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 مقدمة:
، لػػيس لمػػص الصػػعيد السياسػػت أك اأوتصػػادم أك العسػػكرم يعػػيش لػػالـ اليػػـك كزػػعا م زكمػػا     

كحسػػب،  ػػؿ كلمػػص الصػػعيد الألقػػا ت كا، ووػػت أيزػػا، كوػػد ازداد الكزػػ  تعقيػػدا  صكصػػا  عػػد أف 
د ؿ  عزهـ ممف ينتسب إلػص ا،كسػاط ا،كاديميػل لمػص ال ػط، كأصػ   يػؤدم دكرا تحريزػيا، إف 

التحػػػريض  ػػػت ككنػػػص يععػػػؿ الصػػػراع لػػػيس   طريقػػػل م ا ػػػرة أك ايػػػر م ا ػػػرة، ك تكمػػػف  طػػػكرة  ػػػذا
مقتصػػرا لمػػص تحصػػيؿ النفػػكذ السياسػػت كاأوتصػػادم،  ػػؿ يععمػػص صػػرالا ذا طػػا   حزػػارم، ك ػػك 
مؤ ر لمص اأنحدار ا، ووت و ؿ أف يككف مؤ را لمص التزاـ  عينص يمتزمص المألقؼ أك ا،كػاديمت 

الدراسػػات التػػت صػػدرت تعػػام معتمعػػص كمصػػالحص، ينط ػػؽ  ػػذا  كعػػص  ػػاص لمػػص  عػػض ال حػػكث ك 
 ت الغرب كتناكلت مس لل العووػل  ػيف الحزػارات، إذ أف  عزػها عػاك ليؤكػد ال ػط السػايد الم نػت 
لمػػص ح ػػد الكػػؿ زػػد الكػػؿ، أك الكػػؿ الغر ػػت زػػد الكػػؿ اص ػػر، مغػػذيا  ػػذلؾ الصػػراع القػػايـ،  ػػؿ 

ل تػدلك إلػص التعػايش، كمحاكأ تقديـ الم ررات الكا يل أسػتمرارم،  ػت مقا ػؿ ذلػؾ نعػد أصػكاتا  ا تػ
ككأليػػر منهػػا لنػػد الفحػػص أ يعػػاكز الحػػديث لػػف التعػػايش دا ػػؿ المعتمعػػات الغر يػػل نفسػػها،  غيػػل 
حػػؿ الم ػػكوت التػػت  رزػػتها الهعػػرة الكاسػػعل إلػػص  ػػذم المعتمعػػات مػػف و ػػؿ  ػػعكب ذات ألقا ػػات 

العػػاـ،  ػػؿ  م تمفػػل الم ػػارب، كمػػف ألػػـ لػػـ تكػػف أامػػب  ػػذم ا،صػػكات مع ػػرة لػػف ا نسػػانيل  ػػالمعنص
إنها تع ر لف معنص  اص  ا نساف الغر ت. إف إصرار الغرب لمص  ػرض رؤيتػص لمػص ايػرم مػف 
ال عكب يحمؿ م اطر ك يرة لمص مستق ؿ ا نسانيل كمها، انطووا مف  ذم القنالل نحسب أنص مف 

ا،صػػؿ المناسػػب العمػػؿ لمػػص تفكيػػؾ المقػػكأت المؤسسػػل لفكػػرة الصػػراعم تمػػؾ المقػػكأت الم نيػػل  ػػت 
لمص ك ـ يرتد إلص القكؿ    زميل لرويل ليس لها أساس  ت الفطػرة ال  ػريل الكاحػدة. إف مألػؿ  ػذم 
المحاكلػػل تقتزػػت ال حػػث  ػػت ال مفيػػات التاري يػػل التػػت  ػػكمت تمػػؾ ا،ك ػػاـ   رعالهػػا إلػػص صػػكر ا 

تصػػػ   ال سػػيطل، ك يػػػاف الطريقػػػل التػػػت تسػػػممت  هػػػا إلػػص الػػػكلت ا،كر ػػػت الحػػػديث، لتترسػػػ  أحقػػػا ك 
ونالل مدلكمل  حقايؽ لمميل زايفل، ك ت  ت حقيقتها معرد آراك مؤدلعل اايتها تسكيغ اأسػتعمار 

 كالهيمنل كالتسمط.
 ػػت المقا ػػؿ نػػرل أنػػص مػػف المناسػػب لفػػت اأنت ػػام إلػػص عممػػل الألقا ػػات التػػت لػػـ يقػػدر لهػػا أف تنت ػػر  

ف  ػ نها أف تػدلـ السػمـ كت فػؼ  القدر المطمكب، ك ت ألقا ات تنطكم لمػص وػيـ إنسػانيل لالميػل مػ
 مف حمص الصراع. 

