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 التصالح المجتمعي بين الدين وعلمانية الدولة
 وجيه قانصود. 

وجيه قانصو، التصاا  اتتعياب  ال الاوعل ونيعانياو الوولاو، الييعانياو، الثااة، ال او   الكلمات المفتاحية: 
 الفرنسيو، حرب الستل نام، الربوتستانتيو.

 أ. تعريف ومعنى
وتال التتييياو  Laikosوهاب تتاتلو تال اليونانياو   Laiciteالييعانياو، لفةاو تساتةو و، اعلا ال ل يعاو 

 Clerc، وتيااا الياااتوب بو ا اال التاايد، بري املااوم  اال املااتييل، وملاا    تلا اال ايعااو Laicusاملتاارةر  
. هبذا ليست ايعاو نيعانياو (1)  اللروة الوسطى ايع  اليت اانت تطيق نيى  جل الوعل، ألنه ااة وحوه تتي

 اال تاال اليااا إ، بري لة الييعااام هااو الااذري عيتسااد لع اليااا إ بو اليااالإعل  - ساار الياال -تتااتلو تاال اليياال 
 بري الياس،   تلا ل الر ام امليسوب لع الرب.

وامللا يااو  اال الييعاااام والااوعا ليساات جوعاااو ،  اال هاااب تتواولااو   التهااو  املسااايةب، الااذري اااااة 
واملاااا تل  ث  اخلطيئااااو، و اااال السااااعاوري بو ال ااااب اليلااااب. اااال األ ملااااب امليااااو  علاااايل   ههوتااااه األو ،  صاااات  
حلاد األ   بو حاد الاونيا، اتاد اللاوعن عوحيااب  ه اادل هاذا الياا  وه  ااملسيةب ه جيو   قيبه ت ان  

 .(2)ادل األشياء  يه، ولما بحد بحو هذا اليا   إةو حدو اآلب لين   قيبه 

وتل، ليصااابة نليااااو  واختاااذ دهلاااو سياساااايو وتير ياااو جوعاااا وقاااو تطاااو  تصااااطية الييعانياااو   بو و ااااا،
، حيااأ بنياال ناال 1851ااااة جااو يل هااو  بوم بوب تاال ا ت اار تصااطية الييعانيااو   اليااام وطرعلااو حيااا .  

نليااو  الييعانيااو  لولااهب  اليياال اااوليل حليلااب لمنساااة، واللاايل اعصااو  دنيااوري وب ملااب ه دعااا، والربهاااة 
ااه ونصااووب ج ودنااا ليةيااا  الاايت نييتاا ا  امليطلااب اساايطو وحيااو ، وحرعااو الف اار والااربري ارساااس لييااي ، نوجو

وقااو اااوب هااذا املوقاار لع تيااا  شاااتل، بةااذ  تر لاتااه تتساارب لع ااال نااواحب احليااا  السياساايو . (3)  لاا 
 و، واووب لع مسو جوهرعو تل مسا  احليا  الغر يو املياصر .جتعانيوال

                                                 
 .914 فةوصال، 1تب، اتيو ال ام، الطبيو ، تي و المناء اللو الموسوعة الفلسفية العربية (1)

 )2( Father Michael Azkoul, What is Secularism, The Orthodox Christian Youth Conference 
Lectures IN Ontario, Canada, 1978, Part One, St. Nicholas Educational Society (Roslindale, 
Mass. 1978) . 
 )3( Allen Turner,  Christianity: Counter culture or sub culture, electronic essay.   
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تسااتلب تاال اليليااو  املااذاو  ، التةوعااو وامليااي والوهلااو، حيااأ تتفااق ذل   ااإة التيرعفااا  املتواولااو لاا
. بو (4)مجيع املياجل واللواتين نيى تيرعر الييعانيو اطرعلو حيا ، حر  تل التر ل الاوعا   مجياع اتااه 

م النسااام، ا عااروويل لتلااوم وصااتئ ال اااينل النسااام نيااى بساااس اليوالااو والد اا لنساااني  تيتاارب الييعانيااو تيباال  
. و  قااااتوس بواسااافو د،  اااإة (5)تااال دوة الرجاااوف لع ا أاملاااا  بلوهياااو.   ااال تاااا هاااو لنساااام هاااو نيعاااام

الييعانيو تياا بة اللايل ت سان  تا ل حصارري تال بجال صاتئ اراين البتارري، و ياتب نال بري انتباا  بو 
 تيعية عستلى تل الثاة الوعا.

ت نيياه تيرعار الييعانياو، هاو امللا ياو الايت ه تلبال التواصال بو تل هيا،  إة احملو  األساس الذري عرت 
اهلتلاء،  ل الونيوري بو الياملب و ل الوعا بو ال اب، حياأ عيتعاو النسااة اتتعاع الاونيوري وعوجاه طاقتاه 

 ايبال  لياوا  تتيفاو، وليسات ت احماعاو   احنوه، وعلصب الاوعا وعتاية  وج اه نياه. هباذا ليسات الييعانياو توصايف  
ناال نةرعااو   اليياال والااوعل والسياسااو واحليااا ،  اال هااب توقاار، ووج ااو، وةيااا ، حااوب وملااييو حياتيااو وصاال 
للي اا اتتعااع الغارحل   حلةااو تا ديااو حماود ، لدااا اوعاو جوعااو ملرجييااا  املياي، ولناااد  تو عاع تتياار ليةااام 

تتااا يل الاااذا    تعيياااو جوعاااو ، تيياااو وجم وحرااااو اللاااو    اتتعاااع، لداااا شاااروم سااايطو سياسااايو وتير ياااو
 نتقت ا  اليا  و  نةرهتا لع نفس ا ولع الوجود.

 ب. التاريخ والنشأة
 يااي تاااا،  ااإة تاااا ع  الغاارب هاااو قصااو التاااو يل   الييعانيااو، وتاااا ع  األ  ااا    اليصااار احلااوعأ هاااو تاااا ع  

ااااة اااوعا.  اة بهاال ت يوسااي ا توتااا األاهديااا  املسااتعر ألطروحااا  املساايةيو   اللااروة الوسااطى، والاايت ااا
حماااو  السااايوم والاااونب النساااانيل، عتع ااال   تطا لاااو األ  اااا  والسااايوم تاااع قااايل اهساااتلاتو املسااايةيو، وتاااع 

 اليلاينو التهوتيو املطا لو لتياليل ال ييسو.

يصااار  بى  يضااا ل، بة السااايو املساااية هاااو الاااتا ف األوب لباااذ   الييعانياااو، حااال دناااا لع لنطااااء تاااا لل
  ع ال السايو ونااجت  نال تفساله.  لليصر، وتا هلل هلل.  له بة هاذه الاونوى ه تيةال ةيفياو هاذا اللاوب،

املسية تل ةاتب هاذا اللاوب، ع سان ملي اايل سياساب عفصال  ال التارة الاوعا والتارة السياساب،  ال اااة 
ر  جيو األداء الرساااا  وه عصااايو  ااااللوب عياااو يل   اساااأاتي عتجياااد اهرااارا  ليعواج اااو تاااع السااايطو الروتانياااو.

 الوب ترسيسب مليي السيطو بو مليي الوعل.
                                                 

 )4( The Oxford English Dictionary (OED Vol IX 1978) states that Secularism is the doctrine that 
morality should be based solely on regard to the well being of mankind in the present life to the 
exclusion of all considerations drawn from belief in God or in a future state. 
 )5( Wolfhart Pannenburg, How to think about Secularism, First Things Magazine, July 1996. 
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لاااذل  تر جةااات ال ييساااو   نتقت اااا تاااع الوولاااوأ  ةااال بنيااال بو ساااطل بة توعياااو اهلل ه تتةلاااق 
اسااتيو  ت عا املتبااادب، نيااى األ  ، و ضاارو   التعيياات  اال الساايطو الروحيااو و اال الساايطو التتييااو، و اسااتل

لع قوب املسية لبطرسب  ل ف ةرا   لتستيتج بدا متي  سايطو تطيلاو،   ال تاا تر طاه نياى  او هحل  ال ييس
 وقاو بنيال البا اا  الساعاء.    السعاء، وال تا ستةيه نيى األ   ساي وة حمياوه   ااأل   سي وة تر وط  

ه، واحلاارب األنةاال وحااوه  لة ال ييسااو الروتانيااو بسساات تاال قباال الاارب وحااو رعغااوا  ال باال نليوتااه  لولااهب  
 .(6)ايوب. هو بنيى تل ال األساقفو، وله بة عيتب األ اطر ، وه جيد بة حياال تل قبل بري شخص 

وحليلو تا ديو لو   تسبل ا حمطاا  ت عاو،   رعاو ونيعياو وسياسايو،  ا  ت ل الييعانيو لتصبة واقي  
قاااا  ال ييساااو  السااايطو السياسااايو،  بياااوتا    تاااا ع  بو و اااا. وقاااو اااااة نصااار الي ضاااو  واعاااو التةاااوب   نت

ااناات ال ييسااو تيتاارب بة الساايطو السياساايو، تاال تيةلاهتااا وااات لترهتااا،  ااوب  الوولااو تاال ةااتب املياا    
، تتطيااااع لع اسااااتتباف ال ييسااااو و  ط ااااا  يجيااااو تصاااااحل ا.  عااااع اهنتاااالا  ا رنسااااا وبملانيااااا و رعطانيااااا اوعااااو  
لتع يااال والتفساال الاااوعييل، ا ااار  لت انيااو قياااام ايااااينن قوتيااو تساااتليو نااال الربوتسااتانيت الاااذري نبااذ تراتعاااو ا

التناتاااو الوعيياااو املراتعاااو، وتا ياااو لاتااال بو امليااا  احملياااب، و اااوب الاااوعل عتخاااذ هوعتاااه اللوتياااو واحمليياااو، و اااوب  
 السيطو الوعييو تتفتت وتتتةى،  يوتا اانت ترات   يو اييسو  وتا.

ارااوب الاااوعا الاايت بةاااذ  تتسااع وتتدهااار، ليتااق الاااونب الااذا  والفاااردري  اااذ    ،ااناات الربوتسااتانتيو
و   ،ملرجيياو اليلال بو اساتلتليته ارييب دانع اطرعله   سر اليتقو  ل النساة و ل اهلل.   ع ل الطرئ ال

تااا  ول يااه اسااتطاف ةاار  المجاااف ال يسااب نيااى تروعاال الاايص بو تفسااله، و الحلرعااو اهةتيااا ،  اع اال ت عااو  
 ت وو لسلام احللو  ال يو اليت شيو  حوب هذه المجانا .

