههضي ًجمؼ بحن ؾلُت البُضاؾىظُا، ومغوهت 

الكُلىنىقُا، ٌؿخضعي ظملت مً الُغاةو واإلاىاهج، لُهبذ الخؿم غىضةظ 

الظي ٌػض " ما الفلطفت؟"مؿخدُال، وؤلالؿاء ئًدُها ممٌىت، بضًءا بؿإاُ 

ًان  ُهُا، ومهضمت ابؿدُمىلىظُت لٍل جكلؿل، لهض  مضزال ؾُمَُى

و ئلى الخٌمت والكهم واإلاػغقت، ال بههض هُل " الطإال" و ال ًؼاُ الٍُغ

ظىاب ما، وئّهما لخجاوػ غاةو، ومػاصاة عجابت، قخىىع ألاؾئلت ويثرتها في 

ؿخضعي  ، َو الدرص "الكلؿكت مً زهاةو الخكٌحر و أزالنُاث الدؿاُؤ

فكيف وطدثمز ظملت مً الاؾتراجُجُاث واإلاكٌالث والدؿاؤالث، " الفلطفي

الطإال ديداهخيكيا لخيشيط الحيرة والدهشت بين أطزاف الحىاريت، 

كصد ئربان املعزفت، وخلخلت الطياكاث وألاوطاق، ليإول الطإال عً 

الطإال مىهجا لفلطفت حعد بالكثير، وجبشز بميالد علالهيت جىىيزيت 

 محملت بالزغبت، ومحكمت عً الاغتراب؟
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بين ضلطت امليخىدولىجيا وئوطاهيت ]الفعل البيداغىجي = أوال 

: [ألايديىلىجيا

، وئظغاًء (ؾابها) خًىعا ؾُانُا الفعل البيداغىجيًخُلب 

، ؾحر نابلت للػكىاةُت وال (مػهلىت)، ومماعؾت مدٌمت (جىظُمُا)هظامُا 

ًخمشل وقو مػُى مُخىصولىجي  (didactic )ديداهخيكلالعججالُت، قٍل 

 بيداغىجيئن ًل قػل »ٌؿخجُب الؾتراجُجُت مػلىت طاث مداولت حػلُمُت، 

ا،  ًُ ضلطت  غلى اغخباع أهه قغى، بىاؾُت عىف رمشز ئّهما هى، مىيىغ

ا (01)«، الغخباٍ زهافياعخباطيت ، قملشما جدُذ البُضاؾىظُا أصاًء جغبىًٍ

اث  ا، قانها في الىنذ طاجه حػُو مؿخٍى  خًاعًٍ
ً
ا وجمشال ًُ ومىهًجا أؾاؾ

ت والخكاغلُت، قىظُكت  َبُػُت وئوؿاهُت غً الخىانلُت والخىاٍع

ٍم مً اإلاػلىماث وقو زُىاث ئظغاةُت  (ايدؿاب)البُضاؾىظُا ئًهاُ 
َ
ي

وجهىُاث مػُىت ووؾاةل مدضصة، في اغخباَُت مإصلجت، وجهمُماث 

ل قغصاهُت  مهىضؾت ونىاهحن مضوؿت، ؾبُلها نمؼ ًل ئبضاغُت ممٌىت، ًو

ت مخاخت، ومهما خاُو البُضاؾىظُىن أن ٌؿدشمغوا في  ل ابخٍاٍع زانت، ًو

أقٍاُ الكػل الخػلُمي، نهض جلمُػه، ونبؿه بجىصة اإلاغصوص الٌُكي، 

وظضوة ؤلاخهاء الٌمي، قهظا ًله ال ٌككؼ لهم طلَ الػىل اإلاماعؽ باؾم 

. الضعؽ الىمىطجي والؿُاقي، واخترام جهالُض اإلاىظىمت الخػلُمُت

ماث، البيداغىجياجغجٌؼ   غلى يكاًاث، ومًامحن، ووؾاةل، وجهٍى

ض قػالُت  ُّ غاةو في بُاناث بغمجُت، وأهماٍ ئلهاةُت، ومباصب جلهاةُت، جه َو

الخكٌحر ؤلاوؿاوي، وجدّض مً َاناجه ؤلابضاغُت، مما ٌؿخضعي ئًجاص بضًل 

ًهبذ اإلاضعؽ أو مجمىغت مً .. »ابخٍاعي مكخىح، قـ  (جٌخٍُي)صًضايخٍُي 

غً وؾاةل مخىىغت لخدؿحن " باحثين"اإلاضعؾحن في مىهجُت الابخٍاع التربىي 

والصخو . ًخػلو ألامغ بالبدض غً خلىُ في ئَاع الكػل: خالت ؾحر مغيُت

غح الؿإاُ وصغم  اإلاٍلل باإلاىهجُت له ئطن صوع أؾاس ي في جيكُِ َو

م الىخاةج بدُض ال ًمًٌ . ألاؾخاط أو ألاؾاجظة، زم جىظُه مؿحرة وجهٍى
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ت ئال اإلاؿاهمت في ويؼ نىاغض لهظه ألاقػاُ و البدض غً  للمغاظؼ الىظٍغ

غملُاث الخضبحر بترنض الهكىاث " املىهجيت"، ًخىلى أؾخاط (02)«الظاث

وجضاعى اإلاؿالُاث، قِؿعى ئلى جىخُض الُغاةو بحن مسخلل اإلاهاًِـ، بما 

 مً اإلاهترخاث للخغوط مً 
ً
 زىاةُتًدُذ للمضعؾحن يًما مهًما، وػزما هاةال

، [ألاؾخاط نُب اإلاػلىمت] أخاصًت، أو مً [ألاؾخاط اإلادايغ والُالب اإلاخابؼ]

، قهى بمشابت [ؾلُان الضعؽ، وؾلُت اإلاػلم، وؾُىة اإلاخػلم] زالزُتأو مً 

اليسج اإلاػغفي، و اليؿُج الاؾدكاعي في غملُاث الخُبُو والخيؿُو، ويظا 

م، وأصبُاث الهىؽ، و همظظت ألاؾئلت، و قٍلىت ؤلاظاباث . جمشالث الخهٍى

ئلى أّهه " ئعادة إلاهخاج" في مهضمت جغظمخه لٌخاب ماهز جزيمشٌكحر 

ال ًتهُأ للخػلُم باؾىاصه مإؾؿاث وأؾاجظة أن ًكغيىا زهاقت اغخباَُت .. »

ئت ئال ًخىّؾِ ؾلُت  ضمذ غلى أنها زهاقت ًىهُت بٍغ
ُ
هي هخاط نىي ن

هت غً قغوٍ ئهخاظها الاظخماغُت أو ضلطت رمشيتاغخباَُت أي 
ّ
 مػل

 ً باألخغي ُغلهذ قغوَها في الىعي، ًّل مإّؾؿاث ئهخاط اإلاشهكحن ويشحًر

 ٌػُه 
ّ
قغؽ غليهم هظا الاغخباٍ وألؼمهم، قمنهم مً ٌػُض ئهخاظه أال

ُ
منهم أ

 الطلطت الزمشيتوهم ُظّل، ومنهم مً ٌػُض ئهخاظه جمّحًزا ظاًها أهه ًؼصاص مً 

 "يُل بػحر"
ً
، قدحن (03)« ، ومنهم مً ؾعى ؾػُه ئلى قطخه وما بّضُ جبضًال

ًهل اإلاػلم مؿخسضما آلُاث الكَ والاهخهاص بضُ الاغخهاص في صخت 

لخظ مضي ججاوب الُلبت للٌُكُاث اإلاؿخسضمت أزىاء الضعؽ،  هت، ٍو الٍُغ

دؿاءُ غهب ًل خهت غً ههاٍ الككل ومغجٌؼاث الىجاح، وله أن  ٍو

ب أو حػضًل أو  ًهترح بضاةل جهب في نالح الكػل الضًضايخٍُي، بخهٍى

، "اهخهى الدرص"حؿُحر أو ئلؿاء لخضر ما، غىضةظ ًدو له مغاظػت مهىلت 

". وصل الدرص"واؾدبضالها بشهاقت 

م ألاؾخاط أزىاء جهضًمه للضعؽ أهه مُالب باًهاُ مػاعف  َخَىهَّ ًَ

ـ وأوعام الخالمُظ (ئلؼامُت)أولُت  ـ منهاط في يغاَع ، [بضُ غهىلهم]، وجكَغ

ب مدخىي اإلانهاط في ئظغاء 
َ
ْؿٌ ٌُ بِىما ألانل في الكػل البُضاؾىجي أن 
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دىاؾب مؼ  ؿخجُب لهضعاجه ٍو منهجي، ًخىاقو مؼ َبُػت الُالب، َو

