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  تأويلية الفهم 

 *حسن ناظمد. 

 إن الفهَم تأويٌل دائمًا، 

 ومن هنا فإن التأويَل هو الفهُم بشكله الصريح.         

 (الحقيقة والمنهج)غادامير،    

 التأويلية، فأقترُح ميداَن بأقّل الكلمات لكي ندخَل إذا كان الزمًا تعريُف التأويِل

ه بأنه تبيئِة الغريب )النّص(. فالمؤِوُل يعمُل لكي ُيلغي المسافَة بين حالة النّص تعريَف
المؤَول )زمن إنتاجه وظروفه( وحالته الراهنة. ولذلك فإن عمَل التأويلية هو إجراُء هذه 
التبيئة وبسُط طرقها، إنها تخلُق مالءمَة النّص للظرف الراهن، وتجعله نّصًا مكتوبًا للمؤِول، 

نكسو به النَص، أَّي نٍص.  َلبوٌس hermeneuticsلزمنه، وظرفه الخاص. إن )الهرمنيوطيقا( 
للنّص،  اللبوَس ه. غير أننا ونحن نصّمُممنتظرًا َلبوسًا ما، مهما كان لوُنه أو هيأُت النُص يقُف
 هيدغر مارتنر نا، ُندخُله إلى عالمنا. إننا، بتعبيه بدءًا شيئًا يخُصه، نجعُلتأويليَت نصّمُم

عبر ما  الشيء أو النّص وإدراجه في عالمنا تتُم حيازِة ه، وعمليُة، نحوُز(1889-1976)
الكينونة في كتابْيهما  "الفهم" (2002-1900) غاداميرهانز جورج ذه يوتلم يسّميه هيدغر
، على التعاقب. فقد عالج هيدغر مشكالت (1960) الحقيقة والمنهجو (1927) والزمان

التأويلية لكي ينظر في بنية الفهم المسبقة، واألساس الذّي ُيقيم عليه معالجَته إنما هو 
أساٌس أنطولوجّي. فكان كشُفه عن بنية الفهم المسبقة بمثابِة غمِر المشكلة التأويلية بمسألة 

                                                 
*
 الكوفة.أستاذ كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة، ورئيُس تحريِر مجلة  - 
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وتلك هي تحديدات الكائن  األنطولوجيا بموجب التصور المسبق والرؤية المسبقة.
األنطولوجية ضمن ما يسميه هيدغر الوجود في العالم. فالكائن )الدزاين( موجود في 
العالم ومع اآلخرين، وفهمه حال أنطولوجي. والتأويل، الذّي هو نشاط الفهم وفعاليته، 

 ليس عالقة بنٍص فقط، بل هي عالقة بالعالم نفسه. 

اٌء أكانت دينيًة أم غيَر دينية، من أن تكوَن جزءًا من بنية النصوَص، سو التأويليُةتمّكُن 

وجودنا اإلنساني، وأن تمارَس في هذا الوجود دورًا يشّكُل، ويعيُد تشكيل، تصوراتنا عن 
العالم. وال تتُم صياغُة الوجود هذه إاّل عبر "الفهم" الذّي ُيصبُح في نهاية المطاف مكّونًا 

ُتعيد النظَر في النصوص لتمنَحها  وجودنا. باختصار، التأويليُةبنية وجوديًا؛ أّي محِددًا ل
عبر خلق "فهم" جديد لها، الفهم الذّي ال ينحصُر في كونه استخالَص  ،معانَي جديدة

معنًى من نّص ما، أّي شيئًا يحوُزه النُص، بل شيء تحوُزه الذات اإلنسانية، أو هو وجود 
 الذات نفسه.

الممارسَة التأويلية عبر يتوّخى هذا البحُث أن يسّلَط الضوَء على بعض مشكالت 
"الفهم"، وثمة ظروف تحّف بنا تجعلنا نسّلط الضوء على "الفهم" الذّي يحّدد وجودنا 
ومواقَفنا؛ ألنه من "الفهم" نفسه نحن ننطلق في ممارسة الوجود، ليس فقط على صعيد 

رية، بل على صعيد أفعالنا الموّجهة من هذا "الفهم" نفسه بعد مواقفنا النظرية وآرائنا الفك
أن ُيحكم قبضَته علينا. هذا "الفهم" منغزر فينا، كامن في ذواتنا على هيأة "أحكام مسبقة", 
وكالهما، "الفهم" و"األحكام المسبقة"، يشّكالن بعَضهما بعضًا، وكالهما يوّجهان تأويَل 

ر فلسفية حتى بلغ كياَنه المتماهي بالوجود اإلنساني في لقد مّر "الفهم" بأطوا النصوص.
آخر مطافات الفلسفة الوجودية، إذ كان قبل ذلك شيئًا يتمّخض من التقنية، أو كان نتيجة 

ول ريكور أن جميع التأويليات، پلمنهج أو إجراءات منهجية. ويبدو من التمّحِل زعم 
فباستثناء التأويلية  ، مهما كانت تكييفاُتها.حتى أكثرها تعارضًا، تّتجه توّجهًا أنطولوجيًا

                                                 

، ترجمة منذر عياشي، دار الكتاب صراع التأويالت: دراسات هرمنيوطيقية ول،پريكور،  ينظر: 1
 .55ص، 2005الجديد، بيروت، 
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التي لها وشائج بالتحليل النفسي الذّي ينتهي إلى كونه حفريات في الذات، فإن التأويليات 
استندت إلى إجراءات قواعدية لغوية هي في نهاية المطاف تقنية. كان تحديُد معنى 

يليُة اإلغريق، إذ كانت تفسيرًا مالحِم هوميروس ووظيفِتها هو السياَق الذّي ظهرت فيه تأو
لنصوص أدبية خضع للسياق الثقافي آنذاك. ومنذ أرسطو، كانت التأويلية األدبية تمّخُض 
قواعَد لفهم النصوص )األدبية(، وضعها أرسطو وُرّقيْت إلى مستوى التقليد الراسخ. وكانت 

زاء العمل انطالقًا من وفهم أج ،هذه القواعُد قواعَد خارجيًة تنشُد معرفَة الشكل األدبي
 hermeneuticalالكّل إلى الجزء والعكس أيضًا، حتى يدخل التأويل "الدائرة التأويلية 

circle وقد اتسعت هذا الدائرُة، بل انفتحت حين استقبلت حقول المعرفة لتساهَم في ."
ذلك، لم التأويل، فكان للفيلولوجيا والتاريخ نصيب في عملية التأويل وإنتاج الفهم. ومع 

تكن قواعد التأويلية األدبية بكافية للوصول إلى "فهم أصيل"، وكان البّد من التفكير في 
 خطوة أخرى لتحقيقه.

لقد كانت هناك فلسفات في الالهوت سلكت طرقًا جديدة في الفهم، وال سيما فهم 
(، في 1677-1632النصوص المقدسة. على سبيل المثال، كانت فلسفة باروخ سبينوزا )

قد عّززت النصوص  ،1670المطبوع في العام رسالة في الالهوت والسياسة كتابه 
معاني هي المقدسة بوصفها نصوصًا ذات معاٍن تتأّسس عليها السلطة الدينية، بل إن هذه ال

ن هذه األخيرة ال مصدَر لها خارجيًا سواء أكان طبيعيًا أو خارقًا مصدر السلطة الدينية، وإ
للعادة. في الواقع، مّيز سبينوزا تمييزًا ال لبَس فيه بين تأويل كلمات الكتاب المقدس 

قلِبه أو تغيير المعنى الحرفّي تغييرًا تاّمًا. أّيد سبينوزا فهم الكتاب بحْرِف المعنى أو 
غير أن  .الزمن والعصر الذّي جرى فيه تأليف كل جزء فيهالمقدس في ضوء المناسبة و

(. إذ كان 1834-1768خطى خطوة بارزة في التأويلية كان فريدريك شليرماخر ) الذّي
للممارسة التأويلية في سياق فلسفته تاريخها الخاص، وأنماطها الخاصة من هذا التاريخ. 

يرماخر الذّي ُيسّمى أحيانًا عمل شل وقد ُأنجزت أول صياغة نظرية كالسيكية لها في

                                                 

2 Hamilton, Paul. Historicism (Routledge: London, 2003), p.47. 
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مؤّسس الالهوت البروتستانتي. يعتقد شليرماخر أن للتأويلية بعدْين: خاص وعام؛ وكال 
هذين البعدين متضّمن في تصّوره عن اللغة الذّي يبّين أن كلمة معينة ال تكتسب معناها إاّل 

ية تعتمد على بوجودها في نظام القواعد الخاص باللغة. وفي أحيان أخرى، يتبنى تأويل
ظروف تاريخية معينة من أجل تحقيق الفهم النفسي والعاطفي لكلمات المؤلف. وهكذا 
تثير تأويلية شليرماخر اتجاهْين من التأويل: اتجاه يخّص قواعد اللغة واتجاه يخّص 

ولقد سعى إلى استكمال التأويل الشكلي المتعلق باللغة بالتأويل النفسي المتعلق  الالهوت.
من المؤّول والمؤلف. وعمل على أن يمّيز بوضوح "بين ممارسة تأويلية مهلهلة ينتج  بكٍل

ومن  فيها الفهُم آلّيًا، وممارسة دقيقة تنطلق من مقدمة تفيد أن ما ينتج آلّيًا هو سوء فهم".
كان استكمال التأويلية  هنا كان تعريف شليرماخر للتأويلية هو "فّن تجّنب سوء الفهم".

رماخر منصّبًا على جعل "إجراء الفهم" منهجًا مستقاًل يتخّطى المكتوب إلى فهم لدى شلي
الخطاب؛ أّي أن مرمى الفهم ليس فقط الكلمات ومعانيها، بل فردية المؤِلف. ولهذا كان 

 .أميز سمٍة في تأويليته أنه ضّم الجانب النفسي التقني في التأويلية إلى الجانب القواعدّي

التي حققت فهمًا شموليًا للعلوم التاريخية ظّلت ذات حدود. فهي  لكن هذه التأويلية
تعمل على نصوص ال شّك في شرعّيتها كالكتاب المقدس وأعمال األدب الكالسيكية. 

وقد كان غادامير قد نقد  .ولم يكن مراُدها أبعد من تحقيق فهٍم دقيٍق لهذه النصوص
كانت مساهمة شليرماخر  اتجاهها اللغوّي.االتجاه النفسي في تأويلية شليرماخر لكي ينقذ 

حاسمة في تحويل التأويلية إلى فّن مستقّل للفهم، فّن يساعدنا في تجّنب سوء الفهم، 
ويقوم على قواعَد تأخذ بالحسبان عالمْي اللغة والنفس في عملية الفهم. فالفهم ممكن ألن 

                                                 

3 Ibid.,  p.48-49. 

ترجمة حسن ناظم وعلي الحقيقة والمنهج: الخطوط األساسية لتأويلية فلسفية، ، هانز جورج، غادامير 4
 .271، ص2007دار أويا، بيروت،  حاكم صالح،

 .271ص، المصدر نفسه 5
 .273-272ص المصدر نفسه، 6

7 Hamilton, Historicism, p.49. 
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الم النفساني فإنه يتصل الوسيط الذّي ُيستعمل إلنجاز عملية الفهم هو اللغة، أما الع
ولذلك فإن نقد غادامير بالمؤلف بوصفه صاحب النّص، وعلى المؤّول أن يتماهى فيه. 

يبّين نزعَته التي تبدأ بنقد التأويليات كّلها، وأن أولوية التأويلية ليس في الغوص لتبيين 
 له. مقاصد مؤلف النّص ونفسيته، بقدر ما هي فهم النّص على حقيقته وفهم تجربتنا

فيلسوف تصور التأويلية ببعدها النفسي. وواصل  (1911-1833)دلتاّي فيلهيلم عّزز 

النظَر إلى التأويل فّنًا شخصيًا يستند إلى "عبقرية المؤّول" وطبيعة عالقته التأويلية هذا 
لديه فّن الفهم، يقول: "نطلق اسم التفسير أو التأويل على  بالمؤلف. ولذلك صار التأويُل

ّن من فهم التجليات الحيوية الثابتة بشكل دائم"، ويقول: "يدور فّن الفهم حول ذلك الف
بهذا المعيار تكون هذه النظرة ذات  تأويل الشهادات اإلنسانية التي حافظت الكتابة عليها".
وإن كانا ينتميان إلى عصور وأعراق  ،صلة بـ"المشاركة الروحية" بين المؤّول والمؤلف

إن تأويلية دلتاّي تريد أن  متأصلة في تأويلية كّل من فنكلمان وهردر.مختلفة. وهي نظرة 

إنها تنشد "المشاركة الوجدانية  ؛لالمؤَو تحقق تماهيًا مع روح التاريخ التي أظهرت النَص
لى معرفة "تاريخ الروح في التاريخ إ, والفهم الذّي يؤدّي مع الحاالت النفسية األخرى"

بفهم، الذات التي  ترى نفسهالكي نما هو  تمّرن للذات إالضرب من الفهم  وهذا ،ه"كِل
ل وما يكشفه من المؤَو يثيره النّص لى ماإ ُتِصْنتحقق الفهم األصيل داخلها حينما ُت

 ممكنات. 

التاريخي الفريد"، إن الغاية من فهم األدب والفن والفلسفة والدين هو "فهم الوجود 
التي تتكّشف في األدب والفّن، وكذلك في النصوص  إلنسانيالوجود اوفهم "ممكنات 

                                                 

 .99، صصراع التأويالتريكور،  8
 ،"معاصرة إسالمية قضايا" مجلة في صالح، حاكم علي ترجمة ،"الهرمنيوطيقا مسألة" ولتمان،پينظر:  9
 .113-109ص
 .124ص المصدر نفسه، 10
 .124صالمصدر نفسه،  11
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أقام دلتاّي الصلة الجوهرية بين المدرسة التاريخية والتأويلية  الفلسفية والدينية".
الرومانسية، إنه هو الذّي حّدد أسسًا لتأويلية تتخّطى شليرماخر؛ ولذلك "تبّنى بوعٍي 

خّي"، وكذلك اقترح أن "يطَبق على التاريخ التأويلية الرومانسية، ووّسعها إلى منهج تاري
المبدأ التأويلي القائل إننا نستطيع فهم جزء ما بمقتضى النّص الكّلّي، ونفهم الكّل بمقتضى 

تؤسُس الفهَم، بل "الواقع التاريخي  مصادَر بوصفها فقطالجزء"، ولم يقتصر على النصوص 

 ".هو نٌص يجُب أن ُيفَهم

( 1976-1889)هيدغر مارتن لعل الخطوَة الجوهرية األبعَد هي تلك التي أضفاها 
ول ريكور "أنطولوجيا الفهم" ال بوصفه پمفهوم "الفهم": الفهم وجودًا، أو كما دعاها  على

 ليةالتطور في تصورات التأوي مخصوصًا بالمعرفة، بل هو مخصوص بالكينونة. فقد بلغ هذا
 حالِةبوصفه مسألة وجودية، أّي أن الوجود اإلنساني في  ّلى الفهَمحين ج ه مع هيدغرذروَت
في الواقع، كانت فلسفة هيدغر تقوم على مشروع إقامة  .نفسها الوجوِد مسألِة فهَم ِهممارسِت

نقلة في التفكير  تأويلية هيدغر بأنها تأويلية للوجود يكون فيها الفهُم أساسًا الزمًا. ُوصفت
األنطولوجيا، وأنها ثورة في الفكر ألنها "االنقالب الكّلّي للعالقة بين الفهم إلى مستوى 
بكلمات أخرى، إن أنطولوجيا الفهم ال ُتدخل الفهَم في عالقة بينية محورها  والكائن".

النّص والكائن، بل ُيصبح الفهُم بها والكائُن في تماٍه مطلق، حتى أن الفهَم يكون عالمًة 
كائَن عالمًة على الفهم، فكالهما منطٍو على اآلخر في انضفاٍر ال فكاَك منه. على الكائِن وال

الفهم من تحديدات للنصوص ودالالت متحَصلة إنما -ولذلك، فإن ما يبلغه هذا الكائن
 هي تحديداُته ودالالُته المتأسسة عليه فهمًا، والقائمة به كائنًا.

نة المخصوصة هنا، في السياق يشّكل الفهُم، لدى هيدغر، الكينونة. والكينو
العالم(، أّي الكائن اإلنساني. ففي فقرة من  –في  – الهيدغرّي، هي الدازين )الكينونة

                                                 

 .122صالمصدر نفسه،  12
 .287صالحقيقة والمنهج، ، ينظر: غادامير 13
 .38-36، التأويالتصراع ريكور، ينظر:  14
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، جاءت بعنوان "في كينونة الُهناك بما هي فهم"، يضع هيدغر الكينونة والزمانالشهير  هكتاب
بوصفها إحدى البنى أصاًل مشتركًا بين الفهم والوجدان، وهذا األخير ينطوّي على الكينونة 

يحضر فيهما الفهم: األول هو المستوى الذّي  ولذلك يمّيز هيدغر بين مستويْين الوجدانية.
يعني فيه "الفهم" تحصيل المعلومات، أو أن معنى "َفِهَم شيئًا ما" هو "استطلع تدبير شيء 

ن على العالم، بل الفهم المتعّي -في -ما". وليس هذا هو الفهم المخصوص بالكينونة

ويكمن في الفهم ما  15المستوى األنطولوجي، أّي الفهم الذّي ينطوّي على الكينونة.
يسّميه هيدغر االستشراف الذّي يحّدد الكينونة، فهو الذّي يحّدد إمكانات وجود الكينونة، 
بمعنى أنه يحّدد الدازين بوصفه ممكن كينونة، وبذلك يكون الفهم مستطاع الكينونة. 

هذا التصّور للفهم بالمعنى، فهيدغر يؤكد أن "ما ُفِهَم، متى ما ُأخذ وهكذا، ما من صلة ل
 هو الكينونة". ىأخراألمُر على وجه الدقة، ليس هو المعنى، بل الكائن، أو بعبارة 

ر تأويلية وجودية. والفهم "ليس طاقة أو موهبة تأويلية على يد هيدغتصبح ال

على إدراك معنى بعض تعبيرات لإلحساس بموقف شخص آخر، كما أنه ليس القدرة 
الحياة بشكل عميق. إن الفهم ليس شيئًا يمكن تحصيُله وامتالكه، بل هو شكل من أشكال 
الوجود في العالم، أو عنصر مؤسس لهذا الوجود. وعلى هذا ُيعتبر الفهُم، من الناحية 

تجربة  وهكذا تصبح قراءة النّص الوجودية، أساسيًا وسابقًا على أّّي فعٍل وجودّّي".
اسيس ة، فالنّص ال يعود تعبيرًا عن أحوجودية تتخّطى حبَسه في إطار الذاتية والموضوعي

المؤلف وتجربته كما تراه الرومانسية، وال يعود تعبيرًا موضوعيًا كما يراه دلتاّي، بل هو 
تضارُع التأويلية في فلسفة هيدغر عملية  تجربة وجودية تعبر عن المشاركة في الحياة.

                                                 

-281ص، 2012دار الكتاب الجديد، بيروت،  فتحي المسكيني،ترجمة  ،، الكينونة والزمانهيدغر 15
290. 

 .296المصدر نفسه، ص 16
، 6، المركز الثقافي العربي، بيروت، طشكاليات القراءة وآليات التأويلإأبو زيد، نصر حامد،  17

 .33، ص2001
 .33المصدر نفسه، صينظر:  18
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م، فالكينونة في العالم إن هي إاّل عملية فهم مّطردة لوجودها وللظواهر، وهذا الفهم الفه
 يتخّلق في الكينونة تاريخيًا، ويصوغ فيها مواقفها واحتماالت تحوالتها. 

ة أستاذه الفهم تتأّثر محاول في (2002-1900) غاداميرهانز جورج لة محاوكانت 
الكينونة. فالفهم له انخراط تاّم بخبرة الكينونة في العالم. هيدغر، إذ تنظر إليها من زاوية 

والفهُم هنا ليس من صلة بين قضية الفهم والمنهج، الحقيقة والمنهج، كتابه المهّم ل طبقًاو

لحقيقة ُتصبح غير يضارع الحقيقة، بكلمات أخرى، ما من صلة بين الحقيقة والمنهج، وا
بالكائن اإلنساني. الفهُم هنا ُيصبُح هيدغريًا طريقًة مرتبطة بالمنهج، بل بالفهم المتماهي 

 للكائن، والحقيقُة هنا ُتصبُح غاداميريًا طريقًة للكائِن أيضًا.

نشد غادامير بناَء تأويلية تقع خارج المنهج، لكنها تعنى بعملية الفهم، على العكس من 
 ية. اتها بالعلوم الطبيعنشد بناء منهج موضوعي مستقّل للعلوم اإلنسانية لمضاهالذّي دلتاّي 

 إّن د تأويل المؤّول للنّص، وخالصة هذا القولإن  تلّبس الوجود اإلنساني بالفهم يحّد
لكن الفهَم المتصَور هنا فهٌم محايث للذات اإلنسانية  الفهم هو الذّي يحّدد طبيعة التأويل.

الفهم ُتقيمه تحّيزًا  لهذا غاداميرورؤية وتصوراتها للعالم. إنه فهٌم "اعتقادّي" بمعنًى ما. 
موجودًا في طوّية المؤِول، لكن غادامير يقّر بأن للنصوِص تحّيزاِتها الخاصَة أيضًا. بكلمات 

لكّل من المؤِول والنّص تحّيزاتهما الخاصة، وما التحّيز في آخر المطاف أخرى، ثمة 
لدينية، فإننا نواجه ولو شّددنا القول على تحّيزات النصوص ا سوى تحديد فردّّي للفهم.

بصيرتْين متعارضتْين. ترى األولى أن النصوص الدينية والنصوص غير الدينية تتضّمن 
شرائط فهٍم واحدة، وأاّل فرَق بين نّص مقّدس ونّص أدبّي فيما يتعلق بإجراءات العمل 
َغل التأويلي الذّي يريد تشغيل الفهم، ال تحصيله، ومن ثّم يعمل تلقائيًا ضمن الفهم المش

الحكُم المسبق الذّي له األثر الحاسم في العلمية التأويلية. باختصار، "ال يخضع تأويل 
بيد أن  الكتاب المقّدس لشرائط فهم مختلفة عن تلك التي ُتطَبُق على أّّي أدب آخر".

                                                 

 .384صالحقيقة والمنهج، ينظر: غادامير،  19
 .129ص ،"الهرمنيوطيقا مسألة" ولتمان،پ 20
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البصيرة األخرى ترى أن المؤِول بوصفه بشرًا ال يملك حكمًا مسبقًا أو معرفة قبلية عن اهلل، 
بأن هذه  بولتمانيف يمكن تأويل وحي اهلل من دون حكم مسبق. في الواقع، يقّر فك

الفكرة صحيحة ظاهريًا، " وإذا جاء اعتراض ينّص على أننا نحن البشر ال نستطيع أن نعرف 
من هو اهلل، ومن ثّم أن نعرف معنى فعل اهلل قبل وحي اهلل، فإن الرَد المناسب عليه هو أننا 

جيدًا من هو اهلل في السؤال عن اهلل. فما لم يتحرك وجوُدنا، بوعي أو بغير  نستطيع أن نعرف

إلهي خلقتنا من أجلك، وقلوبنا ’وعي، عبر التساؤل عن اهلل بالمعنى الذّي لعبارة أوغسطين 
لعل هذه العقدَة  ، فإننا لن نقدر على إدراك اهلل في وحيه".‘لن تهدأ حتى تسكن إليك
العالقة بين المؤِول ومادة موضوع النّص المقّدس وما بحوزته من  ومحاولة حّلها تكمن في

حكم مسبق عنها. ذلك أن مبدأ ضرورة الحكم المسبق صار معّززًا وثابتًا حتى ُوصف 
إن الفهم في هذه الحالة مرتبط باإليمان. وهذا االرتباط  م.العمل من دونه بأنه مجرد وه

، وهذه الدائرة على صلة جوهرية بولتمانة" لدى الالزم هو ما يكّون "الدائرة التأويلي

تتطّلُب وعيًا بـ"الثوب األسطورّي" الذّي بمفهومه عن "نزع األسطرة"، فإذا كانت األخيرُة 
يغّلف النّص الدينّي، فإن الدائرة الهرمنيوطيقية تصل بهذا الوعي إلى مداه األوسع حين 

ولكي نؤمَن يجُب أن نفهَم"، أو "من  يكون معناها هو اآلتي: "لكي نفهَم يجُب أن نؤمَن،
أجل فهم النّص، يجُب أن أعتقَد بما ُيعلُنه النُص لي. ولكن ما ُيعلُنه النُص لي لم ُيْعَط في 

 أّّي مكاٍن آخَر إاّل في النّص. ولهذا يجُب فهُم النّص لكي يقوَم االعتقاد".

معناه، ولعلها نظرات ثمة نظرات طهرانية تريد أن تحفَظ للنصوص نقاَءها ووحدة 
تضّحي في سبيل ذلك بأّّي تعّدد للمعاني. لكنها أيضًا نظرات تنتُج تأويليات ترافق 
حركات فكرية وإصالحية. فكّل تأويلية، بحسب دلتاّي، تتجّلى "خالل حركة تاريخية 

وفي السياق التاريخي للتأويليات المختلفة، لم يثبت أنها ُبنيت على أسٍس ُغْفٍل  .عظيمة"

                                                 

 .131-130صالمصدر نفسه،  21
 .132صالمصدر نفسه، ينظر:  22
 .447، صصراع التأويالتريكور،  23
 .108ص ،"الهرمنيوطيقا مسألة" ولتمان،پ 24
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الحقيقة من األحكام المسبقة، ومنذ أن حسم هانز جورج غادامير أمَرها في كتابه األساسّي 
، لم يعد النقاش يقترُح إمكاَن إلغائها أو تجاهلها، فهي موجودة في صلب والمنهج

األعمال التأويلية، ال سيما األعمال التي تزعم الموضوعية المطلقة. فقد أصبحت األحكام 
للفهم"، وبّين غادامير تهافت نزعة التشكيك في الحكم المسبق التي تبّناها  المسبقة "شروطًا

عصر التنوير، وأعاد االعتبار إليه بوصفه الزم الوجود. في الحقيقة، لم يعترف غادامير 

بالحكم المسبق لكونه الزَم الوجود حسب، بل كانت لديه محاولة أن يمنحه مشروعية في 
قد أشار إلى جوهر هذه األطروحة  بولتمانالواقع، كان  وجوده في صلب التأويلية. في

حين رّقى أهمية األحكام المسبقة إلى مستوى الضرورة بالنسبة للتأويل. ألن التأويل البّد 
ؤازره ضرورًة فهٌم مسبٌق معين من أن يكون معضودًا بالحكم المسبق: "إن أَّي تأويل ي

األحكام المسبقة مدار كانت  سَأل عنها".لمادة الموضوع التي يجرّي التعبير عنها أو ُي
. إذ لم تنضج إجمااًل، وفلسفة غادامير خاصة التفكير وإعادة التفكير ضمن الفلسفة األلمانية

مجادالت غادامير بال نقاشات سابقة وتنويهات دّلت على ضرورة الحكم المسبق. ومع 
 المسبق. ذلك، فإن غادامير قّدم أنضَج محاولة إلعادة االعتبار للحكم

ال يرتبط الدفاع عن األحكام المسبقة بالتأويليات التي نشأت في ظّل الصراع المحتدم 
يجعل من وجود  للفيلسوف غادامير أنعلى شرعية تأويلية دون أخرى. والمحاولة الالفتة 

األحكام المسبقة وجودًا مشروعًا والزمًا ال ينطوّي على اقتصار المشروعية على التأويليات 
التي كانت في ذهنه وروح عصر التنوير التي كان ُيجابُهها، بل يمكُن تجريُد محاولِته في 
ها رّد األحكام المسبقة إلى صلب التأويلية لتشمل كّل تأويلية مهما كانت طبيعة نّص

 المقدس أو غير المقدس. 

 

 

                                                 

 .392-367صالحقيقة والمنهج،  ينظر: غادامير، 25
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إن تعّدد المعاني مصدره التراث الذّي يحمله المؤّول. إنه التراث الذّي "يتمّتع بسلطة 
، فمعارف المؤّول )تراثه( تحّدد وجوده ومواقفه، وهي الحقيقة التي انتهى إليها مجهولة"

ريخي المتناهي غادامير في معالجته طبيعة الحكم المسبق، يقول: "... يتميز وجودنا التا
بحقيقة أن السلطة التي يتمتع بها ما وصلنا عبر التراث، ...، يمارس على مواقفنا وسلوكنا 

وأعتقد أن سلطة التراث هذه هي التي تقوم عاماًل حاسمًا في تكوين  نفوذًا قويًا دائمًا".

 ق السلوك، ومن ثّم في النظرات إلى النصوص. تعّدد في المواقف وطر

ة غادامير نظرية في التجربة الحقيقية للتفكير، إنها تجد جذورها في تأويليكانت 
. فنحن نؤّول الماضي، بحسب كليهما، من ، كما نّوهنا سابقًافلسفة هيدغر؛ معّلمه األثير

خالل الحوار المشترك الذّي يمّيُز وجوَدنا ووجوَد الماضي. فنحن ال نوجد في العالم 
ته بالنسبة للوجود التاريخي المشترك. ويسّمي غادامير هذا لنعرَفه، بل لنرى عبر َوْهِم معرف

إن الفهَم يحّدد التأويل، أّي ينتُجه. وبما أن الفهم  البناء المشترك "الوعي التاريخ الفعال".

ملتبٌس بالوجود اإلنساني، فإن هذا األخير ُيشرُك أحكاَمه المسبقة في تحديد التأويل. 
ر لتوصيف التأويِل عمليًة تحدث ضمنه، لكن حَدها وعبارة الوجود اإلنساني حّد أكب

األصغَر هو أن التأويلية عالقة تنخرط فيها األحكام المسبقة في تأويل نّص معين. وتظّل 
 نّص، إنها نمط حياة بين االثنين.هذه العالقُة قائمًة بين المؤّول وال

، إذن، هي التي تمنح مشروعية الفهم، وهي التي تصلح أن تساوّي في مقتربها التأويلية
بين النصوص الدينية والنصوص غير الدينية. فهي تمتزج أيضًا بالمنهج، إنها هي نفسها 

ممارسته  الذّي أطلقه شليرماخر علىطريقة في الفهم، أو هي "تقنية"، ذلك االسم 
لية، هذه التقنية، ال تقوم على غير سابق، وال تبدأ من لكن هذه الممارسة التأوي التأويلية.

                                                 

 .387، ص، الحقيقة والمنهجغادامير 27
 .387ص المصدر نفسه، 28

29 Hamilton, Historicism, p.47. 

ــًا أو تقنيــة علــى الــرغم مــن أنــه    263، ص، الحقيقــة والمــنهج غــادامير 30  . وغــادامير يقــّر بكــون التأويليــة فّن
 .368التأويلية إلى آله )أورغانون( للعلوم اإلنسانية"ـ ينظر: صيشيُر إلى أن دلتاّي حاوَل "توسيَع 
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الفراغ، بل هي تخضع لسابق ما، فكل محاولة في التأويل إنما تتأسس على هذا السابق، 
سابقْين، "فليس  ٍروتصّو رؤيٍة على وقد تصّور هيدغر تفسير شيء ما متأسسًا في ماهيته

إن كَل تفسير ال  ت لشيء معطى سلفًا".إمساكًا خاليًا من أّّي مسّبقا التفسير بأّّي وجٍه
وهذا يعني أن تأويل نّص معين  السابق للمفِسر". -يقوم بمواجهة شيء آخر "سوى الرأّي

ال يكون إاّل بموجب تصّور مسبق يحمله المؤّول، فالتصور المسبق هو المعرفة الموّظفة في 

ول إن محاولة فهم النّص ال الفهم. ومع ذلك، يضيء غادامير هذه النقطة باالحتياط والق
ُتبنى على تجاهل تاٍم للمعنى الفعلي للنّص وال على التحّيز التام للتصورات المسبقة لدى 
المؤِول. في الحقيقة، يهّيئ المؤِول نفسه لتلّقي ما يحمله النّص من معنى، لكن الوعي 

ى النّص يمنح الصدارة الموّجه تأويليًا الذّي تفترق عيناه على جهتْي التصور المسبق ومعن
 لتصوراته المسبقة وأحكامه المسبقة، وال يتشّبث بها نفسها من دون تكييف.

إن الفهم بوصفه وجودًا هو فهم يحدث، بكل ما ينطوّي عليه الحدوث من بعد زماني 

حينّي. وفي ضوء ذلك يصبح الشيء الذّي ناله الفهم ليس هو المعنى، بل الكائن اإلنساني 
الممارسة التأويلية محاولة في فهم الذات قبل النّص، أو من خالل النّص. نفسه، وتصبح 

ثمة عالقة ثالثية تنطلق من الفهم نحو النّص والذات، فالفهم الذّي ينطلق إلى النّص ومنه، 
يعود إلى الذات، إلى وجودها في العالم، ومن هنا ومن هذا البعد األنطولوجي للفهم لدى 

رسة التأويلية للنصوص المقدسة محّددة بأفق "تحّول تاريخّي" هيدغر، يمكن تصّور المما
أو "حركة تاريخية عظيمة"، تلك التي أشار إليها دلتاّي وسبق ذكرها. ضمن الفهم، 
والحركة التاريخية العظيمة، يتحقق فهم جديد لوجودنا، وهذه العالقة بين الفهم والتأويل 

ا يتيُح إمكاَن نمٍط من الوجوِد ُمَتَحَصٍل عبر والذات والنّص هي التأويلية وجودًاـ أّي هي م
 التأويلية )الهرمنيوطيقا(.

                                                 

 .295-294ص، ، الكينونة والزمانهيدغر 31
 .295المصدر نفسه، ص 32
 .372، ص، الحقيقة والمنهجينظر: غادامير 33
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ظّلت التأويليُة، في بعض تجلياتها، ولحقبٍة طويلٍة من الزمن، تأويلية تنشُد فهمًا له فقد 
وجود مستقّل نوعًا ما عن بنية الوجود اإلنساني. ولهذا يبحث المؤّول عن الفهم، ويبذل 

في النّص وتاريخية المؤِلف، وظروف العصر، لكي يقبض عليه. وبطبيعة جهدًا في النظر 
الحال، هناك مستويات لهذا الفهم تضارُع مستويات اإلجراءات التأويلية التي تقارُبه. 
فتأويل نّص شعرّي قد يتيح لعبًا تأويليًا حّرًا أكثر مّما يتيُحه نّص دينّي مقّدس، ال ألن 

قط، بل ألن ِعَظَم تراكم التأويالت يستند إلى المدارس قداسة النّص تحول دون ذلك ف
الفقهية المختلفة واالتجاهات المذهبية المختلفة التي تؤسس في النهاية مشروعيًة لفهٍم 

 مختلف أيضًا.

لعل سؤااًل ُملّحًا يبرُز هنا عن إمكان أن ينصاَع نٌص دينٌي لتأويلية تجني منه فهمًا معينًا. 
لدوام إمكان الفهوم المتعددة للنّص المقدس أيضًا. على سبيل المثال، فهناك أيضًا على ا

ثمة في الكتاب المقدس ما يؤكد أن يهوذا هلك بشنق نفسه، لكن العبارة نفسها "هلك 

يهوذا بشنق نفسه" تتيح إمكاناٍت أخرى للتأويل الذّي يتيح بدوره فهومًا مختلفة، بضمنها 
قول شيئًا. وكّلما تصاعد الاليقين في طغيان فهٍم على ال تالفهم الذّي يرى أن هذه الجملة 

" يمكن أن هلك يهوذا بشنق نفسه"فهٍم آخر، ظهرت إلى العلن فهوم جديدة. فعبارة 
منحنا فرصة ت، أّي أنها بشناعة خطيئته واعيًايهوذا كم كان  تبّين، أو أنها رةْبِعتنحصر بال

ومع ذلك، فإن هذه القضيَة  .المحتملة للتفكير في فعل يهوذا نفسه منعكسًا على أفعالنا
 تبدو في أجلى صورها في تأويليات الكتب المقدسة. 

ترى أن معنى الكتاب المقَدس  (1546-1483) لوثراإلصالحي مارتن كانت نظرة 
لمعنى الرباعي للكتاب المقدس )األدبي واحد، وهو المعنى "الحرفّي"، أما مزاعم ا

. ومن باطن هذه الممارسة لـ"فهمـ"ـِهفال حاجَة لها طبقًا  واألخروّي(والمجازّي واألخالقي 

                                                 

ــة           34 ــي مقال ــنّص مــن الكتــاب المقــّدس ف ــأويلي لهــذا ال ــل ت ــي القــار :   ،ســتانلي فــ ْ ثمــة تحلي "األدب ف
ــاب     ــة"، فــي كت ــة،        األســلوبية العاطفي ــى مــا بعــد البنيوي تحريــر جــين  نقــد اســتجابة القــار : مــن الشــكالنية إل

، 2015، 2تومبكنز، ترجمـة حسـن نـاظم وعلـي حـاكم صـالح، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة، بيـروت، ط          
 .136-134ص
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التأويلية التي تؤمن بالمعنى الواحد الحرفي، ثمة اعتقاد أبداه لوثر نفسه حين رأى أن 
وهذا هو االتجاه الذّي رفع شعاَره لوثر حين آمن  الكتاَب المقدس يؤّوُل )يفّسر( نفسه.
، وأن scriptura solaدر اإليمان وممارسة الطقوس أن الكتاب المقّدس وحده هو مص

التأويل الحّق للنّص المقدس والتجربة الدينية يعّضدان بعضهما بعضًا ويؤّصالن بعضهما 
تجدُر هنا اإلشارة على نحو تنبيهّي إلى نظرة مقارنة، في حدود ضّيقة، مع وقد  بعضًا.

( الذّي 1981-1892) الطباطبائيمحمد حسين للسيد  الميزان في تفسير القرآنتفسير 
، ولذلك ينحو منحى تفسير بهقائم و ،منهنابع القرآن و فيكامن لمعنى كان يرى أن ا

القرآن بالقرآن، أّي أن القرآن يؤّول )يفّسر( نفَسه، وهذا المنحى ال ينطوّي على إيمان 
صل هذه بالمعنى الحرفّي للقرآن، بل على العكس ثمة اعتراف بتعّدد معاني القرآن. وأ

م( يقول فيها إن القرآن 661ه/ 40النظرة موجود في كلمة لإلمام علي بن أبي طالب )
ولعل في هذه الخّطة التأويلية إيمانًا  ".ه ببعضبعُض ه على بعض، وينطُقيشهد بعُض"

 بمعاٍن تبدَو تجلياٍت تظهر في التفسير عبر معالجة الجانب األخالقي والفلسفي.

يبدو لي أّن الجداالت والنقاشات والصراعات المحتدمة حول شرعية التأويل أو 
الشرعيته، حول واحدية المعنى أو تعّدده، تريد أن توقف مثل حاجز تدفق الحياة والفكر. 
فكل ما قيل ويمكن أن ُيقال ال يستطيع أن يمنعنا أبدًا من القول إنه ليس فقط الطرق إلى 

، بل إن الطرق ذاتها هي المعاني. ليس المعنى في نهاية طريق نبلغه المعنى بقدر عدد البشر
كما نبلغ لّب ثمرة، إنه قائم في الحركة والتوجه والطريق. فوجود اإلنسان على األرض 
وتاريخه، بّينة جلّية على ما قيل، وشيء واحد فقط يمنح المعنى الواحد الشرعية، ويبطل 

 ورها.المعاني األخرى، هو السلطة بجميع ص
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36 Hamilton, Historicism, p.46.  
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 تكشف عن الذاتوة التأويلوة  مرنيوطيوا اهل

  حوث تدخل ذوات البشمر يف املطضطع ت اليت تطاجهه 

 حوار مع:                                                                                                    

 د. طيب تيزيين

 كيف تفهم ممارسة اهلرمنيوطيقا، حينما يكون موضوعها النَّص الديين؟ 

  والنصوو  اليينيوك هاهوا وأهارهوا      الهرمنيوطيقاالسؤال ربما يطرح أهم المسائل بين
حيويك واحتمااًل، ليفوت  أبوواا الاووار بوين هولين الفوريقين المولهورينك نوالا هوا  الماوور           

يوول أووهووو الت الهرمنيوطيقووا األهاوور حرووورًا وربمووا هووللخ األهاوور ءصوو ًا وةطووا  نوو    ريووك     
ةييوي  لا    أءورئ ريوك هولت ثماول  قطوك لقوا  ه ورئ لمسوائل         لانصو  اليينيوك، الال أ  الن 

 ،الجماةيووك ءورئ يول المولهور، ماول الاريوك وااءتيوار والمسوؤوليك الفرليوك واأل       أوالصواك بالت 
والنسووول الف ووورا والموووالا المصووواا ، مووورورًا بابوووتراثيجيا  الاووورا والسوووام وب يوووارا      

النشووووووواس السيابووووووو  وااليوووووووييولوا  واألءئلووووووو ، موووووووع ال يوووووووارا  واألبووووووو اك الفاسوووووووفيك  
قرووويك المويووووة  والووولاث  نووو  ثاييوووي المهموووا  التاري يوووك      ب والسوبووويولوايك، وال تهوووا  

يول والتراموك يعاموا     أوأ  الو ع  يورئ أ  الت   ىهنا  شوير اللو   كالخ ككآءر أوالمصيريك لشعب 
ثووح  بتقوارا الاوالتين،     (التقري واً )ةون يو   هوو  فسو  نو  الاوالتين هاتيهموا ثقري وًاك وهولت          

مونممس   "يل الويين  أوالت "اى األلل، ةاى أ وليس بتماهيهماك ومن يأ  هلا أ  يرع اليي ة
واحي معرنو    ،اثنين ل بالاريك الت  يما ها يمن ظرنينن  أثو  حالك مره ك يصفها المؤّو

                                                 
 -  كماَميحسين الرناة حاورت   
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مصووواا  يموووت  مووون الماووويا االلتصوووالا والسيابووو       آءووورمولوا (، ويبسوووتاا بااةت وووار)
حوي بوين الونل الوويين     التوا أووالنفعو  الم ايور والعواوك وهوولا بويورت، يفوت  أبوواا التوا وول       

ولارئووو ، لو  أ  ينتهووو  للوووخ اللوووى لا وووك التمووواه  بينهمووواك نووو  ثاوووخ النقطوووك اليليقوووك ولا   
ل والاسابيك ال المك يجوي القوارن  فسو  أمواو ةوالمين اثنوين، ةوالم المطاول وةوالم النسو  ك األ          

للاثيووك بووتاتق  المايووا  الئهوثيووك ا   الوولا ال يفصوو  ةوون بنيتوو  وقاياثوو  مقابوول النسوو  ، والال       

، أا المطال النسو  ك ومون ثوم،  ئحو  أ  المطاول      (بالمصال  الت  يمااها ال شر )ن   س يتهم
ك وبالمقابول، نوا    (المطاول نو  لاثو    نس  ، نا   يفعل للخ من حيو  هوو )  اللا يتوا ل مع ال

الشو   نو     " واألءيورك وهولا بويورت يروعنا أموا     مون حيو  هولا     النسو   ال ياتقو  بوالمطال الال    
ال ووا ط ك حيوو  يعنوو  ال  هوولا ي وول ةصوويًا ةاووى الوويءول نوو  ةووالم المطاوول، أل  هوولا  " لاثوو 
 .ال ما هو ممال ةاى قيرت األءير

  أن  :مةا ممةمون    "النّص القرآني أمام إشكالية البنيةة االقةرا    "تقول يف

ق منها الباحث، من أجل الذهاب إىل النّص، هلةي تسعة    لالدائر  النصية اليت ينط

عمقًا اسطحًا، اتشسمل على حقول معرفية خمسلفة مخعة: حقل تارخيي اتراثةي  

زماني، حقةل سوسةيوثقايف، حقةل إثةين، حقةل جمةرايف مكةاني، احقةل جمةرايف          

 ؟[النّص -إىل -الذهاب]سوسيوإقسصادي. كيف تسداخل هذي احلقول يف 

 اابووك ةوون السووؤال السووابل ثتروو  لا ووك ال تقووال النسوو    اووو المطاوول    ال طئلووًا موون اا، 
  أ  هلت ث قى منوطًك بالطرنين ااثنين المشار الليهما، المعرنو  و المصواا ، أا مون    رويت

اليوائر ال مس ال  رئ ن  حيوا  ال شور،    أوين، الالين يتوزةا  الاقول األءيرمولع هلين 
يائر  السيسيوثقانيك، والويائر  ااثنيوك، والويائر  الجمرانيوك     وه  اليائر  التاري يك الزما يك، وال

والجمرانيك الجيوبيابويك، والويائر  االلتصواليكع موع اليوانك لائور  بالبوك ماتماوك، هو  لا           
الحت اهوًا   عال عي الاقان  السي يولوا ك ويئح  أ  ثاخ اليوائر ال مس ثتياءل نيما بينهوا 

اللووخك ال   ككيووا ءراأل ةاووى أءوورئ أوثفروويًئ لواحووي    أو ،ثأايجووًا أو ،ثهميشووًا أو ،وثفعوويًئ
للووخ ثروو ط  حيايووا  الوولهاا اللووى الوونل الوويين ك وموواين م  التنويوو  بوو  هنووا هووو أ  الوونل           

 م ن القول بوأ  الونل المولهور ألرك   مساحا  متارهك، باي  ي أوالقرآ   ثرك مساحك 
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 أونأ ت ثتاقوى الربوالك النصويك المقيبوك، وثنوتب الاابتوخ بوا ًا         ،"ااربال والتاق "ءصو يك
باسووب مووا  أوبطريقووك اليجابيووك بووا يك، ونوول ماثقترووي  ثنائيووك المعووار  والمصووال ،   أو ،اليجابووًا

السووا يك القائمووك  أوومووا يترثووب ةاووى العئلووا  اايجابيووك    ،ثمايوو  الوويوائر ال مووس الموولهور  
نو  بنيتو  هموا نو  وظائفو  وربوائا  لماول ثاوخ التعيليوك            ووووو ولي أبس النل القرآ    .بينهما

همووووا بانائيووووك المعووووار  والمصووووال ك أبووووس الوووونل   ،السووووت أوالمتمااووووك بالوووويوائر ال مووووس 

وأ  ، "جالنووواج أانوووا "أ  اللوووى يووواراحتمووواال  والم ا وووا  التمووواير نووو  البوووتيعاب ، حيووو  أ   
 ،ح وبموالوع متعويل  منو    أنهامهم ال ثمال ءطوًا واحويًا قيور لابول لاتسواأل، نوأثى للوخ بويوو        

لوو يوا     "ع"ل وم ليون م ولو  لينو     " ع"ولو يا  ربخ لجعل الناج أموك واحوي   "ما ن  اآليك: ه
ال الهورات  "ع"ربخ آلمن من ن  األرض هاهم اميعًاع أنأ ت ث رت الناج حتى ي و وا مؤمنين

 ك اللخ"كك نلهر ال ما أ ت ملهر، لست ةايهم بمسيطر"ع"ن  اليين، لي ث ين الريي من الم 

، مموا لوم ي توف    والصراع والتآء ال  للخ أبس لقاةي  ث نى ةايها الحتماال  الاوار 

بالتأهيوووي ةاوووى اابوووتمرار نووو  نوووت  الووونل يووومن الووويوائر ال موووس الانائيوووك بوووين المعوووار       
  يوو  القورا     ، نو "الونل المفتووح  " اييي  ةمقوت مفهووو   أءرئونت  ايوا  ،والمصال 

 .يلأووالتفسير والت

  كما نعلم، على احلريةة يف الةسفك و ااحلةال أن الفكةر     الفكر األصلّييقوم ،

يديولوجيا بعينها، ال ميكن أن يقوم إاّل افقًا ملا تقول  اآليديولوجيا. آضمن  واق ال

 الفكر اإلسالمي؟ اهل ثَم فكر إسالمي ُيمارس؟ماذا يعين لك، ااحلال هذي، 

  يوك الفسوياك، نو  حوين ال  اايوييولوايا      لارا "يقووو ةاوى  " الف ور األ وا   "القول بأ
التويليل، ءصو وًا اللا أييويف لامسوألك المولوف      الوى  ، أمر ياتوا   "والعًا يمنككن رًا "ثمال 

من حي  هو ك نونان   " ن رًا بالطًا" تالسياق، أرئ أ  اايييولوايا ليساابئم ك ن  هلا 
راحووول ال تقاليوووك مووون   لورًا ن ريوووًا مافوووزًا، ءصو وووًا نووو  م   تييولوايا  ماربووويووو عاوووم أ  ال

التاريخ، وللخ ةاى  او لي ثتوانل ني  هلت اايييولوايوك موع الف ور العامو ك ومون ثوم، نوا         
ك وبهولا ااةت وار، نوا     أءورئ  أوالمسألك ثتايل ونل أ ماس الف ر القائم نو  مرحاوك ثاري يوك    
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 أءورئ  أوحيًا مون التوانول بوين اليوييولوايا اييوي  مسوتق ايك والف ور اابوئم  نو  واحوي            
من  يم  وثجسياث ، لي يايث، ءصو ًا حين ي و  االتقا  لائمًا بين الطورنين نو  يوو     

لانل اابئم  المعن  من ل ل االيييولوايا لا  الوظائف المستق ايكك  " بتاهامًاا"ما  عت رت
لوويس نوو  للووخ مايوويةو ل بووتمراا، ءصو ووًا حووين  تاوويث ةوون ثووئث طرائوول  سووت يمها     

، ه  اابتاهاو والت ن  والعزلك ون  للوخ، يروع ال احو  يويت ةاوى      آءر أوحيال  ل لين  

وهولا  ك "اابوتاهاو "لوى ووثويءل نو  حقول الطريقوك األ     ،ماي تشف  مون  صوو  لينيوك وقيرهوا    
ءولين بهوا ةاوى    ألبيوكع ونو  للوخ هسوب لااقانوك ول       وارل ءصو ًا نيما يتصل من  صو 

 .الناو اابتاهام  الملهور

  هو العدد الراب  ضمن حمور قمايا اسالمية معاصر  ةجملهذا العدد من ،

. كيف ميكن ممارسة ااملناهج اجلديد  يف تفع  النصوص الدينية" اهلرمنيوطيقا"

اهلرمنيوطيقا يف بلداننا العربية؟ أنقطة اإلنطالق، يف ممارسةسها، ُتعسةا العقةلو أا    

 الواق و أا النَّص؟

    يتصوول بووالاوار   آءوورم العربوو  ي وورز بووؤال   نوو  العووال  الهرمنيوطيقووانوو  السووؤال ةوون
ر نيمووا يموور بهوولا العووالم موون ءووراا ولمووار، ثقووف      واالف وورا المائووب هنووا: هوول يم وون التاوو    

ورائهمووا   ووم أمنيووك ممعنووك نوو  اابووت يال والفسووال والت اووف  ال  هوولا السووؤال، الوولا هووا         
الون مك   وأماال  لوا حرور ن  بع  المجتمعوا  العربيوك، أ و   هشويمًا ثاوت ل روك ثاوخ       

أهاوور ثاييوويًا، هوولت الق رووك ث ووال ثووأث  ةاووى موواث قى موون م وواهر المجتمووع       أءوورئوبصوويمك 
  "لوا و  اابوت يال الربواة     "والمي  ، بعي أ  ثأبس هنا وهنواك موايم ن اا وطئح ةايو  بو     

ك المجتمعيوكك مون هنوا،    يو القوائم ةاوى أربوع: اابوت اار بالسواطك، وبوالارو ، وبوااةئو، وبالمراع       
القول بوأ  ال يوارا  الائثوك المولهور  نو  السوؤال المتصول بالعقول والوالوع والونل،           يم ن 

مك ءيارا  الثنا  حيال ثاخ الائثيك! اثطرح  فسها ونل المعطيا  القائمك ن  العالم العرب ك ن
الم ا يووك البووت ياو هوولت الائثيووك هامووا بوونات الفوور ، أا      أواألطوورا  الائثووك هاهووا معووًا،   

ئثك وهًئ ةاى حي ، ونل مايسم  بو  والوع الاوال، الاقوان  السيابو ك ولوي       البت ياو أحي الا
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ن  ظول الاطواو   ، " كاليولك األمني "ازلال األمر اليطرابًا والي اليك و عوبك مع والل  ما يةوت
  .اللا ياا ر العالم العرب  ها 

ال نا، ن  ثو يف الوالع العربو  العمووم  ب و و  ثاوت ل روك ثاوخ اليولوك األمنيوك،  ميوز          
  ثقوو ةاى الصراع مع ءصوومها  األءيربين هلت اليولك األمنيك، وبين اليولك ال وليسيكك بهلت 

بهوي    ،ثقووو ةاوى ثعقوب المجتموع برمتو       " اليولوك األمنيوك   " السيابويين أبابوًا، نو  حوين ال     

ونل اآلليك التاليك: يجب أ  يفسوي مون لوم يفسوي بعوي، بايو         ،  وةاى حرهت ويع ييها ةاي
يص   الجميع ماوثين وميا ين ثات الطاب! وهلا ما م ن الون م العربيوك نو  أ  ثروع يويها      

الوونل  ين موو    أوالوالووع  أوةاووى المجتمووع المعنوو  برمتوو ك الل ، والاووال هووللخ، موون العقوول     
شواب ك مجتمعوكع موع اايوار  اللوى أ  الونل  فسو ، الويين          القوول، بهولت اام ا وا  الائثوك مت    

ينطاول مون    ،ثو  ةاوى  اوو بواف      وال ثوزال نو  بو يل لرا    ماواوال  ، ار  اآلءر والعموم 
مرحاووك مرووطربك ولاثمووك  وووووووالاووال هووللخ  ووووووأ  األبووئ  لووم يترهوووا يووي ًا لهءووئ ك ال هووا  

اهرت ال سوويطك الصوواللك، أ وو    ومعقووي ، ءصو ووًا بعووي مووا الثروو  أ  المجتمووع المووي   بم وو     
ءار  الفعلك وهلا ما أ تب لرا ا  لانل اليين  من النما الولا يويلل ةاوى ال  فوا  مع وم      

القور  التابوع ةشور وحتوى      ءراأو، منل ىولاليرابا  القرآ يك اللى مال ل مرحاك النهوض األ
لمف ورين  بشر  بمال هلا النهوض ةاى أييا ثاوك مون ا   أءرئاآل ع لو  التلهير بقرا ا  

مصووطفى ة ووي الوورازق وةاوو  ة ووي الوورازق وامووال الوويين األنمووا           :ب عووي لينوو ، موون أماووال   
 .وي يب أربئ  ورييي ريا ومصطفى الس اة ، وقيرهم تومامي ة ي

       الةواقعيّ ]تقفز المالبية العاحقة مةن األاةايف يف اللمةة العربيةة علةى- 

الو الةنّّص بوصةف    اأن تنة يف عمليةة تفعة  الةنّص الةديين. ااحلةال       [اجملسمعّي

امةن أجلة . أيةن     [اجملسمعّي -الواقعّي]اٌل من ا، هلو تن[الفهم -أمام -املوضوعو]

 املمارسة؟ هيكمن، يف رأيك، العبب يف هذ

              عوم، ثقفوز المال يوك مون األباواث نو  الاموك العربيوك ةاوى الوالوع المجتمعو  نو  ةمايووك 
وبنجي أمامنا أهوامًا من األللك ةاوى للوخ نو  اا توا  الويين  العربو ،        ،ثفسير النل اليين 
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حول هلت الاقانكك أما ال ا  ن  العوامل المؤبسك لهولت الويوعيك مون     أءرئهما ن  لما  
بنياثهوا الراهنوك والحتماالثهوا المسوتق ايك،      أوهموا نو  بنيتهوا     ،ويعيا  التأبويس التواري   لهوا   
وهوولا موون  ،ةاووى هوول مووا ةوويات، و عنوو  ءصو ووًا اآل  الووراهن نا وو  يطمووى، همووا هووو مااووو ، 

يأ   أ  يطرح السؤال الواولا التال : لمالا ه لا األمور  أليس الف ر العرب  لي ليو ن  
 ! ولتأبويس للوخ   أءورئ وهوللخ ةاوى أ وعي      ،ثاري   البهاما  ه رئ ةاى هولا الصوعيي  

ليوك، ال يوخ أ    أوالعربو  ةوول    ةاى  او اليجاب  ناةل، يم ن العول  اللى التواريخ الف ورا   
ويم ون ال شوف ةنهواك أموا أحوي األبو اا        ،هنالخ ي  ا  هايفك ثيلل ةاى مصوياليك للوخ  

الت  ث من ورا  للخ ناعا  يتمال ن  العوول  اللوى ثواريخ اابتشوراق المعنو  بوالف ر العربو         
لو ك   ( ااي سوتيمولوا )ةمومًا وث صيصًاك وهلا بيورت يقترو  التأبويس المنهجو  المعرنو      

 قصوي الليوو  هنوا نهوو، ثاييوويًا، ثفاول المقولوك اابتشوراليك التوو  ثقووو، أبابوًا وهمووا          موا  أموا 
، ةاوى  ، القواهر  1957 ير بالعربيك ةواو   ووووابن ريي والريييك  ن  هتاب  E. Renan ي طها

، يقووول "ولويس العوورق السوام  هوو موواين م  لنوا أ   طال و  بوويروج نو  الفاسوفك       " : الناوو التوال  
خ بعي الن ر اللى العرا ةاى أ هوم ينتموو  اللوى العورق السوام ك ويتوابع متاويثًا ةون الف ور          لل

الل ال  هولا العورق البوتطاع أ  يط وع بيائعو        "اليين  مقابل الف ر الفاسف  القوائم ةاوى العقول،   
بتشورال  نو    هامًا ن  التأبيس لاف ر اا رمزًاواللا ها  رينا  ك " اليينيك أبمى بما  القو 

للين ظهروا ن  الف ر الشرل  العرب  ثملوا مون الف ور الشورل ، وبورز     نا  ثئملث  االمرا، 
هوو   جيووب مامووول وأ طووو  مقيبوو  وة ووي زةاوو  بووام  النشووار و :موونهم ةاووى بوو يل الماووال

ويقابا  ما يعان  هايرو  من اابئميين العرا من يورور  أبوامك    كالرحمن بيوا، وقيرهم
 بيي لطبك  ن  هتابا ا  األمك، بل والعالم هللخ، هما ا

ز األزموا  والمشو ئ    واال  القفز ةاى الوالوع المجتمعو  يماول حالوك مون حواال  ثجو       
والصراةا  المجتمعيك، ة ر الحالتها اللى المراعيك الت  ثقول بأ  حاها أمر ءر  مون أيويا   

م القائاوك بوأ  األبوئ  لو     " القاةوي  السوافويك   " بوأ  حاهوا ي مون نو  المايو  ونول       أوال شور،  
لوولين ويووعوا أيووييهم ةاووى    أول ووخ، ايووي ًا لهءووئ ، بمعنووى يوورور  العووول  اللووى       ايترهووو

ون  يو  رأيك مايويك ثواي نووق   ،أءرئب أوالاقائل الع مى وةاى مايتعال بها، بطريقك 
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التاريخك وهما يتر  مون للوخ، نوا  الةوال  النصواا اللوى ثاري يوك األيويا  والاقوائل ثاوان            
ةاووى ظوورو  واللاثهووا وبوويالاثها المفتوحووكك وبوويورت، نووا  هوولا بووي و  منوطووًا بالقيوواو بفعوول   

باوور  ةاوى الناوو المنابوب المطاوواك وأظون أ  هولا         أوبنهووض   أوثمييرا مماول با وئح   
ثعويروو  ءووار  التوواريخ والفعوول ال شوورا المشوو لك   أوزت والتجوو لوويس ثمووك الحتمووال األءيوور

ن ما أ  النل ال شرا ولي ن  ظرو  مجتمعيك مره ك، نا  ثمييرت ياتوا  بشورًا يعوو  هولت     

  .لتمييرها اويعماو  بمقتراه ،الاقيقك

ون  العموو، نا  الاامل ال شرا لاتاريخ ي ل ةاازًا ةن ثمييرت، طالما ظل ةاازًا ةون  
 أواًل، وطالما ظل م فقًا ةن هشف آليا  التميير ال وئحًا  أوك يلت العئلك الرروراللراك ه
ثور ك وما  ئح   ن  هلا السياق، يتمال ن  أ  المجتمعا  العربيك ةاموًك النتقوي     أوي طًا 

بفتووور  مييوووي  حيايوووا  ثمييرهوووا ألبووو اا ومئبسوووا  هايووور ، بقوووير موووا ي ووول الووووة  العربووو     
الءتطانها من ِل ول مون يترورر     أوًا، اليانك اللى قياا ألوا  هلا التميير التاري   قائ ًا وممي 

 .من  تائب هلا التميير

  النّص "د. طيب، تش ، مباشرً  أا بطريقة غ  مباشر ، يف مواض  كث   يف

إىل إشكالية املوضوعَية. كيةف تقةدم فهمةك     "القرآني أمام إشكالية البنية االقرا  

 را  : قرا   النّص الديين؟   للموضوعّية يف فعل الق

 النل اليين  أمور اويير   ن  بياق الايي  ةن لرا    "المويوةيك"ال  الايي  ةن
نالمويووةيك هنوا ثماول مصوطااًا لا أبعوال متعويل  ومتشواب كك نوأ  يقورأ المور  نو              باالهتماوك

الرق ووك الوونل القرآ وو  ال ووريم ال مووا يعنوو  أ وو  بوويأ نوو  ال تووا  حالووك لهنيووك ثتعاوول بالاقيقووك و        
نوووك واألمووول أموووع الرق وووك نووو  الر ،وهوووللخ المطوووامع وال وووو  ،والتمنووو  والاووولر والمطوووام 

، اليانك اللى التعام واابتزال  ني  ومن ، واللى مايقتر  بهلا الماوور الولاث     والعزا  والي 
بتاووخ الاوواال  التوو  ثماوول مووع ثاووخ من ومووك لهنيووك   أءوورئ أوممووا يقوووو ةاووى ةئلووك  ،وقيوورت

نوو  لاووب المن ومووك اللهنيووك    هنووا السووي يولوايا المجتمعيووك والنفسوويكع وب امووك،  جووي أ فسوونا    
اللهنيوك المويووةيك لاقوارنع نهو ، الل ، لورا   مره وك لصوال          عالمقتربك م ءرئاللاثيك واأل
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ث ةمايووك ال تشووار وابووعك بووين    ا الموولهورثينك هنووا ثاووي  مووهيلاك موون ةنا وور من ومت  أوهوولا 
العنا وور هاهووا، ليوورا  المولووف الوولا ينووير  نوو  المصووال  ال ا ووك لاقووارن همووا بال نيووك           
اللهنيك النفسيك والعقايك الناظمك لاياث ك وهلا ها  هو ما ي طنات بانائيك المصوال  والمعوار    

ونيوو ،  سووابلسووؤال الالمعوار  والمصووال ، التوو  ثت اووور نيمووا أثينووا ةايوو  أثنووا  اااابووك ةوون ال  أو
 .السوووت، التووو  يتاووورك ال شووور نيهوووا وبينهوووا ةمومووواً  أويووويور الاووويي  ةووون الووويوائر ال موووس  

من الواولك أموا المقابول    "النس  " ل ، ءصو ًا ن  الطارونالمويوةيك ث ل لاباك لار ا األ
لوك  لهلا النس   نيقع هنا ن  الطار المطالك وثص   العئلك هنا بوين ااطوارين المولهورين ةئ   

لا  بعي واحي، يتج  من النس   اللوى المطاولك ومنابوب نو  هولت الاوال أ   ستشوهي باووار         
 "الن و   األءيور لال وطريف لار بين الن   ال ريم مامي وبين أحي األةرااك نقي بأل هولا  

لووائًئ: أيوون ار ياربووول ار  نأاوواا الربووول بااابووك مقتروو ك: ار مواووول حيوو  ثوورات " األمو ّ 
ااابوووك الطريفوووك والمفعموووك بالت صووور ثايانوووا اللوووى ثنائيوووك بووول ايليوووك المعرنووو           أ وووت! هووولت ا 

هاموًا مون المسوألك الياهوا، حوين  عوول اللوى         آءور  ًاوالمصاا  نو  الواوول اا سوا  ك ل ون اا  و     
ال  األءيوورمماقووًا حيووال النسوو  ، نووا  هوولا    "المطاوول"ل وثنائيووك المطاوول والنسوو  ك نووالا هووا  األ  

مون حيو  المطاول، وال موا يقتورا منو  بالقوير الولا يسوتطيع           يعر  لاك مون حيو  هوو، أا    
  األءيور ك ومن ثم، نا  ااثصال يتم من مولع الراقب ني ك ن  ثاوخ الايايوك   "النس  "هو، أا 

الاقيقوك نو     " ونو  قايوك العمول بالنسو ك اللوى مسوألك       ، رع يي ا ةاى لقطوك أ طولوايوك ملهاوك   
حيوال   "هو  التعوال  اال "  هنوا يفصو  ةون  فسو  ثصوور     ، " بالنس ك اللينا أووالاقيقك لنا " ،" لاثها

هيوك موع الفعول    يوا  اال ال شر، هلا التصور الولا يؤهوي بويورت ةاوى ةويو الحتموال ثطوابل الما       
ال شوورا،  اهيووخ ةوون التموواه  بينهموواك واللا ثابعنووا ةمايووك البووتن اس النتووائب المترث ووك ةاووى ثاووخ    

لوى منهموا نتتماول    ون  لاللتوين الثنتوينك أموا األ    ، نا نا  صل اللى  تيجك هائاك األءيراألطروحك 
 لتووراا موون المطاوول موون ل وول النسوو   ال مووا بووي قى يماوول حالووك    لالااياووك  ماوواوال نوو  أ  ال

مفتوحووك بووين اميووع موون يسووعو  اللووى ماوول للووخ االتوورااع وهوولا يعت وور بماابووك ثوولهير لا شوور       
مووواه ، هموووا يعاووون التمووواز  والت أوبوووي قو  ةووواازين ةووون التقوووارا  -نووو  للوووخ -بأ فسوووهم 

المتصوووونك مووون هووول األ ووونا ، وال شووور هاهوووم هوووللخك وث ووورز الياللوووك الاا يوووك نووو  أهميتهوووا     
وهو  ال  ال شور    ووووانيك الاراريك بااةت ارا  المعرنيك واالاتماةيك السيابيك والاق ووووالقصوئ 
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و  نوو  لصووورهم ةوون الو ووول اللووى  واهووم هاهووم متسوو "يكوااألليووا  السووم" ءوولين بأحوويآلا
عهم نوو  الووزةم بووأ هم    ووك م تووار  نوو  هوولا الاقوول،   قووائل الئهوثيووك، ممووا ياووي موون ثوونط   الا

 ين نوو  القووول بووأ  ليوونهم هووو ليوون الاقيقووك الواحووي  لو  األليووا          آءوور  اهيووخ ةوون ثنطووع   
ع ممووا ينووتب  ووراةا  ال  هايووك لهووا، همووا حوويث نوو  بقووع هايوور  موون التوواريخ العووالم   األءوورئ

 كالمعيشكال شرا وحتى مرحاتنا الراهنك 

ال  موون يووأ  للووخ التولووف أموواو ظوواهرا  اييووي  ءطيوور  ةاووى  ووعيي المجموةووا            
لى لو  قيرهوا  والمتيينك ن  الشرق والمرا والشمال والجنوا، ثاخ الت  ثعان ال ها ه  األ

لهليا  هاها، هما يهويل وحوي       لملاهب اليينيكع ةامًا أ  للخ يساوةاى  عيي األليا  
م ك نأ  ي و  الجميع من متيين  العالم بوا  بسوا  بعرهم مع بعو ،  ال شريك والسام العال

هلا ن  حي لاث  ييءل ال شر ن  ما يطماو  ن  الو ول الليو  منول ةصوور مييوي : التوآء       
وثاويوول األرض هاهووا اللووى حييقووك يوونعم نيهووا       ،العووالم ، والتسووام  نيمووا بووين ال شوور هاهووم     

اووروا والمتهووا  ال رامووا  وال اووم نوو     الجميووع، بقووير مووا ينجووزو  هووم ثاوووال  ثولووف ال    
العمول واابوتمئل والتهموويكك ه ولا، ثتاووول الم واطر والصوراةا  ال شووريك نو  المعمووور        

يقف ن  طايعتهوا أ سونك العوالم واليقوا  الاوروا ةاوى  اوو مت وان  بوين           أءرئاللى ةوامل 
 .المجموةا  اا سا يك هاهاوهل الشعوا،

 شكال امراتةب الفهةم الةيت تمةعها،     كيف ميكن للهرمنيوطيقا أن تزحزح أ

 ، يف كل مَر ، يف الُبنى اجملسمعَية، يف بلداننا العربية؟اإليديولوجية اتاملؤسع

  من ءئلها ثتمال نيما يايث حتى اآل ، ةاوى   الهرمنيوطيقاال  ال يفيك الت  ثتم ن
الاقيقوك  " مسوألك  :النصوو  اليينيوك   أوهلا الصعيي، ه  لاثها التو  يو ات موع ظهوور الونل      

أما الجييي ن  للخ نيتمال نيما أ تج  التواريخ ال شورا مون ثطوورا       "ن  لاثها والاقيقك لنا
والةال  بنا  لا شر ةاى هل  وعي الايوا ك للوخ أ و  لوم       ،وثميرا  وال قئبا  وحرها  ثنوير

ولوووي أ تجوووت مسوووتازماثها نووو  السيابوووك    يووواماك ةموموووًا الال  أوثنشوووأ حرهوووك مجتمعيوووك ازئيوووك  
ال والقوووووويم األءئليووووووك والتاووووووول الاقووووووان  واايووووووييولوا  والعاموووووو  الط يعوووووو      وااللتصوووووو
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والسي ولوا ، هما نو    واو العمول والمؤبسوا  التعايميوك والتربويوك العايوا والوي يا، اليوانك          
اللى   م الايا  اأُلبريك والقرائيك وهياهل المؤبسوا  الميانعوك ةون حقووق اا سوا  ومنهوا       

اينووا وبعووي لهوور للووخ اميعوو ، التنويوو  بمووا ثاقوول ةاووى أيوويا    اللووخك ويتعووين ة ككحقوووق الموورأ 
ريالا  التميير والنهوض والتنوير واال قئبوا  والاوورا  نو  العوالم، وهو  هايور  هائاوك نو          

أ واا للوخ هاو  مون ثرااعوا  والءفالوا  وثعوييئ          ثعيلياثها وثنوةاثها، لو   سيا  موا 

العوووالم الوبووويا المووووازا لا ايووور مووون نوو  مع وووم العوووالم القوووييم المووووازا لنشوووو  األليووا ، و  
التصوووويةا  واا ووووئحا ، والعووووالم الاوووويي  الوووولا حموووول ألويووووك الارهووووا  اابووووئميك  

  .والنهرويك والاوريك

ال  للخ ها ، وقيورت هايور، لوم يتورك بصوما  نو  المجتمعوا  العالميوك، هوا  مون ورا            
ت ماال ةين رأ  وال ، وأ تجلمجتمعا التاوال  الع مى الت  لال  اللى ثميير القارا  وا

لووى اللووى  ومنوول ال وورو  موون ةصووور اا سووا يك األ    ،أل  بوومعت موون ثمييوورا  الوون م ال  وورئ   

ةصوووور الع وليوووك واالطووواع والرأبوووماليك، وموووا ألئ للوووخ اللوووى المن وموووك العالميوووك العولميوووك    
المعيشك راهنًاك وثص   العول  اللى أمااك ثال ك ثرهت بصماثها الرو مك نو  العوالمك مون للوخ      

احوويث مووع لائووي الارهووك اا ووئحيك نوو  ألما يووا مووارثن لوووثر، حووين واووي أ  اا ووئح،           م
ءصو ًا ن  الاقل اليين ، ال  لم يقيو بامك الناج المعنيين، نا   لي اليستطيع اليءول نو   
ءوا همك ولللخ، ها  من حيايا  اليةو  اللى اا ئح اليين ، التو  طرحهوا وهوان  مون     

القوميكك ولهلا، هوا  مون لةوثو      أوهت هم المقيبك بامتهم الوطنيك أااها، أ  يقرأ المؤمنو  
نيقيموو  العوووالم   اآلءووور اللووى الاموووك األلما يووكك أمووا الماوووال ال  يوور     "ال توواا المقووويج " أ  ينقوول 
أ  الشوومس هوو  التوو  ثوويور حووول  "وهووا  للووخ حووين لوورر  ال نيسووك ك    korernkosالفوواث 
وها ووت المااهمووك مياجووك بأبووااك    ، وليسووت هوولت هوو  التوو  ثوويور حووول ثاووخك       "األرض

ال مووا هووو ثهمووك يم وون أ  ثي وور  موون      "القووول"ُمعانووك، منهووا أ  للووخ   أءوورئمقيبووك م طنووك و 
 "الِارما  ال نس  المقيج "أيلصقت ب  من المن ومك اليينيك، بما يترثب ةاى للخ من ثمن

األرض  نواي العالم  فس  أماو ءيوارين الثنوين: الموا أ  يؤهوي ةاوى  واك   ريتو  نو  لورا          
موا أرالثو     نواج، نف ور الراول بموا يقولو  أمواو ال      " ..ينت ورت  "والموا أ  ياقو  موا    ،حول الشومس 



 طيب ثيزين                                               28

    

ل بووال رو  موون ال نيسووك، نوو  ثفوواليابووا  ال نيسووك ال قووالًا لنفسوو  موون نااعووك ه وورئك نهووو الل  
، لوال: بوئ ال  األرض هو  التو  ثويور حوول الشومسك وي ورز الماول الاالو            " الما مك " هايك

قاا اللا لرر ةاى الفياسو  العرب  المسام البن ريي، من ل ل المراعيك اليينيك بصيمك الع
الساطويك، وللخ بأ  يقف أماو باا ال رو  من  ئ  الجمعك، ليتاقوى الُ صواق الولا واو      

يك أوال هووا أمااووك، ومووا أهاوور قيرهووا ثقوويو لاللووك لا  طرانووك ومأبوو  !الليوو  موون المصوواين وقيوورهم

مون العاموا  والمصوااين والفئبوفك والمف ورين األحورار، هموا        بولا  ن  ثيمير مون ي ور    
وموون يوومنهم رّوال لهووم نوو  اللتاوواو    ،هوو  لووي ث ووو  األه وور واألهاوور المتها ووًا ا سووا يك ال شوور   

، نا وو  يفصو  ةون  فسوو     وال سوا يكك أمووا مايهمنوا مون للوخ    وةقوئً  كريووالعوالم المعا ور الوراهن ح   
نها: ال  ةقاخ ولا وخ وهرامتوخ المموروز  نو      ين هاير ، لي ث و  التاليك من يمواثات ةن

التع يوور ةوون الم ووزو  الوولا ثمووت  منوو  مووا ثقيموو  لا شوور ولنفسووخك   أ وواك ، ال  هووو هوولا هاوو  الال 
وهلا هو ما هنت ثاور  ةايو  ثاوت ةنووا  ُماواس بال جول والرةوب، هوو ةقاوخ ونهموخ           

طالوك اللاثيوك   ونول ال  ،ياوخ لهوا  أولانصوو  المقيبوك، ومون ثوم ث    " را ثوخ ل أ ت، اللا ثويةوت 
ر ، ول ووون مفعموووك  لوالرق وووك نووو  حووووار النووواج ومسووواااتهم مووون مولوووع حريوووك ءجولوووك حووو       

بالتصووميم، ال  هوولا هاوو  وقيوورت هايوور، يوويةو اللووى ويووع  مويووع ال اوو  والتقصوو ، البووتجابك    
وةون هولت المعرنوك نو  بوياق الحتوراو اا سوا ، بايو           ،لالا  اا سا يك ال احاك ةون المعرنوك  

ا ةاوووى ال شووور ةموموووًا وءصو وووًاك أموووا ثاوووخ المؤبسوووا  الاقانيوووك      يوووتم ن هووولا مووون ثعميمهووو  
واايييولوايوك واليينيووك التوو  ثاوور  ةاووى أ  ث قوى الوولاهر  مماقووك وأ  ي قووى القاووب ُممي ووًا   

وال  ثسووتمر ال رامووك اا سووا يك مسووت احك، نا مووا هوو  موون للووخ الوونما    ،والعقوول مشوواواًل مقول ووًا
ليسأل بعي الل لم  التهمتمو  ! هنا لي ث وو  اااابوك   األءط وط  اللا ياتهم ال شر واألييا ، 
  نو  الوياءل  فسو  بوين السواطا  والويول األمنيوك        ؤاةن للوخ متمااوك، ءصو وًا نو  التواطو     

وموووع المووورا الاووويي  والمعا ووور الووولا أط ووول ةاوووى الووويواءل العربيوووك بابوووم    ،اابوووت ياليك
 أو قها وثفجوور مالووي يايهووا التاويي  والتشووارك، واليوووو بابووم ةولموك يوورال لهووا أ  ثجووّب مابو   

ب وم ُمتتوال مون     ءرامون بواا التفو    أويفجرها لصال  ال شريك ةمومًاك ولويس مون بواا الت وارك     

حرها  اا ئح والتقيو والييمولراطيك، الت  ظهر  الرها ا  لها ن  هولا ال اوي العربو     
لاك، وال موووا  صوووع يوووي ا ةاوووى ماحصووول وياصووول نووو  العوووالم العربووو  مووون مولوووع المووورا          أو
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وبووين الوون م   األءيوورابووتعمارا واام ريووال  والعووولم ، همووا موون مولووع التشووابخ بووين هوولا      ا
العربيووك، التوو  ثعوويك نيهووا حتووى اآل ، الاطوواو والتوويمير والتهموويكك نهوولت أ  ثسووتطيع لجووم         

الربيووع "  األحووياث الع مووى نوو  بعوو  ال اوويا  العربيووك، ثاووخ ال اوويا  التوو  ثسووعى اللووى  شوور   
شروع ةرب  ثنوويرا، نوا  هولا ولاك يورورا أ  يوله ا موع الوري !        ، واللى ثاقيل م"العرب 

ماتماك، يم ن الشمل ةاى ال توا  المؤبسوك اليينيوك الجييوي  ة ور       أءرئه لا وةاى أ اا  

الهتشا  مولعها ن  بياق  شو  للخ الربيع، هما ن  ل ا ك ومن ثم، ثيتاح نرٌ  ءئلك لقياو 
موع الحتوراو    ،ال اصيقك بتاخ المؤبسك "مالفه" ب، ثسهم ن  زحزحك مراثالهرمنيوطيقامن ومك 

ةميل لاريك اا سا  وهرامت  ومطاماو  نو  أ  يمتاوخ النصوو  ةاوى أ اوا  حوانز  باثجوات         
 .ماُيمن  الياءل وال ار  ومابينهما

  يف بلداننا  [اجملسمعّي -الواقعّي]يقوم الصراع، سياسَيًا، اثقافَيًا، اليوم، يف

 : فهم النّص الةديين، اممارسةة هةذا الفهةم.      [الفهم -يف -اإلخسالف]العربية على 

 ماذا تقدم اهلرمنيوطيقا هلذا الصراع املعريّف؟ -أ

اهةل هةي باألسةاس تعة ف      عند أَية حداد نظرية تسوقةف اهلرمنيوطيقةا؟   -ب

 اداد؟

 عند أطراف الصراع القائم على اإلخسالف يف الفهم؟ ،يف كل مّر  ،ما هي احلقيقة -ج

  ،يقوو أحي أي ال الصراع الاقان  السياب  الفعا  الراهن، ن  العالم العرب  ةمومًا
أريوًا يابوعك نسوياك ياتمو  بهوا مون        األءيور ، بماابوك هولا   (اءتئ  نو  الفهوم  انعًئ حول )
 -اه أون  أحي  -ك والسؤال هاهنا (واابئميك من يمنها)النصو  اليينيك  أويقرأ النل 

قوا، التو  ثتولوف ةنويها حويول الوالوع       ييتايل ن  ي ا الايول الن ريك المنهجيك لاهرمنيوط
، أا الااينك الت  يتارك نيها القارئو  وينتجو  ماينتجو   من concreteالعرب  المش  ل

من وما  منهجيوك يوابطك، وللوخ ةاوى أبواج أ  ُيفهوم نو  يوو  مووازين القووئ نو  ال نيوك             
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أ  يتاوورك ونوول ااحتموواال  المفتوحووك   -وهوولا ُمتوواح لوو  -ال ا ووك لووللخ الوالووع، وهووللخ  
  .معيك القائمكالصراع بين المراعيا  المجت أوالاوار  أولاسجال 

القالر  ةاى الفعل ن  والع الاال هولاك   الهرمنيوطيقاون  هلت الاال، البي من ثفّال 
اًل، ثاوخ الاويول التو     أوو ان  رئ أ  هلت الايول ه  ثاخ المتاحوك نو  المجتموع العربو      

 يريوك  أ  ثتارك ن  لائرثها   ريًا ومنهجيًاك وقال ًا ما ثاوول العمايوك التن   لاهرمنيوطيقاثسم  

زهوووا، نووو  حووواال  معينوووكك ومووون ثوووم،      والو  نوووت  األبوووواا، ليتسووونى لاعمايوووك التنهيجيوووك ثج    
 " مفوواثي  الفووت  " يم وون أ  ث ووو  مفتوحووك، بقووير مووا يمتاووخ القووارن موون  الهرمنيوطيقووان

ى لاقوووارن، بقوووير مووواي و  نووو  ةمووول الاووويث المجتمعووو ،   نسوووالمنهجيوووكك وهووولا، بووويورت، يت
ى اهتشووا  بوواحا  الوونل المقوورو  موون لاءاوو  أ  ينجووز     وهووللخ بقووير موواي و  لووالرًا ةاوو   

مهمتوو ك مقتوور  هووللخ بالاريووك العقئ يووك نوو  الفهووم: نوو  الامووك المقوورو  ، ونوو  ءصو وويك           
 أوالمسووائل المقوورو  ، ثووم نوو  الويووعيا  السيسوويوثقانيك المنطاوول منهووا القووارن، بمايووك الفهووم   

ن لووارن ينتموو  لاوونل الوويين  الةتقووالًا   اللووخك هنووا يميووز ةووالً  بووي   ككالنقووي أوالتفسووير  أويوول أوالت
ك وبالعموو، نوا  للوخ   آءرمن ال تما  لين   أو ،ًئ، بوا  ها  من لاءا ئاأو  اليًا بوثسايمًا، 

اًل، ومون  أو  ن  ي ل القوارن  اال يعف   فس  من أ  ي و  منسجمًا مع المعرن  والمصا
وربموا هوللخ مون    )نوا ةاوى لهرهوا    أ  ، ثا يًا، منطال يمنًا وةانًا من الويوائر ال موس التو  أثي   

، وه  اليائر  التاري يوك الزما يوك، والويائر  السوبويوثقانيك، والويائر  ااثنيوك، والويائر         (قيرها
الجمرانيك والجمرانيك الجيوبيابيك، والويائر  االلتصواليك، اليوانك اللوى لائور  بالبوك ماتماوك        

 .ه  لا  ال عي الاقان  السي يولوا 

باووويول  الهرمنيوطيقووا بووأ  ال ثعتووور    ،ةت ووار ااحتموووال  وارلاً نوو  هوولا ولاك يمووويو اا  
منهجيك، طالما أ  ال ا  العام  آءول مويات ب يفيوك مفتوحوك، وبقوير       أءرئ  ريك ولائعيك و

ليووك لاقووول بووأ   أويوورور   األءيوورمايسووعى القووارن اللووى اعاهووا هووللخ، مفتوحووكك وثمووك نوو      
، ةاوى األلول بسو ب مون     "و ويم  والحتماالثو   طرائول الفهوم   "و ال ثعتر  بايول ل الهرمنيوطيقا

أ  القووارن  فسوو  يماوول بنيووك لرائيووك مفتوحووك ةاووى ماييرهوو  هووو، و ةاووى مووا لووي ال ييرهوو  وال   
يستطيع ويع ييت ةاي ك للخ أل  الاام والطمووح والم ا يوك ال فوئ  موايتم نو  الم ياوك مون        
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الما وووور زا  وال تقوووالا ، ال ثقوووف ةنوووي حووويول  وارق وووا  وبوووجاال  والنترايوووا  وثجووو 
ال طر والممنووع، والرق وك نو  الءتوراق موا يعت ور مارموا  وما وورا ، اليوانك اللوى ثجربوك            
الولو  ن  واو  الجوئل القوابع نو  الولاهر  والووة  ال واطن، وهوللخ نو  ةويو اابتسواقك            

، ال  للوخ هاو    (بويممو ي نرويوي  )المولهور ةاوى حوي ثع يور      " الووة  ال واطن   " المقورر  نو   
نسياك وراق ك ن  ءوض قمار ماال يم ون ءووض قموارت نو  الووة        يترك الرق ا  طايقك

 " طرائول الفهوم   " ب و   رلي ًا ةاوى هولا ولاك مون ال يوارا  الم تافوكك ال       عوالفاةل (اليق )
موون الصووعب يوو طها لطعيووًا، بسوو ب هو هووا ال ثعتوور  بقواةووي  هائيووك لاطعووك، يرووع حوويولها       

اللا وووك ووةووويًا   أو ،ًا وثرووومينًا وثرحي ووواً أل ووو  يقووو  نووو  موووا يسوووا   ثأهيوووي    (العقووول المسوووؤول )
بالمااب ك وثاليرًاك ةاى أباج ثاخ الرها ا  ث تسب الصراةا  بوين األطورا  المتعويل     
يوو ل الاقووائل والقواةووي، حقووائل ولواةووي الفعوول الن وورا والمنهجوو  يوويًا بيووي مووع لوواطرا         

و والتنووير واا فتواح   لاك، وهوللخ  اوو التقوي    أوالتاريخ المتمااك نو  التمييورا  بهولا الناوو     

اابووئو هووو " :اوولالشووعارا  المطروحووك هنووا وهنووا موون م اووو ماوول اايووارا  و أووالتسووام ، 
 .اللخكك "ألبئ  لم يترهوا يي ًا لهءئ "ا، و"بامك ال شريكأيجب " ، و"الال

 السفك  احُلر. امآل موت السفك  احُلةّر،   -يواج  بلداننا العربية خطر موت

الفلعفة. كيف هو شعورك بهذا اخلطر؟ اماذا ُيمكةن أن ُيقةَدم يف    -تكما تعلم، مو

 سبيل اخلراج من هذا املأزق؟

              عووم، يوااوو  العووالم العربوو  راهنووًا ءطوور هزيمووك الف وور الاوور، بوول المشووروع العربوو 
 أءورئ باايانك اللى ماحويث نو  مراحول     ،ب قت أءرئهما وااه  ن  ظرو   ،التاررا

من التاريخ األموا والتاريخ الع اب ، وهللخ ن  بيايا  العصر الاويي ، وحتوى مرحاتنوا    
ولووو  بصوويمت  الفاسووفيك، نهوولا يماوول أموورًا ماووتمئً   أوالراهنووكك أمووا أ  يمووو  هوولا الف وور بعوويت   

بصعوبك ه رئ، ءصو ًا حوين ث وو  ظورو  المولوف ُما وي  بالعوا وف، التو  ثطوي  ب ول          
الفاسووفك هنووا لو بعووي ءووا ك نهوولت الل ثوااوو  ءطوور المووو ، نا هووا    مووايقف نوو  واههوواك وأموور 

بللخ ثا ل المن وموك الف ريوك العربيوك نو  الحتماالثهوا وآنالهوا التنويريوكك ولعول موا يعايشو            
نووو  مع وووم   أوراهنوووًا ثاوووت وطوووأ  التاووووال  ال ارثيوووك، التووو  ثجتووواح العوووالم العربووو  هاووو ،      
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يك ثاوت ةنووا  لاةوكك ولموا     اطنالماحقك الم ثجسياث ك ويايث للخ اآل  مجَسيًا بال اهر 
هووا  األموور لا حيايووا  نريووي ،  عووم نريووي  نوو  ثجاياثهووا األءط وطيووك الااليووك، نا وو  ي وويو أ        
حشيًا ةربيًا ثاري يًا و وةيًا هائًئ لي ي و  ن  مقيمك ماين م  التأبيس ل  نو  مرحاتنوا هولت    

معالجتو  والتصويا لو  راهنوًا ومسوتق ًئ،       الراهنكك واللا ها  األمر هللخ، ناعل هلا الولا  وول  
أ  ي و  المويوع المرهب األة م، اللا ةاى ةاما  العالم وباحاي  وبيابويي  أ  يفتاووا   

هموا: الموا االوياو     ،ثرع العالم أمواو ءيوارين الثنوين    ،ل  ِبجًئ ايييًا لمرحاك ثاري يك اييي 
أة وم موااهوك ثاري يوك لا ئميوك      واايوتمال ةايو  نو     ،التاويا العوالم    ووووةاى هلا السجل 

الماحقوووووك نووووو  ةصووووور العولموووووك ومابعووووويها، والموووووا التقهقووووور اللوووووى ةصوووووور مال ووووول اا سوووووا          
المطروحك ن  السؤال ثمال واحي  مون اايو اليا     " الفاسفك " ولعل Homosabienالعالل

الراهنووك، التووو  نيوووت  ال ووواا ةايهوووا يووويًا بيوووي موووع التاووووال  التووو  أنروووت اللوووى ظهوووور العولموووك   
 " مابعي الاياثك " ق مع ظهور المابعييا ، ءصو ًا منهاواوبالتس ابمزاةمها الت  أثت معه

 " ، وهوللخ  "مابعوي الاي راليوك   ءورئ مابعوي اايو اليك التاري يوك واأل    "و " مابعوي الفاسوفك   " و

وقيرهاك نال اا نيت  باثجات اِللصا  ثاخ ااي اليا  بقوو  لنوع مون ِل ول      " مابعي اايييولوايا
ْت من وموووووك المعرنوووووك والقووووويم، والاقانوووووك والسيابوووووك  ا ان بصووووويلت مووووون ثاووووووال  ءص ووووو مووووو

   .اللخ ككواايييولوايا والُهويا 

، نعّرنهوا  (هو  العولموك   ةاوى موا  )ليرع يويت   (امري ا التوثاليتاريك)اا  بوقنو  ن  هتاا 
اللوى  ويو ا، بوللخ، ةمايوك ثف يوخ العوالم، الولا بويتاول         " ال هوا السووق المطاقوك    " :بالتال 
 " و، موِلةًا، بللخ، ثاخ المن وما  الملهور  بابقًاك نالا ها  األمر المتعال ب" السوق"  هلت

ن  وت   أوالبتاعوت  " السوق المطاقك ال و يوك " وبمصائرها التاري يك ةاى أباج أ " الفاسفك
 !هووول األيووويا  بآليوووا  السووووق المووولهور ، نموووا هوووو الووولا بوووي قى مووون للوووخ ومووون قيووورت         

ا لافاسفك ومعها لاعقئ يك والتنوير والاياثك ومابعيها، ال ما هوو موآل   واالمأب ال  للخ المآل
زتك وهنوا  روع يوي ا ةاوى  تيجوك طريفوك بقوير مواه  ن يعوك، وثتماول نو  أ             واالب يل اللى ثجو 

ل ووول هوولت النتيجووك ال ثجمووع ةايهووا مجموةووا  مابعووي الاياثووك الّسوووليك ناسووب، بوول هووللخ    
  لهوا ثواريخ   األءيور ةاثهوا، وءصو وًا منهوا اابوئميكك نهولت      المجموةا  اليينيك من هل ثنو
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، الت  ثرنع يعارها "الّسافوّيك المايويك أوالسافيك " ةريل نيما ُيفر  اللى للخ المآل بصيمك
، اليوانك اللوى   "األبوئ  لوم يترهووا يوي ًا لهءوئ ، بووئ الونل المقويج        " العموم  القائول 

ك يقووول ابوون  (ثا وويس الباوويس )ن الجوووزا نوو   التفصوويل التووال  الوولا يقيموو  ة ووي الوورحمن بوو      
  .22 افك  - "من لال ن  القرآ  برأي  نأ اا، نقي أءطأ": الجوزا

ولووي ي ووو  العنوووا  األة ووم واأل سووب لامويوووع المعنوو  هنووا، هووو للووخ التووال  المشوو ع     

 باحتمووووال  اا تصووووار والهزيمووووك هايهمووووا: هوووول ينتهوووو  العووووالم اللووووى ثوحيوووويت ِة وووور لاةووووك      

 (العوالم ) األءيور ي يو الايث المعن  ةاى مستوئ العالم والمتمال بياةك اللا ويع هولا  
يورال   " حالوك الةجازيوك   " يورال لو  أ  ي ويو هأ و      أون  ألصى لراا  ال طور والاولر، ي ويو    
الهمووا نوو  ال اووا العشوووائ  بووين التقوويو والتقهقوور،    أومنهووا أ  ثمطوو  لاللتووين الثنتووين، ثتماوول   

 ئميووكع نوو  حووين ثفصوو  الياللووك الاا يووك ةوون  فسووها نوو  التأهيووي ةاووى أ            وبووين التنوووير وال 
الااووول النااعووك المجييووك لماوول للووخ الاوويث األة ووم ال ث وور  ةوون الاووروا وألواثهووا           

 األبااك، ثم األبااك، ثم األبااكك وليس ةصّيًا ةاى الفهم أ  ال ي  ال طال ن  المورا اآل  
، بجلورت وأبس  الرأبوماليك المربيوك اابوتعماريك، التو      ولمكالع وووومن الن او العالم  الجييي 

، ثاوخ اا تفايوك التو  ثصويرها     2000بيل  وأبوقطت، مواًئ، ال تفايوك  ويس الفر سويك ةواو       
ءصو ووًا، حووين  ،روبوو ونقوورا  وم اومووو نر سووا، والتوو  ولفووت نوو  واههووا باوويا  ااثاووال األ
ة وووم هنووواك،  سوووا   وراووواالك لا صوووت ثوووم أ هوووت الم ابوووب االاتماةيوووك لجمهوووور السووووال األ 

وبونت ين ءطووور  مووامّر موون ثوواريخ العولمووك القصوير ةاووى االتصووال العووالم  وةاووى القوويم التوو     
ر ةالميوًا، حوين  ويلل نو  القا و يوك التاليوك، التو  أةاون ةنهوا هوارل           او وراحوت ثت   ،ال  اقوت منو   

وقنووو  اًل، وهووللخ نوو  التعريووف الوولا ويووع  ميشووال ب   أومووارهس نوو  القوور  التابووع ةشوور   
هاموا الرثفعوت ليموك    : " ةووالم األيويا  طيوراً    أولاعولموك ثا يوًاك لوال موارهس، هوازًا بوللخ ةوالم        

أموا التعريوف الولا ويوع  بوقنوو  لاعولموك واوا  نو  هتواا           !" األييا ، ه طوت ليموك ال شور   
 الوولا أثينووا ةاووى لهوورت بووابقًا، نهووو بترهيووز وث ايووف بووارةين، التووال   (امري ووا التوثاليتاريووك)

الن واو العوالم    " أرل ا بوللخ الطورح الم اوف أ   روع يوي ا ةاوى       .، باطئق"لسوق المطاقكا"
العصر العالم ، اللا يرال لاعوالم هاو  أ  يتوحوي مون مولعو  وة ور        كبمااب" العولمك ووووالجييي 
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الواليووا  المتاووي  االمري يووك  )آلياثوو ك و اوون  عاووم أ وو  ل وول  شووأ  هوولا الن وواو، هووا  الموورا      
لووي أءوول مولووع مايمااوو  موون ةالميووك الن وواو الرأبوومال  الاي رالوو ، وحقوول نوو  للووخ        (روبوواأوو

 جاحووًا هابوواًاك ولووي ثاقوول هوولا النجوواح ءصو ووًا نوو  أءطوور حووربين ةووالميتين، موواحقتين،        
لوى هنالوخ   أولى والاا يكك وها  للخ هانيًا ل بتمرار ن  ربم ءريطك العالم: ومن اهوك  واأل

لارو  ن  بياق ال ويناع مايور هائول  اوو التقويو المفتووح، ومون        ماور المتاخ الساطك والقو  وا

ظول يتاورك بوثوائر يوااك ومتراءيوك ومتقطعوك وقيور متواز وك،          آءور ، ثمك ماور أءرئاهك 
المرب ، واا تقال من ثم اللى  وووول وومن ثم قير واةي  ةاى  عيي اابتقئل ةن الماور األ

ع حوووياثتها وليمولراطياثهوووا، بجوووّي وثفووواأل   ةووووالم العصوووور الجييوووي  والمايووور ، يووويًا بيوووي مووو   
   .وثاري يك مفتوحك

مووووا أرل ووووا الو ووووول الليوووو  يم وووون أ  يفصوووو  ةوووون  فسوووو  بروووو ا الموالووووف والتيووووارا       
القييمك الجييي ، ومنها ااءفاق ال  يور ال طيور لارهوا      أووالتواها  واآلناق الجييي  

ظهوور  نوو  العووالم العربوو   والحتموواال  اا ووئح والنهوووض والتنميووك والتاوويي  اللووخك التوو   
لوى لارهوا  التقويو واا وئح والنهووض      والجييي، هما ها  الاال بوابقًا نو  ال وواهير األ   

الايي  ل ل التويءل المربو  الم ايور، نو  للوخ العوالم العربو ك ويم ون الاموال القوول نيموا            
نوول راح ي هوور ةاووى الصووعيي العربوو  بصوويمك التوويءل المربوو  نيوو  ة وور ةرلاتوو  والةووال  بنيتوو  و      

مصالا ك  عم، اا  ثيءل المرا ن  العالم العرب  ون  قيرت ثع يرًا ةون رنو  اارها وا     
ليك لا  النزوع الاياث  التنويرا والنهروا واا ئح  ن  للخ العوالمع  ووالتواها  األ

مع ثشييي ةاى البتمئل طالاثو  ِبشرورت ولسوو ، وثوظيفهوا نو  ءيموك الوانويين اابوتعماريين         
اووخ ها ووت ةمايووك هائاووك اييووي  لسوورلك العووالم العربوو  ثووم البتئةوو ، وابووتفزاز    ث .الجوويل الليوو 
ءصو ووًا والط قووا  الفقيوور  والُمفقوور  نوو  مصووالاها وليمهووا وثواهاثهووا     (الوبووطى)الف ووا  

 اليينيوك واايييولوايوك، وب ول ثجاياثهوا العرليوك والطائفيوك والمله يوكك هاهنوا، بويأ  طئئوع          

زاز ثاوووخ التجايوووا  وموووا يااووول بهوووا    فبوووتعمارا المربووو  بابوووت اايييولوايوووك لا  الطوووابع اا 
وبميرهووا، اليووانك اللووى الف ووا  الُعمريووكع وموون يوومنها الشوو اا ءصو ووًاع مووا ألئ اللووى  شووو          

الويناع ةون الونفس،     :وظفت ن  القياو بمهمتين الثنتين ،حرها  اهاليك وثاريريك وال قاليك
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  الوياءلك هاهنوا، هوا  اابوئو     ل وخ الوانويين وحافوائهم نو    أووالهجوو، حي  أم ون، ةاوى   
مع المسيايك الشرليك رانيين ه يرين ن  حيوا  بو ا  العوالم العربو ، أبوهما بقوو  متصواةي         
ن  ي ا المولف من المرا اابتعماراك ولقي ها  هولا المورا لوي ويوع يويت ةاوى للوخ        

خ ةون  الميءل اللا هّو  مع رين اللى أ واابهماك وال  نسوى أ   وابايو  بو وابر  ألرك للو     
، نويع ن  حس ا  ، حين لرر قزو مصر، يرور  الع ور اللى (المستشرلين)طريل مستشاري  

 المصريين أ فسهم ةن طريل البئمهمك وظهر للخ حين وا  هئمو  اللوى الشوعب المصورا    
أيهوا المصوريو  لقوي أثيوت اللوي م، أ وا الشويخ  وابايو ،          " :بويوح وثرهيزك لقي ءاط هم لائئ

ل ن  ابايو  ةاش الءفالًا ييييًا، ن ور  مون يويت الرهوا       !" يخ ال فارألحررهم من الممال
  .اليين ، اللا مال لربًا ه ير الياللك ةاى ما بيأث 

طواا  "ء  والثسع  وياو الشورق العربو  اابوئم  المسويا  نو  واو  المورا، ي صويك         
 الشوموليك  ءطابوًا نو    " ، ن  أباج األمر، وهللخ بالر ا وربما باألهميك لاثهوا " ن  الهويك

 ، وءامسًا" ن  الجوهر المطال " ، ورابعًا" ن  التاريخ " وثالاًا " ن  من ومك القيم " آءر، و"

، " نو  األبييوك السورمييك    " ، وبوابعاً " نو  األحاليوك   " ، وبالبواً " ن  الاقيقوك هاهوا وبولاثها    "
 "ك ثنائيك المطال الطئلًا والنس   الطئلًا" وأءيرا ن 

 ال طاا السياب  اابت يالا " وثيمم ن  أحاليت  ب " ال طاا اابئم  " والئنت أ 

ءطووواا الواوووول والقووويم المطاووول   ) ول، وبوووأولووويئ  ي وووم الفسوووال واابوووت يال مووون طووور      "
بأ والك الهويوك    " ك هلا ولي رحنا  رات آءلًا ن  م ْل  العالمين ة قًاآءرمن طر   (المسيا 
ل المطاول، والهويوا  الاابتوك، والقويم ال شوريك      وا ع األ، ونل منطوق ومويلول الصو  " و  ل القيم

 .السابقك ةاى واول ال شر، واألبييك ن  ناةاياثها

نيموا   ووووو العقئ يك والتنويريك والييمولراطيوك ال يم نهوا    " المن ومك الاواريك " ال  مطام 
النواج المتووانقين     ل بتجابك اللى يرائا العيك المشترك بين أأ  ث و  لالر  ومهي وووو رئ 

اللا ها  ما   تاف حولو  وموا ثتفول نيو  مون يوؤو  مجتموع ال سوا            ةقائييًا والمت الفين، الال 
 مون حيو    " ثصور المطال المواول ن  لاثو   " مش ل، لا أبعال ولالال  واحتماال  ا

اللا   ور أليوك هويوك وأليوك ليموك       اًل، والال أو " هوم  " ، أا مون حيو  ي وو  هوو    " هوو  سو     "
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و  نوو  بشووريتهم، وامقووال  أ تجهووا بشوور متسوو  أويوك حقيقووك ةاووى أ هووا اميعووًا مويوووةا   وأل
ال ث ور  ةون أ هوا لورا   ال ث ور  ةون هو هوا لا          " نو  لاثو    " ون  أ  ةئلاثهم بوالمطال 

و ك هموا لوي الياتوزو بهوا بالرورور       آءور   اس يك اليشترك نيها، بالرورور ، لور  حقيقك   أوبعي 
ينك وهولا الل ياويث، نا و  ياويث     اآلءور   وخ أولر أا مون هوؤال  ومون    قير منتجيها مون ال شو  

ربمووا لو مووا لووير موون الاريووك نوو  ااءتيووار ونوو  الشووعور بهووا وبالمسووؤوليك ثجووات للووخ، ول وون  

ثات ل رك آليا  اييي  ثزرع التقيو التقن  نو  ةوالم الجريموك وال وؤج، بمعنوى موا أةانو         
 .ينا ةايها نيما ب لمارهس من ثنائيك اا سا  واألييا ، الت  أث

ال  االرار الواولا والقيم  بللخ ها  بنئح ، والاال بوللخ، أ و  مشوروس بواوول     
ال وورو  والروورورا  والمئبسووا  والتمييوورا  اايجابيووك والسووا يك المواووول  نوو  الاايوونك  
المجتمعيووك، التوو  يعوويك نيهووا ثووأثيرًا وثووأثرًا  وواحب العئلووكك وهنووا  صوول اللووى أ  رلول الفعوول  

الت وّرو   أوالورن    أوا واءول   ويمًا م تافوك مون التجو     منطاقك من  احب العئلك هولا واآل ال

اللوخ،  قوول، ال  للوخ هاو  يتامول       ككالهجوع اللوى السو ينك   أوالمرب  أوالتمهل واامهال  أو
لايول مون الريوى ورلول الفعول العنيفوك وقيرهوا،        أوالعشووائيك، موع هايور     أومسؤوليت  الواةيوك  

قيور   أوياسو ها هاموك    أءورئ الت  يماربها للخ الفاةل بقصي والمتأمل ن   صوو  لينيوك و  
السهاك المستسهاك، ءصو وًا اللا ها وت الاايونك     أوالويعيك المعقي  الصع ك  تن  هل .للخ

معوو ، والسيابوو  والط قوو   اااتماةيووك المنطاوول منهووا حاناووك بوونما موون أ موواس الصووراع المجت  
ك وهولا ياويث ءصو وًا اللا    أءورئ اللخ، نا   ثنشأ أن ار وثسوقا  كك الاقان  والطائف  وقيرت 

ها  الئةيل مهيمنًا ن  ثاخ الاايونك، نوئ هراموك وال ةمول وال الةتورا  بوالاقوق، اليوانك        
الاايوونك والمللووكك بالروو ا، نوو  ثاووخ  ،والفسووال ،واابووتمئل ،اابووت يال عك رباةيووكنوواللووى هيم

ثتأبس حيا  حاناك بأ واع من الصراع ومن الاأر! ولما ها  الونل الويين  وال طواا الويين      
همووا األلوورا حميميووًا موون اموووع العوواطاين ةوون العموول والماوورومين موون الووتعام وال رامووك            

ااوو  بو  مون حميميتهوا ومون        ، وموا ي ءرأالمت ءرئليًا، بالعوالم المتقيمك واألأووالاالمين، 
ك للخ الصراع هوو لاك الولا هويمن نو  الشورق والمورا والشومال والجنووا، وهوو          حوانزها

اللا ها  اليانع اللى حرها  ي هر منها اآل  ماي هر بو ف  األءطر واألهار وحشويك ةاوى   
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أييا مجموةا  الرهابيك، ي رز منها بل يقع ن  طايعتها لاةوكك وبالمنابو ك، نوا  لاةوك ال      
 ال شريك المفقر  والمللك المجَهاك، يايكك  ن  بنيت  عها  ائلًا، نهو هللخ

ويم وون الةووال  لوورا   األليووا  بمزيووي موون العموول نوو  هو هووا ُهويووك ال شوور وأبووس ليمهووا       
 القورا    " األءئليك، وللخ ةاى  اٍو يا   التاوال  الع مى، التو  ثطورأ اآل  ةاوى مفهووو    

مسويايين ءصو وًا ةاوى    األهار ةمقًا نو  ةصور اك ومون يوأ  هولا أ و  يسواةي المسوامين وال        "

اهتشا  مزيي مون العمول وويوع اليوي ةاوى ال ايور مون راوال الويين نو  المسويايك هموا نو               
اابووئو، اليووانك اللووى اامعووا  نوو  التعموول باألليووا  ونوو  الحترامهووا ال  يوور ممووا يوّبووع لائوور         
اس التعيليك والتسام  والوبطيكك وهلا يعن  اللراهًا معمقوًا لرورور  ويوعها ماترموًك موع أ مو      

، ماول العاووو بم تاوف ثجاياثهوا وءصو وًا منهوا العاووو اااتماةيوك         األءرئ التف ير ال شرا
  مون لائور  المسواةي  نو  ثأبويس ويو ا هويوا  ال شوور        األءيور ا  هولت  ءور اواا سوا يكك أموا   

ةاى هارثها وثعيلها ن  حقول القيم بم تاف  ويمها بااوًا وثعميقوًا وثعميموًا، نا و  يؤبوس       

يفريوا   فسويهما ةاوى ال واحاين العقئ يوين، وللوخ نو  ةصور يوزلال األمور نيو             ألمرين الثنوين  
الثسوواةًا وثعقيوويًاك أمووا اامعووا  العميوول نوو  القيوواو بووالمهمتين الموولهورثين موون مولووع الاايوونك    
المجتمعيووك والسيابووويك والاقانيوووك، نهووولا أمووور نوو  قايوووك األهميوووكك والل لاك،  جوووي أ فسووونا أمووواو   

ن ااثنوين المولهورين نو  يوو  العاموين ال صو ويين نو  هولا         يرور  ال او  نو  المجوالي   
بووت قى األليووا     وةاووم األءووئقك وين موو  القووول بأ وو    ،الاقوول، وهمووا ةاووم األةووراق ال شووريك   

بووت قى، ءصو ووًا منهووا المسوويا  واابووئم ، ين وةووًا ثوورًا لاقوويم ال شووريكك ومووع هوولا التقريوور،     
األليا  ةاموك ولاتأمول نيهوا، هوو الولا ينتمو          جي أ فسنا أماو الاقل ال شرا الوابع ليرابك

طيووك والعيالووك ، بأبسوو  ال  وورئ المتمااووك نوو  الاريووك والييمولرا " المجتمووع المووي   " اللووى
حسووب ثوويليل ويوو ا نوورح أ طووو  بموانقووك  ووامتك موون الشوويخ مامووي    ، لك والايووال  والمسووا
يقووو ةاوى بورامب       يتأبوس المجتموع السيابو ، الولا    األءيور مع ال جاز ثاوخ ال طوو     ك تة ي

يت ارئ ال شر بمساةيثها ن    ريواثهم وبورامجهم ومووالفهم السيابويك التو  ثاتويهوا، وللوخ        
بروح وطنيك ومنفتاوك ولاباوك لاتميور والتميورك وهولت ثنطاول مون االورار بوااءتئ  وال وئ            
نووو  الوووراهن والئحووول، وباووول للوووخ ة ووور هيوووو  االتوووراع الاووور ، وبرلابوووك لا و يوووك  وووارمكك          
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بويئح  أ  ال جوواز للووخ األموور الاابوم يسووتت ع القيوواو بمشووروع اييوي نوو  ال اوويا  العربيووك،    و
وللوخ بمراةوا  بوماثها وءصو وياثها نو  هول مون ثرهي اثهوا المجتمعيوك والف ويوك والطائفيووك           
والمله يك من طور ، ونو  مسوتوياثها االلتصواليك والتعايميوك والسيابويك والقيميوك مون طور           

بسووك متارهووك مأ ناووو المؤبووس لا و يووًا، وموون مولووع مومووًا ةاووى للووخ الك ويسووير األموور ةآءوور
، ناتماول الون م العربيوك أنواههوا     والال  ،لامجتمعا  العربيك لاط كك ال  هلا ما ين م  التأبويس لو   

واللا ها  للخ يروريًا ومم نوًا، نه و  يجسوي منطاقوا  المجتمعوا        .يعورًا بالعار واليال
التطووورا  الاا وواك والتوو  ثاصوول نوو  العووالم، وثاييوويًا نوو  حقووول      العربيووك، بووالتوازا مووع  

بقوير مواهو   " ربيوع ةربو    " الاياثك والنهرك والتنوير يويًا بيوي موع الةوال  ال نوا  ربموا نو  يوو         
ةمووووم  ويووومول ، نا ووو  ي تسوووب حيويتووو  وطالتووو  والحتماالثووو  ونووول ءصو ووويا  ال اووويا      

ن التأبوويس لعموميووك ةربيووك ثفووت  أبووواا  اًل، وبقووير مايسووتطاع موو أوك تةاووى حووي العربيووك، هووئ
ااثاوووال " وربموووا هوووللخ ااثاوووالك وثموووك ثجربوووك نووو  هووولا الاقووول وهووو      ،الاقوووا  واا ووويما 

  ن  روبويا والصوين وامري وا، وحياموا هوا  هنالوخ مايرو        األءرئ وااثاالا  " روب واأل
اووول للووخ ويسوواةي ةاووى ال جووازتك  نجووز للووخ موون موالووع مراهووز باوووث ولرابووا  وانوور ، ثت 

الاقووول المجتمعيووك العربيووك نيهووا أءيوورًا اللووى مووال  ةموول ءئلووك ولا  ابعووال ابووتراثيجيكك ال        
اللى مرحاك  ايوجك ومتقيموك مون     ( عم المشاريع، بامك الجمع)الو ول بالمشاريع الملهور  

يأ   أ  يطرح السؤال المعرن  واايييولوا  التال : ومالا بعي  ما اللا   و  لي أ جز وات  
اابووئو والمسوويايك )ل المشووروع المعنوو ، أا نوو  بوو يل لحوو  القووول بووأ  األليووا  نوو  بوو ي

ثسوواب موون ال شوور واا وواثهم وطالوواثهم ومهموواثهم ومنوواهجهم، التوو  ةاوويهم أ           (ءصو ووًا
يوظفوهووا، بعقئ يووك نوو  بوو يل ءوورو  مجتمعوواثهم العربيووك ممووا و ووات الليوو  موون ُحطوواو لابوول     

ثتويجووًا لقووا و  اابووت يال الربوواة : البووت اار بالسوواطك ، (ولووي حوويث اا فجووار راهنووًا)ل  فجووار 
، وةاى رأب  لائي نول  ءالويك   آءر أووبالارو  وااةئو وبقيال  المجتمع من ل ل نريل واحي 

من المجتمعا  العربيوك، الولا    وووووحي  يتاول األمر ةاى هلا الناو، ينساب نتيل المو  
بوم  ال  قير لابل لاتسويل، وهو القائول بأ نوا ب  ثهيل ب  اماةا  اارهاا، ليميو المولف التا

الاقانووك )المله يووك  متاووخ الاوول لو  قير ووا، نوو  هو نووا بووال       أوالطائفيووك  أوهوياثنووا اليينيووك  
القيمو    أوك الل نو  هولت الاوال، ي ورز أماوال الا وم السيابو         (والعمل والتقيو وحريوك الفعول  
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قووك، ا طئلنووا موون ثصووور    متاووخ الاقيااللتصووالا اللووخ التووال  والقائوول:  اوون       أواألءئلوو  
لاكك وهولا يعنو  ال  منالشوك     أو، ماًئ مما ثعامنات وأءل ات من هلا اليين (السيابيكالاقيقك )

للخ القول ثتاول اللى منالشك اليين المعن  لاث ك نمع الحتراو األليا  وث جياها،  ربأ بأ فسنا 
ت وو  ورائهووا، ين اليووات اللووى لري ووك   أ   اولهووا اللووى بوووق لان ابووك، بعووي أ    ووو  حّولنووا الووي 

   .ا م الفًا لايين لاث نباي  ي هر الم الف ل

أما النتيجك الع مى الاا يك نتتماول نو  أ  التوا ول موع الويين ال موا ينطاول مون المعطيوا           
الت  ينطاول منهوا الموؤمن نو  الثصوال  بالويينك وي ورز ربموا أهمهوا المتماول نو  مفهووو القورا                

 المعرنيوووكك وهووولت ءووورئلوووى الووويين، ة ووور  ووويمت  القنوووا  المجتمعيوووك واألالمعنووو  بووو  التواووو  ال
" اااتهوال والتفسوير  " ، الولا يموارج  "يلأوالت" وًا ومنطقيًا ببقناثيها يم ن ي طها معن" القرا  "
هماك وهلا ينجوز ءطوو  متقيموك نو  الثجوات الموتئك الونل الويين ، مون حيو  هوو لنوا، أا             يها

الووونل بووواأللوا  المعرنيوووك التووو   متا هوووا، لو  التووووهم  باسوووب لووويرثنا ةاوووى الووويءول نووو  

، أا بوللخ التطوابل المواهوا بوين المقا وي      "المقا ي االهيك وآرائنوا "وبالتطابل بين مايعر  ب
واآلرا  الموولهور ك ولووي طووور بعوو  المتنووورين نوو  القوورا ا  الموولهور  مفهومهووا، بايوو         

ب! وهنووا ث موون األهميووك الع يمووك  ل ةاووى الناووو التووال : هوول مووؤَول مجتهووي مصووي  وأ وو   األ
لنفاا  المتئك النل بقير ما، ةاى  او يسهم ن  اااابك ةن المشو ئ  المطروحوك نو     
المجتموووع مووون ِل ووول بووواحاين نووو  الاقووول الووويين ، موووع ثأهوووي ةاوووى أ  التعيليوووك ال شوووريك نووو      

ةيك لهولت  اللوى ثوانول ةاوى المصوياليك والشور      ووووو يمن التصور المطروح هنوا   ووووالقرا ا  ثقول 
القرا ا  الم تافك: مصياليك معرنيك ثتآءى مع العام، ومشروةيك مستمي  مون اايوييولوايا   

قيرها القائمك ن  المجتمعك ولي ي هر للخ ن  األهيا  الم تافك ليئ القارئين،  أواليينيك 
ل ووخ القووارئين أ  ي وول ثوووانقهم  وول وون ربمووا المتقاربووك نوو  يووو  المجتمووع الوولا يسووم  أل   

ك وهلا المجتمع هو للخ اللا ي هر ن  ما أ    ما ًا ل ل النواج، الولين يشوترهو     مم نًا
بالرق ك ن  ثاقيل األهيا ، وي تافو  ن  ااءتئ  ن  واها  الن رك هلا هوو المجتموع   

، التو  ورل  لويئ المف ور    " العاما يوك  -الايوال    "المي   الييمولراط ، بيولت  القائمك ةاى
ن  للخ المعمعا  من المش ئ  المعقي  الع مى،  "الفاسفك"ل اللىال  الو و .نرح أ طو 
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ال موا يعنوو  أ نوا مازلنووا لووالرين ةاوى التاوورك نيهوا وباثجاههووا لان وور نو  اايوو اليا  المم نووك      
منهجيووووك ناسووووفيك   سوالماتماووووك ويوووومن ثشوووورياها وثف ي هووووا والةووووال  بنيتهووووا، ةاووووى أبوووو    

الملهور، نا نا   و  لي ويعنا يوي ا ةاوى    وبيسيولوايكك هلا يعن  أ نا الل  صل اللى المعقي
أ  مابشر  ب  العولمك والاقانك العولميك من النهايا  الجييي ، ال ما يفصو  ةون  فسو  بماابوك     

ومابعووي  ،مابعووي الاقانووك" ماقفووو "همووا يوورئ وووووولةووو  اييووي  مرهووز  الليهوواك نمووا أءوول ي هوور    

   اوس و ت وين أ نوا أ و انا أمواو      اللوخ، رحنوا نو  ةهوي ا هولا العربو       ككومابعوي الووطن   ،الاياثك
يوورج اييووي نوو  حياثنووا، للووخ الشوورج متماوول بالاطوواو الشووامل، الوولا يهوويمن ةاينوواك هوولا هووو  

نيتمال ن  أ  الفاسوفك والمن وموك العاميوك     اآلءر ل من ااي اليك المعنيكك أما الشلوالشل األ
  ك نووئ يوو   ءووار    المجتمعيووك همووا موواين م  الفعوول بمقتروواهما نوو  الةووال  ال نووا  هووًئ واووز      

بووتانا  لشوو   أ  ي ووو  ءووار  الةووال  ال نووا  هوولتك وثتروو  أهميووك للووخ          ا الاطوواو اليووات، وال 
 الع مى حين   تشف الفاسفك بماابتها مف  ك ومعيي  لا نا ! ءصو ًا حي   ورئ أ  العوالم  

لوي   ًاروب  راح ياتق  ن  العوالم العربو  نو  أ هموا هايهموا يوااهوا  رياوًا  ر ور        واأل اآلءر
، " "اآلءور  ، نا هموا يصوئ  اللوى   األءيور يعر  بأ هما ةاى طريل واحويك واللا اللتقيوا ةاوى هولا     

، باسب ال صو يا  المعيشك والمتراهمك ةاى ميئ لورو ك ولوي  ويلل نو      تهًئ ةاى حي
تميورا   ول يتسوم بال عوي المسوتقيم وي ويأ ب    للخ، ن  ي ل بيا   لي  تصورت ةاوى  اووين: األ  

أا ثميورا  ها وت نو  حينو  مااوظوك       ،ةن بيايك التاريخ الشورل  العربو   ليك ثاري يك ثع ر أو
ثووم يمتووي هوولا ال ووا ال يووا   ليتاووول اللووى حاموول ثوواري   لتاوووال  مجتمعيووك ثع وور ةوون  مووو   

هموووا ثشوووير اللوووى ثشووو ل لافووون ال تووواب  ةاوووى    ،لووو  نووو  التن ووويم اااتمووواة  وااللتصوووالا أو
لووى موون  ومي  المراحوول المااوظووك األ ويتطووور للووخ اللووى مالووي  سوو    ،ةاووى الق ووور  أوالجوويرا  

التو  ها وت قنيوك     ،الارار  القييمك لتتابع طريقها  او المراحل الوبويطك نو  ثواريخ الشورق    
 ،اليووانك اللووى أيوو ال ه وورئ موون النشووو  والتطووور الوويين    ،بم وواهر الزراةووك والعموول المسووتقر 

اتماةيوووك وأءيوورًا  وويءل نووو  مرحاووك التطووور الاووويي  الوولا ال ط ووع بتاووووال  التصوواليك وا       
 .لى من العصور الجييي وه رئ، ثأبس ةايها النطاو الرأبمال  وه لا باثجات المراحل األ

أمووا ال ووا ال يووا   الاووا   نيصووور ثطووور الموورا الوولا ال تهووى باووورا  متعوويل  نوو  االلتصووال         
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اابوتعمار وبعويت     مما يعن  ابتمرارًا باثجات  شوأ  ،اليولك وقير للخ  والسيابك والعاوو و شأ
  .م رياليك وأءيرًا العولمك الت   عيشهااا

ليو  نو    اوباسوب موا أبن وات هنوا، ث ورز الفاسوفك ولواحقهوا، لتويلل نو  المسوار الولا ال تهوى             
روبيوك والشورليك العربيوك: أنول مسويول، ال  لوم يعوي الف ور الفاسوف           وهاتا الاوالتين، المربيوك األ  

الاموال  التاري يك المتئحقك مستنيًا ن  للخ اللى  ،التنويرا النهروا ويايث مايايث 

نوو  االلتصووال والسيابووك والتعاوويم، ومتجوولرًا نوو  الييمولراطيووك والاياثووك والمي يووك، ومااطووك   
 ا  والتواز ك والل لاك لن يزةم المر  بأ  األهيا  والنهايا  ثشواب ت موع  وابالعيالك والمس

ل يور لا شوريك مالوي يسوهم     ، ول ن  بيؤهي أ  التاريخ المفتوح بيأ يقويو مون ا  " المال العايا "
من يعوا العالمك وي و  األمر بللخ لقا   " المير " ن  اللصا  الاروا والتيءل ن  يؤو 

، الل ال هولا وال لاك  " موو  بوريرا   " اللوى  أوبوين ةوالمين اثنوين هئهموا يقوول اللوى الموو         
ور هائول  قوائم ةون القوير  الهشوك ازالوك اليو اليت : ثطو       الالتراهم التواري     كلالر ةاى زحزح

لي يقول اللى زةزةك العالم، مع قياا الروالع الياءايك واألمميك من طر ، وثآهول نواحك   
لعالم الت اف واابت يال األمن  وقيواا القووا ين والرووابا الرالةوك، ةاوى  اوو لوي يفرو          

  باألءطووار  أيووك ناحشووك بتسووارع متصوواةيك نوو  ثاووخ الاالووك الفريووي  المره ووك المعّ وو         وااللووى ه
يووك اللووى مابعوويها! و  وواو ةووولم  يسووعى اللووى البووتئع الط يعووك والمجتمووع    واثنفووت  الهالع مووى، 

ءل ميات، هئهما يسوّرع  ااهما ثصيةًا: نالعماقك الوحشيك، والتآهل اآلءراواللى هرمهما و
بوواعك بووائر ك ومووا ياوويث نوو  بوووريك والعووراق  أوونوو  ثاوياوو  اللووى بوواع  ،نوو  ثف يووخ العووالم

  بعووي، هووو ال ا ورامووا الشوواهي  ةاووى م وواهر الحترووار العووالمك للووخ  والوويمن ولي يووا اآل  ومووا يووأث
، وهأ   بيا  ن  حقوق التواريخ واا سوا ، ثاويث    آءرالويع الفريي لرأت ال ع  ةاى  او 

 :ةن ، ماًئ، برها  قايو  ن  هتاا ياره  ن  هتابت  بمير أموين، وللوخ حيو  أهوي موايا      
لتاري يك واحي ، وهلا يعن  أيرًا أ ها ثجرا  ةنيما  قول أ  العولمك ثعن  ءروع ال شريك"

ولمووك عثقانووك ال)ك "نوو  طريقهووا اللووى التوحووي  أونوو  م ا يووك ثقانيووك ااتماةيووك وبيابوويك موحووي   
 المابعووييا  "ال  الفاسووفك، التوو  رّحاتهووا مابعووي الاياثووك مووع  (ك20 ووفاك  -وةولمووك الاقانووك 

اريخ، أا اللوى العيميوك، هو   فسوها     ولموك، اللوى مابعوي التو    ولوى لاع ومنول ال ويايا  األ  " األءرئ
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بوووالعول  لتسووونقم موالعهوووا االبوووتراثيجيك  ،التووو  يطال هوووا التنويريوووو  والوووييمولراطيو  وقيووورهم 
ين ثقويو العقول   األءيور الرياليك، ن  العالمين المرب  والشرل  العرب ك الل أ  هاهنا ن  لينوخ  

 ين، هموا ثولهر الجميوع بوأ     الناب  بمفهوو ال شر من أماال المعولبين والمسوت احين المهمشو   

 .هو أثمن رأبمال ن  العالم" اا سا "

  اليت تفمي إىل، ال  "أدجلة الدين"أميكن، بسوُسط اهلرمنيوطيقا، السفلت من

نطولوجَية ىل غياب صريح اصارخ للسعاؤالت األفقط غياب اإلجابات، بل تفمي إ

 اإلنعان، بعاَمة؟ -عند الكائن

    المتمااوك نو  السوؤال ةموا اللا هوا  ماوتمًئ أ  ثتفاوت        األءيور ث قى الف ور  ال  ورئ  
ومووا ثفريوو  موون رلابووك ةاووى لارئيوو ، بايوو  يم  وون للووخ موون أ  يميووب           ،موون أللجووك الوويين  
أنصووات  الهرمنيوطيقوواال  نوو  الاقوول اا طولوووا  وقيوورتك ال  ال ووّين أ  أاااابووا  والتسووا

يو ا مايماربو  ال شور اميعوًا،      ةن واللثها يمن ةمايك مره وك ومعقوي  بوعْت وثسوعى اللوى     
حيوو  ثوويءل لواثهووم نوو  المويوووةا  التوو  ثوااههووا وثفعوول نيهووا ماثفعوول، والتوو  ثسووعى        

ك وهنووا، اللووى ال شووف ةنهووا، وثاييووي حرووورها بووألوا  منهجيووك ةاميووك ميل قووك   الهرمنيوطيقووا
ا طيق  أ  يت ل مولوف الايوال حيوال العنا ور التو  يتو ول الليهو       وينيتعّين ةاى ال اح  الهرم

نوو  بااوو ك همووا يتروو  أ  موون مهمووا  هوولا ال احوو  أ  ي شووف المطووا  ةوون هوول ةمايووا           
يل والتفسير وماييءل ن   يمك ما ةشوائيك ماتماك لي ثونجم ةون بااو  وثتماوخ مولعوًا      أوالت

ا  العنا ر التو  يم ون أ  ي تشوفها ويرو طها ال احو  اليوات  فسو ،        ءراء ي ًا، لو  التفريا ب
من القياو بللخ من ِل ا  هو لاث ك أما العنا ر الت  يم ون أ  ثعيول    والت  ماربها هو لاتم ن

وطيق  نهوووو  ثاووووخ التوووو  يم وووون أ  ثولووووع ال احوووو  المعنوووو  نوووو  يوووور ك         يوووو نال اوووو  الهرم
اايييولوايا، الت  ث ترق  صو  ال ا  ن   صو  لينيك، بوا  الثصات بنصوو  ثعوول   

، يم ون القوول بوأ  بنيوك المجتموع        وثفسويرهاك هاهنوا  األءيور يل هلت أولت أولا تب المقيبك، 
 .قيووورت أويووول أوالاقانيوووك هووو  التووو  ثاووويل، اللوووى لراوووك مااوظوووك، حرهوووك االوووياو باثجوووات الت  

ين نوو  النصووو  ال ايووعك لا اوو  موون يووأ     الهرمنيوووطيقيال  ال شووف ةوون لوا  ال وواحاين 
الماان وك ةاووى اابتعووال ةون النصووو  اليينيووك الم روعك لا اوو ، وللووخ ة ور ث ايصووها موون     
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، بوي قى  يايك والتفسيريك ال احاك، والت  ثتاوير منهوا، أا مون اللاثيوكك والال     أونا ر اللاثيك التة
مشووبًا بو ك وياويث هولا ءصو وًا، حوين ث وو  ويوعيك السوافيك           الهرمنيوطيقامويوع با  

حابوومًك نوو  ال نيووك الاقانيووك المهيمنووك نوو  مرحاووك مجتمعيووك مووا، هووالت       أوواأل وووليك حايوورً  
أمور  " أللجوك الويين   " ًا نو  الايوا  العربيوك اابوئميكك وي قوى القوول هاموًا وهوو أ         ثهويمن راهنو  

 .يمال از ًا من  سيب اليين  فس ك ومن ثم، ليس هنالخ لين وثيين ءار  األللجك

    مةةا هةةي تلةةك الشةةراَ اجملسمعَيةةة البنيويةةة الةةيت مةةن دانهةةا ال تقةةوم

 اهلرمنيوطيقا، اال تقوم ممارسسها؟

       ال  الهرمنيوطيقوواال  الشووروس المجتمعيووك وال نيويووك التوو  لووي ثؤبووس ل هووور من ومووك
هولت التوبوطا  ث مون     ،أءورئ ثفر  لائمًا اللى  شو  هلت المن ومك، ه لا لو  ثوبطا  

ة ور ثوبوا    ،الن ور الليهوا ةاوى أ هوا مورآ  ةاهسوك      هموا يم ون    ،ن  المن ومك المولهور  لاثهوا  
هنوا  نو  بهولت العمايوكك    بوللخ نيتماول نو  بنيوك المجتموع المع     مرهب معقيك أما الولا  عنيو  هنوا    

لهموا ةاوى واوول ثعيليوك نو  المجتموع       أوهيي ةاى يرطين الثنين أبابويين، يقووو   وين م  الت
وثتأبس ةاى هل األطيا  التو  ثعويك نيو  مون األلصوى اللوى األلصوىك أموا الشورس           ،المعن 

لاثهوا،   الهرمنيوطيقيوك صول بالمن وموك   الاوا   نالاويي  ةنو  أهاور ثعقيويًا وءصو ويك، أل و  يت        
الصوراع السيابو     أور واوالحتماال  ثشقل هلت التعيليك ونل آليا  التا ،ب نيتها وثعيليتها

ةاى هولا الناوو نوا  الشورطين ااثنوين المولهورين يقوموا  ةاوى          كواليين  ن  المجتمع لاث 
ول وون لوويس  وووووولصوووئ  وهوولت المئح ووك لا  أهميووك منهجيووك  ووووووةئلووك يوورطيك بينهمووا، ل وون  

طيقيوك لتاوخ التعيليوك المجتمعيوك ال نيويوكك وهولا حويث        يونبالررور  أ  ثنشأ البتجابا  هرم
  واي  ثعيليك لينيك وثقانيك األءيرن  حاال  هاير  من المجتمعا  العربيكك الل ن  هلت 

الل والثنيك وةرليك وطائفيوك نو  المجتمعوا  المولهور ، ال موا لو  أ  يفرو  للوخ اللوى مايعو         
ك الموولهور ك وهوولا البووي أ وو  مسوو ب، ةاووى    الهرمنيوطيقيووثاووخ التعيليووك نوو  حقوول المن ومووك   

األلوول ازئيووًا، موون ل وول القوووئ اااتماةيووك نوو  المجتمعووا  الياهوواك ل وون موون مولووع القا و يووك        
التاري يووك وال نيويووك، يم وون الووزةم بووأ  مووا حوويث وياوويث نوو  المجتمووع اا سووا   البووي أ       

من ومووووك الاقانيووووك العامووووك السووووائي ، وبالتووووال  نوووو  الطووووار المن ومووووك     يعاوووون ةوووون  فسوووو  نوووو  ال  
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ك الماويل  هنواك لوللخ، يروع ال احو  يويت نو  التواريخ الاقوان  ةموموًا والويين             الهرمنيوطيقي
ءصو ووًا ال ووا  بالمجتمعووا  العربيووك، ةاووى ظوواهر  لووي ث ووو  يوو   ءصو وويك نوو  التوواريخ  

اقوول المعرنوو ، ربمووا لرووعف آليووا      ال ع وواج الوالووع نوو  ال    العربوو  الموولهور، وهوو  بووا   
التاوووول يوووومن آليووووا  التاووووول موووون ال طووواا المجتمعوووو  السوبوووويولوا  اللووووى ال طوووواا   

وهوولا ااحتمووال ماتموول نعووًئك ولووللخ نووا  التاوووال  المجتمعيووك التاري يووك    ،الهرمنيوووطيق 

ي طيق  ةنهواك ولو  يوو نه  الت  ثناس بها الم ا ا  ثاريخ ماظل قانيًا ةاى  عيي التع يور الهرم 
 أءوول ماووااًل  مولايووًا ةاووى مووا ان اآل  بصوويلت متموواًئ نوو  الاوويث األة ووم واألءطوور الوولا   
 عايش  ن  مرحاتنا هلت،  عن   شأ  ال واهر  الياةشويك يومن المئبسوا  التو  أحاطوت بهولت        
 .النشووأ ، بوووا ى ةاووى  ووعيي الووياءل العربوو ، همووا ةاووى  ووعيي العووالم، المربوو  منوو  ءصو وواً      

التوووال : هووول مووون الماتمووول   (ااي سوووتيمولوا )أ بالسوووؤال التأبيسووو  مووون هنوووا يصووو  أ    وووي 
 أوبااةت ارا  التاري يك والسيابيك اايييولوايك والمعرنيك الراهنك أ   رع ةنوا وًا لامرحاوك   

ثع يوورًا ةوون للووخ ونوو  ةمقوو : هوول ينتهوو  العووالم اللووى       عربمووا لاعصوور الياةشوو  السووؤال التووال   
لن ور اللوى هولا السوؤال واللوى اااابوك الماتماوك ةنو  نو           ثوحييت، ة ر لاةك !ع مع يورور  ا 

ولي أثينوا ةاوى هولا بشو   مون التفصويل        .يو  الحتمال  اا تصار والهزيمك التاري يك هايهما
حووين ثاوويثنا ةوون يوورور  اااابووك ةوون السووؤال التووال : هوول ينتهوو  العووالم اللووى ثوحيوويت ة وور       

  .لاةك أ  ر اللى السؤال الاا   ةشر

  تقوم " اإلسالمية، منذ قرنني من الزمان يرُن صوت هو األعلى:ضمن املعرفة

اهةي  .. "الديين  ايفحداثسنا اخلاصة بنا، اال ميكن أن تقوم إاّل، على ما يقول  ال

 "، "معرفسهم -معرفسنا"، "حداثسهم -حداثسنا"تقوم على اهم الثنائيات املفاكة: 

اهلرمنيوطيقا من أجل اخلراج من هذا ما الذي تقدم   ...إخل."مفاهيمهم -مفاهيمنا

الوهم؟ اهل هي باألساس قادر  على أن تقدم شيئًا إىل هةذا النةوع مةن املعرفةة؟     

 اكيف؟

 اللى أليو من لور ين، حيو  ثأبسوت ةاوى      " اايييولوايا اابئميك " ربما يعول أمر
ل ااثجوات  اًل، وةاوى ةويو الحتموا   أو أءرئالءفاق الارها  التنويريك ن  اابئو وحرها  
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التنويرا يمن ال نيك السيسيوثقانيك المهيمنك ن  حين  مال ثاخ الارها  التنويريكك وها ت 
ثمووك الثجاهووا  والحتموواال  والرها ووا  بووللخ، لو  أ  ثووتم ن موون التاووول اللووى بنووى لويووك  
وناةاك، يم نها بيورها من أ  ثايث يروءًا ةميقك ن  الوالوع العربو  ةاوى أ وعي  هايور       

المهيمنوك والعئلوا  بوين أطورا  المعاريوك ثفرو  اللوى م و وا  لا  حروور           مال الساطك
ونعل وثأثيرا  ن  الوالع الملهور، لتجاياث  اابئميك ءصو ًا،  اهيخ ةن ثش   ماث قى 

حي  أنرى اللوى ماأنروى اليو ، نقوي ثورك       أومن ال ئنك اابئميكك نالاال اللا ها  هللخ 
ئمك وناةاك حتى ةصر ا هلا، وثجسي للخ نيما أبس ل  ويعيك اليييولوايك لينيك ماثزال لا
رك ن   شاط  الموبوة ،  ل من القر  العايناألءير، ابن ح احب الملهب الفقه  الرابع و

 ول من وموك مون األحاليو  الن ويوك المامييوك ثألفوت مون ثما يوك وةشورين ألفوًا،            نامع ابون ح 
العويل مون األحاليو ك أموا مواال      اارث الن وا ن  للخ الايي  باي   حن لولي حصر ابن 

يوك  ان اييءل ن  هلت المن ومك نقوي يو خ نيهوا، واةت رهوا قيور لا  مصوياليكك و عاوم أ  ال       

، ابتمر  لرو ًا ةييوي ، وهو  مسوتمر  نو  ةصورها الواحوي والعشورين        حن لالت  ءافها ابن 
وموا  ن ريوك   بابم الوهابيوك، التو  راحوت ثفقوي ال ايور مون طالتهوا وألقهواك الل موع المتويال من           

لتاويث بعو  يوروج     " الاياثوك ومابعوي الاياثوك    " واليييولوايك اللى العالم العربو ، بورز   
ثوارًا ثماول نو     آن  الف ر والاقانك واايييولوايا ن  هلا العالمك ل ون هولت الشوروج ثرهوت     

 والاك   " ، ثع يورًا ةون أ هوا   " الاياثك ال ما ه  هامنك ن   اب النصوو  اليينيوك   " الةت ار أ 
 " ن أ  المصوطا  الاياثوك أءول بعوي ثجريويت مون حمولتو ، ليع ور ةون          ." ل زما  وم ا ل 

وليابوًا ةاوى للوخ، نا موا ينشوأ نو  لوالو األيواو ةنوي ا وةنوي            " حياثك لائمك لانصو  اليينيوك 
بووابقك، ثجووي مصووياليتها حووين    أءوورئةوووالم  أوالمووربيين لوويس  صو ووًا مسووطور  نوو  ةووالم    

ءول  بواطرال نو  ثقوييم أاوبوك      ثتطابل مع أا ثقيو يايث ن  المرا، ءصو ًا ن  بنيت  اآل
ةاى أب اك طرحت وموا زالوت مطروحوك نو  المعموور  هاهواك ومون ثوم،  اون  سوتمي حوياثتنا            

قطواع  من م زو نا التاري   الطويل، اللا ةاى العصر الوراهن أ  يتطوابل معو ، بووا  بهولا ال     
لاكك للووخ أل  الوونل الوويين  هووو الوولا يموون  مووا  أءوولت موون ةصوور ا  اوون وموون الموورا        أو

 .مشووروةيت  التاري يووك ومصووياليت  المعرنيووكك وبووللخ،   ووو  اووييرين بووأ    ووو  ةصووريين        

حوالتين قيور متروايفتين وقيور      أووالال، ال  ثنائيك الاياثك ومابعي الاياثك ثمائ  مفهوومين  
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 مابعوي الاياثوك   " ثاري يًاك نايس ثمك ماييةو اللى القول بأ  ءرئباأل مشروطك الواحي  منها

، نا نوا  ئحو  أ  الاياثوك مااوت     آءور اًل، أموا مون اا وب    أوهلا   ع" لاياثك" وثمال المتيالًا ل "
نهاثوا  هاتاهموا مااتوا ثيوارين اثنوين، مون ثيوارا          " المارهسويك  " نو   شوأثها ثوانقوًا موع  شوأ      
وموون الناحيووك    .منا  ةنهمووا، وبووت قيا  حااووك مفتوحووك لعصووور لالمووك     هايوور ، اليم وون االبووت  

ثجسييًا لاتاوال  ال  رئ، الت   1950اللى  1850التاري يك، ها ت المرحاك الممتي  من 

ا طاقوووت نووو  المووورا باثجوووات نروووا  ثووواري   مفتووووح أنروووى اللوووى مجتموووع مابعوووي الاوووورا          
 آءووراثنووين، واحووي ث نولوووا  وال وراوازيووك، الوولا ازلال با جووازا  يوو مك لا  طووابعين  

ن را، اليانك اللى ثعاظم موالف وثيارا  ثقانيك وننيك وأءئليك ط عوت المورا بقوو  بطوابع     
التمييوور ال ووو  ك وهوولا، بوويورت، نووت  هوووئ ه يوور  ةاووى رها ووا  ثاري يووك اييووي  ثسووتوةب      

 " ف    واو زها، ول ن ب عي لي ُيطي  بهاك نوازها، أا مايتجوال باثجات مايتجواالاياثك وثتط

المعيك راهنًا، اليص  الو ول اللى التصوور القوائم بوأ  الاياثوك هو  الووالل  التو          " العولمك

 ولي  بما بعيها، وال  ها ت هنالخ ءيوس لوي ثيمووا بوالقول بوأ  مابعوي الاياثوك ال ل هو  الال        
موون  سوويجهاك للووخ أ  الشووروس وال وورو  التوو     أوول وون موون بنيتهووا لاثهووا   ،ز لااياثووكواثجوو
لووىك وت أة ووا  والل  الاا يووك ليسووت هوو  ثاووخ التوو  نعاووت الشوو   لاثوو  بالنسوو ك اللووى األ        حماوو

والعنصر الجييي ال ف  الولا همون نو  للوخ ثماول نو  ا قوئا المجتموع المربو  الاوياث            
 .اللى مجتمع المرا العولم 

يووع بوقنووو  يوويت ةايوو ، حووين وااوو  العولمووك نوو        واوةاينووا هنووا أ   رووع نوو  ااةت ووار م   
للوخ أل  هولا الفعول     " السووق المطاقوك   " التاري   وال نيوا، وحيل ثعريفها ب و هاها يبيال

الف وورا العاموو  موون الوووز  ال  يوور موون يووأ   أ  يرووع يووي ا،  اوون هووللخ، ةاووى موواال ين موو       
، حوين  " ايمسوو   " وهولا مانعاو    ." السووق  " زت ةاوى  وعيي مواهو أحوي منتجوا  هولت      واثجو 

  ربموا ثتاوول لويس    األءيور ، نواوي أ  هولت   " الاياثوك  مابعوي  " بع  مصوائر  أوي ا مصائر 
 Oliver، هما رأئ"لاتسّوق"ةن أ  ث و  متاهك، ل ن ربما ثتاول اللى مجرل مرهز ثجارا

leaman     واآل ، اللا هوا  األمور ياتمول هولت الاالوك المره  وك،        "كمسوتق ل الفاسوفك   "نو  هتابو
بووو  يتاووول اللووى اليوو اليك يجووي  وربمووا المستعصوويك ةاووى التوويليل نوو  بعوو  حاقاثهووا، نا وو   
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الف ر العرب   فس  أمامهاك ن العول  اللى  يمك السؤال  ئح  أ  مراعيك الاياثك هنا ث مون  
ةايوخ أ    " بنيوك  صويك   " نو  الف ور الويين ، بوابقًا وراهنوًا ومسوتق ًئك الل ال  للوخ ُيايول اللوى         

هو  ثجووي   " المعنيوك  ثسوتن ا منهوا مسووقا  العوول  اللوى من وموك المنهجيوك والنصويك اليينيوك         
 فسووخ أموواو احتمووال السووير نوو  هوولا الطريوولك وهوولا موون يووأ   أ  ُيايوول اللووى  صووو  ثم وو   
ءار  التاريخك يف اللى للخ أ  ثنائيا  ثنشأ ةاى هلا الطريل ثؤلا اللوى ثعقيوي المسوألك،    

، ءصو وويتنا وال صو وويك  األءوورئ ، لاثنووا والوولوا  ءووروللووخ موون ل يوول التاليووك:  اوون واآل   
، اآلءور  : من أين   يأ، من  ان أو من وهلا بيورت، يطرح السؤال ااي ال  التال العموميكك

 وموا  ،، وأءيورًا، هول ثموك ءوا  وةواو     األءورئ  يفورق بوين لاثنوا والولوا      أووما اللا يجمع 
نأ ل ث و  حياثتينا حياثتهم، وأ  ث و  معرنتنوا معورنتهم، ومفاهيمنوا     العئلك القائمك بينهما 

مفوواهيمهم، أ   طوورح هوولت األبوو اك ال مووا يعنوو  أ  األموور ينتهوو  اللووى أ  الوونل  صوونا هووو للووخ   
من يأ   أ  يعنو  أ نوا    ووووبصري  المقال والياللك  وووواللا ينساب ةاى ال شريك امعا ك وهلا 

أا الولين ياتوااو  الليو  لاو وول      ع،الصوال  لاجميو   " قويج الونل الم  "  اون الولين  ماوخ   
العاير ، يصو   العوالم معريوًا لاوروا لينيوك الث قو         أواللى هيايتهمك ومن ثم، لامر  الاا يك 

طيقيووك نوو  مولووع الت فيووف موون للووخ  يونرمسووؤال نيمووا اللا ها ووت المن ومووك الهأمووا ال .وال ثوولر
يم وون ال شووف ةوون الاابووك مووا نوو  بووياق ال جوواز     الوووهم ال طيوور معرنيووًا وايووييولوايًاك هاهنووا    

المشروع العرب  ن  النهرك والتنوير والييمولراطيك، للخ المشروع اللا ظل  مصالرًا ةايو   
هنوووا ثصووو   نووو  ءا وووك الفعووول السيابووو     ألمنيوووك واالبوووت ياليك ال ئميوووكك  مووون الووون م العربيوووك ا 

والفويووويك واالراائيووك، وهوول  التوواري  ، بعيوويًا ةوون الن  ويووك والشووع ويك والطائفيووك والاأريووك
 .ماي ّو  ةق ا  ايييولوايك ومعرنيك ثاول لو  ي ا المولف

   لنف ض أن مهمة تأايل النّص الديين ُاِضعت على عاتق د. طيب تيةزيينو

 فماذا يفعل؟ اكيف يفعل؟ اإىل أين يذهب؟

       اااابوووك ةووون هووولا السوووؤال ثنقانوووا اللوووى مسوووتوئ الفعووول السيابووو  الاقوووان  لا ال عوووي 
، لنقْل،   تشف أ  والع العوالم العربو  لاق مواال ةوين     أوالتاري   االبتراثيج ك نهاهنا  رع 

وماياصوول نيوو    ،رأ  وال أل  بوومعت ممووا يوويءل نوو  أح وواو الجريمووك العفويووك والمن مووك    
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وة وور أيووي  ،ةاووى لراووك الصوويار  موون الح وواو لووا و  الت اووف والت ايووف ةاووى بنيتوو  وثاري وو  
وثرهز للخ ءصو ًا بفعل لوئ وأ  مك وبواطا  اللةتهوا لنفسوها    ءارايكك  أءرئلاءايك و

 " ز  موزاةم الف ور المربو  نو  بعو  مراحاو  ثاوت ةنووا         واثسويفًا ل اولهوا، ب يفيوك ثجو   

وهلا، بيورت، أيعل  وار الموزاةم، التو  ا طاقوت منهوا ثاوخ الون م بأ هوا ال ل قابوت           " ك ارنميي
يو  ،  عوم ةاوى هول يو  ، نوا  ءاوًئ واوليوًا         ةن الهيمنك الشاماك واابتراثيجيك ةاى هول  

ي ترق األهوا ع ِمّما أنرى اللى ال توا  المقولوك القائموك ةاوى الفورال  واألحاليوك وااطئليوك،        
باما: الموا رّا االربواا ال الوي وال او  القوير ، والموا الحوراق الواوول، بموا نيو             أووالقائاك باّما 

   .من حيايا  ولواحل وموالع

يووو طنات ولهر وووات يتصووول بالاقووول الووولا يتصووول بالمسوووتوئ وال عوووي   بوووالط ع، هووولا الووولا
 رلو المساج بالفعل المجتمع  التاري   المش لك ول ن القي اآلءر أما الاقل ،الن ريين

 أومن هلا الشمل ةاوى مسوتوئ الاقاوين المولهورين هايهموا يعيوي ثرثيوب ءطووا  العمول،          

ا لووالرًا ةاووى أ  يسوو ل المسووتوئ     ثرثيووب ءطوووث ل العموول اليوواتك نووالا هووا  المسووتوئ الن وور       
أ   ال ينفصل ةن  باطئق أبيًا، وحتى ن  الاا ك التو  ُيوزةم نيهوا أ      المجتمع  الفعا ، الال 

ويتيءل  " يواا  لاك الن را األءيريقفز ةاى المجتمع  الفعا ، نا  هلا  (الن را)للخ 
سنى لنوا أ   ا وم الن ور    وبناو من هلا النما الجيل  ن  الفعل التاري  ، يت،  " ن  يؤو  

واأللا  باثجات مواين م  ال جوازتك ال  مواين م  ال جوازت يتماول نو  مشوروع  هرووا ءصو وياث           
ويروراث  ثتايل ن  ةقي اربع، ه  اربع ن  الرو ا العوّيا، وواحوي نو  الفعول المجتمعو        

يووو  والعقئ يوووكك وح ،والتنووووير ،واليمقرطوووك ،التوواري   المتنابووول والمتنووواقم: ال هوووا التاووويي  
رأيك الواحي ن  ال مسوك ورأيوك    :  و  لي يرةنا ن  للخ برأيك مفتوحك يق ك ولائمك ةاى

ال مسك ن  الواحي، وةاى اامعا  نو  هيفيوك ا ت واو للوخ هاو  يومن أنول مجتمعو  موي  ،          
نو  هوولت الاوال ال  يصوو   مون مقتروويا  للوخ هاوو  أ   شورع نوو  التأبويس أللوا  العموول       

القورآ  ال وريم    ، اليين  يل المتج  اللى النلأوانا ن  حقل التالمعرن  الم اير، اللا ييء
أ و   حالوك ث روع لا او  العامو  نو         أو ،وهل مايتصل بالسنك، ما ّ  منهما ومالم يص 

وموا ثسوتازم  مون الاروور الفاةول       "   ريوك الونل   " يوو  التطوورا  المتئحقوك ةاوى  وعيي     
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امعوووا  العاووووو االاتماةيوووك  وةاوووى رأبووو : القوووارن المت ووور  مووون مؤبسوووا  ومن موووا  وا   
والتاري يك والسي ولوايك والسيابيك والاقانيك واليينيك والفاسفيك، وهللخ المنهجيوكك أموا موا    

ن  المرحاوك الوابوعك الرح وك المعيشوك اآل ، مون       (اليينيك)ثنجزت بع  المعاهي والمؤبسا  
ف، اللا مووا القوورآ ، نهوولا أموور لووي يتاووول اللووى  شوواس أةجوو     افووي اليجووال معاهووي وموويارج لت 

 .التصووور ةايووو  بعيووويًا ةووون منووواهب ال اووو  والواثووو ، ونووول التعيليوووك الجيايوووك واال سوووا يك العاموووك  

ال طوووا  بافوو   أووبوونقول بالاوواح أ  البقووا  النشوواس الوويين  ماصووورًا نوو  ثاووخ ال طووو     
قيوور االبووئميكك وبهوولا  األءوورئ الوونل القرآ وو ، بووو  ي ووو  لووي أهموول القطاةووا  اليينيووك  

اللووى أ  الوويةو  العريقووك اللووى معالجووك المسووألك اليينيووك نوو  العووالم العربوو          مووأ أواهووو  لووي  
ابئميك ث ل ثتارك ن  الطار ما اةتي ور حوًئ لامسوألك المولهور  منول بويايا         أءرئوةوالم 

حي  طيرحت المقولك التاليوك: الويين ر، والووطن     ،الارهك اا ئحيك ن  القر  التابع ةشر
ولف لي يسوهم نو  نوت  األبوواا لاولوو  اللوى مسوائل وحاوول         لاجميع، أا حي  ال  هلا الم

ك ومون ثوم،   ( ير المف ر التنوويرا السوورا نورح أ طوو     عتالايال  ب) ، من  ما العاما يكأءرئ
نوواألمر همووا ي هوور هنووا اليتصوول بالاالووك اليينيووك االبووئميك نوو  المجتمعووا  العربيووك ناسووب،     

للوخ هاو  لوي يسوهم، موع       .ن  ااطار الويين  المسويا  وقيورت    ووووهللخ  وووووال ما ي هر ويات م 
وهللخ ن  اليجال بي ا  حاينك  ،قيرت، ن  ثهيئك الموالف المتنالرك والمتوانقك من اليين

بووواس اليينيوووك ولااوووول ةقئ يوووك لامسوووألك لاثهووواك وين مووو  اا ت وووات اللوووى ظووواهر  مهيمنوووك نووو  األ
من اليين والتيّينك نهلا المولف ليس مقتصرًا العربيك، وثقوو ةاى الةال  الن ر ن  المولف 

ةاووى اآلءوولين المووؤمنين بوويينهم، وال مووا يم وون أ  ي ووو  هووللخ أحووي   وووووونوو  االهتموواو بوو   وووووو
، أءوورئين بو ووفها اووز ًا موون ثقانووك المجتمعووا  العربيووك الراهنووكك وموون  احيووك  اآلءوور مشوواقل

، بماابتها لطاةًا هامًا ولا حروور  ءرئأث رز ال اهر  اليينيك ن  العالم العرب  هما ن  ةوالم 
  .ليس ي يًئ ن  المجتمعا  المعنيك

بوواس وابووعك موون أوا  للووخ الوولا أثيووت ةايوو  ثووّوًا يماوول أهميووك لينيووك وثقانيووك ةامووك نوو   
مون السوؤال    آءور الجمهور العرب  وقيرت نو  القطاةوا  المولهور ك واللا موا أثيوت ةاوى يول        

لورًا نوو  العموول ال  يوور الموولهور، بووو  ارهووز ةاووى    هنووا، ناعاوو  أيووير هنووا بووأ   ال  ُمناووتي  
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وربما لا  طابع معرن  وايييولوا  ثأبيسو ك مون للوخ،     ،بع  ال طوا ، الت  ث رز هامك
ةاى ب يل الماال، ثأبيس مراهز باوث مت صصك ثشتمل ةاى مال القرايا العقييك التاليك: 

يول  أوبوللخ هنوا، ماول   ريوك الت     العمل ةاى ثعميم مناهب ال ا  العام ، الت  بت و  معلنيوك 
منهجياثها، مع ثرهيز ةاى النشاس المنهج  وةاى يروطك وحياياثو  وهيفيوا     أوومنهجيتها 

ل ابووت يامهاع مووع ثرهيووز ةاووى ماثقيموو  المنهجيووا  لا  الطووابع المره ووب والمتشووابخ، ماوو         

ريوك الونل،   ، وموايربا بوين الاموك والوالوع، و      ك فوس الجريمو  السوبيولوايا السيابويك، وةاوم   
  كالخ ككالمصال  والمعار  كوايليك النل والوالع،   ري

وي وويو أ  السووير نوو  للووخ االثجووات لووي ي ووو  ابووتراثيجيك نوو  ءيمووك اال ووئح الوويين ،    
ونوو  ثعميموو  ونوول القطاةووا  العمريووك والف ويووك والعقايووك والاقانيووك السيابوويك وربمووا هووللخ         

منووو يرين االبووئميين والمسوويايين العوورا ةاووى    العرليووكك واللا مووا ن ر ووا نيمووا طرحوو  أماووال ال    
اا جياوو ، نا نووا بوونجي أ فسوونا ُماووزمين بتقووييم الشوو ر   ءوور ووعيي الوونل الوويين  القرآ وو  واآل

لى من االبوتراثيجيك اليينيوك اا وئحيك، ءطوو      ووالعرنا ، ءصو ًا ةاى  عيي ال طو  األ
ا  والايايا  القائموكك وهوم،   وأهميك ثعميمها ونل ال صو ي ،الثار  مسألك اا ئح المعن 

ل ك أما اآل  ونو  بوياق   وبللخ، أبهموا ن  التن ي  اللى يرور  ال جاز ابتاقاق اال ئح األ
ا فتاح احتمواال  ال وراا والقتول وقيورت مون أيو ال ابوت احك الجميوع مون الشوعوا العربيوك            

 (ل وول لاةووك ءصو ووًا)، نووا  مهمووا  ال ارحووك (والاوويي  اآل  م صوول لهووؤال  ثاييووياً )
ك المقتر وك بالرو ا بوالمولف مون الويينع مموا نوت         يثرا لت هايرًا أماو هلت ال واهر  الياةشو  

  .األبواا ةاى مصراةيها بالر وثهُيب وهللخ ب و  مشوا باللةر والره ك

لقي ارثفعت المهما  اليينيك والتنويريك ن  يومنا هولا الوراهن اللوى مواال يم ون التف يور       
 .لاةووك، التوو   فهمهووا بماابتهووا مرحاووك ثتووويب الياةشوويك وثعميمهووا      وووووونيوو  نوو  مرحاووك مابعووي   

المهموا  الماقوا  ةاوى ةواثول مون يعماوو  نو  بو يل الاريوك والتنووير وال راموك             نا  آل ، او
، لائمووك ةاووى ثاريوور  (2015بووي ًا بالنصووف الاووا   موون ةوواو    )والعيالووك نوو  المرحاووك الراهنووك   

المربوو  المسوويا  وقيوورت، موون ال ئميووك الف ريووك   العووالم العربوو  االبووئم  المسوويا  والعووالم 
ين اآلءولين بوآرا    اآلءور  واليينيك ورنع ليموك اا سوا ، حياموا هوا ،  موع احتوراو ةميول ل ول        
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المااى، نوا  لور موا أةانوات      ك وحي  ي تسب األمر هلت الصفا(أءرئ)وثصورا  وأن ار 
ومعاهووي وموويارج،   ةنوو  موون ل وول موون المشووروع ال  يوور نوو  بنووا  مراهووز باوووث واامعووا          

  !بي و  رائيًا

طفوال والنسوا  والشويوج    وأءيرًا اللا موا ثأمانوا أنعوال التويمير ومئحقوك الايوا  الممااوك باأل       
 .والراال ةامًك، نا نا بو   ستمي ال اير من العزو ةاى ا جاز مهماثنا اآل ، وليس قيًا

     آكادميَيةًا،   [معرفَيةة  -فمةيحة ]ضةمن   [اليومَيةة ]إَننا أمةام جيةل ايةا يف

اعلمَيةةًا. مةةاذا ميكةةن أن ُيقةةدم، بواسةةطة الفلعةةفة، إىل هةةذا اجليةةل، للسفلةةت مةةن   

 ؟[املعرفَية -الفميحة]

   الولا يعويك نروايك معرنيوك نو  ةصور ا هولا المعويك، بووا           "الجيول  " حقوًا، للوخ ،
لشوعور  ويعنا ةاي ، قال ًا، ن  العالم العربو  االبوئم  والمسويا  ليجسوي حالوك ملهاوك مون ا       

طا  ةامًك هنا وهناك، ومن الشورق  وثيك من مراعيا  األآب ي ك األمل واا  سار وال ييعك 
 فسووها ةاووى موويئ  متوالموورا والشوومال والجنوووا، مراعيووا  ماايووك وةالميووك ةايووت ولووي 

 .ةقوول ةاووى أ هووا اآلموال الورليووك، التوو  يتاقفهوا اليووانعو  والشوو اا ءصو وًا نوو  العووالم هانووكً    

اميعًا ثمنًا باه وًا، حوين لاقووا بتاوخ الوواللا  ثاوت أبوما  يوتى ءصو وًا           لقي لنع هؤال 
ن  ةالم  اابتمئل المتقيو وااهتشانا  الُم هر  والصوناةا  العمئلوك، التو  اوا   مون      

المطوارل  ال و يوك ألحوئو اا سوا  وآمالو  نو         "  هايوك  " ألا و  األرض، ليوأث  مون يعاون    
لا  اا سووا ك نت هوور ثاووخ المطووارل  الئهاووك هأ هووا ال تهووت  ةوويك ةزيووز ياتوورو ال رامووك، أا 

، ي يور  " لموك الهورو   " اللى ال ي ك، ال ي ك الواوليكك والل لاك، أءل طابور المو  هناك، نو  
راحووت ث هوور ةاووى أ هووا هوو     (وهوولت الاريووك نوو  هوولت الاووال  )ال شووريك نيمووا ث تووارت، باريووك  
أ  ث هوور بماابووك موون أهوويا  ال  ووار    بايوو  أريووي لهووا    (هنوواك)ألصووى مووا لامووت بوو  ال شووريك    

، التو  لالثهوا الواليوا  المتاوي  االمري يوك      " القواطر   " ونو  .والصمار، وموآل ثوواريخ الشوعوا   

أيريوي لهووا أ  ث هوور ةاووى أ هوا لوواطر  الشووعوا اللووى الاريوك وال رامووك والسووئوك ول ننووا هوو  ال    
لوي ثقوول اللوى     أءورئ ا   ن يع بللخ، نا نا  عام أ  هلت القاطر  ال موا هو  واحوي  مون لواطر     
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السعال  حقًاك وهلا مايجعانا  جي ن  ال ا  ةموا بوي و  بيايوك حريوك الجميوع مون الشوعوا        
بعوي قوي، باثجوات     أوأما العرا المسامو  والمسيايو  نقي ينطاقوو  قويًا    .وال رامك والسئو

 ينك وآ  ووول   تشوووف أ  نروووائ  ال شوووريك ال موووا هووو  أ مووواس مووون    اآلءووور موووايجعاهم بشووورًا موووع 
، الت  ثسهم ةاى األلل ن  اهتشوا  الاقيقوك اآلثيوك مون مجوارا الايوا        " األيقو ا  الزائفك"

 اكومن ياياه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدخل إىل مقاربة إسالمية حديثة للتوحيد

 عبد اجمليد الشريفد. 

تعترضنن ح نننري  رلنني  عنننيلو ينني  عتينرنني  أونن، ف لننعيال وحعنن     نن   نني  عتينرنني   
 مني : نل وحعن  لنر ي   رنر        عمسرنف  فسن؟  ح ن    عسن  ُ لح نر   ني : تنري        - عر يدي

 نني  عمسنن مري  نننف  عي كننق  حا نننب  ك عننفل  يت نننحق ّعنن؟  عر نننيد  ععركننفل  ح حعنننو  ع ، ننل  ّعننن؟        
 عمسرنرلري  ون لبين  ، مح  أع؟  عي ني  ع ي ل   ين ا؟. ح نف  عه نل  عمبحا نل  نكنل   رنر       

حقه ّع ننح صحل ننح   نني  عمسننرنرلري احع يننيض لعترضننين ي نن   عمسنن مري اننحعبيُ  ّنل    احيت نن     
   احأو،م   ي   ت ف يي ّع؟  عبتحب  عمبيلس.

ي        عيعري  كنل  عنهج  ععبحئيللل ح ألمح رلل ح عهي عرلل غرر  هيلنل  ح نف ت تب نق    
غرننر  عمبت عننري اعننيح ام نن  ت ننا  عنهننج. ح عمبحقاننل  عيننحعنل  عينرنني   ننف ت ننا  عتننف تهمننق     

ح  حتست  ص    ح  ع تنحئج  عتنف تفنرف  فسن ح  دحن ون      عمع رحت  عتحقل رلل حتن    ح حتبحق  
تنبم  س بح اأنل     ي  حئي ظ ر ع  حس   ن  اي لنل  عنرنيق  ع  نري ي ن   أقف  وح  نف       

 تننر   عر ننل  نني  عتننحقل  اي ونن ل وٍنن حض و نن   ت   ملننت م  بنن  تعحعرمنن؟  وح  نني  بنن    بننر        
تنحقل   انيحن نبربنل وصنر  وح كرمنل      ي برللل ت عل ح غرلل    أت  ف   ي  أ سحن صن،ُ  ع 

. ح ن      ن؟ احونتييحم   فتنح   عتعنحلف   عن ي لسنم          اك بحن  أنحونر  ون ترقي نح  ر نح    

                                                 

 - .نمح ف  حدقد. تر:مل    فبر تي سف. 
1
 -Jean Bottéro, Naissance de Dieu. La Bible et l'historien, Paris, Gallimard, 

Coll. Folio histoire, 1992, p 15.  

 



 ي ي  عمهري  ع ر ف                          54

  ايعني    ن ه  عغر نل  عميلني   ح  ن    عهح نب       (Jean Bottéro)نسب ي حق  :نين انيتررح   
 .  ع حئ   ي نرحت ح نرو تتيص   حتتنب م   حير ح 

 رلل ونل  ألمننحن اكعنن؟  اكعنن؟ ح ننني   ي:ننيد   نن   أيُ  حونل  أ  رننحم  ت   نني  عتعننحعرم  أونن،
اي لل  ي آدم ح ني    نرحق  انكار  رم ح يون  حيرسن   ححلنيت ّعن   نملني  عنم لبني ع نم            
 ي دحق وني   بن   ن ه  ععبرني   ع تنف  ع ينر ي ر نح  أ سنحن ّعن   ع  نرللل حت حينح ّعن  وكني   م.              

فحلننن ل انننري  أ  رنننحم ل تعنننيحن يننني  ننن ه  ععبرننني   عف رللنننل         غرنننر ونل  ع  نننحس  نننف  عفتنننر ت  ع   
حل ر ين اح  آع ل وصر . ح ي   ح  ح ت ضرحق   عت  رر  عمستمرل  ح ع ني ق   ع تنف لنأتف    
ا ح  عرو   عمتتحاعين أك حع  عمت ب ري  ععيح  ايي  قوحعت م   مل لنأتف آصنر  أ  رنحم    نرحع     

  امننح ديننح ّعرنن؟  أ  رننحم  عسننحابين  حعرتننر  ع  سننحن   ع نني ق  ح نن    بيننيد  عرنن   ر  صننر  ننرل 
  عنرللل  عم  بل  ف  ح لعتبي  ح ف  ح ت لعتبي. 