  اللاارة السااا ع نتاار، متاارود ال ااوة وتيااه الطبييااو، نيااى تلااوه  ال ييسااو حااوب الطبييااو،  ياال عيااو 
 لوتا  الوحب بو  ترتت  اآل ااء اليعيلاو، واساتطاف احلان التجارعي اروعاو، الاذري بسساه  ا  ع عا ترتبط  
ة،  التةااالر تااع قااو  اهنتةااام الرعاملااب الااذري طااو ه ه ااتس ونيااوتل ودع ااا   و االهل، بة  رانسااين  ااااو 

نيااااى الف اااال  اعييااااو تيةاااايل اليااااا  وال ااااوة، وعييااااو تفسااااله و ااااق نسااااق  عاملااااب جوعااااو.   عيااااو اليااااا  نصااااي  
اة  يااوتا  نيااى التغياال، ونيااى الااتة ل النسااام، بري بصاابة ال ااوة تساا وليو النساا اوالتفساال، و  عيااو نصااي  

 ااة   ن و   جاب اهلل.

                                                 
 .170لع  167 فةا صال، ، الطبيو(ارعييو ليو اسا  واليترامل سسو  ب لو ) تاريخ الفكر السياسيجاة جام شو الييه،   (6)
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  اللرة السا ع نتر، بسن جوة لوم بطروحته السياسيو نيى احلق الطبييب،  ياوتا اانات ت سان 
اااة امليطلياو.     اهجتاه اليام  ضرو   ترسين احل وتو واليةرعو السياسايو نياى احلجاونيى احلق ال ب، و سو 

لايت ه حيصوال  ي اا احلااال صاتحيته وسايطته تال حاق  دم ال اب لوم حيعل   مهيه   ر  الوولو الييعانياو ا
  الساااياد ،  ول ااال تااال لمجااااف اليااااس وانتخااااهبل. اااااة هاااذا الااايع  تااال التف ااال،  اااواعا  التةاااوري املباشااار 
ر لف ر  احلق ال ب   احل ل، حيأ اساتعر التصاييو  اوتل  بشاو وبنياى   نصار األناوا ، الاذري جااء ليفجوا

 اليااواء ملااو الايلايااو نيااى الصااييوعل اليةاارري واليعيااب، وليتااا ع الترسااين اليةاارري ليساايطو نتنااو ملااا عو  
ة و لهااا، والاايت  ، والتع ياال وال اد  الياتااو والتساااتجتعااانبالسياساايو نيااى ب  ااا  احلااق الطبييااب، واليلااو ال

 . ب  وسو و ولتل وتونتسي و ودعو و وداملرب ولثانوعل اانااة ب ر   وادها

 رنسا ساحو الصراف الرينيسيو لف ار األناوا ، والارحل األوع لتتا ل الييعانياو   بو و اا. حياأ  انتا
صااييف    رنسااا تف ااوم الييعانيااو ألوب تاار ، وناارع  ي ااا الصااراف  اال الوولااو وال ييسااو با اار بشاا اله ملااراو ، 

 ليوعل ولرجاله. اتيادع   اتطو    اوتطو   ي ا بعض  

ملاو حرعاو لقاتاو التاياينر، وملاو  ابةاذ  ال ييساو، و تا ل نياا، توقف ا وب  امليراو ال بال  نياوتا 
حرعااو الضااعل، بري حرعااو اهنتلاااد. حاال بنياال لااوعن ال اااتل نتاار بةو تاال حااق ااال لنساااة بة ثااا س دعانتااه 
 ااالء حرعتاااه، ولاااه نفااان احللاااو    احلفاااا، نياااى با ساااو شاااياينره، بداة البا اااا  ياااوس الساااا ع هاااذا الناااتة، 

ختااتي  احلليلااو  ااالغي   اااليف،  وقااابب   عجاارد لنااتة احلرعااو لقاتااو ااال التااياينر تاال دوة متيياات، وحروتااه  ليااق 
 توملاااع   تصااااع املاااذاهد امل رطلاااو وحااال   تصااااع امل ااار الي اااودري  توجاااو املساااية امللوساااو والطااااهر  

اليااو  رشااو الصااةا و هااب احلرعااو الاايت هتااود الثاااة والتل ال ييسااو. ه عوجااو ةااتا تاال ةا ج ااا. لة حرعااو
 .(7)األةطا  و اهديا  األايو 

و  ساايا  تصااييوري، تتا ياات التصاارحيا  ال يساايو التاااجبو ملبااوبري حرعااو الضااعل وحرعااو الصااةا و، 
 لولااهب  به عااروة بداال عبتااروة َّرعااو الضلااياف، تاال دنااوهتل حلرعااو الضااعل  1864ئ البا ااا  يااوس التاسااع  صاارو 

با اا لياوة ااذل  صارئ ال .  نتخاب اليام عساتةق بة نساعيه ال اذب اليااماهولقاتو التياينر؟ . مث قابب  لة 
ن ااوة قااو  -حرعااو اهنتلاااد وحرعااو التااياينر-ب  لما قااوتيا لمنساااة هااذه احلرعااو  لولااه 1888ال الااأ نتاار 

بنطيياه اللو   نيى تتوعه بقوس الواجبا  وحل ةيانت اا .  وبنيال البا اا  رعغاوا  الساادس توقفاه تال تباوب 
املطيااق تاال الااوعل،  لولااهب  وهااذا ا ااذعاة اللايناال  ضاارو   تاارتل حرعااو الضااعل ل اال لنساااة وملااعادا،  احلياااد

                                                 
 .(1996، الطبيو األوع، ) لو ب تي و المناء اللوتب نيي ترمجو ناطر ،تاريخ الفكر الحربلبل  اعيه،  (7)
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. لنياا اوبا ر األ تم نووى ت دري لع ةراب ال ييسو والوولو. حرعو الصاةا و بحنان احلرعاا  وبا رهاا تلت ا
 .(8)نرجتر نيوتا نتصو  تسوخ هذه امليتلوا  ت لل اواهييا 

، احلاارم نيااى ااال 1864و و اال حمسااو و  وقااو، بنيياات الرسااالو البا وعااو   اليااام و  ةطااو  تصااييوع
ة احلاارب األنةاال الروتااام،  إت انااه، ونييااه بة عتصااا  وعتفاااهل، تااع التطااو  واحلرعااو واحلضااا   بالااذعل علولااوة 

 اليو.نصعو البا ا  يعا عتييق  الثاة والتل 1869احلوع و، وبنيل اتعع الفاتي ام األوب نام 

بو ااا احلااو تاال تلا اال ملاا ، نعياات ارعييااو الوطييااو ليعف اارعل األحاارا ، نيااى اليااق  ت ااو بهااواعب 
 اني ا استةواث الفصل  ل ال ياينن والوولاو، و ال  اا لناتة الييعانياو املو سايو تلوساو سيطو الرهبانيا ، 

. وقااو اسااتطانت ارعييااو  فياال نتااام بنضاااين ا السياسااب، استصااوا   اانو مجيااو قااوانل لصااا  التيااا ا  ه متم
لف ر  اال  لااو  الوسااتو  واللااانوة. الييعانيااو،  سوااخت وملااع  رنسااا اوولااو نيعانيااو، لااين  لاا   ال لا ااو بو  ااا

شاابه داااينب  ا  ن او ارع و عااو ال ال او، بت اال لصااوا  سيسايو تاال اللاوانل، وملاايت حاو   1879 فاب اليااام 
بمنيال  1901،  و  الياام 1904ا  تاع الفاتي ااة سايو لتوةل ال ييسو، األتار الاذري اساتتبع قطاع اليتقا

 ئاو  تال بري بمنيال بة التييايل، 1904نوم شارنيو اال  هبانياو  ال تارةص  اا تال قبال اللاانوة، و  الياام  
اسااتمةوث الفصال  اال ال ياااينن والوولااو.  1905بو ناوف ااااة، بيااوف    رنسااا نياى الرهبانيااا ، و  اليااام 

ألري با ساو شااياينر،  شا رعو وه متاية بتاواه   ابة ارع و عاو ه تياأع وه تاو ع بجاو   بمنيال  1907و  الياام 
، ااروس الوساتو  الفرنساب 1945و  اليام  اوباو  احل وتو بة قوانل الييعانيو ه جيو  املساس هبا، وبةل  

 .(9) صو   داينيو نيعانيو الوولو، بري ه طاينفيت ا وحيادها   توملوف الوعل

ل تع الصراف السياسب، نعل  تسفو اللارة التاساع نتار نياى صايا و ب  اا   ر ياو تلاوم نياى  التتات
الواقاااع املاااوم والنساااام، بري ب  اااا  ه ت ااااة  ي اااا ليلااايل املسااايةيو بو الوعيياااو. و  اللااارة اليتااارعل، دةااال 

وجييات بسايوب حيااهتل، الاتل   ي اا اليااس الغرب ترحيو املوعيو الييعانيو، اتيبل نل الطرعلاو اروعاو  الايت 
 وعرملى  وعيو النساة. (10)النساة عستغا نل توعيو اهلل

اساااتلر تف اااوم الييعانياااو،   املياااواة السياساااب اعاااا   املياااواة امليااار ، نياااى بداااا ارعااار لمنسااااة تااال 
، واساار عااا  الغيااد نيااى لغتااه ونليااه، ونيااى بدااا نبااذ ل اال التيااا ل املغيلااو ناال اليااا عااا  الااوعل وا و ا و 

ل ل األساطل  و  الطبيييو والرتو  امللوسو. هب صرع النسااة نةاره نال ناا  املااو اء وتوج اه حناو الياا  
                                                 

 .املصو  نفسه (8)
 ، تصو  سا ق.تاريخ الفكر الحر (9)
 نيواة اتاب ليلوعن بو سطل، بحو اآل اء امل سسل لتهو  املسيةب   اللرة ال الأ تيتدري. (10)
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ناال نفساااه ونااال    هااذا التتااااة، هااب دةاااوب النساااة ترحياااو تا ديااو جوعاااو  ع ااوة  ي اااا النساااة تسااا وه  
عيااو حيتااايل  ي ااا لع اهلل بو األب و   -Big Boy- ااباال    االيااا . للااو  ياايف النساااة  شااوه وبصاابة ولااو  

ااااه وحيعااااب. بصاااابة عياااارع النساااااة نفسااااه اعااااواطل  اناااال وتتاااارع نيااااى الاااابتد  ال ااااب ليو اااااور وعلااااووم وعوجو
 واساطو الت يولوجياا والييال نياى صايع  اواأل  ، وعتةعال تسا وليت ا تال دوة تاوةل ل اب،  ال بصابة قااد   

اللااواتى، الااذعل ق ااروه   السااا ق، ااااملو  واملاار  واحلاارب نيااى ل اااد  بنواينااه  اناملااه وب ملااه  يفسااه، وقاااد   
 .(11)واهملط اد وال راهيو

 ج. الدالالت السياسية والفكرية
تيا الييعانياو نياى املساتوى السياساب، ناوم افااء  ال ييساو   التا وة الياتاو بو   بري جمااب  تاا، وتياا 

نات احلرعاو الوعيياو التارم األوب ليييعانياو،  اإة هاذا ه  امللا ل ناوم افااء  الوولاو   اتااب الروحاب. ولما اا
نياى دعال، وه تلاووم ب ياااء  اعياا بة الوولاو الييعانياو تي ار الاوعل،  اال عياا بداا دولاو ه طاينفياو، وه متيواات دعي ا

 طاينفو نيى طاينفو بةرى، وه ختص  يض وااينر الوولو  ر ياء طاينفو  ييي ا دوة ساينر الطواينر.