يعرم الحديث  ت  ذا ال حث  صػكرة أك ػر لػف الغػرب الػذم ععػؿ نفسػص  صػما حزػاريا لكػؿ    
ما سكام، ك ك ما ود ي دك حديألا  ػت اتعػام كاحػد، كر مػا يكػكف  ػذا صػحيحا إلػص حػد  عيػد، ذلػؾ أف 

اف ا،مػػر  ػػت تقػػديرنا لمػػص  ػػذا الكعػػص الغػػرب نصػػي ص  ػػت الم ػػكمل أك ػػر مػػف نصػػيب ايػػرم. كلمػػا كػػ
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رأينػػػا أف نتكعػػػص إليػػػص  ػػػالفحص  ماطػػػل المألػػػاـ لػػػف  عػػػض العكانػػػب ذات الصػػػمل  ػػػالحكار كالصػػػداـ 
مكاف التعايش  يف الحزارات كالألقا ات، مف  نا أمكف طرح السػؤاؿ اصتػتإ إلػص أم مػدل يمكػف  كا 

حزارات كالألقا ات؟  ذا السؤاؿ الحديث لف حكار لمحزارات ك نايص  صكرة لادلل تستكلب كؿ ال
تن نػت لميػػص عممػػل مػػف ا،سػػيمل العزييػػل يمكػػف إعمالهػا  ػػت اصتػػتإ مػػا ت عممػػل العراويػػؿ التػػت تمنػػ  
وياـ حكار نا   لإلنسانيل؟  ما ط يعل  ذم العراويؿم أ ت لراويؿ ذات طا    مسػفت متعػذر أـ  ػت 

وتصػػػاديل الظر يػػػل كيمكػػػف التعػػػاطت ذات طػػػا   إعرايػػػت مػػػرت ط  عممػػػل مػػػف المصػػػال  السياسػػػيل كاأ
معهػػا مػػف  ػػذا المنظػػكر؟ إلػػص أم مػػدل  يمكػػف أف نقػػـك  تألػػكير الم ػػزكف ا، ووػػت الػػذم ت ػػتمؿ 
لميص كألير مف الألقا ات مػف أعػؿ صػال  ا نسػانيل كمهػا؟. مػف أعػؿ ا عا ػل لمػص  ػذم ا،سػيمل  ػدا 

الحزػػارة كمفهػػـك الغػػرب ألػػـ مػػف الػػوـز التعػػريت لمػػص تحديػػد  عػػض المفػػا يـ ا،كليػػل مألػػؿ مفهػػـك 
تحديد ك حص ا،سس التت واـ لميها الغرب،  غرض تككيف صكرة كازحل لنص، ك التالت  هػـ مػا 
يعػػرم   ػػكؿ أكزػػ ، ألػػـ لػػرض ، ػػـ لمػػا نػػرام مػػف أ كػػار مسػػالدة لمػػص إوامػػل حػػكار عػػاد مفيػػد 

    لإلنسانيل عميها.

 المبحث األول: الحضارة، الغرب؛ مقاربة مفهومية: 
 األول: الحضارة المطمب

أص   مف ال اي  است داـ كممل" الحزػارة" لتكصػيؼ حػاأت ال ػعكب كأكزػالها ك ػؽ معػايير    
ف كانت  ناؾ  عػض العناصػر الم ػتركل  ػيف  ػذم التكصػيفات، ايػر أنػص  ػت كأليػر مػف  متفاكتل، كا 

عػكد  ػذا ا،مػر الحاأت تفتقد  ذم التكصيفات إلص الدول كما تفتقػد إلػص الحيػاد، ك ػت أحيػاف كأليػرة ي
إلص لدـ اأتفاؽ حكؿ المفهـك ذاتص، ك ك ما يععؿ مف  حألػص ذا أ ميػل ك يػرة،  مػا مفهػـك الحزػارة 
كمػػا مو سػػات ظهػػكرم؟  ػػؿ المفهػػـك  ازػػ  لم ييػػل الألقا يػػل التػػت يسػػت دـ  ػػت نطاوهػػا، أـ لػػص مػػدلكؿ 

 كاحد ينسحب لمص عمي  الألقا ات العالميل؟
المغل العر يل لكعدنا أف عذرم كعد  ت القرآف الكريـ، لكنص عػاك  إذا  حألنا  ت العذر" ح ض ر"  ت

 ُأوُلرر  اْلِقِسررَةَ  َحَضررَ  َوِإَذا"  معنػػص الحزػػكر كال ػػهكد، مألػػاؿ ذلػػؾ مػػا عػػاك  ػػت وكلػػص تعػػالصإ

 األوةة  الـساء ") مَِِّعُ وًفا َقِ ًلا َلُهِم َوُق ُل ا مِِِّنُه َفاِرُزُق ُهم َواْلَةَساِكنُي ٰ  َواْلَوَتاَمى ٰ  اْلُقِ َبى

كالحزػر  ػػت المغػل  ػػوؼ ال ػػدك، كلهػذا، كأ ػػؿ الحزػػر  ػـ سػػاكنك المػػدف. أمػا إذا عينػػا إلػػص ، (8
المعنػػػص اأصػػػطوحت،  ػػػ ف أوػػػرب المػػػدلكأت اأصػػػطوحيل مػػػا كرد لنػػػد ا ػػػف  مػػػدكف"  مػػػتعمـ أف 

إذا حصػو الًحزارة  ت العمراف أيزان كذلؾ، ،نص اايػل أ مزيػد كراك ػا. كذلػؾ أف التػرؼ كالنعمػل 
 ، ؿ العمراف، دلا ـ  ط عص إلص مذا ب الًحزارة كالت مؽ  عكايد ا. 
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كالًحزارة، كما لممت،  ت التفنف  ت الترؼ كاستعادة أحكالػص، كالكمػؼ  الصػناي  التػت تؤنػؽ      
مف أصنا ص كساير  نكنص، كالصناي  المهيػ ة لممطػا   أك المو ػس أك الم ػانت أك الفػرش أك اصنيػل، 
كلسػػاير أحػػكاؿ المنػػزؿ. كلمتػػ نؽ  ػػت كػػؿ كاحػػد مػػف  ػػذم، صػػناي  كأليػػرة أ يحتػػاج إليهػػا لنػػد ال ػػداكة 

