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لتقافتلممباشربوءمفالقيامبرلمعبضةزمنبةةنجرةفيالمعاصرفكرنااننماحيثمنلا،جديدمن"راثنايىوملنعجشىانناالواضعمن

عامالمائةفيالفكريتاررخناالىزشرلملذللك.ايىومنعيشصهاكماالصساث"ور-كلةباس!عمنعانيمهء،وهو،يدهت!ج!اونشرهنحاول

.اليومنعيشيهء-اتحلبلوهوالثوالمبالوءحفنياالمنهجالبعه،بلالإخبوةهـعلقاءفيننااح!بثمنبل"والجديدالقديم"او"والتجديد

أ5-(504)الفكرهتحليلووواذن4اللدراسههذهمنالهرضمعلقاءفيقبلمنكناكما،اقربيةاالحضمارةهي،معامرةحضارة

واالفببنومينولوصونمايقولعلى(93ا30)تاريخهالابرم!ى،11اضيتراثنا!يس.اليونانيةالحضارةهي،مغايرةحضارة

3ح+لأ3أ+هح،3"انميةالرلمعيةافيالظاهوةكلاسةحضار"بين:الاولىررنلايننقاءعناالناشئةالاولىمشكلاتهاحدىنعينئىاننا

..الحضارةوهـي،نحازيئوالتانية،الاسلاميةاللحضادةوهي،ناشمة

مايقولطلى،،محادولهـ+3،).ااًلضبنايخيهنالمحدصردوللغويونبعالقونفيالترجمةعصرب!دالاولالالتقاءهداتموقد.ا!يوناذية

لذهـواأحلاءقومالمعاصرونفمفكرونا.أله.ماءذكرنشاوامكذئكا!ثانىلأالترجمعصربهدايضاالتاني!اءالهداوتم،اللهجريو!ثانيا

.،الانح!نىممرعلىالفرلم!يةالحهلمةبعدعشرالهامناللقرنمنابتداء

3الللوموق!فاطلقاؤلتغمولمثمبا!لظرممهبم!ولاللى*ادباهمرووقفطاعتدللج!مهللفيتضكردواحدةظاهرةامامانناأي،ايزممانمن"فولكلقرنمدىعلىأي

-..،"مث!اكلالاؤبميهانرىولاالاولىالقنرةعنالحديثيمكننالذلك.مرتين

ئيانتمطألبر!لطبقةةاللعالوملةم!الامأكرالو!بمقةازللىا!!برماجولاا!لىرفاثئممبانإراثناءخلفاتمى-نولراهااي!صرمش.إكلعنالحد!ثويمكئنا،العصر

-كأوالفكرالادلةاللحاةقهااددهرتفتبرةفيعاشواقدكانواواذا.اللقديم

......".......والحضارةالناثئةالاسلاميةاللحضارةدبينالاولاللقاءتملقد

ال-ومالشيانمانس!ولهاكثرالعربيهالاصولءلىلمحههاالاطلاعوكان،،ملاء؟مدا33،04ي5اءأ!5،أاللاذبالتثمسكل"ظاهرةوءدث!تاثيونانية

كانواوان،الاصولمحلىاطلاعاوأقلاردهارااقلعرفييعيشوى

نف،واقعاوم!هكلةاسمامستقلةمصرفيهاكانتفضرةفيعاثمواقد-رألافي-وهبمشبئجلرفلاللحضارةفلاسفةعنهاتحدثا!تي

وهذا،ووارءلمال!ماهـكفيهاالارضقنرةفيعيوناليومالث!بانالتىلميلأالاءلغتهاالناشمئةالحضارةفيهاتتردمحصةلغويةظاهرة

حسا.وألثدوعاانراثبانمايعلنفسها!وجدتالتيالجديدةالافقعنات!عبيرالاقستطيعقديمةاصحت

م!نموففناوفحليلالفكردراسةالدراسةهذهمناذنالفرضعنالمضمونالتصبيرعلىقدرةا!ثراللفازيةا!حضارةلغةوتتبنى،فىبزها

المعاصر،لواقحناوتحليلللسملوكدراسةنفسهالوقتفيوهبمالافكارهـصالى!!"بح،عنهاتعبيرالقديمهاللغلأتالع"لمالذيالاول

-.ؤكرىاساسءلىتقومنفسهاوالمواقف،لواقفافييعدوفا!فكر!ى4الاصفاتمنمعرولىماهوعلىالوجودواجباو،الاولىالعلة

..-..ابيونانيةاللغةالفاطومنالاسلاميةالحضارة

ا!غربي:للتراثبرإالنسبةمواقفتلاثة!اولاارمشكلهذايحدثلمالغربيةارةا!حةمعالثانياللقاءفيولكن

نادونالاول"ضمونهاءنتعبرالقديمةلغتنازالتؤما،بعدلكاذبا

اللغربلمىالتراثمننأخذانناوجدناالمعاصرةثقافشناحللنااذاإتصرواالقد!ءالفاظناااسقاطصلالهامنيمكنج!يدةعوالمتستكشف

موقفاو،الغربمنيأتيماكلمنالتامالانبهارءوقف:ثلانةمواًقففصزلظفط.عنهافرعلىةقدراكو!ةفيمضمونهاعن

للثقافةايترويجءلمىيقومالذيالمحايدة"وقفاو،الت!ا"فىالمعارضةوا!-لاك،وا)نارواللجنة،والاخرةوالدثيا،والحوامالحلالاللفاظ

منها.موقفأياخذرونبهاالتمرإفبدعوىالغربيةبدلهـ-اواستعملواأسقطوءـاقدالنرماءمفكويناا/نمع،والشبيطان

تياركلوفيجديدا!رؤا!ؤاتهكلفييرونبا)خربو!لمنبهرونستطعاموبالتالي،والشماءا)سعادةمثلوعموهيةعقلانيةاكثرألفاطا

كلورو:بعجديداًللهامكلمصدرفيهويرون،اصيلااب!اعاللديهفني،واللفعل،وا!ذات،الفعور"ثل،المعاصرةالعوا"ونفان

الفكريةالمذاهباحدثورودالصجربفارغينتظرونو،عصريوحيالمعاهـسةالحضارةاجهنوازلناما.اقبالىسننثنما?حمدباوالحركة

واخرالموضةص!بحاتاآخرالبعضينتظركماا"للفنيمةالاؤجاهاتآ-روومؤ"ت،منطقياوضعياالانسانيكونانضيبرولا،القديمة؟مقو!صشا

والمثقف،اللحقالمفكرهوللعرضالهابقويكون،المسشوردةالمنتجاتبكراماتومومناطبيعاعالمايكونانضيرولا،البيتوآل؟للحسعين

دودأ!هدرتهمااحدثوعلى،الفكرصيحاتاخوعلى/المطلع،العصري.الاولياء

ظروفها.ونتاج،كأالخاصبيم!اوليدةالغربيةالثقافةانءع،النشرالفربيالترأثءواجههوفيالقديمالتراثعبء!حتنرزحنحن

كليعمشاملانتاجاولمجسعليهفعلرديكلناوواقعهمذهبكليصورابمشخصي-"وحدة"تحققانثونجزءلراثكلمنفهنا،المعاصر

المعطياتعلى!علرد!حديثاالعصرفيالع!ليؤالاتجاه،وءكانزمانك!-،ثقافتينبلواحدةثقافةلانعبشنحن.واللجديداللقديمبين

بحثدونبهاالتسليمالىالوسيطالمصريلهحكلوكانالتيالسابقةوازدواجي!ة،الثقافهوازدواجية،التعليمازدواجيةفيذاكيظهر

انته!ىالذبم!3التطرفعلىفعلردكانالتجوي!بىوالاتجاه،نقاشاوور!ونكل!رنمناكثر"وورمنبالرغ!الضخصيةاجيمةوازدو،لسلوكا

منيأساكانتالمعاصرةالشعوريةوالاتجاهات،العقلىالاتجاهاليه.الغربيةبالتقافةالتقائناعلى

طريتيكلنواللغاءهوالتجريببنالعفليينبينالتقلميدي11عارضيهذاف!الغربيةالثقافةاثرتتبعالدراسةهذهمنالغرضوليس

!