السااااا ق لي يااااوب  الوولااااو الييعانيااااو ه تاااار ض حليلااااو التترينااااب بو تيفااااب نتقااااو الااااوعل علااااوب الاااارينين 
 .(12)ثية الوولو اروعو  اتتيا ا  ل يو  اجوعو   ا احليا ، بري لة الييعانيو ليست دعي  

ملااعاة حرعااو اهنتلاااد والتجعااع، تياتيااو و  الوساااتل احلوع ااو عة اار ب اار الييعانيااو   املباااد  التاليااوب 
يل ألري دعال بو وه تاروو  ،نل انتعايناه الاوعا، ناوم التاتام الوولاو  ارري دعال حماود تع قطع اليةر ،فرد اعواطلال

نيى  ةار، ول ال جمعوناو دعيياو احلاق  اتياتل الوولو الو األدعاة  التساوري وه تفضول دعي  تتوةل   ش ونه، 
   لقاتو وترسين ت سسا  ةلعو لدا   ش ودا الوعييو.

، حيااااأ تااااا تااااتاب اساااات ياءا  شاااا ييو   دسااااتو   يااااض الااااووب الغر يااااو، اربعطانيااااا تاااا ت   و  اااال وجااااود
املسيةيو الربوتستانتيو دعل الوولو، وتا تتاب املي و  ينيسو ال ييسو الرييياو، له بة  وئ الييعانياو حاملار    

تليو نااال نلياااو   وئ اليةاااام السياساااب،  الاااوعل ه عيياااد بري دو    شااا وة الوولاااو، والتتااارعيا   ي اااا تسااا

                                                 

 )11( Father Michael Azkoul, What is Secularism, The Orthodox Christian Youth Conference 
Lectures IN Ontario, Canada, 1978, Part One, St. Nicholas Educational Society (Roslindale, 
Mass. 1978) . 

 ., Electronic EssayMeaning of Secularism Esamskriti, (12)  
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ال ييساااو، وه متيااا  ال ييساااو صاااتحيو اهناااأا  نياااى بري قاااانوة علاااره جميااان اليعاااوم وعوا اااق نيياااه جميااان 
 .(13)اليو دا 

نيااى املسااتوى الف اارري، ه اعاال الييعانيااو  ااذاهتا نليااو  الحلاااد، وه تااوب نيااى نفااب وجااود اهلل،  اال 
ثانيااو املساابلو، بري حلاال تسااتلل ناال املرجييااا  ت ساان حللاال تياار  تسااتلل ناال الغيبيااا  واه أاملااا  ال

تتياىف تاع تاهياو الف ار  الاذا ، تال  ااملتياليو اليت تيطب نفس ا حق تيةيل الييل، وتضع حلرعو الف ر حوود  
لاه تال اللياود  احيأ لنه ه علبل احلو.   ذل ، ه عيترب دنا  الييعانيو بدا نفب لتنتلاد،  ال عيتربوداا ارعار  

  اخلا جياااو، وبة الاااوعل اساااتياد   اااال الييعانيااااو  مياااوه الاااواةيب،  ياااو بة اااااة تلياااص   ااااال والاراهاااا
 .(14)ال يوقراطيا  اآل يو لع جمرد طلوس ةا جيو

ااناات نيعيااو ال لا ااو، نبااا   ناال تياا  اليعييااا  واآلليااا  الف رعااو والييعيااو، الاايت بةرجاات ا ياااال 
و، عياااتف اللواساااو تاال بري توقااار جتااااه األشاااخاا واألشاااياء، ال لا يااو تااال  ضااااين ا التليياااوري لع  ضاااء جوعااا

وعساال  ملاا  اليااوف تاال اهلتااتام الياااطفب، الااذري عاارتب   اهسااتجا و الوعييااو جتاااه تااا هااو تلااوس. بري اااووب 
الف ر لع تغييد ليعوقار امليار  والتف ال امليطلاب نياى اليتوناا  الياطفياو   تيةايل األ  اا  والتصاو ا ، 

الوعا لييا  ث ل الطا  املرجياب ليف ار. للاو تولواو تصاو   ةار ليياا  واحلياا  ةااب تال اال  يل عيو التصو  
 .(15)تا هو تلوس وتت وة تل نياصر قا يو ليأايد واهستيعاب

  عيااو   ال ااو   الييعانيااو ت اااة هلل، وه ت اااة أللوهااو تولااو التاايو   الااذند والحساااس  التاافلو. 
  ااب بلوهااو النساااة الاايت ع ااوة  ي ااا النساااة ساايو تصااله، وت ااوة الطبييااو تاال  ولما ااااة ه  ااو تاال بلوهااو،

 .(16)تس ولياته
 و. ضرورة الدين
ليةاااو تااال سااايطو ال ييساااو، مث اولااات   اللااارة التاساااع نتااار لع نلياااو   اسياساااي   ا اااوب  الييعانياااو تتااارون  
بدااا اااا ب الااوعل، ول اال تلتضاااها  ا  تيياال الييعانيااو ج ااا   وونااب  الااذا  واليااا .  حيااا ، وطرعلااو ساايوم،

امليطلب بدى لع للغااء ترجييتاه الف رعاو والليعياو، بري   تاوفم لع الحلااد بو نفاب الثااة، ول ي اا دنات لع 

                                                 
 .2004جرعو  الي ا ، صفةو قضاعا،  تلرعر ستاعتري    رنسا،  (13)
 ، تصو  سا ق.  الموسوعة الفلسفية العربية (14)
 ، تصو  سا ق.الموسوعة الفلسفية العربية (15)
 .(1993 ،1الطبيو  ،مل سسو اراتييو ليو اسا  واليترا) لو ب  ، ترمجو بساتو احلايلنيتشه والفلسفةجيل دولو ،  (16)
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لقصاينه وحصره   تساحو ه تتيوى حيت الضعل الفردري. وقو اانت م و  تي  اليلياو ، تلولاو  يو  ااخ بة 
 .(17)ب  رلوهو النساة ابوعل نل اهللالنساة لله النساة، بري اللو 

وة بة وجااااااود امللااااااوس ه عيةصاااااار   امليا ااااااو جتعاااااااني  اللاااااارة اليتاااااارعل، ااتتاااااار الباااااااح وة ال
وبة السايطو ، ليصابة ملارو   اجتعااف، جتعاانبالوت سسا  التفسل الوعا،  ال عاوةل   نسايج الت اوعل 
 و  اااو ةب جاااذو ها األنعاااق   املةااااهر الوجودعاااو تساااتيل ال  ااال تااال طلوساااه و لياتاااه،  يادعااااة اعاااا علاااوب 

عاااوعولوجيا  تاااه تاااع بليذاتياااو النساااانيو، وا ااال قاااو  الاااوعل بو ملااايفه ترايواتاااه وجتاءاتاااه األ ملااايو،   جماهب
 .(18)وجودعو بةرى، دعييو بو نيعانيو

جتااااه وجاااو دو ا اااال بة ليبتااار تصااايةو تتاااأاو   ت اااوعل ب  اااا   ا تاااو حاااوب اهلل والاااروئ وواجبااااهتل 
اخلالق وجتااه  يضا ل، وبة التا    هاذه اليلاام قاو عضاع بنعاا ل اي اا   عاو الصاو و، وحي ال نياي ل لع 

 .(19)حو تا  الفوملى واليجت

و  الوقت الذري اانت بو و ا تسيى لقاتو نةع ا السياسيو نيى بنلا  الوعل، هحال بل ساب دو 
بتلاا، حيأ وجو بة اليتقا   ل الاوعل والوثلراطياو، توافيل دو  الوعل   تت يل ااهر  الوثلراطيو   

ا اال ، وااتتاار حيوعااو دعييااو اباال    اتتعااع األتلاااب، تتيااا   تااع اللااوب  اارة انب ااا  اتتعااع   اتفااتة   اق اا
اليصرري الوثلراطب ع دري لع تراجع الاوعل، وتاع اللاوب  ارة اهناو اف الاوعا تياتم  االفتو  ايعاا انتتار تطاو  

 .(20)ا  واحلرعواألنو 

  تتعياات الوهعااا  املتةااو  َّيوعااو دعييااو  ةسااد،  اال ترا لاات  ي ااا  وئ الااوعل تااع  وئ احلرعااو.  بااوا 
الااوعل ارنااه تسااالو   الوثلراطيااو املياصاار ، با اار بااا هااو نلبااو   طرعل ااا. وجااو اتتعااع التةاتااه   بساااس 

اا ييعاه اهنضابام املييااوري. لصارا  توافيال نيااى دو  ب لاوى الفارد الااروئ الياتاو، تال ةااتب تيدعاا تتاأم عيعو
  تف ااوم الييعانيااو،  االاوعل    يااو   امل ااب الااوثلراطب نيااو ت سساب الوهعااا  املتةاو  الط اارعل، بوجااو  لب ا

 اليت اانت تصرو نيى ملرو    ياب الفرمليو الغيبيو لترسين نةام احلرعو واملساوا .