ت تسم  ع ح  عحق  ح  عتحقل رلل  عر   نل احعتأ  ني  ني ح:نيد  عتينرني  ع نحعص ك ن   أعفرلنل         
  ح نني  عسنحابل ععيننر ح  عنننحعف تبرل نح  حاحعتننحعف  ننكنل تنحقل  ظ ننيق  عتينرنني  ع نحعص  رنن ي     

عرسنت وني    عبحونحت أونحلرر      ّانر  رم ح يون   عرن حارلل    كرلب  عع ي  س رلح. حنت   لنيق 
  وّيَسنننل.  نننمل ّنل  عم تي نننري  نننف تنننحقل   عبتنننحب  عمبنننيلس لعت نننرحن ونل  عن بنننحت  عننن ،         
أاننر  رم حلعبننيب ح يونن   ننف  عع نني  عبننيلم عننم تر ننر  ننف  نن    عترترننب  عر  ننف  انن  ي نن      

 بننل لعبنننيب  ننف  أكننيم  تعب  ننح ن بنننل  يونن   حن بننل ّاننر  رم  نننف         بننري  عننا   ننكنل ن   
 عمتأص ر   ح       م ل نيق  ي حو   عرلي  حع؟  ف  أل  حظرفل صحل ل؛ ك  رلنل ح   يترلنل   

. حّ    حن     لنرنح  حع؟ نريظ   رنر   نف ون لبنين لننرنح ي ن   أكن         وح  سبي رلل
 سنن م  عرننيم  ع نن ي لأصنن  ي نن   نمنن   عهننيل  بحوننب  عمعر ننل         ننف ص يلنن؟  عب ننر    ننكنل    

 عتحقل رل  عر   نل  ونري :؟   نب، نبربرلنح ي رن؟ ون ل نتم   عنن    عم حونب عن؟  ح ني   رنف            

                                                 
2
  عمر:ق  فس؟.   -   

ي ني  عمهرني     نف   ”Albert de Pury, “Le choix de l'ancêtreق :نق  نف  ن ه  عمسنأعل       - 3
 .2005  رل   د ب ام يال )تي  (    ف  ع أن  عيل ف ع ر ف )ٍّر ف(  
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لمبي  عتي رق  اغي   ع رر يي   ق م  عب، رلنل  ع،نبنل  انري  عتأ رني ت  عبرآ رنل  عمتبنرلق        
 عبنيم  كنيم  أ سنحن  فسن؟  ني  حنرنل  ح ع تنحئج        ح عيرلنل نيُ وليُ  عتينري  عميغ ل  نف  

ٍ ؟  عمهمق ي ر ح  عتنف   ت ن  ّعر نح  عم قلصنين  نف ٍنأن  ألنيُ   ت نح  حكني   نت ظ يق نح            
 ح  ي  حنرل وصر    ف وحضحع تحقل رل  تأص ر   ح ف و ح ي  نيحد  :غر  رل

حضنعرلل ل  نر       ح  ّ:حال وحع  ل  غنف  ونت عحد ح ع ي  نل  أحعن   أ   نح ت ت سنهم  نق       

 ر نح  عمن  ي  ليينح وح  ر ننح  ّ   قغنب  نف يننيم  أينر ف يني عغننل يينره. ح ن ه  أ:حاننل          
تت   ص  ف  عبيُ ّنل  عبرآن ل م   عع نم  أع نف  عن ي ت لأترن؟  ع حلن    نف ننري ونل  عع نم         
 عتننحقل ف لتسننرلب ّعرنن؟  ع  ننأ  حعنن عا ت لمبنني  ع بننل ا نن    عع ننم. حتهننيق  ،نرننل ونل  نن    

عميكف  ي  عغحعب  ف  ععحعم  أو، ف. ح ف  عي كق  كنل  ق:نحُ  عنيلي   عن لي لنييين ّعرن؟       
ك ر،  ح تبين ع م  عر ل   حٍر  حي مرلل احع ني   ف      عمهنحُ  ح نح لر رني ؟  نح  ني ّت       
ولنني م  ننف  عغحعننب    نر ننل ح:رئرلننل  انن    ننيل ل. ح ح ننت أونن،  م  ننف  ععيننيق  عر  رننل       

رحق   أو، رتري  ي كف وك   ت يلد    ب رر    م وهل  اي نحم  تصت، نحت انري    ع  بح ل ح عن
 عمع ن   عمننين  انن؟  ح ع رننحت  عع ننم  ننف ي نح  م  ح  تفنني  ا ننب   ننح  اتننر   عبرننرلل  ع  بننل    

  رر  ّع   ععهر يي  عتي رق اري  ععب  ح عينف. 

 فل  ح ألمننحن ح ننف  بحانن   أ:حاننل  أحعنن    ننح   يكننف لمبنني حلننف؟ يمي ننح احعيضننعح    
اننحعع م  رنن؟ لسننت عي  ألمننحن اتعننحعرم  عننينف  حل ت ننف  ننف  عي كننق ّعنن   ع فننف  عب  ننف ح عم  ننق        
ع تينرننني احيت نننحقه ح منننح ل  غنننف  عتننننرلق   ننن؟  ح رن نننل لهنننب تهححي نننح. حّ    نننحن اعننني          
 أٍ حض وح اعي  عهمحيحت لبتفف ا، ودقللل  حدئل   نكنل وٍ حلنح وح :محينحت آصنرلي     

رننحت نر رلننح  عحدلننح ع ننيلي  انن  ي رفننح  حعبنني ك ر ننين  ننم  نني لست  يننين  ع تننحئج        لت   ننين  
 عم  برلل  ي      ع رحق   ملح ل دلي ّع  ّلمحن ييد   مل    م احع فم ح برر؟  ح نف وكين    
 عنننحتت ّعنن   يكننف   فيننح فل ل ننيم تنني ي  م  عنن   ف ح ع فسننف   ننق   نر  ننحت دق  حتربرلننل  

 :تمحيفل. ح حق رلل  ف  عمستي   ت

 ،  عن  ري  مح  ع ترهتحن  ع تحن  حن ل  غف تيك ع منح نينر لل عتينيلق  عنينف  عن ي انحدق       
 عمتب  مين ايرحغت؟ ح رض؟   عت رلي ونل  ي ٍنمحئ   أ  رنحم  حصحل نل   نفل  أون،م  دحق نم       
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ي ن   ن      عس  فل  ف  ب   عبتحانحت  عمبيلونل  عم حابنل تمح نح حاحعب رلنل عبن،م   . حكني ا رنت         
 تيتبحد  ررللل  ح  ل  ف  وتنحعل  نح ح  وون يب  عبنرآن حٍنب ؟ اينيق  يح لنل. حعن ي  نحن        
 ي  ع يل ف ون ل  ل  عبرآن ي    ييقه  أع ف   ك  ؟ عم ل ف اعيه  أ سنح فل  ّ  و  ن؟ لينرل     

(  وي ّ  ن؟  12/ 46؛  أنبنحف 195/ 26؛  ع نعر م 103/ 16ولرح و  ؟  ا سحن يرافل  ) ع نن  
/ 26؛  ع نعر م 97/ 2 ن ا غل ا رللل. حل  ر  عبرآن نر رلح و  ؟   رُ ي   ك ب   ع  فل ) ع بر ّ

(  ح  ه  وتعحق  ت رلي ايضي  ونل  نملي  كي ت ب   قوحعل ّع رلل لحغ ح  ي ا فس؟ اي نحم.  194
( تنمل تأ رني و  ن؟ عنم لبني  ني  عممبني        58/ 44؛  عنيصحن 97/ 19ح ف آلتري وصرلري ) نرلم 

ع ي    عبرآن ّت  افر   عسحن  ع  فل   ح ن   ت لبينف ي ن   أكن    دحقه  عفحين   نف        تل ،
ا ننيق   عروننحعل  ع تننف ل دلل ننح. حاحأضننح ل ّعنن   عننا  ننكنل  عنن   وحننن    فسنن؟  وننتعم  ع روننحعل     
 عمنمليللنننل تمح نننح    منننح  ونننتعم  ع رونننحتت  عسنننحابل  اننن  نت ننن  أيننن،م وٍننن حض آصنننرلي    

/ 20(  حومل  يونن  )لنن؟ 111/ 5  نن  ننني قلف يرسنن  ) عمحئنني     ح حئ ننحت وصننر    ت فننري  

 (. 68/ 16(  ح ع ن  ) ع ن 12/ 8(  ح عم،ئبل ) أ فح38ُ

 ي  عررحقيل احع س ل ّع   عم  ي ّ ن ون لبت ف لرلبح آصر  حلغح ر اتفسرر   ت نف  
رست ون  ل   ت لعحقف  عتعحعرم  عيل رلل  حت لت ح    ق  ع نو  عتحقل ف. لنر  ونل  عم ملل ع

حعبنني  نننق  عنننا  نننكنل  عمسننن م  ع  رننن؟  عرنننيم ت لهنننب ون لر نننق قولننن؟  ع  ينننف ّعننن   سنننتي    
نترحلننحت  ح عتأ  نني عنني   ت عب عرلننحت  عيغمحئرلننل  مننح  ننف  عمحضننف   نت نن   ننق وصنن ه  نن        

 أ فحم حعي   عمهمييل  عع مرل اييق  يح لل  ي :يلللل ان ن؟   نكنل قولن؟ ت ل ر ن؟  نف   حلنل       
ّت   ننني  ح ننني وق دح  يننني لي يرنننل  كننن   ينننيد م وح   نننر  ون لم ننننيه  ع بنننل  نننف         عم نننحف 

ولرحنحت؟  عتف لبيل  ح. حعبي  ح ور بي؟  ع،  ي    عرغم  ي     ٍفم   ي ون  ل  عتنر     
حق ننييه  تيت حقلننل  عتننف تبننين ونبح  ننح   ترهننل عم ننح ج  عتع ننرم ح نتنني ه   سنن  مح ا ننح عنني     

  منح  ح نت كرمت نح حو مرلت نح. ح نف   رعنل   تسن ت ح  رنر  ّعن             عم   ري  نف وغ نب  أنرنحن    
كي  ح  حّع  تبيلم  فس ح ي   و   ح  عمع لر  يي  عنبربل  عم  بل  ت  مح  ف  ف  عي كق  وي 
ت ي نن  و   ننح تننأحل،ت ا ننرللل لتسننرلب ّعر ننح  ع  ننأ  حح كعننل تنننت ٍننت    عمنن   ر ت  نرننو          

  رلل احع ييض  ف  عمنيلد .  عررحف  ع بح رلل حآ ح   ععير  ع  
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لم  ننن  حينننف  أ سنننحن  عننننيلو اننننيحده حام ت نننف  ععي  ننن   ع تنننف  ننني ٍنننأ  ح ص   نننل    
ونبح نن؟ ص نني    رننر  احعمبحق ننل  ننق و:رننحُ  عمحضننف  حعنن عا   نني لهننرح ح ابنن   تي ضننق ي نن     
ت؟  تاتعحد يي  عن يُ  عس  ل   عت ر  ونل  ع  حب  عبرآ ف كحا  عتأحل  آصنر غرنر  ع ن ي  رلون    

  عتعحعرم  أو، رلل  عسحئي  نيُ    ح عتينري. 

ت لتينننيلق  فسلنننرح  عبنننرآن  عبننني    ح م   ننني  عمننني قس  عب، رلنننل  أوننن، رلل آدَم  حت       

لتنننيل ين ي نن؟ ّت  ي نن  و  نن؟ ٍ يننرلل تحقل رلننل حح:ننيت نبربننلل ي نني اننيم  ع  ننق. حكنني ول  ننت   
ٍ ن ت  ع ننو  نف  ن ه   ع  ينرلل        عمي  فحت  أحع   ف  هحُ  عتفسرر حي م  عب،م   ع تف د

 عمسننرنرلل  -حد عننت  نننيه   ننف  ع نن ه  ننف  عع نني  عبننيلم  ح نن عا  ننف  أدارلننحت  عر يدللننل    
 ع ننفيللل  عنني ئر  ي نن   ننح تع  ننق ابيننص  عع نني  عبننيلم نننيُ  أ سننحن  أحلُ. حا  رعننل  عنننحُ   

يُ  عتي قل  ح أ ح ي حدكنحئق   ك  ؟ ت لمبي  بي      عتم  ف  ّ ي  عبرآن ض ري احعتفحلر  ن
 أني    ع تف ل رر ح  حعم لبي و حم  عمس مري وني   ع هنيم ّعن   عمينحدق  عمتحننل عنيل م       

 ف يير م عم م   عفر غحت   عتف تر ت ح  ع ييض  عبرآ رلل  ف      عميضيع ح ف غرنره   
 حت ا  عميحدق  ف ووحوح  عمع رحت  عبتحارل ح أدارلحت  عنح  ل ا ح. 

حعب  ننح  عرننيم كننحدقحن  افرنن   عتبننيلم  عمنن     ع نن ي نب بتنن؟  عمعر ننل  عع مرلننل ) عفررلننحم        
 عف برلل  حي م  عمتنهلر ت... ّع (. ي    ت ت حه ّع  نبربل آدم  ع ي ت لم    وي  لنيق   
 ر رلل ٍب  ت ح  عم رل نل  أ سنح رلل  نف  تنر   عرل نل  ني تنحقل   ع نر   أد ن  نت ن  تبنيلم تفسنرر              
ألنننيُ  أ سنننحن  ح  ح سنننل تفسنننرر ت وصنننر   نننف انننيحق ح  ر رلنننل  ح نننت  تي حعنننل  نننف اننن،د   

  عر  يلي ح ف ا،د  أغرلق وح  ف   حلق وصر  كحلرل. 

حاغي   ع رر يي يمر  عبنين   ع ن ي ل  ن   نف  أون يق  يمنر  أقف اعمنر  أ سنحن          
ق :ننيل  اننري ارننعل آتف   حلبننيلقه  عع مننحم  عمعحلننرحن ام رننحق ت  عسنن ري   ننكنل  عفننحق  ٍحونن      

 عس ري   عتف  ي  عمفترف ون تفين  ح يني ظ نيق  عنرنح   ع  نرللل ي ن   أقف نسنب  عع ني         
 عبيلم  ح ع ي تحاع؟ عميل  كرحن       قلصف  عع ي  عسح فل ح عتينرنيي  ني : نل  ح ،لنري     

 ن      عس ري  عتف  ف   ن حني  كرحس  عرح ر   فس ح  ي : ل وصر . حي ن  ويل ننحُ   نكنل   
 عفننحق  ت لننييي  عمنن  ي ّعنن   ع نننو ينني  بحقاننل وصننر  ع  يننيض  عمبيلوننل  نسننب  انن        
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لفننرف ي رنن؟ لننر نل يننيم  عتمسلننا انر رلننل  ع يننيض ع نن  حب ّعنن   ننح  نني واعنني  نني  ع ح ننح  
  عرح ر. حص، ح ع عا   كنل  يي كرلل  عب،م  أع فل وتي    ن   لعي : قيل.

ح  عتعحعرم  عبتحارلل اف م نح  نف ضنيم  عمع رنحت  عع مرلنل  ت      حت عح ع     كنل آدم  ّ    ح ك   
لمبي ون لبين ّت  ق ر  عه    ع  ري  ننري ت   ن   عمر نن   عتنف  نحن  ر نح  تمنح ،  نق         
ابرلل  أ: حس  عنري  رلل ح عا  ف  رن ل  عرل ل وقك   نري حلن  ّعن    رعنل و ل ن؟ ع نح حيرن؟       

ق كيق تن؟  ع   رلنل  ع تنف ح  نرت عن؟   ني ضنمي  نح         انبربل ح:يده حنيحده  ح عا افر  ت نيل 
ح  رت   عبيق  ي   ّيمحُ يب ؟  ح ب  ت؟  ي  عتمررر  عهي ريل انري  ع رنر ح ع نرل. ح عنحلن      
ّنل آدم  ني  أ سنحن  عمنيق   ح أ سنح رلل   تي نل احععبن   نف  بحان   م بنل  عنرني ن  عتننف ت           

  عغر ئر.                   ي  تعره ّت  

 مح  حن قول ح  ف  عمسأعل  عتف     ب ح    نح  وي ّع نحم  عتينرني ّعن  آدم   ك   نح      حعبي   
ت ب   سأعل   رحنل    يل ح  عريم لبري اأنل  ألمحن اكع؟ ح نني عنم لر نر ّت   نف ي ني  تنأص ر       
تحقل رلح  ا  ّ  ؟  حن  بييق  :غر  رلح ولرنح ي ن  ينيد  ني  عمهميينحت  ع  نرللل  نف  ع نر          

 ننر   أحونن   ح نن   يننيد  نننيحد  بحق ننل ا ننعيب اأ م  ننح و  ننر يننيد   سنن رلح           أد نن  ح ع
لنننيلقت نرنننحق ت  رد نننر  حتفيلكنننت  بح رلنننح حتب رلنننح    ننن   ع نننعيب  عينننر رلل وح  ع  يللنننل وح     
 أ رلبرلننننل وح  أحقحارلننننل عنننن عا  عع نننني  دحن  يت ننننحق وننننب حن ووننننتر عرح  ألنننن رلري وح   ننننيد         

 ت برا  ف ح:يد م     ارعل كرحن  ب .  أ رلبرلتري  ع  لي عم لتمل  ع

ح منننح  ع نننم  نننكنل دلح نننل  وح انننحأنر  دلح نننحت   ننن    ننن ه  ع نننعيب عنننم تبننني وٍنننبحت      
  ييلل  ي  عتينري وح ت يلعنحت   ن؟     منح  ني  ع نأن احع سن ل ّعن   تت هح نحت  عم ت فنل          

ح عمح يللنل. حنت ن     د ص   عر يدللل ح عمسرنرلل ح أو،م  وح نت ن    ن   نح  ني و نر  عرق دٍنترلل      
 بيننر  عنننيلو ينني  ععبحئنني  أ  ننر   ت ننحق    ننكنل  ع ي للننل ح ع  يحوننرلل تمنن  ،ن   سننفتري وح         
دلننح تري قحنننح رلتري  ّن ٍنن  ح  حعب   مننح عرسننتح  نني  عننيلح حت  ع  يللننل    بننح. حعبنني  نن   نني            

ح  لننر    عممبي  ي    عرغم  ي  عنا  عبنيُ اغرنحب    نفل عمف نيم  عتعنحعف عني   عت بر من        
ونل وٍبحُ  عتع رر  ر مح غرر  أعي ل ي ي و    عتينري  حعبي  عا ت لم ق احعررحق  نريق 
 ف يم  عتعحعف عني   عت بر منح. لبنيُ ونني  ععنحق ري  ع نحقيلي احع  يحونرلل  نف  سنأعل  يكنف           
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 ع  يحس  ي  تصت، حت اري ودلح  م    ّ  ؟  ي  عس  :ل  ف  رنر م  أغنر    نف  ع رنر  نف      
 ه  تصت، حت  حّعنح      لرف ي   تفنيل   عر تن؟  حت ن لو  ن   ح نني احيت نحق دلح تن؟         

نب ح  حدلح ل غرره انحل،. ّنل  عنا لع نف  عتغح ن  يني ونل تعنيلد  أدلنحن و نر ضنرحقيل عتمبنري           
و ر د ع م  نترح:حت   ت فل حعرسي  ي ن   عيق:نل  فسن ح  ني  عت نيلق  عنيل ف   ني ون لهنيح          

حينن،ح  ي نن   عننا   ك  نن؟ ت ح:ننيد عت ننيلع ّت   ننف  فنن  م  ع ننحض  ّعنن   أعي ننل.  ح  ونن ر  م  

 عرح ر.  نسب تييلق  ع  يحس   ك   نح  هني حق م  ن    عت نيلع حنني   بينيد  :ح عنل  ّ  ونل        
)وح عنبربننل لرلبننح  ننني  أعي ننل  نن   وٍننبحُ  عننيلي  عم ت فننل تسننع  ّعنن  ون تعَع لنني ع  سننحن  

  .  ه  عمفح رم ع ،ض    مح  ح ت  عتييلق ت  عتف  بيل  ح ع  عم  بل  وح  عم  ق(  ح

حعملننح  ننحن  أ ننر ي نن   نن    عنننحُ   ننكنل  عتينرنني  تهنن  ق  ننف ويمننح   نن   ّ سننحن  ح نني     
ا ب   ح    ريل  حلهي تمر ره  نف  عنح:نل ّعن   عمفنحق   ح نف نح:نل :ح هن  ي ر نح ٍنعيق          

 عرونحتت  ع  يللنل  عمتتحاعنل تكن ة ير  ا ن ه  عنبربنل        أ سحن  أ  ر يمبح. حا     عمع ن  تبنين   

 أ  يعي:رلننل  حدينني  ّعنن  ت  رننر ي ننحد    . حا نن    عمع نن  ولرننح  سننب  عبننرآن ّعنن  ّاننر  رم   
لفل  عمس م  حتع ف نر رلح  ع حضق  ح ف لفل ت يح ع ي  ل  أحع   حكي  ع مع     نكار  رم  

؟  نملنني  حعبنني ايننفت؟     ننح ات ننا  عنبربننل        سنن م ت ايننفت؟  عت بننح  عننيلي  ع نن ي ديننح ّعرنن      
 عنرلي     عهي رللل  ع تف :حم  أ  رحم    م عتأ رني ح   ن   ا رلبتن؟ اي ون ل ٍنرلعل  وح لرلنق      

 آص    ف  تيت حق  عررحف  عتحقل رلل  ع تف حح:هَي  ر ح ا  رعل  عنحُ.

  رنحم  عم ولسنري     ي  حنرل وصر    ك  ؟  ف تنحقل   أدلنحن ت لبتينر  أ نر ي ن  دحق  أ     
   ح  دحق ق:حُ  عيلي ح عمتب  مري حغرر م  ي   عمتيرل ري  ف  عمبيلس  ي   نيل ي نحق   
ي مننحم  ت:تمننحع.  أحع ننا لع ننين أ فسنن م   ملننل تر:مننل  عروننحتت  ع  يللننل ّعنن  حلننفحت        

                                                 
4
 - Heinrich von Stietencron, in Hans Küng, Le christianisme et les 

religions du monde, Paris, Seuil 1986, p 206.)عت يلي    ح ( 
5
     ي  عمع    أل فل عب مل  ٍرلعل   ف  عبرآن  ح مح نيلدت ح  عبي  ر   ععرارلل  عب،وربرلل  حكي  - 

تملت  مح حت ح اتعسلف  ف  أدارلحت  أو، يللل  عمعحلر   ح ف  عفب؟ ح عت رلق  ح ف  عبح ين  أو، ف  ح ي 

 ا ري ي    عرغم  ي  دليحم   ت، ؟ و  ل  بيلول. 
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ا تنبم احألمحن وح  عبفر  حلتعسلفين  ف ّي،ن و فسن م اي ني  انأ   م  فسلنرحن وح رنحم عت ن      
ح نننف  عي كنننق   نننكنل  أ نننر احع سننن ل ّعنننر م لتع  نننق اعب  نننل ص حانننحت لنننرغت اأعفنننحظ     عرونننحتت.

 وننتعحقللل ح هحيللننل تينن  نننيل  عت ننحكي حت ررر ننح  ي مننح ونل  عبنن،م  ع  ننريل  نننيحد  حونل          
 عنبربنننل  ع تنننف لع  ي  نننح  ر   نننل حت  ت ح رنننل. ح ننن    نننح لفسلنننر   نننف :نننرم   ننن؟  ونل  عتينننيلق ت  

ل نيُ         ح         ّلمحن وح ق:حم وح يي لف ّ سح رلل  تنم  كيق    رر   ي  ععبحئيلل

 أوننبح . حعبنني وعننر   يت ننحق  عننيلي  هننرلد ّوننبح  ّكننر ق   هح رلننح   عننا و  نن؟ لفتننرف غرننحب   
 نبربل    بل ول رلل  ح     ح يهر  ععب   عمني يي ّ  حت؟  

 سحن  عني كعفل ارنعف؟ حننيحده  ان   أ سنحن      عبي تمل تم       ي   ليق   أ سحن  ت  أ
 أقكنن  وح  أ سننحن  عبح نن    عبننيلر  عع ننرم. حعننم لينن       عننا  عبننحئي  أحننني ح عمتعننحعف     
ح ع نننحعق  عننن ي ت ل ننن ؟  ع ت نننل    يكحتننن؟  ّت  اينننفل تيقلهرلنننل. ح نننحن ع،يتبنننحد احعيني  رلنننل     

 ح عتعحعف  ترهتحن ي   غحلل  ي  أ مرلل 

ترهنننل  أحعننن   نننف ونل  عتبننني  ولننن نت  ي:ل نننل  نننني  ع نننحق    نننف ننننري ونل  تتم  ننن   ع 
 عتبنني   عرحنرلننل تيننب   عنننحتت  عمفرننرل ّعنن  لننر   عمعر ننل ح ع نن،ض  ح عتبنني   ع  يللننل  

 تتمرلر اه يد  ر رل  ا    فعحعرلل  نت   تنب ق ويمحت ح ح ، حو ي  ح  نيلد .

يلي. ح نف  عنبربنل  اعني ون ويرنيت  ععبحئني  نف       و لح  ع ترهل  ع ح رنل  تتم  ن   نف ت  رنق  عن     
ّلحق  أدلحن  عبي رلل ّع   ععحعم  عمححق ئفل  حصحل ل اي و ل  عبنر اري   نح ونل  عسن ي   عبنيلم     
ح عمستبرم ول     يق:ح ضمي  عس ي   عيل ف  حغيت   ت ف تينرل حت  أ سنحن لح ننل    

 احعيق:ل  أحع .  ّع  ون تبين   سهمل  ق  همييل  ي  عم حدئ  أص،كرلل

ّنل  عم،نرل  عتف تفرف  فس ح  ف      عسرح   نف ونل  عتينرني  عتنحقل ف  وني م  نحن      
ل يدللننح وح  سننرنرلح وح ّونن، رلح  كنني   نن    نن،   رننر   ننف  ننرف  نن    عف ننم  عمتع  ننق اعبرنني        
قحنرلل صحعيل حوص،كرلل ك ن   ن   ٍنفم.  عنا ونل  ن   دلني  ني انح:نل ّعن   عمأوسنل نت ن             
ل  ننر   ننف  عتننحقل . غرننر ونل  أوسننل  عننيلي  ع تننف تت ننب   ايضنني  ي ننر  نن،  ونننررحق ت            
 تعحضي  ح ت،ي ل   ف   عتمرلر يي   صرلي  حتينري  ععبحئي حتينري  ع بيس  ل نتج ي  نح   
  رلح  يي  عروحتت  ع  يللل  عتنف تبنين د ئمنح  يقللنل  أ   نح ت تنأتف عت  رنت  عحلنرل ح ي ن           
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 م ا  عيييت م ّع  تغررر  ي كف م  عفبرللل.يبحئي م حكرم 

وأتر   عننيلو يملنح آُ ّعرن؟  أ نر  نق قونحتت و  رنحم  عبتنحب  عمبنيلس ّعن  ي ،ئنف            
 عر يد ح عمسرنرلري أكتير ي    ر ر ح ني حعب  ؟ :ي ريل لتع  ق اروحعل   فل  أو،م. عبني  

  لع نف  عنا  عبني   نم  عمسن مين  ننف      وق د  ع  نفل ون تبنين قونحعت؟ صكتةمنح وح غ بنح ع   نيل .  نح        
    حكنت ونل  عنا  ع نتم ت لع نف ٍنر ح آصنر غرنر  لن فحم  نملني نت ن  لبنين آصنر و سن ل              

ليل ل  ي  أ  رحم. حي   ويل نحُ  بني ابني   نف ّلنحق    نق   سنهم  نق يينر م  حعنم لعني            
 حت  حعنم لعني   :هيل   عروحعل ح عمع    ععمرنق عن عا  ع نتم  وي ّنل  أ سنحن ولن   ننرل  ح سن       

 .  ف نح:ل ّع   ع نو يي ت رلر غر فل عس ي ؟  ح     ح وملر حه ان   ع تم  ي  ع حق  

ّنل  عس ب  أوحوفل ع     ت رلح  يي قوحعل  نملني و   نح  ح نت  ٍنأ  ح ٍنأن  عرونحتت       
 ع  يللننل  عسننحابل   ي:ل ننل ّعنن  و ننحس لعر ننين  ننف  هتمعننحت كيلمننل  ح ننت  ر ننح  عم ولسننحت      

تهع  نح   ح ت ل رعت ح    ر ل اكلهحد ت رلر دل ف نت ن  تبنين  حَيص ك كنل حتنرن  امبح نل         مح
ي نن   أكنن   لحغنني  ي  ننح  ع ننرف  ي نن   عننرغم  نني وص حئ ننح حكيننيق ح. عننم ل نن         ب يعننل   وح

 عمس مين ّ ن يي   ه  عبحيي   حوع سي   عت رلعحت  عمعتمي   ف ت رنرم  عنرنح   ت:تمحيرلنل    
  بيلوي  احعتحعف  ح ت لتهححي  ي ؟ ظح ر  تحقل رلل  ح مر  يب  ا ريل لرف. ع حوح دل رلح 

ّنل  عبررلل  عريم  ونل  أك عل  عغر رلل ح عيل رلنل اينفل يح لنل  عتنف  ح نت تغ  نف  عم ولسنحت        
 ت:تمحيرلننل كنني وننب ت  عي ننني ت نني   صننر  افرنن   ت ت ننح حت  عم ملننل  ننف ي ننيم  أ سننحن      

ري  عمحضرري  عتب ف  عي:ن؟  عنبربنفل ع ن ه  عم ولسنحت    نف    نل        ح عمهتمق ص،ُ  عبر 
ح سنن رلل  حل  غننف ا ح  ننح حتيلرنني ح احوننتمر ق. ح  ننح لتنننت م ي نن   عمنن  ي  عنيننرف ح عنني يف     
اننحعتنيلُ  عهنن قيل  ع ننحقئ ي نن    رعننل  عننيلي  ننف  عمهتمننق   ععننيد   ا ننب   ننح  ّعنن  ّلمننحن     

برن؟ و بنح لنحعنح  نف يينر ح  احيت نحق و   نح   ن ي         قحنفل حوص،كنف لع نف ع تينرني يرمتن؟  حل     
 عريم وي ل  ي رلل يمربل  ف  عبرم  ع تف  كتيرت ي    ع نو يني  عمنحدل  ح ع هحينل  حاحيت نحق     
و   ح    ي ولرح تيظرفح ع يلي حودعهل ع؟ ا ت    ع ر   حكيره ي ن   هميينل  ني  أعر  نحت     

                                                 
6
 . 2001اررحت  د ق  ع  رعل    أو،م اري  عروحعل ح عتحقل  مهري  ع ر ف  ي ي  ع - 
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 ض  عتأورسرلل  حت  لو  رضفل احعميقح .   ع ب رلل  ح     عا اي و ل كر م  نر رلل ع  يي

حّ    نننحن  عمسننن مين واعننني  نننح لبي نننين يننني  عتفحيننن   نننق  ننن ه  عرنننرحق ت  عرحنرلنننل         
ح عمعر رلل  ف   ن  فس؟  حّ   ظ  نت وٍنبحُ  عتنيللي  عميقح نل  نف  عسنحئي    نكنل  عنا لعنيد          

  حونل  عني  ننل كنني ّعنن  ونل  عمهتمعننحت  أونن، رلل  ننف يمي  ننح  تعننره تننأص ر  نرننحقللح   رننر  
 عرضننت ي ر ننح دحن ون تبننين  نني  عم ننحق ري  ننف ّ تح: ننح  حونل حوننحئ   أ تننح   ع تننف يفنن        

ي ر نننح  عنننر ي عنننم تععنننيلف  ر نننح احعتيننن رق حاحعت ررمنننحت  ت:تمحيرلنننل ح عسرحونننرلل  عنيل نننل  نننف    
  ستي   ععحئ ل ح عيحعل اييق  صحل ل.     

 نف  عمهتمعنحت  أون، رلل  نحي ُ و نر        ق انح  حع     عس ب  كنل  عت رل  ّع    نو لتع  ن 
 سننبيتح ي نن؟ ّ   عننم ل ننر   ع رننر  ننف ح:ننيده حووننمحئ؟ حلننفحت؟  ننف ولننر  عفبننر  أونن، ف         

 (Lucien Febvre) عب،وربف  حاحع ييض  ف لرغت ح  عهح ي . ح     تحب عيورحن  نحار  
    ك   نح  عنرف ونل   elais)(Rab عمر:عفل  كررلل  عبفر  ف  عبنرن  عسنحدس ي نر  دلح نل ق ار رن؟      

 عبفر وح  أعنحد  حن  ي  ع،   فب نر  رن؟  نف  عمسنرنرلل ك ن   عبنرن  عسنحدس ي نر  عمنر،دي.          
ح بف ص،ُ  عع ي  أون، ف  ك ن   أي  نل  عنيل نل  ي ن   فنف  ع  نيل   عبني ت  هني ّ بنحق            

ح نن    يكننف  عي:ننيد     ح ننحن  نن    يكننف  نملنني انني ي رللننح  عننر يي ي نن  ونن ر   عم ننحُ    
   عمعرلي  ع حير  حاعي  عمفب رلي   صرلي  عب حق  أ    .

ح ف يير ح   كنل كررلل  ألمحن اح    رحننل عني   عمسن مري تمح نح  منح  نف   رحننل        
عنني   أدلنننحن  عتينريللننل  أصنننر   ح عنننا اسنن ب  عتننننيلتت  ععمربنننل  ع حقئننل ي ننن   ععنننحعم     
 أونن، ف  ننف  نن    عمهننحتت  ي نن   عننرغم  نني ونل ت ننا  عتنننيلتت ت لفب ننر  ر ننح امننح  رنن؟          

ونل نبربنل ت نا  عتننيلتت   فرلنل ا  نحب وك رلنل ضن ر ل :نيل   نني          عبفحلنل  حي ن   عنرغم  ني     
 عننر رلري  عمننيحدلي  حاتنننرل  م  عع رنف. ح ننق  عنا   ك  نن؟ ونربين  نني  عمغنح ر   عب رننر        
 دليننحم  عر ننل تيننيلق ت :يلنني  ينني    ح ننف  حي عننت  ننف لننيق  عت  ننيق. ّنل  نن    ننح لمبنني        

ينني  عتيننيلق  عتب رننيي  حو   ننح تفسنن   هننحت    تأ رننيه  ننف  نن    عيننيد و   ننح تيننيلق ت   ت فننل  
ح عتر رنق حنت ن   عتي رنق  ك عنح       تيت حلرلنل ع  نو  عفرديل يي ن يُ ع  ه  عبررلل اعري  يني  

  ع  رلق و حم  وي ل  عمع ي .
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ّنل  ي آ حق  عتي:ل؟  عبي ف  ني   نر  عتع نرم  ح ني تي:لن؟ ت ق:عنل  رن؟  تنمل  عنا وح  ني          
غرر  عمس ي  عيوحئ   ب   عمع ي حت  و   نح  هني و فسن ح ايضني   نف       اييد  أ هحي  ح عت يلق

 ي : ل ظح ر  ت كي   ع تحقل   ع  ريل ا ح  حتتمرلر احعفبني ن  ع  نحئفل تنتبنحق  عننقل ح ع حلن       
 ع  ي  حن لمحقو؟  عمم   ين  عمفيلضين  ي  عس  ل  عيل رلل   ع لي  نح ي  ان عا  عمتنب منري    

ف   ت ف  ع رم  عيل رلل  عم ولسرلل ح ف  ع بح حت  عتب ريللنل. ح ن    أ نر     أوحورلري احعمع    

عم ل دل ّع  غرحب  عيل ف     مح تيك ق  ع عي حتم  حه آصرحن  ا  ّع  نريقه  عمتر لي. عبني  
ولنن     ت ننر  ح ر  ننر  ي نن  كننرم :يلنني  احعمبحق ننل  ننق  عبننرم  عميقح ننل ح عمتي ضننق ي ر ننح.          

   عننرغم  ملننح ل ننيح ظح رللننح   ك  نن؟  ننح  تننب لبننين  ينننياح اتنننرلق    حاحأضننح ل ّعنن   عننا  حي نن
  حي ُ  نت مح حعب  ؟  ي:يد   ي  عسر ر   عيغمحئرلل ح عم ولسرلل. 

ح ف  عنبربل   كنل  عهيل   ع حقي   ف  ع  حب  عنيلو نيُ  عم  نق تبمني  نف  يكفن؟     
و  نن؟ عنني لبننين ع  حانن؟ وللننل     نني  عتعرلفننحت  ع، يترلننل. ح عمنن  ي  عمينلنني لعننرف  عرننيم ايك ننل     

 رلننل نت نن  لبننين ٍننح رح ع غ رنن  ّ   عننم ل هننره صننحق   أ ر  ننحت  ت:تمحيرلننل  ح ننف ّلننحق       
 عييف اهيعرلل  ح لحبحُ ح نح ت لحبنحُ. حابن   حضني  حاسنحلل  وعنر   عينمت  نف  عتأ لن    نف           

  قه   حلل  عم حف   عميكف  أ سب ّي م      عا  عسرل  ع  ي ت لمبي و ر وغي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأويل املنهجي 

  واملوقف من املنعطف اللغوي

 الزواوي بغورهد. 

 ويا أساسيا في الفلسفة المعاصرة، مقارنة بالفلسفة التحليليةة  ويلية منعطفا لغوشكلت التأ
مكانةةة اللغةةة فةةي اةةعة الفلسةةفة، ميةة  رفع ةةا مدسةة       يةةةي يد ةةا اةةعا المعنةة    والفلسةةفة اليني

اةةةي  نةةةا ايةةةارر بم ابةةةة بيةةةت  ولةةة ، وى الفلسةةةفة اأويليةةةة الفلسةةةفية رةةةا امير  لةةة  مسةةةتوالتأ
ف وا تيراةا الفيلسة   و، 1نةاان وف الكناي جان رروقف  نااا بالارس الفيلسوت واإلنسان، 

 و، 2المنةاف  للفلسةفة التحليليةة    وازي وذج اإلرشا ي الموابل بم ابة النم واألماني  ارل ات
مقارنةةة بالم ةة   ،ربيةةة القاريةةةوف اابرمةةاس بم ابةةة المم ةةل اأبةةرز للفلسةةفة اأو ةةااا الفيلسةة

المكانةة التةي تتمتةه ب ةا     وذلك أسياب  ايةاة أام ةا المنةلةة    و، 3نيوسكسوالفلسفي االنجل
 اللغة في اعة الفلسفةي

بيان و يلية،وعيين منةلة اللغة في الفلسفة التأت وع العي يعنينا بح ه اوضو ليه، فإن المو

                                                 

 - يقس  الفلسفة، جامعة الكويتأستاذ الفلسفة المعاصرة ب 
1. Jean Grondin, L’universalité de l’herméneutique, Paris, PUF, 1993. & Le 

tournant Herméneutique de la phénoménologie, Paris, PUF, 2003. 
2. Karl Otto Apel, Le logos propre au langage humaine, traduit de l’allemand par Marienne 

Charriere et Jean-Pierre Cometti, Paris, L’éclat,1994. 

- William Outhwaite, L’actualité du paradigme herméneutique, in, 

Intellectica,1998,3-2,26-27,p.135-148. 

3. Jurgen Habermas, Philosophie herméneutique et philosophie analytique, 

in, Un siècle de philosophie,1900-2000, Paris Gallimard, 2000, p.177-231. 
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لغةوي ه ةر فةي     ت ةا المعرفيةة مةن  لة     ويلية تستما قوبماصة أن اعة الفلسفة التأو  اا،وما
نعنةي بةعلك، فقةه اللغةةي  مةا تعتمةا       ومةا   وما يةال يقام الك ير مةن الفت القرن ال امن  شر و

تجسةةةا  فةةةي فةةةي الع ةةةر الحةةةاي  ورفت ةةةا ألمانيةةةا ثقافيةةةة رنيةةةة،   و لةةة  تجربةةةة تاريميةةةة 
طرائةة ، وااريةة مةةن تقنيةا    و ت ةةا الفلسةفة ال  وتعمقةةت تحليحت ةا بمةا ز  ، واإلصةح  الةايني  

السةةجال مةةه  والمعنةة  بالارجةةة اأولةة ، وأن ال ةةراع و   مةةا أن ال وااريةةة فلسةةفة فةةي اللغةةة   ل

تعميةةةة   ونية،  فع ةةةةا  لةةةة  تجايةةةةا طرائق ةةةةا وسكسةةةةوالمنطقيةةةةة االنجلوالمارسةةةةة التحليليةةةةة 
 ن ةةةرين متكةةةاملتين امةةةا المسةةةار التةةةاريمي     سةةةنن ر فةةةي  تحقيقةةةا لةةةعلك، فإننةةةا   و قضةةةاياااي

مةا قامةه  لة  صةعيا     ور، ول ريكوف الفرنسي بوالمسار الفلسفي الماص بالفيلسويلية، وللتأ
 اللغةي  ويل والتأ

 يليةولتألال: يف املسار التارخيي وأ

اريمي العةةةةامت تفيةةةةا المعةةةةاج  أن لفةةةة  مةةةةا مسةةةةاراا التةةةةمةةةةا التأويةةةةلت ومةةةةا التأويليةةةةةت و
(Hermenienيع )   ني الشةر  والترجمةة والتعييةر، و    (  يحيةل  لة  اإللةه اةرمHermes  لةه   ،)

اأفكةةةاري أمةةةا   ل الةةةعي يحيةةةا متةةةنقح بةةةين ا ل ةةةة واليشةةةر، ويرمةةةة لتةةةااول المعةةةاني و        الرسةةةائ
أف ح، أي يشير  ل  فعةل الكةحم بمةا     ور أ ّي ول أّوأ وفيعني تكل  أ (Hermeneueinالفعل)

يةل  وتأمية  الااللةة، فإنةه يفيةا تفسةير و      أمةا مةن  للفكر، وتيليغ باللغة لآلخةريني و ترجمة  وا
 ويعةةا  تةةاب أرسةةط   و(ي Exégèseيقابلةةه فةةي اللغةةا  اأجنييةةة  لمةةة )    وص الاينيةةة،  والن ةة

ة  تة  المنطة ،    ة والكتةاب ال ةاني فةي مجم    واة و، (Peri hermenasف باس  العيارة)والمعر
ذلةةك مةةن خةةحل  تحليةةل   ويةةل اليراةةاني الةةعي بةةين  حقةةة اللغةةة بةةالفكر،   ول  تةةاب فةةي التأوأ

  حقة القضية بالمنط ي

( مةةةةن الناميةةةةة التاريميةةةةة  لةةةة   Herméneutique)يليةةةةة ويمكةةةةن تقسةةةةي  الفلسةةةةفة التأ  و
ير والكتة   ،  ذ ر ةة   لة  تأويةل اأسةاط    سيطيةوالتين أساسيتين، المرملة القايمة ومرمل

فةةةةةةي اةةةةةةعا السةةةةةةيا ، يعةةةةةةا  تةةةةةةاب القةةةةةةاي    بالتفسةةةةةةيري و رفةةةةةةت المقاسةةةةةةة والقةةةةةةانون، و

يليةة  و(  م ةاال ل ةعة التأ  De doctorina christianaفةي العقيةاة المسةيحية )    :أورسطينوسةوس 
 ين مةةةةن العيةةةةارا  التةةةةي تحتةةةةاج  لةةةة  التفسةةةةير، العيةةةةارا    والتفسةةةةيرية، ميةةةة  ميةةةةة بةةةةين نةةةة 
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يةةة،  وصةةيغ لغ ومغلفةةا بعناصةةر تاريميةةة    ون المعنةة  مسةةتترا   وميةة  يكةة   ،(Obscureالغامضةةة)
رة  لةة  وتيةةة المق ةةومتعلقةةة بالمعرفةةة الحا، (Mystérieuse)ررائييةةة  و يةةارا   جائييةةة أو

 ةا تيقة  مج ولةة بالنسةية للعةوام      لكنلحاو  الةعين يمكةن ل ة  تفسةيراا ومعرفت ةا، و      لماء ا
  التةةي أسسةة ا القةةاي  ،الربا يةةة فةةي التفسةةيرالكفةةرةي ثةة  تشةةكلت المقةةا، الن ريةةة  والج لةةة و
القا ةةةاة والقا ةةةاة المجازيةةةة، ويةةةة، واةةةي: القا ةةةاة اللغ ،ا ةةةاون مةةةن أربةةةه قوتتكةةةبةةةول ، و

 ميةيوالقا اة الرواأخحقية، 

ة ونتية، رفعةةت   ةة اتسةةتور اليروه ةةوي ، امةةه قيةةام اإلصةةح  الةةايني فةةي الع ةةر الحةة    و
 افه اإلصةح     ذماة، و ة  ل  الكتاب والع وأ  ة  ل  النص مياشرة من قيل المدمنين،والع

لةةعلك شةةةجه  وفكةةةرة أن المةةدمن يسةةةتطيه أن يف ةة  اإلنجيةةةل بقارتةةه الماصةةةة،     نالةةايني  ةة  
لكةن اةعة   ، وتعقيةاات ا الممتلفةةي و  المدمنين  ل  االنف ال  ن الن ريةا  التفسةيرية الاينيةة   

عرفةة تلةك اأجةةاء الغامضةة     يلية، ل  تضه ماا للحاجة  لة  م والتأ ول مدرخوة  ما يقوالا 

تلةك التةي ه ةر  فةي     ما يف ل بةين التأويليةة القايمةة و   ا أن واستنتجالمقاسي و من الكتاب
ض ي ةي   ويليةة الكحسةيكية أن الغمة   وقت العي رأ  فيه التأوأنه في ال والع ر الحاي  ا
لتةةي المعاصةةرة  اويليةةة الحاي ةةة  والعيةةارا  مةةن الكتةةاب المقةةاس، فةةإن التأ   وبعةةا اأجةةةاء  

ج  واةعا مةا اسةت   د ا  ل  أن جميه الن وص رامضة، و، ت1750  وباأ  تقرييا في ما
يل وتأه التأويلية القايمة  ل  تفسير وقت العي  ملت فيو ليةي في ال ويلية شاملة أوقيام تأ
يليةة الحاي ةة  لة     ون، ذايةت التأ والقةان الن وص المدسسة في مجال اأ ب والةاين و  بعا

وى قةةف اأمةةر  نةةا مسةةت ولةة  يتويةةلي واة يجةة  أن يمضةةه للتأومسةةت أن  ةةل نةةص م مةةا  ةةان
يليةةة الحاي ةةة تشةةمل واكةةعا أصةةيحت التأالن ةةوص بةةل شةةمل  ةةعلك اأفعةةال والعحمةةا ي و 

إلنسةانية ذات ةا، تمضةه    أ  ةر مةن اةعا، أصةيحت الحيةاة ا     جميه ميةا ين العلة  والمعرفةة، بةل و    
مةا ي  ةر  ذلةك  نةا     يةل،   وتأ وال  اة أن  ةل مةا انالةك  فةي العة      :تة  ا تمةا  فكةرة   للتأويلي و

 نةا اةعة الحةا، بةاأ نقةا       وي 4يل فرياريك نيتشه في أ  ر من نةص لةه  والتأفيلسوف الشك و

                                                 

 Y. Quiniou, L’interprétation chez Nietzsche : ambition -أن ةةر  راسةةة:  ي 4
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أن الفكةةرة القائلةةة بةةأن  ةةل شةةيء  والحقةةائ ، تسةةتنا  لةة  الوقةةائه صةةف ا فلسةةفة ال ويليةةة بوالتأ
   ي5  بهومسم وقف  امي  مد اة أن  ل شيء ممكن ويل يد ي  ل  موتأ

ل ة   ون، أوفة وفحسفة معروالمعاصرة، أ حم تأسي  التأويلية الحاي ة و لقا ساا  فيو
ذلةك  ب الحقيقةي للتأويليةة الحاي ةة، و   ( العي يعةا اأ 1834-1768فر يريك شحيرماخر)

يةل  وا تقةا أن التأ ب والقةانون والن ةوص المقاسةةي و   يلية تجمه بين اأ وبحك  تأسيسه لتأ

ن الف ةة  منتجةةا، فةةإن القةةراءة يجةة  أن  وأساسةةية، أنةةه لكةةي يكةة ا ةةا وم  لةة  قويجةة  أن يقةة
 يليويل، لعا فإن الف   يشترط التأوج ة بفعل التأون موتك

ري ى الفكةةوالمسةت وي للةنص،  وى اللغة ويين: المسةت ويةل فةي ن ةرة،  لة  مسةت     وم التأويقة  

                                                                                                                                

scientifique et prudence interprétative, Annales littéraires de Besançon, 

Laboratoire de recherches philosophiques sur les logiques de l’Agir, 1994. 
 ي:مي  أمال  ل  ممتلف الكت   التي أشار في ا نيتشه  ل  التأويل  وذ راا  ل  النحو ا ت

- Le Gai Savoir, § 2, 3, 11, 23, 102, 127, 285, 290, 315, 333, 346, 354, 370, 

373, 374. 
- La généalogie de la morale, Avant-propos, § 8, I, § 17, II, § 7, 12 III, § 7, 

24, 28. 

- La Volonté de puissance, § 5, 10, 12, 34, 44, 48, 49, 70, 76, 97, 125, 147, 

149, 168, 169, 204, 230, 253, 265, 272, 279, 281, 285, 291, 302, 311, 356, 

360, 457, 461, 467.  

- Le crépuscule des idoles, § 1, 5, 18. 

- Par-delà Bien et Mal, § 9, 22, 36, 108, 204, 210-211, 214, 224-225, 230, 

253, 291.  

- Aurore, § 5, 119, 261,  

- Ainsi parlait Zarathoustra, Des érudits, De l’homme supérieur, § 9. 

- L’Antéchrist, § 52. 
5. Jean-Paul Resweber, Le champ de l’herméneutique. Trajectoire et 

Carrefours, in, Revue Théologiques, V.10, N°2, 2002. 
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ل اسةةة  الجانةةة   وى اأوالكاتةةة ي أطلةةة   لةةة  المسةةةت  المشةةةكل للةةةنص، أو فكةةةر المدلةةةف و  
ى ال ةةةاني وسةةةم  المسةةةتوي، واللغةةةو يضةةةه الةةةنص فةةةي سةةةياقه التةةةاريموبحيةةة  ي ي(،و)النحةةة

في تقاير النقا ، فةإن  المدول  ل  معرفة ق ا الكات ي و بالجان  )التقني(، العي يعمل فيه
ل فيةه  شةةحيرماخر التر يةةة  وجانةة  نفسةي، مةةا   اّل ويةل، مةةا اة  والجانة  ال ةةاني مةن  مليةةة التأ  

 لي وبحقيقة النص المدن االاتمام و ل  المعن   

م ويعتيةر مدسة  العلة   عي ( الة 1911-1833رج  لتاي )وج وين اييلوأ حم التأ يثانو
م ويةةةرى أن أسةةةاس العلةةة  ذم اإلنسةةةانية، والتةةةي أصةةةيحت تسةةةم  بةةةالعل  ،الفكريةةةة وميةةةة أوالر

مةا  كمن فةي و ي ةا بتاريميةة اإلنسةان وممتلةف منتجاتةه، وأن مةا يحققةه اإلنسةان و         اإلنسانية ي
قسة  المطةاب العلمةةي   و ي والةةروباطنيةة للحيةاة    وييا ةه لةي   ال تعييةةرا  ةن  مليةة  اخليةةة أ    

المطاب القائ    لة  الف ة ي     والتفسير،  ول  قسمين  ييرين، المطاب القائ   ل  الشر  أ 
ا ي والةةةةاورا  ول معرفةةةةة الم ةةةةوالتفسةةةةير باأسةةةةياب، أمةةةةا الف ةةةة  فيحةةةةا  وي ةةةةت  الشةةةةر  أ

الشةر    ويعتيةر التفسةير أ  و يةفت  ون الف ة  ي ةت  بسةدالين امةا لمةاذا      فةإ  ومةن ثة   المقاصا، و
م اإلنسةةانية، وم الطييعيةةة، أمةةا الف ةة  فيشةةكل مقاربةةة خاصةةة بةةالعلومقاربةةة من جيةةة خاصةةة بةةالعل
) ننةةا  ن  يارتةةه القائلةةةومضةةم واةةعا اةةوالقةةي  اإلنسةةانيةي و  والةةر وأنةةه ي ةةت  بم ةةاار الفكةةر أ

أمةا الف ة    وط ال ةاارة،  والنفسية(، أن التفسير يعتني بتحايا شةر نف   الحياة ونفسر الطييعة 
 فييح  في  اللة المقاصاي  

 وع مةن االسةتنياط أ  وبنة  ن ذلةك ممكنةا،  الّ  وال يكة وي ت  التفسير باليح  فةي اأسةياب،   
التفسةةير  وذج االسةةتنياطي، أوفةة  النمةةوأشةةكاال ممتلفةةة من ةةا، التفسةةير  وقةةا يتمةةعاالسةةتنتاج، 

ذج وفةةة  النمةةةوالتفسةةةير  وهيفي، أوذج الةةةوفةةة  النمةةةوالتفسةةةير  وذج االمتمةةةالي، أوفةةة  النمةةةو
مةا  وينيي أما الف   في ن ر  لتاي، في ت  بالطييعة اإلنسانية من خحل ما ت  ةرة التجربةة   والتك

 التاريخي وتيينه اللغة 

المميةةري  وفمةةاذا تعنةةي اةةعة التجربةةةت ال تعنةةي التجربةةة  نةةا  لتةةاي الف ةة  التجرييةةي أ      
 ال قيمت ةا  الّ و نما التجربة في ن رة ال تجةا انسةجام ا اأصةلي    والعي نلقاة  نا التجريييين، 

 واة و ، يوالة  ور أوع التجربةة يتعلة  بالشةع   وضة و، فةإن م ومةن ثة   رناي وشع و ينا أوط وفي شر
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اإلنسانيةي  ن التجربة  نا  لتاي تتضةمن فكةرة الحيةاة،     والتاريمية أ ومية أوم الرومجال العل
 تم حت اي    ورات ا أوت والحياة  وع التجربة اوضوع معاي أي، أن موضوالموجربة العا  تو

ميةةاأ الكليةةة، أن الف ةة    ؛من ةةا ، ةةة ميةةا  ون مةةن ا الف ةة   نةةا  لتةةاي مةةن مجم  ويتكةةو
 وميةةاأ االنسةةجام، أ والحيةةاةي  واةةعا الكةةل اةة والعميةة  للجةئةةي يفتةةرض سةةلفا الن ةةرة الكليةةة،    

 وري الكشةف  ةن بنيةة الحيةاة أ    ومياأ الينية، أنه من الضةر وتناس  جميه اأجةاء في الكلي 

اأمااث النفسية تت   ائمةا فةي   وقائه والتاريمية، أن ال ومياأ الةمنية أو ناصراا الممتلفةي 
 الحاثي والمعن  العي يحمله الفعل أ وأخيرا مياأ الااللة أوزمن معيني 

م اإلنسةةانية تتميةةة بتعقيةةا أ لةة  مقارنةةة    وا   يةةرى  لتةةاي، أن العلةة بنةةاء  لةة  اةةعة الميةة  و
ال تحةل  ال بعةا فتةرة زمنيةة     ومةة،  وم الطييعية، لعا فإن مشكلة المن ا في ةا سةتيق  مطر  وبالعل

م وم اإلنسةةانية، تم ةةل انتقةةاال مةةن اليسةةيق  لةة  المعقةةا مقارنةةة بةةالعل   وفةةإن العلةة ومةةن ثةة  افيةةةي 
اقعةةة التاريميةةة  وف ةة  ال وم اإلنسةةانية فةةي ن ةةرة، اةة  وية العلةةصةةوأن مةةا يشةةكل خ  والطييعيةةةي 

أن وقةائه نفسةيةي   ولة ،  وقةائه اإلنسةانية اأ  وان الوصيةي وخ وما ل ا من تفر  و ،االجتما يةو
 التاريخيوالمجتمه والتحزم قائ  بين الفر  

 واةةو ،م الطييعيةةةوم اإلنسةةانية  ةةن العلةةوم مر ةةةي يميةةة العلةةو مةا أ ةةا  لتةةاي  لةة  مف ةة 
في تقايرة، فإن التةاريخ  وهااراي  ون مضمرا أوالعي من الممكن أن يك ،م رؤية العال ومف 
م الطييعيةةةي وم اإلنسةةانية مقارنةةة بةةالعلوصةةية العلةةورا بةةارزا فةةي   را  خ والةةعي يلعةة    واةة

ثةةةر  نسةةةاني وأذلةةك أن  ةةةل فعةةل    ويةةةل، وم  لةة  التأ وباإلضةةافة  لةةة  ميةةاأ الف ةةة  الةةعي يقةةة   
 يلهي   وتأ رةويستا ي بالضر

الفلسةفية  و لة  المعطيةا  التاريميةة     فةي ن ةرة، اال تمةا     جة  ويةل  وللقيام بعمليةة التأ و
أن واليحة  فةي الةعا  الميا ةة للكاتة ،      وجةةاء الةنص فةي  ليتةه،     أالن ر  لة    واقعية، والو
تجربتنا، وي و نا الحيوسل وف   الينية النفسية، با تياراا ناتجة  ن  را تنا  ون الق ا اويك
 بنيتنا النفسية الكليةي  وأ

لةة  تنفةةك الن ريةةة  "يةةل  نةةا  لتةةاي قةةائح:  وجةةه فةةي التأور اةةعا التول ريكةةولقةةا انتقةةا بةةو
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ضةعه  لتةايي ف ةعا    والةعي  وجيا، ولوم العي ال يةال يتفا ةل سةيك  والمعاصرة تيتعا  ن المف 
 و مةةا اةة  بفكةةرة الةةنص، االنتقةال مةةن الف ةة  الةةعاتي الةةااخلي،  وضةةواأخيةر ررةة  أنةةه ربةةق ب 

   شةكالية الف ة    وضة ويل تعابير الحياة الم يتة بالكتابة، ل  يةربق ب وار،  ل  تأومطي  في الح
 ي6"بإشكالية اللغة

 يةة  وجويليةة، سةتطر  بكةل أبعا اةا ال    ويةة فةي فلسةفة  لتةاي التأ    و ن اعة اإلشةكالية اللغ 

مةةةارتن   واةةةو ،يليةةةةويليةةةة  نةةةا ثالةةة  فحسةةةفة التأ   ور الحمةةة  الةةةعي سةةةتعرفه التأ  وفةةةي التطةةة 
م اإلنسةةةانية ل ةةةا  ول،  كةةة   لتةةةاي، بةةةأن العلةةة   و( الةةةعي رفةةةا القةةة  1976-1889ايةةةارر)

شةكل مةن الف ة ،     وذج أوم الطييعيةة ل ةا نمة   وا تيةر أن العلة  ومميةات ا الماصةةي   وصيت ا وخ 
اأساسةةي ال  وأن اةةعا الجانةة  العميةة  و، أسةةاٍس و ميةة   ومقارنةةة بمةةا اةة ،يةةاويعةةا  شةةكح ثان

اال تمةا   لة  المعرفةة،     وأن أفضةل طريقةة لمعرفتةه اة    والعاتي، و ي وضوصفه بالمويمكن 
جةا بطريقةة   وفي تقايرة، فإن اإلنسان يوع من امتاا  العا ي و نما  نو ،ال  معرفة باأشياء

 يليةيو  ذاته  ملية تأوجوأن الو يلية،وتأ

لة   جي  ولويل من الطر  السةيك ور، أن ايارر قا نقل مشكلة التأويرى ريكجانيه من 
مةن اإلشةكالية ال قافيةة  لة   شةكالية )الكةائن فةي        ومن الةنص  لة  اللغةة،    و ي، وجوالطر  ال
 وجية، لقا انف ل تماما  ةن  ةل معرفةة للغيةر،     ولوفكرة سيك"ل  يعا الف    ناة: والعال (ي 

با تيةةةارة أمةةةا   ،جيةةةةولول بعيةةةارا  انطو ةةةي رريةةة ي  ن الف ةةة  يةةةد و ةةةن  ةةةل   را  أي 
مةةن مشةةةاريه  وضةةاع،  وانطحقةةا مةةن أ   ؛نةةة ورمةةا  لةة  نفسةةه مسةةألة الكين    نةةا  الكةةائن، طا  ومك

 ي 7"االنت اء و ل  ر يةة من الفناء  ومحا ة، 

 مةةل ايةةارر  لةة  رفةةه ال ةةفة النفسةةية للف ةة ، لياخلةةه فةةي مسةةألة   لةة  اةةعا اأسةةاس،و
ال يمكةةن أن  ، ةن مشةاريعه  وضةعه  و ةن   ،أن الف ة  الةعي يح ةل لكةائن مةا     "ذلةك:  و اللغةة، 

                                                 

بول ريكةور، فلسةفة اللغةة، ترجمةة:  لةي مقلةا، فةي مجلةة: العةرب و الفكةر العةالمي، العةا  ال ةامن،               ي 6
 ي28، ص 1989خريف 
 ي29الم ار نفسه، ص  ي 7
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جي الةةعي ولةةوانةةا ي  ةةر الطةةابه االنط وي 8"سةةق الةةتكل  باللغةةةول فةةي وبالتةةالي أن يةةدويفسةةر، 
أنةه  وماايةة اللغةة اةي لغةة الماايةة(ي      ) أنوت االنسةان(،  ؛  ناما قال  ن ا )بيأ طاة ايارر للغة

بحيةة  تعيةةر  ةةن نفسةة ا بنفسةة ا، فاللغةةة تتميةةة بأننةةا نعةةي  في ةةا      ؛نحيةةا تجربةةة اللغةةة " لينةةا أن: 
ل عا لجأ  ل  الشعر، وي 9"ل تر ية أب ارنا  لي اونحا وأ ،ن أن ننتيه ل ا في العا ةو  ،نألف او

   ية من اللغةيوجولييين مقاصاة ال

ذلةك بسةي    ويليةة(،  وجيةة التأ ولومينو ةا مةن )الفين  وأسة  ن  ايةارر ر أن ول ريكويرى ب
قةت  والمة  فةي ال  لكنةه  و  ،وجة والممفية التي تتس  ب ا الينيةا  اأساسةية لل  والسمة المنسية 

أصةةيح وجي للغةةة بشةةكل ميةةالغ فيةةه،  ولةةواأخيةةرة بةةرز  اليعةةا االنط  ايةةاررنفسةةه أن أ مةةال 
يةة  وفلسةفة لغ  "بالتةالي شةيا :  واللغةة(،   وع مةن )ممةل اللغةة  لغةة نحة     و مله الفلسفي يتسة  بنة  

ال  لةة  و ،مةةي ال  لةة  األسةةنية تال تنواالنتمةةاء الحةةر، والتملةةي، وم  لةة  معجميةةة التةةر ،  وتقةة
  ي الميةةين فةةي: وجةةوال متةة   لةة  التحليةةل ال  و ،جيولةةومينوال  لةة  الفينو ،يوالتحليةةل اللغةة 

 ي 10"الةمانو  وجوال

-1900)رةةةا اميررج واةةةانة جةةة واةةة ويليةةةة وفةةةي اةةةعا السةةةيا ، بةةةين رابةةةه فحسةةةفة التأ  و
  وجةةوال و، أن الكةةائن أالمةةن اوالحقيقةةة  يليةةة الفلسةةفية فةةي  تابةةه:   ومدسةة  التأو( 2002

مةه لمةا يسةميه    وبين في أ  ر مةن  راسةة مف   ويي و  اللغوجوال والعي يمكن ف مه اميا وال
لكنةه أصةيح منةع السةيعينيا  مةن      وع قةاي ،  وضويل مويليةي مد اا  ل  أن التأوبالفلسفة التأ

اضح في مع   النقاشةا   ورة الفلسفي بشكل وتك ف مضوالقرن العشرين، فلسفة  المية، 
ل أن والة  القة   رةا امير يليةة، ذاة    ول التاريميةة للتأ و ةن اأصة   في بح ةه و العلميةيوالفكرية 

لة  لةة  رايةةة أن الكلمةةة األمانيةةة المسةةتعموي 11"يةةلوالتأوفةةن الشةةر  "يليةةة اةةي:والفلسةةفة التأ

                                                 

 ي29الم ار نفسه، ص  ي 8
م ةةر،  -مةةارتن ايةةاجر، نةةااء الحقيقةةة، ترجمةةة و تقةةاي   يةةا الغفةةار مكةةاوي،  ار ال قافةةة، القةةاارة  ي 9
 ي206-205،ص 1977

 ي29بول ريكور، فلسفة اللغة، م ار سي  ذ رة، ص  ي 10
11. Gadamer, Langage et vérité, Traduction Jean-Claude Gens, Paris, 
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الجةالي  مةا   والمطابةة  و والفن العي يجمه بين النحة  وأ ، لمة التقنيةالقرن ال امن  شر اي 
تسةم  بالفلسةفة    ،ممارسةة قايمةة فةي الفلسةفة اأرسةطية     تحيةل  لة    و ،أن ا تفيا معن  قةايما 

 التطييقيةي والعملية أ

لةة فةي القةرن ال ةامن     وج  مساءلة جملةة مةن المفةااي  الفلسةفية المتاا    ويلية ولف   التأو
 و ةةان يعنةةةي العلةةة  الةةعي ال يقت ةةةر  لةة  العلةةة  الن ةةةري أ   وم الفلسةةةفة من ةةةا أن مف ةة و شةةر،  

يليةة ليسةت فلسةفة ن ريةة     و ليةه، فةإن الفلسةفة التأ   ولحقيقةةي   نما  ل   ل معرفة باوالطييعي، 
يليةةة و نمةةا اةةي فلسةةفة  مليةةة أيضةةاي يةةال  لةة  اةةعا الجانةة  العملةةي فةةي الفلسةةفة التأ   وفقةةق، 

اةي تقرية    و ،ص أرةراض  مليةة  ويةل الن ة  والكحسيكية، ممتلف الكت  التي خ ةت ا لتأ 
قةف  نةا مسةائل    ومليةة، تة  الت  ص العوأنةه مةن خةحل تلةك الن ة     وص  ل  قرائ ةاي  وتلك الن 

يليةة  واةعة المسةائل اةي التةي شةكلت مقةل التأ      ون رية معقاة تحتاج  لة  ف ة  ن ةري أ ة ،     
 المعاصرةي  

الةةعي  أورسةةطينوسفةةي اةةعا السةةيا ، يحيةةل  لةة  سةةييل الم ةةال،  لةة   تةةاب القةةاي    و
لة بماصةةة مسةةا وفقةةه اللغةةة،  والتشةةريه ون وص القةةانو ةةعلك  لةة  ن ةة وسةةيقت اإلشةةارة  ليةةهي  

ن ريةةةي و ة  مسةةائل  مليةةة  وميةة  طرمةةت اةةعة العةة    ،نانيةةةواليو ة  لةة  اللغةةة الحتينيةةة   والعةة
المحةةاثين( فةةي   ولعيةةت مسةةألة مةةا يعةةرف فةةي تةةاريخ ال قافةةة الغربيةةة، باسةة  )نةةةاع القةةاماء      و

يةةل المتعلةة  ويليةةة الفلسةةفية، أن ةةا طرمةةت مشةةكح  التأ ورا اامةةا فةةي تأسةةي  التأ واأ ب  
 ربيةيواإلنسانية لع ر الن ضة اأبفكر الحر ة 

را  التةي  رفت ةا   والتطومانسية ور الحر ة الرويلية الفلسفية، ب  وتعمقت مسائل التأو 
ي  ةر اةعا   وانيه  مةا قةالي    ونقا ل  نار  بعا، جميه ج بماصة ما أماثه نيتشه منوالمقا، 

شةةكال الميتافيةيقةةا  ميةة  بةةين أن أ مةةا الميتافيةيقةةات بماصةةة فةةي  تابةةه: والنقةةا  نةةا ايةةارر،  
ر )نسةةيان ومةةا أشةةار   ليةةه  يارتةةه المشةة   واةةو  جانيةةا، وجةةوالغربيةةة الممتلفةةة، قةةا تر ةةت ال 

  (ي  وجوال

                                                                                                                                

Gallimard, 1995, p.232. 
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م  لةةة  ويةةل يقةة  ومةةةا جايةةاا للتأ وت قةةا قةةام مف   مةةةا الميتافيةيقةةا يةةرى رةةا امير أن نةةص:    
 ةةل يةةل  يةةارة  ةةن مسةةار، أنةةه ين ةةر  لةة     وبةةين أن  ةةل تأوف ةة  الةةعا ، والف ةة  ونةةة والكين
 ن  اّلو  ال يكةةةوميةةةا لف ةة  المنطةةة وأن المسةةار ال وابةةةا لسةةةدال، وصةةفه ج و يةةةارة ب و  أومنطةة 
 اباي  وصفه جو  بو ة  ل  السدال العي من خحله  رف المنطوبالع

بتأسةي  مةا أطلة   ليةه اسة        غةا امير الفلسةفية قةا سةمحت ل    و ن اعة الملفية التاريمية 

اإلجابةة  م ا للغةةت ممةا ال شةك أن    وما مف وة الفلسفية يليويلية الفلسفيةي فما اي اعة التأوالتأ
لكن بالن ر  ل  والمعقا، وع وف المتنو ة  ل  تراث اعا الفيلسوالسدال يتطل  الع ن اعا 

أشةةةكال النقةةةا ومةةةا، ويليةةةة  مومكانت ةةةا فةةةي الفلسةةةفة التأوم اللغةةةة وتعيةةةين مف ةةة وأن رايتنةةةا اةةة
م ةةا ولمف ولمحمةةح المشةةكلة ل ةةعة الفلسةةفة ج ةةة لةةه، فإننةةا سةةنكتفي باإلشةةارة  لةة  أاةة  اوالم

 للغةي                

 وسةةيلة أوالكلمةةة،  ومةةن ثةة م وااريةةة، لةة  يعةةا المف ةةور ال ويةةرى رةةا امير، أنةةه منةةع ه ةة 
التفكيةةر، تفةةرض  لةة    وأن العحقةةة الجايةةاة بةةين اللغةةة    وع الفلسةةفةي وضةةوم و نمةةا اةة وأ اة، 
ط ةا العامةة فةي  تابةه:     والفلسفية قا  ةرض خط يلية وأن اعة التأويلية أن ت يح فلسفيةي والتأ

 ي12المن اوالحقيقة 

يليةةةة، اللغةةةة  والتأ ان:وف باسةةةكال انجةةةل فةةةي  راسةةةة اامةةةة بعنةةة    ولقةةةا لمةةةص الفيلسةةة   و
 :أن يلية الفلسفية مد اا  ل ومعال  اعة التأ الحقيقة،و

بالنسةية    ل ةا  ال  وجوال ويل، و ل هاارة اي نتاج التأويل، وم الااللة  ل  التأوي تق 1
 يليةيوللممارسة التأ

 يليوطييعة الكائن، ي  ران من خحل التأواقه، وي ال 2

 لكنه ممارسةيويل، لي  من جا، وي التأ 3

 يل  ل  الف   يوم التأوي يق 4

                                                 

12. Gadamer, La philosophie herméneutique, op-cit., p. 42-43. 
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 ي 13ع من االتفا ون وي الف   ا 5

لةي   "سةه:  ور، أن رةا امير قةا  مةا  لة  الت    ول ريكة وبناء  ل  اعة الم ةائص يةرى بة   و
ئةة للمن جيةة   وأيضا في االستنتاجا  المناوجية فقق، بل ولوئة للسيكوتنتاجا  المنافي االس

ا تيةر  واختةار الحقيقةة،   والحقيقةة،  وأنه طر  خيةارا بةين المةن ا    وي 14"في الفلسفة ال ياررية
المعةةةا ي باايةةةة  "جةةةه وأن اةةةعا التوني تنتشةةةر فيةةةه  ةةةل تجربةةةة للحةةة ،    وسةةةيق  ةةة واللغةةةة  

 (يليةةة الفلسةةفيةواأصةةح التأ)و يليةةةوللمن جيةةة، الةةعي سةةلكته التأ جية ثةة  المعةةا ي ولوللسةةيك
يليةةةت ال وج مةةن اةةعة اأزمةةة التأوي فمةةا السةةييل للمةةر15"يليةةةويفةةتح أزمةةة  اخةةل الحر ةةة التأ

بماصةة مةا    ويليةة،  ور فةي التأ ول ريكة والسدال ما ل  نحلل مساامة بة اإلجابة  ن اعا نستطيه 
 يليوالتأو مه للغة ومف ات ل ب

 دية إىل فلسفة اللغةوجومن ال :رول ريكو: بثانيا

يليةةة و(، أمةةا أبةةرز فحسةةفة التأ2005-1913ر )ول ريكةةوف الفرنسةةي بةةويعتيةةر الفيلسةة
ليةةت ورغ باايةةة، ميةة  خلةةف جةةان ايي   وفةةي الفلسةةفة المعاصةةرةي  رس فةةي جامعةةة ستراسةةي    
(، ثة   1955-1950ا  )وذلةك بةين سةن    والممتص في ايغل، في  رسي تةاريخ الفلسةفة،   

اليةةةةا  و،  مةةةةا  رس فةةةةي ال(1960-1956)ا وبةةةةين سةةةةنجامعةةةةة السةةةةوربون انتقةةةةل  لةةةة  
يليةةة فةةي والتأوااريةةة وشةةغل من ةة  مةةاير اليحةة  فةةي ال و، وفةةي جامعةةة شةةيكاروالمتحةةاة  
سةرل،  و، ل اأفكةار  ترج  في بااية مياتةه العلميةة،  تةاب:    ث العلميةيومي لليحوالمر ة الق

 وبماصةةةة أ مةةةال رابريةةةال مارسةةةيل،    و يةةةة، وجوالفلسةةةفة ال وااري وث ال ةةةارتةةةيق بةةةالتراو
يليةةة، وسةةعت  ائةةرة ااتمامةةه لتشةةمل الفلسةةفة التأ    و ةةارل يسةةيرس،  ثةة  ت  و نييةةه،ويةةل موايمان
 تفسير الاينيوالتحليل النفسي، واألسنية، و

                                                 

13.Pascal Engel, Herméneutique, langage et vérité, in, Studia Philosophia, 

N°57, 1998, p.118-131. 

 ي30بول ريكور، فلسفة اللغة، مرجه سي  ذ رة، ص  ي14

 ي30المرجه نفسه، ص  ي15
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 ،اإلرا ةيسةم  بفلسةفة   و ،لوى اأوالمسةت  ؛يا ومست ة ل  ثحثوما،  م ت نف فلسفته،
 ةة مةن الاراسةا  من ةا:     ومية   تة  فةي اةعة المرملةة مجم      ،تغطي مرملةة الممسةينيا   و

ى ال ةةاني والمسةةتيتميةةة والةةح را ي، اإلنسةةان المطةةاء، رمةيةةة الشةةري وفلسةةفة االرا ة، اإلرا ي 
 تيةةةه التةةةي مملةةةت  ويمكننةةةا قراءت ةةةا فةةةي  يليةةةة المن جيةةةة، وط الكيةةةرى للتأوبتأسيسةةةه للمطةةة

ى ال الة ،  وأخيرا  المسةت  ويح ، من النص  ل  الفعلي ويل، نةاع التأوفي التأمن ا:  ،ينو نا

السةر ،   واالستعارة الحيةة، الةمةان    نقرؤاا في  تابيه: ،العي تضمن محمح فلسفة في المعن 
 اأخح يوالسياسة وباإلضافة  ل  العايا من اأ مال التي شملت مجال فلسفة الاين 

أ مالةه  يةةارة  ون فعةل القةراءة،   ور، تح ةيل المعنة  مةن     ول ريكة وال يمكةن فةي ن ةر بة    
 ةةن تجربةةة فةةي القةةراءة، فةةالقراءة اةةي الفعةةل المماثةةل للكتابةةةي القةةراءة تعةةا ل تجربةةة الكتابةةةي  

لكةن الةنص، ينفلةت مةن     واجه  ائمةا  قيةا  أام ةا  سةتراتيجية المدلةف السةرية،       والقار  يو
بالتةةالي فةةإن ومةةا ينت ةةرة منةةه الةةنص، وتةةه للقةةار  ذاتةةه ثقافوالمدلةةف ليشةةكل منطقةةه المةةاص، 

لكةةن تفرضةة ا وال شةةك أن القةةراءة تةةن   ةةن اختيةةار، و  ةةياي  ون خاضةةعا أوالةةنص  مةةا أن يكةة
 التعلي ي  وماة،  ما تفرض من قيل مدسسا ،  مدسسا  التربية والوالعةلة 

فة ر مةةن فلسةةوار الةةاائ  مةةه ممتلةةف التيةةارا  الفلسةةفية، انتقةةل ريكةةوالحةةو يةةر القةةراءة و
لةة   لةة  وفةةي انتقالةه مةةن المرملةةة اأ ويليةةةي وأخيةةرا  لة  الفلسةةفة التأ و ،ااريةةةوتأمليةة  لةة  ال  

فقةا جليةت مشةكلة الشةر  لة  مقةل       "ل: وفةي اةعا يقة   ويةي وال انية، طرمت  ليه المشكلة اللغ
يةة  واللغ واةعة المعضةح  اللسةانية أ   وية جايةاة لة  يسةي  أن مةاثتي     واليح  معضح  لغ

 ي 16"استعمال الرمةية، با تياراا مقاربة رير مياشرة لمشكلة اإلث  انت قرينة ب

 والح ، فان مشكلة الشر قا طرمت  ليه منع بااياته الفكريةة، ففةي مرملةة اإلرا ي     و
ل اإلجابةةة  لةة  ومةةاوالةةح را ي،  انةةت الفكةةرة اةةي   خةةال الرمةةة  مقاربةةة لمشةةكلة الشةةري   

فة  مةا قامةه التحليةل     وأم  ،فة  الميةراث الةايني   وسدال: ما اإلرا ة السيئةت ال يج  تحليل ا 

                                                 

بول ريكور، من الوجو ية  ل  فلسفة اللغة، في: الوجةو  و الةمةان و السةر ، فلسةفة بةول ريكةور،        ي 16
 ي270، ص 1999لينان،  -العربي، بيرو تحرير  فيا وور ، ترجمة: سعيا الغانمي، المر ة ال قافي 
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يل بشكل أسةاس،  و  خال التأ ومن ث رة، واأسطولقا تطل  اأمر   خال الرمة والنفسيت 
 ال مياتهيويل مرافقا له طوبعلك أصيح التأو

شعر  بأنني مضةطر  لة    "له: و ية  ل  فلسفة اللغة بقوجوصف مسارة الفكري من الو 
اةةي ومشةةكلة اأصةةلية  ةةن بنيةةة اإلرا ة  لةة  مشةةكلة اللغةةة فةةي ذات ةةا،       تغييةةر ااتمةةامي مةةن ال  

 رس الينة  الغرييةة لرمةيةة اأسةاطيري     أقةت الةعي  نةت فيةه     ومشكلة هلت تابعةة متة  فةي ال   

ل، تةةأملي فةةي بنيةةة  وضةةيح ا ا ني اأول تو نةةت مضةةطرا للقيةةام بةةعلك لعةةاة أسةةياب، سةةأما    
فةي الحة  الفلسةفي  لة  اأقةل فةي فرنسةا، مية          ثانيا، التغير الم ة    ين رية التحليل النفسي

اصةةةل وثال ةةةا، ااتمةةةامي المت  يااريةةةةو يةةةة، بةةةل محةةةل ال   وجويةةةة تحةةةل محةةةل ال  وبةةةاأ  اليني
أخيةةةرا ااتمةةةامي المتةايةةةا بالمارسةةةة اليريطانيةةةة    و بالمشةةةكلة التةةةي تطرم ةةةا اللغةةةة الاينيةةةةييي   

ر ا  لة   وااريةة،  ولتجايةا ال  اأمريكية فةي فلسةفة اللغةة العا يةة، التةي رأيةت في ةا طريقةا         و
 ي    17"اءوية  ل  السوزا  الينيوتجا

أشةةكال ويةةة فةةي فلسةةفته،   وييةةين اةةعا الةةنص بجةةحء المكانةةة التةةي امتلت ةةا المشةةكلة اللغ     
ل تحليةةةل اةةةعة وسةةةنحاويةةةة، وارا  التةةةي أجرااةةةا مةةةه ممتلةةةف التيةةةارا  الفلسةةةفية اللغ  والحةةة

اللسةةانيا  و ورةةا امير،ايةةارر، وسةةرل، واويةةا، والمكانةةة، ميينةةين  حقاتةةه الممتلفةةة مةةه فر   
تحايةةاا، فإنةةه فةةي السةةتينيا  مةةن القةةرن ويليةةةي وميةةراث التأو ،ن ريةةة أفعةةال الكةةحمويةة،  واليني

اء من خحل مشةار ته فةي النقةا     وفلسفة اللغة، سور ي ت  بمسائل اللغة والعشرين، باأ ريك
ال تشةير  لة    "يةة:  واللغةة فةي اليني  سةارتر، مية  بةين أن    و  ،سو  ليفي سةتر والعي  ار بين  ل

يةةة،  مالةةة الةةنص  لةة  وال تسةةتيعا اليني وشةةيء خةةارج ذات ةةا، بةةل تشةةكل  المةةا خاصةةا بةةعات اي  
القةار  الةعي   و ابطه بةالمدلف الةعي )ق ةاة(،   وماة، بل تستيعا  علك روالعال  المارجي 

اسةتفا    يةرا    ،قت نفسهولكن في الوي، وجه الينيولقا  مل  ل  نقا اعا الت وي 18"له(و)يد
يليةةة المن جيةةة التةةي ينةةا ي ب ةةا، فقةةا أ ةةا  لةة  أن انتقالةةه مةةن     ويةةة فةةي تأسيسةةه للتأ ومةةن اليني

                                                 

 ي272الم ار نفسه، ص  ي17
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يلةة  و   لة  مةا سةماة بةة)الرملة الط    ومن جيةة يعة   و ية( أوضة ويلية )مومانسية(  ل  تأويلية)روتأ
يليةة  وللتأمةه السةاب    ولقةا  ةان مةن رثةار اةعة الرملةة  ليةه، أن تملة   ةن مف          وية(ي ومه اليني

ر   لة   وبماصةة مارسةة أ سةف   ويح للغة الرمةيةي ما بين أثر الفلسفة التحليلية، وصف ا تأوب
ال ا تقةةةا أن اةةةعة الفلسةةةفة تمتلةةةك الكلمةةةة "يةةةل، ميةةة  قةةةال فةةةي اةةةعا السةةةيا : ورة للتأوت ةةة

فةي رأيةي أن   ورية فةي اليحة  الفلسةفيي    ول  ضرواأخيرة، بل أرى أن ا  ل  اأقل مرملة أ

ال ول،  ن ةةا أثيتةةت أن اللغةةة العا يةةة ال تعمةةل   وفلسةةفة اللغةةة العا يةةة ذا  شةةقين: اأ  مسةةاامة 
ذج اللغةةةا  الم اليةةةة الةةةعي أقامةةةه المناطقةةةة وفةةة  نمةةةوال ينيغةةةي أن تعمةةةل ويمكةةةن أن تعمةةةل 

لقا ه ةر لةي أن اةعة الماصةية الترا فيةة للكلمةا  التةي نسةتعمل ا         و  لماء الرياضيا ي)ييي(يو
بالتالي، ف ي أ  ر الطيقةا  باائيةة   والشرط اأساسي للمطاب الرمةي،  في اللغة العا ية اي

لةةةي اللغةةةة العا يةةةة، متيعةةةا فةةةي ذلةةةك أ مةةةال  وثانيةةةا، تيةةةاو الرمةةةةي)ييي(يوفةةةي ن ريةةةة االسةةةتعارة 
 ع للتعييةةةرا  التةةةي ماف ةةةت  لةةة  أق ةةة  الطاقةةةا   و ةةةا مةةةن المسةةةتوسةةةتن، نوأونشةةةتين تغفي

 ي19"المشا ر والسيما في  المي الفعل  وصفية فيما يمص التجربة اإلنسانية، وال

مجةال  و ة الفلسفية، ملةل بإسة اب ميةاان    وسور في المو، المنشفلسفة اللغةفي بح ه: و
مم  ةا   ميينا أن اللغة مشكلة فلسفية قايمة منع السفسطائيين الة  رايةة نيتشةه،    ؛فلسفة اللغة
ميةة   ةةرض تيةةارا  األسةةنية   ،جيا األسةةنيةولول مةةن الاراسةةة لمةةا سةةماة بابسةةتم والقسةة  اأ

م وضةةحا  حقت ةةا بةةالعل   ومويةةة بشةةكل خةةاص،   ول فةةي اللسةةانيا  اليني  والحاي ةةة، مف ةةح القةة  
 واع المشكح  التي تطرم ا، مما يد ا بجةحء معرفتةه بعلة  اللغةة     وأنوالطييعية،  واإلنسانية 

أ حم ةةةا، و ةةةرض فةةةي القسةةة  ال ةةةاني فلسةةةفة اللغةةةة، با ئةةةا بالفلسةةةفة التحليليةةةة       ومشةةةكحت اي 
را  الفلسةفة التحليليةة فةي شةكل اللغةة العا يةة، منةتقح        وتطة وفحسفت ا، وضعية المنطقية والو

المنطةة   وسةةرل فةةي اللغةةة  و  اوااري مياانةةه الفلسةةفي المفضةةل، شةةارما ج ةة و لةة  التيةةار ال ةة 
فلسةفة اللغةة، مشةيرا  لة  أن المار سةية قةا       وقف  نةا المار سةية   ومساامة أ حم ا،  ما تو

لفكةرة فلسةفة منف ةلة تعامةل في ةا اللغةة        ةةةةة ما زالةت فةي بعةا اال تيةارا      وة ةةةمعا ية " هلت:
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انت ةة   لةة   ومن ري ةةا، ويةةة الفلسةةفية  وقةةف  نةةا اليني وثةة  ت  ي20"اقةةه قةةائ   مسةةتقل بعاتةةه  و 
مقةاما  أفكةارا نقايةة،    ويةل اللغةة، مشةيرا  لة  أ حم ةا      ومةا سةماة بتأ   ويلي أو رض للتيةار التةأ  

يةة منفتحةة   وصةف ا فلسةفة لغ  وب ؛يلية المن جيةوة  ل  التأوبعض ا سابقا، منت يا بالا أشرنا ال  
العمليةةة التةةي سةةمااا )جي ةةة انتقةةا    والمشةةكح  الفلسةةفية و ،يةةةو لةة  ممتلةةف التيةةارا  اللغ 

ومةةه تتجةةا ل مةةه اللسةةانيا  " مةةا قةةال: ويليةةة المن جيةةة ن التأوبةةعلك تكةةوجيا (ي ولواأيةةاي

يليةةةةةة وار مةةةةةه التأومةةةةةه المار سةةةةةية، مةةةةةه متابعت ةةةةةا الحةةةةةويةةةةةة وه الينيمةةةةةالتحليةةةةةل المنطقةةةةةي و
ر اةةي ميحةة  فلسةةفي يتضةةمن   وم ريكةةو ليةةه، فةةان فلسةةفة اللغةةة فةةي مف ةة   وي 21"جيةةةولواالنط

تغطةةي اأبحةةاث اللسةةانية  والمشةةكلة للفلسةةفة المعاصةةرة،  ويةةة ممتلةةف التيةةارا  الفلسةةفية اللغ 
صةةف ا اتجااةةا مةةن االتجااةةا  ويةةة المن جيةة، ب يلوأن التأويليةةة، والتأوالمار سةةية والمنطقيةة  و

نقاشةه مةه األسةنية    وارة ولعل مة وم اإلنسانيةي وارا مستمرا مه العلومية، تقي  واللغوالفلسفية 
ذلةك فةي  راسةته    والتعاقة ،  وبماصة مناقشته لمياأ التةامن  وية، خير  ليل  ل  ذلك، واليني

 ي22(symboleالرمة) وا يل،  مي  اقتر   ضافة ما ثال والتأول الينية وم

تعقةا  وع وذلةك بحكة  تنة   و ذا  نا ال نستطيه اختةال ج اة الفلسفي في فلسةفة اللغةة،   و
االنقطةا ي، ررة  مةا يتسة  بةه مةن تكامةلي فلقةا قةال          وبحك  طابعه ال رفةي  و مله الفلسفي، 

معالجةةة لمشةةكلة  و ،سةةدالجةةواب  ةةن   و ن  ةةل  تةةاب مةةن  تيةةه اةة     :فةةي  مةةاى مقاماتةةه  
أنةةه مةةا أن ينت ةةي مةةن واأسةةئلة العالقةةةي  والمةةيق الةةرابق بةةين ممتلةةف  تيةةه، اةةأن ومةةةي ومطر

مةاة  والوراليةا مةا  ةان ذلةك يح ةل  ائمةا، فةي  يجةا  المةق النةاه            والتحليل متة  يشةرع،   
ن اليحة  فةي   والجامعة التي تربق بةين ممتلةف أ مالةهي مةن انةا اقتةر  امةا اليةام ين أن يكة         

المةاخل المناسة  لقةراءة أ مالةهي فمةن خةحل اليحة  فةي المعنة ، نسةتطيه ف ة              والمعن  اة 

                                                 

 ي22ذ رة، ص   بول ريكور، فلسفة اللغة،  مرجه سي  ي 20
 ي31المرجه نفسه، ص  ي 21
 مول مناقشة بول ريكور للينيوية، أن ر: ي22

- Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, essai d’herméneutique, Paris, 

Seuil, 1969, p.31-80. 
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يليةةةة وبالتأ انت ةةةاًءوااريةةةة، وبال  رًاو يةةةة مةةةر وجومرامل ةةةا الممتةةةاة مةةةن ال وأ مالةةةه الفلسةةةفية 
ف ب ةةعا ولقةةا ااةةت  الفيلسةة  وشةةا االرتيةةاط بالةةعا ي   أالمن جيةةة، لمةةاذات أن المعنةة  يةةرتيق    

مةا يميةة    وأن  بةااع المعنة  اة    ون العا  اةي الميا ةة للمعنة ،    ع ااتماما شاياا، أوضوالم
أمةلي  ن الةعا  اةي التةي      ومسةاءلة   ولكن  رريةة   وار، وج ة ن رة، لي  العا   جومن 

صةةف ا والمتناايةةة، تتحقةة  بوتسةةاءل نفسةة اي  ن ةةا الةةعا  المتعةةا ة    و اةةا أوجوتطةةر  مسةةألة 

   ا خري وجو ي  اعة العا ، تفترض سلفا وجوررية في الوج اا 

ل اللغةة،  ومة  مةن ثة   ر ول المعن ، فانه ياور مور ياو ذا قلنا أن العمل الفلسفي لريك و
خةارج  ذات ةاي    و لة  مةا اة    والمارج أ وجه  ائما نحوتت و واراا  بااع،  تنموأن اللغة في ج

صةةف اإلنسةةان وجةة  والةةنصي لةةعا  والمطةةاب  والتعييةةر  ول ول ةةا  مكانيةةة التعةةا   فةةي القةة   و
جةة  تعريةةف ومةن انةةا أيضةةا،  ولةةي  المالةةك للمعنةة ي و ،نةه الكةةائن اليامةة   ةةن المعنة   وبك

جا في وجا في المطل ، بل يوي  ن اإلنسان ال ي(homo viatorاإلنسان بأنه اإلنسان المسافر)

ال يمكةن ف ة  الةعا  مةن      و ي وجوم ومي  او يفكر جا مي  يفكر، والتاريخ، ي والةمان 
يةل بممتلةةف  والتأ و ليةه، يطةةر  سةدال اللغةةة   والةةنصي  والرمةة   وة العحمةةوسةق اللغةة   ون تو 
  ذا شئنا الاقة بكليتهي وأ ،انيهوج

يةةل  نةةا  والتأورنةةي  ةةن الييةةان انةةه ال يمكةةن مناقشةةة ممتلةةف القضةةايا المت ةةلة باللغةةة         
تشةةابك ا،  مةةا ال يمكةةن معالجةةة ممتلةةف     و  ةةا وذلةةك ن ةةرا لتن  ور فةةي اةةعا المقةةام،  وريكةة

ثه اأخيرة فةي  وبحوالقراءة، والكتابة والمطاب، و ناصر ن ريته في اللغة، الرتياط ا بالنص 
انجةاز الكةحم   والسر ي فيكفي الن ر  ل  سييل الم ال  ل   ناصر ن ريةة الةنص،    واالستعارة 
ة، متةةة  نعةةةرف مجةةة     حقةةةة الكةةةحم بالكتابةةة  وانجةةةاز المطةةةاب  ةةةأثر أ بةةةي،    و مطةةةاب، 

يةةل والتأ ومةةه للغةةة واج ت ةةا، لةةعلك سةةنعمل  لةة  تجليةةة مف والمشةةكح  التةةي يجةة   لينةةا م
 يليةي  وية التأوي العي  رسته الفلسفة اللغوذج اللغوج من النموصف ما  مكانية للمروب

فلسةةفة اللغةةة، ور، ي ةةت  بمسةةائل اللغةةة ول ريكةةوفةةي السةةتينا  مةةن القةةرن العشةةرين، بةةاا بةة
 علك وي، وذج ا اللغونموية ول الينيواسه مولك من خحل مشار ته في النقا  الي  ر ذ

ع، ميةة  بةةين  لةة  سةةييل الم ةةال فةةي      وضةة والتةةي خ ةة ا ل ةةعا الم   ةممتلفةةال فةةي الاراسةةا  
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اللغةةة  انةةت تحتةةل مرتيةةة الشةةرف فةةي الفلسةةفة،   " راسةةته: فلسةةفة اللغةةة، الةةعي اشةةرنا  ليةةه أن   
ي 23"لعالمه يرتكة  ل  اللغة التي تعير  ن اعا الف ة   ولفرط اإليمان بأن ف   اإلنسان لعاته 

ي يةةت أن  وضةةعية اللغةةة فةةي تةةاريخ الفلسةةفة، و ن اةةعا التأ يةةا ينفةةي  ةةل اأمكةةام المتعلقةةة ب 
 ال تاريم ا ااتمت باللغةي والفلسفة ط

خةارج   ون  ل  ما اة والعين ال ين ر ،يةواعة الاراسة، أن ار الفلسفة اللغ ما انتقا في 

أن تحيل  ل  شيء رخةر  "هيفة اللغة تتم ل في وأن واقه، واللغة، مد اا  ل   حقة اللغة بال
هيفت ةةا اأساسةةيةي اةةعة المسةةألة الضةةممة اةةي المسةةألة التةةي يمكةةن       وريةةر ذات ةةا، تلةةك اةةي   

  اللغة، قةا  وية في ماوأن انغح  الفلسفة اللغ وي 24"رجهالم والسنا أ ان:وضع ا تحت  نو
ميةل  ألة  أبحةاث األسةني    امسةتناا فةي ذلةك     ؛اةي الترميةة  ولة   وهيفت ةا اأ وأق   مةن اللغةة   

اةي  و ،تم ل الشكل اأ ل  لملكة  امنةة فةي الجةن  اليشةري    "بنفنست العي أ ا أن اللغة: 
مةن  واقةه بإشةارة،   وير الولقارة  لة  ت ة  اسه، اوملكة الترمية،  ل  أن نف   من اعا، بشكل 

) حقةة معنة ( بةين     وبالتةالي  قامةة  حقةة )تةاليل( أ    واقةه،  وث  ف   اإلشارة  ل  أن ا تم ل ال
أنةةه:  واةةو ،ل  ائمةةا اليرانةةة  ليةةهومةةا مةةاول ي مسةةتنتجا مةةن اةةعا القةة25"شةةيء رخةةر وشةةيء مةةا 

 نةااا  وجي، تعتير القارة الرمةية القارة العاتية اأ ير  نةا اإلنسةان،   ولوخارج النطا  اليي"
ي 26"اقةةةهور الور أن فلسةةفة اللغةةة تسةةةتطيه أن تت ةةاى لاراسةةة مرامةةي اللغةةةة التةةي ت ةة       ونت ةة 
اقةه،  لة    وال وفكةرة أن فلسةفة اللغةة تحلةل العحقةة بةين اللغةة         نر يةاافه  ة  و ليه، فإن ريكة و

ج مةن  وبةعلك يم ةل طريقةة جايةاة فةي المةر      وضةعيي  والوي والينية ويلي و ك  االتجاة التأ
 ية في الفلسفة المعاصرةيو ما شكلته تلك التيارا  اللغ ،يوالمنعطف اللغ

ضةةه  لةة  أنةةه ينةةاق  مشةةكلة اللغةةة بم ةةطلحا  ماي ةةة،  ور فةةي أ  ةةر مةةن مويني نةةا ريكةة
ال تعنةي القةارة   "األسةنية، محةا ا اللغةة بأن ةا:      و ما انت ت  لي ا نتائا  ل  اللغة الحةاي  أ و

                                                 

 ي4بول ريكور، فلسفة اللغة، م ار سي  ذ رة، ص  ي 23
 ي15الم ار  نفسه، ص  ي 24
 ي15الم ار نفسه، ص  ي 25
 ي15المرجه نفسه، ص  ي 26
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ال الكفةاءة المشةتر ة  لة  الةتكل ي بةل اةي تشةير  لة  الينيةة الماصةة للنسة             و ل  التحاث، 
ر ومةةةن خةةةحل المن ةةة  ويناقشةةةهبةةةعلك يسةةةتعيا االصةةةطح  اللسةةةاني،    وي 27"ي المةةةاصواللغةةة

ا  مة  ةةةةة رة مياتيةة ة وصةف ا صة  وب" ية ل  تعا تعامل اللغةة: واللساني المعاصر، منت يا  ل  أن اليني
 نةا اةعة النقطةة    وله  حقا   اخليةة فقةقي    ،ة بل صار  ن اما مكتفيا بعاتهةةةةنشتين تغيعير في

يةةةة وسةةعة للسةةانيا  اليني  وبعةةا مناقشةةةة م وي 28"صةةف ا خطابةةا  وهيفةةة اللغةةةة ب وبالضةةيق تمتفةةي   

أن اللغةة ال   واة و ،قفةه وس، ينت ي  ل   قرار مو  ليفي ستروجية  نا  لولوتطييقات ا االن ربو
يمكةةةن أن تسةةةتغني  ةةةن المرجةةةه، معتمةةةاا فةةةي ذلةةةك،  مةةةا أسةةةلفنا،  لةةة  ن ريةةةا  بنفنسةةةت  

  ل  ن رية  فريجه في المنط يو ،ن في اللسانيا وجا يسو

ي، وبنية خاصة بةه، ليسةت اةي بنيةة التحليةل الينية      " صف ا خطابا له:ور اللغة بويحا  ريك
 واشةا  وا، بةل بنيةة التحليةل التةأليفي، أي الت    لةة  ةن بعضة    وماا  المنف ةلة المعة وأي بنية ال

باال تمةةا   لةة  ن ريةةة   وي 29"امةةاةواإلسةةنا  فةةي الجملةةة ال وهيفتةةي التحايةةا  والتفا ةةل بةةين  

اللغةة  "ل أن وسةن انت ة   لة  القة    و لة  تحلةيح  سترا  وسيرل، وستين أوأفعال المطاب  نا 
اخليةةة مسةةتقلة  ةةن اسةةتعمال   لعحمةةة  وجةةوفةةح  مةةين تسةةتعملي)ييي(ي ال تكتسةة  اإلمالةةة  اّل

، فلةي   ومةن ثة   الجملة، تشكل معيارا يمكن االطمئنان  ليه  ن  اللة المطابقة مه المةارجي  
المعنةة ي فاإلمالةةة واقعةةة واإلمالةةة بمنف ةةل ال ةةلة  ةةن الجةةال السةةاب  بةةين الوجةةال المغةةةى 

 ي 30"استنا ا  ل  استعمال معينو ،م به الجملة في مقام معينو ل  المارج اي ما تق

باسة  الممارسةة المطابيةة فةي  طةار       و ة ويقترب اعا الطر  من الطر  الةعي تقةام بةه ف   
ي ضةمن  ور يتحةاث  ةن االسةتعمال اللغة    وأن ريك واو ،التشكيلة المطابية، مه فار  أساس

اللغةة  "اةي أن:  و ،يليةة ويل المحئ (، ليد ا  ل  خاصية خطيرة في التأوما يسميه ن رية )التأ

                                                 

ي، المر ةة ال قةافي   بةول ريكةور، ن ريةة التأويةل، المطةاب وفةائا المعنة ، ترجمةة: سةعيا الغةانم           ي 27
 ي25ص  ،2003لينان،  -العربي، بيرو  

 ي30الم ار نفسه، ص  ي 28
 ي37الم ار نفسه، ص  ي 29
 ي50الم ار نفسه، ص  ي 30
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ننةا  ولك وننةا نعةي  فةي العةال ،     ولكةن لك  و بعاتةهي بةل اةي ليسةت  المةاي      ليست  الما مسةتقح 
لةةه، واقةةف، فةةإن لةةاينا مةةا نق وننةةا نتجةةه بأنفسةةنا  ليةةة  لةة  اةةعة الم  ولكواقف في ةةا، ونتةةأثر بةةالم

 "ي  مةا يةالل  لة  اةعة النتيجةة بعيةارة أخةرى، قةائح:        31"خيرا  ننقل ا للغةولاينا تجارب و
و أن لةةاينا تجربةةة نريةةا نقل ةةا للغةةة، فةةإن اللغةةة ال تتجةةه نحةة   ولةةه، وال شةةيئا مةةا نقوأن انالةةك أ

مما الشك فيه، أن خطةر اةعة    وي 32"جا في المارجو علك  ل  ما يمعن  م الي، بل تحيل 

 مةا صةاره ايةارر     ،جي للغةة ولور االنطوجلي،  ن ا نتيجة تقل  قليا  ليا المن والنتيجة بين 
اعا ما يد ي  ل  وم، وجه العموية  ل  والفلسفة اللغ ما ا تماته وجه خاص، ورا امير بو

 يلي  وع التأوضو مالة بموصف ا استعماال وطر   حقة اللغة ب

 يلةة   نةاما مةةا ة بعحقتةةه بةةالرمة واأ ؛ر مةةرملتينويةةل  نةا ريكةة وم التأولقةا  ةةرف مف ةة 
 يةف   واجة  طرمةه اة   ولكةن السةدال ال  واالسةتعارة،  والمرملة ال انية  ناما ربطةه بالمجةاز   و

يةةلت فةةي تحليلةةه لمشةةكلة التعةةارض بةةين  ومةةه للتأومةةا مف ويةةلت ور فةةي  مليةةة التأوشةةرع ريكةة

 ةاة بم ابةة   وية، اقتر   ضافة مةا ثالة ،  مةا قلنةا، سةماة بةالرمة،       والتعاق  في الينيوالتةامن 
الممارسةةة العينيةةة مةةن أجةةل   وسةةق التأمةةل المجةةر   ومرملةةة تتوبعةةا ثالةة  مةةن أبعةةا  الةمةةان،   

يةا الةعي يم ةل    وم،  نا فرومعل والمعن ي ل عا اليعا ال ال  خلفية نجااا،  ما ااستمحص 
 مةةةا يجةةةا الرمةةةة مكانتةةةه فةةةي ا تياطيةةةة  ويين اللغوا ةةةي مةةةن القةةةانوى الحوالرمةةةة فةةةي المسةةةت

ية، أجةرى تمييةةا بةين    والتي تتغير  ل مرة تنط  في ا اللغةي ث   نه في مناقشته لليني ،العحما 
ذلةةك مةةن خةةحل مةةاخل يقةةارب الرمةيةةة مةةن       ويةةة،  والتفسةةير فةةي اليني  وة يليةة والف ةة  فةةي التأ 

ميةةةا للفلسةةةفة و ن االاتمةةةام ال" ل فةةةي اةةةعا السةةةيا :وصي يقةةةوى االسةةةتراتيجي للن ةةةوالمسةةةت
جةة للمعنة ، تكشةف  ةن     وي  ليةه مةن بنيةة مة    وبالرمةية يت ل بفكرة أن الرمةيةة، بمةا تنطة   

أن ةةا تفةةتح  وغ اأساسةةي للرمةيةةة اةة ومسةة  يتحةةاث بطرائةة   ةةاة، فال وجةةو ، الوجةةوالتيةةاس ال
يةةل وتأ ويليةةة المن جيةةة اةةواةةعا يعنةةي أن م مةةة التأوي 33" وجةةوتعةةا  المعنةة   لةة  التيةةاس ال 

                                                 

 ي50الم ار نفسه، ص  ي 31
 ي51الم ار نفسه، ص  ي 32

33. Paul Ricoeur, Le conflit des interprétations, op-cit., p. 32. 
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جي ث   ال المقا  ن اعا التعريف، بسي  أن  ةل  والرمة، أي العيارا  ذا  المعن  المة 
 لةة  و ،مةةن النةةةاعع ويةةد ي  ائمةةا  لةة  نةة  وأن الرمةةة يطةةر   ائمةةا أورمةةة يطةةر  فةةي سةةياقه،  

لكةن ررة  ذلةك    وي يح ونةةاع التةأ   ان  تابه:وما لم ه في  ن واو ،يح والمنافسة بين التأ
 ل  ا خةر، أن الرمةة   والمرملة، تتمية بانفتام ا  ل  العال   ةيلية المن جية في اعوفان التأ

إنه بقةار مةا   في ن رة، فوأنه اثيت أن المطابا  في ما ذات ا أفعالي ويطر  فكرة المرجه، 

اةعة الرمةيةة السةر     واء، تغةا واني ةا التعييريةة  لة  السة    وجون اللغةة  وتتأصل الرمةيةة فةي مضةم   
يمكن تفسيرة من مي   حقتةه بالمعةاني الرمةيةة    والعي يكمن في ال راء الااللي للمطاب، 

ا  ن ةا  لة  أايةة للكةحم، أن ة     و ن اللغةة تفكةر،   "المتعا ةي من انا خلص  ل  نتيجةة مد ااةا:   
 ي34"ترتيق بحاثوتنت    ائما في بنية، 

مةاذا نعنةي انةا باالنفتةا ت     "مة االنفتةا  قةائح:   وى الرمة  ل  أطرور في مستوياافه ريك
لسةةنية، أي سةةمة اللغةةة  أريةةر ولسةةنية أيةةل سةةمة  وجةةا للتأويلي، تونعنةةي أن فةةي  ةةل مقةةل تةةأ   

 ن  بالضةيق انةا:  يح  ف ةي تكمةن   وصةية التةأ  واةعا مةا يشةكل خ    وسمة التجربة المعاشة، و
بنةاء  وي  35"ا  ممتلفةة وتتحققان  ير قنة  ؛   ل  اللغةوجوقيضة الو ، وجوقيضة اللغة  ل  ال

اةعا مةا يطلة     وضةا  ةن انكفائ ةا  لة  ذات ةاي      و  ،ا خةر  وم الرمةية بتفجير اللغة نحو ليه، تق
لفلسةةفي  ن االاتمةةام اوالكشةةف،  واإلبةةحغ اةةواإلبةةحغ،  و ليةةه االنفتةةا ي  ن اةةعا التفجيةةر اةة  

ض و،  ةةةن رمةةةو أن ةةةا تكشةةةف،  يةةةر بنيةةةة ثنائيةةةة المعنةةة اةةةوامةةةا ولسةةةي  "بالرمةيةةةة راجةةةه: 
  الرمةيةةة اةةي فةةتح  وجةةوأن  لةةة وجةةه ممتلفةةةي ونةةة، أي أن الةةعا  تعيةةر  ةةن نفسةة ا بأ  والكين

ذلةةةك أن وص، ويةةةل الن ةةة وتأ ويةةةل اةةة وأن التأوي 36"ض الةةةعا وتعةةةا  المعنةةة   لةةة  رمةةة   
ص، ويل الن ة وص، لتأو  فن مم وجورة والمتعا ، يطر  ضرالف   والقراءا  المتعا ة 

ذلةةك  يةةر و المطةةاب،وار وى الحةةويةةل الةةنص  لةة  مسةةتويةةل يتعةةاى فةةي ن ةةرة، تأولكةةن التأو

                                                 

34. Ibid., p.141. 
ريكور،  شكالية ثنائيةة المعنة ، ترجمةة: فريةال جيةوري رةةول، فةي: ال رمينيوطيقةا والتأويةل،           بول ي35

 ي140، ص 1993 ار قرطية للطيا ة و النشر، 

 ي141المرجه نفسه، ص  ي 36



 الةواوي بغورة                                  84

ومةن  ص  ةن مدلفي ةا،   ويةل، ينشةأ مةن اسةتقحل الن ة     ومما الشك فيةه أن التأ و فعل المحا ثةي
معنة  العمةل،   وبا  في الف  ، أن النص ي ةيح مسةتقح  ةن ق ةا المدلةف،      ويطر  صع ث 
يةةةل معةةارض للتفسةةةير،  وجية، فةةإن التأ ولومةةن الناميةةةة المعرفيةةة االبسةةةتم  والقةةار  اأصةةةليي  و
م ويةل بمف ة  ويليةة، لةعلك يةرتيق التأ   وع منةع نشةأة التأ  وضة ول اةعا الم واسه موانالك جال و

منااضةةةة للميا ةةةاة، ولةةةة للتملةةةك ويةةةل محاوالتأن وبفكةةةرة الميا ةةةاة، بحيةةة  يكةةةواالمةةةتح  

ن ويكة ومةة فةي الةنص،    وصةف ا انجةازا لكمكانيةا  الاالليةة المفت    ويتحق  في فعل القةراءة ب و
 ي 37"ما قاله  ن العال  والمرجه،  ومر ة المعن  نح"الف    يارة  ن: 

رة ويةةل المحئةةة  الةةةعي مةةا ة مةةةن ميةةة     ويةةةل الجايةةةا بالتأور اةةعا التأ ويسةةمي ريكةةة 
يل مقارنةة  وم التأويح  السابقة، معتقاا أنه اماث انقحبا في مف والمقارنة مه أشكال التأبو

يلي من ةيا  لة  قةارة المسةتمه     وذلك أنه  ذا  ان التر ية في التةراث التةأ  ويلية، وبتراث التأ
الكات ، فإنه من ا ن ف ا اا ومية للمتكل  والقار   ل  أن  ينقل نفسه  اخل الحياة الرو

تغييةةر فةةي مر ةةة  ومةةن ثةة لةةه، وسةيت  التر يةةة  لةة  تتيةةه  ينامكيةةة العمةةل فةةي مر تةةه  مةةا يق 
ة القةةار   لةة  العةةال   يةةر  ائةةر) ونحةة، يليةةة )مةةن ذا  الكاتةة   لةة  ذا  القةةار (والةاائرة التأ 
ن ولنس  ن ا  ةل خطةاب ت يتةه الكتابةةي تيعةا ل ةعا التعريةف يكة        " له:وما  النص بقو النص(ي

ن الةنص خطابةا  ذا  لمنةا أن    ولكن ما معن  أن يك وي 38"ة مدسسا للنص نفسهالت ييت بالكتاب
بةةةين الةةةنص  والكةةةحم، أومةةةا العحقةةةة بةةةين الكتابةةةة  وقةةةات والمطةةةاب فةةةي جةئةةةه اأساسةةةي منط 

ر اةعة اأسةئلة ضةمن سةيا      وصةفه  حمةات ينةاق  ريكة    والمطةاب ب وبين الةنص   والكحم، أو
جية للكةةحم  لةة  ولوسةةيوسوجية ولوأسةةيقية سةةيكيقةةر بةةأن انالةةك وسةةير، ومةةا   ي سوأطر

ر الكتابةة المتةأخر قةا    ول أن ه ة وأال يمكةن القة   وأن السدال العي يطر  نفسةه اة   الكتابة،  اّل
ل: واعا السةدال بةالق   نقا  خطاباتنا ذات ات يجي   وال جعريا في  حقتنا بمنطوماث تحأ
عل الكحم ذاته، أي أنه يحةاث   ن اعا الت ييت العي تمارسه الكتابة، يحاث ليحل محل ف"

                                                 

بول ريكور، من النص  ل  الفعل، ترجمة محما برا ة و مسان بورقيةة، الناشةر،  ةين للاراسةا       ي 37
 ي198،ص 2001جتما ية، واليحوث اإلنسانية واال

 ي105الم ار نفسه، ص  ي 38
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تطةر  اةعة الفكةرة، سةداال رخةر       ي39"في اللح ةة التةي  ةان بإمكةان الكةحم أن يحةاث في ةا       
ضةعية  وما  حقة القراءة بالكتابةت  ذا  انت الكتابة تستا ي القراءة، فإن القار  يأخع  واو

ب ال والمكتةةةأن القةةةار  فةةةي مالةةةة الةةةنص   ،  اّلوضةةةعية المنطةةةوالكتابةةةة تأخةةةع ور، والمحةةةا
 لة  اةعا اأسةاس، فةإن القةار  ي ةل رائيةا         والكاتة  ال يجية   ةن أسةئلة القةار ي      ويسأل، 

  ن فعل الكتابة،  ما أن الكات  ي ل رائيا  ن فعل القراءةي

المتشةابك  ويلي المتعةا   وأن ما يعنينا من اةعا النقةا  الفلسةفي التةأ     ومما الشك فيه ا و
بماصة  حقة الكتابة بالعال ، فإذا  ان استقحل النص من الةاائرة  والنتائا المترتية  نه،   وا

العحقةة  والعةال ،  وية يمل  انقحبا مقيقيا يم   ل من العحقا  التي تةربق بةين اللغةة    والشف
ذا  القةار ، فةإن اةعا يعنةي أن     وأي ذا  المدلةف   ،ا  المعنيةة والتي تةربق اللغةة بكةل الةع    

اإلمالةةة  لةة    واالسةةنا ية أ وهيفةةة اإلماليةةة أ ولكتابةةة، اةةي ال من ةةا اوهيفةةة اأساسةةية للغةةة،  وال
 يليةي ومن الاائرة التأوج من  ائرة اللغة، وبالتالي المروالعال ، 

يةةة والفلسةةفية فةةي الةةاائرة اللغوجيةةة ولواالنطومانسةةية ويليةةة الروالحةة ، فإنةةه لةة  تقةةه التأ و
بح ةت فةي المنطة     و  الةنص،  ي  علك،  ناما انغلقت  لوقعت فيه الينيوالمغلقة فقق، بل 

ن أن ت ةةت  بةأن  ةل ت ييةت للةةنص يمةر  يةر اإلمالةة  لةة        ومةن    ،المحاية  للةنص  والةااخلي  
أن تكشةف   ومةا ي ة  فلسةفة اللغةة اة     أن ويلية المن جية  ثيةا  ذلةكي   ول التأو ما تحا ،العال 
إلنسةةان اسةةطة بةةين اوسةةائق ال حثةةة الكيةةرى التةةي ال تجعةةل مةةن اللغةةة اةةافا لعاتةةه، بةةل   و ةةن ال

 ن  مةةاى الم ةةام التةةي يجةة   لةة       وبةةين ذاتةةهي  وبينةةه واإلنسةةان، وبةةين اإلنسةةان  والعةةال ، و
صةةا أن تعتنةةةي ب ةةا، اةةي الحفةةةاا  لةة  االسةةةتمااما      وفلسةةةفة اللغةةة خ  ومةةا،  والفلسةةفة  م 

 ،  ةةا بةةين لغةةة العلةة  و  فةةي تنوالمسةةافة بةةين اةةعة االسةةتمااما  التةةي تتةةرا  والمتعةةا ة للغةةة، 
أن الملمةةح اأساسةةي للغةةة  و انت ةةاء باللغةةة الشةةعريةي و ،اللغةةة العا يةةة و ،السياسةةيةرا باللغةةة ومةةر

مةا يعةا    واة وامةاة يقابل ةا أ  ةر مةن معنة ،      وأن الكلمة الوالمعن ، ويكمن في تعا  الااللة 
يسةمح للمةرء أن يتح ة     وقت ذاته م ةارا إلثةراء اللغةة،    ولكن في الوء الف  ، وم ارا لس
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م بةةاختةال اةةعة التعا يةةة، وامةةاة،  كةة  اللغةةة العلميةةة التةةي تقةة ومةةة بالمعةةاني المرتيطةةة بكل
 اءي وي  ل  السوالينيوضعي وع الور  ل  المشروبعلك ير  ريكو

يليةةةة  نةةةاما و لةةة  الةةةرر  مةةةن انت ةةةارة  لةةة  تعةةةا  المعنةةة ،  ال أنةةةه انتقةةةا الفلسةةةفة التأ و
أن اللغةةة  و مةةا لة  السةةلطة،  يمانةا من ةةا أن  ةل شةةيء يجةري   وتجاالةت  حقةا  اللغةةة بالفعةل    

ا عفةةي اةة  ور يةةوبو و ةةو ن بطريقةةة مغةةايرة، بأبحةةاث ف  ومةةا يقربةةه،   واةة وأصةةل ال أصةةل لةةهي   

 يعا  تابهوالفلسفة السياسيةي والسلطة وجية ولوبماصة في مناقشته لمسائل اأيايوالمجال، 
تجسةياا  والعةال ،  ويةل  ويل  ل   ائةرة التأ واالنتقال من  ائرة التأو ،زوا التجاع، م اال ل العا ل

 يلية المن جيةيولما   اة بالتأ

فةي   ر:ول ريكة واكةعا رأى بة  و"ل: وفلسةفة اللغةة، بةالق    صف نفسةه فةي ن ايةة بح ةه:    ولقا 
، فةي  1969،يلول التأوث مويح ، بحونةاع التأ: و، 1965،ياول فرويل، بح  موالتأ

ي لةةنص مةةا والتحليةةل الينيةة لةة   اللةةة الجملةةة، القريةة  مةةن ن ريةةة أفعةةال الكةةحم، التنقةةل بةةين  
تملةةك المعنةة  مةةن قيةةل الفا ةةل، تملكةةا يةيةةا ف مةةه لعاتةةه مةةين يف ةة  اإلشةةارا        ويلةةه، وتأو
سةطه  ةل اإلجةراءا     وتتورخةر فعةل مةن أفعةال الف ة ،       مةن ثة    واة و ة في الكتابة، وضوالم
 نةةااا ال يتعةةارض التفسةةير مةةه   وفةةي التحليةةل المنطقةةي،  وي و ية فةةي التحليةةل الينيةة وضةةوالم
أخيةرا ال  و ية التي ت ية  تملةك المعنة ،    وضوسائق المول  أن ي يح مجمل الوف  ،  نه أال

يلية المن جية  لة   واعا ما سماة بفتح التأوي  40"يمكن ف ل اعا التملك  ن العمل النقاي
السياسةي لكةل   ور االجتمةا ي  والةا ور الم الح في المعرفةة،  و وجي، ولوجي ة النقا اأياي

ل فةي  والةاخ وي، وج من المنعطف اللغة ومكنه اعا االنفتا ، من المرلقا و حمةي وخطاب 
سمح له فةي تقةايرنا، مةن    و ،ا تراف والعال بما اوالعا رة وية وال وتحليل مسائل التاريخ 

 لية سر يةيوتأسي  تاا
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  النص الديين ورهانات املعنى السياسي

 وجيه قانصود. 

يكتسب العنف الديني شهرته  ذه ا اايهبف ل عه  شهب هاهردا السهببي العتلالهي ،ا  ه شالي           
،المنظقشهي   1،التجتلهي النوقيهي  الاهت   شن شمبر بت عنف غالت شسهوقةي  هتمالهب لب هتنب ذب  له      

ال قرالي. فتجد أن الجمبعبت العن الي ال هكت ي لتهدا،  النوهقا الدينالهي لوهال ترب ال هبف  له        
هقدف ا تدالالت ،ا تنوبطبت هدعم أعمبلرب شستقببة شن فق  الن هالمالي ،الن القالم الجقزيهي  

ؤ سههي الدينالههي ،غالههتذم. ،ذههق أشههت ال يبههتا أهوههب  الههدين ا  هه شي فبسههب  لهه  يبههتا الم   
أن هكههقن شتيعالههي المقةههف ،ال رههم الههدينالالن  ،أن     فههي التههي حجبههر عوههت التههبري     ال قرالههي

 شع المت التات ،اازشبت المت بقي. ب،ثقبفال بايتمبعال بهضمن  ل  بد لعالد هكال 

شاهههبذد العنهههف اارالهههتة أرلكهههر عمهههقف المسهههدمالن  الههه ين  هههبن الهههدين لنظهههتذم شنوهههع   
عد  فع  ال الت. أشب غالت المسدم  فقد بت ر شظبذت العنهف   اب،شب   ، افع هسبشح  أر ق

"الهديني" لدارده  هسههبوالت ،شهكقض  لعضهرب لبسههن حالهي ،لعضهرب ا رههت لهد،اعي هبههتي          

هطهب  طوالعههي الههدين ا  هه شي ح سه  ،ةدرههه  عدهه  التعههبي  شهع االحتمههب،ات الدينالههي اارههت      
 تطدوبهرب القالمالي الجديدة.،عد  التأةدم شع البداثي ،شت التاهرب االيتمبعالي ،ش

                                                 

 -  في الجبشعي الدونبحاليأ تبذ ال دس ي. 

ال حقود لبلتجتلهي النوقيهي ذنهب االرتوهبرات ال اهالهي لدنوهي "ا" ، شهتاةبه  الوبطنالهي فهي هدقاله  الهقبي ،اهوهبل               1

لبل الب  ل  حقود لرب التبقق التبري ي لدت بلي ا   شالي  ،همظرتاهرب شتعهد ة االعهب  فهي أ مهت شهن شجهب  بالهبهي        

 مبعالي ،السدطي ،ع ةبت الققة.   ، حسبحي  ،ربصي في شجب  القالم ،التاتيع ،الع ةبت االيت
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يديههد الجمبعههبت ااصههقلالي المعبصههتة  أحرههب أحتجههر رطبلههب   الب ههالب  يقطههع لبلكبشهه  شههع     
شنطههق المؤ سههي ال قرالههي التقدالديههي  التههي هقههقف فههي لنبذههب ال قرالههي عدهه  التكالههف شههع القاةههع             

بعهدة  السالب ي ،هجنب شقايرت   ،فق ةبعدة "الاتعالبت لد قال  ،العتفالبت لدسدطبن"  ،ذهي ة 
،ضعر  بش  السالب ة لتوتف السدطبن  ،رقلت  ص بالي شؤ،ن المجتمهع ،النهبو ،الهدين     
،عَتفر ال قال  لبلمقبل   شؤ سي شهن شؤ سهبت المجتمهع  همدهط فقهإ بهق  لهدا، الهتأ  فهي          

ةضهههبيب الاهههأن العهههبف  شطبلوهههي ،اةتتابهههب  ،بتههه  ابتجبيهههب   شهههن  ،ن أن يكهههقن لرهههب صههه بالي     
 لتاتيع  أ، بت  حق  أ  فع  يودر عن السدطي السالدة.التوتف  أ، بق ااشت ،ا

شبب،لي ا   شالالن  عب ة الدين  ل   ائتة المجب  السالب هي العهبف  يعنهي  عهب ة هعتيهف      
أ ههبو  ينههي صههتف. أ  ةدههب المعههت،ف ،السههبئد  ،االحقهه   عدهه     لدد،لههي ،السههدطي  عدهه

اابكبف السدطبحالي ،ا  ا  السدطبحالي   ،هقديم فرم يديد لدنص الهديني ح سه  لاعهب ة زيه      
 ارهه  المجههب  العههبف  ،ا ههتعب ة شتيعالتهه  فههي السالب ههي ،الد،لههي ،السههدطي. أ   سههت التقدالههد         

،المجهب  السالب هي  ،التأ هالع  عهب ة الهدش       القديم في ال و  العمدي لالن المجب  الهديني  
 .لالنرمب  لارضب  المجب  السالب ي  ش ،ات شن ربري 

،ةههد هوههدت المؤ سههبت الدينالههي التقدالديههي لدههت  عدهه  شنطههق البت ههبت ااصههقلالي التههي    
أر ت هسقغ  ةبشي البد،  ،في شقدشرب القت . فكبحر الت ،  هتقز  عده  شنطقهالنأ أ،لرمهب    

طوالهههق البكههم  ا  القهههق  لههأن  ةبشهههي البههد،  شنبوهههتة لههقلي ااشهههت أ،     شنطههق الك بيهههي فههي ه  
البههب م الاههتعي. ثبحالرمههب شبههقر فرههم الههنص  لههالتاز النوههقا الدينالههي الدالههي عدهه  السههدم            
،التسههبشح ،العههال  لسهه ف  ،هأ الههد ه ههقق ، ههالب ة ذهه ا النوههقا عدهه  النوههقا الدينالههي           

 قلالالن في فرم النص.اارت  الدالي عد  العنف  أ  التت الب عد  رطأ ااص

المنطقبن الم  قران يققشهبن عده  فكهتة ،ابهدة ذهي فكهتة عهدف الك بيهي ،ااذدالهيأ  شهب           
في هطوالق البكم الاتعي أ، فهي فرمه . ،ذهي فكهتة هبيهدحب لعهدا  عهن فرهم بقالقهي الماهكدي            
ان أ ب ههرب يعههق   لهه  الوههتا  عدهه  السههالب ة الدينالههي العدالههب  أ  صههتا  ااطههتاف عدهه  أذدالههي   

الههق اابكههبف ،  بيههي فرههم الههنص الههديني  شههب يضههعنب أشههبف  ههجب  شاههت،عالي ربصههي شقبلهه    هطو
 حهه  . رههت   ،فرههم رههبا شقبلهه  فرههم  رههت  ، ههدطي شقبلهه   ههدطي يبئالههي أرههت     أشاههت،عالي 
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شنطق يعكع صتا  القق  ،المقاةع ،التالهبرات المتضهبرلي  اره  المجهب  ا  ه شي  باله        
هدوالس  لوهقو العهبف ،الاهبش  ،الضهت،ر   رغهم      همال     يري  ل  ه دالب شنطقرب ال با ،

أن شضمقن ذ ا المنطهق يبئهي ،شؤةهر ،عتضهي أبالبحهب.  شهب يجعه   هدقض ال دوهي ال يقتوهت           
عدهه  صههتا  القههق  عدهه  السههدطي  ،هنههبفع المهه اذب عدهه  السههالب ة الدينالههي  لهه  ذههق  ههدقض        

هرب العقدالهي  ببضت في لنالي الت كالت ح س   ال   ال يؤ ع عمهقف فكهتة يبئالهي شهب عده  ضهت،ر      

أ، احسجبشرب شن  قحالي البقبئق  ل  عد  أ هبو ا هتوعب  لهبةي اافكهبر ،ه دالورهب عدالرهب.  ،ذهق        
 بو أشبف هقلد ال كت ال دس ي في المجب  ا   شي  ال   ينهب   له     دقض  بن العقوي اا

ه بههص صهه بالي ال كههتة ،فههق شههداذب الههداردي ،شنطقرههب الهه اهي ،اشتههدا ذب الكدههي  ال ،فههق      
 ي ربريالي عنرب  شن ةقة ةرت أ، فتض شعتقد  يني ربا. دط

الك بيي ،ااذدالهي فهي شقايرهي العنهف الهديني ةهد هبه ن شعضهدي يبئالهي أ،  حالهي             شقبرلتب
ي عههن الجمبعههبت  يههب ال هبهه ن أصهه  الماههكدي. أ  ةههد يسههبعدحب حههب  ااذدالههي ،الك ب     مههلكنر

 ي سههت لنههب  ههوب عههق ة الدينالههي التههي همههبرو العنههف لاههك  عاههقائي ،شكمههف  لكههن ذلههط ال 
التذبحهههبت العن الهههي لدهههنص الهههديني  ،السهههت ،را، ا تسهههبلرب يبذلالهههي هعو هههي ،هجنالهههد عبلالهههي لهههد   
شتيبي  والتة شن النبو. ،ال يسبعدحب أيضب  عد  ب  ي ،ر الماهكدي التهي هب هت عمالقهب  فهي      

بشي  ار  لن  الت كالت ،القعي الديني  ،همبرو فعبلالي  بشدي في النظم المقبفالي  ،شات،عالي ه
 المؤ سبت الدينالي  ،هأثالتا  ال بد ل  في الق إ االيتمبعي.

  تعبحي القق  العن الي لبلنص الديني لتسقيغ ،شتعني يتائمرب شن يرهي  ،اهرهبف الهوع     
ا رههت الههنص الههديني لأحهه  شقلههد لدعنههف ،شبههتض عدالهه  شههن يرههي أرههت   يعهه  ةضههالي فرههم      

ي أ، شعتفالي. فبلطتفبن رغهم هنهبة  شقة رمهب    النص الديني شسألي أيديقلقيالي  ال ةضالي عدمال
يتسبلمبن شعب  عد  أن شعبحي النص الديني  بشني فاله   ،أن المتدقهالن لدهنص ،القهبرئالن  أفهتا ا       

هدقههي شعبحالهه  ،ا حوههبت  لهه  ش بذالمهه     ال يمدكههقن  اّل،يمبعههبت  ،لبكههم شوههدرا ال الوههي   
 لاي   ،هوجال .

 ب   لهالن القهبرو ،الهنص الهديني  له  ذهق      وه تشالدين لبسب الطهتفالن  لهالع بقه  ه بعه      
  الهه   يممهه  ال شبههد،  الكبشهه  شههن  شههن يرههيظههبف ع ةههي غالههت شتكبف ههي لههالن الههنص الههديني  ح
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  أرههت  شهن يرههي ،صههببب البهق البوههت  فههي ااشهت ،ا شهه ،  ،المتدقههي     يمالهع الجرههبت 
التدقهههي ،اارههه    ،ال يمدهههط  اّل  الههه   ذهههق  هههبئن شببصهههت لبلمبد، يهههي شهههن  ههه  الجرهههبت   

فهبلقبي الموقثقهق لهبلنص الهديني  ال يضهع ح سه        ،ا حوبت التهبف شهن يرهي أرهت .      ،االحوالب 
في هوتفنب  ،ال يتتض لنب ال البر في أن حقود  أ، حتفضه   لبكهم أن المطدهق ،الكبشه  المممه       
لههبلقبي ر يههف البههتم ،القايهههب  ،المبههد،  المممهه  لهههبلمتدقي ر يههف الههنقص ،ال هههقا،.        

لاش ، ااعده  اله   ذهق الهنص الهديني عده  اا حه  اله   ذهق           هكقن  اّل،الع ةي الققيمي ال 
  نب ،،عالنب المبد، .ا  ر

ذ ا ااشت يدفعنب  ل  ضت،رة النظت في عمدالي هدقي النص الهديني  ، ال الهي هقلالهد الهنص     
أحهه  ال  الههديني لمعههبن شبههد ة  ،ن شعههبنف أرههت . فرههق ،عدهه  الههتغم شههن شتيعالتهه  ا شههتة   الّ  

 مهب  الهي هقلالهد الداللهي ، حتهبا المعن .      ،ذنبلط فعبلالبت أرت  ببضهتة فهي عمد  ينطق لقبدا
أن شتدقي النص لالع  بئنب   دوالب  يتدق  المعبحي لوهمر ،بالهب  ههبشالن  ،لهالع شجهت  صه بي       

 مههب أن الههنص الههديني  لعههد ذذههب     .لالضههب، ي ههإ عدالرههب الههنص الههديني شههب يبمدهه  شههن شعههبن     
أ،  ش ، شهب    يمدط لقبدا بتيي ا  ال، لمب يتيد ةقل الت ق  المودغ أ، المؤ ع اا،   ال 

يتيد هعمالمه  أ،  ع حه   له  ذهق لببيهي  له  يرهي ربريالهي ه هتا ذه ا المعنه  شنه   ،هت هم              
 ،يري  اللي ا يي أ، السقرة أ، شقود القت ن الكدي فال .

فهي   ل  يمكن القق  أن المعهبحي التهي يسهتنوطرب القهبرو شهن الهنص الهديني ال هنقيهد  الّ        
حربيههي عمدالههي القههبرو ،لههالع ةودرههب. ان ذهه ا المعههبحي ذههي ثمههتة الت ةههي ،الت بعهه  لههالن الههنص   
الههههديني ،المتدقههههي  ،المعههههبحي التههههي حنسههههورب لدههههنص أ، حههههدعي أحنههههب ا تاهههه نبذب فههههي الههههنص      
،أرتينبذب شن ر بئرب  أ، رفعنب المقاحع ال بريالي التي هبق   ،ن لقح النص لرب  لهم هكهن   

   ذ  ن ،يق ذهب لعهد   ،هبققرهب هبقهق شسهتجد      2و  عمدالي القهتا،ة ،ال رهم  شقيق ة أص   ة

                                                 

حعم ةد هكقن ذ ا المعبحي شبتمدي ،شمكني ضمن يمدي شعبنف أرت  شبتمدي ،شمكني  ،ال شتنبذالي   ربصي   2

،أن ذ ا المعبحي ذي شن طوالعهي هت الوالهي  أ  حبهجهي عهن هت الهب ،ضهم يمدهي عوهبرات ،يمه  لعضهرب  له  لعه               

تسدس   ،التتبلع التاذن لدنص الديني.  ،لمب  بن التت الهب لهالن ا يهبت ال    ،لالع شجت  ةتا،ة شتسدسدي لدنص هوعب  لد

شتنباف فان المعبحي المبتمدي النبهجي شن ذ ا التت الب ال شتنبذالي ايضهب .  ذه ا يعنهي أن المعنه  ال يقلهد  اّل  ثهت عمدالهي        
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،شوبههد   يوههدأ لههبلظرقر التههدريجي ،الجههدلي شههع لدايههي  هه  عمدالههي ابتكههبض لاههت  لههبلنص   
  الديني  ،يت   صالبغت  النربئالي ،شضمقح  اارالت بالن هنتري هدهط العمدالهي.  فرنبلهط بهد،    

بلنص  ،ذهق بههد،  ال ينترهي ،ال يتقةههف   ،هبقهق لمعنهه  رهبا  ثههت  ه  عمدالههي ابتكهبض لهه    
فمهع  ديني شسهتمت ال ينترهي ،ال يتقةهف.    طبلمهب أن التقاصه  الواهت  شهع الهنص اله        ،ال يتكتر

 أفق  اللي يديهد.  ض   عمدالي فرم يديدة ذنبلط شعن  يديد  ،شع    ةتا،ة يديدة ذنب

يمدههي  حعههم ةههد يبمهه  القههبرو  عنههدشب يقوهه   لهه  الههنص  شقتههتح شعنهه  فههي ذذنهه  شههن ضههمن     
 شقتتببت  ال هت   فعدالي أ، أريبالي  ال لعد ا تمب  عمدالي القتا،ة ،الوب   ار  النص.

ةد يقب  لأن هكتر المعن  ح س  في أ مت شن عمدالي ه سهالت ،عوهت أ مهت شهن ش سهت    لاله        
،شن لقازشه  ال اهالهي التهي ههد،ر       أن شعن  النص الديني ذق شدط لر ا النص ، بشن فال  د ع

عهههدشب   شرمهههب هعهههد ت القهههتا،ات ،هعبةهههب القهههتا،. فهههبل رم ،القهههتا،ة ، ال ترمهههب شعههه  ،يهههق ا  ،
 الكاف عن ذ ا المعن  ، رتاي  شن ر بئ .

 ن هكتار المعن  ال ي تض  النص ح س   ل  ه تض  الوال ي االيتمبعالي التهي هعتمهد   حقق   
،أ هبلالب     اللي ربصي لدنص الديني  ،هعمد  ل  هعمالم  ،هت ال   عوهت شؤ سهبهرب التتلقيهي   

،هقنالهههبت المتاةوهههي ،العقهههب  لهههديرب. فقهههتا،ة الهههنص عمقشهههب  ذهههي ةهههتا،ة     التتذالهههب،التتغالهههب 
بت  لق  بن القبرو ال   يقتأ النص يمهبرو القهتا،ة لقبهدا      يمبعالي  ،شمبر ي ايتمبعالي

فقبهدة المعهبحي ،الداللهي التهي حجهدذب فهي الهنص لالسهر حبلعهي شهن الهنص              ار  غتفي ش دقي.
يتمبعالههي ِفَتض ههر عدهه  الههنص ،القههبرو شعههب   هسههوور    اعههي شههن أ ههوب  ،شههت،    ح سهه   لهه  حبل 

 ،،بدة في شسبر ا تنتبا المعن .  لبوق  هطبلق في عمدي التدقي

ل لط فان المعن  ال   يتكهتر لب هتمتار بهق   اللهي  يهي شعالنهي  اره  شه ذب رهبا           
لنوههرم الههديني حجههدا ال يتكههتر  ارهه  فضههب، شهه ذوي  رههت  ،المعنهه  الهه   يههتاا أهوههب   يههن   

                                                                                                                                

دنص الديني ذي أ،ي  ا  هتاا  التت الب ا را   ،البت ال   يمبر   القبرو ،الم ست.  ذا  بحر الداللي الد ظالي ل

الهه   يمبر هه  الههنص عدهه  القههبرو  فههان التت الههب البههت لههالن ا يههبت الهه   يمبر هه  القههبرو عدهه  الههنص ذههق شجههب      

 البتيي ا حسبحالي في هدقي النص ،هأ،يد .
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ال ههههبا ال يتقلههههد لههههد  أشهههه با  رههههتين ال ينتمههههقن  لهههه  ذهههه ا الههههدين  ،اابب ههههالع          
 ب ،االرت يبت الت،بالي التي يقلدذب ذ ا النص ال با لد  الجمبعي ال بصي حجد أش بص
 رتين شن ربرا ذ ا الجمبعي يتدققحه  لوهت، ة عقدالهي ،ال شوهبالة شهعقريي.  ه  ذلهط يؤ هد         

ال هبا  ان ذه ا المعنه  لوسهبطي غالهت شقيهق  ،يهق ا  ر الهب  ، بشنهب            أن النص ال يمدي شعنبا
ةو  عمدالي القتا،ة  ل  يتاك  ههدريجالب  أثنهب، عمدالهي القهتا،ة  ،هكتمه  بقالقته  التوهقريي شهع         

حربيي فع  التدقي ،ا تمهب  عمدالهي ال رهم  ،التهي يسهرم فالرهب الهنص ،القهبرو شعهب  ،فهق شهت،             
ص ،القههبرو لاههك  شسههتق  عههن ا رههت  ،ال يمدالهه  أ     هدههق ربصههي.  فهه  ينتجهه   هه  شههن الههن   

طتف عد  ا رت لنبهق ا رغهبف  له  ذهق ثمهتة شسهبر شهن ا شه ، ،ا شه ، المضهب  لكه  شهن             
المقايرههي عدهه   الطههتفالن ضههد ا رههت  المقب،شههي ،المقب،شههي المضههب ة لالنرمههب   لهه  أن هسههتقت       

التي يمبر رب    طتف عد  أ، هقازن ،ا تقتار لالن ةقة الدفع ،الج    هسقيي شعن  شعالن
 ا رت.

  شنب لأن شعن  النص حتبا    عمدالي ابتكبض ش والي أ، يمبعالهي لدهنص  ال يسهتدبف    
لبكهم ةبلدالهي     شتنبةضهي ،شتضهبرلي أ، شعهبنف عاهقائالي    القق  لأن النص شعهتض لهال ال، لمعهبن    

ن فبلنص لالع شسؤ،ال عهن أ  هنهبة  أ، هعهبرض يبوه   له  ذهق أثهت شه        . النص لك  شعن 
 ثبر التنهق  الواهت  ،التوهبين المبتمه  ،الممكهن لهالن المتدقهالن لدهنص  النهبه  عهن ارهت ف            

كهن بوهتذب   لال ترم ،احتمب،اهرم ،شالقلرم الا والي   ل  شب ذنبلط شهن المت الهتات التهي ال يم   
 مب أن عاقائالي المعن  هكقن شبتمدي أيضهب   ذا  بحهر ضهقالإ    لالن ااش با ،الجمبعبت.

له  شهن هقالهع      أ   ن العاقائالي لالسهر شهن هقالهع الهنص    الت كالت عاقائالي. م النص ،ةقاعد فر
مههباا عاههقائي شتقدههب  فههت   أ، يمهههبعي  ال     لعمدالههي التدقههي ح سههرب   ذا  بحههر شبكقشههي      

 هبكم  ةبعدة أ،  لالي شنضوطي.

ذ ا يعني أن ،بدة المعن  أ، هكتارا في عمدالبت القهتا،ة  شمدرهب شمه  هعهبرض المعهبحي      
 له    بعبشه  ص ،ابد  حبلعي شن شت،  ربرا النص  ه تض ،يري لدداللي ،شال المستنوطي لن

 ل  شعنه  رهبا  رهت     شعن  ربا ،فق شت،  شعالني  ،ه تض لبلمقبل  ،يري  اللي ،شال 
 أيضب  ،فق شت،  ش تد ي ،ش بيتة.
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  شنههب ال يرههدف  لهه  زعبعههي  يمههبن أبههد لقدا ههي الههنص الههديني أ، شكبحتهه  المعنقيههي        
 هتدربف الت،بهي ،القيهداحي لدههنص     المهؤشنالن. فه  ،بهدة المعنه  أ هبو اال      ،الت،بالهي لهد   

،ال هوبينههبت المعنهه  فالهه   ههووب  الرههت   شنبلههي الههنص ،شكبحتهه   لبكههم أحرههب حبهجههي  أ  ،بههدة  
المعن  أ، هوبينبه   شن الات،  التي ِه تض عد  النص شن ربريه . ذهدفنب ذنهب ذهق هقصهالف      

 هدقي النص ،ه سالتا ،فرم  ،هأ،يد . عمدالي شقضقعالي هبو  أثنب، عمدالي

 حرب شبب،لي لمعتفي شب يبو  أثنب، عمدالي هدقي ،فرم الهنص  ،الكاهف عهن الناهبطبت     
،ذههق . ال ذنالههي ،التاههك ت الداللالههي التههي هتودههقر ،هتقلههد فههي ربدههي هقلالههد الم رههقف الههديني        
الإ  ،ذهق  ش رقف اعتقد الم ست التقدالد  أح  يكاف عن  ،يتفهع بجهب  شهعبعبه   لسهوب لسه     

،عهههدف   را ههه  لد بعدالهههبت   أحههه  لهههم يكهههن شدت تهههب   لههه  شهههب يبوههه  أثنهههب، عمدالهههي ةهههتا،ة الهههنص 
الببضتة أثنب، فع  القتا،ة  ااشت ال   غالب لبلكبش  همالالبا الدةالق ،القاضح لهالن شهب يوهدر    

،شهب ينهت  عهن عمدالهي القهتا،ة أ، ال رهم ح سهرب  شعتقهدا  أحرمهب أشهت ،ابهد. فبالحتقهب                عن النص

أ، البكهم القايهب أ،     القثالقي القت حالي المد،حي  ل  الوقرة ال ذنالي أ، الم رهقف العقدهي   شن
المسههتبب الهه   يتقلههد فههي أذذبحنههب  ال يبوهه  لاههك   لههي ،ع ههق   لهه  يمههت عوههت عمدالههي          

 حتقب  شمكنب .شعقدة  ،لبضقر فبعدالبت شتعد ة  ،شت،   حسبحالي  هجع  ذ ا اال

 لنص الديينشروط إمكان املعنى السياسي يف ا

  لهه  هعنههي أن      شنههب ال يعنههي أن الههنص فبةههد ايههي فبعدالههي  أ، ةههقة بضههقر أثنههب، هدقالهه       

،لمعهب  عهن أيهي شهت،  ربريالهي. شهب حرهدف  لاله            النص ال يمبرو فبعدالت  في الرقا، الطدق
،لالع الوب  في الات،  التي   ذق التعتف  ل  الات،  التي هجع  المعن  القت حي شمكنب 

 هجع  القتا،ة شمكني. ،ال تق لالنرمبأ

ذق النظت في الات،  ،الققاعد التهي هسهوق عمدالهي     أن الوب  في شت،   شكبن القتا،ة
شنتجههي أ، شنضههوطي    القههتا،ة  أ  الضههقالإ ،الققاعههد التههي هبههد  ،هاههت  القههتا،ة  ،هجعدرههب   

  أ، المسههتقالم شههن المنبههتف   أ، الممههد،ح ب الوههبالح شنرههب ،ال ب ههدالهه،يكههقن لب شكههبن همال
 شن الم شقف.
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فرهههق النظهههت فهههي عمدالهههي القهههتا،ة ح سهههرب ،ه بهههص بت ترهههب    أشهههب شهههت،   شكهههبن المعنههه 
ثنهب، عمدالهي القههتا،ة  ، الهف هبوهه  ذه ا العمدالههي     أ، ينبشالترهب أثنهب، حاههبطرب. أ  شهبذا يبوهه     

جع  النص يأر  ،يري  اللالهي  ،شب ال بعدالبت الببضتة أثنب، عمدالي القتا،ة ذ ا؟ ،شب ال   ي
،يت   ،يري أرت  في  ه   هت،ف أرهت ؟ ،لمهبذا هوهوح        شعالني ،فق شت،  ةتا،ة شعالني

شمدمهب يهتم التهت،ي  له  ،هسهقيغ شمبر هت          فكتة العنهف فجهأة الزشهي شهن لهقازف الهنص الهديني       

 عدهه  أ مههت شههن صههعالد عههبف؟ لهه  لمههبذا يمتنههع الههنص عههن ا  ال، لمعههبن شعالنههي  شمهه  التسههبشح     
 ،الس ف ،شابر ي ا رت شم    رغم أن ةقة ابتمب  ذ ا المعبحي في النص عبلالي يدا ؟

طوعههب  لههن حسههتعتض  بشهه  عمدالههي القههتا،ة  ،لههن حجالههب عههن التسههبوالت التههي طتبنبذههب         
. ف تضهنب ذنهب الكاهف عهن فبعدالهي      3لكمالت شن الت وهال  فهي لبه   هبلق     أع ا  احنب عبلجنبذب

ح سههرب أثنههب، هقلالههد المعههبحي ،المقاةههف     ،ه ههتض ،ة الههنص  أ ب ههالي ببضههتة فههي عمدالههي ةههتا    
،الم هبذالم السالب ههالي شههن الهنص الههديني  ،يههبعم الهوع  أن الههنص يمدالرههب عدالنهب ،يههدعقحب  لهه      

هممدرب ،هطوالقرب بتفالب  في المجتمع. ،ذي شعبن لطوالعي البب  هتو  لبلمجهب  العهبف  ،هبمه     
ال روقصرم  ،هعمهد  له  ههأطالت بالهبهرم     احرب ه بطب عمقف النبو    الالت  دالي ،شبشدي

، دق رم ،ع ةبهرم ،حظم ااشت لالنرم. أ  ،شمدمب ذي شعبن هطب  أ بو القيق  ا حسبحي  
  م  شن ا حسبن.شعبن هعكع ر،بالي النص ،شقودا اا فاحرب

ذه ا القيرهي  تسههبعدحب عده  هاه الص شاههكدي العنهف فهي الههنص الهديني  ،السهت الهه           
 ارد   فه  هعهق  الباهق      الي لدنص ه دب الدالالت المبتمدي اارت يجع  الدالالت العن 

ذه ا الداللههي  ،هوهوح فهي  ههالبق  هجبلي شطبلقههي لمهتا  ا   ،هأرهه         هب هههت   الّ ،لعه  الن 
 شمبر ترب شك   طرتيب  صقفالب  هعوديب  لد  الكمالتين.

 عه  القهتا،ة.  ذ   الممبر ي الجمعالهي أ، المجتمعالهي ل  شنووب  عد   را ي طوعب   الوق  لبمنب 
عد  التغم شن أن ةتا،ة النص الديني ذق فع  فت    يققف ل  ش ص شعالن في لبظي زشنالي 

 اره    ا فهتا  المجتمهع  أ، عضهق   برو ذ ا القتا،ة لو ت  فهت ا  شهن أ  ،شكبحالي شعالني   ال أح  يم

                                                 

 .2010رايع  تب أ النص الديني في ا   فأ شن الت سالت  ل  التدقي.  ار ال برالي    3
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يمبعهههي ربصهههي ذات ه ضهههال ت ربصهههي.  لههه   ن ذههه ا ال هههت  يمهههبرو القهههتا،ة  فهههي أ مهههت           
  م ذ ا الجمبعي ،عنرب ،لرب ،عوتذب  ال لو ت  الا والي المستقدي المن ودي.بل الببالت 

ذهه ا ااشههت حجههدا يدالههب  فههي القههتا،ة السالب ههالي أ، اايديقلقيالههي ،بتهه  العقبئديههي  التههي ال   
هردف  ل  لنب، ،عي فت   أ، فرم ربا  ل  هأهي في  البق لنهب، ،عهي ،فرهم يمعالهالن  أ،     

يمعالههالن ببصههدالن.  ذهه ا ااشههت  أ  النظههت فههي الممبر ههي    فههي  ههالبق الههدفب  عههن ،عههي ،فرههم  

، ن  بحههر شتبققههي فههي ال ههبرا المقضههقعي عوههت فههت  أ، شهه ص        الجمعالههي ل عهه  القههتا،ة  
شعالن  يجنونب شن يري الوب  في القتا،ة النبهجي عن ه بع ت  الكقلقيالي ربصي لبلقهبرو   

ت فهي التذبحهبت التهي هبكهم     أ، اذتمبشبت ذاهالهي له  أ، شا وهني  ،يقيه  الوبه  لبهجهبا النظه       
المجتمههع لأ ههتا أ، شههتيبي شعتوههتة  ارهه  ذهه ا المجتمههع  هجعهه  الههنص الههديني يت هه  ،يرههي  
 اللالهههي شعالنهههي لدمجتمهههع لأ هههتا ،لهههالع ل هههت  لعالنههه   ،هجعههه  الهههنص ي هههال  ل الهههبرات  دالهههي     

ني  ،هجع  رالبرات أرت  شمتنعي عدال   رغهم أن  العتمع ذات طوالعي  الب الي ،أر ةالي شلدمج

العقدههي عبلالههي   ال أن ههههههه  الهرههب  ارهه  الههنص  ،فههق الداللههي الد قيههي أ، التبدالهه  التيبضههيابتمب
 هتهالوب  ربريالب   د شنبف  ذ ا ال البر ،ألقبا في غالبذب ال ش كت فال .

حبن  ذا  في شنطقي الع ةهي الجدلالهي لهالن الهنص الهديني ،المجهب  العهبف  ،،يرهي الوبه           
أ، شهت،   شكهبن المعنه  الهديني       ي في الهنص الهديني  ذي في شت،   شكبن المعن  السالب 

ذهي   ؛ التهي في السالب ي. أ  شب ذي ال بعدالبت الببضتة )شن حص ،حقعالهي ةهبرو ،شهت،  هدهق    
لممبلههي فضههب، هبوهه  لداردهه  عمدالههي القههتا،ةة أثنههب، عمدالههي  حتههبا المعنهه  السالب ههي أ، المعنهه     

 الكدي ال   يطب   دالي القيق  ا حسبحي.

أ، لنقه  المعنه      بي ال د الي التي هبكم عمدالي  حتبا المعن  السالب يلدكاف عن الدق
ة شهن  اره  الهنص الهديني  ال لهد لنهب شهن همالالهب حمطهالن ههبري الالن لبضهقر            Publicالعمقشي )

النص الديني  أبدذمب النص زشن التأ هالع  ،الهنص زشهن التمأ هع  ، هنت ب فهي الوبه         
متيعي ال   ابت ظ له  القهت ن الكهتيم فهي     عد  النص القت حي  حتالجي الد،ر المبقر  ،ال

 لنب، القعي ،هقلالد القعي الديني المتو  لبلسالب ي ،الاأن العبف.
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 القرآن زمن التأسيس

ذنبلط حمطبن هبري البن لبضقر النص الدينيأ أ،لرمب بضهقرا زشهن التأ هالع  ،المهبحي     
الهنمإ اا،   بضقرا لعهد التأ هالع. ،ذمهب حمطهبن يمكهن همالالبذمهب لبرتوهبرأ أن الهنص فهي          

ينطههق لن سهه  ،يمدههط ةههدرة ه سههالت ح سهه  ، فههع الاههوربت عنهه   فههي بههالن أن الههنص فههي الههنمإ   
المههبحي فههي ببلههي صههمر شطوههق  ،فبةههد لقدرههه  ال اهالههي عدهه  ا  ال، لمههب يتيههد ةقلهه   ،عتضههي    

  ائمي لسق، اال تعمب .

ي فههي الههبشن اا،   أ  زشههن التأ ههالع  يكههقن الههنص شسههتق   عههن الاههت  ال ههبريي فهه   
ا  ال، لققل   ،يمدط ةدرة ذاهالي عده  ا شه ، لمهب يتيهد شهن  ،ن اال هتعبحي لجرهي ربريالهي           
لههه  يعمهههد ةهههق  الهههقبي فهههي فتهههتة التأ هههالع  لههه  ردهههق الاهههت  ال هههبريي ،هعديدههه  ،ه الالهههتا  

 ،التبكم ل .

  ال يمكهن ال وه    لبلتجتلهي النوقيهي  ،  لددين  أ، شب يمكن هسمالت  في زشن التأ الع اا
فههي ببلههي ا  هه ف  ،لههالن القههق  الههديني.  )اة ههع اا،   الهه   ذههق النوههي شبمههد لههالن المؤ

فرمب ،ابد لبلقيق  ،التودالغ ،التعوالت ،المسبر. ل  يمكن القق  أن التجتلي النوقيي ذي الهنص  
الههديني ح سهه  ،لههالع شههال ب   رههت. فههبلنص الههديني زشههن النوههي ذههق التجتلههي النوقيههي ح سههرب  التههي    

لنوهي فهي  هدق   ،فعده  ، ةتاراهه   ثهم هتبهق  ذه ا التجتلهي لعهد رباله             هعوت عن ح سهرب عوهت ا  
 يضع ح س  لالن النبو لالقتو،ا ،ي ست،ا ،يؤ،لقا.  النوي المؤ ع  ل  حص شد،ن

 نهب  ةد يت  الوع  أن ذنبلط ثنبئالي صبرشي هتمم  فهي النوهي ،القهت ن. فهبلقت ن  ه ف شو     
تضههبا  شههن  ،ن أن يكههقن لهه  بتيههي أ،     ،ال يمدههط النوههي  ال هودال هه  ،العمهه  لمق     عدهه  النوههي 

ص بالي التوتف في بقبئق  ،شعبحال  ،فق ا يهي القت حالهيأ "لهالع لهط شهن ااشهت شهي،"  ،ذهق         
أشههت ي دههق ثنبئالههي ال يمكههن يسههتذب لههالن حههص الههقبي المنههب  شههن ا  ،النوههي الهه   هنبوههت         

لدهغ شهب أحهب   لالهط شهن      شرمت  لتودالغ شهب أحهب   لاله  شهن رله . ،فهي ا يهي القت حالهيأ "يهب أيرهب النوهي            

رلط  فان لم ه ع  فمب لد ر ر بلتط"  اللي ةقيي عد  الرهبش  الضهالق لدنوهي فهي التوهتف       
 ب أحب   لال  شن رل .م،عد  التاد  القت حي لضت،رة هقالد النوي ل
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ذ ا المنبئالي التي يوقرذب الوع   هت كط بالن حعدم أن القهت ن لهم يكهن ،بالهب  شن وه       
أ   ن  الطههه  العهههبف.بعدههه  ال هههبريي شهههع روهههقش  ،أهوبعههه  ،ش،ه بعهههن شجهههت  هجتلهههي النوهههي 

كههق ن لهه  ،صههبحع القههت ن ،لالههد هجتلههي حوقيههي  ،شقلههدة لرههب فههي  ن  ذههي ثمههبر ،اةههع شتبههتض ،ش 
لههه  ذهههق شهههب ة   فبلبهههد  ال هههبريي لهههالع شجهههت  شنب هههوي لوهههد،ر ا يهههي لتبقالهههه  الكوهههت . 

شههب يعنههي أن   .4نههب، القاةههع القههبئم هكقينرههب ،شضههمقن ةضههالترب التههي هنطدههق شنرههب ا يههي  عههب ة ل    

المنبئالي القبئمي لالسر أ مت شن هكبش  ،هنبغم لالن شكقحبت التجتلي النوقيهي  لباله  ال يمكهن    
فو  القهت ن عهن النوهي  أ، فوه  القهت ن ،النوهي شعهب  عهن اابهدا  ،القةهبئع ال بريالهي  أ،            

ت ر فال  يدلالي ح هبذ  ،هب  عن ا طبر التبري ي ال   بودر فال  عمدالي هودغ ،هودالغ القبي
هعههد    لههالع  ههتة   فههبالرت ف  التجتلههي النوقيههي  لهه  ةدههب القاةههع ،هبقيدهه   لهه  ،اةههع  رههت.        
،الاهههت    ،الهههقبي المنهههب   لالههه    شكقحهههبت التجتلهههي النوقيهههي  ،التهههي أذمرهههبأ شههه ص النوهههي   

ذات  ههالبق شقبههد    ،ذههي شكقحههبت هتضههبفت ،هنوههرت لتنههت  هجتلههي حوقيههي ،ابههدة     .التههبري ي

في شنطق  ،،يرت  ،ا تتاهالجالبت شعنهبا ،شقوهدا االعهد   هقا، أ هبن ذلهط        ،رطب  شتنبغم
شنهه  شههن  ،ن أن يكههقن ذنبلههط   هودال ههب  لدنوههي عههن ا   أ، فعهه   ،ةههقال  صههب را  عههن النوههي التههدا،   

 هعدالم شوبشت شن ا .

النص زشن صد،را يتكدم  ان الموهدر اله   ذهق النوهي شقيهق  ،يسهتطالع الهتكدم عهن         
. فبلنوي يوود غ   فا ا  ،يوالن شتا ا في  ن. المسهألي ال هنبوهت فهي هبديهد شهن      ح س  ،عن ا 

يتكدم ،يودغ فقإ  ل  شسهألي بب ثهي التودالهغ التهي ينهت  عنرهب الهنص. فهبلنص لهالع شهال ب  يوهدر            
شههن ااعدهه   لهه  اال هه   فقههإ  لهه  بقالقتهه  هقههقف  ارهه  البقهه  الهه   ينقيههد فالهه . أ   ن           

، القق  النوق   أ، بت  شقعظي الجو  لدسالد المسالح  لالسهر عبلمهب     النقحي النص القت حي  أ

                                                 

فههي  تههب  "الههنص الههديني فههي ا  هه ف"  هبههر عنههقان الطوالعههي       لاههي، شههن الت وههال    جترههبذهه ا شسههألي عبل  4 

شجهت  اةتهتان    رالتقلالديي لآليي القت حالي  التي رغم صد،رذب شن يري عدالب   ال أن ع ةترب لبلبهد  ال هبريي لالسه   

ا يهي شهن البهد     هسهتمد  باله   عتضي أ، هجب،ر  تفي  ل  ذي ع ةي هكقينالي لالن الطتفالن  أ  البد  ،ا يي  

شب ة هكقينرب ،شتيعالبت هعوالتذب  ،هكقن ذي في القةر ح س  حقطي احط ق  عب ة هاكال  القاةع ،فهق أفهق ذذنهي    

 يديد ،هتهالب ع ئقي ش تدف.  



 ،يال  ةبحوق                                     98

ش دقب  عد  ح س   أ،  تا  شنعبال  يتكقن شهن ذاهه  ،ل اهه  ،ل اهه   له  ذهق شهي، يتكهقن  اره           
حكاهبف الكبشه     ،ذهق شعنه  الكاهف ،اال     بق  ،يق   حسهبحي  ،يعطهي لن سه  صه ي "لالهبن"     

دقوهق  شهتة ،لدهتف  شهتات عديهدة  ،يضهع ح سه         لبال  يعتض ح س  عدالنهب  ،يوعهت ِض ح سه  ل   
هبهر هوههتف أفربشنهب ،يجههبزف لن سه  شههن أن يسهب، فرمهه  أ، بته  يسههب، ا هتعمبل . فوههد،ر       
ةق  القبي عن يري شتعبلالي ال يستدبف أن يكقن ةق  القبي شن  ن  ذ ا الجري المتعبلالهي   

غ  أ، شت ه  ،ر هق  ،شت ه     طبلمب أن ذ ا القهق  يتقهقف لمهتكدم ،شوود هغ ،شووادقهغ ، هتف التوداله       
فب  ،ضع ح سه  فهي صه ي شهتكدم أرضهي  ،أفهبض        ، البق يجمع ذ ا ااطتاف الم ثي.   لال 

شكهههبن ذههه ا الهههقبي أن يبقهههق حتبئجههه  ،ثمهههبرا فهههي  هههببي الناهههب      القهههق  أرضهههي  لالكهههقن ل 
 لالتفعنب عوت ا تجبلتنب لر ا القق   لال .  ا حسبحي.  ن ا  حب  لققل   لالنب

ةتوهبر عده    أر  المسمدقن يقثققن التجتلي النوقيي  لم يكن لب شكهبن اال  ل لط  ،بالن
القت ن شودرا  ،بالدا   عب ة لنهب، ذه ا التجتيهي أ، فرمرهب  له   هبن ال لهد شهن ههد،ين السهني            

شن بال  الداللي ،البجالي  رغهم عدهق    ح سرب التي أصوبر في شتبدي شتأرتة لمنبلي القت ن
 مههب اضههطت المسههدمقن أيضههب   لهه  هههد،ين شنب ههوي النههب،  فههي        شكبحههي القههت ن فههي االعتقههب      

شبب،لههي  عههب ة لنههب، بههد  الههقبي ،شاههرديي التودالههغ  التههي ال يمكههن لبههب  اعتوبرذههب شههال ب            
عبرضههب  عدهه  الههنص  لهه  ذههي بقهه  ،يههق  ،احقيههب  الههنص ،شجههب  فبعدالتهه  ، ههتف احكاههبف     

 ، رقرا.

وههي  بحههب زشههن  النوههي لبلنسههوي  لهه     الههنص ،النالنههب ذنههب  ذههق أن  فههي  هه  اابههقا   ،شههب يعن  
  لمعن  أن     شنرمب  هبن يتبقهق لهب رت  فهبلقت ن ال يوهالت      المتاةب ال بريي شال ب  ،ابدا 

  لههقبي ينههب   لالهه   ال يوههالت حوالههب  صههببب ر ههبلي  الّ   )اة د هه  ،هودال هه   ،شبمههد وةت حههب  ال لت
 ،شرمي يؤ يرب لأشت شن ا .

القههت ن حبطقههب  عوههت النوههي  الهه   ال هقتوههت     رعدههي ههقن النوههي المودههغ القبالههد لدههقبي     
ب حعتوهتا حوهب   ينالهب  فهي     فمه له  شهتب  ،ه سهالتا ، فهع الاهوربت عنه .         شرمت  عد  هودالغ القت ن

 بن  بئنب  بالب  يماي لالن النبو ،يدعقذم  ل  ا . أ   بن حوب  حبطقب  لك  شهب يبمه    زشبحنب 
 ي أ، أ طقريي.النطق شن  الالت ،اةعالي ،غالت ،اةعالي  عق حال
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ذ ا ااشت يع  الع ةي لالن النص المتكدم عوت النوي ،لالن النبو ع ةهي هكدهم ، حوهبت    
 ههتمب  لهه  بههالن يتدهه  شههن َةواهه  المههؤشنالن  الهه ين شههد  القههت ن عدههالرم لضههت،رة ا حوههبت ،اال 

لبسهب  ،يتكدم. " ذا ةتو القت ن فب تمعقا له  ،أحوهتقا لعدكهم هتبمهقن" فتبقهق ربمهي ا        
يي  يتقةف عد  ا حوبت لر ا القت ن ال   يتدقا النوهي  ،النهبو ال يمدكهقن ال الهتة      ذ ا ا

شن أشتذم  ذا ةض  ا  ،ر قل  أشتا .  ف ا  ،،بال  ،ةق  حوال   ال يقوه  أن ي سهت أ، يهؤ،     

،ال   ،ذنبلط يرهي بوهتيي هبهد  ذه ا القيرهي       أ، بت  ينبة  زشن النوي  فقيرت  ،ابدة
 أ، يجترد أ، يوتح ر ف ذلط.يمدط أبد أن ينطق 

الطوالعي الداللالي لدقق  النوق  زشن النوي هسهالت لبهجهبا ،ابهد  لبكهم أن القهق  ،المعنه        
،ابد  ،النبو في شقضع ا حوبت ،التدقهي فقهإ  ،الهنص ال يضهع ح سه  لتوهتف أبهد  له          

شههن  ،ن شنهههبفع أ، شههتيط ياهههت   فهههي     يمدههي ،يهههأشت ،يرههد  ،يواهههت ،يقههتر ،يد هههي ،يقهههت   
نههه  ،المضهههمقن. فبلنهههبو هنوهههر ،ال ههههتكدم  ،الهههنص يهههتكدم ،ال ينوهههر  ،المؤشنهههقن     المع

يضعقن أح سرم لتوتف ةق  الهقبي ،رذهن  شهبره   هسهتجالب له  شدوالهي  ،ه دهي ذذنرهب شهن          
أ  شعنهه  شنههبفع أ، شنههبف أ، شههتيط. ،ذهه ا شقتضهه  ا يههيأ "شههب  ههبن لمههؤشن ،ال شؤشنههي  ذا     

الههتة شههن أشههتذم"   ،ا يههيأ "،أطالعههقا ا  ،ر ههقل "   ةضهه  ا  ،ر ههقل  أشههتا  أن يكههقن لرههم ال   
،ا يههيأ "فهه  ،رلههط ال يؤشنههقن بتهه  يبكمههقض فالمههب شههجت لالههنرم". فههبلنص ينطههق عوههت النوههي    

 ،النبو هنور  النص يأشت عوت النوي ،النبو هطالع.

