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 املخخيل الاحخماعي وأثسه في حضكل الىظسة ألاخالقيت الحدًثت عىد حضازلص جاًلس

 2حامعت مدمذ إلاحن دباػحن ظطُف  بً هالل وليدب: الباخث 

: ملخص باللغت العسبيت

يهخم هزا اإلالاٌ في مجمله بعإالحن أظاظحن ًخطان ؿىش الـُلعىؾ الىىذي 

حشاسلض جاًلش، أوال مً هاخُت دساظت مـهىم اإلاخخُل الاحخماعي وكشاءة ميىهاجه 

ومدذداجه، ومً هاخُت زاهُت ٌعخعُذ الطشح مً حذًذ كػُت الحذازت وهُـُت 

لها أخالكُا وعالكتها بهزا اإلاخخُل ؤلاحخماعي الؼشبي .       جأٍو

ت : ملخص باللغت الاهجليًز

In this research, we will attempt to present a modest collection of 

jurisprudence on the significance of social imagination and its impact on the 

formation of a modern moral view of one of the most important modern 

Canadian philosophers Charles Taylor, who tried to restore the question of 

values and human sciences according to a new philosophical perspective that 

takes into account the great global transformations that characterized the 

world today. 
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استهالل 

            ظىداٌو في هزا اإلالام جلذًم مجمىعت مخىاغعت مً الاحتهاداث خٌى 

ل الىظشة ألاخالكُت الحذًشت عىذ أخذ أهم 
ُّ
ل الاحخماعي وأزشه في حشي َُّ َخخَ

ُ
داللت اإلا

ً الىىذي حشاسلض جاًلش ، والزي خاٌو اظخعادة ظإاٌ اللُم 1الـالظـت اإلاعاضٍش

وعلىم ؤلاوعان وؿم وحهت هظش ؿلعـُت حذًذة جإخز بعحن الاعخباس الخدىالث 

ت الىظام ألاخالقي  ذم مشهٍض اليىهُتالىبري التي محزث العالم الُىم، هما ُجلًّ

للمجخمع في الحذازت الؼشبُت والتي ًشاهً جاًلىس ئلى اعخباسها أخذ أهم مىدعباث 

. ؤلاوعان الحذًث وأهثرها جأزحرا في خُاجه

هذ  ىَّ
ً
ٌععى جاًلىس حاهذا عبر مإلـاجه ئلى جلذًم حملت اإلاىطللاث وألاطش التي و

ت ؤلاوعان الحذًث والتي واهذ بمشابت العشدًاث الىبري الحاهمت واإلاىحهت  هٍى

وهزه باملخخيالث الاحخماعيت، لعلىن البشش واإلاجخمعاث غمً ما ٌعشؾ 

، ولزلً ٌعضو جاًلش ما والسومىطيقيت، العقالهيت، الخؤليهيت: اإلاشحعُاث الىبري هي

ئلى الطشاع اإلاىحىد بحن هزه الشواؿذ، وعذم "عسس الحداثت/إشعاج"ٌعمُه بــــ

ً وجدلُم سؤٍت مىخذة وميسجمت  جىاؿلها كذ ًيىن ظببا سئِعُا ًدٌى دون جيٍى

لإلوعان واللُم، وهى ما ال ًـخأ ًمضق وخذة الزاث ؤلاوعاهُت واإلاجخمعاث 

.      الحذًشت

:  مداز السهان في هرا املقال على ألاسئلت الخاليت

ً الىظشة . 1 ل الاحخماعي عىذ حشاسلض جاًلش؟ وهُف ًإزش في جيٍى َُّ َخخَ
ُ
ما مـهىم اإلا

ألاخالكُت الحذًشت؟ 

ما هي ألاطش اإلاشحعُت أو العشدًاث الىبري التي جإزش في جمشلىا للىحىد، للعالم . 2

 ولللُم؟

هل هدً أمام أعلاب خذازت واخذة مدذدة هي الحذازت الؼشبُت، أم أهىا ئصاء . 3

خذازاث مخعذدة، مخىىعت ومخجذدة؟ 
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شه عبر ؿلعـخه لخجاوص . 4 : ما هى الخلذًم ألاخالقي الجذًذ الزي خاٌو جاًلش جمٍش