وثلراطياو و ال الييعانياو، ت واو ليبةاأ حاوب جتيياا  السايطو، تف ي  توافيل لفرمليو املت تو  ال ال
وتبااالو لي  ااالعل، بة السااايطو تلاااوم نياااى امللاااووس،  ااال وتساااتيل تياااه طلوساااه و لياااا  نعياااه،  طاااا ق تاااا ان 

                                                 
 .245لع  241فةا  صال، (1994دا  الي ا  ) لو ب  المقدمة في فلسفة الدينبدعد صيد،  (17)
 . (2001 ،امل سسو اراتييو ليو اسا  واليتر، الطبيو األوع)، ترمجو  سعو  و اة األديان في علم االجتماعجاة  وب وعييل،  (18)
 ، تصو  سا ق. األديان في علم االجتماع (19)
 ، تصو  سا ق. األديان في علم االجتماع (20)
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جااوهر ساايطو الوولااو تااع جااوهر الااوعل، وانتربلااا تاال طبييااو با يااو، نيااى الاار ل تاال انفصااا ا ناال ال ييسااو 
 جع تا ان التتا ه  يي عا لع اوة الوولو واقيو نيى تستوى عذاور  ستوى اللاه بو اآل او، وحما  ت ا  ا. وب

. ااذل ، بااو هر ار  سبيسار (21)وبدا تتغيد نياى اتتعاع املاوم، ت يعاا عيتصار الاوعل نياى الياا  الاونيوري
 اسياسااي   اتصاوة دعي اانياى احتفااا، الوولاو نيااى الاووام  تاابء تال طااا ع ال ييساو، ألة تاال طبيياو الساايطو بة 

 .(22)احليلي  

و، وجتيوااات  وملاااوئ املت تاااو  ااال الاااوعل و ااال السااايطو،  ااال جتعانيااار ولوجياااو والتتالااات البةاااوث األن 
وتبل بة حليلو السيطو حليلو دعييو، لع حو ادناء  يض ل بة املفاهيل املساتيعيو لوصار جاوهر السايطو، 

امليجل الوعا، ولع اللوب  رة نيال السياساو تاا ع لتاا ع  ليست تستعو  تل املصطيةا  السياسيو لمنا تل 
 .(23)األدعاة امللا ة

جاء  البةاوث النساانيو   الغارب، لت تتار بة املضاعوة الاوعا ه حيتجاد نال تةااهر اتتعاع، 
وه ث ل سيخه تل الواقاع السياساب،  ات ث ال تفرعايف احملتاوى الاوعا تال السايطو، ألة الوحاو   ال السايطو 

 امللوس اعا علوب جو يل  اهنوعه هب وحو  داينعو وتستعر  حل   اتتعيا  املييعيو.و 

  الييعانيااو   اتتعااع الغاارحل،  لااب اجتاهاااة عتيا ناااة نةاار  اتتعااع الغاارحل لع الااوعلب اجتاااه و  اال جتااذو 
نيااااى امل اسااااا   ت عااااو وداناااال، واجتاااااه تياااااهض وحمااااا ب.  ااااانترب اهجتاااااه األوب بة الااااوعل عااااو ر ليياااااس اليااااوة

اا  الااوعل علااوم نتقااو نيوعااو، ناارب الطلااوس واليباااد ، ل اخليبااو واألسااى واحلاال . واملصاااحلو، وحيعي اال نيااى اعو
تو اااور قانااو  وجوانيااو لناااد  األتاال وترايااو ا وعاااو،   اال التليبااا  والتةااوه . اعااا بة الااوعل عيعاال نياااى 

بهاواع اتعوناو، وعضاعل اهنضابام ارعاانب نياى  تلوعن نةام الليل واملياعل ليعجتعع املوجود، وعضعل
 .(24)حساب اهنو انو الفردعو. بري ثية الوعل التيو   اهنتعاء ليعاملب البييو ولع املستلبل التتتياهب

 يعاا انتارب اهجتااه ال اام بة الاوعل حياا ل نياى الوملااع الاراهل، وعيعال نياى تياع قاوى اهحتجاايل تاال 
. اعا بة امل سسو ال  يوتيو ت دري لع نوف تال السايطوعو جت اض جتعانبيل البة تتطو ، وتصبة قوى ليتغ

تااال الاااوهء، عتيااااقض تاااع  اةاص ااا ا الوعاناااو تياااا نون اااوع لع جتااااو  الواقاااع. بري حماولاااو تغيلعاااو وبري  يااال ع ااا
ت اااوعل هوعاااا  بةااارى ملااارو عو، قاااو تلتضاااي ا الوملاااييا  اروعاااو  الااايت جياااو  ي اااا اليااااس بنفسااا ل،  يصااابة 

 نتعاء الوعا ناتل تلسيل وتترمم.اه
                                                 

 .96لع  83 فةا صال، (1986 ،ترات المناء اللوتب، الطبيو األوعب  لو ) ثربولوجيا السياسيةاألنجو يل  اهنوعه،  (21)
 ، تصو  سا ق.األنثربولوجيا السياسية (22)
 ، تصو  سا ق.األنثربولوجيا السياسية (23)
 .(ترات د اسا  الوحو  الير يو) الدين في المجتمع العربي (24)
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ر ولوجيو انو اف التياا  الييعاام   الغارب، واساتياد الاوعل ملارو ته و واألن جتعانياتتصت البةوث ال
و واليفسااايو والروحياااو. له بة ملااا    ع ااال عياااا اساااتياد  الاااوعل لوملاااييته الساااا لو، بو اساااأجاف جتعانياااال

، بنياو تال ةتلاه تلا  او الثااة، اجوعاو   اجمتعيي ا   الاوعل شا ت  ال ييسو لسيطت ا وجماوها،  ال اختاذ  ناود
وبنيااو ت ااوعل مجانااا  اليليااو ،  اال وبنيااو هي يااو امل سسااو الوعييااو نفساا ا نتيجااو التاار ر  اااملتغلا  اروعااو ، 

 اليت ةيلت ا وملييو الييعانيو اروعو .
 

 د. العلمانية وتحوالت اإليمان 
الغرب، له بة الوعل   عيتِه و  دتاِر تال السااحا  الياتاو و  عتوقار نال    ل نيعانيو اليةل السياسيو  

التر ل   جمرعا  اللرا  السياسب و  تتا ت  الاربري الياام. له بناه هاذه املار ،   ع ال هاو الصاانع لتاروم 
ييو السياساايو اللااو  اروعااو ، و  عيااو الساايطو الي اينيااو الاايت متااية املتاارونيو بو هتااود  سااةب ا،  اال بد  الوملاا

وال لا يو اروعو ، لع ةيق اوه  جمتعيياو جذ عاو حاوب حليلاو الثااة، وحاوب تباوب اهنتعااء الاوعا، ولع 
لحااواث تيااوعت  جوهرعااو   تضااعوة اخلطاااب الااوعا، حيااأ تباال لرجاااب الااوعل، بة امليتلااوا  ه تيتعااو 

 اجا  ار يو ب بتت التجر و بدا ستتغل.طواب احليا ، ل ي ا تيو يل   لطا  لجا ا  نسبيو  واج و ح

، دضاع  اَّت ا انيعاني ا بدى ا و  الف ر الييعام لع ت وة تراث نلتم، عتياوب املسرلو الوعييو تيااوه  
ااال تااا هااو دعااا و وحااب و يااي لع  ليااا  ايياال نلتنيااو، تيفااب تاال املبااوب التصااو ا  الغيبيااو. وقااو سااانو 

املير اااو الوعيياااو، حياااأ بةاااذ  الو اساااا  تف ااال وتفسااار احلليلاااو الوعيياااو  ملااا  السااايوم، نياااى تطاااو  تياااواة 
اةاااهر  لنساااانيو وتا ديااو، با ااار تااال تف ع ااا اةااااهر   يبيااو بو تتيالياااو، وبدى ت يوااار امل سسااو الوعيياااو تاااع 

وال لا  اروعو، لع اساتفاد  اليياوم التهوتياو نفسا ا تال ت تسابا  املياا ع النساانيو،  جتعانبامليطى ال
  تياااادعل البةاااأ اليفساااب واليغاااوري والفييياااوجب واهنأ ولاااوجب و لهاااا. بري اساااتطانت الييعانياااو  اةصوص ااا

املير يو، بة تييعل الاونب الاوعا نفساه، وبة تتسارب داةال  لياا  تفسال وتروعال املياي الاوعا نفساه، لتياتج 
 حلاينق وتواقر دعييو تييعيو.

اال ا اينال ليعياا ع، والتطاو  الياونب   الاونب  الاذا  التةوه    تيي وترجييا  السيطو، والاأ 
و الياااا ، بنجااات  مجيي اااا، اخلطااااب الاااوعا نااال توااباااو املتغااالا  وب لوتاااه جام يتاااه اللوثاااو. وقاااو وصااار 

لة األشااياء ال ااربى تاال املاملااب، تياا  الاايت ااااة عااتةعن  ااا   ا نااا   تيااو  دو ا ااال هااذا التةااوب  لولااهب 
هتااا، سااواء ألدااا دةياات   اهسااتيعاب اليااوتب لع د جااو بنيااا بصاابةيا ه نيي ااا اعااا تبيااأ  ييااا احلعاسااو ما

عيبغاااب، بو ألداااا ه تساااتجيد لطعوحاتياااا احلالياااو. لة الف ااار  الااايت تتبياهاااا املسااايةيو حاااوب اليوالاااو واألةاااو  
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جتااه احملاروتل نيتربهاا لتتسااوا   ال اليادلاو، ولة  ااو املسايةيل  اشاساي   اواساي   االنسانيو تأم اليوم ت ان ا
ب تطونياااو.  ااايةل الياااوم نرعاااو  ااااو با ااار شاااجانو و يالياااو. لة اآل اااو اللوثاااو تتاااي  وهتااارم بو متاااو ، ول ااال 
هيال    و   تولو  يو، وسوع عر  عوم تيرع  يه جمتعياتيا تل جوعو سانا  تال الغييااة اخلات  حياأ 

 .(25) ترب   يه ت اليو جوعو 

 ياو عاوم تال التصاوعرا  الوعيياو، و لاو اليااس بري اهتعاام  الياا  الغارحل عتةار  عوت انتيجو لذل ،  اوب ا
 الوعل، واحنسر  املعا سو اليلاينوعو ليوعل، وتراجيت قاو   ال ييساو نياى الحاطاو  ااأل راد، وادفاض ناود 

اجااع نساابو الااونوا  ال  يوتيااو، األتاار الااذري بدى لع شاابه  ياااب ليعلااوس   اتتعيااا  الصاايانيو، ولع تر 
لع تصغل دو  الاوعل امل سساا   جتعانبص ا ليخوا  . اذل  بدى التةوب الال رو  اليت ااة اتتعع دص
ليعجتعااع  شاااتت   او،  يااوتا ااااة قباال قاارنل عتاا ل لطااا   جتعانيااتاال ساايطته ال اوال لااا ،  خساار الااوعل ا اال  

ااوالفاارد. بصاابة التييااق اتتعيااب والفااردري  التلييااو املساايةب ه نيااى الاار ل تاال اسااتعرا  ال ييسااو  اااحتتب  ات 
اا لااوى األوساام املساايةيو، جتيااى   اتعاع الفاتي ااام ال ااام،  اتوقاع  تااتري و وحاب، األتاار الااذري ولواو لحساس 

 لي ياينن  يوتا  لو  سيطت ا امليةعو. اجوع   ا ردا تتواجه تع نا  عتطيد اوع   

ا  بشااا اب تاااوعول جوعاااو  تااايي ن  ي اااا الفردعاااو بدى ملاااير تيةيعاااا  الاااوعل امل سسااااتيو، لع ا دهااا
ملاا   يفساا ، بري اصاايع دعياا  لوحااوم.  عااا ع تسااد األليااو  ا ياال ،وتتجيااى  ي ااا الذاتيااو، و اجاات   اار 

، بري بصابةت اليتقاو تاع الاوعل اومجاني ا او ردع ا او ق هذا الف ل اروعو، هاب التجر او بو احلياا  املياشاو دعيي ا
 ة توملوف   ض نيى قو  تا هو توملوف لت انيو.نتقو نعييو،  يل عيو الثا

جمتعيياااو    رعطانياااا بةااذ  تتةاااوث ناال لثااااة تااال دوة انتعاااء،  ياااوتا تليواااص  الااذل  راااو بوساااط  
اا ااهنتعاااء ال يسااب لااوع ا، ورااو   التلييااو املساايةب السوعساارري بعض اا جيياال اليليااو  تاال شاا وة  ادعيي اا ااجتاه 

جمعوناااو، وه عياااود تفسااال الاااوعل تااال  ريأل الثااااة عتطياااد انتعااااء  دعيي اااالفااارد، ه ارعاناااو، َّياااأ ه عياااود ا
 تتصا  بحو.