فىلاتتعدىالتياًيجامعيةرسائكافيذللكوستصح.عامفكريهـ،جى!وقد)1(احي،ةاعالماوالشعورعالموهوثالثعالمكفف

درء-نظرياتهوعرضاءمالهوتحليلاديباومفكراس!ةدرمعظمهاصاهـقي.لا*ىالا!اومالمفي!رواكمأناوو!ر!ؤلاء!لمنالامغافي

كما،اللغربباكرار!اللمهولدفيااثنفا.الةوءؤبرب!يئتهعنالحدإت.ركشافي

أءوالادبوالعلماءالمفكريناسءمنكثيرايرسردانيسطيعواللذياللقبىصلالىاقربلغربيالللتراثالسطحيم!فةالريكونوقد

بهارعراوالاءمل!بمةالغربةطلجاتالمصيستعملالذيوهو،وارفنانينا!ربءنء.ادرةلانهااللغرب!قىلثقاقةارؤضوايئالذالبعضتدالمقنع

إطلعةااوحاثفىكث!براًنجدكما."ارابفبىانكو))جديدةاعةفت!سثطعمار،الاستلمعاداتهميعادونهاوهايالرفضهـمسهـفضونها،الاستعماري

آ+،1؟البجوارهك!نبمثلاالاورملامذكرفاذاالافرنجيةاصطلحاتابرمضكماالي!متضسربوالعماليهلفكريةاوأ!ماطهاللغربثقافةانوالحقيقة

ذجدهـصاوكئيرا!ابيمينالىالليسارمنأرحاثهيكتبالبعضانكماهوحيثمنالغربتعاديالتنالوطنيةالبرجوافيبةسكفينرى

فيهيذكروالاذبفىهـقالايحرروالهشريناللخاورم!ةيتجاوزللمممابا3هـ-،ن!.معيشتهوااساوبو!ثلهسلوكهفيوتقلدهاستمماريةقوة

كلفييقراوكأنهلىارترحتىايسخيوسمنالادباءمنمئاتأسماءقصورهميبنونكانواولكنهمالخرلطيهاجمونلينوطنه*صرباشاوات

الىمفكرينامنكثيرتحوللقد.3رهذاديبلكلالكاءلمة،لالاعماسبوعءيشرل!خامسالويسبأسبوبو)ؤنئونهاالابرطاليالنهضةءصرباسلوب

!م.!جردالثقافةاص:حتو،لهاومصورينبالمذاهب!رفهقمجردءلىقائم"كريالم!رلللاستهماالحمالىجمافضفمالر،لخترالس،دل!يرسولو

اتوالت-اراالفكريةالمذاهباحدثءلىاطلعهنااولهوفااثقف."قنعوفبولسطحيةمعارضة:ومءلهالفربلانماطضمنيقبول

أليف!بالتاوالثقامب4المجلاتصفحاتعلى)هاينالعارضواولاللفن!يةومنلتراثاالهعنحهطن"نناشيءفانهالهامة،دضةالمعءوقفاكلا

بالعينالكتابيقرا.اكمم!ابةاثمالمقراءةمرادفاارفكرواصبجوالنشر.الماضىف!بالبحثوانهالممكناللجديدكلحوىقداللقديمبانالاعتقاد

،و!عرضيسنقلبليفكراواللذهنيمللائمومن،بالي!كتبروةوي!رجهـلان.اررضقبلفياليهنضطلعولماللحاضراسسلحلىالعثوريمكن

بؤجسونكتبللقد.واحدةفكرةغنهاينتجلاالكتبعئراتقراءةولرباللذيالهائلالخضمهذامننبذاتالاهيانالمعاصرةا!فكرإقىالت!ارات

الفمناكأرقرأانبعدصفحةوخ!حمينمائتينفي"والذامرةالمادة"اله-راثهدامنجانبماياخدعرببمفكركل.القد/بمترائنافيورثناه

كثرحتىالقرأءةمناسرعالكنابمةتكونفبالترويج.ومقالءمالذل-لثبعدنحننقومثمبهخاصكمذهبويعرضهويعقلهالقديم

مرضبةظاهرةا)يشركثرةنعدانليمكنانهحتى،الضوركيروقلالنشرعلمىنطبقانناايقذبلمنلديناموجودالحقيقةفيوهوباست!يراده

فوقنكرسهاالتيبالافكارالبعضبعضنانعرففنحن،صحيقىمنهااكأريأخذه!والتيتربتنابهاتزحرالتيالا!ليةالموادعلىمانطنقهالفكر

اء:حللقد.حالبلبالتفيهيغوصمنالىيحتاجنفسهوالوأقع،الواقمالشراثفي"وجودالمقليجاهفالا.صنلعةالينايعيداثماللغرب

للقد.دفسهالواقع?لاالمذاهبمعالتعاملايالترديدهوالفكرآفرانبرل،القديمالتراثفيموجودالتجريبيوالانجاه،للقديما

ا!ممب،منطاتيؤ!واانالغر!يدوفكرالمروج!نءلىا!هلمنكاننقضياننااي،الكريماللقبرآنفيموجودةالطبيعياللعلممكهشفات

هـإنالحريرلآ!نالمروجتعدثفاذا،اوربيمصمرعلىيقوممنهاكلا!كلخلاصلوجهونرىالماض!اصالهالىونال!الحاضرجديةعلى

عنتحدثواذا،لللمعتز)فىتأص!يلاوليسالاوروبيةللمذاهبسرويجا.الالجاءهذامثلفيماحدالىاففالوبير،لناهايعرض

لتراثناتأصيلاوليسالاوربيةا!عقليةللفلىفةترويجاكانالتعقيلاللغربي!ةالثقافةامحتبارعلىالاحيانبعضفيالمعارضةوتقوم

وال!ننعمال،الفقهاصولفياوالفلسفةفياوالكلامعلمفيالعقليإومنونالذيناوبالللهلايرؤمنونالذينوالمشركينا!كفارمنةصادر

وليسأرتيالديهاللشكجلمن!قتطبباللجاهليالادبدراسةفيالعمقلعلىاواللهدونهـناوللياءاخذهميصحفلاوبالتالي،بالتثلهث

وكثيرا،الحديثعلماءعنداوالاصولليينكأ!البحثلباهجتطبيقاانواللحقيظكأ،علناويمارسونهالجنسعنيتحدثوناباحييناعض:ارهم

مؤخراالانفم!هاالمذاهبل!ذهتعميقدونالمذاهبلرويجيحدثمأ"3هناحسدعلىاودإنيكبتوعلىذهنيحرمانعلىيقومالحكمهذا

السنبهمتتقدمحينماالقديمالتراثالىاللعودةالباحثونإودعندماغبرولكنناامث!مئكونانود"صيبالدنياو-متعهمحياتهمعاى

المنظقعييةيلوضعيكأفالمروجون،اللهلقاء!يرجونالقديمالىويحنون.(2)قادرين

الموثفهذالمثلكافوعىلديهملايكونقدللمفاهيمالعلميوالتحليلاحياد،االى!نهالارتزاقالىاقربوهـوالمخايدينموق!هناكثم

يتعدل!مراي!مفياللقديمالتراثلان،للمفاهيمالاصولي!ينتحليلفيالذيالموقفهذاوهو،معهالتعاملمناكثركمهنةالفكرعرضمهمتهم

التحليلاتنحويث!بوللم،والدينالفلسفةبينالتوفيقمسائلزالوماونصفقرنمناكثرمنذبدأالديالترجم"ءصرءنذبدا

والتطبيقاتالادفيالتحلميلاتبعضلايننجاوزانهاو،ا!ا!مةال!ليةهكىفتعرلىمازلنا.المروجالعارضموقفوهو،الانحتىمستمرا

كافنماهوب!بناررؤرررر4ا!-!لاد!أليةالروجونو!اك.ارو7هيةفيماالاموقفامنهانأخذاندوناللفنيةوالاتجاهاتالفلس!يةالمذاهب

اسلموكوصفيعلماالاخلاقيجعلونناليمبين،يكونانيمنبغيوهاباللفكراووريفالىتهدفاثقاف"امجلاف،فيالمالات!ظم.لدر

،الناسسدوكيقنن!يارياعلمايجعلونهاالذ!نوبنداتهموعاالنأساصبالقبولوف!،نقدهالىا.وتمجحمهالىتهدلى!ااكثرالغربى

تنسومكانتالت!بالنديمةا!رينيةالاذ!!اتوروتاتنا!أئيلأا!ذهينقلبالغربيةللحضارةالسياسيالرفضوكأن،بالرفضتسمءما

،1!وابوالثراـكيرا،وا!حرامالحلالبنالملاهوتيةاالثنائيةعلىايضااكيمفءجردال!رينمص.،طنامجردلايصدو.لهاحضاريقبولالى

الفضيلة،والبدناللنغس،والشيطانالملاك،لبارواا!جنة،والعقاب2!ياءالاللسىانذ!باندونالمذاهباعاتاواثخصياتبرى3في

الفلسرةفيالالثراقيةللا.لجاهاتالمروجونوباك.ادخ..والرذيلهالمذاهبهذههنهاخرجتاننينفسهاالوقائعنحللانودونمباشرة

وبأولويه،الجماعةاصلاجقبلاللفردباصلاحيؤمنونمازالوا،!حديثةانس!فيبمدلولانهاوالخروجاخرىوقائعذحللاناونعرضهاالتي

الاوروبي4افئالببةوبانبدنلاروحالانسانوبان،الطاهرعلىايباطناللعلوموأزمةا!اهرياتا":"المعاصرالفكر"فيمقالناانظر(1)

العلملاناللطبيعيةاللعلومعلىنقولهمافيطبقثلا.نفم!هاالخشتهنجةهـبر..791يناير"الاوروبية

دونقطرعلىالعلميةاحتمثمافاتتقتصرولااخرىدونحضارةلايخصجمعبةنظمت6691عامواخرافيلمصرسارترزيارةفي"2)

لضعففذلكاللضبابحاثمنبكمبراقلابحا"لناكانتواذا.!ر،والاخلافىوالديناللهباسمسارترلمهاجمةندوةالمسلمينالشبان

اليومي!ةالحياةمطاللبفياًلباحثينولانشغالناحيةمناللبحثاهكانياتوهـنحيماتهبرفبقةسارترصلةحولالمستمببنأسئلةمعظموكانت

.اخرىناحيلأمنيعيشانالفاسقفراللكالهذادحقكيف:جاريشال.معهاءللاقته

معاتفقءاالاالغربيؤالحعهارةهننبعثلمالحديثتاروخناوفيليتنى:سرااذنيفيهمسثم؟!ىمرعيعقددونإمرأةامعحرةفيعلاقة