اث الخلهي، ونػىباث الخػلم، قـ  غاعى قُه مؿخٍى غىضما هُالب »خاظاجه، ٍو

ألاؾاجظة بخىيُذ صوع الُالب في اإلاىهج، قان غضصا يبحرا منهم ؾُهىُ بأن 

ألامغ ًخػلو بخػلم ظؼء أو ًل اإلاًمىن اإلاُلىب مً أظل الخهىُ غلى 

الىخاةج اإلاغظىة، قُما ؾحري آزغون يغوعة اهسغاٍ الُالب أيثر في مػغقت 

أما في ألازحر ؾُػخبر . ماصة نُض الضعؽ وئًهاُ اهخماماتهم وخاظُاتهم

مه 
ّ
الهلُل الباقي أن صوع الُالب ًٌمً في حؿُحر شخهِخه ًلُا ومغانبت حػل

خهاؾم ججاعب الخُاة مؼ الؼمالء وألاؾاجظة مؼ ئبهاء  الظاحي، زم أن ًخدغع ٍو

هٌظا ئن . باب الؿإاُ مكخىخا صاةما في ألاقٍاع التي جهل مً هظا أو طاى

ل اإلاىهج ًىخضة مًمىن، بغهامج صعاؾت، ججغبت حػلم للُالب أو 
ُ
جمش

م حؿدىض غلى آقام مىكهلت
ُّ
لظا يُل . يهحروعة جكاغلُت للخػلُم والخػل

م مىهج غىضما ًخىقغ ًل أؾخاط باخض  (جهىع )ًمًٌ ئغضاص  وجىكُظ أو جهٍى

و غلى جهىعاجه لألصواع اإلاُلىبت مً الُالب؟ ، لظا (04)« مً هكـ الكٍغ

ًهاؽ مإقغ ظضوي الضعؽ باألزغ الظي ًبهى بػض اهضزاع الامخدان، و مضي 

ئنضام الُالب غلى الخُى في البدض، والؿعي للخأيض مً صخت أو يظب ما 

. جلهاه ؾابها، وبما ؾِؿخمغ في غهله الخها

 مهمت اإلاإؾؿاث الخػلُمت باهخاط َلبت طوي روالهد فياوًغبِ 

، أن ًهخهغ صوع مإؾؿت ..مً الهػىبت .. »مإهالث ههضًت واؾخكهامُت قـ

الخػلُم الػالي غلى مؿاغضة الُالب لُهبذ مهىُا يكإا، بل جكًل 

ؼ للمػاعف في  مه، ئط ئن الخدىُ الؿَغ
ّ
مؿاغضجه لُهبذ َالبا يكإا في حػل

ومً -ظمُؼ مجاالث ألاوكُت ؤلاوؿاهُت ًكغى أن ًٍىن الُالب الُىم 

ما مضي الخُاة- اإلاغجح أيثر ؾضا
ّ
، قال ًيخهي الخػلم (05)« أن ًهبذ مخػل

ج الُلبت  بمجغص ئنضام الُالب غلى مؿاصعة الجامػت، قأصلىظت جسٍغ

 ً إلاماعؾت الػمل، جهط ي غلى ؾىىاث مً الخأهُل وؤلاغضاص والخٍٍى

اإلاؿخمغ، قػُب البُضاؾىظُا أنها جكٌغ في مىذ الُالب قهاصة الخغوط ئلى 

ًان أولى بها أن حػخبره صزىال ئلى مماعؾت البىاءاث وجُبُو  مُاصًً الكؿل، و
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الخىظيهاث، والاؾخكاصة ويظا الاؾتزاصة أيثر جدذ َاةل الخبرة ومُخىصولجُا 

. الىانؼ

 غىض ًل زُاب، وهظا ما ٌؿخىظب خُُت ألايديىلىجياجخىهج 

ًخهىع البػٌ أن غهغها .. »بالؿت غىض جغؾُم البُضاؾىظُا وجىؾُمها، ئط 

الخالي لم ٌػض غهغ ألاًضًىلىظُا، بػض أن انهاعث مىظىمت البلضان 

ًاهذ جمشل أخض َغفي الهغاع ألاًضًىلىجي مؼ مىظىمت  الاقترايُت، والتي 

ٌؿخدبؼ انهُاع  (الىظام)وختى وئطا ؾلمىا بأن انهُاع . البلضان الغأؾمالُت

ت) ت أزغي مهابلت، (الىظٍغ ، قال ًيبغي أن ًكهم أن هظا ٌػني اهخهاع هظٍغ

ونض ًٍىن طلَ الاهخهاع مغخلُا، لٌىه غلى أًت خاُ ًشبذ أن اإلاؿألت لِؿذ 

انهُاعا إلاُلو ألاًضًىلىظُا، و ئهما هى انهُاع ألًضًىلىظُا بػُنها، وبالخالي 

ًا وقو أًضًىلىظُا وؾىف ًظل اإلاجخمؼ البكغي  قؿىف ًظل ؤلاوؿان مخدغ

ًان اؾم هظه ألاًضًىلىظُا ، قال (06)« مىُلها مً أؾـ أًضًىلىظُت أًا 

ت ئهما جبخغي جأَحرها،  حؿعى ؤلاوؿاهُت قلؿكُا ئلى الخدغع مً هظه الكٌغاٍو

وئزًاغها إلاهخًُاث الػغى والُلب، قُدظى الخضًض في ألاًضًىلىظُا 

بُضاؾىظُا، أيثر مً أن جظوب الخػلُمُت في أوسجت ألاقٍاع الخايغة بههغ 

. وغهابُت

ت، ومغاغاة " الابخكاريت"حؿدىض  في الخيكُِ غلى مبضأ الخٍغ

أزالنُاث الخىاع واخترام الغأي آلازغ والػضُ في جهؿُم ألاصواع اإلاػغقُت 

والىخضاث الؼمىُت، واإلاىانكت الهاصقت، وؤلانؿاء اإلاشمغ، والُغح الجاص 

للمىايُؼ واإلاًامحن والىخضاث صون نُض وال مىؼ، في صًمىنغاَُت صاةمت 

ومؿئىلت، مؼ التريحز غلى ؾالمت اللؿت، والضغىة ئلى جىمُت اإلاهاعاث الخكُت 

مي، وؾُام جهُُمي،  والُاناث اإلاػُلت، والخدكحز غلى طلَ في ؾبام جهٍى

بِىما ًٌخكي اإلاضعؽ بالخُاص واإلاالخظت والاهدباه مخابػا أغًاء الخلهت، 

. ومخدبػا إلاغصوص ًل قغص مً مىدؿبيها
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: [بين الاضخلالل الفلطفي و الاضخالب اليطلي]الخدريظ الفلطفي = ثاهيا 

غلى مُخىصولىظُت اليؿو، لخػلً " الفلطفت"ُتهُمً حػلُمُت 

ا غً طاجُت اإلاخلهي في جبلُؿُت مباؾخت قـ اخا قٌٍغ لِؿذ الكلؿكت .. »اهٍؼ

ئنها . الؾدىاعة قٌغ ناخبها وخضه، أو لخُهحر عوخه ومخػت هكؿه قدؿب

ئال أن جبلُؿها أو حػلُمها ًسخلل . ، و ٌؿعى الىاؽ ئلى حػلمهاللخبليغجضغى 

 [و مً بحن].. بدٌم َبُػتها يشحرا أو نلُال غما ٌؿلَ في ؾحرها مً ؾبل 

التهُئت، الخىاع، ألاؾُىعة، : اإلاىاهج اإلاسخهت بالخػلُم والخبلُـ

، قيؿهُت الكلؿكت ال جمل مً ابخٍاع اإلاىاهج، ونُاؾت (07)«الكػغ

اإلااهُاث، وانتراح اإلاىظىماث واإلاكاهُم التي جهىص الكػل الخػلُمي في 

حكٌُالث زُابُت مخباًىت اإلالكىظاث، ومخكاوجت اإلاضلىالث، ئلى اهكخاخُت ال 

جٌل غً ئهخاط الىهىم، وئبضاع الخهىعاث، قداظت الكلؿكت ئلى 

الخػلُمُت هي خالت مً الاؾخكهامُت التي جغاقو ًل ئقٍالُت حؿبو 

. أهُىلىظُا ؤلاوؿان في قهم جغاظُضًا الىظىص

مإيضا " التربُت"و" الكلؿكت" بحن (د)ضعيد ئضماعيل علي ًكغم 

باغخباع أنهم هم  (َغٍل )هىاى مً اإلاكخؿلحن بالكلؿكت مً ًىظغون مً .. »أهه 

هم أصخاب الجباه . اإلاكٌغون وأصخاب الىظغ والكهم والىعي والبهغ

ًػىن  دضصون اإلاػاوي ٍو غؾمىن ألاهضاف ٍو الػالُت الظًً ًسُُىن ٍو

ىن قهم مجغص مىكظًً ىن في هظغ هإالء مجمىغت .. الىمىطط أما التربٍى التربٍى

ووعاءهم ؾبىعة، ًل " جالمُظ"ًهكىن في قهل صعاس ي أمامهم  (مضعؾحن)