 امللا ال،  لااو وملااو  نتناو لناااد  اساات عا  الااوعل، ااردو  ياال نيااى اليصاارعو، الايت متةااو ال لا ااو وتيغااب 
عاااا  األ تياااو واألت ياااو تااال حياااا  اليااااس،  اساااتطاف الاااوعل بة حياااتفل  وقياااه اع ااااة لياااذارى واععاااووب لي و 

ارعانيو والفردعو. جاء است عا  الوعل   التتل املياصر، ااردو  يال نياى التفرعاو التاوعو، وهساأجاف  ا وعاو 
ا  ووسااااينل، لتةوعاااو امل اناااو و تسااااهل   صااايع هوعواااو نرقيوااارعانيااو، ألناااه بري الاااوعل، عتعتاااع  لاااو   طلسااايو 

  اليسبو لع جمعونا  بةرى.
                                                 

 ، تصو  سا ق.الدين في المجتمع العربي (25)
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نااود  الااوعل نيااى قااو  تااا  ةو، ه عييياااجتعانياا اتااه نيااى التيبئااو الله بة لحياااء الااوعل واسااتياد  قو
دوة تلياص سايطر  امل سساا  الوعيياو نياى اتتعاع واأل اراد،  ةداعو اخلطاب الوعا اللاول، وه حياوه ةعيييا

  ل عييياة لناد  ترهيل  لا يو وشخصيو ليوعل، ونعييو متوعل نعيلو، تتعع وب راد امل تيل.

عل   اتتعيا  املتييعيو، ه تيا نود  سيطته نيى األ راد واتتعع،  ل تيا لنااد  تراياد نود  الو
تتيفاااو لياااوعل، والااايت   ت ااال  سااابد حااااه  التف ااا  احلاصااايو   وملاااييو امل سساااو الوعيياااو بو   ملاااير 

 .جتعانبيه الاخلطاب  ل ،  ل نتيجو تباشر  لتطو  اليصرعو ماهتا، اليت د يت الوعل لناد  تيةيل ومل

  اهسااااتجا و لييصاااارعو، واهسااااتجا و ملفانياااال املونيااااو احلوع ااااو املذعبااااو، لع لناااااد  ترايااااد الف اااار  بدو 
بتااام التف اال اليلااوري وبتااام  وئ  االوعييااو، ولع متااوعل الااوعانا  نفساا ا، تاال ةااتب انفتاح ااا التااوعو نساابي  

 سسااو واخلطاااب الااوعيل، تاال ةااتب امللا نااو هااذا اللاارة. وث اال تيعاان   ااا  لنااادا  الأايااد الواةييااو ليع
 اال ةطاااب اتعااع الفاتي ااام األوب الااذري نلااو   اليصاار ال ااام تاال اللاارة التاسااع نتاار، و اال ةطاااب 

 فاااب اتعاااع الفاتي اااام ال اااام، عييااال بة ليتاااخص  أ1964اتعاااع الفاتي اااام ال اااام الاااذري نلاااو   الياااام 
 تلاااوم نياااى ناااوم لااااراه بري لنسااااة، ه تااال قبااال األ اااراد، وه تااال قبااال   احلرعاااو الوعيياااو، والااايت االبتااارري حل ااا

 مجياع اليااس َّ ال ااراتت ل هال بصاةاب نلال  بارعانا ، وه تل قبل بري سيطو  ترعو.  مث عتا ع وعلوب
  حااال اااااة اتعاااع األوب عيتااارب حرعاااو الضاااعل بو .  التاااا  بصاااةاب تسااا وليو شخصااايو ول اد  حااار ، وهااال
وحال بااو اتعاع اهنتخااب الياام هاو ال اذب الياام. وعاو لييلاوب واليفاوس واليلياو ، وبة الصةا و بارب هت

ملف اوم اخلاتا التليياوري، وانتارب  ااألوب نيى تلولو ه ةتا ةا يل ال ييسو، بحاوث اتعاع ال اام اةأاق ا
 .(26) ل اهلل نيعو ةتا تل داةل انتعاين ل الستتب ع ب -ااملسيعل ت ت  - بة  ل املسيةيل

 . العلمانية واإلسالمس

،  بة تتءتااو السااتم ليييعانيااو، عتوقاار نيااى طرعلااو تفساال (27)عاارى  يااض املساايعل املتةعساال ليييعانيااو
دري،  ااإة .  يااو  مسواار الااوعل اعجعونااو تلاليااو حما ةااو، بو  ساار  الييعانيااو اعبااوب لحلااااالااوعل والييعانيااو تي اا

.  وعااارى هااا هء بة اللااار ة حيتاااوري نياااى نصاااوا ت عاااو تاااونل الييعانياااو الااايت ارعاااع  يي عاااا ع اااوة تساااتةيت  

                                                 
 .(2003دا  املتر ، ) لو ب  األسس الالهوتية في بناء حوار المسيحية واإلسالمتتل  اسيل نوة،  (26)

, June 1999, Eletronic Essa.Islam and SecularismAsghar Ali Engineer,  (27)  
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تونل التيودعو، وه تتبي الحلااد، وااأم مجياع األدعااة، وتضاعل حرعاو اهنتلااد ال اتياو واحللاو  املتسااوعو، 
 .(28)بو اليغو بو الثاةرعيع املواطيل،  غض اليةر نل امليو بو اليليو  بو الير  

 امللا ل،  إة با ر الستتيل، عروة بة الييعانيو تت يو  ر يو، حيأ تيتارب مجياع ت وناهتاا الف رعاو 
بتاااا    هباااا. ليعسااايعل، و التاااا    ااال  ااال تيييااال جتعاااانبو بجيبياااو نااال الت اااوعل ال لاااا  والجتعانياااوال

يي الوعا وامليي السياسب، له بة  ياب سايطو ايسايو حماود ، الستم، و  ل بنه ه عفصل بو عفرو   ل امل
بة  ابو  ياب بري جيل سيطوري ليرتو  الوعييو، عياا  يااب طار  الصاراف الياذعل ولاوا الييعانياو، وعياا بعض ا

 وح اال اليلاال احل اال السياسااب   السااتم، عتاابه لع حااو  ييااو احل اال املااوم، للياتااه نيااى انتبااا  املصااا 
احل ال السياساب. علاوب حمعاو نعاا  ب  الوولاو   اال الساتم نياى ن ان  ةالفتوى وعرشاوا ةعيتجاة االيذ

م املصيةو نياى الايص وحي ال اليلال حال  الستم علوو ل  ا نيعانيو َّاب تل األحواب. املسيةيو، ه عستلي
ليييعانياااو، الااايت ، وعلاااوب التاااي  حمعاااو ت اااوري نااان الاااوعلب  لة املااارب ا  اليةرعاااو (29)  لطاااا  اليصاااوا 

و والسياساايو الاايت ا اار   اال الفتساافو جتعانياااسااتبطي ا الف اار األو وحل تاال جمعاال اليةرعااا  الفيساافيو وال
عوجاااو   الساااتم تاااا عاااونو للي اااا نياااى  للااارة الساااادس نتااار، هاااذه املااارب ا  هواملف ااارعل األو و يااال تياااذ ا

 .(30)الطت  
 نقد وتحليل

بنااد  ال ييسااو جتعيااع بوصاااله،  ياو ساالوم الترباطو عااو الروتانيااو، واحت اار  الييعانياو راار  حتعيااو لغاارب، 
صااايانو قيعاااه و  اه ليةياااا . وقاااو وصااال تياااي السااايطو نياااو ال ييساااو لع م وتاااه، نياااوتا بنييااات بة سااايطو 
السايفل املعيوحاو تاال املساية لبطاارس  بس ال ييساو األوب، تيااا سايطو السااعاء واأل  . وصايت توعيااو اهلل 

تاال ا و هااا األ ملااب،  ط اار  الوجااود تاال ااال تةاااهر التجااوعر وا رطلااو، ونلاات اليلااوب تاال بلااواث لع اا
الضااته  امليا سااو، واسااتطانت بة تسااتتبع اللااوى التتييااو لساايطت ا، وبة ختضااع بساارا  الطبييااو لتفساالها، 

 وبة تيةق ت ونا  امليي حللاينل ا وتروعتهتا.

                                                 
َهاجً ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم شِ }ا  الوالو نيى مل ، قوله تياعب تل اآلع (28) أ بري لة ل ل بتو طرعل ا وتتفرد   بسيوب نيت ا، األتر الذري عوب {اْرَعًة َوِمن ْ

ت انيو دتج الياس    لا و بو انتعاء لواقع التا دب لاليت متيع َّ ل ا {َوَلْو َشاء اهلُل َلَجَعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدةً }نيى التيودعو ال لا يو والسياسيو، وقوله تياعب 
 عل.دعا توحو

 
 .15 فةوصال، (1986دا  الترو ،  باللاهر ) العلمانية ونهضتنا الحديثةحمعو نعا  ،  (29)
 .162 فةوصال، (1983امل سسو اراتييو ليو اسا  واألَّاث، ) العلمانية حمعو ت وري نن الوعل، (30)
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،  ياااربو  اااالفل والتاااير واليةااات، ليطياااق لروحاااه -رحياااو الي ضاااو  ت- اوةاص ااا ا اااوب متااارد النسااااة ماتي ااا
نياة التيبل، مث واابه مترد لثاام، ليساتييو تف اوم اهلل ط اره   نفساه،  ياوتا  ار   جالاه   دال املااب و لال 
الساايطو،  اارنيل لااو ر، بة اهلل حاملاار   نلوليااا ومواتيااا، ولااين َّاجااو لع  جاااب ليصاال لليااه بو ليصاال للييااا، 

واحو تيا قاد  نيى قراء  الريل ونيى تفسله. هت  لو ر التاا و التهاو ،  ارة حاووب سايطو ال ييساو    ل
،  ضال امليا  ال ييساو لبتطاه، الع سيطو  تييو، وبت ل لمثاة بة عيتةق  اهنتعاء اللوتب  يوتا ااة اوني  

 وا  احلرم هتت نروش بو و ا اي ا.نيي ا،  يوتا اانت هتوع اوقيوع   اونصود تي   رعطانيا نفسه  ينيس  

   ياوه امليار   ا وب  ةساا   ال ييساو تال داةال اليفاوس، له بة تاا اااة ةاا يل اليفاوس  لاب ترهتي ا
والسياسب لي ييساو.  لواناو اليياوم وقاوانل الطبيياو ونةاام ال اوة وتف اوم الوجاود، اانات تساتيو لع تيااليل 