)كحررونزعتناالقائمةاوضاعنامع211لفقوء،6:د!يإا5ا:وو-ءفي،ا"*و،نجت،وعلمىالجم!ورعندالديرضياالحستملقطلىيقوم!اررمؤال!مثلهكنت

-.ماالصفحهعليالتتمة-.الدفينالجنسيعلاللحرمانيدلوالهمسبالاخلا!الاجتما!يالتستر
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الاا!افىمااذحهز!كريهءللاماانلمواطيعمحتلكن!ادنكوبعلىيىإع!ةارريافيبههبماللهوامنوا!!لص!الاء!اوور!المعاصرةظفئئا

اوردكط.وء!اوررءمثقفبينذلكفيؤرقلا،الجهمعمتناول-7الصفحةعلىالمنشورتهمة-

عالىللهـجومدعوةالغربفياللحماضرا)ررصرفينجدكذللك(2

بفررء،بانش،رليذللكهـ-نعبركما!لانسانالآلةسيادةوىلىالآقيارسطوالسيدللطفياحيىفقد.المطلقةالمحافظةداخلالئسبي

الانسانخدهـقياولاالآ!ةهدفكاناقد."اللحديثالعصر))فيلممودهـوةللعةلانيةبعثافيهدأىعندماالاوربيالنهضةعصرطريقةعلى

ا*بءت!فيفالآلةا!ناللغرة!كان.للمؤلةخادماإهبوماالانسانفاصبمحىبنطهوافخذ،اللعلمهبللفكرقموذجافيهيرىاندونالحرللفر

ءلىع!ئاالالةفاصحتراحتهعاىوالعملج!دهوفيرو،نالافعننقدير-ةاسساووضهعوالتدف!بر،لفحهطوطاللباللد!كارتيالشكذهج

فيالنبفائهالىالتعبامتدةةدص*ى.جه!دوالفجهـهـهوزادالاشان!ىمحضةاصلاحيةء،مةكانتديركارتم!مةلانوذللكالقديملننراث

4لةف"-او-هلله!الم!تمرةالمتكررةالمحوكةنتيجهوالسطمبا!لؤاصبباكفصرإقةرطر4اللوجودولاثباتافضلنموعلىالقديمالتراثابء

/ةالحهـ/بالاللةببنالصوررفةهباللصمنانهحتى،الآقىءعوفنمازد!ماسماوانض!التواثلحلىجرأةأشفلانهبينوزايبعثاندونالمح!اط

بح-تواصو"ت"كلتهووفته*يالهالانسانؤقدلقد.أ،نس-حافيةلة7وا4وجرأتؤولتيريبعثانودونوأوهامأساطيرمنمافي!هرفضفي

ءددانعه.(وكطاءومهبئاالانسانصياةواء!بحت،"،فيضجفبمةنمادلؤصمتهوهـ-لوالمعجزاتوال!روالقضاءاخجسيمواالتشب"رفضعلى

ويحذر،الانهابر-قيالوحداتمنفيرهااوألأهلمباتااو!ئطد/قاللهمنيتميزونمناوفيودباخير:مثانودون!لمدينالتقلأيديةالضصورات

..ء0،0.1لا.-...!.....المطلقوبالرفضالعنفلمروح

4صهنبماص!ص"الكفانلهت!ئإمابلا(الهـهيالت!رم:مالذيحدلىةةوثقلو،حتفن!كة:المعاصرقدكونافيال!نقل!&مظاهربمحه!-ثانب!

ءزرمركاوناىاًرادتاداًا،لالهاءةرو!الاموواى،دهامرهونءست!*"هاالثقا!--ةءنموؤ!اونأخدنشجرأانناالاحي،!ب.ضفيوبرجدث

شأؤقط*ته-ت!انويدهلى:ذللكبمد.شصماءلانوللها.الحه،ةفيبرقضايافااضر"ما،،برحصنوهقلد!نذلكؤكه!ن!ون!اولقي،الخربكأ

511:-دء،ا:اوى،جةقىرحىاللأرما!!دا،ذلكعلىريادة،تقدمار!ارضءهااقياالا"جاهمال!بهض!!ناك.ا!ورانف!والسياسيةال!كرية

ولفى-رر.الاا!ةلء""ع؟اةانه!فى5،الاساسبةال*ونوطيفة،مذاء-صعا!صانعارضها،لهمناتقلإرا،ون!نبهخاصةلأسبابالغرب

لق2لاوباكانا)?*،ء،تيوا)طوما!ونانفدمانفبلمنرولمواغبرعاىإ*هـلوا،!اوالد؟وةتهاالدفاعشاوعلب،هااليا)ضا!احوجاننا

ءإ-ىنج!-دهالس!يالفكريا"ياراللهـذارائدا!!تبرورذللكالانسانهةويروجالغربمحنهاافعيداخرىا-جاهاتوهـ،،د.وتطويرهانشرها

،لجابرعن!دوالو"وديمةبربونعندالروصةا)حتياراتكلفيالضدهانع"-للهاوزروج،!ا!فهتهافداؤع،لهمنافمية،ونحن،للها

.و!""إومدن!يبهء-دوالثسعخصهيةمارللخطورتها.بيانو!لىتوضيحهاعلىنعملوان؟هاجمهاانبناالاجدى

الأ)قيطغ!إنءنون!ذردلكءثلىنرددا-بىو،يئا،ئص:،فيونحن4.ثانحارضهاونحنالانالغربيعارضهاالونلميالمسائلنولمم(ا

الارفىذزرع3*يرحدالىهـازاناوزءن،الحدإثال!صرفي"،نالافعاىعضي!!جو!منحاللياالغرلطفينج!هء،لهاالدء!ةبناالاجدىانهمع

لم،لنودجونر!.دط،الشادوف)صاؤ-"باإهاوزروا!رأثوا!ةأسباا،تهبا.لأومنللكونا!شاملةالنظوةاةماعاللذياضخصصالىوحعلى

ر!لالاذصكل،نءلىا؟ا"طغ-انمنلاذءلمنياننا.لر،!نوالثوبوننسجاخ!صصنقدهفيبرج-ونعنداللحالءـوما3اثهـولجةالنظرة

اخص:-عاعقلهةتاخرومناللبد،يةاالهفاجةاكلضمرارومنالآلة،بنيمنعناصرهعنليالهفيا!بناءلإستقلالدءو"4؟فيشتراولىلصةبوعدالعلوم

وأؤء:س،انرل"بررأي)"ببه!للد/:االآللةعاىق،لهجوم،الطهـورفي.لهالمكونةالاجزاءعنالكلالاستظللالتأبربىءفيرد!وررء2وعخد،المادية

الآاكأو!"ط!،عالضبمنمانبىلاليلدينانالان!طان.الاللةتأليهي!البالقرنف!ي!خاصةالعميةللحياةكمطباول!الننخكل.صروحنشأتلقد

/يندواليلا)،15منمئاتفهجتمع،ا!!ةلعبابعالضبامنإعا!يبلوؤد،الهؤيقالهخصصاللصناعيةالثورةاف!تعهدماعشرالتاسع

،مهلدودةايامفيالآلةبهتقومبرماللقبباملة1طوثعاس،البئائناواتيوال!وميةالش!مولروحلحلىمنهاوفضتا!ايةالتخصص!وعادت

هـ-ن.رلا)تهار!بلةالآاةوسط!حيا؟ةعضبل"نلدينانالانسالايعأنيالفيلمههوهـلمعرفكانعنرءاءشروالثامنعشرالس!مابعالقرنانبهاتميز

الذيالدالملاولراعنظراقتالوقظوعلىالمقاهبمءلىحيا"4ةمياعالروحوهي،الانسمانوعلومياضةالروعلومار!+هةءنومفيشيءكل

اكأياجى-اتاحدىتكون!دالوواءكهاالمجقيععجوباناكي،لديهالكلقليالطابعاخذانبعدسي!الوالعصرفيلصائدةكانتالتبم

.ابسويالمجهمع،اليهماووفتغبرالىانتهتقدالانالتخصصروحولكن.الانساني

!لعهلصطدياتياراا!اصراًلغرييال!رفيايضاوزجد(3نم!ترةالىت!تاجالض!،نفصهالمم.ةا)5طرةبالناكخصصاضرفقد

اوجصودااو(برجسون)العبب!اةويؤض،للظواهراللعهليوللصحليما"فهـومفيموجودا8!ةالعلالمشاكلاحدى-لماكانفكثبرا،املةشصا

قي،روهو(بلوندل)الفعلاو("ونجيه)اثخصاو(جوديونالو)اجزفيكأاالعةومببممأالربطيدةءدمحاولاتنمئطتولقد.اخرميدانمن

الاتجاهفيالنمصاوجهفيهاف"ححتاهصهـائذياروح!نبريعاءصيل-قالمنطفهناك،جديداهـ-ناالشمولليةالنظرةالىالرجوع!كنصى

؟لاتةصوايياًلاوروبياللفكرووراد!يكارتبدأهالذيالتقليدبم!العقلياتموجيةاا-كانيكاوا،الهضويةوالكيى،ء،الرياضيوالمنطق،الئفسبم،

فكط!ه!ال!الجانبونسيانوالصه!رية،بىالتجرالىانتهـ!حةىقرونالخ...الاجتماعيالنفسوعلم

افيةالافاللعاومارء".لتلمخصا)ضسيا!هـذاوفي،مانيةالافال!نجربةعل-ى1ءوالقضانت!مولاالىاهـ!وةاتصبحبيئتنامثلفيولكن