ش ألاخالق )أوال،عذم ضالخُت ومالئمت الطُؽ ألاخالكُت التي أوحذها عطش الخىٍى

، وزاهُا الحالت اإلاأصومت التي ًمش العالم الُىم في ظل (الياهطُت وألاخالق الىـعُت

 هُمىت الـشاغ الىحىدي؟

ل الاحخماعي وألاطس املسحعيت املؤسست له: أوال يَّ
َ
خ

َ
خ
ُ
. طبيعت امل

ل الاحخماعي؟  / أ يَّ
َ
خ

َ
خ
ُ
ماذا وعني بامل

    ٌعدىذ حشاسلض جاًلش في ئبشاص مـهىمه خٌى اإلاخخُل الاحخماعي ئلى اإلالاسباث 

ألاهثروبىلىحُت والعىظُىلىحُت العذًذة واإلاخىىعت التي عالجذ جطىس مـهىم 

اإلاخخُل الاحخماعي في بيُت اإلاجخمعاث الؼشبُت، لزلً هلمغ وبذسحت هبحرة  عىدجه 

خ ألاؿياس والزهىُاث "املخخيالث الاحخماعيت الحدًثت"في مإلـه   إلاإسخي جاٍس

غ دومىن، وماًيل  همِشُل ؿىوى و هىسبحر ئلُاط مشال، أو ظىظُىلىحُحن ولَى

ىسػً هابشماط، الزًً  ؿدطىا أزش اإلاخخُل الاحخماعي بىضـه مماسظت  واسهش ٍو

م دساظت اإلاجخمع، لُطلىا ئلى جدلُم ؿهم خٌى  ت ًخم الىضٌى لها عً طٍش سمٍض

، هما 2الزاث أوال، زم جمىحن الباخث مً ؿهم الحذازت وعالكت الزاث الؼشبُت بها

خٌى " بِىذهذ أهذسظىن "اظدىذ جاًلش أًػا  ئلى العمل الشائذ الزي كذمه 

 .3"املخخيل الىطني"أو" الجماعاث املخخيلت"

ًمىً أن وعني به - خعب  جاًلش-   ئن مـهىم أو حعٍشف اإلاخخُل الاحخماعي 

:  ئخذي زالر ئمياهاث أو زالر جطىساث أظاظُت

لت التي ًخخُل بها الىاط مدُطهم الاحخماعي.1 . هى الطٍش

. هى مىغىع مشترن لذي مجمىعاث واظعت مً الىاط. 2

هى رلً الـهم اإلاشترن أو ؤلاخعاط العام الزي ًجعل اإلاماسظاث الاحخماعُت .3

 4.ممىىت أو مششوعت

  هما ٌعخخذم جاًلش مىطىق اإلاخخُل الاحخماعي ممحزا ئًاه عً الخعبحر الخللُذي 

ت الاحخماعُت، ئر ٌشيل اإلاخخُل وخذة اإلاجخمع التي جخدلم بـهم  إلاططلح الىظٍش
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الخلـُاث ػحر الىاضحت وػحر اإلاىظمت، خالؿا ألشياٌ الخعبحر العلائذًت الىاضحت 

والنهائُت، ؿالحُاة ؤلاوعاهُت والحُاة الاحخماعُتحعىغ أؿعاال مشترهت مطذسها 

ت اإلادػت  5.دلُل مشترن هى اإلاخخُل الاحخماعي ولِعذ الخطىساث الىظٍش

ل الاحخماعي؟ / ب يَّ
َ
خ

َ
خ
ُ
ما حدوي الحدًث عً امل

ش اإلاشحعُت"ِبَمشابت " جاًلش"ًخدذد اإلاخخُل الاحخماعي هاهىا في جطىس 
ُ
ط

ُ
أو " ألا

ت والشلاؿُت للزاث، وهزه " الخلـُاث الشابخت" التي جذٌ على العُاكاث الـىٍش

ألاطش واإلاعاوي كذ جبلى زابخت ليىنها مىسوزت ومعبر عنها في اللؼت والجعذ والجماعت 

خُت، ئر ال ًمىً بأي خاٌ مً ألاخىاٌ اظدبذالها وال ئلؼاءها ألهىا ببعاطت  الخاٍس

 هما أن هزه 6خٌى ؤلاوعان،" لشؤٍت آجُت مً ال ميان"ال ًمىىىا الخأظِغ 

الخلـُاث جبلى خاغشة هػشوسة خخمُت جىعىغ على أعماٌ الـشد، وبالخالي ؿهي 

لِعذ مجشد حشىُالث اكخطادًت وظُاظُت واحخماعُت بائذة ؿدعب، بل هي 

تها  .سوح الشعىب و راهشتها وهىٍَّ

دا                ولزلً ما ؿتئ جاًلش عبر وامل هخاباجه ًىحه هلذا الرعا وضٍش

مىز البذاًاث ألاولى مع دًياسث ووضىال ئلى  جطىس الىهج )لإلبعخمىلىحُا الحذًشت

 في الـػاء الـلعـي ألاهجلىظىعىوي
ً
بي خطىضا ألنها هزه  (الخجٍش

ؤلابعخمىلىحُا كذ أخـلذ في ألاخز باإلاعاوي اإلاىبشلت مً أضالت الحُاة اإلاخمشلت في 

هزه الخلـُاث الاحخماعُت على اعخباس أن العلل ؤلابعخمىلىجي الحذًث هى عباسة 

ش العالم وجدىم الشعىس ؤلاوعاوي
ّ
سخ

ُ
 7.عً ظلطت أداجُت ح

              ئن العلل ؤلابعخمىلىجي الحذًث هى علل مىعخم مً الشوابط 

خُت أي ػحر مشجبط بالخلـُت الشابخت  خز ألامىس ((désengagementالخاٍس
ُ
والزًال ًأ

ئال بمىطم الاظخلاللُت وبلىغ اإلاىغىعُت في الخعامل مع مىاغُع العلم،ألاخالق 

الزي ال ًشي  " le moi ponctuel "ألاها اإلاذكم "والعُاظُت وهزا العلل هى ولُذ 

 لها،
ً
ئلى مداولت هلل " ألاها"بل ًزهب هزا 8في هـعه ئال ظُذ للطبُعت وماليا

همىرج العلىم الطبُعُت الخـعحري والعببي ئلى خلٌى العلىم ؤلاوعاهُت راتها، 

أمشا ػحر ممىً على ؤلاطالق، وأن هزه اإلاداولت ماهي ئال "  جاًلش"وهى ما ًشاُه 

م عٌض اإلاعطى اللابل للمالخظت  أظطىسة جذعي البدث عً الُلحن عً طٍش
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والخجٍشب عً اإلاعطُاث الىىعُت واللُمُت التي ًخعزس جىمُمها وال كُاظها، ئن 