والفيسافيو نياى تيااليل اآل ااء امل سسال وتارتت  اللوعسال. واااة  املو سيل الذعل  يوا ال الصروئ الييعياو
لتوتاااا األااااوعا، الاااوو  األهااال   توليااار اليلااال تاااع تيااااليل ال ييساااو، حياااأ ساااخور اااال لت اناااا  ب ساااطو 

 يساافيو صاايبو وتتعاساا و تياارو  اخلصاال ليوقااوف    اامليطليااو والفيساافيو ل بااا  تيااا ل الياااملل،  بااي صااروح  
 ا ذعاة. التياقض بو

، ل ااااال صاااااروئ الييااااال اوصاااااانل   اصااااارحي   اث ااتتااااااع او رني اااااوس، مث تبياااااه  ااااااليييو، اةأاق ااااابحاااااوإ 
لع تيطلاو التا ،  اداا   تي اا سايطو املياي وترجيياو التفسال الايت   ا، نلل اال تاا اااة عليي ا(31)اللروسطب

ياي  وعياو ونةاام تفسال اانت ال ييسو تلاوم ملاعانا   صاوق ا وصاتح ا. نياوها  اوب الترساين ملرجيياو ت
 ةااار،   ااااة األ  اااانوة اروعاااو لفرانساااين  اااااوة،  اااواعا  الحالاااو املير ياااو ةاااا يل ال ييساااو وةاااا يل الااايص 

ل   ععي تاع جاوة لاوم ودعفياو هياوم الياذالوعا،  ل وةا يل الغيد وامليتا يتعق، وقاو تتاا ع هاذا الاأاث التجار 
اااال تاااا قبيياااا  اليلااال، وساااي  هياااوم نااال الطبيياااو نتقاااو   ع تفياااا  الحالاااو لع احلااان،  ااال نعااات نياااى ل الاااو

 الطبييو اي ا.لضرو  ، لييفب  ذل  تيتا يتعليا ا

نيااى اخلاا  اآلةاار جااااء دع ااا  ، ليييااو ليااذا  حضاااو ها، وترجييت ااا   امليااي و  الوجااود. وتاااته 
قو تااه نيااى التفساال بساابييو ا   الترايااو نيااى قا ييااو ااال شاابء ليتفساال، ليسااتييو اليلاال وتاال مث النساااة، 

ونيى التة ل   ال تا حوله. مث تته ه اتس  رعاملاياته احلتعياو ونياوتل  ي اني اه اراربري، لي ااوا لت انياو 
ااال النسااااة تااال التيبوااا    ساااتلبيه نياااى بسااان نيعياااو و عاملااايو التيبااال نااال الياااا   لاااوانل حتعياااو وصاااا تو مت و

 اخلااا  احلساااب والتجااارعي، و ااال اخلااا  اليلياااب،  رسااان ت ااااو . مث جااااء لثانوعااال ااااان ، ايلطاااو تلااااطع  ااال
تاقبييااا  نلييااو ملاارو عو ل اال تير ااو ب يااو، وبقاار  امللا اال  اارة املير ااو تلاار نيااى ختااوم الةاااهر واحلسااب، وه 

                                                 
 .(تبو تو و ت )اللاهر ب ، ترمجو لتام نبو الفتائ لتام، العلم ضد اإليمانوالأ ستاعن،  (31)



 15 

ناال ل بااا  الغيااد بو  اث ي ااا تير ااو التاابء   ماتااه، ألة اليلاال اليةاارري تياابء  تياقضااا  ماتيااو جتييااه ناااجت  
 تيي اخليود.

م و    اار األنااوا    اللاارة ال اااتل نتاار، لم ةيااق ملاا   ،التصااا   اال التجاارعي واملاقباال نليااب ااااة
  النساة تل ال لحالو ةا جه، وتسل  ال سيطو تييو  وقه، وجتيياه سايو نفساه وسايو نتنو لنسانوعو، ارو 

ل الواقااااع السياسااااب اليااااا  ايااااه.  تةولاااات ال احااااو املير يااااو لع ل احااااو سياساااايو وبةتقيااااو،  اااارة بنيااااو تتاااا ي
واألةتقب، واستطاف النساة الغرحل، املتع ل  الفرد بو  جعونو ب راد جمتعيل  اةتيا هل، بة ع سان ملاوى 

 سياسب علوم نيى انتبا  النساة قيعو الليل وتصو  األتر والسيطو.

يرااو تال اتااب   سيا  التةوه ، اوب التعرد نياى ال ييساو، لع متارد نياى اهلل نفساه، وانتليات امل
لع الفضاااء الوجااودري بو األنطولااوجب، واسااتةاب اليضاااب ملااو للتاتااا  الغيااد لع ج ااود تيفااب  جتعااانبال

امليتااا يتعق واملااااو اء، وتلصاااب ااال  وع اااو بو ملااارو   تاال نةاااام ال اااوة والوجااود. وصااال تتااا و التةاااوه  لع 
للااه ةااا يل النساااة، ولااين اهلل سااوى  م وتااه تااع  يو  اااخ حاال بنياال   اتا ااه جااوهر املساايةيوب  لااين هيااام

نلااال ول اد  وحمباااو النسااااة. وقاااو حااار   تااال احملاااوودعا  الفردعاااو و  يااات لع ترتباااو املطياااق وبملااايفت نياااى 
 .(32)اليا  اخلا جب. لة النساة هو لله النساة 

هاااب  انااات الييعانياااو   واقي اااا السياساااب، و  شااا ي ا الوساااتو ري، و  دهلت اااا الف رعاااو واملير ياااو،ا
احلصااييو الي اينيااو ل اال هااذه التةااوه ، وال عاار  اليييااا ليعييطفااا  املتيااود  اروانااد الاايت حصاايت   تااا ع  
بو و اااا، والااايت ه نااارى بداااا  اااوب  تياااذ نصااار الي ضاااو بو نصااار الصاااتئ الاااوعا،  ااال  اااوب  تياااذ سااالوم 

ل اللاااوب  ااارة تتااا ت  لاااذل ، ث اااناااا  بو وحل تسااايةب نياااى بنلاملااا ا. الروتانياااو وترساااين  الترباطو عاااو
اللااروة الوسااطى السياساايو والف رعااو والوعييااو، داةيااو وحاملاار    صاايد اليليااو  الييعانيااو.  ااارواب عسااتعو 
حليلته تل الس اب، واحلوث ه عف ل  رصو حلةو وقوناه بو حصاوله  لا ،  ال عياتل  داةال تتا و تاا دب 

 يو.حيعل   جو ه  واعاته ارييييو وعستوند اوهته الت وعي

حااال بنييااات ال ييساااو بداااا سااايطو السااايطا ، وبداااا ترجاااع املياااي الوحياااو، حروتااات اليةااار املساااتلل، 
  ت ااال تييااال حيي اااا بداااا نروملااات ايعاااو اهلل خلطااار الت اااذعد، تيياااو لع سااايطت ا. واساااتتبيت السااايطا  الت 

يلاال، و  تيياال ووملاايت ساايطو اهلل نيااى حماا و التةااوري.  وملاايت ال ييسااو اهللإ ةااا يل النساااة والطبييااو وال
بدااا  ااذل  تلاايل  ر ااو  اال اهلل و اال النساااة، وبدااا سااتو ع األةاال لع بة ثااا الفاارا  الااذري ساايةو ه هااذا 

 التخا يل،  ليييل بة النساة قو ارب وتغل وبصبة هو اهلل.
                                                 

 )32( Ludwig Feuerback, The essence of Christianity, p. 33..  
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 ، ه عستطيع بحو الن اا  بة الييعانياو رار  تاا ع   ارحل طوعال، وبة مجياع ت وناهتاا هاب  ر ياو  اتتياا
تتيفو، هاب   اناو اصاطيانيو ه اعال تلوتاا  احلياا   ابا عيا بة نلي ا و  ن ا   ت اة  ةر حيعل شروط  

 واهستعرا .

هااذا اللااوب هااو بهاال لصااا و ث اال بة تسااجل   ترتااى املتةعساال ليييعانيااو   اليااا  السااتتب. له 
 ساااتعولوجيو، وما  دهلاااو و  ما  طبيياااو لياااو، الااايت بصااابةت نلياااملسااارلو الييعان اوتساااطية   ابة  ياااه تبسااايط  

اة نال الةاروع و اونياو ناتاو. سياسيو ب بتات جاوا هتا و ياليت اا، واختاذ  تاع الاتتل مسا  امليتار والتاا ع  عياربو
 ة، وه عيغيااااولجرايني اا انعيي اا ااملوملااونيو والواقييااو ليييعانيااو، وه عياارباة ناال طبييت ااا امليطليااو الاايت تتخااذ  يااو  

.  خصوصااايو املاااو د ه ختاااصو الاااوا د اعاااا علاااوب  ل اااااء اولنسااااني   اسااايو الااايت تتخاااذ تاااوى ناملي ااادهلت اااا السيا
 الستم.

و، ب بتات راح ااا   تيةاايل لجتعانيااانتصار  الييعانيااو   الغارب، له بدااا اولاات لع وصافو تير يااو و 
يواين اااا ملااااو الااااوعل الاااوعا والسياسااااب، و    ااا  الااااتتا  ااااأل  .  اااال اساااتطانت الييعانيااااو بة ختفااار تاااال  

لااات تااال نةاااام علصاااب الاااوعل، لع نةاااام تتةااار  تااال سااايطو الرتاااو  الوعيياااو ووصااااعت ا نياااى والثااااة،  ااارة اوو 
و نياى ش وة احليا ، ولع نةاام علاوم نياى التيودعاو الوعيياو واحاأام امليتلاوا  اخلاصاو. بري اساتلر  الييعانيا

جبيال اهنتباا ا   ايوولاو الوعيياو الاذري عارتب  تف وتي اب    اض ليطاا ع ال يياام لتا حيودها نادب ملاهر  ردا
الوعييااو داينيااو  يعااا دااص األتااو  الروحيااو والتتييااو نيااى السااواء، ونيااى لنطاااء األولوعااو لتنتبااا ا  اليلييااو    
ال تا له نتقو  الت وة الونيوعو، بري انتبا  بة املير و املطيو او لغار  تيةايل شا ونيا الونيوعاو، ه ث ال بة 

 .(33)نل الوعل  اتيطلي   و بساس ا األةل   الوعل،  ل جتوه   جمعونو قيل وتياعل تستليو استلته  جت

انصاابت نلاشاااا  الساااتتيل حاااوب الييعانيااو نياااى ب راملااا ا وتلاصاااوها، ولااين نياااى األسااان الااايت 
تاا لاوحل بداا ااناات  بري   تيةال طبييت اا املير ياو والوجودعاو،  لااو . (34)تلاوم بو عيبغاب  اا بة تلاوم نيي ااا

وهااذا عسااتونب باال هاال  اال  اار يل، بة عييااووا ل ييسااو بو  صاال الااوعل ناال الوولااو. ليااتخيص تاال ساايطو ا
اال وتفةوااص الييعانيااو، ةااا يل تيااواة السااجاب  اال السااتم و اال الغاارب، الااذري عصاايو  ر   دايناار  ل بااا  تف و

د الفيل اللاصر  والساامجو   تياراو بري قضايو الذا  بو داينر  التيوعض نل ارراحاهتا التا ديو، وةا يل  دو 
 ترابو بو تسرلو تير يو.