، كظػػػا ر أف "ا ػػػف  مػػػدكف" يسػػػت دـ الًحزػػػارة  معنػػػص مػػػا ينتهػػػت إليػػػص حػػػاؿ 2كلػػػدـ التػػػ نؽ  يهػػػا"
العمػػراف، مػػف التفػػنف  ػػت التػػرؼ، مألػػؿ التػػ نؽ  ػػت الم كػػؿ كالممػػ س كالم ػػرب، ككأليػػر اير ػػا ممػػا أ 

تاعػػػص أ ػػػؿ ال اديػػػل، ك ػػػك مػػػا يفيػػػد أف  مػػػكغ الحزػػػارة  ػػػالمعنص ال مػػػدكنت كا سػػػراؼ  ػػػت الت مػػػؽ يح
  عكايد ا يكرث  سادا  ت أ مها مف كعكم م تمفل،   يككف ذلؾ س  ا  ت  راب المدينل.

" ذات ا،صؿ الفرنست، ككاف أكؿ مف "civilisationأما الألقا ل ا،كر يل الحديألل،  قد لر ت كممل 
، كن ػػر ا  عػػد أر ػػ  2752عػػاؾ تكراػػك  ػػت العػػاـ  -رك ػػرت -ها اأوتصػػادم الفرنسػػت آفاسػػت دم

تػػدكر الحزػػارة  حسػػب مػػا يكحيػػص أصػػؿ الكممػػل حػػكؿ . ك"(3)سػػنكات  يكتػػكر ريكػػكيتت مركيػػز ميرا ػػك
 .(4)مدنها"
ف كانػت مدينػل كاحػدة أ ت ػكؿ "civilisation  الحزػارة"    تحمػؿ معنػص التمػدف، مػف المدينػل، "كا 

ك ػػػت ت ػػػير إلػػػص الحالػػػل التػػػت يصػػػير إليهػػػا ا نسػػػاف، إذ ينتقػػػؿ مػػػف حػػػاؿ ككنػػػص  ػػػردا أ  5ة"حزػػػار 
ي ز  لقانكف إلص  رد من رط  ت عمالل  ازعل لقانكف كاحد. كمنها عاك المعتم  المدنت الذم 
يطمػؽ  ػت مقا ػؿ المعتمػ  الق مػت، المعتمػ  الػػدينت، كاير ػا، كمػف ألػـ صػار المعتمػ  المػدنت حالػػل 

 ها المعتمعات  ت سمـ تطكر ا، كليست حالل معطاة ا تداك.ترتقت إلي
كمػػف ألػػـ أصػػ حت التعمعػػات ال  ػػريل  كػػؿ مػػا تحتاعػػص مػػف تنظيمػػات، كلووػػات لمػػؿ عديػػدة      

دالػػل لمػػص مسػػمص الحزػػارة، لمػػص أف معنا ػػا يكتمػػؿ لنػػدما يصػػير لهػػذا  اوتزػػتها الحيػػاة المدينيػػل
التعم   كيل محػددة تتػدا ؿ  يهػا لناصػر متعػددة، مألػؿ العػرؽ كالمغػل كالتػاري  كالػديف ك مػـ، ك ػذم 
العناصػػر  ػػت معممهػػا  ػػت التػػت ت ػػكؿ مػػا يعػػرؼ   الألقا ػػل التػػت تعطػػت سػػاير العناصػػر معنا ػػا، 

ت نطػػاؽ  ػػذم الألقا ػػل ي ػػعر  تميػػزم لػػف ايػػرم،  الحزػػارة  هػػذا كتععػػؿ  ػػذا التعمػػ  الػػذم يعػػيش  ػػ
.  ػت  ػذا ال ػ ف يمفػت " ارالػد مػكلمر"  نظرنػا إلػص "أف كممػل ألقا ػل 6المعنص "ألقا يل  ػت  صايصػها"

"kultur"" ت اأسػتعماؿ المغػكم ا،لمػانت تسػكد حيػث تسػت دـ حزػارة Civilization ػت ال طػاب "

                                                 
 .567م، ؾ 4007َـ/ 5647، داز الىخاب الػسبي، بحروث: اإلالدمتابً خلدون ،  -2
5

، ػسواث اإلاوبىغاث 4ن . جسحمت: طػُد مدمد الحظيُت ،الحلازة ؛ هُف َُمىذ خلازة الغسب غلى الؼسق هُاٌ فسغظىن،  -

 59، ؾ4056للخىشَؼ واليؼس، بحروث 
6

 . 59اإلاسحؼ هفظه ؾ -
7

 .:5اإلاسحؼ هفظه، ؾ  -
8

 .:5، ؾ الحلازة ؛ هُف َُمىذ خلازة الغسب غلى الؼسق هُاٌ فسغظىن،  -
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ؽ لػػػيس صػػػد ل،  ػػػؿ يعكػػػس أساسػػػا مفهكمػػػات مت اينػػػل تزػػػرب ا نعميػػػزم أك الفرنسػػػت، ك ػػػذا الفػػػر 
 عذكر ا  ت التكاري  العقميل الم تمفل، إف عيراننػا ا،كر يػيف كا،مػريكييف كػذلؾ يفهمػكف تحػت كممػل 
حزػارة العػدة الكاممػل لمعتمػ  مػػف المعتمعػات لمتغمػب لمػص م ػػكوت الكعػكد،  ػت حق ػل تاري يػػل، 