هدط ذي طوالعي الع ةي لالن ةق  القبي ،المتدقي زشن التجتلي النوقيي  لبكم أن القهق   
ةههق  الههقبي لبهههب شجسههدين لاهه ص النوههي  الهه   احبوههتت فالهه  صهه بالي التودالههغ        ق  ،نوههال

،هبديههد المعنهه  ،لالههبن المقوههد  ،لههبت ذههق صههببب السههدطي ا شههتة.  فهه  ةههق   ههق  ةههق         
النوي  ،ال شودر لمعتفي شتا  ا  ،ةقل   ق  النوي أيضب ,  مهب أحه  ال ،يهق  لمعهبنف شبتمدهي      

 اللهي ،ابهدة يبهد ذب النوهي ،بهدا  فمهب يبهد ا النوهي         أ، شتكبف ي  له  ذنبلهط شعنه  ،ابهد ،    
ل  ذق المعن  ح س  ،ال شعن  غالتا. ،ل لط حجد أن النوي رف  في زشبح    لالع شعن  النص

، شنهبفع لقهق  النوهي    أ  حص شنبفع أ، شودر شقاز لقهق  ا  ،شهتا ا  أ، بته  ةهق  شهقاز أ     
 طهب  يقهتأ فهي التهقراة  ،ةهب  له        ايي أن النوي غضهب عنهدشب رأ  عمهت لهن ال    ،تح س . ف ي ال
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 أن يتوعني". في شعتض النري الماد أ "لالع لق ع شق    ذا لع  في زشبحي  اّل

 النص زمن التمأسس

 بحر ،فبة النوي لبظي بب مي في طوالعي ،هكقين النص الديني  فوعد الدبمي الببصدي 
عهي  أصهوح المسهدمقن    لالن شه ص النوهي ،ةهق  ا  ،شهتا ا  التهي فتضهر اهوبعهب  ، حوهبهب  ،طب        

شتههت، الن لموههالتذم  ،عدههالرم الموههب رة لتعههقي  غالههب  المؤ ههع  ،حقهه  شجمهه  التجتلههي          
النوقيههي  لهه  حههص شههد،ن  أ  حقدهه  شههن ببلههي التههدا،  الاهه بذي  لهه  ،ضههعالي شقثقههي شنضههوطي     
هبسهههم الجهههد  بهههق  شهههب ة الهههقبي  ،هقبهههد المسهههدمالن بهههق  شتيعالهههي شقبهههدة  ،هضهههمن     

ئم لقبي ا  فهي بالهبة المسهدمالن. فعمهد،ا لهب و ااشهت  له  يمهع         ا تمتاريي ثبلتي ،بضقر  ا
 ،شب  بن شستقتا  في ذا تة صببلت .  ا تنب ا   ل  شب  بن شد،حب  زشن النوي  القت ن ،هد،ين 

،هب هظ الهوع      ،رغم ههت   لعه  المسهدمالن فهي ههد،ين غالهت القهت ن شهن  ر  النوهي         

هههد،ين ذهه ا ا ر  ،ب ظهه  ،هنقالبهه .   ا رههت  فقههد اضههطت المسههدمقن فههي فتههتة البقههي  لهه       
، رق  ااذقا، السالب الي   ،ذلط لعد  متة الك   عد  النوي  ،،ضع اابب ي  عد  لسبح 

،ارت    ر  النوي لأةقا  الوببلي ،أفعبلرم. ،ذهي عمدالهي شهتت لمتابه        ،الم ذوالي عدال 
  أن ا هتقتت  عدة  ،ابتبير  ل  ،ضع  لالي ،شعالبر لتنقالح اابب ي  ،،ضع أ هبحالدذب   له  

رجهت  عده  ذال هي شهد،حبت شعتمهدة لهد  السهدطي ،عمهقف         العمدالي التد،ين في القهتن المبله    
 النبو.

،لههق ر بحههب لبمنههب ذنههب عدهه  الههنص القت حههي  الهه   احتقهه  شههن شتبدههي ا حههبا  عدهه  ةدههب     
النوي   ل  شتبدي التودالغ   ل  شتبدي التد،ين ،الجمهع ،التقثالهق ،هقبالهد حسه  . فهان ذنبلهط       

 التات عدة طبلر ذ ا النص في يقاحب عدةأشت 

.  ذ رغم بتا المسهدمالن  حتقب  شن التدا،  الا بذي  ل  التدا،  المكتق اال أأ،لرب
أن ذ ا الت ،ة لهم هعهد بهتة  له  شقالهدة لرال هي        عد  ب ظ القت ن ،ه ،ه  عن  رت ةدب   اّل

،حظهههبف القثالقهههي القت حالهههي  ،،فهههق هتهالهههب شعهههالن لهههالن  يبهههه  ،لهههالن  هههقرا. أ  لبههههر الاههه بذي      
 المستمتة في هدا،  القت ن شبكقشي لونالي ،هتهالب ،ل ظ النص القت حي المد،ن.



 101                                                            النص الديني ،رذبحبت المعن  السالب ي

الظرهت   . ،ذق أشت يع  النص الديني شكاهقف  )اة   أ  النويثبحالربأ غالب  المؤ ع
،شقضقعب  في هوتف المسدمالن شهن  ،ن  فبعهبت ذاهالهي له . فوعهد أن  هبن النوهي يبسهم أ          

بتمههبالت شعنهه   ايههد  أ، شههط بههق  شعنهه  الههقبي ، الالههه   أصههوح الههنص ش تقبههب  عدهه       
شتعههد ة. ،لههبت  هه  ابتمههب  يبمهه  شاههت،عالي أشههبف االبتمههبالت اارههت  ل الههب  المتيعالههي     

 .التي هبسم الجد  بسمب  ةبطعب 

ذ ا ااشت  فع المسدمالن  له  ،ضهع شتيعالهي ،ضهقالإ شهن رهبرا الهنص لبسهم شعضهدي          
بهههد  ،ههههتيالح أبهههدذب عدههه  اارهههت    ضهههبفي  لههه  ،ضهههع   المعهههبحي المتنبفسهههي أ، المتكبف هههي

ذهه ا الضههقالإأ ش رههقف ا يمههب   ،ش رههقف السههني المتههقاهتة         ر بحههل قضهه  هقلالههد المعبحي. 
لققاعد السدالمي لت سالت ،فرم النص. ،ذهي شعهبيالت لهم    ،ش رقف الت سالت الممد،ح ال   يبد  ا

هستطع أن هبد شن ارت ف المسدمالن  أ، هقةف هدفق المعبحي المتعهد ة لدهنص  لسهوب أن    
ذهه ا المعههبيالت لبهههر ذههي ح سههرب حسههوالي ،فبةههدة فههي أ مههت صههقرذب  لهه  الضههوإ العدمههي الهه          

 يبسم الجد  لالن المتنبزعالن.

الع ةههي لههالن الههنص ،المتدقههي ،ةههبرو الههنص  فبههالن  فههتض ه الههتا  فههي  )اة غالههب  النوههي
 تمب  لك  شب يققل  النوي  أصوح النص المد،ن في ببلي  بن عد  المسدمالن ا حوبت ،اال

صههمر ال ينطههق لقبههدا  ،ي تقههد  لهه  القههدرة ال اهالههي عدهه  بسههم أ  يههد  أ، هوههقيب أ     
 لبكم هكبفؤ الكمالت شن المعبحي ،الدالالت.  شعن  شبتم  في النص

  ااشهت الهه    )اة بلمرهبأ ه الهت الاهت،  التبري الهي ،االيتمبعالههي ،السالب هالي لعهد النوهي       ث
،القةبئع الجديدة التي ال هطبلق ،ال بته     ا يبت بفتض هوبينب لالن القةبئع التي حبلر ايدر

هاههبل  القةههبئع اا،لهه . ،ذههق أشههت ردههق ش برةههي شتلكههي عنههد المسههدمالن  هممدههر فههي ا ههت تاا     
ني شن النص الديني لقةهبئع ،أبهدا  لهم هكهن شدبق هي فهي أصه  حهب،          بكم أ، شقةف  ي

 لسوب أن ذ ا ا يبت حبلر لقةبئع ،أبدا  ، البةبت ش تد ي.  ا يبت

ذ ا القضعالي فتضر عد  المسهدمالن هبديهد شقةهف ا يهي شهن القاةعهي الجديهدة لجرهد         
اههف عههن يترههب . ،ذههي عمدالههي صههنبعالي ال هرههدف  لهه  الك  فكههت   ضههبفي عوههت شههب  ههمي لبال  

،فههق شعههبيالت افتتضههرب ال قرههب، شههن رههبرا    اههتعي  لهه   لهه   حتههبا البكههم الاههتعي    البكههم ال
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طههه ق الهههنص  ،التهههي أذمرهههب القالهههبو  ،المقهههدشبت العقدالهههي  ،ااصهههق  العمدالهههي  ،ةقاعهههد ا   
،ذهههي يمالعرهههب ةقاعهههد ا ت دوهههرب المسهههدمقن شهههن أصهههق    ،التقالالهههد  ،العمهههقف ،ال وهههقا. 

، فههي الت بطههب ،ال رههم  ةقاعههد  حتههبا القههق  ،ةقاعههد فرمهه   العقهه  ألنالههي  5الت بطهب العتلههي 
  ضبفي  ل  ةقاعد المنطق الالقحبحي التي لدأت هتست  هدريجالب   ل  لن  ال كت ا   شي.

لعهد التق هع الكوالهت فهي ال تقبهبت اله   ا هتتوع  رهق  شكقحهبت           رالعربأ  ه الت المتدقالن

ال، فههي هههدا،  القههت ن ،فرمهه .  ضههبفي ايتمبعالههي ،ثقبفالههي ش تد ههي عههن الوههببلي ،اح ههتا  ذههؤ
 ل  االحقتاض التهدريجي لجاله  الوهببلي  ، رهقر أيالهب  يديهدة  هممدهر لبلتهبلعالن ،ههبلعي          
التهههبلعالن  الههه ين ال يبمدهههقن فهههي ش الدترهههب ،ذا هههتهرم رد الهههي الهههنص التبري الهههي  أ، القهههتائن     

 تحر ل .تااليتمبعالي ،المقبفالي التي اة

ص  يعهب  الهنص عهن أصه  حاهأه   ،يبهتر المتدقهي شهن         ذ ا ااشت فتض هدقالب  أعهب  لدهن  
أيههي ةالههق   تفالههي أ، هبري الههي. ،ذههق أشههت  ههر   لهه  بههد لعالههد  عههن ةوههد أ، غالههت ةوههد    ههب،ة   
ا تعمب  النص الهديني عوهت هق الهف  يبهه  فهي شقاضهع ال هتقافهق شهع المقاضهع ااصهدالي التهي            

 تفهي أ، شهت  ههبري ي  شهب      يدرب  ، بذم أيضب  في هبتر ا يهي شهن أ  ةالهد   حبلر فالرب أ، ا
عههبلالالن  ،ةههدرة التبدالههق ،الروههق  عدهه  أيههي ،ضههعالي  الب ههالي أ،     بأعطهه  لآليههي شت،حههي ،اهسههبع 

 شقةف شعتفي أ، ببلي ايتمبعالي.

ذ ا الت الت فتض ه التا   بش   في الع ةي شع النص الديني. فجاله  الوهببلي  ،رغهم أحرهم     
   ال أن شمبر هههترم لدتهههدا،  ،ال رهههم  اة) شبر هههقا ه سهههالتا  ،فرمهههب لدقهههت ن لعهههد ،فهههبة النوهههي  

القت حالالن   بحر شقالهدة لمهب ر ه  فهي ذا هتهرم شهن أ هوب  النهب،  ، ر  النوهي اله    ه             
ببضتا  لكمبفي في ،عالرم ،ه كالتذم. أ   بن الوببلي يتوتفقن  مب لق  بن النوهي ببضهتا    

عبله . أ  بهتا   لالنرم  ،يقدشقن شقتتببهرم ،فق شب ر   فهي أذذهبحرم شهن أةهقا  النوهي ،أف     

                                                 

حبن ال حتبد  ذنب عن المعن  الد ظي  أ  الوقرة ال ذنالي التي هتهسم لمجت   مب  الد ظ  فر ا يب، شن  5

عن الم بذالم ،ا شكبالت التي همبر ، لم يكن النص يتكدم عنرهب لاهك  شوبشهت  احه  احتقه       الد ظ  ،لكن أهبد  

  ل  بق   رت ي تدف عن بقد  السبلق. 
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 ،لق لبلتمم  ال ذني.  يال  الوببلي عمقشب عد  ب ظ النص  ار   البة  اا،لي

أشب اايالب  اارت  ف  همدط ذه ا ال د الهي  ، بحهر هتدقه  الهنص القت حهي شجهت ا  شهن         
ا   ههالبق هههبري ي أ، شضههمقن شعتفههي  ،لههم هكههن السوههنقي لههد  اايالههب  اال،لهه  شتدا،لههي أ،        

،ا ع  لسوب غالهب  الضهوإ الت،ائهي لرهب  ،لسهوب الهتب ظ عده  ههد،ينرب.         شعت،في عد  حطبق 
،ذههق أشههت يعهه  هدقههي الههنص القت حههي لههد  ذههؤال، يبوهه  رههبرا  ههالبة  التههبري ي  ،هت هه       

  يبه  ،أبكبش  ص ي التجتيد ،ا ط ق ،الامق .

شب ح دص  لال  في هبديد ذ ا المت التات ذق القق  لأن النص القت حي لعد النوي أصهوح  
شتب  ال ينطق  ، بن عد  المسدمالن ا تنطبة  ،الكاهف عهن شعنهبا  ،ذهق أشهت ،ضهع القهت ن        صب

 ههتعمب  شههن الكمالههتين  عههن بسههن حالههي أ، عههن  ههق، حالههي. ربصههي ،أن الههنص     عتضههي لسههق، اال
ق  ال وه   ،غالهب  النهبطق الت همي لا هم  صهببب القه        القت حي لبت فبةهدا  لدفبعبهه  ال اهالهي   

 القيري الضبلي. ي شنفي هبديد القيري الوبالب

لههم يعههد الههنص القت حههي ةههب را  عدهه  الههتكدم عههن ح سهه   أصههوبنب حبههن     )اة لقفههبة النوههي
الههقاةعي ،البقالقههي لدههنص  فههان    حههتكدم عنهه . ،شههع غالههب  الم سههت اا،  الهه   يبههد  المعنهه  

شهن  ثهبر    اشعتفي البكم القاةعي أ، البقالقي ةد غب  شع   ل  االد  ،لهبت شعنه  الهنص أثهت    
  ،حتالجي شن حتهبئ  الناهب  اله ذني ،ال كهت  فاله   ،لهبت ذه ا المعنه  يت ه  صه ي           فرم النص

التههي هتجههد  شههع هجههد  القةههبئع الجديههدة         التههتيالح شههن لههالن المعههبحي المتعههد ة المبتمدههي     
 لتووح ال شتنبذالي شع الهنبذي الظت،ف ال بريالي ،الات،  التبري الي المبالطي لبلنص.

حهب     يعد  في الجبحهب ا رهت هبهر ربمهي حقايب    ة)ا ،ضع النص في هوتفنب لعد النوي
أيضهب . ل الههب  النوههي  احت هر العوههمي عهن الههنص  أ  القههدرة     ،عتضهي لسههق، ا هتعمب  ال شتنههباف  

عد  أن يت   النص ل اه   ق، ال رم ، ق، اال تعمب   فعمهد المسهدمقن  له  هأ هالع يرهي      
ب ةهدرة الكاهف   شعوقشي شن ربرا الهنص هبسهم ال ه ف  ،هوهق  المعنه  ،يكهقن لهدير       

  عن المعن  القاةعي. 

 ههه  ذلهههط فهههتض لقهههب، الهههنص القت حهههي ش تقبهههب   فدهههم يتقةهههف بتههه  يقشنهههب ذههه ا صهههتا   
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التهههأ،ي ت بقلههه   ،لهههم يتقةهههف  هههق، ا هههتعمبل  اغهههتاض  الب هههالي ،ش وهههالي.  ،ذههه ا  هههمي  
 يجبلالي لدنص ال  دوالي  لبكهم أن الهنص القت حهي ال هتقةهف بت هي المعنه  فاله   ،لديه  ةهقة          

فههي  هه  اازشنههي  ،شجههت  اةتههتان حوهه  لمعنهه  بوههت   يبقلهه   لهه   ههدطي   ههتاا ال     بضههقر
 بق   اللي ي ال  لمعبحال . 

 صراع التأويالت

ذه ا يهدفعنب  لههدال  شهن ،ضهع الاههت،  التهي هبسهم شعنهه  الهنص  ،التهي هوههالن أحرهب  بحههر          
م برةههبت افتتاضهالي ،لالسهر فعدالهي أ، ،اةعالهي  النظهت فهي ،ضهعالي القهت ن لعهد النوهي  ،هعقهب ال           

التههي ،وَضههعا فالرههب عقههب  هه  أزشههي  الب ههالي أ، فكتيههي  ،الكاههف عههن صههتا  التههأ،ي ت الهه    
 بن يبوه  لهبلتقاز  شهع اابهدا  التبري الهي الكوهت  التهي شهت لرهب المسهدمقن. ،ذهق صهتا              
أرهه   ل عهه  ال دهه  فههي شالههبان القههق  الههداردي ،أريبالههي ةههقة عدهه  أرههت   يبسههم الجههد      

ب  رذبحهبت شعنه  صهبرت    ههدريجال سب  ،يربت أرهت   ،يهتا م   لوبلح ،يري  اللالي عد  ب
 لممبلي اارضالي التي هبكم أيي عمدالي ةتا،ة أ، فرم لدنص القت حي.

 ذ  بن الرهبيع ذهق لقهب،    الديني شوبشتة لعد ،فبة النوي)اة   لم هظرت ش برةبت النص
 ل  ال هبرا    الدين ،ا تمتايت  ،احتابرا  ،ذي ذقايع  بحر هقي  الطبةي الدينالي لبلكبش 

،هوعالد االحدفب  العبط ي ،الت،بهي    ،هبوت ، ال ي النص الديني في شبن الطبةي الن سالي
أ،   أ،  اللته  البالبهالهي    لمقبهدي ال وم ال بريي. ،ذي ، ال ي ال هعوأ لمعن  النص الداردي

 ،شههبن طبةههي  أ، ارتوبراههه  ا يمبحالههي  لقههدر شههب يرمرههب التمب ههط ،الوههمق   صههقرا الت،ببحالههي
المقايري  ل  اةوبذب.  لم يكن المعن  البالبهي لدنص الديني غبئوب   ل   هبن شهؤي   ،ينتظهت    
لبظي  رهقرا شهع احومهبق  هؤا  القدهق الهداردي ،ههتا م الم برةهبت ،ا رلب هبت التهي هبهالإ            
لههبلمؤشن شههن  هه  يبحههب  ،هتههبلي الوههدشبت الكوههت  التههي هههقةظ المههؤشن شههن  ههوبت يقالنهه        

  الوبه  عههن شعنه  يديهد ،ةالمهي يديههدة هتفهع بالتهه  ،هموهر  يمبحهه         ،طمأحالنته   ،هبمه  عده   
 ،هود  شك .

 بن شقت  عممبن لن ع بن ،شب أعقو  شن صهتاعبت  وهت  فهي زشهن بكهم عدهي  لممبلهي        
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صههدشبت شت بقههي فههي الههقعي الههديني  الهه   ا ههتالقظ عدهه  شههت،  بالههبة يديههدة  ش تد ههي        
مت الهتات الجديهدة فتضهر ةهقة  فهع      ،ش بيتة لد ضب، اله   ابتضهن حهب،  الهنص ،هاهكد . ال     

ذبئدي  فعر لبهجبا  زابي  بشدي لدتتهالب السالب ي ،المتيعالي اار ةالي السهبلقي  شهب أبهد     
صهههدشي ،يداحالهههي ،هاهههقي  ذذنهههي لهههد  المهههؤشنالن فهههي ا هههتالعب  شهههب يبوههه   فكهههبن شههه ذ     
دة الكمالتين شم  ال قارا التمسط البتفي لبلدين  ،العمه  عده  شقايرهي المت الهتات الجديه     

 ،ا تعب ة ال ضب، القديم.

ازشههي  ب بحههر أزشههي فرههم الههنص ،التههدا،  ا ط ةههي لمعبحالهه  الد ظالههي ،البتفالههي  احعكب هه  
،شنطههق  ههدطي ش ههبيت    ،هكههقين ايتمههبعي ش تدههف  ،اةههع يديههد هتفعهه  شههوكي ةههق  يديههدة

 أرهه  ياههق طتيقهه  لمقههي ،يبيهه   ثههبر القاةههع القههديم الهه   أل هه  المؤشنههقن. فههبلقاةع الجديههد ال  
،يقةعه  فهي بالهتة ،ةدهق ،شهط         له  يرهب الهقعي الهديني ح سه        يودف ر هبئب البالهبة فبسهب   

هدفع   شب  ل  عبلي العبلم شمدمب بو  لد  الوع  أشمب  الن عمت ،الن شسعق   أ، شقايرهي  

دتبهقالت   شهب لبلعبلهي      رفضهب  ل ذ ا القاةهع ،شنهع هقدشه  أشمهب  ال هقارا. ، ه  المهقة الن شهمق        
 نجبة الا والي شن ال تني  ، شب المقايري ا حتببريي بت   رت رشق.ال ت يي ،ال

عنههدشب هت الههت المعطالههبت  ي قههد المعنهه  الهه    ههبن يقدشهه  الههنص فههي السههبلق صهه بالت         
،ةدره  عد  ا هتالعب  الجديهد  ،يهدفع المهؤشنالن  له  الهدرق  شهن يديهد فهي هجتلهي يهد             

لجديههدة. أ  شههع  هه  شسههتجد  لدتكالههف شههع المت الههتات ا  شعتفههي ،ذذنههي ،ر،بههي شههع الههنص 
هت تح  شكبحبت شعن  يديدة لدنص  ،يأر  يبحب شهن الوهتا  لهالن القهق  المتعهد ة شهك        

عدهه  التنبيهه . أ  ينتقهه    بلعههدشب  ههبن ،يهه  الوههتا  زشههن النوههي صههتاع     صههتا  عدهه  التأ،يهه  
الهههنص شهههن صهههتا  القيهههق  ،التبقهههق   لههه  صهههتا  المعنههه  الههه   يبهههد  ،يرهههي المهههؤشنالن       

 ،رالبراهرم الجديدة.

،يمكههن لنهههب أن حسهههتعتض شاهههردين أ ب هههالالن يبمهه ن  اللهههي رشبيهههي لوهههدايبت الجهههد    
 أ)اة التبري ي في فرم النص الديني ،هدا،ل  لعد ،فبة النوي
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 املشهد األول: 5.1

بتكبف  له   تهب  ا أ   عدي لد قارا عن القت ن بالن  عقا  ل  االاالشبف ةق   رمبأأ،ل
لههالن  فتههالن ال ينطههق لدسههبن ،ال لههد لهه  شههن هتيمههبن ، حمههب ينطههق عنهه    شسههتقر  حمههب ذههق رههإ"

 .التيب "

شهن أن القهت ن ال ينطهق لعهد النوهي  ،ذهي ببلهي ثبلتهي           عدهي يؤ هد شهب ذ تحهبا    االشبف ةق  
،هسهتتوع اح تهبح الهنص عده  شعهبن شبتمدهي ال بوهت لرهب  يقوه  شعرهب الهنص            لدقت ن لن هت الهت   

 هه  شعنهه  شبتمهه . فهه  يعههق  شعنهه  رههبا شههن لههقازف الههنص ،هقالعهه   ، حمههب ذههق شههن لههقازف      
الع ةي ،االشتوبض لالن القبرو ،النص. أ  هن ط الع ةي ال اهالي لالن النص ،المعن   ،يوهوح  

،ر،بي يمبر   القبرو عد  النص أ، يمدال  الهنص  المعن  ثمتة عمدالي ذذنالي ،حاب  فكت  
،حمهإ    عد  القبرو. شهب يجعه  المعنه  ي هتا شهن ر لنهب  له  العهبلم  ،عوهت ةنهقات   را نهب           

 فق التبري ي ال   حنتمي  لال .،اا  حبالت،شستق  ه ك  ،عالنب

  يهه ذب المههتكدم ،المودههغ ،الم سههت ااصههدي   )اة   الهه   ذههق النوههي لهه ذب  المؤ ههع
ت ي ص ي الك ف عن النص  ،يووح لتوتف النبو  ،عتضي لسق، ا تعمبالهرم. لدنص  ،هن

فهه  يعههق  الههنص ةههب را  عدهه  الههتكدم عههن ح سهه   لهه  حبههن الهه ين حههتكدم عنهه   ،ي الههب المعنهه      
القاةعي أ، البقالقي  عده  فهتض ،يهق ا  ،يوهوح أبهد المعهبحي المبتمدهي لعهد أن هتسهب،           

رهت  التهي هتقالهد  له  شهب ال حربيهي شهع هجهد  شهت،           أريبالت  شع لبةي المعبحي المبتمدهي اا 

 بالبة يديدة.

فبلنص ال يبم  شعن  ،ابدا  عبلتا  لألزشني  فمعنبا الم تتض ،لالد البق  ال   ينقيد 
قلهد  فال  النص  ، دمب هجد  البق   ،ه التت شقازين القق  ،القضعالبت االيتمبعالهي فاله   هت  

يدقهي رذبحهبت يديهدة عده  الهنص  هبهد         البق  الجديدشعبن يديدة ،شقتتببت يديدة. 
عندذب يكهقن فرهم الهنص أ، ه سهالتا  عوهبرة عهن ا هتممبر  شكبحهبت         . ،يري  اللالي يديدة ل 

فههبلنص ال هسههتن د   الههنص  ارهه  بقهه   اللههي شعههالن  ،لههالع ا ههتن بذا  لقههدرات الههنص ح سهه .    
شب هأرهه   ا شكبحههبت التههي يقفتذههب بقهه  شعههالن  ،عنههد      شبههتم ت المعنهه  فالهه    حمههب هسههتن د    
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المعههبحي هكههتر ح سههرب ،هتبههق   لهه  ةقالههب عقبئديههي يبشههدة  ارهه  ذهه ا البقهه   فرهه ا شؤشههت  
 حتقب   ل  بق   رت.، لال  عد  ببلي ا شوب  التي ،ص   لالرب  ، ح ار لضت،رة اال

 املشهد الثاني  5.2

 ".  لرب لبط يتا دمي بق عديأ " االشبف"  ر  عدالرم ال بكم  ال  بالن ةب  ال قارا "

فوهه   عدهه حمههإ ا ههتعمب  لدههنص  يقههقف    عدهه هعوالههت ال ههقارا لههأن "ال بكههم  ال  "   اللههي    
الههنص عههن  ههتف ا ههتعمبل   ،فههط ارهوههب  ا يههبت لعضههرب لههوع   لتوههوح  هه   يههي شطدقههي         
،شستقدي عن اافق التبري ي أ، البشني ال   هستعم  فال . عندذب يكقن الوهداف بتمالهب   لهالن    

ر فهي ،عهي المهؤشنالن ،فهق  هالبق رهبا  ،،اةهع يديهد يسهتدعي          هت     اللي أ،لالي لدنص
 في  مالت شن ه بصالدرب شع الداللي اا،لالي السبلقي. ف نبت اللي يديدة لدنص ه بلف ،ه

أ مههتذم شههن القههتا،  أ  شههن ب ظههي القههت ن  ،شههبر قا فههي ال تقبههبت      فههبل قارا  ههبن

،ذههي شمبر ههي . دهه   "ا  هه شالي لدقضههب، عدهه   هه  شظههبذت الاههتض ،الك ههت لالكههقن "الههدين    
،لدت في أذذبحرم عدف ةبلدالي الدين لدمسب،شي ،أحوهبف البدهق   فهبل الت أ،له  أن يتوهع فهي       

 هن ذهؤال، أن بهب  الهدين فهي         ي بلطه  شهت يوهوح شهتا  شبضهب .         الببالت  ،ال الت اله 
المسدمالن شهع لعضهرم الهوع .    في هعبش   ح س  هعبشد  شع غالت المسدمالن في ال برا ذق ببل 

فبل طال ي لالسر ع شي عده  الضهعف الواهت  يمكهن شعبلجترهب  له  ذهي فعه  احترهبض لسهببي           
،ذهق ه كالهت يهدعق  له   ل هب، المجهب        ،يجهب أن هعبشه  عده  ذه ا اا هبو.       القدو ا لرالهي  

السالب ههي لأ مدهه  لوههبلح احوههالب   لههي ،شههكدي لتعههبلالم ا   يضههع  را ة ا حسههبن فههي يمالههع         
ي شههع  ر اة ا   ،هضههع الههنص فههي ببلههي صههتا   ائمههي شههع صههقرذب فههي ببلههي هعههبرض ،شقايرهه

عجدي التبري   التي هسهتقلد لب هتمتار شهت،  بالهبة يديهدة هسهتدعي لهد،رذب  الالت ،أطهت         
 فرم يديدهالن لدنص.

 بن ةق  ال هقارا هعوالهت عهن أزشهي  وهت  فجهتت ح سهرب فهي الهدار  ا  ه شي  لهالع            

عده  ذال هي ،عهي  ينهي شهأز،ف  لهم يسهتطع        عد  ذال ي صتا  لالن القق  السالب هالي فبسهب  له     
ا تالعب  اا،ضب  الجديهدة  لبكهم احتمبئه   له  أفهق  رهت أره ت شهقازين القهق  الجديهدة           
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عدهي ،شعب،يهي   االشهبف  هببصتا ،هقتدع  شهن يه ،را ،هسهتودل  لهأفق يديهد.  هبن الوهتا  لهالن         
ة  أشههب عدهه  التأ،يهه   أ  صههتا  عدهه  ال الههبرات الممكنههي فههي  هه  اا،ضههب  الجديههد    بصههتاع
شههع ال ههقارا فكههبن صههتاعب  عدهه  أصهه  التأ،يهه  ،شاههت،عالي التكالههف شههع اا،ضههب             صههتاع

عدهههي ،شعب،يهههي عهههن ال الهههبرات المعمهههدة  ارههه  المجهههب      االشهههبف أ   هههبن صهههتا  الجديهههدة.
عدهي شهع ال هقارا فكهبن صهتاعب  عده  أصه  ،يهق  ذه ا          االشهبف  السالب ي الجديد  أشهب صهتا    

 المجب .

الهي  لأحه    حال قارا " ن البكم  ال  " ال   ذق يب، شن  يهي ةت  عدي شعبر االشبف ،اي  
أحرهب هتعهتض لسهق، ا هتعمب       " دمي بهق يهتا  لرهب لبطه ". أ   ن حهص ا يهي بهق شهن ا    الّ        

شؤذيههي  فبلهه   يتعههتض لالحترههبض ذنههب لههالع  ههببي القههدو ا لرالههي  مههب يههدعي ال ههقارا لهه   
أ، شسهههع  لبقهههن  شهههب،     عوهههالي الواهههتيي ا يهههي ح سهههرب  ،الههه   يمهههبرو ا حترهههبض لهههالع الم     

أرا  عدي فتح لب  التأ،ي  عد   .المسدمالن  ل   ق، ا تعمب  ا يي ،  قبطرب عد  أ  شي،

لهم يكهن لهقار  ا شهبف عدهي العهق ة       شوتاعال  لالكقن لب شكبن ا تالعب  المت الهتات الجديهدة.   
بظهي هاهكد  اا،له   فره ا     لبلتبري   ل  القرا،  أ، ا تعب ة المارد النوق  النقي في ص بئ  ل

أشت غالت شمكن  ل  أرا  عدال  الس ف ،ضع شنطدقهبت يديهدة فهي التعبشه  شهع الهنص الهديني         
ال هقوي النص لبلكبش  عن المجب  العهبف شمدمهب فعه  شعب،يهي  ،ال هقوهي المجهب  العهبف عهن         

 النص الديني شمدمب فع  ال قارا.

 رهانات املعنى السياسي

ذهه  شعههتض ر ا عدهه  شههعبر ال ههقارا لأحهه  ال بكههم  ال    لققلهه أ " حوهه  ا شههبف عدههي فههي 
   ،لكهن   هعدمقن شب يققلقن  يققلقن ال أشالت. دمهي بهق يهتا  لرهب لبطه   حعهم ال بكهم  الّ       

   ، حهه  ال لههد لدنههبو شههن أشالههت لههت أ، فههبيت  يعمهه  فههي  شتههه        ذههؤال، يققلههقن ال  شههتة  الّ 
ا  فالرب ااي   ،يجمهع له  ال هي،  ،يقبهه  له  العهد،         لكبفت  ،يودغاالمؤشن  ،يستمتع فالرب 

 ".هأشن ل  السو  ،يؤر  ل  لدضعالف شن القق  بت  يستتيح ل  لت ،يستتاح شن فبيت

أ   ن الههنص لبكههم طوالعتهه  الجديههدة ،المبلتههي لعههد النوههي  يضههع ح سهه  فههي هوههتف شههن      
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فبلنص يدلي لمعنبا لعهد  يتدقبا  ف  يمدي شب يتيد لاك  شستق  عن البق  ال   يقضع فال . 
شقضعت   ار  بقه   اللهي شعهالن. ذه ا البقه  لهم يعهد شهن شسهتدبشبت الهنص له  ذهق شجهب               

 ربريي يأهال  شن ،اةع ايتمبعي ، الب ي ،ثقبفي شعالن.

،اي  االشبف عدي الدعقة  ل  اح وب  النص الديني عن القاةع المتبتض  لقضع   اره   
،عوتا ال شن ربري . فدالنب  ذ ا النص شهن عدالبئه   له      ل  ذ ا القاةع ،في ةدو   ف  ينطق  اّل

اارض ،لال دف ذ ا القاةع  رغم لقب، الم هبطتة لسهق، ا هتعمب  ذه ا الهنص  لكنرهب ش هبطتة        
هستبق المجبزفي  احرب هضهمن بالقيهي  ائمهي لدهنص  ،يوقه  ضهترذب عده  الهنص أةه  لكمالهت           

لبضهقر ، شبهته   اره  ةقالهب هوجاله       شن عبل  ،التعبلي ل   ان ذلط يعني عمدالب   هدو  ةهقة ا  
 فبرغي.

"ال لهد  عدي النص  ل  ضت،رات ا يتمب  ا حسبحي  التي عوهت عنرهب لققله أ     أبب  االشبف
. فهبلمعن  اا مهت ابتمهبال  ،أ مهت ةتلهب شهن شهتا  الهنص ذهق اله             لدنبو شن أشالت لت أ، فهبيت" 

حههر طوالعترههب اار ةالههي. ي هدف ضههت،رات ا يتمههب  التههي هبههتم ةالههبف  ههدطي  الب ههالي  شرمههب  ب 
،في ذلط ش شح شوكتة لتو  هقشب،يي )حسوي  ل  هقشب اا قينية هتجده  فهي اعتوهبر السهدطي     
السالب الي شتا ة   لبلتكقين  شمدمب أن القبي شهتا    لبلتاهتيع  ،ش شهح لهت،ح فكهت  الب هي       

ل اههه   يقلههد  لالبههه    يتجدهه  فههي شوههدأ السالب ههي أ،ال   أ  اعتوههبر السالب ههي بقهه   شسههتق   ةبئمههب        
 ،، بئ   شن طوالعت  الداردالي ال لمبد ات شن ربري .

 ههقن الههنص ال ينطههق  لكههن ينطههق لهه  التيههب   يعنههي ضههت،رة ،ضههع الههنص  ارهه   طههبر     
،يقال  حسوالب شن  ق، اال هتعمب   ذه ا ا طهبر ذهق ضهت،رات ا يتمهب          شنب ب يبقق فبعدالت 

 لط ال هعههق  شرمههي القههبرو هكالالههف القاةههع  ،شههب يت ههت  عنرههب شههن شههوكي شوههبلح. لهه    ا حسههبحي
المتبههتض لمههب يمدالهه  القههت ن لاههك  شسههتق   لهه  هكالالههف القههت ن لمههب هقتضههال  شههت،  البالههبة    
،ضههت،رات ا يتمههب  ،شنطههق التههبري . ،التكالالههف ذنههب ال يعنههي ل ههي شعههبحي الههنص القت حههي           

 اره  بقه      اّل ن،هبتيف ،يرت  الداللالهي  فرمهب أ  المعهبحي ،القيرهي الداللالهي ال يتبققهب      
ربريي ، البق هبرري شعالن يبم  روقصالي فرم شعالني. فبلتكالالف ذنب يعنهي هسهرال  هوال هي    

.  فههبلنص ال يديههد لالكههقن لب شكههبن هقلالههد شسههبرد هههأ،يدي يديههد  الههنص الههديني  ارهه  بقهه  
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رهه  الههنص ،يقتههتح المضههبشالن التههي  ارهه  بقهه  رههبريي يبههد  ،يرههي المعنهه   ا ينطههق  اّل
عدهي شدتوهقب  لبلمجهب  العهبف  أ  المكقحهبت      االشهبف  رب  ذ ا البق  أرا ا ب شنبةاترب ،لبمهج

السالب الي العدالب التي ال لد شنرب ا  ايتمب   لالد ي ل لط ثنبئالي الهنص ،القاةهع   را ة ا حسهبن    
ق عنه  التيهب "  شهبرة لطال هي  له  أن      عدهيأ " حمهب ينطه    االشهبف  أشالت ذنب  له  أن ةهق    ،شتا  ا .

ةههتا،ة الههنص هوههدر عههن التيههب  لههبلجمع  أ  ذههي فعهه  ايتمههبعي أ، يمههبعي  رغههم  ههبذت        

 ارهه   طههبر هههبري ي يسههتنطق   أ،   فههبلنص ال يههتكدم  اّلشمبر ههي فت يههي. ااشههقر لههأن الت سههالت 
طقهقن عهن   رذبن ايتمبعي يجد شسقغبه  في القت ن. عندشب ينطهق التيهب  عهن القهت ن  ال ين    

أح سرم ،ال عن النص ح س   ، حمب يت،ن النص ،فق رالبراهرم االيتمبعالي.  فبلنص ال يتكدم 
الههنص  ،عنههدشب ي سههت ال ههت  الههنص  أ لهه  فههت  لهه   لهه  يمبعههبت  ،الجمبعههبت ذههي التههي هقههت 

،ياتب  ،يستد  عدال    حمب ي كت عن الجمبعي التهي ينتمهي  لالرهب   ،يتممه  ةالمرهب ،رالبراهرهب       
 ب.،رذبحبهر

تههبري  ا ههتجبلي لتذبحههبت ايتمبعالههي ، الب ههالي ،شعتفالههي. ال    ل بحههر القههتا،ات  ائمههب عوههت ا  
ض ،يرهي  اللالهي فتضهترب    ر ذنهب عده  النهبو   حمهب  بحه     الكهتيم  هقيد  الالت فتضرب القت ن

ذههي لممبلههي شبةودالههبت هسههوق عمدالههي   6رذبحههبت اعتمههدهرب يمبعههي أ، شجتمههع لأ ههتا. فبلتذبحههبت 
  القههبرو ،الههنص فههي  اردرههب  أ، هبوهه  عمدالههي القههتا،ة فههي  اردرههب      القههتا،ة ح سههرب  ،هضههع   

،هكقن لممبلي شقي  ر ي أ، يدي  لقعي أ، ل الت ،عي  ل البرات المعن  الجديدة  ،،يري 
الداللهي التهي ههتيح شعنه  عده   رهت. لالسهر التذبحهبت ةضهبيب شعتفالهي ربلوهي هنهدرا ضهمن              

ت  ا  ةالهبو لتذهبحي. ذهي لالسهر     لتذبن ةالب هي أ، ا هتداللي  أ  ذهي لالسهر صه ت  أ،  وه      
ا،ة أ، حاهب  فرهم   شعتفي أ، شوب و شبد ة  ل  ذي ةقة  ار  ا حسبن هقف ،را، أ  فع  ةهت 

عدة شعبنف. ةقة ال رم ذ ا  ال حنتجرب حبن  ل  ِهنت  و  ار  فضب، ثقهبفي  أ، صالبغي ش رقف  أ، 

                                                 

 دمي رذبحبت  لدتعوالت عن القالمي التا ه ي لدمعنه  العهبف ،اا هبو اله   يعهي فاله  ال هت            ثتت ذنب ا تعمب  6

،عال  لطوالعي ع ةت  لتل . ،ذهي أحمهب  ،عهي ال هقهقف عده       ضبفي  ل  ،يعي بقالقي ا رتين ،ع ةت  لرم  لب   ح س 

أ ههبو عدمههي  لهه  أ ب ههرب رالههبرات هعتمههدذب يمبعههي  ،رذههبن هههتاذن عدهه  صههقالرب  شههن  ،ن أن هكههقن لبلضههت،رة   

 شستمدة شن شسع  يد  ،صبرف في الوب  عن البقالقي ،شطبلقي القق  ،المقةف لقاةع ااشت. 
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لطتيقهي ال،اعالهي  ،هكهقن     ،حتمم  ثقالترب غبلوهب    ،ايتمبعي حنتمي  لال  ،ِهبر  فالنب شن ربرينب
لممبلههي ةههقة  فههع هقيهه  فعهه  المعتفههي لبهجههبا  ،ن اهجههبا  ،هقيهه  ةههتا،ة الههنص لبهجههبا ،يرههي      
،شقوهد  اللهي شهن لهالن عهدة ،يرهبت أرههت  شبتمدهي ،شمكنهي  ،هعهقف شعنه  رهبا لدههنص            

 عد  بسب  شعبن أرت  شكبف ي ل  لبل رم الد ق  اا،لي  أ، التبدال  العقدي التيبضي.

بحههر الداللههي الد قيههي شههن لههقازف الههنص الههديني  هتافقهه  فههي بدهه  ،هتببلهه   فههان          فههاذا  

أ،  ذا ش ر   رذبحبت المجتمع التي هؤطت رالبراه  القيق يي ،البالبهالي  هبد  ،يري الداللي
المقوههد الههداللي لدههنص الهه   يتجههب،ز الداللههي الد قيههي شههن  ،ن أن يد الرههب  لالنههت  ش ههبذالم           

 . 7ن اازشني ،عوت شن العوقر ينالي لبشن ش ب،ةالم ي،شعبح

القضههالي ذههي أن الم ههبذالم القت حالههي ال هتقلههد لاههك   لههي شههن الههنص  ،ال يههدلي الههنص          
ةهتا،ة ذه ا الهنص فاله . له لط يكهقن       ال   هتبهتض  ش رقشب  شن ربرا البق  ا حسبحي الديني 

شن فت،  ااطت التي هبكم القاةع العبف  ،ا تجبلي ل رهم   بالسالب ي لدنص فتع ش رقف المعن 
شعههالن لقضههالي البالههبة العبشههي  ،ش رههقف السههدطي  ،حمههإ هقزيههع القههقة  ارهه  المجتمههع  ،شكبحههي     

  ال ت   ار  ذ ا التتهالب  ،التتاهوالبت الببصدي لالنرم.

هههههههه  ،يمكننهههب ذنهههب   راا شمهههبلالن شعوهههتين عهههن هوعالهههي المعنههه  الهههديني لدتذهههبن ا يتمهههبعي 
 السالب ي ال   هتبتض لدارد  عمدالي فرم النص الدينيأ

 

                                                 

يبحهب شهع فكهتة غب اشهبر بهق  التقهب، اافقهالن  ،ي تدهف شعرهب فهي يبحهب  رهت. أشهب              ذ ا االهجبا يتقافق فهي   7

يبحب التقافق فرق أن أفق النص الديني زشهن صهد،را ذهق زشهن ا هتمنبئي ال يسهتمت لعهد النوهي  مهب لالنهب  لبكهم أحه              

ب ي تدههف شههع أ  زشههن  رههت لعههد النوههي.  أشههب يبحهه  شههب ي هه  أفههق الههنص زشههن  ههبريبشي شبههب  لبضههقر المؤ ههع  

هبهت ظ لتذبحهبت    ،لكهن ذهب ةهد    االرت ف فالعق   ل  أن اازشني لعد النوهي ةهد ه تدهف فهي ،ضهعالبت البالهبة العبشهي       

شعن  شمبثدي  هجع  ذ ا اازشني  رغم ارهت ف شظبذتذهب ،رشقزذهب ،أحاهطترب  هنهت  شعهبحي شمبثدهي ،ههتيح ،يرهي          

المجتمع همهبرو فعدرهب لقهقة  شرمهب هقالهر       اللالي شقبدة لدنص الديني  لسوب هت ب رذبحبت شعن  عمالقي  ار  

 السنقن ،هعبةور اايالب . 
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 املثال األول: الشورى والدميقراطية  6.1

ال هق  أيرب المسدم  ن ذ ا البكم المقالد ةق  رشالد رضب في أ،ائ  القتن العاتينأ "
،شن  التة ال د ب،   لبلاقر  أص  شن أصق  الدين  ،حبن ةد ا ت دحبا شن الكتب  الموالن

ن  ال شن شعبشتة اال،ر،لالالن ،القةقف عد  بب  ال تلالالن. فاح  لقال االعتوبر لبب  يالتاشد
رغم أحرب  بحر شقيق ة  ائمب    النبو لمب فكتت أحر ،أشمبلط أن ذ ا شن ا   ف ،ذؤال
 .لالننب"

ةهق  رشهالد رضهب يؤ هد أن الداللهي السالب هالي ل كهتة الاهقر  المقيهق ة فهي القهت ن  شههب            
أ، أن يكقن شن المستتوعبت ال اهالهي لد هظ القهت ن       بظقذب لاك  شستق  بن المسدمالن لالد

لمق ه   لالرهب فرمه  ،ه سهالتا     أ، ان هتنو  ل  المؤ سي الدينالي المعنالهي لاهؤ،ن الهنص الهديني ،ا    
بالن ،ضع القت ن  ار  رذهبن    اّل     ذلط شب  بن لالبو  أ، ي وح القت ن عن ،شتب .

شتيعالهي ال كهت ا  ه شي  ،ذهي المتيعالهي ال تلالهي         ربا  ،،فق شتيعالي ه كالت أينوالي عن
التي بت هر فهي المسهدمالن الت كالهت لبلمسهألي السالب هالي ،ةضهالي البتيهبت ،التمماله  السالب هي           

عنهههدذب أرههه  ل هههظ  . لكهههن ،فهههق شتيعالهههبت ال رهههم ال تلالهههي لدمسهههألي السالب هههالي    ،الديمقتاطالهههي
لهف   لالرهب عده  شهد  أ    م يكهن أبهد لالدت هر   الاقر  يت    الالت غالهت شسهوقةي ،يديهدة  له    

  رشالد رضب  ل  أن النص القت حي شب  بن لال وح لن سه  عهن ذه ا المعنه       حّو ،ث ثمبئي عبف.
   ذ ا لم يبوه   ال  الاقر .،شب  بن لالمالت في أذذبحنب الدالالت السالب الي البديمي ل كتة 

تذبحههبت أ  النظههت  لهه  القههت ن ل   شههن "شعبشههتة اا،رر،لالههالن ،القةههقف عدهه  بههب  ال ههتلالالن"    
 شعن  ش تد ي شنتجي  ار  لال ي ش تد ي ،ثقبفي غالت شسوقةي.

الب الي لداهقر  شهب  هبن القهت ن لال وهح عنرهب أ، يمالتذهب فهي أذذبحنهب   ال لممالهت           الداللي الس
ة ذهههق بهههب  ال هههتلالالن  الههه   عنهههدشب هممدههه  لعههه    External Stimulator اللهههي رهههبريي )

 عن السبلق. بن  ش تد ،شع  المسدمالن  أر ت أيي الاقر   اللي يديدة

،في السالبق ح س   يمكن   راا يمالع الكتبلبت المعبصهتة التهي ههدعي هطهبلق ا  ه ف      
لعهد االطه   عده      أ، يدعي ،يق ا  اّل  ،الديمقتاطالي  ،ذق هطبلق شب  بن أبد لالدت ر  لال 
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، لهالع  أ لالبت ال كت السالب ي ال تلي ،النتبيهبت الكمال هي لمعنه  الديمقتاطالهي. شهب فعده  ذهؤال       
لعد ،ضع القت ن    تابف الديمقتاطالي في القت ن  ل   حتبا فكتة الديمقتاطالي شن القت نا

  ار   البق ،فضب،  اللي يستقي أ مت شتيعالبه  شن ال ت .

  شنههب ذهه ا ال يعنههي فعدالههي المطبلقههي لههالن أحظقشههي القههت ن ،الديمقتاطالههي  فبلديمقتاطالههي      
  ،التذبحهبت ال كتيهي    الونهب،ات التبري الهي   قرهب  الّ روتة بالهبة ،هجتلهي هبري الهي  ،ذه ا ال هبق    

،الرند ههي السالب ههالي. فههبلقت ن يمدههط أن ياههق لنههب الطتيههق  ،يقا ههب   ،التبهقالت المجتمعالههي 
 هههالت عمدالهههي هبقهههق الديمقتاطالهههي  ،ال يمدهههط أن يقهههدف لهههي ،صههه ي يهههبذبة لرهههب  احرهههب أ            

  ،حتبا روتة البالبة فال .   الديمقتاطالي  الت،رة  ار  المجتمع

 املثال الثاني: مفهوم احلرية 6.2

 دمي البتيي عد  شب يتا  لرب " يقق  الع شي الطوبطوبئي في ه سالت المالبان عن البتييأ

شن المعن  ال يتجب،ز عمتذب في  ،راحرب عد  االسن عدة ةت،ن  ،لع  السوب الموتد  لرب 
 .8"ذي النرضي المدحالي اا،ر،لالي ةو  لضعي ةت،ن

هت   ةو  اا،ر،لالالن  اللهي  الب هالي ةوه  النرضهي اا،ر،لالهي  له   بحهر        البتيي لم  دمي 
الا ص المتبتر شهن الهتق. أ  شهب يقبله  اال هتعوب         عد  هستعم  في ال ق  ا   شي لتد 

ه ه   اللهي  الب هالي شت بيهي فهي التنظالهت       افي بالن أن الد ظ فهي المجهب  اا،ر،لهي البهدي      
فرم ل ظ البتيي ،فق شتيعالته  الدينالهي المببفظهي     السالب ي. ،ل لط عندشب بب،  الطرطب،  

لم يجد لد ظ ر ي ب  أ، ش رقشب شطبلقب  له  فهي المجهب  ا  ه شي  ،لهم يسهتطع التقهب  الداللهي         
المبقريي التي يت  ذب ذ ا الم رقف في ذالك  ،لنالي الكالبن السالب ي البدي . ل  عمد  ل  

لم هت ة الببلالهي عده  غبئهب را ه  فهي       شمبر ي ةالبو  ،فهق  لالهبت الت كالهت ال قرهي  ،ةهبو ا     
شهب يدعقحه  بتيهي    "يقهق  الطرطهب، أ   عندحب. ،عال   فقيد أن البتيي ذي "العد  ،ا حوبف" 

.  ،ذهق فرهم   9"،يمجد،ح  ذك ا ذق المقبل  الهدةالق عنهدحب لمهب يعوهت عنه  لبلعهد  ،ا حوهبف       

                                                 

 116  ا. 4شبمد بسالن الطوبطوبئي  المالبان في ه سالت القت ن  شناقرات يمبعي المدر الن  ةم  ا.  8

  ا. 2  ا. 1973رفبعههي الطرطههب،   ااعمههب  الكبشدههي  المؤ سههي الجبشعالههي لددرا ههبت ،الناههت  لالههت،ت        9
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 يتنكت لرب.يضع البتيي في  ائتة الضت،رة ،القست  أ  فرم يوعت ِفرب لمب ين الرب ،

ينتمي  لالرب  ق  العد  ،ا حوبف  معنه    يت الطرطب،  ،فق رذبحبت المعن  التي لم
ر يههف لم ههت ة البتيههي. ،التههي ال يمكههن أن هههت  طبلمههب أن السههالبق السالب ههي ل كههتة البتيههي    
لوالبغبهرب ال دس الي    ش قق ا  فهي المجهب  العتلهي أ، أ  شجهب    ه شي  رهت  ،لهم يوهوح         

الب  أ ب الب . عندذب ال يمكن لدقت ن أن يقفت  اللي ،اضبي ،شوبشهتة لره ا المعنه     رذبحب  ايتمبع

بالن يووح يب،ا شن بالبهنب ،ح توت ضت،ره  في هجبرلنب  عنهدذب فقهإ يمكهن لدقهت ن أن       اّل
لنبهق   . ،ال يد  عدال   اّل10يكاف لنب عن ذ ا البقالقي الجديدة  لمب يستجالب ل وتة بالبهنب

وت   ال   حجدا لقفتة في  تبلبت ا   شالالن  شن  ،ن فرم التقب  التكدف ،االصطنب  الم
بقالقههههي لأل ههههبو ال دسهههه ي الهههه   هقههههقف عدالهههه  فكههههتة البتيههههي  ارهههه  المجههههب  السالب ههههي        

 .11البدي 

 رهانات املعنى الراسخة

شهن ره   الوال هي التهي يوسهتنطق فهي  اردرهب          )اة لعهد النوهي  الكهتيم  بالن ينطق القت ن 
شههب  لدتذبحههبت الكوههت  التههي ا ههتقتت فههي القاةههع ا  هه شي. ،ذههي     فههان القههت ن يوههوح شبكق 

رذبحهبت لهدأت عدهه  شهك  صههتا   الب هي لههالن عهدة رالهبرات  ثههم ا هتقتت عدهه  ذال هي شعههبن         

                                                                                                                                

 .108. ا. 2000ب أ ذابف يعالإ  أزشي المقبفي ا   شالي   ار الطدالعي  لالت،ت  . رايع أيض469

أشهالت ذنهب  له  أن رذبحهبت المعنه  التا ه ي فهي شجتمهع شعنه   هجسهد أيضهب  اال هبو العمالهق ل وهتة بالهبة                  10

فهق  النبو التي هتتا م ،هت   شك  رذبحبت ،شستقتات عمالقي فهي المجتمهع. لباله  هكهقن ةهتا،ة الهنص الهديني ،       

رذبحبت شعالني  ذي أيضب  هتيمي ،احعكبو ل وتة البالبة ،هجبرلرب التي يتا مرب شجتمهع )أ، لال هية شهن المجتمعهبت.     

،ذ ا يقتت   ل  بد لعالد شهن فكهتة فت ناهتبين لهأن ا هتعمب  الد هي شهت ة ل وهتة البالهبة الالقشالهي التهي يعالاهرب النهبو              

روهتة البالهبة لب هتعمبالت الد هي  أشهب ذه ا الوبه  فالبهب،            ار  شجب   حسبحي رهبا. طوعهب  فت ناهتبين يوهالن ع ةهي     

  ربر هأثالت هجتلي البالبة ،روتاهرب في زشن شعالن ، ار  لال ي شعالنهي عده  فرهم الهنص ،المعهبحي التهي حسهتنوطرب شنه .         

لهه لط يكههقن ه سههالتحب لدههنص الههديني  ،فههق شقتههتح روههتة البالههبة  ه سههالتا  لدم سههت ال لدههنص  ، اههف عههن الونالههي               

 الي التي حبمدرب في فرم النص الديني ا هي  لالنب شن زشن لعالد.   ا  را 

 ت،   ش رقف البتيي  المت ب المقبفي العتلي  لالت،ت.لعبق  ذ ا ال كتة رايع عودا  ا 11
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،شعتقههدات را هه ي  أرهه ت هقيهه  أ  فرههم أ، ه سههالت لدههنص القت حههي. لكههن السههؤا  ذههقأ شههب   
ههؤطت أ   اللهي  ينالهي بهق      التذبحبت الكوت  التي هت  ر في لنالي الهقعي الهديني  ،لبههر    

،ا هتعمباله  فهي     لممبلي شقيه  ةسهت  لتهدا،  الهنص الهديني     هعم  ة  ،Publicالمعن  العبف )
 المجب  السالب ي ،البالبة العبشي.

في ذ ا المجب  التقب  لبظتالن رشبيتالن  هعوتان لادة عن ر هق  حمهإ ،عهي     ب،يمكنن 

العتلهي ،ا  ه شي   له  أن أصهوبر      ،رد الي ه كالت أر ت هتت ه  شهال ب  فاهال ب  فهي المجهب      
أص   شتعبلالب  يبكم ،ال يوبكم  يقي  أ  فرم ،ه سهالت  ،عهبلتا  لألزشنهي ،شقتبمهب زشبحنهب ذه ا       

 شن  ،ن أيي عقوبت أ، شقاحع.

 اللحظة األوىل: قدر اهلل وإرادة اإلنسان

الدشاقية فدعب ذابف لن عود المدط شالمقن لن شرتان لالكدم  )غال ن " شب ر،اا الطوت أ

فقب  ل  شالمقنأ    فان أةق  شهب يكهقن  ذا  هألتم. ةهب  له أ أشهب، ا  أن يعوه ؟ فقهب  له           
ذ ا المارد عوبرة عن بهقار رشهب  لهالن ،يرتهالن هنهب   ه  شنرمهب         شالمقنأ أفعوي  برذب ".

 ل  هقتيت شوالت القعي الديني  فكبحر ال دوهي فهي حربيهي  المطهبف لهبلطوع لمنطهق السهدطي  ال        
قة بجترب  ل  لجري بتا السدطي عد   حاب، بقالقترهب ال بصهي  ،اشت  رهب ا ،ات    لجري ة

التعمههالم ،الناههت ،التعو ههي. فبلسههدطي ال هقههقف عدهه  السههدب أ، القمههع أ، اال ههب، فقههإ  لهه  ذههي         
شنتجي لمعبيالت ،شعتفي ،أطت ع ةبت همبث  طوالعترب ،حابطرب. ،الققة التهي ال هعدهق فقةرهب ةهقة     

برا سههدطي ،هجعدرههب فههقق شتنههب،  النههبو ،رهه هتافقرههب أيههديقلقيالب هتعههبل  لبلأ، هجبريرههب ةههقة  
 ائتة حابطرم  لبكم  قحرب شال ب  اللاتيب   هأهي ،ه ذب لمسهووبت ر الهي رهبرا  را ة الواهت     

،شت  شب ذذور ال ةدرة عده  ا هتتيبعرب.  حرهب      ،رغوترم  فمت  شب بودر ال يد في ه الالتذب
ربرا شجب  االرتوهبر ا حسهبحي  ،بوهقل   اهف عهن       ردق  رت  حاأة أرت   ةدر يبو 

هقههديت ا  ال  ههي لألشههقر  ،التههدلالت التلههبحي ل حتظههبف الكههقحي لدطوالعههي ،المجتمههع عدهه  بههد         
 .12 قا،

                                                 

لنت  ت أن التعبلي لبلسدطي  ال يعني أحرب ش رقف يو هتاض لهب  تاا  فبلسهدطي يرمرهب ههأشالن الطبعهي ،هبقالهق           12
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البههقار الهه   ينقدهه  الطوههت  يعوههت عههن لبظههي ش وههدالي فههي رالههبرات المعنهه  ،رذبحههبت           
،لبلتهبلي هوهوح السهدطي      شوهالتا  القيق  ا حسبحيأ لالن أن يمدهط ا حسهبن القهدرة عده  هقتيهت     

البقار همبقر بهق   . شأحب  شن شؤ،ح   ،لالن  دو  القدرة عد     شي، لمب فال  فعد  الموبشت
المقبلدي لالن ةدرة ا  ،ةدرة ا حسبن  أ، لهبابت  فعه  ا حسهبن البهت ،المسهتق  شقبله  فعه         

. فهاذا  بحههر ةههدرة ا   ا  المطدهق ،العههب    باله  أن هبقههق القابههدة شنرمهب  ههتد ي اارههت    

فان عدالي ا  هووح شب   لداهط ،الترمهي  ، ذا  هبن     شبشدي  ل  بد  ل بئرب لدقتار ا حسبحي 

                                                                                                                                

ا طي الوالر أ، المقةع االيتمبعي  ،بت  لقا طي السدقض ال   يعهدا المجتمهع  هدق ب فبضه . ذهي      ااذداف  لق

ال هكت ي لبلقرت  ل  هوب  عن ا عتتاف لرب  ال فقإ لمعتفترب ،التعتف  لالرب  ل  لتجسالدذب ،شمبر ترب في صدب 

يررهب المهب ،ا  فهي لبمرهب عهن      الع ةبت االيتمبعالهي  ،هسهتعم  ااعهتاف ،الطقهقو ،االبت هبالت المعوهتة عهن ،       

القبدة الداردالي لدجمبعي  ،التود  لدم بطت ال بريالي القبئمي أ، المبتمدي. فبلسدطي ع ةي  ال شجت  ةقة شسدطي 

شههن رههبرا الجمبعههي عدهه  الجمبعههي. فرههي ال هعمهه  لقبههدذب  ،ال هنههت  رطبلرههب ،لنبذههب ،ا ههتتاهالجالبهرب ل عهه  هأشهه        

له  ةهقة  يتائالهي هعمه   اره  بقه  هتجهبذ  فاله  القهق   ،هتهدار  الطبةهبت              ربلص ل اهرب. ،ذي لالسر يهقذتا   

،هتقز  ا شكبحبت  ،همبرو  ار  شجمقعي ع ةبت غالت شتسب،يي ،شتبت ي. فمقضق  حاب  ذ ا السدطي  اله    

ذق شجمق  ال ت  ،الجمبعبت  ال ين هجرد في هطقيعرم ،ضوطرم ،هت،يضرم  ،التبكم في ةقاعهد الع ةهي لرهم.    

قدر شب هسع  السدطي  ل  هبديد شجمقعرب ،التبكم ل  فاحرب هبد  شقضهق   هدطترب  ،هتبهد  له   ،هسهتعالت شنه        ،ل

شب ة ةرتذب ،ةمعرب ،شتاةوترب  ،هوقغ ةبحقحرب  ،هناي، أيربهرهب شهن صهدب ذه ا المقضهق   ،شهن شهوكي الع ةهبت         

 ا  لتت هم عده  أ ب هرب ا هتتهالجالبت     التي هجمعرب ل   ،هعمد  ل  التعتف  ل  يربت ضع   ،ههقهتا ،يرهبت همهت   

لر ا لالع حاب  السدطي فع  ةمع فبسب  ل  ذق أيضب  فع   حتبا لدقاةع  ،هاهكال  شسهتمت     رضبع  ،بت   بق .

لد هت  ،المجتمههع  عوههت  حتههبا  الب ههي عبشههي لدبقالقههي  هجسهد رذبحههبت السههدطي السالب ههالي ،االيتمبعالههي  ،هاههتف عدهه     

،البههقافب التههي هسههمح لتمالالههب المنطقةههبت الوههبالبي شههن ال بط ههي  ،هناههي،         هههدا،لرب ،بمبيترههب  ،هضههع ا لالههبت    

 يهتا،ات لتقزيعرههب ،هت،يجرهب  ،هوتكههت التقنالههبت ،ا يهتا،ات المعتههتف لرههب لدبوهق  عدالرههب. فههاذا  هبن شههن الههقذم       

ت بعه   افتتاض بقالقي ربرا ع ئق السدطي  فمن القذم أيضب  افتتاض بقالقي ال  دطي لرب. فدار  حظهبف البقالقهي  ه  

،هتوبر  أذقا، ،رغوبت ،ع ةبت ةق . ف  يعهق  شتشه  السهدطي الكاهف عهن شعنه  ر هي  ،عهن هجه  ههدريجي           

لبقالقي  بئني في المستقو  أ، هتايع حبق بقالقي  بئني في أص  شنسي. ذ ا يعني أن الع ةي لالن السهدطي ،المعتفهي   

أ اهالههههب  لهههه  هؤ ههههد أن هقنالههههبت المعتفههههي لالسههههر ع ةههههي ربريالههههي هق ههههف لمقيورههههب السههههدطِي المعتفههههي  ،هسههههتعمدرب  

،ا تتاهالجالبت السدطي هعم   مت ب  ،ارت فرمهب ذهق اله   يتهالح حاهبطرب. رايهع فهي ذه ا المجهب أ ياله   ،لهقز             

 المعتفي ،السدطي عند شالاب  فق ق  ،رايع أيضب أ  عالد لن  عالد  شالاب  فق قأ المعتفي السدطي.
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 ا حسبن ةب را  عد  فعد  لنبق شستق   فان ا  يووح عبيبا  في شدك .

طوعب  ال ةالمي فكتيي أ، فدس الي لركه ا بهقار   حمهب  ذمالته  فهي رشبيته  ،ش هباا  لجرهي أحه           
يعكع صتا  ال البرات السالب الي التي  تتبق  البقب   ل  رالهبرات فكتيهي ،لهقازف عقبئديهي     
هبكهههم الهههقعي الهههديني لأ هههتا.  فبلسهههدطي هتيهههد أن هعمهههم الوهههدي العمالقهههي ،الضهههت،ريي لهههالن        
شجتيبت اابدا  ،ةدر ا   لتووح السدطي  تا  غبشضب  ال يمدهط ا حسهبن ه سهالتا أ، فرمه       

 الهت فالرهب شهال ب   ،هوقه  رهبرا شجهب  فعده  ،رالهبرا. أشهب المقةهف ا رهت            ال يمدهط أن ي  شن ثم،
الهه    ههمي البقههب  لبلقدريههي  فالتيههد احتههبا  اا ههبو اايههديقلقيي الهه   هقههقف عدالهه  السههدطي  
ااشقيي  لبلات،  في حسوي أفعب  ا حسهبن البسهني  له  ا  ،أفعبله  السهال ي  له  ا حسهبن ح سه           

   ،ال هعق  شنبزعت  شعوالي    ل  يووح ردع  أشتا  شمكنب . لالتم فو  ال دال ي عن ا   

بت  هدط الدبظهي احتوهتت السهدطي لقهدرة ا  المطدقهي فهي  هدطبح   ان ذه ا ذهق القهدر           
الهه   يعنالرههب فههي  طهه ق  ههدطترب لبلكبشهه  ،هجههتيم أ  رههت،ا عدالرههب. أشههب شعضههدي صههد،ر            

دقي في الرقا، ،لم يتم التود  لرهب  صد،ر الات عن ا   فوقالر شع شن ثمالمعوالي عن ا   ،
 في شتبدي البقي.  اّل

 اللحظة الثانية: عدل اهلل هو قدره  7.2

افتههتح المنوههقر عرههدا لههبلقق أ "أيرههب النههبو  حمههب أحههب  ههدطبن ا  فههي أرضهه   أ ق ههكم  
لتقفالق  ،رشدا  ،ربزح  عد  فال   لماال ت   أةسم  لارا ه   ،أعطاله  لاذحه   ،ةهد يعدنهي ا      

عدال  ة    ذا شب، أن ي تبني  عطبئكم ،ةسم أرزاةكهم  ، ذا شهب، أن يق دنهي عداله       هعبل 
أة دني  فبرغوقا  ل  ا  هعبل  أيرب النبو ،أ  دقا.. أن يقفقني لدوقا   ،يسد حي لدتشب   
،يدرمني التأفي لكم ،ا بسبن  لالكم  ،ي تبني  عطبئكم ،ةسمي أرزاةكم لبلعد  عدالكم 

 هه ف المنوههقر يجعهه  شجتيههبت السههدطي فههي شجههت  التههدلالت ا لرههي   .13فاحهه   ههمالع شجالههب"
لدكقن ،بالبة ا حسهبن  ال يتيهد شهن ،را،   شه   ثوهبت  ن شهب يبوه  ةهدر شهن ا   له  يتيهد            

                                                 

 .1993   ار ال كت لدطوبعي ،النات. لالت،ت  311ا.   32 لن عسب ت. هبري  شديني  شاق  يب،   13
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 ثوههبت المطبلقههي لههالن فعهه  السههدطبن ،هههدلالت ا  لدكههقن  أ  شطبلقههي فعهه  السههدطبن لبكمههي ا   
لقدرههه . ، ذا  ههبن القصههق   لهه    الههب،لههالع فقههإ هجدفبلسههدطبن هتيمههبن بكمههي ا     ،عدلهه .

السدطي ةدرا   لرالب   فان شجتيهبت السهدطي هتيمهي شوبشهتة لعهد  ا  ،يهب، شهن ههدلالتا لدكهقن          
فبلعدالي لالسر شال ب   ق  التطبلق شع النظهبف العهبف القهبئم فهي الكهقن  أ   ن العدالهي        ،البالبة.

تهي هتهتيم ح سهرب فهي شجهب  البالهبة العبشهي        لالسر أ مهت شهن الضهت،رة السهبريي فهي الكهقن  ،ال      

 لبلسدطبن البب م التي يجت  ا  ااشقر عد  يدي .

طبلق ااشقيقن لالن  دطترم ،ةدر ا   ،طبلق العوب القن لالن  هدطترم ،عهد  ا  التهي ال    
رتالهههبر ا حسهههبحي. ،ذهههق شسهههع  ا هههتكم  الهههنقص الههه   عجهههبت عنههه  السهههدطي  شكهههبن فالرهههب ل 

ة  لهه  ااشههبف لالطههبلق لههالن ةههدرة ا  المطدقههي ،عدلهه  المطدههق  ،الدهه ان      ااشقيههي  ،هقههدف رطههق 
له لط احتقدهر الجوتيهي    قيهق  ا حسهبحي.   يتجدالبن في الضت،رة التي هبكم الطوالعهي ،هبكهم ال  

شههن شههكدرب السههبذا الوسههالإ اا،لههي  التههي  بحههر هت ههب فههي السههبلق عدهه  ح ههي  شكبحالههي ال عهه   

ل عههه  السالب هههي. ،لتنهههب أشهههبف يوتيهههي  الب هههالي شبكمهههي   الموبشهههت لالحسهههبن   لههه  ح هههي  شكبحالهههي ا 
 ،را  ي في لنالي القعي الديني  ،هقي  أ  شعن  أ،  اللي لدنص القت حي أ، النوق .

 اجلربية السياسية

ا هههتكمدر بدقهههي التعهههبلي لبلسهههدطي  ،ا هههتمنالر لبلكبشههه  شهههن  ائهههتة االرتالهههبر ا حسهههبحي   
لالي عمدهه  فههي   ،الموبشههت الهه   يوبم دهه  شسههؤ   لتههتقدص البتيههي ا حسههبحالي ،هقتوههت عدهه  ال عهه       

ي   ،ببيبهه  اا،لالهي. ،لتسهتقت الجوتيهي السالب هالي  همي را ه        ئه ا رتة  ،يمكنه  شهن ههأشالن لقب   
أرتيهر لمقيورهب المجهب  العهبف شهن  ائهتة الت كالهت الهديني         ،عمالقي في لن  الت كالت الهديني   

دقي فبض لرهب الهنص الهديني     ،التنظالت السالب ي  ،احطمسر لمقيورب  الالت بتيي شتقهتة ،ة
 شب هبا  هنتظت رذبحبت يديدة هكاف النقب  عنرب  ،ينطق لرب ريب   رت،ن لمب يأهقا لعد.           

المجههب  السالب ههي  شههب  ههبن ةههدرا   الب ههالب   هبههق   لهه  رذههبن شعنهه  يبكههم أ  ه كالههت فههي 

 فع  هأ،يدي لدنص الديني. ،ذي رذبحبت هتيمر ح سرب في أ مت شستق أ    العبف  ،يؤطت أ 
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 مستوى علم الكالم 

  أ،المعتبلي ااشبعتة ال   هقز  لاك  أ بو لالن

فقد يعدقا عد  ا  هبلعب  ل عده . فكه  شهب ي عده  ا  ذهق عهب   ،بهق ،رالهت           ااشبعتةأشب 
 ن   أن يههؤلم ااط ههب  فههي     عت أ "بتهه  لههق  ههبن شسههترجنب ،شسههتقوبب  عنههدحب.  يقههق  ااشهه       

"  ،ذهق شمهب    ال الهت ،الاهت  ده  شهن ا  ،لتقهديتا ،شاهال ت        ا رتة  ،يعد ذلط عدال  ن فعد ...
،لهالع    أن عد  ا  شن لقازف فع  ا  ح سه   أشن ،رائ  التأ الد عد ااشعت   افتتاضي يتيد

 شعالبرا  شستق   ةبئمب  ل اه .

تأ "    شب فعد  فده  فعده  أحه  المبلهط القهبذت... فهاذا  هبن        في شقضع  رااشعت   ،يقق 
  ذ ا ذك ا  لم يقوح شن  شهي،  ذ  هبن الاهي،  حمهب يقهوح شنهب احهب هجب،زحهب شهب بوهَد ،روَ هما لنهب            

. ،فهي  14،أهالنب شب لم حمدط  هالبح . فدمهب  هبن الوهبر  شدكهب  ،ال هبهر أشهت لهم يقهوح شنه  شهي،"          

ريهي لبهق ا حسهبن  ،ذهي أن صه ي القهوح التهي هدبهق ل عه           ذ ا النص  اللي عده  يوتيهي اعتوب  
أ  ،فهق شهب أشتحهب      له  ،فهق شهب "بهد ،ر هم لنهب"        ا حسبن لالسر ،فق شقالبو ربريي شسهتق  

ا  ل . فالعهق  شعالهبر البسهن ،القهوح فهي فعه  ا حسهبن  له  المطبلقهي شهع شهت  ا   ،ال  شكهبن             
الحت هب، صه بالي ،ةالمهي أ       ة الاهت  لالحسبن في ايتتاح شجب  شستق  لقيهق ا رهبرا  ائهت   

 شعالبر ذاهي أ، شستق  ربرا  را ة ا  التكقينالي ،التاتيعالي.

 له      اله ين احاه دقا لتنبيه  ا  عهن ارهكهب  الظدهم ،الاهت،ر  فقهد اضهطت،ا         أشب المعتبلي

ذهه ا ال يعنههي أن البسههن ،القههوح شههال  ن يودبشههبن ا  شههن رههبرا  القههق  ل اهالههي البسههن ،القههوح. 
   أ، أحرمههب شعالههبران ربريالههبن ي تضههبن ح سههرمب عدهه  ا   ،يدبشبحهه  هجنههب القههوح ،فعهه       ذاههه

،ال يمكهن أن يوهدر عنرهب      البسهن  البسن  ل   ن العد  ص ي ذاهالهي    ،ال يوهدر عنه   الّ   
،المعتبلهي   ااشهبعتة . شرمب يكن شن أشت فقهد  هبن النقهبي لهالن     15ان ذ ا ذق يقذتا  القوح

                                                 

 ة71ة  )الدمع  االشعت   ا. 563عود التبمن لد،   ش اذب ا   شالالن  ا.  14

الماكدي التي ،ةع فالرب المعتبلي ذي في  الف يمكن شعتفي القوح أ، البسن  ذا لم يعت ف رب ا  ح س   ،ذه    15

بسن أ، ةوح ذق بسن ،ةوالح في بقالقي ااشت ح س   أف  حه  بسهن ،ةهوح     أن شب يكتا   العق  أ، يبد ا العق  لأح 
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،المعتبلهي    ين قن عن ا   شكبن العجب باشبعتة ،لالع  را ة ا حسبن. فشنووب عد   را ة ا 
ين ههقن عنهه   شكههبن الظدههم ،اةتههتاف الاههت  شههن  ،ن أن يعنههي ذلههط أن المعتبلههي أثوتههقا بتيههي       

ن أ  أا حسبن لباصبلي  ل  أثوتقذب لبلتوع  ،اعتوت،ذب شن لقازف عد  ا  ،عهدف فعده  لدقوهالح.    
  ة ا حسبن ، حمب  را ة ا   ،ا حسبن  احسبن غالت شقوق ف لبلكبش .أ بو الوب  لالع  را

لبلبتيي ا حسبحالي  ل  لقهدرة ا حسهبن    ااشبعتةأن المعتبلي لم يقبلدقا يوتيي  ل  حنو  ذنب 

عد  ال ع  الموبشت. أشب البتيي التي ذي بق  أ، ع شن القدرة عد  ال عه  الموبشهت  ،هتعدهق    
ت شدبهق  فهي شهت،ببت المعتبلهي  له       لقدرة ا حسبن عد  صنع شوالتا ،لنب، ،اةع   فره ا غاله  

  ، ذا  بن ةب را عد  فعده   ن ا را ة ا حسبحالي شبكقشي لضت،رة ربريالي عدال  يمكن القق  
ال با فرق عبيب عن أ ا، ال ع  ال   يتعد  ذاه  ،ش وه  أ، فعده  القتيهب لالناهي، فعه        

دبسهههن ،القهههوح عبشهههب  أ  فعههه    الب هههالب  . فبلمجهههب  اا، هههع شهههن ال عههه  الا وهههي شبكهههقف ل    
فههي  ت،ريالن  الدهه ين ذمههب بقههبئق عقدالههي  أ  طوالعالههي لألشههالب،  ال يمدههط ا حسههبن ال الههبر     الضهه

 رفضرب أ، هعديدرب.

  ، دهر المسهألي   16ل لط غب  في شوبب  االعتبا  ةدرة ا حسبن عد  ال ع  السالب ي

                                                                                                                                

اعتوبريههبن أ، صههنبعالبن شههن شت تعههبت االيتمههب  ،االعتوههبر ا حسههبحالالن  ،لههالع شههن بقالقههي ااشههت فههي ذاههه ؟  أ  ذهه      

ف لره ا  يمدط العق  شدكي ها الص البسن ،القوح ال اهي  لالكقن لب شكبن  لباف ا  ل ؟ ،شع عجب العق  عهن القالهب  

المرمي  أال يووح ال  ف لالن ااشبعتة ،المعتبلي شكدالب  ال يقذتيهب   لبكهم أن المتيعالهي القبالهدة التهي هوهالن لنهب        

البسن ،القوح ال اهالالن ذق ا . لبلتهبلي يعهق   ه  شهب يققله  ا  أ، ي عده  بسهنب   ، ه  شهب ينره  عنه  ةوالبهب   ال لجرهي              

أ، حرهي ا  ،القهوح  له  لجرهي أن بقالقهي البسهن ،القهوح لبههر شبجقلهي عهن            التالطي ال اهالهي لهالن فعه  ا  ،البسهن    

 شدار نب  ان    شب ذق ذاهي أصوح لعد  يمبحقي   بحإ ربرا  ائتة ال رم ،ا  راض الواتيالن.  

ذ ا االشت لم يكن شتقةعب  أن يبو  في العوت ا   شي  حتالجي عدف احومبق الكبئن ااةتوب    أ، الناب  16

توههب   غالههت التعههبئي ،المسههتق  عههن الد،لههي  الهه   ،ّلههد فههي ا حسههبن الههقعي لقدراههه  ال اهالههي التههي هتعههد  بالههب   االة

حابط  الالقشي الضالق. ،هنور  عد  ةدراه  في ال دق ،االلتكبر  ،أن السدطي لالسر شال ب  ي دق  ا  أ، ه تض  الطوالعي 

لمقهد،ر ا حسهبن أن يطهقرا ،يهتبكم له  لالهؤ   حتالجهي        عدالنب  ل  ذي  بئن صنبعي  ذق ذند ي لاتيي   فهن ، لهدا    

أفض  ،أبع. ل لط حجد أن فكتة هقشبو ذقلع لأن السالب ي  بئن صنبعي ال طوالعي يب،ت  ثهت المبر بحتالدالهي    

التي  بحر هنب   لاط ق يد الناب  االةتوب   شن  ،ن ةالهق  شهن السهدطي  ،أن فكهتة ا را ة العبشهي لداهعب  أ        
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ش الوهههي. لبكهههم أن ال كهههت لجمالهههع فت،عههه   ههه  فكهههتا  هنبيرالهههب    ،لهههالع  ثوبههههب  ل عههه  ا حسهههبن  
لكهن شهد     ،اعتوبرا أصال   ةبئمب ل اه . فبلمعتبلهي أثوتهقا فعه   بهتا  لالحسهبن فهي شوبشهتة فعده          

ذ ا ال ع     ضالقب  ،شبد، ا   ،يقتوهت عده  يقشالبهه  الا وهالي  ،لهم هتق هع لتوهوح بتيهي         
عتهبا    ال أحه    المنكت  بن شن أبهد ر هبئب اال  النري عن شت لبلمعت،ف ،صبالح أن اا. عبشي

،لهم يوه   له  بهد الناهب  السالب هي العهبف  أشهب عهب  السهدطي                في بد،  البالهبة الالقشالهي  

م شمكنهههي  فهههي بهههب  بوهههق  أبهههد أشهههتينأ  شهههب ضهههالب  الهههدين ،ذتهههط بهههد، ا     فرهههي لنظهههتذ
شهن   ر   ت شن البب م  ، شهب بوهق  طهبرو يقيهب ارهت   النظهبف العهبف        ،،صد  ،أبكبش 
،ذهي أبكهبف ال هرهدف  له   شهتاض ال هت  أ، المجتمهع فهي          ينقن أ، عبذي أ، ضعف. طت،،

   ب ظ الضت،رة ،بمبيترب. المجب  العبف  لقدر شب هردف  ل  ب ظ النظبف العبف  أ

لهي  بأن يبدقا شاكدي الجوتيي الموبشتة ل كتة اال تطبعي  ،أثور المعت ا تطب  ااشبعتة
ةدرة فع  شوبشت لالحسهبن  لكهنرم لهم يه ذوقا  له  ألعهد شهن ذلهط  ،أثوتهقا الجوتيهي السالب هالي             

جههب  السالب ههي ة  ،لقههي المااشههبعتةأ، يوتيههي هاههتيعالي )  المدعمههي لجوتيههي  قحالههي )شعتبلههية 
 غبئوب  لبلكبش   لعد أن رفع شن  ائتة ا يتمب  ا حسبحي أ، ال البر ال ت  .

 مستوى التداول اللغوي والفقهي

  التههي عسههكر هههدا،  ش ههت ة البتيههي ،ا ههتعمبالهرب فههي     ةههقاشالع الد ههي هجدهه  ذهه ا فههي  
أحهقا    المبهت،ف شهن أ مهت    دهقض ملما عهن ا ا تعم  ل ظ البت لتمالالبال ضب، ا   شي.  بال  

التوههتفبت الطوالعالههي. فبلبتيههي ذنههب رفههع لدههتق ، زالههي لهه   ،لالسههر ا تسههبلب  لبقههقق  الب ههالي أ،    
  شههب ي الههد ذلههط  بالهه   ن   فسههبي بههتاض ذاهالههي ،ا ههعي. ،فههي ا يههي القت حالههيأ "فتبتيههت رةوههي"     

  ،التةوهي أطدقهر   17 مب يقق  الن عبشقر  ه عال  شن البوتّيي  أ  يع  التةوي بهّتة التبتيت  

                                                                                                                                

اعب شؤ سي  الب هالي ذات  را ة ،ابهدة  مهب صهقر ر، هق  يهب،ت  ثهت فكهتة الالهد ال  الهي   ف           هوقر أن يكقن ال

 مال  التي طبلقر لالن الناب  االةتوب   لد ت  ،المودبي العبشي  ،أن العقد االيتمبعي ال   ذق أ بو الكالهبن  

 السالب ي يب،  ثت ،عي ا حسبن لمدكالت  ال بصي. 

 .  155  ا. 5  ا. 1997الن عبشقر  التبتيت ،التنقيت   ار  بنقن  هقحع    17
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 . ات شن  ط ق الوع  عد  الكّ عد  ال

ا حسهبن  ةبحقحالب   ،صبرت هقبله  البجهت اله   يمنهع     ههههه  ل ظي البتيي  طبلعب  فقرالب  ته  ا
 مب فهي بجهت العوهد الممدهقض  ،القصهبيي عده  الط ه  القبصهت          شن التوتف لمب ذهق بهق له .   

ح لالحسهبن فهي   ،البجت عد  المجنقن  ،البجت عد  الس ال  شن التوتف لمبل . فكهأن السهمب  
  يسههتقيوبن 18ة أر ةالههي ربصههتالن،،التوههتف لبققةهه  الطوالعالههي  يتطدههب   ههب،ة عقدالههي ،شههت  

اعتتافب  ايتمبعالب  لاط ق يدا في بق  المقتر ،المقهدر له . شهب يجعه  البتيهي شنبهي ايتمبعالهي        
 ،ةبحقحالي  ،لالع بقب  طوالعالب  يققف عدال  المجتمع ،التاتيع شعب .

عوههد ا  العههت،   لهه    ب  أشمههألجههأ لههببمالن  لمعبصههت  التههدا،  اغالههب  ل ههظ البتيههي ،فههق   
هدمع البتيي شهن ره   القاةهع العتلهي الممهبراو ،لهالع شهن ره   ل ظرهب. فقيهدذب شتممدهي            

 تودا  عدال   ،في العاالتة  ق الدي بمبيهي شهن ةرهت أةهق  شنه        في الودا،ة  أ اة لت  الف اال
شن ةرت الارقات ،حقاز  ااحبحالي  ،في طتيهق   ،في بالبة التقق  ا تجبلي لندا، لبطني لدتبتر

،ذهي يمالعرهب ال   . 19حعتبق شن  ه  شهأن  حالهق  ،اله ،لبن فهي عوق يهي  بشدهي         التوقف ل 
هبمهه  شعنهه  البتيههي   ههقا، أ ههبن لم رههقف البتيههي المعبصههت  أف لمعنبذههب الك شههي القههديم          

برغههي ال هبديههدات فههي رتالههبر. لهه  ذههي بتيههبت فالمتممهه  لههب را ة البههتة أ، القههدرة عدهه  اال
يتمههبعي ،السالب ههي  ال ال تسههب  شههي،   حتظههبف اال اردرههب  ،هعوالههت عههن رههت،ا شههن  ائههتة اال   

ال لتوههوح البتيههي ع شههي احههب،ا، ،احك ههب،     شههن  ائههتة االحتظههبف العههبف    ربريرههب  لهه  لدرههت،   
أ، ردق شجب  لتبققرب اله اهي. صهبرت البتيهي      لمات،عالترب ع شي شقايري الحتبا  اعتتاف

 طقل  يعقض عد  ال ات ضالقرب شن ض إ العبلم البقالقي  فبحترر رالبال  يبدق في ال تاغ.

 مستوى األيديولوجيا السلطانية

أرهه ت الجوتيههي السالب ههالي هعوههت عههن ح سههرب عوههت ألسههني البكههبف ،ال بصههي التههبلعالن لرههم.      

                                                 

 ب المقبفي العتلي  لالت،ت.  رايعأ عود ا  العت،   ش رقف البتيي  المت  18

 المودر ح س .  19
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ب ياهالت    شه 20كبن شعب،يي يكتر في رطو أ "ألدرم ال شبحع لمهب أعطالهر ،ال شعطهي لمهب شنعهر"     ف
 ل  ةنبعي شعب،يي  أ، شبب،لت  في  ةنب  النبو  لهأن ا را ة ا لرالهي ،القهدر ا لرهي  بحهب ،را،      

لهالن النهبو    ذ تذهب  لنوهي يتهت    ا عهن  شت،يهي ر،ايهبت  ت هظرت ،صقل   ل  السدطي    لط لدأ
 .21 تكقن ر في حوقة ثم يؤهي ا  شدك  شن ياب،""لأح أ 

اليتمهههبعي ،السالب هههي  هتعدهههق لمهههب يجهههب هبققههه  فهههي  لهههم هعهههد  را ة ا   فهههي المجهههب  ا

شههب ذههق شتبقههق ع شههي ، شههبرة عدهه   را ة ا   شههب يعهه   را ة ا  شههن           أالمسههتقو   لهه  صههبر   
شتعدقههبت المبضههي ال شتعدقههبت المسههتقو . لههم هعههد  را ة ا  هسههتدعي  را ة  حسههبحالي لتبقالههق     

 حسبحي  ،ه دق ذ ا القاةع لطتيقي ،اةع لات  شعالن  ل  أر ت ) را ة ا ة هتجب،ز ال البر ا
غبشضي ال ي رم ا حسبن طتةرب  شهب حقه  القبعهدة ا يمبحالهي شهن "افعه  شهب يتيهد ا  أن يكهقن"           

صبر شجت  بهد،  شهي،  ع شهي بتمالهي عده       ط لمب أرا ا ا  لمب ذق  بئن".  ل  "طبلق فعد
 أح  شتا     ،يمم  العد  ا لري ال   ال يمكن التاكالط فال .

"،ضهههع االشهههالب، فهههي شقاضهههعرب الههه   أشهههب ش رهههقف العدالهههي  الههه   أرههه  فهههي الد هههي شعنههه   
هسههتبق " لبسههب التعتيههف الاههبئع. ،ذههق شعنهه  يسههتدبف شسههب،اة الاههي، لمههب يعدلهه   ،اعتههدا       
يب ظ اهبان ااشقر ،عدف رت،يرب عن طوالعترهب ،بقبئقرهب  ،هطهبلق ةالمهي ااشهالب، شهع شعهبيالت        

ذه ا   اةعرب  ،احتظبف يب هظ بقهقق ااشهالب، ،يمنهع شهب ةهد ي ونرهب.       شسوق  هقدر ،زن ااشالب، ،شق
يعنههي أن العدالههي  هسههتقيب شعههبيالت شسههوقي هقههد رو بههق ااشههالب، ،شنبلترههب  ، ههدطي ب ههظ ،شنههع  
 ،هقازن هقالم العدالي. أ   ن العدالي هتققف لقالم )أ، شعبيالت شودَبشاية ،ةقة ةب رة )أ،  دطية.

لقههتار ا حسههبحالالن فههي صههنع أ  بههد  ايتمههبعي  أ، ةالههبف لال ههب، أيههي شدردالههي لالرتالههبر ،ا
أ  هتهالب  الب ي  صهبرت العدالهي هتبقهق لطتيقهي ر الهي ،غالوالهي  ،أره ت هقتهتن لبلبهد           

الهدشق  ،ال تيهب    ة  هبذت ،ردهف    ةلمجت  بد،ث   ال   شب  بن لالبد    ال ان ا  ارا 
لقههبئم  ،صههبر القاةههع ذههق   لدمجتمههع ،ا  هه ف.  صههبر البههب م ذههق القاةههع ا   ر ههي رالههت ذنبلههط 

                                                 

 .212  ا. 2  ،رايع هبري  الطوت  ا.93-92  ا. 5شسند أبمد يب،  20

 .263  ا. 2شسند ألي  ا،،   ا.   21



 ،يال  ةبحوق                                     124

القدر  ،صبر القدر ذق العد  المتبقق ال   "يقطع ا  ل  ال تني" ،"يجمع   دمي المسهدمالن"  
  رتوهتا ةهق  شعب،يهيأ "حبهن البشهبن شهن رفعنهبا اره هع        ا.  ذق هوقر يديهد  22، "ي تح الو  "

 .23،شن ،ضعنبا اهضع"

بههالن أةبشههر همههبث   لههالن المدههط  السههدطبحالي  لهه  ذر،هرههب المنطقالههي  ،صههدر اايههديقلقيالب
. فوبر السدطبن شن طالني ربصهي ي تدهف عهن  هبئت النهبو ال يهدين لا وه  أ، شدكه          24،ا 

،رهبرا أره ق العبشهي  طوالعته  البقالقالهي        ابد. ،ذق فتيد شن حقع  يتمقةع رهبرا اال همب،  
"المدهط       بت  ةهب  الجهببظأ   أ مب ،لوب ب ،شسكنب ،شا ؛ درب عد   ،ين ت  في    شي،

 .25 ن أشكن  الت ت  لبلمب، ،الرقا، أال ياتض فالرمب أبد فان الورب، ،العب ،االلري في الت ت "

قيالب السههدطبحالي الجديههدة لمببصههته   لهه     أشههب االرتالههبر ا حسههبحي  فدههم هكتههف اايههديقل    
 همبشب   شستندة في ا تتاهالجالترب  ل  يورتالنأ  عمدت  ل   ل بئ 

ا يمبن لأن  ه  شهي، يبوه  فهي ذه ا العهبلم شهن ا   لمهب         أن التقبالد يقتضي  اا،ل  
ا هتعب ة ،هضه الم التهقيع القت حهي شهن ا را ة الواهتيي  باله           المبحالهي فال  ال ع  ا حسبحي. 

ي عد  هعمالم فكتة هأُص  الات في الواهت  شهب يسهقغ لدمدهقض البهبف      العمدر اا لالبت السدطبح
يهي أ، طت ذهب لبلكبشه  شهن  ائهتة المدحالهي  له         في القضب، عد  ذه ا الاهت لم بقهي فدهق  البت    

                                                 

ا عوبرات لدضببض لن ةالع ال رت   عالد لن عود العبيب في شدبرمب لمعب،يي. ،عد  شنقا    شرمب ذ   22 

 أحاد عود ا  لالن البلالت اا د  شعتا  لبق ااشقيالن ،المت،احالالنأ

 ، ا،  الود  بت  هجوتا   لرم يوَمع الام  الاتالر ،أصدح ا ل   

 النبو يت ب شنوتا.  ةض  ا  ال ين ط شنرم ردال ي      تيم يسقو   

  ا. 2  ههههبري  الطوهههت   ا.  131ا.  2.  الوالهههبن ،التوالهههالن ا.  155  ا. 4رايهههعأ أحسهههب  االشهههتاف  ا.  

 . 259  ا. 41  ااغبحي ا. 188  ا. 1  هبري  ألي زرعي  ا. 102-103

 . الوب  ال بشع.1996المعبلوي  ا عجبز ،ا يجبز   ار الكتب العدمالي    23

لونالي الممبثدي لالن ا ل  ،البب م. ر صي هقص   لالرب الجبلت   ر    ب السالب ي العتلي شسكقح بن العق  24

 . به  لدجببظ ،المب،ر   ،الطتطقشي ،ال براليا ر

 .رايعأ  مب  عود الدطالف  هاتيح اال تودا    25
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   ذلط لم يت ه  عقالهدة يوتيهي  له  أفهق شعنه  ،رذبحهبت ،يهق  شهؤطتة           فدقات الوبتا،.
،شببصتة لبلكبش  لجوتيي صدوي ،عنالدة  ،شنتاتة في    أ،ي  الناب  ال كهت  ،السالب هي   

ل بهمههي النربئالههي  ،االيتمههبعي. ،ةههد  بحههر شقدشههي الههن ردههد،ن لممبلههي ال  صههي اارالههتة ،ا      
الي البكههم ،السههدطي.  يقههق  الههن ردههد،نأ "أشههب    ضههلتقدوههبت ال كههت ا  هه شي ،هبقالههه  فههي ة  

المدط فمدكبنأ طوالعي شقتضبا ال تض ،الارقة ،الت دهب ،القرهت  ،ذهق يهقر ،عهد،ان  ،ذهق       

شهه شقف  ،شدههط  الب ههي ذههق بمهه  الكبفههي عدهه  شقتضهه  النظههت العقهه  فههي يدههب الموههبلح             
ضبر   ،أبكبش  ذي أيضب  ش شقشي اح  حظت ل الت حقر ا .. أشهب ال  فهي فرهي    الدحالقيي ، فع الم

بم  الكبفي عد  شقتض  النظهت الاهتعي فهي شوهبلبرم اارت،يهي ،الدحالقيهي التايعهي  لالرهب          
 ذ أبههقا  الههدحالب هتيههع  درههب عنههد الاههبر   لهه  اعتوبرذههب لموههبلح ا رههتة. فرههي فههي البقالقههي    

  ي الدين ، الب ي الدحالب".ر في عن صببب الات  في بتا

التجتلهي ،النظهت المسهتق  شه شقف  ،ال شكهبن له         ذنهب  فبلمدط القبئم عد  العق   ال   ذق

يتمب  ا   شي ال   ا تقت عد  ذال ي ،ابدة بت  زشبحنب البدي  ،المعبصهت   في  ائتة اال
 ي المعبصت. ،ال   أر  يعوت عن ح س  ايضب  لتعوالتات شتعد ة   بن ألتزذب ال طب  ا   ش

 ربية السياسية احلديثةاجل

رتالبر ا حسبحي  شع عدف احومبق الناهب   لبحت ب، ا تق لالي المجب  العبف  ،،ضع  ربرا اال
االةتوههب   الهه   ي دههق فههي ا حسههبن الههقعي لقدراههه  ، شكبحبههه  التههي هتعههد   ائههتة حاههبط         

،القيههق  ا حسههبحي  ارهه   الالههقشي  هت هه ر يوتيههي  الب ههالي صههبرشي شمدههر رذبحههبت المعنهه     
  ه كالهت  القعي الديني. ،ذي رذبحبت غد هر الهنص الهديني ح سه   ،لهبت الدقبهي ال د الهي ا       

،لههق ةتأحههب حوههقا البت ههبت ا  هه شالي المعبصههتة  المعوههت   لههبلنص الههديني بتهه  يقشنههب ذهه ا. 
ن ال هه ف لالنرههب ،لههالن  بالهه  أاا،ضههح عههن الههقعي الههديني التا هه  فههي المجههب  السالب ههي      

المؤ سههي الدينالههي التقدالديههي لههالع فههي ااصهه  الهه   هقههقف عدالهه  السالب ههي  لهه  فههي ااذدالههي فههي   
فبلطتفههبن يتبت ههبن عدهه  ارضههالي يوتيههي  الب ههالي   اابكههبف ،الك بيههي فههي فرههم الههدين. هطوالههق 

 ،  ذمب يعب   رذبحهبت البداثهي  احرهب هسهتقيب ةدهب المعب لهي لبلكبشه   ،هتطدهب أصهبلي         
 را ة بهتة لالحسههبن  لتكههقن العدالههي شههن شت تعهبت بتيههي ا حسههبن ال شههن شت تعههبت ةههدرة ا    
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الكبشدههي. فبلعدالههي هتبقههق بههالن هته ههع القصههبيي عدهه  ا حسههبن ،يكههقن لديهه  الجههتأة أن ي كههت   
 ،فع   رتاا  شكبحبه  المتعد ة.     ،بق  هبقق  لبتيي  ،أن يكقن شبالط  شجب  ،يق 

عههن ا ههتمتاريي الجوتيههي ا ا  هه شالي المعبصههتة  لقيهدحب أحرههب  هعوههت  ،لهق رايعنههب النوههق 
 السالب الي لادة فهي الهقعي الهديني المعبصهت  لبكهم لقهب، رذبحهبت المعنه  التهي هبهد  ،يرهي           

لكنرههب عوههتت عههن ح سههرب     حرههب يوتيههي أصههالدي ،غالههت شسههتعبرة  الههنص الداللالههي ثبلتههي لههم هت الههت.   

ب  بهديمب   رغههم أن رذبحبهرهب العمقالههي  دهر ،ابههدة    لتعوالهتات بديمهي  أ  أحاههأت لن سهرب رطبلهه   
 شن  زشن المب،ر   ،بت  يقشنب ذ ا.

ن تطهبلقق ،رغم هعد  حوقا ا   شالالن ،هنق  شاهبرلرم  ،هوهبين لال هترم  حجهد أحرهم  ي     
 لهه  بههد لعالههد فههي هتيمههي رذبحههبت المعنهه  السالب ههي ،التعوالههت عنرههب لتعههبلالت  ينالههي  ، بحههر           

الجوتيههي السالب ههالي المسههتبكمي فههي الههقعي    ي ،التأ،يدالههي  ،ذههي المقيهه  لكهه  ةههتا،هرم الدينالهه  
الههديني  التههي ةههد هعوههت عههن ح سههرب لتعوالههتات ش تد ههي  ،صههالبغبت شتنقعههي  هت ههب،ت فههي القههقة    

عف  الدالن ،الادة  لكن المتووت في أصهقلرب ،أ ب هبهرب يجهد أحرهب ه تدهف لبلدريهي ال       ضال
بكمي  هستنكت الموب رة البهتة لالحسهبن   في النق   ،هققف يمالعرب عد  أص  ،ابدأ يوتيي ش

رهههبرا شجهههب  حاهههبط  البالهههبهي ال هههبا  ،هبالههه  المجهههب  العهههبف  لههه  الضهههت،رة الطوالعالهههي أ،    
. لالسهر المسهألي شهن يقهتأ     26التاتيعالي  ،هت  أن السالب ي ،البكم  ببي بوهتيي  را ة ا  

                                                 

 بله  حجهدذ     شاليأشالت ذنب  ل  أن الجوتيي السالب الي فهي عبلمنهب ال هقتوهت عده  أطت،بهبت البت هبت ا  ه        26

  ،شالدت أيديقلقيالي  رغهم أحرهب   القصق   ل  السدطي رالققشالي التي ا تطبعاببا  شتممدي لقضقح في رطب  ا

. ذههه ا Quasi-Religionعدمبحالهههي  اّل أحرهههب شهههوالري لهههبلمنطق الهههديني  لههه لط  هههمالر فهههي التوهههنال بت السالب هههالي      

شبت القالهب ة الكبريبشالهي ذات القهدرات اال هتمنبئالي      االيديقلقيالي يعدر السدطي ربصالي ح وي  ،البكهم شهن شسهتدب   

أ  السدطي التي ه تضرب الطوالعي )أ، ا ة ،هجق  لرب عد  ش ص شبد   ،ن  رتين   أشب عمقف النبو فالوققن في 

ببلي هأذال  شستمتة ال هتقةف لتقو  القالم الجديدة التي هك   لرم السعب ة  ،ذ ا أيضب  شهك  شهن أشهكب  الطبعهي     

ي عد  النبو  التي هجع  الطبعي شدر   لدسهعب ة الدحالقيهي  شقبله  الطبعهي التهي هك ه  ال ه ا اارهت،          الم تتض

في ال طب  الديني. شب يعني أن رذبحبت المعن  السالب ي لبهر همبرو ، ال ترب لطتيقي لنالقيي ،، بئ الي  ،لهم هعهد   

ح سههرب  لعههد أن صههبرت ذههي شتيعالههي  لببيههي  لهه  شضههمقن رههبا أ، بتهه  اال ههتنب   لهه  الههنص الههديني فههي هعمههالم   

 ح سرب.
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عمدالي القهتا،ة  له     ،شب ذي الك ب،ة المطدقلي ل لط ،شب ذي الققاعد التي يجب التقالد لرب في
ذي شسألي رذبحبت ه دف    عمدالي ه كالت ، ه  فعه  ةهتا،ة لدهنص الهديني  لت هتض ،يرهي        
 اللالي ربصي لدنص شن لهالن ،يرهبت أرهت   ،ههتيح شعنه  شهن لهالن شعهبنف أرهت  شبتمدهي            

 شرمب هنقعر ال د البت ،المقبفبت ،الك ب،ات.     

التههي هتيمههر البقههب   لهه  ثنبئالههي عدههي  االشههبف  حرههب شعضههدي يههد  ال ههقارا ااصههدي شههع  

بب ة هممدر لبلجد  لالن غال ن الدشاقي ،شالمقن لن شرتان  ،ا تقتت عده  هقبله  بهب  أ،    
  27هنههبة  لههالن  را ة ا  ، را ة ا حسههبن  ،ذههق هنههبة  أرهه  ي جههت ح سهه  عنههد  هه  شنعطههف  

 ان الههقعي الههديني لههم يسههتطع هجههب،ز ذهه ا التنههبة  ،القصههق   لهه  هت الههب يههت  ا  فههي           
 ا حسبن  ،يت  ا حسبن في ا .

  فره ا أشهت شتهت،ض لدينبشالهي     يلم يقتتح ذ ا الوب  رذبحهبت شعنه  يديهدة لدهنص الهدين     
 المجتمهع  ،لدقههق  السههبعالي  لهه  الت الالههت  ،ذههق يههب، شههن عمدالههي شعقههدة ال هتضههح ش شبرههب  الّ  

ذههق الكاههف عههن   أثنههب، عمدالههي الت الالههت  ،ال  هكتمهه  فوههقلرب  ال فههي حربيههي الطتيههق. شههب فعدنههبا    
التذبحههبت التههي شههب هههبا  شسههتبكمي فههي  هه  فعهه   الب ههي ،فههي  هه  عمدالههي ه كالههت ،فههي  هه    
يرهد ل رهم الهنص الهديني.  فهبل طقة اا،له  فهي لنهب، رذبحهبت شعنه  يديهدة  ذهق فهي شعتفهي               
رذبحبهنههب التاذنههي  ،فههط  ههت غمقضههرب ، رتايرههب شههن ر بئرههب  ،هعتيههي   تاذبهرههب ،ه عوبهرههب     

ب. ،ااذم شن ذلط شعتفي  لالع شبذا ح كت  أ،  الف ح كهت  له  شعتفهي عمدالهي     ،هققيترب ،رومر
الهديني ،شمبر هي فرمه  ،هأيده   ،ذهي عمدالهي هنهت  لنهب          أثنهب، فعه  هدقهي الهنص      الت كالت ح سهرب 

 لالع بقبئق العبلم ،القيق  فبسب  ل  هنت  بقالقي ذاهنب أيضب .  

                                                 

لع  شارد  اع  اارالت  أبد هجدالبت ذ ا االح جبر  ال   اه   عن الي شتقباي غالت شسهوقةي  ال لسهوب     27

عدف ااذدالي في هطوالق البكم الاتعي أ، عدف الك بيي في فرم النص الديني  ل  لسوب التوبعد البب  لالن رذبحبت 

لم البهدي . ،ذهق هوبعهد  ره  لبالز يهب   رغهم التبهدي  الاهكدي لمظهبذت البالهبة فهي            القعي الديني ،رذبحهبت العهب  

 القاةع العتلي أ، ا   شي  ،حتالجت  الطوالعالي التأزف االيتمبعي المستمت ،الت كط المتكتر لدكالبحبت السالب الي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1فلسفة التأويل عند جياني فاتيمو

 حممد املزوغيد. 

 التطّلع العدمي للهرمنيوطيقا . 1

الهرمنيوطيقاات مثل اال ستلنلاايل لف يفلااوي ايانااتلت ميااتلت شااتميلو  تلاال  ااتمفل       نياال       
. شهت ي متفّخص شات معتقادات   2الغرسيل منذ الليعينتت من القرن اللتضتموّ دة شت ال قتشل 

                                                 

  1939 ساانل" Torino طورانااو" سلداناال  لااد إانااتلت  شيفلااوي( Gianni Vattimo) شااتميلو ميااتلت 1

 عشار  التتساع  القارن  شفلا تت  سات   الاذي   "القوي ال كر" مع معترض شت  "الضعيف ال كر"سا  سلته شفل يت ميترًا كّون

 ال فلا تت    اذه  كل.  الينيوال الن لت   التحفيل  ال ينومينولوميت   اللتركليل  الهيغفيل  الجدليل م ل  العشران 

  األساا  اللوضااوعيل  اللااير رة سجااو ر الَللاا  شيهاات محاات   لفعااتل  م لاايرات اقتر اا  شااتميلو  ميااتلت  لاا 

 عفاا  اناار   الضااعيف ال كاار. كتنااتس  الحقيقاال شكاارة  عفاا  اللتعتلياال  الذامياال عفاا  ستيعتلاات  لفومااو   األخياارة

  معتيار  لفعاتل    مأ اال  لكال  التتراخاتلت   اليعد الذاميل  محد  ال الحليتن شت مأخذ مغتارة لظرة  ل   من العك 

 ساين   النهتئيال  التتمال  الشا تشيل  سفاو   اّ عات   َمْلَناع  لفعاتل    إللاتلت  مصّور كل شت ثت ال مكولتت  الزائل  العتسر الخنأ

 شكااارة لت يياا   ر ياال  آشتقاات  ا اات   الحقيقاال   اماات      غلتئيااال عاان  ستستعاات ه  الضااعيف   ال كاار .  اللوضااو   الااذات 

 التعّصا      العناف  إلا   ايلتجات     ن اآلخار    قيو   ايخت ي التلتم  ر    غرس اللجتلع  شت الدالقراطيل

 إلا   مثرملا   عداادة   مؤل اتت   لا   اللتضات   القارن  مان  اللاتينتت  مناذ   التاأليف  الكتتسال  شاتميلو  مياتلت  سد . لفر ي

 عنااد  الفغاال  التااترا  الومااو : لااذكر  علتلاا     ااهر ماان .(الحداثاال لهتااال: كتاات ) ستلعرسياال سينهاات ماان الفغااتت   ااّت 

 ليتشاا .  القناات  الااذات ؛1968 التأ افياال  شيفلااوي:  اا ارمتخر ؛1967 ليتشاا    ااو  شرضااّيتت ؛1963  تااادغر 

 سعاااد مااات ؛1996 ايعتقااات   شااات ايعتقااات  ؛1994 التأ افيااال  سعاااد مااات ؛1985 الحداثااال  لهتاااال ؛1974  التحاااّرر 

 .2012 الواقع   و  ؛2005( ر رمت راتشتر  مع) الدان ملتقيل  ؛2002  انيل  ي مليحيل  مل من: اللليحيل

 -  ر مت.  اإلس ميل العرسيل لفدراستت اليتسوي ستللعهد ال فل ل  ستت. 

2 G. VATTIMO, Oltre l’interpretazione. Il significato dell’ermeneutica per 

la filosofia, Editori Laterza, Roma-Bari 1994 (2004), 3.  

 .3(  ص  2004  )1994ميتلت شتميلو  مت سعد التأ ال. معن  الهرمينوطيقت ستلنليل لف فل ل  ر مت ا ستري 
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 شفلاا يل مخصو اال    منهجياال محااّد ة اتقتساالهت ال  ساا ل   إللاات  اات   نياال عتماال   مناات      
اشاالل لااي  شقااغ  تااادغر  غاات امير  راكااور  سترالااون  لكاان  اضاات  تسرماات   آساال       موّ ااد

 ر رمت  متافور   رادا  لي ينتس.   

؟  كيف التعّري عف  َمنّفعهت العدمت؟ الهرمنيوطيقت   رمنيوطيقتت  الذي للّلي  مت الش
 تاادغر   :ُاجي  شتميلو  الكن معرا هت عف   لهت مف  ال فل ل التت منّورت سحل  اللحاور 

غاات امير   اخاال قااوس ا ااكتليتت   فااو  مّلاا  معتلجتهاات ماان طااري  ااذان الل كااران        ااااااا
سحيااام الكااان  ستللاااجتا مقياااو   ا ماااتل كااال الجوالااا   اللااايل اللختف ااال التااات سااافكتهت          

.   ن للاايتن الللاات لتت  3الهرمنيوطيقاات طااوا  قرلناات )القاارن العشااران( ضاالن  ااذا اللحااور     
ن إلطااتر انتلاات إلياا  ين قثنَيااْت مااوّمر   ااّدان قصااوااللااتسقل  ال  قاال  لكاان ستعتيتر لاات الاا  

الل كر ن الُللّجفون شت  ذا التيتر. طيقت لهاذا اللنظاور شاان الهرمنيوطيقات  مكشاف   لا        
شااتميلو  عاان متلييهاات اللكااّولين: األلنولااومت  الفلااتلت. األ   اخااتّص سهتااادغر عفاا  الاارغ    

ت   عفا  الفغال؛ ال اتلت لع ار عفيا  عناد       من كل التركيز  خصو ت شت ال ترة اللتأخرة من شفلا  
 غت امير  يم  ن التأ افيل  خذت عنده سعدا لغوات  رغ   ضور الليحم األلنولومت.

إ ا  ر لت  ن لخنو خنوة إل  األماتا شات معرااف معنا  الهرمنيوطيقات  سعاد اإل اترة إلا          
الف اا . شاات   ااذان اللاارمعين األستسااّيين  اجاا  ايلناا ى ماان اللعناا  الااذي اشااير إلياا   ااذا  

   لظرااال التأ ااال مقترلاال  ائلاات سصاا ل ماات ا كتتسياال ماا            رمنيوطيقاات قاا  ماات كتلاا  كفلاال 
مشراعيل      سيل ا لكن شات الحتضار ال ّكا  عان ايلتصاتى سهاذه الصا تت  اساتقّف  ساذامهت.           
ر  ذا ايستق   ا ّلره شتميلو س قادان الهرمنيوطيقات للرمعّيال موّمهال لحاو  قال مان الظاوا         

لغات امير الاذي النفا      الحقيقال  اللانه   ُمحّد   َمخصوص.   ذا مات َايار  مان خا   كتات       
 اارا ل ماان ا ااكتليل عينّياال مخااّص قنتعااتت معرشياال ي ملااتخدا مناات   العفااوا الصااحيحل         
عفوا الر     التها  سا  اليحام إلا   ايتغل لظراال عتمال لفتأ اال مشالل كال مجرسال إللاتليل             

                                                 

  النص كتي  شتميلو شت ملعينتت القرن اللتضت. 3
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ر كاتن لاا  العكااتس  ااتا عفا  مقترساال م هااوا الحقيقال  شااا ا مك ناات شاات    . إن  ااذا التصااّو4لفعاتل  
مجت  الحقيقل  اللنه   لرى  ن غت امير َ َسع م هوا الحقيقل الذي كتن خت ت شقغ ستلعفوا 
الصحيحل لكات اشالل مجاتر  إللاتليل  خارى   اعتيار الحقيقال ي معنا  إّي كتأ اال.  شات           

لا ل الومو اال لفقارن التتساع عشار   لكان قْيفا   اضات         ال ف تر ذا التصّور اصّ  لي  شقغ مل
الكتلنّيااال الجداااادة  ال ينومينولوميااات    تااا  الوضاااعيل الجداااادة  ال فلااا ل التحفيفيااال. شعااا    

التجراياات لقضااّيل ماات    َ  ضااهت كلنتسقاال    منتشياال للقااويت   ااتيت  اااااااالّتحّقاا  اللننقاات 
 او ساد ره لاي       ع قال ماع "ال تات " ملاّي        يت   ملكن شقغ ألن اللقو   الحتلل  لات شات  

 إّي شت  ت  الترّقت لحو ال تت   عف    ك ر   تلل.  موضوعت قتس  لفتحق     الد ض

لكن شت  ف   ذا التوم  الذي اتقتس    حتس  ميادئيت شكارة الصايغل التأ افيال لتجرسال      
 ااال. شاات الوقاا   الحقيقاال   ناات  اخاات ي مااو ري  سااين مصااّور الكتلنياال الجدااادة  الومو    

الاااذي اااارى  شيااا   تاااادغر  ن  ي مجرسااال لفحقيقااال  ااات مل صااال ماااأ افت ل هااا  ملاااّي  لحااان   

سحكاا   مو لاات ككيتلااتت شاات العااتل   شااان الكتلنياال الجدااادة ماارى  ن ال هاا      ؛مااؤّطر ن شياا 
الللاي   او  اات  سنياوي  مكاّون مااو ري إلللاتلّيتنت سلاات  ات كاذل   لفعقاال اللتلات ي عنااد         

 ت الحت  ستلنليل لفّتعتلت الكتلنت.الجليع  م فلت  

لااات ت ساااين الحقيقااال  التأ اااال لتسعااال مااان ر ااا  الكتلنيااال  لكااان     إن  اااذه الع قااال    الّت
منّورامهت ال  قل  هدت منعرمت  تسلت   ل  شتميلو   قعا  شيا  الكتلنيال الجداادة  ماع      

ايعتااراي  كتّساايرر  عفاا  األقاال شاات ماات اخااّص اللااجتا الهرمنيوطيقاات مااع منّفعهاات.  لاا   ن         
التاأ افت لفحقيقال ماّ  مصااّوره عفا   لا  خت ايل صرشياال  مصاير ت  ن َمنحاّل َشاور اعاات ة           عستلناتس 

التصت  اللنتسقل.   ذا النو  من التجت   الكن محقيق  عن طرا  اختياتر موقاع ُالّكان مان     
فاا  إماارا    ااف  قيقاات  منااتس    ااّ تي  لينياال ال عتلياال الّترميزااال. إن ماات َاع يياا  كتساايرر ع    

   او اللايتق   را  للاو ل الترمياز اللننقات سَوض اع       شفل ل األ كت  الرمزال يجل  شت كتت  
الار   اللنفا  شاات  ر ة شفلا ت   لكاان  اذا ايعتاراض الكاان إرمتعا  عفاا  كتسايرر ل لاا          
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اقااو  شااتميلو  أللاا   عاات  طاار  مصااّور لة ااكت  الرمزااال اصااّ   سصااورة غتئياال  شاات الترميااز       
 .5العفليل اللكتلل لفتصّورال

 ؛إن خناار اختاازا  الهرمنيوطيقاات إلاا  شفلاا ل ثقتشاال عتماال اااأمت ماان اي عاات  الليتااتشيزاقت    
سألهاات   ااف  قيقاات لفينياال التأ افياال ال تستاال لفومااو  اإلللااتلت.  ناات مكلاان الل ترقاال  ستلنلاايل     

 لاي  شقاغ مان مهال      ل تميلو  الحل الو يد لفخر ل منهت  و الوعت ستتراختلّيل الهرمنيوطيقت

 لهت لظرال قتئلل عف  متراختليل آشتى الحقيقل  سل  اضت أللهات  ات  امهات  قيقال متجاذرة شات       
التترا .  ي الكن  ن م كر شت ل لهت ميتتشيزاقيت عف   لهت   ف لينيال موضاوعيل لفوماو      

-Geي   تاادغر مصاير    َقاَدر )   (  للات الالّ  risposta a un invito إللات كتساتجتسل لادعوة )   

Schick ) . الكتئن  نت 

  شضل م ت  لَيفورة  ذه الصيغل التتراختليل ااأمت مان ايعا ن النيتشاوي عان ماوت ا .       
إن  ااااذا اإلعاااا ن  ي ال اااال ستلنلاااايل ل ااااتميلو  ضاااارست ماااان التعيياااار الشااااعري عفاااا   طر  اااال    

 ليتش  ي اقو  إن ا  قد ماتت أللنات م ّننات  خيارا  لا  غيار موماو  موضاوعيت    ن         ؛ميتتشيزاقيل
الواقع اد ض  مو ه. إ ا مت قر لات  اذا اإلعا ن عفا  ضاو  لظراتا  شات التأ اال التات مقاو :           
"لي   نت   قتئع   إللت مأ ا ت شحل "  شان قولل ليتش  مأخذ معنت ات الصاحي     او  ن    
إع ن موت ا   و ستل عل مجر  إع ن     سفغل شتميلو   خٌذ شت الحليتن للير رة   داث 

هااات  ي َلص ااا هت موضاااوعيت عفااا  مااات  ااات عفيااا   لكااان لثؤّ لهااات  سنراقااال مح وشااال    لتحاااّر   اخف
ستللختطر  عف   لهت منتهت ستيعتراي سأن ا  ل  اعد ضر رات. إلهات مجاّر   ادث   ايعا ن     

.  الحت   ن األمر  عقد 6عن  دث مت  ي اعنت "الير نل" عف   ي  ت   ي ميّنت  ي موقف
سلااي   ؛ لاا   ن شكاارة "ا  غياار ضاار ري"  مظهاار  كألهاات كذساال   ماان  مهاال النظاار التأ افياال  

 التاات معفتناات لعتقااد شيهاات. إن للااغ       التغياارات التاات لحقاا  سومو لاات ال اار ي  ايمتلااتعت     
لكات ماتلّكن اليشارال مان إقتمال  ياتة         الحّجل النيتشوال معفوا: إل  الليتتشيزاقت كاتن ضار رات  
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لرار للخاااتطر النييعااال   الوقتاااال مااان الّنزعاااتت امتلتعيااال منّظلااال  آمنااال  غيااار معّرضااال ستسااات
اليتطنيل سواسنل  خ ى مقّررة  ُمؤّطرة  اخل الادان.  لكان اآلن ماع محقيا   ار ح التحارر       

؛  اذا ستإلضاتشل إلا   ن      ايد  شرضيل متنّرشلعن طرا  العف   التقنيل  ا ؛من مختطر النييعل
اضاات الااذي  ظاار  ائلاات الكااذ ؛ إ ن   ا  اإللاا  الااذي علاال كليااد  اسااتقرار  اطل نااتن  ااو   

ألماال طتعتاا  شااان مؤمنياا  اد ضااون مفاا  الكذساال ماان  لاا  مومااو : إن اللااؤمنين  شاات لهتااال      

 . 7اللنتي     الذان قتفوا ا 

الللااألل إ ن ي متعّفاا  ساااع ن  ااعري عفاا  عاادا  مااو  ا  كحقيقاال ثتستاال   لاا  ألن          
إن العتل  الحقيقت الذي   اي  خراشال ي    الحقيقل  ت اس  آخر من اسلت   ذا اإلل  اللّي ؛

اتر  مكتلت لحقيقل  عل    ك ر مصاداقيل. شات ر ي شاتميلو  مأ افّيال ليتشا   ملناع مان امخات          
 ذا اللنعرل الد غلتئت  أللنت شت النهتال لحن  متا لعيل مأ ا ت  مقاّدا ل لاهت  ات ساد ر ت     

 .8عف   لهت مأ ال شحل 

الهرمنيوطيقاات إّي ستقاادالهت كتسااتجتسل لتااترا  الومااو     ي الكاان "الير ناال" عفاا   قيقاال   
ُمااؤَ   عفاا   لااا   اادثتن العدميااال. إن  ك اار األشكاااتر التاات مثقفااا  شااتميلو  م يااار شياا  رّ ة شعااال        

 ؛ غتاتهت  ات الو او  إلا  الحقيقال      متشنجل  ت القو  سأن الهرمنيوطيقت لهت موضو  محّد 
ل  اي   متا شتميلو إّي مصّور الهرمنيوطيقات عفا     سلعن  منتس  مت شت األ  تن للت شت األعيتن.

تن عفااا  الصااارا  الااادائ   لظرّاااال لكفيااال الظااات رة التأ افيااال  كاط لااال مااان  ي مكااا   - لهااات م يَتااات
   عفااا  لعيااال التاااأ ا ت. النتيجااال  ااات  ن مقّيااال  اااذا التصاااّور اعنااات اختااازا           لفتاااأ ا ت  

 إللات ستلاجيل  تلال      اتعفا  األمار سخياتر   الهرمنيوطيقت شات ملاألل خياتر   قات  ي سال رسلات ي       
ر  يل غير قتسفل لفت لير لفذات    اياصات  لخخاران. إن كال مات مقدما  الهرمنيوطيقات سشاأن        
موضاوعهت النظااري  ااو ماترا   سااوا  سلعناا  "مااترا   علات "    سلعناا  "مااترا    ااداث"        

ن  ذا التترا  اقدا ل ل  (   سنورة  ألnel senso di una favolaرسلت  اضت سلعن  خراشل )
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 ن ي الكتلنيال  ي   ؛كتأ ال  لي  كتو يف موضوعت أل داث عينّيل.  الدليل عف   لا  
الومو ّال ستكتشتشهت لنهتئيل اآلشتى التت متشكل  اخفهت مجرسال الحقيقال  الكان شصافهلت عان      

. إن سفلااافل األ اااداث التااات ملااال  سفغااال ليتشااا  ماااترا  العدميااال     سيلاااتطل ملاااتر الحداثااال     
 غير محد   لاي   ك ار    تايعتلت  عف  الحداثل العدميل  رغ   ل  ايد  لفو فل األ ل  غتمض

علومياال  غلوضاات ماان الرمااو  إلاا  التجرساال الليت اارة    عااتل  الحيااتة ال ينومينولااومت            

 تاا  مأسااي  معناا  القضااتات عفاا   قااتئع َ ّرااال. سيااد  ن الهرمنيوطيقاات متجاات    ااذه ال فلاا تت  
قّر    مضع شت الصدارة  متراختلّيتهت الذاميل   ستلتتلت ع قتهت الوطيدة ستاترا  العدميال   أللهت مث

 . 9   ستترا  الحداثل

الهرمنيوطيقت  شت ر ي شتميلو  إ ا  را ت  ن مكون منلجلل مع رشضاهت لفليتتشيزاقات  ي   
لوضااعّيل ماات  لحقيااال   الكنهاات إّي  ن مقااّدا ل لااهت عفاا   لهاات التأ اااال ال فلاا ت األك اار إقنتعاات         

 متراخياال   ستلتااتلت  اادى للصاادر ماات  شهاات ي ملفاا    لاال سنيوااال لتلااوا   امهاات عق لياات  إيّ   

ستعتيتر اااات شفلاااا ل الحداثاااال    سااااتأل رى مأ ااااال لفحداثاااال. إلهاااات متراختلياااال   لكاااان ليلاااا      
لفتااااأرا   محيفاااا  عفاااا    ًتموضااااوعي ًاستلتتراختلياااال الوضااااعتليل  التاااات متيّناااا  سلااااذامل مصااااّور   

ايختصت تت ال يفولوميل الدقيقل  سل  ت لو  من التأ ال لللاتر الحداثال  ا ب سلحد  اتا     
  سقتسفّيت  لفلرامعل.     

مت ع قال الهرمنيوطيقات ستلعدميال؟  مات مكتلال الوماو  شات شفلا ل معتاري سألهات ي مثَلات ت            
 ااااااااالعفلااات  الحقيقااال ماااع موضاااوعيل األ ااايت  اللتحقااا  منهااات ستلتجرسااال الليت ااارة    ساااتللنه      

الوضاااعتلت؟ إ ا مقيفنااات شكااارة  ن الهرمنيوطيقااات  ااات مقترسااال مأ افيااال لفحداثااال  شاااان الللاااألل       
الك ساايكيل لف فلاا ل  ملااألل معناا  الومااو   َمياار  كخاايغ  ا اال سااين  ااذه ال فلاا ل  سااين           
العدمياال. شاات اليداااال  عاان الومااو  ي اجاا  الااتكف  كلاات لااو كااتن موضااوعت متعاات ب     ضااعيل  

("  ل  قاتموس  تاادغر.  راادا    Ereignis  ملتقّرة  ثتستل شت  امهت   إللت كا"َ َدث )معّينل
كتن  ك ار  زمات   ارامل  قات  إلا  عان الوماو  ي اجا  الاتكّف  اليّتال. لكان  اذا الحظار سادا               

                                                 

 .14ن. ا  ص   9



 محلد اللز غت                                134

ل ااتميلو  كألاا  عااو ة ُمقّنعاال لفليتتشيزاقاات   لاا   ن الل ترقاال شاات طاار   رااادا  اات  ن عاادا         
إماات  ن ُايااّرر عفاا   سااتس  لاا  موقااف  ك اار منتسقاال لواقااع َالاات ني   لظاارا      الااتكّف  عاان الومااو  

لغياات  الومااو ؛     لاا  ُايااّرر لكولاا  اعتراشاات ستسااتن ت  الومااو  شاات مااترا  ثقتشتناات؛ لكاان  ااذا          
التترا  اج   ن ُار ى    اذا ستلتحدااد  او ماترا  العدميال كلصادر الهرمنيوطيقات  الخايغ         

ل لف فلااا ل؛  شاااات غيااات   ااااذه الر ااااال  شااااان ايشتااااراض    الوا ااال لحاااال اللشاااتكل التقفيدااااا  

الليتااتشيزاقت ال  اعاات ساايد ا م عولاا . شااتميلو ااارى  ن  ااذا ال  عاات  الضاالنت  رّسلاات الغياار  
مقصااو   ل شتااراض الللااي  الليتااتشيزاقت  ااو الااذي ا ّلاار ال عق لياال النلاايوال التاات عتسهاات       

ال مترا  الح   الومو   شان الت كيكيال  سعض النّقت  عف  م كيكيل  رادا؛ إ ا ل  مكن  كت
ميااد    لاا  شااتميلو  مجلوعاال ماان الَيراعااتت الل هومياال التاات ُعهاادت إلاا  العيقرااال ال نياال      

 لفل ِك .

 . أخالقيات اهلرمنيوطيقا 2

إن ايعتاااراي ستيساااتتيتعتت العدميااال لفهرمنيوطيقااات سااادا ل اااتميلو  كألااا  اللاااييل األقاااوا    
قتشل مترّل  سين للايوال ضاّيقل  ميتتشيزاقات متعتليال؛ إّي  ن الوما       لنتخّفص من علوميل شفل ل ث

اللفيت  و  ن  ذا الصانف مان ال فلا ل قاد ا لا  اللجات  لتصاّور العاتل  عفا   اكل  ارا             
. لكااان  اااذا  10 ستلتاااتلت ايقتااارا  مااان للاااو ل التلجياااد النيتشاااوي إلرا ة القاااّوة     ماااأ ا ت

أ افت العادمت  أللا  اعتاري سذاما  كتأ اال  ستلتاتلت       اللنعرل ي الكن  ن اؤ   إلي  التيتر الت

ات ت ى شرض ر ا  ستلقّوة.  ي الكن  ن ُاعزى  ذا اللنعرل اللفنوي  ت  لصت   لظراال  
إرا ة القااوة  ليتشاا   الااذي شاات  ااذرة  ااو  العدمياال األ ر سياال  ا تاارض شيهاات  ن شاات عااتل           

ن الوماا  الحقيقاات لةكت ااا   العدمياال  الصاارا  سااين الضااع ت   األقوااات    ينلاات ُاكشااف عاا    
الليتتشيزاقيل  شان النصر النهتئت سيكون لفلعتادلين الاذان ي َاتلّلاكون سلعتقادات متنّرشال       

. إن معااتلي  إرا ة القااوة النيتشااوال  ثااّو     ثساات  مأ افهاات     11 اقيفااون سااتلظرشت  اللتحااّو  
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ة القوة ك ّن   عفا   شت الوق  الذي اتحّدث شي  ليتش  عن إرا    ت  اعتثيرت  عوة لفعنف
 .12ال نتن كُلجّر  اعري كيف اتجت   اللصتل  اللرسوطل سصرا  اليقت 

قنتعاال شااتميلو  اات  لاا  لااي   ناات  ماان ع قاال عضااوال سااين العدمياال  العنااف  ي ساال إن       
الل عااو  الليت اار لفعدمياال  ااو  ااّل  م كياا  القااوى التاات مثوّلااد العنااف    ميااّرره.  الكاان           

معرشال الاد اشع األ افيل لف اورة الهتادغتراال ضاد الليتتشيزاقات           دس  ذه ال كرة مان خا    

سيتسايل(  ك ار منهات لظراال  مان       اااا التت كتل  شت األستس  ات طييعل  خ قيل )    خ قيل ا
 ياام َرشض ااهت لفليتتشيزاقاات أللهاات شكاار عنيااف.  الاادليل عفاا   لاا   ن مشاار    تااادغر شاات           

ملّ ال لفوماو   ك ار منتسايت مان  ا  الاذي  رثناته        الومو   الزمتن ي ارمت إلا  اليحام عان    
من الليتتشيزاقت الك سايكيل.  قاد  اّو   تاادغر شات الوماو   الزماتن لقادا ل كارة الحقيقال           
كلنتسقاال سااين اللقااو  الااذ نت  األ اايت  الخترمياال   ستلتااتلت لكاال مصااّور لفحقيقاال كَو  ااف   

رة  ت  قيل الوماو   الزماتن   ُمؤات  كتمل لفلعن  العينت.  لكن  ذه العوامل كتل   تض

إ   ن ضر رة إعات ة الت كيار شات معنا  الوماو  معكا  التخاّوي مان عاتل  ساد  اتهيكال شات             
 ااورة عااتل  التنظااي  الشااتمل  لااو  ماان النلاا  الليتااتشيزاقت اللتحقاا    الااذي ساادا لهتااادغر        

ل التات معلال   ع مل عف  التصتر الذ نيل الوضعتليل الحتسيل  متلظهار شيهات النزعال الليتتشيزاقيا    
عف  اختزا  الومو  شت الشتخص  القتسل لفلراقيال.  النتيجال  ات إمات  ن الوماو  اإلللاتلت        
 اكرم   مشتراع   مصي  غير قتسفل لفت كير شيهت مان مهال الوماو      اجا   ن مثختاز   ات       

  امهت شت  ضور محض  قتسفيل لفحلت    معتطت ل عت مع اللومو ات.

  س ل شت التصدي لفليتتشيزاقت ك كار عنياف  لاذكر مانه      سعد  تادغر  ا ل سعض ال
شاات  ااذا الصااد     رلااو  لي ينااتس   ياام رّكاازا ماان متليهلاات عفاا  ضاار رة اي تاارا  ماان            

                                                                                                                                

سااَيينون عاان قااّومه  شاات  ااذه األ ماال؟ إلهاا  اللعتاادلون  الااذان ليلااو سحتماال إلاا  عقتئااد متنّرشاال    ل اا  الااذان ي     

الفلون ستللختطرة  ستل معن  شقغ  سل احياون ماز ا كييارا منهات. الاذان الاتنيعون الت كيار مان مارا   لا   لها             

 شر  ّحل  الذان اكولاون شات ملاتوى اللصاييل الكييارة  ستلتاتلت ي اخشاون اللصاتئ   رمات           ملتضع ون:    األ

 متيّقنون من قّومه   ُاشّكفون القوة التت سفغهت اإلللتن  م تخران سذل ".

 .38ميتلت شتميلو  مت سعد التأ ال  ا. س  ص   12
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الليتتشيزاقات  لاي  ستعتيتر اات خناأ لظراات   إللاات ك كار لاا  اساتتيتعتت عني ال: إماات  كلات اعتقااد         
اجعفهت مهض     األشرا  ستس  الكّفت؛        رلو  ألن ا تلتمهت الو يد ستللت يتت اللتعتليل

كلت اذ   لي ينتس  سأن اي عت  ستلقيض عفا  الوماو  كشارح لل قاتة ال ار  م ات  النراا         
  متا التهت  ال ر ال  امهت.

ستلنليل ل تميلو إ ا ملعنت سين الد اشع األخ قيل لنقد  تادغر ل كرة الحقيقال كلنتسقال    

الحتضااار اللعنااا   شالنااات سنحصاااال عفااا   قاااوى رشااااض       معترضااات  يختااازا  الوماااو  شاااات    
لفليتتشيزاقت ك كر العنف. الللألل ي متعّف  سجير ت الكّفات  كلات مصاّور    رلاو  لي يناتس؛      
لااي  ستلضاار رة  ن اقااو  الل هااوا الكّفاات إلاا  التهاات   قااوى ال اار   ستلتااتلت ُاحااّت  مجاات  ة   

ّ  ساأن  قاوى األشارا  غتليات مات ماّ  مقرار ات        الليتتشيزاقت  ألن من الهاّين عفا  الليتاتشيزاقيين الار    
. الليتتشيزاقات  ات شكار عنيااف    13ستسا   جا  ميتتشيزاقيال كّفيال  م ال لظرااتت الحا  النييعات        

أللهاات شكاار قنعاات اختااز  الومااو  شاات الحتضاار  شاات "األسااتس األخياار" الااذي ي الااعنت إّي  ن  

ذي َمّ ال عفا  مادار ماترا      لصل   متم     لشعر ستإلعجت . إن م هوا "األساتس األخيار" الا   
ال فلاا ل الغتااال القصااوى لفليتتشيزاقاات   اللقااّرر سحلاا    لاال ثتستاال  لهتئياال  ي اتاار  مجااتي        
 لتلتؤيت إضتشيل  شهو سفنل عفيت مثخرس األ وات األخرى  َم رض ل لهت   ن م لير. 

ل التات   ل  ذا التو يف لفليتتشيزاقت منتس  لفواقع؟ مت مدى  اّحت   مات الحجا  اللقنعا    
الكاان مقاادالهت لصااتلح ؟ إ ا عفلناات معترضاال شااتميلو لكاال  قيقاال ثتستاال  ل ااوره ماان شكاارة          

متسال ي الكان إّي  ن ماأمت ستلّلاف .     التأسي  النهتئت التت ميد  لا  ميتتشيزاقات مقّنعال  شاان اإل    
تميلو شع    ن اكون شكر األستس  اعنت التأسيليل الليتتشيزاقيل  شكرا عني ت  شهذا ستلنليل ل ا 

( الذي الكان الير نال عفيا  سنراقال مننقيال      un dato oggettivoلي  ستللعن  اللوضوعت )
مأ اال لتاترا  الليتتشيزاقات سحيام الكان إ ماتل    ن مناتقض          ااااا  ترمل  سل  او لتاتل سار  ا   

رلو  لي ينتس عن سفنل الكفت      طر  ل  تادغر من  ن الليتتشيزاقات  ات    سوا  مت قتل    
لفتنظي  الشتمل      ت  ال كرة النيتشوال من  ن التأسيليل  ت ر ة شعل م رطال ضاد   مقّدمل 
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 .14 تلل العداا  متن مّرت  القض 

إن  خاا ى مأ افياال ماادارة سهااذا ايساا  ليلاا   ااي ت آخاار غياار إمتساال ال كاار عاان الع قاال  
عصاار  التاات ماارسغ اإلللااتن سااتلومو  كلاات متشااّكل شاات عصاار الليتتشيزاقاات اللكتلفاال  اعناات شاات 

ثااا ث إمتساااتت  الهرمنياااوطيقت اااورة العاااتل  الحدا ااال.  لهاااذا الغااارض لااادانت  اخااال التياااتر    
مختف اال:  خاا ى التوا اال ) تسرماات    آساال(   خاا ى إعاات ة التو اايف )ر رماات(   خاا ى          

 ايستلرار )غت امير(.

ستلنليل ألخ ى التوا ل عند  تسرمت   آسل شاان ايعتراضاتت التات الكان  ن مجتسههات       
   متل اال شاات اساارا  اسااتتيتعتمهت الل تلياال  ي الذاموااال     الهرمنيوطيقياالماان  مهاال النظاار   تاا 

 ت  النزعل الّلوليلايل  اللتقوقعال عفا  الاذات.  لا  أللا  مان الصاع  ال ياتت عفا  الصايغل            
ث  التنظير شت ل   الوق  لل ت  الش تشيل اللنفقل شت التوا ل   التأ افيل لكل َمجرسل   قيقٍل

 اماوي. الصايغل التأ افيال الظرشيال لفحقيقال     ساتأل رى للاييل الحقيقال    ايح  عناد           اليين 
شتميلو  صتن طر ا ة لرشض كل شكرة مأ يل    سفو  لتيجل لهتئيال  شات  ي مجات  كتلا       
سوا  عفلت     خ قت    سيتست. شع   م ات  الشا تشيل  ستلنلايل إليا    كال محت لال إلما          

ن التوا ل متقتر  سشكل خنير )لظرات( مع مصّور الحقيقال كلوضاوعيل   الضيتسيل  التعتي  ع
ُمتحّقااا  منهااات مااان طاااري  ات محتاااادة   الاااذي اجاااد للو مااا  شااات الاااذات الليتتشيزاقيااال          

 . 15العتل  الحدام لاللتجّلدة  خيرا شت للو 

النتااتئ  النظرااال التاات مااتلخض عاان  ااذا الّناار  ي الكاان إّي  ن ميااد  ل ااتميلو كترثياال:     
ال ال عل التوا فت الكنهت  ن مشاّكل م اتي  اترخت يساتعلتر العاتل  الحياوي مان طاري         لظر
الو ا يل  التات اِمخ اَذت خفلال كنلاو ل.  لاي         اااااا  معّينل من ال عتليل  الصايغل العفليال   ل يغ

شاات اللجاات  النظااري شحلاا   رغاا   ن شااتميلو اقااو  إلاا  ي اااد ض ايسااتتيتعتت العلفياال          
رمت   آسل  سل  ت  شت اللجت  العلفت اقاّدا اعتراضاتت ر ييال: شكارة     الليتسيل لخنت   تس
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اعنات الحتمال اللفّحال إلا   انف مان ايختصت ايين          ي مشاوس   اال ضايتسيل     موا ل  ا تي 
) عضاات  لجناال مركزااال   رمياال كَنلااّيل( اقاارر ن ماات لااو  التوا اال النااتشع  الصااتل    ماات لااو    

 الحاااد مااان  راااال    ض   اااتال عفااا  اللجتلاااع   اااذا اعنااات شااار  .التوا ااال الضاااتّر  اللشاااّوه 
األ ختص. إن الهرمنيوطيقت   ل  شتميلو   ت سلأمن من اللقوح شات  اذه اللخاتطر أللهات     
سعاد  اا ارمتخر مشااّكف  عفاا  الااوعت ستسااتحتلل ايعتقاات  شاات  ن ال عاال التااأ افت  ااو ملاات ت   

 .16الذات مع اللوضو      اعتيتره اآلخر الذي اج  مأ اف 

لُعلفاال  خاا ى التوا اال اتجّفاا  عنااد ر رماات   محدااادا شاات لظرااال إعاات ة    الوماا  اآلخاار
التو يف   يم  ل  اننف  من شكرة  ن الهرمنيوطيقت مرمكز عف  ايخت ي: لكات اتوا ال   
الحااوار اجاا  عفاا  طرشاات لعياال التوا اال  ن اكااون لااداهلت ستلّتناات   قتسفياال إماارا  مغّياارات      

 اضات  ساتألخص اقترا اتت إلعات ة مو ايف الاذات        اخفيل عف  النلاو ل الُلتقتَسا    لكان    
 لااي  شقاغ شعتلياال اسيلااتيلولوميل.     التات سااد ر ت م اارض مقترسال مأ افياال     العاتل  اللحاايغ 

  ذه النتيجل   ت   إن ل  ا ص  عنهت ر رمت  مينت لوعت مت لظرال  خ قيل  مقّرسهات سشاكل   
كاو اللتاأخرة. الصارا  مان  مال      التات الكان التقتطهات مان كتتساتت شو          سآخر من األخا ى 

الذاميااال اتلظهااار عناااد شوكاااو كحاااّ  شااات ايخااات ي  شااات التغّيااار  شااات النلااا   ايعااات ة  شااات   
 . 17الليتتمورشو   كلت   تر   لو 

إن مت اجلع شوكو  ر رمت  و  ن اللهّلل اللنتطل ستللؤّ   شت عصار العدميال ي مكلان    
 إللات شات اختارا  لاوائ  قاي  مداادة   للاتح          شت ا تراا يئحال القاي  اللور ثال  التقّياد سهات     

 يااتة  خاارى  ا ااداث  لظلاال مدااادة ماان ايسااتعترات لفحاادام عاان العااتل   عاان التجرساال        
الذاميل. كلت لو  ن التأ ال عوض  ن اكون شت خدمل الت ت   اللتيت      ي  شعتليل مخص 

مو ي تت مدادة  ت  ات اللؤّ     د ت. الفحظل اللهّلل ستلنليل لر رمت شت  أن اقترا  
الفحظاال الشااعرال     ال ورااال )سلعناا  ثااورة اللاانه  عنااد كااو ن(   ك اار ماان  ي قاادرة عفاا        
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مأساي  عينّياال متراخياال   الّلااهر عفا  اسااتلرارال القااي . لكاان شات ر ي شااتميلو طاار  ر رماات    
ايتعد عن طلو  الهرمنيوطيقت  خصو ت عن ايقتنت  ساأن التأ اال  او مل صال  ات  م هاوا       

 ي ايسااتجتسل لاادعوة آمياال ماان  ضااعيل اللقذ شياال التاات اومااد شيهاات الكااتئن   لاا       ملاايقت 
.  ناات   ااكو  محااوا  ااو  قاادرة  ااذان الناار ين عفاا  مجاات   معوقااتت   18عيااترة  تااادغر

  قوعات ي ا ب شات     الليتتشيزاقت  ستلنليل ل تميلو شت الجهتين لشهد عو ة النر  الليتتشيزاقت

مقويمااا   ساااوا   خااا ى التوا ااال التااات مثعياااد طااار  سنيااال متعتليااال لفعقااال     شفلااا ل الجدااااد  
اللت ّر   عند ر رمات  التات مخاص العيقاري الخا ى اللنخارح شات  لاتس  ياوي ل سادا             

 الو يد الذي اجعل من الحوار ملكنت  متوا  . داللقص

أللاا  استشااّف شياا     ؛  شااتميلو ُارّ اا  غاات امير سااين  ااذان الصاان ين ماان الناار  األخ قاات   
اللجتمت ماع التنّفاع اللنات ض لفليتتشيزاقات لفهرمنيوطيقات  شضا  عان مدارما  ساأن اعياد مأ يال            
شفلااا ل الللترسااال. إن ماااأل  لظراااال األخااا ى عناااد غااات امير متاااأٍت مااان كولهااات من تحااال عفااا    

 ن اصااّعد منهلاات      غااراض  متنفيااتت  خاا ى التوا اال   خاا ى إعاات ة التو اايف    ن      
اجعفهلت اليعد األ  د. ش ت  خ ى غت امير  نت  إقرار سليد  الحوار    ن  ن انحري إل  
سترا اغ  الش تشيل الكتمفل   مت الجّدة  إعت ة التو يف شهو اجعل منهلت خت يل مليزة لكال  

اعت     شعل مأ افت انصّ  عف  را ن ايرث الكتتست  سوا  معف  األمر سانص  انات    مشار   
اتيّناا   قيقاال   الحقيقاال  اللاانه  مااتراخت. لكاان  ااذا ي اعناات ايل صاات  الاادائ   ألن مؤّلااف     

الن قات مان لقاد النزعال ايساتيتيقيل  الاوعت ايساتيتيقت  الاذي مظهار م محا             ؛التجرسل ال نيل
. كيركگور شااات ايل صااات   شااات ال ياااوت ال ماااترخت اللتل ااال شااات  اااورة   ن ماااوان عناااد  

 قياال ستلنلاايل إلاا  غاات امير  اات محقياا  لااو  ماان األخ قوااال الهيجفياال  سلعناا        اللهلاال األخ
إ متل التجتر  الوا دة لكل  خص شت سير رة متوا فل لكينولل شر ال  ي مقوا إّي عفا   
ايلتلاات  إلاا  مجلوعاال متراخياال معّيناال  معاايل شاات الفغاال الخت اال سهاات. اللجلوعاال ماان مهتهاات  

 معاز ي شات لحظال متراخيال مات  سال متحار           لقنل من اللكاتن  ليل  كيتلت ُمغفقت  ستكنت شت
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ستحااّر   شاا  التجااتر  ال ر ااال اللتراكلاال  اللتوا اافل   ستلتااتلت شااان الوسااتطل التأ افياال ي         
 قتسفيال التنتسا  ساين      مقف عند  د مت  سال  ات متوا افل كلات  ات متوا افل قتسفيال الترملال        

 ال قتشتت.

أللااا  األك ااار اللاااجتمت ماااع اللنفااا       ؛خ قااات لغااات امير شاااتميلو اتقّيااال لتاااتئ  النااار  األ   
   الااذي  شاار لهااذا التيااتر مكتلاال خت اال شاات الللااتر ال فلاا ت الحاادام. لكاان      الهرمنيااوطيقت

اجاا  موا اافل النرااا  الااذي شتحاا  غاات امير سا مااتل سعااض ايعتيااترات الجدااادة. إن شكاارة       
يلو ُمعّرضال لخنار مصاّور    األخ قيل كاعت ة مشكيل ي متنت يل لتجتر  متوا افل  سادت ل اتم   

 كألهت الدمتل كّفات شات مجلوعال معينال محتكار          تلل الحيتة    العيل الكرا     ال ضيفل
شااات  امهااات قاااي  الخيااار  ال ضااايفل  الجلااات .  نااات اكلااان لاااو  مااان اساااتعت ة للاااو ل الل ااات           

 ملتليل كلصتلحل متنتغلل لف ر  ماع كاّل  اتل  شقاغ مان  يام  او        ااااالك سيكت ألخ ى ا
. إن  ااذا الناار  ي ايعاادلت ك ياارا عاان الصاايغل الحتساالل  القنعّياال التاات        19 ضااور متكّشااف 

أللا    ؛ الاذي ستلنلايل لفهرمنيوطيقات  انيغات  ّفا   الاتلّفص منا          اّدعيهت األستس الليتاتشيزاقت 
   ل العنف  لليتن الومو .

ت ي إن إعاات ة مومياا   خاا ى ايسااتلرارال لحااو  مهاال عدمياال   ااو الحاال الو يااد لت اا        
اللقوح شت  ذا الخنر الذي من  أل   ن اخون  غراض الهرمنيوطيقات   احّولهات  شات ل ا      
الوقاا   إلاا  شفلاا ل ثقتشاال شض تضاال.  لاا   لاا  ماان اللااهل  عفاا   ستسااهت  مجتسهاال األ ااوليل    
 محتمتهت   كاذل  التصاّدي لفّنزعال القيفيال التات ساد ت ميار   ادا ت  شهات ليلا   ك ار مان             

تشاانجل لهواااتت  التلاات ات ضااّيقل  َماارّ  شعفهاات ضااد التوّسااع ال محااد          منتليااتت ُعصااتسّيل م 
لخشااتى التاات احلفهاات عصاار  ااورة العااتل .  سااد  رّ ة ال عاال اللتخّوشاال  العني اال ضااد الحاا     
األسااا  عااان طراااا  محت لااال إعااات ة الهوااااتت  ايلتلااات ات  الُلَنْل  َنااال  الُلقف قااال شااات ل ااا     

لنعرل ايل تات ت للات سعاد الحداثال ك ر ال لفتحاّرر مان        الوق   انيغت  ل  شتميلو مقّيل ال
  ْسر التأسي  الَهَو ي.                   
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 وُمناصرة املستضعفني اهلرمنيوطيقا. 3

لقد اساتحدث شاتميلو مياترا شكراات ساّلته "ال كار الضاعيف"   لتصاوار  اذا ال كار النفا             
  شفلاا ل التااترا  طر  ااتت  ااو  ( ماات ت شاات W. Benjaminماان خااتطرة ل ااتلتر سنيااتمين ) 

 ياام ااارى  ن  اال  اللغفااوسين الكاان مقراياا  ماان  اال  الومااو  الااذي انصااحنت  تااادغر   
. إن الااانص 20ستيساااتلت  إليااا  عفااا   ااادى   اااوات الكينولااال التااات ملااات يرلت مااان كااال مهااال 

األستست الذي عّير شي   تادغر عان خياتر الصال   ايساتلت  مات  شات  واراما  ماع اليتساتلت          
(. الصل  شت مقتسل  يلنال القاو    Unterwegs zur Sprache) الفغلطرى كوكت شت كتت  

العق لاات الااذي شاارض  يلنتاا  عفاا    ر ساات منااذ عصاار التنااوار. إن  يلناال عقاال التنااوار احااّد   
شات الصاوت   « التليياز الليتاتشيزاقت ساين الحلات  ال  ّلات     »لغتنت من  يام  لهات مرمكاز عفا      

مهل  خرى. إن اللغفوسين الاذان محادث عانه       الكتتسل من مهل   شت الدا   اللدلو  من

إ ا م كرلت شت الاد اشع التات  ّركا   تاادغر        شتلتر سنيتمين ُالكن الو و  إليه    ن عنت 
منذ اليداال   ي منذ الوماو   الزماتن  للعترضال الليتتشيزاقات. لقاد ما  إساكتت الللتضاع ين         

العفليل الشتمفل   التات ستلنلايل    اااااالتقنيل  كقتعدة لفعقفنل أللهت اِمخ ذت ؛من طري الليتتشيزاقت
لكات لاتلّكن مان ماذّكر الوماو .        لهتادغر الوماو   الزماتن  ات الشاّر الاذي اجا  محترستا        

 رغ   ن  تادغر ل  اجعل من  اذا النقاد لفتقنيال  لفليتتشيزاقات   تمفهات النظاري  َمنّيال لنقاد         
 ثيناتت   قاد   اتر إليا  شات الرساتلل       امتلتعت  شان اللنعرل ال كري الذي  دث لا  شات ال   

عن اإلللتلوال  ي ا ه  إّي عفا   ساتس  ن األ اتلل الاوار ة شات الوماو   الزماتن لهات ع قال          
 .  21 لكن   تمل لل م  ثورة  تمفل  الذي لي   و ملألل مخص ال ر    طيدة ستلحدث

 ااو موضااو  شاات    اللهااّ  ستلنلاايل لهتااادغر  ااو  ن اإلللااتن ي الكناا  مجاات   محد  اتاا 
لقناال  رماال ملنعاا  ماان قولياال العااتل    صااره شاات  ااورة مكتلفاال  موّ اادة       اا   سفثغاال    

                                                 

20 G. VATTIMO, Della realtà. Fini della filosofia, Garzanti, Milano 2012, 

p. 208.         208  ص  2012شتميلو  شت الواقع. غتاتت ال فل ل  مي لو.  
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   اتيّنا       لا  اتلاته  عق ليل   تشل.  مع  ل  شان  تاادغر لا  اصال إلا  العدميال اللكتلفال      
عدميااال ليتشااا . اعتيااار العدميااال خنااارا عفااا  الليتتشيزاقااات  رغااا   لااا   كاااد مااارارا عفااا  ضااار رة  

   عف  األقل التخفت عنهت  أللهت  ت  ستس العتل  التقنات اللانّظ . إّن عادا ملت يا       مجت   ت
مع عدميل ليتش  اللكتلفل مرّ ه   ل  شتميلو   و موا ل الحنين الليتاتشيزاقت عناده  عادا    
قدرماا  عفاا  التخفاات النهااتئت عاان الومااو  كأسااتس ثتساا . التعيياار الصاارا  عفاا   نيناا   ااو          

(. مات ا الكان  ن اكاون الاتكف      l’ascolto del silenzioفلاكوت ) ا اراره عفا  ايلصاتت ل   
.  ماتا  طارى الفغال    اكتا   تاادغر شات    «اللاكوت األ ايل عان الصال     »األ يل عان الفغال؟   

 ااذه التخراجااتت الغتمضاال  اعفاا  شااتميلو  لاا  الكنناات  ن لاارشض ملااليتهت مصااّوشت  لكاان شاات         
 .الواقع  ت  ت   يي  مدا سلت كتن قد استهجن   تادغر

ال كر الضعيف  اقو  شتميلو   لد مان ر ا   اذه ايعتياترات الهتادغتراال  لكنا   ك ار        
مذرال  من  يم  ل  مقتنع سأن العدميل ليل  الخنار األكيار عفا  الوماو   سال  ات مصايره        

 األ يل  اعنت  ّف  كأستس موضوعت.

يال إاجات    متسال عنهات  سأسافوس  الخاتص   ات كي      اي كتليل التت اراد ال كر الضاعيف اإل 
طراقل لتذّكر الوماو    ن  ن الوقاو  شات متت اتت التصاّوي. اجا  ايسات نتس سأطر  اتت         
 تادغر  الرمو  إل  اللقت د األ فيل ل فل ت . لحن لرااد الخار ل مان الليتتشيزاقات  اقاو       
شتميلو  ي من  مل  يت ة شكرة عن الومو   ك ار   اتلل   ك ار منتسقات ماع مت يتا  الحقيقيال.        

أللنات لع ار شيهات عفا       ؛نت سحتمل إلا   ي  لنولوميات  ستسايل  لنات ض ضاد الليتتشيزاقات      لحن لل
 التت شت  اخفهت ي للاتنيع  تا   ن للالت  ل لانت موماو ات.        قتعدة التنظي  الكفت لفعتل 

الليتساات لفتنظااي  الشااتمل   اات التاات مثلااك ث  شاا  الحقيقاال    ااااااا الليتتشيزاقاات  سنظير اات العلفاات  
الاذي عفا   اداه شقاغ الكان َلْحا              ت التت ملنعنت من ايستلت  إل  الصل )األلي يت(

 التت ليل  ستلضار رة غيار   ايفل شات  امهات  لكنهات كاذل  إن لا             اسلت  كفلتت اليومت
 موضع شت ع قل مع ايل تت  الومو ي.

 الحاات   ن ستلنلاايل لهتااادغر  تاا  عاادا اي ااغت  لصاال  الحقيقاال لااي   ااو سااتللعن         
ماو    لا   لا  م فلات  ن الحقيقال  ات كشاف  لا          وييعت  كلت مت  شت محتضرة الزمتن  الالن
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. 22طييعل الحدث   كذا  اضت " دث"  ت  عدا اي غت  إليهت شت  التهت  ُاضايف شاتميلو   
  شعاا   َاحاادث  ن مثنلااينت الليتتشيزاقاات األشاا  األلنولااومت الااذي اجعاال اللومااو ات ملكناال   

كاان   لااذل  شااان الصاال  الااذي انيغاات  ن لكااون قاات ران عفاا      الّتصااّري اليااومت معهاات مل 
 ايستلت  إلي  ستلتلّفص من الل عو  اللتوّلد من الّضجي  الليتتشيزاقت   و لتيجل  ل  مت.

كيااااف لصاااال سااااين  طر  اااال شااااتلتير سنيااااتمين عاااان العنااااف الُللاااافغ عفاااا  اللغفااااوسين           

لعنف؟ ستلنليل ل اتميلو    الللتضع ين   سين العداا  ي مقترسل لهتادغر سخصوص موضو  ا
 حي   ن  تادغر ل  ُاجتس   ذه الللألل من  مهل لظر شفل يل   لكان الكان ا اتقتقهت مان     

لفلياات    ااااااشفلاا ت   الو ااو  إليهاات عاان طرااا  م هااوا ايسااكتت   ماان خاا   األماار القاات ر ا   
  سحياام مثتاار ؛األ لاا   عاان طرااا  التصااّور الليتااتشيزاقت التقناات لفومااو  كلعناا  موضااوعت 

لفكينولل ايللاتليل شقاغ امكتليال التعّجا   ماتا "مادمهت"  الشاعور ستلنلألينال  الرا ال   لكان           
 شت ل   الوق  الشعور ستلتهداد من خ   قّومهت الضتغنل.

 تلل عف  شتلتر سنيتمين  رغ  عادا  ماو   ي قراسال سينا   ساين  تاادغر  خصو ات        إن اإل
ل ااتميلو ميرراماا  العلفياال.  لاا   ن الّصاال  الااذي    سعااد مواق اا  الليتساايل الُلرسكاال  لاا  ستلنلاايل 

 ااغت  إلياا  ي اعناات مغيياا  العتماال ايمتلااتعت  مااتا  ااعو  التقنياال       ااادعولت  تااادغر إلاا  اإل  
 العقاال الحتساا    إللاات   لاا  مأ ااال شااتميلو  اعااو  إلاا  قااراره الشخصاات ستيستعاات  عاان          

 .23الليتسل   ل  سعد ايلزعتل  خييل األمل من الخيتر النت ي

شتميلو ي ار ى ل  التوّقف عند  ذه اللواضايع  شهات مان سات  اللحتسايل الت تيشايل التات        
 قتمهت شيكتور شتراتس عف  التزامتت  تادغر الليتسيل  ألن منه  شتميلو شات منات   مؤل اتت    
 تااادغر  ااو الااتلّعن شاات مقت ااد ت  اات   لااي  شاات اللقت ااد العفنّياال لفكتماا . لحاان  اقااو        

إّي إل  مقصد العلل  ام   استدا  من الوماو   الزماتن الاذي ي الكان قارا ة       شتميلو  ي َلنقت 
مصاااترعت  اللتحّللااال لفليتتشيزاقااات عفااا   ساااتس  لهااات اساااتجتسل لحتمااال لظراااال   ي مأساااي       
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 لنولومياات عتماال  ساال إلاا   تماال  خ قياال علفياال.  عاان طرااا   ااذه القاارا ة اللقت اادال شااان   
 ل  النراقل التت اختتر ت  تادغر لفتلت ات ماع ا تيتماتت    شتميلو اؤّ   الومو   الزمتن عف  

ر   النفيعل شت العشارانتت مان القارن اللتضات  كاتن ايحام عان ملاف  للقت مال التلاني            
الشتمل   التصّدي للحت لل َمل  اللجتلع  محواف  إل  َمكنل كييرة ل لتتل    ات العنت ار   

  ورت.لكاالتت   يح  شت مت سعد اللوضو  األستست للدرسل شر

إن اللكوت الذي ملنعنت الليتتشيزاقت من ايلصتت إلي   ي  ت   ك ر  ُاعيد شتميلو  من 
   يام   طر  تت  او  شفلا ل التاترا     ل  اللغفوسين الذي محدث عن  شتلتر سنيتمين شت 

ُاياار ن  ااذا األخياار عفاا   ن ال ااوراين َالااتفهلون م ااتله  ماان " ااورة األماادا  الَلقلااوعين         
ن(  لي  من م ت  األ  ت  الُلحَرَران".   ذا شت ر ي شتميلو اأخذلت ميت رة إل  )الللتعيدا

(  الاذي  او  اضات  ثاكر  ر شال.      Andenken( كاذ ك ر ) Denkenالتصّور الهتادغتري لف كار ) 
 ن ملتلع لصل  الللتضع ين اللغفوسين لاي   او  سايفل متراختليال لتكاوان  اورة  كلال        

د شاتلتر سنياتمين  اكل " ثيال َلل ارب" مثادر  موا ال التاترا             دى عن اللتضت  سل مأخذ عن
ستلتقتح لحظل من اللتضت كُلرّكز ك يف لحتضار اساكتمولومت. كياف ي لتاذّكر  تا  شات       
  ذه األم ولل  اقو  شتميلو  التزّمن الُلعتش سأ تلل الذي كتن  ائلت مدار شكر  تادغر؟        

 . اهلرمنيوطيقا صديقة الدين4

ستنوار ايستتيتعتت العدميل للقدمتمهت  شان الهرمنيوطيقت مقتسال الر لال      لشتميلو ارى 

(caritas    ت الش رة الحتمفال لفتاراث الادانت الغرسات    )سادا لا   اذا األمار كنراقال       قاد  .  24
 رسلت  ك ر مذرال  لل قتة التتراختليل الذاميل الواقعيل   ي ايلتلت  إل  الحداثل.

الحداثاال ماان  ياام  لاا  شقااغ عفاا   سااتس ايسااته   العاادمت   الهرمنيوطيقاات منتلاات إلاا 
 التات ماتفخص شات قولال         ي  قيقال الواقاع   سا   قيقتا    مثرسات   الكنهات  ن  لليد  الواقاع  

 ات  ليادة التاراث      ليتش  "لي   نات   قاتئع   نات  ماأ ا ت". لكان الحداثال  اقاو  شاتميلو        
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ت سداال كَعفَلنل لهذا التراث. شع  الهرمنيوطيقات مياد   لهات ليلا  شقاغ اساتتيتع       ؛الدانت الغرست
عتمال  تسا     سال التت  ت الح   ميتتشيزاقت اللوضوعيل    فعفلتليل الحدا ل  شفل تهتل مننقيت

قارا ة الكتات  اللقادس   را     مانه   شيا   لعا   الاذي   شات كلار الو ادة الكتثوليكيال أل ر سات     
 إضااتشل إلاا   "(sola scriptura)   الليااد  الفااوثري "الكتاات  شقااغماان خاا   لاا    محورااات

 .   ا فهت ش س ل التنوار التأ افيل العق ليل التت   نهت سيينو ا

 مخّفاا  عاان التصااّف  العق لاات شاات    ادالهرمنيوطيقاات الحدا اال ملااترا مدااا   خااذت لقااد
  شاتميلو  لكات مغاد     الهرمنيوطيقت   لا  من  مهل لظر منهجيل  ميت رة النصوص الدانيل. 

فيل ل ها   اج   ن متوّقف عن التلات ت ماع سفلافل مان القواعاد الّصا       ؛لتأ الشت الظرال عتمل 
 نف ختص من النصوص   معتري سألهت مجّر  مقنيال  متسعال  إمرائيال  لنتقهات اعتلاد كفيات       
عفا  الحجا  اللعنا  لفانص. مان  مهال لظار متراخيال  الهرمنيوطيقات الحدا ال مناّورت عفاا             

  سحيام الكان اعتيتر ات  ايغل مان  اي   ركال        سعيد عان محداادات الادان    ؛ستس عق لت 

أللا  ال ال    ؛.    ذا التنّور العفلتلت انر  ا كتليل  متا شتميلو25العفلنل التت ميزت الحداثل
مت ّهلااال لنصو ااا . لكااان الوساااتطل  لّينااال     قااارا ة    اااتمزا  ماااتا  ي عاااو ة لفتاااراث الااادانت 

سغ الوثياا  سااين التاازّمن  متراخياال     ااذا الحااتمز   لاا   ن الاارّ    زا  ن مثااالهتادغترااال الكنهاات  
لقترسااااال الالكينولااااال الااااال  ستحراااااار الهرمنيوطيقااااات مااااان عااااا    اااااذا النلاااااو ل اللنهجااااات.  

 ستلتااتلت   ماارى  ن مااترا  الحداثاال  ااو مااترا   يلناال مصااّور ع فلااوي لفحقيقاال    الهرمنيوطيقياال
ي  ا ارمتخر  ي  اف اتي     ؛التت ل  ان  منهت   رةرمترا  التجّذر الللتلّر لفتنوار.  ذه اللي

   شقاادت العفلاات  طااوا   قياال متراخياال الااوعت ستلصاايغل التأ افّياال لكااّل معرشاال      :اقااو  شااتميلو
 . 26 ستلتتلت لكل  قيقل

مع  تاادغر  غات امير  الحظار العق لات التناواري    سادت         لكن الهرمنيوطيقت مجت  ت
 amichevole nei confronti dellaإ ا  الااادان ) متعتط ااات   اااداقت موق ااات ستألساااتس
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religione)  شفلااا ل مااات سعاااد الحداثااال سخصاااوص لقنااال   الجااات ات شضااا  عااان ايسااات ت ة مااان
محورااال  لعيااد ت لفلاارة العت اارة عفاا  للااتن شااتميلو   ي   اات التخّفاات عاان شكاارة الحقيقاال            

.  متا  ُرشضا   اذه    كتنتس  ساين القضايل  الشات   مناتس  مكتلال قتسال لفتحقا  منا  مجراييات         
النظرة الواقعيل لفحقيقل شان مشر عيل الن ت العق لت  التجرايت  الوضاعتلت    تا  الل اتلت    
 اللتركلت  إلمكتليل التجرسل الدانيل  ستثقّوض  ي سال شات ر ي شاتميلو  سايت  القضات  عفا        

.   ااذا 27(a favore dell’ateismoمااذ ر الحجاا  التاات قااّدمتهت ال فلاا ل لصااتل  اإللحاات  ) 
مااع الاادان لااي  سااتألمر العرضاات   إللاات ثاات  شاات سااير رة ال فلاا ل          الهرمنيااوطيقتالتعااتطف 

التأ افيل منذ  ن قض   تادغر عف  الل ت  الليتتشيزاقت لفحقيقل كلنتسقال   س ضاف  ال تحا     
الهرمنيوطيقااات  تااا   عفااا  معاااتسير  خااارى  م ااال األسااانورة  سشاااكل ملاااتقل عااان  ي مياااّرر          

ا  الهيجفات. شاتميلو َالاعد لهاذا التحاّو  الاذي  اهد اكتلات ت يساتعلت           متراختلت عفا  النار  
عياترات  مصاانفحتت مشاتقل ماان قاتموس اللااور ث األسانوري  الاادانت لفغار   اعتراضاا       

الو يد  و  ن  ذا ايستعلت   لاز  شات غيار محّفا    يتلات     خاترل سايتق  األ افت   ن  ي         
 اسنت  لظري  را .