                                                 
 .75لع  37 فةا صال، (1998دا  الساقب، الطبيو ال انيو  ب لو ) األسس الفلسفية للعلمانيةنادب ملاهر،  (33)
 .املصو  نفسه (34)
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و الاااوعل، وقاااو تبااال ليف ااار الغااارحل و  ااال بة بوع تراحااال الييعانياااو قاااو اتساااعت  ااااملواقر احلااااد  ملااا
 وملااييو لجراينيااو وحيااوه   تتساال  ا ااووء واليلتنيااو، وتطاارئ ، له بة تيباالا  الييعانيااو املياصاار اةطرهااا هحل اا

و وتليياو   نتقاو الاوعا  السايطوري. بري   عياو تاال الضارو ري تليايص تف اوم الييعانياو  رداا حارب ملااو  ييا
الوعل،  ل ه  و تل تفةص الوملييو اللانونيو والوستو عو اليت تطرح ا   تيةيل اليتقو  ل الوعل والسايطو 

 وة الياتاو وملاا   نعياب لتاب و   اتتعع. للو انتليت الييعانيو تل ةصل ونليض ليوعل، لع تيةل ليت
 و بو الوعييو.جتعانياللوى السياسيو وامل سسا  ال

لااذل ، ه متيااع بو و يااو الييعانيااو، بة عسااتخيص تاال جتر ت ااا تيطااق وملاايب وحيااوب لجراينيااو لشاا اليو 
لف رعاو السيطو   ناملياا الساتتب، ومليضايو اليتقاو  ال الاوعا والنساام، تال دوة بة اعال تي اا ناووهتا ا

ال اتياااو، بو تاااروويل لصااايغو سياسااايو تطاااا ق صااايغت ا   الغااارب.  الييعانياااو   نعاااق نتيجت اااا السياسااايو، هاااب 
تو عااع بدوا  ونةااام حراااو حيااوهة دوة اشااتبام اللااوى ودوة تفجاار تياقضاااهتا، وهااذا هااو ناال تااا حيتااايل لليااه 

عر ااع تاال حساساايو الواقااع السياسااب نامليااا الياارحل، حيااأ تتااواةل  يااه األدوا ، وتتتااا   الصااتحيا ، بااا 
ألري ب تاااو بو تيااااقض. لاااذل  ث ااال لنااااد  طااارئ لشااا اليو الييعانياااو   ناملياااا نياااى التااا ل التاااا ب تاااا هاااب 
تباد  الونب املتةر  وقوانو تو عع ونةام نتقا  اروعوعل  ل اللوى، خلياق  ضااء سياساب وتيار  ترتلاب 

الوصاااعو الياتااو،  تع ياال الااوعا َّيااأ عيتااتف تي ااا حااققااوى ال  يااه الساايطو لع تسااتوى الوولااو، وتتعوملااع  يااه
حمو عتاااه ونلطاااو ا ت اااا ه األوع    التااارة الياااام، وحيلاااق  ياااه اتتعاااع و  نفااان الوقااات ه ت اااوة تلصااايو نااال

ونياى ا ت اا  جمااه   تت ت  اللوى والسيطو، وتستييو  يه احلرعو ااتل قو هتا نيى ةيق  هانا  امليي،
 ا ر اتتتء ؟حيا  ةصبو وب

ه ع فب بة عييل املسيعوة،  رة الستم ه عفصل  ل التتا و ل الوعا، ألة ناوم الفصال  يي عاا 
حليلو قاينعو   ال اتتعيا ، حل   الغرب نفسه.  جوهر الييعانيو ه عونو لع  صال املياي الاوعا نال 

لااتتا وقااوى الااوعا، ولع ةيااق تااوى جوعااو امليااي الااتتا،  اال عااونو لع وملااع قوانااو لييتقااا   اال قااوى ا
تتواوب ومتا س تل ةتله السيطو السياسيو، سواء باانت قو  تونيو بم قو  دعيياو.  الييعانياو ه متياع تال بة 

ا ليوولاو، له بة  يناساته ه ت اوة  سابد بسالفيته،  ال  سابد بة حماودا  السايطو  اعصبة بسلر دعاا  ينيس 
 الصو، تتساوى  ي ا اللوى وتيتفب ادناءا  اهصطفاء  يي ا.الي اينيو هب حمودا  لنسانيو ة

و  ااااال اهةاااااتتع  ااااال الت اااااوعل ال يساااااب ليع سساااااو الوعيياااااو   املسااااايةيو، و ااااال شااااا ل احلضاااااو  
لرجاااب الااوعل   السااتم،  ياال تفيااو حماولااو السااتتيل   التي اار لوجااود ساايطو دعييااو، بو نفااب  جتعااانبال

.  ساااايطو الرتاااات الااااوعا حاملاااار   اسااااتعرا  و لااااو    التااااا ع  و  احلاملاااار وجااااود ت سسااااو دعييااااو   السااااتم
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الستتب، له بة طبييو هذه السيطو ووايفت ا ختتيار نال سايطو ال ييساو. بري   ال  يااب التا ل املايةل 
والأاتاي املوجااود   ال ييسااو، له بة ااال تااذهد   السااتم ااااة عتخااذ ليفسااه شاا ل وجااود ونةااام نيعااب، 

 الااذري حيااود الساايطو   ااال جمتعااع، هااو نةااام و. عااو  انيااو نيااى اليفااوس ونيااى جماارى احليااا  الياتااوساايطو  تت 
تو عع اللوى وشب و اليتقا  اليت متية ليسيطو جسوها واود طار  تغاذعت ا.  ااهةتتع   هيئاو التع يال 

ا تغااااعر شااا ل الاااوعا  ااال الساااتم واملسااايةيو، ه عياااا  يااااب سااايطو ت سساااو دعيياااو   الساااتم،  ااال عيااا
ليوملاييو اليتينلياو الايت هتاد اللاوى املتيوناو حيات وجاود، وشا ل  احضو  املع ييا  الوعييو   ال جمتعع تبي  

 حضو ، ووايفو بداء ةاصو وتتعيت  نل  لها.

هحاااال السااااتتيوة الفااااا   التاااا يب  اااال ساااايطو ال ييسااااو و اااال قااااوى التيباااال والتفساااال الااااوعا   
حةوا التعا ل الوايفب والتتاال اخلطاحل  ل الوعانتل املسيةيو والستم، باا عياا الستم، ول ي ل   عت

قا ييو الستم لتت ل سيطو دعييو  يه شبي و  السايطو الايت بنتجت اا املسايةيو.  التغااعر   شا ل السايطا  
ولع التغاااعر   شااروم و ل اال تي عااا، جتعانيااالوعييااو، عرجااع   با ااره لع اهةااتتع   البيئااو السياساايو وال

البواعااو، با اار تاال  جونااه لع اهةااتتع   جااوهر اخلااتا بو تضااعوة اخلطاااب الااوعا نيااو ااال تي عااا. 
وهذا عيا بة اتتعع املسيل قا ل بة تتولاو   داةياه صارانا   ال قاوى التع يال الاوعا، وهاب قاوى حليلياو 

و جوعاو ، بو تاال لجتعانياا ياو تال تضاااتيا  وث ال تيعان ملاخاتو ساايطت ا  سا ولو، و ال قااوى جمتعيياو ن
اوه   لا يو بو اقتصادعو طا ينوأ لذل  ه ع فاب تراياو اهةاتتع التا يب  ال الواقاع الساتتب والواقاع 
الغاارحل، ليترايااو نيااى اهةااتتع ارااوهرري   طبييااو اللااوى الوعييااو واتتعييااو والسياساايو، وليجااتم  اسااتةالو 

التع ياال الااوعا و اال قااوى جمتعييااو بةاارى، وليفااب احلاجااو لع ا ت ااا  نةااام حصااوب صااراف وتفجاار  اال قااوى 
 تو عع جوعو حيااب وايفو الييعانيو التا ديو تل دوة بة عطا ق تضعودا.

 ب  الييعانيااو اليااو    الغاارب، حاال تصااا ف املياا  تااع ال ييسااو  انتصاار املياا ، بري حاال ب اد اتاااب 
 ااووة تيطلااه ونةاتااه اخلاااا  ااه،   عاايجة له حاال تضاااتل اتتعااع تااع السياسااب بة عرةااذ حيااته املسااتلل وع

 وجمتعع توم. لجتعانبالسيطو،  يتلت السيطو نل نيياين ا واولت لع ل اد  ناتو ولع نلو 

ااا-بتااا   الساااتم   لااو االفااات السااايطو املع ياااو  اخلييفاااو تاااع املاااذهد  -اتتعاااع املسااايل اوبقصاااو داينع 
تصطفا  تل اهلل  ال تصابة سايطو اهلل،  وعصابة املاذهد نلياو  اهلل اخلالصاو الايت ه الرمسب، لتصبة السيطو 

 نل اتتعع ايه. انل الوعل  ل ةا ج   اةتا ةا ج ا، و  ع تِر هذا التضاتل جبيل اخلا يل نيه ةا ج  

بدى هاااذا التةاااالر لع هتعاااي  اتتعاااع، ألناااه  سوااا    داةياااه حااانو اللصاااو  والحسااااس  الاااذند 
ااا واخلطااار، نااال بة جياااو ليفساااه حليلاااو بو تياااي ةاااا يل سااايطو اخلت اااو، الااايت اولااات  ااألتااار الاااذري بناقاااه داينع 
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، لع هتعاااي  اتااااب اوبدى هاااذا التةاااالر بعض ااا. (35)طانت اااا لع نلطاااو ا ت اااا  بساسااايو   اخلاااتا الاااوعا
عسااتيل السياسااب   السااتم، ألنااه حجااد لت انيااو تتاا ل  ضاااء سياسااب تسااتلل،  ةاال الف اار السياسااب 

تااال قااااتوس الفلاااه الاااوعا ولريااال نيااال ال اااتم، اااال تفرداتاااه وحلاينلاااه، و ليااات احلليلاااو النساااانيو والتا دياااو 
 بجيبيو نل تف وته وتيياه.