تماليػػل المميػػزة، كآداب المياوػػل السياسػػيل، ك نيػػل اأسػػتيطاف كذلػػؾ ي ػػمؿإ اأوتصػػاد كالعووػػات اأع
كالتر يػػل، كأ يػػرا أيزػػا الػػديف كنظػػـ القػػيـ كلمػػـ العمػػاؿ، إف الحزػػارة إذف مفهػػـك  ػػامؿ لمممارسػػل 
اأعتماليػػل، كحيألمػػا حممػػت ممارسػػل المعتمعػػات سػػمات عك ريػػل م ػػتركل،  ػػذلؾ يعنػػت أنهػػا تنتمػػت 

 .7إلص حزارة كاحدة"
ص ما س ؽ يمكف القكؿ   ف الحزارة  ت منظػكر الألقا ػل الغر يػل تتعمػؽ  صػكر التفالػؿ لم  ناكن     

ا يعػػا ت التػػت ي ػػديها ا نسػػاف تعػػام  ييتػػص،  يظهػػر  ػػذا التفالػػؿ  ػػت ط يعػػل العووػػات التػػت تػػر ط 
ا، ػػراد   عزػػهـ، كمػػا يظهػػر  ػػت لنايػػل الفػػوح   رزػػص، كالعػػالـ  م ت ػػرم، كالفنػػاف  فنػػص، كالحر ػػت 

، ك مػػـ، "أمػػا نعػػاح الحزػػارة  يقػػاس لػػيس   نعازاتهػػا العماليػػل  حسػػب،  ػػؿ كػػذلؾ، كا، ػػـ  حر تػػص
، إنهػػا تقػػػاس  المسػػتكل الػػذم  مغػػػص ا نتػػاج كمػػػا 8منهػػا،  طػػكؿ ألمػػػار مكاطنيهػػا، كنكليػػل حيػػػاتهـ"

ككيفػػػا، كتقػػػاس  مسػػػتكل معي ػػػل مكاطنيهػػػا، ك مػػػدل وػػػدرتهـ لمػػػص الػػػد اع لػػػف أنفسػػػهـ، مػػػدف  ػػػذم 
عػػدد سػػكانها ك مػػدل طػػكؿ ألمػػار ـ، ك نكليػػل ال ػػدمات التػػت تك ر ػػا لمكاطنيهػػا، الحزػػارة تقػػاس  

 ك مستكل الر ا يل الذم صارت لميص.
مػػف  ػػوؿ  ػػذم النظػػرة ي ػػدك كػػ ف لحزػػارة الغر يػػل الحديألػػل إنمػػا صػػارت إلػػص مػػا ت لميػػص مػػف      

النتيعػػل  كانػػت أف القػػكة كالهيمنػػل  فزػػؿ وػػكة إنتاعهػػا، ك فزػػؿ السػػم  التػػت اػػزت  هػػا العػػالـ، "أمػػا 
الحزػػػارة الغر يػػػل أصػػػ حت نكلػػػا مػػػف النمػػػكذج الػػػذم تسػػػعص  قيػػػل العػػػالـ إلػػػص تنظػػػيـ نفسػػػها لمػػػص 

. لقد كاف مف نتايت الزيادة الر ي ل  ت اأنتاج لدل الحزارة الغر يل أف أص   ال حث لػف 9مألالص"
كألػػػر إلحاحػػػا، حيػػػث ا،سػػكاؽ العديػػػدة أمػػػرا ممحػػػا، كال حػػػث لػػػف المصػػادر العديػػػدة لممػػػكاد ا،كليػػػل أ

الغر ػت المغػامر  كػؿ  ػرا ل  احألػا لػف كػؿ مػا يقػكم إنتاعػص، كوػد احتػاج  -انطمؽ ا نساف ا،كر ت
 ت  ذم المرحمل إلص ت رير نه ص المنظـ لألركات ايػرم،   حيانػا يػزلـ أنػص إنمػا عػاك إلػص تمػؾ ال مػداف 

لـ ن ػر الػديف المسػيحت، التت لػـ تعػرؼ تحػكأت اوتصػاديل ك ػرل  ػزلـ ن ػر الحزػارة، كأحيانػا  ػز 
 كاف يعطت ا نعيؿ لي  ذ الذ ب، حتص إذا استنفذت  ذم أارازها ا تمؽ مقكلػل العػرؽ ا،سػمص، 

 الذم ا تارتص ا،ودار لن ر ويـ الحزارة.
                                                 

الجدًدة اإلاخددة، ، جسحمت: إبساَُم أبى َؼهؽ، داز الىخاب حػاٌؽ الثلافاث ومؼسوع ملاد لهىدىغخىن َازالد مىللس،  -7

 75، ؾ 4007فسهىفىزث: 
:

 .59اإلاسحؼ هفظه ؾ  -
;

 .64اإلاسحؼ هفظه، ؾ -
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 نػػاك لمػػص  ػػذم الصػػكرة التقري يػػل المػػكعزة يمكػػف القػػكؿ إلػػص حػػد ك يػػر أف مفهػػـك الحزػػارة  هػػذا     
ف  ػػذا المفهػػـك تػػـ تحديػػدم  ػػت سػػياؽ ألقػػا ت ار ػػت، كا ػػتركت  ػػت رسػػـ المعنػػص أكر ػػت المن ػػ ، كأ

الغر يل كات ذ أحقا ذريعػل لتصػنيؼ  -معالمص معمؿ التحكأت التت مرت  ها المعتمعات  ا،كر يل
، كأما مػف لػـ ي  ػذ  هػا آ ذا   س ا ها  هك متحزرال عكب إلص متحزر كاير متحزر،  ما كاف 