 الهرمنيوطيقات اانعك   اذا ايل تات  التاأ افت عفا  مصاّور         لي  مان الللاتيعد  لا   ن   
شااات  اااد  امهااات   يااام مثختاااز  غتليااات شااات  اااورة شفلااا ل "سااافييل"   ي شكااار ُاحاااّرر منظومااال      
الخنتستت اللي ولوميل  الدانيل  الّشعرال من عوائ  العق ليل العفلوال. لكن ستلنليل ل اتميلو  

ماان التعد ااال الااّ  ن  اادى لفتااراث ال فلاا ت  اي ااكتليل  اات  لناات  ناات  مااتا خيااتر سااين لااوعين
" ألرسنو   سين "كّفا  ا  آست لات سفلاتن    28 الدانت لفغر : سين "الومو  اقت  عف  عدة َلوا ب

" لفرساو  ساول . الّر اتن األ   اقو لات     29الذان لقفوا إع لتت مزئّيال سنثاُرى عداادة     األلييت 
ت ّر  )َمجُلد اسن ا (  سين  اذان القنياين   إل  ال كرة األرسنيل لفجو ر  ال تلت إل   دث م

متنااّز  ملااألل  الع قاال سااين الهرمنيوطيقاات  التااراث الاادانت   لكاان  اضاات سصاا ل عتماال اللعناا        
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 .2ا1: 1سول   الرستلل إل  العيراليين  29
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ال فل ت الذي مضنفع س  الهرمنيوطيقت. شاتميلو اقيال ستعاد  معاتلت الوماو  األرسانيل مجاّر ة        
ن الجااو ر  األعااراض  اعناات رشااض    ي ماان ع قاال التنتساا  سااي    ماان  لولتهاات الليتتشيزاقياال 

الترامييااال الومو اااال.   اااذا شااات النهتاااال  اااو اللعنااا  العااادمت الاااذي ارااااد  ن ُاضااا ي  عفااا          
(" التعّد اااااال األرسااااانيل contaminazioneالهرمنيوطيقااااات  مااااان  يااااام مفقاااااي     "عاااااد ى ) 

 القوّال. ستلتتراختليل الُيول ليل     قرا مهت شت إطتر مترا  الومو   كتترا  إضعتي ُسَنته 

(  ُالكان  una analogia  ذا التفقي  ال كاري ستلنلايل ل اتميلو   او لاو  مان الّتنتسا  )       
(  uno scivolamento metaforicoمشييه   سل شاتميلو  او الاذي ُاشاي ُه  ساا"الزيىب َمَجات ي" )      

مياّرر عفا   ساتس محراار الهرمنيوطيقات لفلجات  مان ُعيو ّاال   ت اال اللعنا . شات  اذه الحات               
ماع مياد  الر لال الللايحت  مهات مان  ماوه         الهرمنيوطيقيال اح  لنات  ن لعتيار لقات  األخا ى     

 اعرال   اي     ااااا  ذا ايلزيى؛ شهت ي  ت   ك ر من التجت  الّن ار ال فلا ت إلا   اور  انيال ا     
ملكناات مااّرا  محرااار ال كاار ماان م اات  اللوضااوعيل. شااتميلو ي اخ اات  مااو  منااتقض شاات  ااذا     

  اشير إل   ل   لكن اعز ه إل  شكرة الهرمنيوطيقت كذ نيل  اتمفل محاوي   الجلع    و ل ل
شااات  امهااات  طر  اااتت مختف ااال  متنتقضااال.  لااا   لااا  شااات الوقااا  الاااذي مثقاااّر شيااا  ستتراخّيتهااات   
التكوانّيل  شان الهرمنيوطيقت مزع   لهت م ّكار شات متراخّيتهات مفا  ط يقات لنلاو ل معتياره منتليات         

تقّيفا  سحّراال كاأ اة م هوميال شات متنت لهات  قتسفال ل ساتخداا "  ن         إل  متراخهات   ماع  لا  م   
. إ كتليل شتميلو  سعيترة  خارى:  ال ستإلمكاتن     30استتيتعتت" إضتشيل     ن ملؤ ليل خت ل

التحدث عن م ئكل  ثتلوث مقّدس   مجّلد  خ ص    ن التلتؤ  عن كي يال التعتمال ماع    
 التراث الذي َمّرره إلينت؟اللعن  العقتئدي لهذه اللصنفحتت  اخل 

وطيقااات اللنّعلااال ستلعدميااال التااات التهجهااات شاااتميلو ي من ااات  اااذه اإلمكتليااال  ي سااال   نيالهرم
مجعفهت  رطت  ستسيت يستلرار ت شت الوماو . إن الهرمنيوطيقات  اقاو  شاتميلو  ي الكنهات  ن      

  اللتااأمت ماان  مجااد معنت اات األ اايل كألنولومياات عدمياال إّي إ ا اسااتعت ت الااراسغ الجااو ري     
سلااات  اااو ماااراث ُمكاااّون   ؛الللااايحت اااااااامصااادر مااات  الاااذي ارسنهااات ساااتلتراث الااادانت اليهاااو ي   

                                                 

 .59شتميلو  مت سعد التأ افيل  ا. س  ص   30



 محلد اللز غت                                148

لاي  شقاغ ألن     سعيترة  خرى: الهرمنيوطيقت ال فل يل الحدا ل ُ ل اَدت شات   ر سات   . »31لفغر 
دة ُارّكاز اي تلاتا عفا  صات رة التأ اال؛ سال ألن  اذا الادان اتخاذ كقتعا           تكتتسيا  تثلل شيهت  انا 

(  التقااتص   الااذي لترملاا  لحاان  سااا kenosisشكاارة التجّلااد اإللهاات  التاات متصااّوره كاااشرا  )
. إن مأكيد شتميلو عف  شكرة التجّلد  الغرض من   او  ال ا اكتليل الع قال ساين      «32إضعتي

 رسنو  سول   ساين معاد  معاتلت الوماو  اللوّ اد شات مقولال الجاو ر   معاّد  النياوات عيار            

ت.  نااات  شااات ماااترا  ال فلااا ل مااان اساااتيد   رسااانو سياااول   م ااال شكااارة       التاااترا  الخ  ااا 
  التجاااات   الااااداتلكتيكت  سلعناااا  الحااااذي )الّنلاااا (  ( الهيجفياااال Aufhebungاآل شهييولاااا  )

 اي ت ااتف شاات ل اا  الوقاا  ستلرسااتيت اللااتسقل. ماان  ااذه الزا ااال شااان الااو  الللااي  ي          
ُاكّذ  رستلل األلييت  اللتسقين  لكن  اكشف معنت ت الحقيقت   ُاظهر  د   ت  اجعفهات غيار   

 قيقتهااات متل ااال شقاااغ شااات  لااا   ّققهااات  اااو عااان طراااا   يتمااا   كشاااَ هت  »مو راااال  يرا نيااال 
لاايل ل ااتميلو  ااذا اللشاار   غياار مقيااو  للااييين: األ   أللاا  اعياادلت إلاا  لكاان ستلن«. 33ستعتليلا  

الحقيقال كلنتسقال   ارمعنات إلا  الليتتشيزاقات اللوضاوعتميل   التات ي متلت ا  ماع متراختلياال          
 ماان   الهرمنيوطيقاات   ال ااتلت ألن مصااّور الحقيقاال  ااذا الااّد الياات   مااتا  ي "امتهاات " مااأ افت 

  ا  الو ياد ن القات ر ن      مت  متلكت م اتمي  الكتا  اللقدسال    أل   ن اخف  طيقل من الر
 عف  القيتا ستللهّلل التأ افيل.

ايلضاايتطيل لللااألل الااو ت  ناات  مااراث آخاار   اااااالكاان سجتلاا   ااذه النظاارة الد غلتئياال ا 
 Gioacchinoمن ت   مراث اللي  شتميلو "مواكينت" لليل إل  الرا   مواكينو  ا شيوري )

da Fiore  كتيسراااات. لقااد محااّدث عااان  قياال ثتل اال شااات مااترا  اإلللااتليل  ساااير رة       (   اايل
  الخت ل ستلعهد القادا    ملفكال ايسان     الخ ص  سّلت ت "ملفكل الر  " )سعد ملفكل األ

العهااد الجداااد( اتجفاا  شيهاات ستسااتلرار اللعناا  الر  اات لفكتاات  اللقاادس   الر لاال مأخااذ      
لكات اشاير إلا  إمكتليال      ؛ل مان طاري شاتميلو   مكتن ايلضيتح الّنقوست.  اذه مجار  م  ظا   
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الادان الاذان احتكار ن     رمات    ن ايعتلات  الكفات عفا        خرى للقترسل الكتا  اللقدسال  
الاذي  فا  سادان      مأ افهت.   ت متلت   شت لهتال اللنتي ماع سعاض مفليحاتت  ا ارمتخر    

ماان العقتئااد   كاال  ا ااد شياا  الفاا   لجيفاا  الخااتص      منياال لوشااتلي  سقيااتا ملاايحيل ختلياال      
   ايلضاايتح النقوسات الصااترا. لكاان  اذه ايل تت ااتت اللتااأخرة لا  مثأخااذ سعااين      اللتشاد ة 
 او التحاتلف    ؛ اللي  شت  ل   ل  شتميلو .  قع مغيييهت  مهليشهت للدة طوافل  ايعتيتر

  اارامل   سااين قنيااين متنااتشران  لضاار   صااتر ضااّد ت: العق لياال التنوارااال اللعت ااال لفاادان    
 .34فنتت الكنليلالل

إن ايعتراي ستلتلت  الهرمنيوطيقت لفتراث الدانت الغرست اعنت ايلتقت  سا كتليتت إعات ة  
  التأ ااال للعناا  الللاايحيل شاات  اقااع ال قتشاال الحتلياال   الت ّكاار النقاادي شاات ُسعااد ت األخ قاات     

ر رة العقيادة   إلزامتمهت النقوسيل اللشّنل. الهرمنيوطيقت  ل  شتميلو لهت مات مقولا  سشاأن ساي    
الللاايحيل   ياام  ن " ساانورة" التجلااد  الّصااف  ي مقااف ستلتهاات  الحيااتة األرضاايل ليلااو        

 .35 ستأ ال الو ت من طري مجلوعل اللؤمنين   لكنهت ملتلّر سنز   الر   القدس

ألن الااو ت شاات  ااد  ؛إن اسااتلرارال الااو ت  شاات لظاار شااتميلو  لااي   ااو سااتألمر ال تضاا  
ل موضااوعيل متماال  كتمفاال   إللاات اتحاادث عاان سااير رة شاات مقاادا   اماا  ي اكشااف عاان  قيقاا

.   ااذا األماار الكاان  ن لحدساا  ماان خاا   الع قاال التاات  رساات ت الااو  مااع  ليياات        36ملااتلّر
شهو اقّدا ل ل  عف   ل  التأ ال األ يل لفنيّوات   لكن  قْيل  ن اغت ر  ميتع    ؛العهد القدا 

ار اات     معفاايله     ااذا شاات ر ي شااتميلو   عااد   سارساات  الاار   الحاا  كاات اوا اال شاات  
 «.37موا ل مترا  الخ ص عن طرا  إعت ة مأ ال مضلون معتليل »اعنت 

                                                 

 .62ن. ا  ص   34
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36 G. VATTIMO, Credere di credere. È possibile essere cristiani 

nonostante la Chiesa, Garzanti, Milano 19993, p. 43.        شتّميلو  ايعتقات  شات ايعتقات .  ال

.43  ص   3(1999من الللكن  ن اكون اللر  مليحيت رغ  الكنيلل؟  مي لو )  
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الخااا ص  شااات ر ي شاااتميلو  ي اتلّ ااال شقاااغ شااات ايلصاااتت  ال هااا   التنييااا  لتعاااتلي        
اإللجيل   إللت  اضت  ستألخص اتحق  شت مقترسل  رمينوطيقيل  ائلت  ك ر " قيقّيال" لفكتا    
اللقدسل  ا تدا  ستلع قل الجدادة التت  رست ت الو  مع العهد القدا : "سالعت   لا  قاد قيال     

: ...  ّمت  لت شأقو  لك "   خصو ت "لن  سّليك  عييدا ...  إللت  سليك    دقت  )او نات  
(". إن  قوا  الو   ذه معّير  ل  شتميلو عن منعرل  تس  شت مترا  الخ ص   لا   

خاارل ماان معتلياا   مرّشعاا  عفاا  مخفوقتماا   اّمخااذ   لاا  ملااتوى شاات سااف  الومااو       ألن اإللاا  
التاات  ؛ ي األ اا ا الليتتشيزاقياال لفاادان النييعاات  »  ااذا ماان  ااأل   ن اكااّذ   كلاال العااتل     

م كاار شاات اإللاا  عفاا   لاا  اللنفاا   القاادار  اللتعااتلت:    "الومااو  )الليتااتشيزاقت( الواماا            
ظر شتميلو مجت  ت  ذا الّنر    ّق  طراقهت لحو العفلتليل لكن اللليحيل شت ل«. 38سذام "

 ستلحّل التدراجت لكل مقّدس طييعت    ذه  ت اللت يل الذاميل لفلليحيل.

الكاان  ن  ؛عفاا   سااتس  خااو  الحقياال الر  ياال التأ افياال التاات محاادث عنهاات ُمَواك ينثااو    

فغ الكنلايل  خصو ات   مير  مقترسل معقولل لللتئل  ملت كتت سين مجلوعل اللؤمنين  اللا 
الكتثوليكيل منهت   و  لقتح خت ال مان األخا ى  العقيادة. شاتميلو ك يفلاوي ي اقيال  اال         
ساافنل متعتلياال عفاا  ساافنل الهرمنيوطيقاات   ي ارضاا  سااأن مثقّفااص  رااال اللقترساال الشخصاايل         
لفكت  اللقدسل   لذل  شهو اشن  لفل ضد ايكفيار س  اقاو  إن الهرميال الدانيال مازع       

 مقف ضد  ي م لير ايد  لهت  كأل  خاترل عان        اللعن  األ يل لفرستلل اللليحيلامت
    ك ااار مر لااال  الصااايتعت لفنزعاال العفلتليااال. لكااان  للااات ا الّتخاااّوي مااان    القوالاا  الَلور ثااال 

العفلتليل؟  ليل  العفلتليل  ات منعارل  تلات ُملاّجل شات مصاير الللايحيل  امهات؟ إن شكارة          
 لز لاا  إلاا      (  ماان  ياام  اات إشاارا  ا   اماا  ماان القاادرة الَلت قاال       kenosisالكينااو ا  )

ملتوى اليشرال الضعي ل   ت شت لظر شاتميلو الحتمال األخ قات لعفلتليال الللايحيل. اإلللاتن       
أللهاات  اادث  ضااعت ااجااتست الاال    ؛اللااؤمن ي انيغاات عفياا   ن َاخشاا  العفلتلياال    اعت اهاات 

لااع   ُاااوّشر الّلاايل لفلاار ر إلاا   خاا ى ملااتقفل سااذامهت   سااتلتخّفص ماان اليناا  التقدالاايل لفلجت
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 قاال مصااّفيت   مااؤمن سعفلتلياال الد لاال   ملاات يد ماان التقنيااتت التأ افياال لينااو  العقياادة   اارائعهت  
 َ ْرشّيل من التاأ ا ت الرساليل.  ي انيغات  ن ُانظار إلا  العفلتليال عفا   لهات مقفايص لفاوعت           

إللااات  ااات التحقااا  اللكتلااال لهااات   ال ر ااال الو يااادة     مااار  لهاااتئت لفللااايحيل     الااادانت
لفاااتخفص شقاااغ مااان التااادّان النييعااات الاااذي اتصاااّور اإللااا  عفااا   لااا  كينولااال منفقااال  متعتليااال   

  التقتميل.

 ستلتااتلت  لنولومياات    الهرمنيوطيقاات  ك فلاا ل يميتتشيزاقياال  ات طييعاال مأ افياال لفحقيقاال   
جّلااد ايلهاات    ا كتلاا  الورا اال األ اافيل لفت  عدمياال  ي الكنهاات  ن مكااون ماات  اات عفياا  إّي إ     

 .Lا   ذا شان شتميلو اعو  إل  استت ه  ال يفلوي لوادمت سترالون )اللليحت.  لتدعي  ر 

Pareyson   الو يااد   لاا  ر ااا   الااذي  ّشاار األ  ات الل هومياال لفت كياار شاات  ااذا الشاارح )
لتاات ااادعو ت    ن قصاادال  التجرساال الدانياال   ا   رمنيوطيقاات ياام مصااّور ال فلاا ل عفاا   لهاات   

الحغ من قيلتهت  سأسنورة التجرسل الدانيل. ال فل ل ستلنليل ليترالون ي الكنهت إّي  ن م ّكر 

شت مجرسل معات ب  مجرسال ي مثعَنا  إّي شات  اكل  سانورة  اعنات كحضاور رمازي لفغيا  شات            
  شت الاو   .  ذا الحضور  خذ شت اللليحيل  كل مجّلد ا39الّشت د  ل لهت شت اللنظور

الللاي   شهااو الو يااد   عنات الااو  الااذي معاال ملكنات كاال ملظهاار ل لهات شاات الرمااز )رمااز     
ستللعن  الشيفينغت  شت معترض مع ايستعترة  اعنت الحضور اللكتلل لفلدلو  شت ملظهاره  
  الحلات(. الللاي  ي ُايناال  ساتطير  قصاص اآللهاال الزائ ال الكت سال  ساال ا ات  اليات   متمهاات        

لقااد اسااتخدا شااتميلو شاات  ااذه القضاايل   ألّ   مااّرة قاات رة عفاا  الديلاال عفاا  اإللهاات.   اجعفهاات
مقدمتت  ستت ه سترالون   عوضات عان الرماز اساتعلل مصانف  اللجات    لكان النتاتئ  التات          

أللهات مخاص ع قال     ؛استخفصهت غير مومو ة شت لصوص سترالاون    ات شات غتاال األ ليال     
لل اللحوراااال ي متعفااا  ساعااات ة مقياااي  األساااتطير العتيقااال  الللااايحيل ستأل ااااتن األخااارى. الللاااأ 

ستستخداا اإللجيل    و  مار م اترى شات  اّد  اما   سال شات إعات ة الت كيار  سصاورة مفلوسال             
 لكان مفا  الخت ال      لاي  العتيقال شقاغ     شت عفلتليل اللليحيل عف   اكل محراار األساتطير   

                                                 

 .68شتميلو  مت سعد التأ افيل  ا. س  ص   39



 محلد اللز غت                                152

فتعتمل معهت سك تشل ماع سار   الحداثال     ستأل اتن األخرى. لقد اضنّرت الللكوليل اللليحيل ل
 ؛ خنات    و ا هت  سلي   ذه الحداثل   ي  غير مللو  لهت ساأن َملاتلّر شات التصاّري معهات س     

ألن ست  ايعتقت  الذامت شت امات   الحقيقال الليتتشيزاقيال الو يادة  اللوضاوعيل اللكتلفال       
مجّلااااد الااااو    ي   قااااد  غفاااا . إن التحااااّرر الشااااتمل الااااذي اااااراه شااااتميلو اتحقاااا  سواساااانل      

الك ينثو ا   الحدار اإلل  إل  ملتوى إللتلت   مخّفي  عن  ا تم  اللتعتليال  ي ال ال  قيقال     

 لا  اختار التلوقاع شيا  مات         إللت ر اال للاور ث  انات احلفا  شات كينولتا        ميتتشيزاقيل ثتستل
 ي مخاتص    قيفيت. إن قضيل الللكوليل ي َمهّ  شقغ الجتل  ال  ومت من التعاتلي  الللايحيل  

 إللاات مفتصاا   اضاات ستلهرمنيوطيقاات ك فلاا ل الحداثاال    اات  اايغل           شقااغ سوضااعيل الكنيلاال   
ّر  شفلاا ل  عاادا اختزالهاات شاات مجاا      خاارى لفللااألل األ اافيل: اسااتق   الهرمنيوطيقاات سااذامهت    

 شات النهتاال     (  ات منحا  للايوي  filosofia pluralistica della culturaمعّد اال لف قتشال )  
متشهل. إن ملألل الللكوليل  اقو  شتميلو  مرسغ عفا  لحاو  تسا  موضاو   الوليل الحقيقال       

. الحاّل الاذي ارمأما  الهرمنيوطيقات     40(il destino dell’Occidenteال فلا يل سلصاير الغار  )   
للااختهت الك ساايكيل لللااألل  االوليل الحقيقاال ُمصاات  طيقاات للقترساال لقااد مفكاال الحكاا           شاات

 إللاات   لكااتلغ   ياام  ن ال يفلااوي التااأ افت َاعاارض  طر  تماا  لااي  عفاا   سااتس سر ااتن      
مقراياات عفاا   ااكل ُ كاا  َ ْ قاات  االوليت  متحقاا  كنتيجاال إلملاات   ااو  ائلاات عرضااّت صرشاات   

 إن كتن منتسيت عفا  الللاتوى النظاري  شهاو       فت لفحقيقل ذا النلو ل التأ ا  قتسل لفتوّسع.
 ستلتاتلت ايلاز ا  عان الواقاع التاتراخت        غير قت ر عف  م ت ي الوقو  شت ايستيتيقيل اللشّنل

 يااام الحكااا  ُانفااا   ُاقتاااَر  عفاا  إملااات  اآلخاااران. الحااال األقاااوا ستلنلااايل   ؛ ايمتلااتعت 
   او مات لات ى سا  غات امير شات        تيقت لفحقيقال ل تميلو  او األخاذ مان النارشين: الجتلا  ايساتي      

   ينلت مكّف  عن  قيقل ال ّن   شت الصيغل الجلتليل إلعت ة التو يف عند  اللنه  الحقيقل
ساتخت ي األ ماتن  األماتكن  اللجلوعاتت       ؛ر رمت    لت اؤكادان معاد  النظارات لفعاتل     

 انيل  اللؤسلتت الكنليل.مع ا متل اللنظور الكفت الذي اتلظهر شت عتل  التعتلي  الد
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 اإلسالم السياسي واملراوغة التأويلية 

  من مشول اإلسالم إىل احلاكمية

 علي مربوكد. 

د ففعب نه ففت سست ا ففا سسإلسففعنا المففلس سس  فف  س        ال يتوقففا سالمففلس سسي عمففل  فف  سال  
 هففو ييففتمن  رفف   كسب بسففس طته ففى مفف ستت   ففال سس  ففو سسفف    سسيففعنا   ففال  مففلس سسته يفف   

يج  مع فوق سسإليعبسة  سس ان،   ت  بس كعن  ملس سس    س    هو سالملس سس   ي جف   سفال   
سهلل  سس هل  سسي ا سس عسح، فإن  ملس سسته ي  هو سالمفلس سسف      لر عدك سسي عدة سس   ع  ه

 نعسسه  فإ ت ف إلع يكون  مفلس سس  ف  س       ر وسمم   ر  أهوسئمم ف وٍضيت َّز     ت سسهش  ن
 سكف  هو سالملس سسإلانس، فإن  مفلس سسته يف  هفو سالمفلس سسف   دسش تفت افوسئس سسإلفن            

)طه ي  فففة  أكتففف  رفف  ر س  فففة   ، هفففو  فيففت، يهففن  أن هففف س سس ففّز ب  سفففال طهلفف   سسته يففف  سفف      
إلفف .   ب سس فا أن   سسته يف   سست رف   ييتمن  نمع سالملس سسي عمل  شفعب رع ي ه ل    ت شسعن
افففإلو   ع هإلفففع فك طففف ففففففف سسي عمفففل طفك كفففعل س فكففف ط   س كتففف  ر كّزيفففة ففففل شسفففع  سالمفففلس

ي  فل ط ك همإلع  سال سس فن سسف   يتوقففعن ف فت      يكشا    دشو  سسته فففف سالملس  سس عكإل ة

    سالاتغع  طإلعرعل فل حع    عنت أ  كف ت 

تففل طففنف  نإلففادسجل سالمففلس سسي عمففل  سففال  سغففعب سسإليففعفة      نففعسسه  فففإن سسي عمففة هففل سس  
ل ي ساون نمع  نف   سالمفلس   تسسته ي  ة سإلع يت  ت سمم ه س سالسغعب ر  سسإلسعناة ن   "س قوس " سس

بسطففت، ستكتيففس قنسمففة سال تيففع   سففال ر ففعدك سسيفف عدة سس   ففع فففل سسففني ،   ففال سس  ففو سسفف           
إبس كفع وس  فف يل ج نمع ر  د سئ  سس وسك  سسإليعبسة ست هح روضو عل س سع ة  سستي  م   ر  ه ع 
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س يى سسي عمة نإلع هفل  قن ج  وس ر  سسي عمة دي عل، فإ إلع س ج  وس ر مع م عمة سساو  سسوسحن،  
 روضوٌب الشتل  س قوس ، أ  حتال ط عز مع  

ن س تهفعك سسي عمفة رف  سسفني  قفن سقتف ن نعسيف ل        أ سسجني  نعسإللحظة ه ع هو رع يهن  ر  
 سال  ش سج سسته ي  ر  رجع  سالاتغع    ال سالملس   ي شه بسس    حا اة أ فت ف إلفع يكفون    

س، ففإن سسي عمفة طكفون  و فعل رف  سالافتغع  نفت   ف إلفع         سسته ي  ضف نعل رف  سالافتغع    فال سالمفل     

ي طهط سالاتغع    ال سالمفلس نعسا فن  سفال طومف  ت نعسته يف  س يفتو س افتال "س قفوس "، ففإن          
أن يكففون "قففوالل"  سحففنسل ي تكفف   ر سجفف       سالاففتغع  نعالمففلس ال ياهفف  رفف  هفف س سالمففلس  ال     
  س تهفعك هف س سسافو  سسوسحفن هفو سالمفلس،       سالكاعد  سسوصعية  سك  يهاال ر  بسفس أ فت ال يإلكف   

ن    ت يظ  نن ك  قفوالل طه ي  فعل   فافط فإ فت رف  قه ف  "سسافو " سسف   يجفن أ فت ال مفه   أرعرفت             
 هفف  سالشفففعب سسكعرفف  س ا اتففت  ست  فف   مفف ستت سسإلس اففة،   ق ففعب كفف  س قففوس  س شفف  ،  ال  
 س فففإن س رفف  ال يتجففع ز حففن د سسته ي  فة،  سكفف  رفف  د ن أن ياففنك   ففال  سغففعب  جودهفع   سمفف  

سستهعي  ن   سساهو  نته ي  سالملس س تي   قوسٍ  اتال،  ن   سسا فن  سفال  شففعب سسته يف  طته تفعل      
 ب ي ففّزس أن يظفف  سسففو ل حعضفف سل نففهن هفف س سساففو  سسوسحففن هففو  تففعج ف ففٍ  ر  فففل       ساففوٍ  ن   ففت 

 طوج ففت  ،ظمففعك  سالشفففعب سال ،سال سففعق  سالمففكعل :رفف  ،ط ضفف  ف ففت كفف  سآلس ففعل سسته ي  ففة  
    هففع   س  ففت ي ففّزس سست ويففت نففهن سسيفف ل  سففال سالقفف سك نعسته يفف  أ     ،سسنالسففة )طومفف  عل  طضفف  اعل 

 شفعئت   إلع ي طهط نسه  ة ط وك سسي عمة  ف    طكون سسي عمة رف  فف  ض سسفني  ففإن بسفس      
   سفال  جفو    ينف   سال  شفعب سسته ي ،  أرع ح   طكون ر  ض  كسل سسن  ع فإن بسس يفاد 

سسي ل سج   سالمفلس يتجفع   رف     ع ياا  كسب رسسته ي  هو ت  بس كعن  فإ س هك سالق سك نت  
 كسب مفف ل قسهففل سالمففلس    فإ ففت هففو رففع ياففا، فففل سآلن  فيففت،     ، ر إلففن  هففن  س نسثففة )رفف   س

ف إلفع كفعن سسته يف  صفعدكسل   فن       تإ ف افط ف ف   مفع سسي عمل سس سئني  )سسه ع  قسس  سج  ت  ا ضفعل س 
" هن "    ط وك سسي عمة ر  ض  كسل سالجتإلعب، فإن سسته ي    ن قسهل سالملس سسي عمل 

إبس كع فى طه ي  فة " هفن " قفن مفع ل      فف كعن صعدكسل    ط وكهع ر  ف  ض سسني    رف  ه فع   
نفف   أصففو  سالمففلس  نفف   أصففو  سستإلففنلن س  ك نففل سس ففنيك   نإلففع ي   ففت بسففس رفف  جففوسز        

سستإلنلن ر  أقوسٍ   آكسب   ف  ر سوقفة ففل سالمفلس، ففإن طه ي  فة سسه فع        سال فتعح   ال رع فل ه س 
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 قسفس ط طكففّز   فال سست ففعقم سسكعرف  نفف   سالمفلس    فف       فال سس  ففو سسف   ييففت    ر ففت       
 ركففعن سساهففو  نففه  أقففوس  أ  آكسب رفف  شففعكج سالمففلس   ضففإل  هفف س سسيفف عق فإ ففت كففعن ي ففّزس    

ال يكون ر ت فل  ضف  سالحت فعج سغ ف     رف  ه فع        ال   و  لبط وك سالملس اعرلل سك  ا
سسجوه يففة سستففل يشففتغ  نمففع سالمففلس سسي عمففل   هففل فكفف ة  فكفف ة سس  ففال أن  جففو  سستهك ففن 
ع فكفف ة سس عكإل ففة سستففال طف ه ففى   مففع الحاففعل  هففل فكفف ة طه ي  ففة   ففال  ر مففاففإلو  سالمففلس ) 

   و كعر    

" هفو  لبسسافو  نفهن "سسوجفود هفو كف  اف       أن ففففف رف  جمة  ففففف مفتا  رف  "ه ج "  س س كعن قنفإب
نففعسإل ة،  أن كفف   إل  ففة ط  فف   دسش ففت هففال سستففال طمهففت حا اتففت،       لبافف طج يففن شففعسو، أ  ال 

فتلف ج نففت رف  دسئفف ة سستج يففن  سسلفوسب  سففال سسوجفود  سالرففتلب، فففإن فكف ة "اففإلو  سالمففلس"      
لس هفو طج يفن   " ي تمفل، نعسإلتف ،  سفال أن سالمف    لبسستال طيع   سساو  نهن "سالملس هفو كف  اف   

شعسو،  أن ك   إل  ة ط     دسش ت هل سستال طمهت ر  ع   حا اتت سسإلت   ة     ٌل  ف  سسه فعن   

أ  بسك )كس يافة ففل سس كفم أ  سالدسكة أ  سست ظف م       لبأن ه س سست     سس   يج   ه س سسش
سسف        حف   يت  فا س رف  نفو ل هفو     فل س ظٍة ن   مفع  ر  سالملس، هو ف ٌ  ر  أف ع  سسو ل

أ  بسك ر  سالملس، ففإن بسفس ي  فل أن فكف ة افإلو  سالمفلس سكف          لبياوس نج   ه س سسش
سسف   هفو حا افة     ففففف  طفت ض حضوك سسته ي ، ن   حتال طاتض ت  فإل  د ن ه س سسته يف   لبا

ال ففففف   لبف   سست     سس   ياوس نت سسو ل دسش  بسس سستج ين سسلعسو سسف   يشفإل  كف  اف    
أن يوجففن فففل صففوكة ف   ففة ر ففندة   هكفف س فففإن سساففو ، رففتلل، نففهن حكورففة  يإلكفف  سالمففلس 

سسف د     سسإلا نة هل ر  سالملس، طإلعرعل كإلع أن حكورة سسشوك  سسإلا نة هفل رف  سالمفلس    
 أيضعل، ال يكون  ال ر  قه   سست    ، أ  سسته ي ، سس   ياوس نت ف   سسو ل فل س ظة ن   مع 

فكف ة افإلو  سالمفلس طفتف ض أن كف  رفع طجف    يفهتت  س فت          ن أ  بس كعن يهن ، هكف س،  
سسفف ي  ج  ففوس سسي عمففة رفف  أككففعن   رففادسجل سالمففلس  سسكعفففة رفف     إلففع يكففون نعسته يفف ، فففإن   

ر فم طفه يلٍل   هفل  سسي عمفة  رع أضعفو   سال سسني  ر  أقفوس   ال يوسفاون   ال س تهعك سسني  
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   نفعسسه   1أ مفع هفل سالمفلس بسطفت     ط وكسٍل طلتو نمم، ن  ي   ن   فال سس ظف   س مفع   فال     
إلففع صففعك س  س ففت رفف  س تهففعك ريففهسة سس كففم رفف  ففف  ض   فإ ففت ي ففّزس سستهك ففن   ففال أ ففت ال حا اففة س 

شفففعكج حفففن د   فف مم سسلفففع    سس فففا أن كفف  رفففع يف  و فففت هففو أ مفففم ي ّز فففون  ففف     سسففني   
ن    مفع  طه  تمع سسته ي  ة سستل ط طهط ر مفع ن فن د سستفعكيل سسف   ياط هفع، س ضففو       وكسطمم ط

 قنسمة سسإلت عسل سس   يت ن  أ  ط نين 

 ر  جمة أش  ، فإن سسه عب سسإل سال سفك ة "اإلو  سالملس" ياوس   ال أن كف  طسفوك    
الحا   إلع يتلعكج ر  أص  معنا   س   س ر  ك سس فال سس ا اة   ب سس ا أ ت سوال ظمفوك  

بسففس رفف  أن سسيففعنا ال   سسلحففا، سإلففع كففعن سسيففعنا قففن سطلفف   ضفف  تت كهصفف  سففت   نإلففع ي   ففت     
يكففون أصففلل سإلففع يكففون الحاففعل    ففت  ال نته يفف  رتففهش    ن هففعكة أشفف  ، فإ ففت سففوال سسوجففود         

اففتإلع  سسيففعنا    ففت )ثع  ففعل     بن    عسسإلت اففا سمفف س سسلحففا )أ الل ، سإلففع كففعن يإلكفف  سساففو  ن      
  أ  عفةضف ساليكفون هفو سسف ف  سسف   ياف  "أ الل"،  أرفع       فل سسوجود ف  و  سسلحا  ط اات 

"ثع  فعل"   هكف س ففإن     ه س سسلحا  سال رع يكون معناعل    ت فل سسوقوب، فإ مع طكون ف لل  ضعفة
   سسيعنا   ال سسلحا   إلع يكون نعالضعفة  سالس عق،  س   نعالحنسث  سال شعب   عإلتاس

س غ سنة، فإن بسس هو رع م اكن  س متعب سسإلهعا  س ه ع،  أحن راميل شسع  سالملس  
ن فيفعد فكف ة افإلو  سالمفلس   إلفع يفهطل       أي عمل،  هو "كا ن كضفع"   نإلفع ي   فت بسفس رف       سس

"ال طاف    سسافو : ص ي عل فل رفع رضفال  س فت "كضفع" رف        بسس يتج الر  دسش  سسلسع  بسطت   
أيمع سسإلي م  ن ه س سس كم )سسنمتوك  سس نيك  أصٌ  ر  أصفو  دي  فع، ) نإل  فال أ  فع  قفن      

إلهففف    رففف  مففف  ة سسل ففففعب سس سافففني ، ال رففف  ر عاففف ة س  ك ن ففف      سمفففتفن ع  رففف  سسكتفففع  سس 

                                                 
1
ي تإلفل رفمفوس سسشفلب ففل بسطفت  سفال حاهفٍة مفعد ف مفع سستفك ف  نإلفمفوس "سسجفوه "  سسف   جف   ط فوك    فال                  - 

سس  و سس   كعن ف ت أاهت رع يكون نعس عر  سس   طس أ    فت سست فوالل سسلعصفة نظفعه ة رفع   قفن ج  فى سس ال  فة         

ه عك  ال سست والل سستل سف    كسبهفع    سس  إل ة سس نيتة ر  ه س سسإلفموس جّزبسل ر  رل فعل سسإلعضل  ح ك سم ي ن

جوه  ي إل مع   ر  جمة أش  ، فإ ت  بس كعن ال  جود سشلب فل بسطت،  ال  أن يكون ر ّز الل  ريفتالل  ف  سسفو ل    

  ال   ٍو كعر   فإن بسس رإلع ال يإلك  ط وك  نل و  سالملس سس   ييت    سس نيك  ف  حضفوٍك سفت شفعكج     

   سسو ل  سستج نة سستعكيل ة س هش
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 سسوقففو    فففال مفف  ة سسغففف ن     فإ فففت سففوال سال تهفففعك ن ففع  هفففاالب سس فففعس، سإلففع فكففف ل أ فففى      
 أرتعسس أن ه س ر  سالملس،  سكعن أمفها سس فعس  سفال سسفن وة  سفال  قعرفة هف س سسف ك    إلفعب          

  ال يفّزس  أكتف هم يايفن حكورفة س فف سد      سسني  فال س متع ة  فال ر    رف سك؛   هفم سسف ي   
سسف ي    متهنسدية  ي ن ر  أكه  ر ع   مع،  سإلع كعن أكت  طل  حكم سسشوك  سسإلاِ ن همسال

أسففم طفف   سففال نففلد رفف سك؛، سسجعه ففة ن ففع  س  ك ن فف  ، ك ففا          فففوس أ ك نففع  س  ك ن فف   

  أن أه مفع رف  أكتف     رف  ،متهنسدهع،  ال طيإل  ر  أحن ك إلفعل "افوك "  سطتلهط فال ظ إلعل 
 فمففو ض  ،سس فعس طفل ة سيففوكة سسشفوك ،  سغ  هفع رفف  سسيفوك سستففال امف ب ف مفع س رفف  نعسإلشفع كة        

شتلط ففع نففع  ك ن   ، سإلففع س)  بن  ف ففوال     عمففة  سففال جإلع ففة أ سففل س رفف   سسفف أ  حكففم سسي 
   هكفف س فإ ففت سففوال "رففع حااففت     2ط هم ففع رفف  ح ففك   فف  أرففة أ  أرففم  سففال هفف س س رفف  سس ظفف م"        

أن  فففففف"كضففع"نت ه فف  فففففف س  ك ن ففون" فففال رجففعالل سس كففم سسي عمففل    فف  ، سإلففع كففعن س إليفف م     
"يفك  أن ه س ر  سالمفلس" أصفلل   سف   رف  افٍس ففل أن ف ف  سستفك ف  سسف   ي يفهت "كضفع"            

  سمفتتهعب   س فعق،   فال    نتكعك   ننسب، ن  طفك سس   طفك   فففف فل ه س سسي عق فففف  سال سسإلي م 
فففففف    ففال سسففن سس  ففففففط ياففة سسفامففعب   سيففوب سس ففي، فإ ففت يهففن  أن "ف فف  سست ا ففا  سالنففنسب" هو 

سأل ك ن ف   فافط، ف إلففع ال ي ف   سسإليف إلون  ال "ف فف  سالمفتتهعب  سالس فعق"   نففعسسه  فإ فت سففو        
دسوس نففهن  مففلرمم كففعن س إليفف إل   أن يإلعكمففوس "ف فف  سست ا ففا  سالنففنسب"، سكففعن سمففم أن يجففع 

                                                 

   سيفو  يت فعدس بسفس    284-279،   4، ج10، رج فن  1906يو  فو   11ر إلن كا ن كضفع: سسإل فعك،    - 2

سس   يا ك  س متعب كضع ر  ر كّزية أ ك نع فل سس نسثة سسي عم ة سستفل   فتمفع ديفعك سالمفلس ففل سس  ف  سس فنيك،        

ط  حعطفت  سفال طا يف  ، رف  سكتففعب سالمفلس  مفهات        ر  رع م  نف  سسوكثة فففف سس ي  م ت عم ون فففف  س غ سنة فففف ر  ق فس أ 

سك  رع قنرتت أ ك نع فل رجفع  سس كفم  سالدسكة   سافن كفعن رف  نف   هفاالب أهفم ر ظ ف   سسفكف  سسي عمفل سجإلع فة             

سالشفوسن سسإليفف إل     ففن ر ت فا سسافف ن سس شفف ي    سسفف   كسح ي جفو "أن ي  ففم سسإليفف إلون ن فن سالطففلب   ففال هفف س      

ملس فل سس كم  سالدسكة هو ش   رع   فت سس عسم،  أن ك   ظ يعل سسشفوك  )سسنيإلا سط فة    سسكتع  أن أم و  سال

سسوض  ة س يى ا ئعل ُي ك  نجع س  ظ ية سالملس"  أ ظ :  هن سساعدك  ودة: سالملس  أ ضع  ع سسي عمف ة )دسك سسفكف    

 و  ر  "سسو ل" )ر  كضع   سال    س   سسلسع  ي كشا،   ال ه س سس  و،    سست6،   1951سس  نل  سساعه ة، 

"سس طع ة" )ر   ودة    سيوب سس ي، فإن ه   سس طع ة طظ  هل سسيإلة سسغعسهة   ال شسفع  سالمفلس سسي عمفل نجإل ف      

 ط و عطت سآلن 



   ل ره  ك                                     158

"سسيففعنا" هففو أصفف   نففنس مم "سسلحففا"   أرففع أن يت كففوس سأل ك ن فف   ف فف  "سالنففنسب"  يكتفففل  
سسإلي إلون نف ف  "سالس فعق"، فإ فت سف   سمفم أن يضف فوس  نفنسب   ف هم "سسلحفا"  سفال أصف مم            

بة سسيففعنا   هففل سسافف س ل"سسيفعنا"  أ  أن هفف   سالضففعفة   إلففع طكففون رفف  قه فف  قفف سبة سسلحففا ففف 
سستل طظ  طه ي  ة أننسل   أننسل فإن س ر  ال يت  ا نعسي ل  سال دحم فكف ة "افإلو  سالمفلس"،    
نانك رع يت  ا نعالس عح   ال رع يم إل    ال ن عئمفع رف  حضفوك طفه ي ل كعمفح   يظف  جفوه         

أن سسإلي م   نرع "يفك  فل أن ه س )سسش ئ أ        ر  سالمفلس" ال ي فل    لسسإلشك ة قعئإلعل ف
ر  ف  ل سالضعفة  سسته ي ،  س   فففف هو  فيت فففف   إلع يكون ر ت )أ  سالملس  نإلع ياوس نت أ ت 

 بسطت  لر  سالملس نإلع هو ف

 سس ففا أن س رفف  يإلكفف  أن يتجففع ز بسففس  سففال أن يكففون سساففو  نشففإلو  سالمففلس  نفف سب         
 س سسفو ل هفو   سج ح يشاال نت سسو ل سسإلي م، نهكت  رإلع هو ط ه      حا اة  ففإب سفم يكف  هف    

  فال سس ف ؛ ن  فنسل  ف  سستفهث        ففففف  ففال سآلن  فيفت    ففففف أ تج سستسوي  سسلحا،  سم يك  قعدكسل  سس 

سسافو    لسسسع ل سمف   سستسفوكسل سسإلتلحافة، ففإن سسلفل  رف  هف س سسإلفهزق قفن طهفن  سفت فف            
 بس   ال نشإلو  سالملس سك  طسوي  الحا  سك ت يت عمال أن ه س سسشإلو  ال يكون رإلك عل حاعل 

كعن ه س سستسوي  سسلحا ر    تعج ر  ي تإلون  سال سالملس ف لل   أرفع د ن بسفس ففإن سسافو      
د عب  ن   ن ه س سسشفإلو   سس  يتجع ز كو ت ر م فففف وي  سسلحا سم س سستسفففف نشإلو  سالملس 

رفهزق   رج د ح  ة يي ال نمفع سسفو ل  سفال سالففلل رف      فففف ن    سس ظ     حا اتت فففف م كون 
س ايعرت  ااعئت   نعسسه  فإن بسس ي  ل أن سساو  نعسشإلو  هو شل   فيل، نهكت  رإلفع هفو   

 قوٌ  ر  فل 

هفففل أحفففن أكتففف   لسستففف ففففففف  بس كفففعن سسه فففعب سسف يففففل  سسإل سافففل سفكففف ة "افففإلو  سالملس"
سسإلفعه م ر كّزية   ن ك  ر  يي ون  سال سمتن عب سالملس سكل ي  س د كسل م عم عل حعكإلفعل  

ي كشففا  فف  جوه يففة سسته يفف  فففل ن عئمففع، فففإن سكت ففع  ر  عهففع  دالستمففع دسشفف    فففففففففل س ظففة رع
فضعب سسفك  سالملرل ي كشا    ج   رع س   ر  سسني  دي عل  ففإن سالصف سك   فال  س فعق     
صفة "سالملرل" نك  رإلعكمة   يع  ة،   إلفع ي سفو    فال ضف  كة أن يكفون رفع ي هغفل سس ظف          

ه فف  "سسإُلهففعح"، روضففو عل س كففم دي ففل ) جونففعل أ  حظفف سل   فففإن  طففلق           س ففت   ففال أ ففت رفف  ق    
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سسوصا نهن رإلعكمة م عم ة ن   مفع، هفل " مفلر ة" النفن أن يفا    سفال  طفلق سسوصفا نفل          
 مفففلر ة  ا ضفففمع   نإلفففع يت طفففس   فففال بسفففس رففف  أ مفففع طكفففون روضفففو عل س كفففم نفففعسوجو            

و عل س  كفم نفعس ظ  )سسشف  ل     ب    )سسش  ل ، فل راعن   ا ضمع سس   النن أن يكون روضف 
 سفال ط ويف  سسإُلهفعح  سفال روضفوب  حكفعس سس ظف   سسوجفو           فففف  ال ه س سس  و ففففي تمل س ر 
    فإ ففت النففن رفف  سسففو ل نإلففع ي   ففت بسففس رفف  طا فف و دسئفف ة سسإُلهففعح سسوسمفف ة، فففل          )سسشفف   

ر ت "سن  حفّزس" نوصففت    سالملس، س يع  دسئ ة سالسّزسس سسض اة   سان كعن بسس رع كسح ي  ك
  دشعالل فل سسني  سإلع س   ر ت  

 سس ا أن س ر  يتجع ز رج د بسس  سال رع يهن  ر  أن سس كفم نإمفلر ة أ  ال  مفلر ة    
سسظوسه   سسإلإلعكمعل سسي عمف ة يتغفعي  نف   س ظفة  أشف  ،  نف   ف يفا  آشف      فال سس  فو           

 لس مفتع ة  فف   ل:" ن أكت    إلعب سسني  فف يا ك ففففن جم سسي ن كا ن كضع ففففسس   ج   رفك سل
متهنسدية  ي ن ر  أكه  ر ع   مع ) نإلع ي سفو     فت   ر    ر سك؛ ياين حكورة س ف سد سال

بسس ر  سس كم نإمفلر ة هف س سس فوب رف  سس كورفة رف  جع فس هفاالب سس  إلفعب    ،  أن أكتف            
طل  حكم سسشوك  سسإلاِ ن هم سس ي    فوس أ ك نفع  س  ك ن ف   ) نإلفع ي سفو     فت بسفس       

جع س هاالب سس  إلعب "   نعسسه  فإن  ر  سس كم نإملر ة ه س سس وب سسإلغعي  ر  سس كورة ر 
سس  إلفعب،  رفع يت طفس    مفع رف  روقفا م عمفل،          فل   عسة سستل يكون    مفع  سسبسس ي  ل أن 

طكون هل س ص  فل قهوسمم سظعه ة م عم ة ن   مع، أ   نس قهوسمم سمع     ٌل    سسه فعن أن  
م سمففع  ح ففك سس كففم حكإلمففم ناهففو  ظففعه ٍة ن   مففع، أ   نرففت، هففو رجفف د ففف ب   ففال ط ففوكه 

ظففعه ة نعسيفف عق    ةففف ٌب  فف  ط ففوك     ب يت ففند ط ففوك أيفف     فففففف  كإلففع ُياففع     فففففف هو لب  ففال سسشفف 
ن سسيفف عق أسستففه ي ل سسفف   ال حضففوك سمففع شعكجففت ) جففودسل  طفيفف  سل ، فففإن بسففس يففا    سففال       

س ففإن   هكف   سفال سالمفلس    ففففف  أ   نرفت  ففففف   تيفع  سسظفعه ة سسي عمف ة    سسسته ي ل هو سس   ي فند  
ف ففلل، ناففنك رففع يت  ففا نففو ٍل ي يففن ر ففت أن يكففون   لبس رفف  ال يت  ففا نشففإلو  سالمففلس سكفف  افف

 اعرلل س ضفل  و عل ر  سالسّزسس   ال رع يفك  ف ت ر  شل  سالكطاعب نت  سال راعس سسني    

 من اعتبار السلطة جزءًا من اإلسالم إىل اعتبارها جزءًا من األلوهية:

ى فك ة "اإلو  سالملس" هل نإلتعنة سسا س فل شسع  سالملس سسي عمل، فإ مع   بس كع 
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قففن كسحففى طتشففَك  فففل جإل ففة رفففعه م أشفف   طت ففند نسه  ففة سمففتجعنعل سسلسففع  س يفف عق          
 "سس عكإل ففة"رفمففوس  سالجتإلففع ل  سسي عمففل سسفف   يتسففوك دسش ففت   ضففإل  هفف س سسيفف عق، فففإن      

سست ففوالل سستففل فففل  طففعك ن ففن  فففعة سسه فع،   س   تففعج سفكف ة اففإلو  سالمففل كففعن نإلتعنففة سساسهفل  
كع ى طشمنهع ر     ن أ سمط سسا ن سس ش ي    ر  سسإلفعكقعل أن هف س سسإلفمفوس قفن طه فوك     
فل سسم ن،  فل  طعك رع كع ى طشفمن  أيضفعل رف  ط فوالل كهف   ط سفافى رف  سمفتالسمع قهف           

ث  ففففل ن فففعب سالمفففلس      بن فإ مفففع سسم فففن  هفففل طيفففتكإل  د كهفففع سسإلفففا  تبسطففف س ت فففع  سساففف ن
سسي عمل  فه ن أن كع ى قن فت ى سسهع  أرعس  الدطت ر  س فغع ل   ن أ سمط سسا ن سستعم ، 

قفن قفنرى سفت رفمفوس سس عكإل فة سسف   ييفتإل  ففل سالافتغع  نفت           ففففف   ن ن ق ٍن ر   الدطت  فففففإ مع
س ظتفف     حتففال سآلن   هكفف س فففإبس كففعن يإلكفف  سستإل  ففّز فففل شسففع  سالمففلس سسي عمففل نفف             

سكطهسففى أ الهإلففع نع تهففعك سسي عمففة كك ففعل رفف  أككففعن سسففني  )س فغففع ل ، ف إلففع طإل ففّزل ثع  تمإلففع  
نعست فعسل نإليففهسة سس كففم  سففال ح ففك أصففه ى رفف  سففوسزس سستوح ففن )سسإلففود د  ، فففإن حففوض   

س سالمفلس سسي عمفل سسشل ف ت   س نف ز ففل ريفعك س ه عثفت        سالملس سسم ن  يكون هو سس   قن 
  طسوك  

سس   هفو سسإلفمفوس س كتف  ر كّزيفة ففل شسعنفت        فففف قعس "سسإلود د " ن عب رفموس سس عكإل ةأ
  ال ن ٍم ر  س فكعك سستل سمت عكهع رف  ر ظرف  سسيف ف ة س كهف  "سنف  ط إل فة"        فففف   ال سالطلق 

 هففل س فكففعك سستففل يهففن  أ مففع قففن  صفف تت  هفف  سسشفف ل ر إلففن نفف   هففن سسوهففع  سسفف   كع ففى       
ل  سال اهت سسافعكة سسم نيفة ر ف  سساف ن سستعمف   شف    طكفعد فكف ة "سنف  ط إل فة"           أفكعك  قن  فن

  أقعس    ت  سستل ر هّز ف مع ن   طوح ن "س سوه ة"  طوح ن "سس نون ة" أن طكون هل س معس سس
رفموس سس عكإل ة   يت طس بسس   ال حإلوسة سسإل  ال سستل أ سعهع "سن  ط إل ة" سك   سحٍن رف   

ف إلففع طوح ففن سس نون ففة   ففن  أن سهلل هففو سس ففعكم  حففن  س ففعسم سسكففون، فففإن    ففو ل سستوح ففن   ب 
سسإل  ال سس   ي س ت ستوح ن س سوه ة يش    سفال أن سهلل هفو  حفن  سس فعكم سسإليف س  ففل  فعسم        

ن سن  ط إل ة قن سمتمن  رف   كسب هف س سستإل  فّز نف   ضف ن   رف         سال يعن   س  ت يإلك  سساو  
   سستتفعك س إلشف ق سالمفلرل  فافن       جإلى     فّز سل سس ف  ه    سستوح ن سمت  ع  سآلثعك سستل

ش اى ه   سس     أ ضع عل طلقفى ف مفع أقفوسٌس رف  سسغف   )سسف  جفة   رف  سسشف ق )سستتفعك           
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رففف  سسإليففف إل     نإلفففع أد   سفففال ج ففف  سسإلشففف ق سالمفففلرل مفففعحة س  فففم ل ف مفففع سس فففعدسل       
  هفف   س قففوسس سسإلت ففعف ة   رفف  ه ففع   سس هففعدسل  سس اعئففن  س  فف س  سسإلتهعي ففة سستففل ط إل مففع كفف 

ط نيففنسل رففع نففنس النفف  ط إل ففة رفف  أن سالمففلس قففن دسش تففت نففنٌب افف ك ة النففن رفف  طسم فف   ر مففع       
   ال سس  و سس   ج  ت يه فوك سستإل  فّز نف   ضف ن   رف  سستوح فن  فافن أرك فت هف س سستإل  فّز نف              

يهتغل ر  ض    سسإلفعصف ة   ض نل سستوح ن ر  سالريعك نع دسة سستل يانك نمع   ال   تعج رع

 سالق عب دسش  م عق سجتإلع ل يتشك  ف ت سالملس   ال   ٍو نفعل ف فت رس ونفعل ر فت أن يتيف       
سإلإلعكمعل  أ  س  هاالب سسوسفني  سسجند   ح   ينكك سسإل ب أن هفاالب سسوسففني  سسجفند    

كع ففة فففل  يتإل ففّز ن نإلفففففف ك ففم رففع ُيلففعسط  مففلرمم سسإُل ففنث رفف  رإلعكمففعل   يهففة       ففففففكع وس
، فإن ست أن يت وك ص س عل يي ال ف فت هفاالب   3سست سطه ة سالجتإلع  ة ط  و نمم فوق   إلعب سسني 

سس  إلعب سف   فافط  سفال سال فلب رف  مف ستمم، نف   ط ّزيف  هفاالب سسوسففني   سفال رافعس  عق فل              
سالملس   نعسسه  فإن سستإل  ّز ن   ض نل سستوح ن قن طه وك ضإل  ه س سسي عق سس ف س ل سسف     

يإلك  حيفإلت س فعس مم   فال   فٍو  مفعئل      أ ت ال فففف  سن  ط إل ة هو أحنهم فففف ننس س  إلعب سسني  
نعسس   فل ر تافن هفاالب سسوسففني  ففل سستوح فن   رف  ه فع رفع كسح يته فوك رف  سستإل  فّز نف                 ال 

ضفف ن   رفف  سستوح ففن يتيفف  أحففنهم  هففو "طوح ففن سس نون ففة" سمففاالب سسوسفففني  سسفف ي   ضفف مم  
وه ففة" هففو س دسة سستففل ب   سسيفف سعن فففل ركع ففة أ  ففال رفف  سس  إلففعب، ن  إلففع مفف كون "طوح ففن س س 

مف ج   ط فّزي مم نمفع  سفال رافعس  عق فل سالمفلس سكفل ي فهح ط فّزي مم ففل سس طهفة سالجتإلع  ففة             
  سجهعل   

 هكفف س ففففإن سستإل  ففّز نففف   ضففف نل سستوح ففن قفففن  شفففه  فف  سسيففف ل  سفففال   تففعج ضففف ٍ  رففف       
سسإلفعص ة ن   ر  م ج   سشت عصمم نه مم أصف ع  سالمفلس سس ف  ح  نف   رف  مف ج         

نهن سسش ك يلعسط  ملرمم سإلع ي نك   مم ر  رإلعكمعل ا ك ة طتهن  فل  نس  صإلمم 
 ف سدهم سهلل  حن  نعس هعدة   ن بسس ي  فل أن سستإل  فّز نف    فو ل سستوح فن قفن  شفه كجفّزب  رف           

                                                 

فان كعن "هاالب سسوسفنية  ر مم سسإلإلعس س  ب   سسي سعن طهافة شعصفة،  ي ف مم ففل سال تهفعك طهافة   إلفعب         - 3
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سمففت سط ج ة سالق ففعب  سس ففّز  دسشفف  مفف عق سجتإلففع ل يشففت   ف ففت سس فف سب رفف  أجفف  سسإلكع ففة،   
سففة م عمفف ة الفتففة   س فف  رففع ياكففن   ففال حضففوك سسإلكففون      نكفف  رففع ياافف     ففت بسففس رفف  دال   

سالجتإلع ل/ سسي عمل فل ه س سستإل  ّز هو رفع جف   ف فلل رف  سمفتلنسس سسشف ل ر إلفن نف   هفن          
 سسوهع  ست كيلٍح س نرج  سستوح ن سسي عمل س جّزي ة سس  ن ة فل سسا ن سستعر   ش   

س سستإل  فّز   ود د  سمف  س   بسس رع ياكن ، ر  جمة أشف  ، رفع جف   رف  سمفتلنسس سسإلف      

بسطففت نفف   ضفف نل سستوح ففن فففل ن ففعب رفمففوس "سس عكإل ففة" سسفف   ييففت    فمإلففت،   ففال أ    ففو،   
شفعكج رجففع  سالجتإلفعب سسي عمففل   سسإُللحففي أن سسي عمفة طففنش  كإلكففِون ر كفّز  فففل ن ففعب     

ففإن  كعفة سستل يشتغ  نمع سسإلود د    حتال س كت  رفعكقة  ط عس عل كع سوه فة رفتلل     سسإلفعه م
     ن كلل ر  س سوه ة  سسي سة طيت ّزس س ش  ،  أ فت  "أص  س سوه ة  جوه هع هو سسي سة 

ال ف ق ن  مإلع ر  ح ك سسإل  ال  سس  ح، فعس   ال م سة ست ال يإلك  أن يكون  سمفعل،  سف سس   
  كإلفع أن "ك إلفة سسفني  طميفت إل  ففل كفلس سس ف   نإل  فال         4ال ر  ال  سوه ة ر  ال مف سة سفت"  

  ،   كدل ففل سساف آن نإل  فال سسيف سة      كم  س ر ،  سالك س    ال سسسع ة  سسي سة  سسسسام  
سس   ع، ثم سالب عن ست س سسي سة سس   فع  قهفو   طع تمفع   هفنيتمع،  سسإلف سد نفإشل  سسفني  هلل        

  نفف    ففت يه ففح  سففال حففن " ن 5أال ييفف م سسإلفف ب  حففٍن رفف  د ن سهلل نعس عكإل ففة  سس كففم  س رفف "
نإل  فال سس ح  فة أ  سسنيع فة، نف      ففففف  ففل ك سيفعل سساف آن  ف  ن فل  مف سئ          ففففف سفم ط د  ك إلة سسني 

   هك س فإن سسي عمة طلتف ق رفمفورل س سوه فة  سسفني  رف       6أكيَن نمع سسن سة   ظعس سسإلن  ة"
 ،فل "سسي سة" سستل هل أيضعل ق س "سس عكإل فة"  ر  عهفع  فففف    ال   ٍو كعر   ففففشل  سشتّزسسمإلع

  ال م سة ست ال يإلك  أن يكون فل روق  "سس عكإل ة"   جفنيٌ  نعال تهفعك أ فت سف   رف        ن ر
ر  ال س سس  ال أن "سس عكإل ة" هل جوه  س سوه ة  سسني  ر عل   نإلع هل ك سس، ففإن  يإلفعن   

نعاليإلفعن نعس عكإل فة   نإلفع مف ت طس   فال بسفس        سسإل ب نع سوه فة  سسفني  ال يإلكف  أن يفتم  ال     
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 نمإلع   سلمو  يكون   كعكسل سمإلع  كف ر  أن   كعكهع 

  ب سسي سة/ سس عكإل ة هل جوه  س سوه ة، فإ ت كعن النن ر  ط وكهع نإلفع ي  فا نجفل     
لب ن سسإلود د  قن ط وكهع رس اة  اعر ة ال يف فى اف  فإس سوه ة  ط عس مع سسإلس ا   ر  ه ع 

سال تافع  رف  "افإلو       كفهن  لضفوب سمفع   نك ف فة نفنس ر مفع     ر  سس فففف   ال سالطلق لبأ  ا فففف
 سفففال "افففإلو  سسيففف سة/ سس عكإل فففة"   فففن سسإلفففود د    سس فففا أن       كفففعن سالمفففلس"   فففن سسه فففع   

أن ن ح نعسه ع  سال  معيعطت سستل كعن النن أن يه غمفع   فال أ  حفع   فإ فت      سسإلود د  سم يف    ال 
ج ف  سسي عمفة كك فعل    ففل  ففففف  كإلفع مفها سسافو      ففففف  بس كع ى فك ة "اإلو  سالملس" هل أدسة سسه ع

ر  أككفعن سالمفلس، ففإن فكف ة "افإلو  سسيف سة/ سس عكإل فة" كع فى هفل أدسة سسإلفود د  ففل            
ن سس ّز فة  أ دشع  سسي عمة فل ط ك س س سوه ة  فيمع   سسجني  نعال تهعك ه ع هو رفع يهفن  رف     

هفل سسإلف   سسف   ي تمفل  س فت شسفع  طيف    سالمفلس   فن كففل           Totalitarianismسسشفإلوس ة  
ع ل سس فوك  فافط، ففإن    سس ج       ب ط  ل سسشإلوس ة أن يغ س سس سطل سسإلت     س  ضف  سسك  ف  

نإلفع هفو ر فم  طفعٍك       ال ففففف  ضفإل  هف   سس ّز فة سسشفإلوس ة     ففففف  ال حضفوك سالمفلس    بسس ي  ل أن
ح عة أ  طسوك   نإلع يف طهط نف سس رف  سست ّزيف  سسامف   سفت   فال         ةك ِل رج د ال رجع  ف ة  ي

 سسوسق   

ن "هففف   سسيففف سة   ففف  قعن فففة  أ طهك فففنسل سمففف س سسشفففإلو ، ففففإن سسإلفففود د  قفففن رضفففال  سفففال    
  ، كإلفع ال  ،  فل أر  سس زق ن فٍن أشف     س تجّزئة، فل يإلك  أننسل أن سسي سة فل أر  سسل ا ن ٍن

إلفف ض  سسشفففعب فففل يففٍن أشفف  ،  سسإلففول  سس  ففعة ن ففٍن     سس ،يإلكفف  أن يكففون سال شففعب فففل يففنٍ  
   هو يام  ه س سسشإلو    ال أ ت "سو كعن س ر  )  ال     ه س سسشفإلو   سإلفع أركف     7ثعستة"

س ظففعس هفف س سسكففون أن طاففوس سففت قعئإلففة، فإلإلففع النففن ر ففت أن طكففون سسيفف سعل  سس ففلح عل ن ففن    
س فففإن اففإلو  سسيفف سة/      هكفف 8حففعكم  سحففن ي جفف   س ففت كفف  رففع فففل سسيففإلوسل  س كض"       

سس عكإل فففة ي ه فففل   فففال أن طجّزئتمفففع مففف اد   سفففال سالشفففل  ن ظفففعس سسكفففون ك فففت    بس كفففعن         

                                                 

  30سسإل نك سسيعنا،    - 7

  30سسإل نك سسيعنا،    - 8



   ل ره  ك                                     164

سسإلود د  قن سطل  س رت ة سستل ياكن نمع اإلو  سسي سة ر  رجع  سسظوسه  سسكو  ة سسكهف    
)كعسل ا  سس زق  سس  عة  سسإلول     هفع ، ففإن بسفس رفع ال يإلكف  س إلف ب أن يف فم سسافو          

و  سسيف سة نل وصفت  سكف  سسإلشفك ة طفهطل رف  أن سسإلفود د  ال يافا نشفإلو  سسيف سة           نشإل
  ن حن ه   سسظوسه  سسكو  ة، ن  يتجع زهع  سال    هع ر  ظفوسه  سالجتإلفعب  سسي عمفة  ففإن     
"رإلع ياتض ت طوح ن سسي سة سس   ع أن يكون جإل   ض    سس كم  س ر  كسج ة  سفال ريف س    

ّزب ر  سس كم  سال     ، فإ ت  بس سم يكف  سسل فا  ال سفت،  سفم يكف       قعه   سحن،  أاَل ي تا  ج
ست ا يٌس ف ت،   بس كعن هو سس   ي زق سس عس،  سم طك   حٍن ر  د  ت يفٌن ففل س رف ،   بس    
كعن هو سساعئم نتنن    ظعس سسكون  طي    اا  ت،  سم يكف  سفت ففل س رف  اف يس، فإلفع يتس هفت        

ن فن  كف سس،  ال رهف ك  ن يكفون أحفُن اف يكعل سفت ففل          ي   ال سس ا  أاَل يكون سس كم  سستشف  
    بن فإ ت سال تافع  رف  طفنن   " ظفعس سسكفون"  سفال طفنن   " ظفعس سالجتإلفعب          9ه   سس عح ة أيضعل"

سستيففوية ن  مإلففع أنففنسل    سسي عمففة"،  رفف   مففاع. أ  طإلففعيّزسل نفف   سسإلجففعس   سس فف ي  ال يإلكفف     

كهنل نك  سسس طوافل    ف  ، قفن س تا فوس      ،، ر  أه  سسي  ةإبس كعن كهعك فامعب سسي عمة ه ع ف
رفف  طففنن   سسكففون  سففال طففنن   سالجتإلففعب، فإ إلففع س ضفف وس س  ففعكم مفف سة فففل رجففع  سالجتإلففعب        
طإلعث  سسي سة سستل هلل فل سسإلجع  سسكو ل   سك  طإلت ف  مف سة سس فعكم ففل رجفع  سالجتإلفعب       

سحنة ر مإلع    س شف     نإل  فال أن أحفنسل    ني سة سهلل فل سسإلجع  سسكو ل، ال ي غل طإلعيّز سسو
رفف  هففاالب سففم يافف  نوحففنة سسيفف سة فففل رجففعسل سسكففون  سالجتإلففعب ر ففعل، نفف  ظ ففوس يإلففعيّز ن         
ن  مإلففع،   ن قعمففوس  حففنسهإلع   ففال س شفف     س فف  سسإلففود د  هففو أ   رفف  س تافف  رفف  سساففو    

سسسه  فة  سسكفون    نعستإلعث  ن   سسي سة فل رجفع  سالجتإلفعب  سسي عمفة  نف   سسيف سة ففل رجفع        
فل ظ  رع أقعرت رف   فففف  سال طوح ن سسي سة فل سسإلجعس   ر عل    بس كعن سسس طوال قن سحتفي 

 نفف   )مفف سعن س كض   ،نعسفففعكق نفف   )سهلل  صففعحس سسيفف سة فففل سسكففون  سسسه  ففة  فففففف سستإلعثفف  
د  صففعحس سسيفف سة فففل سالجتإلففعب  سسي عمففة، فففإن ر سففا طوح ففن سسيفف سة سسفف   طه ففع  سسإلففود   

مو  ي غل أ  فعكق ن   صفعحس سسيف سة ففل سسإلجفعس   )سسكفو ل  سالجتإلفع ل/ سسي عمفل          
 ه ع يكإل  سسإلهزق سس   م ج   سسإلود د  ي طف  نغ   سالسمفل ) هفو مف سعن س كض   سفال     
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 سفال دسئف ة سسإلإلعكمفعل سسشف ك ة سستفل      فففف  س غ سنة فففف راعس سالسمل     ال سس  و سس   ينش  نت 
رف    ف        سمت عسة أن يكفون أحفن   ت ر  أج  دحضمع   دس تمع   ي شه بسس ن وك شسعنت ك

ن ففل سسهشفف  هففو صففعحس سسيفف سة فففل رجففع  سالجتإلففعب  سسي عمففة   نإلففع يت طففس   ففال بسففس رفف     
 و عل ر  سسي ل  سفال  ضففعب    سساو  نهن ج   سهلل هو صعحس سسي سة فل ه س سسإلجع  س    ال 

 سة ر  ن ل سسهش   قنسمة سالسمل  ط عس ت   ال صعحس سسي 

حففع ، فففإن رففع يته ففع  سسإلففود د  رفف  طوح ففن سسيفف سة ياففوس   ففال سستيففوية نفف      ة   ففال أيفف 
رجفففع  سسكو  فففعل  رجفففع  سسي عمفففعل سس ففف ي  ال طيفففتا م سستيفففوية ن  مإلفففع أنفففنسل  ففففإن رإلعكمفففة  

 سهلل يإلفعكس  كفعن  إبسمع أننسل  ف في سسي سة فل ك   سحٍن ر  سسإلجعس   ال طت اا   ال سسشعك ة
مفف ستت فففل رجففع  سسكففون  سسسه  ففة رفف  شففل  سساففوس     سسيفف   سسكو  ففة، فففإن هفف   سساففوس         
 سسي   هل بسل  جوٍد أ سوسوجل روضو ل     فال سس  فو سسف   طكفون ف مفع ريفتا ةل   فال        
  ٍو كعر     ك   إل  عل سسفمم   ن هعكة أش  ، فإن رع طتإل ّز نت ر  سسوجود س  سوسفوجل  

موسب كع ى روضو عل سفمم سسهشف  أ  سفم    ت، في   د رعل،    ال سس  وسسإلوضو ل يج  مع طشتغ
طك     بس كعن سسإلود د  يت وك أن سهلل يإلعكس مف ستت ففل رجفع  سالجتإلفعب  سسي عمفة رف        
شل  سساوس    سستل أ ّزسمع فل كتس سسوحل، فإن ه   سساوس    ال طتإل ّز نعسوجود سسإلوضفو ل  

س    سسكو  ففة  سسسه   ففة،   مففع طتهففنه  ن يففس أ ضففعب  سسفف   طتإل ففّز نففت سساففوت س  سوسففوجل  فيفف
سسإُلَلففعَطه   نففعسوحل   سمفف س فففإن سساففوس    سسإلوحففعة فففل سسكتففس سسإلانمففة ال طوجففن أنففنسل فففل        

ن ففإ سمتال      إل  عل سسفمم سسهش   سمع   سستل هل  إل  فعل رت وسفة نسه  تمفع   رف  ه فع      
طظف  قعن فة س تهفنل   سستغ  ف   كف       ففففف  مع سسفوحل  حتال سستل  سا نفففف قوس    سالجتإلعب  سسي عمة 

سساففوس    سسكو  ففة سستففل ال طاهفف  سستغ  فف   سستهففنل  أنففنسل   نففعسسه  فففإن قعن  ففة قففوس    سالجتإلففعب            
 سسي عمففة س تغ  فف   سستهففنل  يفف طهط نكو مففع ال طوجففن فففل سمففتال   فف   إل  ففعل سسفمففم     ففال    

وكهع سالسمففل سسيففعنا   ففال دشففو  سسفمففم     سس  ففو سسفف   ييففت    ر ففت سالريففعك نمففع فففل حضفف      
سال يع ل فل ط ك همفع     فٌل  ف  سسه فعن أن دشفو  سسفمفم سسهشف   ففل ط ك فس هف   سسافوس               

النن أن طكفون   يفع  ة   فففف فل رجع  سالجتإلعب  سسي عمة فففف   إلع يا    سال أن م سة سس كم نمع 
  يففع  ة فففل جوه هففع، فإ ففت   فففل جوه هففع    ب طكففون سسيفف سة فففل رجففع  سالجتإلففعب  سسي عمففة  
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 أن يكون   يع  عل     مهعغ قنسمة سالسمل   ال رع ال يإلك   ال  س   ر  ر  ال س او  نإسم تمع  ال 

  بس كع ى ريع سة سسإلفود د  سسفعمفنة نف   سسيف سة ففل رجفع  سسكفون  نف   سسيف سة ففل           
 سسف   ي فّزس أن   رجع  سالجتإلعب ط تمل  سال سست عسل نعس عكم ففل رجفع  سالجتإلفعب  سسي عمفة )    

يكون نش يعل   سال راعس سالسمفل، فإ فت ي تمفل، رف  جمفة أشف  ،  سفال سست فّزك  نفعسإل كور    سفال           
راعس سسجإلعدسل أ  س ح عب     سس عق ة  فإن س تهعك سساوس    سسفع  فة ففل رجفع  سسكفون ريفع ية      

كورففة  يففاد   سففال ط ّزيفف  سسكعئ ففعل سسإل       س اففوس    سسفع  ففة فففل رجففع  سالجتإلففعب  سسي عمففة     
 معناوس    سالجتإلعب  سسي عمة ) هم ر  سسهش    سال كطهة سسجإلعدسل  س ح عب     سس عق ة  فيف 

سستففل ط كإلمففع سساففوس    سسسه   ففة  سسكو  ففة   هكفف س يتهففن ،   ففال أج ففال رففع يكففون، سسففن ك            
 سسوظ فل سستل ط  هت فك ة سس عكإل ة فل سسإلجع  سسي عمل  

طإلعث مففع سسكعرفف  رفف  فكفف ة اففإلو  سالمففلس فففل       رفف  سسففلزس سالاففعكة، فففل سس معيففة،  سففال   
سمت عسة ساتغعسمإلع  ال ر  شل  سسته ي    ال سس ك  طإلعرعل رف  سد عئمإلفع سسإلتوسصف  سل ه فعب     

 شعكج حن د  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغة منوذج لبلوغ الوعي اهلرمنيوطيقي 

  هانز جورج غادامري

 بداهلل برمييعد. 

بل   المنهج بتصوراته وقواعده الصارمة، في  ال تظهر گاداميرإن السيرورة التأويلية عند 
والتلاري  واللةلة بوهلفها وليروران با يلة       الفل   فيوتجد تحققاتها الكاملة والمحينة تتجسد 
بوهفها  ىالذان المتلقية. فالحقيقة الكاملة للف  تتبد إلىالذي يستند والتأوي  الفهم لفع  

التفكيلر فلي العمل  الفنلي      ىإذ ال وبي  إلل  ،والعم  الفني معًاالمتلقية لعبة تندمج فيها الذان 

وتكللون  بللاءاا العملل  الفنللي فللي اوللتق   منفصلل .  ىلمتلقللي، والللذان المتلقيللة ال تبقللبللدون ا
 فسلله يللولي اللةللة ا اميللة    گللاداميرو .لفهللمال  للدماو و ة تووللةية إلماميللة رولليرواللةللة انللا  

يتضل  نن ا ول     انلا ومل    الو اللةلة.   فهلم الوجود الذي يمكل  نن ي إن الخاهة، فهو يقو  
والفهللم المتلقيللة إيجللاد ع قللة بللي  الللذان    ىتقللوع عللل  گللاداميرتأويليللة لوالدالليللة الجماليللة 

 يتجسد م  خ   التاري .منسجم  بناا تصور تأويلي ىواللةة والحقيقة وهواًل إل

لتاريخيللة الفهللم والتأويلل س ني اوللتدعاا الخاهللية التاريخيللة ل  سللان،    گللاداميروباظهللار 

غه علللى النحللو ا تلليت ييلل  تصللير   و صلليكللون قللد إللرال إنللكاال ملل  إبيعللة ابسللتمولوجية،   
بمعنلى  المعرفة اإل سا ية واعيلة بةابعهلا ووجودالا التلاريخي اللذي ياااللهلا الرتقلاا الحقيقلة          

ملا الو نلمولي  ل جابلة عل  الذا       الى آخر يي  يمكننا على  حو تاريخي نن  عا ق و ص  
اء الكيفيلة التلي   إبلر  گلادامير التساؤ  التاريخي م  جهة، والوجودي م  جهة نخرى، حلاو   

تشتة  بها ويرورة الفهلم عنلد يل أل ا فلراد. وإدرايلا منله لخاهلية اللوعي اإل سلا ي المتنلااي           

                                                 

 - التخصصان، الرنليدية  جامعة موالي إوماعي  الكلية المتعددة  -وتاذ السميائيان والتأويليانا- 
 .المةرب.
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 للللل والذي ال يتحقق إالأل بايتساب اذا اإل سان لوعي تاريخي نو تجربلة تأويليلة    للللفي التاري  
نيلله، يوجللد داخلل  فقللد جعلل  ملل  الفهللم جللماا ال يتجللمن ملل  البنيللة اإل سللا يةس  ن اإل سللان، بر 

محلي  ققلافي، والو محلي  يضللم  إمكا يلة تعلدد المعلا ي إ تاجللا وتلداوال. بمعنلى آخلر، إ نللا           
 للاو   الظللواار وفللق ولللعنا الخللاف والمحللدد فللي التللاري  ووفللق ققافتنللا الخاهللة. وع قتنللا     

 بالمالي يتمال التعبير عنها دائما في حوار ماس ني داخ  جد  الساا  والجواب.

التي يةرحها القارئ على النص ويلذا المسليران التلي يحلاو  رولمها لليلج        إن ا وئلة
بلل  تسللتند إلللى افترالللان ونحكللاع مسللبقة فللي   ملل  خ لهللا عللالم الللنص ال تنةلللق ملل  فللرا ، 

القرااة. إ ها  تاو ءاوية  ظر معينة حيث تقلوع بعلم  وليرورة للم  وليروران يشلتم  عليهلا        
ل يملل  هللة وقيقلة باال تقلاا السلياقي.      للل حكاع المسبقة م  خ   مفهوع ا لللالنص. والتأوي  ل

واال تقلللاا السلللياقي معنلللاه خللللق وللليرورة نو اولللتراتيجية تأويليلللة يلللتمال وفقهلللا تنظللليم وتك يللل   
عناهر النص، ويتمال وفقها يذل  تحيي  الترويمة ال قافية الخاهلة بكل  قلارئ. الذا التصلور      

إجللراا تللأويلي محكللوع باوللتراتيجية. واللذا    اللو  تللاو نو حصلليلة    يجعلنللا  للدر  نن المعنللى،  
اإلجللراا ال يمكلل  نن يللتمال إالأل ملل  خلل   افتللراس وجللود حكللم مسللبق علل  المعنللى تختم لله        
التقاليد والتراث والموووعة ال قافية للقارئ. بذل  تشلكأل  ا حكلاع المسلبقة الةلابم الملنظألم      

 قة بال قافي والتاريخي. للفع  التأويليس ني تنظيم الداللة في مسيران تأويلية لها ع 

فملا يحللدد، داخلل  العمليلة التحليليللة، عمللق التأويلل  وغنلاه ونبعللاده وامتداداتلله، نو علللى    »
العكلل  ملل  ذللل  يكشلل  علل  وللةحيته ولللحالته، اللو هلليةة السللاا  التللي تتبنااللا الللذان        
ال القارئة لتكش  ع  السيروران التأويلية التي يسم  بها بنلاا اللنص نو يلوحي بهلا. وا ملر      

يتعلللق، بةبيعللة الحللا ، بتحديللد معنللى وتعيينلله، بلل  اللو إعللادة لبنللاا قصللدية الللنص بعيللدا علل       
إرغامللان اإلحللاالن المرجعيللة المبانللرة. فللاذا يللان المعنللى النصللي مسللتق  علل  القصللدية          
الذاتيلة للماللل ، فللان القضللية ا واوللية ليسللب اللي إعللادة بنللاا اللذه القصللدية المفقللودة، بلل    

ع الذا اللنص ذلل  العلالم اللذي يفتلت  ويكتشل  مل  خ لله. وتلل  قضلية            علينا نن  بس  نملا 
بالةة ا امية، فالنص يستعير م  الواقم نوننا في نفق بناا نوننه الخاهة، والذه ا خيلرة الي    
وحللداا مللا يشللك  مولللم التسللاؤالن التللي يةرحهللا الناقللد علللى الللنص. فسللياقان الللنص ال        
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 . 1«ينا، ب  اي بناا يقوع به التحلي يمك  نن تكون معةى جااما يهبه النص إل

ليسللا فقلل  اوللتنةاقا نو مسللألة     إن السللاا  والجللواب، منظللورا إليهمللا ملل  اللذه الماويللة،     
تقتضي ح أل نو حلوال ما. ولكنهما في واقم ا مر،  قد وحوار. ويل  حقيقلة إ سلا ية تتأول      

لماذا يرتكم تأويلنلا، فلي    معًاإن الساا  والجواب يفسالران  على اذا الجد  وتةم  لتحقيقه.
على اللةة. فالتأوي  يتأو  ا ة قا مل  الةلابم اللةلوي لكل  فهلم، ويلذا عللى         المقاع ا و ،

الي   ا تمائنا لهذا العالم. واللةة التي تلعب دور الووي  فلي هلياغة وتشلكي  تجربلة المعنلى،     
إن يلل  نلليا قابلل  إلللى القللو ،  گللاداميرالتللي تشلليالد نفللق وبنيللة فهمنللا. وقللد قللاد اللذا التصللور  

حلوار. وناميلة التأويل  عنلده الو فلت  الفهلم عللى يل  ا عملا             عللفهم فهو لةلةسني موللو  
بعللد يلألللي ونللمولي علللى الفهللم الللذي يسللتند دائمللا إلللى    اني إلللفا والمماروللان اإل سللا ية،

بفكرة اإلإ قية والفولى التي تجعل  التأويل  فعل  حلرالا ال      الحوار. وال هلة للشمولية، انا،
محكللوع  گللاداميرانللا، ع قللة وقيقللة بالتللاري س فتأويلل   يخضللم لضللواب  عقليللة. إن للشللمولية،

ونمولية  ظرية ملا الي قلدرتها عللى التفاعل  ملم عناهلر        » يأيال نقر معرفي بالممنية اإل سا يةس
معرفيللة تنتمللي إلللى مجللاالن مةللايرة وقللدرتها علللى مللدال جسللور  حللو  ظريللان تتقاوللم معهللا        

 .2«اوةمولوعا واحدا للدر

 اللغة سريورة توسطية للتجربة التأويلية

مناقشلته للةلة بوهلفها ووليةا      "الحقيقلة والملنهج  "فلي الجلما ال اللث مل       گاداميراوته  

، وذل  بتقديم تصور نواس ع  ع قة اللةة بالتأوي  ودوراملا  الهرمنيوإيقيةونفقا للتجربة 
 حلل  مللدينون للروما سللية ا لما يللة  »فللي بنللاا تجربللة القللارئأالماو  نمللاع الللنص المكتللوب،   

بأواس الداللة المنظمة والنسقية التي ترتكم عليها إبيعة الفهم اللسا ية لك  محادقة بالنسبة 

                                                 

، http://saidbengrad.free.fr (ت "اللللنص والمعرفللة النقديلللة"، الموقللم اإلليكترو للليت  بنگللراد وللعيد    – 1

 مقاالن. -هفحة المالفان

، دار تنم  للةباعة 1994(تمدخ  إلى السميائيان السردية، النانر تا سيفب الةبعة ا ولى بنگرادوعيد   – 2

 .7، فتوالنشر مرايش
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لك  فع  يتعلق بلالفهم. إ هلا علألمتنلا نن الفهلم والتأويل  نليا واحلد فلي  هايلة المةلا   ...(           
نملا التأويلل  فهللو   الفهللم  فسلله، واللةلة اللي الوول  الشللمولي نو الكللو ي اللذي تقللم فيلله عمليلة    

 م  تحقق الفهم. ال يقصلد مل  الذه العبلارة علدع وجلود مشلكلة تعبيلر خاهلةس فلاالخت             
بي  لةة  ص ما ولةة الملاو ، نو الهلوالة التلي تفصل  الملاو  عل  ا هل ، للي  قضلية قا ويلة           
دال بلل  علللى العكلل  ملل  ذللل  فللان الحقيقللة اللي نن مشللك ن ومعيقللان التعبيللر اللسللا ي تعلل        

في بيئة اللةة التي تريد اوتحضار  مشك ن فهم نهً . الفهم يله تأوي  وي  تأوي  يصبال
  .3«مولوع الك ع، والتي اي اللةة الخاهة بالماو  في الوقب ذاته

 يضعنا اذا النص نماع فكرتي  محوريتي  يمك  اختمالهما على النحو ا تيت 

 الفهم يله تأوي .  ٭

 التأوي  يله لسا يال  يصبال في بيئة اللةة(.  ٭

إن اذي  الفكرتي  تنحوان بنا  حو البحلث عل  حلدود الع قلة التلي تلرب  الفهلم باللةلة         
م  جهة والفهم بالتأوي  م  جهة نخرى. فحدود اذه الع قة مترابةة لكو ها تكلون وتنلتج   

م  ظلرا لصللة يل أل منهملا باللةلة،      عملية الفهم ذاته. فلةة التأوي  اي في الوقب  فسه لةلة الفهل  
يبلي    گلادامير مملا يجعل     م  اذا المنظور، ويرورة واحدة تجاه النص، ولكو هما يشك ن،

نن عدع التعبير ع  الفكرة بشك  ولليم يبلرره علدع نو ولوا فهمهلا. وبلذل  تظهلر انلا مهملة          
ي  الشلرو   التكم  في تةوير إجرااان الفهلم، بل  فلي تولل    »الهرمينوويا الحقة في يو ها 

 .4«التي تجع  الفهم ممكنا

تتأول  عللى ملا الو      ورةريول المةلا   في  هايلة   يا گادامير عند ورة التأويليةريسال إن

                                                 

3– Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; les grandes lignes d’une 

herméneutique philosophique, Edition intégrale Revue Et Complétée Par 

Pierre Fruchon; Gean Grondin et Gilbert Merlio; Edit, Seuil, Paris, 1996: P: 

410/411.  

4– Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: P: 317.  
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 ،تصن  للم  مجلا  القواعلد والب غلة    ما لةوي لذا  جد نن اإلنكالية الخاهة بالفهم عادة 
اللللذي يلللنظم الع قلللة بلللي  الملللاولي   الحقللل اللةلللة الللي والسللبب فلللي ذلللل  يعلللود إللللى يلللون  

 ولي  م  قبي  العبث نن إنكالية الفهم الفعلية ومحاوللة إتقا له فنيلاً   »ومولوعان تأويلهم، 
 الليالنحللو والب غللة. فاللةللة   يتقليللديًا إلللى حقللل  يتنتملل لللللل هرمينووللياواللذا اللو مولللوع ال لللللل 

 .5«شيابينهم على ال يتم فيه تفاام الشرياا والتوافق الذيالوو  

اللةويلة فلي نبعادالا السلياقية االمتيلاء ا واولي اللذي         سليرورة تصلب  ال  وعلى اذا النحلو 
وجلود  خاهلة عنلدما يتعللق ا ملر ب    ، يستةيم ف ال ون  ي  تفاام ذي إبيعة هعبة نو مشونلة 

ي  اللةتلي ،  اتبلي  ال   التباد  والتواه  عمليةسهال  تي تالي ا ،ه السيرورة. فهذمتباينتي لةتي  
في النصوف ا هلية، فالمترجم  ىاحتراع المعنة نرية ذل  بفعلي الترجمة والنق  ويكون

تتم ل  فلي  قل  المعنلى الملراد فهمله       إن مهمتله  »، لي  حلرا فلي ترجمتهلا وفلق الواه الخلاف      
سللم  للمتللرجم نن . إبعللا، اللذا ال يعنللي ن لله ي  لشللخص المحللاو رإلللى السللياذ الللذي يحيللا فيلله ا 

. بلل  العكلل ، ينبةللي نن يكللون اللذا المعنللى محفوظللا،     المالأللل يخللون المعنللى الللذي ارتلل ه   
 ويصللا   شللَكفهللم فللي ظلل  لةللة نخللرى، فا لله ملل  الضللروري نن ي   ولكلل  بمللا ن لله ينبةللي نن ي  
ن ي  ترجمة الي فلي حلد ذاتهلا تأويل ، ويمكننلا حتلى نن  قلو  إن         ابةريقة نخرى. لهذا، ف

إن م للا   .عبللارة المقترحللة عليلله  الترجمللة اللي دائمللا تتمللة للتأويلل  الللذي ولللعه المتللرجم لل      
ي  تفاام بفضله، بملا ن نلا ينبةلي    ذال وي نن العنصر اللةوي او الو  عي جيداالترجمة يجعلنا 

  .6«ةوواإة هريح م  الذي ال  نتظره إالأل ا مر ،نن  تفن  في اختراعه

 نمللاع گللادامير إن اعتبلار الترجمللة تقنيللة تأويليللة قائمللة علللى ملا اللو لةللوي، يضللعنا حسللب  
معرفلة لةللة   إنلكاالن نخلرى لهللا هللة بمللا الو تللداولي يخلص فعل  الترجمللة  فسله. ذللل  نن       

تفقللد الترجمللة   وانللا ،لةتنللا ا هلللية  ىلللإ ظللره تعفينللا ملل  ترجمللة اللذه اللةللة     نجنبيللة مللا فللي 
بلي  لةتلي  مختلفتلي ،     عفوي والتلقائيناميتها ووبب وجوداا مادامب تلعب دور الووي  ال

                                                 

5–  Ibid; P: 406.  

6–  Ibid ;P: 406.  
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ال  ترجم ب   تكلم. وفي الواقم فان فهم لسان نجنبي يعني علدع الحاجلة    افا ن اام،ف ت حي »
إلى ترجمته إلى لسا نا. فلاذا نتقل  نحلدام لسلا ا ملا فعل ، فلان ني ترجملة تصلب  ءائلدة، بل             

ال يعني الفهم الحقيقي، والذا ال يتضلم  ني   ما  تبدو ني ترجمة مستحيلة. بيد نن فهم لسان
عللى  فقل    نةبلق تلقائيلة   نلا  فهلم لسلا ا و حل   حيلاه والذا ال ي        إ هلا عمليلة   .تأوي لل ويرورة

ال يتمحللور حللو  اإلتقللان  التللأويلي  اإلنللكا إن  .بلل  ويللذل  اللةللان الميتللة  ،اللةللان الحيللة

اللذي قلد يتحقلق    عللى الشليا    "تفلاام ال وعيلة  "حلو    با ولاس يتمحلور   وإ ملا الجيد للةة ملا  
الذه اللةلة وللي      نإلرا  ما يجعلنا  فكر لم   بيةنجنللةة  إتقا نا إنقم  ،لم  مجا  اللةة
ا ع، اذا التمل ، واذا التمك  مل  اللةلة ا جنبيلة عامل  نولاس       اللةة نو ىلم  اللةة ا ول
 . 7«داخ  نجواا المحادقة التي تقم بي  الماولي  التفااموقبلي لحصو  

إقرالا يتأول     وال بدال في ي  محادقة نو حوار م  لةة مشلترية بلي  المتحلاوري ، عللى    
الترجملة يضلعنا نملاع فهلم مضلاع  لللنصس فهلم المتلرجم         اعتماد لا  يملا نن   الفهم والتفلاام. 

 وفهمنا  ح  للنص المَترج م م  جهة نخرى  ني  ص المترِجم(.للنص ا هلي م  جهة، 

واجله  فا له ي ، حلي  ترجملة النصلوف مل       تمتم بهينن المترجم ريد يفبقدر الوفاا الذي 
 ل رغلم مجهوداتله  للللل خاهلة عنلدما ال يلتمكأل     يبيري   ونَلٍمبحرو نحيا ا  هشعرتُ هعبةقراران 

ا هلللي المتضلم  فللي الللنص   ىللمعنل وامت يللا وا ي لر تجسلليدا   المتوخألللاةبلللو  الترجملة  ل للللل 
ترجمله، والي ولمة تبلدو ااملة      يايد ولمة لللنص ا هللي اللذي     يريد نن يالمترجم. فعندما 

عللى حسلاب ولمان نخلرى نو بالتضلحية       إالأل ذلل   تةيم تأييلد سل يال  ه، فا ل فخلا  على  حو
الترجملة تحتلوي م لهلا فلي ذلل  م ل        و ا. إن اذا الموق  ال يختل  عل  موقل  التأويل .   به
نن يلتمع به. وال يمكنله قةعلا نن يتلر  ملا يبلدو      للمترجم تأوي  قدرا م  الولوال ينبةي  نيال

المسللافة التللي تفصللله علل  الللنص ا هلللي.    بللألم وعللي  متللرجمغالبللا مللا يكللون لل »، للله غامضللا
المحادقلة.   فلي  مااتفل يبذلله ل ياللذي  ه بعضا م  مجهوداي ا خرى  تضم لنص تفمواجهته ل

خاف، حيث  لدر  نن المسلافة التلي تفصل       شك ب ضنيم  لم تفاامواو انا  الولم لك 

                                                 

7–  Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: P: 406/407.  
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، ففلي محادقلة   فلي النهايلة. وبالم ل     جاوءالا ما يقوله ا خلر عماللا  ريلد قوَلله  حل ، ال يمكل  ت      
وبلنف   ، يمكل  نن يلادالي إجلراا التفسلير إللى اتألفلاذ،       يصلعب التةللب عليهلا   ذان اخت فلان  

عل  الحلل أل اللذي وإن يللان    ،عارلللةلما، فللي تراوحله بللي  الموافقلة و  متلرجم يبحللث ال الشلك  
ني لر مل  اتفلاذ. ويملا ن نلا فلي المحادقلة  ضلم ن فسلنا موللم ا خلر             ل  يكونا فض ، فا أله 
 . 8«ي جهد  فسه نيضا ليضعها يليا مولم المالأل  مترجمهة  ظره، فانال اللنفهم وج

اللنص محلاوال فلي ذلل       ر ع  نيايعبوحده التالمترجم على اذا النحو يكون بامكان 
واكذا فلان وللعية المتلرجم الي فلي العملق وللعية         البحث ع  لةة م ئمة للنص ا هلي.

بلي    ةالفاهلل  نو الهلوة  مهمته في تجاوء البلون  إن م ا  المترجم الذي تتم  » ،الماو   فسها
التي ترب  الملاو  بلالنص، والي ع قلة توافلق      المتبادلة ، يبرء بولوال نديد الع قة لسا ي 

 .9«بمعنى م  المعا ي تباد  التفسير في المحادقة. ذل  نن ي  مترجم او ماو 

الفهلللم  مجلللاليفلللي  وإولللقاإاتهاا ة قلللا مللل  الللذه اإلنلللكاليان القائملللة حلللو  الترجملللة 
بللي  المللاو  والللنص اللو الراللان الحقيقللي الللذي ينبةللي   "الحللوار"، يظهللر نن مفهللوع والتأويلل 

فمل  خلل   اللذا الحللوار تتأول  ع قللة وقيقللة بللي     ،الهرمنيوإيقيللةإدرايله داخلل  المماروللة  
ينللتج علل  اللذه الع قلة فهللم مللا للللنص واللو فهلم مللاإألر وللياقيا حيللث يللادي     الملاو  والللنص. 
 الحلوار إالأل  داخل  ام افل تال يضلم  ال ه وملا داع المتلرجم ملاوال، فا ل     ،ه مشلارية وظيفته بوهلف 

يهد  التأوي  إلى تأوي  لةة » ،نيضاماو  ال. واذا او نأن ان النصبالمشارية في راا 
مشلترية بللي  المللاو  والللنص، نو بصللفة عامللة تأوللي  لةللة مشللترية مللم يلل  ا حللداث التللي   

 . 10«سا يةتصلنا م  المالي على نك  خةابان ل

 . م  اذه الماويةبالنص إ ما او مشاريته في معناه ة الماو ع قلإن الشر  الضروري 

                                                 

8–  Ibid: P: 408.  

9-  Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit ; P: 409.                  

10 –  Gianni (Vattimo): Ethique de l’interprétation ;Traduit de l’italien par: 

acques Rolland ;Ed ; la Découverte; Coll.  Armillaire1991; P:215.  
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 فلي حوارا مبررا لك  ينلتج عل  ذلل ، ويملا الو الشلأن        "تأويلي حوار"الحديث ع   يصب »
لةللللة مشللللترية، ونن فعلللل   اخللللت ذالمحادقللللة الحقيقيللللة، نن تلجللللأ المحادقللللة التأويليللللة إلللللى 

خالعة لهلذا االتفلاذ م لله م ل  المحادقلة، ولكنهلا تتصلاد           داةاذا لي  بلورة  خت ذاال
 .11«تفاامبالضب  مم عملية الفهم وال

ل ليسللب مجللرد عمليللة لةويللة، بلل  إ هللا تسللتدعي الفكللر     لللللبمللا اللي تأويلل    لللللإن الترجمللة ل

بللد ملل   والوجللود، فلكللي  سللتةيم التعبيللر عمالللا يقصللده  للص مللا فللي محتوياتلله المولللوعية، ال  
ترجمته إلى لةتنا، وبعبارة نخرى علينا نن  ربةه بمجملوع التصلوران الممكنلة التلي  تحلر       
داخلها عندما  تكلم والتي  كون على اوتعداد لولعها مولم  قاش. فأن  ترجم  صا ما إلى 
لةة نخرى يعني نن  تفاوس بأمر آفاذ إ تاجه وهياغته ا هلية، واو ما يجع  م  الترجملة  

تأويليللة. والترجمللة المتواء للة ال تتوقلل  فحسللب علللى الكفايللة اللةويللة، بلل  تسللتدعي     فاعليللة
فهمللا وتفاامللا وتفاولللا حللو  المعنللىس معنللى الللدوا  والمللدلوالن، والسللياقان التللي تصللدر   

 عنها الدالالن المختلفة للنص المترجم.

ة ب  قللة تبعللا لهللذا المعةللى، نن  فهللم الترجمللة باعتباراللا حللدقا لةويللا للله ع قلل         يمكلل ،
 مستويانت  

 .مستوى الفهم٭ 

 .مستوى الفكر٭  

 مستوى التأوي . ٭  

لوا ذلل  يمكل  النظلر إللى الذه الترجملة بوهلفها عبلورا وا تقلاال فكريلا مل  لةلة              فيو
 إلى نخرى عبر الفهم والتأوي . 

 نةلللوذإعلللادة ترتيلللب الع قلللة بلللي  الم  فلللي، فهلللو يبحلللث اكلللذا يبلللدو التأويللل  اولللت نائيا 
ر فيله. والي ع قلة ذان حميميلة ملةلمة ينلتج عنهلا إخفلاا         م والمفكألل والمكتوب وبلي  الملتكلَ  

                                                 

11– Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: P: 410.                   
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قابتلة ولكنله    ًااللةة نو تشتيتها داخ  وعاا الفكر، ذل  نن الفكر لي  قواعلد جاملدة نو ا سلاق   
جدليلة   لم المحادقة، او دائرة تنشب  م له في ذل  م   والتأوي ، تماما  .لةة تعج بالحياة

تاريخيللة، تنجللم وولل  اللسللان      خاهللية ا  والجللواب. إ هللا ع قللة نهلليلة للحيللاة، ذان     السللا
 ويمك  نن  سميها لهذا السبب بالحوار، حتى وإن تعلق ا مر بتأوي  النصوف. 

 .12التأقير الفع  نوتجسيد تاري   وا الةابم اللةوي للفهمإن 

ملل   اللذه الع قللةو يللون ا واوللية بللي  العنصللر اللةللوي والفهللم، الل   ع قللةال ظهللرإن مللا ي 
. بوهللفها وولليةا للتجربللة التأويليللة، لللى تحليلل  اللةللةاالتللراث الللذي يسللتند فللي تأويللله جللوار 

 .مكتوب  صإلى  عندما يتحو  القصوى التأويليةته دالالوبامكان اذا التراث بلو  

 السريورة اللغوية بوصفها حتديدا للموضوع التأويلي

القلرااة   وال يمكل  الحلديث عل     بدال م  فعل  القلرااة،   ال إلدرا  معا ي النص الحقيقية،

علملاا  وارتب  بله منلذ نن حلاو     فاعليته التأوي   اوتمد منه الذيخر ها ا نقألاوتحضار دون 
 ،بللذل  الكتابللة  قصللدالنصللوف المقدوللة، و فلليومللا تشللابه  مللا غملل  تأويلل الللدي   وفقهللاا

يكلون  حاللر  ال الوعيياس إلى نن والحالر، بالق للماليالكتابة يوجد تعايش متفرد  يفف»
 .13«بك  حرية مح  اقتراب م  ي  موروث مكتوب

الوقللب ذاتلله حريللة منللاورة    فلليفعالللة، وتمللل    تأويليللةفاللةللة المكتوبللة تمتللل  خاهللية   

، واى تكون منفتحلة  المالي فيمنفتحة على الحالر بقدر ا ةماوها  فهيرتي ، دا  ًاوتأقلم
الذه الخةلوة    .بقدر ما تكون متمسكة بأهلالتها وماايتهلا الحقيقيلة   ل للل المولوع لللل خرعلى ا 

ك  لها القدرة عللى التعلايش ملم ا وللاع المختلفلة، وربملا       تما يان للكتابة نن تبلةها لو لم 
ذل  نن الكتابة ليسب مجرد مصادفة بسيةة نو مجرد إلافة بسيةة للي   » ،المتناقضة نحيا ا

ة ادة الحيلاة وإر اد، فلار يالملوروث الشلفه   ورةريول  فلي  ي لوع تةييلر   نيإمكا هلا إحلداث    فلي 

                                                 

12– Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: P: 411.  

13– Ibid ; P:412.  
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البقاا يمك  لهما نن توجدا دو ما حاجة إلى يتابة، لكل  الملوروث المكتلوب وحلده قلادر      
إعلادة البنلاا    فلي ر اال ةل ذ  سالل ي ي قار الحياة الماللية مملا   على التخلص م  اإللحاال البسي   

 .14«ا ة قا م  الوجود السابق

ااتملاع متمايلد مل  قبل       وللم هلا م تالكتابلة جعل  حظلى بهلا  ت التياريخية التسمة إن اذه ال
 وبقلرااة اللنص ال   عليله  المكتوب نك  م  ننلكا  االغتلراب اللذاتي، والتةلأللب     ف» ،الماولي 

م ألل  عمليلة الفهلم الكبلرى، إذ ال يمكننلا الرؤيلة وال النألةلق بشلك  هلحي ، وال حتلى           يي ذال
قادري  على إعادة النص إلى ما يلان عليلهسني اللةلة. إالأل نن    تدويٍ  ما م  ، إالأل عندما  كون 

إعللادة يهللذه إلللى اللةللة تقلليم دائمللا هلللة بمللا اللو مقصللود مللم الشلليا الللذي يشللكأل  عندئللذ           
لللم  دائللرة المعنللى بتوولل    مولللوع المسللألة. انللا إذن تجللري ولليرورة الفهللم بشللك  يلألللي  

 مل  ننلكا  االغتلراب اللذاتي،     ً نلك  لللل يملا ولل  ل   لللل ولكون المكتوب ل .15«التراث اللةوي
  .16«بامتياء التأويليةمولوع »فا ه يشك  

يةللرال إنللكاالن تتعلللق فللي ا هلل  با فصللا  لةتلله علل  فعلل     بالللنص المكتللوذللل  نن 
تشللكلها، ويللذا افتقللاره للصلللة المبانللرة مللم عالملله الخللاف واللذا مللا يجعللله غريبللا علل  معنللاه   

النص، و ظرا لةياب فاعله، تجعله م  اذه الناحيلة   يستقر عليها التيالكتابية  الصفةا هلي ف
ا مر اللذي يسلتوجب فل ال ولننهس     اغترابه.  فييميد يعمالق و ، واذا ماغير قادر على المواجهة

للوا ذلل  نيضلا     فلي و .بفع  القرااة والتلقي ني تجسيده وتحقيقه، واذا ل  يكون إبعا إالأل
النهايللة  فلليتتضلل  مهمللة التأويلل  بالنسللبة للنصللوف المكتوبللة، ا ة قللا ملل  نن المكتللوب اللو  

 ب وإنلكاالته إالأل غتلرا يمك  التةلب على هعوبان الذا اال  وال ،"الذاتيب غترااال" وع م  
للم    هلا مجمل فلي تحلدد  تالفهلم   سيرورةف .معبرامولوعيا بمواجهة النصوف وفهمها فهما 

 لفا.تشك  الموروث المحدد و التيالمعنى دائرة 

                                                 

14–  Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode, OP.Cit; P ; P:413.  

15–  Ibid;412/413.  

16–  Ibid :417.  
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بل  يظل  يتمتلم بلالمعنى إ تاجلا وتلداوال يلملا         فالنص ال يعدال مح  قةعة مل  الماللي،  
تمالب قرااته. ويتم تجاوء المسافة التاريخية بي  الماللي والحاللر عبلر الع قلة التلي يقيمهلا       

واوليا فلي اتصلا  التلراث     وللذل  تعلدال اللةلة عمل  وعنصلرا ن      الماو  مم النص بتوو  اللةلة. 
 ورب  المالي بالحالر.

مل    عللى العكل    إ هلا ، الماللي قةعة جامدة م   بليس ةالمكتوب التراث نو التقاليدإن 

 بليسل  گلادامير إ ها فلي علر    المستقب س   حو اعتةلألوالحالر  ا فيامتداد فهي تشك  ذل ،
بلللالرموء  تشلللمال لةلللة حيللة اللي  ، ال رابللل  بينهللا، وإ ملللا  قلللارة تتميللم بسلللكو ية بحتللة  مولللوعان  

الحالر بحيث تصب   في الماليد اوتمرار ذايرة يجسالوالمعا ي وتختمن يمالا دالليا اائ  
 جماا ال يتجمن م  عالمنا الخاف.

إن اإل سان او المساو  ع  إ تاو اذه اللةلة، وبالتلالي فملا الو إالأل حلقلة واحلدة للم         
م  اذه الماوية يصب  التأويل  فلي نبعلاده اللةويلة تعبيلرا حقيقيلا        ،ةولسلة ننم  اي اإل سا ي

تصللب  اللةللة   فللي ظلل  اللذه الظللرو ،  »علل  اإل سللا ية فللي امتللداداتها التاريخيللة والوجوديللة،     
الوول  الحقيقللي لكينو للة اإل سللان نلريةة نن  نظللر إليهللا فقلل  فلي المجللا  الللذي تكللون اللي    

اإل سلا ية ومجلا  التوافلق والتفلاام اللذي ينمللو       مجلا  الع قلان   للللل وحلداا القلادرة عللى ملئله     
واللو مجللا  لللروري للحيللاة اإل سللا ية م لمللا اللو حللا  الهللواا الللذي  ستنشللقه. إن   للللللباوللتمرار 

يما قا  نروةو الكائ  الذي يمتل  اللةة. ولهلذا يجلب نن  كلون قلادري       اإل سان او فع ،
 .  17«على نن  قو    فسنا ي  ما او إ سا ي

اي ذا  البعلد الخفلي للوجله اإل سلا ي، والو بعلد يجساللد دور         لگاداميربالنسبة  إن اللةة
س Socialité humaine »18يةلابق البنيلة الجواريلة ل جتملاع اإل سلا ي     »الحقيقة والفع  اللذي 

                                                 

17 –  Gadamer (Hans – George): L’Art de comprendre. Ecrits II 

Herméneutique et champ de l’expérience humaine ;Textes réunis par Pierre 

Fruchon, Ed; Aubier, 1991. P: 67. 

18 –  Gadamer(Hans–George):LaPhilosophie  herméneutique ; Paris ; 
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إن ا ملر يتعللق باللةلة فلي نبعادالا الحقيقيلة        اذا البعد الخفي او ملا ينبةلي الع لور عليله ا نس    
التلي مل  خ لهلا  كبلر و لتكلم و تفلاام و تفلق ويلاقألر بعضلنا فلي ا خلر فلي              اللةة»والشمولية 

. وعلللى اللذا تكللون الهرمينوولليا مصللدر االيتشللا   فسلله، ومصللدر 19«العللالم الللذي  حيللا فيلله
يملا  »ايتشا  اللةة بوهفها راا ا نو لما ة لع قة ال مفلرال منهلا لكينو تنلا الكليلة فلي العلالم،       

يللتحكم فللي مجملل  تفكير للا ومعرفتنللا، والتسللل  إلللى خبايللا اللذا       اللةللوي للعللالم   أويلل نن الت

التأوي  معناه ن نا  كبر داخ  اذا العالم. إن اللةلة، بهلذا المعنلى، الي ا قلر الخلاف لمنتها لا.        
 . 20«ا تتجاوء ا باوتمرارهإ 

ل ا ة قللا ملل  نهلللها  لللللإ هللا الوولل  الللذي يتضللم  تللأوي  للعللالم، وترواللل  وتحللرال  فينللا      
وا حكللاع المسللبقة الخاإئللة التللي يكو هللا المجتمللم علل  نلليا مللا ونللرو  الحيللاة       والتللراث 
عناهر تشتة  بم ابة نحكلاع مسلبقة، لكنهلا بالمقابل  تسلتدعي يل  إلر  ويل           للللالتاريخية ل

واي في ذل  ال تتضم  معيارا محددا نو  ق  ا ة ذ محددة تسم  لنلا  »واحد منألا للحوارس 

لكل  فلي اللةلة     قة نو تحوي  العالم لتحقيق ما ينبةي نن يكو ه،بأن  تحرر م  نحكامنا المسب
، واللذا يكللون إبعللا فللي االتجللاه الللذي تسللند فيلله للحللوار   21«يحللدث دائمللا الحللوار ويتجسالللد 

اكلذا تتضلم  يل  محادقلة حقيقيلة نهليلة نن       » مهمة روم وتشييد ويرورة الفهم والتفلاام، 
حلل أل مكا لله فللي االتجللاه الللذي يسللم  بللأن    تفاعلل  مللم مللا يقوللله ا خللر، نن  قبلل  آرااه ونن    

يفهم ما يقوله، ال نن  سعى إلى فهم نخصيته في نبعاداا الذاتية. ما ينبةي اوتيعابه او الحق 
 .22«المولوعي الذي يحوءه رنيه لكي  تمك  معا م  االتفاذ على الشيا ذاته

ه التفلاام  إن اللةة، اي ذل  الوو  الذي يضعنا في ع قةس ني الوو  الذي يتحقق فيل 
بلللي  الشلللرياا واالتفلللاذ عللللى الشللليا  فسللله، والللي مللل  الللذه الماويلللة نلللر  رئلللي  للحلللوار   

                                                                                                                                

Beaucheme 1996 ; P: 93. 

19 –  Ibid;P:8.  

20 –  Gadamer (Hans – George): L’Art de comprendre. OP Cit; P:62.  

21 – Gadamer (Hans –George):La Philosophie herméneutique;OP Cit ;P:29.    

22–  Gadamer (Hans – George): Vérité Et Méthode ; OP.Cit: P:407.                   
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التللأويلي، تشلليد ووللةا مشللتريا، تنقلل  وتللروالو التللراث وتللدمج ا فللاذ وتقحللم المتحللاوري        
 النص والماو ( في  شا  إ تاجي م  الساا  والجواب وتجبرام على إيجلاد لةلة مرجعيلة    

تللدخلهم فلي ولليروة الفهللم  نو تحل هم علللى إيجللاد إلرذ متنوعللة يللتم     متفلق عليهللا، يملا ن هللا  
 بواوةتها تحقيق الفهم( وتجسالد فع  الفهم ومهارة التأوي .

والتأوي  نيضا، م له م   المحادقة، حلقة م  حلقان ولسللة الجلد  القلائم بلي  السلاا       

خاهلية تاريخيلة   بحيلث يتحلو  إللى ع قلة نهليلة بالحيلاة و       مسلتتر وال ظااروالجواب، بي  ال
اإلبا للة علل   فلليق ن هللا تتحقللق بمقللدار مللا توفأللل نييللةس ظااراتبةريقللة  الفعللليقيللد التحقللق  اللي

 .معا يها ودالالتها اللةوية نقناا عملية تأوي  النصوف

ففلي مجمل  معرفتنلا بأ فسلنا، وفلي مجمل        » فنح   فهم العالم و كتشفه م  خ   اللةةس
واقعي  في َنر   اللةة التي اي لةتنا. فلنح   نضلج و صلب  عللى     معرفتنا بالعالم،  كون دائما 

معرفة بالناس، وفي آخر ا مر على معرفة بأ فسنا حينملا  لتعلم نن  تحلدث. فلتعلم الكل ع ال      
يعنى تعلم اوتخداع نداة معدة وللفا لتعيلي  علالم يكلون مألوفلا لنلا عللى  حلو ملا، وإ ملا يعنلي            

إن اذه الخصائص التي تنفلرد   .23«ه ونولوب مواجهته لناايتساب اللةة ومعرفة بالعالم  فس
، الي  فسللها الخصلائص التلي تميلم الللنص ا دبلي وللذل  فللان       گلادامير وتتميلم بهلا اللةلة عنللد    

يضلمر   لللل ل اللذي تتحقلق فيله ماايلة اللةلة ل     لللل النتيجة التي تهمنلا مملا ولبق الي نن اللنص ا دبلي       
مل  نولاليب معرفتنلا بالعلالم والنلاس وا نليااس        دائما معنى نو يقو  دائما نيئا، والو نوللوب  

مكتلوب يمكل     ص نن ي   گاداميريرى  ني نولوب في إظهار الحقيقة و الوجود. إجماال
، والذا ملا بلدا واللحا عنلد مناقشلته ظلاارة اللةلة ا جنبيلة          حصيلة لسليرورة تأويليلة   نن يكون
والفهلللم  .لناجملللة عنهلللا وقضلللايا الفهلللم ا تحيللل  بلللدوراا إللللى إلللرال إنلللكالية الترجملللة     التلللي

 لل  يكلون نليئا آخلر     والهد  م  ممارولة التأويل    التأوي . والترجمة يحي ن بدوراما إلى
إ لله فللي اللذه الحالللة حاجللة إ سللا ية ملحالللة ملل  خ للله يللتخلألص        وللوى البحللث علل  الحقيقللة.  

 .اإل سان م  إيرااان النفعي والمبانر

                                                 

23 –  Gadamer (Hans – George): L’Art de comprendre. OP Cit; P:61.                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تأويل احلياة الكتابية للذات االعتقادية عند ريكور

 فرحانالأمحد د. 

لاا   "تأويااا ك ا اا ك ك ية ل اا   اااتقكد كة"ةع ةّياا " " ااع     يااعني إ إ ااا ة كياا      اا ماا  إّن 
تيةعااع نااإ هااع ت   "اااا   ل صاا    تكتااً  ك  ؤم اا "اان ط ااو وااا ة ك ااتقكد   يياا    اا  ك ي اا  

كةيااةب ل    ااعكم  " ااه يأت  اا  ماان و كم ماعوةّياا  ك اباا ال ك  ا اا إ نااإ كةيااةعة  "اااا          
نإ ك ي  م. ول تك نإّن ك ة  ؤ  ك تي يايم م  صا  ته كإلط  طإ ا ا ة   ك ةركا عي  ي اك 

 ا  كتتاإ    اا    ك  ؤم ا    ل ا   ااتقكد   ك ِع كي  وييّع ك ّع  ا ك   ةي طا  ن م مي ا ك ا ا ك ك ية 
ن ك عااع كد كلصااا    اااتقكد  ا  ّن ك عااع ك "اااا   مااهااع ك ك ااتكد "اااا كة"ةعاا ة هااع ك م ااةع     

 كة"ةع ة  إ  صا ك عع كد كلخرى؟ 

 االعتقاد والقدرات األصلية للذات؟

ك تكد " ع  يي   "اا ك ة   ر ك    باإ   ي  كةتةاركع "ان ك يا  م        رم   ط ع تع ا 
وناا  ه كط  ااو  وهاا كط ن ك ااتكد "اان طرياه ك يااا ا ك ةبرية اا  وكإلط اا ط  : و"اااا ك   اام   ي    

وا ةط  ك ة  يخإ  تأويا تاك ك ع كط ن وإ" ةك َت اي   من خال  ك ة هي د ك ةإ َتايم شرط

   يط  د ك ة   ر  لن ك ة   ر  ا   إةق  إ" ةك ك ة اكا نإ ك ي  م. ويؤ ع  يي   "اا م   
 وي ط  ل ن مرحاة ن من ك   م   

ك ي ااا  "ااان  كلمااار يةطاقااان م قااا   ااا ك   ااام  و  اااااااا   ي مااا  هةاااا ك ةخ ااا ن  و ك اااةي  ن - 
ك اااتي ي اااين ت هقيااا د ن   ااا   ارقااا  رك: إت يااارتةو م  ااا ا "ك  اااالحّ  "      صاااالح   ك ةقخ ااا ن

 اا  ك ةق  ا ركد   وت اك ل   ل ن ط ع ك ةقخ  ن وك طقة ي  ك يا     اة عيه   ةاث "ن ك   زكنل

                                                 

 - ك  ا    ك  ي صرك ليا   كتةكع وك يا ا كإلط  ط    ا مي  كلن ط  ا  ك ع  طرك  ية ت. 
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ي ااة ع إ ااا م طااه كةحة اا      لاثااً  "اان  نفااا ت  اا ر  ك"ة اا ةًك "اااا هاا ط ن ك ةاارا   ك ااتي         
الح   ويةا     ا  م طاه ك  ا     . م ا " م طاه ك ي ا  " "ااا حاّع تية ار لا لر        :          كتإك ت

ل ن حّعي ك عوت  ئ   وك  ايق    لاا ي يان ةكئ اً  ك  ها         "اا حّع تية ر   يي   " ك ةاّرك
   وك ةاث "ن كت  ق  حةا أويالد  وك   ا ل   ا   ل ن ك ةمع  و ضّع تأويا ميّ ن  وك   ك

 . 1  ق لي عًك "ن مة  و   يعي  "     ن  تك كةت

 .ن او   ا ر ناإ ضا م كطة  ئ ا  إ اا ك يا  م ك اتي ط ااع            ي هاركمك طا تا ك ة  كةية ي ع -ع
يا اه  ايا  م   ك ة   ر نإ ط ع من ح    إم   ن طعر  ط تا ك ة  و    طي ن  م ا م ه  ن مةي  ض ن

  رك ك  ع وياااا  ل صاااا       طااااً  ة وكهااااع  ااااو  و ااااتك ييّ ااااه  ي مااااا ك راااان ك ااااتي ط اااااع ن ااااو 
  ا ر ناإ   ي  ك ةاإ ت ااع "ا  ا  ك اتكد ناإ ح  ا  ك ة  ا ر:  و طعار  طا تا ك ة         ؤ  وك ة  ك   ض "ّ 

ط ع من كإلح    إ ا ك ي  م ك تي ط اع ن و وا ةًك وه ئيّ ً   و إ إح    ة ظ  ري   ن اإ طا ع   
ك ياا  م ك ااتي ت  ااة  "ا ااو ةة ّ اا د ك راا  رك ك  ع وياا    ي كةطي اا    ك ااتي ي َطاا ي "اااا     

طةاا ئا مط اا  ك  و   اار مط اا  ك ل ي ااا ك خ اا م لااا  ااإ مةبان اا  وم فاا ح   و ياان ت اة اا      
ااّر  مان ك يا ةك     ةكتك لي      ك  ي ش ت  ي   من كةطةةا ه إ   ا . ي اةع"إ م قا   اتك كلمار       ك  أخ 

يااةث    ةك  أ  ناا  ك ةااإ تةاااّ   إ ااا ةإ كةي مااةاينم نااإ هااع ت   "اااا كإلهااعكا وك  ةاا ة ك         
ك خ ااا   ك خاااالقق وك  ةاااعع. ي ةذاااإ  وناااه  اااتك ك   رااا     ن طيااا ن هاااّركم مةاااع" ن وماااؤو  ن     

ا ك ح   ة هاّركم مارِةةين ل  ا ا ن نعاو. ييا ن ك ي ا       ا   خاعاً   ا  و          ومةخ ا ن ليا 
 اعيع من ك  ا ة.  

 ي  ّ   مان ك  اا ة     Proposition و إ  -إن م  تة اقيو ك تكد    م روع "  م  وم هع
نإ ك ي  م  ة ل ي ا  ن تكتً  ت   ن  صااًل "ااا طريعا  وا ة ا  ناإ ك يا  م ت اةرع ن  ا  هةاّ اً           

  ناإ ن ام تكت ا   وتعاار  تكت ا   لن ك ةأوياا  ماع  ييا     اا  ك ي ا ا  ك ةاإ تية ا  ل اا             اتكت  
ك ن  عا     كد  ط  طاً  اعياعًك مان ك  اا ة  و اإ ل ث لا  صا   ح ا ك اعياعك  ااتكد. ول ات           ك ت

                                                 
لااا    ييااا    طررّيااا  ك ةقأوياااا  ترا ااا   ياااي ع ك ذااا ط إ  ك  ر اااز ك ثقعااا نإ ك يرلاااإ  ك اااّعك  ك ة فااا م        - 1
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ماا    وك يالماا د  وكلنياا    وك  ؤّي اا د  و ااا ظاا ك ر      َ اا   ِيااِ عًك "اااا ك   اا ص  وك ر   
ر  وة ي ةرع     و لاثاً  "ان كليا س ك اتكتإ  تكتاو  لاا تةق اع هاع ك         ك ي  م ك  ع وس ك   ّ 

  ك ر تكت  .  ّ   اعيعك من ك  ا ة من تاك ك رك ع    نإ كشةركع تكتو ح ن يةاعقا   

ط "اً  مان     و   نإ طرر  ييا    "ان ك ر ا   ل صا و ط "اً  مان كةياةا كت        ك ة اك ييّ  
ك  "ااا  ارا  نعاعكن  ااتقكد كلط ط ا  وك  را اّ           ةر ل لش  م  لا ي ط ي  لاعًة مان ت ا   ك ة

و" ا   نععكن ك تكد  إ ط ع من  ط كع ك يا   وطازع ك زم ط ا  ك  ؤ قاع "ا  ا  ناإ كإلااركمكد       
 ة  ااازك "ااان  ي طااا ع مااان   ك  يان ااا  لاااعو    لعاااّ ك كطي اا   ك ااا  وتااارتةو  اااته ك .ك ة  اا ري  

ك. وة  ا معاا ا ك اا ق  ك   ةاا ا  اعااركم  رياا . ني ااا ظاا ك ر ك ياا  م  مااع  يياا    تعاا كإلح  اا  ك ر
   ويةةااع ِياا لم ك  ذاازى مااع ك ةأويااا ك ااتي ياات"ن لماار ك اا   إةكد   ااات عية اايقا ن اام اعياا

ك تكتإ ي ّة  يي    ن يي  ض ك تكد  ك ةإ ت ةع من ن م  وي ير كية  ةًك إ  و. ونإ  تك ك   م
 يان   "اا     ك ي  م    ك اتي    لع تو كك ةإ تّع"إ  طق   ت ةعو. إّن ك   Ego   ل لط  ك  

 .2(Soiييطإ ك تكد مي ا  ن تي ن تكت  )

كتإ   ي اا واا ة كإلط ا ن ناإ ك يا  م مان مي طا  تات ر  ناإ نا ا              م ييع  اةأي   ك ت
ن كط ااا   ت اااك كةط ااا ن ك اااتي   قااا  طاااؤمن لاااو  عااارون مفااار  ااا "إ و إ كةك     ييااا    نةياااع 

وهاااع ك  قعاااع ك بااات ي ليااا تتك كة ت ااا ع   و اااتكد خ  عااا   ا ي اااا ومةع"ااا   اّعة ااا  تاااار   
عاع ك ة  ا ي وك   اعاري وك ة ي ياإ      ويع وم  كيةةةي م ليع ت ك مان ك   م     وط ة و ونر

ك تةطر   م  ن م مي ا ك تقكد كإلط  طّ   ليعا ك عع ك "اا ن م كإلط  ن  تكتو  ن  حن  ته 
   "اا ك  يا. كل م  ك يث ر من كليئا  كلطط   ا   ح   مي ا ك تكد وهع ت 

كططاااه  يياا   ماان ن   م     ا اا    ياار  ك ع ئ اا  "اااا ك  صاا  وك ع ااعّي  وكةخةاازك    
ك     ي    بع ط  و  تار تأث ر طررّي  تأويا مي ا ك  قر ه ع ك ي   "ن ك  ي ا ك خ اإ  
 يااا ماا  يةااعو ظاا  رًك ماان  ماا  ه نااإ " اار ضاا ق "اااا  ط يااو لااارع "    اا  ضااروس ةكم اا     

. ن طةعااع ك     م     ا اا  ك ةااإ هاا ةد   ياار   رم   ط عاا  اا   نااإ هااان ك و طر اا  شاا      ط ت

                                                 
 .148ل    يي    طررّي  ك ةقأويا  مراع يةه ت ره  ص   - 2
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ك اااا طااا ع مااان ك  ث   ااا  وك ة ّحاااع ك اااتقكتإ  و صاااةار "ااا ازك   ناااإ طرااار  ييااا    "ااااا حااااق  
ميفالد ك  ي ا. و تك م  ة"   يي   ك ا كيةخالص ما  ا ك  ا ا   ك ةق يرّيا   و ما  ي اّ ا      

 ب ااا ة ك اااتي تع  اااو ك اااتقكد    ااام تكت ااا  "ةااار وك ةاااإ ت  اااع ك   médiation réflexiveع 
ك ااتي يع ااع لااو "اا  م كةشاا  كد  ك ة اا   مي ااا تبرلة اا   وت ااك لاا   رو  "ةاار ت ّيااو ك ذ اار  

 اا ص  لّن كلياا س ك ااتكتإ نااإ طرااره  اا    لااعًك شاا ئً  ميطااا ل صاا و حعيااً        وك   ماا  وك ر

كد "   ا   ارخر( "ةار     ات ك ت   ً   و ي قو يافر ل صا و كلناه ك اتي تط ا  إ  او ك ة  تكتّ ا  )       
.  اااتك مب  ة ااا  ك  ة كصاااا ناااإ ناااِك إشااا  كد ك يااا  م  وتأوياااا  مااا  ه و"الم تاااو وط  صاااو 

 تقكد ةتةيّر  "ااا تكت ا    إّن كا ك تكتإ لع  ك ةأّما ك تكتإ "أويك  ب  ة ك تي يع ا "اا ك ة
. 3 يةارى" ع ن د كنإ تك رت   ومةخ ا   من ِهةا ك ث  لا "ن طريه ك يالم د ك   ة"  مة شرك

 ة كلو ت ط ن ك يعاإ.  ك  رم   ط عإ عع  صة  ك  ة ا إ ا ن م ك تكد وك ي  م ك ت  م 

 عع ظاق  يي   حري ً  "اا إ" ةك تأي   مي ا ك  اا ة كإلط ا طإ ناإ ك يا  م لاعمًك مان       

كنةركض ن  م    اإ   رم   ط عإ ي  ع  ّن " ك   م ي ااع   ا  م اةعً "  ول اتك ناإّن ك ةقأيا         
 يا  م ك ة   ا اإ   مي ا إ" ةك تأوياا ك اتقكد  ا ي اا ك اتي يبِ اع وا ة ا  م اةعً  ناإ ك         يأخت

  يخإ.  عااع  صااة  "كلياا س" نااإ  وك    يااإ وك ةاا ي إوكإلاة اا "إ وك    ااإ وك ثعاا نإ وك ااع 
 كد "اا  "      وح  ت  .ك  رم   ط ع    ريي   ل ث ل  "إش  ة" ك تك  ا    ك ي اّ   

 ُياااري   ب ااا ع ك عاااع كد كإلط ااا ط    ح اااث يعااا     ك طااا لع ك ة  كإلشااا  ة ي ثناااا م  ااا ا 
ااا    ي ااا ك عااع ك كإلط اا ط     يياا    " إن كإلشاا  ة  اا  ط ااو كة"ةعاا ة ك  اارتةو ل   اا ذ  ك ا م  

"   اا  "اااا  ن ااااااا  ل ث لاا  "ضاا  ط  تفاا ن هااع ك ك ااتكد . إطقااو 4ُع َ طنااإ َ ِهااِعُ "  اا    طاا  َ "ةعاا ك ة
  ليان تأ  ع مان  ااق ضا  ط  مرتةطا       ته ك ف  ط   إ خ   . 5تعوا نإ  ان ك ررو "

                                                 
3
- P. RICŒUR, Réflexion faite: autobiographie intellectuelle, Paris, Esprit, 1995, 

p.30. 
4
- P. RICŒUR, Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard (folio essais), 

2004, p. 152.  
5
- P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil (Coll. Points Essais), 
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( ي ع ااو ك ةأياا   مّ اا  يبياااو    مة شاارك لاا  ي ا ط  ك ااعيي  تإ  إطااو ك"ةعاا ة )    
  قً   و ي و      هاا هاّ ك مان  اا  يةا . و يفاً  ك ا اي ك اتي ييّ  او ل ا  ك  نفاا  ا              

ً  كإلثةا د ك ةاإ تؤِيا  تي ي  ا     حر ا  .  إطو  يفً  كل ثر خ  صاّ    اةية ار "ان    6"ك ثع "
ك ي   ط  "      اتكد. يةيّ ن كإلش  ة ناإ ك   را   ك   ةا ا  اي ا طا  ك  باروا:  ي      

كتإ. إطاو ُييّ ار ك يالها  ك ةاإ ت  ااع       ا ط  ك تي نعاع  ااق هاع ك "ااا ك ةأيا   ك ات      ك ي
ك ةأوياا ناإ   ويعةاا مي طا    ك ةاأم اَلد ك   ة ن زيع ا     ل ن ك ة يقر وك اعس نإ طرر مؤ ن  

(. إطااااو ل  فااااةو     اااا   ا عاااا ن ك ةااااإ ماااان خال  اااا  ي ياااان ك"ةةاااا       ميرناااا  ك ااااتكد ) 
  رم  ط عاااا  ك ااااتكد لااااعياًل نااااإ ن اااام ك ااااتقكد  ااااتكت   "اااان ك ةفااااخقم كإلية ااااة    اإ     

. و يفاً  طباع ناإ اازم     7و اي ا ط  " ع ةيي  د وكإلتة  ك   ا ن " اع ط ة او و تة "ا    
(  )وك  ا  ةك  (كلا  لا ن كإلشا  ة)   م او   ي كة"ةعا ة  ُمِ اّ ت   اعر   

(  و تاار ماا  ي ياان  ك اتي ي ياان ا ي  ا  تااار صاا ذ  ك  اة اا وك ِ ااعين )   
  ماان ك  عاا ن ك ي اااإ  ن طااع" ه لطريعاا   خاارى ك  عاا ن كلخالهااإ ك ااتي ي ااة "ن ط "ااً      

( ة ااِرن  )"   اا  ُمااااااا وك  ياار   "اان حااِه  اااف  ط  تياا ن ماان خال  اا  ك ااتكد       
إن ك  ؤك  ك تي يب ن " و يؤك  كإلشا  ة  ا    لاعًك "ما     ا ن ؟"       .8(وُمي ِلعك )

 و ين يؤك  "منل    ن ؟"

 ااتك ماا  يريااع كيةخالصااو     !  طاا  إط اا ن  ااحق اااري   ي ااإ هاا ة  "اااا إثةاا د وااا ةي        
 و هع كد ك تقكد نإ مععم   ة ع ك ة حاث        ا كإلط  ن ك ع ة  يي   من خال  تيري و 

" ااا  إ ك خااا و ك  ااا ةي ل م ضااا ع كإلط ااا ن ك عااا ة  كإليطااا  إ ك  ااا ع  .ت رو اااعو  " ي ثاااا  
   اعى     طا   هاع    اةقر ك ةا ةي  اي ا ن.  عاع ك تفا ر م ضا "       ك  يرّي  "اا "يا  مر ار ك ة  

  ؤ    كإل كةي ا  ا  نإ ت    إ وك ةإ كيةطي ة   خال  ي  كد ك ةيام وك ة م ر  ل طةإ

                                                                                                                                

1990, p. 351. 

6
- P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, op.cit., p.34. 

7
-Ibid.,p. 33. 

8
-Ibid.,p.35. 
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وك اااالإ كةي  وتر ااار ن اااو ل صااا     هاااع ك كإلط ااا ن ك   اااروع ك اااتي ي كااااو شاااروط كخةةااا  ه   
(    اااا  ي كاااااو حااااعوةه ك المةباااا و ك:  اااا  طةع       émotion   ياااا ةك  وك ةية اااار كةط ياااا  إ )  

  9"      ارخر ااااا  ك تكد ار    نإ  ة لإ       ط   هع وك الو"إ  وك ا  ك. و" ةد م ض " 
(  "  هااع   ن َ َتَيا،اام  َ ِهااِعُ  َ نل  modalitésي ياان  ن ت عاار  كططالهاا  ماان   لااع     اا د )   وك ةااإ

َ َتَ اار    َ ِهااِع   نل َ حلِيااِإ  َ ِهااِعُ   ن َ َتا  ااَا تةياا   نياا  إ ك خ صاا . وتااار  ااته ك عااع كد      

ك ماان  كل لااع ي ي  ااإ كيااةي ةك إياا  م تإ ك  ة ك  اا  نااإ نا اا   ك اقذاا  وك   ةر اا  "اااا ه "ااع          
وحااعكد ثااالل  ك يا اا   وك ب ااا   وك اا  :   اا  ي ياان كيااةي ةك إياا  م تإ ك  ة ك  اا  نااإ         
نا    ك  يا ك ع ئ   "اا كةية  ة إ ا ك ا كنز وكلية ع نإ ط  ت   إ اا ك يا  م : و يفاً  ناإ     
ص  ت  ت ّ  ي  اع   ل ةية  ة إ ا هّ ت   ك ة  ئ   ناإ ك ا ا ك ك   م ا   وكلةع  وك ةا  ي       

(. moraleةااأ ي   وك ةااأّمالد نااإ ك اازمن  و خ اارًك طرركتااإ نااإ نا اا    خااالق ك  كااان )         وك 
  و اته    كإلط ا ن ك عا ة   يبن  ن  ه   لأطو حا   نا ا    خاالق ك  كاان كطةر ار م ضا "       

م  اا ا تا  ااا ك   "ااا ك  ة ااِر  ك ةةياا   مااؤخرًك. و ااتك نعااو  لن  ك اع عاا   اام تةةاا ن  ااإ إةق 
 ر  إ إةق مؤخقرًك " اع حاعوة ك ة   اا لا ن ك   اة ى      (  م يرimputation   ا يا )كلخاله 

  ه لا   تاّ ا ك ةةي  كلخالهّ ا  ول    ك عع   م   م ض ع   رةي وك   ة ى كإلت عإ ]..[.ك  
حِ زًك  ر ا   ت   اا اعياع ةكخااإ لا ن كإلت عا  كلي يا   ك  اععا   ة  اإ ك ا ا ك ك  ية اا              

 د يااة عكن   ك يانااإ  ولاا ن كلخاله ااع ك"ااع   ول  ة اا  نااإ كولاا ن  خااالق ك  كااان ك  ازماا  ل
ك ةإ ت رض كة ةزكا لأخالق ك  كان وآن هو ك  اي عك ناإ ك اعا   ك ي ا ا  ك  ة  ازك   اعاا       

نّن ك ةطة ن  وحعا ك يعك   ك  ؤي  ت    وحعا ك ةأ ي  )"ةر  طا ك ه ك ة ث ع ا   وك ة  ا ري      
 ي   نإ م كا   " ك م مةي  ض   الهة ا ة وك ثع نا     وك  رةي (: و خ رك  حعا كلحي ا ك   

  .10"  ا   ةك وك ي    

                                                 
9

P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil (Coll. Points Essais), 

1990.
 

10 -P. RICŒUR, « Promenade au fil d’un chemin », in, F. Turoldo, verità del 

Metodo. Indagini su Paul Ricœur, padoue, Il poligrafo, 2000, pp.15-16.                     
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مان  ة لاو     ك ة اع  ك ع كيا د ناإ   ك ابا ال ك  ا ا إ  كيةث    آ   د ليع ااااا يت ن  يي  
 كد يةعاّ ا مان خاال  واا ة ك اتقكد     تاةاع  ا "ااا  ّن ط او واا ة ك ا       "   ا   ارخر  اااااا  ك تكد 

ه اع ك ي ا  "ان     نإ ك ا  ك اتقكدنإ ت ك كل"    ك   بزك  ًة مؤووكص ً  و"      رخر  
 ماا ا  اااق  كتخاارإ ااا وضااع ااااااا ت رية اا  ك  ال ماا  وك  ةفاا    نااإ  ني   اا  وط اا ط ت   ك ي اّ اا     

ك ةأويالد ك   ي  : ح ث يع   نإ ط  ي  ك ع كي  ك ي شارك وكلخ ارك مان مب اا ك ع كيا د      

ما  يااإ "  ل ا   ا ن "ااا ك   ا ا   ل صا و ن ا ا نً             ارخر  "    ااااا  ك تكدك ة ع نإ  ة لو  
م اع  كلمار   ا  َت ارد  هاع       كتخار  إن   ن  تك    ن يع   يع ي وة يعع  ن ي ِرا لأطقو ة 

 ن  ت ااّرس نااإ وا ااو  و يعااع   اا  كتخاار لااعو ه  ن ية ااّرس نااإ وا ااإ:  ا  اا   اااعكةي        
اااااا    مياِ ن إ اا حاّع لي اع  اتكتإ      ك اتين ة  مااك "ا  م  ي ت ثقاا  ناإ حا ن ِةيل اإ طاا  م  ا         

كيةي ا م كتخار "ااا    :  ا  ا  ميا ن نا  أ.  ما ا     اااااا   ك  ك ااإ  ك  ك ذ ئان  ااااا  "    :  ا  ا  ك   
11  ية هق  ك خط ع ك  ا  إ "ك ِع كي  وك ع  

. 

هاع يأخات    كتخار إ اا  ن   "      ارخر  اااااك تكد  عع كطة ا  يي   نإ  ة ع ك   خ خ   
"مع رط " ط تب  "ن كت   د ك اب ا   ك  ا     ك ةإ تفع كإلي  ن خا  ال  ناه    "ّعكةةةد 

    تكتو ك تي يةخت مي ا ك  ق  ع "اا مي ا  ني  إ. كتخرت ي ر  .  ين  تك 

  "ااا مي اا   ك   ةا " ناإ ن ام ي ا ل ع ك اتكد ك عك ا      اااااا   كتإ "ان "وظ  ا   يي   كإلش  ة ك ات 
 ايعاا ك اتي نعاع  اا      ك  رم  ا ط عإ  م  و إ تي ة تي ن م ة ن زيع  ك ي ار  وا ة   نإ ك ي 

ثع  ويع     نإ إمي ط   ك ةأي   ك اتكتإ  وصا   ك ااعيث "ان ""عالط ا   مزيا  م ي ا "  ناإ         
 ظا ك ة     ل ن ك   ث س وك ا ت س.

                                                                                                                                

  نإ ك  ع    ك ة  إ ا م ت ره 
D, JERVOLINO,  »La question de l’unité de l’œuvre de Ricœur à la lumière de ses 

derniers développements «, in Ricoeur- Herméneutique et traduction, Paris, Ellipses, 
2007, p.92. 

11  - P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, op.cit., 409. 
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م ات  ة ل تاو    اااااا    ويرى ن ي ا ك ة حاث ك  ةخ نا  ناإ نا ا    ييا    ّن " نيار  ييا       
يياّع تاأّماًل "  عاً     ااااا ك رك تو ك ةاا اّ   ك  ةأخنرك "ن ك ت  ك  قر إ ا ت ي  ة كي كلو ا "ن  مزي

 .12نإ م ةب د ك  ةخّ ا كإلط  طإ "

 ي ين تاخ     ّم  ني    يي   ن    يةياقه ل   ةخّ ا نإ ثالل طعو  ي يّ   

ك  اا  ك" ماان   عيااع  ا ةخّ ااا ماان خااال  "تارياار    ِ" ااا  يياا   "اااا ماا   مي ااا ا     -1

إ ك ااتي يي ااا "اااا تثة اار م  اا ا ك  اا  ك كإلة ك ّ اا  وك ت  ّ اا    اا      ااّ   ك  اا ي   اك ة
 .13ذ لّ   ك ةإ ت ةذا "اا ك  ي ا وك ا  ك ك ة يط عّ   وكلةك  

  ك ة ت ةاااك نعااو   ّن ك  اا ن"اا ذاا    ي اا  " ااا  يياا   "اااا  لااو ك  ةخّ ااا ل  ا   –2
 إح    "اا "  م ك   ي  د.مي ا و ين  يفً  ك عع ك "اا كمةالك 

حرّياا   " ااا  يياا   "اااا  لااو ك  ةخّ ااا ل   يااا كإلط اا طإ ماان خااال  ك ةة قاار نااإ        – 3
مزي نإ ك     ي  ك ي اّ    ا ياا كإلط ا طإ  ا   ث ط ياً      ك خ    ل ص    خ    ك اري   لّن ك ر

 لا    "  ر ا  رّي يعِ ا ك  يا وي ٍ ره م   مً  نإ ك ي  م.

" ااع كيااةث   ه م ةباا د ك  ةخّ ااا كإلط اا طإ  ه ااع ن اام ك  ي ااا ك ااتي       عااع ظاااق  يياا   
 ا  ااا د ك يةااارى لاااو كإلط ااا ن ك  اااح ك عااا ة  "ااااا ك ة اااّر  ناااإ ك يااا  م  ماةزماااً  ل  ة    ي ااااع

  1 نيااا       ياااار  ناااإ  ة لاااو    ل  يةااا  ك ك ة ا  ّ ااا  ك ة   ااا    صااا     م    ا ااا    يااار  وخ 

14   م    ا اا "ك ي  اار ك ا اا ي  ا ً ي  ااخ  ااا يؤّياا  تي "ك ة
إّن هااع ك ك    م    ا اا  "اااا   .

 ع لااأّن  ك ر  اا  م ياا ع ة  يياا   إ ااا كةهة اا     ة  يياا د ك خ    اا " نااإ وصاا  ك راا    كيااةث    "ك
   نإ لا  ك "  م ك   ين.ك خ        "طةً  نإ ك ة ي ر ك   طعإ لا    ماي  إط  ط 

                                                 
12-M.FOESSEL, »  Paul Ricœur ou les puissances de l’imaginaire «, in Ricœur 

(Textes choisis), Paris, (Points Essais  ( , 2007, p. 8. 

13-P. RICŒUR,  Du texte à l'action, Paris, Colle Esprit/ Seuil, 1986, pp. 213- 236. 

14  - E.HUSSERL, Idée directrices pour une phénoménologie, § 70, traduit par Paul 

Ricœur, Gallimard, 1950, p. 227. 
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    ياار  ماان خااال      م    ا اا وإتك  اا ن  يياا   هااع تخاقاا  ماان ك  ز"اا  ك ةرط ااعك ّ   
م    ا ا   تةا  ناإ تباتير     طي م ك   رم  ط عإ  ا   د ك بت ّي  ك ةإ  ارك   "ةر ك ةيعيالك ة

ك يا  م   اااااا  نإ ااااا كد نإ ك ي  م ي رًك "اا  عى ك  ع    ك  ا ةّي     عار  ك  ا ة وا ة ك ت
ك ياا  م ك ة   اا اإ  كد نااإتوااا ة ك اا ك ياا  م " ااع  يياا    اام يياان إةقاااااااا نااإ اااااااا  نااإّن ك  ااا ة

 ياااإ ك اااتي تباااع ط  ااا   ماعااا ك ن اااو م ااات    إ وكإلاة ااا "إ وك ةااا  يخإ وك  عااا نوك    اااإ وك ث

 وةةت  .

ك ي  م " ع  يي   ي ينان ك  قاي   كإلط ا طإ مان إظ ا  " ما  ت اة عنو        ااااا  نإااااا  إّن ك  ا ة
       ي  أ مي ا ك ا  ك15 م"ك ا  ك  ]   [ يي   كتب ه ك      ك ةإ ت ِاو ح  ت   طا  ك ي 

مزّياااا  كليااااط  ّي     ك ااااتي يبااااع تية ااااره ك ي اااااإ نااااإ ك ر   نااااإ ك  ااااي   ك ة  ياااان "ااااعاماااان 
كة"ةاارك  ل   شااة   و"اااا  كد "اااا   ل صاا    ك ةية اار كلمثااا "اان هااع ك  ك اات   16وك ع  ااّ  

ك عاع ك  طا  ك   يان. و اته   كد  يفً  "اا إش  ة تكت   "اا م  ت ياو  ةب و  ك  كهع هع ك ك ت

اعاه ك  يااإ  ا  يان مان خاال  ك ب  ا        "اا ك ةب و   إ ك ار ا  ك ة يقريا  ك  زقك"ا  إ اا ك ة    
"  م كل"   : وتع ا ك ار   ك ة يقريا   ااتكد "ااا ك ةأوياا وك ة  ا ر       ك  اا ّ    ااّري  "ةر

ا   ناإ ك ياا  م:  ااته ك عاع ك "اااا ك ةأوياا    ك ةااإ تةبّ اع ل اا وك   ام  ا ياا ط د ك ثع ن ا  وك رمزياا  
ب و  وكإلمي ن ل    إ تبرل  ك  ير كإلط  طإ نإ ك يا  م  و ل ا   اإ    وك ة   ر وك   م ت  ع ك ة

 ك   ة . ااااا  وظ   

 الذات يف ضوء احلياة الكتابية لالعتقاد:

إ ك ااتي يبااع تية ااره ي   كإلط اا طنااإ ك  اا "ااعا ك ة  ياانماان  إتك  اا ن مي ااا ك ا اا ك ي  ااأ

                                                 
15

- P. RICŒUR, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité. T1 l'homme 

faillible et T2 La symbolique du mal, Paris, Aubier, 1960, p.107. 

16
- P. RICŒUR, Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité. T1 l'homme 

faillible et T2 La symbolique du mal, op.cit., p. 160-161-162. 
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  ك ية ل ا       ل ا  ن  ا  ك رمزيا  ك عي  ا  وك ع  ا     17  ا  ك ي اإ نإ ك رمزي  كلياط  ي  وك ع  
تايام مع  لة ا   ا  كضا ع    "   طبع ت  تز يع   ل عة ك ةياع ك ث   ا اإ ناإ نيار  ييا         نإط

ث    ا ا  ك ةاإ تةعااع         ةا    ييا   كل   ا  ك    "   ا   ارخر  ااااا  ك تكدك  طروه  نإ  ة ع  
   ا ا  وِ"اقا  ت اك    إ مرتةا  ك  ع  ا  ك ث   رة ك ع  ا ظ  رك ك  رة ك ع  اإ: ح اث يةعااع ك  ا    

ك  ععياا   ك  ي اا ن  تااار لعك اا  ك ة  اا ر   رةي  نااإ ك ية لاا د تي اان نااإ  و  ياا  ك ة  اا  ك  اا  

 ي إ ك  ي صر.ك ع

 مااا  مااان ا ااا   خااارى  ناااإن ك  ااارة ياراااا ل اااته ك  رتةااا   ر ااا ن   ضاااي   كإلط ااا ن          
( مان   ا ن   le soi croyant)و  ا ةه  و ة  يخو    ا  تةأّيا  تي ي ّ اً  ك اتكد ك  ؤم ا  ؟      

 communautéمن ح ث  ط  مؤمن؟ من طيا ن طاان مان ح اث  ط ا  ا  "ا  مان ك  اؤم  ن؟ )        

de croyants       إط    يئا  من ل ن كليئا  ك ةإ تةأّما ا  ك ث    ا ا  كلي يا   خاال  لاث ا  ناإ .)
ت  م طاه  ت ي و وضي   ك    ا   لةة لع مع وضي   كإلط  ن. وك ةاإ تي اا "ااا ت ا  ع وصا       

ك ة  اا  ك  اارةي  كتطاا  ك اات ر  و ااإ تا ا اا  إ ااا  ط  ااو كإلي اا ن نااإ ك  اا  ق خاا ص  ال"ةعاا ة 
اااااا  ك  ونإ إط    ته ك ة     ة ر ح ن يةم ك ي   "    لو  مروت ك ل حةركا  ك ي  ع   ايعا

ك  ا اا   . ولاا   رر  يفاا  إ ااا  ذاا اقنياار اعيااع   ت ااة  نااإ ك    ياا  إ ااا تأياا     ااااااايعااا ل  اا  ك 
تكت    طبع ك ث    ا   وك  ا         ميً   ي ااعكن ناإ "الها  ك  كحاع لا تخر: ومان        رةي  ك 

كد ك  ؤم ااا  ناااإ ضااا م ك ا ااا ك ك خااا ص ط كااااو نيااارك  ييااا   "ااان ]ك ااات اااتك ك   رااا   ك باااع 
نإ مي اا كة"ةعا ة م اأ       رر ك  ا  إاق م أ   كإلي  ن لعون تي  ه ك     ين تر18ك ية ل  ["
    ل مة   .ث    ا 

ؤك  ة ك ااتكتإ ل صاا و ط ااو كة"ةعاا ة ك ة يااري ي اااع  "اان ك  اا ن ااا كة"ةعاا ة  و كةشاا    
   وا ةط  نإ ك ي  م؟ ا "ن طعكم كتخر ن    "ةر ت  يخ كإلشي  إ ك  ا  إ  

                                                 
17  - Ibid., p.160-161-162. 

18
- H.J, GÖRTZ, « La narration comme action fondamentale et l'idée d'identité 

narrative»,  dans J .GREISCH, éd., Paul Ricœur, L'herméneutique à l'école de la 

phénoménologie, (Coll. Philosophie 16), Paris, Beauchesne, 1995, pp. 103-107. 
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 ا ؤ    اا  "ةعااع  طاإ  ِهاِع  "ااا كةيااةب ل       ي ا   اتك ك  اؤك  "ان صاا ذ   خارى  اة     ي
   عكم كتخر؟ 

ك تي ي  او كتخر     ية ال    م مي طا   اتك كتخار ناإ      ك  "ع ن تاا ايةخت  يي   م
ي ااةازا ك فاا  ط  "اااا  ّن   اا  ك عااع ك "اااا ماا   ك يا اا       إّن ك  "ااعماا   ك يا اا  وك  ناا م ل اا     

(parole    و ك عااع ك "اااا هطااع ك يا اا  ) !    كل ثاار  ت ةاارض كتخاار لن  ااته ك عااع ك ك  ة ِ اازك

 se maintenir "   ا  اااااا   "ااا ك اتكد   ناإ ك ا ا    هاع تإ   "  م   ل ص و شا  عًك "ااا ماعى   

soi-même        م ا ك َةاّ ةد ك خ  ا   وك عكخا    ااتقكد مان خاال  ك  نا م ل   "اع: إن ك  "اع 
(promesse  يب ن  يف  "اا  تك ك  ؤك  إطو يبيا من كتخر ك    ع وك ف من ة ةزكما تإ )

و يان ت ة اإ    تف   من خ  ال ك   ي  ك تكت   ة ك ذ ري  ك خ ص . إطو ي  ر ض  رًك  يف  لّن
 إ ا تي ي    كلطط   اإ. 

و  اا   ت اا ع ك ذ رّياا  "اااا تكت اا  نعااو نااإ ك ةباا  ع ك   ضاا   ك ةااإ  ااإ   اااق ك ةباا  ع        
. و اااتك ماا  يااا حإ  19ك  اااة   و ااتك مااا  يبةاار "ااااا ك ااةَياقم "ااان "إشاا  ة  اا  لتكتاااو مبااروا"       

يخةاا     ك   اا  اااااا   اتك كإلشا  ة   كتخار. تإ مان  لا   حعك ك ي  ع  إلش  ة ك تكد و ا  ا كت
ك ااتي   ك ياازا  اااااااكإلشاا  ة    ك ة اا  م ااااااا إلشاا  ة نااإ ك ةااعم  "اان ليااه ك ة اا ل  د ك  اا  ي    

60  نعاارك ك  ااا ة وك اازمننااإ  صاا د ك فاا  ري ااةازا ك ةاا ااا ك   ااعاري  ااا 
  ك ااتي  اا   20

 كين إ ااا هع تااو "اااا ك  ااا ة صاا د ة يعاا   شاا ئ    و ياان ي ا اار  نعااو  نااإ إ ااا ع ك ااعك 
(   إطقااو  نااإ طراار  يياا    " طااعكم  اياا ح اِ ااعك  مااع وماان  اااا          propreكل ثاار خ  صاا   ) 

 .21كتخرين  نإ ك  ؤي  د ك ي ة  "

كد    اا  تيّرن اا   رم   ط عاا  ك  ا اا ّ    اااتة ي ااةةيع  يياا   وااا ة "الهاا  اع ّ اا  لاا ن ك 

                                                 
19

- P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, op.cit., p. 368. 

20
- M. HEIDEGGER, Etre et Temps, Tr. Vezin, Paris, Gallimard, 1983, pp.353-

360. 

21
- P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, op.cit., p. 405. 
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عيع "ااااا ك ة   اااز لااا ن  كد   تااام حرصاااو ك  ااا  رم   ط عااا  ك عي  ااا   اااات "ا  ااا  حةاااا كتن  وك 
 . 22ك اب ال ك  ا  إ وكإلي  ن ك عي إ

 عع ح و   يي    ن يراق كيم ك اقو ت ئة  نإ  ا كيةع  مكتو ك  ا  ّ   "ن مي ا ك اتقكد  
نإ ك  ا    ك  ي صرك  م ا خ  م   ة" ك "م د كإلط  ن"   لاا  ا ن يةا شاا حةاا  ك ّ اؤك       

.  تاام  ّن ط  صااو ك  ا اا    تراااق شااةو      نااإ  ااا  ة ل تااو ك  ا اا     ة ك ّ ااؤك  "اان ك اقااو   باارّ  

عاو  لّن  ييا     ن  . و اتك  ث    ا   لعع  م  ط  صو ك عي    ح   كإلي  ن ترااق شاةو نا ا     
 كد  م ا كيةي  مكد تع نإ مي ا وا ة   نإ ك ي  م.يا و   ن يفع   ي  ك ت

  ما  يارك م ك ا   ك اعي إ     ي ةرض  يي   ح     تك كة"ةع ة نإ طعكم كتخر من خال
ماان خةااركد ك  ااي ع ويخةاازن ماان  ذاا د ت اا إ ك راا  ركد ك  ا ةّياا  نااإ ك ا اا ك كإلط اا ط       

 لأي  م ةك ق  "اا كية رك ية      كم   "ر ا.  

ي ةاااك ك اا ق  ك ااعي إ  نااإ طراار  يياا    خ  صااّ   ت  اازه "اان لاا هإ ك  ق اا ص كلةل اا      
ك ة   ر وك   ام   نإ  ط     اع ك"ع ك    ب    كلخرى      نإ ك ة  م كلةلإ ك تي ي ةب ن
  وك ع   .  تك ك ة كصاا ك اتي يعا ا "ااا     لا تي ن ك خ  ص   نإ ط و ك ة كصا ل ن ك  

. وة ييا ن  اتك كة"ةعا ة م ي اً      23خط ط  ك  عكم  كةيةب ل  لع  خط طا  ك  اؤك   ك با كع   
كد يةب و   اا إمي ط ا     "  ق ك ت ّن ثّ   طعكم يأتإ من إتك كهة ي   نإ ك اب ال ك  ا  إ  إةق

 اليةعة  وكإلثة د ل  اب  ك يعا  . و اتك ك  اعكم ة طباع ا كلاً   او ناإ ك ا   ك  ا ا إ  لن         
كلا لاا  ك ةااإ تخااة  ل اا  ك  ق اا ص ك  ا اا     ااإ ماان هة ااا  ا لاا  "اااا  ياائا  كية ااي           

ا إ"ا ةك تأوياا   كد إ ا عي  ا  ت ااو طاعكم "  عاً  ياع"  ك ات      تةاث "ان حااق : ل   ا  ك   ا ص ك     
 اا ن ك ةية ااركد ك  يطاا ك نااإ كيةافاا    ا ااّم ك  ااا ةي كإلط اا طإ ل اايا   ثاار  صاا    ماان كإلي 

ي  ا  طاعكم  ااتكد  ة اةب ن إ اا ك يا  م ك بعياع ك اتي         ت او ك    ص ك ع ك ية لإ ك ةق  يخإ.

                                                 
22

- Ibid., p.36. 

23  - P. RICŒUR, Amour et Justice, Paris, Point, 2008, pp.45-46-47. 
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ة  ت اا  ةو لاا  :  ياان ت اا  ةو لاا    ك ااتي ي ياان ك  ااعكم  اا  صاا د كتخاار  .24تة ااطو  م م اا 
 ااا  لاااا   ي اااا طااا تا "ااان ك ة ااايقا   ااا ص ك عي ا ك اقاااو   اااخ  ي ااا  ق ك   اااإ  ن يةبااااتي

باا  ع كإلط اا ط   نااإ خط لاا د مةيااعةك     ك ةاا  يخإ  ا  اا ص ك عي  اا  ل صاا    تية اارًك "اان ك ة     
 برل  وك اقذ  ميً   ا ا ة كإلط  طإ.. ي  أ كة"ةع ة  إتن  "ن ك ة25كلص كد

  " اع كةخاةال     يي    ضرو ك ك  ه و ة ض   كةخةال  ل ن ط طإ كإلا ل   يرى 

عكم. ن    يا    م  ط يناو وط ا تو طاان  اتوكد  ناإ ك  ا ا     ا  ناإ        ل ن ك   يا وك  
    اا   ا   ام يياان مان توكت ا  طااان  لاا  ا  ل    ااة        ك ِياام  ك ري ضا  د: ل   ا  ك  اعكم  اا  تاعاإ    

يا   وي ةعاا    عّعك    ياأتإ مان  االا مب ا ع ناإ ك ية لا د       26 ا ؤمن ك    ةي  و ك    اإ
"ةر تع   ع م اع ك "    "ةر  ص كد مةياِعةك م ااع ك لاعو    "ان ك ة اّ ع ك ةاعئإ  اية لا د        

 .27ح ث ة ت ةعع لعو    ت ا و ص    ك يالا

     ك  ع  من ت ض   كةخةال  ل ن ك يعا ك  ا  إ وكإلي  ن ك ية لإ  " ع  يي   
مان ت اك  اإ ك  ها   " اع ت ا م كإلي ا ن.  اتك            لا ك ذ ي     ك عن ع "ن طز"  إي  ط   ةي  

ك تي ي  ز ل ن ك ع  ع ك ية لإ نإ هان ما  ي يان ة" تاو      ك اقو      ت ك ت  م يبع مي  ه نإ
ل ي ااا وكيااع ك خطاا ع ك ةاا يط عإ ولاا هإ  شااي   ك خطاا ع ك خ صاا  لأا اا س  ةل اا   خاارى.       

  ااا  يااا   طط ع    ا وظك خطااا ع ك ةااا يط عإ  ناااإ طرااار  ييااا     ااا   ا  اااً   ةل ااا  شااايرّي  لااا     
ن ك  يا طإ    ومةع"  تع  خا   ا كلا  س كلةل   نإ إلعك"    يا ك م اعياعك ما   تبعيعي

                                                 
24

- P. RICŒUR, “Entre philosophie et théologie 2: nommer Dieu” in Lectures 3, 

Aux frontiers de la philosophie, Paris, point Essais,1994, p.286. 

25
- P. RICŒUR, “Entre philosophie et théologie 2: nommer Dieu” in Lectures 3, 

Aux frontiers de la philosophie, op.cit., pp.289-295. 

 و ِ م ة حةا ك   ام م ةكا كإليالا ي ة إ لعو ه إ ا كلةي ن كإللرك   ّ  . - 26
27  - P. RICŒUR,  foi- et- philosophie-problèmes du langage religieux ,in, 

http://www.fondsricoeur.fr/fr/pages/articles-et-textes-en-ligne.html, p.2. 
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ا كإلية    ا اإ  ة  ك خطا ع ك ةا يط عإ لا   ي     .28 تاثق "ااا ن ام اعياع  ااتكد كإلط ا ط      
ه و يان ي اة ّع  اات   ً ك اباا   ا   ا   ا ن خط لاً  نا ا           ك  اا ة لاعمًك مان   ياراا ل  ارو"   

 .29  من م  لع كإللعكع وك خاه وإ" ةك تي ين وا ةط  كل" هك   رو" 

 عإ يايااإ ه اا عك ك خاااه وإ"اا ةك   ك خطاا ع ك يةاا لإ   اا  ل ااتك ك  ي ااا  خطاا ع لاا يط    
ة يفاا   شاا ئً  "اان    ااأك.  ّماا  ماا  يخاا ق وا ةطاا  كلخالهااإ نااإّن  ااتك ك خطاا ع   ك ةياا ين وك  

و يخا ق  ل لياا س   إ ك   اةرك. إطقاا  ك إ ك ةاإ يعااع  "ااا إت  ط اا  ك يعاا كإلط اا ط   كلوكمار  وك  اا 
 . 30  ك ةإ ت ين كإلط  ن من ك عخ   نإ كإلشي ةد كلخاله  ك عع ك كلصا 

.   ا  ل يام ك   إّن ك خط ع ك ة يط عإ ح اث يخا  خطا ع كإلي ا ن يةعاّعا طا طا    عا          
ال  ك ات  م ي اّر مان خا    ً . و اتك  م  ي ةع"إ من كإلي  ن ت ا مًك خ صا      ل يم ك و تك ك ع   

ِ  و. و ين " اعم  ي اّر لاذا     ي    "ةر ك اذ . كإلي  ن ك تي ة يع   يراق ةون   ئ  ت يبرل  ك عةك 
"اااا شاا  ا   ا اا س  ةل اا  مة ِ "اا   ه اا     "ااّعك خاات   ئاا دك  اا س نااإّن خطاا ع كإلي اا ن ية

. إّن 31ت ااريي د وهاا كط ن  طةاا مكد   ط شاا ع و مااعكا وتاارت الد   ة لاا د حي ّ اا   و مثاا         
 ص  و  ي  ا   معروئ    ةل    كئي  وخ  عك...   ة ا  س يةطاقن ت  م ك ة   ا ل ن  ته كل

ً  م ة حً  "اا ك عاركمكد ك  ةياعةك  ا     "كإلض   "  و كةهةف م ...إّن م  يبيا ط قً  ي ةاك "   
لا د    ال ك عا ط طإ  اية    ك  ا ً   ا هةف م. نإ ح ن م  ي    ك    كطذالهً  هطي ك كإلض    وكةه 

 .32ك  عّعي 

 ه ح نزياا  كإلط اا ن  ياارى  يياا    ّن "  اا ك اع ّ اا  حّ اا  تةااعو  ط اا  تخةةاار نااإ ماا  يااع"        
   ن اام شاا ئ    ثاار ماان مبااّرة ظاا  رك      ك  ااؤمن وحب ا اا  كإلط اا ن ك   ا اا  . "ةاار ك ا نزياا     

                                                 
28  -  P. RICŒUR, “Entre philosophie et théologie 2: nommer Dieu” in Lectures 3, 

Aux frontiers de la philosophie, op.cit.p.301. 

29  - P. RICŒUR,   foi- et- philosophie-problèmes du langage religieux, op.cit., p.2. 
30  - Ibid., p.2. 

31
- P. RICŒUR, Amour et Justice, Paris, Point, 2008, p.59. 

32
- P. RICŒUR,   foi- et- philosophie-problèmes du langage religieux, op.cit., p.3. 
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طاعكم  ي ي   ا    و ي ي    ا   و إ ل لحرى م ي   ك   ةع ك تي يةم كخةة  ه من طر  
ه  ي يان تي ا ن ك عي  م ا     . "ةار صا  ك ك   ةاع   ات    ك  ةعةاا   ك تكد   كيةب ل ومن طر كتخر

 .33  كل ثر  ص   "ك عكخا   ك ةإ ت هي ك تكد ك   يرك إ ا هع كت   ك  ا ةي

  ت ا   خطا ع كإلي ا ن خ  صا      ت ا    ك    رك  إّن ش ر     ولّو  مّرك إ ا  ته ك ر" 
 ا م خطا ع كإلي ا ن إ اا ك ة يط عا  ل ايا "ا ا         من ةكخا ك ب   ك ة يط عإ. "الوك "اا كطة

  يااع  ن    ااز "اااا ك خ اا ئ  ك    اازك  خطاا ع كإلي اا ن. ويعةفااإ كلماار    اا   لااأ ثر ماان     
ي يااان  . إت34مباااّرة كإل كةك و اااإ مب ااا ع ك عاااع كد ك خالقهااا   إلط ااا ن ل ااا  ن  ااا  ك خ ااا  "     

ك بعياع    " لخ  ص ك ية ع ك  عّعس   يإ طةاّعل "ان ك  اا ة  ك اعيث "ن "شإم ك  
. ناإ  اتك ك  ي اا  ك يالها  لا ن كإلي ا ن وك  ا ا          35ك  عةرا مان طار  ك ا   "ااا ك  ةاعاإ     

 .36ك ك ي ها   كلطةاخ  إ ل ن ل يط ع  ك  ا ة وحب ال ك ع تيي  اع ّ     ثر " عً  و 

  وك يعك ا . ن      ما ن مياً  ة    أخت  يي   مث ًة "ان اع  ا  ك  اةا    ةعه ه  ته ك ياله  ي
 ع  ك  ير      ت  ع "اا ت ك   تي ة  ة يط  ك  اة ط  و نإ طرره  إ ا طر ا ك  يري ة   ن  

ل   ا  ك يعك ا   اإ م  ا ا إت عاإ       ك   ذ  كلةل   إلط  ة كلط ش ع   و نإ ك  عي  ك ة   يإ ...:
ح ااث  اام ي عطااع ك  الياا   "اان تأي  ااو م اات  نالطاا ن و  يااط   ذ ياا  ااا ن  كو ااز  ماارو ك          

 ذ   "ك ياا ح ك ب ااع مااع وماان  اااا كتخاارين نااإ مؤّي اا د " ة اا " :    لياا طو. ن ااإ  ااته ك  اا 
ي ين كخة    إت ع  ميع   . وك  اّةا  ة ت ثاا اازمك م  ا    ي اازمًك مان كإلت عا   لن ك  را ا         

ك ابا اإ. و يان    ك ة يط عإ  ا يار ك اتي ي ة اإ إ  او  ا  طرا ا آخار مخا      را ا ك يعك ا           
  وك يعك ااا  مطا لاا  إتك   ةطااا   ن ة ت ا اار ك يعك ااا  نااإ هااا كط ن هفااا ئ      تراااق اع  ااا  ك  اةاا  

                                                 
33  - Ibid., p.4. 

34  - Ibid.,p.4. 

35  - P. RICŒUR, “Entre philosophie et théologie 2: nommer Dieu” in Lectures 3, 

Aux frontiers de la philosophie, op.cit., p.286,et p.301. 

36 - P. RICŒUR, foi- et- philosophie-problèmes du langage religieux ,op.cit., p.4. 
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ازكئ   و خ رًك ت ر إط  ط  . مع  ّن ك ياله  ل ن ك  اّة  وك يعك ا  ة تيةار ازئّ اً  إةق "ان ك يالها       
 ل ن ك   ة ى ك ة يط عإ وك   ة ى ك اب اإ. 