اؤةرضلقد.نفسهالاوربيالشعوروأمحنةبلوووسرلقولحدعلى،يةايعلمن!وتحوالتزاءاالتي.بقليتنا!ه،دةدءوةافنخهعصروع

وتص--و!،عل-هانالوجوديوئاراتيالمسبقةالماهياتوجودالعقلاثمظرةعلىاللقضاءونحاولالنهضةءصرءشارف!لىماوالنافنحن

احه"،ءه(".لاالجنيالمحالمؤهـمانز"لوفالحتىههدسمعنسقفياللعالمافرىانسهانيةمحقليمةثهاءلمةلىظرةونقدمسهيطالوءصرنافيالتهاملة

لفكصفةالنووهـالعقليف-كبمادإ*إرت!جلصتىدورهاالمقلانيةادتلقدالقخصصعفليةوالىبلمتحهءصةع!لأبةالىذلكب!عدتتحولاننرجو

اف!اتوفيعشرأخامساالفر!فيالن!ضةعصرمشارفلىالقدماءااًلي!ديؤ،ا!ص!عالحرهـصةءواكباحتماذلكو!.،تي،ا!دقبق

ه"الانجرنمصأةوفي،يبمال!الامملاحصركةؤ!يا)ءةهدةو!محريةلوحصتصاكمهو!روحى!نمفىالدمليةحياتغاوفي.اليههيو!ؤدي

بئايقبلىانلاءهكن4ازصراحةقءانديركارتجاءثم.الانسانيوضعءنلضمارارواتنفعولامتخصصةعقاءيئعلىالحصولالمتظمنا

ا،نطب*قالعقليالهنهجا!البرعدوذلككذللك،بمنلمء،حقانهعلىالقضصه!اجلمنالب!،تنرسل.الهنا!بالمكانفيالمنالصبالرجل

الانسافىجدانالوتحريرالاولىالعقلانيةاستطماعتلقد.قواعدهر!رسءاونادرا،ميدانأىفيللعملابعو!نيررجعثمالدقيق

ولورد.للكونسابقةزء"وراتءلدفضهبهدلل!لمنظريأسىاله!واعطاءالهثقيفأمىنجدءالشاءلمهاذكلرةا!.تخصصهالجامصةاسهتاذ
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-.د3"1-لالا!!!!كالا).:!؟".+/.لأاللتظبموفبمالتصئيعحركةفي.لهونمااشدعلىاللعقلاليههده!هرق

لا"لأكا"*!ئزر-؟فيلاث!لأ"!""لا!"ءلمىمظا!رهااحدىلتعلىالغرليةالرأسماليةانبل،للمملالعقو،

3*.ع!ل!هـلعلىالعتاءايضاالمقلانيمةواستطامحت.وياسبرزفيبرلا*فما

3"!+ع3سصلا-!لأ*كا"،؟ء/؟،كواًلحالعىأالعظليالضنزيهمنواقتربت،والتجمهميمالتشيهلهصور

لا..ني!!نن-3!+لا.،لا؟د.ولليبنتزسبي!وراءمدالحالهو

خ!2!ءخ0031!عبرفي!هث!!!ء!م.6!!-!قي!لأ!+!كألاع!.-في!-رزكأ!غ+بنعاللمءصالخروجونحاول،العقلانيةل!وشحواليومولحن

قىإ*ش-بم!؟3-2كا-+-كا-:*فيء-:"؟ء!.!--ع+-*خشخ.7"شءلإ.خ!في--لىبن!-،؟-الىوالصموضالالتباد!وتباهالالمنطاقوأممن،ا)عقلام!ءاالىالا-طورة

جمىينن!-.؟نيت*سم؟دك!-،-جصع!!؟ءحظفيكل!"-7!ؤ-!-"مبر،؟--صغ؟؟،!3خ/؟!حبم/؟كأ-؟

.--؟،!-ء-سء:!--.لا-.-!-برلا-تر-.؟!.لا-لا.-"،!؟!لإبز.--كا!-ورؤ-صالانفه،ليإنبالجلص"،دةمنء،نعانيهان.اتههـزواضوحالونطاق

يمقي-تم-،!!*!ب!لا-!ءكأ!بكو!"فىي،--.*-دأ*ثنفيشخ!بر/!!!-فيوجدا"ننمافياعقليااللجانبزيادةفي4لؤخةهفايجدالمعاصرةحياتنا

.--+؟م-!كأم-!!قي!؟يرو.سفي!-ع+فيلى3!-لأ3-قيبم--.-شبهدمزجششهحاوللقد.الحظا!بةح!النافيالتوارناقامةيمكتخاحتى

ءصتنخ-كا3؟ع!س؟نم"-!!س3كا*!،--كا--كاقىىذلكوضاحما3!دفهمالملامعقولداالتئافضاخرونوجحل،العقل

ء."3:.؟5؟-ع-.-ة+أتس.--ء.عخ-!.-ع!محنيىدف!يماالرغبةهذهءن.لعببواالللامعقولءسرحاوال!ثءسرح

!-!"!!".--2؟3بقي-م-!-!!-فيبر-*ش!-".--:..-"التخليالى"الحاجاشدفيواؤمناواكن4يناقصويرضادهوءه،القل

!!؟-؟!إ!تي-!ب-كلب!-+!لإفي..ا"ض؟!فيخشص؟!"غ-!لالعفتمثلوالىوالارتجا!يةاكخلإطونقصوالعةويةالعبثعن

.ول!ف!!!ة-؟-2؟في"--ت!-+"نقدخرجللقد.موضوعيالملا.لحاالظواهرلون*ليلمناهجهصللوالت

فاز-ؤنفراز-زعدىيطغىجعلنهحدا!يهاووصلبالعقلانيةأعشبعءمجتممنالعقل

*،*بعيداتمىيرالاموريجعلهجتمعفيولكننا،هاوتنطء8بنقهيههاا)!ياة

ء0،001م..؟..فائماواليسالمصلح!اوال!وىءنتع-رافيمه)-لوكليكوىوا)!ظءن
لدوالرلاسدمناررمه"،الفيئهمرءلىالمالتهللعضاللالكارا

.......ء....وطفبنه،منلانا!قانونقع!مننعانيونحن.واحد!فا!ال!عاسعلى

ءبعد!انية"فتملكلفنقيلعوببملآو؟لةالمجعي!رلدواصعبحالدكثيرا!طن!ابمربجببهاذن.واللعامةالخاءمةحياشامحلىسيصزهامنلاال!لانيةغببومن

"وضوعااللهصتعمناوالروحخافمنانهاعلىق!بلمناصطاجالت!ر-ىالغردال!رفياووالهوكياالعفلل!دم"-ررا،اقضآميلانجد

صكسافار-!انم!ء!مال-ىالدإنيلؤحوأءكنو،واأءحدليللدرا!ة.ا!لامنأل!اسعلىحيانناوتوصيها!عقللا!امةدلالمعاصر

خوتاريوا!ص،دواجتم،عوافةنفسع!منالاخوىالان!*،نيةالعلوما!عل!-!معادداتباداالمعاصرالغرجمبماالل!كرفيايض!انجد((

وأء"كن،نالمةا.الاديانناريخلعلم"وضهـوعاال!ىائدواص!بحت،وقازون،ءوضوعانهوننلمنتففا)-لبماا!ذاتباسموللت!جويبوللموضويىة

الىجوعب،لرالاولىحيةا-5اا!ورماعةعندالضثلهـ!تفئآةعاىاتعرففى-ىيعودو،ملرلهلجابريلماووولءلىصوعيةالوهولليسفالوجود

ؤ،ردطفيأتاورةاالمض،طقؤك!ءوحودةكانتالتيالا!طيميةاديلناتاعا--ىالروحوءإومال!ءعةءإومب!بنالةقيليدياشعارصاالتيارهدا

.بة.،...ا-../،الاخرعنأاحدهممسيةملان"وضوعانؤهضاك.الاا،نالةحلاسفةمايقولى

الديبماكصءلمنطتهنجعأمك!ئو،لصهرىاسياووأرءهـنجياا!)عرا
ومنهه-،لكلىانكماهجزالمنالخاصمن،جها"ضهـمارلكل،والروحالمادة

ءلممقي!دريخعبراكتفلسصود!فك،هكذألكوز!عانهطلعقمدكوب،لفبمعنهاخطحفظهاولجمعيفىلقهورالننيارهداذثءأاقد.الاخرعنمازماالمختلفالخاص!انه

الدإثىضالنعلمقامممما،وآةفضهوتدوينهنشأشهيفسرالمقدسءله!-،ءحاولءنمحا،الملمير،ىفينقهطفيلا،نفسهاا!علميةاضظرةا

والا!ماناتقوىلالمتهايع!راقيوالا!العالاتالعواطفدمسوالا!اف"الظاهرةعلىوزطبهقهاالطبص!ةالعلمومء:اهجتجنالانان

........اً...اًاً..."ئاهحلضطويرةجديدتياراتالمعاهسالخربيالةكرفييضماانجدكما

الاصماععلممكاموور،"للصوفيمايعولهحرالىلرجاءوا!حوف!