  و.
صف أف نقكؿ   ف الألقا ل ا سوميل لـ تكظؼ كممل الحزارة  هػذا المعنػص ود يككف  ت كسعنا ا    

الذم لرؼ أحقا  ت الألقا ل ا،كر يل، كأف معمؿ المػدلكأت التػت حممهػا لفػظ الحزػارة  ػت الألقا ػل 
ا سوميل أ ي رج لما ذكرم ا ػف  مػدكف الػذم أكردنػام سػمفا، كلمػص أم، كسػكاك كػاف التفػاكت  ػيف 

عا إلص الترعمل أـ أ،  ػ ف الػذم يعنينػا  ػت  ػذا المقػاـ  ػك مػا إذا كػاف المػدلكؿ الػذم المدلكليف راع
 " مكعكدا  ت الألقا ل ا سوميل، ك ت اير ا مف الألقا ات أـ أ؟Civilisationكرد  ت كممل" 

لػػيس يعنػػت اوتصػػار معنػػص "الحزػػارة"  ػػت الألقا ػػل ا سػػوميل لمػػص مػػا ذكػػرم ا ػػف  مػػدكف أف  ػػذم    
،  هػذا المعنػص  ػت حقيقػل الألقا ل  ت مك مف كؿ ما لص صمل  السعت لزيادة ا نتاج كاير ا مف المػكاـز

 َأَخةاُهمِ  َثُؿةو َ  ٰ  َوِإَلى "أمرم متزمف  ت القرآف الكريـ  ت مفهـك لمارة ا،رض، وػاؿ ا  تعػالصإ

 مًاةةَن َأنَشةةَكِكم ُهةةَو ٰ   َغِقةةُهُه ٍهٰ  َوةةا َقةةِوِم اِدُوةةُلوا الؾَاةةَه َمةةا َلِؽةةم مًاةةِن ِإلَ    َقةةاَل ٰ   َصةةاًلّاا

 ( وقولةه:"َأَوَلمِ 60 اآلوةة  ")هةو ، ٰ  َفاِدةََِغًػُهوُه ُثةمَا ُووُوةوا ِإَلِقةًه      َواِسَتِعَةَ ُكِم ِفوَهرا  اْلَكِرِض

 َوَأَثةاُروا  ِقةوَاة   ًمةـُِفمِ  َأَذلَا َكاُنوا َقِوًؾِفِم ًمِن الَاًذوَن َداًقَوِة َكاَن َكِقَف َفَقـِِظُهوا اأَلِرِض ًفي َوًسرُيوا

  ػت معنا ػا  ػت كمػا القرآنيػل اصيػات ك ػذم،(9اآلوة َدَؿُهوَها")الهوم، ًمؿَاا َأْكَثَه َوَدَؿُهوَها اأَلِرَض

 أ ػػمؿ المفهػكـ  ػػذا يععػؿ مػا ك ػػك العمػراف، لمػـ لممػػص يسػمت  عػػد  يمػا  مػدكف ا ػػف ععمػت التػت

 يصػػير العمػػراف، مراحػؿ مػػف أ يػػرة مرحمػل الحزػػارة أف الت ػار لمػػص لنػػدم، الحزػارة مفهػػكـ مػف

  ػػت كالتفػػنف التػػ نؽ لمػػص ا و ػػاؿ  مػػص كيصػػ   ا  ػػداع،  ػػت  متػػص تزػػعؼ لنػػدما ا نسػػاف إليهػػا

  ػػت يػػؤدم مػػا القػػيـ، مػػف كتحمػػؿ ا، ػػوؽ  ػػت  سػػاد مػػف لميػػص يترتػػب مػػا مػػ  الحيػػاة، كعػػكم سػػاير

 العمراف. زكاؿ إلص النهايل

 الألا ػت لكف لمحزارة، ال اص مفهكمص لص ال عكب مف  عب كؿ أف المقاـ  ذا  ت يعنينا كالذم

 تقدمػص مػا لمػص الحزػارة معنػص وصػر أمػا  نصيب، ا نسانيل صرح  ناك  ت سا مت عميعا أنها

 الػتحكـ، و يػؿ مػف  هػذا منهػا حصػمتص مػا أسػاس لمػص ال ػعكب تصنيؼ كيتـ أ ياك، مف لإلنساف

 حػػظ لهػا كػاف التػاري  لر هػا التػت ال ػعكب مػف كأليػرا أف ينكػر أحػد أ   نػص المقػاـ  ػذا  ػت كحتػص

 لها. تيسر ما  حسب لإلنساف الحياة أس اب تك ير  ت
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  وتاريخه مفهومه الغرب؛ الثاني: المطمب
 مصػػػطم  مػػػف  صكصػػػا الحديألػػػل المعر ػػػل  حقػػػؿ كالم ػػػتغميف الدارسػػػيف حػػػديث ي مػػػك يكػػػاد أ   

 تكػػػاد كأ كسػػطكتص، سياسػػتص عهػػل مػػف أك كلمكمػػص، ألقا تػػػص لػػف الحػػديث عهػػل مػػف سػػكاك الغػػرب،

 المسػتكيات، كػؿ لمػص  قكة حازرا أص   إنص حيث منص، العصر مسايؿ تتناكؿ محاكرة أم ت مك