  ح اث يياةان   لا د كلةل ا  ية لا د ك  ععيا  ل  ية   إّن ك ت  م ك تي يي ا "ااا تعريان ك   
ك عاا    ك   رم  ط ع اا   ااااااا  رم   ط عاا : إّن "الهاا  ك اا    كإلي اا ن ماان خال  اا  ي ااةاه  عاان ك   

  ك ع       نإ  ا مّرك ا  "  ل اري  ثع ن ا  وت  يخ ا   أويا. ت ةب ع " ال ت ر مة  ه من ك ة

 ط ع   تةأّي  ل ن ك  رم  كئرك   نإ تأويا ةكئم  ا   ص ك ةإ تؤِي    ية  . ك عت  م تكت 
   مثااا  ي ن اام    "اا د ك  ؤِو اا . ية اا  ا ن اام ك   اا ص كلي ياا     اا ص ك  ؤِي اا  وك ب ك  

أويالد ك  ة    اا  ك ةااإ ت عا اا . إّن  ةاا  اا ص ك  ؤِي اا  تكت اا  نااإ  ااالا ك   آخاار  مااع تبّ ااع ك  
من ي ة اإ  ل    اة   ياا ماؤ    ت  م كإلي  ن    تو ط لع "ت  يخإ" هطيإ ة ي يان طز"او. يراا   

أويااا هااع ًك يةاااّ   "ةاار كخة اا   "عالطااإ إ ااا م اا ر يال مااو ط ااا        إ ااا ا  "اا  كإلصااذ م وك ة  
 .37ك ا  ك

   كإلا ل  ل    ة   ا ا       حاق م يا. كإلا لا  ناإ م كا ا   االا ك ية لا د     ل خة   
ك يالها     "ان  اتك  تيعقاع      ةانك  ي ا ك   اع ك "ن ك  يطا ك ية لإ.     تيّر  "اا هف ي 

 ة ي ين  ن تةفّ ن خط ط  وكحعك  ا ؤك  وك ب كع.ك ةإ إ كإلا ل  ل ن شيا

ك  ااعكم ُي َ ااع ويااو ك ةبرلاا  ك  ي شاا    إل"طاا م نياارك "اان  ااته ك يالهاا  ي ياان ك عاا   لااأّن    
 اا  خ صاا  ك تةطاار ل  اا  إلظ اا   كةت اا ق   خ  و مزياا  وت  ين ااكإلط اا طّ   مااع ل  اا د ثع   وك اذاا 

   اةبرلا  وك اذا   ام ت اة ر إ اا       ته ك ة  ا د كلصاا    .ك   ة ى ك رمزي ك خ ص ك عكخاإ نإ
تي ي ةفاا ر ةكئ ااً  وياا ط د  أويااا ك اال فااا ياا رو ك ت اار م عطياا   ا عااا وك ة  ي م اا   ااتك إةق 

. يةياقااه 38  كلو ااا كلصااا  ي  اا  إلي اا ن ك ب  "اا  ك عم      اا  تريةاا  "اان ك ةية ااركد كلصااا  
ناه  ة ي ةذاإ ك ةااث مان ةكخا  ا  "ان ت ك      ركااع " او.         ل   ر ت  يخإ ة ي ين ك ةكلمر

صقا   إلي ا ن   ركد ك ةإ ت ةا "ن  ته ك ياله  لا ن ك اقذا  ك خ   ي  ر ل     . و ين ل  يي  ك ة ت

                                                 
37

- P. RICŒUR, Amour et Justice, op.cit,. pp.53-54. 

38  - P. RICŒUR, Amour et Justice, op.cit,. p.47. 
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ت  ا و اازم      ك  ا ط  ل ا  " اار "ااا   وك  ي ط د ك          ك   ةي  ك من ك ثع ن  ك ا  ي
ك  ةا    ط  او  عنع "  ا  ناإ كتن  ح اث تةاّ اا وتا    39   ا ير ك ذرلاإ  ة ر من ك  قعوكد ك عكخا 

   ك ية ع.ك    وث  "ن وص 

 خامتة:

ركل يا و   يي    ن يي   ك ي     ك ةإ مان خال  ا  تةياّ ن ك اتكد ك  ؤم ا  "ةار ك ةا       
   ومان ا ا   خارى ياا و   ن     ع  "ن ك ية لا د ك  عّعيا  ك    ةيا  وك   ا ا     ك عي إ ك   ا

ي ين من خال  ت ك ك ة  اليةب ل تيةئة    كد "اان ك   ك ة ك ا     ك ةإ تي ا ك تية ن "
 ةون إ ركه.  طعكمشيا ك تي ياعة   "اا 

ة يط اا   يياا   إ ااا صاا  ت  ك خط طاا  ونااه ك ةع اا م ك ااتي ياارى لااأّن ك  ا اا   ت ااأ            
 رم   ط عاا  ؤك  " ااعم  يةياقااه كلماار ل    لطقااو ة يفااع كإلا لاا  مع لااا ك  اا        ا اا  تب اان  ثوك 

 ك  عكم.   لا يفي   مع لا ك عي  

ناإ    يةطاقان حاالا   ً مطروحا  م ايالً ل صا و  ما    ؤك  ك  ا ا إ شا ئ ً  تي ن كإلا لا  "ان ك  ا   
 ّر  "اا ت ّ   ك  ا ة ك تي يعةرحو.ي عكم كيةب ل   اةك ح ن تي ن كإلا ل  "ن 

ول تك  نإّن  تك ك  عكم ة ي اع  "ن ك  ا    و ين ي ةثاه وي ا ه "ان ك ياالا "كإل  اإ"      
ع   ااع ك   ااااع ك "اان  اااته   د وك   عاا    و ك  ريااا "ااان ك ةااركل وك ة   ة لااا ك  ب اا ع نااإ ك ي  

 ك ية ل د.

    ا ا   ثك ةإ يط   إ      يي      ر من هة ا كةيةب ل د ك  نإن كةيةب ل و خ رك  
كيةب ل د تأتإ ل   ك اتكد ح اث ك اتكد       لا  إ ح ث  إ خط ل د  ها  و   ثر ط ع  من

      ةب ة .ك تكد كح ن ت  ر  إ تكت    ك    ةي 

 ا      صاو  يعا  خاا      إّن كة"ةع ة " ع  يي    نإ طررطا  ومان خاال  هركمت ا  وتأويا    

                                                 
م   ح ال طعوكت   ك  يري  نإ ك ي  م ك يرلإ وكإليالمإ إ ا مثا  ته ك بر ك ك  يرّي  وكلةلّ ا  ناإ     - 39

 .هركمك ك  ق  ص ك عي    ك  ؤِي      ي ت   ك ثع نّ   وك ةق  يخّ  
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كد "ااااا ك  ياااا وك  ةااا ة ك ل ااا   اا  إي ااا ن "  اااه لاااأّن ك عاااع ك "ااااا كإللاااعكع   اااق هاااع ك  اااات 
ك  ياا ط د ك ةااإ  كد "ةاار تأوياااك  رم  اا ط عإ نااإ ن اام ك ااتوك ةبعيااع م ي اا  ماا ةكا ك اات  م 

كد ماان "الماا د و ماا   وط اا ص م ي اا . وة يةااأتا  ااتك كإلمياا ن إةق      اااتتة ّيااو ن   اا    
  ا ص ك  ؤِي ا    ي اا واا ة كإلط ا ن     ا ك عاركمك ك  ةع"ا      ل تة  م مايا  ك خ ا   مان خاال     

 ثر ااا  خاااا ةًك تةعاااا كليااا ط ر وك   ااا ص ك عي  ااا      ااا ص و و "رااام  اااته ك    ناااإ ك يااا  م  

  .ك  ؤِي    اب  " د ك ة ري

 بيبليوغرافيا

FOESSEL, (M.)  Ricœur (Textes choisis), Paris, (Points Essais  ( , 2007. 

GÖRTZ, (H.J.) « La narration comme action fondamentale et l'idée 

d'identité narrative»,  dans J .GREISCH, éd., Paul Ricœur, 

L'herméneutique à l'école de la phénoménologie, (Coll. Philosophie 

16), Paris, Beauchesne, 1995 . 

HUSSERL, (E.) Idée directrices pour une phénoménologie, § 70, traduit 

par Paul Ricœur, Gallimard, 1950. 

HEIDEGGER, (M.)  Etre et Temps, Tr. Vezin, Paris, Gallimard, 

1983. 

JERVOLINO,( D.)  Ricoeur- Herméneutique et traduction, Paris, Ellipses, 
2007. 

RICŒUR,   (P.)  Philosophie de la volonté II. Finitude et culpabilité. T1 

l'homme faillible et T2 La symbolique du mal, Paris, Aubier, 1960. 

RICŒUR,   (P.)  Du texte à l'action, Paris, Colle Esprit/ Seuil, 1986. 

RICŒUR,   (P.)  Soi-même comme un autre, Paris, Seuil (Coll. Points 



  رح نك  ح ع                                   198

Essais), 1990. 

RICŒUR,   (P.)  Parcours de la reconnaissance, Paris, Gallimard (folio 

essais), 2004. 

RICŒUR,   (P.)  Réflexion faite: autobiographie intellectuelle, Paris, 

Esprit, 1995. 

RICŒUR, (P.) Lectures3, Aux frontiers de la philosophie,Paris,Point 

Essais,1994........ 

RICŒUR, (P.)  Amour et Justice, Paris, Point, 2008. 

RICŒUR,  foi- et- philosophie-problèmes du langage 

religieux ,in, http://www.fondsricoeur.fr/fr/pages/articles-

et-textes-en-ligne.html 

ك  ترا اا   يااي ع ك ذاا ط إ  ك  ر ااز ك ثعاا نإ ك يرلااإ  ك ااع     أويااا  لاا    يياا    طررياا  ك ة  
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 عصر األسئلة امللحة 

  مدخل إبستمولوجي ملسألة النص

 إمساعيل مهنانةد. 

 مداخل يف طرح األسئلة:

ُتثاا ه هااألي م زاا ة فكريااع ليةزااع م ائااع نااال يناا تا ماااته مااايزت،  ت هز ئ  اا  كت كز اا            
كمامت هج ما ، زجب مم م ده   كم  تث ه ين اع مانئةة ماتبازع ككّ  ره   كسا ةع اماحاحئحئ ا   

ما ا، زجايه ك ا     م ى هكمزع ماحيزث ماتباي كغئةه  ي  مامن تا ماهةيتئاطئقئع كما  هز ئع 

 ريض ما ا ئح ت كماميمخا مإلرئن ماااجئع رحيده . 

سااائ نل مام  بااا  اهاااألي ماتق تااا ت ل هااا  تااايكه ناااال ا تااا،  يااا ا دك  ل  تجاااة  م اااى     
ي ينااا    كااا   مام   تااامئ  ي امطجاااا  م اااى تجّتاااب مامامجهاااع ماحقئقئاااع ناااال م ساااج ع       

 مااجئهع كماح سمع ما ، ت ه مايحة كّ   زة اب رةةنه .

جه اا  زي ااةو ه ااام  مان اائي ر ل قناا ة ما اا هز ، ماحاا د انساا ة  اااى  ساا يئ   لك   ياا 

ك   ااائ  تااا هز ئ ئ   ك  اااع ت هز ئاااع كسئ سااائع تااائيئع   يق راااا ك  اااع ساااّتئع. ايااا  هاااألم يجاااة د  
تشاا ئه سااةح، ا مناا اع     هااألم مل قناا ة ما اا هز ، زشااهي لاا، مايماا   ل  مإلساا ة يتااأل   

زحما هاألم ماشاةا مابتئااي  كاهاألم لاّ  هد  اطةمرئشا،ا م اى         ظهاهي كتشّي   ما  هز ،  كها
ذاك ر ن  ا : هاا كا   ماتبا، تائيئ  لة ساتئ    كهاا كا   ماقاةا  زحماا ما شائ   لك ماناتئع  ل            
زحااّا مامناا اع رقاايه ياا  زحاا ده م ااى مامة ااائ  كهااا طااةل م سااج ع مايبااة  نااال ظهاااه            

ل مامحايميئع ما  هز ئاع ايّ اا ئ   مإلسا ة كتشاّي    كناال تشاّيا ماقااةا  كمامحاح   كناا      

                                                 

 - ماجزمتة2ج ييع ينتةئتع مامي تةة ر ماغةرئع ماف نفع لس  ذ  . 
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مانئة  كمانائةة كاا هةة ييةلئاع خ تاع  دك  خااو لك كجاا   دك  هي راع ذمتئاع لك سئ سائع           
 كدك  متةف و ط تف،  خ تع.

 زض ن ت اهألم ماميخا: ناق لئم  ز ، ريض مإل 

: زجب ما تبئ  ماى ل  طةل يثاا هاألي م ساج ع طةنا  م مئا  ل زمار  جااهة مإلزما           لكل
ت،  ماااألي زجااب ل  زبقااى ريئاايم ماا  مامناا ج ت مافئ اااجئااع  كقت ماا ت ت حاائع ل       مااايز

 تةته  ر زع ثاهمت ييةلئع. 

لهاااذ هاااألي ملساااج ع ملرئنااا ماااجئع هاااا ل  كاااا ماي مهسااائ  ا ااا هز  مإلسااا ة ك حاتااا   
مامؤسنع  ل ز ي ي ا   ّل ي  ي دة ت هز ئع تشّي ت ريي ماقة  ماث اث ماهجةي  كي  ثذ لاّ   

 ملسج ع تيا  يشةكمع  كل زح   ني ل  زح ية ماحقئقع لك زيّفة كزق ا ر سمه . كا 

ُهئ  ُيي اااةس  سااائقال    ماقاااةا  كااا   يحفاظااا  لااا، ماّحااايكه يباااا تيكزتااا  لااا، محاااة   
مثمااا    ايااا  ذااااك ل زيفااا، مااااأّله  مات ياااي يااا  لساااج ع كثئاااةة  هاااا كااا   جمئااا  مامنااا مئ    

قااةم ة ماماجااادة ن ائاا   كاماا ذم لهمااا جاا ييا     زحفاااا  ماقااةا  ك اا    كر ا ةتئااب  فناا  كما   
امامحاااح ا يحااا ن  تاااح رع ثقااا ة  يثاااا: يحاااح  مرااا  يناااياد كمرااا  مب ااا   كنفحااا        

 كم تشع  

: زتة   جّا مامفّيةز  ماتقيزئ  كمايق  ئئ  مايةئ ماألز  ه جمهذ ه اام  مانائي    ث  ئ 

 ده :خ تع يحمي لهكا  كماشةل، كطةمرئش، كاخةك   ي  كمييع لئ اااجئع يف 

ل  مامحح  ماح ا، ها يا  جميا  كك با  ما  ئفاع ماث ااث امثما   را  مّفا  ا  نئاث ل           
تاازمل ظااةكو ماجماا  كما اايكز  يجهااااع تم ياا   ك ااةر  ياا  ما اا را مانئ ساا، ماااألي ل زجاااف        
ما اس لئ ..كم  ل  مم ق دهذ ل  رحاثهذ ياي تمار  تا ب مإلزما   ماايزت، زاةه  لرحا ثهذ        

كززج  ره  لا، مايثئاة يا  ملا با   كما اةدد  ككا   م ائهذ راي م          كجهادهذ رمشي ع ماحقئقع 
ما مئئااز راائ  ي ة باا ت مابحااث ما اا هز ،  كراائ  يناا اع مإلزماا   كماحقئقااع ما اا، تبقااى يناا اع          

 ت حئع.

:    يحايه كاا يي هلتا  ما  مإلساا ة م حكل  كنئا ة ماتبا، يؤسار مايز  اع  رما  لاا،          ث اثا  



 201                                                                                          ج ع مام حعم سحة م

ملس شةميئع ها ك ب مانئةة مايبئةة  ما ، ك بت لا، ييامها  رياي نئا ة ماتبا،      ذاك مابحاث 
يحمي ر كثة ي  ية  ك ح   كما  ل  هاألي مانائة رايكهه  ت ت ساا ك ها  ما  ريضاه   كتيااد          
 اااى ساائةة مراا  مسااح ق لاا، ييامهاا .    ماناائةة هاا، تاايا ياا  لتااي ل م دئ تشااب  ماقحااع      

ألم لمياااذ م ناايمث كمامامياا  كم يااامل ما اا،  كماةكمزااع  لكثااة يماا  هاا، تاا هز  م ماا،  كاهاا  
تتق ه  زشاره  ما ئ ل م در، كماشيةي  كيي ك بت م دة ل، ظةكو سئ سئع ي ب زتع  كهألم يا   

زفناااة تبااا ز  ماةكمزااا ت  نئاااث ل  لئ مانااائةة ك هااا  كااا   غة ااا  ت زئاااي لك تفتئاااي ماماميااا    
، نئا ة ماتبا،  يما  زيتا،     مانئ سئع مام   فع ا   ف   كيت كتئهذ  رألكة ياي  يش ر  نايث لا  

 ل  ريضه  مخ ةمم  يحض .  

ي  هت  زق  مافية مايةر، مائاة لي ة كهتع ت هز ئع كل نافئع  ا مع ااذ زتجاز يتها   ل      
ماتاازه مائناائة  يياااذ مابحاااث ما اا، ل جزهاا  هااؤل  امايق  ئااا  مايااةئا   تياااد لاا، يت هجهاا     

بح اةك  ياتهذ  يثاا: اتئاادكه  اايكا ا      كه ز ه  ا ي اذ  اى يح دهه  ملس شةميئع  خ تّع مام 

لااا، ك  رااا ات هز  ماقاااةا ا  كلزضااا  هزجااائر ر تااائة ايحمااايا  كيينااائذ هكد ناااا  انئااا ة     
يحماااايا..ما .    مامةجيئااااع ملس شااااةميئع اهااااؤل  ائناااات مخ ئاااا هم  زاااايزاااجئ  كم  زي قااااي   
ج  خحااايهذ ملساا يئا   كايتهاا   ااةكهة ييةلئااع     مايااةئ مامي تااةز  اااذ زقااي يام تاائ        

زألكة ل، هألم مامج ل كم  ل  مامتهجئع ماي مئع مامي تةة  ش ت ل، ماغاةئ ماحايزث لقا .    
زقال مامفية/ مامؤه ا هش ة جيئ  ل، ك  ر  ماممئز  ال، مانئةة ماتبازاعا : ال ييتاى ل  قا د    
ملس شاااةمق يااا دمة ماياااةئ كمامنااا ما  ااااذ زقاياااام ر س يشااا و ي  ااائهذ ر  فناااهذ ر ت ااا ذ       

 .1ره  م امئ  ا  مامت هج مامي ةو

:   ت   يئش ل، محاة ل لناي لئا  زنا ةئ  ميا  ق ماحقئقاع لك  دما   ذااك  كما  ل          همري 
زحااا    ناااي ل  زحااا ده لتاااامت ماتااا    لك نّقهاااذ لااا، طاااةل كاااا م ساااج ع ناااال ما اااةمث     
كمل  م   كماته مامؤسر.كم  ل  ما هيزي كما يفئة ل زفضا،  ل  ااى تاسائ  دمتاةة ماجهاا      

ا او كمايت . لي  ماماي  مإلتئق، مانا ئذ لئ ة اب يج رهاع هاألي م ساج ع رياّا       مامقي   كم

                                                 
1
 (.9  ص 2)مانئةة ماتبازع  ج 



  سم مئا يهت  ع                                202

تؤدة كت ٍ .    م ية هت  ز ي   كم  زقال جيائ  : ا را اان، كماتبااة: ييا  ، ماقاةا   ت هز ئاع       
ماتباة كماتب، ما ، س  ت، ل، مآلخاة  اا اي  لا، مإلطا ه ماااميي، يا  دك   مةا   هاألم مااميا           

لد ااى ياا  ماحقئقااع مايزتئااع مامحضااع ما اا، ل زمياا  يق هر هاا   ل رحاار    يئمااع خ تااع  رااا هااا
 . 2ههئ  كمق  ئع تفه مئع كييةلع ديئقعا

ل اقةا  ائر ها مامحح . مامحح  يح كاع ا يكز  ماقةا  راس تا كظاةكو ذااك   

  لئززقئاع ما ا، ك رايه  ماتبا،  كما ا،      ئمايحة. كه، مج ها د لا، ي يناع ما جةراع ماةكنئاع كمام     
 حئا  م دة     جه  ر ي تيا ي  م تي ل  زقال زاس  ماّحيز : ااقي للقيت ما ّةئ ع زن

مامم ي ة م ى ك يا تح ت  مامحح   كما ، ل جزت م ى مائ  ما  ئفاع  ت اك مابتئاع ما ا،      
  3اذ زيي ي  ماممي  مس ي دته ا.

  ليا      كا يح كاع ا ي ةمئ ي  هألي ما جةرع  يي تةة ك  ات لة ييزماع  تبقاى تا كز     
ماها ة ما  هز ئع كمل ةاااجئع رئ  مامؤِكل كماماَكل لئن حئا هديه  لك مي  كها   تحات لزاع    
ذهزيع سئ سئع لك لقهئع. لي ل  كمييع ماان،  كماقةا  ماح،  كما  ت ّقا ي ماتبا،  لك سامي  لك     

  يحااّا لهاذ يي  ئا   كتا ع يي  ئاا  ر نا   مةرا،  يباائ   تبقاى كميياع يئ  لئززقئااع زحايب تتزز ها         
مافهااذ ماي ماا، كماا ااي، ا اااامهة  كياا  ثااذ لناا بقى ههاا  ماماياا  مإلزماا  ،/ ماش حاا،/         
مافااةدي  كل زمياا  ماب ااع م  تغاايك يايفاا  مزبئناا ماااجئ  يبةهتاا  لك ي فقاا  م ئاا   كر غااع مبااي         
مامجئي ماشةل،: از يّ ذ مهلل ر غاع مابشاة لئنام  يتا  مام اك  لك زا ي ذ مهلل لئ اةجذ متا  مام اك          

ئاع  ثاذ زناام  ماتبا، يا  مام ااك  لك زا ي ذ لئبّ اة رحاافع اائاع  ل دخاا ااا  را ي كجا  ياا            ر ايةر
. ليا  ماميك اع ماتحائع لا، مامحاح  لها، ظا هةة ك  رئاع         4مااجاي ل، تئ غع ي  زؤية ر ب ئغ ا

لك غةمي طاااجئع زجاف لئه  كا ما شةزح كما فيئاك  كزجاب ل  ت ضا  اياا لساج ع مايقاا       
 ماحيزث.
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ماشك  ل، يحيه ماقةا  ائنات ظا هةة نيزثاع  كل م ياع اها  راهااه        :    ين اعخ ين 
مايق  ئع ماحيزثع كم   ُزي قُي م دة  كايته  ريلت يتأل ظهاه ماقةا   فن   كمسا مة ت طاامل   
ما  هز  مإلس ي، ي  يفيةز  ييةكلئ   ليث ل: مر  مامقف  كمر  ماةكم ايي  كجاّا هاؤل  تاذ      

ةو مان سااع ماماايمايئ  ر افقهاا    كاااذ زاا ذ ماااةد م اائهذ    تيفئااةهذ كياا  هذ كنااةيهذ  ياا  طاا  
ر احجع. هغذ ل  ماقةا   فن  زيج  ر آلز ت ما ، تشئة ماى هألم ماماي  مام شايك  كتشاجب    

ر ايماة مامب تةة ماى ما ضاع كما نا ئذ  كهاألي رياض مآلزا ت ما ا، تحاب لا، هاألم مانائ  ق:          
م كائ  مك  به  لها، تم اى م ئا  رياةة     ( اكي اام لس طئة 103/16اان   مةر، يبئ ا )ماتحا 

( ا ياااا يااا  42/24( الة زقاااااا  مل اااة  م اااى مهلل كاااألر  )ماشااااه  25/5كلتااائ ا )مافةيااا   
( اكيا  كا   هاألم ماقاةا  ل  ُزف اة  يا        10/15زيا  ا، ل  لري ا  ي  ت ق    فنا،ا )زاا ر   

 (.3-1/ 52( اكماةاه كك  ئ ينةاه ل، هق  يتشاها )ماةاه 10/15دك  مهللا ) زا ر 

   اماا هةة ماقةا ئعا ل، كا جام بها  ماثةزاع ظا هةة ي شا ريع را اامي  ما ا هز ،       س دس : 

ا تب، كنئ ت  كمحةي  كر حيئي يئ  لئززق، جيزي تم ي  م ى ثق لع ماياةئ ا األمق  كاهاألم ل    
ما  هز ئااااع لك زمياااا  يق هر هاااا  ياااا  فمكزااااع كمنااااية  راااا دمة ييةلئااااع كمنااااية  يثااااا مازكمزااااع       

مافئ اااجئااع  رااا زمياا  يق هر هاا  ياا  فكمزاا  كثئااةة كي ياايدة  دك  ل  زماار  ذاااك رانااية           
ماحقئقااع  زمياا  يق هر هاا  ياا  فمكزااع تح ئااا  فناائع  كماا  ليااا مامفيااة ما ا ناا، ل حاا، راا           
س يع  لك ي  فمكزع ما ح ئا ما  هز ،  كم  ليا اهش ة جيئ  ا  لك ي  فمكزاع ل نافئع  كما     

ماّحايز   لك فمكزاع لئ اااجئاع  كما  زفياا جاّا مامن شاةيئ   لك م ثةكراااجئاع           ليا زاس 
 لك لانتئع. 

ماااته نم اا ل لكجاا   كك ماا  كاا   مساا تة ي  ياا  فكمزاا  ي   فااع  كاا   كشااف  اجام ااب             
جيزية كبئةم كيأله . زقال جا ق رئاةق:اكل ز حايد ماقاةا  لا،  نا    ما ا، كتا ت  ائتا            

  م  كيا ي زمي  ز امف  ل، كنيتا  يا  ما تااع مامفحا ،...كل     كتا ة ل، ما ةاه مازيت،  ك
ز ي هس ذاك ما قنئذ مايم ،  ل، جاهةي  ل يا  كناية ماقاال ماقةا ا، لا، يجم ا   كل يا         
ملس ق ائع ماتنبئع ما ، كهدت م ئه  ل، سااه ك ي اع لك لجازم  يا  سااه لك يجماما ت يا         

ق  ت جا  يا  ماياا  ااى م جازم  كيا  م جازم         ماي م ت.   ت   ذ  ليا ة سائةكهة ثت تئاع ما حاة    
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 .5 اى مايّا   رحئث زالة ين ا  تقنئذ يجماع ماقةا   اى ساه تامف   ج ئ  ا

 )أطروحة العروي منوذجا(: املقاربة التارخيانية 

لاا، ك اا ئ امانااّتع كمإلتاا لا زيااةس مامفيااة مامغةراا، مبااي مهلل مايااةكي كجهااع  اااة           
زي ةو ل   اخة ي  رق، كلئ   ا  اااا  فم  ين اع ما اةمث  كاطبئياعا    مامتهج ما  هز   ، اااا كماألي

مايماة مامحميزع  ت هز ئ  ه  كتي ائه . زيش  مايةكي لزضا  ما  مماا اماقةئياع ما  هز ئاعا      
مامؤسنع انس ة ما  هز ،  ماقةئيع رئ  امانّتعا كامإلس ةا: ل انّتع  جب ات مإلسا ة كنّ ات    

ِسنع ا  هز  مايكاع مإلسا يئع  م اى ناي يااا   كماشاةا مااألي رقا،        يحّ  . كه، ماقةئيع مامؤ
ما اا هز  مايةراا، زياا  ، ياا  مهتيمدمتاا  ماااى مآل . ل زمياا  لهااذ اما اا هز  مايةراا، مإلساا ي،ا       
نناب مايااةكي   ّل  اام  ساائ ق ما اا هز  ماياا ام،  خ تااع ماناائ ق مإليبةمطاااهي ماااألي زنااذ  

لهاا زق اةل لهرياع ل نا ق نضا هزع كباة   زياا         نض همت مابحة مام اس   ماقيزمع  كاهألم 

مإلس ة مك م ل ا تن  ماث  ، يته   كتيتئت  ا ث اث: مامئثاااجئ   مامئ  لئززقا   ماثئاااجئا   ثاذ    
 نض هة ماي ذ غئة مامي م ع ريي. 

ث ثع لك لهريع ل ن ق اثق لئعا  تجئب م  لسج ع: مااجاد  كماماات كمامحائة كمإل نا       
  هاا، مإلرئناا ئمئ ت/ م  امااع ماميةلئااع ما اا، تامااات لاا، مايحاااه ماقيزمااع:         ماا ذج تفناائةزع 

)ماه ئتئع  ماه تئنا ئع  كمايحااه مااساةى(. ت هز ئا  زشاما مايحاة ماهئ ئتا، ماحضا هة مائا   ئاع          
يبا ل ان ت ملسيتيه مامقيك ،  )ماقة  ماةمر  ق. ة(  كها محة مامئثاااجئ  ماألي زمي  

ق.ة(. مايحااة ماه ناا ئت، هااا مايحااة مائا اا  ، اااااا  16لرةمهئمئااع )ق تاا هز  ريمز تاا  ياا  ظهاااه م
ماةكياا  ، ماااألي خّ ف اا  هااألي ماف اناا ت  كهااا محااة مامئ  لئززقاا  ر ي ئاا ف. لياا  مايحااة مااساائ      

ة(  ااى لجاة مايحااه ماحيزثاع كهاا محاة هئمتاع مامئثاااجئا           410لئم ي  يا  ساقار هكيا  )   
 ع  مامنئحئع  كمإلس ة(.ريز   ته  ما انئيزع ماث ث )مائهادز

زمياا  ماقااال    هااألي م  امااع ماميةلئااع هئمتاات م ااى ما اااما، م ااى ثاا ث لافئاا ت ياا      
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ق. ة  كها ماقة  ماألي تقال م سةاهة  كهرم  ما  هز   ل   ياة    16مازي   مر يمً  ي  ماقة  
سائةةت م اى    رةمهئذ )لرا م يذ(. ك ذم كا   يؤّكايم ل  م ساةاهة )مائا   ئاع كمائهادزاع( ياي       

ق. ة(. ثااذ راايل محااة مامئ  لئززقاا  ماه ناا تئع  اااى     4ق. ة  اااى ق  16م افئااع م كاااى )ياا  ق  
غ زع ماقة  مان د  مامئ دي )ظهاه مإلس ة(  لّ  م ساةاهة رقئات ن  اةة رشايا يا  لا،       
ماتااا ة مامئ اا لئززق،  كماتااا ة ماثئاااااج،. ككااألاك ساا بقى مامئ  لئززقاا  يم ااية ماحضاااه لاا،      

مع ما نقع..كهياألم. ك ذم ك  ات مامنائحئع مك ما ل كت ازجا  ا مئ  لئززقا  مائا   ئاع  لاّ          م  ا
مإلس ة يي ج   مك م ل كتمّ ي  ايا ما ئاااجئ  ماه ئتن ئع. مإلس ة هاا ماقاةم ة مايةرئاع اياا     
مان اجا ماه ناا ئت،  ساجان كاا   زمااه ريااا لتاي ل مامئ  لئززقاا : لل اطئتاع  زهادزااع  يناائحئع      

اساائع. كننااب ماتاااةة كما ح ئااا ما اا هز ئئ  ل زمياا  لهااذ ظهاااه مإلساا ة لاا، ذاااك          كيج
مايحة ر اضب  كذاك مامي   ي  لطةمو مإليبةمطاهزع ماةكي  ئاع   ل كت ئجاع ي اّيياع ااألاك     
ماأّلهال مايمئ  كما ئ  ما  هز ، ماألي لمقب م هئ ه ماحضا همت ماقيزماع  كما فياك مانئ سا،     

احقاا  ياا  تئاا  هكناا، كثقاا ل، ياا   . ذاااك هااا مإلطاا ه ما اا هز ،       لاا، رحئااةة مام اس اا   كياا   
 طةكناااع ماياااةكي  مااااألي زقاااال: ا ذم كااا   مان اااجا مامااااهكث اااايزت  كّ ااا   قاااض كدناااض   
امقي يع خفئ ع ي  كمِي  ز جيد كل ز حق  لريم ر ا  ص  كمي  اى  ثب ت جيزاي  ل يتا ص   

ج ا  ماّزيتا، م تا ،  لي مايهاي     ذ  ي   م دة ذاك مان جا  ريا كم، كريك  تةدد   اى ي
زقااة مإلسا ة كّ ا  م اى ما تّياة ا ج ه ئاع  دنضاه  ك قضاه           6ماه نا ئت، مامقاي ه را ا  ساتع.ا    

ك ساي ت تااته   كما باة   يا  اث يهاا   كيتا  تحابح  ما دة سااحب هاألم ماناجّا  ااى ماااأّلمكةة           

 ماي امئع  ةكهة ل نفئع م ج ع.

محاااه ماتناائ    اااى محاااه ماااأّلمكةة  محااة    ماه ناا تئع لزضاا  هاا، خااةكج مإل ناا  ئع ياا     
ماي  رع كما يكز  كما  هز   كمحاة زقااع م تاال مامتنائع كمآلرا   مامؤسنائ   مايحاة مااألي         
تشّي ت لئ  هاز ت ماشيائ كم مةمق كماقب تا ل، كمئه  رألمته    فم  ما ش ت مايبئاة مااألي   

مام اس اا   نئااث   خّ فاا  سااقار ماحضاا همت مإليبةمطاهزااع ماقيزمااع  كخ تااع م ااى  ااف و      
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ت ماا فج ماشااايائ رشااايا كااا   زبااايك ي ئفااا  ا اااألمكةة ماجم مئاااع: مائا ااا    ماياااةئ  مافاااة    
مائهاااد  تاايائ اساائ  مااسااةى  كماحبشااع..ما . يااي تيااا  ياجااع م دزاا   لزضاا  تااي   ياا           
لتااي ل مامق كيااع ما اا، تفةفهاا  ماااألمكةمت ماجم مئااع ا  ااك ماشاايائ  كتثبئ هاا  لاا،  حاااص         

  اا تج ماه ناا تئع لاا، ت ااك ماقفاازة ماه ت ااع ما اا، ياا دت مإل ناا  ئع ياا  مايباا هة      ييك  ااع: اتاا  ّ ه  
ماشفازع  اى ما يكز   كها ي   نم ئ  تج كفم كر س ي   ل   ، ل   لجة ما ا هز   لقفازة تاامفي    

ل، خةاهته  يفزة سا رقع  ل  ايهي ر اضاب  ي اى نحا ت  كما ا، مسا ة ع مإل نا   رماجبها           
 .7 اى مايب هة ماي يئعا ل  ز  ّةى ماحر كمااجيم 

م ش ماتب، يحمي ث ث، نئ تا  ل اىع مةرئا  م دز ا   ايتا  تمئ از ما  ل ئاع ياةزش رما  مج ما             
لااا، ت حااا  يااا  ييااا هة م خااا ق مايةرئاااع رشااايا للاااٍت ا تااااة: ماحااايق كم ي  اااع كماالااا      
كماأّلك   كماشج مع كماتب هاع  كمافحا نع خ تاع. ك  ات لخا ق ماماةك ة ها، كاا ماةلسام ل          

اةيزي مااألي زحايد كئتا اع ماياةئ كها زاع  ها، يا  زحايد مإلزثاا  كّي ياع دمخاا مل  ما               م

ما غااااي ا جم ماااع. ك  ااات ماياااةئ تيااا،  فناااه  كنااا اع اغازاااع تتحااايه يااا   راااةمهئذ كمرتااا          
 سم مئا  اي  ذاك ااذ زجي ها  تتحاهة لا، ماايز   ئ  ما انئايز ئ  ما  ائ  ك   ا  تيئشا   رائ            

حااةم ئع(  ل ااثتئااع كما ياايد ماااألي ك  اات م ئاا  مايااةئ كاا   لزضاا          ظهةم ئهماا  )مائهادزااع كمات 
يحيه ل ة كمم زمف. زشهي مية ذكر  هذ هألم م اى تا رع لتا هذ كلث ااع لخ يهاذ  كهاا يا         
زةةل  ر اتنبع ا يةكي  لكثة ي  سؤمل يحئة : اي  لز  ج  كم  ي  يااطتهذ م تا ،   يا  ساة      

 .8اخع م  يي ائ ن ى يبا ل  ُتي ب ا مةمرهذ  ر غ هذ  اغ هذ مامبئ  ع ك امتن

ل تاااك  ل  ماتبااا، يحمااايم كااا   ي ماااّث  اياااا ت اااك مابتاااى ما تاااياهزع  رحياااذ مانااا ئقع   
كماتشاا ة. كماا  ل اا  اااذ زياا  ياا ةف  م ااى يتااياا ت ما ااةمث مايزتئااع ما اا، ك  اات تماااج لاا،          
ذ محةي  ي  زهادي ك حةم ، كيجاس، كنبش،  اقي  ش  رئاتهذ  راا كا   كمنايم ياتهذ  لاا      

تياا  يّيااع يب ااع ماحج اا ج كساااق نااة ة ايااا ت ااك م لياا ه كمااايز   ت كماةامتاا   لاااذ زياا    
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ت جةم ي جا ل رئ  مامي  كم يح ه  لاذ زي  زحضاة يجا ار ماجايل كماتق تا ت كماُ ةاب      
يبا ل  زي زاه  كزت باأل  ااى ائاا ما  ي اا ماةازاا  اااذ زيا  ماتبا،  يحماي لرايم يا ةّف   دخائ              

ائ ماقيزماع  م اى مائهااد كماتحا ه   م اى مامجاا  كم اى ماااثتئئ .  شا           م ى تا هز  ماّشاي  
  ياي تيتا، تافع    9كتةر ى رئتهذ. را ها  اى ني  ي  كمني يتهذ  يبا ل  ز بة ل ياتهذ كزي ازاهذا  

ام ي،ا مامزمايع ماجها ر اقةم ة كماي  رع  ايته  ا  تمت  مانم  كمإلتغ   كمافهذ كماِحفال  

. اذ زي  ا ن م ع مابيت، ا ّتيم   ل ل  زتة : اميةلا.. ميةل ي  هس  م  ل ى ذك،  كلحئح يث  
ل، ي بك ي  يي  ، م كائ   جا   ماقاةا  كما  زايّل مسام  راي م ك  ا  ياةم ة لا،  اه/ ساجّا            
ساا ر   لاا ي  ااه سئامتااا ماتباا، يحم ااي يةم تاا  طااامل مقاايز  ياا  ماااّزي   ..ال اا  مائ اائذ  ل اا       

     سميُت ي  سميت كهلزاُت يا  هلزات  كها  ل ا  لكملائيذ       م ي ،  ل، ظ ة ماّ ئا كمزاع ما
 .10رم  هس  ل، مااجيم  ر غع زفهمه  ياي،ا

ماقةا  ر ا يةز  ها يةم ة مةرئع ل، سجّا. سجّا ييا   ي   حااص تانئيزاع ييك  اع    

كيي ايااع )مائهادزااع كماتحااةم ئع(  ك حاااص تاافازع كيجهااااع ماتنااب ) حاااص يجاساائع          
مت يااا  رااائ  ماةملااايز (.    كاااا ياااةم ة اناااجا يااا   ت مّ يااا   تجب ااا  ل هساائع  كلسااا طئة نضااا ه 

كتااتقض هاميشاا  لاا، مااياات مئتاا   كماقااةا  تمّ ااك ما انئااي مائهااادي ك قااض تجناائم  ا ااا     
 تمّ ك مامنئحئع ك قض تث ئثه   كهلض كا لتي ل مااثتئع كمامجاسئع كما ييدزع مإلاهئع.

لزااع هئجااع.  شاا  مإلساا ة ك تززاا  م ااى     مهلل كمنااي لنااي  زااة  كل ُزااة   كل ز جن ااي لاا،     
ما انئي مائهادي كماتحةم ،  تتزز  مإلا  ي  كا تشب   لك تمّثا...تتزز  هاا ماةةزقاع مامتةقئاع    
ماانئية ما ، س  جذ ما حاة      مس ي دة مةرئع ا جةرع  رةمهئذ ما انئيزع: ازيا  مإلس ُة 

ئذ يا  خا ل يحتاع يحم اي لثتاا        سا ي  متايي  ز ااّخى رحايق كتاةمنع  نئا   تجةراع  راةمه        
. ك   ذاك مإلس ة مامّي،  س ة مإلنن   كمابةم ة   س ة مايش  م كاى 11م يي مامقةها
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كتااييع ما  ّقاا، ماباايت، ا تاايم / ماااان،  زحااا ه ماقااةا  كك ااب ماناائةة كّ هاا  ت ااك ماحااييع         
نايى كهم ي   كمامشهي م ت ، ا  ّ ق، راتاف  خضاام  سا بئ  ا تايم   ااذ زيا  ماتبا، يحماي ز        

.    ي  ريل كي تفع هكنئع يةزيع كخضاع ا ه تا  سئحبح هجيا   12رقيه ي  ك   زهةئ يت 
اغاز  كمهتيمدم  ّحئ  ين مة م ا ح اع  فنه   زبيك ل  ماي ة ك   م ج  اح ااع هكنئاع ممئقاع     
ل، كّا يةة تيا كد لمةم اه  مااهااه: اماقاةا   لا، يتحا ي مايا ة  تةجئياع ي جايدة  ي نا همع           

. ل كشا   يا  غئاة    13ي ت يئع اتغمع كمنية  هد ة متئفع م ى تاييع يةك ماع ككشا  ياألهاا    
 لاذ.

ي  هت  ز ت، ما يةمه  كمإلطت ئ  كما قّة  مامف جئ ا نائ ي ت ماتحائع لا، ماقاةا   نائ       
زغيك ماي ة مَة   له زمف هكن، لمم   نئ  زغيك تةز ي  كم جا  لزضا   كتيّقاب اناةدزع     

حاائة مافااةد/ ماتباا، رمحاائة ماجم مااع ما اا، زتحاايه يتهاا . اهااألم  ل زناا بيي      ياا   سااةدزع تااييج ي 
مايةكي ل  زيا  ماقةا  ها ي  م ابجر ما  ذااك مايشا  ماماألها يا  رحاث كجاي  خ  ا           

  هااامجر يااي تيااا  لزضاا  يييجااع لاا، مساا ةمتئجئ ت     14ماتباا، ياايلام  رهامجناا  ما كممئااع  
بنا طع ل  ماتبا، رياي ل  م يشا  اا  يا        مانئ س، ماألي ك   رحيد ت سئن : اام ذم ل زقااا  ر

م يشاا   جااي  لاا، تيّقااب تف تاائا هكمزااع تاا تيع راائ  ياياا   هكمزااع زحفاهاا  يتااأل يااةك  للااةمد    
 .15ماقب تا مان يئع ماغةرئع  كما ، اذ زي   كب ي، ياي   زيةله   ل ي ّ حع يبهمع ا

ائ كيا  هتاا  لزضاا  زمياا  تفناائة ذاااك ما باا ز  لاا، يناا از ت ماااته  نئااث زةتقاا، لساا   
مان اااةد  ااااى ه ااااع جم ائاااع يةزياااع لااا، يام ااا  يحااايدة  يثاااا اسااااهة ياااةزذا الك ازاسااا ا       
كزاات فض م ساا ائ ائااةكي زايئاا ت هكتئتئااع  مخاا  و هر ماا  زمئ ااز را ااال راا هة راائ  ماناااه  

                                                 

 اساهة  مامي ثة.  12
 .104مبي مهلل مايةكي  مان تع كمإلت ل  ص  13

   اااى ل  ماتبا، ياسااى ريااي  1939زشاائة لةكزاي لاا، مطةكن اا  ماشاهئةة: ياسااى مإل نا   كما انئااي      14
 S. Freud, Moise etق سئت    ر اقةئ ي  ييزتع زثاةئ مايةرئاع:   خةكج  ي  يحة متج   اى يتةقع تة

le monothéisme, Gallimard, p  . 
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ماميئااع كمانااااه مامي ئاااع  راائ  سااااه كشااافئع كثئفااع  كسااااه تحقئقئاااع جيمائااع كساااج ائع لااا،     
مامّياا، كماقااةا  مامااي ،  هااا مخاا  و كاا ة مااجااي ماا     ممايهاا . ملخاا  و راائ  ماقااةا   

ك ة مافقي  مخ  و رئ  مامي رية مامةزيع اح اع هكنئع ثة ة  كرائ   همدة ما تاائذ مانئ سا،     
 همدة ماقاة كمايكاع كمان ة  . هاا مخا  و رائ  ياةا  مام حاالع/ كياةا  مافقها  . مخا  و         

ساى اناائف . مخا  و م ةااااج، رائ  ت اا       رائ  لايم  مامنائح م اى ماحاا ئب/ كرائ  مي شا ق يا      

 لتئا اتيم  مايئتا ع مامحة ه/ كرئ  ملس ن ة ماا لة كماميك ي احمت ماي ت .  

لااا، مانااااه مامي ئاااع تغ اااب مآلزااا ت مامتاماااع ا مج مااا  كمانئ ساااع  ازااا ت مامامهزاااث         
كماحيااذ كماحااةئ كمانئ سااع. كاا   ذاااك طبئيئاا  اماا  زفة اا  ت ساائر مايكاااع كرتاا   يج ماا           

زي. لكثة جةلة  جي سااه ماجها د كازاع مانائ  )سااهة ما اراع(. زاةج ح ماياةكي ل  لياةة          جي
ماهجااااةة  اااااى ماميزتااااع  فنااااه  ك  اااات تحمااااا رااااألكه مامشااااةكع مانئ ساااا،  ل اميزتااااع لضاااا      
 ميبةمطاهي زق  م ى ت اة مليبةمطاهزع ماةكي  ئع  ايّت  زاّلة كا تةكر ماالدة ا نئ س،.    

ا يا اذ ي ي ي اع  م اى ل قا س هاألم ماجايل ما ا هز ، رائ  ياةا            تشّي ت امانّتعا كة زاع 
يّيع كيةا  ماميزتع  مانتع م  ح ه  ا قةا  مامي ، م ى مامّي،  انبب رنئ   كهاا ل  ماناّتع   
تقاة م ى ت كزا لقه، كسئ سا، ا قاةا . لا، ماقاة  م كل كماثا  ، ما األز  لمقبا  كلا ة ماتبا،           

هكمة ماحااايزث  ككّ ااا ئ مانااائةة مامحميزاااع كلتماااع      تشاااّيا  نااا  ماناااّتع رااائ  مامفن اااةز   ك     
مامألمهب م هريع  كامانّتعا هت  ل تيت، مامألهب مانّت، ل، يق را مامألهب ماشئي، يث   راا  
تيت، ذاك مافهذ كما  كزا م هثاذكن، ا قةا  كلن دزث ماتب،  ت ك ماتااةة م ن دزاع ما ا،    

يب ها   كيا  ثاذ  ل اشائيع لزضا  ها،       ُتقح، كا ي  ز     ييه   كتجب  مإلس ة ماألي ك   
سااّتع لخااة   سااّتع يضاا دة. مانااّتع هاا، ما مّ ااك مانئ ساا، ا حقئقااع مايزتئااع  كمن ياا ه ماناا ةع         

 ما فنئةزع  م  خ  لهات، كلقه، ت هة. 

زؤد ي كا من ي ه ا حقئقع  اى مخ ةمع لتاي ل ي   فاع يا  ياال ماحقئقاع  زتم ا، كاا          
   فع  ت ت يى ماهاميش نال كا يةكز. هيألم كا    ي  ليح هذ ما ة ئ مانّت، خة ر ت ي

ا نّتع لقه  ه  ماألي زن تبةا  م ني ة ماق  ا ئاع يا  مااته ماقةا ا، كمانائةة ماتبازاع  ككا          
اها  ي يّ ماها  يما  رحاث لا، لتاا مايا ة مامقاي   كلحا    كايا  لزضا   شا ت خة راا ت             
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  مافقا  كم اذ مايا ة.  ذم    ي   فع م ى ه يش: ماف نافع كما حاا و  خة را ت لكثاة كا ئاع يا      
مإلس ة ل، جاهةي طةزقع ل، يي  قع مايةئ  ل  ماياا ، لا، ذااك  لاّ  ماناّتع ها، مهتايمد         
انُق  مايا ئع ما غازع  اى يةب  ت يايئع كتايبئع. كا   ذااك هاا ملخا  و رائ  مافئ نااو        

كمامااا يّ ذ مايةرااا، كمامااا يّ ذ مإلسااا ي،  زقاااال ماياااةكي: امافئ نااااو يااا يّ ذ لي ااا  كفي  ااا      
 .16لئ ناو جم م   كنقب  ا

ظّ اات ماثق لااع مايةرئااع يح فاااع رهااألي مافااامهق كما ماا ززمت ماجاهةزااع  رقئاات ت حاائ ت    
مافقئ   مام يّ ذ  كمافئ ناو كمام حا و ه، ماش حئ ت مامفهايئاع مام حّيماع لا، يجماا     

 ت  ما  هز  مايةرا،  كياي تج ما  ت حائ    لك ثا ث لا، تا ه يفّياة كمناي  ايا   مااظا           
تبقى يح فاع ر سا ق ائ ه . كنناب ماياةكي لاّ  هاألم ملسا ق ل كماحفا ل م اى ما ما زز هاا           
سة  تاهج ماثق لع مايةرئع  كم  ل  م هئا ه هاألي مافةكيا ت مج اا ر لااها : ا   ماقفاز لااق هل         
مام يّ ذ مام ي يا زاؤد ي  يا   ااى ياات ماف نافع ك يا   ااى  نئا   ماثئاااجئا   كهاألم يا    منا              

 .  17ئ  ازاي

سئيا  اهألم ملخ  و مامؤسار مهتايمدمت جم اع لا، ما ا هز  ما نا  انسا ة  اائر         
لق  ذاك ملخ  و ماألي سئةتنذ يب تةة ريي يؤسر مايز  ع  لي رئ  اماناّتعا كامإلسا ةا   
كمااا  زبتااا، ماياااةكي كاااا لطةكن ااا   راااا كاااا  اااا ة ملخ  لااا ت سااائ اماى مااا  هاااألم ماشاااةا   

ا شااّ   ت كما مّزياا ت كماحااةكئ مايميئااع  كاياا  لزضاا  تاا هز ي    مامؤساار  تاا هز ي طازااا ياا  م  
ن لااا راا اغزك كماف اناا ت كمل  حاا همت  كمااايكل كمليبةمطاهزاا ت  كساائبقى  اايم  مإلساا ة     
ز  ةق كا ت ك ماقةا ت   ك ائ  لهزا    زح اةق كزاتهض يا  هيا دي كةا تة مافاا ير: ايا            

شا ت  يحاة ز  ا  اخاة  تايب      زهية هت  زشئي يجيدم هت ق  كم ى لزيي ي  ااذ زهازة كزُ  
زةااةد اخااة  اغااع تتناا، لخااة   ثق لااع تضااذ  لخااة   دزاا  زقفااا لثااة اخااة  كلاا، كااا دكه             
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 .18ما  تع كمنية: مايماة  اى  بأل ما يب ة كماة ى ر اقيه

ز  ه مايةكي  اى ل  مإلس ة ل، يجم   ك   ثااهة كم بج ساع كباة  ايماا مااأّلمكةة       
  مام قا، ري ي ا  م اى ك هاا ماحاحةم . زبايك ل  يا         كنيي  ش ر ماأّلمكةة زينة جماد ماّزي

تجم اا  اقااةك  طاز ااع  هرماا  يتااأل رااي  ملرةمهئمئااع يااي م ف اا  لجاا ة لاا، ائااا يياازكل ياا  ائاا ا،       
مايةئ  كلط   ها  ماأّلمكةة ر  تاّي : اماأّلمكةة ه، ماقا ة م ى مير ماّزي  دك  مااام،  

 تمّثااا  قةااع مابيمزااع رااي م  رااا تاا ت،    ر ايم ئااع  اهااألم ماناابب كخ لاا  اماا  زباايك  كل كه ااع  ل   
 .19لنق   ريي ماام، ر ا اي  كملا ف تا

زمياا  ماقااال    خ تااع لطةكنااع مايااةكي هاا، ناايكد كااا ت هز   ئااع  كما اا، زي ااةو   
هتا  لهاذ ما ا هز  راتاف  تةمكما       مايةكي  فنا  ل ا  اخاة يا  رقا، كلئ ا  اها   تيتا، ما  هز   ئاع          

ا ام، كتجم ي  ا ألمكةة  رحئث تحبح يحة كع األنيث كيفن ةة اه . ككاا  زماع ت هز   ئاع    
ه،  زمع   ن  ئع ل، ممقه   كاهألم زحيب م ى ه زع مايةكي ا   هز  مإلس ي، لك ا حايث  

اميهساع ماحاائا ت   ماقةا ، ل  تجي ستيم اه   سام  ل، مامق هر ت مابتئازع كيا  رياي مابتئازاع    
مافة نئع  لك ل، لية ملخا  و مل ةااااج، مااألي مج ةنا  ماف سافع م اما    زقاال ائفا،         
سا ةك : ال زاةتب  ما اا هز  ر إل نا    كل راا ي يا ااع كا   )....( كز اجااب هلاض يي داااع       
يفهاة ما  هز  رمفهاة مابشةزع  ت ك مامي داع ما ، تفةس ي  لجا هيو ييائ    ز مثاا لا،    

  .20 ب ه ما  هز  ي ذم لخئةم اتزمع   ن  ئع ي ي ائعامم

 

                                                 

 .48  ص  2008مبي مهلل مايةكي  مان تع كمإلت ل  مامةكز ماثق ل، مايةر، رئةكت   18
 .48  ص 2008مبي مهلل مايةكي  مان تع كمإلت ل  مامةكز ماثق ل، مايةر، رئةكت   19

20C. L. Strauss,  La pensée sauvage, p347. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قراءة النص الديين 

  التأويل بني مطالب العقل وضوابط النقل

 مصطفى الغرايفد. 

ينطلققه اققلب ب منققر  ققه يققسا  نؤدقق؛ أنققل   ققة بلق أ  لققآ يققسب    ل قق   ب  س  قق؛            
ب  بحد وب مطله ب قل  تمقمن " سانقل ةس ب ءقمل      ب معدز تظآ  نلو ة تنشد بإلحلطة بل معنى 

إ ى بألاا. وبل ك ال تخسج جميق  ب  قسب ب م  ؤمقل بف لمقا  شقلابؤل وتملينقا   ل قدالم        
عه ل  ؤل نعيل إ ى ب  طلبه    ب  صد ب م عل ؛ وب مم ن   خطلب ي ميز عه نقلرس ب خطلبقل    

ب  ب مخ لمقة ب  ق؛ أ  دؤققل   بألفقس  بق   بله ق"  قي   قق" أ  حمق ا  قل  . وبقل ك تءققدو ب  قسب         
ب ممءققسو  يققديمل وحققديال أهققسب  لمعنققى. إم ي علققه بأل ققس علققى ب ن ي ققة بمعققل   ت ويليققةم  يءققا  
يطعقل اقق؛ ب معنققى ب  حيقد ب م صقق  م أل  س عققل ؛ ب  قس  س يلبلققة  ل عققد  وبالتءقل   قق  ب ققز هم     

يقق؛ جميقق  ب عصقق ا  كق   بله ؤققل ي ملققك  عسيققة  طل قة ال حققدو   ؤققلم تارققا ب معسيقة بإل ءققل ية    
 ؤمل ت د ا وتط ا . و ه أجآ بالن دال  على الل ب مكس   هس ل ت م  وبن  صل  جقلوا  

. ويقد ب طلقه ب منقر  قه أعمقل   مكقسيه       سبهنقل ب ا قلي؛  ت ب مملانة ب   ويلية لمقل تملق ا  يق؛   

 س  ييه امل: ببه ي يمة ب ءن؛م وب دلحظ ب مع ز ؛م  ه أجآ ب كشف عقه أبقسا ب مشقكا     
 تطسحؤل  ء  ة يسب   ب نص ب دين؛ وت ويل" ي؛ نيلق ب ا لية ب عسبية.ب  ؛ 

 معضلة االختالف: نص واحد و"قراءات" متعددة:

إمب بع مد ل ب خا ة ب  ؛ ي د ؤل ببه فلدو  ح    ء  ة بالفق ا  يق؛  با بإلنقا م    
كم لمققل أ  بالفقق ا  يقق؛ س  ققلال  بإلنققا ييهس وبيقق  ال  نل ققة. ويسجقق  م قق   سيققسأ كننققل ب   

                                                 

- ب مءسب -بلحر ي؛ ب ماغة وتنليآ ب خطلب. 
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 ص على م ك  قلح  سب م د قةسق إ قى لق   ب نصق ق ب م دنقة تنملؤقل س ءقةسم واقلب يق؛           
حد مبت" نقم  لقل    ظؤق ا بالفق ا  بقيه   ل ق؛ ب  قس   ب عظقيا. يك ق : سولقل  ب ءقلف            
يءقق خسج  ؤل ألبألحكققل  ب شققسعيةل  ققه تلققك بأل  ققة ألب ك ققلب وب ءققنة يقق؛ م ققك ب  يققال علققى      

ه وي عققق" ألبالفققق ا ل  ققققسوا م أل  بأل  قققة غل مؤقققل  ققققه     بفققق ا  بيقققنؤام ولقققل  ال بققققد  ققق    
ب نصقق قم واقق؛ بلءققة ب عققسبم ويقق؛ بي مققل ب  أ مل ؤققل  كايققس  ققه  عل يؤققلم بفقق ا  بيققنؤا       

 عققسو م وأيمققل يل ءققنة  خ لمققة ب طققسق يقق؛ ب امقق  م وت عققلاا يقق؛ ألاققس أحكل ؤققل يين ققلج  
 .1ب  سجيح وا   خ لف أيملس

 با بإلنققا  س ققسوا سم بل ققطان فلققدو ؛م أل      ققد  ا ققآ بالفقق ا  بققيه ب مسيققل  يقق؛  
ب ققنص  ؤمققل لققل    دنققل ي ققد حمل قق" س ءققةسم جققس  علققى نققم ؤل يقق؛ تمليقق  أحكل قق" وبيققل               
  ل قدل. ويققد  دققا عققه م قك أ  غققدب ب ققنص ب ققدين؛ يققلبا  ل عقد  يقق؛ ب معنققى وبال م ققلن يقق؛     

 : سلقا  لقآ ل قلبم    ب دال ة.  مل ي ح ب مدل  وبنعل أ ل   سب  ب  ق ويا . ي ق   ب مقلوا    

وأفملا لآ  م؛م ال يخل   ه بح مل  ت ويا   خ لمةم أل  م ك   ج   يق؛ ب كقا  بقنم     
طملعق" أل...ل وال لققا  أو ققى بؤققلل ب صققمل   ققه لققا  ب  جققآ ملققسلم إم لققل  أيصققح ب كققا    
 وأوجزلم وألاسل ا  اب وأجمع"  لمعل ؛ ب كايس  أل...ل وال بد ي؛ ب قديه  قه ويق   ب نق ب      
ب  قق؛ ين ققلج إ ققى ب نظققس ييؤققلم وب نقق با  ب  قق؛ ال يءقق ءن؛ ب علمققل  عققه بنقق خسبجؤلم وعققه فمققس    
يشققكآ  عنققللم وأهققس تخ لققف ب  قق ويا  يقق؛ ينقق بل علققى  ققس بأليققل م يقق مب  يعقق ب إ يقق" بف لمققا   
بآلاب  يق؛ ب مءقلرآم وتمسيققا بألاق ب  يقق؛ ب نق با م و ققلا  كقآ اأ  تمقق  و شقسع  م وأرمققة       

 .2مل الف ا  بأل ا وب ش لق عصلالسو ةتم  م ولل  نم

اقلب ب شقلاد ب قل  ال يخلق   قه عمقهم وبيق  ال  نل قة   قى           لمل يكشقف إ  بالف ا م 
وجد   نلّجة ت ويلية  ينيةم تءق خد   قه   يقل  ب مؤقا وب  مءقيس  قلتسبل  ارمقلق  قه أجقآ          
تط ي   ب نص  م ل د ب مةو يه. إم سب  يلر  ال حصس  ؤلم بآ اق؛ يق؛ بإل كقل  غيقس   نلايقة.      

                                                 
 .445ق:  1986 – 6بيسو م ط  – با ب  لا  ببه فلدو م ب م د ةم -1
 .70ق:  1983 -1ب ملوا  م  صينة ب مل كم تح. ب شيخ فمس  نمد فمسم  ك مة ب مانمط -2
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ل ي نققققلا؛ بمققققل ال ي نققققلاىأل...ل يقققق      وب نصقققق ق ال تمققققسا إال   نلايققققة. وال ينققققي  يقققق   قققق     
ب مءققط اب   نصقق ا م وب ممكنققل  ال حصققس  ؤققل. يكيققف يءقق  ي؛  ققل ال ي نققلاى بققل نص.          

.  ويقد بنق لز  اقلب ب   ق      3يمل مسوا   ال بد  ه تنكيا ب ظقه يق؛ ب  علقه بصقي  ب عم  قل س     
.  4يققق ح ب مدقققل  أ قققل  بج ؤقققل  ب قققسأ ق   ققققس سوا  ب عدقققز عقققه بنققق يعلب ب نصققق ق  ل يقققلر س     

ويند  أ  ي ست  عه ستل ؛س أحد ب مسبج  ب دينية  لنص ب قدين؛ سيقسب  س أو سيؤقاس فقلق     

يستؤهم بل مقسوا م بكمليلتق" ب   ويليقةم هقا  قل يلمقر أ  ين صق  علقى اأ  لقآ سيقسب  س إ قل             
ي نله ح  " أتمل م ييك   م ك بلعال على  ش   ب ملبا  وب ط برف. ي    ببه ي يمقة: س قي    

. يستقد ب خقا  بقيه   ل ق؛     5ال و "  لا  ي؛ ب ديهم يدب  بسأي" و " عليق" تمق س   نؤا وبحد إ
ب  ققس   ب عظققيا  ققه بإلنققا ييه إ ققى ب صققسب  حقق    عنققى ب ققنص ب ققدين؛م ب ققل  ب طقق   علققى   
س ملايقققة باغيقققةسق يؤققق   قققه جؤقققة ل قققلب ساقققد س وسبقققاكس  لنقققل . ويم قققسا م قققك نقققل ك     

نيقة وتمصقيآ ب شقسبر  بإل ؤيقةم  كقه ب  قس   يعمقد        ب مملشس  وب    نم يق؛ تمليق  بألوب قس ب دي   

 ه جؤة هل ية إ ى ت ديا ب ممم   ب دين؛ بطسي ة تع مس يمة ي؛ تشءيآ ب ع قل  ب ماغق؛م أل    
ب  تعل ى سأاب  أ  يك   ب  س   يق؛ أعلقى طم قل  ب مصقلحةق  يكق   علمقل  بال علقى  قدق         

مدققس  م وأ قق" ال بققد  ققه نققل ك طسي ققة ب نمقق؛ عليقق" ب ءققا م وعلققا أ  م ققك ال يقق ا بل ن ققلره ب 
ب  دققق ا وبالنققق علا م يءقققلك تلقققك ب طسي قققةق  يكققق   أ فقققآ يققق؛  ءقققة ب عقققسبم وأ   علقققى           

.  ويد بن لز  م ك إعمل  ب لاهق  ه أجآ تنديقد ب معنقى ب م صق   عقه طسيقه       6بإلعدلاس
 عققيه  ب معسيققة بل لءققة أو ب م قق" ال تكمقق؛ وحققدال  مؤققا ب  ققس   وتمءققيسل. بققآ ي        ب   ويققآم أل  

ب  قق يسم بلإل ققلية إ ققى م ققكم علققى  عسيققة   عم ققة بمءققلرآ ب كققا . إم ال يكقق   ب ممءققسم عنققد  

                                                 
 (  -ب ءزب ؛م يملرح ب ملطنيةم تح. عمد ب سحمه بدو م  ةنءة  با ب ك ق  ب ا لييقةم ب ك يقام        -3
 .88ق: 
 .88 مء"م ق:  -4
  -1بيقسو  ط   –ببه ي يمة: ت ويآ  خ لف ب ندير م تح . ا ى يسج ب ؤمل ؛م ب مك مقة ب عصقسية    --5

 .22ق:  2003
عمقققد ب كقققسيا عامقققل م  ك مقققة وامقققةم ب  قققلاس م  ب  ل ققق؛ عمقققد ب دمقققلام شقققسن بأل ققق   ب خمءقققةم تقققح. -

.ق: 
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علمل  ب مع ز ةم عل مل بل ك لب وب ءنة وبإلجمل  وب  يل  وبألفمقلام سإال واق  عقل ا ب  حيقد     
ب  تعل ى وعد "م و ل يد   "  ه ب صمل  و ل يصقح و قل يءق نيآم و قل ينءقه يعلق" و قل ال        

بآ ي محم يمه بج معا يي" الل بألو قل م ولقل  عل مقل ب  حيقد ب  وعد ق"م وب   قة       ينءه 
ب م قق" وأحكققل  ب شققس م ولققل  بنيققر يمكنقق" حمققآ ب م شققلب" علققى ب منكققا وب مصققآ بينؤمققلم   
جققلا  قق" أ  يشقق ءآ ب مءققيس ل ققلب ب  تعققل ىم و ققه عققد  شققيفل  ققه اققلل ب علقق  م يلققه ينققآ  قق"    

 مققل ب علققى ب لءققة ب مدققس  م أو ب ننقق  ب مدققس م أو ب سوبيققة    ب  عققسا  ك ققلب ب  عققز وجققآم بع 
ويقققد لقققل  بقققدايل أ  يخ لقققف  اعمقققل  ب مقققسق يققق؛ ت ويقققآ  صققق ق ب  قققس   فل قققة    . 7ي ققق س

عد   ه سب ُمشقكآس بءقم   قل تايقسل  قه ب  مقل . ي ق   ببقه         ب منم ية  مه سب م شلب"س ب  ؛ 
 خ لمققل  أل...ل هققا ي ققل   كققآ  ققل    ي يمققة:س أ ققآ ب  شققلب" أ  يشققم" ب لمققظ يقق؛ ب ظققلاسم وب معنيققل    

غمققو و ق   شققلب"م وإ   ققا ت قق  ب نيققس  ييقق"  ققه جؤققة ب شققم" بءيققسل لققل نسو  ب م طعققةم          
يل  شلب" ييؤل بالش ملل وبال  مقل م و اقآ ب م شقلب" ب مشقكآم ونقم؛  شقكاق أل ق" أشقكآم أ          

  .8 فآ ي؛ شكآ غيسل ي شمؤ" وشللل"س

بنققخيه يقق؛ ب علققاس ب  قق؛  صققا عليؤققل بآليققة  ويققد ابن لققآ يسيققه ين نققآ  نمءقق"  ققمة سب س
م حيققر وجققد  ب مققسق بإلنققا ية علققى بفقق ا   شققلابؤل وتنقق    سجعيلتؤققل يقق؛       9ب كسيمققة

                                                 
606 مء"م ق:  -7
 قص:   1973 – 2ببه ي يمةم ت ويآ  شكآ ب  س  م تح. ب ءيد أحمد  ق س  با ب  قسب   ب  قلاس  ط    -8
101- 102. 
 ا  ب ل  أ ز  إ يك ب ك لب يي"  يل   نكمل  اقه أ  ب ك قلب وأفقس   شقلبؤل  ي  قل ب قليه يق؛         -9

يل بؤا اي  يي مع    قل تشقلب"  نق" بب ءقل  ب م نقة وبب ءقل  ت ويلق" و قل يعلقا ت ويلق" إال  ب  وب سبنقخ   يق؛ ب علقا              
و  ي؛ إ كل ية ت ويآ ب م شقلب"م  ل. ويد بف لف ب ممءس7ي        نل ب" لآ  ه عند ابنل( أل   عمسب م  ية:

يمقه يقل  بلإل كقل  بع مقس سب ق بوس علطمقة . و قه يققل  بعد ق" بع مساقل بنق فنليية   مزيقد بيقل  ييمقل يخقص اققلل               
ب مءقق  ة يمكققه ب سجقق   إ ققى  يخققس ب ققديه ب ققسبا م أنققل  ب   ققدي م تققح. أحمققد حدققلا  ب ءقق لم  ك مققة         

ي د جؤس بسأي" ي؛ اقلل ب مءق  ة بقل    : سو ءقنل  مقه       ( أ ل ببه ي يمة236م ق: 1986ب كليل  بألااسيةم 
يزعا أ  ب م شلب" ال يعلم" ب سبنخ   ي؛ ب علام واقلب غلق   قه    و يق" علقى ب لءقة وب معنقىم و قا ينقز  ب           

. 98ت ويققآ  شققكآ ب  ققس  م ق:   -----شققيفل  ققه ب  ققس   إال   ينمقق  بقق" عمققل ل ويققد  بقق" علققى  عنققى أاب ل س   
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 ققدفا  ينيققل وشققسعيل يقق ح ب مدققل  أ ل ؤققل وبنققعلق   شققءيآ سب   ويققآس   يققة    10س دققلا ب  ققس  س
بمققل ي  بيققه مانيققة وباغيققةم نققلعدتؤا يقق؛ لايققس  ققه بألحيققل  علققى ت ويققآ  صقق ق ب  ققس  م    

وب م ل د ب  ؛ يساوال سأ ق الس  مقلامؤام يمقل وبيقه سأ قاس  قه أ ق   ب مقلا  عقّد عنقد           
أ ققنلب" س نكمققلسق يققد  بظققلاسل ويم نقق  عققه ب   ويققآم و ققل فققل ف أ قق   ب مققلا  بع مققس          
س  شلبؤلسق ين لج إ ى ت ويآ يس ل إ ى   بي ة ب ملا . ي    ب مخقس ب قسبا  إّ  سلقآ وبحقد     

با  يقققدع؛ أ  بآليقققل  ب م بي قققة  ملامققق"  نكمقققةم وبآليقققل  ب م بي قققة   قققه أ قققنلب ب مقققل
 .11 ملا  ب خصا   شلبؤةس

ويد  دا عه م ك أ  أ مح ب  س    دلال  لخصق  ة بقيه ب م نقلاعيه نيلنقيل و قلاميلم      
لآ يسيه يدد يي"  ل يدعا اأي"م ويعمقد يؤمق" وتصق ال. ي ق   ب دقلحظ  خلطمقل أ قنلب        

خسبيل م أي يقل  علقى ا  ب صقنيح وتصقنيح ب ءق يام وا  ب  نزيقآ       ب ندير: سي   ا أ ليل  بل 
. وي ق   ببقه   12وب ندير ب مشقؤ ا إ قى أاق بركام ويقد علا قنللا ويلبلنقللا ويلا قنللاس       

                                                                                                                                

ه  م  ب ك لب: سوإ   ا يكه  لسبنخيه ي؛ ب علا حقظ يق؛ ب م شقلب" إال  أ  ي   ق ب     ويل  ي؛       فس  
   نل ب" لآ  ه عند ابنل(  ا يكه  لسبنخيه يمآ على ب م علميه بآ على جؤلة ب مءلميهم أل ؤقا جميعقل   

 .100ت ويآ  شكآ ب  س  م ق:  ------ي       نل ب" لآ  ه عند ابنل(
اققلل ب عمققلا    كقق   عن ب ققل ألو  ل ققلب يقق؛ ب لءققة ب عسبيققة حمققآ علققى       بف ققلا أبقق  عميققد  ب خققلاج؛   -10

غاي"  مظة س دلاس ولل  نم  بنا" ي؛ س دلا ب  س  س ييمل يقللس أ ق" نقفآ يق؛ حمقس  ب ممقآ بقه ب سبيق          
ل ولقل  ب ءققةب  أ   65وب ق؛ ب مصقس  عقه ي  ق" عقز وجقآ  طلعؤقل ل  ق" ااو  ب شقيلطيه( ألب صقليل م بآليقة:            

د إ مقل ي ق  بمقل عقس   الق" واقلب  قا يعقس م يكقل  جق بب أبق؛ عميقد : سإ مقل للقا ب  تعقل ى                ب  عد أو ب  عي
 ب عسب على يدا لا ؤا أ ل نمعا ي   ب سئ ب  ي :

 أي  لن؛ وب مشسي؛  ملجع؛       و ء نة ااق ل  يلب أغ ب                        
أوعققدوب بقق" يلن نءققه ب ممققآ م ققك     واققا  ققا يققسوب ب ءقق   يقق  و كققنؤا  مققل لققل  أ ققس ب ءقق   يؤقق  ؤا           

وبن نءن" ب ءلرآ وعز ا  ه م ك ب ي   أ  أ   ل لبل ي؛ ب  قس   يق؛  اقآ اقلب وأشقملا" و قل ين قلج إ يق"         
يقلي   ب نمق  م  عدقا بأل بقل م      - ه علم" يلمل اجعا إ ى ب مصس  عملا ل قلب؛ ب قل  نقمي " سب مدقلاس    

.ق:  ج  -تح. إحءل  عمل م  با ب ءسب بإلنا ؛م ط
 .234يخس ب ديه ب سبا م أنل  ب   دي م ق: -11
 .180م ق: 1.ج 1978 – 2بيسو  م ط  –ب دلحظ: ب ني ب م تح . ي ا  عط  م  با  ع   -12
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ي يمقة عققه فصقق  " ب مققلامييه إ ؤققا سيءققسوب ب  ققس   ب عدقق  تمءققيسق يسيققدو  أ  يققس ول إ ققى   
 .13 لبامؤام وينمل ب ب   ويآ على  نلؤاس

صل ح ب ط برف وب دملعل  بإلنا ية   علا قةم ي قد لقل  بقدايل أ  يقندا       مل لل ا  
 ءققك ي" أنققملب بالفقق ا  بققيه ب م ؤققل  إ ققى أ       ويققد أاجقق  عققه م ققك  ققسب  ب  قق ويا .   

سبالج ؤل  ال يك   ي؛ بألحكل    ءلويًلم أعن؛ أ " ال ية   إ ى أ س وبحد لمقل يكق   م قك    

ل أل  بعو بألحكل  ي ءيقس بنءق  ب ز قل م وبنءق      ...ي؛ غيس بألحكل   ه بأل  ا ب  بجمة أل
وابمقل لل قا    .ب عل  م وعلى يدا  صل ح ب نل ق أل  بألحكل      عة على ب عد  ب   ع؛

14ب مصلنة ب ي   ي؛ ش؛  وغدًب ي؛ ش؛   فسم ولل ا  زيد  صلنةم و عمسو  مءد س
. 

ب ءقلطةم إ قى    ت    على حدقة  قي ن   ب نص ب دين؛ ي؛  آ بيفة  صيةو ه ب طميع؛ أ  
سنان إيدي   ج؛م وحدة جد ية  د ب خص  ق نان  ز وج يءق عمل" لقآ يسيقه  نصقس      

ي د لل ا ب مد معل  بإلنا يةم لمقل تكشقف ل ق     . 15 لام"م و  د ب ملا  ب مخل فس
ب ملآ وبألا ب  وب ننآم تعج بل ملبا  وب مع  دب م  كه الل ب  عد ية  ا يكه  ع سيل بؤل 

ب خطلب ب عل . إم لل  انلك  برمل تطل   ه لآ  ه بع  د ي؛  لا  أو  نلقة  على  ء    
إ ى يسا فطلب"م على ب مء    بإليدي   ج؛م ب  م" فطلب ب ن ي ة. و ه  لحيقة أفقس    
لل ا انلك  برمل نلطة يلرمة تءعى إ ى ت حيد ب دمي  تنا  لا  وبحد انقم؛م يماقآ   

 ل.ت جؤل  ب ءلطةم وينمظ  ؤل وج  ال و صل نؤ

 تأويل النص الديين بني تعدد القراءات واملعنى الوحيد:

 عقققآ ب مملايقققة ب اي قققة ب  ققق؛ تءققق سع؛  ظقققس ب مءققق  س   ل قققسب  ب عسبققق؛ بإلنقققا ؛ أ           

                                                 
 .62ببه ي يمةم ت ويآ  خ لف ب نديرم ق:  -13
 -1ب   حيد م ب ؤ ب آ وب ش ب آم نةبال  أب؛ حيل  ب   حيد  ألب؛ على  ءقك ي". بيقسو م ط    -14

 .371ق:  2001
 -2حءققه حنمقق؛م يققسب   ب ققنصم  ققمه ب ؤس ين طي ققل وب   ويققآم أ ققفم  دلققة ب ماغققة ب م لا ققةم ط        -15

 .13ق:  2003
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 شسوعية تعد  ب  سب ب  تدد نندب  ؤل عند  خ لقف ب ط برقف وب مقلبا  ب م صقلاعة. ي قد      
سأ ق" تعقل ى   أ مينل ب ممكس ب مع ز ؛ ب  ل ق؛ عمقد ب دمقلا ي ق   يق؛ سشقسن بأل ق   ب خمءقةس:         

  بعمقق"  نكمققل   مققل أ  للمنققل ب نظققس وحانققل عليقق"م و ؤل ققل عققه ب   ليققد و نعنققل  نقق"م جعققآ ب  ققس  
 . قى ب منقر وب نظقسم و قلايل عقه ب دؤقآ وب   ليقدس       إ يك   م ك  بعيقل  نقل   وبعم"   شلبؤلق 

وملققس ب دققلحظم واقق  اأ  بالع ققزب م يقق؛ سب ميققل  وب  ميققيهس أ قق" س قق  شققل  ب  أ  ينققز  ل مقق"م     

ويدعآ لقا  أ ميلرق" وواهقة انقل" ال ين قلج إ قى تمءقيس  معقآم و كنقل  قا  قس شقيفل  قه ب قديه               
 ق  لقل  بأل قس لقل ك  ءق طا ب ملق   وب مننقةم ومامقا ب مءقلب ة          وب د يل  ي   نل ب كمليةم و

 .17وب منليءةم و ا يكه تمل آس

ويصسن ببه ي يمةم ب ل  ب  ؤا إ ي" ايلنة أاآ ب ءقنةم يق؛ ست ويقآ  شقكآ ب  قس  س أ ق":       
س قق  لققل  ب  ققس   للقق"  ققلاسب  كشقق يًلم ح ققى يءقق    يقق؛  عسي قق" ب عققل ا  وب دلاققآق  مطققآ             

ون طا ب مننقةم و لتقا ب خق بطس. و ق  ب نلجقة ت ق  ب مكقس  وب نيلقةم         ب  مل آ بيه ب نل م 

. وي؛ ب ءيلق مبت" يةلد ب ءي ط؛ ي؛ ل لب" سبإلت ل  يق؛  18و   ب كملية ي   ب عدز وب ما  س
 ق  لققل  ب  ققس   للقق"  نكمقل  مققل لققل   طلب قل إال  مققلا  وبحققدم ولققل     سعلق   ب  ققس  س أ قق"  

م وم ققك  مققل ينمققس أابققلب نققلرس ب مققلبا  عققه بصققسين"  ققمطا  كققآ  ققل نقق   م ققك ب مققلا 
يم  "م وعه ب نظس يي" وبال  مل  ب"ق ي مب لل   شق ما علقى ب منكقا وب م شقلب" طمق   قلح        
لآ  لا  أ  يدد يي"  قل يةيقد  لامق"م وينصقس   ل  ق"م يينظقس ييق" جميق  أابقلب ب مقلبا م           

ب منكمل   مءس  ويد ؤد ي؛ ب    آ يي"  لح  لآ  لا م وإمب بل ء ب ي؛ م ك  لا  
  .19 لم شقققققلبؤل م وبؤقققققلب ب طسيقققققه يققققق خلص ب ممطقققققآ  قققققه بلطلققققق"م وي صقققققآ إ قققققى ب نقققققهس    

 ءقق خلص  ققه اققلل ب م بيققف  ققد  فصقق بة ب خطققلب ب  س  قق؛ وهسبرقق" ب ققدال ؛. يشققؤد علققى   

                                                 
 .600ب  ل ؛ عمد ب دملام شسن بأل    ب خمءةم ق:  -16
 .596م ق: 3ب دلحظم ب ميل  وب  مييهم ج -17
 . 86ببه ي يمةم ت ويآ  شكآ ب  س  م ق:  -18
ل  يقق؛ علقق   ب  ققس  م تققح. شققعي  بألا ققلاوطم  ةنءققة ب سنققل ة  لشققسو م نقق ايلم      ب ءققي ط؛م بإلت قق  -19
 .444ق:  2008 -1ط
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م ققك تققلايخ علقق   ب  مءققيس ب  قق؛ بشقق ملا علققى  ققل   غزيققس  تققنا عققه  سو ققة اققلب ب خطققلب           
ا  بققق   بال م قققلن ب قققدال ؛ حلجقققة و قققسوا  يققق؛ ب خطقققلب  وب م لحققق". ويقققد تستققق  عقققه ب  ءقققلي 

ب  س  ؛ أ  أ مينل سبألطسب  ب م خل مةم لآ وبحد يدع؛ أ " ب نلطه ب مع مد ب سنم؛ بلنا 
ب ققنص ب م ققد م وأ قق" وحققدل ب علققيا بكنؤقق"م ولققآ  ققل يقق؛ بأل ققس أ قق" يقق  مص نققلطة ب ققنص           

ل  ب مطلب ققة  لققنصم وأ  ب م ققد    مسيققس نققلط " اقق م يمققسا يس ققل أ  ي  قق" اقق  ب مطققلبه تمقق 

فصققق  "  يءققق ب  دقققس  أ قققل  يقققد بف لمققق ب  عققق"م لمقققل بف لقققف اققق  بقققدوال  عؤقققام بقققآ اقققا         
ب مخققل م    لققنصم يققا حقق با إم . أ ققل حققيه ي عققل ى طققس  علققى فصقق  "  ققدعيل أ قق" وحققدل    

 .20ب نلطه بلنا ب نص ب م د م ي  " ينم؛  ه بألنل  لآ إ كل    يل  ب ن باس

ي ستققق  عقققه ب  ءققليا ب عقققد  ب  قققسب ب   قققمة الا قققة  كقققآ     ققد لقققل   قققه ب ممقققسوا أ  
فطققلب  ءقق  م و نقق" ب خطققلب ب  س  قق؛م بالع ققسب  بنققه بآلفققس يقق؛ إ  ققلج سيققسب  س فل ققة          
 لنصقق ق ب دينيققةم يققس   ونققنة. بيققد أ  بأل قق ا نققلا  علققى غيققس اققلب ب ننقق ق إم  مققى لققآ    

أ  د ب يقسب    ءقليس م   يسيه ينس  حه بالف ا  على بآلفسيه.  وبدال  ه أ  يع مساام ويد 
 خ لميه  ع" ح   يسب   ب نص وت ويل"م ي  " يع مقساا  خ لمقيه  ق  ب قنص مبتق". و مقل يةلقد        
م ك أ " ي ا  بع سب ل  ب خص   ح   سبألحل ير ب  ؛ ب ع ب عليؤل ب  نقليو وبألحل يقرم   

. 21 قآس ب  ؛ اعم ب أ ؤل تخل ف ل لب ب  تعل ىم وبألحل يقر ب  ق؛ يقديعؤل ب نظقس وحدقة ب ع     
هققا ينمققس   كقق؛ ي  ققح أ   ققل ت امقق ل بف ايققل يقق؛ بألحل يققر وتعلا ققل  ققس ل إ ققى ب مؤققا           
ب ء يام وإال  يلي  همة  ه بف ا  أو تعلاا بيه ب نص ق عند تدييه ب نظقس. وب ماحقظ   
أ  ببه ي يمة يكاس  ه حمد ب  وب انقل  عليق"ق للمقل تؤقد  إ قى س خقلاجس ي قداال  ءقعمة يق؛          

خصق   تعلا قل وتنليمقل بقيه بألحل يقر: سو نقه   ق  : إ  م قك  قي  لمقل           اي   قل ت امق" ب   
ققق  سو نققه   ق  :  ققي  الانققل  22ت امق بم بققآ ب معنيققل    م قل م بنمققد ب  و نقق"م  قنينل  ...س   

                                                 

 .59م ق: 2001 -3عل؛ أو ليآم ي؛ شسعية بالف ا م  با بأل ل م ب سبلطم ط  -20  
 . 85ببه ي يمةم ت ويآ  خ لف ب نديرم ق:  -21
 .85 مء"م ق:  -22
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. سو نققه 24.سو نققه   قق  :  ققي  الانققل بنمققد ب  بفقق ا ...س 23فققا  بنمققد ب  تعققل ى...س
 .25ب  تعل ى و عم "...س    : إ "  ي  ي؛ ش؛   مل ملسوبم بنمد 

تةلقققد اقققلل بأليققق ب  أ  ببقققه ي يمقققة يع  قققد أ   قققل يمؤمققق"  قققه ب قققنص ب قققدين؛ اققق  ب مؤقققا     
ب صققنيحم أل  بألجؤققز  ب  قق؛ يع مققدال يقق؛ يسب تقق"  نءققدمة تمل ققلم يقق؛ تصقق الم  قق  أ قق         
ب  مءققيس و قق بب  ب   ويققآ. واقق   ققل يم  ققس إ يقق" فصقق  "م ب ققليه ال يمكققنؤا أ  ين دقق ب نقق     

س ءس ققةسم وتقق ويا  س ءقق نيلةس وس ءقق كساةس. ي قق  : سويققد تققدبس م احمققك ب م    يققسب ب 
  ل ققة أاققآ ب كققا  ي جققدتؤا ي   قق   علققى ب   ققل ال يعلمقق  م  ويم نقق   ب نققل  بمققل يقق ت  م       
ويمصققسو  ب  ققل  يقق؛ عيقق   ب نققل  وعيقق  ؤا تطققس  علققى بألجققلب م وي ؤمقق   غيققساا يقق؛     

م و عقل ؛ ب ك قلب وب نقديرم و قل أو عقلل  قه  طقلرف        ب ن آ وال ي ؤم    اب اا ي؛ ب   ويآ
ب نكمةم وغسبر  ب لءةم ال يداك بقل طمس  وب    يقدم وب عقسا وب دق اسم وب كيميقة وب كميقة       
وبألينيققةم و قق  ا وب ب مشققكآ  نؤمققل إ ققى أاققآ ب علققا بؤمققلم و ققح  ؤققا ب مققنؤجم وبتءقق   ؤققا        

 .26ب مخسجس

يقق؛ يؤققا ب ققنص ب ققدين؛ ب  يققل  ال    مققل لققل  فصقق   ببققه ي يمققة يقق؛ ب مققلا  يققد ت نققل ب  
تنءقققدا وطميع ققق" ب مخص  قققةم ي قققد بع مقققس تققق وياتؤا  دقققس   اب    علا قققة و  مقققلابةم ال  
تك م؛ بلالف ا     ب نصم و كنؤقل تخ لقفم بلإل قلية إ قى م قكم  ق  تق ويا  شقسللرؤا         
  يق؛ ب ننلقة وب مققلا : سويقد لققل  يدق  قققققق  ق   قل يدع  قق" يق؛  عسيققة ب  يقل  وإعققدب   ال        

ب نظس ققققق أ  ال يخ لمق ب لمقل ال يخ لقف ب نءقلب وب مءقلن وب مؤندنق  م أل    ق ؤا ال تقد           
إال  على عد  وبحدم وإال  على شكآ وبحدم ولمل ال يخ لف حلبق بألطمل  ي؛ ب مقل م ويق؛   
 مو ب عقسوقم أل  بألوبرقآ يقد ويمق اا  قه م قك علقى أ قس وبحقد يق؛ ب قديهق يققسأب  ب ؤقليآ              

وسب ندققلاس يخل مؤمققلم وساشققل  بققه ب نكققاس يخققل مؤام ولققل ك     سب نظققل سم ب عققا س يخققل ف

                                                 
 .88 مء"م ق:  -23
 .89 مء"م ق:  -24
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سهمل ةسم وس  ي سم وسالشا بألويصسم وسعميد ب  به ب نءقهسم وسبكقس ب عمق؛سم وسحمقصسم     
 .27وسيمةسم ويا  ويا س

وإمب حققد  وأيققّس ببققه ي يمققة بققلالف ا  أ ققسب وبيعققل يقق؛  با بإلنققا م  اققآ ي  قق": سي  ققك      
ن؛  لويما علي"  ه هل  أاقآ ب كقا  أاقآ ب نقديرم وب  ؤقل ؤا وإنقؤلبؤا       ل ما إ ؛ تعلم

ي؛ ب ك   بل ؤا وا يؤا بنمآ ب كلب واوبية ب م نليوم ح ى وي  بالفق ا م ولاقس    

ب ننآم وت طعا ب عصام وتعل   ب مءلم  م وألمقس بعمقؤا بعمقًلم وتعلقه لقآ يسيقه  قنؤا        
  ويمقل علقى ب خصق  . أ قل  قل عليق" اق         . ي  " يدعآ بالفق ا 28 ملام" بدن   ه ب نديرس

وأ نلب" يؤ  سب نهس ب قل  أجمق  ب نقل  عليق". ي ق  : سو ق  أا  قل ققققق احمقك ب  ققققق أ   ن  قآ            
عه أ نلب ب ندير و سغ  عنؤا إ ى أ نلب ب كا ق  خسجنل  ه بج مل  إ قى تشق ام   

ي    قه أ قلاب     وعه  ظل  إ ى تمسقم وعه أ   إ ى وحشةم وعه بتملق إ ى بف ا  أل...ل
ب نققه إطمققلق يلقق بؤا علققى ب س ققل  بقق"م و قق  أ  اجققا يققل  يقق؛  دققل عؤا وأنقق بيؤا بمققلبا    

أ نلب ب ندير ب  ؛ ملس قل إجمقلعؤا عليؤقلم  قل لقل  يق؛ جمقيعؤا  قل ك  نكقسم وال عنق"           
 ققليسم و قق  يققل  بشقق؛   مققل يع  ققدل أ ققنلب ب كققا م  مققل يخل مقق"م  ققل باتققد إ يقق" طسيقق" إال   قق       

 .29"سفسوج  مء

إ  ب نقق با ب ققل  جمقق  اققلب ب ممكققس ب ءققن؛ بققل مخ لميه  عقق"  ققه أ ققنلب ب مققلبا             
بألفققس  اقق  حقق با فققلاج؛ وغيققس   كققليل. إم يمققدو ب نقق با يقق؛ اققلب ب ك ققلب  ءقق ندبم عنققد     
ب  دييهم إ ى  سلزية أ   يةق يؤيمه عليؤل بال ءاق ب م  س  بلإليصل .  مل جعآ ب م لن ببقه  

ب نققديرس علققى بآلفققس ب مخ لققف  ققلاميل أيققسب  ققل يكقق   إ ققى         ي يمققة يقق؛ ست ويققآ  خ لققف    
ب ن بايققة بألحل يققة  نقق" إ ققى ب ن بايققة ب  ملعليققةم أل  ب ققلب  ب م كلمققة  واقق؛ انققل ببققه ي يمققة     
ب ءن؛(م وإ  لل ا تلا  إ ى ب مملانقة ب ن بايقةق ي  ؤقل ب يقا  شقدو   إ قى ب  طقلبه ب  قل          
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يظؤس  قه ينقص ست ويقآ  خ لقف ب نقديرسم          مبتؤلم وب  نصه ب كل؛ بمسجعي ؤل. وا   ل
حيقر  ين كقس ببقه ي يمقة ب كققا  بلنقا ب قديهم يي طق  أو يكقل  بقق   اأيق" ب قل  يع  قد ييق" اقق              
ب ققديه عينقق".  مققل يدعققآ  اب ل يقق؛ يمققليل ب خققا  نققلطة ال ينمءقق؛ أ  ت لبققآ بءيققس بإلمعققل         

اعقة يق؛ أ  اقلب ب منطقه     وب  ءليا  مطلب  ؤل  نيح ب قديهم لمقل يؤمق" ب م يق" ب ءقن؛. وال  نل     
ب ل  يصطنع" ببه ي يمة يق؛ تقدبيس يمقليل ب خقا   قه شق  " أ  ي ق   إ قى  ءقف ب نق با  قه            

أنلنق"م أل قق" يدققنح  إ ققى تاميققا فطققلب وحيقد يققدع؛  لكيققة ب ن ي ققةم وين نققآ  نمءقق"  ققمة    
سب مسيققة ب نلجيققةسم أل قق" إمب لل ققا انققلك لاققس  يقق؛ ب مققلبا  وب مع  ققدب م يمققه ب من ققه أ    

ويققد  اققآ ب مدققلا بل نءققمة إ ققى    .30نققه  قق  وبحققدسم لمققل ي ققسا  ةافقق  ب مققسق وب مققلبا    سب 
 .31 خ لف ب ط برف ب ملامية س عسلة ب  ج   بالج ملع؛ على أاا ب ماغةس

 البالغة وتأويل النص الديين:

يكشققف تققدييه ب نظققس يقق؛  صققنمل  ببققه ي يمققة عققه  ملانققة ت  يميققة   ميققز  يصققدا ييؤققل     
   يمققة ب  ق  يف و  ل قدل. واقق  تصق ا ينكمقق" ب نءقه ب مكققس        قلحمؤل عقه تصقق ا فقلق   

وب ع ققد  ب ققل  باتؤققه إ يقق" ب مة ققفق يلققا يكققه ببققه ي يمققةم ييمققل يمققدوم يمصققآ بققيه شخصققية   
بأل ي  وشخصية ب م ي".   د أاب  إيل ة باغة    بي ة     قنؤج أاقآ ب ءقنة يق؛ يؤقا أ ق         

باغقة أفقس    يمقة اق؛ باغقة بالع قزب م       ب ع يد . ويد لل  إ  لج الل ب ماغة ي علاا  ق   
ب  ققق؛ لل قققا تءققق ند إ قققى أ ققق   يكسيقققة و لاميقققة  خل مقققة. يكيقققف ُو مقققا ب ماغقققة  نقققآ        

  شكا  ب ع يد ؟ و ل  ظلاس الب ب    يف؟  

 

 

                                                 
ب شؤسنقق ل ؛م ب ملقققآ وب ننققآم تقققح.  نمققد ب مل قققل؛م    ب نققه يدققق  أ  يكقق    ققق  يسيققة وبحقققد س     س -30

 .9ق:  2000 – 1بيسو م ط –ب مك مة ب عصسية 
 1995 -1ب ا قلي؛ ب عسبق؛م ب ميمقل م ط    صس حل قد أبق  ايقدم ب خطقلبم ب ءقلطةم ب ن ي قةم ب مسلقز         -31
 .176ق: 
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 بني أفقني:  البالغة

م 32  د ت اعا ب  سب  ب ماغ؛ ب عسب؛ يسي قل  لا ي قل  لميستقل  امقل ب ءقنة وب مع ز قة      
جيه ه قليييه   علا قيهم تملينقا تصق ابتؤمل يق؛ ب ع يقد  وب ءيلنقة وبالج مقل ق         شكل ل  مق م 

يقق   ج لققآ  مقق مج باغ قق"ق ب  قق؛ وّجؤؤققل  خد ققة أادبيقق" ب مكسيققة وب ع ديققةم واقق   ققل جعققآ         
 ب  مكيس ب ماغ؛  ستؤنلم ي؛ ب منص لةم بل مصل ح ب ملامية وب م ل د بإليدي   جية.

ة ولا يققة تءقق ءله علققى أيؤققل  لايققس  ققه ب خل ققةق       تميققز ب مع ز ققة بمنققاؤا يمققليل  ينيقق    
  عل ؤل بدليآ ب كا  و يي ق"ق يكل قا باغق ؤام  قه اقلل ب نلحيقةم باغقة ب صقم  م ال يست ق؛          
إ يؤققل نقق   فل قققة ب خل ققةم  مقققه تقق بيس   ؤققا لمليقققل  مانيققة و عسييقققة   طقق ا . ي ققق          

طقلا ب كقا م   مكنقل    سو قي  يكق   ب مق كلا جل عقل ألي     ب دقلحظ  عقد ب   ب قمل  ب مق كلا:    
يقق؛ ب صققنلعةم يصققلح  لسرلنققةم ح ققى يكقق   ب ققل  ينءققه  ققه لققا  ب ققديه يقق؛ وا  ب ققل         

. و قل  قه شقك أ     33ينءه  ه لا  ب ملءمة. وب عل ا عند ل ألب مع ز قةل اق  ب قل  يدمعؤمقلس    
الب ب ن    ه ب دا   ن ج إ ى جؤد لميقسق يل  م ق" يق؛ علق   ب قديه وب  عمقه يق؛  ملحقر         

س غيس   لن  لدمي م وإ مل تنمس  ب" يلة يليلة  ه ب منظ  يه إم س ا يخلقه ب  أ قة   ب ملءمة أ 
 .34للؤل يانمةس

تء ند ب ماغة ب  ؛ أ  دؤل ب مع ز ة إ قى اايقة ع ا يقة يق؛ يؤقا ب ع يقد  وتمءقيس ب كق  .         
إ ؤققل باغققة ب شققك ب  قق؛ ال  كققل  ييؤققل  لي ينيققل  وب مءققل مل ق حيققر  ا ققآ ب شققك عنققد أعيققل       

مع ز ققة  نؤدققل يقق؛ ب منققرم وونققيلة   ققدييه ب معققلا  وتمنيصققؤلق يل نظ ققل  لققل  يع  ققد أ     ب 
. ويققد أل ققد  35ب شققّك ونققيلة تملعققد بققيه ب خصققا وب دنقق  م أل قق" إمب شققك بي ققسب  ققه ب نققه       

                                                 
 .6ق:   مء"م -32
.م ق .ج  – بيسو  م ط  –ب دلحظم ب ني ب م تح . ي ا  عط  م  با  ع   -
.م ق م   . ( ج  يهم  نى بإلنا م  با ب ك لب ب عسب؛م بيسو م ط أأحمد  -

ي    ب نظل : سب شلك أيسب إ يك  ه ب دلحدم و ا يكه ي يه ي  ح ى  قلا ييق" شقكم و قا ين  قآ       -35
.400م ق: 4ب دلحظم ب ني ب م ج  -أحد  ه بع  ل  إ ى بع  ل  غيسلم ال يك   بينؤمل حل  شك.س
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ب دلحظ  لا  أن لمل ب نظل ق يمّيه يمقيلة ب شقّكم ولشقف عقه  ق بطه ب مزيقة ييق"م وحقر          
يقق؛ ب مشققك ك ييقق" تعلمققلم يلقق   ققا يكققه م ققك إال  تعققس        علققى تعلمقق". ي قق  : ستعلققا ب شققك    

. ويقق؛ ل قق  ب دققلحظ تدليققة  ؤققلب    36ب   يققف هققا ب  امققا   ققد لققل  م ققك  مققل ين ققلج إ يقق"س      
ب ملمح  ه باغة ب ءةب  وب  لهم ب  ؛ بل ااقل ب مكقس بالع زب ق؛م وجءقدتؤل ع ليقل  بع زب يقة       

علميقة  يي قةق يطسي قة ب دقلحظ     جملا م  ا تكه تسله إ ى اأ   قه  و  إفمقلع"  مءقل  ة    

ي؛ ب    يف ت خل   ا  سب منلنه وبأل دب سم حير ع د  نل سب  عديقد  ت صقى فا ؤقل    
بألو ل  ب م  لبلة ب  ؛ تنّءه ب ش؛  وت ّمن" ي؛ بآل   مء". و ل ك بع مقس ب  مكيقس ب نقلطة    
يققس  ب شققمي" وب نظيققس  لمنققل اريءققل يقق؛ تمكيققس ب دققلحظ. ي قق    صققطمى  ل ققف: سعمققد  تمك          

ب دققلحظ اقق  ب  ءققليا بمققل ي جقق  بالع  ققل  يقق؛ أ ققسم هققا ب  ءققليا بمققل ي جقق  عققد  بالع  ققل م      
. ويد تدلا اقلل ب مسب قة ب لانيقةم ب  ق؛ ال     37والل  سب ة مانية ال ي    عليؤل  عظا ب نل س

تنمصآ عند ب دلحظ عه سب منز ة بيه ب منز  يهسم ي؛ جمعق" بألشقملل إ قى ب نظقلرس وب منلنقه      

 ق يلح دلجلتقق"  لمخققآ و ققدلم يقق؛ ل ققلب سب ققمخا س تققةو  ب لارؤققل إ ققى تكققلية    إ ققى بأل ققدب
بأل  ةق  مل يديع" إ قى ب  ءقليا وب  ءقليا ب ممقل . ولقل ك انقل  " سب  سبيق  وب  قدويسس تق ح؛          
بل ؤدقل  و  يمق". أ قل ل لبق" سب منلنقه وبأل ققدب س يلنق عسبا بأل  قة ب م علا قة ييق" وب ققح          

 وجلّ؛.

 ماغقققةم  مقققدن ب شققق؛  ومّ ققق" يققق؛ بآل   مءققق" شقققكآ  قققه أشقققكل     إ  ب   نقققآ بءقققنس ب  
ب    يف بإليدي   ج؛ ب ل  فمعا  " ب ماغقةق حيقر عقّد اقلب ب قنؤجم يق؛ نيلنقة ب  ق  م         

. ويققد لل ققا   يدققة م ققك باغققة   جؤققة  خد ققة أغققسبا لا يققة        38سأعلققى اتقق  ب ماغققةس  

                                                 
 .400م ق: 6ب دلحظم ب ني ب م ج  -36
  -ب ك يقام     - معسيقةس  صطمى  ل فم  نلواب     ب ناس ب عسبق؛م نلءقلة سعقل ا ب    -
.ق: 

سأعلققى اتقق  ب ماغققة أ  ينقق ج  لمققل    ح ققى يخسجقق" يقق؛  عققسا ب منمقق  م و لمنمقق   ح ققى          -38
ب صقنلع يهم تقح: علق؛  نمقد ب مدقلو  و نمقد أبق  ب ممقآ إبقسبايام ب مك مقة            -يصيسل ي؛   ا  ب مقل   س 

.53م ق: 1986بيسو م  –ب عصسية 
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ة ب ن قلرهم و مق؛  لي قيه    و لاميقةق ي  مقيح ب شق؛  وتنءقين" يق؛ باغقة ب دقلحظ ت ليقد  نءقمي         
ب مطله ب ل  تء ند إ ي" نلطة ب منليظيه  ه أ قنلب ب ن قآم ب قليه يقدبيع   عقه ب   ليقدم       
ويكّسن   ب     ب  لراق حير ب ءسا  ه تنءيه ب ش؛  وت مين" ي؛ ب  يا  مء" اعزعقة  

حقيه يقداك    ي يه ب م ل ؛ق  مل ي   ل إ ى بن مل ة  ءمية بألحكل  ويلبلي ؤل  ل عقديآ وب  ءييقسم  
أ "  ي  همة  ه ح ي ة  طل ة ي؛ الب ب  ج  . وإمب لل قا انقلك ح ي قة  طل قة يؤق؛  ءقمية       

ب ن ي ة. وا   ل ين  آ ب"  قه واقا ب ي قيه وب  صقديه إ قى حيقس  ب شقك وب ءقةب م ب  ق؛ تماقآ           
بدبية ب طسيه إلعل   ب نظس ي؛ جملقة  قه ب  مقليل ب مكسيقة وب ع ديقةق  مقل ي ق   ب م ل ق؛ إ قى          

و ب مءققلمل  ب  قق؛ شققكلا وعيقق"م و ققلغا ماني قق"م ويقق؛   ققد  ؤل ب دمققس ب مءقق ند إ ققى     ايقق
 ي يه ب ن آ ونلطة ب   ليد.

ب طايل  ه الب ب  ص ا ب ماغ؛م تميز  طسي ة ب دقلحظ ب مع ز ق؛ يق؛ ب  ق  يف ب  ؤقل ال      
تم قق  تققسبون بققيه ب ن يمققيهق يؤقق  ال يعققسا اأيققل إال  جّملقق" وأفسجقق" يقق؛ أحءققه  قق ا . ويققد   

م علقى ب ماغقة   39  م ك نممل يق؛ تنل قآ ببقه ي يمقةم ب قل  يسيق  شقعلا سب   ليقد أابقح  قكس          لل
ب دلحظيةق حير اأ  ي؛ بالح دقلج  لشق؛  و  يمق" تشقكيكل يمءقد علقى ب نقل  ع يقدتؤا.         
ي قق  : سهققا  صققيس إ ققى ب دققلحظ واقق   فققس ب م كلمققيه وب معققليس علققى ب م  ققد يهم وأحءققنؤا   

  عظققيا ب صققءيس ح ققى يعظققام وتصققءيس ب عظققيا ح ققى يصققءسم بنقق الا   لندققةم وأشققداا تلطمققل 
ويملقق  بقق" بالي ققدبا إ ققى أ  يعمققآ ب شقق؛  و  يمقق"م وينقق ج  ممققآ ب ءقق  ب  علققى ب ميمققل م           
وتددل ينق ج  قس   لعامل يقة علقى ب سبيمقةم و قس   لزيديقة علقى ب عامل يقة وأاقآ ب ءقنةم و قس               

 لبقل يقللس ييق" حدقج ب نصقلا  علقى       يممآ عليل ا ؛ ب  عن"م و قس  يقةفسلم أل...ل ويعمقآ ل   
ب مءلميهم يق مب  قلا إ قى ب قس  علقيؤا تدق ا يق؛ ب ندقةم ل  ق" إ مقل أاب  تنمقيؤؤا علقى  قل ال              

 .40يعسي  م وتشكيك ب معمة  ه ب مءلميهس

 

                                                 
 .60لف ب نديرم ق: ببه ي يمةم ت ويآ  خ  -39
 .57 مء"م ق:  -40
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 البالغة ومشكالت العقيدة:

  د باتمطا  ملحر ب ماغة عند ببه ي يمة بل خلميقة ب مكسيقة وب ع ديقة ب  ق؛  قدا عنؤقل       
  ك ب سأ  وبنل  ب  ص ا. ويقد  دقا عقه م قك ب صقيل  ب ماغقة  م  مقيل  ب مكقس ب ءقن؛          ي؛ 

ب ققل  شققكآ  مققمسب حدلجيققل و  جؤققل إيققدي   جيل باتؤققه إ يقق" ب مة ققف يقق؛ تققدبيس  ة ملتقق"     
ب عديققد  وب م ن عققة. م ققك أ  ينققص ب مشققكا  ب ماغيققة ب  قق؛ شققءلا ببققه ي يمققة يظؤققس أ         

مققق   غيقققس باغيقققة. ي علقققه بأل قققس بل مشقققكا  ب ع ديقققة     ب ءقققةب  ب ماغققق؛ عنقققدل ب ماقققه عقققه ا   
وب ملامية ب  ؛ يل تق" بءقم  طميعقة ب م  ق   إ قى ب خق ا يق؛ ب  مقليل ب ماغيقةق  قه أجقآ            
 ي  بع سب ل  ب طقلعنيه علقى س شقكآ ب  قس  س وس خ لقف ب نقديرسم يمق؛ ست ويقآ  شقكآ          

بع قسا علقى ل قلب ب      سويقد  ب  س  س  اا يند  ب مة ف غلي "  ه ت  يف ب ك لب بقل    : 
بل طعه  لندو م و ء ب يي" وادسوبم وبتمع ب س ل تشلب"  ن" بب ءل  ب م نة وبب ءقل  ت ويلق"س ب يؤقل     

لليلة وأبصلا عليلة و ظس  دف  م ينسي ب ب كا  عه   ب ع" وعد  ل عه نقمل"م يقد يمق ب    
ابمقل   م قك بعلقآم   يق؛  وأ  ق ب م وبالن نل ة وب ل نه ويءقل  ب قن ظا وبالفق ا     علي" بل  نليو

ب معيف ب ءمس وب نقد  ب ءقسم وبع س قا بل شقمؤة يق؛ ب  لق بم ويقدحا بل شقك ك          أ ل ا
 .41ي؛ ب صدوام ي حمما أ  أ مح عه ل لب ب س

إ  بع سب ققل  ب طققلعنيه علققى ب  ققس   يقق؛  دملؤققل  ققه طميعققة باغيققةق يمنؤققل  ققل بتصققآ       
كليه إ قى جل ق  ب معمقا  ب  ق؛     بل لنه وب  نليوم و نؤل  ل تعله بل مدقلا وب نقل  ب مشق   

يايساققل سب م شققلب"س. ويققد أحصققى ببققه ي يمققة اققلل ب طعقق  م وا  عليؤققلق  مققل يظؤققس أ   ملحققر        
ب ماغققة  ءققخ س  عنققدل  نققآ ب مشققكا  بالع  ل يققة وب ملاميققةق ي ققد بققّيه ب نكمققة  ققه إيققسب   

 مل قققآ سب مشقققكآس يققق؛ ب  قققس   بققق   جعلققق" حقققليزب  ا ءقققل  علقققى ب    قققآ وب عمقققآم و دقققلال    
. أ قل ب معمقا  ب كا يقة ب نلجمقة عقه ب مشقكا  ب لء يقة يق؛ ب  قس  م ي قد           42ب مد ؤقديه 

بع مد ببه ي يمة ي؛ حل ؤل على تخسيدل  باغية  ءق ندب إ قى سب مدقلاسق حيقر  قص علقى أ        

                                                 
41

 .22ببه ي يمة: ت ويآ  شكآ ب  س  م ق:  - 
42

 .86 مء"م ق:  - 
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م وملس جملة  ه أوجق" ب مدقلا و قن مؤل  قمه     43ب مدلاب  ا؛ س ه طسق ب     و  فللس
بالنقق علا  وب  مايققآ وب  لقق  وب   ققديا وب  قق فيس وب نققل (. واقق       مققلايا و  قق ال  عل ققة   

إجسب  أاب   ه فا " ببقه ي يمقة تنديقد   يقل  ب  سبليق  ب مشقكلة بنق دلبة  مطل ق  ب  نزيق"          
ب  ؛ تمّسعا عه  شكا  ع دية ولا ية ت صآ بلب  ب  و قملت". و قل ك يمكقه ب  ق       

يق؛ ب ءقسا ب قل  و مقا  ق" ب  مقليل ب نظميقة         إ  سب معد ب كا ؛ ي؛ ل لب ببه ي يمة ي دلى

ي؛ ب  س  ق يمليل بف ا  بإلعسبب وب قدالال  ب مسجعيقة  لصق ا ب مخ لمقةم بلإل قلية إ قى       
 .44ب نكمة  ه الب ب نظاس

ت ماآ و يمة ب ماغة عند ببه ي يمة ي؛ ل  ؤقل أ ب   لجعقة يق؛ ب قديل  عقه ب قسأ  و صقس         
بل ميل  ب ل  ي    إ قى بإلينقل . إم ب ماغقة ست سيقس     ب ملا . و ه أجآ م ك باتمطا ب ماغة 

حدة ب  ي؛ ع    ب مكلميهم وتخميف ب مةو ة على ب مء معيهم وتزييه تلقك ب معقل ؛ يق؛    
يلقق ب ب مسيققديه بلأل مققلت ب مء نءققنة يقق؛ بآلمب م ب م م  ققة عنققد بألماققل ق اغمققة يقق؛ نققسعة    

 .45 ه ب ك لب وب ءنةس بن دلب ؤام و م؛ ب ش بغآ عه يل بؤا بل م عظة ب نءنة

 عققآ  أو   ققل يلمققا ب نققل س يقق؛ اققلب ب  نديققد  لماغققة تسليققزل علققى ب م صققدية بإلينلعيققة    
ب نقلطة سبإليؤقل سم وست سيقس ب ندققةسم وستقزييه ب معقل ؛سم وس مق؛ ب شقق بغآس عقه ب  لق بم بمققل         
انقل  ي    إ ى بنق مل ة ب ءقل    لممقم   ب معسيق؛ وبالع  قل   ب قل  ينملق" ب خطقلب. و قه          

تند   ب ماغة عند ببه ي يمةم ييمل ين آ عقه عمقسو بقه عميقدم ب  ؤقل س قل بلءقك ب دنقة وعقد           
 .46بك عه ب نلاس

تستم  ب ماغة حء  الب ب  ص ا بل مدل  ب دين؛م حير تءدو ب معسيقة ب ماغيقة طسي قل    
أ    لندل  ونميا  ه نملؤلق يمؤل ي ن ه بإليمل م وعه طسي ؤل ت   ح   ل د ب خل ه. م قك 
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 .15 مء"م ق:  - 
.ق:  نمد ب عمس م ب ماغة ب عسبيةم أ   ؤل وب  دب بتؤلم بيسي يل ب شسقم ب ميمل م  -

.146م ق: 2ببه ي يمة: ت ويآ  شكآ ب  س  مم ج  -45
 .145م ق: 2 مء"م ج  -46



  صطمى ب ءسبي؛                               228

ب  عل آ    ب نص ق ب دينية ين لج إ ى ونلرآ و ال  الن خاق بألحكل  ب شسعية  نؤقل.  
و مل لل  ب قنص ب نل قآ  لق ح؛ بإل ؤق؛  صقل  ء يقلم يق   علقا ب ماغقة يصقمح ب م ببقة ب سريءقة             
 ل  قق ج إ ققى عققل ا ب ققنص و عل يقق" وأحكل قق". وإمب عققد  ب نققل س يقق؛ ب  ققس     ققة ب ماغققةم يقق      

ل ققسب عققه ب مؤققام وعققلجزب عققه ب نمققلم إ ققى  عققل ؛ ب نصقق ق ب  س  يققة وأحكل ؤققل.    ظققسل يعققد ي
وا؛ حل  و مؤل ببه ي يمة ي؛  عسا ب س  على  نف  ه   ل ؛ ب  قس   طعنق ب ييق"ق أل ؤقا     

 ا يةت ب حظل  قه ب ماغقة. ي ق  : سويقد بع قسا علقى ل قلب ب  بقل طعه  لنقدو  و ءق ب ييق"            
لا عليلة و ظس  دف  م ينسي ب ب كا  عه   ب ع" وعقد  ل  وادسوب  ...( ب يؤل  لليلة وأبص

 .47عه نمل"م ها يم ب علي" بل  نليو وبالن نل ة وب لنه ويءل  ب نظا وبالف ا س

يمدو  ه فا  اقلب ب قنص أ  ييمقة ب ماغقة عنقد ببقه ي يمقة   مسعقة عقه و يم ؤقلق حيقر            
لقى تن يقه  ءقةو ية  ينيقة وفل يقة      بالح مل  بل ماغة بح مل  بمؤقلا  بيل يقة وإينلعيقة تءقلعد ع    

اقق؛  صققس  ب نققه. م ققك أ  ب مليقق  إمب  دققح يقق؛ تن يققه بإلينققل  وت سيققس ب ندققة يقق؛ أماققل              

 .48ب مخلطميه يك   يد أوت؛ يصآ ب خطلب وبن  ج  على ب  جزيآ ب ا بب

 تأويل القرآن واخللفية املذهبية:

 دققلحظق يقندا عقه م ققك     قد بف لمقا ب م ّجؤققل  ب مكسيقة وب ع ديقة عنققد ببقه ي يمقة وب      
ت جي" ب ماغة إ ى فد ة أغسبا ال تنمصآ عه بال شءلال  ب كا ية وب ؤق بج  ب ملاميقة   
ب  ؛ بن مد  بلا مل  ب سجليه. واق   قل أ   إ قى ب قطملك ب منقر ب ماغق؛ عنقدامل بل صقمءة         

بإليدي   جية ب  ؛  دمقا عنؤقل تعلا قل  باغيقةم تدءقد  يق؛  ءق  يل  عديقد م أبسااقل          
 يس ب ماغة  نآ ب معما  ب دينية وب ع دية. تءخ

 )أ( التأويل والدفاع عن النص القرآني: -6

  د شكآ ب ديل  عه ب نص ب  س  ؛ الجءل ع ديل و لاميل وّج" ب نظس ب ماغ؛ عند ببه 

                                                 
 .22 مء"م ق:  -47

48
 .14م ق: 2ببه ي يمةم عي   بألفملام ج  - 
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ي يمةم حيقر فص قص حّيقزب  ؤمقل  قه ل لبق" ست ويقآ  شقكآ ب  قس  س  لخق ا يق؛ جملقة  قه              
ب مشكا  ب ع دية وب ملاميةم ب  ؛ يطسحؤل س شكآ ب  قس  سم  قه ابويقة باغيقةم  قه أجقآ       

لعنيهق ي د حّد  ادي"  ه ت  يف الب ب ك قلب بقل    : سويقد     ي  بع سب ل  ب ملنديه وب ط
بع ققسا علققى ل ققلب ب   لنققدو  و ءقق ب ييقق"م وادققسوبم وبتمعقق ب سْ ققل ْتْشققلْبْ"  فنتققُ" بب  فْءققل   ب تمف تْنققةف       
ْوبب  فْءققل   ْت توليلفقق"فس ب يؤققل  لليلققةم وأبصققلا عليلققةم و ظققس  ققدف  ق ينسيقق ب ب كققا  عققه   ب ققع"م    

يل". يد يم ب علي" بل  نليو وبالنق نل ة يق؛ ب لءقة ويءقل  ب قنظا وبالفق ا م       وعد  ل عه نم
وأ  قق ب يقق؛ م ققك بعلققآ ابمققل أ ل ققا ب مققعيف ب ءمققسم وبع س ققا بل شققمؤة يقق؛ ب  لقق ب أل...ل          

 .49ي حمما أ  أ مح عه ل لب ب س

ويققد ت نققآ ببققه ي يمققة ب  ويققآ ب نصقق ق  ققه أجققآ  يقق  تؤققا ب طققلعنيه علققى ب  ققس                
وبالف ا م  دفل" إ ى م قك سب مدقلاس ب قل  يستمق  عنقدل إ قى  ءق    ب مقسوا          بل  نليو 

ب  عميسية ب  ق؛ ال  نقيص عنؤقل  لمق كلا. ي ق  : سوأ قل ب طقلعن   علقى ب  قس   بل مدقلا يق  ؤا            

اعم ب أ " للبق أل  ب ددبا ال يسيدم وب  سية ال تءق  م واقلب  قه أشقن  جؤقلالتؤام وأ  ؤقل       
ل ؤام و   لل  ب مدلا للبلم ولآ يعآ ينءق  إ قى غيقس بإل ءقل      على ن    ظساام ويلة أيؤ

بلطام لل  ألاس لا نل يلندبق أل ل     :  ما ب م آم وطل ا ب شدس م وأينعا ب امس م ويقل   
ب دمآم وافص ب ءعس. و     لل  ب معآ  نك ي؛ ويا للب وللبم وب معقآ  قا يكقه وإ مقل     

وب  عققز وجققآ يمققآ لققآ شقق؛  بققا غليققةم  ققا   لقق  م و  قق  : لققل  ب م ولققل  بمعنققى حققد م  
 .50يند  ييك   بعد أ   ا يكهس

  قد  ا قآ ب ققديل  عقه  صقق ق ب  قس   بنق نل ب إ ققى بأل وب  ب  ق؛ ت يساققل ب ماغقة يلنققمل        
 ش سلل بيه لايس  ه ب مسق ب كا ية وب ط برف ب ملاميةم يلا يكه اقلب ب قنؤج فل قل ب اقآ     

ى م كق إم و  ف ب دقلحظ   ق ال  ب ماغقة  قه أجقآ      ب ءنة وحداام بآ نم ؤا ب مع ز ة إ 
ا  شققم"  ققه يطعققه علققى ب  ققس   ب  قق" بشقق مآ علققى ب م نققليو وب مخ لققف  ي خققل  ققه م ققك           

                                                 
 .22ببه ي يمةم ت ويآ  شكآ ب  س  م ق:  -49
 .132 مء"م ق:  -50
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 ققدفا  ل شققكيك  يقق؛ عسبي قق" وباغ قق". ي ققد ملقققس ب دققلحظم يقق؛  ة مقق" سانققل ة يقق؛ فلقققه            
جؤققد  ييقق"  ب  ققس  سم بعققو  ققل أ دققزل يقق؛ ل لبقق" س ظققا ب  ققس  س ي ققل : سيك مققا  ققك ل لبققل أ      

 مء؛م وبلءا  ن" أيصى  ل يمكه  ال؛ ي؛ بالح دلج  ل قس  م وب قس  علقى لقآ طعقل : يلقا       
أ   يي"  ء  ة  سبيم؛م وال  نديا؛م وال  نش  م وال  كليس  مقل م وال  منقليه   مق  م وال    
أل نلب ب نظل م و مه  دا بعد ب نظل م  مقه يقزعا أ  ب  قس   فلقهم و قي  ت  يمق" بندقةم        

.   د نخ س ب دلحظ أ وب  ب ماغة  لس  على ب طلعنيه ي؛ بيقل   51آ و ي  بمسال سوأ " تنزي
ب  س  م حير أوا  عملاب   ه ب   اب  وبإل ديآ وب زب ا يؤمؤل أاآ ب ك لب علقى  لاساقلق   
ي قققل اا م قققك إ قققى بع  قققل ب  فلطفقققة وب عقققل ب  بلطلقققةم و قققه اقققلل ب عمقققلاب  سأ  ب  يقققل :   

ي؛ بإل ديآ: سأ ل مبا  إ ى أب؛ وأبيكاسم ي د أاج  ب دلحظ  إنسبريآ بكس  وسب مءيح يل 
نم  بال نسب  ب ل  أيمى إ ى الل سبأل  ا ب عديمة وب مقلبا  ب شقنيعةس إ قى جؤقآ أاقآ      

 . 52ب ك لب سبمدلاب  ب كا  وتصلايف ب لءل س

  د شك آ ب ديل  عه ب قنص ب  س  ق؛  ظؤقسب  قه  ظقلاس ت  يقف ب ماغقة عنقد ببقه ي يمقة           
ظ علققى حققّد نقق ب ق  ققه أجققآ ب خققسوج  ققه  مققليه ب مشققكا  ب ع ديققة. ويققد  ا ققآ      وب دققلح

بن ءا  ب مخلاج ب ماغية  ه أجآ  م؛ ب  دءيا ب ل  ي ام"  لاس  ص ب  س   وب ندير 
 ظؤسب  فس   عله ب ماغة ب مليل ب ع يد  يس " الل ب مس  ب نسق على تنزي" ب خل ه عمل ال 

 يليه.

 نزيه:  )ب( التأويل ومطالب الت

يكشف ب نظس إ ى ل لب ست ويآ  شكآ ب  س  س البه ي يمةم وانل ة سب نلب ةس  معل قسل    
ب دقلحظم عقه يطيعقة بقيه طقلرم يه  قه   ل  ق؛ ب  قس   ب عظقياق يل دقلحظ ب مع ز ق؛ يقس  يقق؛             

                                                 

ب دققلحظم انققل ة يقق؛ فلققه ب  ققس  م  ققمه سانققلرآ ب دققلحظسم بف يققلا بإل ققل  عميققد ب  بققه حءققل م     -
. – م  ص: ج  – بيسو م ط  -تح.  نمد بلنآ عي   ب ء  م  با ب ك   ب علمية

بيققسو م  -ب دقلحظم ب مخ قلا يقق؛  ب قس  علققى ب نصقلا م تقح:  نمققد عمقد ب  ب شققسيلو م  با ب ديقآ        -52
.73م ق: 1991 – 1ط
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ب  علبيس ب  ؛ تصف ب  بصمل   ع ل   ي؛ عل ا ب مشس عا ل    قص ال تليقه بدقا  ب كمقل      
  نزي" ب مطله ب  بجميه  لبت". و ل ك عمد إ ى ت ويلؤل ب  مؤل س دلاب س. أ ل ببقه  بإل ؤ؛ وب

ي يمة ب ءن؛ يينمآ ب  سبلي  ب مدلاية على  لاسال ح ى إمب بن شعس فطقسب  قه ب مملايقل     
ب منسجة ب  ؛ يمكه أ  ت ست  عه الب بإلجسب  عمقد اق  بآلفقس إ قى ب   ويقآ تنزيؤقل  قلب         

 ؤل عل ا ب مشس. وي؛   صد ب  نزي"م يل  ؛ ببه ي يمة وب دلحظ ها ي ملينقل   ب م وت ليدب  مملاي

بعقد م ققك يقق؛ ب خلميققل  ب مكسيققة وب ملاميققةم ب  قق؛ يصقدا عنؤققل لققآ وبحققد يقق؛ يؤققا ب  نزيققآ    
وت ويلقق". ي ققد بنقق نكس ببققه ي يمققة ت ويققآ ب مع ز ققة  لعمققلاب  ب مدلايققة يقق؛ ب  ققس    مخل م قق"         

ب ءنةق  اآ ت ويلؤا  كقا  ب ءقمل  وبألاا وجؤقنا ب  ق" جقلا       طل   ب  نزي"  ه  نظ ا أاآ 
 دققس  ب مدققلا.   ققد ايققو ببققه ي يمققة اققلب ب مءققلك يقق؛ ت ويققآ    ب  ققس   واأ  ييقق" تعءققمل  
وب  ملنقققل  لمخقققلاج بل نيقققآ ب مقققعيمة. ي ققق  : سوأ قققل تققق ويلؤا يققق؛ ي  ققق" جقققآ وعقققز  لءقققمل         

ْتي ْنل ْطقلرفعفيْه( إ ق" عمقلا  عقه تك ينق"  ؤمقلم وي  ق"  دؤقنا         وبألاا:  بفرت فْيل ْط  ًعل ْأو  ْلس ًال ْيلْ ْ ل ْأ

( إ " إفملا عه نع ؤلم يممل ين ج إ ى ب  عءف وب  مقل   ْاآل ب  ْ أْل ف ْوْتُ  ُ  ْاآت  فه  ْ زليد  
ب مخلاج بل نيآ ب معيمةم و ل ينم   ه وج   م ك ي؛ بآلية وبآلي قيهم وب معنقى وب معنيقيهم    

ب  عققز وجققآ  ققه اققلب ب دققن م ويقق؛ حققدير انقق   ب   ققلى ب    ونققلرس  ققل جققل  يقق؛ ل ققلب
علي" ونلا  م ن  عقه  اقآ اقلل ب  ق ويا . و قل يق؛  طقه جؤقنا و طقه ب ءقمل  وبألاا  قه            
ب عدققق ؟ وب  تمقققلاك وتعقققل ى ينطقققه ب دلققق   وبأليقققد  وبألاجقققآم ويءقققخس ب دمقققل  وب طيقققس    

ُيْءقمّلن ْه بلل تْعشفق؛ّل ْوبإْلشتقْسبقل. ْوب طّْي قْس ْ ن ُشق ْاً  ُلقآّه  ّْقُ"          إل ّْقل ْنقخّْس ْ ل ب تدلْمقلْ  ْ ْعق"ُ    بل  ءميح ي قل :  

 .   53(ق أ  نمنه  ع"سْيل جلْملُ  ْأوّلبل؛ ْ ْعُ" ْوب طّْي ْسم ويل :  ْأوّْبٌب(

 ه ب  ب ح أ  ببه ي يمة يدنح إ ى إبعل  ب مدلا عه بآليل  ب  ؛ بن شؤد بؤقل ب مع ز قةم   
مد إ ى حملؤل على ب ظلاس ح ى تء  يا وع يد  أاآ ب ءنةم ب  ؛ تةلقد  وبدال  ه ت ويلؤل يع

أ  لققا  ب ءققمل  وبألاا وجؤققنا ح ي قق؛ لمققل أ  لققا  ب  ح ي قق؛. ويقق؛ م ققك   ليمققة         

                                                 
 .112ببه ي يمةم ت ويآ  شكآ ب  س  م ق:  -53
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. واق؛  54 لمعنى ب مدلا  ب ل  نمه البه ي يمة أ  بع مسل  سوا  ال  نيص عنؤقل  لمق كلا  
د  ب ءقنية ب  ق؛ حكمقا ببقه ي يمقة ووجؤ ق"         ليمة يس  ؤل تص اب   لامية  مالة ي؛ ب ع ي

إ ى ايو ب مءلك بالع زب ؛ ي؛ ت ويقآ بآليقل ق أل ؤقا يقسو  أ  إنقنل  ب كقا  إ قى ب ءقمل          
أو بألاا أو جؤنا إننل  على جؤة ب مدلا و ي  ب ن ي ة  ال" ي؛ م ك  اآ إنقنل  ب كقا    

ا قق؛  يقق؛ ب  مءققيس وغققلي ؤا  إ ققى ب  ب ققل  يع مسو قق" إنققنل ب  دلايققل تءققلويل  قق  بتدققلاؤا ب ع   

. و قا يكقه أاقآ ب ءقنة ي لق   عقه ب مع ز قة        55ب معلنة ي؛ تنزي" ب  و مق؛ ب شقمي" عنق" وب نظيقس    
حس ققل علققى تنزيقق" ب  وتعظيمقق". ي قق   ببققه ي يمققة: سو نققه   قق   لمققل يققل  ب: إ  ب  تعققل ى و قق"  

 ق  ب مع ز قة يق؛    . و مقل لقل  ب ءقنة يل  ق       56ب نمد يدقآ عقه أ  يكق    ق"  ق ا  أو  اقل س      
تنزي" ب  عه ب شمي" وب نظيسم ي د تسنا ببه ي يمة طسي  ؤا ي؛ ت ويآ  ص ق ب  س  ق حيقر  
جققل   تخسيدلتقق" ب م صققلة ب مققية ب   حيققد و مقق؛  شققلبؤة ب   لمشققس   بي ققة تمل ققل   قق ويا   

؛ حققيه ب مع ز ققةم فققا إنققنل  ب كققا  إ ققى ب م ب ققل  بع مققس عنققد ب مع ز ققة إنققنل ب  دلايققلم يقق      

. يكشقف  57بع مسل ببقه ي يمقة إنقنل ب ح ي يقلق أل  أاقآ ب ءقنة يقسو  أ  سب  قس   غيقس  خلق قس          
اققلب بإلجققسب  بي نققل  ببققه ي يمققة ب جقق ب حمققآ لققا  ب  علققى فققا  ب ممؤقق    ققه  ققلاسلق        
إليمل " بلن نل ة ب  دءيا وب  دءيد ي؛ ح " تعل ى.   د  د  إ ى ب   ويآ بنق دلبة  م قساب    

 ءنية ب  ؛ ت م؛ ب ج ب تنزي" ب  عمل ال يليه.  ب ع يد  ب 

إ   دقق   ببققه ي يمققة ب ءققن؛ إ ققى ب   ويققآ  ققه أجققآ ايقق   ققل يققد ي قق اا يقق؛ بعققو بآليققل      

                                                 
 .132 مء"م ق:  -54
 ل يقق   علققى  نؤديققة ب مع ز ققة يقق؛ ب  مءققيسم ابجقق  ب دابنققة ب مسجعيققة ب  قق؛ أ دزاققل ب ملحققر  صققس    -55

 ابنققة يقق؛ يمققية ب مدققلا يقق؛ ب  ققس   عنققد ب مع ز ققةم ب مسلققز   -حل ققد أبقق  ايققد: بالتدققلل ب ع لقق؛ يقق؛ ب  مءققيس 
 .1998 -4بيسو م ط  -ب ميمل  - لي؛ ب عسب؛ب ا

 .198ببه ي يمة: ت ويآ  خ لف ب نديرم ق:  -56
سب ققس  علقى ب  لرقآ بخلققه ب  قس  س  قا يصققلنلم  كقه  اب ل يق؛ اققلل       -أ قف ببقه ي يمققة ل لبقل  ءق  ا        -57

.  24: م ق1985 -1ب مء  ة  مء طة ي؛ ل لبي" سبالف ا  يق؛ ب لمقظسم  با ب ك ق  ب علميقةم بيقسو م ط      
 .235و 185و 23وت ويآ  خ لف ب نديرم ق: 



 233                                                                                          يسب   ب نص ب دين؛

تدءيمل أو تشميؤل  ءلك بع زب ؛ يق؛ بألنقل م و قه شقي م ب مع ز قة تل مق" ببقه ي يمقة. ي ق            
بأليققآ أيكققلال ب عل ققةم  نمققد ب عمققس : س م ققسا أ  ل ققلب ب دققلحظ أل ظققا ب  ققس  لم أو علققى  

لل ققا حل ققس  عنققد ببققه ي يمققة يقق؛ ست ويققآ  شققكآ ب  ققس  سم و ع مققد  ييقق".   قق   اققلب و نققه   
  للس ب مابءل  ب م يعية بيه ب سجليهم  ه جؤةم وبيه علمل  ب ملاميه ب مع ز ؛ وب ءقن؛م  

. يةلقد م قك  قل  دقدل عنقد ب دقلحظ  قه تق و    يقل           58 ه جؤة هل يقة: بألفقل وب مدل  قةس   

م يمققا عمققل جققل   ما هققل يقق؛ ل لبقق"   60م وس   ب  ققس   س59ب  قق؛ عققسا  ؤققل يقق؛ س ظققا ب  ققس  س
ب كميققس سب نيقق ب سق حيققر عمققد إ ققى تنكققيا ب ققد يآ ب ع لقق؛ يقق؛  ال ققة ب  ققس   طلمققل    نزيقق"          

ْوْ قق   ْأ ّْْمققل يفقق؛ ب خققل ه بنمقق؛ ب شققمي" عنقق". و ققه م ققك ت ويلقق" سللمققل  ب سم يقق؛ بآليققة ب كسيمققة   
(م بقل نعا  ه ْشْدْس   ْأيتقاٌ  ْوب تْمن قُس ْيُمقدُُّل  فقه ْبع قدفلف ْنقم ْعُة ْأب ُنقسن  ّْقل ْ مفقْد ت ْللفْمقلُ  ب لّْق"ف           بألا ال  ف

وبألعلجيق  وب صقمل . ي قق  : سوب كلمقل  يق؛ اققلب ب م  ق   قي  يسيققد بؤقل ب  ق   وب كققا          
. إ  ب صقلة  61سب مة ف  ه ب نسو م وإ مل يسيد ب نعا وبألعلجي  وب صمل  و ل أشم" م ك

بيه تنليا  ب دلحظ  عملاب  ب  س   وهي ة ب صقلة بقل مكس بالع زب ق؛ق  قه حيقر بح كل ؤقل       
إ قى ب   ويققآ ب ع لق؛م ب ققل   ا قآ  عيققلاب يءق ند إ يقق" ب مع ز قة  ققه أجقآ ب   ييققه بقيه ع يققدتؤا        
بالع زب يققة وبققيه  صقق ق ب  ققس   وب نققدير ب  قق؛ تخققل ف بألنقق  ب مكسيققة ب عل ققة  لمققلا   

 زب قق؛. واقق   ققل ي ققيح  نققل أ   ءقق خلص أ  ب دققلحظ  ققدا يقق؛ تنليلقق" ب ماغقق؛  نصقق ق    بالع
ب  س   عه بألن  ب  ؛ اّنخؤل ب مكس بالع زب ؛ يق؛  دقل  تمءقيس ب عمقلاب  ب  س  يقة ب دب قة       
على ب  شمي".   د تنلو  ب  صق يس ب ميقل ؛ يق؛ ب  قس    يقدي  ب  عقسيو بق"م ويامقا بإليمقل  يق؛           

     .    62 م   ب مة نيه

 قققه ب  ب قققح أ  ب نظقققس ب ماغققق؛ عنقققد ببقققه ي يمقققة وب دقققلحظم علقققى حقققد نققق ب م باتؤقققه       

                                                 
 .154 نمد ب عمس م ب ماغة ب عسبية: أ   ؤل وب  دب بتؤلم ق:  -58
 .16م ق:1ب دلحظ: ب ني ب م ج -59
 .211ببه ب نديا: ب مؤسنام تح: ا ل تدد م  .  م ق:  -60
 .127م ق: 1ب دلحظ: ب ني ب م ج  -61
.ق:   - صطمى  ل ف: ب ص ا  بأل بيةم  با بأل د  م ط  -
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بم  ميل  ب ع يد  ب  ؛ تمقسا تنزيق" ب خقل ه عنقد ل يق اا  قلاس ب قنص عكق  م قك. ي ق             
 صققطمى  ل ققف: ستكمققه ب مققلوا بألو ققى  منققر ب مدققلا يقق؛  علا ققة إ ابك بأل  ايققة علققى  

 شلب" ب  س   و شكآ ب نقدير  قه بألنقملب ب  ق؛     . و ل ك لل  س 63أنل  ب  شمي" ب نء؛س
حملا ب م كلمقيه  قه  خ لقف ب مقسق علقى أ  يدقدوب  خسجقل يخلقص ب م ل قة ب ع ديقة  قه            
ب مزب ه ب  ؛ يمكه أ  تء   ييؤلق يكل  سب مدقلاس بإلطقلا ب نظقس  وب مقنؤج ب عملق؛ ب كميقآ       

ب     بل مدلام بل نءقمة  ب   يدن  ب مع  د ا   بإلشسبك وب  شمي" وب  دءيد. واكلب أ مح 
. ويقد  64إ ى ب مع ز ة وب ءنة على حقد نق ب م جقز ًب  قه بإليمقل م وفطق   يق؛ طسيقه ب ندقل س         

 دا عه بع ملا ب مدلا  سوا  تعميسية عند ب مسي يه أ  ت  د  ب نلجقة ب ملنقة إ قى ت ويقآ     
ب نصقق ق  ققه أجققآ حققآ ب مشققكا  ب ع ديققة ب  قق؛ تمس ققؤل ب عمققلاب  ب مشققكلة يقق؛   شققلب"     
ب  ققس   و خ لققف ب نققدير. يمققل اقق؛  ا ققح ب مملانققة ب   ويليققة عنققد ببققه ي يمققة وب دققلحظ؟    
واقققآ بنققق سبتيدية ب   ويقققآ عنقققد ب قققسجليه وبحقققد م أ  إ ؤقققل   ملينقققة   مقققليه ب خلميقققة ب مكسيقققة     

 وب ع دية؟ 

 )ج( التأويل بني مطالب العقل وضوابط النقل: -6

ب ملحقر  قه إ عقل  ب نظقس يق؛ ب مملانقة        عآ  ه أاا ب ن لرج ب  ؛ يمكقه أ  يء خلصقؤل   
ب   ويليققة لمققل تدءققد  عنققد ببققه ي يمققة وب دققلحظ باتؤققل  ب ققسجليهم اغققا بتصققل  ب خصقق  ة     
بينؤملم بل ممل ئ ب م ِجؤة  ل مكيس وب نظس  مءؤل: ب نّد  قه نقلطة ب ع قآ   لبقآ نقلطة ب قنص.       

كشققف عنؤققل يسب تقق"  ي ققد بتءققما أيكققلا ببققه ي يمققة بل منليظققة  صققدواال عققه ع ليققة   ليققة ت      
 قس شكآ ب  س  س وس خ لف ب نديرسق حير يمدو ببه ي يمقة يق؛ ب ك قلبيه جل نقل إ قى حمقآ       
ب ققنص ب ققدين؛ علققى ب ظققلاس. و ققل ك يدقق ا ب معنققى ب نسيقق؛ عققل ال عققه تمصققيآ ب  قق   ييقق":        

                                                 
.74 مء"م ق:  -63
 - نمقد ب نق يس : علققا ب كقا  وب نظسيقة ب ماغيققة عنقد ب عقسبم لليققة ب علق   بإل ءقل ية وبالج ملعيققة         -

.ق:   -ت   م ط
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.  و ققا تكققه بج ؤققل ب  ب دققلحظ    65سو نققه  ءققلا  لنققدير و نمققآ ب ك ققلب علققى  ققلاسلس     
 ة ي؛ ب  مكيسق إم س ه ب معل   ب البام لمل بن خلص يسج به ا مقل م  بعيد  عه الل ب طسي

أ  ع ا ية ب دلحظ إيمل يقة  ينيقة  قه جؤقةم بيل يقة بقل معنى ب دقلحظ؛  مءق"  لميقل   قه جؤقة            
أفس م وأ ؤل بنكا الل ب صمة وتلك ي  ؤل أل...ل حد   قه  دقلال  تقدفآ ب ع قآ وطسبرقه      

وب ءيلن؛ وبالج ملع؛ وغيسالم و ه هقا يق   ب ع قآ    بش ءل " ي؛ ش ى  دلال  ب مكس ب دين؛ 

ب ل  أايد  " أ  يك    سجعل وحكمل أل...ل  نك   بمسجعية ا؛ ب نه ب ل  أ قس ب  تعقل ى   
ب" واغ  يي" وحر علي". وبمعآ الل ب مسجعية  مءؤلم وبنكا  ل حقد   لع قآ  قه حقدو      

نق دال  وب ندققلج  يلعققل  أ ب   ا و قل و ققعا  ق"  ققه أ وبام بف قز  ب ع ققآ يق؛  دققس  ل  قق"    
واد  ققلم يقق؛ طلقق  اققد  بنقق سبتيد؛ وب ققح: تميققيه ب ن ي ققة ب مءققلا بؤققل  ءققم ل  ققه طسيققه   
بإليمل م عمس بالي نل  ي؛ يسب   ش ى ب عا ل  وبآليل  وش ى ب نص قم وفل قة  نؤقل  قص    

 .66ب ديه و ص ب طميعة  ب ني ب ( و ص ب مد م  بإل ءل ؛س

ة بالع زب يقة إ قى  دقس  أ ب  ت قسأ ب قنص ب قدين؛ وغيقس          د تا بف زب  ب ع آ ي؛ ب مملان
ب ققدين؛ يققسب   بيل يققة اققدُيؤل تمققّيه ب نكمققة وتميينؤققلق أل  ب ن ي ققة  نققد   نققلمل. واقق  و قق          

. وعلققى اققلب ب صققعيدم  67بي مققى أ  يننصققس  وا ب ع ققآ يقق؛ ب دال ققة عليؤققل وب ندققلج  و ؤققل    
 وا ب ع ققآ عنققد ب مع ز ققة ال   يل  قق؛ ب  صقق ا بالع زب قق؛ ب صقق ا فصقق  ؤا  ققه ب ءققنةق حيققر       

يخ لققف عققه تصقق ا ب ءققنة  ققدوا ب لمققظ ب ققل  ي  ققآ إ ققى ب معنققى إال  يقق؛ ب داجققة. م ققك أ     
ب ن ي ققةم يقق؛ ب مملانقق يه ب ءققنية وبالع زب يققةم  عل  ققة  ءققم لق أل ؤققل هلويققة يقق؛ ب ققنصم و ققي   

 ب ع آ ن   ونيلة تمكه  ه ب  مو عليؤل وإفسبجؤل  ه ب ءيلب إ ى ب نم ا.

                                                 
.197ببه ي يمة: ت ويآ  خ لف ب نديرم ق:  -65
عسبقق؛ ب  ققديا و ظسيققة بألجنققل م ب  صققصم  با  نمققد علقق؛ ب نققل ؛ م    يققسج بققه ا مققل م بأل ب ب   -66

 .80ق:   .2001 -1ت    م ط
و ققه انققل و ققف ب ع ققآ ب ققل  يءقق عمل" ب مع ز ققة ب  قق" سع ققآ  ءققخس  خد ققة ب ققديهم يقق؛ حققيه أ             -

با عل؛ أو ليقآ: يق؛ شقسعية بالفق ا م       -سب ع آس ي؛  مؤ   ب مانمة لل؛ يدم  علي" ب ع ا  أيل لل  ب.س
.ق:   -بأل ل م ب سبلطم ط 
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لل ا ع ا ية ب دلحظ إيمل ية  ينية وبيل يةم لمل  م" يسج بقه ا مقل م ي قد شقك آ     و مل 
الب ب ملمح بلعال    لاب وب ح بيه أطسوحلتق" بالع زب يقة و  قساب  ببقه ي يمقة ب ءقن؛. م قك        
أ  ب معسية  يءا   لج ب  ع آ وإعمل  ب نظسم لمل ألقد ب دقلحظم و كنؤقل أ ب   نصقس  ب قديه      

ب معنى   ج  ب و ند ب نلملم و وا ب ع آ ال يزيدم يق؛ اقلل ب نقل م     و عا ب ملا   ل  ب 
عه بن مل ة ب نكمة ت ليدب  لشس  وتعميدب  لع يد . وبل ك سيك   ب دقلحظ يقد بنق ند إ قى     

. 68ب شققس  يقق؛ بنقق خاق ب معسيققةم ويّ يقق" علققى ب ع ققآ  ققه حيققر أاب  تم يققه ب ع ققآ عليقق"س     
ب معنققى  مءقق"ق إ ؤققلا ب نكمققة. يمققلمب يم ققى   وإم م يل مققد  ال   نققد   نققلمل و ممققية إ ققى  

 لممكس ننيل لل  أو  ع ز يل؟ ال  ظه أ  يم قى  ق" نق   تءقخيس ب ع قآ النق خاق ب نكمقة        
 وبن مل ة ب معسية تن ي ل  لمعنى ب م    ي؛ ب نص ب  س  ؛.

ي نصقآ  مققل ت ققد  أ  ببققه ي يمقة وب دققلحظ يل  يققل م اغققا بتصقل  ب خصقق  ة بينؤمققلم يقق؛    
ؤج ب   ويقآق لاامقل يع  قد يق؛ ب كق    دلقى  لنكمقةم و   قعل  انق مل ة. وال          ب ع يد  و قن 

نققميآ إ ققى م ققك  ققل  ققا ت ءققل د ب معسيققة ب شققسعية وب معسيققة ب ع ليققة. بأل ققس ب ققل  يققة   إ ققى        
 باتمققل  ب  عققلاا ب ظققلاس  بققيه ب ع ققآ وب ن ققآم أل  ب  كليققف ب شققسع؛ وب  كليققف ب ع لقق؛     

 صققس حل ققد أبقق  ايققد: سإمب لققل  أل...ل أاققآ ب ءققنة وب دملعققة  ين ؤيقل  إ ققى ب ن يدققة  مءققؤل. ي قق   
يخل م   ب مع ز قة وب مانقمة يق؛ ب  ستيق  ب معسيق؛ق يي قد    ب ن قآ علقى ب ع قآم وي قد              
ب  كليقف ب شققسع؛ علققى ب  كليققف ب ع لق؛م يقق   اققلب ب خققا م اغقا أامي قق"  ققه حيققر  ءققزبل    

دميقق  إ ققى ب لءققةم ب  قق؛ اقق؛ أنققل       بالج مققلع؛ وب مكققس م  ققا يققةِ  إ ققى تءققليس يقق؛  ظققس  ب        
ب  كليف ب شسع؛ وأ بت"م ب  قمؤل  ظل قل  بال يق؛ ب نءقه ب معسيق؛م يقستم  بءيقسل  قه بأل ظمقة          
ب دب قة وال ينمصققآ عنؤققلم وال تعققلاا يقق؛ ب نؤليققة بقيه ب ع ققآ وب ن ققآم أو بققيه ب معسيققة ب ع ليققة   

 .69وب معسية ب شسعيةق إم  ي  ي؛ ب  س   إال  ل ي بيه ب ع آس

                                                 
تق   م  -عمد ب  ب مؤل  م ي؛ باغة ب خطقلب بأل بق؛م بنقر يق؛ نيلنقة ب  ق  م  با ب  ءقميس ب منق؛         -68
.36ق:  م2007 -1ط 

 -7 صس حل قد أبق  ايقدم إشقكل يل  ب  قسب   و  يقل  ب   ويقآم ب مسلقز ب ا قلي؛ ب عسبق؛م ب ميمقل م ط            -69
 .56ق:  2005
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 صة:خال

  قققد و قققح أ  يقققسب   ب قققنص ب قققدين؛ وت ويلققق" باتؤنقققلم يققق؛ نقققيلق ب ا ليقققة ب عسبيقققةم إ قققى      
ب م جؤققل  ب مكسيققة وب م  مققيل  ب ع ديققة. واقق   ققل بن خلصقق"  نمققد ب نقق يس  عنققد ل ألققد     
عمه ب عاية بيه ب نء يه ب كا ؛ وب ماغ؛.   د سلل ا ب ممقلايا ب ماغيقة وأ نقل  إجسبرؤقل     

د م يؤقق؛ ب  قق؛ ت جقق" ب مكققس  وتسنققا  يليؤققلم ح ققى بققدب  نققل أحيل ققل أ      نملققة بؤقق بج  ب ع يقق 
. و عققآ ب  نليققآ يققد لشققف أ نققل 70ب  لعققد  ب ماغيققة  ققا تنشقق  إال  بءيققة يققّك بإلشققكل  ب ع ققد س 

أ قققل  أ مققق مجيه يكقققسييه ي  مقققل      قققل  ب ماغقققة ت  يمقققل إيقققدي   جيل  قققه أجقققآ فد قققة   
 وب  ب ماغيققة  ققه أجققآ ت ويققآ ب عمققلاب     ب ءققسا ب ع ققد ق يل دققلحظ ب مع ز قق؛ يلقق م بققلأل    

سب مشقققكلةس وسب مخ لمقققةس تققق ويا ي مقققه وتصققق اب  يكقققس ب مع ز قققة  قققلب  ب  و قققملت". و قققه   
ب مدا؛ أ  ي علاا م ك    تص اب  ببه ي يمة ب ءن؛م ب ل  و ف بأل وب  ب ماغية مبتؤل 

ينية و لامية  ه أجآ ت ويآ س شكآ ب  س  س وس خ لف ب نديرس ت ويا يدعا تص اب   
    يمة تماآ يكس ب ءنة.

 

                                                 
.417 نمد ب ن يس : علا ب كا  وب نظسية ب ماغية عند ب عسبم ق:  -70



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لفعل التأويلي واإلنتاج املعريفا

 العياشي ادراويد. 

تتوخى هذه المقالة اإلجابة عن إشكال محوري مقتضااه  ماا يعة اة ال  ااة القابماة باةن       
زامنَتاااجظ ن ااار الف ااا التااا من ج مااان جاناااال مالع ااااا الم ر؟اااج مااان جاناااا  خااار  ا ااات ا ا إلاااى  

مخت فتااةن متكااام تةنل تتموااا  ميهمااا ؟ااج اعتعااار ويااا م ر؟ااة تاا من وج مااا ن  ااج    ال تااا            
جاوهر   الفكاري مالرما ي مالوقاا؟ج مال  ماجل م الحقاابو الموباولة باخ ع اى اخت ؟ اال  ا          

ت من ج. ممن ثم ي اةمة ل ا و؟ج  ات او مإنماا اةمت اا ؟ةماا تخضا  لاخ مان اارااا  متف اةرا          
يما نقاول نةتهاخ اااااو ي توجاا ققاابو مإنماا        اااات من  . مع ى هذا األ اس نكو  الم ط و م

 ه اك ؟قط ت من  و.

 مااا ال امنااة الوانةااة ؟تت  ااى ؟ااج ال  اار إلااى والت منااا بمااا هااو م ر؟ااةول  ي بوباافخ م اا كا      
ل اااذا ي نكاااو  ل حقةقاااة مالةقاااةنل م لةاااة لع ااااا األن ااااظ الم ر؟ةاااة ماألن ماااة الفكرناااة. متع اااا  

ال هاااا التاا من ج   ام هااا، من اايل بااا م ااة ة ب اااا م ر؟ااج متولةااا  يلااجل ع ااى نحااو مااا هااو   
را ااف ؟ااج تاااور الفكاار اإل اا مج ااااااا مااو  اااااا ل ممار ااة الت من ةااة. مبااال  ر إلااى  لاا  نكااو     

 نضاو. األمار  الم ط و ااااا اةا ا ع ى ما  عو ااااا  نخ وي توجا ت من   ؟قط مإنما ه اك ققابو 
الاااذي نفضاااج إلاااى مجاااو   نماااو   م ر؟اااج ااباااا ل ت اااات مايمتااااا ل ماينفتاااا  مالت اااا ل  
بح اا ت ااا  ال ارمت التارنخةااة مال ااةااا  ايجتماعةاةل مبح ااا تاةار الهاارما الفكرنااة     
مالوقا؟ةة التج تفرضل ؟ج الاالال   ئ ة جانام ممتط عا  ماانرمل ُتوجا مراج اة الم  ا ل   

 ر ؟ج المتحقول م؟و عقا ت من ج ا تف امجل مرؤنة تاحةحةة ت امزنة. مإعا م ال  
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 يف ضرورة النظر التأويلي 

ي شاا  باا   الت منااال ماان قةااة هااو ممار ااة ؟كرنااة منهاااا  ه ااج اااااي موجااخ نحااو   
موضااوت مااال نقاا  ؟ااج ا ااا الم ر؟ااة اإلن ااانةةل ع مةااة ياناات  م عامةااةل ألنااخ ناارتعط ب م ةااا     

مماا نااخا ؟اج نطااظ الت االو القاابم باةن الاذا           لاام مالتف ةر مغةرهااإل راك مالف مل مالقر
ال ار؟ة مموضوت الم ر؟ةل من جانال مم ا لة الحقةقاة مان جاناا  خارل مو ماا نقتار  بال ااة         
مإنتا  الم ر؟ة مالايلةل  ي ب م ةة التفاعا مالتوابا بةن ال اس ؟ج الم تم اا  اإلن اانةةل   

. مم  ااى هااذا    ال هاااا    1ا؟ااة م لةااة إلنتاج ااا ؟ااج ا   نف ااخ    األماار الااذي ن   ااخ نتاجااا ل وق   
التاا من ج لااةل م اا كا ؟ااج التفكةاار ؟قااطل مإنمااا هااو  لةااة لع اااا األن اااظ الف  اافةة مالم ر؟ةااة        
مالوقا؟ةة. من هذه ال امنة نتعاى الت منا ممار ة نتوااي ع ة اا ب ااا الم ر؟اة اإلن اانةةج إ  ي      

ماان   اارها  ي تفكةاارل ع ااى اعتعااار    إنتااا  الوقا؟ااة مب اااا   تخ ااو م  ااا  نااة ثقا؟ااةل مي ن ف اات  

الم ر؟ة مممار ة التفكةرل يا  ل  ن ع ج ع ى التواباج  واا توابا الذا  م  غةرهال  م 
 تواب  ا م  ال الم ب شةابخ ممااب خ مرموزه. 

مناا  ملما يا  التوابا نطر  ع ى يرنقة الت امز ؟ج التاالةا ماي اتايل ؟قاا لا ، الت     
. مل ا ما نقو،  لة  ع اى  لا       2بوبفخ   ام إلنهاا هذا التوابال ممن ثمة لع اا الم ر؟ة

الت منا ي نقتار ع ى ع ام ب ة اخل مي نخاتض بضاري م اةن مان ضارمي الم ر؟اة اإلن اانةة.          
؟ انام هج ال  او، التاج متفتاخ ؟اج تهاةةا بارمق ا ال  رناة مإ  لام ت تارت بحقاخ الهارعج            

. ممو ماا ي نقتاار   3وافا يعة ةا لخ ضمن  ب ةت ا ال  رناة  م ج ازهاا المفااهةمج   ؟ج    ن خذ م
الف ا الت من ج ع ى نماط م ر؟اج محاا ل ي ن حاار ياذل   اخاا نطااظ زم اج مخااو ل          

را اف ع اى   بم  ى    الت منا لةل تاهرم م تحاثة ؟ج تارنف الم ر؟اة اإلن اانةةل مإنماا هاو     
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ماار مراقااا ت رباااة التفكةاار اإلن اااانج ؟ااج ت  ةاتااخ مم  طفاتاااخج يمااا ؟اااج لح ااا  ا اااتقراره        
    م كونخ.

مإ ا تعةن هذا تعةن م خ يذل   نخ ي إمكا  إلنهاا الم ر؟ة ماخت ظ األ؟كار ب ةااا عان   
ئا عاان شااجا ممار ااة ال هاااا التاا من جل الااذي ي ن  ااج ااااااا ق ااا  ر طوااااااا إي  و   تقااول شااة   

 خروج  ي    ُتضات إلى موضوعا  الوجو  م شةابخ م ا  ُ خر م يي  جانامج ي تة اة  

لتفاعااا الااذا  المحققااة لف ااا الت منااا ماا  ت اا  الموضااوعا  ماألشااةاال ع ااى نحااو ن كاال    
يعة ااة ال  اااة بااةن الااذا  مالموضااوت ماان ج ااةل من  ااال ماان ج ااة  خاارىل يةفةااة تموااا         

 اا  الااذا . ؟اااو الت منااا ترجمااة ل وجااو  الااواا ج إلااى مجااو       مإ راك الموضااوت ماان اعااا ت 
رما يل مانتقااال ماان الموضاوت الم ااتقا عاان الاذا  إلااى الموضااوت الاذي ت ةااا هااذه الااذا      

  .4ب ااهج ع ى نحو ناعح م خ  اي م ا م  ى. ؟ةاةر ع مة مرم ا مإشارم إلى م  ىو

ا يعة ة ال ااة مالفكارل متوجع اا    ع ى هذا األ اس نكو  الت منا ضرمرم إن انةة تقتضة 
م اات  ما  التفاعااا مالتوابااال  ااواا ماا  ال اااو  مال  مااا ل  م ماا  األشااخا  مبااااج         
الموجو ا . ؟ال اة ؟ج ققةقت ا تخفج  يور مما ت  رل مالفكر اوامخ ال  اعةة معاا، الوعاا ل    

نت  اى   معالم الموجاو ا  المهخااة بماا ؟ة اا اإلن اا ل غاارظ ؟اج الاماوض مايلتعااسل ي         
إي  بقااار مااا نختفااجل مي نت  ااا إي  ؟ااج شااكا ع مااا  ي اةمااة ل اااج إ  هااج بقةاات خااار      
 اباارم القااراام مالتااابرل منطاااظ الف اام مالت منااا. مع ةااخ ؟ااح  الرغعااة ؟جوالعحااة عاان الم ااانج       
مت باا ة ع ااا اإلن ااا . إن ااا جاا ا ماان ية ونتااخل مب ااا مرياا ي ؟ة ااا. لقااا ياناات هااذه الم ااانج    

لوجاو  عة اج ي نمكان    نمف ام خاار  ممك ات اا. مهاو  مار تويااه  اةرمرا             بةاا رم ناة 
الترمة  المتتالةة التج اا   اإلن اا  إلاى اينفااال عان غةاره مان الكاب اا  ال ح ةاةل التاج ي          

 .5ن  ا ال من ؟ج قةات ا  ي  مرو
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  بااخ  ممااو ى  لاا     اإلجااراا التاا من ج شااانا ايلتااااظ بماهةااة اإلن ااا  مجااوهرهل إ        
نتحااا  ياب ااا اااا را ع ااى الااتحكم ؟ةمااا نوثااة الكااو ل تواباا  م؟ مااا مإ رايااال مبااخ ن ااتطة    
ت امز الع اا المرباج ليشاةاا مالواااب ج لة فاتح ع اى عاوالم ُ خار مإمكاناا  مت اا م. مب اذه            
الخابااةة نتاا تى لنن ااا     نتق ااا م مااة اإلبااااتج مت ااامزا ضااةو الطعة ااة الخااانو إلااى  ؟ااو         

ف ةح. ممن ه ا نتحا  الت منا ؟ ا  نتاوخى الكهاي عان المخفاج مان الم اانج ؟اج         الوقا؟ة ال

ال او  مال  ما ل معان الم  اج مال مرباج ؟ةماا نم قاش منمهااهال مماا ن ا م اااااا ا ات ا ا           
إلى ال اة ااااا ؟ج خ و م ا  م يي  ي قار ل ال مإن اا  تماو   متااورا  ي ن اناة ل اال      

ن ااا  الوقا؟ةااة مإبااعاتااخ الم ر؟ةااة.  لاا  و   الموضااوت الااذي ي       ت ضااات إلااى م  اا ا  اإل  
تاريااخ  ا  عار؟ااة مي نفكاار ؟ةااخ عقااا بهااريل لااةل إي  موضااوعا يعة ةااا ي م  ااى لااخ مي          
 يلة. لكن ما    ناعح موضوعا ل تفكةر  ماإل راك )مالت منا( قتى ناعح ضاجا بالم انج 

ن  اج شاةئا  خار غةار    ت امخ مت  ماخ با ام        مالايي . ؟   تاارك موضاوعا متفكار ؟ةاخ ي     

 .6مر م مإشارمل  ي    تم حخ م  ى م يلةو

 التأويل األيديولوجي ووهم املوضوعية

ع ااى اعتعااار    عااالم اإلن ااا  يااو  ماان الرمااوز مال  مااا ل ؟حنااخ لاان ناااةر موضااوعا            
. ممتاى ثعات ياا  لا      ل م ر؟ة ماإل راك إي  إ ا شم خ ؟ اا القاراام مالت مناا بم  اهماا ال اا،     

يتاباااة  ضاااحى نااااا م فتحاااا ع اااى إمكاناااا   يلةاااة يوةااارمل ل كاااو   ماااا، ال اااالم بم ايتاااخ        

المخت فااةل ماااا بااار ناااا تقاارؤه األ ااطورم بمااا نوا؟ق ااال من رضااخ الااانن بطرنقتااخل منقاارؤه       
التح ةااا ال ف ااج ماإلث ولوجةااا مال و ااةولوجةا مالتااارنف مالقااانو  مال ةا ااةل يااا بطرنقتااخل     

ت اااا؟ل المو  اااا  التاااج تاااوير الوجاااو  ايجتمااااعج ل  ااااس ؟اااج ثقا؟اااة م ة اااةل يالاملاااة     مت
مالم اا ا مالك ة ااة مالحااا ي مالمو  ااة ال  مةااة مالمو  اااا  اإلع مةااةل مغةرهااال ع اااى       
؟رض القواعا التج نت ةن ع ى القاار  الماومل    ن ات ا إلة اا ؟اج ااراام ناض ال االم معاالم          
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. ممااا 7  واااراام  اا ةمةو ت ا ااا ماااالح ا ما ااتراتة ةات االاا ضل الااذي  ؟رزتااخ ت اا  القاارااا
نخ و براعا  بةن ت من   عانام م ؟ اا، يوةارمج ت كال ؟اج ققةقت اا تااا؟ ا باةن  ن ااظ         
م ر؟ةة مخت فةل يا ن و م  اا ن ا ى ينتا ات ال اةا م ع اى ماا  اواهل متقاانم نف اخ ع اى  ناخ            

 باالف م مالم ر؟اة ؟قاطل باا بال ا طة      األيور تما اكا مر اوخا. مع اى هاذا نارتعط والت مناا ي      
 نضااال ؟الااذي ن ااتطة     ناا  ح ؟ااج انتاا ات  اا طة الت منااا  اخااا م تماا  مااال مإا ااات ال اااس     

بمهرمعةة ت من خل مبمطابقاة  لا  الت مناا ل م قولةاة ال اابامل ن اتطة     نا  ح ؟اج تااعةم          
 .8 ةطرتخ ع ى الم تم ج بوا طة ال ةم ة بالم  ى الارامهج ل ك مةو

مب اا ع ةخ ن ا    الت من   تت ا  بت ا  الماالحل متتاارت م ااه  الت مناا مالتف اةر    
بتاارت القوى ايجتماعةاة مال ةا اةةل باا متقا  قارمي متحااا انهاقااا  مت اةا الااماا          

 .9ب عا تف ةر نض  م ت من خ لاالح ؟رنو ضا ؟رنو  م لح اي جماعة ضا  خرى

لت مناا بموابااة  ا    نااانولوجج ت  ا  إلةاخ يااا ؟ئاةج ل ااارم      م؟قاا ل اذا الم  ااور نااام ا   
المذها المتع ىل ممقاممة المذها المخالي. مما ن  ا ت مناا ال ااو  ماراات اا عم ةاة     
ي تخت ي يوةرا عان عم ةاة تاامن  ال باال  ر إلاى    ياا ااراام هاج اختةاار ل مقارما مإعاا م            

. مغ اج عان العةاا  هاا     10 ا نها  مع ة اا ااا،   ب اا لخج بارت ال  ر عن الموااي األملى التج م 
 ه ا    الف ا الت من ج نتقاي  ضم خ م تونا   م ب اا  اث ا  

   قةة نت  ى الت منا   ام إنتا  م ر؟ج معطاا ؟كري.  قاهما م ر؟ج 

نت اااامز إنتاااا  الم ر؟اااة إلاااى ا اااتومار نتاب  اااا لخاماااة  غاااراض  مثانة ماااا  ناااانولوجج 
 ر؟اج  م ثقاا؟ج بارتل يتعرنار تااور م اةن ل وااا  ماو ل  م         تتموض  خار  قام  ما هاو م 
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اي تايل ع ى بواي اختةار  ن ج  م  ةا ج  م عقاي مخاو ل مغةر هذال مماا نكاو    
ألنانولوجةة الت من ةةول التج ت  ر عاا م ؟اج لح اا  الاارات مالاااا،ل      ا محتاجا لقار من و

ما ل مي تخ او م  اا  ناة ثقا؟اة. متع اا       مموااي الم ارضة مال قضل التج ي ن  م م  ا  ي م ت
ل اذا ؟عاال    تكاو  الممار ااة الت من ةاة ؟ااع  مولااا ل م ر؟ااةل معاام  لتطاونر الفكار تاااةر          

ضمن هذا اإليار الخا  اااا من تا من     -  ام لتقونض ما من ف مال بحكم ما نترتا ع  ا 

ن شاارمال مم اار م ممااا  متاا من   مضااا مج تعاارز ؟ااج الاالااا األعاام م ف تااة ممااا نضااعط ا ماا    
نق   ا من معا  ل ؟ةضاة  األباا مال اوهرل متضاة  م  ماا الحقاابو مالقاةم ماألقكاا،ل ن ارا          
يضطراي الم اال  المو ناة إلة اا مان ناقةاةل من ارا لتضااري التااورا  بها ن ا مان ناقةاة            

  خرى.