هزا الهىط في طلب الُلحن كذ ًذؿعىا ئلى الىكىع في الالًلحن، وبذٌ أن ًخطىس 

 9.ؿهمىا لإلوعان ًخعمم حهلىا به

             ًإهذ جاًلش على أن ؤلاوعان الحذًث باث ٌعشع عً الاؿخخان بجاربُت 

ش العالم على أهه  عالم عذًم "اإلاعاوي اللطُلت بالحُاة، ألامش الزي ججلى في جطٍى

الافخخان أو الاهدهاش ، ؿمعنى 10"(désenchantement du monde)" السحش

ت وال ظلبُت، وىهىا هطىس بالعالم  هاهىا في عباسة جاًلش ال جدمل أًت داللت مخٍض

 ًمىً الخذبش ؿيها ئعماال لعظمت الخاللالزي خلم هزا آًتهزا العالم باعخباسه 

العالم، في خحن ما ًمىً الىظش ئلُه على أهه أمش ًيبغي أخز الحُطت والحزس مىه 

 .أي وىظُلت أو أداة طُعت في ًذ ؤلاوعان كآلت هى جطىس العالم

على أنها "هضع السحش عً العالم " خٌى ماكس فيبر       ولزلً ًإوٌ جاًلش عباسة 

 را معان مىىىهت 
ً
ئشاسة جدزًش بضواٌ شعىسها بأن هزا اليىن كذ ًجعذ هظاما

لُت، وهى ما أدي ئلى جلهلش آلاؿاق الذاخلُت التي ظلذ جمشل مشحعا  ومُخاؿحًز

، ؿؼُاب اإلاعاوي الىبري 11"ومىبعا أضُال للحُاة الشوخُت في العابم وئلى اهدعاسها

والنهائُت هى هدُجت خخمُت للشؤٍت آلالُت واإلاُياهُىُت التي ضبؼذ الىظشة 

دللها . الـلعـُت الحذًشت، بعذ أن أضبذ ؤلاوعان هى مً ًدذد أهذاؿه ٍو

ما هي السوافد أو املسحعياث التي ٌسخمد منها املخخيل الاحخماعي أثسه / ج

وسيادجه ؟  

          ًلذم جاًلش زالزمشحعُاث أو ظشدًاث هبري وان لها ألازش الىبحر في حشيل 

ت الحذًشت وبالخالي في جأظِغ الىظشة ألاخالكُت للزاث الحذًشت، وهي  ً الهٍى وجيٍى

خي  عباسة عً خلـُاث زابخت مىبشلت مً لؼت مشترهت وجذخل غمً ظُاق جاٍس

 .   مىخذ ومخجاوغ

أو ) وهي سؤٍت جلش بطىسة ؤلاله اإلاعحن :النزعت الخؤليهيت أو املسحعيت إلالهيت.1

بمعنى أن جشابط الظىاهش الطبُعُت وحعلعلها وخذمت بعػها  (العىاًت ؤلالهُت

 لإلسادة ؤلالهُت، وهزا الخطىس هى الشؤٍت الذًيُت التي كذمها 
ً
، ٌعىد ظلـا

ً
بعػا
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ت ألاخشي  ولى أن جاًلش خطش خذًشه )الذًً اإلاعُيي، وختى ألادًان العماٍو