 ،20الحصػػر تفػػكؽ يعػػد ا العنػػكاف  ػػذا تحػػت صػػدرت التػػت كالدراسػػات الكتػػب حعػػـ  ػػت كالنػػاظر
  حكػػـ ا سػػومت العػػالـ  ػػت ك صكصػػا ، ا، ػػرل العػػالـ أنحػػاك  ػػاوت أك نفسػػص الغػػرب  ػػت سػػكاك

 مصػػطم  تكظيػػؼ لمػػص التركيػػز زاد كوػػد العػػان يف،  ػػيف سػػادت التػػت التاري يػػل ووػػاتالع ط يعػػل

 الحػػػؽ وػػػيـ تػػػذكر تعػػػد لػػػـ حيػػػث ا، يػػػرة، العقػػػكد  ػػػت  صكصػػػا  ػػػص المرت طػػػل كالمفػػػا يـ "الغػػػرب"

  ازػص الػذم الكفػاح كليػدة ويمػا  الت ار ا إأ حريتص لف كالد اع ا نساف  حقكؽ كالعنايل كالعدؿ

 الغػػرب إف  ػػؿ كالع كديػػل، اأسػػتيوب صػػكر كػػؿ كعػػص  ػػت متطاكلػػل لقػػكد لعػػدة الغر ػػت ا نسػػاف

 ين ػد ا كػاف التػت لمحيػاة المألمػص الصكرة  كصفها كتعميمها القيـ  ذم ن ر مهمتص مف ععؿ نفسص

 كالألقا ػػات الحزػػارات  ػػيف حػػكار أم أف  ػت  ػػؾ مػػف كلػػيس متطاكلػل، وػػركف مػػدل لمػػص ا نسػاف

  صػػكرة مت نػػام القػػيـ  ػػذم تكػػكف أف أيزػػا  ػػؾ مػػف كلػػيس يمص،صػػم  ػػت القػػيـ  ػػذم تكػػكف أف أ ػػد

 مػف أكألػر اأوتػراب محاكلػل المناسػب مػف نػرل المعطيػات  ػذا سػياؽ  ػت الغػرب، و ػؿ مػف مطمقل

 الصػػنـ، مسػػتكل إلػػص كر عتػػص  ػػص أحاطػػت التػػت التراكمػػات عممػػل ك ػػؾ تحميمػػص  قصػػد المفهػػكـ  ػػذا

 كانػت، عهػل أم مػف معػص الحػكار  دارة مسعص   م م ا رة  صكرة يرت ط انص نحسب العمؿ ك ذا

 كالعغرا يا؟ التاري  ل ر المفهكـ  ذم ت كؿ  كيؼ
 المعاصػريف الغػرب  وسػفل لنػد  ػاؿ ذات مكانػل الغػرب" " مفهػكـ تطػكر لػف ال حث يحتؿ أ    

 يكحت ما  ذا  ص، مسمما معطص   نص تكحت  صكرة است دامص لمص التادكا أنهـ ذلؾ العممل،  ت

 الكتػػاب  ػػذا "يقػػدـ يقػػكؿإ حػػيف الغر ػػت العقػػؿ آأـ كتا ػػص مفتػػت   ػػت تارنػػاس"  "ريت ػػارد ـكػػو  ػػص

  عػػد مػػا صػػيغل إلػػص القديمػػل ا اريقيػػل صػػيغتها مػػف العػػالـ، إلػػص الغػػرب نظػػرة لتػػاري  مػػكعزة سػػيرة

  حػػػص إلػػػص يحتػػػاج أ معطػػػص  كصػػػفص الغػػػرب" يكظػػػؼ" "تارنػػػاس" أف يظهػػػر ك نػػػا ،22الحداألػػػل"

 لنػد نعدم نفسص كا،مر القديمل، اليكناف إلص  ص يعكد حيث لت كمص، ا،كلص ياتال دا  ذلؾ محددا
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 إلػػص ا، يػػرة سػػنل 230  ػػت كصػػؿ الغػػرب أف إلػػص يػػذ  اف حػػيف سػػميث، ككػػريس كػػكؾ ريت ػػارد

 مكسػػكمل   ػػرة ا نسػػانيل، ال  ػػرة مػػف كامػػؿ نحػػك لمػػص عديػػد  ػػكؿ إلػػص وطعيػػا اوترا ػػا اأوتػػراب

 الفقػػػر لمػػػص القزػػػاك الم ػػػتركل، الحزػػػارة تمػػػؾ دا ػػػؿ عممتهػػػا كمػػػف عػػػدا، العاليػػػل العميػػػا  المألػػػؿ

 مػػػدل لمػػػص تطػػػكرت الطمكحػػػات كاحد...ك ػػػذم كػػػؿ إلػػػص ا نسػػػاف حقػػػكؽ كمػػػد المعانػػػاة كت فيػػػؼ

 .22 ارزيف وادة ركاد ا ككاف لاـ، 2500
 القديمػل، اليكنػاف  ػت كتطػكرت نمػت ا، كػار مػف  عممػل  ر طص المفهكـ  ذا تكظيؼ يتـ  كذا    

  الحزػارة مػركرا كالمسػيحيل، اليهكديل  صكصا عديدة لناصر د كؿ م  التطكر  ت مرتكاست

  حػػص إلػػص يحتػػاج اأ تػػزاؿ  ػػذا أف كالحقيقػػل الحػػديث، العصػػر إلػػص كصػػمت أف إلػػص الركمانيػػل،

 لنػا ي ػيف أف  ػ نص مػف طكيػؿ تػاري  ل ػر ت ػكمت التت الغرب  نيل لمص التعرؼ أف ذلؾ كتحميؿ،