إطقوساممارسةوكيفبسةللع،امالدينياللتصورصلةليدرسولد!نبمو!ى،ا(مفاقعةوالموضوعيةايفجا&جريبمنكهاو!قيالانسانيةاللعلوم

املبىااوالايجابياللدورليدرس،وكذلن!س*عار2!اريبر،لمشوىا!حا--لاوا!صوريالبحثمرحلةال-،روشرعا!اسالقرنلمات

رررطالديئيالاقهصادعلمنشاول،المحتمعهمبالدينلهلقوماللذك!.الازر"،ني"الل!أهرئياللضيما

.....-.رلناودها،للغبربالخدطتادىفدالعلمانوالحقيقة
بيئمث!لا،للعاللمتصورءوبينمالمجتمعالاقتصاديالنظامبين

اللاهوتهـ!معرو!هوكماللمعاللمالنندربر!اكصوروبينأسمالببةالهـصثاره3!اقضاءاالىبيضضاهم!نحتاجولا،نحوهنخطونحن

.)1!ارهقاليدبماعلى،ءالقعتالىفىص،جةلىئنا"وضوعالىالانم!هافيةالظاهرةت-ويرل

موعوعانعته!ءرلمضهااوو-،الديننمساننخافزلناماونحنا(-ىؤ،لد"وة.اوضوعاعلىؤروعتبءاتياكظرجهاتولذافيةلبقايا

عقائفهمةدرا!!مكنولا،التقديسبحوطه،ثهـاللهمنمص،مثمالبااللعقلعلىالل!جوم"ت-نجدوىأكثرالحاضرةبيشناالعلمو!الفكر

..0.1الاسطورىكرفالة،اصوالمهالخربرىال!رفيروج-وني!علكماالعلمي
سالاتلراوالوحيانكارذللكلايمني.س!ار!كعلموتاريخهوءتبه

العوا،ءل!لىافنعرفو"حاولةالنناريرخجم!!ارهاآخبعيعنكطبرلىيةاوهالمسا!وج،كوىوؤ!الهلممنقدفيلالعلمياالفكرفيتوادنهيجدالغيمبي

المعاهـصرةثقافتنافيلنجدواننا.بسبرهاف*متا)ـتيا!ضوعبةظوا!-سوكأنها،.يةالانسالواوورةدراد؟كماإبشالتجمنءزيدالى

...ظواهـرطليةالأفاللظواهراعتبارحدةتخفهفلض،تهءنؤ!ذا،طبيعية

ايحاك!مظاماىدوليعرهـحتىللحصاجتياعيللمكنظاممىقتفعمادفيلدبنص!واخاعلهمسعبصئملاداعىانهيقالولا.تسير!اا،تمااللعلببماؤوانه:هالهاروصءقىاأثاللهية

،واذاالدينعلىبالخروجات!ا!قرأنفيال!االتصوبرفىاحدتحثاللغربهـ!الانسانيماالعلومتصربها"رالعتيالراحلبكلللمهـ،ر!نلد

البناقيةاتكيمباشوةتطورهاءراءلاخرالىا)ذهابالافضلمنوانه
بالهـفرا!ضاانر!ممضمبوطانسانيعلمالىالو-!تويلاحدحماولى

والاد!ادأصيلأوالىءةالعلمايعقليةتكوإنوالىقىعلمميبريةترالىحاجةفيلانضا

..001ع.-!!00001ببرجصونيفعلكماونقدهاحدودهافيفيل!،5!حبربةواقي،!ور!ا

4ولىببيمه5!شطتاحرىتدعوترددل!سهالوقتوفي
"الممعرؤ-الاولالمدخلهيلازالت-مثلاوخ-ر!ماومرلوبونتبم

لالهضمعحلتالنيالكوارثبمسبالدولةعنالدينفصلمثللمحة
...صر..!قىالمأمي

الدير-نلرجالاًوهـولةرجالاستغلالمنرينهماللخلطنشمحةالمم!--!
.-..الاستفادةالىالحاجةالضدميذحنالتيايادينابعضو!در(ه

قيبر،ء،كس"عحوار،(والرألىماليةينا!ا"مقالناانظر(1)الفكلفصالدوائربعضتفعلكمافضوالرالم!ارضةموففنقف!ها
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الد!!ن،باسممرةعنهاعد41طالماالتياللحي،ةوعشقمسببققناعآلاللدوللةلرجالالدينرجالاستغلالاوالدينرجالضعفحالةفي

نادونبهالمباشرالانصالبعداواقعاوعرف،اللفضيلةباسمومرةغتاربفيكثيرةذلكعلىوالاءتلة.الدولةرجالضعفاقىحافي

العملقدس،مسبقةنظبريمةأرةمنذلكاستنباطالىحاجةفييكونكماالدعواتهذهفثلوتبردد،السياشياؤرباتاريحوفيالكنيسة

اللعملساعهوفي،بجدويمرحبجديعمل،!فسهالوقتفيوالمرح4النظربانع""احكماواصولللامالالى"فبماًلرازقعبدعليفعل

:شيءكل!رف،اللصملفيلايفكرالرحساعةوفي،ارحافيلايفي!نللدبهجالىهنى،كئيساذالالصلاميةبالشرعيةاللحكمهيا/لشرعية

التحرر،،المحافظة،الرذيلة،الفضيلة،الجنس،اللحياة،التجربةبالفعلجببدةالدعوةوتكون.للدولةنظامؤاللدين،!لدولةآخرومجال

ولابينهعنيعلم،امىوياالىلوكوعلىالحكمعلىالقدرةلهواصبحسيا!ياقتصمادينظاماللىالدينتحويىالرازقمحبدلعليأ!نلو

لى.الشخصيةباللتجربلآالايؤمنقدمقديكونبذللك،للدولةنظاماتكونانيمكنايديولوجيةالىأي

اسقاطهو،بالاباحيةايغربماها،الاتهامهذاانوارحقيقة.الحديخثتاريخنمافيمقلدمجرديكونانلااصلجلاجديداشيئا

اًنزود،الفريدالنموذجهذااماموالضعفبالنقضخضعرلحقلية"نت.الحديبالمعنر(ايديولوجيههوبلا!تقليديبالمعنىديناليسفالاسلام

علىلاضاكلرةصورةوفيالورفىدوناسرافيفتفعلبالحبأةتتمتعافهوناللدين))بانالقول!"اببللاترددالم!الدممواتهذهومثل

طيعى،كشعوراوكحقلام!تخفيةمتلمصه.كأوهيوتفعله،نطاقأوسعيىمتخدمالدينكانمعينةطرولىفينشأتخاصةدعوةوهي"الشعب

حضاةاعتبرناللقد.ونصيبهاحقهاوهيمهاسلبتالتياللحياةفسقبالقضاءالايمانمثلالتقل!ديةمقائدهوكالت،الناسىلتخديرف!يها

نحب،انونتمنىحياتهمعلىنحسدهـمانناوالحقيقةاًباحةالاوربيينالاقطاعجذورلتثبتواستغلالهالاخرباليوموالإإمانوااتواكلىةواللقدر

ب!،ونتمشنرفض*لمائلنامنفمئزونحنرذيلةسوكهمواعتهرنا،مثلهـمصرخة"ايضماالد!نولكن.الموءودبالرخاءذلكعنا!فقراءيضوت!

،الخارجالىلاالداخلالىلديناالاباحيةواصبحت،الرذائلعلىثورةالىالدينتحولاللحاضرالعصرفيلوحظوفد"المضطهدين

.الظاهرةالفضيلةالىمناايباطنالفادالىاقربكناوبذللكالىالاد.ل!رةمنوخروجهمالثوار+الىبنللبارجالوانضمام،اجتماعبة

نقوىولااليهاتثدنااللباطنهيالاو-لى:نجصيض،نثلدينااصبحتىالنفسهيئا!ديتحولبل،.وريزكاميليو!عهـلكماالجبالقمم

وهىعنهاونملنبهاتمسحالظاهرهيوا!ثانية،بهاالتصريحلحلىي!!ثكماعامةلورةالىاو،ا!زالرفيحدثكمااجتماء!يةلورة

اصبئحظةباللتياةالفردتمتع!ذا)2(.قوامولاالاأثرلاستارمجردوهذا"المضط!دينصرخة"نشاتهفيالد،يئكانلقد.فيتنامفيالان

نكبةحموث"و!عمرجواذا،يبكيالضحكفيعد،الضمبربتانيبتوقفتاذاولكن،نشلالهصذالدينالىالمضطهدينانضماملنايفسر

الكب!تعلىفهلكردفنناخرجولقد."خيرااجغلهاللهم"وقالفالفورةلاينقطعالاضطهادكانولما،عزاءالديناصبحالاولىالثورة

الابلهالساذجوأللحبالفاقعالجنسعنالحد/تفيوراى،والحرمانضدثورة،لثالثلعالمنافيخاصةالعهسدينهيفالثورة،مستمرة

لرواجويكفي.فصهمحرومةهيلمايلجماهيراشباعاالمقصودوالعري.الاقطاعضدوثورةضهـالاستعمارثورة،التخلفضدوثورةالاحتلال

مثير،وضءفيمنهـمالكلىءمورةمعاللذ؟راوالانثىاسمذكرالاؤلام،الالحادبدعوىالفلسفيةوناهبهمنكثيرااللغربويهاجم(6

-رواكفغوايةاشديننكونءمفراءورقةعاليهاذللكبعدالرفابةتلصقس!تهمااللدوالرهذههاجمتفقد،بذللكخاصةالرجعيةالموائروت!وم

واالانثىرداًءشفافيةدربةالىالفيلمنجاحجعيرماوكثيراً،جذبايجعلدنوالتعاليضون9يرلافه!موهيدجرسار.!هـوميرلوبونتيلحادا