 12.(باألظاط في الذًاهت اإلاعُدُت

 ال حعشؾ (Universel)، وهي سؤٍت حعخبر اليىن النزعت العقالهيت.2
ً
 ؿعُدا

ً
وىها

بذاًاجه وال نهاًاجه، ؿمـهىم اليىن في الشؤٍت الحذًشت على أهه مديىم بمجمىعت 

مً اللىاهحن العببُت، ال ًخأزش بخللباث ؤلاوعان وال ًخعلم بأوامش ؤلاله بلذس ما 

 13.ٌعمل واآللت

أما عً الجزعت الشوماوعُت ؿهي حعبحر عً : النزعت السوماوسيت أو السومىطيقيت.3

لحظت اهخماٌ الحذازت في أوحها، ؿـي هزه الشؤٍت ججذ الزاث هـعها بىضـها 

مىبعا أخالكُا ٌعبر عً مجمىعت الاهـعاالث واإلاشاعش ؤلاوعاهُت واهذ ػائبت 

 14.ومهملت في الشؤٍت العلالهُت

ماهي الخجاذباث الحاصلت داخل املخخيل الاحخماعي؟   / د

ْظَشي الطشاع اإلاىحىد بحن هزه اإلاشحعُاث والعشدًاث 
َ
ِلُش جاًلش بأهىا أ ًُ              

 Malaise de la)عسس الحداثت اإلادذدة للىحىد، وهى ما حعله ًىخب في 

modernité) ت الؼشبُت الحذًشت  أن ؤلاسباواث والدشىجاث التي أضابذ بيُت الهٍى

جشحع باألظاط ئلى الخجارباث الحاضلت بحن اإلاىسوزاث اللذًمت والشؤٍت الحذًشت، 

ما ٌعني أن اإلاخخُل الاحخماعي في اإلاجخمعاث الؼشبُت الحذًشت لم ًىً لُلص ي 

بيل ظهىلت اإلاىسوزاث مع وشأة اللُم الحذًشت، ألهىا أمام مشحعُاث زابخت وخخمُت 

. 15ال ًمىً ؿطلها عً ؤلاوعان بأي ضـت واهذ

             هما أن هزا الطشاع اإلاىحىد بحن هاجه الشواؿذ الىبري ال ًجبرها على 

اث،ألن ول خللت ولذث مً  الاهخلاء بُنها أو اللٌى بأؿػلُت ئخذاها على ألاخٍش

ت الزاث  سخم ظابلتها،هما أن الاهخلاء مً شأهه أن ًإدي ئلى جطىس مبخىس لهٍى

الحذًشت ؿِعخلش ؿهمىا لها في معخىي الحللت ألاخحرة التي بلؼها الىعي البششي أي 

ت في هزا البعذ  الىلذ العلمي والخلني مشال، وبهزا الشيل جىدطش ميىهاث الهٍى

 16.وجىلطع امخذاداتها السحُلت الػاسبت في ألالىهُت والشومىطُلُت

      ئن الشلاؿت ألاخالكُت الحذًشت هي زلاؿت راث مىابع مخعذدة، ؿُمىً وضـها 

بالـػاء العام الزي ًمىً لإلوعان أن ًخدشن ؿُه على زالر اججاهاث، ؿهىان 

وهىان ألاظاط الذًني  (الشؤٍت الشومىطُلُت-الشؤٍت العلالهُت)مىكعان معخلالن
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الخىخُذي ألاضلي، وخلُلت هزه الاججاهاث اإلاخخلـت كذ حعهم في شعىسها 

بالشً والاسجُاب ئصائها أو ئصاء واخذ منها، وهزا حضء أظاس ي مً ظبب وىن ول 

 17.واخذ مىا ػحر كادس على جملً الحلُلت وعلى اظخدىارها

ليت الحداثت ومآشق إلاوسان املعاصس   : ثاهيا جؤٍو

أصكال العسس أو مطباث الحداثت  /1

ت الؼشبُت الحذًشت كذ " ععش الحذازت"        ًشي جاًلش في هخابه  بأن بيُت الهٍى

أضابتها زالر مطباث أو أصماث أو آؿاث، كذ جشحع في ألاضل ئلى الخجارباث 

الحاضلت بحن اإلاىسوزاث اللذًمت واللُم الحذًشت، لزلً  ؿاإلاخُاٌ الاحخماعي 

ت الحذًشت لم ًىً بامياهه أن ًلص ي هزه اإلاىسوزاث مع وشأة اإلاجخمعاث  للهٍى

:  الحذًشت

 : اهخصاز الفسداهيت وشوال البعد ألاخالقي الىحىدي/ أوال

        وجدىلها مً مىعب أظاس ي وسزه ؤلاوعان في عطش الحذازت ئلى مشع هبحر 

ًىخش الزاث الحذًشت ،لخخدٌى هزه الـش داهُت ئلى هشحعُت ملُخت هخج عنها طبع 

خلم ألاشُاء "ألاهاهُت والجزعت الاظتهالهُت اإلاهُمىت، ولخطبذ شعاساث مً كبُل 

هي الؼالبت على الشؤٍت الـش داهُت " هىذ أهذ ما أهذ علُه في عالم الُىم"و" ؿًُ

 18.البعُطت التي حعضصث واحعع مذاها وجأزحرها في الـترة اإلاعاضشة

هيمىت العقالهيت ألاداجيت / ثاهيا

         وهزا العلل ألاداحي الزي ظاد، لِغ ؿلط في دائشة اإلاعشؿت العلمُت بل 

اظخىلى على مىطم  على ألاشُاء؛ ؿالبرػم مما خللخه هزه الشلاؿت مً اهخطاساث 

ت الـشدًت واخترام خلىق ؤلاوعان، وحعمُم  علمُت وبلذس ما خللذ سهاهاث الحٍش

ت اللاهىن ، ئال أنها أهذسث وبشيل ؿػُع الشوابط  زماس الذًملشاطُت وعلٍى

الطبُعُت، مدىلت ئًاها ئلى مجشد عالكاث -ؤلاوعاهُت، وؤلاوعاهُت-ؤلاوعاهُت

 19.هـعاهُت وئحشائُت خالُت مً ول معنى

ت و جفخيت البييت الاحخماعيت / ثالثا فقدان الحٍس

         وهىا ًلش جاًلش العلالهُت ألاداجُت الحذًشت كذ خطشث مماسظت الـعل 

العُاس ي في هُـُت ئداسة شإون ؤلاهخاج والاظتهالن والخجاسة، لخلخطش على 

معالجت معائل العىق وغبط خشواتها الاكخطادًت، ولخيشأ لىا مجخمعاث جذًشها 

كُم اإلاطلحت واإلاىـعت،ولخىج أهمىرحا احخماعُا مادًا واخذ وشامل، ًلغي حمُع 
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ؤلاوعان الشُىعي في :مشاٌ)الخطىضُاث ألاخالكُت والخماًضاث الشلاؿُت، 

 20.(أو ؤلاوعان الىـعي في اإلاىظىمت اللُبرالُت الشأظمالُت–اإلاىظىمت العىؿُاجُت 

 