لػػػص لمحزػػػارات، حػػػكارا الغػػػرب يق ػػػؿ أف يمكػػػف مػػػدل أم إلػػػص   ػػػت ين ػػػرط أف يمكػػػف مػػػدل أم كا 

 كععػؿ كتطمعاتػص، ا نسػاف آمػاؿ لػف مع ػرة يرا ػا التت ويمص  عكلمل المناداة  دؿ حقيقيل، لالميل

 مسػػ لل تنػػاكؿ المقػػاـ  ػػذا  ػػت المناسػػب مػػف يكػػكف ر مػػا ا،مػػر.  ػػذا  ػػت مقياسػػا الغر ػػت ا نسػػاف

 لمػػص  صػػددم نحػػف مػػا إدراؾ مػػف تقر نػػا أنهػػا كنحسػػب الغر يػػل" - ا،كر يػػل "المركزيػػل ك ػػت مهمػػل

 حػكار مسػ لل  ػت تػ ألير لهػا ك ػؿ الغر يػل، –ا،كر يػل  المركزيػل المقصػكد  ما المقاـ، يناسب كعص

  الحزارات؟
 نفسه. مرآة في الغرب أو الغربية" المركزية الثاني:" المبحث

 ذلػؾ اأ تمػاـ، مػف  ػتك لمػص ينطػكم كايػرم بالغػر   يف  التفرول المتعمؽ السؤاؿ طرح يعد لـ   

  ػالمعنص نظػر ـ  ػت  ػالغرب تسػتهكيهـ، التفروػل  ػذم تعػد لػـ ك وسػفتص الغػرب كتػاب مف كأليرا أف

 الحداألػػػل يمألػػؿ لهػػػؤأك  النسػػ ل  ػػػالغرب التػػاري ، مػػػف أصػػ   إنػػػص  ػػؿ معنػػػص، لػػص يعػػػد لػػـ التقميػػدم

 كػاف المفػا يـ  ػذم كعػدت كأينمػا المفػا يـ، فمػ كاير ػا ا نسػاف كحقػكؽ كالديمقراطيػل كالمي راليل،

  ػػذلؾ العػػالـ،  ػػعكب كػػؿ و ػػؿ مػػف الترحيػػب تمقػػص المفػػا يـ  ػػذم دامػػت كمػػا لمغػػرب، امتػػدادا ذلػػؾ

 أعم . لمعالـ ك مكلص الغرب امتداد إلص ي ير
 مػف كأامػب الغػرب،  منعػزات ا  ػادة مػف وميػؿ ايػر   ػتك الغػر ييف الفوسػفل كتا ات تنز    

 خلـازة أي بـه حظـهم لـ لإلنسانيل اليكـ الغر يل الحزارة ودمتص ما أف يركف الكعهل  ذم  ت ساركا

 الحػػػػديث العمػػػػـ حركػػػػل  ػػػػت كان راطهػػػػا ا، ػػػػرل الحزػػػػارات سػػػػاير انػػػػدراج إف ألػػػػـ لميهػػػػا، سػػػػا قل

 الغر ػػػت النمػػػكذج تعمػػػيـ إلػػػص ي ػػػير  ػػػذا كػػػؿ ا نسػػػاف، حقػػػكؽ كوزػػػايا كالمي راليػػػل كالديمقراطيػػػل
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ع طمُث،  - دؼازد وىن وهَس ، 407م ، ؾ;400َـ، 5650. جسحمت: مدمد مدمىد الخىبت، الػبُيان، ولمت ، اهخداز الغسبٍز
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 تحقيقهػػا يمكػف أ التػت تمػؾ ا نسػاف، طمكحػات لػف يع ػر الػذم ا،مألػؿ النمػكذج  كصػفص لمحيػاة،

 لميهػػػػا، عديػػػدا لػػػيس ك ػػػػذا ا نسػػػاف، وػػػيـ تمألػػػػؿ المنظػػػكر  ػػػذا مػػػػف الغر يػػػل  الحزػػػارة  ارعػػػص،

 مػػػف رايعػػػل صػػػكرة عميهػػػا لم  ػػػريل أ ػػػدكا وػػػد كػػػانكا حاليػػػا الغػػػر ييف أسػػػوؼ  ػػػـ الػػػذيف  اليكنػػػاف

 وػدمكا  قػد اليكناف، لف م تمفيف يككنكا لـ كالركماف ينعزك ا، أف ـلغير  يتيسر يكف لـ الحزارة

لػوك القػانكف كالتػزاـ النظػاـ مف صكرا  لهػا نعػرؼ لػـ  صػكرة حريتػص لػف كالػد اع ا نسػاف  ػ ف كا 

 زمػف منػذ كالتنػكير الحزػارة مصػدر أنػص إذف نفسػص يرل الغرب اير ـ، لند الحيف ذلؾ  ت مأليو

  ػك  كػذلؾ  يهػا، القصػيد  يت ا نساف مألؿ الحزارة مف رايعل راصك  أسو ص أ دل  كما طكيؿ،

 أسػػػ اب تتعػػػاكز ككيػػػؼ نفسػػػها، تػػػنظـ كيػػػؼ ال ػػػعكب سػػػاير يعمػػػـ  هػػػك المهمػػػل،  ػػػنفس يقػػكـ اصف

 العمػـ الغػرب وػدـ  قػد  ػذا، كػؿ مػف أ ميػل أكألػر آ ػر  ػييا أ ػدا ا ذلػؾ ك ػكؽ  ينهػا،  يما التقاتؿ