وهي غاصة مً طلَ الىىع  (مػغقت)مهمتهم أن ًىهلىا ما ًدملىهه مً 

 (التربُت)البؿُِ الظي ًسلى مً الخجضًض والابخٍاع، وبالخالي ًهخهغ ظهض 

مىن )غلى حػٍغل هإالء اإلاضعؾحن بـ 
ّ
ػل ٌُ أما التربُىن قُىظغون ئلى .. ؟(يُل 

ًجيء مً يالم " يالم"اإلاكخؿلحن بالكلؿكت غلى أنهم أهاؽ ًل بًاغتهم 

حؿمؼ )لُيخهي ئلى يالم في خلهت مكغؾت ويأنهم هم اإلاػىُىن بمً ًهىلىن 

، قبحن اهكهام عظاُ التربُت، واهكهاُ أهل (08)«  !(ظعجػت وال جغي َدىا
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الكلؿكت ٌؿضو الضعؽ لػبت مً الٍلماث والدؿمُاث، والانُالخاث التي 

ها اإلاكهىم، وزُىلىظُا الغاهً، مما ٌؿخىظب جباصُ اإلاغايؼ  جإؾـ إلاُخاقحًز

زضمت للكػل الخػلُمي، قػلى اإلاضعؽ أن ٌؿخكُض مً قمىلُت الىظغ إلبضاع 

الخهىعاث، يما ًخىظب غلى الكُلؿىف أن ًُّىِع اإلاُلو لهالح الضعؽ، 

ختى ًخمًٌ مً جدهُو الكهم في ئظغاةُت جسًؼ لشىاةُت الؼمان واإلاٍان، 

. وئعاصة البُضاؾىظُا

مُالص بُضاؾىظُا جهىم غلى " الدرص"بـ " الفلطفت"ًيخج غً ئلخام 

ل اإلاىهج ئلى مجمىغت مً الػملُاث اإلاىهجُت نهض جىمُِ الخهُُم  جدٍى

ؼ ألاؾئلت بما ًسضم اإلاهغعاث والامخداهاث،  ت، وجَُى للهغاعاث التربٍى

ـ وكاٍ ئوؿاوي ًخًمً»قـ ئنضاع - يؿحره مً ألاوكُت ؤلاوؿاهُت-الخضَع

وفي اغخهاصها أهه ًخػحن غلى أقغاص اإلاػلمحن أن ًخىنلىا ئلى . أخٍام نُمُت

نُمهم بأهكؿهم، ولهظا لً هداُو أن هىحي ئليهم باإلظاباث الصخُدت 

وئهما ؾىهخهغ غلى انتراح الُغم التي حؿاغضهم ... لألؾئلت التي ؾيشحرها 

غلى الخكٌحر في نًاًا مػُىت وعبُها باإلاىانل الخانت بهم، والضقاع غً 

وؾىجض أن الهُم الخانت بىا واإلاؿدىضة غلى . نُمهم باإلاىانكت الىاغُت

زبرجىا الخانت جبرػ ي بػٌ ألاخُان، ولًٌ طلَ لً ًٍىن طا قاةضة ئال ئطا 

ت . (09)«أزاع الخىاع ت في خىاٍع قُإوُ الضعؽ الكلؿكي ئلى قظعاث لؿٍى

مبهمت، وغغايُت ملؿمت باالخخهان والخجاوػاث، واإلاؿاؽ بٌغامت ألاؾخاط، 

وخو الُالب في الػالمت، غلى خؿاب خهه في الخدهُل، والاعجهاء بالضعؽ 

ًامل ظؿضا وعوخا  ًاةً  مت، التي ٌكػغ مً زاللها أهه  ئلى الخُاة الٌٍغ

ًا . وقٌغا وؾلى

ت  حؿظي الكلؿكت الضعؽ بدمىالث مٌشكت مً اإلاكٌالث الكٌٍغ

التي ًىكخذ مً زاللها الػهل غلى قهم الاججاهاث الخػهبُت التي جدُِ 

يخهضها جاعة أزغي، صون أن ًدؿم  بٍل مهىلت أو قٌغة، قُدللها جاعة، ٍو

قيها، ؾحر أن اؾخهاللُت اإلاىظىمت الخػلُمُت اإلاضعؾُت حػض يغبا مً الخغاقت 
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 وآلازاع التي ألايديىلىجياث، مؼ ًل اليطم املدرس ي.. »والخُاُ، ألّن 

ًكغػها اؾخهالله اليؿبي، هى مً اإلاجخمؼ البرظىاػي في مغخلخه الغاهىت، ما 

ًاهذ غلُه أقٍاُ أزغي مً قغغىت الىظام الاظخماعي ومً الاهخهاُ 

ًاهذ جسخلل ؾىاء  الىعاسي لالمخُاػاث باليؿبت ئلى حكٌُالث اظخماغُت 

بالكٍل الخهىص ي للػالناث وللخىانًاث بحن الُبهاث أو بُبُػت الامخُاػ 

أقال ٌؿهم بظلَ اليؿو اإلاضعس ي في ئنىاع ًل قاغل اظخماعي بالبهاء : اإلاىّعر

ًان  (…)والبهاء قُه والخمؿَ به " الكُغة"في اإلاٍان الظي جدّخم له بـ  مشلما 

ت لهمؼ " الدرص الفلطفي"، لظا اغُخبر (10)« أقالَىن ًهىُ؟ مداولت هؿخحًر

ؼ الػهل، وجىمُِ الخُاب، وجمُُؼ الهًاًا ؤلاوؿاهُت،  الخكٌحر وجَُى

أة  ئبهاء الخاُ غلى ما "وجلمُؼ اإلاىظىمت لخؿاب اليؿو الخػلُمي، جدذ َو

" الضوام"و" البهاء"، قبحن "صوام الخاُ مً اإلاداُ"، صون اغخباع لـ "هى غلُه

ًدكٍل الضعؽ الكلؿكي أهمىطظا مدترنا ال ٌػض ئال باوسخاب الكلؿكت غً 

. قػلها اإلااهىي 

 في مهمت الكلؿكت بؿإاُ أهُىلىجي ًٌكل هاصيف هصارًكهل 

غً خاظت ؤلاوؿان ئلى اإلاشانكت في قهم خاظخه ئلى أن ًٍىن ئوؿاها، نبل أن 

الؿإاُ الكلؿكي ألاؾاس ي الظي جُغخه اإلاغخلت ..»ًٍىن قِئا آزغ، ألن

ت الجضًضة التي ٌػِكها الػالم الػغبي الُىم هى الؿإاُ  سُت الخًاٍع الخاٍع

سُت الىظىص ... ، ولِـ الؿإاُ غً اإلاػغقتإلاوطانغً  هى ؾإاُ غً جاٍع

 التي ًجػلىا الالتزام بها الليمألّن الهضف ئهما هى الٌكل غً .. ؤلاوؿاوي 

، ولؿىا هبالـ خحن (11)« وؿاهم هدً قػلُا في جدهُو ؤلاوؿان الٍامل

َ الىعي " الضعؽ الكلؿكي"وػخبر  زىعة مباؾخت الؾخػاصة الهُم، وئغاصة جدٍغ

. صازل ؤلاوؿان اإلاهؼوم بالهمىم، واإلاشهل بالخُباث واإلاكٌالث

... جماعؽ..»ئلى حػُحن الكلؿكت باغخباعها  (12 )الحطين الشاوز ًظهب 

مهام الخأؾِـ باؾخػماُ ًل ألاصواث اإلاكاهُمُت واإلاىهجُت اإلاخىقغة غلى 

مؿخىي الؿاخت اإلاػغقُت لػهغها مً الىهض ألاصبي ئلى الخدلُل اللؿاوي 
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ت للػلىم   ئلى مالمؿت الهُاؾت الىظٍغ
ً
ألنها جيكض في ماهُتها  (و)... ونىال