جاًلىز ومحاولت الخسوج مً عطب الحداثت  / 2

        ٌعخعُذ جاًلش مـهىمه الحذازت وؿم وحهت هظش حذًذة مؼاًشة ومعاهعت 

ومخالـت إلاا حشي علُه الخللُذ الـلعـي بحن دعاة اللطُعت أو أهطاس الحذازت 

والزًً خاولىا اللطع مع ول ماهى ماكبل خذاسي ومً زلل الخلالُذ الـلعـُت 

الُىهاهُت والذًيُت اإلاعُدُت وبحن أهطاس الاجطاٌ أي اإلاداؿظىن الزًً أكشوا بأن 

خ الحػاساث ألاولى والعابلت عنها،  للحذازت حزوس مىحىدة جػشب بعمم في جاٍس

ولى أن مىكف جاًلش ًبذو أهه ًلترب كلُال مً مىكف الاجطالُىن مً مىظىس أن 

خُت التي هي بطذد  الحذازت خعبه لِعذ ئال خالت مً أخىاٌ الىُىىهت الخاٍس

 21.الخدلم على مشاخل مخىاضلت ومخالخلت ولِعذ مىلطعت

     هما ًشي جاًلش بأن مشيلت الحذازُىن في أنهم كطعىا ضلتهم مع ماغيهم، 

، هما وكعىا في خالت مً (امخالء الزاث)وهزا اللطع ظاهم في ؿلذان الامخالء 

لإلًمان - خعب جاًلش-الػُاع والـشاغ الىحىدي،ئن خطأ  اإلاعاسغحن ألاهبر 

الذًني والالهىحي  والزًً ظمدذ لهم الحذازت بالىحىد، احخماعُا وزلاؿُا، في 

أنهم اعخبروا أهـعهم مإجمىحن على الحذازت ومىدعباتها، واإلاجاهشة بمعاسغتهم 

ً لها أنها ظمت دالت وواضحت للحذازت، ومإهذًً في الىكذ راجه على  هاظٍش

ع ظلطت الشؤٍت العلالهُت والىظش لها على أنها وظُلت مىطلُت وخُذة ممىىت  حشَش

-وجىخُذ هـار البطحرة بهزه العلالهُت ؿلط واضـحن بالخعامي ول ما ًخالـها

 22.، ومهما واهذ العىاكب والىخائج ألاخالكُت-وبخاضت ؤلاًمان

ل حذًذ للُمت الحذازت اهطالكا مً اظخعادة           ولزلً حاءث مداولخه هخأٍو

لي حذًذ، حعخعُذ  (سوح الحذازت)الخطىس اإلاعُاسي الشوحي  وؿم بشادٌؼم جأٍو

خي، وهزه الاظخعادة ال جيىن ئال بالعىدة ئلى ألاضٌى  الحذازت ؿُه شخاتها الخاٍس

ًلٌى في خاجمت هخابه  .للحداثت (اليهىمسيحيت)ألاصىل الالهىجيت ألاولى أي 

 في اإلازهب الخىخُذي اليهىدي اإلاعُيي" مىابع الزاث
ّ
 23".ألامل أساه مخػمىا

للحذازت الؼشبُت ئرا ما أسادث أن حعخعُذ جىاصنها، - خعب جاًلش–            البذ 

أن حعُذ دوس اإلاسحُت وبشيل حذًذ في ظاخت اإلاجخمعاث الحذًشت، ولىً أي 



 

121 
 

معُدُت ًخدذر عنها جاًلىس؟ ئنها اإلاعُدُت البروحعخاهدُت أو ئن شئىا اللٌى 

، وىن جأزحر هزه 1517معُدُت ؤلاضالح الذًني الزي مشله ماسجً لىزش ظىت

اإلاعُدُت اإلاخىىسة كذ بذا حلُا وواضحا في ملذم الحذازت وجطىسها، وهى مىكف 

سوح البروحعخاهدُت وأخالق "كذًم طشخه ؿُبر وأكشبه في دساظخه خٌى 

 24".الشأظمالُت

     كبل الحذًث عً الشهان ألاخالقي ًذعم جاًلش الشأي اللائل بأهىا ئصاء خذازاث 

، ألهىا ئصاء عالم مخعذد الشلاؿاث ومخىىع (خذازت بطُؼت الجمع)مخعذدة ومخىىعت

دًيُا، والحذًث عً اخخالؾ الحذازاث وحعذدها كذ ٌعني رلً أن الشلاؿاث الؼحر 

لتها الخاضت وال ظبُل ئلى ؿهمها اهطالكا  أوسبُت كذ كامذ بخلذًم خذازتها بطٍش

ت عامت ضممذ أظاظا مً الحالت الؼشبُت  25.مً هظٍش

جاًلس وكيفيت جدبير السهان ألاخالقي الجدًد   / 3   

وبشذة الشؤي الـلعـُت ألاخالكُت " مىابع الزاث"ًيخلذ جاًلش في هخابه ألاخالقي 

الحذًشت اإلاخمشلت خطىضا في الخطىس العملي لألخالق و اللائم على ؿىشة الىاحب 

، والخطىس الىـعي (ألاخالق هي الىاحب اإلاطلم)ألاخالقي والزي مشله واهط 

مي بيخام"الطبُعي اللائم على ملىلت العطف ألاخالقي والزي مشله  ألاخالق )" حٍش

ىن أن هزه الـلعـاث ألاخالكُت26(في ظعادة أهبر عذد مً الىاط
ّ
:  ، و

- ألاداجُت- الـشداهُت)أضحذ ػحر كادسة لّخدمل مطباث وهضاعاث الحذازت .1.