اللذكر.قبلاتوردالىعلىالانسانيفلىقونأي،اللهمعيكوناندونالع!المفيالانس!مان

ؤعلكمااللجديدةللمرأةاوالمرأةتحبريرالىيدعىانيكفيولامقايشهافيالدوالرهذهوقلدئانحنتبهضاوقد.السماءدونالارض

وذا-ن،اللعقليالتحررالىالحبيسالتفنحمنتخرجحتىامينقاسمايعقائدلتبريروصهتمحضةنظريةمقاييسوهيوالاللحادالايمانءن

س-وياجتماعيسلوكواةأمةابىاطنيةالشخصيةوحدةتحقيقلانرفضمنوكل،ملحدفهوالتعائياوالمفارقةانكرمنفكل،الكنسية

اثخصب4تكوينالىبردرفعهاوا!حجابعلىالابقاءطريقعنلايتموكل،مالحدف!والتاريخفيوضعهوفضل،اللا4?الانسانوضع

نفسها.والاسفلالاعلىبينالكونفي"يضعللعالمالرأس!يالتصوررفضمن

الدرموقراطبقىالنظملتعقداتجاوواايغربفيحارجماونجد(8بينالانسانفيهيضعافقياتهموراتبئىثمالكونقمةفياللهويضع

الدول!ؤساءلاعطاءدعواتونجد،البرلمانبةاكظمافلاسولاعلانالإبرمانانمع.)1(مل!دفهوالتقدمهـواللهوإبمونوالامامالوراء

اًلفرنسىالدور-تورفي16المادةفهناك،اللدستوربنصاست!ثنائيةحقوقانطبركطلاعمليمقي،سالمعاصرةوءجماسناالقديمتراثنابمقاييسلاللحادوا

منهيافتيالخاصةالموضوعاتوهناك،ديجولعليهاقترعالذيالمعاصرةحيلاشاوهـي،ائعملمايهمبقدرالايمانلايهمالقديمتراثناؤفبم

أورتيجانفدوهناك،الاميركيةالمتحدةالولاياترئيساختصاصيعملومن،الشعوبثوهـاتفييرلساهمومناللصسبقضايايلتزممن

.الدهماءويحركاتالعامةولتورةللجماهيرايمانوهو،حقاالمؤمنفهواللجوعىاطعاموعلىالارضتحريرطى

لانن!ا،المعاصرةبيئتنافيالدعوةهذهمثللرديديمكنناولاثلذا.الثعوبوبمصلحةبافنقدمالإبمان،مناالثور.ل!بنالمثقفين

المطلو"الفردحكممنونقاسي،بلادنافيالديموقراًطيةازمةمننعانياهـىاوربافيالالح،دأدىكما،الحقالايماىهـوالاورجمبالالحادكا!

لهادعوةكانتوان-ا!برلمائيةاًلنظمخلالمنللديموةراًطيةفالموةوانبالجرفضتمالا!حادطريقفعن،الايم،نادا.رومااكثرخير

عنافنعبيرعاىقدرةاكثروتجعلمناالمعاصرة!حياتتفيد-محيوبهاودجباةبالارضالالتصاقتمكما،الاوربياللفكرفيوا)غيبيةالا!طورية

الحزبىا!نظامافلالىأفتراضعلىوحتى.الاخرينسماعوعلىالرأيالحياةفاصبحت،وبفعلهوبقدرتلهبالانسانالايمانوقوي،الناس

لبالديموقراطيةروحعنهتغيب،واحدحزبنظاماقامةومحاولةاولا*نسانرعايةوتمت،الاخرةمنافضلوالدزجا،الموتمنافضل

التىالرسهببةللاوامرالمناهضةالتياراتجميععنالكشفمهقهتهمبحبالكفرقنهمهممنزرىالمعاصرةجاتمناولمجا.لللهالراسيماقامةقبل

دونمنافضا."ضفيذهاعلىالقواعدم!مةوتنحمرأعلىمنكنعاليمتطىالاطمفانوءلىالتضيعوعلىالارضيرتحبرعلىيهاروونناوالالحاد.

ودعامسةللاستغلالوسيلةا)!بعضفهمهاكمااللديموقراطيةكانتلقد.اعيشالقمةعلى

ضرورةلمصنىادهذاافهوماووذاعلىاللهجومفكان،الرأسمائيللنظامتلقيهوماالمتطهرةالغربر.لأاللموائرء6لقولهبعضمالرددوكثيراً(7

انظامااوالبرلمانيالنطاموهوعنهي!ن!ن!جاللذيالنظامعلىللقضاءاخرالى،والائحلالأخلاقيةاللأواالاباحيةتهمءنكأالاورب،ةلحياعلى

وسبيلةالديموقراطيةتكونالمعاصرةبيئتنافيولكننا.الرأسماليءهـصىتحتويمماأكثروبيئتهالمتهمعقليةعلىتدلابتيالتهمهذه

بنفسه.نفسهحكمالشعبملتعليووسيلةالحكمفيالمعدمينلاشراًكالاصسبجوبعدالنهضةعصربعدالاوربياستطاعلقد.فعلياؤهام

الغربيينالمفكرينبعضذللكيئكركماللديموقراطيةبميوبمنكانومهمارفضاستطاع،بنيالانسالالجاهونشأةاًلعقليالتحرروبعدالديني

،-الدينبموالتفكيبرابشخصيةازدواجية-مقالنانظرا(2)المعاصر،الفكر-المعاعرةوالمسيحيةأونامونو-مقالناانظر(1)
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ونعرضالمعاصرةالفرديةالمذاهبالىماندعوكثيراكذللك(2.)1(مرةالمطلحياتناكثيراخيراتقدمانذللكمعنستطيعفانها

فيجاواو؟واوناهـونوياسبرزومارللوجابريلوسارترردسيركيبالتقافىوصالتهاالمعاصرةثقافتنامنمستقاةسابقةالسالامثلةكانت

ققد،خاصةطروففينشأتاللفرديةالمذاهبمعظمانمنوبرجموناننامعاللغربيهاجمهاكمااللدعواتبعضئهاجمانناوكيفالغربية

!حووضدالمؤهنبنعلىالكنيسةسيطرةضدكيركجاردفرديةفات.وتأيه!هاعنهاالدفاعالىاحوجبهانمرالتيوالرحلةلظروفنانظرا

فردبؤونشات،عام"وضوعالىلهالعلمتحويلوضدلهالجدلالهجومالىاحوجونحنالخربمحهايداقعللمحكلواتاخرىامثلةوهناك

3مشروع،حياتهيحققاللذيباللفردوايمانابالحربهمنهاحمصاساسارتر.منهاأربعةذكرويكفيورفضهاعليها

المجماعيةللنظمنقدهمامنياسبرزوكارلمارلمحلجابريلعندوفئتالشىالمقنعةالتياراتبعضصرلمالمعالاوربيالفكرفينج!(آ

اللطيبىالاورجمطشعوربذللكقملالينالاشضاقيما!ن!بهاويتنيانوللايممانللروحيةتدعوالمذاهببعضءثلافنجد،ماتبطنغيرتظهر

منهمااحساسااورتي!جاواونامونوعنداللفرديةونشات،وحرنجنهبفرديتهاللقديمنىا!الليةالمذاهبتفعلكانتكملمالفضائلالىوتدعو،بالمفارقة

المخنارةباللمفوةوايمماناالاؤراد!"!رطالذيارزهبضدباللتاةالماديهعنمزدوجاتعببراًكونهاعنلاتخرجالم!اصرةالت!باداتهذهانءع

اللعالمين.علىاللهاصط"،همبمناواورتيجاعندخاصةدثة-صوراتمنيقاياذ!ن!يةثمالاوروبيالشعوربهاعرفالتي

كبرىخطورةيمثلالمعاصرةجياشافيالدعواتاهذهلمثلوالتزويجالقرنفياووقياثألقيوحاولتالعلميالتفكيررفضهاتقليدية

يجفالترو،والم!يالصهـ"الفكريةحياتناوعلى،والخماصةاللعامةحياتناعلىبالكمالفقالت،وشرفاأمانةاكثرصورةفيعنهاالتعبيرءضالسابم

المجهـو،4للملاييناوللمعد!ندعوت!ناوجهناهااذا!يدايصبحللفردحر!زافعلىا)روالمتتعورانواستطاءتالكاملوبالمطلق؟لمطلق

عرىلايخكلوحشبحقهمنهمكليشعرحتىالىالعماوالفلاحينمنهـجردأ!4ءهـىاو(توزاأ!كرانهعلىاو(ديكارت)وامتداد

بلمايريدعلىاللحصولاجلمناللهعلىاوالسلطةعلىاوالاسرةالحديثا&صرهـجماالمقنعا!فكرهداظهر.(ليبنتزاهحصةامكانيات

المشكلةمنجزءهيافردامشكلةلانيضاانسبيةالدعوةهذهفائدةانماد!لوجابريلياسبرزكارلعندالحال!وكماالروحيةالمذاهبفي

لايمكنعاماقتصاديوضعمنجزءهوالعا"لاوالفلاحاست!قلال.العامةبالحلموللابالمفار!ؤالايمانالىتدعوالتيالمذاهبهذه،واوذامونو

لحصولاطريرق!ناًلداخليها!حلولسوا،تغيرهاناللؤديةللحلولوالاحساساللعئصريةذلكالنعرةعلىيزاد،البدنالىلاالروحوتدعوالى

.الهجرةطريقمنالخارجيةالحولاوالوسائلبشتىاعظمدخلءلىالمادلةالمذا!ب!ذءفيوالاساس،)2(الاوربيةالفكويةبالريادة

الفردحقلتسبوجهتمااذاخطراأشدالد!وةهذهتصبحلكناروء!ايىولتت!ببكلوالارطن،الايمانمنبستارالمغلفةالجلرية

حياتنافينعانيهماووووواحدفردعبادةالىتحولثماواذاالمطلق...