ا الؿُُغة "الٍىهكضعالُت"الاةخالف والخػايض والىخضة 
ً
، لٌنها ال جهبل ئَالن

، (13)« والاخخىاء، ألن اإلامًٌ ال ًمًٌ أن ًخماش ى مؼ الدؿلِ والاوؿالم

قالكلؿكت ال جسًؼ لػلمُت، وال جىسضع لخػلُمُت، ختى أنها جخجاوػ 

مكاهُمها الؿابهت والالخهت، وحؿضو َلُهت، بال نُض وال خض وال ئَاع، جغقٌ 

ًل جضظحن، و جًُو غً ًل جهجحن، قهي ؤلاوؿان في ًىهِخه، والٍىن في 

الم ال ومهؼوما، ئطا لم ًهغ بهظا ؤلَا ؿضو الضعؽ الكلؿكي هٍؼ . ئوؿاهِخه، َو

ـ الكلؿكي في هاصيف هصارًضغى   غىض جغقُض مىاهج الخضَع

ً الػغبي ئلى مغاغاة وخضة اإلاىيىع ألاؾاس ي في الخكٌحر الكلؿكي،  الَى

.. »بالػىص ئلى ؤلاوؿان، وؤلاخاَت بهًاًا ؤلاوؿاهُت وجكهم طلَ قمىلُا ئط

البض مً جيؿُو الىظغاث الكلؿكُت ئلى ظىاهب الٍاةً ؤلاوؿاوي وغغيها 

بهىعة مخماؾٌت، قهض اغخمض اإلاىهج الجضًض الشىاةُت الٌالؾٌُُت 

البؿُُت، زىاةُت اإلاػغقت والػمل، بػض جمهُض ًدىاُو يغوعة الكلؿكت 

و أغاص جىظُم ماصة الكلؿكت . وغالناتها بالػلم والكً والضًً والخٌىىلىظُا

خحن ومخضازلخحن،  الػامت خىُ مدىعي الػمل واإلاػغقت، في مجىغخحن مخىاٍػ

حػالج ئخضاهما الكغوٍ الىكؿُت للػمل ؤلاوؿاوي ومػاًحره ألازالنُت 

ونُمخه في مهحر ؤلاوؿان، والشاهُت الكغوٍ الىكؿُت للمػغقت ومػاًحرها 

، هظا (14)« اإلاىُهُت وألابؿخمىلىظُت ونُمتها في غالنت ؤلاوؿان بالػالم

في ئبضاغُت الؿإاُ " الضعؽ الكلؿكي"اإلاىهج الجضًض الظي ًإؾـ له 

ت اإلاكخىخت، ٌؿخمُل بهُت ألاوؿام ألازغي يمً  الخدغعي، وبالؾُت الخىاٍع

ؾُاناث قلؿكُت جسضم ؤلاوؿان في َبُػخه، مشلما جسظله غىضما ًدُض غً 

. ئوؿاهِخه

غً نغامت الىظام  (15 )بىكلي حطً جمال الديًًدؿاءُ 

ل، .. »الخػلُمي، مػخبرا ش الٍُى ـ مهما ازخلكذ وظىهه غبر الخاٍع أن الخضَع

لِؼُم  ًُ ًان ًسًؼ لىظام ناعم جأزظ به اإلاضاعؽ أو الخهو الخػلُمُت التي 
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ولًٌ، ماطا لى جؼغؼع هظا الىظام الهاعم . بها اإلاػلمىن أو الكُىر جالمظَتهم

ت، وباألؾلىب الظي ًغْوهه  لهالح اإلاخػلمحن في حػلم ما ًغؾبىن قُه بٍل خٍغ

ًاهذ مإؾؿت غلى الػالنت -مىاؾبا لهم؟ قهل ًبهى للضًضايخٍُا التي 

، (16)« مَبِرٌع الؾخمغاع وظىصها؟- بحن اإلاػلم والخلمُظ (الػمىصًت)الكانىلُت 

ت هى اؾدبام  قٍل مداولت لؼخؼخت الضعؽ الكلؿكي غً البُضاؾىظُا اإلاكَغ

ًىجىبي مهضص بالككل والاهٌماف، ئال ئطا جىلذ الكلؿكت بىكؿها وبكًل 

. عظاالتها مغاخل الخأؾِـ البُضاؾىجي بضًءا باإلاكهىم واهتهاء ئلى ؤلاظغاء

 ظملت مً الكغوٍ لخدهُو الاؾخهالُ هاصيف هصارًًؼ 

الاؾخهالُ ال ٌػني الاوػؼاُ، وال ًإصي ئلُه بالًغوعة، ئهه .. »الكلؿكي، قـ 

ت  خمحز ئًجابا بالخٍغ ًخمحز ؾلبُا بغقٌ الخبػُت والخًىع والاجٍالُت، ٍو

عقٌ  (البض مً)لخدهُو الاؾخهالُ الكلؿكي  (و).. والؿُاصة واإلاؿإولُت 

هت .. الاهخماء ئلى أي مظهب قلؿكي  حػُحن اإلاكٍلت الغةِؿُت وجدضًض ٍَغ

مػالجتها في غالنتها مؼ مكٌالث عةِؿُت أزغي ومؼ اإلاكٌالث الكغغُت التي 

يغوعة اؾدُػاب ًل الػىانغ التي جهضمها ًل اإلاهاصع اإلاخهلت .. جهؼ جدتها 

ش الكلؿكت  باإلاكٍلت اإلاُغوخت للبدض، قػالنت الكُلؿىف لِؿذ مؼ جاٍع

سُت الخُت التي لم  قهِ، بل مؼ الػلىم وألاًضًىلىظُاث ومؼ الخجاعب الخاٍع

يغوعة الاؾخػضاص الضاةم للمغاظػت .. ًٌكل يالم هظغي بػض غً مػهىلُتها 

، ًكُضها الؿإاُ صازل الضعؽ الكلؿكي في جدهُو هظه (17)« والىهض الظاحي

ذ الػىل غً ًل  ٍؼ ل الؿلُت غً ًل َغف، ٍو الاؾخهاللُت، ألهه ًٍؼ

اؾخجابت، قخؿضو ألاًضًىلىظُا مىيؼ نغاءة وقهم وجدلُل وههض، قُخدىُ 

ت مشمغة نابلت للمغاظػت وئغاصة ؤلاهخاط . الضعؽ الكلؿكي ئلى خىاٍع

الفلطفت "في اقخخاخُت مكغوغه  (18 )مىس ى عبد هللاًغقٌ 

ئزًاع الكلؿكت لخػهُضاث وؾلُت البُضاؾىظُت، ختى " والديداهخيك

، (ال الظي ًدايغ)حؿخهل الكلؿكت بمهمت ئهخاط اإلاضعؽ الظي ٌؿأُ 

ألن الكػل التربىي في هظغها هى .. »(ال الظي ًجُب)والُالب الظي ًكٌغ 
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ضة مخمحزة، وولُضة قغوٍ  بالًغوعة قٌغ ئبضاعي خغ، بل هى لخظت قٍغ