ت . (ؿلذان الحٍش

هما أنها لم حعذ ضالحت وال مالئمت لحالت الـشاغ الىحىدي الزي ٌعِشه . 2.

.     ؤلاوعان الُىم

لت التي . 3. ولعبب آخش ٌعىد إلاىطلها الذاخلي، مً خُث أنها لم جطمم بالطٍش

الشوماوعُت - العلالهُت- الخأليهُت )جخالءم وجخطالح مع ألاطش اإلاشحعُت ألاولى

 27.(الشومىطُلُت

         ولزلً خاٌو جاًلش ئًجاد ئبذاع ؿلعـي حذًذ لألخالق ًبدث في ظبل 

ت الحذًشت وععشها، هما ًبدث عً هُـُت اإلاطالحت مع مطادس  ججاوص أصمت الهٍى

الزاث ومىابعها ألاخالكُت والتي أؿعذتها الحذازت، وهزا الشهان خعب جاًلش كذ 

، والتي اظخلي منها ما (اليهىمعُيي)ٌعىد باألظاط ئلى اإلاعطى أو اإلاىبع الذًني 

 ".جؤكيد الحياة العادًت" و"أخالقياجاألصالت"ٌعمُه 
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            ًىظش جاًلش ئلى لحظت ؤلاضالح الذًني باعخباسها لحظت ؿاسكت وؿاضلت في 

ت  ت وؤلاولحًر خ الـىش الؼشبي، ؿدذر اهـطاٌ الىىِعت الذًيُت بعلطتها البابٍى جاٍس

تها العُاظُت،و مً هاخُت أنها ضاوعت كشاس الذولت، كذ أدي ئلى  عً  سوما بشمٍض

اهلالب أو كلب على معخىي البعذ التراجبي للشىائُت الىالظُىُت الخأمل والعمل، 

لي ألاسظطي، جدٌى العمل  ؿبعذ أن الخأمل هى سمض الحُاة الخحرة باإلاعنى ؤلاػٍش

الزي ًمشل حىهش الحُاة العادًت علب ؤلاضالح الذًني اللىزشي ئلى اعخباسه أضل 

 28.الـػُلت وجدىلذ الحُاة العادًت ئلى غشب مً غشوب العبادة

ماحؼّحر ؿُاإلاىعطـالعلماهُللمجخمعاجالحذًشتهىحؼحر في طشح -خعب جاًلش-       ئهَّ

 بدىاوعخمذ علىمـهىمللذ وضُاػت اإلاـاهُمـدعب،ولِعاإلاػامحن ألاخالكُت، 

 عىذ بيخام،أومـهىم "الجزاهت العلمُت"  أو مـهىم"هىشاهالزاث"

رة" عىذ سوظى،أومـهىم "الذاؿعالذاخلُللطبُعت" واهط ،ئال أهىا ال صلىا "ؤلاسادةالخّحِ

ؿُبجىاس هظم ألاخالق اإلاعُدُت ألاضُلتإلاـاهُم العـى واإلاؼـشة، 
ً
دائما

ؿاألؿياس،الخُلذًىا،بخطىضذواؿعىاألاخالكُت، 

حشهذعلىمذًاالخخالطىالاهذماحىالخأزحراجاإلاخبادلتللمطادساإلاخطاسعتواإلاخىىعت 

 29.للزاث

 

 

: على سبيل الخخام

         مارا وعخـُذ هدً هعشب أو هذاسظحن للـلعـت غمً هطاق الخذاٌو 

" مطادس الىـغ"العشبي للـلعـت مً دسط جاًلش؟ وبالخطىص مً هخاباجه خٌى 

ت الحذًشت  أو الزاث العمُلت، والتي هي مطادس هامت وأظاظُت في ؿهم الهٍى

في ئخذي " ؿخيي اإلاعىُني"وهزلً اغطشاباتها ؟ في ئشاسة أهثر مً سائعت هشـها 

هطىضه، ًلش بأهىا الحػاسة الؼشبُت أضحذ ال جمخلً رلً الىعي الععُذ بزاتها، 

له ألاهىساي البهُج أمام خالت الػُاع والخُه  ئنها أشبه بيىحُخى مجشوح ؿلذ بٍش

وهي هـغ الـىشة راتها التي عبرث وامل ؿلعـت 30هدُجت اللطع مع مطادس راجه،

.  جاًلش، وماؿتئ ما ًطشح بها ول مشة

ً إلاشىالجىا أو أصماجىا الخاضت بالزاث ؤلاظالمُت أو العشبُت،  هدل سبما أو هخمٍش

كذ ًمىً لىا الاظخـادة مً هزا الذسط الخاًلشي الىبحر بالعىدة هدى مطادس 
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الىـغ العمُلت، هدى الترار ؤلاظالمي الىبحر في اللؼت، وفي الشعش، في الـله، وفي 