 ملونااا  إ  الت منااا إ   لااةل بحوااا عاان م  ااى  مل اااااا يمااا هااو مهااات اااااا مإنمااا ؟اارض       
متفاضاا   ت ااو  إلرا ا  الم ر؟ااةل التااج هااج إرا ا  اااوم مت اا طج ي تاا تج القااوم ه ااا ب ااا    

قاةنل مإنماا تت اعل الت مناا  اتااخ. ه اا نااام إنتاا  الم  اى خوضااا لحاريل ملان ت او  ع اااة            
  الت منا بال او ل بما ؟ة ا نض ال المل ع اة مو م مإنما هج ااااا م ذ العااااااا ع اة ا اتحوا 
م؟ارض أل ااماا مم اا . ال ااةا م مالت ا ط نعااا   بم اار  إيا ظ األ ااماا. مع اى هااذا ال حااو      
؟ ة اات ه اااك  رجااة باافر ل م  ااى مالايلااة. لااةل ه اااك إي  م  ااورا  متفاضاا ة مت اااقرمل      
متاورا  متاارعة متاا مة. مالواا   اتخ لةل إي  يمةة مان القاوم  اعو اي اتحوا  ع ة اا      

الهجا هو القوم التج ت تحو  ع ةخل ؟تط و ع ةخ ا مال  م باألقرى إناخ  ب  ي الت منا. ؟م  ى 
القوم التج ت تعال اإل مل الذي يانات تط قاخ ع ةاخ ااوم  خارى ا اتحو  ع ة اا. هاا ه اا نااام           

 . 11إضفاا الم  ى غ ما مت  طا

 حنو تأويل اختاليف

؟اج ات ااه ب اورم ؟ ام مو او،      من هذه ال امنة نعاام    الت مناا اااااا بماا هاو قرياة نف اةة        
بقار غةر ا ةا من الذاتةة ااااا هو  ب ا ماا نكاو  عان م طاو التمااهج مالمطابقاةل أل  ؟اج  لا          
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إ؟قارا ل  او  مال  ما ل متق نما ل رموز ماإلشارا ل ماختا اي ليقاااا مالواااب ل أل     
باينفاااال ع ااخج  يااا  لاا  ي نت ااا  منحةااى بايلتحااا، بااخ مإعااا م إنتاجااخ )يمااا هااو(ل مإنمااا  

ااا محامرتاخ مم ااالتخ. مع اى هاذا األ ااس ؟الف اا التا من ج الحاو هاو  لا  الاذي نوجاخ             
بوي م طقة المخت يل باقوًا عن ال  اا  المفاراةل مالم انج الا؟ة اةل مالاايي  الخفةاة    
الكام ةل ألجا اينتقال ب ا من موا  ال ا مم طقاة التاواري إلاى قةا  الكهاي ماينكهااتج       

ُتضااات إلااى الم  اا  الم ر؟ااجل متاااخا  ااةاظ التاااامل الوقااا؟ج ال ااا،ل األماار الااذي ن اامح          ل
باااخول  ؟كاااار جانااامل ماااارااا  ماااانرم ُتا اااج ال  اااو الم ر؟ااج )الاااذي جاار  ؟اااج نطاااااخ      

 الممار ة الت من ةة(ل جاع ة إناه م فتحا ع ى  ؟اظ  رقا م م  .

ت عت   ئ ة جانام ضمن ال  او الوقاا؟ج   ممن ه ا ؟الت منا ؟ ا اراام تولةاي مم ت  ن 
ل ع اى نحااو تاااةر م ااخ عم ةااة  12تقاو، بااامرها )األ اائ ة( بحعااا م باةاغة  لةااا  القااراام  ات ااا  

الت منا غةر ااب ة أل  تتواي ع ا م توى م ةنل مي    تكتفج بالمتحقول نااا  م ع ماة  م   

ل ت مناا  ناخ ي ن اات ات   رما ال مت ماا ع اى شارقخ متعةة اخل ؟ااومن باةن الخااابض التااملةاة          
تم   ال ض ما تةضا  غموضخ ؟قاطل باا إناخ نهارا  لا  التم ا  بت قةاخ متوتةفاخ مان اعاا           

. مما ن  ج  نخ ي اةماة لت مناا نتوااي ؟قاط ع اا توضاةح  يي  ال ااو         13القار  ال ا،و
م مال  ما  مإزالة غرابت ال مي نت امز  ل  إلى تكةةي ت   الايي  م  األن ااظ ال اابا  

 معة م ؟ة ا م   مة م  ا. 

هكذا إ  ل نتضح    األبا ؟ج الحاجة إلاى الت مناا هاو عة اخ ممار اة الت مناال مهاذا        
 نرج  إلى  مرنن اث ةن 

 غرابة الم  ى عن األن اظ مالقةم ال ابامل  األمل  

إن ااا  اااةم جانااام ععاار تاا من   مت ااا مل ؟ااج م اا ى إلرجااات الارابااة إلااى         مالوااانج 
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 . 14م لفة م امة

مموّ ى هذا    ال هااا التا من ج ي نرجا  إلاى الا ض إي  إلثراباخ مإغ اباخل لةااعح  يوار          
تفاع  ما  الوااا  الم ر؟اج ال اناا مالمحاةط ايجتمااعج المتحاولل مي ن او  إلاى الماضاج           

الحاضاار متحاناتااخج ماان خاا ل إن ااا  م اااقا       إي  لة ااتومره ؟ااج اإلجابااة عاان إشااكاي      
جانااااام ل تفكةاااار مال  اااارل م؟ااااتح م ااااايو ماااااانرم ل ممار ااااة مال مااااال قةااااة نم ااااا  تاااارمةم    

التاااورا ل مب اااا التمااو  ل ع ااى م؟ااو مااا نقتضااةخ معااا  التاةاار مالتحااولل الااذي ن اام جمةاا   
ا  األ ا اةة التاج   الحضارا  مالوقا؟ا  م األ؟كار مالم ارت المخت فةل ل ذا ؟ح  من الرهان

تحرك الممار ة الت من ةة عمومال هو نقاض ياا  اكونةة مان شا ن ا ت مةاا قرياة الم ر؟اة         
الاابمةل مما نمكن    توثر بخ   عا ؟ج تهكةا مف و، الحقةقةل التج تت ا  األ؟ اا، اااااا غالعااااااا    

ورها المخت فاةل  به ن ال متت وت الم ال  المفضةة إلة ال ؟ج م ااي  الم ر؟اة اإلن اانةة م با    
ع اى نقاةض التااور ال اابا ماو ج ؟اج التاراا المةتاا؟ة نقج لمف او، الحقةقاةل بماا هاج مقولااة             

مط قة لكون ا م ت عة إلى عالم الموا ال متحة  بمكاا   م زماا . هاذا الوجاو  المواالج الاذي       
اابم األزلااج ُتاار  إلةااخ الرؤنااة المةتا؟ة نقةااة يام ااةل هااو الواااا  الواباات المتماااهج ماا   اتااخل مالاا   

 الذي ي ن رت التاةةر مي التعانا.

؟ج ضوا هذا التمواا ؟اح  ماا ن  اا مان شاجا ماا ققةقةاا هاو تطابقاخ ما  ماا هاو ع ةاخ ؟اج                
الواااا  المااا يل متطااابو بااورتخ ت اا  ماا  الواااا  الم اار  )الموااال(. مي شاا     ر  مف ااو،        

لى الواقاج إااااا لكاا اخات ت    الحقةقة إلى المط و المةتا؟ة نقج نفضج إلى ر  المت ا  إ
مإب ا ًا لكا ت وت. مغةر خات    هذا الطر  المت  ي لماهةة الحقةقاة هاو خةار  لةاا ع اى      
نقض إرا م الم ر؟ة بحرا م ال  طة مالقومل مع ى إنتا  مهام الم ر؟اة باال ال ا ج المتواباا      

رغااة ماان الحةااام إلة ااال ؟اييمئ ااا  إلااى اعااول خابااةة الوعااا  ؟ااج ت رنااي الحقةقااة ن    ااا مف 
مخالةاااة مااان ياااا ااااوم إن ابةاااةل لكون اااا قااااة ة مااااا را   مغمابةاااة مرهة اااة م ط قاااا          
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ل م كونة بم طو المطابقة مالت  ةل الذي نخ و من المآزظ ماألزماا   يوار مماا    15مثواةة
 نفتح من ا ؟اظ ماإلمكانا .

إلااى إعااا م  إ ا يااا   لاا  يااذل  ؟حااري ب ااا    ن عااخ إلااى و   الحقةقااة لة اات بحاجااة         
ت  ااةلل بقااار مااا تحتااا  إلااى تاةةاار نطااال مف وم اليمااا نطااال  ةا ااة الت امااا ماا  م ت ااا     
الفكر من المقوي  مال  رنا . ؟األ؟كار لة ت مرانا الحقةقة الواا ةل بقار ما هج شعكا  

مف ومةااة نتاةاار م  ااا موضااوت الم ر؟ااة  ميل ماأل ما  الم ر؟ةااة ثانةااال مالااذا  ال ار؟ااة ثالوااا.   
مهذا ش   الف ا الم ر؟ج الخ ظل إنخ  م يااة تحون ةاة مو واة الوجاخ.  ماا ايشاتاال بالتوعةات       

 .16مالت  ةل ؟حنخ خاات م ر؟جل نحول الواا  إلى ممُوا مم ر ا و

 العقل التأويلي والنظام املعريف

 ن ااظ  م  ع ى هذا األ اس ؟ح  وال قا الت من جو ااااا بما هو عقاا ي ن ا ى إلاى ت  اةل     

ب اا برم  م ر؟ةة/ ؟كرنة ثابتة اااا ي ن تقةم مجو ه عقا  مخت فاا إي  مهاو نت اايى الم ر؟اة/      
الحقةقةج ي بوبف ا  ب   م ققةقاة  ملاى ناتم ا اتاعاؤها  م القاعض ع ة اا متم ك اال مإنماا         

قتااا هااو بحااة عاان ققةقااة غابعااة غةاار ااب ااة ل   ااور  م الت  ااا ققةقااًة ماا ةااًةل ؟ُت اات  ت متُ    
بحوااا مايتهااا؟ا. إ  الحقةقااة التااج ناارم، ال قااا التاا من ج لقااهااا هااج ت اا  التااج ت ااا   بف ااا   
الت ا  مالترقال إلاى نااو  متااخ اةل  ضااعت يرنق اا م؟قاا  هونت اا. مهاج اااااا ع اى ماا            
هج ع ةاخ اااااا ت عار عان ؟كارم ايرتحاال يرؤناة مجو ناة ضااربة ب اذمرها ؟اج  عمااظ الا فل              

قااو اإلن ااا  ية ونتااخ ؟ااج هااذا ال ااالمل ي بوباافخ ياب ااا عار؟ااا ؟قااطل مإنمااا     العهاارنةل قةااة نح
 .17بت امزه الم ر؟ة إلى التفكةر مالتابر ثم الف م مالت منا

                                                 

إنما  المخة ة ج. وماهةة الحقةقة بةن اإليا ظ ماإلمكاا و. م  اة اضاانا إ ا مةة م ابارم. ال اا          - 15
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ممماااا ي نحتاااا  إلاااى م ناااا ت يةاااا ؟اااج هاااذا ال طااااظ    التةاااارا  الف  ااافةة الم ابااارم      
اااااا تماار   ع ااى  نمااو   ون رنااة  المخت فااة ااااااا التااج هااج ؟ااج م م  ااا ؟  اافا  ت من ةااة بامتةازا 

الم ر؟ةو القابم ع ى إمكاا  ت  اةل الم ر؟اة اإلن اانةة ع اى   ااس نقة اجج   اوم بااألنمو            
ال ابا ؟ج ال  و، الطعة ةة. ؟ ذه التوج ا  لم ت ا م  ةة ؟ج م م  ا باأل ئ ة التق ةانةل التج 

نةاة اةاا، م ر؟اة نقة ةاة.     يانت تهكا مري  اهتماا، ن رناة الم ر؟اةل مخاباة  اوال ا عان إمكا      

؟ج تا هذا التحول  ضحى الك ، عن  نمو   الم ر؟ة الم ع ج ع ى الت منا نمط م ر؟اة ي  
ناعج ااااا ب ي قال من األقوال ااااا الةقةَن المط ول با إنخ نت  ل ع اى م ر؟اة اقتمالةاة ن اعةة     

ة ي تح ااى ب نااة  ااب ااة ل تطااور مالت ااانا ماإلضااا؟ة مالحااذتل مغةاار هااذا ممااا ن    ااا م ر؟اا      
ل ممحكومااة بم طااو المراج ااة مالت ااامز.  18واا ااةةول لكون ااا ااب ااة ل ت منااا مإعااا م الت منااا  

مبالتاااالج تتحاااول المهاااك ة اإلب اااتمولوجةة إلاااى مهاااك ة ت من ةاااة باأل ااااس.  م ل قاااا نتحااارر 
الم  ااىل مم ااخ  ااوال الحقةقااةل ي ةااا ماان هةم ااة ن رنااة الم ر؟ااة ماألنمااو   اإلب ااتمولوججل     

 تح ع ى  ؟اظ شا  ة م  يور رقابة.لة ف

مي ش     موا هذا اين طات ن مح بحعا م ب اا مهكا الف م م؟و مقتضةا  ت من ةاةل  
قةة نقو  تحقةو والكوجةطو الت من جو اااااا ع اى نقاةض والكوجةطاو الانكارتجواااااا إلاى  ؟او        

الااذي ن  ااا ماان   نطولااوججل ن اامح بتف ةااا خطاااي الم  ااى مالف اام  اخااا الفضاااا ال اااوي 
العحة ؟ج قرية المف و، ؟ج الفضاا الت من ج  يور ؟اع ةة من زامنِة اختعاار ال  ااة القابماة    
بااةن الااذا  الفاع ااة مالمعاعااة ماان جانااال مالاا ض ماان جانااا  خاار. ماان ه ااا ن تقااا ال هاااا      
التاا من ج إلااى م ااابا ااااانة ممجو نااة ؟ااج تااا غانااا  ؟  اافةة م؟كرنااة تاارم، اختعااار هااذا      

الت من ج الذي تا م زما لنن ا ل من خ ل ما نضفةخ ع ى ال ضل من اهم بخ ؟اج   الممكن
تحرناا   ااكو  م انةااخ مرتابااة  ييتااخ. مماان ه ااا تاااام ال  اااة  ااة نًا ناااذي ؟ااج اإلن ااا           
ا تمرارنة الف ا ماإلن ازج ععر اينتقال من ت من ةة محضاة إلاى ت من ةاة ماا ةاة تكهاي عان       

                                                 

ا . )مواا  ع اى   م اي عا  الاانن ق ان. ومان ن رناة الم ر؟اة إلاى ال رمة ويةقااو. الحاوار المتما           - 18
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 . 19ممتا ل م انج مالرموز ارتحال م تمر نحو ؟ضاا

إ  ما نارم، الف اا التا من ج ت يةااه إ   هاو ت اامز الف ام  م الم ر؟اة اااااا مان قةاة هاج             
إشااكالةة إب ااتمولوجةةل ي هاام ل ااا إي إن ااا  ال  اااا  بااةن  ن مااة الم ر؟ااة م ج  ت ااا مبااةن   

(ااااااا إلااى تقااانم  ن مااة ال قااا )مهااو ماج   ااا تقاا  ؟ااج ؟ااف الت فةااو ممهاام الموضااوعةة ال  مةة  
العااانا األنطولااوجج ل ماا    ال  مااج الااذي  ثعاات ع اا ه ؟ااج ايتهااات مضاامرا  خطاااي          

الحقةقااةل مالت يةااال بالتااالجل ع ااى زبعقةااة الحقةقااةل مين ابةااة م انة ااا مإقايت ااال مماان ثمااة         
 .  20ااب ةت ا لت من   مت ا م مارااا  متعان ة

 بني بناء املعنى واكتشاف الذات 

بااا ماان اإلشااارم ه ااا إلااى    الممار ااة الت من ةااة )؟ااج ب اااها الف  اافج ع ااى األاااا(          ي  
تتوخى تحقةو مقاانن اث ةنل ي ن ف   قااهما عان ا خارل نتمواا األمل ؟اج ب ااا الم  اىل        

؟ةمااا نت  ااى الوااانج ؟ااج ب اااا الااذا . مم  ااى هااذا    عم ةااة اااراام ال اااو  مت من  ااا لة اات     
 ً  م ر؟ةًا خالاًال مإنما هج ؟ج ققةقت ا بحة عن الاذا  القارباةل   نهايا ع مةا محاناًال  م ؟

معاان ال ااوالم التااج نفتح ااا الاا ض ل ااا. مل ااذا ن ااا القااار  ؟ااج نهاااا ارااتااخ ل اا ض ايتهااا؟ا    
 لذاتخ مب اًا ل ا ؟ج ا   نف خ.

اا ع اى  ضمن هذا ال ةاظ نويا بول رنكورااااا رابا الت من ةة الفرن ةة ؟ج ال من الم ابرااا
   اار  ال ض ي ن  ى إلى ؟ م ال ض مت من اخ ؟ح اال باا توجاا ؟اج  اخ اخ  ما؟ا  اوناة         

لف م  اتاخ ععار الا ض  نضاال أل  الف ام اااااا ؟اج ن اره اااااا ي ن كال يةفةاة مجو ناا ؟اج ال االمل               
بقاار مااا نكهااي ل ااا عاان إمكانااا   خاارى لاام نكاان ن ر؟ ااا  م ن ة ااا اعااا الاااخول ؟ااج عم ةااة   

 منا. ما ت ا ا إلى هذا ناةر الف م وبةرمرم معجول باال    نكاو  قضاورا ي ةاا     الف م مالت
ل ذا  الواعةة.  ل     ه اك يوا؟ة م تمة ل ذا  م   ات اا ي نت ا ى ل اا ؟ ام  ات اا إي  ععار       

                                                 

ال اباار ععااا الاا مي. التوابااا مالحااوار   خ اةااا  ال قااال ؟ااج الفكاار الف  اافج الم اباار.  ار       - 19
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عم ةة الت منا. ملما يانت الذا  ب ةام عن إ راك  ات ا م؟ م اال ؟حن اا ي تماارس مجو هاا     
 لا  الوجاو  إي  مان خا ل الفضاااا  الرم ناة الايلةاةل  ي مان خا ل           الحقةقجل مي تف م

اااراام ال اااو  مت من  ااا. ؟ف اام الااذا  لااذات ال ق ااا رنكااورل نماار ععاار ؟ اام رمااوز ت اا        
الذا  ال شا ورنة  م األنانولوجةاة  م الرم ناة. متع اا ل اذا ؟اح  ت مناا الا ض ي نكتماا إي           

 . 21؟ م ا ع ى نحو  ؟ضا م عمو بت منا الذا  الموملةج قةة تتمكن من

نقااول باااقا ون رنااة الت منااا  و زعاام    الت منااا هااو ال م ةااة التااج نم طااى بموجع ااا         
انكهات  نماا جاناام مان الوجاو  اااااا  م إ  ي ات تفضاا ؟ت  هاتانن ع اى هةااغر  باورم           

   مواا هاذا   . ؟اةر خاات  22قةام جانام ااااا  ي تم ح ل ذا  اارم جانام ع ى م ر؟ة  ات او
التااااور نقاااوض ال  عاااة األباااولةة اااااااا الموج اااة بم طاااو المطابقاااة مالتمااااهج اااااااا ؟اااج الت مناااا  
بالرجوت إلى الوراال مالتخ ض من  مها، إعا م ب اا الم  ى الموضوعج  م الت اري األملةة 
 التج نه   مات ت ور ال ضل من طج بالمقاباا ايعتعاار األيعار ل ت قاج الخا ظ مان القاار        

؟ج ع اتخ بال ضل مما ن  ج    الف م ي ن و  ععارم عن العحة عن وشاجا ه ااكول إنماا هاو     

                                                 

. 2011ارابج. بةارم .  مجةخ ااناوه. ال ض الان ج ؟ج اإل  ،  من التف اةر إلاى الت قاج.  ار الفا     - 21
   612-613. 

22 - Paul Ricoeur. Interpretation Theory :discourse and the surplus of 

meaning. The Texas University Press. 1976. P : 21. 
 عمالاخ المتا خرم   ت ار اإلشارم ؟ج هذا ال ةاظ إلى    مف و، وبورم الحةامو مر  ع اا ؟ت  هاتانن ؟اج    

ا  مت ارضة م  وال  رم التق ةانةو قةة يانت ت تعار ال ااة باورم ومطابقاةو ل وااا . ؟ ام ن اا ن  ار         التج جا
م؟قاًا ل   ارم    -إلى ال اة ع ى  ن ا تهةر معاشرم إلى الواا ل با بوبف ا ؟اع ةة تتم ؟ج  ةاظ بهاري. إ  ال ااة  

اا ماأل؟اارا  مال ااالم م؟ااو ا ااتخااما  مت ااا م.   هااج األ ام التااج نااتم بموجع ااا التفاعااا ماا  األشااة    -ال انااام
اإلياار المرج اج     م بورم من وباور الحةاامول التاج ي ت  اج إي       ل     تك م ال اةل هو ج ا من الفاع ةةل

الااذي ناات  م ؟ةااخ الماارا ال اا وك ع اااما نتاااري ع ااى لاااة م موعتااخل أل  ت  اام ال اااة هااو ؟ااج ققةقتااخ ت  اام        
. مهو  نضاا ايت ااي ي؟تراضاا ل متمكان مان ممار اا  ي ت فا  ع  اا هاذه          لطرنقة ؟ج ال  ر إلى األشةاا

ال اةل با م  ا تكت ا م  ا جما هذه ال اة م انة ا.)ل تفاةا نم  ر ماطفى الحااا . ال ااة مالفكار م؟  افة     
 مما ن ة ا(. 95.    1995الذهن. م هورا  جم ةة األعمال ايجتماعةة مالوقا؟ةة لك ةة ا  اي بتطوا . 
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بحة عن وشجا ه اول ؟ج جوهر الذا  مققةقت ال أل  ال  ار ؟اج الا ض هاو ن ار ؟اج الاذا         
 نضاج بحةة نموا ؟ةخ الف م  رمم المماهام مايناما  بةن ياب ةن مجو نةنل متحول ما ؟ج 

 .23نة مجو نة ماقام ابرم الوعج ية و

مم  ى  ل     العاعة األ اس ع اى اإلاعاال ع اى ال ااو  ممحاملاة ؟ م اا مت من  اا        
نت امز م  لة ااتفاا  ثار الم انج ؟ة اا ممحاملاة ال فار م  اا بماا نمكان ال فار باخل إلاى إعاا م           

الج ايتهااات عااوالم الااذا  متاارمةم مااا هااو اااابم ماان تمااو   قول اااج  اا عا  م إن ابااال مبالتاا       
 ت انا وال  و التاوريو الحاضن ل ذه الذا .

مإ ا شااائ ا اي اااتايل ع اااى عماااو التااارابط باااةن ؟ ااام الااا ض مت من اااخ مااان جاناااال مباااةن   
ايتهااات الااذا  )الموملااة( ماان جانااا  خاار ااااااا ا اات ا ا إلااى ال  ااا، الم ر؟ااج اإل اا مج ع ااى  

ج ع اى   ااس م ر؟اة ماا  ق اخ ا       األاا ااااا نكفج الرجوت إلى الا ض القر ناج ما اتقراا  ناتاخ    
ممااا قرمااخل لةتعااةن    وم طقااة الحاا ل مالحاارا،ل ماان قةااة عااا  ناااو  األقكااا،ل ي تكااا   
تحتااا  يواار ماان عهاار م اااقة الاا ض القر نااجل ممااا ن  ااج     يواار  نااا  القاار   الكاارنم ي    

عج إلاى  تخايع ا ؟ج  ابرم الوجوي مالم  ل باا ؟اج  ابارم اإلن اا  العاقاة عان م  ااهل مال اا        
. ممفا  هذا    ال ض القر نج نخايا ؟ج اإلن ا  اااااا ياب اا   24تحقةو إمكانا  مجو  ؟اع ةو

من ياا  اااااا ياااتاخ الفكرناة مالذه ةاةل مااواه ال ف اةة مالها ورنةج ألجاا ا ت  اضاخ متحفةا ه            
ا ع ى ال طااا ماإلباااتل ماإلن ااز مال ماال مالتاةار مالتحاولل ؟اج ات ااه نرتقاج ؟ةاخ ياورا ب ا            
؟ااج  -يااورل م رجااة ب ااا  خاارىل ؟ااج عااالم الكمااال اإلن ااانجل الااذي نقتضااج ارتةااا   ؟ااااخ          

التموااا ال اا ةم ل اا ض القر نااج ؟ مااا متاا من ل مالااوعج بالااذا     -الم  ااور الااان ج اإل اا مج 
إ رايا متعارا.  م ب عارم  خرى نقتضج م ر؟تةن اث تاةن  وم ر؟اة باال ضو موم ر؟اة باال فلول      

قابااااا الممار ااااة الت من ةااااة ؟ااااج بااااورتة ا الذاتةااااة مالموضااااوعةةل  م الااخ ةااااة    بمااااا همااااا
 مالخارجةة إ ا جاز القول.

                                                 

 .614مجةخ ااناو. ال ض الان ج ؟ج اإل  ،.     - 23
 .612نف خ.     - 24
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ضمن هاذا ال طااظ تعارز اةماة ت ا  المواااي ال اماة ل ف  افة الم ا مةنل الاذنن  بارما            
ى ع ى الت منا بالت ما مالتابرج ان  اما م  ما اشتما ع ةة القر   الكرنم من  نا  تاعو إلا 

التفكر مالعحة مال  رل مغةرها من األ؟ ال التج ت عر عن متابي ال قاا المخت فاةل لن ا ا،    
؟ااج نمااو الفكاار بمااا ت ااتاعةخ الضاارمرم اإلن ااانةة. مماان ه ااا ا ااتما الت منااا معااا  شاارعةتخ ماان   

. ممااا نااال ع ااى    نمااو الوقا؟ااة     25ماااار ايجت ااا ل الااذي ناااعو إلااى التفكاار ماي اات عاا      

 اب ا يا  نتم ع ى   اس تقانم ا إمكانا  جانام ل ت مناا ممان ثام ل فكارل     اإل  مةة ماغت
ع ى اعتعاار و   ت اناا الت مناا نضا  قااا لكاا ن ارم  اطحةة م اا جة ل ااننل يماا ناومن             
خط اي تمرار م  الماضجل ؟ج الوات الذي ن ما ؟ةخ ع ى إعاا م عقاا هاذا الماضاج. ملان      

ى م طوظ ا ناا  ماألقا ناة مماا نها  قول اا مان       نكو  ثمة ت انا ما  ا، األمر مقتارا ع 
ل أل  ال هاا الت من جج إقةااا ل وقا؟اةل   26شرمقا  متفا ةرل من  م  إعا م ؟ م ا مت من  او

 مإغ اا ل م ر؟ةل مإثراا ل فكرل مت انا ل  ض.

 الفعل التأويلي بني حتصيل العلم وجتديد الفهم

إ  الت منا ااااا م؟و التاور اإل  مج ع ى األاا ااااا مقتار  باال  م موباول بالحكماةل باا      
َ ،ظ َنُقوُلااوَ  و إنااخ يرنااو ال  اام م  ا ااخ. ؟عتااابر اولااخ ت ااالى  )ع ااى  ااعةا الموااال ي الحااار(      

َبااْا ل لَ ااِخ إة  ُي ااُتمظ َباااِ ِاةَناْ؟َتااَراهم ُاااْا َ؟ااْ ُتوا بة مااوَرمه موْوِ ااِخ َما ظعمااوا َماانة ا ظااَتَط ظُتم مواان  ممِ  ا 
(ل نم تفا  39-38) ورم نونلل ا نتا    و.َيَذبموا بةَما َلمظ نمِحةُطوا بةِ ْ ِمِخ َمَلَما َنْ ِت ةمظ َتْ مةنُ خم

   هااذا ال  اام ي نتحاااا إي عاان يرنااو الت منااال  -ل  اامااااااا ماان م ط ااو    باااين القاار   هااو ا
مع ةخ ؟ح  ال تة ة الطعة ةة    ع م القر   رهةن بت من خل مهذا ج اج مان م طاوظ ا ناة. ملاذا      
ن ا  ن ا ارتك   ؟ج ا تحالة اإلتةا  بموا القر   ع ى  لةا م طقجل مهو    القر   لاةل  

 عار ع اخ باأللفااظل ممان ثام ي نمكان اإلتةاا         تريةعا م ر ا ليلفاظل مإنما هو بر  ع مج نم

                                                 

ععااا القااا ر ؟ةااام . والت منااا متحاااةا العرهااا  ؟ااج الفكاار اإل اا مجو. ضاامن يتاااي  الت منااا       - 25
 .68.    2011مال رمة ويةقا. مري  الحضارم لت مةة الفكر اإل  مج. لع ا . 

 .232-231   .1985 ار الت ونر. .الت منا مالحقةقة ع ج قري.-26

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya39.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura10-aya39.html
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بمو خ من غةر اإلقاية ب  مخل مو ما    اإلقاية الهام ة ب  ام القار   مان اعاا ال قاا العهاري       
 مر محال. ؟ك نما الم  ى إ   )يةي ت تو  ب  مخ م نتم لم تحةطوا ب  مخ(. ؟الذي ي ن رت 

ا ااوانةن الكتاباة ينت ا ى لاخ    نكتاال      اوانةن ال مارم ي نمك خ إنهاا عماارمل مالاذي ن  ا   
مهكااذا. مت  ة ااا ع ااى هااذا ن ااا القاار   ع ااو ا ااتحالة اإلتةااا  بمو ااخ باإلقايااة ب  مااخ.  مااا         
الم  ااى ا خاار الااذي توعتااخ ا نااة ؟ ااو    الت منااا يرنااو م ر؟ااة  لاا  ال  اام. ؟قااا ع قاات ا نااة  

اإلتةاا  بمو اخل ميةاي نا تو      م ر؟ة ال  م بالكتااي ع اى الت مناا. ؟ك نماا الم  اى  )ي نمكان       
بمو ااخ ملاام نحةطااوا ب  مااخل ميةااي نحةطااو  ب  مااخ ملاام ناا ت م ت من ااخ(. مال تة ااة ال  ابةااة       

 . 27إنتاا الت منا هو إنتاا ل   مل أل  الف ا الت من ج هو ؟ج جوهره ؟ ا م ر؟ج

نااخ باعتعااار  لاا  نعقااى الت منااا ضاارمرنا ألجااا تف ةااا الاا ض القر نااج ؟ااج يااا زمااا ج أل   
نهتما ع ى اةم ال ض مقكام األقكاا،ل مهاج الم ااقة التاج نتحارك ؟ة اا ال قاا اإلن اانج.          
مقة  ا نتكاما ال قا مال ض ؟ج رؤنة ماقام تو ل لخطاي إ  مج متاواز  ؟اج مراق اخ    

ي  ا م م اقةخ المخت فة. مبذل  ُتحا  زمة الاارات باةن التةاارا  ال اهرناةل التاج ي ت تارت       
ج م  طة ال ضل ؟ج مقابا تةارا  ي ت ترت بم ةارنة الوقج إي  ؟ج قاام   إي  بم ةار الوق

ضااةقةل مت  اااا ل  قااا الم ااااقة األم اا  مالحاااش األم؟ااى ؟اااج الت  ااةل الفكاااري ماإلنتاااا       
 . 28الم ر؟ج

ممن الوابات     اةا م وال  عاة ال ااةة الحر؟ةاةو مانتهااروالتفكةر ال ااهريو ؟اج الت اايج          
لاى يوا؟اة ال ااو  الاوار م ؟اج موضاوت ال  اج عان الت مناا باالر يل           م  القر  ل باإلضاا؟ة إ 

يا  ل  وتحول ؟ج ب ض الحاي  إلى مان  نااا عان الت اايج ما  يتااي ا ل مإلاى عقعاة        
تر ت المف رنن عن ارتةا  م انةخ مالاو  ؟ج  عمااخ. با األ هى من هذا  ن ا تحولت إلاى  

ى عقاول الم ا مةن منفو ا مل مهاج تاوقج      ما نهعخ عمقام ترمج ب ا ل الخاوت مالتار   ع ا    
ل م بحرمة مقاربة القر   الكرنمل قتاى ع اى م اتوى ا ات  ا، اإلشا اعا  التاج ي شا   ل اا         

                                                 

 .17.    37م تام ال ةا  قما. والت منا م ؟اظ الم ر؟ة القر نةة. م  ة العاابرو. ال ا   - 27
 .19نف خ.     - 28
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بالتف ةر مالت منا بم  اهما ال  مج مالوتةفجج خهةة ال قوا ؟ج هوم الر ي المم وتل الاذي  
 .29ما  الم  م من عطاناهو  ى ااااا منو ي ااااا  قةانا إلى ت طةا ؟اع ةة يتاي ا  مقر

ممو ى هذا    ت طةا ؟اع ةة ال م ةة الت من ةة ؟ج الت اما م  ال ض القر نج هاو ت طةاا   
لواقااا ماان  هاام  لةااا  إنتااا  الم ر؟ااة الان ةااةل مت طةااا لحرنااة التفكةاار مقريةتااخ ؟ااج هااذا       

ظ الاا ض. ايت اااه. أل  إنقااات الف ااا التاا من ج ن  ااج ثعااا  الايلااة مجمااو  الم  ااى مانااا         

مل ذا ؟الت منا هو  مما م ااض ل  مو  الفكري مال قم الم ر؟جل ؟ج مقابا ارتعاياخ الااابم   
بالق و ماإلباات مالحرية الفكرنة الم تمرم. ممن هذا ال اناا ؟ او اااااا ع اى خا ت ماا نارى        
الع ض ااااا لةل رجوعا إلى نقطة ماضةة ما قة ميفىل بقار ماهو مهارية ؟ج با   الحاضار   

 ى  ضوا الماضج )يما  عقت اإلشاارم(ل يماا  ناخ مط اا با اعة ال قاول مبا اعة الوقا؟اة.         ع
م ن ى لوقا؟ة    ُتا   ملفكر    نم مى  م  ت مناا. مممار اة الت مناا ي تاال إي  ع اى مضا        
ال وال مإثارم اإلشكالل ع ى نحو نَمكن من إنهاا ع اة قوارنة تفاع ةة ما  الا ضل تقاو ه    

اتل إلى اينفتا  ع ى  ؟اظ م ر؟ةة جانامل مااتحا، ممك ا  ؟كرنة مااانرم.  ؟ج ن انة المط
 .30ممن ه ا و؟الت اؤي  الم تمرم هج لا الت مناو

مغ اااج عااان العةاااا     الوقا؟اااا  األيوااار إثاااارم ل  اااوالل ماأليوااار ممار اااة ل حاااوارل هاااج  
هاو   ام ال  ام المو اى.    األم؟ى ق ا ؟ج م ال اإلباات الفكري مال طاا الم ر؟جج أل  ال وال 

لكن نعقى    ولكا زما    ئ تخ التج تخاخل )ملكا  مة   ائ ت ا الخاباة(ل يماا    ماجاا     
يا  مةل ياب ة ما يانتل    ت ةا عن هاذه األ ائ ة. مماا ااا ناةاا عان   هاا  الاع ض هاو          

خل إ     األمة ي تكو   مة بحو قتى تراى بال واي عن   ئ ة زمان ا إلى رتعة اي تق ل با 
لةل ل ا من امت ك نابةة هذا ال ما  من  اعةا إي هاذا ال اواي الم اتقا. مإي باار م كاخ       

                                                 

جاااوا  ع اااج ي اااار. ؟ ااام القااار  . مريااا  الحضاااارم لت مةاااة الفكااار اإل ااا مج. لع اااا .بةرم .           - 29
2008 .1     .179. 

ماااطفى نابااي. ن رنااة الت منااا. ال ااا ي األ بااج الوقااا؟ج ب ااام. المم كااة ال ربةااة ال اا و نة.            - 30
2000    .12. 
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. ماينفتا  ع اى   ائ ة جاناامل    31إلى  مة  واهال ؟تضطر إلى    ت ةا بما ت ةا بخ هذهو
من هذه ال امنةل ممحاملاة إن اا   جوباة مخاوباة ل اا ي ن  اج إي ايبت اا  عان التق ةاا ؟اج           

ا اات ابة لمقتضااةا    -نل معااا، ايرتكااا  إلااى مااا االااخ ال ااابقو  ؟ااج الموضااوت       ؟ اام الااان 
عارهم مقاجا  زمان م ااااا ماينخراال بال  ل ل ؟ج العحة ااااا انط اا من الا ض األباا   
ااااا عن  جوبة أل ئ ة عارناج بما ن مح بم امة التاةةر ايجتماعج مالحضاري ما  و ارمانة   

ا م  الا ض الاان جل مارااتاخ ااراام قانواة مااانرم عان ت ا  التاج          الاننول مخ و تفاعا جان
مار اا ا األاااامو ل مت من ااخ تاا من  معان ااا لمااا ؟  ااخ ال ااابقو ج ألنااخ محااال باا   نكااو   لكاام        
الاا ض اااا ا اات فا ياااتااخ الايلةااة مإمكاناتااخ الت من ةااة ماا  ال ةااا الااذي عانهااخ ؟تاارم ن ملااخ  م  

 .32ب اها بق ةا

و نعااام    الت منااا ؟ ااا ت اناااي بامتةااازل نت ااا  م ااخ ال قااا مالاا ضل   ماان هااذا الم ط اا
مو ما نت ا  م خ الواا  مالحةامل ألنخ ي نذعن ل  ض مالرم ل مي ن ت  م ل وعاا  مال اكو ل   

مإنما ن  ى إلى العحة عن  المتواري مالم تور ؟ج ال ضل معن المخت ي مالمتماان  مراا  
 ارمت مالم ب اا ل مماا تفرضاخ ال اا ا  مال اةااا  التاج        الرم  مال  مة م؟و ما تقتضاةخ ال 

هااج  ابمااة التحااول مالتاةاار. مل ااذا ؟ااح  والت منااا ن كاال األملةااا  مالمعااا   ماألعااراتل           
ممهاغا  مة من األممل  م مهاغا  ؟را  من  ؟را ها. ممن ه ا ؟ و نخت ي من  ماة إلاى  ماةل    

ااااا ج بةاا  م ي ةااااااا لااى الفار  الواقاال       ممن ؟ر  إلى ؟ر   اخا األمة نف  ا. با اا نخت اي ا 
أل  الت منا عم ةة تارنخةة متارنخانةةل بم  ى  نخ خاض  إليراها  التارنف مم ت ةا ل ال 
م ناااخ باااان  ل تاااارنف ملووراتاااخ. ممااان ن ااات رض تاااارنف الت مناااا القاااانم ل   اااانن بتةاراتاااخ         

33بحة هذه العان ةوالمخت فةل مالت منا الحانة بم  وراتخ المت ا م تتعةن لخ 
. 

إ  ال هاااا التاا من ج اااااا ت  ة ااا ع ااى ما ااعو ااااااا نعااام م اا لة ضاارمرنةج  ااواا ؟ااج نطاااظ     
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تحاةا الم ارت الان ةة متطونرها  م ؟ةما  اواها. ؟مماا ي نحتاا  إلاى  لةاا    ياا ياابن        
؟اج م ر؟اة   بهري  وي ن ةر اينتعاه إلى ما نحةط بخ من تاواهر الكاو  مموجو اتاخل ؟ةرغاا     

تفابةا ما ت ر م  ال متقو ه ااااا ؟ج الاالا ااااا عم ةة الت رت ت   إلاى ي اا م ر؟اة ماا خفاج      
م  ا. بةا  نخ إ ا يانت ال واهر  م األ؟ ال  م شتى  ب ات ال  وك ي ت   م م  ما ن ات عطخ  
ر من م ارت معا ا  م عراتل ؟حنخ ن  ا  إلاى عم ةاة ت من ةاة تمك اخ مان ج اا ت ا  ال اواه         

ماأل؟ ال مال  ويا  مت اغمة م  م ار؟اخ الخ فةاة متوا؟قاة م  اا. مماا نعارهن ع اى    الكاابن         
العهري ن تقا ؟ج شاجا  ناخ   ااس  م  باال م   ه ااك شاةئا اااااا  م  شاةاا اااااا  ثانوناا  م ؟رعةاا            
نمكاان    نرجاا  إلااى األ اااس  م األبااا األملل مبااذل  ن مااا إلااى الت منااا ماان خاا ل ر       

لى الهاها. ع ى    اارم الكابن العهري المحانوة لخ مالقاب اة ل تطاونر مل ت مةاة غةار     الاابا إ
محام مل مإمكانا  الكو  غةر مت اهةة ياذل . مي تاا الماوه تةن متفاع اة ما  األخارىل مي       
نتحقو مجو ها إي  ب اا. مهاذا ن  اج اااااا مان ضامن ماا ن  ةاخ اااااا    القاارا  العهارنة ي تحاةط             

شةاا  ؟ ة ماقامل مإنما نتحقو ع م ا شةئا ؟هةئا. ملذل  ؟ ج ترجئ ماا لام ت اتط     ع ما باأل
 ل تع ا لمقتضةا  ال ح ة مم ت  ما  ال رت.34ت من خ مم ر؟تخ إلى قةن

 خامتة

محااااول الكااا ، إ   إ  اينهااااال بم ااا لة الت مناااا هاااو ؟اااج ققةقتاااخ انهااااال بحشاااكال    
الممار ة الت من ةة تتةحل من ضمن ماا تتةحاخل ب ااا     الم  ىل ؟ج ب ا من  ب ا ه المري نةل أل 

شاارما جانااام ل قااراام مالت قااجل مل تفاعااا مالحااوار بااةن القااار  مالاا ضج بحةااة تفاارض           
ع ة ما م ا تحانا  جانام مإيراها  خابةل تا؟  المَومول إلى ب اا  ن اظ  يلةة مااانرمل  

 ااعواة ااااااا أل اائ ة ياربااة ااااااا اااا رم ع ااى تاشااةن ؟ضااااا  م  ااى خاااعة متقااانم  جوبااة غةاار م 
تت ااا  م  ااا ال  اااة بال اااو  مال  مااا  اعااا    نت ااا  الف اام ماإل راك. األماار الااذي          
ن  ا من ال هاا الت من ج   ام يهاي عان الايلاة م لةاة لتهاكة  ا ؟اج ا   نف اخل  م ل قاا         

محا؟ اة ع اى   ناةر نهايا نحتفج بالم ارت ال اه م ال اج مل لاةل ع اى  اعةا قرا ات ا مال    

                                                 

 .217نف خ.     - 34



 ل ةاشج ا راميا                            256

ثعات ا م كون ال مإنما إلثراب ا مإخااب ا بااوم ا  مضاا؟ةو م يي  غةار م لو؟اةل بم ا ى عماا       
نقضااج بااخ م طااو والمف اار ال ااوعجو  م والقااار  الموااالجول مب ةاااا  نضااال عمااا ُتوجةعااخ والقااراام    
الر اااامةةول مإيراهااااا  المحااااا ا  المرج ةااااةل التااااج تكااااو  ؟ااااج الاالااااا م ااااكونة بااااوهم  

عةة مالمري نة ماإلي اةةل مما إلى هذال مما ن اهم ؟ج قار الم  اى ضامن  مابار    الموضو
ضاةقة مقاام  مخاوباةج ت ةاو قرناة والقاراام المعاعاةول مُت ماا والف ام الخا ظو ال اذنن            

نم اااا  ااااااا يمااا ي نخفااى اااااا شااريةن ربةَ ااةظن لت انااا ال قااا متطااونر الفكاارج أل  الت منااا هااو   
؟ اا ؟كاري نخاض اإلن اا  منمةا ه عماا  اواه. مبالتاالج ؟ت طةاا             مى ج اا عق اج م رااى   

  .ال هاا الت من ج هو إبطال لفاع ةة الت قا ؟ةخل متقونض لحةونة التفكةر لانخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن التثقيف للدين

 شاليرماخر

 :توطئة املرتجم

واصل شاليرماخر في خطابه الثالث نقده لددخو  الققدل ملدا  الدديتر يزر عدىه   د        ي
 ددوا اميندداا ًددربار مددت ًددريا احخدد ال  ياحن ددرام با فحدداه الدد  مددا ح ي  ن دده الققددل       

  ق دددع  لثدد ي يقددددور ز ددوهار   ب قنع دده الاراانازعددم الن حومدددم ب ددوابل ح ينحددت ل دددديت  اول ددا       

 دت   ال قاعدر الدينير يفعه يل رح آلعم زنعوى من لهر الذي ظدل  ممعندار   د  النى دم ال دوفعم فدي       
النثدل الق عددا ل  ربعدم يال ق ددع ر ال دي من ل  ددا   دوه ال نددوير  يياددي ال ر عددى فدي  ددذا ال طدداا       

صدالح الدريح   ا  دت اايدم   براز مواًع ال  اد النط ق بعت الققل يالديت  ف دالر اياً ار     
 ايم ياحنشداد ال  الالم نا ير ياس غواه ا حاسعس حس   ار ما زف ي العده مدت زدتمالإ  اح    

لنداح الد   دوا زق دع  الدديت  دو فدي ا سدا          شاليرماخر ح ي رددر في اعدر موًدعر  دت ام   

 ندق يمصدالم      د  الدرا  مدت    ري ذا  و ال دا  بالنبدام ل فدت    ر  عم ح زلد ل ا مت ي    ب ا
: "يولد امنباا في اطاه نظار دينير مث ه مثل ي ذا ما يؤ ده في  وله   ال م امنباا بالديت

سواه مت ا نباق يا نظندم ا خدر ر يلدو لد  يقدده ل  نعدم  دذا النظدار ما زقدع ز د  طا  دم            
يذلد   د دددد  ع بدعت امنبداا يالحدوا مدت مشد ر اإ     القنعر يلو ل  ي فا   ال ااُ  الو ي بنا يلن

لاقع  س نم امنباا جام م مدت ديا ما زشد ا    ع دا الطوايدار      دددد و   ب الديت ي ناده 

                                                 

- Friedrich Schleiermacher, Über die Religion. Reden an die Gebildeten 

unter ihren Verächtern (1799). Hg. v. Berlin 1999, S. 73-94.  بال غدم  الح داا   ندواا 
 زرجنم|: مسامم الش ناني   ا لنانعم
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يلحت فناء ز   الب نم يادم دبعاده يلسسدم مدع سدنواإ الطفولدم الناحدركر يز د   دي ميلد           
  " مظا ر اح قاه الديت

: اذ يقدو   رلقد ثاو  شداليرماخر فدي  دذا ال طداا احهزاداث الوثعدق بدعت الدديت يالفدت            
"الددديت يالفددت يقفدداا جناددار الدد  جنددبر  نددا زددرزال هيحدداا بقال ددم يديددم داخ عددمر يفعنددا اذا      

ييقا ب فع دا  دلم من ندا ا،خدرر فدذل        ر ان   ال   نا مشوبم بشيء مت الغنوض ياحب ار

النبد ناإ  مدت    د   دذا الف د   دووض شدع ار       يبنداء    ممٌر مل و  ب اجم  ْا ن نقوت فعه مدراهار" 
 ددديت ل قدداطي مددع موًددو م الددديتر مشددعدار ف نددار مغددايرار ل     فددي اسددا دك اندد   ددي  الف بددفعم ال

وجداا الن ديوت  يز   ياحدك مت ا فحاه ال دي مدخ د  شداليرماخر فعندا بقدد  فدي جدد         يل
  ابه "النناجاك" مف الر فعه ما مجن ده فدي    يدافع  ن ا فيينقاشاإ حامعم الوطعس  ادزه  ا 

 الش ناني مسامم                                                                                الح اا  ذا 
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بن د  اخ عداهير يجق  ده م تصدالر فدي ش  دعم الدديت ح مطند  مدت           بده  ااي ما ا  رفد   
يهاءه  ا مجقل مت الن  ديت مؤمنعتر لعس  ذا  و مدا ي دديني الا دمر يح  دو مدا يددفقني       

ظريم ياش راطاإ داخل  يما ل ا مت ريي رًني ل  ديث مقح   ت زق ع  يثقافم امنباا
ر  ا ال دددم الن ددا ي ل دددديت ح     دد  حددعت   مم قالعدد ي مطاعقعدد  قن عددم باطنعددم   ردينيالبددعاق ال 
اذا مددا ي يقِاددر فع ددا  ددت نفبدده ب ريددم   ي رزددن   بنااد ددهال ددي  مخددر  اعددر ز دد   طريقدداريقددرم 

 معد  حرفدي خدمدم    ر دوزيا الدذي ز  َل الثدراء القق دي    لوًع ر    بحل ما لح  مت  وكز ري
فعلددده بحدد  داخددل  ددذا  ر فددي  عاندده ذي الاندد  ال اادلعددم  رالددديت ي ال قعددم ال دداها يالددداخل 

  د   يفدرد    دل  نقد     فدرد مدنح  ح د  الن دا      حدلّ لالدديت   اشرا عم ما ز و قوا اخ راققار نال
سددد  تثر فعددده ز ددد  اللىي ددداإ   اخددد الم مدددا ين ندددي العددده مدددت مجدددواء ي دددنفس داخدددل حاًدددن  ا  

 علقلسالذي سر اا ما  ريجوده بتجوبم الديت يصوز اانم داخل ي عه يبم يالن ناالن لان
  يخاددراإ زتم عددم  ددادهك النفدداذ ل طاعقددم الاشددريم   مددت مرجقعدداإ صددااعم لنددا يرمددي العدده  ا،ذاا

ًدطراا مناثدل   ه ي اي  الديت خ ق احر ع يب ذه الطريقم فقل مت ال قاعراإ الطاعقعم  ت 
  دد  مبدداه الددديت    ي َنحدد  لدد  زنل ددوا فددي القثددوه     يشدداطره النبدداه  ي ي ندداا  مقدده  فددي مددت 

قنا ددم مب تنبددعت ب يلحددّل مسدد وا  نعددمر  م ف ددى اريددبر  يبف ددر لحددل   هف دد نوه منلددذبعت 
 دذا   حعث ينحت ل  ا  ما ز غعر بح  مي دا ا خدوك    رمري مر  نا لو ماي البا م ل  ز ت بقد

موسددعق  ع ددا   دد  ميزدداه  ف   دد  مددت مددرك  ىفدد    را الفاشددل لددعس جديدددار بالنبددام لددي     ددالَن
 مصددواإ نا نددم  هفقدد  ددد ر يفددي باحددم ال  عقددم  ل  ريدد  ال اًددر مّنددي فددي م ايلددم   رالددديت

 رالنبددلار الحامدل مدع النشدا ر الدينعددم   ل ارزددهيلع ز دا د  مدع انددفا  الشددااا بشدوق    م نا عدم  
   عه  مي هدي  يلحت ح محد من   زتثر بال طاا

ر يال دي مندا   د  ثقدم زامدم بنرين  دا يمدا        نبدام لده  بال  دذه الح نداإ   سد حوا     ددد مدت   
ياقدث ال دىار مدت ديا مدند  ف د  مي       دد  فرصدم ل درد بشدحل     رخِعدرك سد عنم   مت مجواء زشعقُه
لنعدع الدد اك الد     ليي د  مدت مدركي سدع لدد لدي مندا        لندا زرمدي العده مدت مقاصدد      يا عم يقظم 
ندا  النشدقم   د  امطدالقر  ن   ال ندق ي  يلحت  ذا ح يثعر فعندا  ذل  القده ا  عد اب داء   الديت

 ددت  وننددا ح نلاددر محدددار ر ف ددالر بشدديء اعددر  ددذا هواَجددما ن  نقددرم منددذ الادايددم اننددا ح ينحددت



 اليرماخرش                                  260

العدده فددي داخ ددي لف دد  ذلدد   اف قددداَننددا  بتيددم طريقددم  اندد ر ح ا،ا يح مبدد قاالر    دد  الددديت
ر يلدذا فدال  لدب اا  داا  ددد      الاشدريم جنقداء لدعس بق عدل مبددار     ال تثعر في ب اللو ر ال اص

  اعر مت النا ر ح يلد ا اًم في نفي الديت  

 عدددم ي بدددن  لندددا ما ن  دددوهه  ياح  رحاعدددر بال دددريهكال عددداك يادددذا  ا الجدددو ر  الدددديت
لإلنبداا    ت  ل ما يلايهه مي ي ناحد  مقده مندا   يما له مت حديد زف  ه  رن د  يجودهي

مددت ديا  نددا ي نددا  ما ي قددق ح ددوهه  بدداالإلن  الدد  مي مددد  ينحددت مقدداهمينظدد  مددت 
امنبداا   ي  دوي شد    م دا ر    دل مدت محداا    ييدفقده مخدر      يو فده زداهك   ي و الدذي  رالديت

ما  ينحدت ل ندرء   ندا  ع ز ى دى  ي ال ا شديء مدت اًدطراا مي    مت ديا ما يًريا يجوده 
ر مددت مي م ثدد ا،ا ان دده ي لَ دد  رمالبددامع  ددديت ه ي ددهشدد  ما لالقددال   حفددي ه مبدداح ي دددد 

مدت ديا ذلد  الدرابل    ذا القاده  مت   بت له منذ  ريال  يحعيار اذ مده  يجودار ر ي   م  
 مدت ديا زحامده  يمدت يبد طعع ال  ددي       يلالقدا   دذا      انقاذ نفبه مت ص بالن عري 

 الفا ددك  احنلذاا لننطدق  قوكلال  اللو ر الريحي القاطفي  احنق اق  ت الدنعويم ياحن ناء
 ري ددر  ال ددل القددري  الن تص ددل فددي  عدداا ال دداهي        مددت ذا الددذي     م الن ددديدك  لن دد  اي
يلحت ح   في مزمنم زدتلق  ين   ال ديء يالقدهك الحافعم لحي ياق  صام ار م قد ال د   ي

النوايار ح يق  ر دخو  منظومدم الدديت   د  فحدرك يجدود الرسدالم       الديتر يمع يجود مف ل 
  الدد  ال ددديوت م عفعددم اددر  الددديت يهسدد  البدداعل النؤديدد يطاعقددم ال قدداطي مق ددار ياننددا   دد 

ما يبددااه   ندداده يم نعوددى  يالبددؤا  ا،ا ميددت نلددد  ددذا الددن    مددا ينحددت ل فددت مي ميو نشدداث          
فعلق ده  راسدار  فحداه     رما ينقدل العده مدا يريدد ابالاده مدت هسدالم         و ذل  يحببر لإلنباار

ت ما ي  قده  بر يلحت ما ح ينحت ل فيز وهاإ زب قعد ا ذا رك امنباا في الو   النناس
لق  ا مداك ل ادوح بدذاإ   مت ديا ما ي را ياوح بذازه  و ينن ه امحانعم في امنباا  و ما 

ه محعانددار مددت بددعت الح ندداإ  ح  ان ىا دد ي قبوددرآخددر سددواه  لق حدد  زددده وا ال نددا  ر الددذي ح  
 زددتزوا بددالرمي لحددي اح  عدداد   دد  حنددل شدد   مددا   دد  انطاددا  مقددعتر فحثعددرار مددا    ينحددنح

افدذز  مدع ا،خدر بنشداث  ق دي حدر       زن  ندا ي ددأ مَنحد     يحوا مقدمم لدرد فقدل مقدعتر يلدذا     
ز ددط ع  آلعددم ينحددنح  القنددل   دد   ددذا النبددق مددت احهزادداث  يباخ  دداهر   لددايز  دد  ز ٍتمددا
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يلحنح  اعر  ادهيت     القنل بالطريقم نفب ا في ز   الوهشم النقدسم  الققلر ب فبعراإ
فددي دا ددرك ز ويددل الددديت الدد    ز ريحددهزغععددر مي شدديء ي رااددوا فدديالحددوار  نحدد  ح زمددت 

ر ما زقددوديا  ددل مددا ينحددنح   ن دده  ددو ما زنبدد اوا  رذاإ مبدد ق م  ددت  اب عددم ادها  ددا  ق عددار 
 مي ز واهيا بشيء مت الريام يال وجوس    ر الق قر

 دددديتر ييناغدددي ما يحدددوا لال دددب النحدددووا  دددو  ال قعقعدددم لإلنبددداا ين ندددي ل  عددداك ااي مدددا

ذازددار هيحعوددم م قالعددم  يحددوا الددديت   يمددت  نددا  م ر ددار دا نددار حعويددار يفقدداحر فددي مطددواه ال عدداك     
بال عداكر ينددن   دَل شدديء  عنون ده ال اصددمر    ناب ددم النشداث ي  كر مبدد نرامنبداا فددي  يم لدذهك 

ود يجدد ي قددق ددلم مددا  ي  ييقددع  لحددل حددد  مي فحددر مي نددل موًددو ه البددنايي الن  عيددل     
ع  قعدددار  ددت ملددا  ال ق دد يقددع ب الققددل الاشددرير فددي ال نددامي فددي س بدد م م  دد م بوصددفه  الددديت

    بالنف ور القق ي ال رم ل ن ط  

مددت  الدددا   فعنددا ل شددحعل مددا لنددا بال درا  ،خددريت خادداه ا ددادهيا   دد  ا نددامنح شد  فددي    
ب اجدم الد  لغدم    ا  نا ينحو ااإ فق عم زومئ لن   م جعدك مت الف   ب عامذا بر يآهاء 

يديهه فددي ال  ددق  رامل ددار يم ا دداك مددا ل ددا مددت  ددوك ددادهك   دد  اح  ددراا مددت سدد طم الددريح  
لعبد   ندا ب غد   ددهاز ا ف دي     ما  دذه ال غدم يم      يلحننا في الو   ذازه نقرم جعددار الشامل

ي ي  اصرك بذاز ا  ت ال قاعر  ت ال  وه الدذ ني   مشا رنارل دسنا ي ياشاهاإسو  ظال  
ال غددمر ياا  اندد  ح ز  ددو مددت    ايا :صددفوك القددو   ددي يلحددت  نف دد   ددت احطدداه ال غددوي   الن

  دتمالإ ز د  ال  دراا يالف د  مدت    الوسعل الوحعد الن نحت مت جقل اح احب باه يال قبمر 
  النشا ر  ابالر لالدها ي

 يهرند ر اذ لعس مت الننحدت ال ل  ق    ماعر  اب ذي خ فعم اي ا عم ال تمل مو م يجودي 
ر ديجدد منددذ ما ا عان دد يزقَشددق فددي  ر اددر منفبددنار منفبددنا ال ددي ام  دد  ًددعاء الحددوا     ح ا العدده

يلحددت الدريحر   طا دم النفدداذ ل  دتمالإ يزق قالز دا ال ددي ز   دل     حاًدنم مو ادم ال عددا    يحدد ا 
علب   عح  ما ز قام وا مع  ذا ف اذا مهدز  مقاهنم مقن  الحوا بالفنواا مميم ذا  و الديت  

بنا ح ي قه بنواج م مفحاه ل  زقدو   د  ان داا     دددداذا جاز لنا ما ننق ه بذل   ددددديت الب اي ال 
ر  َن ددا زق ددرا مددت   دداره يز اطادده ز ددري ار مي ز نعزنبودد رالن  قددي ىبدد فز رفنعددم  اددر م نددا  
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فنعدم ز  دذ مدت الوجدود بتسدره       يصد م اش غاحر   د  احيقدا  الدداخ ي لإلنبداار     الديتر بوصفه 
مقددرض موًددو  ز دد  ز ددروم ال  قددي      الددديني  الننط ددق بددرحار ل ددا  القددال    دده  ددو مددت      م

ر يما ز ووا الف   ن و النر ى يقندي   ن ه نقط ه النر ىيمر يذازه ال ي ي شح ل من ا رالديني
  هبندا بتمحدانح  مقاهندم الدديت     من   ز له لف   الحل الشاملر الذي يلق   م عطدار بدا جىاء  

 او جو ر دا ح   رييدل ال دي زل دب مق دا حاجدم م  ودم ل  ت      را  الفنعدم الرفعقدم  مي ار ب  د  ا  ند  

 مهًدع  ا ال دي  لدىإ    دا ال   عدمر     نفداذ لانع ج عداز ال دوك ل  يا ر ار زلايز سدط  ا  ي شح ل اح 
الن قنودك لحدل مدا    بت و  صوهه ق د و ال دمر يال ذا   النقن    ع ا خ ع  تبالام ال غم 

يحذا دم   رر ي ددهك   د  ال تمدل   نقعدم  ب دعرك مدت لده   دل دوني   د      الدديت  زق ع رمي العه فحرك ز
ر  ن دي ست  دده مدت    يم حدم الشدقوه بقعندم الفدت يجدو ره      رقال  د فدي  دماثدم  يفي النالحظمر 

 النق د  الن  درم   ينظدر  ؛في الدديت يحدده ح فدي سدواه    زق   بعت يديه مقن  الديت    رفوهي
ف د    داي   مدت ي  ااي  د      د  الدديت ح يقدع خاهجده    ر  ا فالنا دئ ال  مفدق ياحدد  يال  نعذ 

دينه  ار نق ه ل وه دياناإ مخر ر يحوا  د يًع دينده  عدد مسدر سدواهر  ا فحدرك       صوهك
زقطدع طريق دا   ي رحعت زقعش بذاز ا ز غذ      فردانع  ا قع  حري  ا اح يح زب  رالديت حرك
ال ددعاء النقددد  فددي هيح  بددوا عر  زنددا  مددا ما زق  دد  الددديت زوسددعع  طددر النقرفددمر   يحددد ا  
 م حعيدم زبد قي حعاز دا مدت     لع دا  شدق   رفع دا ال دو و   احزقداد ي بياددم  يشدع الندوهر   ح   امنباا 
نقطددم مر ى ددا ينددا اب قدددإ  ددت  غدددي هيحددار حددرك زنشددر ًددعاء ا فددي آفدداق هحاددمر هب فذاز ددار 

  يجود ا ا ي  

مي من ي مج  دد فدي هسد      رعر  ر دينعارح ر من   ياادي ا مر  نا لو من ي مهيد زق عن د ي
مدن   يقدود ل  ثقعدم الدديني   ددار  يمندا ح مهيددد  ندا ال دريا  دت ملدا  الدديتر ياا  ندد             

الحدوا يقدرُا     داخدل  دذه الددا رك   لف درك مطدو    مقح  الاقاء  ي مف  لميد القعار بذل ر يلحن
ال قدداطي مقددهر ي ددذا مددا ي عفعددم  رفعرسدد  لن  قعدده يمرا ادده سددال ادها دده ر ددت ذازدده بددال يسددا ل

اذ  رالفرديددمطاعقددم ال  دد  دهايددم مبدداقم ب انحدد   فق دده مددا مزددع  لنددا ذلدد    اهزعدداده ينراددب فددي  
 ر ا لبددوا اانشدددادقددداه نب اح  رذاز ددا ددت  ز ددر  ل ددا فرصددم ل  قاعددرح ز حن ددا  ال ددم مر اددم 

 جبدار  ا شدعاء يا فردانعدم  ا ال دداخل ال دي زح بدب    ر ي ادر  دذ  اا، فدي نفدس   نه يز ره ا 
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يب دذا النقند     ث ي ز واش  فعنا بعن دا ل ند ظ  ًدنت ايقدا  حر دم الحدوا        ريجود ا يحديد ا
ك النظدر ييحوا  ل  جدىء من دا  دو الحدوا    دهر يز د   دي         رزشحل سا ر الن  و اإ الوجود

الددذي يوجددب  دددر اافددا    ر الندده و نددا م نددار  افعددار لدد ق    الددديت يدخدد  زقدددور لالوحعدددك ال ددي 
ق دم  لف د  الدديت داخدل  دذا امطداه الن حدور ب        دو ما م دود     يما مطن  العده    حل اللىء

جق نددا   دد  ا يمددا نددزمننددا ييا ددع حعازنددا النقاصددرر مهيددد ما م شددم لحدد   ددت  عنون يجودنددا ي

  د   ي وا     بعونم مدت زدتثعر يجدود اللدىء فدي باحدم ال  عقدمر       ر يمهدإ ما زحونه الشا  م ذ
    حل منظومم الحوا ال ر عم

لدو  ي ره مثدل سدواه مدت ا نبداق يا نظندم ا خدر       مث د  رنظار ديني في اطاهولد امنباا ي
بنددا  ر يلددو لدد  ي فددا   ال ادداُ  الددو ي ه ل  نعددم  ددذا النظددار ما زقددع ز دد  طا  ددم القنددع لدد  يقدددو

لاقع  سد نم   دددديذل   و   ب الديت ي ناده  ددددمش ر اإ  يلنع بعت امنباا يالحوا مت
 دددم مدددت ديا ما زشددد ا    ع دددا الطوايدددار يلحدددت فنددداء ز ددد  البددد نم ياددددم دبعاددده   امنبددداا جام

  يق  ددرني ر يز دد   ددي ميلدد  مظددا ر اح قدداه الددديت  يلسسددم مددع سددنواإ الطفولددم الناحددرك  
يحزفاق حىمم  و  ل  ر امنباا فدي  ا ل   ل  يور يمنا منظر لبعطرك الغ ب     الف  ر 

 زبُد   عه نوافذ اصالح ذازه ف لق ه هاً ار ل ا   اراطاه م ناهي في ال غرر بققم ً ع م جد

ر ياْا النبد  ى عت ح النشدححعت ي  مدت النؤ دد من د  لعبدوا    مت الدذي ينندع نندو الدديت      
زقريدر  اذا ما زقَ ق ا مر بتثر الدديت   د   ال دم امنبداا بالطاعقدم ي      رهاا ال ن      ما ا  

  دددؤحء  زط قددداإ  اي الندددرءر  ي اددداده لدددذ ت ندددا    عتالمخال عددد  ندددا يمَن ددد  لعبدددوا ال  امهادكر
 مرايام ز   م  نوا ل ديت مت م عو دم يزق اداإ   ي  وك ي رز وض في للوم مخر يمفقال   

وار ي دد  ارااندازعو الن ق ندوا ال ميل دد   مدت يق ددرض طريدق الدديت  د        اايفدي م حدم احدها   
ي دد مزداح الدوزا الن رِ دل      ر لمت ينث ل الثقل ا  ادر فدي زوازنداإ ال الدم الرا ندم لقدو  القدا       

ل و وم بوجه الديت  ان    يبدع وا مقام دم    ج دار يدخريا ح ؤحء ما ي قاوا ديهار  ىيالرر يمل 
حنقدا  يحدداإ الف د     امنباا في خر    لطفول ه ا يل ر يم ندي  نق د  سدقعه يطنوحده     

ف دم ال دي    نل  د  الدريح الن    انندي منظدر ب فداا  اعدر     الالن دا ي  رالح دي تر الم قعول نظر ال  الي
ن شددو م لف دد  جددو ر الطاعقددمر يم ددايل    خددرق  ددع  ا شددعاء    ي ن  ددا الشددااار ي قددول   ال 
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الن ددواهي خ ددم مددا  يال تموددل بالا ددث  نوددا يطول ددا مددت ذلدد  ال ددد     يمقاهًدد  ا الن نا عددم 
مدت   ان  د  يقادريا  نودا ين  ديء بده هشدد        مت  وانعت يمدت صدوه    الظوا ر ال بعوم ز ل   به 

 مَن دا ر بل زغنر ا نشدوك مقرفعدم زاددي  ندا لدو      ارفبقش واإ دنعويمر يلحتي مهياح   ح زش قل 
 اددل  ددّل  نددا ي ل  دد  اددذاء  ي  دد  ًددناا دينومددم حعدداز   مددت ديا  كم ددده طددا     القدداده

نوددس الالم نددا ي   ر بطاعقددم ال ددا ر اذا حايلنددا ز  يا نددعت سددنحوا  الدددافع ا يو  ل ددديت شدديء 

 ددت يا فحدداه باحب قدداد   د الن نددا ير اذ ح ملددا   ددل لنقرفددم نقددا   النفددا ع    خدداها حدددي 
 الالم نا عدم   دذه القعندم الق عدا    زق  د   يلحت ملعس مت ال دقب   ا ي  اد مق االبط  النااشر لن

لو  اا م و  مح زبُ  هيافد الو   ل غنر الط ام ي امم النا    الن نا ي  يده      مت ح
 صددا  مددت البدد ل ز دد ع  مددا ا  رفدده  رحام عده  ي بددت ال قامددل مددعت ي ندا  مددت ير دد  الدددي 

امنبدداا مددت خطددت ب ددق طاعق دده مي طفول دده ا يلدد ر يلقددادإ لريحدده ال نا ددم ذلدد  الشددااا          
   مباحم في يجوده ل تمول النط ق الن رر حعث ي ر  

ح ي   دم  دت خعدال       نا  مت يذ ب ال  اا خعدا  الشدااا الدديني  دو فدي جدو ره       
ر  اي طا دم  دذه الن ع دم زلدد فدي الفدت يالدديت ف داء مهحدب لالخ دراق يال بدرا            الفت في

ندا  بمي زوافق بشدحل مدد ش   الديت  يلذا فإَنه لعس مت م   الن ادفم ما اهزالنق   اره  
مدا ان دو  ز د  جنداح سدردياإ خطعدرك        ي دل  النقدسدمر  يال حايداإ  يحفي مت ا سداطعر  

يا هض النو ودكر يالندال  ال دامير يسدو  ذلد  مندا       رر فالرالديتمت ا اس  ال  جىء 
زدددايل    ددا مهًددعي  ا فددي ذا ددرك طفولددم ماح ددرك  صددوه زلددد ل يحدد ب بدده الن عددا  الشددقاي مددت  

سردياإ اللت  ي اا ذل  بطاعقم ال ا  سااار ماحرار مت مسااا ي و  الديت في للودم الشدقر   
ي دي امنبداا    ممدار  دذا لد  يقدم حدا الر      ث و ار ه في النع افعىيقار ال ي زنا اد  مدا لده  يلحدت    

م دايحإ الققدل لوًدع    بذازهر ياح حامه لنا ي و  من ا مت فطدرك سد عنمر اعدر مرزابدم بحدّل      
ياسد طا  بقدد حدعت ما     زطوه الققل الق ني ما  دومدهر ر ف   زنل منه اوايم مقن  ن ا ي لسشعاء

 دو  ندع  دذا احزلداه بدالقوك        د  ااي مدا ي ددأ ا،ا     يلد طريق ال الص مت  ذه الن ا دم  
 ظددوهارر يلدد  يقددد مددت النراددوا فعدده شددغل    ممنددذ الادايددمر فحددل شدديء خدداهق يمقلددى بدداإ    
 رم دل زققعددار  م ثدر شدعو ار ي  ال قامدل مدع مشدعاء    ال عا  ب دوه ل قدو  فاهادمر اذ ينحدت ل ندرء      
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 شدم الن قطالنفدو    دذا شدتا   ي ي في الو   نفبه زلقل مت اس قداده ل  عداك م ثدر يا قعدم     
الق نفددو  سددر اا مددا زشددقر بالبددتر يالن ددل مزاء زدداهي  ا خدد    ددت النددتلومر ممددوه خاهجدد 

ا يقددداغ الغدددابر مدددت اللنالعددداإر ي  قطدددو     اب دددم ح النعدددميالنقرفدددمر يمدددا يدددؤثره مدددت ه    ق   
لحوا النقند  يرزقدي   د  م ددداإ      ميو ا  ااها امم عت مفا عن   مت اال  مخر ر م لا  

يفدع   دت    دد   نيا لدي   مت ي ي ا ي  اجوا العه فقالر فال يقع بقعدار مر مميا الققل يمقوحزه

يل نايم النقن ر ال  حدد مدار ممدار اد داءاإ يذها دع زن ندي  صدو  مخدر ر حبدد           حاج    
بدده مددت  الن  ددل بال ددريهك بحددل مددا يقددورلحددل انبدداا مددت القددودك ل حويندده الغريددىي يشددقوهه 

ر يز د   يال  دري  ياحل قداث  ف   ب عرزه   د  ال  قدي  ر لحي زنلعب  بننتً   ت الريح مفقا 
 عداك داخدل الحدوا  يلحدنح  زندتيا      نشد ر  ل   در ال النظ دهك ح زنشت بنقى   ت الا ث في 

 ح   جق دد ر بددلي خنددو  لفددرث مددا ز ددُب   دد  مهياححدد  مددت هيدد      ؛ ددت  ددذا الف دد  بقعدددار  
و مدت يج دم نظدر      مري    ذا الحبل يال بدعبر  د   ه ود وار منغنبعت في ب اوحمنز  اي

  دد  الددديار  حاًددركصددد لنقامي ا ح شدد  فددي  ددوا الغايدداإ   الققالنعددم  ددوار ال عدداك الندنعددم 
 ربدعت الفقدل يالغدرض      عم القال دم   ايلادفي الققل   د ي  قث يلحت ر اهاديفقل ميي ل وجعه 

 نعدم  ذذاإ الرا دي ال الفقلر يمدا ين دوي ز د      الق ل ا يل  لف   الشيء الر عبي  و ف  ي
مت  دهك     سوء الف  ر  ا الطريق ال ي يبعر   ع دا الف د ر  دي ذاز دا النؤديدم الد  سدوء        

ي ت  رصوهك الن تمل ل نقرفم يا ث  تما نارر اَنه  ال قعقي ح يظل  ا نار ميالف    النقن  
 دي   رما زن دوا العده   دو  ييوفر ا لنت يقال   عه م ايحر مقانق هر  ل ما   دعح    رسال ف نه

 عه لنت ح ي ع  به ييط ب ايلاده   ز ننوا ا االه   عح ر  نه ح يقدور امحانعم القثوه   

ر    مت مرك   يي ما م و  لح : ا ا وا   د  مقند  ال عداك لحدي زف ندوهر ز قدوه  ندا  دو        
  زرفقوا  ت اللري يهاء ما ز  وح به الش واإ جريار اريب ا طوهر  َنده صد ب بدال جددي     

زح شدفوا صدوه   يلحت زت ديا منح  مت دينه ح ينحت ما  ر ار بالنبام لح مري مر  د يادي ا
ر  او امحالدم ل حددل  دي مددا يلقددل   ح عدداإالحدها  من ده يطندد   النقندد  مىيدم   مقند  الحددوا  ي

صددوه  همقرفددم  عددم ز ل دد  فعدد  ي ب ددوذ ذلدد  احنطاددا  اعددر النلددى ءر   ي را جددىاء  اب ددم ل ف دد  
  البدؤا  ا،ا  دور اذا مدا  ند       ه طادا ع يصدوه سدوا ا   الو   نفب يز  ى  في رشعاء بذاز اا 
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 او مددا شددغ ح    دد  الددديار مبدد نىفار  ددل     لا ددث امحانعدداإ ف دد  الندداذا يالحعددم   مددؤ  عت 
  ياددي مال ندار ل ننظدوه القق دي     ر ي دل  مدا  ي جدل مي شديء   ريدت ا  :البدؤا   دت  طا ازح   دو  

ال دي   نندا    شعاء يمنبا  ا داخل س ب م الملعس  ذا  و م    ااي ح  في الف  : م اده ا
ذلد ر ف دذا يقندي ما ح منداص مدت       م ار مدت ذا      من نا يشغ ح  مموا از ن فوار ث ي مآحز ا  

ل وجددود مددت م حددامالر فه الوحعددد القدداده   دد  ما يقدددور لحدد  ف نددار لف دد  الددديتر بوصدد ال اجددم

لنلددرد اهًدداء الققددل  الددديت بلفدداء قددام وا مددع ز يلحددنح ديا زشددري ه مي زقط عددع ميصدداله  
  ددد ذازدده ددذا بمددت دهايدد ح  بددتاي   دد  الددرا   فددي م  دد  فقالع ددهر فعنددا زظنددوا من حدد  النلددرود 
طاعق  دا   دنعقم بشدريم ح    فدي    دي  واالفند  ان ا    لحوا اف راض زا م   ال ي زنويه م  

 رار مي الفندوا ان ي رعلال فاص ر ياننا زن    ت زتثعرزنشت  ت م ا اك الطاعقم ب وهز ا الح عم
 ي دمده  ه د اط  بقدد ا  ر دذا يذا  منا ينحت اس  الصه مت ميصال ار مي مت ف   زيلب ما 
 فدي الوا دع    ن ده  ريزق  نده  ال اجم ال  الف   الح يسوم ي قعت   عح  اح  رام ب  همت   عو 

ا صدعل   النقند  بدتا  يحبد لح  مت اح  درام مي دار    نا  الطاعقم ال قامل مع في ح   مصل 
ت  د بق  اللى عداإ    الن حاملر ياا مف  الف    دا رك     الديار ال  ين ني الغني دحلمي

فدي   عودم ز حامدل     يلحدت فدي الن ايدم  ندا  خدعل يشدد  دل  ا شدعاء يا فحداه          ذه النقاللمر 
لدد  م  دد  سددطوح ا يم نددي الددديتر  نددا    ر اب ددداء مددت صددغا ر ا يصددوحر ا يزنبددل  مجىا  ددا

   ووك جذهيم  نوا يلب ما ي  ع له مت ف   الح ي اعر النل ىء ل حقعقعم حاجم

 ويهيا زفا الإ امنباا فدي يمدع الطاعقدم بتن  دا لعبد  سدو  زل عداإ لق دعم         ما زلشدو 
 لا ددمر ي ددتاو يجددود امنبدداا اعددر م ق ددق امددع محوناز دداالددداخ ي  هنبددلامب ددا ياالقق عددم  ال  دده 

لب  مقن  الوجود بنا فعه الحفايمر  نا زقولوار ل ظم ي ي مفقاله  ظا ر تي شيء آخر اعرب
م ناسدعت ماو نقطدم  النظدر ال دي ممامده ح ز ن دوه اح   د           وحم ال دي ممامدهر  في النظر امنباا 

ح ن ايم  يلحت ف   ال وحم ب ذا احسد وا ي دوو    زبا  بدا رز ا ال  ما يح ينحن ا اح رذاز ا
 رمشحا  الفلوهر الدذي ينحدت ال بدام  مقده فقدل      مت ال  شحلال ب النقي ل شقر يالفنوا 

ال قامدل مدع    مت  نا زدىداد ال اجدم الد       نه لعس سع ار زنامارر  با ر مشحا  الفلوه ا خر 
ب عددث ح ز لددايز  ددذه    النقرفددم بندداء   دد  مرزحددىاإ مددت اح  دددا  يال حنددم يالوا قعددمر       
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مت  لنا له امن مصغر شيء  ر ف  يب د ي  د اي ف   الوحدك الن حام م ل وجود  ال ديدر
   مثر ي دم لنا  و مبقد مت مظ ره ال بي

 مندهر   د  ااو  لحي زنفذ ال   نق مقعتر  دو شدر ح بدد     اإ يجدإ ا نما زحوا  نا  
معدل  يح زدىا  مثداه ا  ندار     و داإ م   ل  دالقر  ن  دا   احم ناا رفي الو   ذازهيى ى ر   ذا ح
بدددإ محعانددار  نددا لددو  اندد      ي دده فددي حر عددم الوجددودر ياْا    يح ي   دد   ددت مر ى  رق ددريح 

 دو ما  فم ظد  الشدر   ممودا   الرحندم النقدسدم    هيحدي ج دي  دت زل عداإ    لبدااإ  طو عم  ً عم
 اي  ؛لحدل امنبدانعم   مشدام   م النعد ديندار  دت سدواه ذا صداغم     طعاوا بحوا  ن     رن   منا  ي

ح ياقي   د    ارمق  ف حوا  رل  ويناإر يحسعونا حعت ز قاظ  اشيء ه  ل  ذا  و ساب زشوو
مي مدا   رعدم لديناظدا رك  ال ر ح د  الن دلر النف قدد ل قعندم    خاها اطاه  دذا الف د   ظا رك مص عم 

يمت الالف  ما  ذا النباه يحرو  مدا يق قدده مدت يج دم نظدر شدام م فدي         يناثق  ت مقاماز ا 
ريحر يح د   يالد  بر يالالفتر يا خالقر ير ق ور احن ااه لي الش  فع ا دا رك صغعرك  اح م 

يشددغم  َندده مددت ديا مي شدديء  رظدداميء لحددل شدديءجددام يباخ  دداهر  ددو ي ددي  ا بلديددم 
من  ددد   ر بطاعقدددم ال دددا ر  يظندددواالن قلرفدددوا ميل ددد    ح  شدددام القدددال  ييبددد دهجه  الندددرء

 الذي ينحت ما ي دع القال  ال قعقي يالفق ير ف   لدي   ي ريب  وذيا     بواطت الحوا
 ارجىءبوصفه ننظر العه  شيء يلب مْا  ل  ماو مده وا   ال لهيء في البعاق ال  ع  ش  ل 

ت    بدد ه نالددي لف دد  طاعق ددهمددت ال ددريهي ير ي ناز دده القنددور ييننددو فعدده فددي الحددل  ارمر ددوز
زل داح ح  يحددك الحدوار     اعدر الن شدظي   لبشدحل مطدابق لدذل  الحد    ما ينظدر العده   ر مب ويازه
ال دي   ر ي ب اجم لن حم زباُر بواطن ا ل ق درا مدت جو ري  دا   زهر يصالملنل آثاهه ي م الم

بنا  ي   عده  نا عداإ ح يحدا  انف دال ا      رزب د ي  ال  ل  شيء ال قاطي مع النوجوداإ
يجود سوا ار يمدت  ندا ح ينحدت احنطدالق مدت يجدود مقدعت لف د  سدواهر فنر ىيدم الوجدود            

ما ممدا    عداا اعدر  ابدل ل   ددو      ابدلر  دي   بعت زمت مفل يزمت  ا   يآخدر   يزحام ه يزفرده 
نقطددم ياحدددك ملددردك مددت مظددا ر الوجددود ين  ددذ ا مددالذار لف دد   ددل     نغ ددن  فرصددم النظددر فددي 

اب قداٌد  شيءر ف    طريق زقا س زنامار البداعل ل ن دي بدالف   بقعددارر ي دي فدي الو د  ذازده         
  ت ال رفع بالف    ت احنغنا  في ال د ا  ثر سط عم يبؤسار  
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 ي دي ل ظداإ يندرُ   النط ق يآفا ه في  ال م امنباا مع القال ر  ال  اشاهاإ ز عل ثنم 
ال دي ياا   ا زب ثاه النشا رر ر يفعانباا في طريقه حيلاد يسع  ه ح  شام الوجود ب ا  لم

ر ال ي  ذه ا،فاقيلحنح  زبديوا ح    ان  ح زن ني ل ديت مااشركر اح ان  ا ز غذ    عه  
ًدق ا   د  منقداض مدا خ  فده      يل  واوا بدحر  ن ا مبقادار م نا عمر ز دايلوا  ر شت  ت فراذح زن

لاناء ف بفي   اب م لالًن ال  يال ف  صوهك ف ادي صوهك سع مر مت الدينعم اعاا النشا ر 

ااو ل ظدددم الدددوحدك زن ندددي ل نقطدددم ذاز دددا ال دددي زرسدددي   ع دددا ل ظدددم الندددوإر       اهيحدددازوهي
حاطدم النط دق با ندا    ر ل ظم ز عل بنا  إاال ريا من  نقطم زمنعم ح ينحُتمت  فحال نا يناُع
 ال تمددل   نددق يلقددَل  فعنددا مددت شددوق صددام  ل  دد  الر اددم النقدسددم       ر يمددا يثعددرهُ ال اصددم بنددا 
يلحدت  دل   دذا ح     رلدذل  النط دق الن قدالي    دددد ر   د  م دل زقددير د   سدو  اشداهك   يف ام ه لعس

زرنددوا لقطددم ثندداه مخددر  ز فددا   فع ددا مقطعدداإ  عددا   يداددذ مددت مشددا ر   شددع ارر  نحدد  
نظد  ال عداكر  دوزا يحلدد  يطاعقدم  درك ا هض ي طر دار مي ز دد  النظدرك النلدردك ل نددوإ         

ف ددو منددا ح ين دد  لدده محددد   ريال عدداك  ممددا مقددداه مددا  ددد ز دددأ  ندده الددديت فددي  ددذا البددعاق  
ان  ا لققوبم  اسدعم حقدارر ما يفقدد الندرء ز د  الفبد م الن قالعدمر مينندا ينحنده الو دوم             منح 

مددت ديا ما يحددى   دد    رمنشدددار ححن  ددا الحاددر  يشددفرك الحددوا  باحثددار  ددت جرثومددم ال عدداك   
   نا يلد ز   مظ دم فاحد  من دا ها  دم     ف اء مت ال نو   مسنانه خشعم  اييم البقوث  في 

مي ماو مقاناك مع ديندهر   ناد مي موًع شلاه مي في     با  محد من ه مار يوديت مار يل  ي طر 
 ؤحء الندا    الديت يقم حلر  ثرك في طريقه لنوا ام الننو يال طوه يال واصل مع ا،خر 

 المير ح ينحت لي يًقح  ًنت ما يصف ه مت  قو ر  َنحد  ح ز  قدريا    م  قيمن    دددد
زدمورينهر ث ي انح  لب   الن ق    الذي م نير     الدرا  مدت       الرا  مت  ونح   الديتر

من حدد    ددب ال عدداكر يمسددا  زثقعددم النددا  فع ددار يز دد  م نددم ز اددووا زانع ددا لدهجددم زثعددر      
ن رص ددد    ددم   ع ددم  فددال نقدددي  وننددا  ين ددُت  ندد موددا مر مذي ال عننددم الدا نددم اللددىء  دد  دددددالشددفقم د
بت ن  دا  ب دداا  يحبد ما ي   زق دع  مددا   ذاإ دينومم ت يلح   م  صغعرك  في مباحميجودنا 
يسدداد   دد  الددو ير فبدد  اد  ه يددم الددديت مددت جديددد    امسدد وبذا مددا سددر  اي لنااد  ددار يفقددار

الدديت   نقد ر  اي ييحوا القثوه   عه مدرك مخدر  يبدعرار فدي النل ندعر يفدي الق دور يالف بدفم:         
 ر  د  الناًدي القددي    امسد  واذ   اعدر ا يل  ي اق ل د  رلعس فحرك خبرإ ه ان ا في ال اًر
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اللديدددر  فحددرك  ددادهك   دد  احنقطددام بنفبدد ا ن ددو  يان نددا  ددي من دده منىل ددا ال قعقدديربددد و  
يانندي حدعت مز ددوأ  دت     الديت  و مف دل طدرق احز دا  بال عداك         ن  ا ح زرزابه مي ز لناه
  ادد  ا مدرُ  ي ما يفد من دي  فإنندا هاادم    رالقددي  ياللديدد ب دذه ال درامم     الناًي يال اًر مي

ر يحسدعنا  مبد وياإ الققدل زاهي عدار   اس غراق في الف ل بدعت  ا مت ز  ىمونه ا، منبلنار مع ما
لقدينددمر يال ديثددمر يا  ثددر   ا الف بددفم ال ددي مددا لاثدد  ما ز ددايإ لددديح  ز دد  مبددنو       فددي

وي   يببداب ال دتثعر القد   ال داهي  سو  ذلد  مندا ا   د ه ًدريهاإ زلعدعش مراحدل       ي رحداثم
 ف ددالر  ددتر ال ددي جق دد  مقندد  الوجددود م حومددار بآلعدداإ  ق عددم ل فبددعره   دنعويددمالن دد  م ل 
يال دي ي  فدي فدي نبدعل ا احنقبدار النل نقدير لد  يدرق          رركال عود   ندا  لال ن داد  ر الظ الن

يا قد بده  دت ال دغل يال قداهض مدع  دل  حر دم يحشدم الدديت            ال فحعر الديني ال  مب و
يحد ا هيح النقاهًم القويدم ًدد احزلداه القدار       لف   ال عاك الحام مفع ا  ت حعازه ي وزه 
ما ين شدل نفبده مندا ز شدرا فعده لعبد نر بالقندل  ندا         مدت  لدديت  انحدت  زالذي يبدف ه الدديتر   

 ددننل ه ددعس يلقددل ال عدداك    مي بال ددوهك ال ددي يلددب ما يظ ددر   ع ددا    ريناغددي لدده ما يحددوا 
 نو ا بالحرا عم يالاغ اء  النا باا  ر ياا  ان  صوهك ط ت نفب ا بشحل مف لزحشم 

يالن  دذ مدت حدسده     رلشدقوهه هر الن تمودل  الااحث في طعوازد هر ت  و النب غوه لذازالن ديو
ا    ا ا دب مدت النثقفدعت فدي شدلاه مدع  دذه النوا دمر          يقعر ي نا مداك ل  واصل مع  ق ه

مدت حدذه   ه مدا يتخدذ  مزده ي مناينقدداه  اح ب رححندم مدت      ما ي او العده  محد   يب قعت فال 
يم ددل زققعدددار  م ثددر سدد ولمالددرا  منددا  عوددتدُه الددديت مدت  نددواإ  ددي بطاعق  ددا    دد   مدت الددديت  

 رنقطدم النر دى   النظرك الحونعم ل ديت دفقوا بده خداها   ًيهيلحت مقار ل  قامل مع الالم نا ي
ت بقعدر بنا ي نعودى بده   يمت  نا ينحنني القو  ما ا مر م ق  قر يمنذ زم  طاعق ه الحونعمبالنظر ل

يمدع   مدع ا شدعاءر   قامدل الققل الديني حقار مت  دهك      ادو  ياسد عقاا ال داغم الااطنعدم ل      
 دنعويم من لعوم  قالنعمال وه الرا قم ال ي زظ ر   ع ا الطاعقمر يال ي ح ز ب ما ز  ر في 

لر   دد  اخدد الم جددو ر الددديت ماثدد   يلق ددي ح مجانددب ال ددواا اذا مددا ذ ادد  الدد  ماي مًددعوق
ياا اخ  فد  ملوان دا يزندوو       ن  دار مي الطاعقدمر  النببر في  ّل جى عم مت جى عاإ الطاعقمر 

الدينعددمر لبدداب ببددعلر  كيم دو  الظددا ر   بوًددوحر  دت الظددا رك الدينعددم  زقاوددخ عط دار لدد  زددى   
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 دت   ي و من ي ح مزو ع م ثر مدت  دذا ال قريدم فدي الو د  يالوًدع الدذي نقعشده ا،ار ف دالر         
فبر ا مت خاهج ار مي مت ال ادرك اللنا عدم ل ققدلر     وا الطاعقم ال البم زف قر بذاز ا لنا ي

يالطاعقم  نا لقام لذيذك ز دأر في  ثعر مدت   لو ر ال    احس  واذ      بد و   دهز ا
ا حعاار بال نايا ال فعم مع ما ل ا مت زر عاداإ  شدوا عم ياعدر موًدو عم زنامدار ف  ل د        

الدددذي ح ينحدددت اخ ىالددده مي اخ  ددداهه  بدددت    مبددد وياز ا ل قددددر القنعدددق يالدددداخ ير    عون دددا

   بوًقه داخل ا طر الققالنعم

شد ادكر    ؛فدي ف د  يزفبدعر نظدار الحدوا     لالن ا عم الح  عدم  ا العه يا قار  و ز   زبقوا انان 
ما ت مددت ديا ما ي طددر   دد  بددا  محددد   من ددا ينحدد    را  دددز  ال  ددو    دد  مث  ددا  جنع ددم

ادها دهر يبال دالي زاقد  جنعدع يج داإ      النقن  النط وا  زحوا م ل مي م ثر مت ز ور ذل 
ر يلحن دا سد ادي بدو   زافده     ل لدديح  مقطعداإ الققد  هبندا سد    ب   النظر م ق ام ي اب م ل  ددر   

مي خربشدداإ   دد   شددوهه  رالددديتور مف دداإ مددت يم ددر  او  ددل  مددا لددديح   ددو  اعددر مبدد قر

يجنعدل  ممدا   ي دل مدا  دو  ظدع       ر ا شتا مدا لحد  مدت الفدت يالف بدفم     يحببر شتن ال اهجعم
ي  د  مساسده ي شدحل     رميل  ر الذي ين ندي زحدوين   الفحدري ل دديت    النقع  مت ذل  ف   

يلحددن   مددع ذلدد  لدد  ي بددت ل دد   شددم البدد اه  ددت  ددل  مددا         الددداخ يريي ددع   جددو ر   
يف قددر لنقومدداإ ال عددازك مي  ينطددوي ز دد  الددديتر  او الددديت فددي الوًددع ال ددالي فددي القددال  

ي نددا  ت مبطددا  مي موا ددب فددذك  ياندده ا،ا ال ددديث  ددر يمددت البددابق  القدددهك   دد  البددعادك
 ن ده  ازلاه  وي ي اعر ل   وم ُينظدر فعده ب شدو  يزالعدل   ادر الندا  سدط عم يسدذاجمر         

نقعددم  ريددمر مبدد ندار   دد  مددا ي ددوز   عدده مددت  اق    اإ الققالنعددم وج ددال ازلدداه ي ددل  مددت شددتا   
 بال عاك   لن ال عت ف رارل   اييازدهاء   رببعطمي

 مي النبددتلم الن نددم فعنددا نريددد ابددرازه  نددا  ددي ما زق ددع  الددديت ح يندد   ذ نعددم م  نددم        
ا منقادم فع دا     د  ذاز د   حدوا منحف دم  يانندا ز ل حوار  ال اهجييال تييل ال د   ا  ع طغ  ي

  د   نا ددم  ير  ل حلنده ي  دد  م نع ده  لدده اام دار خاهج ددار م ندا ًد     دت مفدازع   دل  مددا ز   
يح الواجدب مصدالر مغدادهك     ين   مدت امينداا  ان ده مدت اعدر ال دريه      زامم بقظنم يجرمك ما ز

غندي   او الدريح ب دد ذاز دا يمدا زنطدوي   عده ي       ال نقعب في الذاإ ياح  نداد   د  مدا سدوا ار    
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قدرهر  ا ش  دعم ز ي من  د ي دذا يقند   دا رز دا ل نظدر فدي مظدا ر ال داها       نفدالإ بقعددار  دت    ت اح
 امندار فدي  دراهك     سداهيار فعده مي  ح يحدوا   دت  دّل مدا ح يحدوا ايداه ي      ااالق القعتيال  ا بدر 

احهزفدددا  بالدددديت ح يقندددي ي دددذا   ددو لدددعس مدددت الل دددل بشدديءر    ددد  ااي  دددذا ال قدددالي ذازددهر  
ي ق ندوا ه يدم   يلحت  دذا  دو ال دا  مدع الندا : ان  د  لد          ح يقني الفشل ي راحنغالق بالنقن 

 دت   ن د  جنعقدار مشد ر وا فدي مسد وا سدعئ ي غداف وا فعده          رمي شديء آخدر سدو  منفبد      

ال س يح   لعبدوا بد  م مي البريقمر ي د ثا  لدي ا،ار مَن النشا  ل  ما ير       النقرفم 
 رالدذي هسود  الدو      الدذازي حخ دراق ظدالر الفحدر الغدابر     ال تمدل  الذي يب ثعر ال عاء الحافي ب
ب ناسم يا ب ل  نه يال فا ل مقهر بددحر  دت القداء ال دور   عده       عبوا بنقا عت     الىمتل

مفدق  ير ياز د   فقعدرك ياعدر هفعقدم ال شدح ل     يلذا فإاو صوهك الوجود في ذي عل احز اماإ له  
 ريمحاسدددعس اعدددر مشدددذبم را شدددحاًدددنم مدددت م مق ق دددوا فدددي  نا لدددو من  ددد م دددديدرنظدددر   
ي ن علدم لحدل  دذا     ا بدد  الد   ر ي دعقم بشدحل مفدرث   ال دا رز دا     ال  در  فدي    يملاريا

 ددل مددا ي ف ددىه   دد  النشدداث مي يددد وه    لغعدداا رينددوإ النقندد  الددديني ل  عدداك فددي نفوسدد    
ر يلحدددت ينق ددد    حدددوابدددالقوك الحادددر  ل يارشدددقيبالنبدددام  يل ددد  الدددذيت ل لدددايز ًدددقفه  

ف ندا     دت آفداق جديددك    منظداه   ب ثدار    ادوا ييقّ  ر  دع   ما يشدرمبوا بت ندا      دعالر     ال ق ع ر
ي ددر ال ناسدب مدع الدىمتر      رمت الو ي ثنم ن ايم زحشم لح  سوء الف د  الطرم ا،خر في 

فدي  ان  داه الققدلر   ان  دا   دددددد  ن دا زقندي الندوإر مي الق دل الدرحع  اذا شد           ري ي ن ايدم ه عادم  
ر يذلدد  حددعت زبدد   حه    ندداا  مددع جددو ره  يال رالوجددودف دد    دهزدده   دد  ان بدداهه يز ددا ل  

يآثداههر يمينندا  داا     الوجدود   اب ثدوا فدي   دددظوا ر دالنشا داإ ال غعركر يين د  باخ الث ال
ديا  مددت الددداخ ي يمظ ددره ال دداهجي  ادها  ايقددا  الحددوا   دد  م دد   يلددو مبدددارر حددايلوا  

ز دد  ال دددي ح يدددده   ز ددرويا ن ايددداإ اللنددوا النقددددو ر   زنىيددقر طددداهديا الققددل الاليا دددير   
ده ا محدر ان  وا لذل  ال راخ القالير اعر النف ور ل  ايا ازدهاء يسوء مقام م   ب م 

ال ينحدت ما ي بدب بدعت ميل د  الدذيت      فد مموا مت يفشل في اج عاز احم  داا ا خعدر     امنباا
 زاقوا حديس   ياس غوهيا م نا     

يمنا  القال ر ا في  ل ل ديت بنعم ثاب م مق رم ب نا لديه ح زوجد من مت  لشحو مما  ت ا  
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د ع دهر ي دو ماي  دذه النظريدم ح     ا  ند   دد مشدرإ مي ملن د  العده مي ا      نا ح مهيد القودك لند 
في مد  مناسا ه ل ق ر الذي نقعش  بال ت عدر مي م ثر زققعدار زقني ما الديت مبقد مت سواه 

ر ملى ٌء يم اا دد جددار   دددد   وه مل نقي د ددددد هالديت ل  يفقد يزنه يحلنه في القال ر يلحن
  دد   يز دد  ن علددم طاعقعددم لنددا ي نايبدده مددت ًددغل  ا ددل لدد  ي ددر  لدده فرصددم فددي ال ل  ددي اح         

مبدد و  ظددوا ر صددغعركر خفعددم يزن ددار  او   ع ددا ما زحددوا م ثددر زيددادك يزنو ددار يزقنعنددارر       

يشددعر ظددوا ر ي دددي ا ممددل ما زفددرح  ددعت النرا ددب مي الن  قددير ح ما ز ددر  انطاا ددار  اعددرار      
 الحثعددر منددت يب نشددق يين شددي بقاددق بددتا  نددا   اننددي   دد   نا ددم  لنددد  هفقددم يسددنو الددديت  

فددي ال ددب النقددد  يال نددعت الدد       ر ال ددي ي ددو  ب ددا الددديت   ال الدددك ها  ددم حعدداك الشددااا   
لو عده   ل  ز وُحيان ه في ن ايم النطام  د ح يوجد في  ذا القال      امطالق مت  ا بديمر

هبندا  ي يلق ه خلل مدت نفبده   رك ياحدك     ا  لر هيح الوجود الن قالعمرنليمشا رهر يلو 
اخ ددراق  نددق ز دد  ال  ظددمر  زقعددقيج دده اذ ز قددث  م  نبددار   ددوه  عنعدده ي عود ددا ال ددي احنددرو 

 بب ز   ال  ظدم  ر  لعب   في خ ق ي ي مال    اده     مرك مخلح  ي نا يقم الديت 
النب اشريا بالديتر مدت ذيي النفدو  الحاعدرك       الننعوىيا يحد  ر ميل     الن ي ب اي

ر فدي مدا   ندا مفح د  طاللي   مت نف قدد فدي مل نقازندا يمزمن ندا       النقدسمر  نا همينا   مت  الر
حعداز    مسد وا  يحدعت يحدوا الن ددينوا     لددينار ه ر يمُي ازلاهي يلب ما يتخذل  ق ع  حدأ
م  قدد منحد      ن اجار طاعقعار ل  عاك ا فعهيفي الو   الذي يناغي ما ياد نادهك في الوا عرمبتلم 

س ف  وا فدي اسد  دام سدال هجقدم الدديت الد  يومعداإ امنبداا مدت خدال  مدا زادذلوا مدت              

فقوالعداإ  امدمر مي   مت ر يفي بق  ا حعاا  ار ما زقوموا به س عمحبد ل ا ما زحوا ج ود 
ل ال دوء   د  ا فحداه    داخدل ح قدم ثقافعدم ن اويدم زبد       حدرا  فحدري  ما زقدموونه جى عار مت 

نطداق  ااي الناع دم لداق  الققدو  يالنفدو  اعدر القاديدم ذاإ الدديه الننعودى فدي زقددر الاشدريم             
ممودا ا ححدار اعدر النبد ندك الد         د  حددك يازبدا  الققدلر     يح ش  يحقعقم امدها  يق ند 

ت يج دم   دا  راا اللا دل مد    الدديت اح  ف د   را مدت   د فدال زق ال عداك بالدديت   مقند   اس شفام 
ال ددي ح زدددوخر لددذا يلددب ما يادددم امنبدداا بوًددع حدددو لحددل مشددحا  القاوديددم    نظددر صدد ع م 

ه فدي  ر اذ ح ز ر  لده فرصدم الن دي فدي ا  شدام مؤ الزد      امنباا هيحعاريسقار ل قطعل زطوه 
الذي سوم نقندل مدت مج ده ين وسود  ما      ال ق ع  ال د  يال فبعر يالشرحر ي ذا  و ارض
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شا  م ما ي دأ      اح يحوا ح  د ال ا  في ز بعت ال ق ع          اايطا  حزاذلوا فعه 
مدرك مخدر      نىلدق زددهيلعار  مادادئر ف  مدا ز دنره مدت    زاددم مدت م  د    اذ ح جنعع الثوهاإ  في
ال ق دع    فدي بقد  ا شدعاء ال اهجعدم      راإ اح ح ز ددأ ال غععد  ر ينباه القدي  لسشدعاء ال ن و

 ددت  ددددددديح بالقنددل  بدداحدها  ددذا الق عددل ح   ددددددد   ددعالر جدددار  اح  النققددو  يالقن ددي ح ي   ددم 
الادي عدم   الفطريم  رياار سع    بر  ذه ال واجىر يس حوا ل قوكلحتر  النعحانعحعم القدينم 

ملباإ ال  قدير يزحدوا لسشدعاء  ددهك ال ندا        س  ف    ل  رال د  دهك احس  واذ     
ن ددديدك اشددحالعاإ ال ددد زنشددت مددت  ددذه ال ريددم اعددر    ندداي  يسددع م منحنددم مددع امنبدداا بحددل

ف قعودد نشداطه  ي دذا  دو الط دب ا  د  الدذي        يياحدد  مخر  زدفع بالنقرفدم ن دو ازلداه ثابد      
ان حددد   ح ا ينحدددت لسف دددل مدددنح  ال دددريا بددده ا،ا ياظ ددداهه لنقاصدددريه يلسجعدددا  القادمدددم  

ح ر يلحدت  مثندرك ول دا مدت مبقداد اعدر     الققعندمر يمدا ح  م قاوا مت ال  دي ل ثقافدم النوسدو عم   
م   عوددمددت ذلدد  الددذي ن ددل  لديدده ا  ادداهاإ   يبدد طعع ما يددر  ال قعقددم مف ددل مددنح  محددد 

الوجدود بدذاز ا    مقرفم ما عم النوجوداإر ي در  دهز ا   د  يدها   نه ا  را م النقن ر
   نم ال  ما سوا ا و مرفي الو   نفبه ي مف ولم بذاز اما ل  زحت 

م دداد   م ثددر زقدددمارمقحدد  فددي  ددذا احزلدداه   لقنددليحددوا اما  سددريهي لنددت ديا دديان دده 
شددحل مددت  هف ددح   ِي بشددحل ها ددعر  ا   ارالددديت م نعوددى  سددعحوا   دد  مجددىر ما ا اددالح   

فددي اح   دداه   دد  زقععددد النقندد  يان نددا يقنددي مي ددار    بال ددالمشددحا  الن دددادإ ح ين  ددر  
ميلدد  مسدااا ز طددي النبدافم فددي الطريدق النن دددك    بال ت عدد  ر ي ندا زحنددت  مالبدد طال دد مدت   

 ممقف ددبالددديتر ز دد  القال ددم ال ددي ظ  دد   النل نددع  سددال  ال ددم فدد  يال ددي زقعددد  الدد  النط ددق
ر ي ان  له مت بقدد ذلد   ددهك ال حد    د  ا شدعاء       الحثعري     شا َد ااي مْت لف رك طوي م 

ب طععر  بواه ي و ا،خر ح  يلحن ه دخر يسقار مت  وزه ل  رير اهادزه  ذياإ مب ق مر ح ي
ر ال نا  ني ي و ه في ر  اي  ذا يقالنط ق القا   لذازه يبذازه دها ح ينحنه ايمت النا ر 

بد طععر فدي م ايلدم منده     دها ده    د  مدا ي   إد  دت ذلد  لددفع ب   يلو  ددوه لده ما يقدرم النىيد    
يهز ا مددا  دداا ل ددا ما   يح شددم ماو صددعر ح دد    ع ددا  ر يال ددي مددا ما يلددد نفبدده   لا ددوذ القنددم 
 ذا امنباا القا ل الذي ي اي  جا ددار   ت اطاه ا  قنم   ذل  ال اها ح يجودز شحل لو
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     ل ما  و اريب  ت ذازدهر انندا  دو بقاداهك مدق يقدور بن دق ذازدهر يفدي          نقرفمال اسااذ
مي ه يادددي مط ددب الن اددم مي احح قدداه لحددل مددا  ددو م ددديد مي م ندداهي اعددر مققددو     نفبدد الو دد 
يمددت  نددا يادددي مددت الادددي ي بال ددريهك     لحددل الوجددودر   ا  ااطعددمديا م ا نددم مددت منحددت 
ن   فم الثالثم احزلا اإ ال في  ل  شيء   لو ر م لٍل رالراام في مقرفم النط ق ز ا د

الاقددد ا يو   ددو ذلدد  النددابع مددت منددا   مددت ي عدده ال دداصريلحددت  ددالر  راللنعددع يقرف ددا نقندد ل 

ر يالثدداني  ددو النوجدده الدد  ا،خددر ال دداها يمددا   بوصددف ا حاًددنم الفحددر  فعددمالفددرد يذازدده النقر
ر مموا الاقدد الثالدث   كيح مؤَ د محووناإ يحنوحإ زادي اعر ياً ميرافقه مت يحنت فعه مي 

ف ندعت  نقطدم الرابطدم لنقند  ي دتهج  بدعت      ف و ذل  الرابل بعت الاقديت البالفعتر ي و ز   ال
 حدديد العده  ا فدي ا،خدرر ي دذا  دو احزلداه الدذي زن  دي        ييب قي يجدوده مدت ح دو  محدد ن    

ما يد  ح    مدت ياحد فقل مدت بعدنح ر   هبنا زنح ت   اعره مت م نا  احبدا الفت ي الف   في
بنددا يبددود   دد  امنبدداا مددت معددو ر يلحددت اللنعددع م بدداٍي فددي  ثددوهه   دد  طريقددم مددا زتخددذه   

انظدريا حنفبدح    ا    ع د ر  ثد  ال دي  الالبد ل ندو    يفقدار  مغايرشحل  سعقند حز اذل ديتر يمنه 
نظر   ين ب   د  مدا    اد واج  دز ر  ر  ال ياعر النلدالققالني ي ي زالزر ذل  الل د 

ر     ما زتز م منه ذيازح ر ياس اقديا  ن ا ما ح يرزع فع ار ام دوا بدالنقن    اصدعهر    فعح 
م ثددر يًددوحار يزنا دد   ا ذابددم ذيازحدد   َ نددا زاددد  لحدد   الحددو   ندددز  مح  نددا ف عنددوا بددهر 

 ب دداه   موا فددهر ي   نددا ظ ددر لحدد  م ثددر جندداحر  نحافددتك لحدد  لنددا اح ن  نددوه مددت ه ددب  
ي   شديء خداها  الدم ذيازحد ر    انظريا ال  ميو جر م زدمعر الذاإ داخل الشقوه بالنط ق  

زف  وه لدعس بندا  دو   عده يحبدبر يانندا بندا          عانهرملنل في  وه   ل ن ر في القال ر 
يبندا يقعنده مدت يشدا   مدع زنعندم الوجدود برمي دهر  درهيا الن دي            رطوي   عه ذايزحد  منده  زن

  دد  الطريددق  ثعددرار يبنبددافاإ يزيايددا م قددددك مددت الن ددعل الدد  نقطددم النر ددىر سدد لديا        
 منفبح  ز رح في النط قر بقد ما فقدإ بقد زمت م ناهي ح ي روض الققل ياللبد يالريح  

ر منندي ينحدت مْا   ي د زددويي فدي داخ  ت الفاحشدم بشديءر يلراادم مدا     مزنن ر اْا ل  يحت مد 
ي عدم زبدن      القي نظرك ياً م      عفعم ز طدي ال دس الفندي لدا رزده ييلوجده ل دديتر      

ل ققلر     الرا  مت حرص الفرد     الغدرق فدي النن دع ياحب قداد  دت النقداني ال داجمر        
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بازلدداه ينحددت ما يددؤدي الدد  ف دد      ل ن ددييال تموددل مْا يشددقر دفقددم ياحدددك بقندداق ال ددد     
انندي ح م درم    يلحت لناذا يؤثر ميل   الذيت اهزاديا  ذه الطريق الطاعقم ال دام م   الحوا 

ك فدددي بنحن ددده الحاعدددرالفدددراذ الدددذي مشدددقر  ي ددديمشدددد م دددددازير  ز ددد   ددديالطريدددق زنامدددارر 
انندي ح    الندوامعس الحدو   ح درار بننظدوه يغندره اح  م نا ير يلحندي فدي الو د  ذازده م اللده      

سددار محدددد نظددري لحددي يبدد د  مي يبدد     مددا  ددو صددنو الوجددودر يلحنددي م  قددد ما امحانعددم    

ما زظدل لغدىا بالنبدام    ان  ا يبرا  انا داه  عندي ب دا حبدد ل دا       اح  ماث م ممار  عنير طوايا النقن 
مناسددااإ يحددوا مددت خالل ددا امنبدداار الددذي ح يفحددر    حإ سددريقمرز ددو  نقدد ر ما  نددا  لددي
الن نددا ير لعرزقددي دهجددم سددامعم يل ظددم زفعددق بنقندد  الوجددود    ددل مددت ما يرزفددع فددوق حعوددىبت

م ثدر مدت مي شديء آخدر ما ح      يف    ت ب ا ده  انندي م  قدد    ه داخ ي مااشرنو ن  ا موشاك ب
ا  فداء الدديت    يجود  ي مت ا  نا  الفنعم القظعنم يالبامعم ينحدت ما يدؤدي  دذه مقلدىك    

 ت  النب قال بدحر زقاعرار  تمنني لت مصدق مبدار: ماي  ذا اح  قاد م ثر  ر اح بذازه  نوا سواه

فددي الطريددق الدد  ا  ثددر زلريدددار مددت ال تمددل الددذازي ل قثددوه   دد  سددال      الناًددي مي ال اًددر 
 قاًدددد مددع جدددرمك مثعدددرك  زر ي عددم  اسدد نطاق الحدددوا زقددع م ندددا  ال  ددوم الشدددر ي القددددي    

الالم نددا ي يسددواه الن نددا ي فددي ال ددغر   وهيددار بددعت القظددع ز ددع اخ الفددار م  ر اذ حلإل لدداا
 دو فدي ال قعقدم لدعس      يجدود فعنا يب د    عه مت ادها  ال قداد  النااشدرك بعن ندار يماو  دل      

  درن   فدي ف داءاإ ال تمودل ط ادار     انني مو ت مدت ماي  دل ديدت ي    مت حديد القدر  سو  ا  راا
ر يلقدددل  ال  ددداهك الن دددريم ي حدددد  الوجدددوديزنقنددده فدد اددده زنقعف دد  الطاعقدددم يال عددداك  ادددر  ل

الدذي  ينث دل    راحزلاه مت الدو ي  ذا في الر وا لا  ثر مثالعم  ي ر م قددك الآلل م القدينم
ر يالقددعش فددي ال بددام  يال  دد  الن واًددع النبدد قعت   دد   منقدد  ه يددم  صددو  زتمددل النط ددق 

 ددم ي  قددارر يلحنددي لدد   يجددوده بدداح  راا مددت م نددق مشددحا  ال رافددم يا سدداطعر ا  ثددر حنا  
يباق لي ما سنق  مي شديءر  دت شدقوا يممد  ي  دوه  امد  بندا يبدن  بدديت الفدت مي           

   الفت ما  اا  د ا  را مبدار مت مشحا  الديترمقن و ما  هااو ما م رف ل  ما     شا   ه  
ت بنقداه ال اجم لرمب ا في مواًع اللنا  يالقداسم النفقندم بال دتييالإر يال دي ز دن     اح 

 الدد   ي حددذار زدد  ز ويددل الددديت    طقددار  دددهك   دد  احنفددالإ ال طعددم خدداها حددديد الددديت    
ا اريقر ي نا هفع مفالطوا ز د  ا،ل دم   ححناء يشحل مجنل يم ثر سقادك مت  ال شقراء 
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  حم     ن  ال  وم في الال وإ يالناسوإ  ياسن وا لدي  ندا ما مشدعد بد      يال  م د  
 مت ه ايم يحنايم فحرك الديت لد  امنباا   ل م النل ولم ال ي زنحن ا،

فعندا اذا  ي الديت يالفت يقفاا جناار ال  جنبر  نا زرزال هيحداا بقال دم يديدم داخ عدمر    
احب دار ييقا دب فع دا  دلم من ندا ا،خدرر فدذل         شيء مت الغندوض ي  ان   ال   نا مشوبم ب
حنالدم الوجددر يمدا ي  شدرا فدي       إال دتمال فا داء  ند نقوت فعده مدراهار      ممٌر مل دو  ب اجدم  اْ  

م واء ي واطم يطفو     سط  الشفاهر   د  ااو ال غدم ح زقدو    د  ما زقدذم      مت الق ب 
 ن ددا زقلددى  ددت ما زلددد لدده مسدد وبار يق ددرا منددا  ددو   عددهر يمهًددار خ ددعام     بدده الدد  ال دداهار 

ي ددوذ  ي ندداينحددت ما ز نددل  ددل  مددا ل ددذا الوجددد الراسدد  مددت شددوق  ْا يح بددي بددالنقن ر       
خددالي  عقددود فددي ن ايددم النطددام     ف ا ي ددوق العددهر  ر اذ يقلددى  ددت القثددوه  نودد      بال ددن  النقندد 

 إال دتمال الفت ييلحدت ا ثندعت ي وازيداا   د  مبد وياإ شد  ر فد        رالديت لعس الفدت  الوفاض 
ال دددغل يالنقانددداك  ييو دددع  دددلا من ندددا ا،خدددر ز ددد  ين ظدددراا  شدددفار م ثدددر زف دددعالر   معدددالدين

 حدد نا   حقعقي يلحت مت ديا حب رنا مع معل ظا ر يمشا ر  نعقميال ن داإ ذاز ار هب
سدقد امحدداأ    دو النول دد        ل ينحت ما يحدوا  دذا ال دغل الن اداد  بعن ندا     ديا ا،خر

مددا ي دددأ ا،ا لددعس احسدد غناء  ددت  ددذيت       يلحددتي يال  ظدداإ فددي يجود نددا الن ددداخل    
طي مدع الفدت يالدديت ز راجدع   دد      يحبدبر يانندا بازد  موًددو م ال قدا    ا ل دار  الندو عت مدت   

لددعس مددت محددد بنقددديهه مخفدداء  ددوك ي ظنددم مددا ي ن دده م دددها         ي ن ددو مسددوم مددت النق دداد    
سدعادك  يشد د زشدععد   ال د  يال تمالإر الديت يالفتر مت  وك اخ دراق ل ندايها ي فدي ي د      

مف قدددك فددي جو ر ددا   ر زددد ي ز ريددر النقندد  يزط عددرهر   دد  الددرا  مددت  ون ددا    نعددمنى ددم 
  ناادئ ال قعقعمل 

   دتمالإ    عم ينحت ل نرء ما ي  دق ل الديني منا   ق به  عم ينحت زط عر النقن 
 يح ي عددق بدده رببدد وله قددده ح ينفددرث مددا الفددت البدد طم يالثددريك الحافعددمر مخ دداا يالدينعددم 

ت! قندي مي دار  عامدم الددي    ا زالبامعمر ان  ال ق عنعم  دم ج ود   انظريا ل الىيا  مت ا هض 
ياندددي لندددت مي   دأرال دددء مقددددماإ ز قعدددق  دددذا  ااو مدددا زاذلونددده مدددت ج دددود  دددو مدددا ي عوددد 

 اعر مق ود مت منقدذي الدديت يمقددمي الر ايدم لده      بشحل ت بح ر اذا ما  ن   يلو الن  ف ع
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يي ل   لح  حرر الق د    رر ح   ز ف   لح  م ناق النقرفمموا قح  ح زغادهيا م نالح  مي
  مبندداء ا يدددخل اللنعددع ز دد  خعنددم ياحدددكر يي ادداد    حعثندد رح نددوزيالال قعقددي يال واًددع  

احن دااث ا خال دي فدي     يلقدلَ   فادحدم  ر ف ادي النقرفم النا  دم خاسدرك  مباها الف  الديت 
ز نوس مواًدع اللندا  البدنايي بقعددار  دت الغعدرك يالغدريه احسد ادادي  دو مددخل القعثداهك            

صددد ام ذلددد  الشدددحل ال دددام    رع دددا الوجدددود البدددناييم يالندددرآك البددد ريم ال دددي ي ل ددد      

 مدت فدي مشدحا  ح ح در ل دا     يزدر   ي عم يدنقحس صددا ا    يال طعر مت ا صواإ امل عمر
   الالم نا يذل  الحل 

لددعس  ؛ف بددفم امنبدداا ال ددي زرزفددع الدد  مف ددور زفا  دده مددع القددال ر يز قامددل مقدده      الددديت 
ر اذا فم ح ز ر ده يقداني  ف بد  الو   نفدسر  خالقار فيياننا با  ااه ا  يحببر با  ااهه م  و ار

ر  ن ه سع ر   عت  ق ه ثاب م فدي ب ث دا  دت    ش د مطام ه يمرامعه ز  اي  ممار  عنعه زاا ارما 
الديت ف بدفم لحبدر حداجى الق دقر ان ده ال دبر ي دلم مدا         الوجود داخل النفس يلعس خاهج ا  

رزدع داخ دهر   يل دريح ال دي ز   رلده  داه  و جىء منه داخل في زحوينهر  دلم شديء  دو انقحدا      
ب نم م حام م ل وجود برمي هر هيح ينحن ا ما زا دث يما   ز   الريح ال ي ينحت ما نقد ا

ح زبد نفد   يز د  هيح  ديننا ز ال مي خدريا ياقدد ا  دت جو ر دار     رزا ر في ف اء ال تمل
يفي مهجداء   رطاعقمالفعىياء ال ي زنق ب يسل الفي    ن ا  امنم في ذاز ا ؛ دهز ا     ال تمل

زندداي  مظددا ر الحددوا منا ل ددا فددي  ؤز حدد طددويالر لدد  نسقدداني لددت ن الحددوا ب طددواإ جري ددمر
ح د    راح  شدام لقادم  اننا ي قق دب  دهزده فدي مناهسدم       ٌ  ن ه ر  بشحل مل ىم ماقثر ي قع 
وهشدددم القندددل ل يصدددوحر رفدددي الوجدددود  دددرو  م ندددا  دددوماب دددداء   ؛فدددي الندددواطت ا  ثدددر سدددريم

زثاد  القدعت   بالطاعقدم حعدث    ع ادد الدو   يُيظفدرُ  ف في الديتالق ويم  مميا  عم مت ال عاك ال نا
ا بدده مددت مظددا ر اح ا  رابددار مددت     عدد ب وحدداإ يمشددا د ح يىيددد ا فددرث مددا ز ىي     ييشددرق الننظددر 

 ُتزدش دد ر ال ددياننددي مه  بالفقددل بقدد  الش  ددعاإ ال امددم الالم نددا ي الددذي ز ن ددوه حولدده   
ىي بدد ز ىيعددا ش  ددعاإ ح ينق دد ا سددو  ما  اه  ددذا ال ددرر النقددد ر    ودز ددا لدددخو  مسددر  

 الح نوزي الظ وه 

الوجود ديننا  ل ظم ر ييق ن جو ر امنبانعم يشعودالذي ذل  ماي م ظ   نل فني  و 
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مقانعده   لدب ف  ده مدت   ي ندا بي  ايا في احنف داح   ح يسا لر يلحي ينق  ب ذا الغرض حبد له م
اذا مددا زدد  زحشددم ر قددوكيال لددرمكزنانددي   دد  النددا  الفنعددم ال دد نم ال ددي ا  اي ر  مفردازددهي

ر يالقنل الفني الرفعع  دو  الىمتخ الم يا  ت زداخلبد انقال ز قدر عا ل جديدك    ان ا
د ونددا ن   ددت   ييحشددم م  ددواه  ددت مقاهبدداإ الالحددق       رمددا ي رص ددع ظددا ره بآثدداه البددابق    
ي ددي  ريددم لدده مددت ا  نددا  الفنعددم ا  ثددر سددنوار  مقرًددار ح ن ا الناًددي يال اًددر يالنبدد قالر 

ازر وا ل  اهي  فرصم ما ي  رو   نا  ور ما يو م ز س      آحم النرايا الباطقم مبدار  
 ده  بوصدفه ماند  م داده طا     ؛ه ل دديت ند القال      يصاياه ي طاءازه ل اشدريمر يما يق دت ام نا  

ن دده ال قعقعددمر ز دد  ال ددي زاقددث العقظددم   ا بديددم يحح يم ثر ددا  نايددم بددهر ز نبددوا  ددوك الددديت  
حقددولح  يمددىاه ح   ي ز اددر   فددي   ددوبح    ت  انظددريا  عددم عفددي نفددو  النددؤمن   النقدسددم

لددهر ي ددت  صددري م زق ددت  ددت سددريه ام    ح  مدلددمرم طدداإ سددناييمر يزىد ددر مددت ديا زدددخ   
 ان ا جو رك يزقويذك زىيت الوجود يز نعه   بدي م ال  ودر
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قضتتا ا استت مع  مةامتتره مبتتاولا تدشان تت  يد تتعف ي ا عتتد و ا عتت   ا  تت   ن      مج تت  استتلت  
نلي ي ا عد يتتل  تاتلاتاا ار،تر، نمةر ت     تاوو نم  ويتس، نا بتةي         مجلدةاينا،مغع    ي 
 نلت  نح اوو، ألن لذو ا لجرت  ا ث ا ع  يشبب ان ا لن ع ناو،تل ا حا ت  تاتر  ،      دناقالس

نان ي حعتتد ا نتتاى ر تت  و  تت    ا ةصتت و، حتتد  تتترن ا نتت امعط ا بتتالة   تتي ا شعتتاه  تتي تا تت     
 تتتدا، تتتا ر   متتف ا جتتت ف ا دتل  تت  ا لتتي   لش تت ناحتده نم قتتش ماتتلرك  تتي تتت  قضتتع   تت   

ناستتلتداك تتت  متتنت    ستت  ر ا تتذه  تتراو ت نتتس      نا بتت لعف،ان  تتتا ا د اتترنن، ناوتتتالره،   

 ناو،ل ا. ا لةدف  ا تعاو األمث   ي اسلئصال 
ارواء حا تت  ل عةعتت ، نو   ينتت عيرستتعت ي ا عتتد و ا عتت  يل تتت  ر تت  ا لةدف تت ، نيةل تتر     نتغعتت 

ا دتل  تت  منتتذ رتتدفلا   ارواءي تت ع متتف ن تتتار ا نغتتر ا دغتتا ره، نامتت   لتتذو ا دج تت  ناتتر     
 . (نقضع  ن تان)ألنل،  ي سا ر  ت اتتا، ن،ام  تار ا

  تتفق قتتراء   ا تتدور،استتلجات  ا  تتراء ماتتجة   تتي ا غا تتب ر تت  ا دضتتي  تتي لتتذا           انتت 
ان ي لت ك ،طتا    وتتد آ،ر ف  تدنا املةاضت  ن،اعلت  مف ذ ك، ألن     مط  ر   ي نغرل  

  لطات  مةس. وو ه  ت  ل افه،     مشان   إلتداء  ه ي بعر،  ن نيشاور، مشدفًا،
ا نغر لذو، إو انتا يت ر  ان ا ن رت  اوقصتا ع         ت احلراك قضا ا اس مع  مةامره  نمع

متتتف ا ل  عتتتر، نان لتتتذو ا ن رتتت  لتتتي ستتت ب اوستتتل داف   ا نتتت ع تتتي مجلدةاينتتتا ينط تتت  متتتف لتتتذا 
  ار ع  ا ة    ي او لتاف ناوتداع. نيةطع ا بعاسي، ناو  او ا   ره، 

اوقصتا ع ، يلدثت   تي ا،ل تاو استلةدافنا   متغاء        اوحاف   ي يجانن ا ن ر   ،ط ه ن نل
نا ر  ا ا دغا ره، نقدوينا ر   ي م     او ا غعتر، نمناقاتلتا.    ار،ر،تاللداك ن د     ص ر 

ن تتدر لتتذو ا دنو تت   لدعتت   ا  تت  إلضتتا   تتتار إ تت   ت اتتتتا ا بتتات  ، نلتت  تتتتار             لنتتا  متتف 
  دناقاتت ، و يل نالتتا قضتتا ا استت مع  مةامتتره، ناندتتا يجتتدلا ي تتاور م تتالع     ا  تتاوا بتتل رب 
نسا ده مف منغ و متل ش، ني ضي ا ت  نلتا ال و يشغت  تتا    ل ناورلتراا،  تد         م ونو 
متف   ت     نيناتر تج اولتا ن ا تايتا،    ا  تاحثعف  تي ا دواستار اوست مع ، نلتي يناترلا       مةغت  

ناتلاتتتاا ا ر  تتت  ا دغتتتا ره   بتتتا د نا دتتت ون  ا لتتتي  ،ا ستتتئ لتا ل  عتتر تتتتتا، نا لةتتترا ر تتت   
 احملرر                                                         نن دلا. ني   دتا، ،يلضدنتا، نمشانويتا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدر املتأّلهني ومعضلة اإلنتحال

 حسن اسالميد. 

 تنويه

لطالماااا م صاااا ماااهي ملمشااازلصبس مل ااابرماآل ريااارسج لهاااااي مأوااار س   يااا ب صا را ااام  ل    
  برئشا  ناس هااه ملشصماجي  ها  هاام       منشحالصا،  سه  عى لنصايه ع اى ملاه مإ ىلاى ملاههاه ع ا       

ملمقال نيعى اااا رعه  قه ا  وضبح هاه ملميزلج ااااا ىلاى رحاد  سيم اج هااه ملارس س ملصااسي         
عااس لنصاااي مااهي ملمشاازلصبس رمبااج  قببمصاااي  سااه   ا ل ااا هاا  هااام ملمقااال  ااشج يس س ل  لسلااج           

ىلاى ربااض ضاعفصا  عاهإ     نخش فج ل ههاه عس مهي ملمشزلصبس،  عماهنا رعاه  ح ب صاا  ن اس اشصا     
جه مئبشصاي  سه منشظا هام ملمقال لب وغ هااه ملما اج ها  ليرعاج لسيااإا ها  ملقياا م  ل   اه         
ربانااا عااس ى ااا ا س ض مإلاااي  ىلااى نصاااسيهاي  هاا  ملقيااا مل ااان  سم ااا رشح باا  عااهإ مااحج   
م نشحاااال ر اااا  نخشصاااري  هااا  ملقياااا مل الاااد سي ااا ا م سلاااج ملشااا  لسبمااا  لصاااالح ماااهي      

مشزلصبسي  ه  ملقيا ملرمرع  م وبر  ا م شخالص ملعبر ملش   ماس  ع مصا ها  هاام مل ازضي    مل
  ز   هام ملمقال ه  ىطااي ي اا م  اا  ملخطاوب ملببانباج  واالث ملبحاد،  ملعما  ع اى          

   ا ر هام مل وه نس ملهيم اا ه  ملف يفج مإ النبجي

 

 

                                                 
 -  ملمامهب ه  ساي رجمج:  يس ملصالم ي ل شاذ نياعه ه  جانعج م س اض  
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 مدخل

ملمشزلصبس ها  لنا  لاا  اشا  ضاع  ها          امس معورج ملبحد مل قهآل  ملع م  ر زض مهي
ىطايه ملصحبحي  نشب ج لاال     از   نشاائل ملبحاد  اول لهااايه  بيمئا  ر اا  جباه،             
 شا رباض نوسع مهي ملمشزلصبس ه  ملشفابر ملف يف  مإ الن  ع اى ل اا ماحبحجي   اماس     

ل  مإ مااض  هاه ملصعورج ه  هرضبج واطئج  قول رشص بف لهاايه عمونا ضمس سمئار  ملافار   

 صااارمي هماااس هااااه مل م  اااج   اااب ىناااا ملقاااول رصاااحج جمباااع بيمئااا   لهااااايه  معشبايهاااا ناااس  
ىذم م ضاااح وطاااز هااا  رعاااف لهااااايه،  ااارهف ن ظونشااا  ملفار اااج ناااس م  اااا    ل )مإ ماااض ، 

 معشبايها نس )ملافر ي هص اك نس  اهب ىلى لرعه نس ن رس معشباي ماهي ملمشازلصبس هب ياوها    
هب يوها عالمبا، ر   قع ناانش   ن  لش  ها  ملصاهمي ا هصاو ماهي ملفال افج،       ني ما،  ىنما  رمه

،  )ماااهي ملمشااازلصبس هااا  1 لاااال   اااشا   ماااف  را مااااا ناااس سببااا : )ماااهي هال ااافج ملعاااالا  
،  )مااهي اباااي  اماااع  4،  )مااهي ملحاماااع مإلصباابس  3،  )مااهي  اماااع ملعااالا  2ملعااالا 
 ي 5ملعالا 

ال: ملمبرام ع   لابر م يسرب   ىلى  ماف  راا )ماهي     ه  ملمقار  ذهب بور ض نس لن 
 ،  رال   اا اااا را  رياطج اااا ع ى جمبع لهاايه رالبطالضي 6ملافر  

 عمه مأغا نحماه ع ا  ارنان ااه  ىلاى  ياو ة نيابج لآل م صااإ لا ، م اش اسم ىلاى هصا             
نااشصل ملفاضاا  نااس م  اافاي هاا  ع ااء ملظرهاااع  ملفشباااض  ذ آل م  جاا  ملحياااضا هقااال:   سااه م 

                                                 
 ،  بثااااي، ه ياااف  )ملحاااابا   گمنظااار: غاااالإ  يااابس يضاااا ن ااااس )نولااابس ،  اااابا  اااب  ميآل: اناااه       -1

 ي19ا  17مليب  ميآل:  با    بثايه  ه يفش  ، ملمقهنج، ص 
2
 ي5منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 

3
 ي142  60منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 

4
 ي286منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 

5
 ي62مصهي لعاله، ص منظر: مل - 

6
، نقال عس: مهي مله س مل برماآل، نحماه راس ىرارمهبا مل ابرماآل، ايار      97منظر: رعد مل  وي، ص  - 

 ي25لم اإ مل اه بج، نقهنج ملمحقء، ص 
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مل ابرماآل نا صل مل او آل، را  امس ها  ط باويه نمماج،  جاو ا          7 ملحابا ملماال ماهيم ملفياائ    
 حيابس نعانقاج  نالنياج   قبباا  ملمع اوث  مل اومب يسم ع اى مل ااره مل ار ف،  ي اب ع ااى         
هام ملفع  ملخببد  مليخبف هومئه عظبمج   ابمج  غا اا عق بج هخبمجي هقال ه  ل موار  

 ي8ع نس ل فايه:  هص  ه  ذار ع ء ملظرهاع  ملفشباض لأل ج  ملحياض  ييي ملم  ه ملرمر

 نس جصج لورى ذهب يضاا ن ااس ىلاى ملقاول رازض ملااآل لاا  مشارن ناس نعابس ملف يافج            

ملصهيمئبج غرهج، هصو وااي  عاس سمئار  مإنياانبج، نعشبارم جمباع لهااايه هاساه  ل قبماج: ) ها            
 حاابع ع مااا ر مبااع ملف ياافاا مل اارسبج  ملمرربااج،  لااا   عصاارنا ملاارمهس ىذم سااهي لفب يااون لض  

 يش  ء عببر مل  ج نس م  فاي م يرعج   ائر نؤلفاا ماهي ملمشازلصبس، لاس  ااوض ها   مساع       
 ي9م نر  ممال ىلى عمء ملف يفج،  عاش  با  رائيج   ضبعج 

 ها  هاام مإطااي  ماااس ل بحاد ها  م نشحااال لض   حاهي ىلاى ل ااه هاا س ملطارهبس نااس          
م هارمب  ملشفار ع، امااا  صا  ذلاا  رالفعا ا  سااه  مااس ل اابعف لض  شخاا نااس ذلا   ررااج        
لشقااو ف ااا  ملم ظونااج ملفار ااج لصااهي ملمشاازلصبس،   قااول نشبرنااا:  بااام لااو م ااشم ى مااهي       
ملمشاازلصبس عااس جمبااع نؤلفا اا  ملشاا   حماا  ع ااى صصاار رعباار،  مسشصاار ع ااى  ضاامبس لهاااايه           

ل   شبس مفحج ه  ملحه م سصى،  افانا رال  ع اع  ملخالصج ه  ارم ج    ش ا ا ليرعبس
ي  ها  نومجصاج هاام ملموساف نااي بوار ض لنفياصا ل اههاه عاس جمباع           10ملموص ه  نشاها  

بيمع مااهي ملمشاازلصبس نصمااا ا ااف م ناار، رمااا هاا  ذلاا  نياابج م نشحااال ىلباا ، نشصااوي س لض          

                                                 
7
 يرما ااض ذل  نيبج ىلى )هيا  نس لعمال لبرماي ملمعر بي - 

8
وبرم با  سي مرطاال طر قا  ماوهب ،        مأغا نحمه ع   ارنان ااه  مراس ملعالناج ملو باه ملبصبصاان ،      - 

 ي308، ص 2
9
 ي386غالإ  يبس يضائ  )نولبس ، نصهي  ارء، ص  - 

اشب م  شاذ ع   لممر   ب : )   امس لهمبج هب يوه ا ه   زلبف  اشارا ضاخما رح اا م  افاي،     -10
لض هام ملرج  ملعظابا   ىنما  امس لهمبش  ه  رباض رضعج نيائ  ره عج    ش ا ا ربانصا ليرعبس مفحج،  لو 

سه ماشفى رطرح هاه م هااي ه  ي الج نخشصر ، لافى نفي   افانا نؤ نج سرمع  نو وعا   ي ع ا  لمامر   
 ي488  ب ،  اي خ ه يف  سي م رمض  جصاض م الن ، ص 
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شح ثماار  هاا   ااهه مإذعاااض روجااوس و اا  هاا  رعااف لهااااي مااهي ملمشاازلصبس  ااباوض رم ارااج هاا  
ملم باااع،  ىض هااااه مل مااار   اااون  زواااا را  يااااه  لاااس  شوساااف ى  رانصبااااي جمباااع ملم ظوناااج   

 ملفار ج لصام مليهي

 ه  هام مليباث  قف ملمقال ملرمهس رعبهم عس هاه ملش اذرااا  م ماطفاهاا، لببحاد    
ماحب ذلا    ه   ح ب  نيبج م نشحال ه  بثاي مهي ملمشازلصبس  يس س ملماهمهعبس ع ا ،  ناا     

ناس  م باه   افبار   عظاابا  م اشخفانا ناس واالل ملماا صل ملشح ب ا ، ناع ملشزاباه ع ااى لض          
ىثبااااا مااافج م نشحاااال هااا  نؤلفااااا ماااهي ملمشااازلصبس،    ع ااا  رالضااار ي   اااقوب ماااهي          

 ملمشزلصبس عس م عشبايي  ه  هام مليباث   ره نس ملشاابر رال قاب مأ بج:

 ملمشزلصبس؟ ه   وجه منشحال ه  نؤلفاا مهي -1

 ه   عه م نشحال عمال ن اهبا لألوالث؟ -2

نااا هاا  لسلااج ملمااهمهعبس عااس مااهي ملمشاازلصبس هاا  هااام ملمضااماي؟  نااا هاا  سيجااج           -3
 معشبايها؟

 لماذم    ماس   ا ا هاه ملميزلج؟ -4

 هل يوجد انتحال يف مؤلفات صدر املتأهلني؟ -1

صايه  ملمهمهعبس ع ا ا ها  لنا  ساه     ه اك  ومهء ربس ملمعشرضبس ع ى مهي ملمشزلصبس  لن

نق  رعف م رحاث  ملمومضبع عس غبره،  سه   وع  هاه مل قول، هااض ن صا ناا هاو ن قاول    
رالمضااموض،  ن صاااا ناااا هاااو ن قااول راااال  ، اااا  ذلااا  س ض لض   اابر ىلاااى ملقائااا   ملمصاااهي    
 ملم قااول ع اا ي     قشصاار ذلاا  ع ااى نااويس  م ااه ل  نااويس س،    ع ااى ماافحج  م ااه  ل       
مفحشبس،  ىنما ساإ رال  ع ى نطاث  م عي م نر ملاآل لسى ىلى م سعااع ع با  را نشحاال ل     
مليرسج ملع مبج  هااي غبره نس سب  ملابعفي  ها  ملمقارا   صاهى بوار ض لارس هاام م  صااإ         

 ع   را  نا ل  وم نس سو ي  

لمبارام لراو    ملمعر ن لض ل ل نس   ب   ىلاى هااه ملميازلج   عارا لصاا ها  نؤلفا ا  هاو م        
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ه ر ج   هو نس ن اهبر ملحاماع ها  ملقارنبس مل الاد ع ار      1314 -1238ملحيس ج وه )
 ملرمراع ع ار ملص اار بس،  اااض  حظااى راا شرمإ ابباار ناس سباا  مل ااه ناماار ملاه س ملقاجااايآلي        
 ااااض نااس ملمااهمهعبس عااس ه ياافج مرااس  ااب ا  نااس ل ااا ا صاي  ع ااى ملاارغا نااس نعرهشاا  رف ياافج   

ااض نس م  مئ  ملااآل  صاه م لصاا رالمعايضاج،  اشاب رعاف ملمؤلفااا ها          مهي ملمشزلصبس 
نقااههاي  ااااض نعر هااا رهسااج مل ظاار، هااااض  قااوإ رشصااحبح ملاشااب   بااب س نصاااسيها سباا  ملقباااإ  

رشهي  يصاي  ه  هام مل زض  ار آل نر ضاى نهي ا  جصاايسه  عاس ملمبارام طااهر   ااار   ااااا          
ه ملمبارام لراو  ياس ج اوه رعاه ناوا مأغاا يضاا         ملاآل ملشحاء راهي   مصباه ملقومعاه ع اى  ا      

سم   مآل ااااا لن  سال: )ااض نس عاس  ملمبرام لض    هي   اشارا ى  رعه لض  يشوه   صاحبح ي  
لاس ملمبرام طاهر ااض  قول: ا ا  ليى اشااب  مصباه ملقومعاه ملااآل سرلنااه ع اى  اه مأغاا          

رباه لنا  اااض  قاري لرحااث      نحمه يضا، اااض  حشاوآل ع اى  اقع رمقاهمي ل اطر  مافحاا،        
ملاشاااب رقااو  رباناا  ملعرهااان ، ربااه لض ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه، ااااض  قااوإ رشصااحبح ااناا      

 ي11ملاشاب، ثا   ره ه   هي  ي  

 سااه اشااب  الاابج ع ااى ل اافاي مااهي ملمشاازلصبس،  عمااه هبصااا اااااا راإضاااهج ىلااى ى ضاااح        
ي  ع اى ملارغا ناس نوسفاا     12بسغماوا ملا   ااااا ىلاى ملشعر اف رمصااسي ااالإ ماهي ملمشازلص         

ملمخالف لف يافج ماهي ملمشازلصبس، ى ن لنا  اااض  اهمهع عاس يل ا  ها  رعاف ملماوميس   ارجح             
نظر ش  ع اى نظر اج ملمخاالفبس، اماا  شضاح ذلا  ناس واالل سارمع  رعاف ملصاومن ي   شضاح             
نس والل سرمع    ا  ملصاومن  لنا  لاا  ااس   ط اء ناس نوساف ملمعايضاج لصاهي ملمشازلصبس،            

 ي13ااض  حشرن       ،   ااره ه  ملا بر نس ملصومن  رإلاس   ىجالل ر  

 عااال   ع اااى ذلااا  هقاااه مسعااا   لنااا  للااف اشاراااا رع اااومض ) ااارساا ملماااال ماااهيم   هاااو    
نحفاااوي هااا  ناشباااج ن  اااا مل اااويىي  باااد  اااا م اااشخرم  ملماااوميس ملشااا  لوااااها ماااهي        

                                                 
11

ايه، مليا ج مل ال اج، ملعاهس    گا نر ضى نهي   جصايسه ،  بساا نحماه يضاا ماصباآل سم ا  مآل ،  اس      - 
 ي77م  ل، ص 

12
 ي87منظر: ملمبرام لرو ملحيس ملطباطبائ ، م عمال ملاان ج ل حابا ج وه، ص  - 

13
 ي93ملمصهي لعاله، ص  - 
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ومض ضااامس ملاشاااب ي هااا   ااابس    وجاااه لثااار لاشااااب رصاااام ملع ااا  14ملمشااازلصبس ناااس مأوااار س 
ملموجااوس  ل مباارام لرااو ملحيااس ج ااوه،  يرمااا ااااض ملماارمس نااس ذلاا   الاابش  ملمعر هااج ع ااى      
اشاااب م  اافاي م يرعااج،  بااد لثباا  نصاااسي ملاااالإ هاا  رعااف نااوميس هااام ملاشااابي  نااس         
مل ه ر ذااره لض ملما صل ملعااإ ع اه ملمبارام لراو ملحياس ج اوه ااااا ع اى ناا  باه  ااااا  قاوإ ع اى                

  نصاسي م سومل   ضمب صا ه  هومن  ، س ض موشصاص ذل  راشاب م  افايا  ساه   م شخرم

م بااع ذما ملاا صل هاا   الاابش  ملشفصااب بج ع ااى اشاااب ن طااء مل اافاع  رااس  ااب ا، رحبااد سااال            
م  شاذ نر ضى نهي  :  لو اشب لصومن  ملمبرام ج اوه لض  طباعا   ضاح لنا  اشبصاا ع اى       

 ي15طبء ل هث ل البب ملبحد ملع م  

 رعااه ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه، جاااع س ي مأغااا ضااباع ملااه س سي آل اااااا  هااو نااس ل ااا ا    
ملف يفج ه  ملقرض ملص رآل ملرمرع ع ر اااا لبشصا مهي ملمشزلصبس رانشحال م هااي مرم جي هقاه  
 عاارا ىلااى هااام ملموضااوه ع ااه ملشعر ااف رصااهي ملمشاازلصبس هاا  ملقيااا م وباار نااس  رجمشاا     

ل  صرا يآل، ملاآل وا  را  ملفال افج ملاا س لاا  ارس ذاارها ها  هاام          لاشاب ا   ملحامج 
ملاشابي  ه اك مرح رانشحا ا مهي ملمشزلصبس،  ذار ملعه ه نس م ن  ج  مل مااذ  ملهملاج   
ع ى ذلا ، نيا ال راال   ابقا ع اى غبارهي  باد مااسن لث ااع  صاحبح م  افاي  ملا اف             

ملاشاب ملشا  لاا   نصااسي لاشاراج       عس نصاسيه نا    ه ع ى ملمئج  ومياج ع ار اشاراا ناس    
م  فاي،   بد ااض ما ب م  فاي  عمه ىلاى ى اقاب رهم اج ملا    وا مشا ،  ها  لغ اب        
ملموميس  اوض ملعبايا ن قولج ر ا  واطئ، م نر ملاآل ااض  وسع م  ا ا  ملمشقهنبس ها   

 ي16ملخطز ه   عبصا ىلى  وجب      ملعبايما 

هي ملمشازلصبس راسشبا اصا س ض لض   ابر ىلاى نصااسيها،      ثا ذار رعف ملموميس ملش  ساإ ما 
 مل ماااذ  ملشاا  نق صااا عااس ملمصاااسي م واارى ر ااا  واااطئ،   اااي مل اااي وض هاا  هصمصااا            

                                                 
14

 ي32نصهآل  ائرآل   سآل، اا لصاآل عق  نظرآل، ص  - 
15

 ي41صايسهی،  اي خ هال ف  م الإ، ص چنر ضى نهي    - 
16

، 2ملاه س مل ااصرا يآل،     ضاباع ملاه س ملااهي آل، ا ا  ملحاماج،  رجمااج  ااي خ ملحامااع ل ااما       - 
 ي ل قهإ رال ار ليما ج م  شاذ  يبس  وهبق  ملاآل عره   ع ى هام ملمصهيي157ص 



  يس م الن                                             286

    

 مضطر م ىلى  وجبا  ملمارمس ن صااي اماا   با  لض ماهي ملمشازلصبس اااض   قا  ااالإ مراس  اب ا             
لض  حضااره نؤلفا اا ي  سااه عااس طر ااء ملفخاار ملاارماآل،  لا اا  ااااض  حب صااا ىلااى مرااس  ااب ا س ض  

ماارح راازض  مااهي ملمشاازلصبس هاا  ملا باار نااس ملمااوميس   يااب نيااائ   لجورااج مأواار س ىلااى        
 ي17نفي  

 سااه ملااشه يماابه هااام م سعاااع رالشااهي  ل،  بااد ماارح ملمصااححوض لمؤلفاااا مااهي         

برآل هاا  نقهنااج  صااحبح ي ااالج )اياار گملمشاازلصبس رصااام م ناار  ل ااه ه، هقااال ملااهاشوي جصااان
اه بااج  ر اازض نصاااسيه: )ىض جمبااع ملميااائ   قر بااا،  لا اار ملعبااايما  م  اس ااد      لماا اإ مل 

ملوميس  ه  هاه ملر الج اااا ى ن ه  رعف ملموميس ملمعه س  اااا ن قولاج عاس نؤلفااا ملمشقاهنبس     
ع ى عصر مهي ملمشزلصبس،  سه نق صا س ض مإ الج ىلى نصاسيها،   به  لن  ااض  قوإ ر قا   

ر    س ض ملرجوه ىلى اشب ملحه دي  اااض لاشااب ى بااع ع اوإ ملاه س      م  اس د نس ذما
ل م ملاااا  ملحصااااج ملاباااارى نااااس ملاشااااب ملشاااا  معشمااااهها مااااهي ملمشاااازلصبس،  ساااااإ رش خااااب      

 ي18نوضوعا صا 

ثا ساإ ر ق  رعف مل ماذ  ملمو عج ناس م ساومل ملشا  مسشبياصا ماهي ملمشازلصبس ها  هااه         
نقاينشصا رمصاسيها م م بج،  سه م شمرث ذل     ملر الج س ض مإلاي  ىلى نصاسيها، نع 

 ع ر  مفحجي

 سال ملهاشوي يضا لابر اض ااااا ملااآل  اولى  صاحبح  ملم  اه ملشا اع ناس م  افاي ااااا ها            
نخش ااف ملصااومن  رحاااي لااه ه:  ىض عباااي  ملمصاا ف هاا  هااام مل اازض سااه  يسا هاا  اشاااب  

ض نياائ  هاام ملفصا  لاببصج رمياائ       ي ل  سولا :  ى 19ملمبا د ملم رسبج نع ل ع نس ملشمببار  
ي  ناس ثاا ذاار نوضاع ملمصااسي م ما بج لبياص  ع اى ملقااي  عم باج           20ملمبا د ملم ارسبج  

                                                 
17

 ي160ملمصهي لعاله، ص  - 
18

 ي34منظر: مهيملمشزلصبس نحمه رس ىررمهبا مل برماآل،ايرلم اإ مل اه بج،نقهنجملمصحح، ص - 

19
 ي101، ص 9عالبج ه  م  فاي م يرعج،   منظر: مهي ملمشزلصبس نحمه مل برماآل، ملحامج ملمش - 

20
 ي103منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
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ناا  قارب ناس     21ملمقاينج ربس هاه ملماوميسي  ها  ملحقبقاج هاإض ماهي ملمشازلصبس ساه لواا ه اا         
س ض لض   اابر ىلااى نصااهيه، نااع سباناا  رشمبباار رعااف        22ع اار س ماافحج عااس ملفخاار ملاارماآل    

 ملا ماا  ملعبايماي

 ااال  للاااي مل اابخ جااومسآل بن اا  هاا  لاار   ع ااى م  اافاي ىلااى هاااه ملحقبقااج،  نااس   
ذلا  سولاا :  ىض رعااف لرحاااث هااام ملفصاا  نشطارقاج نااع لرحاااث ملفخاار ملاارماآل هاا  ملمبا ااد    

،  سول :  لقه ذار مرس  ب ا ررهااض ملصاه قبس ها  ملفصا  ملشا اع  ملع ار س ناس        23ملم رسبج 
ناااس مإلاااايما  ملش ببصااااا،  سااااإ ملمحقاااء ملطو ااا  ر ااار  ،  ىض جانباااا ناااس   ملااا مع ملرمراااع 

 ي24عبايما هام ملفص  نس م  فاي ه  ذما عبايما لرح ملطو   ع ى مإلايما 

 مسعى ل مه وير جرسآل لض مهي ملمشزلصبس سه نق  ه  نؤلفا   ملا بار ناس ملمياائ     
ل  جم شابس،  ىنماا ساه  ياشمرث     عس مأور س،  ىض هام مل ق   لاا  قشصار ع اى جم اج  م اه       

ل بانااا ماافحج اان ااج   شااى ليرااع ماافحاا، راا    شااى هصااال اااانال ل  هصاا بس نااس اشااب       
 ي25مأور س، س ض لسنى  مببر 

 سه مسعى ذاا    ه  ىلاي  ن   ىلى ل لئا  ملاا س للاا وم ع با  ريابب منشقااسه لصاهي        
 ذ آل م  جاا  ملحياااض   ملمشاازلصبس، سااائال:  ه اااك هصاا  ااناا  هاا  )ع ااء ملظرهاااع  ملفشباااض   

ن قول ر ص  عس ي ائ  ىواومض ملصافا، هع اى ناس ليمس لض   ارآل نقايناج رب صماا، لبقاف ع اى          
 ي26 قبقج ذل  

                                                 
21

 ي107ا  103لآل: مليفر ملرمرع، ملباب ملشا ع، ص  - 
22

ا    421، ص 2منظار: هخار ملاه س ملارماآل، ملمبا اد ملم ارسبج ها  ع اا مإلصبااا  ملطببعبااا،              - 
 ي428

23
 ي205، ص 9 ام  نشعالبج،   منظر: عبه مهلل جومسآل بن  ، ي بء نخشوإ، لرح  - 

24
 ي133منظر: عبه مهلل جومسآل بن  ، لرح  ام  نشعالبج، م  فاي م يرعج، ص  - 

25
، نقااالع عااس: ع اا  يضااا ذاااا       628ا      627، ص 3منظاار:   ياا ج نقااا ا نااؤ مر ارناااض،      - 
 ي16والو،  بر  اي خ  نقه نال مهيم، ص گسرم

26
 ي18 اي خ  نقه نال مهيم، ص   لو،  برگمنظر: ع   يضا ذاا    سرم - 
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 سه سم  رإجرمع هاه ملمقاينج،   وم   ىلى نشب اج ناه اج  نحبار ، هقاه  جاها لض      
شاااب م ناار امااا سااال م  ااشاذ ذاااا   ي  بااد  جااها لض ملر ااالج مليااارعج  مل الثاابس نااس ا       

ي  سااه لهاارس مااهي ملمشاازلصبس هصااال نااس م  اافاي   27ىوااومض ملصاافا  شحااهث عااس ناهبااج ملع ااء  
ل بحاااد هااا  ناهباااج ملع اااء  لنومعااا ،  واماااج هااا  ع اااء ملظرهااااع  ملفشبااااض  ذ آل م  جااا         

 ي28ملحياض

ه اك   ار   اإ ربس ها س ملفص بس ه  طارح م رحااث  ملمياائ   مل اومهه  م سربااا      
س ملفااايث ملو بااه هاا   قااه ا   اازوبر رعااف ملعبااايما،  رعااف        ن اااهل م  ااشه لي   اماا  

مإضااهاا غباار ملميشياااغج ىلاى ملعبااايما م ماا بج إواومض ملصاافاي هااإض ي االج ىوااومض ملصاافا     
 مشاا رالهسج  ملعبايما مل    ج ملخالبج نس مإط اب، ها   ابس لض ماهي ملمشازلصبس ساه لجااا       

لض  قحااا رعااف ملعبااايما نااس ع ااهه هاا     ل فياا  راازض  قااهإ ل   ااؤور هاا  رعااف ملعبااايما، ل   
ا ماااا ىوااومض ملصاافا، م ناار ملاااآل  ااؤسآل ىلااى مإوااالل هاا    ااه  مليااباث  م نياا اإ راابس   

ملعبايما،   ؤسآل ىلاى ىط ااب   نباري لا ي  هبماا   ا  نااار ناويسم  م اهما لم ارس ملمقايناج            
ال:  ثاا مع اا لض   ربس نصبس، هقه ذار ه  ىوومض ملصفا رباض ملحامج نس ع ء ملم ماض، ىذ  ق

م طفااال  ملصاابباض ىذم م ااشم وم عااس  رربااج مأراااع  م نصاااا، هصااا رعااه نحشاااجوض ىلااى  ع اابا       
م  شاذ س لصا ملع وإ  ملص ائعا لبب موم رصا ىلى ملشمااإ  ملاماال، هماس لجا  هاام  وجاه ها         

صا ملرجااال ملبااالمبس يغبااج هاا  ملصاابباض  نحبااج ل م ماااضا لباااوض ذلاا  سمعبااا لصااا ىلااى  اازس ب        
  صا بصا   امب صا ل ب وغ ىلى ملما اا ملمقصوس  رصا،  هام نوجوس ه  جب ج لا ر م ناا  

 هام نا ذهب ىلب  مهي ملمشزلصبس،  بد يلى لض هاه ي 29ملش  لصا لمف ه   ع ا ملع ا ييي 
ثاا  عارا    ملعاس   بد  وجه ه  م نا ملمحبج ل ع ا   لمرا مل صو ، هإنصا لا  خ ء عب اي

ج هاااه ملعاااس   ملظاااهر  سائال: هااإض م طفااال  ملصاابباض ىذم م ااشم وم عااس  رربااج مأراااع    ىلااى ه يااف

                                                 
27

 ي286ا  269، ص 3منظر: ي ائ  ىوومض ملصفاع  والض ملوهاع،    - 
28

، ص 7منظر: مهي مله س نحمه رس ىررمهبا مل برماآل، ملحامج ملمشعالبج ها  م  افاي م يرعاج،       - 
 ي239ا  229

29
 ي277، ص 3ي ائ  ىوومض ملصفاع  والض ملوهاع،    - 
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 م نصاا، هصا رعه نحشاجوض ىلاى  ع ابا م  اشاذ س  ملمع مابس   ياس  اوجصصا  ملشفاا صا        
ىلبصا ر ظر م لشباث  ملشعطفا همس لجا  ذلا  ل جاها ملع ا اج ملررانباج ها  نفاو  ملرجاال         

بباض   ع قا  نحباج ل م مااض ملحيااض ملوجاوها لبااوض ذلا  سمعباا لصاا         ملبالمبس، يغبج ه  ملص
هاا   ىلااى  اازس بصا   صااا بصا   امباا  نفو ااصا مل اسصااج   ب اابمصا ىلااى ملما اااا ملمقصااوس ،     

 ي30 ييينفو صا ى  اس

 سااال ملحااائرآل ملماانااهيمن  ع ااه ملبحااد هاا  ي ااالج مرااس  ااب ا ر اازض ملع ااء:  لقااه عقااه      
م  اافاي  ااول ملع ااء،  سااه ناا   رعااف نضااانبس هاااه ملر ااالج       مااهي ملمشاازلصبس هصااال هاا    

را مااا مأوار س س ض ذاار ل امائصا، اماا لض ع اومض هاام ملفصا  هاو ذما ع اومض ملفصا             
 ي31ملخانا ه  ي الج ملع ء 

اما لض ملحائرآل ملب سآل ااااا  هاو ناس ملماهمهعبس عاس ماهي ملمشازلصبس  ملمعشرضابس ع اى          
ىلى هاه ملحقبقج  مرح سائال:  ملمعار ن لض ماهي ملمشازلصبس     نيبج م نشحال ىلب  اااا سه للاي

سااه لوااا لجاا مع نااس اشاااب م  اافاي م يرعااج  رعااف اشباا  م واارى عااس مأواار س س ض ذااار     
ل مائصاي  هام نا  جه   ر في ،  بد يل   مسشبا اا   عاس ملمبا اد ملم ارسبج ها  اشااب       

 ي32م  فاي م يرعج، س ض لض   بر ىلى ذل  

ا    ىلى ملحاهظج ملقو ج ملش   شمشع رصا مهي ملمشزلصبس،  ملموميس ملا بر   سه للاي ذا
ملش    ق  هبصاا عاس مأوار س س ض ذاار ل اماع نصااسيه،  راال   ياش شل ناا   ا :   ه اا  ارس             

 ي33مل   ه  رعف ملعبايما ملق ببج ه  ل فايه 

بس ها  ملا بار   اما مرح ملهاشوي غالإ  يبس ىررمهبم  س  ان  سائال:  ىض مهي ملمشزلص
نااس ملمااوميس سااه نقاا  ناا  عبااايما ملفال اافج  ملمشا ماابس  ملعرهاااع ملااا س  اابقوه، س ض لض       

                                                 
30

 ي231، ص 7مل برماآل، ملحامج ملمشعالبج ه  م  فاي م يرعج،    مهي ملمشزلصبس - 
31

 ي60، ص 1نحمه مالح ملحائرآل ملماانهيمن ،  ام  رو ع  ،    - 

32
 ي32نصهآل ملحائرآل ملب سآل، اا ش هاى عق  نظرى، ص  - 

33
 ي21 لو،  بر  اي خ  نقه نال مهيم، ص گع   يضا ذاا    سرم - 
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 صهي ع   لسنى ىلاي  ل مصاسي ملش  نق  ع صاي  مليؤمل ملااآل  طارح نفيا  ه اا: ها   مااس       
ي لا    ح ا عاس ىراهمع   34 بر ر مه ي هام م نر عس ن   هام مل خ  ملحابا  ملمشزل ؟ 

 ش ا ا ملموضوه س ض لض  قهإ  وضبحا ع ى ذل يمل ومب،   

نيااش شل نااس جمبااع هاااه مل ااومهه لض مااهي ملمشاازلصبس سااه مسشاابا هاا  نخش ااف نؤلفا اا         
 وامج م  فاي ن صا نيائ  عس مأور س، س ض لض  اار ملمصاسي ملشا  لواا ن صااي  هاام ناا      

عااس  ااؤمل ا ملاارئبا  لساار راا  ملمومهقااوض  ملمخااالفوض لصااهي ملمشاازلصبسي  ع باا   اااوض مإجارااج    
نوجباااج، ى ن لض ملااااالإ  قاااع هااا  ملياااؤمل ملقائااا : هااا   عاااه هاااام م نااار نقباااو  ناااس مل ا باااج       

 م والسبج   ماس  بر ره لإ  ؟

 هل يعترب االنتحال أمرا الأخالقيا؟ -2

لبا ه اك نس     ملبوإ نس ملمشخصصبس ه  لوالسباا ملبحد ملع م  ل   شرسس ها   

لنرم  لوالسباا، را   عشباره جر ماج ل   ارسج ع مباج،  ه ااك ىجمااه          ل ب م نشحال  معشبايه
ع ى ذل ي ها نشحال ملباوإ  عشبار   اا ام ع اى  قاوث مأوار س،  نصااسي  ل صاوسها،  هاو          
ااااب     بااف ل حقااائء،  لااو ثباا  ع ااى لااخ  لناا  ساااإ رم اا  هااام ملعماا  ملقباابح هيااون     

إ ر  هضبحج لوالسبجي  ىض سابح  ارسج    اوض نط ورا  ح  طائ ج منشصاك ملقانوضا رومف نا سا
 نياابشصا نااس سباا  مليااايث ىلااى نفياا ا نااس ملقاابح  مل صااوس م سربااج  ملف بااج  ملع مبااج ل واار س،

 مل  اعج رحباد  اعى ملابعف ىلاى ملشخفباف ناس  سعصاا ملقا ا  را اشخهمإ  عببار لسا   اه ،             

مي ناس ملشعببار راليارسج،     لال  ن ه م  شاذ ذاا     قول:  ىض ملشعببر را نشحال ىنما هو ل فر
هااإض ا مااج ملياارسج لااه ه  ملقيااو ،     ش ا ااب نااع ملماانااج ملع مبااج  مل بااوغ ملاااآل  شمشااع راا   
مااهي ملمشاازلصبسا  ض ملياارسج  ع اا  مل صااب  م  ااشبالع ع ااى لنااومل مأواار س، هاا   اابس لض        

 ي35م نشحال  ع    ب   لهااي مأور س، ل  نيبشصا ىلى غبرها 

                                                 
34

 ي452ا  451س  ان ، نبا   هب يون )  ي ج ملمقا ا ، ص غالإ  يبس ىررمهبم   - 

35
 ي21 لو،  بر  اي خ  نقه نال مهيم، ص گمنظر: ع   يضا ذاا    سرم - 
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لشالعااب مل فظاا   م ااشبهمل ا مااج راازورى    حاا  ملم ااا جا  ض     نااع ذلاا  هااإض هااام م  
م نشحااال هااو ملوجاا  مأواار ل ياارسج،  لااال  سااال ملشصااانوآل هاا   عر ااف م نشحااال:  سيااا نااس     

ي امااا  يس ملشعبباار رالياارسج هاا   عر ااف م نشحااال  شااى هاا  ملمعاااجا  36ملياارسج،  هااو مل يااخ 
 ي37ع ى م نشحال سه  ا  فيبرها راليرسج  رمplagiarismملفاي بج  مإن  ب  جا هإض ا مج )

 ع ااهنا  ااشا ملبااوإ ملبحااد ر اازض م نشحااال هاا  نخش ااف ملمصاااسي،  قاارض سباا  ااا  لاا ع  

 راليرسج، ثا  شا ملشعرا ىلى لرعاسه م والسبج،  ملبحد ه  ل باب عهإ لوالسبش ي

ث  سه لمااب ناس ساال: ىض م نشحاال ل اول ناس مليارسجا ىذ ها  مليارسج لاو   ااال ملميار             
عس نال ، سو  ه  ن اباج ملياايث، ها   ابس    مااس  صاوي ذلا  ها  م نشحاالا هحشاى لاو            
  اال مل خ  عس لهاايه  يض  ريرسشصا،  بقى معشباي م نشحال  رسج ع مبجي  ه  ملحقبقج 
   ماااس لصااا ب م هااااي لض  شصااف رصااام ملااارإ ملحااا م ا  ناا  رااال   يااصا هاا  وااهمه    

  ي38  اوض لر اا ه   ر  ل م  شبال ملم شمع  مله مئر ملع مبج،

 ع ب   اوض م نشحال هو مليرسج، ر  هو ناس مل ا باج م والسباج ل اول ن صااي   باد لنا         
 سه رح   هام م نر ه  نوضع بور رشفصب  لابر، لاشف  ه ا رصام ملمقهميي

 أدلة أنصار صدر املتأهلني يف تربير هذه الظاهرة -3

مأواار س س ض ذااار نصاااسيها نااس ملوضااوح رحبااد    ىض نقاا  مااهي ملمشاازلصبس لا ماااا   

لاابا ه اااك نااس   ااارهي غا ااج نااا ه الاا  س مااا ن ااه ه اااك نااس  قاار  ر ياابج م نشحااال ىلااى مااهي   
ملمشزلصبس ه  نؤلفا ا  ر اا  اانا ي  ع اهنا نطاالع نؤلفااا ملماهمهعبس عاس ماهي ملمشازلصبس           

                                                 
36

 ي274، ص 1منظر: نحمه ع    صانوآل، نو وعج ا ان ممطال اا ملف وض  ملع وإ،    - 
37

 - (plagiarism    :ن باار ملبع بااا ، ملمااويس     : م نشحااال:  اارسج بيمع نؤلااف بواار ل  ا ما اا ي منظاار
 ملحه د )نع ا ىن  ب آل عرر  ي

38
  - Janice Moulton and George Robinson; plagiarism In: Encyclopedia of 

Ethics, edited by Lawrence C, Becker and Charlotte B. Becker, London, 

Routledge. 2001, V. 3, p. 1317. 
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 باج ع اى ملم  لاج    ن هها  خش قوض م عاامي رمخش اف م لااالا رحباد    ااوض ها  ذلا  ن        
ملع مباااج  مل خصااابج م والسباااج لصاااهي ملمشااازلصبس، ل  لنصاااا  ياااعوض ر حاااو ناااس م نحااااع ىلاااى    
ملشخفبااف نااس سبحصاااي  نااع ذلاا  لاابا ه اااك اااااا هاا   ااه س ع ماا  اااااا نااس ساااإ ر صااه ناا ظا            
 ن ي ا نس لج   بر ار هاام ملا صل ملااآل منشص ا  ماهي ملمشازلصبس ها  نؤلفا ا ،  ىنماا  بااسي            

اي مهي ملمشزلصبس  ملمهمهعبس ع ا  ىلاى ن ار س ملش و ا  ىلاى هااه ملظااهر   ملمار ي         لغ ب لنص

رصااا ناار ي ملااارمإ، ناشفاابس رم اارس  صمااب   م ااشطرمس عااارري هع ااى  اابب  ملم ااال ن ااه ملياابه    
جالل مله س مألشبان    بر ىلى هاه ملظااهر  ها  ملا بار ناس ملماوميس ىلاايما عاارر ،  ساال         

ض ل ل نااس يمإ  خطئااج مااهي ملمشاازلصبس،  لض  قااهح راأوونااه نااال  هاا   م ااه نااس ىلااايم  :  ى
ماهيم ساه ا نبالارم، هاو مأغاا ملمبارام لراو ملحياس ج اوه،  باد اااض  بارا ها    قاج سي اا                
نصاسي لسومل مأوونه نال مهيمي  ه  عصرنا ساإ مأغا ضباع مله س سي آل  مث اض بورمض ناس  

عها نعرهااج ملف يافج اااااا  ااعوم ىلاى رباااض نومضااع   هضاالع ملمعاماار س ااااا نااس ملااا س   لصاس مسعااا   

مليرساا ملع مبج لصهي ملمشزلصبس، ر ا    ا  عس مل ص   عاهإ م نصااني  ساه سوا  مأغاا      
نبرام لرو ملحيس ج وه ه  ملطببعباا اااا  ه  طببعباا مل فاع رالشحه ه اااا  ع وإ ملر اضاباا  

نس  بعبس ل  ثماانبس  ا ج،  اااض ها       ملش  اان   ائه  ه  ملمهمي  ملقه مج سب  نا  قرب
مإلصباا ع ى ن صل  طر قج مل ابخ ملارئبا مراس  اب ا،  اااض  قاري ا مااا مراس  اب ا ر اا            
 طح ، ربه لن  لا  اس نشخصصا ه  ه يفج نال مهيم،  اااض لاه ه م ي  اال هبماا  شع اء      