ومً زم وػلم أن حػهُضاث .. وخاظاث وزهىنُاث ال ًمًٌ ئهٍاعها 

خه  البُضاؾىظُا ال ججزع غً الكػل الكلؿكي بأي خاُ مً ألاخىاُ خٍغ

خه  وئهما أنص ى ما جكػله البُضاؾىظُا هى انتراح زُاَاث للخكٌحر .. وابخٍاٍع

، لىدبّحن يغوعة جدهُو ئبضاغُت (19)..أو الهغاءة أو الكػل والخضزل 

، في خًىع بُضاؾىظُت اؾخصىاةُت "الضعؽ الكلؿكي"واختراقُت واؾخهاللُت 

ت مىخظمت ومؿئىلت، وجسًؼ  جخؿظي مً الهامل وجهبى هدى خٍغ

ألزالنُاث جُبُهُت ومباصب ئًدُهُت، نبل أن جٍىن مجغص مماعؾاث 

. جٌىىلىظُت، أو أنىام صوؾماةُت

: [مً ئعادة إلاهخاج الذاحي ئلى الابخكاريت]اضتراجيجيت الطإال = ثالثا 

ػغَّف  ٌُ أقػاُ جلكظُت ًهىم بها اإلاضعؽ » :  أّههالطإال ديداهخيكيا 

ؼ جكاغلهم أو ازخباع  يخابُا أو قكهُا إلصاعة الخىاع بحن الخالمُظ أو حػٍؼ

، وال ًهل الخػٍغل غىض هظا (20)«حػلمهم أو ئيؿابهم مػاعف ظضًضة

ًخُلب اؾخجابت ظىابُت جهترب  (مػانبت)الخض، بل ًإوُ الؿإاُ ئلى مغانبت 

مُت)مً همىطظُت مػُىت جكغيها الخهُُمُت  في ؾُاب إلوؿاهُت  (الخهٍى

اث ؤلاوؿان في مػاوصة حكٌُل نُاؾت الاؾخكهامُت طاث  اليؿُان، و خٍغ

امخدان، عؾم أن الكلؿكت جدُذ في مباصئها اإلاػلىت يمً مُشام الخكٌحر، 

ت أيثر في ًل مىخى مهترح . وأعؾاهىن الخػُحن أن هكٌغ بدٍغ

.. »ًيخج الؿإاُ اؾتراجُجُت حػلُمُت ظضًغة باإلجباع واإلاىاولت، ئط 

ً مسخهت بٍل حػلُم أو جغبُت طاث  ٌكٍل الؿإاُ في خض طاجه أصاة جٍٍى

ؿخػمل الؿإاُ . (ايدؿاب مهاعاث) جكىينيأو  (جلهحن مػاعف) ئعالميَابؼ  َو

ت للخالمُظ  أًًا غىض الاهتهاء مً أي حػلم مً أظل جهضًغ الخهاةو الكٌٍغ

 ئن مغخلت بىاء الؿإاُ واؾخػماله مً َغف اإلاػلم ال ٌكٍل في الىانؼ ئال ...

م ا بؿُُا في ًل غملُت زانت بالخػلُم أو الخهٍى مً اإلاكغوى أن ًشحر . قَى

ًل ؾإاُ وكاَا ئصعايُا أو هكؿُا خغيُا أو غاَكُا زانا، قاهه مً اإلاهم 



118 
 

، (21)« أن ًٍىن لضي مإلل الؿإاُ مػغقت واضخت وصنُهت إلاههض ؾإاله

وبظلَ ًغاقو الؿإاُ مسخلل مغاخل البُضاؾىظُا ًخُلب ظهضا هىغُا، 

واظتهاصا هاغما، وجىظُكا هاصةا، و أصاًء بلُؿا، ختى ٌؿخكُض الكػل الخػلُمي 

َ مػالم الاؾتهالُ هدى  مً هظه الاؾتراجُجُت اإلاهمت والهاصقت ئلى جدٍغ

. غىالم الاؾخيخاط

مماعؾت الؿإاُ "ٌػلً اإلاىهج الجضًض للخػلُم الكلؿكي غلى 

غ "، نهض بلىؽ هضف "الكلؿكي وما ًيخج غىه مً جكٌحر خّغ وزالم جٍُى

ت والكلؿكُت  الكٌغ الىهضي واإلاىيىعي في مهاعبت مسخلل الهًاًا الكٌٍغ

، و ًسًؼ الؿإاُ الخػلُمي (22)" لخجاوػ الامخشالُت والخجؼةُت والازتزالُت

ئن غملُت َغح ألاؾئلت التي نض جبضو  »جىن بالدوويئلى الخدلُل ئط ًإيض 

 ئصاعة قػالت وعاتػت بكٍل اضتراجيجيتيػمل بؿُِ ًمًٌ أن حكٍل 

، قلِـ الؿغى في الكلؿكت أن هدهل غلى ئظاباث ممٌىت (23)« مضهل

غ الخكٌحر الكلؿكي، وزلو  ألؾئلت مهترخت، بل الهضف مً هظه ألاؾئلت جٍُى

ت الجضلُت و الخىانلُت اإلاػغقُت، قاإلاضعؽ ًدخاط ئلى  أظىاء مً الخىاٍع

مػغقت بكىُاث َغح ألاؾئلت لهىاغت اإلاىنل الكلؿكي أو للخغوط مً مأػم 

ما، أما غً ؤلاظاباث قهي مخىاقغة وبكٍل ال ًضغى ئلى الهلو أو الؿًب، ئط 

ً اإلاػلىماث وظمؼ قتى مساعط  جمٌىىا وؾاةل الخٌىىلىظُا مً جسٍؼ

اإلاكٌالث، قالكغص ًكٌغ مً زالُ الؿإاُ، و به، و خحن ٌكغع في ؤلاظابت 

. ًهل الخكٌحر ئلى مؿخىي الاوؿالم

-1: غكغ نىاغض أؾاؾُت لُغح ألاؾئلت  (24 )فادم.جيرز جيهًهترح 

- 3جىانل بالػحن، ئطا يىذ جُغح الؿإاُ وظًها لىظه، - 2يً مباقغا، 

يً مسخهغا، - 5اؾخسضم ظمال بؿُُت التريُب، - 4اؾخسضم لؿت ؾهلت، 

جأيض مً أّن الؿغى مً وعاء الؿإاُ - 7عيؼ غلى اإلاىيىع الظي جدىاوله، - 6

ًجب أن - 9البض أن ًٍىن الؿإاُ مالةًما للمىنل والصخو - 8واضح 

اغغف يُل حؿخكُض مً ؤلاظابت - 9ٌػٌـ أؾلىب الؿإاُ الىُت مً وعاةه 
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، نض ال جىنل ألاؾئلت ئلى مػغقت ما، لًٌ ال ًمًٌ أن هإؾـ لكلؿكت (25)

ئال بدًىع الؿإاُ، بما ًدمله مً ئمٍاهاث الخدلُل وزُاباث الىهض، 

قلِـ ؾغى الاؾخكهامُت خهىُ مػغقت في نُؿت ئظابت، بل جدهُو 

اؾخجابت جخجاوػ ًل مػغقت وجخجاوب مؼ ًل ئقٍاُ وقٍاى، قالدؿاُؤ في 

الكلؿكت مداولت ناةبت إلاماعؾت الخكٌحر في احؿاع طا مىخى قٍي، وال ٌػني 

الكلؿكت جدهُو ئظابت، بل مىانكت مجمىغت مً الخُاباث، واؾخيخاط 

ظملت مً اإلاباصب وألانىُ التي جىدضع منها اإلاػغقت في قٍلها الكمىلي 

. واإلاُلو

ًاهذ مىيىغا مالػما له،   الؿإاُ قَ في ًل مػغقت، ختى ولى 

ومكٍل الؿإاُ الكلؿكي أهه ًهخط ي خًىع مػغقت إلاماعؾت الكَ 

بسهىم هظه اإلاػغقت، مىيىًغا مالػًما له، ختى ًخدهو في نىُ الاؾخكهام 

وقػل الدؿاُؤ اإلاػغقت بػضم اإلاػغقت، وهي في خض طاتها مػغقت أولُت ًبهيها 

لهي بها في نضام مؼ اغخهاص امخالى  الؿإاُ ًهظت بِىما ًلؿيها الجىاب، ٍو

. اإلاػغقت، لخىٌكل مهمت الكلؿكت باغخباعها ههضا للمػغقت

ػخبر  بحن  (26 )البخارز حماهتٌَ ا بامخُاػ، ٍو الكلؿكت وؿها خىاٍع

مهمتها في بػض الشىعاث اإلاىهجُت، وجأؾِـ اإلاُخىصولىظُاث بما قيها 

الكلؿكت مإزغة وزُحرة .. »الضًضايخَُ الظي هى أنغب ئلى الضًالٌُخَ ألّن 

ألنها جضقؼ ئلى الدؿاُؤ وجخُلب الىيىح في ًل ش يء، والدؿاُؤ ًضقؼ ئلى 

الخىاع والخىاع ًضقؼ ئلى الُغح اإلاىيىعي للهًاًا واإلاكاًل، والُغح 

اإلاىيىعي ًضقؼ ئلى مىاظهتها بأؾلىب منهجي، واإلاىهجُت أغمو زىعة غغقتها 

ؤلاوؿاهُت ئلى الُىم، ألنها الىخُضة الهاصعة غلى حػلُمىا قِئا ظضًضا ومً زم 

ت جىنلذ ئليها ؤلاوؿاهُت غلى ًض الكالؾكت بالظاث « قهي أزُغ أصاة قٌٍغ

ا، (27) ، لظا ٌكتٍر في الؿإاُ الكلؿكي أن ًٍىن واضخا، صخُدا لؿٍى

بؿُُا، مسخهغا، ملتزما بؼمان، مؿخجُبا لُبُػت اإلاخلهي، صنُها، مكخىخا، 

ت، يما حؿخٌكل  خٌغع في ًل مباخشت وخىاٍع ال ًدمل ئظابت، لِؿخمغ ٍو

يمهابلت الؿإاُ بؿإاُ آزغ، : الابؿدُمىلىظُا غىاةو الؿإاُ الكلؿكي
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ومهاعبت الؿإاُ بؿإاُ ٌكببه أو ٌكاًله، وقخاث الؿإاُ، والخمىلت 