السياسيتصورنافيخاصةاللقديمؤراثنافيمنهنعانيكماالسمالسةلوجدق،،"ومادء"(كوروخ"لعظايعنيهفيماالنظردقعناولو

....كماالفكرواًلىالروحالىا،ربهومادبم!بانهالغربمايصفه!للان
وتركيزهالفاراليعئد"اللفاضلةالمدشةاهلآراء"فيذلكوضح.ه.لا

........ميتافيزيقا4لدبففيورباح،الدولفيواللصد!رضاروح،الصريح

يعفلوماوحموووومحاءدهثرهوطخماول،لريسب!لطا!لنطى!ال!فنيكريسولو،الارضروحعنيعبرالرعاةوشعر،الارض

.ر..لا.ومضمونها"الروح"مقوللةزيفالاوروبياللشعوركشفلقد.الاشياء

االلفنهبإتخالفنيةوم!لغربية،يدخرلمبعضرتهمععلىلفنلعغربهقروءلىوذلل!(كدلملفي،وبذلكالروحفيهاتتجلىالت!عباللطبيعةالاتحادفألرالوسدالعصدفي

........."،الطبيعةخلالمنالروح،للتجمسدالحقيقيالمعنىءرفكديكون

ما3الوامعالىمنلاالتجديدالىاقربالمعاصرةالفنلوحكانتولمافلاسفةومن،الروحفلاسفةمنالالمانوالشعبراءاللفلاسفةويكون

فيل!ئية!بئت!نالعالميمةخوح!هـبعصبانقلعالجاها!كووللوحاصطحالتجوالر!ةسمح!تىئلخق.ائروحهيالطيعةولا!الطبيعةهـبالروحلالالطبيعةل

/ضكمهاالطويلال!بماتاريخهاولهاهعينةبيئةوليم!اًلاهـج!اهاتووءينا!ريةالثنائةهذهفيالغربنتبعالمماصرفكرناوفي

ا!سيالفنعلى!علردالتجريديقلفن،اً!لوردال!لقانوندوحياا)فربيراهو"(كذلكنصبرهمادياالغرب52د!ما،والروعالمادة

الصريح،الت!فهـيريالفنعاى!علردالانطي!اعيوالفن،ا!الثرروسوورفضملتدماديلافدارونالافغا!بمانقدلقد.كذلكنمتبره

الىرظمنلاءضقلوائفن،المرئيةالواقعيةءلىفعلردوالريالي4،رائهسبئسريمد!فافمحبدهمح!اما،)3(دهريانلانهمانوفولتير

اللواق!الفنيعنبمولا.فيهانشأالتيالاولىالبيئةعن-عبيرلانهاخرىطوربالنيؤ"نواللذيللكونالاليةاف!ظرةصاحبوهوالتربيةفي

اللعملخلالمنبالواقعالمباشرالانصالا،مكانيةبلالصريحةالخطابةالحياة"كامناالبعضيتحدثكذلك.روحكلمنالخاليالميكانيكي

وو".اللجمعالمواطنعلىعقلياستدلالاونظريشرحثونالغئي!ماوجةالرالتيأةوانالتصولىفيويلخكل*ها"الاسلامالروجة!في

عنهاوالتحببربتصويرها!لفنانالتكتسمحبالاحداثمليءوواقعناالتقليديبمعتاهالدينفياووالاللهاموالكشفوالروحالنغسعنالحديث

ممكنفعملأميرالواقعاباشرالادراكيكونهوقد،مباشوا!يماالروحوهط،اللقرامطة!رة!طاوالرنجلورةفيتكونقدالروحانمع

.المعاصرةبثتنا!جما.الثورةفيتتجلىكماالواقعمعالمتحدةاوللطبيعةالموجهةالفعالة

واللجنسالجريمةلافلاملرو!جاا!منيايدانفياض!اوزجد(؟ئملشبليى!المعاصرفكرنافيظهرتكماالماديالفكربوادراما

الانسانوكانالازياءبيوتانتجةمااخرالاعلاماجهزةفيونجدكماوللامهمههرواسما!ل2دحداوئقولايكنالدينووليصرولىويعقوب

آف!ار"دىاذاوالاالا!لامهذهآخرشا!راذاالا!عاصرألايكونملع!بناصحابهمونعتبرروجرلاقكرانمتبرءفاننا،وغيرهمموسى

ةلمنابعمرادفةوالعصر!ة،للموضةمرادف!اوخرب،الازياء!حاتلنظريويروحوناطيعةقوالينبحتميكأويؤمنونللسهببيةيدعونلائهم

اخرفالبلنائ!يمة،ذلكعنالفكريندولا،صيحاتهآخرفيالغرب.وغيرهمابشنرولا!كاردارونعئدوالار"قاءالنشوء

ونقلها.معرفتهامنلابدلذللكالغربفيفكرربئآ،رفربقيئناحما!يالروجهبماالاستشهادايضايمكن(1)

نمرالتيالحضاريةللمرحلةءلمرءمةواكثرلنااجدىيكونوقدالما!كسصكأعلىوبالهجومواحدةالضتمراكيةلاعديدةاشتراكياتوجودمن

عندهايعطياناستطاعماايغربمناخذنااننمالواجدىيكونقد،بهاستاد!وبالترويممارساوكماعشرالتاسعالقرنوليدةالآليةالجامدة

اورينى،الاصلاحأعني،الانلحنبهانمراالتيالرحلةوبمثلتمركانكص!دالىوالدعوةالعثربنالقرنماركسب،،المةننوص"للمارىمية

والسادسعشرالخاءسا)قرنينفيالعلميالفكرنشاةاو،النهضةاوالبلادعلىلدعوةاهذهمثلخطورةبيئاوقد.الاث-ركيةالنماذج

التصاقااكثرواراس!،لشتراوسمنلناأجدىلولريكونفقد،عشر..791يناير،الكاتب،"مصرفبىجارودي"عنمقالنافيالناميه

سوسير.منبنا،يوليو،الكاتب،يابرزكارلىءنمقالاشاسلسلةالظر(2)

نحوا!حضارةموجهالمجومالانسانيالشعورانيقالانويمكن،المعاصرالفكر"ا،فغانياللدبصجمال"عنمقالناانظر(3)

الاورب!ر،اثعورنحوبطبيعتهمنحازالاوربيغيرشعورانأي،الاوربيلأ-/.9691،سبتمبر،اغمسطس

الاشتراكيةالنظمتحقيقبعدالاالغربةهذءيتجنباناحدستطعولم.9691الايو



أأىالدجوعالىوتدعوالمتعارضهةالتقليدركأاحاولاترالض!ازجاهاترونالانساز-!ور5اثصا"تت!باناورءتطاعتالتياله"-نتورةبهدخأصة

.ررجسونامثلابى،تترةالعينيةالوقائعاوهوسرلمثلداتهاالاثء،ءةخاءصةالاور،مبماغهروالشمور

و.لطورنشأانهايحضاري!كرالاوربيافكراانذلكمننستشتج:اثالتاال!الموشعوراًلاورو.جماا!نتمعور-فلتنا

رسلملأينقللمحيهمايصدركلو!يس،ءعيغةوبخةلآخاءاطروفوثقا

لوء،برة-علىكاهاالانسانهبئممثله!ك!اورباوكأنوعيبلااو!،بالنفلبظاهر5بعضعلىوملاحظالناالغرر"ةالثفالمحهءنكوقفناان

/هامفكركلؤافاتمنذلك،،ثضح.وسمال!"ضهاومفيررهاهتهافلاسبعض!رععور/فىبينفهالحقبوم!انناوووواءم!"و!فمنجزءا؟ماصودكرنافي

،1("وور-لمعانا))،"اثنانر))،".لاريخنا،"حضارتئا)):يهولونعند"،غيىدث.ءوركلاستفطاباررخنطاعا(ذيالنفوروروهوبيالاوشلشعورا

ببيفةافرانتاج"لهحقاككط/الاللفاظهذهواءثلملى((عصرنا))،"فت،)تنفعى"يهب!بدأالذياثا)ثاا!مالمشعورايالخاصوش!ورنا،اوروب!