 ي39رالعرهانباا، ملش   م   لسم  يئبيج ه  هصا عبايما مهي ملمشزلصبس 

 عرا سي نصهآل  ائرآل   سآل، ه   صمب   ع اى اشارا  ىلاى ملميازلج ع اى مل اا          سه
مأ اا :   بااه  لض مأغااا ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه اااااا  هااو نااس  اماااع عصااره اااااا  بااد ااااض       
نمشبطا رم  لج ملحابا ملمؤ ا مأغا ع   نهي  ه  ملبحد، هقه اار  ىرهمعا  ها  ملششباع     

مال مهيم،  هو نحفوي ه  ناشباج ن  اا مل اويىي  ساه      شى للف اشارا رع ومض  رساا مل
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ل اابرماآل، مل ااومهه ملرروربااج هاا  ملم اااهل ملياا وابج، نقهنااج      نحمااه رااس ىراارمهبا مااهي ملااه س م     - 
 ي68ا  67ملمصحح، ص 
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 ي40م شخر  هب  ملموميس ملش  لواها مهي ملمشزلصبس نس مأور س 

 سال غالإ  يبس يضا ن اس ه   مف مأغا ضاباع سي آل ااااا ملااآل اااض م لاه  ضاو ا       
ساه لسى  ه  نيبج م نشحال ىلى مهي ملمشزلصبس اااا نا    :  ىض عصببش    طرها  ها  هاام م نار     

ىلى هش   رناج نارماج  عبقارآل ن ا  ماهي  امااع ملعاالا ل   هاو ماهي ملمشازلصبس،  راال             
لثب  لن  لبا نصهمسا لمقولج:  ملحابا ناس ل قاس سولا   هع ا  ،  ىض ملحاماج له ا  لاا  ااس         

 وى منطباعاا  نقوش لصوي ذه بج ع ى نيشوى ملمصاط حاا  م اشعما  صا ملصاحبحج      
ىلاااى يب  هاااام ملفااااس،  هاااو ماااهي ملمشااازلصبس  ااارسج بيمع مأواااار س        لا ااار،  ى ن لماااا نياااب   

 عبايم صا ]ييي[    ]ييي[   بم  ملص اوإ  ملطعاس رصاام مل اا  ع اى هب ياون عاالم    اابا         
ىلص   عاين ممهمن   عالا نشعال ن   مهي ملمشازلصبس، لم ارس نق ا  رعاف ملعباايما عاس       

 ى  ارباا هام ملعالا رااهلل،  ملعااين    ملحاماع مأور س،   ش اه  ملاا ملصائ  نس  ي اا
 مليااال  ىلااى مهللي  راإضاااهج ىلااى ذلاا  هااإض ضااباع ملااه س سي آل لااا   شفاا  ىلااى لض ملحااابا       

 ملفب يااون ىنمااا  شعاااطى نااع ملم طااء  ملمعقااول، س ض ملع ااوإ مل ق بااج ملشاا   شعاابس هبصااا ذااار       
ج ها  ناوميس ملطعااس   لماحاب ملعباايما ناس ملحامااع  ملع مااع، را  سااه  ااوض نقشضاى ملبالغا         

 ملاااإ عااهإ ذااار م ااا مااا ب ملاشاااب ل  ملعباااي ،  لااال   اشفاا  ملحاماااع هاا  ن اا  هااام     
ملحااا ا ع ااه نقاا  ملعبااايما را مااج )سباا   س ض ذااار م ااا ملقائاا ي  نااع غااف ملطاارن عمااا     
 قااهإ هااإض ملحااابا ىنمااا  شعاااطى نااع ملقااول س ض لض  اااوض لاا  لاازض رالقائاا ،  هااو ل اا وب           

ي ىض هام مل وه نس ملاالإ ا بارم  41ملحامج  شى ه  عصرنا ملرمهس ل ضا   شص   اباي ع ماع
نا ن هه ربس ملمهمهعبس عاس ماهي ملمشازلصبس، ى ن لن اا س ماا ن اه  اعبا جااسم  ن ظماا  نياشه            
ه  هام ملم الي  ناس واالل سارمع  نؤلفااا ملماهمهعبس عاس ماهي ملمشازلصبس،  مااس  بو اب           

 هام ملم ال ع ى مل حو مأ  : لنومه ملشبر رما ملش   يوسونصا ه 
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 ي32نصهآل  ائرآل   سآل، اا ش هاى عق  نظرى، ص  - 
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 ي217ا  216مليب  ميآل:  با    بثايه  ه يفش  ، ملمقهنج، ص 
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  يقبع نس  هع  م نشحال  م صان  رال ص ي -3/  1

 ملشخفبف نس سبح م نشحالي -3/  2

 معشباي م نشحال لنرم لائعا ه  ملعصوي ملماضبجي -3/  3

 سعوى  عهس م  البب ه  رحد مإيجاه  مإ الجي -3/  4

  اهل ملمرربجيمعشباي نيزلج م نشحال نس م  البب  ملم -3/  5

 يهع لعاي:  ملحابا  شعاطى نع ملقول س ض ملقائ  ي -3/  6

سه    اوض هام ملشقيبا  ملشبو ب سسبقا    جانعا،  لا   نفبه ل مضا  رالبحاد ساهناي    
  هبما      ماس ملبحد ه   ح ب  هاه ملمحا  ا ملههاعبج،  ذل  ضمس ملمحا ي مأ بج:

 واتهامه باجلهلتسقيط من يدعي االنتحال  -3/  1

ىض م   وب ملمالب رال يبج ىلى لن ال مألشبان   ملحائرآل ملب سآل ها  نومجصاج ن اا ج    
م نشحااال هااو ملص ااوإ ع ااى ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه  ملياابه ضااباع سي آلي  بااد  شصمانصمااا      
رال صااا    اااوع مل باااج، نشخاااامض هااااه ملاااشصا ذي عاااج إ اااقاطصما عاااس م عشباااايي همااا ال  اااهع    

لض ملمبارام لراو ملحياس ج اوه  اااض عااج م عاس هصاا نعضاالا ملمبا اد ملعرهانباج             مألشبان 
،  ع ااى ملاارغا نااس  42 ملحامااج ملا سبااج  ملحامااج ملمشعالبااج  هقااا لماا صل مااهي ملمشاازلصبس      

 ي43مل صوس ملش  ااض  بالصا، ى  لن  ااض عاج م عس هصا م  فاي  ملاشب ملعرهانبج

 سه  عى مألاشبان  ناس واالل عاه  مافحاا ىلاى ىصصااي ملحاابا ملمبارام لراو ملحياس            
ج ااوه لخصااا نعشوهااا   سااهي  له اا  ع ااى هصااا  م ااشبعاب ا ماااا مااهي ملمشاازلصبس،  لااال    
ااض   ابر ىلاى نيازلج منشحالا ،  نماا اشبا  ها  ذلا :  لقاه اااض ج اوه راه  ناس  ا  ن ااا                 

اينج ربس مل يخ،  ااض اااا طبقا لر م اج ل اا ا  ا ملابااي    ملاشب ملف يفبج،   ش  ملوس  ه  ملمق
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 ي8ى، بثاي، ه يف  ، ي ائ  ه يف ، ص گمنظر: )نحمه رس ىررمهبا مهي مله س مل برماآل، انه - 
43

 ي9منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
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، ل   ملمعار ن لض  44اااا غالبا نا  ضبع  سا  ملاهي  رازنوي جهلباج ع اى غارمي ىض س ا   س ا           
ملرم   مأغا ملمبرام  يبس ملارنان اه  ]ييي[ ااض  قول: ىض مأغاا ملمبارام لراو ملحياس اااض      

 ي45هش  ملم بج عاج م عس  صوي ملحراج مل وهر ج  شى  م

 ساااه ذهاااب ملحاااائرآل ملبااا سآل ىلاااى معشبااااي هاااام ملمااا صل   اااوع صاااس رمؤلفااااا ماااهي          
ملمشزلصبس ،  راسي ىلى ملشص ا ع اى مل اساه س، نشصماا ى ااها رياوع م سب،  مسعاى لض ملمبارام        

ي اما ذهاب يضاا ن ااس    46لرو ملحيس ج وه سه للف اشاب  رساا مهي ملمشزلصبس ريوع نبج
برام لرو ملحيس ج وه  ابما،  سال رزن  لا  حص  ناس ملحاماج ى ن ع اى    ىلى عهإ معشباي ملم
 ي47موي  نقوش هقع

 ىض هام مل مع نس مإجاراا   طوآل ع ى ثالثج ىلاا ا يئبيج،  ه  ااأ  :

 عهإ نطارقشصا ل ومسعي -1

 عهإ مني انصا نع م والثي -2

 ور   عس نح  ملبحدي -3

جارج هو لنصا     ي ا نع ملوسائع ملع مبج لحباا   ىض مإلاال م  ل ملاآل  ومج  هاه مإ
ملمبرام  لرو ملحيس ج وه،  بد  قوإ ع ى ملظس غبر ملمهي  ا  ذلا  لعاهإ ىثبااا  جاوس     
اشاااب را ااا ) اارساا مااهي ملمشاازلصبس  راابس ملمصاااسي ملمشااوهر  راابس ل ااه  ا،    نع ااا نااا هااو   

مهه ع اى ملمقاهي  ملع مباج ملشا  اااض      نيش ه هام م سعاعي م نار مل اان  ه ااك ملا بار ناس مل او      
 شمشااع رصااا ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه،  نااس رب صااا  الاابش  ع ااى م  اافاي، ملشاا   عاااا ناانشاا   
ملع مبج  سهي   ع ى  هي  ا  امج مهي ملمشزلصبسي  سه ساال يضاا امس :  ىض هومن ا  ع اى     
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 ي8منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
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 ي11منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
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 ي32نصهآل ملحائرآل ملب سآل، اا ش هامى عق  نظرى، ص  - 
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 ي48م  فاي   ب  لن  سه سي   م  فاي نرميم   ارميم 

هإض هام مل وه نس ملفصا ملقائ  رزض ملمبارام لراو ملحياس ج اوه اااض رصاهس        ه  م  ا  
نعايضااج مااهي ملمشاازلصبس واااطئ جااهمي هقااه سااال ملياابه يضااا ن اااس اااااا  هااو ملاااآل  ااولى لناار       
 صااحبح نؤلفاااا ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه،  نااس ملطببعاا  لض  اااوض سااه سرلهااا رهسااج:  رعااه    

ملحيس ج وه ع ى م  فايا نهيك لن  اااض  ر اه ناس     سيم ج ملصومن  ملش  اشبصا ملمبرام لرو

ي اماا  49واللصا  وضبح نرمس ملمص ف،  رباض نا اااض  رنا  ىلبا  ماهي ملمشازلصبس س ض نقاهه      
لض سرمع  هااه ملصاومن    با  لض م صانا  رعاهإ هصاا م  افاي   اماج ماهي ملمشازلصبس رعباه             

رام لرااو ملحيااس ج ااوه نااا ي امااا سااال يضااا ن اااس: لاابا ه اااك هبمااا اشباا  ملمباا 50عااس ملصااومب
  وح ن   عهمعه لصهي ملمشزلصبس،  ىض هام م سعااع ناس نصااس ء ملم اصويما ملشا    لما        

 ي51لصاي   ه  ملحه م سنى    ماس ن اهه  نا  ؤلر ع ى ذل  ه  نؤلفاا  النباه 

 ع ى ملرغا نس  صوي م  شاذ يضا امسه ه  ل ل م نر لض هومن  ملمبارام لراو ملحياس    
ع ى م  فاي ذما طارع نقهآل، ى  لن  لسيك ه  نصا ج ملبحد لنصا ه  ملمالب هاومن   ج وه 

 وضبحبج  لر ا لاالإ مهي ملمشالصبس،  لنصا اان  اااا والها لشوسع  ااااا والبج ناس مل قاه، را     
ي  ع با  هاإض ل ل ىلااال    52 ملشم   ع ى ملا بر ناس مإجاالل  مل  ااع ع اى ماهي ملمشازلصبس      

مل ااوه نااس مإجاراااا هااو لنصااا ن اارس اااالإ    يااش ه ىلااى سلباا ،  ن انااب        شوجاا  ع ااى هااام 
ل شحقبااء  ملومسااعي امااا لض هااومن  ملمباارام لرااو ملحيااس ج ااوه ع ااى ملفصااوص ملمشااوهر  راابس    

 ل ه  ا،   هي  ي  ل عرهاض   ع  ا ن ا  ه  م صان  رعهإ ملشض ع ه   ق  ملعرهاضي

راااا، هاابامس هاا  ور جاا  عااس ملقومعااه  لنااا مإلاااال مل ااان  ع ااى هااام ملاا مع نااس مإجا 
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 ي92منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
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م والسبج ه  هصا   فيبر بيمع مأور سي هحشى لو   م ا جه  لض ملمبرام لرو ملحيس ج اوه  
اااض نخالفاا لصااهي ملمشازلصبس، ه ماااذم نحما  ذلاا  ع اى ملمار ي   ااوع ملظاس  نااا ىلاى ذلاا ،         

؟! هقه  ا ه ا   ا ا  معشباي نا ساإ ر  نس ضبء م هء ملع م ،  معشبايه لخصا هاسهم ل حامج
 لم   م  عم  ملمؤنس ع ى ملصحج، ملاآل  عه نس ني ماا هصا بيمع مأور سي  

ىض ملمبارام لراو ملحيااس ج اوه هاو نااس ملحامااع م ساارمض  ر ااع عصاره، سااه  ااوض نشفوسااا         

ع بصا س بال ل  لض  اونوم نشفوسبس ع ب  س بال، ى  لض ن ارس منحباااه لحاماج مراس  اب ا  نقاهه       
لمشااازلصبس  ل بااااه نهي اااش  ناااس ملمعامااار س لااا     صااا ح سلااابال ع اااى ملاااشص ا ع بااا     لصاااهي م

 معشبااايه هاسااهم ل صاافاا م والسبااجي  ع ااى  ااه  عبباار يضااا امسه هااإض مألااشبان  ىنمااا  عاارا   
ل مباارام لرااو ملحيااس ج ااوه رااالص وإ نااس ن ط ااء  ع قاا  ر ااخ  مااهي ملمشاازلصبس:   لأل ااف      

ي  رالم ا ابج هاإض ملمبارام لراو ملحياس      53ى نقاه مل خصابج   مل ه ه هقه منشق  نس نقه مأيمع ىل
ج وه ااض ناس مل ا باج م والسباج لخصاا سن اا   شمشاع ااااا ع اى ناا جااع ها  اشارااا لماحاب              

 ي54مليبر اااا رع   نفا،  رياطج ه  ملعب ،  عفج ملطباه

 مإلاال مل الد ع ى هام مل وه نس مإجاراا هو لنا  لاو  ا م ا رصاحج جمباع ناا ماهي        
عس لن ال مألشبان   ملحائرآل ملب سآل، ى  لض ملاالإ ه ا لبا ه  جارح ل   عاه   لخصابج    
ج وه،  ىنما ملاالإ  ه ي ه  نوضع بوري هقاه  صا  لا ع م ام   م نشحاال ،   شعابس مأض       
ع ى هؤ ع ملمفار س لض  فير م ل ا هاه ملظاهر ،    ه م لصا  خر  ا نعقاو ي هاالبوإ نحاس    

ا  شماس ملمبرام لرو ملحيس ج وه نس ىثبا صا، ل  با  لض ناا سالا  ن ارس م صااإ        نومج   صمج ل
  ل ا  ل  نس ملصحجا هإض  قبقج م نشحال نيزلج  قر رصاا  شاى مألاشبان   ملحاائرآل نفيا       

 ل ضاي  

 

                                                 
53

 ي15ا  14منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
54

نااس راااب ملم ااال، منظاار: نر ضااى نهي اا  جصااايسه ،  اااي خ هال اافج م ااالإا  يااس يضااا امسه،       - 
 ي277، ص 18م الن ،   گ ن موع  بثاي  ابا ج وه، نقهنج ملمصححا  منظر: سمئر  ملمعاين ر ي
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 لال  رمف مل ظار عاس لخصابج ملمبارام لراو ملحياس ج اوه،   اب ملبحاد ها  نومضاع            
زلصبس،  م رشعاااس عااس مإلاااي  راليااوع ل خصاابج ملمباارام لرااو  م نشحااال نااس نؤلفاااا مااهي ملمشاا

 ملحيس ج وه  غبرهي

 التخفيف من قبح االنتحال -3/  2

 ل بانا  شا م عشرمن ضم با رحصول م نشحال،  لاس نع معشبايه لنرم هب ا  ماس غف 
  قاال  ملطرن ع  ي   شا ذل  ع ى نحو س،  بد  قال ل بانا ىض نوميس م نشحال س ب ج جهم، 

ل بانااا ىض ملمااوميس ملشاا   صاا  هبصااا م نشحااال هاا  هاا  ملحقبقااج نااس ملميااائ  ملصان اابج  ملشاا   
 ر بع رالمع وناا ملعانجي لنا ملصوي  م  لى ه  اههها ه  مل   مأ ا  روضاوح:  ىض اشاراج    
ملبيم ج ه  رهم ج ملاشاب ل  ه  رهم اج اا  هصا  جه اه، ل   ضامبس ملااالإ ب اج ل  ربشاا ناس          

ل  مل  ر مل مب ،    اوض ذل  نس م نشحال ل  مليارسج ها  لا ع لراهم،  ىنماا  عاه ناس        مل عر 

ملمحي اا ملبالغبجي هإذم لا  اس هام مل وه نس م سشبا  نزلوها ه  م سب ملمرر ،    اوض 
ذل  سلبال ع ى معشبايه هو ملمعباي ه  ل البب ا ملاشاربج، ل   فرا ع ب اا ضار ي  مل يال ع اى     

 ي55ن وملصا 

لنا ملصوي  مل انبج هب  ز ىلبصا م  شاذ مألشبان  نس والل ملفقر  مأ بج:  لقه عمه ماهي  
ملمشزلصبس ه  هام ملاشااب ]م  افاي[ ىلاى لواا ملا بار ناس ملمطالاب عاس ملقاوإ س ض مإلااي            
ىلاى نصاااسي لوااهاي ربااه لض هاااه ملمطالاب ملشاا  لوااها هاا  نااس م ناوي ملبياابطج  مليااطحبج      

    هو  ه  ضمس ملمياائ  ملخاماج رزعمالا  ملبح باجي ها   ابس  اماس لهمباج           ملمشهم لج،
 ي56مهي ملمشزلصبس ه  لرحاث  مإرهمعبج ملخامج ر  

اما ل ز ملرم   ملحاائرآل ملبا سآل ىلاى هاام ملشبر ار  باد ساال:  ىض مليارسج ىنماا  صاهث           
ملخامااجا ع اهنا  عمااه لاخ  ىلااى نقاا  هاار ل  نااال ل مباار ناس  ااراه  ضاام  ىلاى نمش اا اا       

                                                 
55

 ي33نصهآل  ائرآل   سآل، اا ش هاى عق  نظرى، ص  - 
56

 ي59ا  58رس ىررمهبا مهي مله س مل برماآل، ي ائ  ه يفى، ص  نحمه - 
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عمااهم  نااس س ض لاارمع ل    اار فاا لاارعبج ل  سانونبااجي لنااا م هااااي ملعانااج هصاا  نااس سبباا            
 ي57ملممش ااا  مل وميه ملعانج ملش     خ  لخصا رعب  ،  ىنما ه  نبا ج ل  مبع 

 بااه  لض هااام مل ااومب عااال   ع ااى اوناا  غباار لوالساا  اااااا لاوناا   قااهإ مااوي  واطئااج         
س،   ميخ مسعاعها اااا    ح  ملم ا جي هإض لماحاب ملاهعوى    نضحاج عس منشقاس مأور 

    شقه ض مهي ملمشزلصبس ع ى ن رس ملبيم ج ل  م ش صاسه رآ ج ل  رب  ناس مل اعر ل  ربشابس    

س ض ذااار ملمصااهي! امااا لض ملاااالإ    شع ااء ر قاا  جم ااج ل  جم شاابس  شااى  ماااس ملشماضاا   
ى هص بس،  ل بانا   ق  رح ا اببرم نس اشااب  ع  ي  ىنما ملاالإ  شع ء ر ق  هص  اان    ش

ر ا  اان ي اما لض هاه م رحاث ملشا  لثاايا مإلااال لبيا  ناس سببا  ملمعااين ملعاناج         
ل  ع ى  ه  عببر ملحائرآل نس مل وميه ملعانج ا   ماس مإجارج ع صا رصام مل ا ، را  ها    

 ع اى  اه  عببار     نس ملميائ  ملش   مخض  عس  فابر لخ  رعه  فابر   محب  سسبءي
مأغااا ضااباع سي آل:  ىض مااهي ملمشاازلصبس هاا  ملا باار نااس ملمومضااع   يااب ىلااى نفياا  نطالااب         

 ي58مأور س  مإجارج ع صا 

ىض مل ق  ملشفصب    ملوم اع ل صاوس مأوار س  واماج ع اهنا  ااوض م نار ناس ملبحاوث          
 ار آل  معاز امسه    ملخامج رعالا  خش ف عس مل ق  غبر ملمي ه أ ج ل  ي م ج موشالهاا اببارمي  

ملخرم ااان  سااائال: هاا  مجشماااه ضاام   نااع مل ااصبه ملمطصاارآل  مل ااصبه ملبص ااش ، لثاااي ملياابه       
نحمه هر ه مل صا نهآل اااا  هو نس ملفضالع اااا نيزلج منشحال ماهي ملمشازلصبس،  ساال: ىض ماهي     
ى ملمشزلصبس سه لواا رعاف م هاااي ناس اشااب ملمبا اد ملم ارسبج ل فخار ملارماآل  نيابصا ىلا           

نفي  ه  م  فاي س ض ذاار نصاهيها، را  ىنا  نياب ىلاى نفيا   شاى   ا  ملماوميس ملشا  ساال             
هبصاا ملفخاار ملارماآل:  هااام نماا لااا  ياابق   ىلبا  ل ااه ي هشع اب ملاابعف  لناار ملاابعف مأواار       
ىنااض ذل ،  شاى جا ع رااال ملاشااربس، هزواا  م اه  قارل ها  ملمبا اد ملم ارسبج،   شارعا             
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 ي34نصهآل  ائرآل   سآل، اا ش هاى عق  نظرى، ص  - 
58

 ي160، ص 2ضباع مله س ملهيآل، ا   ملحامج،    - 
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برآل ىلااى گي  سااه ذهااب م  ااشاذ جصااان 59انااا نشطااارقبس  ماااإ م نطباااث مأواار هاا  م  اافاي، ها 
ملقااول راازض مل اا ع م اباار نااس اشاااب  اياار لماا اإ مل اه بااج  ناازووذ نااس نؤلفاااا ملع ماااع           
مليارقبس  وامج ى باع ع وإ ملاه س  را   اناه ملم ملا ي  ع با     مااس لاجاراج ملمشقهناج         

ذلاا  هإناا    نوضااع هاا  صاااهر  م نشحااال    لض  اااوض ن ه ااج هاا  سهااع مإلاااالي نضاااها ىلااى    
 ي  60ل عمه  ملشعمه، ر   اف  ه ا  سوه هام م نر لبشحقء م نشحال

 ثانباااا: ه ااااك سااارمع   قاااول ىض ماااهي ملمشااازلصبس اااااض ع اااى ناااا  باااه   شعماااه عاااهإ ذاااار   
برآل ااااا   ابر ر اا  عااإ ها  اشااب ايار لما اإ         گنصاسيهي هإن  اااا طبقاا لماا سالا  مليابه جصاان     

 بج ىلى لض هام ملاشاب نزووذ نس اشب ملعرهااع،  باد ساال:  هصااه جم اج ناس ن اانع        مل اه
عالناا ملمحببس هلل ) عالى  نق شصا   خبصاا ناس اشاب ملعرهااعا لبااوض س اشويم لماس ليمس لض        

ي  نااع ذلاا ، هااإض نصااحح هاااه ملر ااالج سااال ىناا   جااه هاا  لماا      61 شعاارن  ااال ل باااع مهلل  
ملعرهااع  ىضااهج رخاع ملمؤلاف  قاول )وصوماا م  بااع ،        ملمخطوطج رعه عبااي  )ناس اشاب    

 ي62 لاس  به  لض ملمؤلف نفي  سه لطب ع بصا

 اعتبار االنتحال أمرا مألوفا يف األزمنة املاضية -3/  3

ىض نااس راابس لا اار مإجاراااا لاابوعا هاا  ملاارس ع ااى مل اسااه س، سعااوى لض هااام م ناار ااااض    
 ااار م نصااسي نع وناا صا، هب ق اوض ا مااا       لائعا ربس ملع ماع  باد اااض ناس سلرصاا لض      

هاام ملعااالا ل  ذمك س ض ملشطارث ىلااى م ام  ل  ع ااومض ملاشااب ملاااآل م شاوى ملمع ونااجي  هاا       

ذل   قول مألشبان :  والها لشصوي لمحاب ملعقول ملضبقج، هإض ماهي ملمشازلصبس لاا  ااس     
 ،  ىض نااا  اارى نااس ع ااى م ااشعهمس ل ياابج لآل نع ونااج ل واار س ىلااى نفياا  نصمااا ااناا  ماامبر  

                                                 
59

ى ع مى  منقالرى م شاس لصبه نر ضى نطصارى،    گنحمه  معز امسه ورم ان ،  برى سي انه - 
 ي327، ص 1

60
 ه يچو ساسی را چرمغ ب وضبح ه  هام مل زض، منظر:  به  يس م الن ، )لم  ه نس ملش - 

61
 ي123مهي مله س نحمه رس ىررمهبا مل برماآل، اير لم اإ مل اه بج، ص  - 

62
 ي35ملمصهي لعاله، نقهنج ملمصحح: ص  - 



 301                                                                                                           ملمشزلصبس  نعض ج مإنشحالمهي 

 جااوس مل صااوص ملطو  ااج هاا  نؤلفا اا ، هباارسا ل  : رزنااا  هاا  رعااف نؤلفا اا  سااه للاااي ىلاااى            
نصاسيه،  ثانبا: سه ااض نس س هض ع ماع مليا ف لض     ق اوم نصااسي نق صاا س ض موشصااص      

 ي63لال  رصهي ملمشزلصبس 

نبا اد ملحرااج   اما لن  يغا ىذعان  رزض  مهي ملمشزلصبس سه لواا رعاف ملعباايما ها      
عس ملفخر ملرماآل ، ى  لن  ع ء ع ى ذل  سائال: ىض نا نق ا  ماهي ملمشازلصبس اااض ناس م ناوي       

ملمشهم لج ربس لها  ملع اا،  ي  اااض هاام م نار ناس س اهض ملقاهناع  ملمشازور س،  ىض اا  ناس            
ااااض  حضاار   قااج نااال مااهيم  ااااض نااس لمااحاب ملفضااب ج ل  نااس ملمششبعاابس لصاااه م هااااي     

 ي64لنصا ن قولج عس ملمبا د ملم رسبج ل فخر ملرماآل   هيك

امااا ذهااب يضااا امس  ىلااى ملقااول راازض نقاا  مااهي ملمشاازلصبس عااس مأواار س س ض ذااار            
نصاااسي نق اا      ااا  نقصااا ل  ن  بااج ع ااى مااهي ملمشاازلصبسا  ض  مإ الااج ىلااى ملمرمجااع لااا    

 ي 65 اس نزلوهج ربس ملع ماع 

ه ع با  مل اصبه نر ضاى ملمطصارآل ها  سهاعا  عاس         سال  معز امسه ىض هام ناا اااض  ؤاا   
مهي ملمشزلصبس، ىذ ااض  قول:  ااض نشعايها ربس ملع ماع لنصا ىذم  جاه م عبااي  لعاالا بوار،     

 ي66 اان  ن ا بج لبباض لهاايها ملع مبج، مسشبيوها س ض ذار ما بصا 

لض ملشق باه  ىض هاه مإجارج  شا مباغشصا ر ا   ازض م نشحال نس م نوي ملميشحهثج،  
ملاآل ااض لائعا ربس ع ماع مليا ف هاو نقا  م ساومل عاس مأوار س س ض ذاار ل امائصاي هاإض          
ااض ملمرمس نس هاه مإجارج هو  جوس ملا بر ناس ع مااع مليا ف ملاا س لاا  اوناوم  ااار ض        
نصاسي لسوملصا، هصو ماحبح،  لااس هاام م نار    باري م نشحاال لراهمي  ىذم اااض ملمارمس ناس           

م نشحال ااض نس م نوي ملمقبولج ه  م ان ج ملمشقهناج، هصاو مسعااع نخاالف ل ومساعي       ذل  لض
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 ي11نحمه رس ىررمهبا مهي مله س مل برماآل، ي ائ  ه يفى، ص  - 
64

 ي20منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
65

 ي61منظر: ملمبرام لرو ملحيس ملطباطبائ ، ن موع  بثاي  ابا ج وه، ص  - 
66

 منظر: نحمه  معز امسه ملخرم ان ، نصهي  ارءي - 
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هاإض م نشحاال رمع ااى نيابج ملعااالا لعماال  لهااااي مأوار س ىلااى نفيا ، لااا  ااس  ونااا ناا لناارم         
نقبو  ه  ملعرن  لوالسباا ملبحد ملع م  ربس ع ماع ملي ف لراهم،  ساه اااض ملع مااع عبار      

   اوض نس  رسج لهاايها  نؤلفا صا، م نر ملاآل  ؤاه سابح هاام م نار     ملشاي خ  شانر ض
  عهإ مومربش  ه  ملعرن، ملاآل ااض      مل  يوس مل قاهج مإ النبجي

 هبما     ناشف  ر ق  االإ عهس نس اباي ملع ماع ه  نخش ف ملفشرما ملشاي خبجي هصام 

رح راازض اشاراا  سااه  عاارا لرااو ملحيااس ملص ااو رآل هاا  نقهنااج اشاااب ا ااف ملمح ااوب  صاا 
ل ياارسج ناار بس،  لااال  ااااض  صاار ع ااى  ااه  س م اام  ع ااى نؤلفا اا  ل حب ولااج س ض  ااارمي          

 ي67م نر

 سه عه  ملم مل  اااا  هاو ناس ع مااع ملقارض ملخاانا ل ص ار  ااااا ها  اشااب ذإ ملمار ي ناس            
اشاااااب ى باااااع ع ااااوإ ملااااه سا م نشحااااال نصااااهمسا ل خااااهمه  ملماااار ي ملاااااآل  صاااابب ملع ماااااع  

ملمؤلفبس،  سال:   لع    حا  ناس ملااالإ ملم  اف ناا    اه ناس    بفا  هبعا  ه ىلاى سائ ا ،            
 نااا  يشحياا   ه ع اا     عاا  ه ىلباا  لاابظس لناا  نااس االناا ، هب ق اا  رعب اا  االيااايث لاا  ل   مبااره     

 ي68رزسنى  مببر، االاآل  يرث سمبصا هبشخاه سباع  شى    عرن لن  نير ث 

امن  رعه اشارج لرح ع ى اشاب   خاب  ملمفشااح ل خطباب     سه عمه  عه مله س ملشفشا
ملق     ، ه  نقهنج لر   ملمخشصر ىلى ملشاابر ريرسج اشار   نيخ  نباه ا س قا  ناس هااه     
ملظااهر  ساائال:  ثاا يل ا  مل مااع ملا بار ناس ملفضاالع  مل مااع ملمفبار ناس م ذابااع  ياازلون            

ب   ا اف ل اشايها لماا لااهه م ناس لض      مرن ملصمج نحو موشصايه  م سشصاي ع ى رباض نعان
]ييي[ ملم شح بس سه س بوم ل همث م وا  م نشصاب،  ناه م لع ااث ملمياخ ع اى ذلا  ملاشااب،       

                                                 
67

 ي3ا  2منظر: لرو ملحيس ع   رس ع ماض ملص و رآل، ا ف ملمح وب، ص  - 
68

سااه  ااا نقاا  هااام ي  518، ص 3منظاار: لرااو  انااه مإناااإ نحمااه ملم ملاا ، ى باااع ع ااوإ ملااه س،     - 
ي  ه ااااك رالم ا ااابج ناااس 317، ص 6ملااااالإ رعب ااا  هااا  اشااااب ملمح اااج ملببضااااع هااا   صاااا ب مإ بااااع،     

ملمعامر س ل م مل  نس  شصم  ريرسج بثاي مأور س، نس ذل  نا سبا  لنا  ساه  ارث ناس اشااب ملاي عاج ىلاى         
  ي141ض  نخالفاض، ص ناايإ مل ر عج )ل شوضبح، منظر:  و ف ملقرضا آل، غ مل  ما ن ظر نومهقا
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ي هااام  سااه م ااشعاذ ملياابه ع اا  واااض ملمااهن        69 ا اا  لضاارب عااس هااام ملخطااب ماافحا      
ا، نقاهنا  قر ارم   مل برماآل اااا ه  نصا ج لر   ع ى ملصحبفج ملي اس ج اااا راهلل نس مليارمث ل ع ا  

نر رم عس  رسج اشار ،   ط ب ملعوض نس مهلل ع ى  فاز اشارا  ناس مليارسج ساائال:   لناا ل ازل        
مهلل  عالى ر اهصا ملعظبا ملمح ى رهي مل رن مل ظبا لض  صون  عس ا  نامب نايث  اا   

 غامب  ايث ي

طااج ثااا ساااإ رعااه ذلاا  راااار نااا  عاارا لاا  لخصاابا، هقااال:  يل اا  نؤلفصااا سااه ياااب ملخ 
مل  عاع،  غاي غاي   مل عومعا هانشح  ج  نا  سف ع با  ناس ي ااا هاام ملاشااب،  لاا  باال        
هبماااا هعااا  ر اااوإ    عشااااب،   ااااث هاااام مل ااا  عبااااي   راااال    نيااابصا ىلاااى ج ارااا ،   اااوس  
رانشحالصا  جا  اشارا  نوهماا لض   ا  ملقالئاه نماا هصا   االنا ،  ىض   ا  م  مراه نماا سبه ا              

 ي70لسالن  

ل بخ بغا ر يك ملطصرمن  ه  نعرا  عر ف  راشاب )ربااض ملياعاس  ها  نقانااا      ذار م
ملعباس   لمؤلف    طاض نحمه ملگ اراسآل، سال: لقه نبا  مليابه  يابس ملق    ا  ملحاائرآل ىلاى       
 ه ث م نشحال ه  هاام ملاشااب،  ىض نؤلفا  ساه لواا ملا بار ناس لرحاثا  ناس ي االج مل ابخ            

ي 71 ، ملاآل اااض  عاب  ها  ملقارض مل اانس  ملشا اع ل ص ار        ع   رس ل مه ملمصائم  ملاوا 
 سه نق  ملي طاض  يبس  ار هه ملگ اراسآل االإ مل بخ ه  ربااض  ابر  مليا طاض نحماه ر ا ع      

 ي72نس ملعشاب،   عى ىلى مإجارج عس هام م  صاإ نس والل رباض    نقاب

 ااه سها،   باا  ىض هاااه م ن  ااج هاا  ملبحااد عااس ملياارساا ملع مبااج،  مليااع  ىلااى رباااض    

                                                 
69

ي 5، ص 1 اعه ملاه س ملشفش منا ، لارح ملمخشصار ع اى   خاب  ملمفشااح ل خطباب ملق    ا ،              - 
 ه ا لغشا ا ملفرماج  ساهإ لاارآل ىلاى  اما ج ملاهاشوي نحماه  ياس نحماهآل نظفار ع اى ىيلااسه ى ااآل               

 ىلى هام مل  ي
70

ياالابس ها  لارح ماحبفج  ابه      مليابه ع ا  وااض ملحياب   ملحيا   ملماهن  مل ابرماآل، ي ااا مل         - 
 ، سا ملمقه جي249، ص 7ملياجه س م وما مهلل ع ب ،   

71
 ي182، ص 3منظر: مل بخ بغا ر يك ملطصرمن ، ملاي عج ىلى  صانبف مل بعج،    - 

72
 ي240ا  235منظر: ملي طاض  يبس  ار هه گ اراسآل، نارم  ع ا  عرهاض سي سرض جصايسها، ص  - 
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روضوح لض م نشحال لا  اس  ونا نعشرها ر  ه  م ي سج ملع مبج، رومف  لنرم نقبو  لراهمي را    
م نر ع ى ملعاا نس ذل   مانا هإن  ااض  عشبر عمال ن انبا ل صومب  ن اهبا لألوالث، را   

ا نبالار ،  ااض ملمؤلفوض ن  نبس رعاهإ مإ الاج ىلاى ملمصااسي ملشا  لاا  ياشقوم نع وناا صا ن صا         
 م اشفاع رمصاسيها ملش  لواا م ع صاا نبالار ي  ىض ناا  صا  ناع مليابوط   عشبار ناس لرارا           

 م ن  ج ع ى ذل ي

هقااه ذااار  اااج  و بفااج لض جااالل ملااه س ملياابوط  سااه مسعااى لض لااصاب ملااه س لرااو            
ل ص ار   نؤلاف اشااب     923ملعبا  ل ماه راس نحماه ملقياطالن  ملمصارآل )ملمشاوهى  ا ج        

 بج رااالم ح ملمحمه ااج، سااه  اارث ن اا  س ض لض  حباا  ىلباا ي  ع ااهنا ط بااوم ن اا         ملمومهااب ملياا 
ملهلب  ع ى ىثباا هاه ملشصمج، سال: ىن  ل ال ىلى ملببصق ، ثا م شطرس سائال: ه بظصر ملاشاب 
ملاآل نق  ع   االإ ملببصق  ىض ااض ماسساي  ااض مليبوط   اهع  لض ملقياطالن  ىنماا نقا      

 ضره نس نؤلفا   س ض نؤلفاا ملببصق ،  لا   ل ال ىلى ملببصقا    االإ ملببصق  روم طج نا

نبالر ، ه   بس لن  اااض ناس ملضار يآل لض  صارح رزنا  ىنماا لواا ااالإ ملببصقا  ناس اشاب            
 مليبوط ي 

م نر ملاآل  م  ملقيطالن  ع ى    ا ع اع مليفر  ملم  ع نس ملقاهر  ىلى ملر ضاج  
هقباا  ملياابوط  معشاااميه،  لا اا  منش ااع عااس هااشح     ملوسااون ع ااى راااب سمي ملياابوط  نعشااايما 

 ي73ملباب ل 

 هاا  ملحقبقااج هااإض ملشعااالبا مإ ااالنبج ااناا  نصاا  عااس  ااان   ااائع مل قاا ،  سااه  ااا      
ي هف  ي م ج ملا ب   نصى مإناإ ملصاسث  ه  لماحار   74ملشعببر عس ذل  را  ملااب ملمفشره 

                                                 
73

مهلل ملمعر ن رحاج  و بفج، ا ف ملظ اوض عاس ل اان  ملاشاب  ملف اوض،      منظر: نصطفى رس عبه  - 
 ي نق  ل  ذل  م  شاذ  يبس  وهبق ،  ه ا ل قهإ رومجب مل ار ل ي1897، ص 2  

74
ه اك ملا بار ناس مأيمع ر ازض هااه ملمفارس   نفاهبمصاا، هص ااك ناس ساال ىنصاا  ع ا  ملارسه،  ه ااك               - 

  ااائع مل قاا ،  ل م  ااه نااس م طاااله منظاار: نحمااه رااس  عقااوب         نااس سااال ىنصااا  ع اا  ملرهااع  ملحااان هاا        
 ي130، ص 1ملا ب  ، لمول ملااه ،   
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ره، سبا  لا :  ناا ملاااب ملمفشاره،      عس  ملااب ملمفشره ي  بد سال:  ى ااا  ملااب ملمفش
 ي75سال: لض  حه ث  ملرج  رالحه د هششرا    ر    عس ملاآل  هث  ع   

 سااه ي ى مإناااإ ملصاااسث عااس مإناااإ ع اا  لناا  سااال:  ىذم  ااهثشا رحااه د ها اا ه ه ىلااى  
 ي76ملاآل  هثاا، هإض ااض  قا ه اا،  ىض ااض اارا هع ب  

ناس سبا  ع مااع مليا ف روماف  صااهر  لوالسباج         ع ب  هاإض م نشحاال لاا  ااس   ظار ىلبا        

طببعبج   ائه ، ر  اانوم   ظر ض ىلب  رومف  ضررا نس مليرسج،  عال   ع ى ذلا  هقاه اااض    
ملع ماع ن  نبس ربباض نصاسي نق صا،  هام نا اانوم  شقبه ض ر ،  شى ر ة م نر رزلخاص ن ا   

 قا  اااااا ااازض  قاوإ لااخ  ر قاا    ملماال مااالح ملمااناهيمن  ىلااى معشباااي  اان ملو ااائع هاا  مل   
اااالإ مرااس  ااب ا عااس ملفخاار ملاارماآل،  لا اا   ياا هه ىلااى مرااس  ااب ا نبالاار  اااااا نوعااا نااس ملااااب  

 ي77 ملشهلبا

نقاراا  هااام ملااههاه م عشباااط   ملقااول راازض ع ماااع ملياا ف اااانوم   ق ااوض عااس هااام  ذمك   
   ناوض لنفياصا رالهساج     س ض مإ الج ىلب ، ه اك ه  ملمقار  نس  رى لض ع ماع ملي ف اانوم

 م نانج ه  نق  م سومل  مإ الج ىلى نصاسيها،  سه اان  هاه ملميزلج ه  ملش   عبار عاس   
ملحالج ملع مبج ملطببعبج  مليائه  ربس ع ماع ملي في  سه عبر ى شاض ج بارك عاس هااه ملظااهر      

نااس سلرصاااا  سااائال:  امااا هاااو ملمعاار ن هاااإض ملع ماااع ملميااا مبس هاا  ملعصاااوي ملو اابطج اااااض       
مإيجاااه ىلااى ملاشاااب ملاااآل   ق ااوض ع اا  ي  هاا  ملحقبقااج ااااض هااام م  اا وب ملااهسبء هاا             

ي  ساه اااض ل اه هاؤ ع ملع مااع ملماهسقوض       78مإ الج  مإيجاه هو مل ائع سب  عصر ملطباعاج 
هاااو مليااابه مراااس طاااا   ،  باااد اااااض  حاااهس نصاااهي نع ونا ااا  رهساااجي  ساااه  ااابق  ىلاااى هاااام   

                                                 
75

 ي130، ص 1نحمه رس  عقوب ملا ب  ، لمول ملااه ،    - 
76

 ي129ملمصهي لعاله، ص  - 
77

 ي270، ص 2ملمال نحمه مالح ملماانهيمن ، لرح لمول ملااه ،    - 
78

ي للار مليبه جو اا جصاانبخ    140ا     ل ومل  بثاي م ، ص ى شاض ج برك، اشارخان  مرس ط - 
 ع ى  عر ف  رصام ملمصهيي
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ل ص ر  ،  سه  زثر مراس   606ل   600رس ملبطر ء )ملمشوهى   ج م   وب  حبى رس ملحيس 
 ي79طا    ر  ه  هام م   وب

راا  ااااض مرااس طااا     باابس  شااى م  مااان ملماس ااج لمصاااسيه، نااع رباااض  اااي خ  زلبفصااا   
ي  سااه ااناا  هاااه ملهسااج هاا  مإيجاااه ىلااى      80 نوعبااج ملااويث ملميااشعم  هاا  اشارشصااا ل ضااا    

رباض يسا مليطر ل ضاي هم ال ااض سب  ربااض ملميازلج ملشفيابر ج    ملمصهي  ص  ل بانا  شى ىلى 

 هبماا ناااره ناس مل ا ع مل اان  ناس  فيابر لرا  جعفار            ببس نصهي نع ونش  ع ى مل حو مأ ا : 
 ي81نحمه رس ع   رس ملحيبس )ع ب  مليالإ  نس ثان   طر ن   نس  جصج ل ل  ن   ر فظ  

ملااههاه ملمشقاهإ عااس ماهي ملمشاازلصبس، ثااا    ساه للاااي م  اشاذ وياار جرسآل ىلاى ىوفاااث    
سال:  ىذم ااض ه اك نس  شصاوي لض م  ا وب مل اائع ها  ملشازلبف ها  عصار ماهي ملمشازلصبس          
 قوإ ع ى نق  ملمع وناا عس مأور س رزآل نحاو ناس م نحااع، هاإض هاام  ارسه لض ملمبرسمنااس        

  ا إ نفيا  ع اه نق ا   لاو      ااض  رمع  ملهسج  م نانج ه  نق  م سومل عس مأور س،  ىن  ااض 
 ي82جم ج  م ه  عس لخ  رزض  ببس نصهيها  نزواها ر ا  اان  

 ه  ملحقبقج  شى ملالهب   نفيا ،  هاو   مباا ماهي ملمشازلصبس  ماصره، ن اهه ن ش ناا         
رااالشعر ف رمصاااسي نع ونا اا ، هماا ال ع ااهنا  ر ااه لض   قاا  االنااا عااس اشاااب م يرعاابس هاا          

ي  ها  ناوميس   83هه  قاول:  ع اى ناا ساال مإنااإ ها  م يرعابس        لمول مله س ل فخر ملرماآل، ن 
نق  ملمع ونج عبر  م طج ل ال ملقااي  ىلاى لوااه ملمع وناج ناس واالل ملوم اطج، هما ال ساال          
هاا  نعاارا ملبحااد عااس وااومص ملاااا هاا  لااوميث مإلصاااإ:   نقاا  هاا  لاارح ملمقامااه عااس   

                                                 
79

 ي141منظر: ملمصهي لعاله، ص  - 
80

يضاا  ملااه س ع اا  رااس نو ااى ملمعاار ن رالياابه رااس طااا   ،  ااعه مليااعوس ل  فااو ، نقهنااج            - 
 ي166ملمحقء، ص 

81
 ي246ملمصهي لعاله، ص  - 

82
 ي17،  بر  اي خ  نقه نال مهيم، ص  لوگمنظر: ع   يضا ذاا    سرم - 

83
 ي61، ص 5عبهملرامث ملالهب  ، لوميث مإلصاإ ه  لرح   ر ه ملاالإ،    - 
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ر،  عماه ىلاى نقا  االنا  عاس      ي  ره  نس نق  االإ ملفخر ملرماآل ع ا  ر اا  نبالا   84مإناإ 
ملمصهي ملاآل  م اا   هاو لارح ملمقاماه ل شفشااامن ،   حاهس نصا اج االنا  رعبااي   منشصاى ي           

ي را  ىنا     اشفا  ر قا  ب ااس نصااسيه هحياب،        85 ملمقاينج ربس هاا س مل ق ابس   با  سسشا     
لي ااطو  ىنمااا   اابر ل بانااا  شااى ىلااى موشصاااي ملاااالإ ل  نق اا  رالمضااموض، هع ااه نق اا  اااالإ      

 ي86 صرح رزن  سه نق   رشصرن    خب  طفبف سائال: )نع لسنى   خب  

امااا لض مألااشبان  ملاااآل  عباار عااس م نشحااال رومااف   ق بااهم لااائعا هاا  م ان ااج مليااارقج،      
 شحهث ر في  عس ل  وب ملفبف ملاالان  ر ا  بور،   مشه   ع ى مل حو مأ ا :  لقاه   

[ ملش مباا ملمشعبااه رمباان  ماهي ملمشازلصبس، ىلااى     عماه ملمحقاء ملماال نحيااس هابف ]ملاالاان      
نقاا  ذما ملعبااايما عااس ملفخاار ملاارماآل نااع ذااار نصاااسيها،  لنااا لخصاابا لنباا  ىلااى ل اا وب  
ملع ماع  ملبا  بس ملمررببس،  لو لض هام م  ا وب اااض  اائهم ها  م ان اج ملياالفج، رحباد          

 مإ رصااام ملماا صل هاا  ملع ااوإ    ااشا نقاا  ا مااج  م ااه  س ض مإ الااج ىلااى نصااهيها،   ااا م لشاا      

 ي87ملعق بج  مل ق بجا  ناس   ا ا ملا بر نس ن اا  ا 

 دعوى تعدد األساليب يف مسألة اإلحالة -3/  4

ىض لنصاي مهي ملمشزلصبس  شحهثوض ه  سهاعصا ع   ر ا   و   روجاوس ن ص ابس رابس    
 هاايا ملما صل م  ل  ع ماع ملمي مبس، هبما  شع ء رميزلج مإ الج ىلى نصاسي ملمع وناا  م

هااو ملاااآل  اااي ع باا  لن ااال ملياابه مرااس طااا   ،  بااد ااااض نشقبااهم  ن ش نااا ربباااض نصاااسي             

نع ونا   رهسج،  ملم صل مأوار نا صل لن اال ماهي ملمشازلصبس، ناس ملاا س لاا  صشماوم راإ الاج           
ها    ىلى نصاسي نع ونا صاي سال ذاا    ه  هام مل زض:  لقه ااض ل مشقهنبس ن اهل نخش فج

                                                 
84

 ي35، ص 4منظر: ملمصهي لعاله،    - 
85

، 2نس راب ملم ال، منظر: نيعوس رس عمر رس عبه مهلل ملمعر ن را )ملشفش منا  ، لارح ملمقاماه،       - 
 ي170ص 

86
 ي204، ص 5ملرامث ملالهب  ، لوميث مإلصاإ ه  لرح   ر ه ملاالإ،   منظر: عبه  - 

87
 ي20نحمه رس ىررمهبا مهي مله س مل برماآل، ي ائ  ه يفى، ص  - 



  يس م الن                                             308

    

ملشاازلبف، هالق باا  ناا صا ااااض  صااشا ر قاا  نصاااسي نع ونا اا ،  لنااا م ا اار هااااض  ش اهاا  هاااه    
ي  سااه وااشا مألااشبان  ىلاااي   ىلااى  عااهس  موااشالن ملم اااهل  م  ااالبب رفقاار        88ملمياازلج 

 ي89جع صا وا مج ملبحد  هص  ملخطابا  بد سال:   ل  ا  هبما  ع قوض نامهب 

 اس ناجحاي ىذ نا هو ملمرمس نس  جوس ل البب نخش فج؟ ها   رالشال  هإض هام ملههاه لا 
هااو  قر اار عااس  مسااع، لإ ىثباااا  ااااهؤ هاااه م  ااالبب؟ ىض ااااض ملماارمس نااس ذلاا  رباااض م ناار    

ملومسع، هصو محبح، ى  لض ملصحبح نس ربس ها س م   وربس هو ل اههما هقاع،  هاو ملااآل     
م يمث ل اا لض نيا   طر اء ملر نانيابج،      ضمس يعا ج  قوث مأور س  عهإ م نشحالي  لنا ىذ

 ملقول رزض ل  اا  هبماا  ع اقوض ناامهب، جااا ل اا ملقاول لأل اشاذ مألاشبان  ىض ل  اا  ل ضاا            
هبمااا  ع ااقوض نااامهب،  سااه يمث لصااا لض   شقااه م مااهي ملمشاازلصبس رحااء ل  رمباار  ااء! ى  لض  

  لض  قااوإ رمااا هااام ملمعباااي    صاا ح نب منااا ل حاااا ع ااى  اا وك مل ااا ،  جاااا لااا  لااخ   
  ح و ل ،  لس  يشقر   ر ع ى   ري

 ل بانا  صاي ىلاى ملشخفباف ناس سابح م نشحاال ناس واالل ملقاول رازض هاام م  ا وب لاا             
 خش  ر خ   م ه،  ىنما  اي ع ب  بور ض ل ضاي هم ال ن ه مألشبان  رعه  زابهه ع اى  

،  ااهب ىلاى م سعااع    لض مل ق  نس س ض ذار ملمصهي لا  اس نقشصرم ع ى ماهي ملمشازلصبس  
رزض ما ب مل ومهر سه نق  عس ما ب ملر اا س ض لض  ااره،  ناع ذلا      ا  ل اه     

ي  سااه  ااعى ملحااائرآل ملباا سآل ىلااى    90هاا  لهضاا بج مااا ب مل ااومهر ع ااى مااا ب ملر اااا    
ىثباااا لض ىهمااال ذااار ملمصااهي لااا  قشصاار ع ااى مااهي ملمشاازلصبس، راا   اااي ع ااى هااام ملاا صل    

ر ناااس ملباااا  بس م  قبااااع هااا  ملعاااالا مإ اااالن ، ناااس ملاااا س ااااانوم   ملعالناااج ملطو ااا   ملا بااا
ي ربه لض هام لبا جومرا عس مليؤملي هإض م نشحاال ىذم اااض   91 عشبر ض نس ي مس هام ملم صل 

عمال واطئا، لس  اوض راإنااض  ا  ملم اا ج ناس واالل  ح ابه ل اماع ملع مااعي  ىذم اااض         
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ذار م  ماع ل ضاا، را    راه ناس ملعما  ع اى        م نشحال محبحا، لس  اوض ه اك  اجج ىلى
 ىثباا  جوس  عهس ه  ملم اهل ر ا   مضحي

 اعتبار حبث االنتحال من املفاهيم الغربية -3/  5

ه اك نس   بب عس ىلاال م نشحال رالقول ىض لم  مإلااال نارسه ىلاى ناا هاو لاائع       

ى  لن  ااااا ع اى اا   اال اااااا      ه  ملعالا ملمرر ،  سه  اوض هام ملم صل  ه   ه ذم   محبحا، 
نااس م نااوي ملميااشحهثج ملشاا    ن ااه لصااا جااا يم هاا  م عاارمن مإ ااالنبج،  ع باا      بماا         
ملحاا ع ى ن صل ماهي ملمشازلصبس منطالساا ناس ملمعاا بر ملمررباجي هما ال ن اه مألاشبان   اررع           

ال: ىض هاام م  ا وب  ىض   ي   يشطرس سائ92ن مه م نشحال را  نامث ملع ماع  ملبا  بس ملمررببس 
ااض  ي ا،  لا   لبا ل   ارقج ه  م عرمن مإ النبج،  بد ااض لع ماع ملمي مبس نا صل  
بوااري  سااه سااال ملحااائرآل هاا  سهاعاا  عااس ناا صل مااهي ملمشاازلصبس: ىض م  اا وب مإ ااالن              

 خش ااف عااس م  ااالبب ملمرربااج ملشاا  لاااع  راابس هضااالع عصاارنا هاا  مأ نااج م وباار ي  لاااس      
عااهإ ملمقاينااج راابس م  ااالبب  م ذ مث،  م ااشع ال ىمااهمي م  ااااإ ع ااى ل ا ااصا،         ااب 

 ملقول رزن   بد ااض ملم صل ملمرر   قض  رفشح ن ف ل ق  ا  ا مج ل  جم اج سصابر  ل    
طو  ااج عااس نصااهيها،   ااب لض  اااوض ذما ملماا صل نشبعااا هاا  ملبحااوث مإ ااالنبج ل ضاااا،           

ملما صل، هالراه لض  ااوض ساه نااي  م نشحاال عاناهم          بد لض ملمؤلف ملفالن  لا  شبع هام 
]ييي[ هإذم لا  اس هام مل وه نس م سشبا  نزلوها ه  م سب ملمرر ،    اوض ذل  سلبال ع اى  

 ي93معشبايه هو ملمعباي ه  ل البب ا ملاشاربج، ل   فرا ع ب ا ضر ي  مل يل ع ى ن وملصا 

فج  طالب ملع وإ مله  بج ها  ملحاواما   ىض نس ربس ملبه صباا ملش   شع مصا طالب ملف ي
ملع مبج ه    حر ر نح  مل  مه ي  لاس  باه  لض هااه ملميازلج ملبه صباج ساه  اا   اه صاا ها          
هااام ملاااالإي  ع باا    رااه ه ااا نااس ملفصاا  راابس لناار سا م ناار م  ل: ضاار ي  ذااار ملمصاااسي      

م نار م  ل  ع ا  ضار ي     ملماشورجي  م نر مل اان : م بااه ل ا وب سسباء ها  ربااض ملمصااسيي         
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مجش اااب م نشحااال نااس وااالل ذااار ملمصاااسي،  لنااا م ناار مل ااان  هب ظاار ىلااى طر قااج  وصبااف        
ل االبب ملشعر اف رالمصاااسي، ناس سبباا   وصباف طر قاج وامااج ها  ذااار وصاائ   ماافاا        
ملمصاااسي ملمعشمااه ، نااس سبباا : م ااا ملاشاااب،  م ااا ملمؤلااف،  م ااا مل الاار،   اااي خ مل  اار،   

 ااار،  ناااا ىلاااى ذلااا ، ع اااى ناااا هاااو نشباااع هااا  ملعاااالا ملمررااا ،   ع م ااااه ناااس ملباااا  بس   سمي مل 
م  ي رباابسي  هااام م ناار هااو ملاااآل  ااشا  ع بماا  هاا  ملاشااب ملهيم اابج ملشاا   ع ااى رز ااالبب             

ملبحدي هام ه   بس لض ملبحد عس ضر ي  ذار ملمصاسي لا  شا م اشبرمسه ناس ملمارب، را      
بااج  م والسبااج ل ع ماااع ملمياا مبسي ه ااا  اااس ملياابه مرااس       هااو ن ب ااء عااس ماامبا ملشرربااج مله      

طا    نط عا ع ى ل البب مإ الج م  ي ربج ل مرمجع،  م   وب ملمشبع رابس ملباا  بس ها     
ملعااالا ملمرراا ،  ناااع ذلاا  ن ااهه  باااال سسااج نش اهباااج هاا  رباااض نصااااسي نع ونا اا ي ىض ملاااا س         

ر م ا مل الر ل   ااي خ مل  ار، ل  لنا       ا وض ع ى مهي ملمشزلصبس    زوا ض ع ب  عهإ ذا
 اااار نصاااسيه ر ااا  ن قااوص،  شااى   اااب عااس ىلاااالصا رمااا  قااهإ نااس اااالإ ملحااائرآل      

ملباا سآلي  ىنمااا ىلاااالصا  ااه ي  ااول ضااا مااهي ملمشاازلصبس لفصاا  ااناا  نااس اشاااب ملفخاار     
ملرماآل ىلى اشار ، س ض لض   بر ىلى لم  نصهي هام ملفص ،  لال  هإض مإجاراج عاس هاام    
مإلاال    اوض نس والل ملقول رعاهإ ضار ي  م بااه ملم ااهل ملمررباجي ع اى ملارغا ناس لض         
ملشق به ملمشبع لاا  ااس سائماا ع اى نقا  ملااالإ نبالار  سموا  سو ابس، اماا هاو نياشويس عاس              
ملعالا ملمرر ،  لا   نع ذل  ااض  شا  حه ه رهم ج  نصا ج االإ مأور س ع اه نق ا ،  ذلا     

نااس سبباا :  منشصااى ،   منشصااى سولاا  ،   منشصااى االناا  يهااع نقاناا    رااال      نااس وااالل عبااايما

 حفظوض ملحء ملمع وآل ل ور سي  ع ب  هإض مإلاال  قول لمااذم  ش اها  ماهي ملمشازلصبس     
هاام م نار، نااع لنا  يرباب هاااه مل قاهاج؟!  ها  ن اا  هاام ملبحاد  اااوض م  ش اصاس را  ااالبب          

 ملمفاهبايملمرربج نخالفا ل ومسع  و طا ربس 

 رفع شعار )العربة بالقول دون القائل( -3/  6

 عمه م  شاذ يضا ن اس ر ا  نحهس ىلى هام م  اشه ل   قاول رعاهإ  جاوس ضار ي       

ىلى رباض نصاسي م سومل ه  ملع وإ ملعق بج اااا والها ل ع وإ مل ق بج اااا  ىنماا  افا  نقاه م ساومل     
نس جصج لورىي هإض ااض ملمارمس لن اا ها  نقااإ     هقعي  هام ملاالإ محبح نس جصج،  واطئ 
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ملبحااد  يس اااالإ مأواار س   ااب لض   نش ااا ل ملقائاا  رال قااه  ملش اار ح،  ناشفاا  رشح باا       
ا ما    لسومل  هقع، هصو االإ نشبس  ن يا ا ناع ما ب  عالبم اا مله  باج  مإ االنبجي  هاام        

ملمشازلصبس ساه نقا  ملا بار ناس       ع   لض م  شاذ ضباع مله س سي آل ن ال ع هنا  هع  لض ماهي  
م رحاااث عااس مأواار س، س ض لض  اااار نصاااسي االناا ، ع ب ااا لض ن بااب عااس هااام مإلاااال     
رالشحه ااه،   لض نيااايه ىلااى ملص ااوإ ع ااى مااا ب هااام مإلاااال،  نصااف  رال صاا   عااهإ        

ملحصول ع ى  ز نس ملحامج  وى نا ااض نس مل قوش  ملصاويي اماا لض ملمارمس ناس هاام      
 ااا ىذم موش ف ااا نااع رعااف ملمشا ماابس ل  مإسعاااعما ملاالنبااج، ع ب ااا لض ن شقااه   اا        م ماا  لن

م سعاااعما ل  ملمومسااف ملاالنبااج رالشحه ااه،   لض نيااقع جمبااع ملمشا ماابس  نصاااجا ع ااا        
ملاالإ ررنش  ع ى هاه مل ااا ج،  نقاول: ىن اا ن ماا م نحارمن ملع ما  لاهى ملمشقاهنبس ناس          

ملمبااااان  ملعقائه ااااج  لمااااول ملميااااائ    ر بااااب نقااااهناا    ملمشا ماااابسا هاااا  هصااااا  ىسيمك  
م  ش باب، نس والل ملشعر ف ملاآل سهنوه لع ا ملاالإي   ماس ملقول ىض صصاوي هاام ملع اا    

ه  ملحقبقج لا  اس نس لج  هصا  ىسيمك م مول ملعقائه ج، طبقا لما هو ثار  ه  ملقاربض  
اض ن ارس ملشم اب ع اى ملخصاا ها         عالبا مل اايه ملمقاه ،  ىنماا ملصاهن ملم  اوس ن ا  اا       

نضماي ملبحاد  ملم ااصر ،  ع اى ملمياشوى ملعم ا  لاا  اشمخف ع ا  لآل  ااا ناس ل اااإ            
مهلل،    لسنى يؤ ج ىلصبج هبما  شع ء رزمول ملعقائه، نس واالل مل اهل ملمحشاهإ ملااآل   باره      

ل اصر ي  لاو   هؤ ع مل هلببس لنصان ملع ماع، ملا س  ا   ض م ناومل   ياعوض  يمع مل ااه  م   
لاااا  حصااا  هاااؤ ع ع اااى سعاااا ملخ فااااع ملعبا اااببس هااا  ن شصاااف ملطر اااء،  لاااا  اااشا  رجماااج  

ملمؤلفاااا ملف ياافبج مإغر قبااج ىلااى مل مااج ملعرربااج نااس سباا  ملمشاارجمبس م  مئاا ،  لااا  ر اا ث       
هؤ ع ملمشا موض ن   ملع ء ع ى سناع ملحامج  ملم طاء مإغر قا ، لماا  صا  ا ملباوإ نا صا       

إ  يش ا ن ا  يمئحاج مإسيمك مإنياان ، اماا لنا  لاا  رسناا ع اى هاام ملوماف           ع ى لسنى اال
ي ىض هاام م  ا وب  م نشقاال ناس ملماهعى ىلاى ملماهع ،  م صااإ ملخصاوإ          94ملماااوي ل ضاا  

رالشطفاا   معشبااايها ع قااا     ياا ا نااع ملماا صل ملبح اا  ملمعامااري  هااام هبمااا  شع ااء رااالمع ى  
 حااء ل فب يااون هاا  ملع ااوإ ملعق بااج نااا    حااء لمبااره،  لناا     م  ل،  لنااا ىذم ااااض ملماارمس لناا  
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  اااوا لااا  لض   ياااب بيمع مأوااار س ىلاااى نفيااا ا رح اااج لن اااا ىنماااا نشعااااطى ناااع م ساااومل س ض    
ملقائ بس، هصام نا لا  قا ع ب  سلب ،  لبا ه ااك ناا  اهل ع اى ضار ي  لض نياوغ ل فب ياون        

إ ملشعاارا ىلااى لعمااالصا  م  ااشبالع  نااا    يااوغ لمباارهي هااإض م شاارمإ  قااوث مأواار س،  عااه  
ع بصا، نس لوماإ ملبحد ه  جمبع ملم اا ا ملع مباج،    هارث ناس هااه مل ا باج رابس ملع اوإ         
ملعق بج  مل ق بجي ثا ىن   اف  ع ى هاام ملمعبااي لض م اشول  ع اى مل ا ع م عظاا ناس م  افاي         

ملقائا ،  ع با   باد      لن ره را ام ا  حا  ذي عاج لض ملشعو ا  ىنماا  ااوض ع اى ملقاول س ض        
 لن  ل ب ى جمبع نا جاع ه  م  فاي،  حء ل  لض لنيب  ىلى نفي ! 

ملحقبقج لن ا لا ن ه ه  يس س ملماهمهعبس عاس ماهي ملمشازلصبس ها  هاام مل ازض ناا   اف           
ملع باا  ل   اار آل ملم باا ، هااإض رقب ااا نحااس  هاااه م سلااج، لااس  اااوض ه اااك ن اااص نااس م لشاا مإ     

سج ملع مباج يغاا نرمي صاا، هع ب اا راه  ناس ىناااي  صاولصا لض نياش صا          رحصول م نشحال  ملير
 ملعبر  ن صا، راعشباي ملفال فج ايائر ملب ر   وا ع بصا ملخطز،  ىض ملعصمج هللي

 ملاذا ال جيب املرور على هذه الظاهرة مرور الكرام -4

 مياااي ىض ماسهاااي   طااوي ملفااار هاا  ن ااال ملف ياافج مإ ااالنبج يهااس رااالفصا ملصااحبح ل    
ملاآل   اش  هاه ملف يفج طومل  اي خصاي نس ه ا   ب لض نااو ض هصماا ماحبحا عاس ملميااي      
ملشاان   ل ف يفج مإ النبج،  نوسع ا  هب ياون ها  هااه ملف يافجي     مااس لصااه ملما اج        
لض  شحقء ى  ىذم ع م ا نيبج م سومل ىلى سائ بصا،  ل صا ملم حول ن صا،  ناا هاو م راهمه ملااآل     

ق  ا  هب يون،  ملحقبج مل ن بج ملش   حقء هبصا ذل  م رهمه،  ملميشوى ملاآل  م    ق
ىلب  ملف يفج نس والل هام م رهمهي  ع ى ا   ال هإن ا   نصهن نس  يمع هام ملمقاال ىلاى   

،  ليا ا رصاهس ىلمااع    95ىثباا مه ي م نشحال ناس سبا  ماهي ملمشازلصبس اماا ما ع مأوار ض       
شازلصبسا ع اى هارا ىثبااا منشحالا   عماال مأوار سي ىنماا ملصاهن          جمبع ىن ااما مهي ملم

 قف ع ه  ه س  ح ب  م  البب غبر ملف يفبج ه  ملشعاط  نع مل قاش ملع م   مل ظرآل ها   
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 ق  ملف يفجي ىض ملف يفج  فرا ع ب ا مومربج م  ااإ ملش  نصهيها رحء م لاخاص،  لض  
لض نش اه  ىن اام صا، اماا   اب لض    عمب اا     نشع ا سي   ملعبر هال  ههع ا ل آض سوإ ىلى

 ب ا لقوإ عس يؤ ج ملحقائء ل  ملشماض  ع صاي هإض   اه  ىن اااما ماهي ملمشازلصبس ريابب     
ثباااوا  صماااج م نشحاااال رحقااا  وطبئاااج    قااا  عاااس وطبئاااج   اهااا  ماااه ي م نشحاااال ع ااا  ل   

 افج نصماا عظاا لازنصا       ملماارر  ه  ىناايه ل   مبب ه نس غبره  نحارا   ع ى ذل ي هالفال

  بم  ىعفاؤها  ملشماض  ع صا  جع صا هوث غبرها، ل  لض نبابح لصاا ناا   نببحا  لمبارها،      
ر  ىض ملفب يون ملاآل    ه ملحقبقج ل لى ناس غباره را بااه ملحقبقاج  مإعاالض ع صااي ىض لنار        

: )َ اا ل  هَصاا مِلاَا َس    مهلل  عالى ه  م باه ملعهل نع م عهمع   م  ملفال فج ل ضاا،  ذلا  ىذ  قاول   
وم هقاَو  بَن  وم ا ون وم س َومَنبَس َلِ َ  ل َصَهمَع ِراْلَقْيَع َ    َ ْ اِرَنِ ا ْا ل ا  آضق س اْوَإ َع  اى ل ِ    ْعاَهل وم مْعاَهل       

مش ااا  ج  يس س ي ىض ملمومساااف مل96ل ْساااَربق َل ِشْقاااَوى َ مِ ق اااوم ملِ اااَ  ِىَض ملِ اااَ  و ِبباااَر ِرَماااا   ْعَم  اااوَض   
م هعال ملقا بج ه  ملههاه عس مهي ملمشزلصبس سب  لض   ب  ررمع    مومربج ن ص  ،  عااا  

ملع ااف ملفااارآل هاا  هااام ملماا صل،  هااو ناا صل  عبااء ملبحااد  ملااشالسح ملفااارآل ملاااآل    ااهه   
هب يون رقانج  قرمبي  ىض جمبع ملا س سه وم هب ،  ليمس م  صمبر لازن  روم اه ناس ملطارث     

نااج، ىنااا لنصااا    عرهااوض نااس ملف ياافج لاابئا، ل  لنصااا    مش اااوض ذمئقااج  مااا صا نااس        ملمشقه
ىسيمك ا ما اااا   ن   م اااا ي ىض عااااهإ افاااااع صا هاااا  ملشاااا  لسا رصااااا ىلااااى معشباااااي ن   م اااا   
مإع اا ج نيزلج  طحبج،  يمنوم ملشعرن ع ى ن   هام ملحاابا ملعظاباا ناس واالل هصمصاا      

ه نس ملاالإ،  ىمهمي م  ااإ مل اهج  ملااذراج     باء   ي ىض هام مل و97مل اس   ملمحه س 

رالفال فجي ىض ىلاال هام مل وه نس م  ااإ  امس ه  لنا   مااس لض   اا   اال ا ناضابا      
ل مبع ملفئاا، هحشى ملمخالفبس ل ف يفج  ما صا م اشخهمإ هااه ملحرراجا ناس ن ط اء مل  عاج       

 ي   باااد  اااشصا ملخصاااا رعاااهإ  ملظاهر اااج  ملف يااافج ملوضاااعبج ضاااه وصاااونصا  رااا فا ملقاااو  
ملافاااع   مل صاا   عااهإ ملفصااا،  م ااء راااب ملحااومي،   باابح ااا  لااخ  ل فياا  لض  وصااف         
 الح م صاإ وصون  رعهإ ملفصاي  سه  بء لبعقوب ملا هآل اااا رومف  ل ل هب يون ني ا اااا 
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 ي7ا  6نحمه رس ىررمهبا مهي مله س مل برماآل، ي ائ  ه يفى، ص  - 
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لض سعانااا ىلااى سبااول ملحااء  م نصااباه لاا  ل ااا ااااض نصااهيه:     بماا  ل ااا لض   نيااشح  نااس            
م شحياض ملحء،  مسش اع ملحء نس ل س ل ى،  ىض ل ى نس م ج ا  ملقامبج ع ا  م نا ملبا  ج 
]ل ااا[ا هإناا    لاا ع ل لااى رطالااب ملحااء نااس ملحااء،  لاابا ]  بماا [ رخااا ملحااء،     صاامبر   

ي  لاااس والهااا لصاااه   98سائ اا     مأ اا  راا ،    ل ااه رخااا رااالحء، راا  ااا    ااره  ملحااء       
وس ملمبا لاااج هااا  ملاااههاه عاااس ماااهي ملمشااازلصبس نقر ناااج را شقااااي    مل صااابحج ن اااه جااا  مل صااا 

ملم شقه س  ملشق ب  نس لزنصا،  ملشصرب نس ملحء  ىنااايه ل  اشمانا ي  ىض مل ماج ملمياشعم ج     
ه  هام مل وه نس ملههاه     بء ر ازض ملفب ياون ملااآل    اه ملحقبقاج،   صارن ملعمار ناس         

يون هو ملعم  ع ى جمع ملمع ونااا ملم ش ار ،   لج  ملومول ىلبصاي ر  ىض ملاآل   بء رالفب
 مليع  ىلى ملمحاهظج ع ى ملموسف ملاآل  ؤسآل ىلب  م سلج  مل ومهه  ملوثائء نصما اانا   
مل شائلي  ىض ملبحد عس ملحقبقجا رومفصا ضاالج لثبار ، هاو ملااآل  مبا  ملفب ياون ناس غبارهي         

بااال ملمااال   مل فاابا نااس هااإض ملفب يااون هاا  رعااف ملشعاااي ف هااو ملاااآل  ع ااء ملحقبقااج،    

لج  ملومول ىلبصا،  لبا ىناايها ل  اشمانصااي  هاا ها  ا ماج لي اطو طاالبا  صاهح ن اا         
لا ر نس للف    ج ها  لذنا  اا  هب ياون  ر اه ملحقبقاج،    بار لا  ملطر اء    عا  مليابب             
  باا لناناا :   لاااس   لاا  هاا  لناا   اابع ا   ابرى اومجااب  قبقاا  نااس جانب ااا لنااا لصااالح    

ن شقاه  شاى بيمعناا ملخاماج، وصوماا ناا سنا  لسعا  لنا  هب ياوني  ع اى هاام هبابس               ملحء
ملصااهمسج  راابس ملحااء اااااا مل ااا س همااا االهمااا ع  اا  ع ااى لنفياا ا اااااا ناارى هرضااا ع ب ااا لض نااؤثر      

  ي99ملحء 
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 دفاٌع عن فيلسوف 

 فيلسوف خمالف للتقليد ومقلدون خمالفون له

 أكرب ثبوت

لقد رفع صدر المتألهين لواء إلغاءء التقيياد فاص  كان ـاءـ ااااا ئراا عاءرن الـكاور ااااا  ءرماء            
. وأحاا اجتتهاءو والتيكيان    1الـءئة والكريان ئان الااوا      يى التقييد األ مى،  يى ئستوى

الحان واجعاات ءو إلااى الاادليا فااص ئـنفااة الحقااءرعي ئاان بااال السااـص الااد و  والتـاان   يااى   
. بيد أـ الذين أ ءئوا حياءهه  اليكنياة   2تميع اآلراء، بدًج ئن التـبد بقول هذا أو ـام ذاك
. 3تقييااد،  ااد وءصاابوا الـااداء والاكااوئة  والنوحيااة وحتااى ئكااءلحه  المءويااة  يااى أعااء  ال  

وبال ئئءت األ وام بدج ئن اجعتيءوة ئن هألييءهه وآراره والـما  يى وقادهء وهكاحيحهء   
وهكمييهء بأعيو  صحيح، وجد ئهءتمته بأوواع الته  واجفتناءات، وئن األئرياة  ياى ذلا     

ـيان الياذين اههماء صادر     اليقيه المؤثن اآلغء ئحمد  ياص الكنئءوااءهص ووجياه اآلغاء ئحماد ت     

المتألهين صناحة اااا وهو اليييسو  الاايـص الكبيان ااااا بأواه ئ اءهر لياانيـة ا،عاائية، وإواه         
فص أعايءرا  اد أتاءل الياواس واعتحسا ه رو اد رهاذ  ياى هاذا اليـاا الاا يع والابيا  فواراد              

                                                 
 -  الهءشمص حسن: هنتمةبءح  ايناوص. 

1
 .32ا  15اوظن: أـبن ثبوت، پيءم فييسو ،    - 

 .97ا  8، 92ا  88، 71ا  2اوظن: المكدر أ اا،    - 2
ا     34،   15ي ـتااء  ئاءا فيساايه، الساا ة الرءويااة، الـاادو:  324ا     320اوظان: المكاادر أ اااا،     - 3

 .54ا  51،   41، الس ة النابـة، الـدو: 37



 أـبن ثبوت                                                316

    

 . فااص حااين ج يوتااد فااص أن ئواااع ئاان ئوااااع   4 ظيمااة وحكيمااة وغءيااءت  قييااة فايمااةر  
األعيءر إشءرة أو هيميح إلى هجويز ئوبقة اليواس، فضا  ن أـ يكوـ ه ءك هكنيح بذل ، 
وإـ التهمة التص أطيقهء هاذاـ الـيماءـ الماؤثناـ إـ لا  هكان وءشائة  ان عاوء وياة، ف وهاء هادل            
 يى  دم فهمهمء ـام صدر المتألهين، وحي  أوهمء يـءويءـ ئان أوراـ روحياة فقاد اههماءا     

 و واليحاءء!ب شء ة اليسء

أليس ئان المـياذ أـ ياد ص أحاد أـ األعايءر ااااا التاص  اءم بتدريساهء الكريان ئان الـيماءء             
الكبااءر ئاان أئرااءل: اآلغااء ئحمااد راااء  ماااه ان، والمياانلا تهااءولين بااءـ  اااقءيص، والاااي         
ئحماااد حكاااي  الاناعاااءوص، واآلغاااء ئحماااد بيااادآبءون، والااااي  ئنهضاااى ال ءلقاااءوص الزاهاااد،   

ءون الساابزوارن، واآلغااء  يااص الماادر ، والمااا  يااص ال ااورن، واآلبووااد      والحااءا المااا هاا  
الاناعااءوص، والاااهيد الماادر ، والـائااة ئحمااد حسااين ال بءطبااءرص، وئؤعااس الجمهوريااة    
ا،عااائية إلا،ئااءم الامي ااصم، والمياانلا ئهاادن اآلشااتيءوص، واآلبووااد ئااا ئحمااد الهياادتص،       

حسااان الااااـناوص، والسااايد أباااو الحسااان النفيـاااص  والميااانلا أحماااد اآلشاااتيءوص، والميااانلا أباااو ال 
القزوي ااص، والساايد ـااءص  الـكااءر، وئهاادن إلهااص  ماااه ان، واألعااتءذ ئنهضااى الم هاانن،        
وحسن لاوا آئيص، و بد اهلل تاواون آئياص، والسايد رااص الااينالن، والااي  ئحماد هقاص         

ااتمية  ياى   ئكبءح اليزون اااا  د ـتذ ،شء ة فءحااة الياواس!!! هاا يكاذ واان الكتاذ الم      
هاااذا الاااته  البءطياااة فاااص إطاااءر الحياااء   ياااى عااامـة المجتماااع ا،عاااائص الاااايـص والحاااولة    

 الـيمية!! ئن المسؤول  ن هذا األئور!!

فااص القاانـ النابااع  ااان هاا  فااتح ئيااص تديااد ليحكااي  صاادر المتااألهيني يقضااص بااأـ ئااء        
ل  يكان يميا     احتوهه ئؤليءهه ج يـدو أـ يكوـ ئجنو عن ءت ئن ـتذ هذا أو ذاك، وإوه

شيئء ئن الـي . إـ هذا الد وى الم نوحة  يى با  أعايو  ال قاد الكاحيح آلراء صادر     
المتألهين ج هحتءا إلى و ة فص التـمع والدراعة والتحقيع، وإومء هص هرءر فص القنـ األبين 
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ئاان حااين آلباان ئاان  بااا المـءراااين ليماا ه  الييساايص الااذن أرعااءا صاادر المتااألهين. وفااص       
األبيااانين حيااا  هكاااور الااابـر أـ أفكاااءر هاااذا الحكاااي  هبااانر الم ظوئاااة الدي ياااة     الـقااادين

والسيءعااية التااص يبغضااووهء، فاا وه  لاا  يتنـااوا عاااحء إجع وتااندووا واعااتـميوا ااادا، وحياا   
أوه  ل  يست يـوا وقد وظنيءهه بااكا صاحيح، وتادوا فاص اههءئاه بءلسان ة واجوتحاءل طنيقاة         

فص هذا اجهجءا، وصدرت بحقه أصوات الااجذ وا،واواة    عهية لتا ئته، وأ ءئوا المحءـ 

 والتهويا ئن ـا ئكءـ!

وحياااا  أوااااص لسااااص ئاااان ئقياااادن بكااااوم صاااادر المتااااألهين، ولسااااص ئاااان الم جااااذبين  
والمستضـيين الذين هكدوا ليدفءع   ه اااا بافء لم هجه اااا واهاذوا ئنتـء له ، فص الو اص  

،تءبااءت التااص ـتبهااء أعااءهذهص فااص      الااذن أب اا  ـااا الياانيقين، أهكاادى لـاان  بـاار ا      
الحكمااة المتـءليااة اااد هااذا الااته  البءطيااة، وأاااـهء بااين ياادن أصااحء  الاانأن واليضاايية.         
أهـاان  فااص هااذا المقااءل إلااى ئقااءطع عاابع لااص أـ ـتبتهااء  بااا عاا وات فااص ئقااءلي وقااا  اان        

، وـااذل  بـاار ال قااءس 5هوااايحءت شاايهيه ألعااتءذن الكبياان الناحااا أبااو الحساان الاااـناوص 
تص أهذـنهء  ان اث اين ئان أعاءهذهص الكباءر، وهماء: ئهادن إلهاص  مااه ان والسايد ئحماد            ال

ئاااكءة البينت اادن، وه ااءك   اادن الكرياان ئاان الكااام الااذن أفضااا أـ أهنـااه ليمسااتقبا،          
 وأرتو أـ ييقى ئء أ وله  بوج ئن القءرئ الكني .

 إدعاء اآلغا ضياء الدين دّري

هااو أئاان أو ااع الكرياان فااص الا ااأ والااابهة  يااى  إـ األعاايءر ئقتاابس ئاان ـتااذ  دياادة، و 
ئدى الس وات المءاية. وحتى المنحوم السابزوارن الاذن ـتاذ بـار الحواشاص  ياى هاذا        
الكتء  ل  ييتيص إلى هاذا الظاءهنة، وـاذل  أعاتءذا الناحاا الماا  ياص ال اورن، والناحاا          

ج يقاا  ان ثيراص هاذا      الما إعمء يا ا،صيهءوص ل  ييتيتء إلى هذا الحقيقة...فص حين أـ ئء
الكتء   بءرة  ن ـيمءت اآلبنين، و اد وسابهء المؤلاص المحتانم إلاى ويساه ووـ أـ ياذـن        
أعمءء أصحء  الكتذ التص أبذ   هء. ولذل   مدت إلى تمع ئواو هاذا الكتاء ، ـاص ج    
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يكااوـ ه ااءك فااص الحااد األووااى هضااييع لحااع اآلباانين، و ااد حققااص بـاار ال جااءح فااص هااذا     
القس  األول ئن هذا الكتء  هو فاص الغءلاذ ئاأبوذ ئان ـتاء  راألفاع المباينر        الاأـ ...وإـ 

ليمينوائءو.)ث  يذـن ـتباء أبانى ياد ص أـ صادر المتاألهين  اد أباذ وكاو  أعايءرا ئ هاء           
ووسبهء إلى ويسه، ئن  بيا: الايءء، وشنح ا،شءرات، وحكمة ا،شناق، وشانح اليكاو ،   

 .6وغينهء ئن الكتذ(

 الشعرانيجواب األستاذ 

ذات ئنة ها  ذـان هاذا ا،و اءءات فاص حيقاة ور  األعايءر التاص ـاءـ يادينهء األعاتءذ            
الاـناوص، فقءل األعتءذ فص الجوا : ـيمء يتضح ب اـ هذا اجو اءءاتي يكياص أـ هأباذوا    
واحاادا ئاان الكتااذ التااص  يااا إـ صاادر المتااألهين  ااد أبااذ ئ هااء ئااء ي ساابه إلااى ويسااه ووـ أـ    

 بيا ـتاء  الاايءء جبان عاي ء. ثا  اوظانوا إلاى فهنعاص األ اام وأعامءء           يذـن المكدر، ئن 
الكتااذ والمجياادات المتـاادوة فااص األعاايءر وـتااذ صاادر المتااألهين األباانىي لتاادرـوا أـ       
صاادر المتااألهين  ااد أحااءل إلااى ـتااء  الااايءء ووظنيااءت اباان عااي ء فااص هااذا الكتااء  ئئااءت           

وجاد أواه فاص الجازء األول ئان ـتاء         الماناتي بوصايه واحادا ئان ئكاءورا المـتمادة، فمارا       
 األعيءر يحيا إلى ـتء  الايءء فص عتة  ان ئواـء، ويحدو ئكدرا فص هذا الموااع.

فاا ذا ـءوااص ه ااءك ئوااااع ئـاادووة ئاان األعاايءر وقااا فيهااء صاادر المتااألهين  اان ـتااء        
الايءء بـر الـبءرات ووـ أـ يذـن المكدر، ها يـ ص ذل  أـ صدر المتألهين ـءـ ينياد  

لتمويه  يى القءرئ، ويوحص إليه بأوه هو صءحذ هذا األفكءر! أج يـص صدر المتألهين أوه ا
  دئء يحيا  اءرئ ـتءباه  اانات المانات إلاى ـتاء  الاايءء ف واه باذل  عينشاد  ءرراه إلاى             
المكدر الذن شكا ئءوة بكبة لسن ءهه، وإـ القءرئ بـد ئناتـءهه المتكنرة لهذا الكتاء   

 ءتي إـ  ءتا أو آتا!! أل  يدرك هذا الحكي  الكبين ئسألة بهاذا  عيقص  يى هذا السن
البداهة! ج يمكن لهذا الحقيقة أـ هايى  يى أبسط إوسءـ، فضا  ن حكي  بحج  صادر  

 المتألهين!
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 مسألة أخرى:

يمكن ل  أـ هأبذ ب ظن اج تبءر ب بة ييقيهء ئاتكي  فيبادأ ـيمتاه بءلبسامية وشا ن ئان       
ة وآيتااين ئاان القاانآـ الكااني ، وفااص أث ااءء ـيمتااه يستاااهد باانوايتين       ب بااة ئاان وهاا  الباغاا  

شنييتين، وبيتين ئان الااـن لزهيان بان أباص عايمى، وبـار األبياءت لاد با الازا اص، لي هاص            
ب بته ببـر المناثص واألو ية المأثورة  ن ا،ئءم  يص بن الحسين السجءو، ووـ أـ ياذـن  

ء  نأا ئن اآليءت والنواياءت واألبياءت الااـنية،    ئكءور ئء ذـنا ئن فقنات وه  الباغة، وئ
أو ئقااءطع األو يااة والمناثااص، هااا يمكاان لـء ااا أـ يتكااور أـ هااذا الا يااذ إومااء أراو ئاان       
بال هذا األعيو  أـ يموا األئن  يى السءئع، وأـ يتظءهن بأوه هو صءحذ هذا ال كاو   

و أـ يساااو ه ـمجااانو واليقاانات البييغاااة! ج أهكاااور أـ ياااد ص شااااا ئراااا هاااذا اجو اااءء أ 
 احتمءل اـيص.

هكذا األئن بءل سبة إلى صدر المتألهين، بمـ ى أوه  اد ألاص ـتءباه لاذون اجبتكاء ،      
الذين يتـءئيوـ ئع  باءرات ـتاذ، ئان  بياا: الاايءء، وشانح ا،شاءرات، وحكماة ا،شاناق،          
وشنح فكو  الحكا ، وئاء إلاى ذلا ، وإـ هاذا الكتاذ وال كاو  بءل سابة لها  هاص ئراا            

ءت القاانآـ، وب ااذ وهاا  الباغااة، وأشااـءر و بااا الازا ااص، وروايااءت أرمااة أهااا البيااص   آياا
وأو ية الكحيية السجءوية لمن يستمع لذل  الا يذ. و ييه ل  يكن يدور فص بياد صادر   
المتألهين أـ الذين عيقن وـ ـتءبه يحتءتوـ إلى ئن ينشاده  إلاى ئواااع هاذا ال كاو       

روـ أوهاء ـيمءهاه، و يياه ـاءـ يجاذ  يياه أـ يباين        فص الكتذ األبانى، وإوها  عاو  يتكاو    
 له  ئوااع وتووهء فص الكتذ األبنى وفـء لهذا التوه .

 مسألة أخرى:

لقد هكور اآلغء ايءء الدين وردن وـا أولئ  الذين أثءروا هذا اجو ءءات اد صدر 
ياع  المتألهين، أوه ـءـ يـاي  فاص و اة ووـوئاة ئان الـاي  النغيادي هحايط باه الكتاذ ئان تم           

الجواوذ، وربمء ـءـ لديه  دو ئن الكتبة الذين ولع  ييه  األ ماءل، فهاذا يضا يع بمهماة     
اعت سءخ ئقءطع ئن ـتء  الايءءي ليقحمه بـد ذل  فص ـتء  األعيءر، بي مء يتولى الكءهاذ  
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الرءوص ذات الـميية بءل سبة إلى شنح ا،شءرات، ويتولى ثءل  حكمة ا،شاناق، وراباع شانح    
وهكذا...إـ هؤجء ال قءو ج يدرـوـ أـ صدر المتألهين  ءش أـران  مانا    فكو  الحك ،

ئ ءروا ئانواي بسبذ ئاحقته وئ ءروهاه، و اد ألاص الكريان ئان ـتباه فاص صانو  لا  هتاوفن           
بين يديه المكءور الضانورية ليكتءباة، باا لا  يكان يا ـ  بحياءة هءوراة هساء د  ياى التاأليص،            

كاادر أو ذاك إومااء ا تمااد فيااه  يااى ذاـنهااه المتوهجااة.  وإـ ئااء أاااءفه إلااى ـتبااه ئاان هااذا الم

وئع اجلتيءت إلى هذا الظنو  القءعية التص أحءطص بكدر المتألهين   د هأليص ـتبه، ئن 
الحااع واجوكااء  أـ وكباان هااذا الجهااوو وو ح ااص إليهااء إتاااج، حياا  همكاان فااص صااا هياا     

ميكانين شان  هدريساهء  ياى     الظنو  ئن إبداع وإوتءا هذا الكتذ، التص وءل الكرين ئن ال
ئدى  نوـ، ج أـ و يا الو و   يى األعبء  التص و ص صدر المتاألهين إلاى ال قاا ئئاءت     
المندات  ن ـتء  الايءء جبن عي ء ئع ذـن ئوااع ال قا، ولك ه أغياا بـار الماوارو ولا      

فااأين  يااذـن ئواااـهء، فااا بااد أـ هكااوـ لديااه ويااة عاايئة فيمااء يتـيااع بهااذا المااوارو القيييااة!             

 اجوكء !!

 مسألة أخرى:

إـ الذين وتهوا أصءبع اجههاءم إلاى صادر المتاألهين لا  يجيباوا  ان الساؤال القءراا: إذا          
ـءـ ئء حءولوا إلكء ه به ئن اجههءم لورا وبهتءوء، ههمة صحيحة وحقيقية، فيمءذا غاء  هاذا   
األئاان  اان ـبااءر الياعااية والحكمااءء طااوال القاانوـ الم كاانئة! ولمااءذا رغاا  أـ الكرياان ئاان     

هين ـءووا يـنفوـ ئؤليءهه وئكءورا، إج أوه  ل  يرينوا أن إشاكءل  يياه   بكوم صدر المتأل
ئاان هااذا ال ءحيااة! ولمااءذا رغاا  إشااكءجهه  األباانى لاا  يتهمااه أن ئاا ه  بءلساان ة الـيميااة            
واوتحءل أفكءر اآلبنين، وأهدروا  منه  باانح وهـنياص بضاء ته الـيمياة التاص عان هء ئان        

ـ أو أربـة  نوـ  دو ئن األشاء  فجاأة لياد ص ـاا    اآلبنين، لي برع بـد ذل  براثة  نو
واحاااد ئااا ه  هوصااايه ئ يااانوا إلاااى هاااذا اجـتااااء  الـظاااي  وهاااو رأـ أبحاااء  ـتاااذ صااادر       
المتألهين هـاوو لخبانينر، وئان باين هاؤجء األشااء : اآلغاء اايءء الادين وردن الاذن فاءق            

تااءء فااص ـتااء    غياانا فااص ا،صاانار  يااى هااذا اجو ااءء، بااا وأصاان  يااى القااول: رإـ ثيرااص ئااء     
األعيءر فص الحد األوواى يـاوو لغيانا ئان الـيماءء، و اد وسابه صادر المتاألهين إلاى ويساه بغيان             
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وتااه حااعر. و ااءل: بااأـ أول ـتااء  شااكا ئااءوة ألبحااء  األعاايءر هااو ـتااء  )األفااع المبااين(     
ليمينوائءو، حي  او اى اآلغاء اايءء الادين وردن أـ أغياذ القسا  األول ئان ـتاء  األعايءر          

 سااءخ أو عاان ة   ااه، هااذا فااص حااين أـ صاادر المتااألهين  ااد ألااص األعاايءر فااص حيااءة        هااو اعت
المينوائااءو، و ااد أشاااءو صاادر المتااألهين فاااص الكرياان ئااان ئوااااع هااذا الكتاااء  وأث ااى  ياااى         

(، وروام صياه  1/  406المينوائءو وو ء له، بـبءرات ئن  بيا: رأوام اهلل هـءلى  يوا وئجدار )

(. 183/  6(، وروام  مانا وئجادار )  05/  2اهلل  يوا وئجدار ) (، ورأوام2/  169الـءلصر )
فيااو ـااءـ هااذا الكتااء   بااءرة  اان عاان ة ألبحااء  اآلباانين بماان فاايه  المينوائااءو الااذن هااو      
أعااتءذ صاادر المتااألهين، وئااع ذلاا  ج وجااد ئاان المينوائااءو هجااءا صاادر المتااألهين غياان الااوو         

ء ااادوـ لكااادر المتاااألهيني لكاااءـ  ياااى  واجحتضاااءـ واجحتياااءء، ئاااع أواااه لاااو صاااح ئاااء وسااابه ال 
المينوائءو أـ يكاص صدر المتألهين  ياى حقيقتاه، وأـ يـءهباه  ياى عان ة أفكاءر اآلبانين        
بمااء فااص ذلاا  أفكااءرا ووساابتهء إلااى ويسااه! هااا يـقااا أـ يقااوم صاادر المتااألهين بساان ة أفكااءر    

ياه بـباءرات ئان    أعتءذا بمانأى وئسامع ئ اه، وئاع ذلا  ج يقاوم أعاتءذا بمـءهبتاه، باا ير اص  ي          
 بيااا: رأ اااز األوجو النوحءوياااة، وأ ااان  ذون القنباااى الـقاوياااة، األوحاااد األئجاااد، األفضاااا  
األـما، اليوذ ص األلمـص، صدرا لييضا والمجد والحع والحقيقاة والمياة والادين، ئحماد     

 الاينالن، ر ءا اهلل هـءلى إلى أ يى ئناهذ الظهور الـيمص والاهوو الـي صر!

وـ هااذا هااو ئو ااص المينوائااءو ئاان السااءرق، بحياا  يقاادم لااه ـتءبااه        هااا يجااذ أـ يكاا  
) اانش التقااديس( ليكتااذ لااه ويبءتااة، وحياا  هحققااص هااذا النغبااة، بااءور إلااى الر ااءء  ييااه        
وئدحاه ببيتااين ئاان الاااـن يقاول فيهمااء: رلقااد فااءق صادر المتااألهين الـااءل  فضااًا، فءعااتحع أـ    

 7يتنبع  يى  نش التحقيعر.ين   ي  إفاطوـ، ول  هتمار ال بيـة  ن ئريه ل

أل  يقنأ المينوائءو ئؤليءت صدر المتألهين أو أه  ئؤليءهه )األعيءر األربـة( فص الحاد  
األوواااى! ألااا  يقااانأ ـتءباااه )األفاااع المباااين(! إـ ـاااءـ  اااد  نأهاااء، فكياااص لااا  ييتياااص إلاااى أـ  

                                                 

. )صادرا بلنفاص فضايص اوا ال گانووـ .. بان  يا  هاو        597،   1اوظان: ئكا يءت ئينوائاءو، ا     - 7
 افاطوـ ور ئس د هحقيع ويءئد ئريص .. ي  عن لگنيبءـ طبيـص بينوـ(. واوا اعص بناا 
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نين، وبمء ئضءئين هذا المؤليءت التص ـتبهء صدر المتألهين ئء هص إج عن ءت ألفكءر اآلب
فص ذل  أفكءرا الاءصة!! وـيص أواه بادج ئان التـاءطص ئـاه بوصايه عاءر ء وئ اتحا، يـماا          
 يى ا،شءوة به والر ءء  ييه! ها ـءـ المينوائءو يتكص باءلتميع!! وحان وـيا  أـ المينوائاءو     
ـءـ ئان اج تازال باءل يسي بحيا  أواه   اد ذـانا ليياءرابص وابان عاي ء يكتياص باءلتـبين   هماء              

ـباااءرات ال دياااة، فيقاااول: رشااانيك ء فاااص المقاااءم والم زلاااة الـيمياااةر، أو رشااانيك ء فاااص النرءعاااة  ب

الـيميةر. و ييه هاا ئان المـقاول أـ يباءور إلاى الر اءء  ياى شااا  اءم ااااا طبقاء جو اءء اآلغاء              
اااايءء الااادين وردن ااااااا بسااان ة أفكاااءرا! هاااا ـاااءـ المينوائاااءو ياااااى ئااان صااادر المتاااألهين،    

اية إلى إبـءو شبح الااو  ئان باال المبءلغاة فاص الر اءء  يياه، فينفاع هاذا          فتض نا هذا الا
السااءرق إلااى   ااءـ الساامءء!! ئااء هااص ئقوئااءت السااي ة التااص ـااءـ يمتيكهااء صاادر المتااألهين!!    
فءلااذن وـنفااه   ااه أوااه ـااءـ ئاحقااء وئ ااءروا ئاان  بااا السااي ءت الجااءرنة، وـااءـ يـااي  حيااءة  

ن  اااداوة أرباااء  الحقاااد والتزويااان ئااان النتاااءل التاااانو، و ااااوة  ياااى ذلااا  ـاااءـ يااااكو ئااا

المتيبسين بزن الـيا ، فاص حاين ـاءـ المينوائاءو ينفاا باأوواع الـاز وال ـاي ، ويحظاى بأعامى            
آيااءت اجحتاانام والتبجيااا ئاان تميااع السءعااةي ابتااداء  ئاان المياا  إلااى أصااغن المااوصيين فااص        

جتتمء ية، فمء هو الا ن الباس وصوج إلى تميع أربء  الـي  واليضيية، و ءئة ال بقءت ا
الااذن يمكاان أـ يهاادوا ئاان تءوااذ صاادر المتااألهين، حتااى يضاا ن إلااى الر ااءء  ييااه ـااا هااذا    
الر ااءء! وهااا ـااءـ صاادر المتااألهين  ااد  اان  رشااوة ـبياانة  يااى المينوائااءو، فيااؤون ذلاا         

 بءلمينوائءو إلى الغر  ن عن ءهه، با ويجءليه  يى ذل  بأوواع المدح والر ءء!

أـ صاادر المتااألهين رغاا  احتنائااه وهقاادينا ألعااتءذا المينوائااءو، لاا  يكاان     حقيقااة األئاان
ئقياادا لااه وج هءبـااء ألفكااءرا، بااا ـااءـ ياءليااه فااص الكرياان ئاان المسااءرا الييساايية الهءئااة، وئاان  
بي هء أصءلة الوتوو، والتاكي  فص الوتوو، والحنـة الجوهنية، و د اوتقد وظنيءت أعاتءذا  

يـما  يى التنوي  ل ظنيءت أعتءذا، فيكاوـ فاص ذلا  ئاء ياد و       فص الكرين ئن الموارو، ول 
 المينوائءو إلى ئكءفأهه وهاجيـه بءلمدح والر ءء والتبجيا.

و اوة  يى ذل  ف ـ المينوائءو ـءـ شاكاية  يمياة طبقاص شاهنههء اآلفاءق فاص  اءل         
ص هـياي   الـي  والحكمة، وـءـ ئن أ ظ  أعءهذة صدر المتاألهين، وـاءـ لاه الادور األـبان فا      
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وهنبيااة صاادر المتااألهين. و ييااه فيااو ـااءـ جههءئااه بساان ة أفكااءر أعااتءذا وكاايذ ئاان الكااحة،     
لاكا فنصة ذهبية لاكوئه وأ داره الذين  ءصنوا ول  يكوواوا  ييياين، واهااذوهء ذريـاة     
لتكويذ عهءم حقده   ييه، ولكءـ ذل  ئق ـء و بوج ئ ه ، ولحانوا   ادهء فاص الزاوياة،    

وروا إلااى إشااهءر ئراا هااذا اجههااءم فااص وتهااه! ولماءذا طبقااص شااهنة األعاايءر اااااا   فيماءذا لاا  يبااء 
الااذن يااد ص اآلغااء ااايءء الاادين وردن أوااه  بااءرة  اان بضااء ة ئساانو ة وئ تحيااة ئاان الكتااذ        

األبنى اااا اآلفءق، فسءرت به النـبءـ إلى الـناق وإيناـ واله د واأل  ءر األبنى، وأاحى 
لكرياان ئاان الااانوح والتنتمااءت والتهمياااءت، فااص حااين لاا       ئ هجااء وراعاايء، وـتبااص  ييااه ا  

هحكااا ئكااءورا األباانى  يااى ئرااا هااذا الاااهنة! هااا يـ ااص ذلاا  أـ تميااع الـيمااءء الااذين  
ـااءووا فااص هااذا الم ااءطع، وأشاابـوا ـتااء  األعاايءر ورعااء وهـييمااء، وبءشاانوا حااا ئاااكاهه           

ولا  يكان لها  ئراا  قياه       وو ءرقه، ل  يتوصيوا إلاى ئاء هوصاا إلياه اآلغاء اايءء الادين وردن،       
 ليتوصيوا إلى اـتاء  ئء هوصا إليه ئن هذا األئن البءلغ األهمية!!

 مسألة أخرى:

 ءل األعتءذ الاـناوص بـد بيءـ ئء هقدم: إـ الذين يتهموـ صدر المتاألهين بسان ة أفكاءر    
اآلبااانين، ج يوتهاااوـ باااذل  إهءواااة لاااه فحساااذ، باااا إوهااا  يهي اااوـ األـرنياااة الكبيااانة ئااان      

مءء والياعية الذين  ءصنوا والذين تء وا بـدا وصوج إلى  كنوء الحءاان، بمـ اى   الحك
أوهاا  يوتهااوـ ا،هءوااة إلااى أئرااءل: المينوائااءو، والمحقااع الاهيجااص، والمحقااع الساابزوارن،   
والمحقع الاووسءرن، والمحقع اليير، والحكي  السبزوارن، واآلغاء ئحماد البياد آباءون،     

ن ال نا ص، ووظن  يص اللياوص، والقءاص عاـيد القماص، وئحماد    والما  يص ال ورن، وئهد
وـي  ال ءلقءوص، وحسين الت كءب ص، وإعمء يا ا،صيهءوص، وئحمد تـين الي لنوون، و باد  
اهلل الزوولن، واآلغء  يص المدر ، واآلغء ئحمد راء  ماه ان، وتهءولين بءـ القااقءرص،  

 طبءرص. والمينلا ئهدن اآلشتيءوص، والـائة ال بء

إـ تميع هؤجء الـيمءء األ ام ااااا الاذين ها  ئان أبانل الياعاية والحكماءء فاص القانوـ          
األربـة األبينة اااا ـءووا طبقء لهذا اجو ءء ئن األغبيءء، ولغبءره  ـءووا يمدحوـ هذا السءرق 

ـ       أـ  الم تحا، با وهأثن به تيه ، وأو يوا حياءهه   ياى التانوي  ألفكاءرا وشانح آراراه، وو
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يت به أن واحد ئ ه  إلى أـ صدر المتألهين ل  يكن لديه شصء ئن   دا، وإـ ـاا ئاء ـتباه    
ـااءـ عاان ة ئاان اآلباانين! إـ هااؤجء الكبااءر لاا  يقاان وا ـتااء  )األفااع المبااين( وج ـتاااء             
)الااايءء(، وج )حكمااة ا،شااناق(، وج )شاانح فكااو  الحكاا (، وج )شاانح المقءصااد(، وج   

ج )المبءح  المان ية(، وج )شنح ا،شءرات(، وج ـتاء  )ال جاءة(،   )إحيءء  يوم الدين(، و
وج )اليتوحءت المكية(. وإـ أول ئن  نأ هذا الكتذ وهوصاا إلاى هاذا اجـتااء  الـظاي       

 هو اآلغء ايءء الدين وردن، أو فص الحد األ كى المينلا أبو الحسن تيوا. وهو ـمء هنى!

 تذكري:

ـناوص فص الر ءء  يى صادر المتاألهين ئان  باا المينوائاءو،      هكميا لمء أوروا األعتءذ الا
يمكن ل ء ئاحظة وا رعءلة ـتبهء المينوائءو إلى صدر المتاألهين، وئماء تاءء فيهاء: شاو ص      
إلى صحبة  زيز البهجة، عمءحة المييد الميير والمااذ الكءشاص  ان الحقاءرع والاد ءرع،      

السااييا ال ااءهر، الاييااا المااءحر، أـاانم     وتااه الـيمااءء الـااءرفين،  ااين الـنفااءء الـااءلمين،      
األوجو النوحءويااة، وأحاا  الحءئااة الـقاويااة، صاادر تنياادة األفءاااا، بيااص  كاايدة األئءثااا،      
بكه اهلل بسيو  وـمه، وحيه بييو  ئ  ه، ج هيص ببيءـ ورتته طوائين الـبءرات أو ئ اءون  

 .8بي  ء، وتمع بي  ءر ا،شءرات، وج ي ءله حيز التـبين وج أووات التقنين،  اع اهلل

عااؤال: هااص يمكاان أـ يكااوـ هـءئااا المينوائااءو ئااع شاااا ييتاان  أوااه يساانق أفكااءرا   
 وأفكءر غينا ئن الـيمءء اآلبنين  يى هذا الاءـية!

 مسألة أخرى:

ـماااء  اااءل األعاااتءذ الااااـناوص أيضاااء: لقاااد ـاااءـ األعاااتءذ اآلغاااء اااايءء الااادين وردن ئااان          
. ولكان  9المانو ة بقياءوة الااي  فضاا اهلل ال اورن    المـءراين ليمانوطة، وـءـ ئن أوكءر 

  ادئء  ااءم راااء شااءا بأ مااءل ئساايئة ليادين، ئاان  بيااا: ال اازع ا،تبااءرن ليحجااء ، واأل مااءل    

                                                 

 .597،   1ئك يءت ئين وائءو، ا  - 8
 .328ا  321،   1الاي  فضا اهلل ال ورن، ئحمد هنـءـ، ا  - 9
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التـساايية اااد الحااولة الـيميااة وتمء ااة رتااءل الاادين، و تااا ال ااء  فااص ئسااجد گااوهن شااءوي  
 ساءء، وئاء إلاى ذلا  ئان      حي  ا تكموا فيه ا تنااء  يى  نار الااءا بحظان الحجاء   ياى ال    

األفـءل الا يـة، واصا وردن ئدحه وئ ءصنهه لي ظاءم وولراراه ئان باال ـتءبءهاه ووااءطءهه،       
وـءوص له  ا ءت وثيقة ئع ألجم وظءم الاءا. وذات ئنة ا  اتتمءع باء   اانين  ءلماء    

رارية وئدرعء، وـءـ فيه  الناحا اآلغء ايءء الدين وردن، فـمد أحد أعءهذة الحكمة الكاد 

اااا ربمء لغمز اآلغء ايءء الدين اااا إلاى  اناءة بـار ال كاو  التاص ـتبهاء صادر المتاألهين فاص          
 ذم و ء  الساطين و يمءء الباس، وإلي  ئضءئين تءوذ ئن هذا ال كو :

  ذم صدر املتأهلني لوعاظ السالطني

متنفاع  ياى   رإوص ألعتـيذ بءهلل النحمن، ئن رتاا شانين  ياي  اليساءـ، تهاول القياذ، ال      
األ ناـ ألتا هقن  السي ءـ، واجشتهءر   د الـوام، وه  الـميءـ  ن فه  ورتاءت أحاوال   
ا،وسااءـ، والتيااءوت فااص بيااع الاانحمن، فوائكاايبتءا ئاان  يمااءء الجهءلااة، وصاايحءء ا،فسااءو،        
الذين ه  ئن  يمءء الدويء وتهءل اآلبنة، المتذـنين آلوا  صحبة الايع، ال ءعاين آلوا   

ن ، المقبيااين إلااى و ااءرع  يااوم الاادويء، المـناااين  اان حقااءرع  يااوم اآلباانة. بااا       صااحبة الاا 
أ ول: ئء فت ة فص الدين وبيا فاص  قءراد المسايمين إج وئ ااؤهء ئاءل اة الـيماءء ال ء كاين،        

 .11ر10َيءِهِحيَن(ئع حكءم الدويء والساطين، )َرَبَ ء اْفَتْح َبْيَ َ ء َوَبْيَن َ ْوِئَ ء ِبءْلَحِع َوَأْوَص َبْيُن اْل

رإوه يظءهن عاطين الظي  وأئناء الجور، ويـءووه   يى صيمه  ويكاد ه  فاص ـاذبه     
وتوره ي ألوه بءلتقن  إليه  يكاا إلاى أغناااه الدويءوياة ئان الجاءا والماءل والااهنة التاص          
ألتيهء اـتساذ الـيا ، وئـياوم أـ التقان  إلايه  والم زلاة   اده  ج يمكان إجع بمظاءهنهه           

 .12ووته   يى صيمه  وتوره  وـذبه روئـء

                                                 

 .89األ نا :  - 10
، 2، بيادار، س  13،   6صدر الدين الاينالن، ئحمد بان إباناهي ، هيساين القانآـ الكاني ، ا       - 11

 ها ش. 1366بيدار، 
، 136ا       135،   2صاادر الاادين الاااينالن، ئحمااد باان إبااناهي ، شاانح أصااول الكااءفص، ا        - 12
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إـ أـراان الـيمااءء المتـااولمين غااءفيوـ  اان ذـاان اهلل، فيااو أوهاا  همتـااوا ب ااور المـنفااة، لمااء   
 تـيوا ئن باس الجور  بية له ، لياسنوا فص ئقءئنات ال يس والهوى!

هكذا هو حءل الذين يـتبنوـ أويسه  ئن الـيمءء، ويظهنوـ بمظءهن التقد ، ولكا ه   
ـ ش ن القكور الميكياة، راـياين وراءها  ا،باا  والتوـاا، طاءلبين الانلق ئان غيان          يأئو

اهلل، وحي  أوه  هنـوا التوـا  يى اهلل، ف ـ اهلل  د وـيه  إلى أويسه ، فيجأوا إلاى أرو اة   

الميااوك. هنـااوا طيااذ الحااع واليقااين، ليقضااوا  ماانه  فااص بدئااة الهااوى وطء ااة الجااءرنين      
 بااص ر ر: )الـيمااءء أئ ااءء النعااا  يااى  بااءو اهلل ئااء لاا  ياااءل وا    .  ااءل ال13وصااحبة اليءعااقين

السي ءـ، ف ذا فـيوا ذل  فقد بءووا النعا. فءحذروه  وا تزلاوه (. وذـان صادر المتاألهين     
بـد وقيه هذا الحدي : وهذا إلئاءل ة الـيمءء ليساطينم فت ة  ظيمة ليـيماءء وذريـاة صاـبة    

ئقبولة وـام حياوي إذ ج يازال الااي ءـ ييقاص إلياه فاص       لياي ءـ  ييه ، ج عيمء ئن له لهجة 
و ظ  له  ووبول   ييه  ئء يزتنه   ن الظي  ويقاي  شاـءرن الاانع. إلاى أـ ياياا إلياه       

أـ الدبول  ييه  ئان الادين. و اءل رعاول اهلل: رشانار الـيماءء الاذين ياأهوـ األئاناء، وبياءر           
ة: ريء عيمة، ج هغ  أبوا  الساطين، ف و  األئناء الذين يأهوـ الـيمءءر. و ءل أبو ذر لسيم

. )اوتهاااى ـاااام صااادر  14ج هكااايذ ئااان ووياااءه  شااايئًء، إجع وأصاااءبوا ئااان وي ااا  أفضاااا ئ اااهر   
 المتءلهين(.

ـءـ و ع هذا الكيمءت  يى اآلغء ايءء الدين وردن ثقيا، فبءور إلاى الادفءع  ان ويساه     
 ءرا: لقد ـءـ ئناتع الدين اااا ئن أئرءل السايد أباو الحسان ا،صايهءوص، والحاءا الااي   باد        
الكااني  الحااءرنن، والمياانلا حسااين ال ااءري ص اااااا أصاادروا  بااا بضااع عاا وات بيءوااء يااد موـ فيااه   

ءـ، باا إـ السايد أباء الحسان ا،صايهءوص أرعاا ـتءباء إلاى الحاءا اآلغاء واور اهلل            الاءا رااء با  
يحذرا ئن ئاءلية الاءا، وو ءا إلى الو و  إلى تءوبه، ئـيا ذل  بقيقه ئن حدو  شنخ 

                                                                                                                                

 ها ش. 1360هكحيح: ئحمد بواتون، ئؤعسة ئ ءلـءت وهحقيقءت فنه كص، طهناـ، 
 .18ا  16رعءله عه اصا،    - 13

، 230ا      229،   3ا  صاادر الاادين الاااينالن، ئحمااد باان إبااناهي ، هيسااين القاانآـ الكااني ،    - 14
 ها ش. 1366، بيدار، 2بيدار، س 
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فقيا فص توا  اآلغاء اايءء: إـ ئاء ذـنهاه ئان ئوا اص الـيماءء         .15بين الدولة و يمءء الدين
ءراة الاءا راء بءـ لتـءلي  ا،عام الكنيحة، وإ اوه الحن  يـوو هءرياه إلى ئء  با ئـ

 ياااى الـيماااءء و ياااى الااااـءرن الدي ياااة، وأئاااء حءلياااء فااا ـ أن و ااا  لنااااء باااءـ يساااتحع الاااذم     
واج تنا . وه ء بدأ اآلغاء اايءء الادين وردن بء،عاءءة إلاى صادر المتاألهين، وأ اءو اتتانار          

رفاص ويتاص أـ أ ماا  ياى تماع ا،شاكءجت التاص        بـر الته  التص ألكقهء به أ دا ا، و اءل:  

عجيص  ياى صادر المتاألهين ...ر، وذلا  فاص ئحءولاة ئ اه إلاى صان  اوتباءا الحءاانين  ان             
ـيمءت صدر المتألهين التص اعتهدفته فص الكمي ! وبـد هذا الحءوثاة واصاا او ءءاهاه ااد     

تما بء،ااءفة إلاى   صدر المتألهين وغينا، لي ان ـتءبه هحاص   اواـ )ـ از الحكماة( و اد اشا      
 .16هذا اجو ءءات  يى ئدح راء بءـ والر ءء  ييه وهمجيدا باكا ئبءلغ فيه

ش، أن: بـاد  اءئين ئان     1316وئمء تءء فص ئقدئة هذا الكتء  الذن صادر فاص  اءم    
حءوثااة الحظاان ا،تبااءرن ليحجااء  وئااء رافااع ذلاا  ئاان األحاادا  المنياانة: رفااص هااذا الـكاان   

نة الـيياء ليمقاءم الميكاص لنااء شاءا البهياون ااااا بياد اهلل ئيكاه          السـيد، وفص صا اهتمءم الحض
وعااي ءوه اااااا هاا  ب ااءء تميااع هااذا اآلثااءر المبءرـااة، وهاا  إوجااءل تميااع ئااء واااهدا ئاان ئاتيااص       
ئظااءهن الن ااص والتقاادم، فاات  ه ااوين الـيااوم والمـااءر ، وهجديااد ب ااءء ئااء هنـااه الـظااءم ئاان           

والمدار  والموااع التص ـءواص ئتدا ياة وآيياة    األ ام، وأ يد هنئي  المسءتد والماءهد 
إلى السقوس، وشءع الاين فص الباو، وائتدت حسا ءت الحضاءرة الغنبياة إلاى الاانق بيضاا       
تهوو السءحة الميكية، وبءبتكءر:  ءو ئءء الابء  إلى إيناـ التص ـءوص هـءوص ئان ئساءوئ   

 الاياوبة ...ر.

وواانا إوماء تاءء باأئن ئان وليان الرقءفاة        يتضح ئن هذا المقدئة أـ هنتمة هذا الكتاء   
فص حي هاءي رليكاوـ ئراا عاءرن األ ماءل الاينياة الكاءورة  ان الـكان الساـيد ليميا  المـظا              

                                                 

، ئقااءل: هااايع 296و 287ا      283فكاايية فنه ااد اودياااه، الساا ة الرءويااة، الـاادو الاااءئس،     - 15
 .311،   2وئانوطيص ور ايناـ، بقي : آيص   بنني ئدر ، ا 

 .162ا  157اوظن: ـ ز الحكمة،    - 16
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صءحذ السءحة الـييء والهم  الـءلية وأوعء ليكاوـ أـ يبياغ  ياو ئنهباة رااء شاءا البهياون بياد         
 اهلل ئيكه وأبد اهلل  ياه!

وردن(  اد شانع بكاا شاوق ورغباة بتنتماة ـتاء         إـ ـءهذ هذا الس ور )ايءء الادين  
)وزهة األرواح(، وحي  بيغص هذا المقءم، ل  أتد ئن الم ءعذ أـ ج أذـن بء ة ئن فضاءرا  
هذا الولين اليذ )ولين الرقءفة فاص حي اه( لاو اهلل هوفيقاه )هلل ور وليان ج وظيان لاه .. فاص الادهن         

وصاصي فأواء أشاهد إوجاءل ئاء ج يمكان       حقء وج عءلص الزئن(، وليس ذلا   ان ئبءلغاة فاص ال    
إوجااءلا  يااى ئاادى عاا وات ئتمءويااة  ااد أوجااز فااص هااذا اليتاانة القكااينة، ئاان ب ااءء الكييااءت          
والجءئـااءت والماادار  التااص يقااص الـقااا أئءئهااء ئااذهوج وئ دهاااء. فقااد أ ااءم  وا ااد الـياا     

نهباة لاو   وأعس المـنفة باكا ياولهء الكموو لقنوـ أئءم  اواون الازئن، و اد بياغ باذل  ئ     
بـ  ئـهء آصص بان بنبياء، لباءور إلاى اج تباء  ئان فضايه وهادبينا )و يماء أبكانت  ي اءك            
ئن رتاا .. إجع وئـ اءا إـ فكانت فاص لقباه(. بياد أواه يجاذ  يي اء أـ ج وغياا  ان رأـ تمياع             

هذا ا،وجءلات إومء ـءوص بيضا المي ر، ولكان وـماء يقاول المراا المـانو : رلكاا ر ا         
و د ـءوص ال وايء الـءلية والمك وواءت المتـءلياة ليحضانة الميكياة الهمءيووياة       ج بد ئن رئعر،

الـييء أـرن ئن أـ هذـن ئ ذ بداياة هنبـاه  ياى الـانش الميماوـ، ولكان وـماء يقاول الااء ن:          
)ج بد لي  ياة أـ هكاوـ طاءهنة لتقباا الياير، وإجع ج يمكان ألن حجاءرة أو طي اة أـ هغادو          

ـااءـ المحااا  ااءبا، والم اااوو جرقااء، صهاانت  يااى يديااه الك ااول      . وحياا 17لؤلااؤا وئنتءوااء(
وفص الجمية أرى أـ أبت  ـائص بهذا البيص لدوام الدولاة، ألوباا بـاد ذلا  فاص       والخل .

 .18صيذ المواوع: )ئن  ءل آئين أبقى اهلل ئهجته .. ف ـ هذا و ءء ياما البانا(

 تذكري:

لياءا رااء باءـ، لا  يكان بادا ص ها يئاه        إـ ئء وقي ءا ئن ئدح اآلغء ايءء الدين وردن
ئن هذا ال ءحيةي ألـ ئدح الميوك وغينا ئن أصاحء  الساي ة هاو ئان األئاور الااءرـة  ياى        

                                                 

 .. وروه هن ع د وِگيص لؤلؤ وئنتءـ واوو(. )و يه بءك ببءيد ـه شوو  ءبا فير  - 17
 .7ا  5ـ ز الحكمة، ئقدئة: اآلغء ايءء الدين الدرن،    - 18
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ئن التءري ، ول  يكن اآلغاء اايءء ئان الاذين هيانووا فاص هاذا الظاءهنة، حتاى أو اء ج وجاد إجع            
 ائهاا  فااص الر ااءء  يااى    القييااا ئاان األ ااام وحميااة األ ااام الااذين لاا  يوصيااوا ألساا ته  وأ        

السااااطين. و يياااه فااا ـ حكااان ا،واواااة بءآلغاااء اااايءء الااادين وردن هبااادو بـيااادة  ااان الـااادل           
واجوكء . وإومء ـاا غءيت اء ئان وراء ذلا  بياءـ ال تاءر  التاص آل إليهاء ث اء ا  ياى الساي ءـ،            

ـياص  ورووو األفـءل التص أ قبص هذا الر ءء، وـيص ـءـ هـءطص وردن هجءا هذا األفـاءل، و 

اا نا ذل  إلى أـ يحان صدر المتاألهين فاص  ياا اجههاءم، وأـ يياتح لاه ئياص اجوتحاءل         
 والسن ة، وإوء هلل وإوء إليه راتـوـ.

 أسلوب اآلغا ضياء الدين دّري

ليتـاان   يااى أعاايو  وطنيقااة  مااا اآلغااء ااايءء الاادين وردن ااااا الااذن حمااا القسااط           
ألهين بءلساان ة واجوتحااءل اااااا وضاايص أئاانين  األـباان ئاان هوتيااه أصااءبع اجههااءم إلااى صاادر المتاا 

 آبنين، وهمء:

 أ ـ جواب األستاذ مشكاة:

ذات ئنة أثين ئواوع صدر المتألهين واعتيءوهه ئن ـتء  الايءء جبن عي ء وغينا ئان  
المكءور األبنى، واو ءءات اآلغء ايءء الدين وردن فص هذا الاأـ، بحضور األعتءذ اليقياد  

ينت اادن فااص حيقااة ور  ال بيـيااءت ئاان الااايءء اااااا والااذن ـااءـ لااص   الساايد ئحمااد ئاااكءة الب

شن  حضورا اااا فقءل: بـد أـ ورعص األعيءر  يى يد ئجمو ة ئان األعاءهذة، شان ص فاص     
هدريسااه، وأبااذت أهتبااع المكااءور التااص ا تماادهء صاادر المتااألهين فااص ـتءبااة األعاايءر، وبـااد    

األعايءر ئساتييدا ئان هيا  المكاءور.      التوصا إلى الكريان ئ هاء، ـتباص بـار الهاوائ   ياى       
وحد  فص هي  اليتنة أـ صءوفص اآلغء ايءء الدين وردن ذات ئنة، فأطيـته  ياى ئاء  ماص    
به ئن الجهوو فص البح   ن ئكءور األعيءر، وئقءبية ال كو  الم قولة فيه بمواااـهء فاص   

بـاد ذلا  بسا وات،     ئكءورهء األصيية. فأبذ هذا األئان ئ اص وطاءل الياناق بي  اء، ولا  أرا إجع      

وـااءـ يباادو  ييااه ـأوااه وسااص ئااء ـااءـ بي ااص وبي ااه ئاان هااذا المواااوع، فأبااذ يااد ص أـ صاادر   
المتألهين ل  يكن لديه شصء ئن   دا، وإـ ـا ئء صدر   ه ل  يكن عوى اعت سءخ أفكءر 
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اآلبنين، وبدأ بذـن أعمءء  دو ئن الكتذ التص او ى أـ صادر المتاألهين  اد اوتحاا ئ هاءي      
ص ئاان ـائااه، و يااص لااه: إوااه لغنيااذ ئ اا  أـ هتاابجح أئااءئص بءههااءم صاادر المتااألهين      فتـجباا

بءجوتحءلي اعت ءوًا إلى ـيمءت عن تهء ئ ص! فبءـ الغضذ  ياى وتهاه ولا  يحان تواباء. وبـاد       
ذلااا  شااانع األعاااتءذ ئااااكءة البينت ااادن بءلحااادي   ااان اجبااادا ءت التاااص هيااانو بهاااء صااادر       

ء اااايءء الااادين وردن، فاااص القاااول: رلااا  يكااان لكااادر    المتاااألهيني ليرباااص ب ااااـ و اااوى اآلغااا  

المتااألهين ئاان اباااداع عااوى ال قاااا  اان اآلبااانينر! ثاا  اعااات نو  ااءرا: يقاااوم أعاايو  صااادر        
المتألهين اااا فاص أـران األبحاء  ااااا  ياى بياءـ آراراه وو مهاء بءألولاة والباناهين، ثا  يساتـن              

ص هأييااد وو اا  آرارااه الاءصااة، أو   أ ااوال الـيمااءء الموافقااة أو الماءليااة لااه، ويسااتييد ئ هااء فاا    
 .19يـما  يى هأوييهء لت سج  ئع آراره وأ واله

 ب ـ جواب األستاذ مهدي إهلي قمشه اي:

ـتذ األعتءذ ئهدن الهص  ماه ان شنحء  يى ـتاء  فكاو  الحكا  الم ساو  إلاى      
اليءرابص، وفص األ وام التص ـءـ ل ء شن  الحضور   ادا، اعاتجء  لنتءر اء فاص وراعاة هاذا       
الكتء   يى يديه. وفص ئقدئة الدر  ه نق الحدي  إلى شنوح فكاو  الحكا ، وذـان    
عمءحته شنح األئين إعمء يا ش ذ الغءلاوص، و ءل: رإـ اآلغاء اايءء الادين وردن فاص تمياع      
ئواطن هنتمته ليكو  الحك ، ـءـ وءصنا إلى شانح شا ذ الغاءلاوص، وفاص بـار الماوارو       

شاا ذ الغااءلاوصر. و ااد التيااص غياانا ئاان شااناح فكااو    وجاادا يكاانر األب ااءء التااص و ااع فيهااء
. وئااع ذلاا  ج وجااد لاادى اآلغااء ااايءء الاادين وردن أووااى    20الحكاا  إلااى هااذا الظااءهنة أيضااء  

 إشءرة ليمكدر الذن ا تمدا فص هنتمة ـتء  فكو  الحك  أبدا.

أتااا! إـ هااذا النتااا الااذن يااته  صاادر المتااألهين لورا بـاادم ذـاان ئكااءورا ويكاادر        

                                                 

اوظن: األعتءذ ئاكءة، و د ه  ذـن هاذا األئان فاص ئقدئاة المحجاة البيضاءء ليياير الكءشاءوص )ا          - 19
 ( ووـ التكنيح بءع  اآلغء ايءء الدين الدرن.17ا  10،   1

، ئاع  223، و221لحكا   ياى فكاو  الحكا ، حسان حسان لاوا آئياص،          اوظان: وكاو  ا   - 20
 .38ا  37ئقءروتهء بتنتمة اآلغء ايءء الدين الدرن،   
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هذا هو عيوـه. واآلـ ـص يتضاح األئان تيياء عاو  وأباذ صايحتين ئان ـتءباه          إواوته بحقه،
فقااط )ج أـراان( ل قءروهمااء بااانح شاا ذ الغااءلاوص، ووتاانك الحكاا  إلااى القااءرئ الكااني . و بااا  
ذلاا  ج بااد ئاان الت ويااه إلااى أـ الـبااءرات الـنبيااة التااص عاا ـيمهء بااءلحن  )ش( ئااع ذـاان ر اا   

ذ الغااءلاوص  يااى فكااو  الحكاا ، وأئااء الـبااءرات   الكااحة إلااى تءوبهااء هـااوو إلااى شاانح شاا    
اليءرعية التص ع ـيمهء بءلحن  )و( ئع ذـان الكايحة إلاى تءوبهاء فهاص ئاأبوذة ئان هنتماة         

اآلغااء ااايءء الاادين وردن إلالتااص ييتاان  أـ هكااوـ هنتمااة ليكااو  الحكاا ، ولاايس ليااانح    
 الذن ـتبه األئين إعمء يا ش ذ الغءلاوص  يى فكو  الحك .

 ة الفصوص لضياء الدين دّري بشرح الفصوص لشنب الغازاني:مقارنة ترمج

روئياكااه: إـ ئهيااة ا،وسااءـ لااو ـءوااص  ااين وتااووا، لكااءـ الـياا  بء،وسااءـ هااو الـياا           
بوتووا، وليس ـذل . إذ ـرينا ئء وتكاور ا،وساءـ وج يا ان ببءل اء ئـ اى الوتاوو وحيريتاهر        

 (.14)ش 

او بءشد، بءياد هان گاءا ئاء  يا  باه اوساءـ        )حءصا وليا او: اگن ئءهيص اوسءـ  ين وتوو 
پيدا ـنوي ،  ي  به وتوو او ه  پيدا ـ ي ي وحاءل آـ ـاه ي اين ويساص، ياه بساء ئاء هكاور         

 (. 9اوسءـ را ئى ـ ي ، ولكن وتوو وحيريص او به ذهن ئء ب ور ومى ـ د( )و 

ألـ رلو ـءوص المهية  ين الهوية، لكءـ ـا هكور ليمهية يستد ص هكاديقء بوتووهاءي   

هكور المهية  يى هذا التقدين، هو بـي ه، هكور الوتووي فكمء أـ هكاور الـقاا ئارا يكياص     
فااص الـياا  بأوااه  قااا ئاان غياان اعااتـءوة باااصء، إذ ثبااوت الاااصء ل يسااه بااين، ـااذل  يياازم أـ        
يكيص فص الـي  بكووه ئوتوواي ألواه  ي اه،  ياى هاذا اليان . ولايس ـاذل ، إذ  اد يحتاءا          

ين ـرينة المقدئءت. ول  يبين اعتحءلة ـاوـ المهياة وابياة فاص الهوياة، ئاع       الـي  به إلى بناه
أـ الد وى شءئية لهء أيضاءي اـتياءء بءلبياءـ الاذن عايذـنا فاص اعاتحءلة ـاوـ الهوياة وابياة           

 (.15ا  14فيهر )ش 

)اگاان ئءهيااص اوسااءـ  ااين هويااص او بااوو، جلم ئااى آيااد ـااه هاان ئااءهيتى را ـااه هكااور         
يع به وتوو او ه  بك ي . به تهص آـ ـه هكور ئءهيص ا ب اء بان ايان     ـ ي ، حكمًء بءيد هكد
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اا بـي اه هماءـ هكااور وتاوو اوعاص. ليانا ـااه اثباءت ييازى باناى بااوو صاءهن وئـياوم اعااص،            
ويلن ئحتءا به وليا وبنهءـ ويسصي حءل آـ ـه هكديع به وتوو اوسءـ ا ب ء بن اين فان  ا    

ئحاءل باووـ وباول ئءهياص را ور هوياص      ئحتءا باه ولياا وبنهاءـ اعاص. باداـ ـاه ئكا ص،        
بياااءـ وكااانوا اعاااصي باااناى آـ اـتياااء ـااانوا اعاااص باااه ولياااا ئحاااءل باااووـ وباااول هوياااص ور  

رج يمكن أـ هكوـ الهوية وابية فص ئهية هذا األشايءء، وإج لكاءـ الوتاوو     (.9ئءهيص( )و 

رهء ئقوئااء ج يسااتكما هكااور المهيااة وووااه، ولاايس ـااذل ، إذ المهيااءت المـقولااة ياات  هكااو   
 (.15بدوـ الوتوو وا تبءرا، فا يكوـ تزءا لاصء ئ هءر )ش 

)ئمكن ويسص ـه هويص وابا ور ئءهياص اشايء بءشادي ليانا ـاه ور ايان صاورت، جلم        
ئى آيد وتوو ئقوم ئءهيءت بءشد، وهكاور ئءهياءت همءئياص وراذينو ئلان باء هكاور وتاوو،         

آـ هء همءئيص پيدا ئص ـ اد  وحءل آـ ـه ي ين ويسصي لينا ـه ئءهيءت ئـقوله، هكورات 
رلاو   (.10ا   9بدوـ وتوو وا تبءر او، پس ئـياوم شاد ـاه وماى هواواد تازء آـ هاء بءشاد( )و         

ـءـ الوتاوو واباا فاص المهياة، يساتحيا رفـاه  ان المهياة هوهماء، أن لماء أئكان أـ يتاوه              
هياءع الواحاد ئاع    رفع الوتوو ئع بقءء المهية اااا ـءلواحاد لثث اين ااااا إذ ج يمكان أـ يتاوه  ار     

 (.16بقءء ئهية اجث ين، وليس ـذل ر )ش 

)اگن وتوو وابا ور ئءهيص بوو، جلم ئى آيد ـه ئحءل بءشد ا بن حسذ هاوه  ا رفاع     
وتااوو ال ئءهيااص، يـ ااى ئمكاان وبااووـ وتااوو را بااء بااء ى بااووـ ئءهيااص. ئاارا ئءو ااد واحااد           

ءل آـ ـاه ي اين ويساص( )و    واث ين، ـه ئمكن ويسص هوه  وباووـ واحاد باء بقاءى اث اين. وحا      
رهيااايا هااذا الاادليا: إـ الوتااوو لااو ـااءـ تاازءا ئاان المهيااة، لوتااذ أـ يحكااا ل ااء        (.10

 (.18ا  17التكديع بوتووهء   د هكورهء، وليس ـذل ر )ش 

)حءصا وليا آـ ـه اگن وتوو تزء ئءهيص بوو، واتاذ باوو باناى ئاء هان گاءا هكاور        
و هاا  بك ااي ، حااءل آـ ـااه ي ااين ويسااص( )و    ئءهيااص اوسااءـ را ـاانوي ، هكااديع بااه وتااوو ا   

هااذا ويمكاان لكاا  ئناتـااة عااءرن صاايحءت هنتمااة اآلغااء ااايءء الاادين وردن ليكااو     (.10
الحك  ويمكن لك  أـ هضـوهء إلى تءواذ شانح األئيان إعامء يا شا ذ الغاءلاوص لتادرـوا        

إلاى   أوه  يمء اعتغ ى  ن هذا الانح فاص هنتمتاه الماذـورة، ووـ أـ يااين ولاو ئانة واحادة       



 333                                                                                                    وفءع  ن فييسو 

فضا ش ذ الغءلاوص  ييه فص إوجءل هذا التنتمة، وئع ذل  وجدا رغ  هذا األعيو  الذن 
اهبـه )فص ر ءية األئءوة و دم التجءول  يى حقوق اآلبانين(، ياته  صادر المتاألهين بماء لا        
يقتنفااه ئاان التجااءول  يااى حقااوق اآلباانين ويدي ااه  يااى ذلاا ، وبااذل  يكاادق  ييااه  ااول            

 تا المـي  غينا .. ها ل يس  ـءـ ذا التـيي !()يء أيهء الن الاء ن:

 فيما يتعلق بأسلوب اآلغا ضياء الدين دّري أيضا:

ل  يقتكن اآلغء ايءء الدين وردن فص ههماة اجوتحاءل  ياى صادر المتاألهين فقاط، وإوماء        
ذهاذ فااص هااذا اجههااءم إلااى أبـااد ئان ذلاا ، فااءهه  القوشااجص، وشاامس الاادين الاااهنلورن،    

. فص حاين أواه فاص الو اص      ءبءون، وا،ئءم الغزالص وغينه  بهذا اجههءم أيضءوالما ئظين الل
ويسه يذـن الكرين ئن الهوائ  فص هنتمته ل زهة األرواح هتميمء لمء تاءء فاص الا ا، وهاص     
بأتمـهء ئسءرا فص بيءـ عينة حيءة الحكمءء وغينه  ئان المااءهين ووـ أـ ياذـن المكاءور     

(، وبءلااااد باااان يزيااااد 3،   2ن أئرااااءل: ئءعاااانتويه )ا التااااص ا تمااااد  ييهااااء فااااص ذلاااا ، ئاااا 
، 1(، والمينوائءو، وابن ـمووة )ا 11ا   10،   2ي ا 8،   1)المكدر(، والمأئوـ )ا 

(، وصدر المتاألهين،  9و 8و 4،   2(، والمهدن الـبءعص، والم كور الـبءعص )ا 11  
، والدواوص )ا (، وصدر الدشتكص169ا   163،   2والحكي  السبزوارن، وابن رشد )ا 

(، 3ا   2،   1(، وصءحذ النواءت، والقي ص، وابن أبص أصايبـة )ا  177ا   176،   2
(، وثءبص بن  انة، وئحماد بان    24،   2(، وحبي  )ا 22،   2والمكتيص الـبءعص )ا 

(، و يااص 62،   2(، وأبااو الكااقن إعاامء يا )ا 52،   2تااءبن، والمـتضااد الـبءعااص )ا 
(، وأبو الاين بن الاماءر  92،   2، وئحمد بن لـنيء )ا (82ا   27،   2بن  يسى )ا 

(، وابان  44،   2(، والك ادن )ا  53،   2(، وئتاى بان ياووس )ا    33ا   32،   2)ا 
ا   58،   2(، وأباو عاها المسايحص )ا    55،   2(، وابن أ ي  )ا 35،   2الهير  )ا 

، 2اغاذ )ا  (، والن16،   2(، وبهم ياءر )ا  61ا   60،   2(، ويحيى بان  ادن )ا   59
(، وأبو الكايص  67،   2(، وأحمد السنبسص )ا 37،   2(، والايءم )ا 70ا   69  

(، واباان الـميااد )ا 48،   2(، وأبااو الحساان باان هيميااذ )ا 81ا     80،   2ا،شاابييص )ا 
(، 102ا        101،   1(، وأباااو البنـاااءت )ا 89،   2(، وابااان ئساااكويه )ا 59،   2
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 .(..118،   2وإعمء يا الجنتءوص )ا 

وهكذا األئن بءل سبة إلى الكرين ئن المسءرا المتـيقة بءلمـتزلة واألشء نة و ي  الكاام  
(، وئااء ـتبااه فااص ئقدئااة الجاازء األول باااأـ اليووااءـ والياعااية ا،غاانيقيين   7ا     5،   2)ا 

 (.27ا  13)  

وه ء يحع ليقءرئ أـ يسأل اآلغء ايءء الدين وردن: ها حكايص  ياى هاذا المـيوئاءت     

يع الكاص وا،شناق والاهوو! أم ئن بال اج تمءو  يى المكءور والمناتع! أئء  ن طن
،   1الاع األول فهو ي ييه باكا حءع ، وذل  ألوه يـاءر  حكماة ا،شاناق باادة! )ا     

(، وإـ ـءـ الكحيح هو الاع الراءوص، فيماءذا لا  ياذـن ئكاءور ئـيوئءهاه!! هاا ينياد         10ا   9
ه ـماء أراو أـ ي ساذ ذلا  إلاى صادر المتاألهين والغزالاص        أـ ي سذ آراء اآلبنين إلاى ويسا  

 وغينهمء!

 كلمة أخرية:

إلاااى تءواااذ الاااته  واجوتقاااءوات اج تبءطياااة الكاااءورة ااااد صااادر المتاااألهين ئااان  باااا         
المقيدين الم ءهضين لاه، وجاد أـ الاذن ياؤذن روح ـاا حكاي  لاوذ ص ااااا ئان أئراءل صادر            

فص  كنوء بدج ئن هوصيص طاء ته  فاص وقاد آراراه     المتألهين اااا هو أـ ياهد بـر المقيدين 
وآراء غينا ئن الحكماءء يساـى إلاى التااب  بءلقااور ويتانك اليباء  الاذن ااحى بوتاووا           

وهحمااا المكااءرذ والمحاان ئاان أتااا إيكااءله إلااى األتيااءل الاحقااة. وبااذل  فاا ـ هااؤجء           
ه  الحادي   ال ء دين يسيئوـ الك ع وه  يحسابوـ أوها  يحسا وـ صا ـء، وباذل  ي  باع  ياي       

  القءرا: )السءرن  يى غين هدى، ج هزيدا ـرنة المسين إج بـدا(.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الضعف املنهجي يف الدفاع عن صدر املتأهلني

 حسن اسالميد. 

في مقاله:  دففهاع  هي فوف:هوي  فوف:هوي ملهالل لفتقفوه           1يتهجم األستاذ أكبر ثبوت
منتقهه ص رهه م الهتهه لهوي  ويههتهههم نههال جر  ههي فهههم  ما هه:  أو    فىومقفهه وم ملههاللوم لهه: 

أنههههم انهههها ينتق ونههه: ألنههههم ينارهههبون: ال ههه اله والههه  أفمت فهههي مقالههه: ثههه   مجهو هههات مهههي  
 الناال يي في خانة واح ة  وأر م  فوها حكها واح ا 

أولئك الذيي اتههوا ر م الهته لهوي ناله  وة الهى مهامسهة الفهوا         الهجهو ة األولى 
مي أمثال "اللقو: اآلغا محه   في الكرمانشاهي" ونجف: اآلغا محه  ج لهر  حوها اف وها أنه:     
"ال  متب  فى هذا الل ه  الشهنوو واللبوها فوا ه    وههة وحكوههة وغايهات  قفوهة فلوههة"           
في حوي أم هذه التههة "ام لم تكي ناشئة  ي سول نوة  فإنها ت ل  فى   م فهههها لكه م  

حوهههها أنهههههها ي انوههههام مههههي أفمام موحوههههة فقهههه  اتههههههاه نإشهههها ة الل:ههههاف  رهههه م الهتهههه لهوي  و

  ه 97واللحشال" دص 

                                                 
 - هههي ففهههاعد  نهههوام تحههه  مقهههال نشهههر تهههمه والههههذاهب فهههي الهههم األفيهههام جام هههة فهههي م:ههها   أسهههتاذ  

 وال:هتوي  الثالها  ال ه ف  فهي  ثبهوت  أكبهر  لألستاذ  ل: ملاللوم ومقف وم لفتقفو   ملالل فوف:وي  فوف:وي
 سهنوات   منهذ  ننشهرها  نه ل  ومتوارهفة  متتان هة  مقهاتت  سف:هفة  مهي  مقهال  وههو    فف:هل:  مهاه  كتها  د مجفهة  مي
 نهوي  نضهو  نحهي  وهها ه والهلاللهة  الهوافقهة  األف هال  مفوف مهي  موجهة  الهقهاتت  مهي  ال:ف:هفة  ههذه  أثامت وال 
 الحهوام  ههذا  ظه   فهي  نشهه   أم أمه    فهى ه اسه مي  ح:هي  فه نقفهم  الهقهال  ذلهك  نقه   فهي  مقهاتا  القهام   ي ص

 هالهاشهي ح:ي  ترجهةه فف:لة ماه كتا  هاللف:لي التلكور حق  في وتق ما ازفهاما
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أولئك الذيي  جروا  ي فهم  مال ر م الهت لهوي ن:بب جهفههم أو   الهجهو ة الثانوة 
 ن:بب نغضهم لتوام خاص؛ فاتههوا ر م الهت لهوي ناتنتحاله

يي يروجهوم الهلهاهوم الضه ولة      ف مي مقف ص ره م الهته لهوي الهذ    الهجهو ة الثالثة 
  ه104والواهوة ن ت مي التقووم ال الوق لتراث: اللف:لي دص 

ات أم الجههرل الههر و  مههي هههذا الهقههال يركههر  فههى الهجهو ههة الثانوههة  وذلههك مههي خهه ل  

  وسههه ى الهههى فضهههح: واثبهههات  ههه م رهههحة   فّمصتوجوههه: الل ههها  الهههى اآلغههها  هههوال الههه يي   
 م  وات:ه

لى اثبات ن ض مواطي الض ل الهنهجهي  نه  األسهتاذ ثبهوت      وفي هذا الهقال ن: ى ا
وسههوي نثبهه  أنهه: الهه  اسهههت ه  فههي تقريههر م  واتهه: فهههي الهه فاع  ههي رهه م الهتههه لهوي ذات           
األسههالوب التههي اسههت هفها ملههاللو رهه م الهتهه لهويه فههي حههوي أم الهتوالههو مههي الههه اف وي  ههي   

 اللف:لة أم ي:تلو وا مي األسالوب والهناهج اللف:لوةه

 عدم رمسية املناهضني لصدر املتأهلنيـ 1

يب و أم ان  ام الهنهج نه  ومحامنهة الههنهج والب ه   هي األخه ص اله  أرهبا ههو الشها و           
نوي ن ض اله ارريي الذيي ينتق وم ر م الهت لهوي ناسم اله فاع  هي التشهوو وأهه  البوه ه      

التهي    جن:هوة وام مي هؤتل مي ي  ي أم فف:هلة ره م الهته لهوي تنه مت  ههي الشهوو وة ال      

  ويتحه    ههي النر هة الجن:هوة الهها    "يقهول ره م الهتهه لهوي       2ههي مهي "مقتضههوات فيهنهم"   
يجب الترويج لذلك  وي سل نش ة  فى جه  الناس نقوهة هذا األمره ويقول أح  أنصامه  
ام الذيي ي تر وم  فى هذا الك م مي ر م الهت لهوي  ت ي رفوم م نهى الجههاله ام ههذه    

ه 3   واح ة مي الثهرات الهشتركة نوي الفوبرالوة الغرنوة ولوبرالوهة ره م الهته لهوي"   اله: لة ت
ويقوم  خر نإ افة الولبة ر م الهت لهوي لوج   من: تلكوكوا مناهضا لفلف:لة  ويه ص كتان: 

                                                 

 ه73ص  ان ر  محوي ال يي فم  يون: فصوص  شرحى نر فصوص الحكم  - 2
 ه74الهص م أ  ه  ص  - 3
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ه وفي الوال  4اللوف:وي الكبور والتلكوكي الشهور" -الى "حضرة ر م الهت لهوي الشورازص
 ههي القهول ن نهه: شههل  يتنكههر لفشهري ة أحوانههاا  لونهه م ن ه  ذلههك فو:ههامع الههى    نل:ه: ت يتههومع  

ال وفة الوها مغورا موالل:  وي تذم  ها كام من:  وي بر  هي  هوهق ا تهذامه ن:هبب خو ه: فهي       
ه والهه  تتب هه  هههذا الهههنهج واألسههفو  فههي موا ههو أخههرت وسهه و  الههى اثبههات أم     5اللف:ههلة

ن ن:ه  الوا ه  النقه  والتحفوه   ولهم يرا هوا الضهوان         الهنتق يي لص م الهته لهوي لهم يفترمهوا    

 ه6األخ الوة في تحفو  أفكامه وفهم  ما :

ولكي ت حرت  فى أولئهك الهذيي يتلهذوم مهي الحقوقهة  جونهة فهي أيه يهم  وي هفهوم          
 فى الولبتها كها يحبوم  أولئك الذيي يهذكروم سف:هفة طويفهة مهي الل سهلة الهذيي يه  وم        
أنهم يكلروم ر م الهت لهوي  ويحوفوم القام  الى مصافم م  واتهم  ات أننا  نه  مراج هة   

ف الاتهم الكبورةه ومي نهوي مضهحكاتهم أنههم يحولهوم ال  مهة      تفك الهوا و ت نج  أثرا ت
فهي كتانهاتهم الهى شهل  ي تهري الها           ههههه ه وهو اللو:فوي والهل:هر اله ارهر ه  ههههال باطبا ي 

"ام الجهههههو نههههوي القههههر م واللف:هههههلة وال رفههههام م:ههههتحو   وام اتسهههههتحالة هنهههها مههههي البوههههه         
تقههام الناالهه يي حوهها يصههلونهم ن بههامات ه يههتفل  أسههفونهم فههي اح7اتسههتحاتت الريا ههوة"

ه وي فنههوم أم 8مههي البوهه   "مبتهه  وم  غوههر مههؤفنوي  ونرج:ههووم ت حهها لهههم مههي مهفههة الن ههر"    
 ه9الذص ينتق هم "سوي ي:ور في مكا  سواسة نني أموة ونني ال باس شال ذلك أم أنى"

ثهال  لق  ذكرت هذه النصهوص ألثبه  أم نقه  ره م الهته لهوي واله فاع  نه: مهي البه  أم         
األسهتاذ أكبهر ثبههوت  ت ي نهي نالضههرومة محامنهة لفلف:ههلة أو نغضها لصهه م الهته لهوي  وام مهها       

 أالوم ن: مي نق  ن و  ك  الب    ي هذه الهواالله

                                                 

 ان ر  م اف ج:هاني فم حكه  مت الوة  رلحة اإله اله - 4
 لهري  مي البحا في هذا الش م  ان ر  مؤيات خفوص؛ نازخوانى مكتب تلكوكه - 5
 ان ر  الهوات الهى  الهوات نشرت  نق ت موش شناختىه - 6
 ه31ان ر  م اف ج:هانى فم حكه  مت الوة  ص  - 7
 ه13ان ر   ق نو  ج لرت  ص  - 8
 ه69ان ر  مق مهبر مت ل: الر نى  شوخ مجتبى الرويني خراساني  ص  - 9
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 ـ اتباع املناهج املنحطة 2

وهنها ت شهه م لنهها ن ولئههك الههذيي ت يتوم ههوم  ههي اسههتل ام أص وسههوفة مرذولههة مههي أجهه    
ه ات أم ك منا مهو ذلهك الهذص ي تبهر نل:ه: منوهب اللف:هلة ومه اف ا         تشوي: اللف:لة والنو  منها

ومنافحا  ي أمثال ر م الهت لهويه فهإذا كهام البنهال أم نقهوم فهي ففا نها  هي اللف:هلة ن:هفو           
ذات ال ريق والهنهج ال أخ الي الذص ي:تل م: أ  ال اللف:لة  فه  يبقى هنا  فرص نهوي  

تبهاطي نكه م ا تبهاطي مثفه: انهها يضهلي  فوه: مشهرو وة         الهنهجوي؟ واإلجانة  ي الك م ات 
ه ام الهههه فاع الصههههحوا  ههههي الشلصههههوات الكبوههههرة  10 فههههى حهههه  ت بوههههر اإلمههههام الصههههافص دع  

والل سلة ال  ام مي اله:هفهوي مهي األمهوم الشهريلة والهثالوهة  ات أنه: يحتهات الهى اسهتل ام          
نهوي مهي يه افو  هي اللف:هلة أو      الوسا   الشريلة ننل  الن:بةه وات لي يكوم هنا  مهي فهرص   

أنصام الحقوقة ونوي أولئك الذيي ت يتوم وم  ي استل ام اتفترال  فى اآلخريي مي أجه   
 ه11الحلاظ  فى فيي ال امة مي الناس

 ـ اإلشكاالت املنهجية 3

وهنا لي أت رض الى الهحتوت واله ي مي مقال ال:و  أكبر ثبوت  ولي أخهوض فوهها   
الهه  مههامس اتنتحههال  أم أم هههذه مجههرف تههههة ت أسههاس لههها مههي           لههو كههام رهه م الهتههالهوي    

ه ولهذلك فهإني سه كتلي    12الصحة؛ ألنني ال  أشب   ههذا البحها نهها يكلهي فهي مقهال سهانق       
 هنا ننق  ال ريقة والهنهج ال فهي اله:ت ه  في هذا الهقال فق ه

مي كها أني س غض ال هري  هي لحهي الل ها  غوهر اله الوق والقاسهي أحوانها  نه  وال ها          
 ه و فوهه: أالههول  ام اله:ههام   97أيضهها دكههها فههي  ام:ههكوا ال:ههامص هه ام:ههكوا ال:ههامص   دص      

الهههذص سهههفك: األسهههتاذ ثبهههوت إلثبهههات  ههه م رهههوانوة تهههههة اتنتحهههال الهوجههههة الهههى رههه م         

                                                 

   طهرامه322ان ر  الكفوني  أرول الكافي  ص  - 10
 ان ر في هذا الش م  اخ ص ملالله - 11
 ه36ه  22ان ر  م  ر ما وم ض  انتحال  نازسنجى ففا و: ها  ص  - 12
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 الهت لهوي  يهكي افماج:  هي أمنو فئات مي اتست تل 

 ه انكام ف وت اتنتحال مي األساسه 1

 فى اله:توت الشلصيهه مهاجهة الناال    2

 ه الفجول الى الشلصواته 3

 ه شلصنة البحاه 4

 ولذلك فإني س وار  البحا  بر هذه الهحاوم األمن ة أيضاه

 ـ انكار صدور االنتحال عن صدر املتأهلني 3/  1

فههي الق:ههم األول  ههه  ال:ههو  ثبههوت الههى انكههام أرهه  ف ههوت اتنتحههال نشههتى ال ههرص        
كهام نريئها    هههه ه فّمصخ فا تف ال أمثال اآلغا  وال اله يي   هههي هوحار  نحث: أم ر م الهت لهو

مي ف وت اتنتحال نرالة الذ ب مي فم يوسله ولكي يص  الى اثبات ذلهك سهفك ال  يه     
 مي ال رص التي يهكي تن وهها وتن:وقها  فى النحو اآلتي 

 ـ مقارنة أسلوب صدر املتأهلني بأسلوب اخلطباء 1/  3/  1

كبر ثبوت نتشبو: ما الام ن: ره م الهته لهوي مهي نقه  النصهوص  هي اآلخهريي        الام ال:و  أ
فوم اإلشامة الى مصافمها نها يقوم ن: الل وب في كفهت: التي يفقوهها  فهى النهاس مهي  فهى      

الهنبر  فقال  "يهكهي لهك أم ت خهذ نن هر ات تبهام خ بهة يفقوهها مهتكفم فوبه أ كفهته: نالب:ههفة            
ل كفهتهه: ي:تشههه  غههة و يتههوي مههي القههر م الكههريم وفههي أثنهها  وشهه را مههي خ بههة مههي نهههج الب  

ههه  يهكههي ل االهه  أم يتصههوم أم هههذا     نههروايتوي شههريلتويههفوم أم يههذكر مصههافم مهها ذكرههه    
الل وب انها أماف مي خ ل هذا األسهفو  أم يههوه األمهر  فهى ال:هامو وأم يت هاهر ن نه: ههو         

  98راحب هذه النصوص واللقرات البفوغة؟"ه دص 

ه الوهاس  هههه كها يقول أرحا  الهن هق   هههههذه الهقامنة والتشبو: نوي هذيي األمريي ه أم اّت

مو اللامصه فإم مقام الهنبر والل انة غوهر مقهام الته لول والتحقوهقه ولهذلك فهإم الل وهب اذا        
ر   الهنبر ولهم يلهتم ك مه: نهذكر مصهافم مها جهال فهي تضها ول كفهته: لهي يهتهم نال:هرالة              
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الل وب نل:: اذا رنل كتانا ولم يذكر مصهافمه فهي نهايهة الكتها   أو     ال فهوة  ولكي هذا 
أن: الام نها يهوه  فى القام  ن ن: هو راحب األفكام الوامفة في الكتا   يكوم ال  امتكب 
خ   ي:تحق أم يؤاخذ  فو:ه ولذلك يجب التلريق نوي القر م الكريم ونهج الب غة الفهذيي  

  امة اله:فهوي ونوي الكتب اللف:لوة مي البو  األسلامهأربحا جرلاا مي الن:وج اله رفي ل

حارهه  الكهه م أم هههذا النههوع مههي اتسههت تل فههي البههال الشههواه  التههي سههوق  إلثبههات          

انتحههال رهه م الهتهه لهوي  ت ي:هههي وت يغنههي مههي جههوع  وت يهتفههك أفنههى مقومههات اإلالنههاع       
 الل اني أن اه

 ملتأهلني من قبل املتقدمنيـ استغراب عدم اكتشاف انتحال صدر ا 1/  3/  2

الههه لو  اآلخهههر الهههذص سهههاال: األسهههتاذ أكبهههر ثبهههوت فهههي ففهههو تهههههة اتنتحهههال  هههي رههه م     
الهتهه لهوي  الولهه:  "اذا كههام مهها حههاولوا الصههاال: نهه: مههي اتتهههام زوما ونهتانهها  تههههة رههحوحة          
 وحقوقوة  ففهاذا غا  ههذا األمهر  هي كبهام الل سهلة والحكههال طهوال القهروم الهنصهرمة؟"ه         

  99دص 

وهوسوة في الهوئهة مغهم ن  نهها كانه      فنو  أم هذا ال لو  غور رحواه فإم الن رية الب 
فوم أم يفتله  الهى خ ئهها أكبهر ال فههال        هي ال:ا  ة في  فم الهوئة طوال ألل ومئتي سنة

وكهونفر لوثبتها خ ه  ههذه الن ريهة  وهكهذا األمهر نالن:هبة          كهوس والهنجهوي  حتى جال كونرنو

ور مي اله تق ات واآلمال اللاطئة التي سافت للترات طويفة لوثب  ن   ذلك ن اهة الى الكث
خ ئهاه ولنذكر مثات  فى ذلهك مهي حقه  اللف:هلةه ام كتها  دأثولوجوها  الهذص ظه  لقهروم          
طويفة ي ري ن ن: مي ت لول أمس و  حتى تم التشكوك نصحة هذه الن:بة فهي القهرم التاسهو    

اسمه في الحقوقة ن ه  أم الهام فيتريتشهي نترجههة ههذا الكتها         شر  ثم تم انكامها نشك  ح
فهي مجفهة نقه  الكتها       1883نالت ريل نهذا الكتها   هام    13الى األلهانوة  الام فالنتوي موز

ات؛ لوثبهه  أم هههذا واأللهانوههة  واسههت رض جهه وت نالتشههان: الهه الوق نههوي هههذا الكتهها  والت:هها   

                                                 

13 - Valentin Ruse. 
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ات التهي ههي مهي ته لول     وواللام  وال:افس مي الت:ها  ات الرانو والت:ا  الكتا  ما هو اّت
 ه  14ففوطوي

ه ومهي نوهنهم   هههه ومو ذلك نج  الكثور مي الل سلة اله:هفهوي حتهى فهي القهروم الهته خرة      
ه ين:هب ههذا الكتها  الهى أمسه وه فههث  الهال ره م الهته لهوي           هههه ر م الهت لهوي والهورفاماف 

ه كههها الههال الهورفامههاف فههي مقههام ن:ههبة هههذا    15وهها""امههام الهشهها وي [هههل الههال فههي كتهها  أثولوج  

ه وكههذلك الههال األسههتاذ   16الكتهها  الههى أمسهه و  "الههال أمسهه وطالو  فههي كتهها  اثولوجوهها"      
ه 17مجهب  فهي التبريههرص فهي مسههالة اثبهات الواجهب  "أمهها اله فهم األول فقههال فهي أثولوجوهها"       

 ه18وهكذا اللاماني كام ين:ب أثولوجوا الى أمس و أيضا

هذه الحقوقة الوا حة وال حبة  كام الراح  مه ص الحا رص الوهرفص  و فى الرغم مي 
يهههذهب الهههى ات تقهههاف نههه م الحكههههال اله:هههفهوي لهههم يكونهههوا ي تبهههروم أثولوجوههها مهههي تههه لول   
أمس و  وانها هذا الل   ال  ت:ف  مي الهؤمخوي الغرنووي وجرت  فى ل:هام الهحققهوي مهي    

 ه19اله:فهوي أيضا

وز دالههذص لههم يكههي م مسهها لفحكهههة الهت الوههة  ولههم يكههي     و فوهه: فههإذا اف ههى فههالنتنوي م  
أسههتاذا فههي األسههلام  أم هههذا الكتهها  لههو  ألمسهه و  وجههب  فونهها أم نقههول لهه: فههي الجههوا    
"لهاذا  جر كبام الل سلة و فهال الحكهة  ي افما  هذا األمر طوال القروم الهنصرمة؟ " 

                                                 

 ه6اففوطوي  ن  ال ر   ص  - 14
ه واله  أشهام الهصهحا فهي الههام  الههى      129  ص 9الحكههة الهت الوهة فهي األسهلام األمن ههة  ت      - 15

   "ام 32خ   هذه الن:هبة  والهال نقه   هي الراحه  ال:هو  جه ل اله يي اآلشهتواني فهي مسها   فف:هلي دص             
 وم في ن:بة هذا الكتا  الى أمس و"هاثولوجوا لو  ألمس و ال  ا [هههل وال  أخ   الل سلة اله:فه

 ه9الصرا  اله:تقوم دفي من  الحاف  نالق يم   ص  - 16
  1منتلباتى از  ثام حكهات الهى ايرام از  صهر مورفامهاف وموهر فن مسهكى تها زمهام حا هر  ت         - 17
 ه241ص 

 ه280  ص 6لنق  ونق  هذا الك م  ان ر  محوق ملتوم  شرح الحكهة الهت الوة  ت  - 18
 ه518ان ر  ج:تامهات فف:لى دمجهو ة مقاتت   ص  - 19
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و: فإم ههذا الههنهج اتسهت تلي     ه و فى ك  حال فإم لك  فكر ون رية ن اية  و ف99دص 
 ت يهكي أم يكوم تاماه

 ـ هل كان املريداماد غافال عن مؤلفات صدر املتأهلني؟ 1/  3/  3

ام ال لو  اآلخر الذص ي:وال: األستاذ أكبر ثبوت هو اذا كام ر م الهته لهوي اله  سهرص    
رفامههاف الههى ذلههك  أفكههام الهورفامههاف الههوامفة فههي كتهها  األفههق الهبههوي  ففهههاذا لههم يفتلهه  الهو 

مغم أن: يجب أم يكوم أول ال الهوي نذلك  ولكننها مهو ذلهك نجه ه يكثهر الثنهال  فهى ره م         
الهت لهوي  وين م األش ام فهي م حه:  وفهي ذلهك يقهول األسهتاذ ثبهوت  "ألهم يقهرأ الهورفامهاف           

  ه99مؤللات ر م الهت لهوي أو أهم مؤللات: داألسلام األمن ة  في الح  األفنى؟ " دص 

نو  أم هذا اإلشكال لو  وجوهااه فها هو اإلشكال في أم ت ي فهو الهورفامهاف  فهى ههذا     
الكتا ؟ ففو  مي الواجب أم ي فو األساتذة  فهى جهوهو مؤللهات ت موهذهم  لوفتلتهوا الهى       
ظهههاهرة اتنتحهههاله فههههث  الهههام أحههه  ت موهههذص الهههذص كهههام يكتهههب أطروحتههه: تحههه  اشهههرافي    

  ومقهال لهي فوم اإلشهامة الهى الهصه م  متصهوما أنهي لهي         ناستن:اخ ن ض األفكهام مهي كتها   
ألتل  الى ذلك  وأنا في الب اية لم يكي ي وم في خف ص أم تبفغ ن: الجرأة الى ههذا الحه     
ولكنههي تورههف  الههى هههذه الحقوقههة رهه فةه ولههذلك فههإم الهه لو  الههذص سههاال: أكبههر ثبههوت ت     

 ي  و أم يكوم مجّرف استب اف ت أكثره

 الدليل القائل: "هل أنت أكثر فهمًا أم ...؟"ـ  1/  3/  4

كها است ل ال:و  أكبر ثبوت في مو و  خر في مقام انكام اتنتحال الا    "ه  ي نهي  
ذلك أم جهوو ال فهال الذيي كانوا في هذه الهناطق وأشهب وا كتها  األسهلام فمسها وت فوهها       

  ولهم  فّمص: اآلغا  هوال اله يي   وناشروا ح  مشك ت: وفالا ق:  لم يتورفوا الى ما تور  الو
يكي لهم مث   قف: لوتورهفوا الهى اكتشهاي مها توره  الوه: مهي ههذا األمهر البهالغ األههوهة؟ "ه            

  100دص 

ام هذا النوع مي اتسهت تل لألسهل الشه ي  ههو تهامها مثه  األفلهة التهي ي:هوالها أ ه ال           
"هه  أنه  أكثهر فههها     اللف:لة الذيي ت يتلق م هم ال:و  ثبوت  والهذص يهتفل  فهي جهفهة      
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أم ههه؟" ويههتم و ههو اسههم شههل  أو جهههة مقبولههة نهه ت مههي مو ههو النقهها ه فههإم كههام القا هه     
ملاللا لفلف:لة و و ن ل النقا  اسم نصور ال يي ال وسي أو ال:و  جهال ال يي  وام كام 

أم ننوههة اتسههت تل شههيل   مههي أنصههام رهه م الهتهه لهوي و ههو اسههم أحهه  أسههاتذة اللف:ههلةه اتّ    
 ه وهههذا األمههر البهه  أم يكههوم مههي اتسههت تل انههها هههو مجههرف "اسههتب اف"  والبهه  ذلههك هههو  واحهه

مجرف تهوي  واحتقام لفلصم وتلويل:  والغرض الر و  من: ههو تكههوم األفهواهه مهي البوه       

اتسههت تل  فههى نقهه  اللف:ههلة والتلف:ههل نههالقول  "ههه  هنهها  مههي فهههم الهه يي مثهه  الشههوخ            
 ه20ال و ال م:هوما؟"البها ي الذص ي تبر كتا  الشل

ام اتست تل القا ه   "هه  أنه  أكثهر فههها أم ههه؟" البه  أم ي:ها    فهى فههم الحقوقهة            
انها يج ص لتلويل القهام  والهلاطهب  وف وته: الهى التهرام الصهه  واتست:ه مه وت نه          
مي أم نضول أم البحا هنا لو   قفوا أو تحفوفوا  وانها هو نحها نقفهيه فقه  حه   مهراما      

 :الههرأت نصهها وا تبرتهه: لكاتبهه:  ثههم تبههوي لههي ن هه  ذلههك مههي خهه ل الشههواه  اللامجوههة أنهه        أم 

 م:روصه

 ـ االستدالل بغري الالزم 1/  3/  5

حوها   الشه راني ام ال لو  اآلخهر الهذص سهاال: األسهتاذ أكبهر ثبهوت  ههو مها ذكهره اللقوه            
م نهذلك اهانهة له:    الال  "ام الذيي يتههوم ر م الهته لهوي ن:هرالة أفكهام اآلخهريي  ت يوجههو     

فح:ب  ن  انهم يهونوم األكثرية الكبوهرة مهي الحكههال والل سهلة الهذيي  ارهروه والهذيي        
جههاؤوا ن هه ه ورههوت الههى  صههرنا الحا ههر"  ثههم ذكههر الا هههة ن سهههال ال  يهه  مههي الل سههلة            

 الهذيي  ههههه وروت الهى ال  مهة ال باطبها ي  وأ هاي الها    "ام جهوهو ههؤتل ال فههال األ ه م ه         
ه كهانوا طبقها لههذا اتف هال مهي      ههههه هم مي أنرز الل سلة والحكهال في القروم األمن ة األخورة 
  100األغبوال  ولغبا هم كانوا يه حوم هذا ال:امص الهنتح "ه دص 

أم هههههذا اتسههههت تل خههههاط   اذ ت توجهههه  أص م زمههههة من قوههههة نههههوي انتحههههال رهههه م  اّت

                                                 

 ه43  ص 9ان ر   ق  خوف ننواف فينى  ههشهرت ماه  ال  ف   - 20
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ؤتل ال  ام لم يكونوا  فى  فم نهذه ال:رالة ال فهوة لهو  الهت لهوي وغبال هؤتل ال  امه فإم ه
تحققهه   ومههي هنهها فههإم ثنههالهم  فههى رهه م الهتهه لهوي لههم يكههي ن:ههبب الجههه   وانههها ن:ههبب   
ثقتهم وا تهافهم  فى األر  القا م  فى الحه   فى الصحة والتل:ور ناألح:يه وت نن:ى 

  ح هي مؤللهو ههذه الكتهب نالتشهجوو      أننا نشه  طبا ة ونشر الكثور مي الكتب في ال رنا  وال
والتكهريم وحصهه وا الجههوا ر  لوتضهها فوههها ن هه  أم أ هههالهم أو ن ضههها لههم تكههي سههوت سههرالة   

ألفكام اآلخرييه وهذه اله: لة الا هة في حق  اله:انقات واألل ها  الريا هوة أيضها  حوها     
الوات نشههه   فههى م:ههتوت األل هها  ال الهوههة ن ولههة ن ههض الريا ههووي وحصههولهم  فههى الهوهه    

ن ه  ذلهك أنههم اله  تنهاولوا الهنشه ات  فوهتم سهحب الجهوا ر           مالذهبوة  ثم يكشل لنا اإل ه  
منهم وتغريههم وان هافهم  هي الهشهامكة فهي اله:هانقات للتهرات م ونهةه فهه   نه ما يتضها           
ههههذا األمههههر يهههتم توجوهههه: الفهههوم الههههى الفجنههههة الريا هههوة والهؤس:ههههات التهههي الهههه م  الجههههوا ر      

ريا ههووي الهلههاف وي؟  و فوهه: فههإم اتضهها أم كاتبهها الههام ن:ههرالة  فهوههة    لهههؤتل ال توالهكافهه 

وطبههو كتانهها ناسههه:  ت يكههوم هنهها  لههوم  فههى الناشههر والفجههام ال فهوههة التههي مشههح  ذلههك          
 الكتا  لنو  الهكاف ة  وت يصا اتهامهم نالغبال 

ا حصههوفة الكهه م  ام الق:ههم األ  ههم مههي األفلههة التههي ي:ههوالها األسههتاذ أكبههر ثبههوت انههه        
 تصب في انكام أر  اإلف ال في اطام "اتستب اف" و"الت جب"  فوم أم تكوم أفلة وجوهةه

 ـ استهداف شخص الناقد 3/  2

ام ال:ها مي أفلة األستاذ أكبر ثبوت تركر في نهاية األمر  فى التهجم  فى مهي يه  ي   
ه فّمص ر وم اتنتحال  ي ر م الهت لهوي  ويحصر هذا الهجوم نشل  اآلغا  هوال اله يي  

فإم ال:و  ثبوت نه ت مهي اثبهات  ه م حصهول اتنتحهال يصهور الهى تشهوي: سهه ة الشهل              
ونهه ت مههي أم ي ههه  يحهه  الهشههكفة  يلضهه  القضههال  فههى شههل  الناالهه ه وفههي هههذا ال:ههواص     

 يقوم نل   شوئوي 

 هفّمصه الت كو   فى اتنتهال الشلصي وال:واسي لآلغا  وال ال يي  1

 هتبافلهه اف ال اتنتحال ال 2
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 دّريـ التأكيد على االنتماء الشخصي والسياسي لآلغا ضياء الدين  2/ 1/3

لقهه  خصهه  األسههتاذ أكبههر ثبههوت رههلحتوي كههامفتوي إلثبههات أم شههل  اآلغهها  ههوال         
كههام مناهضهها لفهشههروطة ومؤيهه ا لفشهوخ فضهه  ام النههومص  ومافحهها لر هها خههامه   فّمصاله يي  

  اذ يقهول  "لقه  كهام األسهتاذ اآلغها  هوال       الشه راني وفي هذا الهقام ي:تن  الهى كه م اللقوه     
مي اله ام وي لفهشروطة  وكهام مهي أنصهام الهشهرو ة نقوهافة الشهوخ فضه  ام         فّمصال يي 

م حه: ومنارهرت:    فّمصا شهاه ن  ههال م:هوئة لفه يي ههه واره       النهومص  ولكهي  نه ما الهام م ه     
لفن ههام ووزما هه: مههي خهه ل كتاناتهه: ونشههاطات:  وكانهه  لهه:   الههات وثوقههة مههو أزتم الن ههام          

  كههها نقهه  مقههاطو مههي مق مههة كتهها  كنههر الحكهههة الههذص مهه ح فوهه:      100ال ههاغوتي"ه دص 
 م ا خامه

كهام   فّمصنا أم اآلغها  هوال اله يي    ولكي ه  هذا اتست تل مقبهول ومقنهو؟ ففهو افتر ه    
كها الال ال:و  أكبر ثبوت  فها هي   الة ذلهك نتبر هة ره م الهته لهوي مهي تهههة اتنتحهال؟        
فلههي فتههرة مههي فتههرات هههذا البفهه  انق:ههم النههاس نههوي مؤيهه  لحركههة الهشههروطة ومؤيهه  لحركههة    

يبغضه: الهى   الهشرو ةه وكام هنا  مي يتلهق مهو الشهوخ فضه  ام النهومص  وكهام هنها  مهي         
ح  اتنتقام من:ه فإم كام ت يو  فض  ام النومص يشك  فلو   فى الق ح ناآلغا  وال ال يي 

  ف فونا أم ن م  أم ملاللت: في م :هكر الهشهروطة ت تبهر مهي وجههة ن هر الكثوهر فلهو          فّمص
  فى   م ا تبام اللصوم أيضاه

تاذ فروغي نههذه ال ريقهة   يهكي لك أم تتصوم شلصا يروم تقووم الترا  اللكرص لألس
اتسههت تلوة  ويلههرت  فونهها ننتوجههة ملافههها  حوهها أم األسههتاذ فروغههي  فههى   الههة جوهه ة مههو   
م ا خام وزنانوت:  ن  كام هو نل:: واح ا مي أفراف حاشوت:  فإم تصحوح: ألشه ام سه  ص   

الهام نه:   الشورازص وترجهت: لرسالة فيكهامت لهي تكهوم لهها أص الوههة أنه ا  ونالهناسهبة ههذا مها          
الهامك:هوة  حوها الهال  لقه  أماف محهه        من هوم  األستاذ اح:هام طبهرص فهي نقه  الواال وهة مهي      

 في فروغي في كتها  دم:هام الحكههة فهي أومونها  الهذص ههو ترجههة حهرة لتهاميخ اللف:هلة            
لفهؤمخ اللرن:ي فو وو: أم يثب  أم جهوو م:هام اللف:هلة األومونوهة فهي القهروم األخوهرة  أو       

اللف:هلة النق يههة ل هانو وهه  كانه   مبشههرة ن فههوع شهه  هنههرص نرغ:ههوم     فهي م:ههته  ظهههوم 
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واإليرانهي نشهك  خهاصه [هههل      الذص هو في ح  ذات: ش اع  ي ال رفام الشهرالي نشهك   هام   
ه أم ت:ههفف  هههههه ه الهذيي  بهر  هنهم ك:هروص نغوهر النارهحوي       ههههه وكهام نلضه  فروغهي وأرهحان:     

ه نوه  أم ال قه  يحكهم أم ت    21اسهوة فهي وزامة الثقافهة"   الت فوهات ال رفانوة الهى الهنهاهج ال م  
 نلف  نوي اتنتهالات ال:واسوة والشلصوة لألستاذ فروغ ونوي تراث: ال فهيه

فهي مه ح م ها     فّمصون   نق  األستاذ أكبر ثبوت هذه الهق مة  ي اآلغها  هوال اله يي    

أو تل ههيل  فّمصخههام  الههال مؤكهه ا انهه: لههم يههه ي مههي ومال ذلههك الههى "الت ههريض نشههل      
لفشاه م ها خهام لهم     فّمصطريقت:"  وال  ررح الا    "ام ما نقفناه مي م ح اآلغا  وال ال يي 

يكي ن ا ي تل وئ: مي هذه الناحوة؛ ألم م ح الهفو  وغوره مهي أرهحا  ال:هف ة ههو مهي      
األموم الشا  ة  فى مر التاميخ  ولم يكهي اآلغها  هوال مهي الهذيي تلهرفوا فهي ههذه ال هاهرة"           

ي الههها    "وانهههها كههه  غايتنههها مهههي ومال ذلهههك نوهههام النتههها ج التهههي  ل الوهههها ثنهههاؤه  فهههى    وأ ههها
تجهههاه ههههذه  فّمصال:هههف ام  ومفوف األف هههال التهههي أ قبههه  ههههذا الثنهههال  وكوهههل كهههام ت هههاطي   

األف ال  وكول ا  ره ذلك الى أم يحشر ر م الهته لهوي فهي الله  اتتههام وأم يلهتا له:       
 ه ههذا فهي حهوي هنها  م زمهة      102 وانا الو: ماج وم" دص مفل اتنتحال وال:رالة  وانا م

 من قوة نوي هذه الهق مة والنتوجة الهترتبة  فوها الهراه

وفههي هههذا الهجهههال يهكههي لف:هههورة الشلصههوة واللكريهههة لهوهه غر أم تهثههه  فمسهها جوههه ا       
ألنصام اللف:لةه فق  كان  ال  الات الشلصهوة وال:واسهوة لهوه غر وف هه: لفنهازيوي حه يا       

موالة اللارة وال امة  وال  رنل  الكثور مي الكتب في هذا الش مه وال  جه  الكثور مهي  األ
الكتهها  فههي انكههام هههذه الحقوقههة أو التللوههل مههي غفوا ههها أو ال ههه   فههى تبريرهههاه و فههى         

نتحقوهق واسهو مه  وم ناألفلهة والوثها ق الق  وهة التهي         22الرغم مي ذلك الام فوكتهوم فاميهاس  
  لوثب  مهي خ له: ال  الهة    23  ل: تح   نوام دهو غر والنازية في كتا 1987نشرها  ام 

                                                 

ه أشههكر األسههتاذ  249ان ههر  ايههرام فم فو سهه ه واإ:ههوي دايههرام فههي ال قهه يي الهنصههرموي   ص      - 21
 ح:وي توفوقي الذص أمش ني الى هذا الن ه

22 - Victor Farias. 