اعاااا بدى احليااار امللاااوس  ااال الفلياااه و ااال السااايطاة، لع هتعاااي  اااال امل سساااا  الوعيياااو، حياااأ 
ل امل سساو الوعيياو  صال احلااال و اتايل األتال،  يال ا هتيت قو  حضاو  امللاوس لصاو و التاا ع ، وا تاب  تصا

 ال  ياو تراتبياو قااد   نياى اهساتعرا ، يا م تساتلت   ات سسااتي   اتستطع امل سساو الوعيياو بة تصايع ليفسا ا ايان ا
اتتتجت حليلو اهنتعاء الاوعا َّليلاو السايطو احلااعاو، و لاو اليلال اهجت اادري  رصاو ت اوعل حيات ةااا 

 غ  السيطو ولاراها  احلاال.وتتةر  تل مل

تاال هيااا تاارب  احلاجااو لع جتاااو  التيعيعااا  املرجتيااو الاايت تااا تااتاب تصااوئ نيااى تيا رنااا و ضاااينياتيا،  اارة 
السااااتم دعاااال ودولااااو بو بة الااااوعل هااااو الوولااااو نفساااا ا بو بة الوولااااو تاااال الااااوعل، لع  لهااااا تاااال التاااايا ا  

، له بنيااا ا ر ي اا ف تاال حموداتااه.   ير ااا ااناات الييعانيااو شاا ت  السااجاليو، الاايت تفاار  امليااي تاال دهلتااه واملوملااو 
 ،  عييااو لا ياااد ال ت ااو املغيبااو الترايااو َّاجااو لع نيعانيااو بةاارى ما  نةااام تو عااع و  اا  تتياار  اال اللااوى

 الوعل واتتعع والوولو، نعل ا واتتتءها وحراا ا التا دب.

 الفاارد تاال ناادء التااا ع  و لاال اهنتعاااء،  اال تتطيااد بعض اا  تيااو دضااو جمتعياتيااا تلتصاار نيااى ارعاار ا
 اال حصاال  لاارا  بو ، ارعاار الاايص نفسااه تاال ساايطو املواقااع وناادء المجاااف، الااذري   حيصاال  اجتعاااف اآل اء

تيعيل ناٍب، بري ارعر اليص تال تسايوعا  التفسال والتروعال الايت بصابةت تتلوتاو نياى الايص، لتةوولاه تال 
ليعياااي لع ناااصو   عباااقإ تياااه له  مساااه بو  -  سااار ال ااااع- وتااال ناااص ت اااو ةناااص تتباااوف لع ناااص تاااا ع، 

 طلوسيو تتوته.

وهيااا ن اااو، نااوم جااووى تلا  ااو املتةعساال ليييعانيااو   تولياار السااتم تااع الييعانيااو، بو   تبيئااو 
 ا.الييعانيو اعا هب    يئو لستتيو، بو   البةأ نل لشا ا  ترو  شرنيو تل اللر ة ال رل  

 اال املطيااوب هااو البةااأ ناال تتااروف تااا دب، مري ل بااا  اللبااوب املتبااادب  يي عااا،  بري لااين املطيااوب
ب ياد تتيود  وتتواةيو، تييو  سل املت و اليتينلب  ل قوى السيطو واتتعاع والاوعل.   ت ال الييعانياو   

حصااييو جااوب تااا دب اسااتلر نيااى هيئااو  اال قااوى تتتاتيااو،  اال ااناات  اتوليفي اا بو  ياات   اقانوني اا االغاارب اجت اااد  

                                                 
 نليو  بهل السيو وارعانو. اوبقصو هيا اوعو   (35)
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ووملااييو تيييااو، بنتجاات بشاا اب حيااا  جوعااو . اااذل ،  ااإة ةيااق قوانااو تو عااع جوعااو  بو ا ت ااا  نتقااا  
تتيفاااو   الياااا  الساااتتب، ه تتةلاااق  فيااال تصااااحلب بو تساااووري  ااال اللاااوى املياصااار ،  ااال تتةلاااق  طااارئ 

 وعو . هانا  تا ديو اربى قاد   نيى ةيق بش اب حيا  ج

  بداء ال ييسو، الايت ةضايت رعياو ااوه  د ي اا لع  اابل    استطانت الييعانيو بة اوث تيوعت  
ب اااة اخلاتا وتال بسان وااينف اا.  نل تساحو سيطو واسيو، اانات تيتربهاا   الساا ق تال االتخيب طون  

نال الايص الاوعا تباشار  ، بم لة  لتسا بب هل عيتج املوقر الوعا   جما  السيطو واحل الاوهذا عو ييا لع 
و واملير يااو هااب الاايت ت وونااه؟ بري هاال اليةرعااو الوعييااو   تساااينل احل اال واألتاار جتعانيااامليطيااا  السياساايو وال

هااب ما  طبييااو تير يااو ةالصااو، ا ع ااا نعييااو اهجت اااد الااوعا حااوب الاايص، بم لدااا تسااتيل تاال الفضاااء 
 تا، تلوههتا و  اها؟ ابو نصر   اجمتعي   ىاملير  واليتينلب الذري عسع

امللا نااو  اال تلاار ا  اتعااع الفاتي ااام األوب و اال تلاار ا  اتعااع الفاتي ااام ال ااام، تااوبو نيااى تااوى 
تبييو الف ر  السياسيو الوعييو ليعتغلا  السياسيو واملير يو.  ل ث ل تيعون تي  التبييو   اتاب الساتتب 

  التصااييو والتااوتر والت وينااو والاار ض جتاااه بري   اار  بو تف ااوم سياسااب، تاارتب  ، حيااأ رااو بة تسااتوعاابعض اا
تباشاار   احملااودا  ال لا يااو واتتعييااو. ولااو  اجييااا التةااوه  الساارعيو     عااو السااتتيل حااوب الوثلراطيااو، 

ه  الايص نيى تستوى اليةرعو ولين نيى تستوى املوقار، لتبال لياا بة اهنتباا ا  امليطلياو ليعف اوم وده
 اونا يااو لااه حيي اا االااوعا،   ع ونااا احملااود احلصاارري للبااوب الف اار  بو   ضاا ا، وهنتبا هااا توا لااو لمسااتم حيي اا

 ةاااار،   اااال ااااااة عااااوةل   قبو ااااا و لااااو ، التاااار لا  اليفساااايو الاااايت ختيل ااااا املياةااااا  السياساااايو، والضااااغوم 
 اااالف ر  ه تساااتعو قوهتاااا تااال تيطل اااا الاااواةيب،  ااال و، والراااا ا  الييعياااو واملير ياااو والفيسااافيو. جتعانياااال

الااذري ثية اا حيات وجااود، عبتوار لتاا  اهسااتعرا   جتعاانبتساتعوه تال اللااوى الايت تسايوها، وتاال الفضااء ال
 بو  املو .

، لع التساا ب حاوب طبيياو الف ار  الوعيياو   جمااب السايطو بو األتار. هال اتو ييا جتر او الييعانياو بعض ا
و بو بتار تاا  رناه دعاا بو ل اب، وهيئت ا تل املضعوة الوعا نفسه، َّياأ ث ال وصار سايط تستعو تيطل ا

حياااأ لاااب ألري   ااار  قاااو  بو تف اااوم سااايطو؟ بم لة هااااجن الوجاااود واهساااتعرا  واهنتتاااا ، هاااو امليباااع احللي
 سااااحو اتاااو امل سساااو الوعيياااو ااتااال بسااايةت ا التيبوعاااو والتةتااايوعو   سااااحو الصاااراف نياااى البلااااء، بو  

التيا ن  ل اللوى، َّيأ عصبة اليص الوعا ةا يل نعييو لنتايل امليي السياسب، وتيةصار وايفتاه   تاية 
املتاارونيو الوعييااو ليف اار   يااو تتاا ي ا وت ودااا، بري عيتفااب دو  الاايص   صاايع حليلااو امليااي السياسااب،  اال 

و بو الف ااار  السياسااايو امليتعاااو ، لتلاااوم عااار    سااايا  توايااار قوتاااه الرتتعاااو وحتاااو هيباااو اللواساااو   اليةرعااا
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ليياس نيى بدا   ر  اهلل. وهذا عيا بة الوعل،   ل اونه تيةوتو ةتا وتياواة قواساو، له بناه   تياواة 
جاذو ها األنعاق     يادعاة اعاا علاوب  و  او ةب  و وب مليو.لجتعانيالبلاء بو التيا ن نيى البلاء، هو قو  

وجتاءاتااه األ ملاايو   جماهبتااه تااع يااو النسااانيو، وا اال قااو  الااوعل بو ملاايفه ترايواتااه املةاااهر الوجودعااو ليذات
 .(36) عوعولوجيا  وجودعو بةرى دعييو بو نيعانيوب

، ليساات الييعانيااو داعااو احلااوث الغاارحل، وليساات التاا ل الي اااينب لصااو   اليةااام السياسااب  يااه، اوبةال  
ييعانياو الأمجاو السياسايو واليعيياو لفيسافو األناوا  الايت قاتات نياى بو الطا  األةل لمنتايل املير . اانت ال

لنساانوعو تطيلاو، ونياى  لااو تفرطاو  اليلال اللاااد  نياى التساام  احللااينق، بو نيااى ااتتاا  ا ووملاع قااانوة 
 لياااق جوعاااو و سيسااايو داعاااا  جوعاااو ، نسااافت األسااان  اصاااا م  اااا. له بةو اللااارة اليتااارعل جااااء تصاااةو   

 واقييو اليت تستيو للي ا الييعانيو.امليطليو وال

 ااال وانتل املي اااني ب و يسااابيو بعيتااتاعل لييساار اااال تياااده  نيااوتل، وعباااود جاااء اللاارة اليتااارعل، 
طعرنييااو النساااة  اارة الطبييااو بصاابةت ااات ساايطر  نليااه وعااوه، وجاااء ال اااوس والتتااةب بري املضااطرب 

وجااء  وااو لايييل تاو  النسااة، حال ااتتار تاع  ،(37)والتتتوقع والفجاينب، لييسر الو حتعيو ه تس
لمنساااة، ااااة املعااوب الف اارري األوب لتااعوليا  اللاارة  اارعرع اا اال  االعل، بة   اار األنااوا ، الااذري انتاارب   اار  

عو ر وتل  يوه جام د عوا لييييا داعاو اللاوب الفيسافب الاذري ايتاه البتارعو آلهع امث جاء ه ،(38)اليترعل
 ااتتفوا تتنباته وب تاته وحالو املو  ال اتيو   داةيه.السيل،  يو بة 

  اللرة الواحو واليترعل،  لو  الييعانيو ب ملايت ا الفيسافيو الايت شايو  نيي اا حجج اا امليطلياو، 
وةسر  شروط ا املوملونيو اليت اساتعو  تي اا جام يت اا، و  تياو تيا  الف ار  الذاياو الايت اعاب النسااة 

اروعو . سيبت الييعانيو السةر نل هذا اليا  و  تياو قااد   نياى اساتياد  التاوا ة للياه.  تل قوى الربمساليو
 .ا، للو بصبةت تا د  ا  تيو الييعانيو حاملر  
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