الانُالخُت، وايُغاب اللؿت، وؾُاب الخدًحر، والخالت الىكؿُت التي 

، ئلى (الايُغاب=الخكاغل)، هدى (الهضوء=الخىاػن )جدبؼ و جغاقو الؿإاُ مً 

. (اإلاػاهاة=الاهكػاُ)

م هاظؿا ئبضاغُا ٌؿخىظب نغاءة  ٌكٍل هو الؿإاُ خحن جهٍى

مخأهُت، وجأنُلُت ًهخط ي جكٌَُ وجغيُبُت اإلالكىظاث واإلاىُىناث في وسج 

،و اقخهام، واؾخسضام ألصواث الاؾخكهامُت مً أقػاُ وأؾماء، وجىيُذ 

للهُم الكلؿكُت، والٍلماث اإلاكخاخُت، والاقخهام اللؿىي صازل الخهىُ 

ت  ت)الضاللُت، وألانىُ اإلاىيىغُت واإلاكاهُم اإلاغيٍؼ ، وجضنُو (ؤلاعجٍاٍػ

اإلاهُلخاث واإلاػاوي الكلؿكُت، وجدضًض ؤلاقٍالُت، نهض قهم اإلاىيىع في 

وخضجه الٍلُت، وئغاصة نُاؾت الؿإاُ في قٍل ئقٍالي لإلإلاام باألبػاص 

الكلؿكُت، وجسُُِ اإلاكٌالث، وغغى الهًُت قغخا وجىيُدا مؼ 

اث والبراهحن وألامشلت، ومهابلت الهًُت  الاؾخػاهت باإلاهىالث والىظٍغ

بىهًُها مىانكت وجهُُما، بحن يػل ونىة بما ًهابلها في قمىلُت 

 ئلى 
ً
وجسهُو وجضازل وجىاقو بحن الهًاًا مدل الجضُ، ونىال

اؾخيخاظاث نهض الخجاوػ جاعة والخجاوع جاعة أزغي، بحن جهاَؼ وجىاقغ، 

وجىيُذ الازخالف والخىىع قُه، لُدل الخخم زغوظا مً الؿإاُ ئلى 

. ؾإالاث ئبضاغُت جكخذ آقام للخكلؿل، قالكلؿكت زؼاهت مكخاخها الؿإاُ

بين ثلافت املىاطىت و آلياث ]الحىاريت في الدرص الفلطفي = رابعا 

: [الديملزاطيت

اث ومًاغكت الىهاقاث، وتهُُج  ت غلى مكايلت الخٍغ حؿدىض الخىاٍع

ألاهكـ الخىانت للخٍي جاعة، و لإلنؿاء جاعة أزغي، قُىدهغ صوع ألاؾخاط 

قيها غلى الخىظُه والخيكُِ، والخيؿُو بحن مسخلل ألاقٍاع والبىاءاث 

وئصاعة اإلاكٌالث والاؾخكهاماث صون اخخٍاع إلاهىلت أو مُل لكٌغة، لظا ًغبِ 

بأن ..» الكلؿكت بالخىاع في اؾخيخاط لخػلُمُت ممٌىت، مػخبرا الطاهز وعشيش
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ًاهذ الكلؿكت  خدضص الخىاع في .. الكلؿكت خىاع، ولى لم ًًٌ خىاع إلاا  ٍو

.. البدض بحن ازىحن، وما الخكٌحر اإلاىػُؼ ؾىي خىاع نامذ للىكـ مؼ طاتها 

ويشحرا ما ًىظض في الكلؿكت خىاع مدؿتر، أي غغى مخهل، ولٌىه ناةم غلى 

عقٌ بػٌ .. اغتراياث وأظىبت غلى اغتراياث، في وؿُج خىاعي 

 الغواقي، اؾخسضام الخىاع في غغى سيىىن  وأبيلىر الكالؾكت، مشل 

الكلؿكت، ألهه ال ًىاؾب في هظغهما َبُػت بدض الكُلؿىف غً الخهُهت، 

والخظ الٌبي أن ظمُؼ اإلاداوعاث الكلؿكُت .. والُابؼ الػلمي لؿلىيه 

ولًٌ ما ناله ال ًصح ئال ئطا .. مهُىػت، والكُلؿىف هى اإلاسغط الخهُهي 

ًهُىؼ لؿغى .. خؿبىا الخىاع مىهًجا للخكلؿل يما نىؼ البػٌ، مؼ أهه 

اث (28)« الخػلُم ، قالخىاع ؾبُل ظاص لترقُض الؿإاُ، وئبضاع مؿخٍى

مخكاوجت مً الخدلُل والبىاء والتريُب والخكٌَُ،  

ضغى ئلى الدطاؤل الفلطفيًهىم   غلى جىؾُؼ مكهىم الخكلؿل، ٍو

جىاقغ الغؾبت في ئزاعة اإلاخىانًاث ومباؾخت اإلاكاعناث، وزلخلت اإلاػخهضاث 

ًاهذ أؾئلت .. »وئعباى الخهىعاث، هدى ئهخاظُت قلؿكُت ممٌىت، قـلهض 

ًاهذ عؾبخه " ضلزاط" بمشابت ازخباعاث لم ٌؿخُؼ أخض الىجاح قيها، و

جخمشل في أن ًظهغ لهإالء ألاشخام الظًً ًخهلضون مىانب اإلاػغقت، أو 

ًان يم ما ًخػهضون أنهم ٌػغقىهه، قانهم  الؿلُت، أو الهىة أهه مهما 

ظهالء، وأهه مً ألاقًل يشحًرا لٍل مً ًىًم ئلى مإؾؿاتهم الاغتراف 

ًػا ـ الغصاءة، (29)« بجهلهم ؾَغ ت جٌَغ ، ؾحر أهه لِـ ؾغى الخىاٍع

وحػٍغل الُلبت بجهلهم، أو الخُاُو غلى نلت خُلتهم، وِئقاغت الككل 

ًاتهم غلى خب  لهم وجغهُبهم، ئّهما هضقها جىمُت مضع والًػل قيهم، بتهٍى

ضهم غلى اهتهاط  الكلؿكت، وجغؾُبهم في الؿىم قيها بغؾبت وخظع، وحػٍى

اء أو جملو مً  الكَ في بىاء جدلُالتهم، و ههضهم الخالو مً ًل ٍع

. اإلاؿإولُت، أو هكىع مً أزالنُاث الخىاع ومغجٌؼاجه
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ت الكٌغ الػغبي هاصيف هصارصغا  ت في خٍغ  ئلى ئصعاط نًاًا مغيٍؼ