الترار الـلعـي مً ابً سشذ ئلى ابً ظِىا ئلى الؼضالي ئلى ابً جُمُت، والعىدة 

أو هُـُت " جذبحر اإلاخىخذ" أًػا ئلى اإلاخىن الـلعـُت ألاولى البً باحه الزي هخب

العِش في ظعادة دون العىدة ئلى العُاظُت والعىدة ئلى اإلاذًىت، كبل أن ًىخب 

" اإلاىبىر"في هخابه الشهحر"حُىسحُى أػامبن"عنها الـُلعىؾ ؤلاًطالي اإلاعاضش 

ض العُادي"الزي جشحمه عبذ  حي بً "في كطت " ابً طـُل"للعشبُت، وئلى " العٍض

 مىز " اللطظ الـلعـي"وؿىشة " ًلػان
ً
 ؿلعـُا هاما

ً
التي ػذث الُىم جللُذا

م   للزاث، وهطٍش
ً
 سائعا

ً
با ت الضسادشدُت، لخمشل هاجه اإلاىابع جذٍس اللحظت الىُدشٍى

عُذ اللحظت الـلعـُت  آخش مخجذد ًجمع هزا الخىىع الىبحر في مطادسها، َو

. الىبري اهطالكا مً اإلاطادس واإلاىابع ألاولى للزاث ؤلاظالمُت

 

 

 

قائمت املساحع  

 

 .ئبشاهُم :حان ؿشوعىا دوسجيي، ؿلعـاث عطشها، جُاساتها،مزاهبها،أعالمها،وكػاًاها، جشحمت

. 2009صحشاوي،ميشىساث الاخخالؾ، الجضائش،الطبعت ألاولى،

  جشحمت زائش -جأمالث في أضل اللىمُت واهدشاسها–بِىذهذ أهذسظىن، الجماعاث اإلاخخُلت،

. 2016دًب، جلذًم عضمي بشاسة، اإلاشهض العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث، بحروث، 

  ،جشحمت خعً العمشاوي، مجلت ألاصمىت مظاهس القلق في الحضازة الحدًثتجاًلىس، حشاسلض ،

. 2011أهخىبش ¾ الحذًشت، عذد مضدوج، 

  ،حشاسلض جاًلش، اإلاخخُالث الاحخماعُت الحذًشت، جشحمت الحاسر الىبهان، مشاحعت زائش دًب

(. 37ص)،الطبعت ألاولى، 2015اإلاشهض العشبي لألبدار ودساظت العُاظاث،بحروث 

  ت الحذًشت، جشحمت خُذس خاج اظماعُل، اإلاىظمت حشاسلض جاًلش، مىابع الزاث، جيىن الهٍى

(. 48ص)،2014العشبُت للترحمت، بحروث، الطبعت ألاولى،

 مذخل ئلى دساظت أعماٌ -ظاًذ مطش، معائل الخعذد والاخخالؾ في ألاهظمت اللُبرالُت الؼشبُت

 .2015اإلاشهض العشبي لألبدار والذساظاث، بحروث، الطبعت ألاولى، -حشاسلض جاًلش

  كشاءة في هخاب -معُدُت للحذاة الؼشبُت-الجزوس اليهى: مططـى بً جمعً ،حشاسلض جاًلىس

ت الحذًشت، مجلت ألباب، مإظعت مإمىىن بال خذود ،الشباط، العذد  مىابع الزاث وجيىن الهٍى

 (.154ص)،2016الخاظع،سبُع 



 

124 
 

  ت الحذًشت وعللها  –مططـى بً جمعً، أضىٌ الهٍى
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، 2وطامب دنخوراه يف فوسفة املمي و ابس خوموموجِا امؼووم الإوساهَة جبامؼة سطَف يف امفوسفة املؼارصة ابحر أ اكدميي

وَة بول ٍركور"ٌش خـل ػىل موضوع   ".الارثَابَة يف ثأ ًو
1

، دّرس يف امؼدًد من 1931هومفرب 5 املومود مبدًنة موهرتايل ابمكِبَم امكندًة يف Charles Taylorجشارمز مارؾًرف اتًور

أ نرث من جسؼة غرش نخااب ، اكن كد )جامؼات امؼامل اميامة، ميخكل اتًور رصَدا فوسفِا خضام من امكذب وامللالت واحملارضات

ىل ؿاًة 1964بدأ ىا س نة  ة امضمري مع نخابو امثنايئ ال خري مع جاسوني مالكور2010 اإ : ، من أ برز مؤمفاثو جند( امؼوامهَة وحًر

املخخَالت الاجامتغَة ، (1998)منابع اذلات، حكون اميوًة احلدًثة، غرس احلدازة ، ىَـل واجملمتع احلدًر

ضا امؼدًد من املؤمفات ادلاغَة وامثنائَة،أ شيرىا نخابو مع ًورؾن (2007)امؼرصامؼوامين،و(2004)احلدًثة ، نام ميخكل أً 

 .كوة ادلٍن يف اجملال امؼام: ىابرماس وأ خرون حول

 
2

جشارمز اتًور، املخخَالت الاجامتغَة احلدًثة، حرمجة احلارث امنهبان، مراجؼة اثئر دًب، املرنز امؼريب مل حباث ودراسة 

(. 37ص)،امطبؼة ال وىل، 2015امس َاسات،بريوت 
3

ىل أ ن نخاب  ىل انوـة امؼربَة حدًثا حتت غنوان " بُندهت أ هدرسون" جتدر الإشارة اإ ثأ مالت –ادلاػات املخخَةل "كد حرمج اإ

ؼد ىذا امكذاب مبثابة حبر مؼمق وأ صَل يف أ صول اموغي املويم وجوةل ػومَة يف انوـات -يف أ صل املومِة واهدشارىا ًو

املدمية ويف اموطنَة وامؼنرصًة، وجميودا ملاران بني املومِة يف امـرب واملومِة امرشكِة، واندشاف نوفوارق بُهنام، نام ًنطوق 