23 - Heidegger et le Nazisme. 
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الواس ة التي كان  ترن : نال ولة النازيهة  ونهذلك ال هو ال ريهق  فهى جهوهو أنهواع التبريهر أو         
 اإلنكامه

وال  كام لهذا الكتا  ان كاسات واس ة  والام الب ض ننقض أو انرام محتواهه حتى الام 
 بهامة  هي جولهة  فهى ههذا الكتها  لوق هو ال ريهق  فهى          ميتشامف مومتهي نته لول كتها  ههو     

أولئك الذيي ت يلرالوم نوي الكاتهب والكتها  فهي تقوهوم األفكهامه وخ رهة مها الاله: مومتهي          

هههو ام هوهه غر كههام  فههى   الههة وثوقههة مههو النههازيوي  وانهه: شههل   هه يم األخهه ص ومغههروم     
جوفه مي أج  أم يصهبا  ومتكبر  وام ك  ما يقول: أ  اؤه نش ن: رحواه وال  س ى نك  و

صه  الهى تحقوهق ههذه     وولج  الوهها ل  اللوف:وي الرسهي لفحر  النازص  ولم يتر  وسوفة اّت
أم هذه الحقوقة يجب أم ت تشك  فلو   فى   م ا تبهام أرهالة فف:هلت:  و ه م      الرغبةه اّت

  ات أن: كام أخذ أفكامه نج يةه وهكذا األمر نالن:بة الى فورغو:  فق  كام مناررا لفنازيوي
ه وال  ذهب مومتي فهي ههذا األمهر الهى حه  القهول  "اله  يكهوم         24ميا وا مي ال مجة األولى

و فهى   ه25الشل  ملكرا ومب  ا و  وها وأرو   وفي الوال  نل:ه: يكهوم تافهها وسهلولا"    
هذا األساس يجب الرالة وتقووم كتها  الوجهوف والرمهام لهوه غر نه هرل  هي ههذا النهوع مهي          

 اله:ا  ه

كههام اإلمههام  فههي دع  فههي تقووههه: لألشههلاص  ف فههى الههرغم مههي ا تبههامه امههرؤ           وهكههذا
 ه 26القو  مفكا  فو   ورل: ن ن: مي أفض  الش رال

نر ههها خهههام ت   الهههة لههه: نا تبهههامه  فّمصحصهههوفة الكههه م أم امتبههها  اآلغههها  هههوال الههه يي 
حت: أو وتقووههه: ال فهههي  واذا تحهه    ههي اتنتحههال  وجههب البحهها نهههذا الشهه م واثبههات رهه   

                                                 

24 - Richard Rorty, “Taking philosophy seriouly; A review of Heidegger et 

le Nazisme by  Victor Farias,’ in About Philosophy, Robert Paul Wolff, 10th 

edition, Pearson Prentice Hall, USA, 2009, p. 42 – 47. 

25 - Ibid, p. 44. 

 ه456الحكهة مالم   نهج الب غة  - 26
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ن  ن:ه ولذلك فإم اثامة م:ه لة الشهوخ فضه  ام النهومص وتوهام اله هالبوي نالهشهرو ة وم ها         
خام انها يصفا إلثامة الغبام وتضبوب اللضال ال فهي  وت ينلو فهي فههم الحقوقهة  فهي حهوي      

 أم الهلترض في أنصام اللف:لة هو البحا  ي الحقوقة ت غوره

 قابلـ دعوى االنتحال امل 2/  3/  2

وهنهها لههم يههتهكي األسههتاذ أكبههر ثبههوت مههي  ههب  نل:هه: مههرة أخههرت حوهها الههال  "لفت ههري  
الهذص حهه  الق:ه  األكبهر مهي توجوه:        ههههه فّمص فى أسفو  وطريقة  ه  اآلغا  وال ال يي 

نضهههول أمهههريي  خهههريي" دص  ههههههههأرهههانو اتتههههام الهههى رههه م الهتههه لهوي نال:هههرالة واتنتحهههال ه 
ألمههريي ناتسههتناف الههى األسههتاذ مشههكاة واألسههتاذ مههه ص الهههي        ه وام حصههوفة هههذيي ا 102

نل:هه: الهه  مههامس    فّمصالهشهه: اص وجولههة فههي هههوام  كتهها  كنههر الحكهههة لفهه مص هههو أم        
اتنتحههال  ونههذلك يكههوم الهه  االتههري مهها أنكههره  فههى اآلخههرييه "ومههو ذلههك نجهه ه مغههم هههذا       

اآلخهريي   يهتهم ره م    األسفو  الذص اتب : دفي م اية األمانهة و ه م التجهاوز  فهى حقهوص      
  ه103الهت لهوي نها لم يقترف: مي التجاوز  فى حقوص اآلخريي وي ين:  فى ذلك" دص 

حتى لو كان  رحوحة ت من  لهها نهحه     فّمصأم ف وت انتحال اآلغا  وال ال يي  اّت
نحثنههاه ن ههم يجههب  فههى الشههل  "اآلمههر" أم يكههوم مفترمهها و ههام  نههها يقولهه:ه ولكنهه: اذا لههم      
ي ه  نها يقول:  أو كام  الها غور  الم  ت ي:تنتج منه:  ه م  فهه: مهي األسهاسه ونالهناسهبة       

غههيه والهه   ههه  ال:ههو   فههإم هههذا مهها الههام نهه: اح:ههام طبههرص أيضهها فههي أسههفون:  هه  األسههتاذ فرو   
الى اتهام الهورزا مفكم خام نانتحال أفكهام   ههههاستنافا الى األستاذ فروغي ه ههههمحه  القرويني ه

فولتور ومونت:كووه يرت اح:ام طبهرص أم حكهم القروينهي من فهق مهي ال واطهل الشلصهوة         
وي [هههله وأ ههاي الهها    "ام شهههافة اللروغههي نشهه م اتنتحههال ت أسههاس لههها مههي الصههحة ل:ههبب   

دوالههذص الههام   Fouilletال:ههبب الثههاني  ام اللروغههي نل:هه: حوهها الههام نانتحههال تههاميخ اللف:ههلة     
ننشههره تحههه   نهههوام سهههور حكهههه  فم امونههها   ت يحههق لههه: مهههي الناحوهههة األخ الوهههة أم يهههتهم   

 ه27اآلخريي ناتنتحال"

                                                 

 ه131ان ر  ايرام فم فو س ه واإ:وي دايراني في القرنوي الهنصرموي   ص  - 27
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اله   في حوي أنه: ت يوجه  فلوه  من قهي  فهى رهحة ههذا اتسهت تل  وفهي الحقوقهة فإنه:            
نه نهى أنه: نه ت       28امتكب مغال ة ت أكثر  وهي الهغال هة التهي ي بهر  نهها نهه دوأنه  أيضها        

مي أم يثب    م امتكا  مفكم خام ل نتحال  ي  ي أم اللروغي ال  امتكب أمرا مهاث ه 
ولكي لو سفهنا أم األمر كهام كهها يقهول ال بهرص  يبقهى اتنتحهال  هه  البوحها  وام امتكانه:          

لروغي ت يشك  فلو   فى رحة ما الام ن: مفكم خامه ام هذه طريقة خاطئة يهتم  مي الب  ال

توظولها في ملتفل الهجهاتت  ون:هبب انتشهامها أفهرف لهها نحها خهاص فهي كتهب الهن هق           
 ه29ال هفي والتلكور النق ص

 ـ االستقواء باألشخاص 3/  3

ل صههر الههراهي هههو  ام مههي نههوي األسههالوب التههي يتب ههها الهلههاللوم لصهه م الهتهه لهوي فههي ا    
أسههفو  اتسههتقوال  فههى اللصههم مههي خهه ل ذكههر أسهههال الهشههاهور مههي ال فهههال والهلكههريي      
إلثبههات  هه م ا تبههام اللف:ههلة  وخارههة نصههوغتها اله روحههة مههي البهه  رهه م الهتهه لهويه فهههث      
ينق  في كتا  دالهوات الهي والهوات نشرص  أسهال أكثهر مهي أمن هوي شلصها مهي مشهاهور       

نونهم مي يصنل فهي  ه اف الل سهلة  ويه  ى أنههم اله  رهرحوا ن ه م رهوانوة          ال فهال  ومي 
غاففوي  ي أم هذه ال  وت  فى فرض رحتها ت ت:هت وو   ؛اللف:لة وفف:لة ر م الهت لهوي

  ولهذلك ت أجه  حاجهة الهى     30اثبات ف وت اللصمه وهذا ما ال  أو حت: في مو هو  خهر  
أم اله:ا   ال قفوة والن رية ت يهكي حفها  التكرامه وانها أكتلي نه: لة واح ة فق   وهي

مي خ ل حش  الشلصوات  ون بامة أخرت أكثر فنوة  ام "اإلجهاع" لو  حجة في األمهوم  
ال قفوةه وهذا هو تهاما ما الام ن: األستاذ أكبر ثبوت  حوا يفجه  إلثبهات مه  اه الهى تحشهو       

ة  ههي اف ههال أمثههال ال:ههو   أسهههال الشلصههوات الهشهههومة لوثبهه  خ هه  اللصههمه فهههث  ل جانهه   

                                                 

28 - You also. 

29 - Douglas Walton, Ad Hominem Arguments, The University of 

Alabama press, 1998, p. 14. 
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محه   في الكرمانشاهي يذكر أسههال أمن هة و شهريي أسهتاذا مبهرزا فهي اللف:هلة مهي الهذيي          
كانوا ي ّمسوم األسلام  ثم يت:الل الا    "ألو  مي اله وب أم ي  ي أح  أم األسلام [هههل 

  ه97ال  كتب إلشا ة فاحشة الفوا ؟  " دص 

الههذيي ي:هه وم الههى تشههوي: شلصههوة رهه م الهتهه لهوي  ام هههذا لههو  اسههت تت مناسههباه ام 
نهث  هذه التهم  ت يتوم وم  ي ن:بة ذلك الى الهنت:بوي الهى م مسهة ره م الهته لهوي  أو     

أم يقولوا في الح  األفنى  انهم لم يفتلتهوا الهى ههذه الحقوقهة  ومها الهى ذلهك مهي التبريهرات          
ح هههذا الهو ههوع الههوامف فههي    األخههرت وهههي نال شههراته ام ال ريههق الصههحوا أم يههتم ايضهها     

األسلام والذص أفت الى هذا الفب   وال ه   فهى تو هوح: نشهك  كامه   ت أم يصهام الهى       
أسفو  اللصهم فهي تحشهو  أسههال الشلصهوات واله خول مهو اللصهم فهي نقهاش جه لي ت            
نهايهههة لههه:؛ اذ يهكهههي لف هههري الهقانههه  أم يحشههه  نههه ومه  شهههرات األسههههال األخهههرت مهههي           

ة لفلف:ههلة مههو نقهه  تصههريحاتهم  هه  رهه م الهتهه لهويه و فوهه: ت نهه  فههي  الشلصههوات الهلاللهه

فا رة البحا اللف:لي ن ت مي است راض الوا م األسهال  مي ال ه   فى حش  األفلة الهتونة 
 والهحكهةه

 ـ شخصنة البحث 3/  4

كها تق م أم ذكرنا فإم مهاجههة الشهل  وال هه   فهى ت:هقو : وتشهوي: سهه ت: لهو          
  ولكي ال  يكوم ذلك مبرما في ن ض الحهاتته فههث  فهي البهال اتف هالات      ناألمر الصحوا

التاميلوة أو في نا  الروايهات اذا اسهت  نا أم نثبه  أم الههؤمخ أو الهراوص الل نهي شهل         
غور رالا  أمكي لنا أم نحكم نش م مرويات: وأم نشكك في مص االوتها  ونذلك نثب   ه م  

هها يت فهق نن:هبة اتنتحهال الهى ره م الهته لهوي ل:هنا أمهام          وثاالت: مي خ ل تجريح:ه ولكننها فو 
نحا تاميلي أو نق  حافثة ن ونهاه وانها ك  ما هنالهك أم شلصها أو  ه فا مهي األشهلاص      
ال  اف وا أم ر م الهت لهوي ال  مامس اتنتحال  وذكروا لذلك ال  يه  مهي الشهواه ه و فوه:     

الكتهب التهي اف هي اشهتهالها  فهى مهوامف       فنحي اآلم أمام مؤللات ر م الهت لهوي ومي نونهها  
اتنتحههال  والهصههافم التههي انتحهه  منهههاه وهنهها يكههوم ال ريههق األمثهه  واألرهها هههو أم نهه مس    
هههذه الهههوامف ونقامنههها نالهصههافم التههي اف ههي أنههها الهه  سههرال  منههها  لنههرت مهه ت رههحة هههذا      
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اح ههذه ال هاهرة   اتف ال  فإم وج نا أم األمر كها جال في من وص اتف ال   ه نا الهى ايضه  
 أو تبريرهاه

ات أم األسههتاذ أكبههر ثبههوت نهه ت مههي سههفو  هههذا ال ريههق األمثهه   سههفك طريقهها ت تقههره     
األخهه ص  و هه وة  فههى ذلههك لههم يلههرت منهه: نالنتوجههة اله فونههةه فههإم اللههوض فههي ال:ههورة          

 ه الهههذص لهههب  رههه مهههههههوتشهههوي: سهههه ت: واتهامههه: ناتنتحهههال  فّمصالذاتوهههة لآلغههها  هههوال الههه يي 

 هي   فّمصه ت يللل مي الهشكفةه اذ  فى فرض نجاح ال:و  ثبوت فهي اسهقا    ههههالهت لهوي 
 ات تبام  فكول يكوم الش م نالن:بة الى اآلخريي؟

الووم هنا  الكثور مي أساتذة الحكهة الهت الوة واله اف وي  هي فف:هلة ره م الهته لهوي     
ي ن هض مؤللاته: مهي أفكهام اآلخهريي      الذيي يذ نوم نهذه الحقوقة ويقروم ن نه: اله  اسهتلاف فه    

فوم أم يشهور الههى مصهافمه نالشههك  اله فههو ه وام ن هض هههؤتل األسههاتذة والهذيي هههم مههي     
  واله كتوم م ها   31مصححي كتب ر م الهت لهوي  بامة  ي  ال كتوم مح:هي جههانرورص  

  34  والهه كتوم غهه م ح:ههوي انراهوهههي فينههاني33  والهه كتوم نجههل الفههي حبوبههي32أكبريههام
ه الههذص ي تبههره ال:ههو  أكبههر ثبههوت م مسهها لألسههلام وي ههه   ههههههيههة ام جههوافص  مفههي وكههذلك  

 فههى توظوههل اسههه:  هه  اللصههم ه فقهه  أشههام فههي شههرح:  فههى األسههلام الههى مههوامف فههي هههذا      
ه الهذص ي هامض ن:هبة اتنتحهال     ههههه ه ن  حتى اللقو  الراح  اله كتوم مهه ص الحها رص    35الش م

م الههى هههذه الحقوقههة حوهها الههال انهه: " ثههر  فههى الكثوههر مههي        ه الهه  أشهها ههههههالههى رهه م الهتهه لهوي   
الهوا وو التي االتب:ها مي الهباحا الهشرالوة  واله  ذكرهها فهي كتها  األسهلام األمن هة فوم       

ه وفي الحقوقة فإم جهوو هؤتل األشلاص هم مهي الهه اف وي  هي    36اإلشامة الى مص مها"

                                                 

 ه34ان ر  ك:ر أرنام الجاهفوة  مق مة الهصحا  ص  - 31
 ه101  ص 9ان ر  الحكهة الهت الوة في األسلام األمن ة  ت  - 32
 ه245ان ر  ملاتوا الغوب  ص  - 33
 ه452ه  451ان ر  نواي  فوف:وي دسف:فة مقاتت   ص  - 34
 ه205  ص 9 ان ر  محوق ملتوم  شرح حكه  مت الو:  ت - 35
 ه32ان ر  كاوشهاص  ق  ن رص  ص  - 36
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أنههم لهم ي:هت و وا نقه  ن رياته:      ر م الهت لهوي  وت يهكهي الحكهم نشه نهم والقهول  "حوها      
  ه97نشك  رحوا  وج وا في اتهام: نال:رالة واتنتحال طريقة سهفة لتل ئت:" دص 

ونالهناسههبة فههإم ذات اللصهه  الههذص اتلههذ منهه: أشههلاص مههي أمثههال اآلغهها محههه   فههي          
الكرمانشاهي م:ته:كا تتهام ر م الهته لهوي نهالترويج لفلحشهال والهثفوهة  انهها ههو مه خوذ        

مسها   اخهوام الصهلاله وههذا مها نبه: الوه: األسهتاذ  فهي م ها ذكهاوتي حوها الهال  "هنها                مي 

فص  كام  في  شق الغفهام منقول ن ونه: فهي األسهلام  هي مسها   اخهوام الصهلال  ويهكهي         
ه واله  أجريه  ههذه الهقامنهة ومأيه  أم األمهر       37لهي يري  أم يجرص مقامنة في هذا الش م"

اخهههوام الصهههلال تتحههه    هههي ماهوهههة   مسههها   والث ثهههوي مهههي  كهههها الهههاله ام الرسهههالة ال:هههان ة 
 ه39  وال   ه  ر م الهت لهوي الى افمات ذلك في األسلام نتصري الفو 38ال شق

ناتلتلهههات الهههى ههههذه الههههوامف فههه وت يجهههب أم ت نت هههرض الهههى األشهههلاص  وثانوههها اذا     
أص أو  فّمصت ر هههنا لألشهههلاص يجهههب  ههه م اتالتصهههام فهههي ذلهههك  فهههى اآلغههها  هههوال الههه يي  

شههل   خههره ولههذلك كههام مههي األفضهه  نهه ت مههي اسههته   ال  يهه  مههي الصههلحات نههذكر        
 أم يذكر توجوها مقن ا لها الام ن: ر م الهت لهويه فّمص"مثالب" و وو  

 خامتة الكالم

ام ال:هههو  أكبهههر ثبهههوت نههه ت مهههي اإلجانهههة  هههي تهههههة اتنتحهههال الهوجههههة  ههه  رههه م         

ي ههه  الههى انكههام هههذه الهه  وت وتجاههه  الشههواه   الهتهه لهوي  وتقهه يم تو ههوا نهههذا الشهه م  
الكثوههرة  ويركههر هجومهه:  فههى شههل  الههه  ي  وي:ههتل م فههي ذلههك أسههفونوي م ههروفوي            

  وأحوانههها 41  واآلخهههر  الهغال ههة التههي ي بههر  نهههها نههه دوأنهه  أيضهها       40أحهه هها  ت:هههوم البئههر   

                                                 

 ه18ان ر  سور تاميلي نق  م  ر ما  ص  - 37
 ه286ه  269  ص 3ان ر  مسا   اخوام الصلال وخ م الوفال  ت  - 38
 ه239ه  229  ص 7ان ر  الحكهة الهت الوة في األسلام األمن ة  ت  - 39
40 - Poisoning the well. 
41 - You also. 
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يههذهب  يرتكههب مغال ههة  هه م تورهه  ال فهههال ال:ههانقوي الههى مهها تورهه  الوهه: الههه  ي  حوهها    
األستاذ أكبر ثبوت الى ات تقاف ن م الذيي يتههوم ر م الهت لهوي نههامسة اتنتحهال "انهها   

 ه ام هذا النهوع مهي اره ام    97يلاللوم اللف:لة أو الهنهج اللف:لي لص م الهت لهوي" دص 
األحكههام ت ين:ههجم مههو الههنهج اللف:ههلي  وت يشههك  الرينههة الويههة لصههالا الهه فاع  ههي الهههتهم     

ال  و فى ك  فوف:وي أم يضو في هذا الش م نصوحة أمس و نصب  ونوه: اذ يقهول    ناتنتح

" فونهها اذا أمفنهها الورههول الههى الحقوقههة أم ن:ههو ر  فههى  واطلنهها ومشهها رنا  خارههة وأننهها مههي    
 ه42الل سلة أو  شاص ال فم"

وفي الحقوقة فإنه: مهي خه ل شلصهنة البحها  نه ت مهي أم يه افو  هي ره م الهته لهوي            
ي ت وير فكر ر م الهت لهوي  ي هه   فهى توظوهل األسهالوب غوهر الهقبولهة فف:هلوا        وي:هم ف

والتي يهامسها أ ه ال اللف:هلة الهذيي يهروم ان هال مه  واتهم  فهي حهوي أنه: "ت يهكهي غ:ه             
 األفمام ناألفمام"ه
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 1التجربة الدينية والظمأ األنطولوجي

 عبداجلبّار الرفاعيد.  

في مقدمة الجزء األول من هذه الموسوعة أشرنا  الرأ أم ملر "ف سف" رلة الردهنس   رن       
ال قرررفي فررري حلررر  و ل" رررف   فررري ا  هرررة القرررنم ال ررر من عمرررنف وهررري ارررو  مرررن الل" رررلة ه  مرررد   

المقدس ت والم  قدات والظواهن الدهن ة و ل  نه . وال   وخأ الدف َ  عن هذه الم  قدات 
و بنهِنهرر ف م "مرر  هل ررف النهو  رروم والم إ"مررومف وبامرر    رر   حمررنِ  وح رر م  حواعرر   الرردهن           

 ر مف وير نوِ  ه   ومن ح  ه في النو  والنلس وال قفف وامرةِ  المقرد و و ج"    ره فري   ر ِ ا ا     
و لوال ه في المج م  ت البمنهة. وحإ"مة مروززِ  ف" رلة الردهن هري ال لإ رن الل" رلي فري        
كف م  ه لف ح لدهن؛ شن   و ل ر نا وح  ار  و ل"ر نف مرن أوم أم   إلرفي ال  روهاي أو ال بنهرن        

هللف وم نفرة   أو الدف   أو ال بمر ن. وس  نر ول ف" رلةل الردهن أسرت"ةل    "را حممإر م م نفرة  وزروأ ا         
يرل  هف وك ل رة   لدهرد ال نبرة حر ن اهلل وال رر ل ف وك ل رة  ف ر   ب   رة اهلل وم ه  ره ف وال نبررة           
ح ن وزوأ ه وم ه  ه.   ن ول ف" لة الدهن أهض  أست"ةل    "ا ح ب  ة الدهن ال  هف و ب  رة  ال"ةرة   

 ِ ا همر م ف  ر ف وعنبرة األخ رن      الدهن ة. ح  ض فة الأ أست"ة    "ا حم نأ ال ب أِ الدهن رةف وأو
 .2ح ل قفس

                                                 
مقدمة الجزء ال  اي الرذ  يردِ  رده  ل مرن؛ سموسروعة ف" رلة الردهنسف وهرو  لر" عنروام  ساالهمر م             -1

أِاسر ت ف" رلة    وال جنحة الدهن ةسف اعداأ و لنهن  أ. عبدالجب ِ النف عي. وهري موسروعة هلردِه   سمنكرز    
الرردهن فرري حةررداأس فرري عرردِ أزررزاءف   نرر ول   م  ررد لدِاسررة ف" ررلة الرردهنف االهمرر م وال جنحررة الدهن ررةف ع"رر        
الإررنا الجدهرردف الم نفررة الدهن ررةف ال نمن و  قرر  و ل رر ن النلررو  الدهن ررةف لةررة الرردهنف ال  دأهررة الدهن ررةف         

 الو يف الدهن واألخنق.

الرردهنسف فرري  الموسرروعة الل" ررل ة ال نح ررة. ِررر س ال لنهررن  أ. م ررن  هرر أِ.     ضرر هنف أ. عرر أل. سف" ررلة   2
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وال عنبةي لل" لة الدهن حمهم م ف " وف الردهن والب  ر   والرداِِو فري هرذا اللقرف أو       
عدِا بهم اهف كم  هو   لل الم إ"ِ  والنهو ي في ع"رِ  الإرنا والنهروت.  لر  أم الب  ر ي      

ومرر  هقرروأ بل رره ال قررفل    فرري ف" ررلة الرردهن هأل ررنن أم هإرروم مل هرردا؛ ه لررن  الموضرروع ةف        
واألألةل في حل هف ف و ال ه ن ه  إنهسأ الم  قدات الدهن رةف م "مر  ال ه ن ره ال أ ر . وال ه وبر       
 لإ ررنأه عنررد  رردوأق أو سررق ق م رر ن ال ه ث رر ه فرري حل ررهف كمرر  هل ررفل النهررو ي والمرر إ" ف      

األألرة النق" رة   الذ  هن "ا مرن م ر"م ت اع ق أهرةف وال هإر   عرن ال ردل ف ع"  ر ف مرن خرنل          
 وال ق" ة.

ف " رروف الرردهن ح  رر  ه لررن  اللق قررةف كمرر  هررو موبرر  الب  رر  فرري أ   قررف مررن         
 قررررول الل" ررررلة. ِحمرررر  هإرررروم ف " رررروف الرررردهن م،منرررر ف م ررررف؛ بهم اوهررررف كرررر ا ف سرررروِم        
ك نكگرروِأف حنا نةرر  .. وِحمرر  هإرروم م"لررداف أو ال أأِهرر . هقررول زرروم ه رر   سف" ررلة الرردهن    

  الردهنف وفري اللق قرة ال ضرنوِِ ل ن ول ر  مرن من "را أهنري. مرن ال هر،من           ل  " وس "ةل ل  " 

حوزوأ اهللف ومن ال هم"  أ  ِأ   رول وزروأه مرن عدمرهف ومرن هر،من حوزروأهف زمر  أ           
ه     وم أم ه ل" لوا في الدهن. وهو م  هلرد  انم ح لل رف. ا ال؛ ف" رلة الردهن ل  ر" مرن       

ل" ق رررد الدهن ررةف حررف هرري مررن فررنو  الل" ررلة.   إلررف  فررنو  ا ل  رر تف أ  ال رردوهن الممررن   
ف" رررلة الررردهن حدِاسرررة الملررر "ل ت واألاظمرررة ال ق ردهرررةف ومم ِسررر ت مرررن بب رررف  ال بررر أِف   

 .3وال ةم فف والمناببةف ال ي  ب ني هذه األاظمة ال ق ردهة ع"   ف ومنب قة من  س

ف" رلة القر اومف ف" رلة     ف" لة الدهن وا دِ من الل" ل ت المض فةف م ف؛ ف" رلة ال "ر ف   
ال نح ة.. بلخ. ف ي ال  ث ص حدهن م  نف أو أأه م خ يةف وبام  هي حم  حة  ف" لة  ال "  ال ي 

                                                                                                                                

 .1000    2ف م  1988ح نوت  م  د االام ء ال نحيف 
. 3ف   2010ه  ف زوم. ف" لة الدهن.  نزمة   ر ِق ع ر "ي. ح رنوت  أاِ الم ر ِف اللإم رةف       3

 بع أِ ي  غة ال نزمة  بق  ل"نص االاج" ز  األي"ي في 
Hick, John, H., Philosophy of Religion, 3rd ed. (Englewood Cliffs, New Jersey, 

Prentice - Hall 
Inc., 1983), p. 1. 
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ال  ث ص ح "ر  م ر ن. لإرن امرةِي ف" رلة  الردهن فري الةرنس؛ ك ار" سربب ل ألم   ي رداولي ال ق ررَد             
دِاسرررة ملررر ه     والمقررردو والظرررواهن الدهن رررة فررري الم ررر ل ة وال  وأهرررةف لرررذل  اه مررر" ح     

الثرررررن ف ال ضرررررل ة والقنحررررر مف ال  م ررررردف ال ج ررررر دف ال  " ررررر ف حمررررروا اِ أِاسرررررة الظرررررواهن  
 والم  قدات الدهن ة المم نكة في غ نهم .

و لبل ل في ف" لة الدهن القض ه  المم نكةل ح ن األأه مف م ف  م ه رة  الردهنف وزروأ  اهللف    

ت  والإنامرر ت والثرواِقف الث"رروأ  والب رر   ممرإ"ة  المررنف أامر ل  الررو ي وا همرر مف الم جرزا   
والق  مررةف الرردهِن وال "رر ف الم نفررة  الدهن ررةف الرردهِن واألخررنقف ال  دأهررة  الدهن ررةف لةررة  الرردهنف      
ال نمن و  ق ف وال جنحرة  الدهن رة؛ ب   ردِو ف" رلةل الردهن ح ر َم م ه رة ال جنحرة الدهن رةف أامر لي           

ال جنحررة الدهن ررة ح ل رر نه ف هررف هرري ع  لررة  وشرر وِ  ال جنحررة الدهن ررةف امإ ا ررةي م نفررة يرر    
ح ل ب  ة ل"لق قة الة ر ةف أو شوٌق ووزد ل"لق قرة الة ر رةف أو هري كمرٌ  وبشرناق وااث ر ف       
ل"نو ؟ م  اللنق ح ن  جنحة المقدو وغ نه؟ هف هي  جنحة    ة وبأِاك رة؟ هرف ال جنحرةل    

 .4الدهن ة هي  ق قة وزوهن الدهن؟

 التجربة الدينية

 جنحررة الدهن ررة   نرري مواز ررةي اهلل وبأِاَ،  ضرروِهف والم ررولي فرري  ضررن هف و ل ررَس     ال
هذا اللضوِ و ذوبيه ِو   . هي الوأ  جٍف وزوأ  لنل ي في البمن . وح  ب ن الم لروف  

ال ندوسي ِاأهإنشن م  سأبو  حنه م ع"أ وزوأ اهلل هرو بمإر م  جنح ره وبأِا،  ضروِه.     
 .5ل وو ل" جنحةف و  لة ِو  ا ةسف هلل م  أ  جنهبيف ومضموم م

ال جر ِس الدهن ررة م نوعررةف ك جنحررة االاجررذاس وال  برةف  جنحررة االع مرر أف  جنحررة األمررفف   
 جنحة الل ف و ... بلخ. االهم م الدهني هن إرز الرأ هرذه ال جر ِسف والنرو  األعمرا واألشرد        

                                                 

ِازرررل ل" وسرررل فررري  لررر   النفررر عيف أ. عبررردالجب ِ.  م  رررد لدِاسرررة ف" رررلة الررردهن. الجرررزء األول مرررن   4
 .24 - 5ف   2014ال نوهنف سموسوعة ف" لة الدهنس. ح نوت  منكز أِاس ت ف" لة الدهنف وأاِ 

5- C.F.Taliaferro, Charles, Contemporary philosophy of Religion (Oxford, 

Blackwell, 1998), P.246. 
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ارر" ل رر   جرر ِس  ل ررذه ال جرر ِس مرر  ع شرره األاب رر ء واألول رر ء والم لرروفة والقده ررومف ب  ك    
عم قررة زرردالف وبنهبررة غ هررة القررنس مررن األلوه ررة. ال جرر ِس الدهن ررة أعمررا م رر وه ت األأهرر مف  

 ف ي النواِ المنكزهة لألأه م.

م  ِف الدهن      ح ل  ن هذه ال جر ِس و لرن ل  ف والإمر  عرن اللق قري والزارر        
اح تف وال مرروه تف من ر ف وك ل رة  م  زهرر  عرن  الل ررفف والمر و اتف وال "وسرر تف واالضر ن     

وال قدف والجنو  النل ر ةف واألمرنان ال ق" رةف واالا  ر ِت ال لرب ة. فلري م رنا  ال لروف         
الم نفي وال نف م النظن  ا  ن ع"أ شنو  و ل ر نات؛  ضرل لنر    ق قرة ال جر ِس الدهن رةف       
 م و ب    رر ف و رردوأه ف وأام   رر ف ووسرر رف  لقق رر ف وبن ِهرر  فرري حنرر ء الل رر ِ النو  ررة. وح رر  

 ال نبة ال ضوهة ل" ج ِس الدهن ة حمِواء الظمة االا ولوزي.

سالظمررة االا ولرروزيس ه نرري اف قرر ِ المررثص البمررن  الررأ مرر  هأ ررن  وزرروَأهف وهإررن و          
ك نوا رهف وهمنلرره وبرروأال لل   ررهف   ر   ل قررن     رره لوبرروأ هلنك ر ف وهمرربل   ز رره لم نفررة    

بدِا ه؛ ح لم  و  الرذ  هج "ره بر أِا ع"رأ     م نأ لل   هف وهإم  له عن سن الل  ِف وه ز  
سالظمرة االا ولروزيس هج ر     ر ِي كرف       ال ة"  ع"أ ممإ"ة الوزوأ البمن  فري هرذا ال ر ل .   

كرر رن حمررن ف حويرر  هررذا الإرر رن هرر   و لنمرر نء حرر لوزوأف كرري هرر ث"صي مررن ال م شررةف   
َم له القدِِل ع"أ ال  و وهج في     يه ممإنةل في هذا ال  لِ  الة ِق ح نالا واألوز  ف و إو

حةبفي م  همإنأ من المناِات واأل زامف وهثنَج من   لة الق"ا بلأ ال إ نةف ومرن النم نرأ   
 بلأ الم نأف ومن ال دم ة بلأ اللق قة.

ال جرر ِس الدهن ررة حمث "رر  م رر وه     وأام   رر  هرري من ررفل بِ ررواءي الظمررة األا ولرروزي.   
و مر " ِ   لنل ري فري البمرن ف لإرن كرف  شرثٍص هن رو          ومل أا    ث "ر  حر خ نف البمرنف    

 من       اس    س  نف  وع رهف وبدِ  ه ع"أ الم ول في  ضنِ اهلل.

ال جنحررة الدهن ررة  م ررف الب ررد األا ولرروزي فرري الرردهنف وزرروهنه و ا رره وِو رره وح  نرره        
همإررن ح"وغل رر   ال م ررا. ال جنحررةل الدهن ررة زواا ررة ف غ   ررة  فرري الررذاتف حررف م م ه ررة  م  رر ف ال         

حةأواتق ووس رفي   ر ةف وِحمر  ال  مر ن ال  ر   رواهنأ ال ردهن الث ِز رةف أو برد  مري ح إ ر             
أ   ارر لف كمرر  لررد  م ظرر  ِزرر ل الرردهنف الررذهن ِحمرر  ه،شررن خ ررة مرر  هم ِسررواه مررن بداسرر ت      
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 و قوو وش  رن؛ بلأ عما  ج ِح   الدهن ةف ِغ  أم ع لم   الب  ن ح  د عن اهلل.

ثص ف مرره مرن  ا ره ووزرروأه الثر   وأفرا اا ظرر ِه. ه "روم الل ر  ع"ررأ       ه ر مد كرف شر   
الرردواا حلضرر ء الررذات وخبن  رر . لررذل  ال هأل رر  االهمرر م بالا فرري فضرر ء االهمرر مف وال  لل ررر            
ال جنحة الدهن ة بالا في فض ء ال جنحة الدهن ةف فم  ل  ا لقا ح ذه ال جنحة ل س حوس ن   قرده   

   ب  رة اللر  بالا مرن ه رذوق اللر . وال هل ر  الب جرة بالا مرن         ف   واضف ل  . م "م  ال هل 

  منق ال ه اح   ز لف وال هل   الق"ا بالا من هةنق ح لق"ا.

 لمف الإ"مرةل فري ا خبر ِ عرن  ا  ر ف فإ ر   ثبرن عرن أشرواق الرنو . ه ر مد ال مر قأ             
ِأ اللراف  م "رل أِوا  ر  حوزروأ ا     للرا. هة بروم   أشواَق النو  من اللاف  ضيء ب"وَح   أاوا

في  ضن هف هلضنوم في غ ب ه.  لر ن غ بر ل   عرن ِهه ره ِههرةلف وِههر ل   غ ب يره غ برةل. كرف          
ملبوس سواه هوف وكف م   ل به ال  ن ل س هوف حبل نِ أاواِه هرناه الق"ر  هروف وبم  م ارفي     
حوزوأ سواه. هن و   مرة ال مر ق األا ولروزيف ف ل ضروم ع"رأ سرواه ف   ر  هثر  اللرا          

ح   األسناِف   لول عن ين وزوأه  بلأ يل ت اللرا كمر  هريف ل إروَم ح ر  هري.       ع"أ ب"و
هل قن سواه  لإف شيءف ف ةنبوم في الوه ف وه   ف وم ع"رأ كرف مر  هرو  ارر ف حة رةي بِواء       

  مت   االا ولوزيف الذ  لن هنوهه ال و  أحدال.

.  لر  أم  من ه  و هذه الل الت هجد ال ب ِات  ث ناأ و ض ا في  وير   اللر الت  
الإ"مررة  لمررف فرري البررو  حمضررموا  ف فإ رر   مرري حلرر الت الررنو  و  رر م   . هلررف أ   ارر ل      
ح ضل أيل س ال ج ِس الدهن ة بلأ   الت اوِ ح ر   فري حر  ن  ؛ حنلرو ه "م روم ف ره؛ أاره        
ك"مرر  أم ررن هق ررنل   فرري أم هإرروَم هق نرر لف ِأوا حبلرر ن    أم مرر  هلررد  ل رر  حم  حررة م جررزِ.        

  "وا ح لنوِف وعمقوا النوِف وأحلرنوا حر لنوِف حرف ير ِوا اروِال.  "ر  هري ِ "رة         وكةا   بد اغ
الإ نواة بلأ اللا حإف  ل ي "  . هإذا ه ذوبوم منا ف امو ير نوِ    و ث"ق ر .  ب  ر     
ل رر   ن هرر  الإرروم ك"مرر   ةم"وهرر . همرر نه  الوزرروأأ حلن رره ح رر ف حقرردوم   لنِ ررواء.  رردل       

المض تة في الن و واألش  ءف ببف م  هو مظ" . مرل أا ر  هبلرنوم     حل ن    أارم ل ع"أ النق ل
ال ررواأف لإررن   همرر لوم عنرره النظررن. هإررذا هلرر ولوم أم هررنوا ال رر ل ؛ كرري ه نسررخ  ررب    لرره   
ح سرر مناِف خ يررة فرري األ مرر ت واللررناع ت واللررنوس واللرر ن. و لرر  هررو منبررل ال ررإ نة           
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  .واألمن وال نا الذ  ه  مواه مل أال    وال  ل

 منطان للتصوف

لرر س كررف م لرروف يرر     جنحررة أهن ررةف كمرر  أم لرر س كررف يرر     جنحررة أهن ررة           
م لوف ل. فقد هإوم الم لوف خ وه ل ِو   لف هم ل أخنب  لف ز ر ر ل ل"مر ل والجر هف غ ِبر ل حإرف      
مرر هو شررإ"ي و اررر ف ال هم "رر  أ  نررناء م نررو ف وهل قررن ل"م ررول اللق قرري فرري  ضررنِ اهللف   

  ر  عرنهض ممرن هم  نروم  لر ف وهر  أبرنس ل"ممر و هن مرن   الرأ  و            م "م  هو شرةم  
ال ج ِس النو  ةف حة ة ا ف مإ اة از م ع ةف أو مل لف      ةف خ ية في مج م ر ت  مرنف   

 م ف ه،الء ألق ح ل أهن ةف ويل ت بدس ةف و  ب   مإ س  م أهةف وفن  ع و مج ا ة.

 ام  ن من ال لوف وهن  أوأ االش ِِ بلأ أاه هنبةي ال م  ز ح ن 

الررررذ  هررررو  لرررروف الرررردِاوهو  ال لرررروف ال نبرررري ال رررر"وكي ساالز مرررر عيسف األول 
والث اق ه ت وال إ ه  والزواه . هذا النم  من ال لروف مرنبِ ل مروه ت الم ر"م ن ال م قرةف      
ب   ن  ررر  ف ررره يررروِِ  ث"ررر  الم ررر"م ن وز " ررر ف وأمرررنان ال جنحرررة ال  ِهث رررة ل لررروِ        

ت  ق ل د االسر نب ق وم ر ل  االسر  ب أف م رف؛ ال نح رة ع"رأ ال ر ة        اال  ل الم "م نف وع ه 
ال ب رردف و هن ررة الق  ررلف والنضرروة وال  عررة ال م رر ء لممرر هخ ال ررنق اللرروف ةف وال  رر ا الررذ   
هلررف لم رر و  ال برر أِ ألب رر س وممرر ه ن الم لرروفةف و ق" ررده  فرري كررف شررلف الررأ أِزررة        

ل نإ رررف حم  "بررر ت الج ررردف وال ضرررل ة ال ررر ي ل" مررر هي م  ررر . وال رررنوس مرررن المج مرررلف وا
 ح لةنارز والل ز ت ال ب   ة ل"بمن.. وغ نه .

الممإ"ة ال م قة في  لوف الدِاوهو أاه هبن  في ال" األين ا البمنهة. فقد  لو ل 
زررنل الرردهن النومرري فرري وزرردام ح ررض أ ب عرره بلررأ يررن ف وهنرر  ااق"برر" و  لررة ال نح ررة فرري      

 ين ا حمنهة ال لوفف فةضل"  ن   عأب  أال أل

اهلل هردعوا  بلرأ ال و  ردف وأم ال ا ثرذ أ ردال مرن أوم اهلل بل ر لف ولرن ا برد سرواه أحردال. ال            

همإن ببول أِوشرة أ ب عرهف وعبروأه    لرهف ول " ر"ة المولوهرة مرن أ لر أه و ِه ره. كمر  ال           
ا منأ أم ام ي أِاوهو ا  إل في األسرواق حر ن النر وف ح  ترة ولبر و غنهر ف مرن أسرم ل         
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 ل ةف أو ب ل مزِكمة حةلوام م ن شزِ. كم  ال ا مف أم اق بس يروِ هف فن"ربس كمر  ه"ربسف     ح
واممي كم  همميف وانبص كم  هنبصف م "مر  هأنقرف عنره أاره كر م هل رف  لر . ب  هأقر ل بم         
النومرري كرر م هنمررد الرررسم نو س م جرروالل فرري أسررواق سبوا ررهس. هإ رر  شررمس الرردهن االفنكرري    

م نو  في كف   لف فري؛ ال رم  ف االسر لم اف ز ل ر لف وابلر لف وأ   ار ل       سأيبف موالا  هنمد ال
مرن أول ال" رف   ررأ  "رو  اللجرنف حمررإف م وايرف. و  رر ا الردهن المر"بي هلررنِ مر  هنمررده.         

..كررر م هرررنبص فررري 6وكررر م ه  رررد برررناءِ كرررف مررر  ك بررره ع"رررأ موالاررر  حلررروت من لرررل وزم رررف  
 .7أ أضلأ هنبص ع ِه لسال نب تف وهث"ل كف م  هن دهه ع"أ اللإوا   نف   

كم  هنبةي االا ب ه الأ أم موالا  زنل الدهن النومي هو كةهة شثل ة ِو  ة أخنب رة  
اس  ن ر ة   نت في ال ر ِهخف وهرذه المثلر  ت عر أِ مر  هلروا األ بر   ل ر  يروِِ م ث "رةف           
 رررن  ن رررج   أ نم ررر  النوم ا ررر ةف و ةرررذه   ِغبررر     الم  ل رررةف و  ز هررر  بفررر ق اا ظررر ِه  غ  

الواب  ةف و ضرثم   ارزع    الم جرذِِ ل "ر  الإمر ل ألال ر  . مرن هنر  ارناه  هبر لةوم فري            

بضررل ء ال ررمو والإمرر ل ع"ررأ شثلرر ة م" م رر  وم رر ل   وامررو ز  . و ظررف  "رر  اللرروِِ        
الم ث "ررة لنمررو ز      ررل و  مرردأ ح سرر مناِ؛ انررن مناكمررة المن برر  والإنامرر ت ع"  رر  عبررن      

هرر،الء األ برر  ف زرر نل ح ررد ز ررفف مررن مث "رر  أشررإ ل الإمرر الت    األ منررةف ومرر  هث" رره ع"  رر  
واللررل ت الث ِبررةف الررأ أم   لررول الررأ شثلرر ة سم  ولوز ررةسف عرر حنِ ل"زمرر م والمإرر مف ال       
 مبه  جنح    البمنهةف ومنح  ت        األِض ةف وال  ن مي ل  ِهث ر  الثر  . وهري   لرة     

ي يررن عة ال رر ِهخ ه مررا  مج ررده وأسرر ن ه    م لمرر ة فرري األأهرر م وال ق فرر تف فَمررن  هلمررف فرر    
و لرر  مرر   ررد  لمثلرر ة زررنل الرردهن النومرريف فررمم مرر  ه ررإن ال رروا مث رر ل            و ث" ررده.

                                                 

  ٢األفنكرريف شررمس الرردهن. من برر  ال رر ِف ن. ح ه مرر ا   ل رر ن هرر  هجي.   ررنام  أا رر   ك رر سف ج       6
. سشررمس الرردهن ا مررد األفنكرري كرر م  "م ررذ زررنل الرردهن المرر"بي  ل ررد موالارر  النومرري. وك  حرره     ٧٤٢ 

مرن  نزم ره    ٢٥   1بي شر   فري مر    من ب  ال  ِف ن ه  بن أه  ملدِ عرن النومريس. وهمر ن احرناه   أسرو     
ااه ك م هلدِ   رأ   ٣٦٠ل"م نو  الأ بلة ِبلة النومي األولأ في سوق ي غة الذه . وه،كد في  

 ف  واه أنن ء النبص.
 . ٤٨٩   ١الملدِ ال  حا. ج  7
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الم لرروفة المولوهررة والمنهرردهن هررو موالارر  سالم  ولرروزيس. وهررو غ ررن زررنل الرردهن النومرري        
ال جرن  فري    ال  ِهثيف الذ  ع ش     ه النو  ة و جنح ه الدهن ة الث ية في القنم ال  من

بوا ةف و نقف ح ن مل  ت عدِ من     هف  و ز   لق هه شرمس ال بنهرز ف الرذ  سرق ه كرةو      
ال مررا االل رريف وكرر م من  لرر ف أ ررد   لررو الل فرري ك م رر ء ِو ررهف ف ا قررف الررأ أهررن ال مررا       

 االل ي.

مررر  هنبةررري ا فررر أِ منررره هرررو زرررنل الررردهن النومررري ال ررر ِهثيف ولررر س موالاررر  النومررري           
س. الررن حررةمس الل زررة ال رروا الررأ ِههررة النومرري المضرر تة هلل واالا رر م وال رر ل ف   سالم  ولرروزي

وبشناب  ه النو  ة األخنب ةف و ةمن ه ومل وم  ه ا ا  ا ة الإوا ةف وأننه  فري ه ر  أسر  ِ    
كررف  "رر  اللجررر  واألبن ررة المظ"مرررة الم ناكمررة ع"رررأ النلررو  الدهن رررةف وال رري أهررردِت       

"دهنف حم  اس بد  ح ر  مرن كناه ر ت و  لرب ت ومظر ل .  لضرف لنر         المض م ن الق م ة ال  م ة ل
مل ومرر ت النومرري ا ا رر ا ة الإوا ررة ك رر  زررن   مررس اللرروِِ الجم "ررة هللف وك رر   رر        

 مرروهه هررذه اللرروِِف حنلررو أفضرر" الررأ مرر  هضرر  حرره ع لمنرر  مررن  ررنوس األأهرر م ومررذاحل  ف    
 فذحل" خ" لة اهلل حذِه ة الدف   عن اهلل.

أم ا رر قي مررن النومرري  رردفَا ب"برره ح ل مررا ا ل رريف ومرر  هلررو ِه ح  الرره مررن   كررذل  هنبةرري 
لو رر ت م أللتررة ح لملبررة وال ررنا   وال ررناف وكررف م نررأ با رر اي أافل.كرري ه رر ل ا بهم انرر      
 حدهن م ة بهم اه ال قظة الم ونبة المم  "ةف و    مأ أِوا ن  ح   مي ِهه ه الل  لة وكوا    .

غن ررةف  نلر ف ع"رأ  قرول م نوعررة فري الم ر ِف الدهن رةف الررن        رن، لنر  النومري منظومرة     
حةمس الل زة ل   في علن  ة"ا  ف ه ف    نفي بمن  مة"ا ل"نلو ف أفضأ الأ ير  غة  

 الهوت هض  ح لإناه ة والي انخن وال  ل .

م ررنا  زررنل الرردهن النومرري ه" منرر  ملرر ه   ومقرروالت وِه ؛  نمررد ا  ررناا كنامررة          
خ النزعرة ا ا ر ا ة فري الردهنف  مربل     نر  حر لم نأف  ث"رل ع"رأ أا  ار            الإر رن البمرن ف  نسر   

يوِِ أزمفف   بن  أفقر  حردهن ل" وايرف مرل مث "ر  أ بر   األأهر م واللرنق والمرذاه ف فرن           
 ض ا مج م   ن  و نلجرن حمإوا   ر  ال  ِهث رة ال ق ردهرة واألنن رة. ه،سرس موالار  النومري مر           

الهوت ال ناف الهوت ا ا  ا ةف الهوت الن مرةف الهروت    همإن   م  ه  الهوت الملقةف
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الملبرةف الهرروت ال مرراف الهرروت الجمرر لف الهرروت اللررن ف الهرروت الل رر ِف الهرروت األمررفف  
الهرروت االخرر نفف الهرروت ال نررو ف الهرروت ال  دأهررة.. ألررخ. وحمرروا اِ  لرر  همرر  د موالارر         

الهررروت اللرررنسف الهررروت أِوحررر ل ل"ثرررن  مرررن  الهررروت الإناه رررةف الهررروت الررري انخرررنف  
 . 8الموتف الهوت اللزمف الهوت البإ ءف الهوت ال م هاف الهوت اللنبة الن ز ة .. ألخ

وهو  لروف عق"ري خرنج ع"رأ      ال  اي  ال لوف الم نفيسالل" ليس وال نف م النظن ف

األا  ق المة"قة اللنف ة لقناءِ النلو  الدهن ةف وأا   بناءِ ل"نلو  خ ِج ب ر ِ منر ه    
ات القرررناءِ والل ررر  والنظرررن وال لإ رررن الموِونرررةف ال ررري اخ نع ررر  المررر ف ي واألشررر ن       وأأو

وغ نهم ف ن   نسث" حمنوِ الزمنف   أ اِ ق" الأ من برة  "ر  النلرو ف حنلرو أضرل"      
حم  حررة النلررو  ال رري  قنههرر ف أ  مقدسررة. لقررد مررنف هررذا الررنم  مررن ال لرروف الم رر"  أفقرر    

 والرد من ر  ع"رأ الردواا برناءات   رةف فري فضر ء هواكر           ِ ب  في ال ةوهفف وبا ر ج برناءات    
م ة ررنات الل  ِ.كررذل  اسرر     هررذا الررنم  مررن ال لرروف الثررن  مررن  ررون ن اللررنوف           

وبهداِ المق يدف وال م   ح ألشإ ل وا   م المض م نف والةل"ة عرن اللر الت والةرنق فري     
 اللل ت.  

"رررذات الم ررر "بةف وال ررر ل    كمررر  أعررر أ ال لررروف الم نفررري وال نفررر م النظرررن  االع بررر ِ ل     
الجروااي الم مروو ل"مررثص البمرن ف وعب ررد أِوس الق"ر  فرري ِ " ره األحدهررة الرو اللرراف       

 واامةف حمِواء الظمة االا ولوزي ل"نو .

النههررة الإوا ررة فرري الهرروت ال نفرر ء والم لرروفة أفق ررةف واللرر"ة حرر هلل فرري ِههرر    ل  رر"  
وت الم إ"مر ن عموأهرةف واللر"ة حر هلل فري      سو  وي ل  ب ب ن. ح نم  النههة الإوا ة فري الهر  

ِهه    ل  " سو  اس نب ق. هجد ال لوِ النأسي ال موأ  في الهروت الم إ"مر ن   ب رَنه    
االز م عي ح ةس س شبإة من مقوالت ال نك رل واالم  ر مف وحنر ء ا ر   هإرن و ال  ر"  فري        

 لروِ ال نبرة حر ن     المج ملف  إوم ف ه ال نب ت مبن ة ع"أ االا رل ق وال روام.  ر ن ه ثرذ    

                                                 

8        ِ  النف عيف أ. عبدالجب ِ. باق   النزعة االا  ا ة فري الردهن. ح رنوت  منكرز أِاسر ت ف" رلة الردهن وأا
 .35ف   2013ال نوهنف 
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اهلل وا ا رر م ام رر  عموأهرر ف هإرروم ف رره ا ا رر م خ ا رر ل م  ارر ل  لرر نلف ف مرر  هبرردو ا لرره م  رر"  ل        
 من قم لف ال هلدِ عنه سو  الب و وااله اة واالم   م وال نإ ف.

 ة   في هذا النو  من ال نبة ح هلل يوِِ اهلل الن من الن   ف و ث لري ف ره يروِِ اهلل    
َِ  َم  ي َوس رَ ْ" كلرفّي شيري ء س   9 يَ  َع"يأ ايْل  ه  النَّ  َمةيسالذ  سكي ف 10ف ووي  ِ م يه حقوله  سَو

َِ  َمرةل ل ْ"َ ر ليم  َنس         ِ َسرْ"ني َ، ِبالا  ف ف رو  11والذ  لثاص م مرةي النبري ملمرد س سف حقولره  سَوَمر  أي

نبرة أو مرذه  أو   ِ مة م داِ لإف ال  لم نف ولر س للترة أو زم عرة أو  بقرة أو   رلرة أو ف     
 ش   مث  ِ .. بلخ.

 متّثالت الدين األرضية

الإ  ررن مررن االل ب سرر ت فرري ال لإ ررن الرردهني؛  نمررة مررن خ"رر  الملرر ه   وبح  م رر ف ومررن          
غمون ال  م  ت. الدهن   هنِ حمنهةف هي األعما في    ِ ا ا  مف واألشد  غموض لف فري  

   لم  لب " منرذ فجرن ال ر ِهخ   رأ ال رواف      الوب" الذ   بدو ف ه األشَد وضو  ل. لوال غموضل
ال  إرررر   عررررن اللضرررروِ فرررري الجررررداالت والنق شرررر ت والإ  حرررر ت والنزاعرررر ت واللررررناع ت 
َِه المرررزمن الم نرررو  فررري االز مررر      واللرررنوس. ولرررن ه نازرررَل الررردهن عرررن أم هوايرررفي  ضرررو

 عنأ مررن البمررن ؛ م مرر  ب ررف ف رره مررن كررناف وم مرر  اسرر نزف" الررنو أ ف رره مررن اشرر   لف والممرر     
أشواقف والضم نأ من   "ل واا ظ ِف وال قفل من  ةمف و لإ ن واس بل ِف وأبناأ الإ ر س مرن   

بِاءف وألرروامأ وِهمرر تل اللنرر ا ن مررن لو رر ت ويرروِف وبررنارفأ المبرردع ن والمرر ناءي مررن ِه    
 وك"م ت.

 ردهنف  م ظ  م  اإ به واقوله ه ر لل المر أِي والج رد والظر هن؛ مرن  رواهَن أهن رةق وأامر ل          
وهرري حمجموع رر  ل  رر" سررو   مرر نتق حمررنهة از م ع ررة اب لرر أهة س  سرر ة نق ف ررة ل"رردهنف        

                                                 

 .12األا  اف  9
 .156األعنافف  10

 .107األاب  ءف  11
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  واش  و  م ح  عضوه ل ح ل نوِ والقوِ وال " ة. و ن    ف  ر  مجمرو  منح ر ت وحمر ع ت     
 وشن ع ت الم ل والقوِ وال " ة ك فةل.

ه والثررردا  وال زوهرررن ال أاإرررن أم  مررر انت  الررردهن األِضررر ة   لمررر  ك اررر" منب ررر ل؛ ل" موهررر 
واالس ةنل والظ"  وال     وال نوه ف غ ن أم الل  ِي ال   ر ق مرن أوم م نرأ ل ر ف  لر  أم      
النم نأ هلضي بلأ الة   م والقنول والض   ف وال أ    أم هن ، منب  ل    قي منه الرنو أ  

 البمنهةل الم نأ أخل  من الدهن.

االا ولروزيف وهرو المنبرل  نرناء الل ر ِ النو  رة.  بر رلأ        الدهن هو المن ف  ِواء الظمة 
ا ا رر مف وم رر نِل البمررنهة منررذ علررن الإ رروفف  بررنهن ع"ررأ أم؛ الرردهَنف اللررَنف الم  ولوز رر ف  
نواح"ل أحدهة في االز م   البمن ف ال  ث لري أحردالف وبم ك ار"   نرو  و  لرول  ب ر ل؛ ل"زمر م         

لضرر ِِ؛ ممر  ه نري أا رر    زر ت  حمررنهة ن ح رة. و  رر      والمإر مف وامر   ال ق فررة وال مردم وال   
  ب ن شنهنم خن  سالدهن ِهبة وبداسةف  قف الا  ري ل" قفف هنمة ح لضنوِِ من أاخف كرف  
ِو    هنِف وهن مي بلأ من قة غ مضة غنهبة من من  ا النلس البمنهةف ه روأ ف  ر  حمرإف    

؛ أم هنمري ل لنهر  األابرف واألك رن     م "اف وأاه هجدِ حه عبن م  له من بوِ موغ"رة فري ال مرا   
 .12 لوب ل من الق  ف وأم هإوم من جه م نوف لس

هنبةي أم ام زي ح ن؛ الدهن وال دهنف ا هم م وال ردهنف الردهن والل ر ِ النو  رةف  مر نت      
الررردهن اللنأهرررة واالز م ع رررة وزررروهن الررردهن.  ررر ن أ لرررد  عرررن الررردهن أعنررري هنررر   الب رررَد   

 ي؛ ا هم مف الل  ِ النو  ةف الل  ِ األخنب ةف زوهن الدهن.األا ولوزيف الذ  ه م ف ف

وكم  أم ل"دهن  م ن  ه األفق ةي االز م ع ة الواسر ةف ف رو أهضر  ه وغرف وهم رد عموأهر لف       
كةاه  بق ت  ز ولوز ة  ةوِ في مرده ت بلر  ة. واك مر فأ  "ر  ال بقر ت ال موأهرة ه  "ر         

 ن مل نف. لنه تق أِكولوز ةلف هقوا ح   بن ِ  م ه

                                                 

 لد  شنهن م خن ح ل" رف عم را عرن مل ومره ل"ردهنف فري سر  ق اق شره مرل مرن هل قرن الردهن مرن               12
الم قل نف في مق ل ه المنمروِِ فري  النفر عيف أ. عبردالجب ِ.  م  رد لدِاسرة ف" رلة الردهن. الجرزء األول مرن           

 .110 - 63ف   2014ف" لة الدهنس. ح نوت  منكز أِاس ت ف" لة الدهنف وأاِ ال نوهنف  سموسوعة
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ه ةرأ الردهن ألول وه"رةق فري االز مر   البمرن  كةاره م   رخ ؛ هنلري ال قرفيف ه  رن النعرَ ف             
ه رردِ الإنامررةيف ه رر "  الررنوَ ف هق ررف الضررم َنف هثررن س ال مرردَمف هل ارر  اللضرر ِات ف هلرر أِ   
اللنهرر ت ف ه رردِ اللقرروَقف همررزاق المج م رر ت  ... بلررخ. كمرر  هرري منال لرره ال رروَا فرري امرر  َج           

 وشق ق    . أاعو

ومم  همو ه يوِِ الدهن في مج م   ن  هو اخ نل الدهن حإرف شريء. ب  هثر "  الردهن     

حررر ل "  وال "ررر  ح لررردهنف هثررر "  الررردهن ح لل" رررلة والل" رررلة ح لررردهنف هثررر "  الررردهن حررر ألأس   
واألأس ح لدهنف هث "  الدهن ح لمر ن والمر ن ح لردهنف هثر "  الردهن حر للن واللرن ح لردهن ..         

بم ك ا" هرذه   لرة الردهن فري أ  مج مرلف ف"رن ه روأ الردهن أهنر لف وال ال "ر  ع"مر لف            وهإذا. 
 وال الل" لة ف" لةف وال األأس أأح لف وال الم ن ش نالف وال اللن فن ل .. وهإذا.

لإن م  ال ب فل بلأ  لوهف الدهن؛ من موت بلأ    ِف مرن أاء بلرأ أواءف مرن سر   بلرأ      
 نف مررن  ررنا بلررأ ارروِف مررن  ررزم بلررأ فررن ف مررن شررق ء بلررأ    نهرر قف مررن ه ررنور ن بلررأ ف  رر م 

 س  أِف من ض   بلأ بوِف من هدا بلأ حن ء؟ 

ال خن  بال ح لثن  من س ده ن الدا و سف وبع أِ الردهن بلرأ  ق"ره ال ب  ري. ومرن      
أوم  ل  ان   م  هو أهنريف وابرد أ مر  هرو أا رو . أ  أم  مر ا الردهن وكم لره لر س حم نرأ           

وله لإف شيء في الدا  , وبام  حم نأ أم الدهن اله و ه وال هنقلره شريء ف مر     اس    حه وشم
هن ب  حةهدافه وغ ه  ه فري حنر ء الرذات البمرنهةف وِفرده  حمر   ل قرن بل ره الثبرنِ البمرنهة؛ فري            
سر  ق ع لم ر  الل ري المرر أ . أمر  مر  ه،م نرره ال قرفف ومر   نجرزه الثبررنِ البمرنهةف فرن ضررنوِِ           

 ف أو ببل ا الدهن ف ه. بل مه في الدهن

مض ف ل بلأ أم وعي زوهن الدهنف وبأِا، ح ده األا ولوزيف من شرةاه أم هضرَل الردهَن    
َِ الب رد  األا ولروزي ل"ردهن ه  "ر ؛      في  ق"ه الث  ف الذ  ه إلف كف   ل . لإن اس بل 

الررنوِ   ررةمنل و رروغنل فرري أعمرر ق الررذات. وأم وعررَي ال جنحررة  النو  ررةف ه لقررا ح ررذوق سررمو     
وخبنا    ف وااث  ف    ف وال م ع   ر ف و بلرنا   ف وبشرناب    ف ومإ شرل    . وهرو مر   برو  حره         

 أم "ة  ال  لَن ل   في الم ضي والل ضن.
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بم ك نِي الإنا في الدهنف وننننِي الجم عر ت  ا سرنم ة وم ظرِ  ِزر ل الردهنف   روِلل       
لإ نواررةف ا همرر م حمضررمواه األا ولرروزيف  فرري سا رر  م ا همرر مسف ا همرر م  الررذ    إررنو حرره ا  

َِ،أ  هن  ل. ِأ وهأد  الذ  هو مم  هأ ذيوقف ال مم  هأ "ي أ وهأ لَو

ِحم  هل   ح ض   أم ا هم َم حويرله   لرةل ل"ق"ر ف فرن ضرنوِِ ل" وكرِ، ع"رأ ال قرفف         
ظيرن أالا  في؛  ل  نه وح  اه و ل" "هف وف   حواع هف وأام  هف وي نوِ هف و ج"   ه. كم  ل "ره هأ 

ضنوِِي ل" قف في  ل  ن و وي   الدهن و موض  ه فري حن رة المج م ر ت. ال ِهرَ  فري أاري       
ِأ عن ال قفف ال قفل و دأه حوس ه أم  ال أِهد  ل ف فمن البداه ت  أم كف  م  الإ ه هن  هلد
ِأ همنلن  ف م ل يل ل ل لم  ه لف ح ل قف والنو  والق"  والج د. للظرةي ه   رفل ال قرفل ه  رذ    

 ح"وال أهة  م نفةق ح ل  ل  وا ا  م والل  ِ.

بم ِوَ  الرردهنف حرر  َن الرردهنف زرروهَن الرردهنف هرر "ثص فرري؛ بِواء الظمررة األا ولرروزي        
ل"مثص البمن ف و لر  مر  همرنف     يره ووزروأه م نرأ.  ر ن هن رو  الظمرة األا ولروزيف           

و  إرنو وب ترذق الل ر ِل     هإ  الدهن عن أم هإوم أأاِل ل"لنا  ع"أ ال نوِ والقوِ وال ر" ة. 
النو  ة األخنب ة ل"مثص البمن ف ف أضب  بهق  أ س"وكه الل ر  ي فري ب ر ِ الجم عرةف فري      
       َِ سرر  ِق  قوب رر  و نه   رر  وبواا ِن رر  ومنظوم    رر  الق م ررةف مررن أوم أم ه مرردَأ الرردهنأ؛ ف  ررد

م "مررر   ل رررفل  الررردا  ف َعبرررَن االسررر  نء ع"رررأ مررر  هرررو أا رررو ف خررر َِج عررروال  الرررنو  والرررذاتف        
الجم عررر ت ا سرررنم ة ال رررواف ال ررري سرررنب" الررردا   ح سررر  انخرررنِف واألِني ح سررر  ال رررم ءف         

 وا ا  َم ح س  اهلل.

بم عدَا بأِا،  الو  لة ال ظمأ ل"دهنف هنمة من غمون وبح  ا  "  ال بقة ال  وهة في 
ال بقرة   مده ت عم قة مم دِ فري  بقر ت ح ضر   فروق ح رض. ال بقر ت الم ناكمرة فروق  "ر          

الة   ررة عرر أِف ك"ت رر   مرروه ت وكناه رر ت و  لررب ت؛   "رروم و  قنررل ح لرردهنف وبم ك ارر"          
 ل با حةا  ِ من أم ء م لو ة؛  ث نا البمنهة حدخ م و نارا حناك ن   ال ري ال   ردأف منرذ    
علوِ الل و  ت وموز ت الةزاِ ح س  الدهنف منوِال ح للنوس اللر" ب ةف و رنوس األأهر م    

  ررأ  ررنوس األأهرر م وال واررر  ال رروا؛ حة ررةي ال  منررة  واالسرر "ل ق واالل  ررر اف          الم وايرر"ةف 
وهدِِ الإنامة البمنهةف وبكناه  ا ا ر م ع"رأ م  قرداتق و قروٍو وشر  رَن وأوامرنف  نلرن من ر          
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  ب   ه وز ده وِو ه وضم نه وب"به وعق"ه.

حرف هرو ك نوارة    الدهن الذ  أ لد  عنهف هرو  لر  ا همر مأ الةر  س الم و رد ح لرذات؛       
المرر،من الوزوأهررة. سررواء أسررم "  لرر  أهنرر ل أو بهم ارر ل. أارر  أعب ررن عنرره حررر سا همرر مس؛  ررذِال مررن   

 االل ب و حمل وا ومل "ف سالدهنس حمضمواه الم،س ي المج م ي.

عندم  ه لول الردهن بلرأ م،س رةف أ  ه مةسرسف ف لر ن أ رد الم،س ر ت االز م ع رةف         

ق ف ة... ألخف فمم هذه الم،س  ت   ن ب  عضوه ل حإف مر  ه  مره   واالب ل أهةف وال   س ةف وال 
المج مل من مل لَف و ن بض ت.  ل  أم األهدهولوز  ت والم،س  ت فري المج مرل ممر قة    
منرررهف وم ب رررنِ عرررن كرررف مررر  هضررر  ف ررره مرررن اخ نفررر تف ويررردام تف ويرررناع تف وملررر لفف      

ملإومرة حرذل ف وهإرذا؛     و ةوهنتف وس"  ت ... الخ. الجم  ر ت واأل رزاس والم،س ر ت   
القب رررف وال مرر رنف وال جم رر ت والنق حرر ت الم ن ررة. الرردهن عنرردم  ه مةسررسف ف لرر ن ب ررد          
الم،س ررر ت األهدهولوز رررة وال   سررر ة واالز م ع رررة واالب لررر أهةف فماررره هنثرررنل فررري هرررذه       

 .13ال ن بض ت واللناع ت

أه ا ي ر . كرفا مج مرل همربه     بم ال م نت األِض ة لإف  أه ارة  مربه ح ت ي ر ف كرفا ح ترة  مربه       
 أه ا يه. كفا أه اة   لد  لةةي أ ب ع  ف كف زم عة   لد  لةةي أه ا   .

 الدين يشبع احلاجة األبدية الكتشاف معنى للحياة

أِهررد هنرر  مق ِحررةي الموضررو  حنلررٍو ال هرردِو الرردهَن حويررله م،س ررةلف أو م موضرر  ل فرري        
  ررة   ب ررن عررن أعمررا م  "برر ت الوزرروأ     م،س ررة از م ع ررةف وبامرر  مررن   رر ل هررو  رر هنِ         

والإ نواررة الذا  ررة ل"مررثص البمررن ف وهرري ِههررة   بلررن النظرر َا الوزرروأ  ومنا َبررهف ومن بررةي     
اللا    لأ في سأ"  الوزوأف وك   أم وي ليه وال لَن بل ه؛ بام  هو المنبلأ ل"ل  ِ النو  رةف  

ِأ االل زاا في الل  ِ األخنب ة.  وال نبةي حه هي ملد

                                                 

النف عيف أ. عبدالجب ِ. باق   النزعة االا  ا ة في الدهن. ح نوت  منكز أِاس ت ف" لة الردهن وأاِ   13
 .30ف   2013ال نوهنف 
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لي الل " وف بهم اور ف ك ا  االع ق َأ النظن  ح هللف لإنه ِأ  االع ق َأ األخنبري حره   هن
ِاسث ل ال ه زعز . فمم  سمل وا اهلل ال هن مري أيرنل بلرأ الل زهر ءف أو بلرأ ال قرف النظرن ف حرف         

. ا هم م عند ك ا  ه ةسس ع"أ األخنقف ال ري هلإر  ح ر  ال قرفل ال م"ري.      14بلأ األخنقس
سأم األخنق بام   قوأ ع"أ الو الحد  منه بلأ الردهن.. األخرنق م،س رة ع"رأ مل روا      حم نأ 

ا ا  مف األخنق ال  ل ر ج أحردال ف مر  ه  "را حرذا    بلرأ الردهن.. حرفف حلضرف ال قرف الملرض            

. ا ا ر م ال ه ل"رأ حر ألخنق ألاره م ردهنف وبامر  ه ردهن ألاره         15ال م"يف هي مإ ل رة حرذا   س  
النقرد الإر ا ي بلرأ  لن رد  جر  النافضر ن لوزروأ اهللف وأهضر ل  لن رد  جر            أخنبي. اا  رأ  

الم ب  ن لوزوأ اهلل؛ من خنل ال قف النظن . لإن الن  جةي ال ي هث"ص بل    في ساقد ال قرف  
ال م"يسف هي ال  "   حوزوأ اهلل؛  لر  سأم بر اوم الوازر ؛ وهرو ضرنوِ  م "قر ل فري م ردام         

قولي ح ذا اللنن الم،ِكد لموزوأ أع"أ. وأم ا م  هق ض ه ال قف ال مفف هق ضي ح لضنوِِ ال
 .16ال م"ي هج  ع"أ ال قف النظن  أم هم  ف وهثضلس

ال ه نررري  لررر  أم الررردهن خررر   ح للنسرررلة والملإرررنهنف حرررف بم  "ررر  ال بقرررةي ال م قرررة    
النبري    ل"دهنف   ذوب   ال جو ل اللن رة األم رةف م "مر  ه رذوب   الناعري األمري؛ الرذ  اسر  جن        

موسررأ أعو يرره ال لوهررة لنح ررهف للظررةي ِبه ه لررد ل مررل اهلل ح" ج رره و لإ ررِنه ال رر  جف وكةارره         
يدهٌا بنه  زدالف هم  ن م ه النعَي أهض ل. حنلٍو ك م ف ه الناعري ه"رف  ع"رأ اهلل أم هقردَا لره      

هف  نظ ر    م  هل  زأه من خدم تف م ف؛ س حِف ش ِ وش     و قدهم    له مرل األِ ف غ رِف بدم ر   

                                                 

ف   1973هنِ  مإ برة غنهر ف   ز مس كول نز. اهلل في الل" لة اللده ة.  نزمة  ف،اأ ك مرف. القر    14
276. 

 .45ف 12ف 11ف   2012بهم اوهف ك ا . الدهن في  دوأ مجنأ ال قف. ح نوت  زداولف  15
ف ج 1984حدو ف أ. عبدالن من. موسوعة الل" لة. ح نوت  الم،س ة ال نح رة ل"دِاسر ت والنمرنف     16

2    281. 



 369                                                   ال جنحة الدهن ة والظمة األا ولوزي

. لإررن اهللع ع  ررَ  موسررأ ع"ررأ موبلرره الم رر  ِجن للررده        17أ ا ررهف  ث" ل رره مررن القمررف..س   
الناعرريف واب  رره بلررأ غب  رره حلرردبه وعلوه رره وحناء رره. و لرر  هرردعوا  أال اثمررأ  نررو  و  رردأ  

 .18ال نق الأ اهلل؛ فإم  ز ء في المةنوِ أم سال نق الأ اهلل ح دأ أال و الثنراس

 ت ا سررنم ةف ووعرر س ال ررن  نف وح ررض مررن هزعمرروم أا رر  موب رروم       من نرر  الجم عرر 
ا  حة عن ِس ال ر لم نف ومرن ه ثرذوم الردهَن وسر "ة لنِ رزاقف ف  إ"مروم ح سر  الردهن؛ مرن           

ِههررة  الإ  ررِن مررن الن رر ء المةمرروِاتف النررري هلم"ررن الملررب  ف الررذ  ال هنضلرر أ  ه لرره وال         
األم ر ت القده ر ت. ومرن ِههرة  الإ  رِن مرن النزر ل        هن للل أحدالف من ال  منت واللن  ت و

المةموِهنف ممن  ""     ل   النو  ة واألخنب ة من نل ه رن    ر ِي ا ا ر م ع"رأ الردواا؛      
 ح ألمف والل"  وال ل هل وال مو ف وهناك أ ا حدا أ والمإ س  والثبنات الم نوعة.

ز ررر  بلرررأ األهررردهولوز  ف ز رررفي     ن  رررفل البنو  ررر  ا  ة ا سرررنم ة ل"ررردهن؛ مرررن األا ولو    
ا ا ررر َم ضرررل ةي ف رررٍ  ل"ررردهن؛ هأثرررنج الررردهَن مرررن  ق"ررره الثررر  ف وهقلمررره فررري مث ضررر ت      
ومة مناتف  لر أِ  اتي المرثص البمرن ف و وهمره حوعروأ أا وهرة خنير ة ال ير"ةي ل"ردهن          
 ح  .  ل  م   ج"اأ حوضو  في أأح     ف م ف؛ سم  ل  في ال نهاس ل  د ب  ف وم  ا ر  ع"رأ  
منوالهف ف ذه األأح  تل ك"ت   أأح  ت  زن رزهة  قوأ الأ القبن. وال ا  ن في  "  األأح ر ت ع"رأ   
مرر  ه،شررن بلررأ أم م مررةي الرردهن فرري   رر ِ ا ا رر م هرري بِواءو مرر  لرر  هن ررِو مررن سررواهف وا نرري           
ارة  الل ز ت  الذا  ةي ال م قةف الم م "ةي ح لل زرة لمر  همرنف م نرأ وهردف ل لل   رهف و " ر  ك نو       

                                                 

نررو س. الإ رر س ال رر اي ح نرروام  سك رر    أوِأ هررذه اللإ هررة ح ل للرر ف زررنل الرردهن النومرري فرري  سم     17
ح ررنوت  المإ بررة   -أاإررن موسررأ ع" رره ال ررنا من زرر ِ الناعرريس.  نزمررة  ملمررد عبدال ررنا كلرر في. يرر دا        

 .185 - 178ف   1967ال لنهةف 
هذه ال ب ِِ وبم ك ا" غ رن موزروأِ فري المردوا ت اللده  رةف بالا أا ر  ممر وِِ ع"رأ أل رنة الإ  رن            18

ل  انم"ررريف   ررردِ. المقررردم ت مرررن ك ررر س ارررص النلرررو .   رررنام  ب ررر  الدِاسررر ت  مرررن الم لررروفة. ِازررر
. زررر مل 23ف   1994ف 1ا هناا رررة اا ررر   و اهرررنام وفنا ررر  ل"بلرررو  والدِاسررر ت ال "م رررة فررري بهرررنامف ل    

األسررناِ و منبررل األاررواِ.   ررنام  منكررز النمررنه ت ال "م ررة وال ق ف ررة ال  ح ررة لررو اِِ ال ق فررة وال  "رر   ال رر ليف       
 .8ف   1988ف 1ل
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المثص البمن  لنِ واء من الوزوأف وبدِِ  الدهن ع"رأ بشرب ع  ف حنلرو ال سرب في م ره بلرأ       
 بشب ع   من منبل بخن.

عم" ةل  ة  ن الذات زدل ة  ح ن البر  ن والثر ِج سالرنو  والج ردسف مر  لر  ه ة رن الثر ِج         
الج رَد وم  "ب   ره   لن ه ة ن الب  نف م  ل  ه ة رن البر  ن لرن ه ة رن الثر ِج. لإرن نق ف ينر    مرف         

و  ز   رره الم نوعررةي فرري عم" ررة ال لررول وال إ مررف النو رري واألخنبرريف وال  رروِ اللضرر ِ ف  

م "م    مف نق ف لن  الب َد األا ولوزي ل"إ رن البمن  وم  "ب   ه ال م قة؛ ف ض َل  لر  الإر رن   
 وه ثب ي في م  ه ت.

 رر    ف ف   رر ف وم ع"ررأ أوهرر ا؛   هج ررفل م ظرر أ البمررن منرر حَل بِواء الظمررة االا ولرروزي لل   
 ضررر ع   مرررةيه ف وهم ررروم م  ررر  كمررر ِس مررر ء البلرررنف ك"مررر  اغ رررنف منررره  ح"ررر" ِو رررهف    
و ثم  ز ده. باه  هال البل نِف الذ  ه ببه عداأ ا  ناا ك نواة الذات البمرنهةف و ج هرفل   

 مري ع روم   ال نح ة ال  نامه ز دال وِو  ل.  بقأ مروا نأ النغبر ت  المإبو رة  منازرفي  ة"ريف       
البلن والبل نِ.  لنق وزوأ الذاتف و دفل ح  ج ه البن، انسنةف ال ي   بردأ ف  ر  ال  بر ت    

 هوم  ح د بخنف   أ هأم ي ا ا  م هم م ل  ذِوه النه  .

هررنو  لنرر  ع"رري شررنه  ي مةسرر ِ عمررنات انالف مررن ال مرر لف الررذهن   مررم" ضرر"وع    
ن  بلأ ض"وعن  الم ممةف وبلأ م  هج   نر   ف في   ن ل  هنب 19 ل"  ج ِِ ا هنام ت م ن

الررن البمررنف مررن  الق"رراف ال ررةوف االغ ررناسف الضررجنف ال ررةاف األلرر ف اللررزمف الة  رر مف فقرردام      
الم نأف  حول النو ف اا ل ء الق" ف الجنوم ... بلخ. باره كمرن هضرل حةهردهن  ملر ح َف شردهدِي       

ي البر  ن هظرف مج روالل م مرنل. لر  ه نبره       ا ا ِِف ل إم  لن  ح،َو ال  ل ف لإن ع لمني  الجرواا 
شنه  ي بلأ أاه؛ ال هنبةي لن  أم ا  َِأ  نَا ال  ل ف ف م  الن اج ف  نَا أال ن ف وا لرد   
عررن زررو  ال رر ل ف والررن ال امرر ن حجررو  أال ررن ف وال ررنق لظمررة ال رر ل ف والررن ال ا ل ررس        

ل  ل  س  دال بم ل  أكن أا  ببف  ل  الظمةي األا ولوزي في  وا ن  ... بلخ. م  ف ردِ أم هةدو ا

                                                 

في مل ضنِ ل"دك وِ ع"ي شرنه  ي  نر ول ف  ر  حنر ء ا هنامر ت حةسر"وس  ناز رد ف م ن حرة ح نروام            19
 سهإذا ك م ه  أخيس.
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س  دال؟  م  ف ردِ أم هةدو ال  ل  زم نل بم ل  أكن أا  ببف  ل  زم نل؟  سمر  ف رردِ أم  رنحف    
 ؟ 20ال  ل  و ث ن ال  سف     بول ال  د الم  ف س س

لررو أالقنرر  ال مررن ك"رره ح ك مرر ف االا رر م لرر  هضررل عمنارر  هرردِا. ممررإنت االا رر م   رروأ  
اك مر ف  ق قرة االا ر م. ممرإنت المرثص البمرن    روأ ل"لمرف فري اك مر فه           ل"لمف في 

لذا رره وك نوا رره. ه رروه  المررثص البمررن   رر ن ه  قررد أارره هجررد  ا رره خرر ِج  ا ررهف وهررو ال         

هدِ  أاه لن هجد  ا ه بالا في  ا ه. وم  أزمفي  لوهن أحي ال زهرد الب ر  مي لن ر  م الرذاتف     
عن  ا هف كم  هلن     ن سةله شثص عمن هإوم هرو   وك   غلف أحو هزهد أِح  ن ع م ل 

سومن أحو هزهد؟ ومن ه نف أح  هزهد؟ أحو هزهد ه "ر  أحر  هزهرد منرذ أِح ر ن سرنة فمر  هجرده          
 .21س

ِأ ال ر ل           اك م فأ ال  ل  هبدأ ح ك م ف الرذات. وعريأ ال ر ل  هبردأ حروعي الرذات. اس بلر 
دأ ح ال   و حظنا الذات. اقدأ ال ر ل  هبردأ   هبدأ ح س بل ِ الذات. اال   وأ حظنا ال  ل  هب

حنقد الذات. المج عةل في م نفة أسناِ ال  ل   بدأ ح لمج عة فري م نفرة أسرناِ الرذات.  نروهنأ      
ال  ل  هبدأ ح نوهن الذات. ال ناأ مرل ال ر ل  هبردأ ح ل رنا مرل الرذات. ال  ر مف مرل ال ر ل  هبردأ           

بررول الررذات. االع ررناف ح ل رر ل  هبرردأ حرر الع ناف      ح ل  رر مف مررل الررذات. ببررول ال رر ل  هبرردأ حق     
ح لرررذات.  ررر  اهلل واالا ررر م وال ررر ل  هبررردأ حلررر  الرررذات.  ث"ررر صل ال ررر ل  مرررن أغنلررره هبررردأ  
ح ث" ص الذات من أغنل  .  لنهنأ ال ر ل  مرن عبوأه  ره هبردأ ح لنهرن الرذات مرن عبوأه   ر .         

ح قدهن الرذات. ف ر أ  ردح ن ال ر ل  هبردأ حل ر         ة  نأ ال  ل  هبدأ ح ة  ن الذات.  قدهنأ ال  ل  هبدأ 
ِأ حرررنالا ال ررر ل  هبررردأ ح لمررر وِ حرررنالا الرررذات. ال ضررر منأ مرررل ال ررر ل  هبررردأ     رردح ن الرررذات. المررر و
ح ل ض من مل الذات. ا   م اهلل في الذات ا   م هلل في ال  ل . غ  س اهلل فري الرذات غ ر س هلل    

ال  ل . من ال ه" قي اهلل في  ا ره ال ه" ق ره فري    في ال  ل .  ضوِ اهلل في الذات  ضوِ هلل في 

                                                 

النف عيف أ. عبدالجب ِ. أعوِ ل"ثرن  مرن ا ر  م الرذات عنرد الجم عر ت االسرنم ة. مج"رة بضر ه            20
 16أ بررول ال رر د الم رر ف فرري  م ررأ فلررف   س. و2013ِس. يرر   وخنهرر   56 - 55اسررنم ة م  يررنِف   

 .25/ 9ف بلد  9/ 25ف لوب  36بهة  8ف منبس فلف 26بهة 

 .85 - 84ف   1978حدو ف أ. عبدالن من. ش ل ت اللوف ة. الإوه"  وك لة الم بوع تف  21
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ال  ل . من ال هن  اهلل في  ا ه ال هرناه فري ال ر ل . م نفرة اهلل فري الرذات م نفرة هلل فري ال ر ل .          
.  ومرر  أزمررف بررول   22سمررن عررنف ال رره فقررد عررنف ِحررهسف كمرر  هررو مررنو  عررن النبرري س س        

فنري بل رهفوبم لر  ه نف ر  فرن   ن فنري       عنف   ف ن  نالنلن   سمن سةل  عني ف "هأ عن ال ه ؛ فم
 بل هف فقد غ"ق" ح حي أواهس.

بم هذه النههة لو  لرة الردهنف ال  ردعي أم الردهَن لر س مر،ننال فري الل عرف االز مر عيف          

وبامرر  هرري  ،شررن حوضررو  ألفررا االا ظرر ِ مررن الرردهنف وامرر   الم رر ا ال رري ه ررد ح رر . فررم ا عمررف   
ال ي هقدم   ل"بمرنف بارذا، همربل المرثص البمرن       الدهن في  ق"ه اللق قيف وأاجز وعوَأه 

  ز رره لث"ررل الم نررأ ع"ررأ مرر  ال م نررأ لررهف وهن ررو     ملرره ل"وزرروأف و " لرره االا ولرروزيف    
وم نرأ أم الردهن    ف لبف مم "ت ل م وا ا لف بهج ح  ل سوه لف ال هن إه الق"اف وفقردامأ م نرأ الل ر ِ.   

بل   زرر تق ال همإررن أم همرربَ    ال قررفل   همرر ةف ع"ررأ بِواء الظمررة االا ولرروزيف هررو أارره همرر    
والثبنِ البمنهةف ااه ه    حة مرة الم نرأ وسربف م  لج  ر ف ااره ه ر ل  فقردام م نرأ الل ر ِ فري           

ع ل  ال واف وك ل ة با  ج هذا الم نأ. وأهةل مل ولرة لن ر  م م م ره فري حنر ء الرذاتف وببل مره        
  ف هأل د كف شيء.في مج الت أخن ف ه لول م    بلأ و و مل نوف وس    ع

 "دين األنطولوجيا" و"دين األيديولوجيا"

حة ة  ل" ف ام  الم نفة الدهن ة ال ي أاجزه  الم إ"مرومف و ب  رة الم نفرة الدهن رة ال ري      

ه ضرررمن   ال رررنا  الإنمررريف و ب  رررة الم نفرررة الدهن رررة ال ررري   ضرررمن   الل" رررلة وال لررروف          
ولوز رررر سف واللررررنق ح نرررره وحرررر ن سأهررررِن      وال نفرررر مف هنبةرررري ح رررر م مرررر  انهررررده مررررن سأهررررن األا        

األهدهولوز  سف وم ه ة الم نفة الدهن ة لإف وا د من م ف واللنق حر ن مر  هن جره المر إ"  ومر       
 هن جه ال  ِف والم لوف من م نفة.

بم الم إ"َ  ف " روَف أهرِن األهردهولوز  ف حم نرأ أاره هلروا ِههرةل هلل وا ا ر م وال ر ل ف          

                                                 

ال  و يف زرنل الردهن. اللر و  ل"ل ر و ف سالقرول األشربه فري  رده  مرن عرنف ال ره فقرد عرنف               22
 .288ف    2004  أاِ اللإن ل" ب عة والنمنف ِحهس. ح نوت
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 أ ع" ره من إرزاتل األهردهولوز  . الجم عر ت االسرنم ة ك فرة  ن ر         وف م ل ل"دهن؛  لبنرأ و لمر  
شب كي   في س  ق ِههة الم إ"  هلل وا ا  م وال  ل ف وشلق من ف  و  اللق هف وال  ق نس مرن  
م ررنا  سررواه ف ك لل " رروف وال رر ِف والم لرروفف ألم الل " رروَف وال رر ِف والم لرروف   

دهن هنمررس ال رر لَ  الجرروااي ل"مررثص البمررن ف     ف " رروَف أهررِن األا ولوز رر ف وأم ف َمرره ل"رر    
وهنمررةف ح ل رر ِن امرر   وزرروأهف والإمرر   عررن م رر ل   وايررف ك نوا رره وأسررل ِِ ِو رره فرري        

 عوالَ  خ َِج  دوأ ال  ل  المل وو الم أ .

أهرن األهرردهولوز   ه رر ثدم ف وه ررثان     ير  و  ب   رر  ومواهَبرر  ل ثدَمررهف وهلررنن   
َِه وأس ج يه ِأ ع"   أا ر ، وبخن ير . ح نمر  أهرنأ     ع"    دوَأه وب   ف ال ي بم  ث   ي   هل أ

األا ولوز رر  هثرردم ف ب  همررنف عق"يرر   نهررةي ال لإ ررنف وال هلررنن ع" رر  اب برر و يرروِِق ال    
َِ ام  َج حمنهةل   مس  ا ير . باره أهرٌن      م " ف أو أم    وي     ي  ا  حةل عن غ ن،ف أو  إن 

َ ر  مرن الث  هر ف وهقرد ا لر  ملرب    هضرل أِوَس        هملو الإناه  ت  من ب"ب ف وه   ن ِو

ويرر ل  مررل اهللف و وايرر"   مررل ا ا رر م وال رر ل ف وهررنو  ِوَ رر  حمرر   رر   و بل رره مررن  مررة  
 لنم نء حنوِ اللا.

أهرررن األا ولوز ررر  هررردف انمرررده؛  نب ررر  و  جررردأ حررره     نررر ف حويرررله  لررر عن واا   بررر    
  ا  م وال  ل .واال     ل" قف والق"  والنو ف ع"أ اهلل وا

أهررن األهرردهولوز   ه رر  دفن ؛ ه رر نزف أِواَ نرر ف ه  ررف     ينرر ف ه رر لو  ع" نرر ف حويررله   
 ااةنب  واال  ع  وِضوخ  واس  ب أا ل" قف والق"  والنو .

أهن األهدهولوز   هلمف في حن ء    ِق ِو  ةق أخنب ة أي "ةف وه مس األح  َأ االا  ا ة 
الق"ر  وال قرف والضرم ن. ب  ال با ر ا ةي حرن ضرم نف وال ضرم َن حرن         في الدهنف وهم " النوَ  و

َِ بلررزاا  ا رري حررن أخررنقف وال أخررنَق حررن ِو ف وال ِوَ  حررن    ملرردِ بلررزاا  ا رريف وال ملررد
    ِ ِو  ةف وال   ِي ِو  ةل من أوم وي ل ح للا.

مم "ترررةل مرررن كررر م حرررن   ررر ِ ِو  رررة أخنب رررة هأل  رررد ببرررف أم هألررر" ف. مرررن ك اررر" ِو أررره  
أا ولوز  ف فمم     يه النو  ة األخنب ة ممب ة  ح لم نأف لذل  ه    ل أم همنَف ال ر لَ  أفقر    
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 م نوه  مض ت ف و ة ني    ِل من  وليه أا ولوز  ؛ ح ل دوء واألمن وال إ نة وال نا.

ف اللق ن أا ولوز   هلمف في منف من ه    أ م ره  اأال لنو ره وب"برهف حرف هألقرنه وهن إره      
ف ق ررَده م"ومرر  مررد وِاف وهل "رره الررأ ِمرر أ  ررذِوه النهرر  . مررن كرر م ز ر رر  ل"م نررأ؛ همضررا         
النم نأ هل به م نأف ف م ي كمن ه نول وِاء ال رناس؛ ه   فر" ع" ره هل ربه مر ءف ل لقرَد       

 في خ  مة الم  ف   ب يه وهذو ؛ ف   ل ف ِم م ل.

 اهللال يرتوي الظمأ األنطولوجي للكائن البشري إاّل حبب 

للظة هم "  االهم م ب"ب ف  ل ن أا" األمن وأا" ال إ نة. أمن  هو اهم ا . اهم ار   
هررو أمنرر .  جنح رري النو  ررة ام االهمرر م هررو األمرر م. حررف همإننرري القررول فرري سرر  ق  جنح رري       
الذا  رررة؛ ااررري لررر  أع رررن ع"رررأ أمررر م خررر ِج فضررر ء االهمررر م. اهمررر اي م "مررر  أ ذوبررره هرررو اهمررر م    

وا ي. ال نبرة حر هلل ف ره أفق رة ال عموأهرة. اا ر  عنبرة زوهنهر  اللر           اا ولروزي م و رد حإ نر   
واللنهةف ال   ضمن؛ اس نب ب ل وب نال واا   ك ل لإنام ي واض   أال.  ق قة الل  في ضم ن  
هي الل"ة ح للاف أو من هوي"ني ح للا. اللب ر  هرو مرن هرذكان، حر هلل. ال هضرل الرذات بالا        

   ن  لبف هي سإن ل هلل. الق"  الم    حر هلل هرو سرإن اهلل. ومر       كن اهلل. ال   إن الذات بالا
أغنأ وأِق م  هلوِه لن    ب ن موالا  زنل الدهن النومري  سهرو الرذ   رو ن مدهنرة الق"ر ف       

 فةهن أس فن. هو الذ  سإن  دبة ال  ن فمالا أاظنس.

فرن  رزَم أو       هإوم الق" أ و ن  ل"لاف فن اغ ناس.      م "رل الرنو  حر لم نأف    
وزررل.   رر  هن ررو  الق"رر  ح للرر  ا ل رريف فررن خرروَف وال ب"ررَا وال وزررفف لرر س نمررةي بال         
الملبةل واألمنأ وال إ نةل وال نا .. سال ذهَن بَمنلروا َو  ي َمرت ن  بل"لروحأ أ  ِحرذ كِن ال" ره  أيال ِحرذ كِن ال" ره         

  نوو  سخ"ق نرر  ألز"رر ف وب"وحأنرر  ال   . هقررول القرردهس أغوسرر 28 - ي َمررت ن  القل"لرروسأس والنعررد  
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.  ر ن هإروم الق"ر  مضر ت  حنروِ اللرا   ر لأف هرن  ال ر ل           23سإ نةي ل     رأ   رإَن بل ر س   
مإ وح  حلنوف من اوِ. وم  أِوَ  ح  م موالا  زنل الدهن النومي ل رذه اللق قرةف ب  هقرول     

 إر و األارواِ ال أ"رأ ..    سالنوِ الث ِزي وهجيء  من الممسف وأمر  النروِ البر  ني ف رو مرن اا     
ِأ الق"رر ف فرةاواِ ال  رروم   ير"ة  مررن أارواِ الق"رروس .. وأمرر         النروِ الررذ  فري ال رر ن لر س بال اررو
ٌِ خررر لص مرررن اررروِ ال قرررف واللرررسف منللرررف       النررروِ الرررذ  فررري الق"ررر  ف رررو اررروِ اهلل. باررره ارررو

  ء.. و ده عما اللا هنه  النمنري. فق  عبن الق"  همإنن  ال بوِ بلأ ال م24عن م س

م نفررةل اهلل غ ررن  رر  اهلل.  رر أ اهلل سرر ي الق"رر  وسررلنه الررأ اهللف وهررو فرري الث رر ا لرر س      
سررو  أم هإرروم الق"رر  و نرر ل هلل. م نفررةل اهلل هرري  رردحن ال قررف و لإ ررنه فرري خ"ررا اهلل وبه  ررهف      
واع قر أه حوزروأه. الم إ"مروم والنهو  روم ه نفوانر  ع"رأ أألرة وزروأ اهلل ويرل  هف لإرن ال           

أ اهلل بال  وو الل ررر ِ النو  رررة األيررر "ة. وال   إرررنو الل ررر ِ النو  رررة اللق ق رررة     هويررر"ن  الررر 
األي "ة من أوم    اهلل ووير له. ال هن رو  الظمرة األا ولروزي حم نفرة اهللف وبامر  هن رو         

الظمررة األا ولرروزي ل"إرر رن البمررن  حلرر  اهلل. م "مرر  ال ه إررنو االهمرر م حم نفررة اهللف وبامرر      
 ه لقرررا ال رررلن الرررأ اهلل بالا حلررر  اهللف ولررر س حم نفرررة اهلل. كرررذل  ال ه إرررنو حلررر  اهلل. وال

 هإوم الدهن أواًء وشل ًء بالا حل  اهللف وال  إلي لذل  م نفة اهلل.

الق" أ الذ  خل " ع" ه أسناِ الل  هو الق"  الذ  ال هإ  عرن بامر أ  رناا    ر      
الرردهني.  لنهررن االا رر م هبرردأ     اهلل واالا رر م وال رر ل . مج م   نرر  ضررل ة بررناءِ ف شرر ة ل"ررنص      

ح لنهن يوِِ اهللف من  الظنا والإناه ة والق ف الة ِبة ح ر . مر ل  هةردأ هرذا هرو  "منر  الرذ         
 انمده م  ؛ سن"ب  مللدهن في  ازاا ت أاعو وشق ق    .

                                                 

. وفرري  نزمررة  الثوِأسررق  هو نرر  الل"ررو. ح ررنوت  أاِ      1:1:1اع نافرر ت القرردهس أغوسرر  نوو   23
. أوِأ   نهب ل بخن ل"نص ح ذه الل ةة  سخ"ق ن  ألز"ر ف ولرن ه ردأ ب"رٌ  لنر       7ف   2007ف 8الممنقف ل 

   أ ه  قَن ف  س.
هن النومي.  نزمة  ملمد عبدال نا كل في. ح نوت  المإ برة ال لرنهةف   سم نو س موالا  زنل الد 24

 .180اف الإ  س األولف   1966ف 1ل



 عبدالجب  ِ النف عي                            376

م   ث زاه الل  ِ من شنوِ وأالاف ومر  هرو م نسرخ ف  ر  مرن كناه ر تف ومر  ه لمرأ ف  ر           
   ضرر  حرره مررن عنرر  وا  ررناس؛ ال    ررل ل رر  حررف  ضرر ا ح رر    بررة الإرر رن      مررن   لررب تف ومرر 

البمررن  الم ن ه ررة الملرردوأِ. ولرر س هنرر ، مررن وسرر "ة ل"ثررن ف سررو  أم ارر "مس ال رربف      
المث "لررة ال رري  قوأارر  الررأ  رر  اهلل واالا رر م وال رر ل . ح ل رر ي وِاء اللرر  همررنق الق"رر ف        

  االا اللرر .    مرر  هإرروم اللرر  هإرروم     و  ررمو الررنو  الررأ من بررة؛  ةرردو ف  رر  ال و ررن ل رر      

الو ن. عبن هذا الل  فق  هن و  المنء أا ولوز  ف و  ن هن و  المنء أا ولوز ر  هلربف   
ب"به منب  ل ل"لر . وهلر ن اللر  فري     ره؛ مرنبِ لإرف مرنبِف مر أِ لإرف مر أِف يروِِ لإرف              

  هررو  يرروِِف لوارر ل لإررف لررومف موضرروع ل لإررف موضررو . وهإرروم سالرردهن هررو اللرر  واللرر           
. اللر  هرو َمرن  هوز ره حوير"ة الردهنف       25الدهنسف كم  هو منو  عن ا مر ا ملمرد البر بن س س   

ولرر س الرردهن هررو َمررن  هوز رره حويرر"ة اللرر . وه ج"ررأ ل"مررنء أارره    مرر  هوزررد اللرر  ه لقررا   
الدهن. كمر  هإ مر  أم مرن  ال هلر  االا ر م ال هلر  اهلل. وه رذوق ك ر  أم ساللر س هرو           

 قررن الل رر ِ لوبرروأ هلنك رر . وأم ال جررز عررن اللرر  بامرر  هررو عجررز عررن   وبرروأ الل رر ِف  رر ن  ل
الل  ِ. حرسبوِ الل س فق  همإن الثن  من س   القوِس. حرسالل س  إ  سالإناه رةس عرن   
الل ر  حمج م   نر . حررسالل س  نجرو مج م   نر  مرن ال نر  الرذ  هل نسر  . حررسالل س  ر ث"ص            

ل   نقرذا  مرن عردا  ر  الل ر ِ. ساللر س هرو        مج م   ن  من الثوف الذ  ه إن  .    ِ ال
ب   ِِ الل  ِ. سالل س هو ااموأِ الل  ِ. سالل س هو سرن  الل ر ِ. ساللر س هرو اك ر ن الل ر ِ.       
ساللرر س هررو م نررأ الل رر ِ. اللرر  هررو اللررف لممررإ"ة الوزرروأ االا رر اي. سالررنو  ال رري لرر س      

ِ  كرن نمرنل ح للر ف    ش  ِه  الل  اللق قري مرن الث رن ال  وزردف ف"ر س وزوأهر  سرو  عر         
.  ب رر ل لمرر  ه  قررد  26فررمم الوزرروأ ك"رره ملبررةس. كمرر  هررو مررذه  موالارر  زررنل الرردهن النومرري     

                                                 

ش = 1330البنبرررريف أ مررررد حررررن ملمررررد حررررن خ لررررد. المل سررررن.   ررررنام  أاِ الإ رررر  ا سررررنم ةف    25
 .262سف   327اف سح س الل  والبةض في اهللف  ده  1951
 .31النومي.  نزمة  ملمد عبدال نا كل في. الإ  س األول   سم نو س موالا  زنل الدهن   26
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 .27الم خ مل ي الدهن حن عنحي من أم سالملبة أيف الموزوأاتس

مج م   ن  غ ِبة حضج   اللده  والم لردن ن فري الردهنف حر لنغ  مرن أم الردهن لر س        
ا المرروب  ن ا  حررة عررن ِس ال رر لم نف ال هإررن و الل رر ِ      ع"لرر ل هةك"رره الق  ررل. وأم ك ررنِ كررن    

النو  رررةف وال ه رررن  الل ررر ِ األخنب رررة. وكرررةم أولتررر  ال ه نفررروم أم ال جنحرررة النو  رررة مرررن   
اللرر الت. وكررف مرر  هررو مررن زررنس اللرر التف  لمررف فرري ا خبرر ِ عنرره الإ"مرر تف فمرر    ذوبرره  

   ررل السرر    حهف وال    ررا  م"ررهف   الررنو أ  ثرروم ال"ةررة ال رر   فرري ال  ب ررن عنررهف  لرر  أا رر  ال     
 و لمف في اس بل ِ مده  ه.

م "م   لل د ال دهَن ك نِل النر  ق ن ح سر  الردهنف كرذل   ن لرل زرذوِ ا همر م حر  كناه         
ع"أ االهم مف و موت الل  ِ األخنب ة للظة  إوم    ِ م "مي األخنق خر ِج األخرنق.   

للم" لةة         ف ال"ةرة. اللرم" مأ "ار     ال مأ "ا  لألخنق ك  ية ء للوت الضم ن. ا
 األخنق.

ان ررم م ظرر  المررب س المنثررن  ن فرري الجم عرر ت االسررنم ة؛ أِوا  رر  من لتررةف لرر          
هضرررت   ا همررر مف وأفترررد    ز ر رررة لررر   لمررربل حررر لم نأف وب"ررروح     مترررة لررر   ن رررِو حلررر  اهلل    

ف  لرر  أا رر  هل قررنوم  وا ا رر م وال رر ل . وسرر"وك   ال هث"ررو مررن مل ِبرر ت  ن  رر  األخررنق   
لم رر ل حمررن  ِو رري أخنبرري مج  ررد فرري ملرر    ؛ سرر"وكه مررنبِ ل"ثل"ررا النب ررفف وِو رره          
 لرر ض ح  همرر مف وهضررل ب"برره سأرربف األسررل ِ بلررأ اللررا. ال ا  ررن فرري هررذه الجم عرر ت ع"ررأ          
امررو ج ممررب ة     رره حرر لم نأف هم "رر  ك م رر ء ِو  ررةف  مررنف هرر،الء المررب س القرردِِ ع"ررأ        

  المثل ة المل قدِف و مبل   ز    لنخ نف وال م زف و   ه  فري   زهرز   اس   أِ هوه  
بردِ    ع"رأ بنررناء   ر     حر لم نأف و  رر عده  ع"رأ أم  إروم   رر     أزمرف؛ فري عرر ل          
ه م  ة ف ه كف شلف وه نم  ف ه كف شلف وهإ أ ه م حه ف ه كرف شرلف وه إرنِ ف ره كرف شرل؛       

 مإ ا  ل و م ا  ل.

                                                 

المرر خ األكبررن مل رري الرردهن حررن عنحرري. فلررو  اللإرر .   " قرر ت  أ. أحررو ال ررن عل لرري.   ررنام             27
 .214   1ف ج 1987=1366اا م ِات الزهناءف 
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     ل قررن الررأ مرر  هقرروأه  ل" ررم ءف وال  إرر   عررن وضرر    فرري         مضرر ف  بلررأ أم أأح رر   
مواز ة كف الن وف و ز    ل"ثرون فري يرناع ت ال ر" ة وال  منرة والمر ل فري المج مرل.         
وحدال من أم هإروم الرنص الردهني من جر  لنهمر مف ومنب ر  ل إرنهس الل ر ِ النو  رةف ومرن ن           

 ؛ كة  ء لنس لوا  ع"رأ ال ر" ة والقروِ     نناء الل  ِ األخنب ةف هجن   و  له في أأح    
 والم ل والنلو .

وعرر أِ مرر    "لررل هررذه األأح رر ت حة رر ء؛ هألرر ا عبررن شرر  ِات اسرر ن  ن واسرر ة نةف    ررن        
المم عنف و وبد ال وا  ف و لن ن ع"أ االاثنال فري  رنوس ح سر  اهللف ومواز رة ال ر ل       

المرلقة ع"رأ ا ا ر مف والن مرة حث"را      ك"ه؛ حذِه رة الة رنِ ع"رأ اهلل  مرن أوم أم ه "مرواف أم      
اهللف هرري المضررموم ال م ررا ل"ة ررنِ ع"ررأ اهلل. حررف هلررن   مل رري الرردهن حررن عنحرريف حررةم المررلقة  
ع"أ عب أ اهلل   قدا ع"أ الة نِ ع"أ اهللف بر رن ساع"  أم المرلقة ع"رأ عبر أ اهلل أ را ح لنع هرة       

مرناِالف فإ"مر  فرنا منره   رداف فمرإ         من الة نِ ع"رأ اهلل. أِاأ أاوأ حن ر م ح ر" المقردو فبنر ه     

الررأ اهللف فررةو أ اهلل بل رره  بم ح  رري هررذا ال هقرروا ع"ررأ هررد  مررن سررل  الرردم ءف فقرر ل أاوأ            
هر ِسف ألر  هإرن  لر  فري سرب " ؟ فقر ل  ح"رأف ولإرن   أل  روا عبر أ ؟ والةرنن مرن هرذه               

 .28اللإ هة مناع ِ النمةِ ا ا  ا ةف وبم بب م    أولأ من هدم  س

ن الملرنا مرن الم نوهرة أا ر  أِوا نر ف واسر نزف ب"وحنر . أ منرأ أم هر ث"ص أعر ِ           ال ده
األأهرر م والمبمررنوم مررن الولررل حنسرر  يرروِِ ملزعررة هللف كرري هلررنِوا     نرر  مررن الةررنق فرري      
القنول والق"ا والثوف؛ وكةان  فري م نكرة مزمنرة مرل اهلل. وأم هنمرة"وا فري ال بمر ن ح لم مرة         

شنا  بلأ أا     "ثص في  خ"ل م نأ ع"رأ     نر ف وع"رأ كرف مر  ال      ال م قة لألأه مف وال ي أ
م نأ له في ع لمن ف و م  د من إزات األمفف وبهقر س منر حل ال لر هلف ومرنف أ نمنر  يروِه        
األزمرررفف وب احرررة المرررناِاتف وب لررر ء  ناررررا الرررنو ف واشررر   الت الق"ررر . ول  ررر" الم مرررة   

 -الرردا   وانخررنِ  -م نف و لوهررف ال رر ليم ن األيرر "ة لألأهرر م ِسرر  يرروِِ منعبررة لررنس ال رر ل 
بلرررأ سرررجوم أحدهرررةف ووضرررل الإررر رن البمرررن  فررري ب"رررا م وايرررفف و ِ  الثررروف فررري ب"ررر     

                                                 

 ف فص اللإمة النل  ة في الإ"م ت ال وا  ةس.18.ساللص 167   1فلو  اللإ ف ج  28



 379                                                   ال جنحة الدهن ة والظمة األا ولوزي

 االا  مف مم  س لضي ال ه مل نهف في القبن وعذاحهف وزل   ال  ل  انخن.

ا ا  م الث ر  ه مزقف وهل س ح لم"فف وه جز عن مق ومة أهة بروِ   ر أ السر  ب أه.    
كف مج مل خ ر  هنب" وه والد االس بداأ ع"أ الدواا. الثوف منبل االسر بداأف هنر ،    فلي

عنبة زدل رة مزمنرة حر ن الثروف واالسر بداأ.    مر  هوزرد الثروف هولرد االسر بداأف    مر             
هوزرررد االسررر بداأ هولرررد الثررروف.  ررر ن  ث نرررا الل ررر ِ حررر لثوفف هن رررلا الإررر رن البمرررن ف   

   أل  شرررثص هم "ررر  أأاِ سررر وِ وعنررر . المرررثص   وهم ررري م ررر  دا ل"نضررروة واالالررر  
الث ر  ال هم "  القدِِ ع"أ بحداء أ  ِأ  ال ه   حا مل م  هلنضره خ ر س ال نر ف حرف ال     
ه رر   ل الررذهن الثرر ر  أم هلإررن حمرر  هررو خرر ِج مرر   لنضرره أأاِ ال نرر . الملرر   الممرربل         

الررذ  ه ررإنه حمث "رر  أامرر ل ال نرر  الج ررد  والنمررز ف هنرر   شثلرر ة م رر "بة. المج مررل  
 الثوف ه إنه االس بداأ.

ال خن  بالا ح نم ة الل  ِ النو  ة واألخنب ة وال ق" ةف و ل  ال ه لقا بالا ح الا ق ل؛ 
مررن سأهررن األهرردهولوز  س بلررأ سأهررن األا ولوز رر سف ومررن الهرروت االسرر نب ق بلررأ الهررروت           

س بلررأ الهرروت االا  رر قف ومررن الهرروت الإناه ررة بلررأ الهرروت الملبررةف ومررن الهرروت اللررن  
ال ناف ومن الهوت الموت بلأ الهوت الل  ِف ومن الهوت ال لنهن بلأ الهوت اللنهرةف  
ومن الهروت ال روِِ بلرأ الهروت الل ر ِ النو  رة األخنب رةف ومرن الهروت  رون ن اللرنوف            
وبهررداِ المق يررد بلررأ الهرروت المق يررد والة هرر ت الإ" ررة ل"رردهنف ومررن الهرروت ال ررةو بلررأ  

ومن الهوت ال م ها بلأ الهوت األمفف ومن الهوت ال ن، بلرأ الهروت   الهوت النز ءف 
  النج ِف ومن الهوت اللنبة الن ز ة بلأ الهوت ال  دأهة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حترير اخلطاب الديين من دوغمائيته

 قحطان جاسمد.  

 

 فا   صاد   الاي   ،"معيصاة   اساممةة  قضاييي " مجلة من( 60-59) الجديد العدد يتضمن
 تأخاي  التا   المتنوعة، والتةجميت والد اسيت الموضوعيت من العديد ، 2014 عيم واخةأ

 الاةاهن  والعدد. لهي منطلقي ،"الدينةة النصوص تفسةة ف  الحديثة والمنيهج الهةمنةوطةقي" من

 مااي علاا  التأكةااد فاا  المجلااة تواصاا . االتجااي  هاايا فاا  تصاا  سلساالة ماان الثيلاا  الجاا   هااو
 مواكباة  الا   تهاد   التا   والمفايهة   الاةى   تبنا  "  :االول  حيتهيصف صد  عل  سيبقي اعلنته
 اكثاة  فكةياة  مهماة  وها   فةاه،  يعاة   الاي   والمحةط المتدين بةن المصيلحة وتع ز ، العصة
 اإلنسااينةة النشاايطيت علاا  الضااو  تلقاا  مشااتةكة مفاايهة  وجااود غةااي  فااأ  عملةااة، هاا  ممااي

  ."االنسين  المشتةك ال  للوصول عيئقي يكو  فةهي المشتةك ويع ز

 االفتتيحةااة فاا  ، أخااة  مااة  المجلااة، تحةيااة  ئااة  ، الةفاايع  عباادالجبي .د شاادد كمااي

 علاا  السااتةن، عااددهي المجلااة بلااو  الاا   أشااي  هاا  التاا  ،"و سااّت"  عنااوا  تحاا  كتبهااي التاا 
 عااان تعبةاااة" هاااو المجلاااة اصااادا  علااا  اصاااةا ه  ا  الااا  واضاااي . التيماااة المجلاااة اساااتقملةة
 5ص." مجتمعيتني ف  االخمقةة والةوحةة العقلةة الحةي  بني  إعيد  ف  التي يخةة مسؤلةته 

 الااوع  ومحطاايت الدينةااة المسااألة"  بعنااوا  المااد  علاا  العةاقاا  البيحاا  مقيلااة تلةهااي
 فا   الادين   التفكةاة  لتشاكة   التي يخةاة  للمسةة  فةهي عةض الت  ،"العةاقةة الثقيفة ف  الثمث

                                              

 -شيعة وبيح  عةاق  مقة  ف  كوبنهيغن. 
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 فا   وجهاود   الشاةع   الفكاة  علا   الماد   البيحا    ك  وقد. األخةة  عيم ئةالم خمل العةاق
 التا   "العلا   مجلاة "ابا  المحطايت  هاي   وتمثل . الدين  الفكة نشة ف  للمسيهمة المسةة  هي 

 جميعاة  عان  صاد ت  التا   "االضاوا  " مجلة و ،1910 عيم الشهةستنين  الدين هبة اصد هي
 فاا  الةئةساا  الاادو  الصااد  باايقة محمااد السااةد لعاا  التاا  ،1960 عاايم النجاا  فاا  العلمااي 
 االخاااوا  قااايد  احاااد قطااا ، ساااةد أفكاااي  هاااد  علااا  الصاااد  الساااةد خطااا  وقاااد. تحةيةهاااي

 وتضابط  المجتما   نشايطيت  تقاود  ايديولوجةاة  االسامم  مان  جعا   الاي   مصاة،  ف  المسلمةن
 الساةد  قايم  كماي  يلجاأ،  لا   الصاد   ا  مان  الاةغ   علا   وكبةاة ،  صغةة  ك  ف  الةوم  سلوكه
 إسااممةة قضااييي" مجلااة فهاا  الثيلثااة المحطااة أمااي. القاايئ  المجتماا  تكفةااة الاا  باايل ، قطاا 

 قضااييي" وتتمةاا . الصاادو  فاا  مسااتمة  تاا ال ومااي 1997 عاايم منااي صااد ت التاا  "معيصااة 
 بااادأ  ماااي تجااايوز علااا  قاااد تهي فااا  الماااد ، علااا  البيحااا  يمحااا  كماااي"  معيصاااة  إساااممةة
 الفكاة  لمنايهج  أعما   واساتةعي   منفتحاة،  نقدياة  باةو   لتتعيما  "  عثاةاته   وتجايوز  االخةو 

." األسااامم  لتةاثناااي واقعةاااة وأكثاااة أشااام  وفهااا  مةاجعاااة مااا  ، ونظةييتاااه ومفيهةماااه الغةبااا 
 عان  ماي  تبةياةا  يقادم  لا   البيحا    أ اّلإ". نقادهي  ال  المعةفة أسلمة من" االنتقيل ،أ 15.ص
 مساايهميت بوجااود نعااة  الااي  الوقاا  فاا  فقااط، الشااةع  الفكااة علاا  مقيلتااه اقتصااي  سااب 
 التخصاة   ولاة   بايلتعمة   ياوح   المقيلة عنوا  ا  سةمي الفكة، هيا خي ج أخة  اسممةة
 وتااؤ   تؤشااة متمةاا    جاايد  اسااممةة مجلااة علاا  نعثااة لاا  كنااي وإ . معااةن ديناا  فكااة علاا 

 حتا   الصاحيفة  ظهاو   مناي  العاةاق،  فا   الحادي   السان   االسمم مةاح  من مةحلة النطمقة

 .حسةن صدام سقوط

 وقاد ". شبساتة   مجتهاد  محماد "  االيةانا   المفكاة  ما   حاوا   علا   العادد  فا   أيضاي  نطل 
 فا   الحوزوياة  العلاوم  د اساة  بادأ   أ مناي  الفكاة   وتطاو    مساةةته  علا   الضو  الحوا  الق 
 عايم  االيةانةة الثو   اييم ايةا  ال  وعودته 1969 عيم لمينةيأ ال   حةله ث  ،1951 عيم ق 

 الفكةية، تحوالته ف  الكبةة الدو  له كي  المينةي ف  وجود  أ  شبستة  أشي  وقد. 1978
 و ،23ص" ميضاةني  الا   تي يخةاة  نظاة   لناي  تكو  ا  ضةو   مفيدهي نتةجة ال  توصلُ "  فقد

 ضامن  التعايي   علا   الجمة  تواف  وقد بيألذ ، لآلخةين يتعةض هنيك احد ال أ "  الح 
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 أفكي ناااي عااان الكتيباااة فااا  الكيملاااة الحةياااة هنااايك منحناااي لقاااد)...(  سةيسااا  -اجتمااايع  عقاااد
 عبااة بهااي مااّة التاا  والتحااوالت التجةبااة خاامل وماان. 22ص"النااي  بااةن ونشااةهي األسااممةة
 الجيمعاة  فا   التاد ي   ثا   الثاو    فا   المسايهمة  ، فةهاي  المحيضةات والقي  او وبي ف  االقيمة
 عاان للكشاا  البحاا  ماان ساانوات بعااد"  نتةجااة الاا  شبسااتة  وصاا  النشاايطيت، ماان وغةةهااي
 نشااايط عااان عباااي   كينااا  الدينةاااة التقيلةاااد تجاااي   غبتااا  أ  وجااادت الساااميوية، المفااايهة 

 لكناه  ومكونيتاه،  االسامم  فه  أعيد  ف " التأوي  نظةية"  سيعدته وقد. 38ص"هةمنةوطةق 
 تقاة   عنادمي  يحصا   فايلةفض " يقاول  كماي  إذ التأويا ،  هيا ف  الفه  وعدم الةفض بةن يمة 
 فةحادث  الفها   عادم  اماي  ،األساي   هايا  علا   وتنبايهي  فتةفضاهي  ماي   نظةية بطم  عل  الدلة 
 لا   ناه إ القاول،  يمكان  هناي  ومان . 33ص" التعقا   ويختا   القاة   منظومة ف  تغةةا نشهد عندمي
 وأ دينا ،  كعيل  موقعه من جديد ، معي  يمنحهي ا  يحيول انه ب  االسممةة األفكي  يةفض
 مناي  المتغةاةات،  مان  المتساي عة  الاوتةة   هي  ف  الدينةة اللغة فه  عدم ال  وانظة" يشةة كمي

 مان  تعاين   ال دينةاة  لغاة  الا   التوصا   الا   واساع   االساممةة،  الثاو    وحتا   المشاةوطة  عصاة 
 تاا  كةاا ب" للعاايل  النبويااة القااةا  " مقيلااه فاا  يشااةة كمااي ينشااغ ، فهااو. 35ص."الفهاا  انعاادام
 النيحةاة  مان  الحجةاة  دلة  أو الوح  يعنةه الي  مي ادع  وال نفسه، القةآ  ف  الوح  تفسةة

 ظاايهة  ا  للهةمنةوطقةااي، اسااتخدامه ضااو  وعلاا  ينكااة، ال فهااو ذلاا  وماا . 39ص" الفلساافةة
 تحقا   كةفةة افه  أ " عل  ينص  الحيل  أهتميمه في  وعلةه 41ص.بشة  نشيط ه  اللغة
 ا  الحااوا  ماان ويباادو. 42معنااي  ص ومااي ، علةااه العثااو  يمكاان واياان االنسااين ، النشاايط هاايا

 المقولاة،  ذات الا   يعاودو   الايين  آخاةو ،  مسالمو   مفكاةو   بادأ   ماي  يتجايوز  ل  شبستة 
 نشاهد   ماي  فا   االساممةة  الشاةيعة  دو  حاول  الشاّكيكة  النقدياة  االسائلة  بعض واجهته  كلمي
 او الشااةيعة، بهااي تفساة  التاا  الطةيقاة  علاا  اللاوم  بإلقااي  ويكتفا   وحةاايت ، فكاة   تخلاا  مان 
 الا   تعاود  الحقةقاة  إنماي " المينةاي  فا   ماؤتمة  فا   حيضاةا  كاي   عنادمي  بنفسه، ذل  يلخ  كمي
 يكمان  الي  الجوهة عل  ولة  والمنهج االسلو  عل  ا  ،51ص" الشةيعة تفسةة كةفةة
 .  ذاتهي الشةيعة ف 

 فاا  القاايهة ، جيمعااةب اآلدا  كلةااة فاا  فلساافة سااتيذأ مبااةوك، علاا .د يساالط ذلاا  بعااد
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 حاول " االزهاة  شاة   دعو  عل  الضو " والخطي  والقةآ  النخبة عن قوٌل" المعنونة د استه
 يشاةة  حةا   ،53ص" والبحا   واالبادا   والتعبةاة  والتفكةاة  االعتقايد  حةيايت  احتةام وجو 

 هاو  العيماة  للحةيايت  المهاّدد  االصا  "وانماي  خطي  بإلقي  تتعل  ال الحةية قضةة أ  مبةوك.د
 يقا   الت  نفسهي المؤسسة المتخفةة، اصوله حةاسة عل  تقوم الي  الخطي  -العم  ف  -

 هايا  فا  " العما   فا   مييةقاد " بتفكةا   يطيلا   فهو ولهيا. 53ص " أسهي عل  الجلة  الشة 

 المعةفةاة  البنةاة  تفكةا   فا   يكمان  " وتةساةخهي  الحةيايت  لمشاكلة  الح  ا  وية . الخطي 
 علةهاي  يقاوم  الت  واألس  ،54ص "النصوص يوجه الي  المهةمن الدين  للخطي  العمةقة
 ،اللفاا  بعمااوم والعبااة  ،واالجمااي  ،والمنسااو  يلنيساا ب" المتمثلااة المهااةمن الاادين  الخطااي 
 لتفكةاةاو  موضاوعي  يكاو   أ  يساتحة   ماي  قبةا   مان  لةساوخهي  بيتا   الت  القواعد من وغةةهي
 بيلنصاااوص لمهتااادا  يساااع  الاااي  االزهاااة، شاااةَ  مباااةوك. د يااادعو ولهااايا. 54ص"ساااؤال
 الاوع   إلا   ذلا    يتجايوز " أ  الا   مصة، ف  الحةييت لدع  القةآ  ف  الموجود  السمحة

 لبنةااة  النقااد   المعةفاا   التفكةاا   إلاا   الساايعةة  االتجيهاايت  دعاا   فاا   يساايه   معةفاا   باادو  
 المعةفةاة  آلةيتهاي  عان  والكشا   االياديولوج ،  مضامونهي  وتعةياة  المهاةمن،  الدين  الخطي 
 ا  هنااي مبااةوك.د ويكااة  .54ص" تحااٍد أ  علاا  تستعصاا  التاا  سااةيدتهي بهااي تةساا  التاا 

 الخطااي   سااخهي التاا  المسااتقّة  الطةيقااة فاا  باا  ، القااةآ  نصااوص فاا  لةساا " المشااكلة
 الادين   الخطاي   بنةاة  تفكةا   آخاة  بمعن  شبستة ، م  يتف  هني وهو .54ص" فةهي للتفكةة
 تايه   د اسايت  فهنايك  القاةآ ،  نصاوص  ومنهاي  ،الفكةياة  بمصايد    المساي   دو  المهةمن

 تكتااِ  لا  " التأويا   نظةيااة" او الهةمنةوطةقاي  ا  ذلا  . النصاوص  هااي  وتأ يخينةاة  بشاةية  الا  
 او المقدساة  الدينةاة  النصاوص  واستخداميت قةا ات أنتجته الي  الدين  الفكة بتنيول أصم
 افكاي   خلاط  ينبغا   ال ذلا   ما  . ذاتهي النصوص تل  جوهة ف  نقديي  بحث ب  يجيو هي، مي
 الخطيبايت  ما   الاةاهن  الادين   الخطاي   اصام   تجاي   كبةاة   بخطاوات  تتقادم  التا   مبةوك.د

 بخطي  تكتف  الت  االزهة مؤسسة سوا  الطةفةن ال  النقد يوجه فهو. المحيفظة االسممةة
 أنفسااه  ماان يجعلااو  الاايين أولئاا " االسااممةةن وخطااي  العاايل  علاا  االنفتااي  عاان حةاا 

 وزجااةه  االفااةاد مةاقبااة وجااو  ماان خطاايبه  علةااه ياادو  بمااي للساال ، حصااةيةن وكاام 
 .مصيلحه  لخدمة ادا  ال  وحولو  السةيسة بقضييي الدين خلطوا اليين ،59ص"
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 تطااااو "  مقيلااااة بةنهااااي وماااان المتةجمااااة، المقاااايالت ماااان عااااددا أيضااااي المجلااااة ضاااام 
 يعااةض التاا  نو يااد،جة ج، ويةنااة للبيحاا " التنااوية عصااة إلاا  البااداييت ماان - الهةمنةوطةقااي

 عهاد  مناي  الهةمنةوطةقاي،  مفهاوم  او مصاطل   طاو   بهاي  ماة  التا   والمةاحا   األفكي  لتي ي  فةهي
 مفهاااوم تعةيااا  ويلخااا . التناااوية عصاااة وحتااا  والمساااةحةة بيلةهودياااة وماااةو ا االغةيااا 

 ومماي .  65ص" الان   تفساةة  نظةياة "اب عيلمةي مقبول تعبةة  حس  اصب  الي  الهةمنةوطةقي،

 ماان باادال التفسااةة مفااةد  مكااي  ماان اكثااة فاا   اسااتخدم ة زهااةا  طاايهةالمتةجماا ا  يمحاا 
 للفاااةوق  "التفساااةة" مااان بااادال" التأويااا " مفاااةد  اساااتخدام ا  العكااا ، هاااو وكاااي . التأويااا 
 .  ولغويي معةفةي المفهومةن ف  المتأصلة

 االنجلة ياة  عان  صايل   حيك  للدكتو عل  متةجمة د اسة العدد ض  ذل  جين  وال 
 ال بولتماي   ا   غا   الساةيق،  نفا   فا   تادو   التا   ،" الهةمنةوطةقاي  مساألة " بولتمي  لةودول 

 الهةمةنوطةقاي  بمنيقشاة  يقاوم  با   المفهاوم،  ساةيقه  فا   تطو  الي  األفكي  لتأ ي  بعةض يقوم

 شااميةميخة،  و بااديلث ،  ومااةو ا  االدبةااة  النصااوص  تأوياا   بقصااد  ا سااطو  عنااد  باادأت  التاا 
 المتاةج   فعا   وحساني . المهوتةاة  النصاوص  عيلجا   التا   ، وغةةه  بي ث وكي ل فنكلمي ،
 وصاةيغيت  مفاةدات  مان  انتقيلاه  يمحا   ماي  ا  اال ،"تفساةة " من بدال" تأوي " بمفةد  بياللت ام
 أ  يجاا "الحصااة ال المثاايل ساابة  علاا  .التةجمااة دقااة حااول التساايىل بعااض تثةااة ا  يمكاان
 ماايد  يكااو  ال الااي " الصاافحة باانف  يتبعااه ثاا  ، 111ص"نفساا  ،ياا تأو أيضااي هنااي يكااو 
 أنفساااني ننقااا  ماااؤولةن كّناااي ماااي إذا"و. 111ص"حدسااا  ذاتااا ، تأويااا  بااا  موضاااوع  تأوياا  

 حةاااااا  ماااااان النفسااااااةة عملةاااااايته  إخااااااتم  يشااااااةطهي مااااااي أ  باااااا "  ،112ص" تجةيبةااااااي
 بعبقةيااة التكمةلةااة ممي سااته تشااتةط شخصاا ، فناا  عماا  التأوياا  إ " و ،111ص"الد جااة
 أ "  ،و 114" النفسااةة الحةااي  ا " ،114ص" الشخصااةة الحةااي  اعناا " و ،112ص" المااؤول
 وفا   والماؤول،  المؤلا   فةدياة  فا   التأما   الا   الحيجاة  تتجاه  ا " ثا   ،"الفاةد   العما   يفه 

 مفااةدات بااةن وخلااط انتقاايالت هنيلاا  ا  نمحاا  فكمااي. 115-114ص" النفسااةة عملةيتهااي
 والننا  ". ال  ..النفسةة الشخصةة، الشخ ، الفةد،الفةد ، اليات،اليات ، النفس ، النف ،"
 اطةحااه، مااي بصااحة قاايط  حكاا  اعطااي  علااّ  الصااع  فماان  المتااةج  الاان  مصااد  امتلاا  ال
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 هااااي  طااااة  الاااا  دفعناااا  ومااااي. التةجمااااة فاااا  ساااايبقة خبااااة  يمتلاااا  المتااااةج  أ  خصوصااااي
 ذات نصاوص  مان  نتعيما   حاةن  خصوصاي  اكثة التدقة  ضةو   عل  التيكةد هو الممحظيت

 للمفهومالمحدد المعن اشكيلةة ف  الوقو ممكن، حد اقص  ال  تجن  لك   فلسف  طيب 
 ماة األ بةنماي  ، السييكولوجةة بيلتحوالت" النفسةة العملةيت" اب ُيفه  ا  يمكن فمث . اصله ف 

 العملةاايت" فهااو المتااةج ، الاان  سااةيق خاامل وماان نظةالهةمنةوطةقااي، وجهااة ماان المقصااود

 تقتصاة  وال المفهوم، عل  وانفتيحي اتسيعي اكثة ه  ،"الياتةة العملةيت" ال . للمؤول" الياتةة
 .والفكة  العمل  الفع  ال  تتعدا  ب  السييكولوج ، والفع  النشيط عل  بيلضةو  

 ماان" المعنونااة إسااميعة ، مااوال  جيمعااة ماان بةيماا ، عبااداه.د د اسااة ذلاا  بعااد نقااةأ
 فكاة   حاول   يكاو   بايول  الفةنسا   العايل    ىياة  فةهاي  ويتنايول ". الهةمنةوطقةاي  إل  الّشة  م ية
 وكي . االنسين  الفع  ف  ودو هي االنسي  ا اد  حول أسئلته وتدو . الةم ية ودالالتهي الشة

. 135ص"المشخصاة  وابعيدهي حدودهي ف  الشة لمسألة البنةوية األبعيد تحديد هو"  هيجسه

 مان  لةيكو فاي   فطبقاي  ولهايا  وبايطن ،  ظايهة   ةنةا معن ثقايف    ما   او نا   ك  ف   أ  وقد
 القناااي  بنااا   األصااالةة طبةعتهاااي الااا ..  ومظيهةهاااي ابعيدهاااي بكااا  الةم ياااة ا جاااي " الضاااةو  
  يكاو   بحا   وقاد . 136-135ص" و ا هي تختب   الت  القو  وكش  ،عنهي األسطو  
 معنيهااي عاان والكشاا  األصاالةة، الخطةئااة عقةااد  تأوياا  "لغااةض المسااةحةة فاا  الشااة جاايو 
 دالالت مان  الةماوز  تلا   حملتاه  بماي  يكتف  ال وهو .138ص" واالخمقةة الداللةة وأبعيدهي
 انطمقاي  نفكاة  أ  نساتطة   كةا  "  الا   يساع   ب  القديمة، البمغةة التفيسةة به توح  ظيهةية
 الغنوصااةة  شااةاك فاا  الوقااو  ودو  القاادي ، البمغاا  التفسااةة الاا  العااود  دو  الةماا  ماان

 اإلمساايك يمكاان كةاا  ثاا  حةكااة حيلااة فاا  الفكااة يجعاا  معناا  الةماا  ماان نسااتبطن وكةاا 
 ا  بةيماا .د يشااةة كمااي القااول يمكاان هنااي ماان. 139 ص " الفكااة  وتوسااط الةماا  بمبيشااةية
 وقاااد والةمااا ، الفكااة  مااان لكااا  والممزمااة  الدائماااة العمقاااة"  اعماايق  يسااابة ا  يةياااد  يكااو  
 للتفكةاة  قةقةاي ح ومنطلقاي  منيسابة  ،األصالةة  الخطةئاة  مفهاوم  ذلا   فا   بماي  الشة،  م ية شكل 
 عمقاه  ف " الشة لةم ية تأويله ف  النقد توجةه ال  ذل  قيد  وقد.139ص" قةمالع هي  ف 
 تحةياة  الا   االسايطةة  كا   اقنعة كش " ال " بيل  هيدفي 141 ص" المهوتةة اللغة نقد ال 
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 ونا    األساطو    تفكةا   بيختصي  ا . 141ص"االسيطةة هي  خل  الكيمن الةم   العم 
" فهااو ولهاايا" المعقاا  صااو  ماان صااو  " لةيكااو  بيلنسااةة الشااة يمثاا . االيااديولوج  طيبعهااي
 يتجلاا  انااه كمااي.143ص" لمهااوت بيلنساابة او للفلساافة بيلنساابة سااوا  م دوجااي تحااديي يمثاا 

 بيعتباي    للان   د اساته  خامل  من  يكو ، ويمة ". والضحةة المين  االنسي " عند بمظهةيه
 فاا  دالااة مسااتوييت ثمثااة بااةن الخيصااة، ودالالتهااي معينةهااي معهااي تحماا  التاا  الةمااوز ماان بنةااة

" فةوضاا  الثيلاا  المسااتو  امااي ة،األسااطو ي والةمااوز البدئةااة، الةمااوز: "لااه الةماا   التكااوين
 األخةاة   هاي   بنقاد  األصالةة  الخطةئاة  عقةاد   ُتظهاة   الاي   الدينةاة  الموعظاة  الا   انتقيله كةفةة
 مشاكلة  هنايك  ا  ياة   وهاو . 147ص" داخلهاي  غنوصا   هو مي كّ  وإزالة مفيهةمهي، وتدمةة

 ال جيماد   ومصايل   اياديولوجةيت  تخادم  عقةاد   او دوغماي  ال  االسيطةة هي  تتحول عندمي"
 التا   المعتقادات  مان  جملة تعك  ثيبتة حيلة ال  االسيطةة صي ت" بحة )....( التغةةة تقب 

. 148-147ص" التأويا   او للتفساةة  تعةيضاهي  عادم  عل  وتعم  الدينةة، المؤسسة تحةسهي

 الةهااي النظااة باا  تةكةبهااي وتحلةاا  الةم يااة اللغااة بنةااة فاا  البحاا  فاا  يكتاا  لاا   يكااو  لكاان
 وبايل   ،165ص"الان   ف  الكيمن للمعن  إستعيد " عند  الهةمنةوطةقي تعن  حة . فلسفةي
 .مبيشة  به يوح  او الن  يقوله ال لمي جديد  اضيفة هني" التأوي " يمث 

 هةمنةوطةقاي " ، المغاة   مان  الفلسافة  اساتيذ  مخاو ،  فاؤاد .د مقيلاة  تعايلج  الساةيق  هايا  ف 
 حسااا  والااادين األساااطو  ". كيساااةة  إ نسااا  منظاااو  مااان والااادين األساااطو   فااا  الةماااوز
  ماا   شااك  ضاامن وينااد جي  االنسااينةة، الثقيفااة مكوناايت ماان اسيسااةي  مّكونااي "كيسااةة 
 ال فيناه  ذلا   ما  ". باياتهي  والاوع   نفساهي  عان  التعبةاة  الا   خملاه،  مان  ، الاةو   تسع  مستق ،
" الاا  لااه طبقااي يعااود هاايا أل "التعااي ض او االنفصاايل د جااة الاا  والاادين األسااطو   بااةن يمةاا 
 فا   واالساتقملةة  والتمايي   التاةابط  علا   يؤكاد  لهايا  وهاو ". واحاد   ما    شك  ال  هميئانتمي
 لاة   النهماي  منهماي   واحاد  كا   خصوصاةة  ينفةاي   ال الةم ياة  وظةفتهماي  وحاد  "  واحد آ 

 الجيناا " فاا  يكماان االخااتم  وهاايا 179ص"دقةقااة اختمفاايت بةنهمااي باا  نفسااه، الشاا  
 ةطا نق علا   وتتةكا   االخمقةاة  القو  ولةد "  الكبة  التوحةدية االديي  ا  حة " االخمق 
 سااؤال حااول كيسااةة  مقي باايت تتمحااو  ولهاايا. 179ص" والشااة الخةااة مشااكلة هاا  واحااد 
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 مجاايل فاا  إنتيجااه تاا  مااي هاا :  التيلةااة االساائلة مخااو .د يطااة كمااي  االنسااي   هااو ماان:  مهاا 
 وتطو هاي،  اإلنساينةة  الثقيفاة  بناي   فا   لهاي  قةماة  ال وأشاكيل  تصو ات مجةد والدين األسطو  

 وهاا  صااةحهي  وتشااةةد الثقيفااة تلاا  تقاادم فاا  ساايهم  والدينةااة ةاألسااطو ي الةمااوز ا  أم
 ويتمةاا  قةمتاه  تحادد  التا   باه  الخيصاة  آلةيتاه  لاه  مساتق   مجايل  الا   واألدياي   األسايطةة  تنتما  
 منصاهة   عنيصاة   توجاد  ثاينو   ملحا   مجاةد  أناه  أم الثقيفةاة،  األشاكيل  مان  غةاة   عن بفضلهي

" الا   يساتند  البيحا   فاي   االسئلة تل  عل  ولمجيبة. 167ص"  أخة  مجيالت ف  وذائبة
 عاان فةهااي تحاادث التاا  نصوصااه وإساتنطيق  الةم يااة، االشااكيل حااول كيسااةة  إ نساا  فلسافة 

" وعنيصاااةهمي بنةتهماااي فهااا  كةفةاااة فةهماااي وحااادد الةم ياااة، وإنتيجيتهماااي والااادين األساااطو  
 جا    والدينةاة  ةاألساطو ي  الةم ياة :"  ئةساتةن  نقطتاةن  خامل  مان  بايل   يقاوم  وهو. 167ص
 لكااان. 167ص"والدينةاااة ةاألساااطو ي الةم ياااة الوظةفاااة وساااميت ساااين ،االن العااايل  بنةاااة مااان

 او يحصاة   لا  " فيناه  للادين  االخمقا   الطبا   علا   تأكةد   غ  مخو ،.د يشةة كمي كيسةة ،

 االدياااااي  عمقاااااة إلااااا  جااااايو هي تعاااااود تي يخةاااااة عنيصاااااة علااااا  فتحاااااه بااااا  فةاااااه  يخت لاااااه
 المغاة ،  -طفةا   ابان  جيمعاة  مان  الفلسافة  استيذ ، الفةحي  احمد.د أمي .181ص."بيالسيطةة

 الاان "  د اسااته فاا  غااةاي  جااي  فهاا  ماان انطمقااي المقااد  الاان  علاا  الضااو  يلقاا  فينااه
 فلساافة اخااتمق نحااو:  غااةاي  جااي  عنااد للعقاا  الهةمنةااوطةق  العصااة ضااو  فاا  المقااد 
 وافكااي   للهةمنةوطةقااي غااةاي    ىيااة بااةن الفةحااي ، . د يمحاا  كمااي وحااد ،  وثمااة". الاادين
 الهةمنةوطةقااي"  تحولاا  حةاا  التأوياا ، ونظةيااة الاادين فلساافة حقلاا  فاا  وهيياادجة  يكااو 

 فاا  الفلسااف  التأوياا  اسااتخدم وقااد. 185ص" هةمنةوطةقةااة فلساافة الاا  الدينةااة او الفلساافةة
 الاديينيت  مكيناة  حاول  العقلةاة  النقدياة  الن عاة  بيساتخدام  يكت  ل  فهو الدينةة، الظواهة فه 

 عاان والجماايع  الفااةد  التعبةااة اشااكيل"  د اسااة اهمةااة الاا  النظااة الاا  سااع  باا  السااميوية،
 والمواقاا  والمعتقاادات كاايلطقو "  االديااي  كاا  فاا  تقةيبااي الموجااود  190ص" الاادين

 الاان " إعاايد  علاا  القااد  " قضااةة علاا  ينصاا  اهتميمااه محااو  وكااي . 190ص"الةوحةااة
 االنساين   الفها   تقاّوم " وجودياة  مقولاة " بيعتباي   " االنساين   الوجاود  معنا   فها   ف " المقد 

 يادخ   عملا   نشايط  لغاةاي   بيلنسابة  التأويا   فاي   وهكايا .192ص"والكاو   واآلخة لليات
 تغتناا  االيمااي  ماان جديااد  صااو  وجااود عنااه يتجلاا  ممااي ذاتهااي، الدينةااة الظاايهة  صاامة  فاا 
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 ماااانو .203ص.والعملةااااة والفنةااااة والثقيفةااااة الفكةيااااة بيبداعيتااااه لمنسااااي  الدينةااااة بيلتجةبااااة
 البحاااةين، مااان وبيحااا  نيقاااد الااادية ، علااا .د د اساااة أيضاااي العااادد ضااامهي التااا  الد اسااايت
 عاد   موضاوعيت  فةهاي  ويعايلج  ،"عةبا   ابان  خطاي   ف  للمجيز المعةفةة الوظةفة": الموسومة
 آلةايت  فا   اختمفايت  هنيك كين  اذا وفةمي الفلسفة بخطي  الصوف  الخطي  بعمقة تتعل 

 ماان اجيباايت علاا  يعثااة ا  ويحاايول. 207ص.الخطاايبةن يطةحهااي التاا  للحقاايئ  الصااةيغيت

"  بمبحاا  المتمثاا  عةباا ، الباان الصااوف  الخطااي  فاا  المجاايز علاا  الضااو  تساالةط خاامل
 الادية  .د يشاةة  و. 208ص"واحاد   وحاد   الوجود لتفسةة محيولة" بيعتبي  " الوجود وحد 
 فةهاي  يحفاة  التا   اال ض بمثيباة  النهاي "  عةبا   ابان  خطاي   من المجيزات تجةيد يمكن ال انه

 هااي  البيحاا  ويلخاا .  213ص"واالنسااي  واه الوجااود عاان والفلساافةة الصااوفةة مفيهةمااه
 ."والنو  ،(االنسي ) الكن  ،(الخةيل) التشّجة التجل ، ، النكي : ه  خمسة ف  المجيزات

 مان  الثاين   الجا    فا   المجلاة،  تحةياة  مادية  وهو الةفيع ، حسةندمحَم البيح  ينيق 

 أجا   من إبستمولوجةة ممي سة: الهةمنةوطةقي وتسيىل المعيصة العةب  الفكة" مسألة د استه
"  فاااا  يلخصااااهي التاااا  او التأوياااا  قضااااةة مبحثااااه فاااا  ويتناااايول". الفكااااة فاااا  الهةمنةوطةقااااي

 الموضاو ،  الايات، "  بةنهاي  مان  ذاتاه،  الفها   يشاكلهي  التا   الموضاوعيت  ثا   ، 244ص"الفه 
 الفهاا  فاا  التعاادد هاايا ا  البيحاا  ويشااةة. 244ص" الاا .. الاان  الموضااو ، حاا  االنتمااي ،
 فاا  وصااةا  تنااو  وجااود واقااةا  قبااول وجااود بمعناا  ، 247ص"الفهاا  النهيئةااة" الاا  يقااود
 .المفيهة  حق 

 تنساج   التا   للمجلاة،  الجدياد   الثقيفةاة  التقيلةاد  مان  وهاو  "للمنيقشة فكي "أ بي  وتح 
"  ا  عل  عمو  289ص"بشةية حيلة واالختم  التنو  أ "عل  تؤكد الت  اطةوحيتهي م 

 وتعطةا   الفكاة ،  واالفقاي   السةيسا   االستبداد سب  ه  )..(مجتمعيتني ف  االقصيئةة الن عة
 د اساة  العادد  حما   فقاد  المنطلا   هايا  ومان .  289ص "واالبادا   االجتهيد ف  العق  فيعلةة
 مشاااةوعه مااان جااا  ا تمثااا  التااا  ،" للعااايل  النبوياااة القاااةا   نظةياااة" شبساااتة  مجتهاااد محماااد
 الان   بهايا  النا ول  ومحيولتاه  الادين   الن  فه  ف " التأوي  نظةية" يستخدم الي  الفكة 

وهااو  نةاقاا ، آ ش. د ماان  د الد اسااة هااي  يتباا . بشااة  عقلاا  نشاايط الاا  تأويلااه سااةيق فاا 
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 نظةيااة نقااد" معنونااة مقيلااة فاا  االمةةكةااة، مااو افةن جيمعااة ماان ايةاناا  فلساافة واسااتيذ بيحاا 
 مجتهاد  محماد  آ ا  ضاو   ف  القةآ  فه  ف  المؤمنةن غةة فةضةيت -للعيل  النبوية القةا  

 شبساااتة  افكاااي  العاااةاق، - القيدساااةة جيمعاااة مااان ، أمةاااة عباااي .د ينااايق  كماااي". شبساااتة 
 فلسافة  د اسيت مةك  عن صد  الي  ،"والسنة الكتي  -الهةمنةوطةقي" كتيبه ف  المطةوحة
 خاااة األ يألفكاااي ب للتعةيااا  المةكااا  نشااايطيت مااان كجااا   ،2013 عااايم بغاااداد فااا  الااادين

 .الجديد  االنسينةة العلوم ضو  ف  الدينةة المعةفة ف  وللتوس 

 حاول  اآل ا  مان  مجموعة يتضمن. "عيمي ستو  عددا ستو "بملح  المجلة عدد يختت 
 صااايح  بيعتباااي   الةفااايع  عبااادالجبي .د بهاااي وانشاااغ  عيلجهاااي التااا  والقضاااييي الموضاااوعيت

 طبةعاة  علا   الضاو   تسالةط  بيساتمةا إل   ساع   التا   المجلاة،  الطةوحيت الةئةس  المشةو 
 الحةكاايت تصاايعد ظاا  فاا   واحااد آ  فاا  والمااؤمن الاادين  الفكااة يواجههااي التاا  المحنااة

 معاي،  فيضايعتهمي  والسةيسة الدين بةن خلط  الت  االيديولوجةة التوجهيت ذات االسمموية

 الاا  وتحويلهمااي الدينةااة بيلمعةفااة واالضااةا  الفااةد  االيمااي  بقضااةة العباا  فاا  تسااب  ممااي
 الثاةو   علا   الحصاول  الةئةسا   هادفهي   وحا   ايمي  ا  من الخيل  الشعب  للتجةة  ادوات
 .والسلطة والنفوذ والجي 

 بيلعةبةاة  دو ياة  أه " وصفهيب المجلة بتصنة  الفيتةكي  ف  البيبو  المعهد اصي  وقد
 لهاي  السانو   كتيباه  وخصا   خةاة، األ القاة    با   فا   الادين   التفكةاة  تحادي   ف  متخصصة

 يحسااا  ومااي . 406ص ."واالنجلة يااة  والفةنسااةة  بياليطيلةاااة صااد   الااي   ،2012 عاايم  ساانة 
 الحاايالت فاا  تجمةعهااي يصااع  علمةااة ثقيفةااة أطةافااي" جمعاا  انهااي علةهااي والقاايئمةن للمجلااة
 المنشاأ  ذات والفكةية، الثقيفةة التةي ات بةن الدا ج والتدابة الهّو   دم من وتمكنهي العيدية،

 أيضااايو اساااممةة، او مساااةحةة المختلفاااة، الدينةاااة التةاااي ات عااان المنبثقاااة تلااا  او العلماااين ،
 ظا   فا   نايد   أماة  وهاو  ،408ص." الةسامةة  الدينةاة  المؤسسايت  مان  كبةة  أسمي  استقطب 
 عممااة" معيصااة  اسااممةة قضااييي"  مجلااة تكااو  وبهاايا. طااة  لكاا  االيااديولوج  التخناادق
 تلةاا  جديااد  انسااينةة  وحااي ومنحااه دوغميئةتااه، ماان الاادين  الفهاا  تحةيااة طةياا  علاا  بااي ز 
 .الحةية ال  الدائ  وتوقهي االنسينةة بيلمحبة



 

 هكذا يكون جتديد اخلطاب الديين

 نصر حممد عارفد.  

الكل يتككم  نتت ديديتد الب تلد التديلكل الكتل يتدنج يلتا ديديتد الب تلد التديلكل            
الب تتلد نمهًتتلول    الكتل يجيتتك دكيديتتد الب تتلد التتديلكم ادكتتداة لهتتت ذ ن  تت  ل تت  د تت ا  

لؤسستتًلول    ىكتتا ييتتديجلجإًلول يلتتا الهلإسًتتل  الهستتسجل  نتتت الهؤسستتل  الديلًتت  الك تتل    
كتلزهرلل  از  تتلول  ااءكتتلةل الكتتل يتتدنج  يجيتتك  لكتتت لحستتن لتت  ي تتد   ىتتد   هج إتتلو   

 لكًفً  ديديد الب لد الديلكل  للرً  الهللرج الكك يل غك اد لن لل  الهجضجنل  الكك يك 
ال دة ددراسك لل  ينتلة  اللرتل ءً تلل لت   تيع إهًستل   تن نلتد ىتد ة الكجيتً  دللكيديتدل               

ىللتت  لتتت الفكتتل اايلتل ك التت ا يستتك  ت الجيتتلي  نمتتا ا  تتليت  … التدنج  التتا الكيديتتد  
ءًدنجر  لم ًل  دهل ل  ي   رج دهل الفكل اايلل ك الجيل كل يل سلةدكل ذ ييتدة   لدتلو  ذ   

 ذ يحتتدت دغًًتتلاو ءتتك الجا تتنل ء تتع ز تته ذ يفستتل  تتًسلول  ذ ي تتلد لتت  ول  ذ    يلتتمف ءكتتلاول
 ي د   هج إلو.

ديديتتد ازءكتتلر  ال  لءتتل ل  دغًًلرتتل نهمًتت  لس تتد  إتتداوم ل تتل  ستتل م ل   ة اد تتلل ستتجاة   
 كل ت ر ه ال  لءل  ةيلً ل    غًل ةيلً ل لت  ر  ر ه الجسل ل الهي   ال  لءً   الفكليت   

د د  ن ل نشلا  السلًت رسلل  ث لءً  ديديدي  لسًل ل ءللكيديد نهمً  دلريبً  ذ دك  الكك 
دب    إهس ل     لار  هارال    دغًًل لل ج ةراسك ءحسبل  لكت ذدد لت نهمًت  ءكليت    
ث لءًتت  لستتكدال   لستتكهل ل دستتللج لبكمتتن إجا تتب ال  لءتت ل  نهمًتت  الكفكًتتلل دلتتجر  هللًتت       

ل  تلو    دستداو لسًلتلول  لكتك  ف ت  الكغًًتل ال  تلءك الت ا ىتدت ءتك للتل            دكلل ع ءك كل ءكل  إ
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 الشل  ءك دداي  ال لن السشليت  كًي  لمحلك  الكيديدي  الكك  لةرل إهلع التديت ازءغتل كل   
 لحهد ن ده  د لً رهلل لكك  ف   ر ا الكغًًل ذدد  ن  ليد الهي   ال  لءً   الفكلي  

داي  ال لن السشليتل ىًث كلن لكل دًلر ءكلا لي ده البليت    السمهً  الكك ظ ل  ءك د
 الكك دحهل رسللكهل  ءك الل لي  ى  ت  رداء ل  ا سلو لمهجسلو ل   يع  سًشه ىكا الًج .

 ل ستن ءتتك ل متن ال تتلن الحتتلةا  السشتليت ذ يجإتتد لتتت رت ه الهيتت   ال  لءًتت  يذ     

لي  الليًل  لبللت  للشتل  دحتلت الكل ًت      ال مًلل ي  ين الغلل ً  السرها لت الهي   الفك
زستتلد   اليللستتل ل  غلل تتل رتت ه ازدحتتلت  ذ ن  تت  ل تتل دللكيديتتدل    الفكتتل    الجا تتنل ي ا    
غلل  ل يللن  لغجي  ةا لي  ذ يبلج لل ل  كةل  لل الهي   الفكلي  الليًل  ءسدةرل  مًتل  

لل ل ليم  دكتلة دكتجن  ىًتد  ءتك      إداول  الهكبلص لل ل ءك الفكل الديلك  لةر إداول لسل
الكك يلدررل  يكتل   دحليلرتل التدككجر ن تد الي تلر       "ل  ليل يس لً  لسليل "ليلل ل رك 

يتتلىب اللةيتت  الكيديديتت  الهكيتتل ه  لكتتل ىهتتجذ  الكتتلات         لاللءتتلنك الهفكتتل السلا تتك   

كيديتتدا رتت ه الهيمتت  دحهتتل نمتتا نلد  تتل الفستتل ال   .د مًتتدل  ا غتت ول  يل فًتت   :الستتم ً  لتتت
ل نمتتا د تتديل الكتتلاتل  الكسللتتل اليتتدا لستته لتتت  تت ع ال حتتثل    ذودهل يًتت  ريتتًل  د تتج  

 الكح ًتت ل  الكتتد ً ل  الكحمًتتلل  اذستتكل لو التت ا يستت   ءتتك ء تت  لشتتلكل السلتتلل  لتتً      
يس لط  ءكلر الهلضك نما لشلكل السلل كهل يفسل الك ًل ن لت الهكبللتًت ءتك الفكتل    

ر دس ًداوم ذ    يكج ستجن لتت لفكتلا ااست   الت يت لتلدجا لتت لستل          الديلك ءًييد ن ازلج
 السلًت  ن ي دلجا للل ىمجذ  يإلدل  نت لشلكل  ا سلل الهسليل.

نمتا ردتع   تليل التديت دتللجا ن الهسليتل        ًثل ًتل  "  تليل يست لً  لسليتل    " د ج  لل يً  
ل  السلتلل دلى ت  نتت رةيت         ليله  ي كللًلدهل  دسًد  لاة  اللص التديلك ءتك ضتجة لس ًت    

دلتتمف الجا تتن  دلد تتك دتته يلتتا لستتكج  يكللستتب لتتن ل ليتتد التتلص التتديلك  غليلدتته   ًهتتهل         
دحًث دكجن نهمً  الكيديد رك ن لر  نتت إدلًت  لستكهل  دتًت التلص  الجا تنل يتسجةا لتت         

الت ا دسكهتده رت ه     ال للتث الجا ن يلا اللصل   ي ذ لتت التلص لمجا تنم  رلتل يتد ل السللتل       
لهيم  ءك لل يًك ل  رج اذ فكتل  نمتا السمتج  اا ستل ً   اذإكهلنًت  الهسليتل   اذستكفلة         ا

لتتتت لللري تتتلل  لتتتل د دلتتته لتتتت  ة ا  ءتتتك ء تتت  الجا تتتنل  دحمًتتتل التتتلصل لتتتت  تتت ع رتتت ه     
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استك لنت رت ه    لالهل يً  ال  ثً : الهيج دًت الكلات  الجا ن  السمج  اذإكهلنًت   اا ستل ً   
يلمف  ن يكتجن  ًلستًلو    لالهيم  ن ل لل ي لرد ن ديت لت اليللن  ن د د   هج إلو ديديديلو

 زا لحل ذ   لةل .

يتتًل  لتتتت  رتت ا الي تتد الفكتتلا الهكهًتتي ا كرهتتت ءتتك ييتتلره ن تتجع  تتلد ل    تتلا  ر          
كتلر  ىكا الًج  ل  دتيع ده تل  لءت   ءكليت  د تل لتت   ل تل  ء       ١٩٩٤ سلد   لب للًت لل  

 ءتتك  فتت  الج تتت لكفلنمتت  لتتن السمتتج  اا ستتل ً   م يتتًم   إديتتد ل ةيلًتت   لسليتتل ل يستت لً 
 ل اذإكهلنً ل ر ا اللهج ج   دله لمهؤسس  الديلً  الليًل  ءك لللل يلا ازهرتل الشتلين  
لًسًتتد اللرتتل ءًهتتل لديتته لتتت ليتت    ل هتت ل  لسمتته ي تتلةر يلتتا ديتتل ه الهلضتتكل  ي شتتلة لتتت           

 لي   ال  لءً  لل يسك ًن  ن يح   ردف الكيديد  غليلده.الهي   الفك
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