الخضًض واإلاػانغ، مشل الػهالهُت واإلااصًت والضولت الهىمُت و الضًمهغاَُت 

الغظىع »والػهاةضًت واللؿت والشىعة، بما ًسضم َبُػت اإلاىاَىت لٍل بلض، بـ 

ئلى ههىم الكالؾكت ونغاءتها والخػلُو غليها أمىع أؾاؾُت في صعاؾت 

ل ماصة  الكلؿكت، ئال أهه ال ًىّص مً الغظىع ئلى مإلكاث الكالؾكت جدٍى

ش غام للكلؿكت، ماصة الكلؿكت الػامت مضزل ئلى  الكلؿكت الػامت ئلى جاٍع

و الخالمُظ ًخلهىنها ًىؾُلت لخػمُو . الخكٌحر الكلؿكي والشهاقت الكلؿكُت

ًان اعجباَها باإلاغخلت . وغيهم بأهكؿهم وبالػالم الظي ًدُِ بهم ومً هىا 

ش الكلؿكت أنىي مً اعجباَها باإلاغاخل الؿابهت ، (30)«اإلاػانغة مً جاٍع

ني والخضؽ الكغصي، في جىاػن  ت مً حػمُو الخـ الَى جمٌىىا الخىاٍع

عجُب، بحن مىاًَ ًيخهض بدب ووعي عاهىِخه، وبحن مكٌغ ًدلم بؿؼو 

ىِخه . الػالم صون أن ٌس يء ئلى َو

غاص بالؿإاُ  يخج جأمال اضتراجيجياًُ ُُ دًغ في بضء الخكٌحر ل ًَ  أن 

اث مً الٌكاءاث،  ضمج مً زالله مسخلل اإلاؿخٍى
ُ
ًدبػه قػل جيكُُي ج

ت، لُحرَّسخ غىض ًل َالب " ما بػض"قِؿخمغ الدؿاُؤ الكلؿكي ئلى  الخىاٍع

طلَ الهاظـ الهاةم غلى البدض غً مهاصع أزغي، وزُاباث، وههىم، 

ئن ..»وهىامل لم حؿخضعى بػض، أو جلَ التي لم جدظ بهغاءة وقحرة وواقُت 

الخهىع الظي بضأ ًبرػ خىُ ئغضاص ألاؾاجظة مىظ ؾىىاث ناةم خىُ وكاٍ 

م الىخاةج . ظماعي ًدكؼه جكٌحر زابذ خمدىع هظا الخكٌحر خىُ جهٍى ٍو

ومً زم قاإلغضاص . وجدؿحن الاؾتراجُجُاث بىاؾُت ابخٍاع أو ججضًض

ئط ئهه مً اإلاإيض أن اإلاماعؾت . وؤلاقغاف غلى الابخٍاع التربىي ال ًىكهالن

، وجبهى (31)« الخأملُت جهؼ في نلب الكػل الظي ًجب أن ًدؿً غلى الضوام

ًاهذ  ا، حعج باألؾئلت، وحؿدكغف مؿخهبال مشلما  ًُ ت مُلًبا قلؿك الخىاٍع

ت مكاصها  أهه ال "الكلؿكت طاث مداوعة ومكاويت وحجاظُت، جإؾـ لػبهٍغ

". أخض ًملَ الخهُهت، مشلما أهه ال مػهىم غً الخُُئت
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الخػغف »: مؼاًا الخىاع في الػىانغ آلاجُت (32 )رشيد دحدوحًدضص 

ً الغأي  غلى مسخلل ظىاهب اإلاكٍلت، الاغخماص غلى الىكـ وجٍٍى

ً وحػلم  الصخص ي، الخػىص غلى الجى الضًمهغاَي بالخػغف غلى آعاء آلازٍغ

، (33)« اخترامها جدًحًرا له ًي ًهبذ مىاَىا نالًخا في مجخمؼ صًمهغاَي

كحر  ت رشيد دحدوحَو في حػلُمُت الكلؿكُت لألنؿام - ئلى غُىب الخىاٍع

ت أما اإلاداصزت أو الخىاع أو الىهاف قاهه ًىدغف بالضعؽ »: بهىله- الشاهٍى

والهؿم ًله ئلى بغوقت مؿغخُت أو ئلى ًىمُضًا اظخماغُت خُض لً ًسخلل 

الهُم غً الكاعع أو َاولت اإلاههى، وبالخالي جؼوُ نضؾُت اإلاضان الظي 

ئن الكٌغة الكلؿكُت أو الخأمل الػهلي الغػًٍ جهخله . ًماعؽ قُه الخػلُم

الكىض ى والطجُج وؾىؾاةُت آلاعاء وألاقٍاع، في خحن ًدُُه الهمذ 

ت (34)«والهضوء ت في ظضوي الخىاٍع ، ًمٌىىا جكهم هظه الىظغة الؿىصاٍو

صازل الهؿم، هظغا لُبُػت الخلمُظ في اإلاإؾؿت الخػلُمُت، لًٌ ألامغ 

ًسخلل مً خاُ ئُ خاُ، هظغا لؿُاب اؾتراجُجُت الؿإاُ، ويظا عجؼ 

ً وجغجِب واؾخدًاع وبىاء أؾئلت بلُؿت الىيىح، بالؿت  ألاؾخاط غً جٍٍى

الاظخظاب، قٍان أولى باإلاىظىمت الخػلُمُت أن جًؼ وؿها منهاظُا غلى هدى 

قغايت مػغقُت ؾلىيُت وئظغاةُت جىضح لألؾخاط والخلمُظ يُكُاث الخداوع، 

ت"قالػُب لِـ في َبُػت  يأؾلىب إلاماعؾت الكلؿكت، ئهما في " الخىاٍع

ت اإلاىؾلت في الػخماث والاعججالُت  هت التي جضاع بها هظه الخىاٍع الٍُغ

 في أهمُت الاهخهاُ مً رشيد دحدوحوالاعججاغُت، وهخكو مؼ ألاؾخاط 

الضًماؾىظُا ئلى البُضاؾىظُا لًٌ ًيبغي أن وؿخػحن باإلاُخىصولىظُا لًمان 

اإلاغوع آلامً، ختى ال ًخدىُ هظا الاهخهاُ ئلى مهغب مٌهغب ًٌكل لىا 

. ظُيُالىظُا ؤلاوؿان اإلالؿمت باألًضًىلىظُا

: [كزاءة في فلطفت الطإال لدي الغشالي]بزاديغم الطإال = خامطا 

بيؿب مخكاوجت يمً  (35 )أبي حامدالغشاليجدًغ الخػلُمُت غىض 

قاجدت "، و"أيها الىلض اإلادب"و" ئخُاء غلىم الضًً: "مجمىع يخبه أهمها
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، وهي "اإلاىهظ مً الًالُ"و" ألاصب في الضًً"، و"محزان الػمل"، و"الػلىم