من ثؼًرف ادلاػة أ و اجملمتع اإىل رصد اجلذور امثلافِة ميا من خالل انوـة واحلرف املطبوع واملخحف واخلًرطة واذلاهرة وؿريىا، 

ىل مس خوى ؿري مس بوق، مـريًا دلةل من املناظري  نلل ىذا امكذاب دراسة املسأ ةل املومِة يف بنِة اجملمتؼات احلدًثة اإ ًو

نًا حلوًل حبثَة جدًدة متامًا يف ملاربخو،  مَو ومدش َّ واموسائل اميت اكن ًُؼامَج هبا ىذا املوضوع، فاحتًا غيدًا جدًدًا يف امنظر اإ

وكد كدم ادلنخور غزيم بشارة ميذا امكذاب مبلدمة وافِة غن امفكرة املومِة يف امفكر امـريب احلدًر وغن ادلاػات املخخَةل 

يف "جامػة س َاس َة مذخَةل" ال مة بأ هنا بندهت أ هدرسناميت ٍرى أ هنا ؿري مذخَةل، بل حلِلِة وواكؼَة، يف حني ًؼّرف 

،حرمجة اثئر دًب، -ثأ مالت يف أ صل املومِة واهدشارىا–بُندهت أ هدرسون، ادلاػات املخخَةل : ال صل، مالإسزتادة أ هظر

. 2016ثلدمي غزيم بشارة، املرنز امؼريب مل حباث ودراسة امس َاسات، بريوت، 
4

(. 35ص)جشارمز اتًور، املخخَالت الاجامتغَة احلدًثة، مرجع سابق، 
5
Taylor :A Secular Age.p.173. 

6
ة احلدًثة، حرمجة حِدر حاج اسامغَل، املنظمة امؼربَة نورتمجة، بريوت، امطبؼة  جشارمز اتًور، منابع اذلات، حكون اميًو

(. 48ص)،2014ال وىل،
7

ىل دراسة أ غامل جشارمز اتًور-ساًد مطر، مسائل امخؼدد والاخذالف يف ال هظمة انوَربامَة امـربَة املرنز امؼريب -مدخل اإ

 (.33ص)، 2015مل حباث وادلراسات، بريوت، امطبؼة ال وىل، 
8

 (.34ص)املرجع هفسو، 
9

ة احلدًثة وػوويا  ،جداول نونرش وامخوزًع،امطبؼة -ملاربة جشارمز اتًور  ووجاً –مصطفى بن متسم، أ صول اميًو

 (.50ص)،2014ال وىل،
10

 (.56ص)جشارمز اتًور، منابع اذلات، مرجع سابق،



 

125 
 

                                                                                                                                   
11

 (. 59ص)جشارمز اتًور، منابع اذلات ، مرجع سابق املرجع هفسو،
12

 (.400-399ص)املرجع هفسو، 
 (.427ص(املرجع نفسه ، 13
 (574-571ص)املرجع نفسه، 14

15
 Taylor, The Malaise of modernity, Toronto, Anansi, 1991,Republé sous le 

titre The Ethics of Authenticity ,Harvard University Press,1992.  
16

ة احلدًثة وػوويا، مرجع سابق،  (. 154ص)مصطفي بن متسم، أ صول اميًو

(. 467ص)جشارمز اتًور، منابع اذلات، مرجع سابق،17

¾ أ هظر، اتًوور، جشارمز، مظاىر املوق يف احلضارة احلدًثة، حرمجة حسن امؼمراين، جمةل ال زمنة احلدًثة، ػدد مزدوج، 18

. 2011أ نخوبر 

براىمي حصراوي،منشورات الاخذالف، :جان فروسوا دورثيي، فوسفات غرصان، ثَاراهتا،مذاىهبا،أ ػالهما،وكضاايىا، حرمجة19 اإ

(. 187ص)،2009اجلزائر،امطبؼة ال وىل،

(. 195-194ص)، هفسورجع امل20

ة احلدًثة وػوويا، مرجع سابق، 21 (. 111ص) مصطفى بن متسم، أ صول اميًو

(. 81ص)،2016محمد أ محد صبح، دار هُنوى، دمشق، امطبؼة ال وىل:، حرمجة-ادلٍن وامؼوامهَة-س َوفي ثوس َؽ شارل اتًوور22

(. 720ص)جشارمز اتًور، منابع اذلات، مرجع سابق،23

(. 727ص)املرجع هفسو، 24

ىل دراسة أ غامل جشارمز اتًور-ساًد مطر، مسائل امخؼدد والاخذالف يف ال هظمة انوَربامَة امـربَة25 ،مرجع سابق -مدخل اإ

(. 85ص)

(. 25ص) شارمز اتًور، منابع اذلات ،مرجع سابق،26

(. 27ص)املرجع هفسو، 27

(. 156ص ) مصطفى بن متسم ،أ صول احلدازة وػوويا، مرجع سابق،28

ة -مس َحَة نوحداة امـربَة-اجلذور اههيو:  مصطفى بن متسم ،جشارمز اتًوور29 كراءة يف نخاب منابع اذلات وحكون اميًو

(. 154ص)،2016احلدًثة، جمةل أ مباب، مؤسسة مؤمنون بال حدود ،امرابط، امؼدد امخاسع،ربَع 

ة يف امفوسفة املؼارصة، منشورات الاخذالف، اجلزائر، امطبؼة 30 فذحي املسكِين، امكوجِخو اجلروح، أ س ئةل اميًو

(. 11،12،13ص)،  2013ال وىل