وأهمللمهال!وءكامصوراللهفيؤوعلا!!نكالووهذا،معيضةحضإريةأضخاصاالأامامهيىفولمارضه!لىلأجنبية2ا"مه،دةامن!نخلهانبعد

هـوبل،الفكر!ىوال-!هدررالاستبىادعقليةوضععلىاوللحضارة.!(رهعلىالثقا!4السجملدةمن

نصشها.الهلميةلأئظرةباعاا)ثفاكة"!ور4نمض!ءعلارا!"ضطاعا،ورريشفعور9ااننلاحف

داممح،!بئورورخارجهامنيراهالمناذنالاوررجةرقي،1اللحضلحت،ج-ادالحبىبرد!اخاصةانظرهدوجهةش!يماءكليدرسواصبح،االعمالمية

هذايستطيم.ا)داخلكبماا)تف!يبضائهافييئ*ونلموبطا/!هاي!تمم،!للموجهـةرددناتوهوو*قظبااولود!غيرتهورالكانو"لم،الموضويىكأو

!-و،صائبةعلميئرويافيالاورليجةاللحفهارةيرىانالمحا)باشعورانح!-مأانوفهتطيمزطرها9ولضافأتان4وفائحفيالكوب!بةا)نطر

ص-هـقمنيخفكنبر*هـحىوءنا!خارجمنابهاإ:ظرانعلىقادر.،1خلالمنعايه

"طي-وعلانهبهامالقصالاوربيابى،حثلا-ضتطعماوهذا،ا)تظرةءشرالخاءص!نالقرفيفيالاودد!ماالأنض،دءصرءنو-ل!تلملا

.!وور"رلمالاصف،ءلىرء،ؤ!(بناؤه،زهفها،رةالحضبطإرعوجهةمنصيمهذا.الجغراو-"كأماكاتالاتعصرانهمثرأسادسوا

اءضارةا4دراسهو!و،جهـيدعامو-،ميئاءكاداء،منحنثللذلذه!-وا*ن،ما!واهمإبض!صةون!،!هررجمون،ألاوربيالص،ريخنأر

)مكنالضالثاعاللماالىنئتسبدكل*او"،،اورريع-ررمت،*ورالاووبةؤفد،الاوربيمارالاستعصرلعداخرىبرظروجهةمنتتكشا!لمالاله

فء!ماؤكما.اثالتاالهاللمتعورالاورب!الث"ءوردراسةنقولانلفنتاندمدال:ءرطر.إقءنلثالظال!المحولرانالدشا)*اربحاول

برةشطا!كن./5اًورديارثهور،الصإاتاما!اااء.كأدرأي،ثءراقالاتأح-!1بئولما3ا)صءلمب:يةروبالحابرامالبر/قطرءن5نحو)ءوراذافي

،أ!النئاا!مالمءنلينتى!ورالاوربيالث"ءوردرأسةاي((الا!ضغراب"!-ىطولصوا!مء،بىبرةحهالاورب!نعناهوكل،المعا!ر.!نالجغرا!يبن

)ـ!ا!علءة*ريمنء-رهوكث!برونفازوندرازز!:لمنذلكل3حاوفد-!-!ث83،)ثروا/هاوا-تغلالءوبللنتاأروو"!طللظارع!واللحعبقة

ؤكر!-ة"محهااكثرخهـطابيةل!م!،سيةولاتم!12كاها!ارالثول!نالظلثروديسء--!افياخرىا"رةذ!ك-وىالاوريحاولوكو!ااستوا)ءافي

علمجمة.والأحلافالاوربكطالامن?ا!داتفيابرضماذلكدثرو،لنبلاوروجنوب

ليىألاورا)فئمعورالمةدرإ*أولنفم!."للغربافينقديلمجارزث*،لقد.قى)بالدوا"تظهلمتو

هـلهـورر--ؤعلكمايتهونهابرد؟"ونهطة?حدرهءن/ءخدثاكظاهـرةءلىاك?ورءر(*زايالبضا)ت،ررخ:حاصالاسهخفط،لطل،ذاوذ"جة

و؟أنهـ4"!،ريحكأكتاليإعاولىكل،وءيرهمونيتنتعهوسضجلروررج-ونءون-دأهإ*لمه،الاوردكطريرجتا9اءتورهالءالمطجالت،شإا?:ءحو،الا،ربي

3-لفييحدثكم،،نةسها(-ع-رالاخ-سابهاؤقي-مالءربيةاحضارةا4".وءع-اوءل!ودئو./بىز!ض،قيعصر5%ور!،طلامءصرهلوبز،وناىالي

اجونانر!االمشعو!أردءطوادخوكمااكهايةءلى!ارؤطءضد"،مرحلةا)نتمعودطءوندلاديائراالت،ر.رغاستعمالفيايض"اتقطأبالالى!ذاو!ضج

وهـى،-الاوربيةالاذ-صافيةازمةن!ؤلاءتحدثلقد.إضهنهابذللكءعلنا.الى"رورر!امص:"ااثلم!ةالفصأ-:قىااو/بئلل!هلىلال!صنةتتعاتيا

الث!رفيهاكان،ءالميتءن-نحرقيامبعد،ضمميرأذمةءجردتليسهب!رؤءركل،!!عانالاوردبماا!كراءص"طاع،د!كعنوؤفلر

3--لو!حاول،الطريقفياواك!جأفيأزمةءنرل!حورهااًلاوربيمص".ود-ئةخ(صقىظروؤطلجدوالاوربيالة*ران"ح،بطابعهاوربي

تيالن!ضب!دءصريرهثاجل*نبردإدة"ووح!بة"دفعاتيجادا!،بممثلر،فاكتمت!فاىليهدهـلمبق"هطىكلإرؤضر!الاورولفكرابر!(ققد

)1(.قرونخهمةداهتدفعةاعظتهواقيقل4البا!مقاءتالت!مالاولى..1)ء*رقي،الوحيدا!رور!"طربربئج*لواثرالممطه،ت!ذه

ءصراوثنوالضحر!ءصربداانبه!،الةالثعالمنافيو!حنر!ض،لا"!ةءبئالقارلهديالمهالمنهـجلرواؤبلي!هجكلرفض

ليبئوابطالريومكلنجدوذنهذالمعالمنفي،ءالاذتهاءلىرالالصض،،1-ثذافييرثءةع،لم،ؤصد!،مانيةالافلمعرفةباواهنةاللهيءجمر!ؤكل

العال!دلداربيناووالاس!يويةالاؤررقيةاللبلادبيناوالاؤريقيةالبلادالضسىإتر--!الىاواللق:ليا:،جاالىأرتالاعلرداهـ-بئالمثل!!اولات

نظ!!و.ص،!وةززداداللانبة-"واءرإكاوآسياافىريقب،فيالثالث-دسالحطر،قءنية8الال4ؤاعراءنلي،لد!اعأ،الى"،دقهبالمعطيمات

الص*-انءددحيثمنء،ديرةكقوةاولج!ةا!واالمنظماتفي،4معنوكقوة.تفعهرثاتداالانم!انقىولف.فيل511ت"-لمااويهكأالبدلهقيلااو

الانصشنحاولللم،وواعالمنافي،الطب!بةاواودأوورةصيتمناوا*رفةوا.لصاوكهوءيدانمعرؤته"!ه!رالطببءةوجعل،وارادو"بعقله

لاورفس!ارةالر؟دةضصرنتهاءباورر!الخالتمارفيلهفلسفةايجادإثدكانالاالانس-لمن)بةطه!ولا،زظروجهةص،حبةبطبج!هاالانه،نية

!!ولماعلىالانتهاءوشكعلىالاوربجةالحضارةكلنتقاذا.كأالاوربي،تهوراواقعلوا/!-رانء،ولللأنؤ/كأالرط"ء!ة!،ذه،واحداوجها

كافوادا.ا!:هاالريادةاخد"ت،ولاتالثاالعالمبلاد؟إنفلالسفتهاف-رىبا4الورد.رهالظرو!!ة-ء:دالوالىبرمهبىهاهرفة41تغهءرإخمحضى

واذها!دطفيوووكطمانيقىالافقادتافدالقد،مةومصرا)فدإمةائصجنالاورب?المذاهبظلتلذلك.الجد!داواؤعا"عوممملاءمةأف-اعااكثر

ا"ه-ةاهرهدالاوررهـبئ،رةاالح!ةفاءتانلم!تاليوملمج!أدؤها.!!أنهـصدهفياكدبدبهداإظ!رو،الواقعءعو"رةال!*ر!عءرةءدردبة

كل.-كرنجمااوفىاصه:حتءشدرونخ!ةطيلمةالذهصءعصرهاؤكحلمخطصهالا"ء،5اهةلىو1الالجإه!،أضنلئيةايثاحداالمحصردهاءلىدفا)تكالثئاثية

.إجاكارومحورالعالم!جود،والواة*رابر"بئاواوهكبمااالووالأرجاهاخانياا،ل!اهب-ن،اكجريببم

الا?،إة،اللىالضقلب"ناها!وةاضافتثفل.قىورولالفوهذاوءلىالملاءراء،وهـوطتالىلخكل!و."لص!صءدرالاوربر!مها!!ؤ*رج*لالديب4ا)تدبذ!هـا.

ن!وبالضرورةانسانيلمثعورل3اتجاهو!وزلمقيهوضعتهممحصءقيمووز،شالياة*رافيالاوردجممااللفكرمصادرالئئالي"هذهضدس،عدوقد

لإوجوالذيالفكرياةحرراءصرردأناقدبهذاوزكون،الغررب!ال!مطالهاةوال!صودة،المادة،ؤطاعروااللمجوهـرر-بئا"فاهةاقياأة-لأءبةاعطىالذي

.ابر-لمىيبداهانخرجتلذهـلمث..الخ..أحقلواالتى،ا*ث"ووأالواص!،والمماول

.ردألىالةءل"نءةرارباس.م!قل،حادثنافبمالمطدرعالاودببةالعقلية

ح!هباحسناًلقاهـرذترالها3ونف!هارثهءكماءعلىالعصوردوناخرالىطرؤطمناواللفعل

المعاصرالةكر"الاوربيمةالعأوموارمةاللظإهرياتمقالنا"آنظر(1)كانت"!ماالمضارضةتياراتهابينافنوارننقطةعلىالعثورعلىةفلمدر

.0791يئايرهناككانتومهماالاعتدالءذاهبنشأتومهماللربرفمحاولاتمنهناك