ض،  ت في جبلُـ الػلم بحن اإلاػلم واإلاخػلم، بحن الكُش واإلاٍغ صغىة ئلى الخىاٍع

بحن الػاعف والخابؼ، وجيكُِ الؿإاُ يأصاة منهاظُت للترؾُب في َلب الػلم 

ًىص ي َالب " أيها الىلد املحب"وجدهُل الؿػاصة، قىجضه في يخابه 

ض اإلاهبل غلى الخهىف، باغخباعه مدبا للمػغقت وجىانا  الػلم، واإلاٍغ

، مبخضةا بىهُدت  واغلم أّن بػٌ مؿاةلَ التي ؾألخني غنها »للدؿاُؤ

 ! ٌؿخهُم ظىابها بالٌخابت والهىُ، ئن جبلـ جلَ الخالت حػغف ما هي 
ّ
و ئال

ا ال ٌؿخهُم ونكه  ًُّ ت، و ًّل ما ًٍىن طون َُّ قػلمها مً اإلاؿخدُالث؛ ألّنها طون

وم 
ّ
 بالظ

ّ
، قُسًؼ (36)«بالهىُ، يدالوة الُخلى ومغاعة اإلاّغ، ال حػغف ئال

اث الظوم، وهظا ما ًهخط ي جأظُل الكهل  الؿإاُ ئلى مغاجب الكهم ومؿخٍى

في الاؾخكهامُت، وعبُها باالعجهاء في ئصعاى اإلااهُاث، واؾخدًاع الغؾبت، 

لُأزظ الؿإاُ خهه مً الخىى والاغتراى، واإلاباخشت والغظاء، والخأمل 

. واإلاغانبت

 في أصبُاث الؿإاُ خًىع ؤلازالم، و الؿعي الجاص، الغشاليٌكتٍر 

بػض الُىم ال حؿألني ما أقٍل ..!! أيها الىلض »: وجىاقغ ظىصة اإلاُلب بسُابه

 بلؿان الَجىان، ناُ حػالى 
ّ
 )غلَُ ئال

َ
ان

َ
ك

َ
ْيِهْم ل

َ
ُزَج ِئل

ْ
خ

َ
ٰى ج ُهْم َصَبُروا َحتَّ نَّ

َ
ْى أ

َ
َول

ُ ْم 
َ
ا ل ْيرًر

َ
غ غلُه الؿالم خحن ناُ ،(خ ًِ

َ
ًْ ):  وأنبل ههُدت الخ ِني َع

ْ
ل

َ
ْطأ

َ
 ح

َ
ال

َ
ف

زًر 
ْ

َك ِمْىُه ِ ه
َ

 ل
َ

ْحِد 
ُ

ٰى أ َحتَّ ْيءٍء
َ

ٌكل لَ ،(ا   ًُ  و ال حؿخعجل خّتى جبلـ أواهه 

َغه
َ
ىِن ): َوج

ُ
ْ ِجل

َ
ْطخ

َ
 ح

َ
ال

َ
اِحي ف ْم آيَ

ُ
رِيك

ُ
، قال حؿألني نبل الىنذ، وجُهً أهَ (َضأ

ْحِر لهىله حػالى   بالؿَّ
ّ
ِهُل ئال

َ
ِطيُروا)ال ج ْم يَ

َ
َول

َ
ْرِ   ِفي أ

َ ْ
ُزواألا

ُ
ظ

ْ
َيى

َ
، (37«)(. ف

قالعجلت في بلىؽ مههض الؿإاُ جىنؼ الُالب في هضامت الؿاًاث ومىاصمت 

ذ  الؿُاب، و يُاع ألاهضاف، واهدهاع اإلاُلىب في اؾخجابت يئُلت، ال جٍؼ

ًُل   في الغشاليغً ناخبها زهل اإلاهمت، وحػب الؿحر، وغظمت الخٍلكت، ٍو

 غً اإلاكٌالث َغْغُى َمَغِى الهلب ئلى الطإالواغلم أن ..»مٍان آزغ

، قالخٌمت مً غغى (38)« الُبِب، والجىاب له ؾعي إلنالح مغيه

ًاث وجدهُو مٍاقكت  الؿإاُ والخػٍغٌ له هي الٌكل غً ههو في اإلاضع

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D49%26aya%3D5&ei=daxbU6iDO66p7Aak6oHACQ&usg=AFQjCNGkukiO_ahAY8G3zz4YzpKfstM7kA&bvm=bv.65397613,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D49%26aya%3D5&ei=daxbU6iDO66p7Aak6oHACQ&usg=AFQjCNGkukiO_ahAY8G3zz4YzpKfstM7kA&bvm=bv.65397613,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D49%26aya%3D5&ei=daxbU6iDO66p7Aak6oHACQ&usg=AFQjCNGkukiO_ahAY8G3zz4YzpKfstM7kA&bvm=bv.65397613,d.bGE
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alro7.net%2Fayaq.php%3Flangg%3Darabic%26sourid%3D49%26aya%3D5&ei=daxbU6iDO66p7Aak6oHACQ&usg=AFQjCNGkukiO_ahAY8G3zz4YzpKfstM7kA&bvm=bv.65397613,d.bGE
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الخاُ لخجاوػ اإلاهلٍاث، ولِـ َمػا في ئظاباث نض جؼوُ بمؿاصعة الُبِب 

اإلاٍغٌ لخاله، والؿعي  (مػغقت)، قانالح هكـ الؿاةل جبضأ بخهبل (اإلاػلم)

. لكهم ؤلاقٍاُ بما ًكُضه في مدانغة الضاء، ومػانغة الضواء

.. » ؾإاُ اإلاخػلم و صاللخه ئلى خاالث أعبؼ مكحرا ئلى أّن الغشاليٌػىػ 

أما : أخضهما ًهبل الػالط، و الباقي ال ًهبل: مغى الجهل غلى أعبػت أهىاع

ًان ؾإاله واغترايه غً خض وبؿٌ، قٍلما : قأخضهما: الظي ال ًهل مً 

ا  ًً  ُبؿ
ّ
ض له طلَ ئال ججُبه بأخؿً الجىاب وأقصخه وأوضخه، قال ًٍؼ

 حكخؿل بجىابه، قُيبغي أن حػغى غىه، 
ّ
و أال  وخؿًضا، قالٍُغ

ً
وغضاوة

أن جٍىن غلخه مً الخمانت، وهى أًًا ال ًهبل : والشاوي... وجتريه مؼ مغيه؛ 

م 
َ
ْػل ٌَ  ٌكخؿل بجىابه، والشالض... الػالط، وهظا ألاخمو ال 

ّ
أن : قُيبغي أال

دمل غلى نهىع قهمه،  ًُ ًابغ  ّل ما ال ًكهم مً يالم ألا ًٍىن مؿترقَضا، ًو

ًان ؾإاله لالؾخكاصة، لًٌ لٍىهه بلُضا ال ًضعى الخهاةو، قال ًيبغي  و

وأما اإلاغى الظي ًهبل الػالط، قهى أن ًٍىن ... الاقخؿاُ بجىابه أًًا

هىة 
ّ

 قِهًما ال ًٍىن مؿلىب الخؿض والؿًب وخّبِ الك
ً
مؿترقضا غانال

و اإلاؿخهُم، ولم ًًٌ ؾإاله واغترايه . والجاه واإلااُ و ًٍىن َالب الٍُغ

غً خؿض، وحػّىذ وامخدان، وهظا ًهبل الػالط، قُجىػ أن حؿخؿل بجىاب 

، قكهىة ؤلاظابت، وغكو اإلاػلىمت (39)«ؾإاله بل ًجب غلُه ئظابخه

ٌعجالن بؼواُ مخػت الُلب وقؿاص الظوم، لحرجهي الجىاب ئلى زهىنُت 

مسلهت مً صمازت الخاُ، ئلى مدبت غىالم ألاخىاُ، وأهاؾت الخٌمت 

. الُامدت ئلى ؤلاؾخكايت في َلب الاوػخام

 ظملت مً البضاةل والخىنُاث التي جهي الؿاةل مً الغشاليًهترح 

أال جىاظغ أخضا في مؿألت » الهىُ واللهى واللؿى، ومداوعة الجهاُ، وطلَ بـ 

ال جكغم بحن أن ... ما اؾخُػذ ألن قيها آقاث يشحرة، قازمها أيبر مً هكػها، 

ًىٌكل الخو غلى لؿاهَ أو غلى لؿان ؾحرى، أن ًٍىن البدض في الخالء 

، قخىايؼ الؿاةل في هُل الخُاب، (40)« أخب ئلَُ مً أن ًٍىن في اإلاأل
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وبلىؽ ججلُاث الؿإاُ ًلؼمه بهبىُ يالت الهىاب مً خضب اإلايكأ، ال 

ًكغم في طلَ بحن مهاصع اإلاٍاقكت، ومىابؼ خهىُ الككاء، ًٌكُه خبا 

. وخٌمت أهه جهضع نىاغت الؿإاُ، الظي أجم غىضه ًل الغظاء

: اضخيخاج

في أؾلىب خىاعي، " الدرص الفلطفي" صازل يتمالاضخف اجدًغ 

مىكخذ غلى ًل مجاصلت، في ظى مً الضًمهغاَُت اإلاىؾىمت باألزالم والهُم 

والػضُ والاخترام، وفي يىل اإلاىاَىت اإلاكبػت بالٌغامت والخب والخو 

والخػاون، وال ٌػض الدؿاُؤ غىضةظ التزاما بُضاؾىظُا ٌؿخضعي خغمان 

هت، ومهخًُاث اإلاىظىمت،  اإلاخلهي مً ًل زُاب ال ًخىاقو مؼ َبُػت الٍُغ

وبالخالي مىػه مً مماعؾت الىهض والضخٌ، بما ًخكو مؼ َبُػت الػهل في 

الخضاعي مؼ ألاقٍاع واإلاكاهُم، قخػضص اإلاىاهج في الكلؿكت ًدُذ لألؾخاط 

الٌشحر مً ؤلامٍاهاث والاؾخجاباث لالعجهاء والابخٍاع في ًل باصعة لترقُض 

في الضعؽ الكلؿكي والخًغة الػغقاهُت، قدًاعة الؿإاُ " الاضخلالل"

ؾبُل إلهخاط بغاصٌؿماث ظضًضة جهىم غلى َلب الخٌمت في غالم الخب 

خُلب هظا اإلاؿعى الكلؿكي جًاقغ (اإلاػغقت)، ومباصب اإلاىُو (الغؾبت) ، ٍو

ضًً مً أهل الازخهام والخسهو لغؾم  ظهىص باخشحن وصاعؾحن ومٍغ

َغاةو اإلاكٌالث، واؾتراجُجُاث ؤلاقٍاالث، وزُاَاث اإلاكاهُم، وزغاةِ 

ألاطهان، بضُ الهكؼ في اإلاجهىُ والاخترام باإلااء بضغىي اإلاداولت، ولىا في 

ًاة َبُػت ؤلاوؿان الػاقو لالؾخكهام، الغشاليمهترح   مإاوؿت وئمخاغا إلادا

. والغاؾب في اإلاٍاقكت
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