 لػػف ينقطػػ  أ اأوتصػػادم المعػػاؿ  ػػت  هػػك ذلػػؾ ك ػػكؽ اش،النقػػ تق ػػؿ أ  صػػكرة كمهػػا لإلنسػػانيل

 اسػت دامص، يحسنكف أ ،نهـ المت مفيف أيدم مف السوح نزع  ت يعتهد ك ك المسالدات، تقديـ

  ها. اأستهانل يمكف أ مهمل كتمؾ
 ا،كلػص نكاتهػا ت ػكمت صػكرة ك ػت  ػك، يرا ػا كمػا الغر ت ا نساف صكرة  ت  ا تصار  ذم     

  ػت الحزػارة مسػار ت تػزؿ كتاري يػل، لرويػل كامتػدادات  مسػفيل أ عػاد ذات صػكرة  عيد، دأم منذ

 الألقا ػػػل تنػػػا س أف يمكػػػف ط يعتهػػػا كانػػػت مهمػػػا ألقا ػػػل كعػػػكد كتنفػػػت كمحيطػػػص، الغر ػػػت ا نسػػػاف

 أم نفػػت لمػػص القػػايـ الطػػرح  ػػذا مػػ  السػػير يمكػػف مػػدل أم  ػػ لص لهػػا، نػػدا تكػػكف أف أك الغر يػػل،

 الألقا يػل التعدديػل لػف الحديث ا مكاف  ت ك ؿ الغرب؟ ألقا ل اير ا نساف حياة  ت  المل ألقا ل

 .عميعا؟ ال  ر  نت  يف لمتعاكف كيمكف اأحتكار يمغت الذم الكعص لمص اليكـ لالـ  ت
   ػػكؿ النظػػر إلػػادة إليػػص تحتػػاج مػػا أكؿ تحتػػاج السػػؤاليف  ػػذيف لػػف ا عا ػػل أف الكازػػ  مػػف  

 لقميػػل تسػػكف التػػت ا، كػػار ألقػػد مػػف كاحػػدة لميهػػا تسػػتند التػػت قػػكأتالم  ػػت نقديػػل  رؤيػػل صػػري 

  تت ػػ  كذلػػؾ الغر يػػل المركزيػػل  كػػرة أك الػػذات، حػػكؿ التمركػػز  كػػرة  هػػا كنقصػػد الغر ػػت، ا نسػػاف

 يتطم ػػص مػػا ك حسػػب اأ تصػػار مػػف   ػػتك الفمسػػفيل أسسػػها  يػػاف محاكلػػل ك التاري يػػل ت ػػكوتها

 ت  ػػػذ ا أف يمكػػػف التػػػت المسػػػارات إيزػػػاح  ػػػت يسػػػا ـ أف مكنػػػصي تقػػػديرنا  ػػػت ذلػػػؾ ،ف المقػػػاـ،

  ػػت المسػػا مل يمكنػػص سػػميـ لفهػػـ تؤسػػس ككنهػػا لػػف  زػػو كايػػرم، الغػػرب  ػػيف التقػػارب محػػاكأت

 المن كد. التقارب إحداث
 اصتيلإ المطالب  ت 23الغر يل لممركزيل المؤسسل المفا يـ ك ياف حصر كيمكف
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 خدد َىخجىجخىن الظماث الفازكت التي جمحز الغسب غً غحٍر في آلاحي: -

م  -5  والسومان.الترار الىالطُيي مً ؤلاغٍس

 اإلاظُدُت الغسبُت اليازىلُىُت والبروحظخاهدُت، مظدبػدا منها ألاززىذوهظُت. -4



 أ.د/ كمال جحيش                 ر                 تراكمات الماضي وضرورات الحاضحوار الحضارات بين      

 
39 

 2018  يوليو  (3)  العدد                          اإلنسانية             تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 التاريخ وهم أو والرومان، لميونان االنتساب األول: المطمب
 المعاصػر الغػرب و ػؿ مػف كالركمػاف اليكنػاف إلػص اأنتسػاب دلػكل مناو ػل مػف الغرض ليس     

  الغػل صػعك ل نعػد نفسػص الكوػت  ػت أنػص م  يستقيـ، أ  هذا  المطمؽ، التاري يل الصمل  ذم نفت

 الغػرب أف كيػؼ  يػاف  ػك  ػذا مػف الغػرض إف كأكليػؾ.  ؤأك  يف صريحل صمل لمص العألكر  ت

 نفسػػػص كصػػؿ لمػػص يعمػػؿ انفػػؾ مػػا أكر ػػا  ػػػذلؾ كنقصػػد ا،كلػػص، نكاتػػص  ػػت تػػصكح  ػػؿ المعاصػػر،

 لكػف  رييػا، أمػرا  ػذا ي ػدك كوػد النهزػل، لصػر مف  دايل ك ذا كالركماف، اليكناف  قدماك تاري يا

  نػاك كا، ووػت كالسياسػت العقمػت اليكناف تاري   ناك ألاد الغرب أف لر نا إذا تزكؿ ال راكة  ذم

 اليكنانيػل الألقا ػل ععػؿ ذلػؾ ك كؽ المعاأت،  ذم  ت لص ا،كحد الهادم منص عؿيع  حيث عديدا،

 مفاد ػا التػت الفكػرة إلػص التػركيت تػـ لقػد و مها، عاكت أك لاصرتها التت الألقا ات ساير مف أروص

 التػػت الط يعيػػل الفمسػػفل كأف المػػنظـ، ا نسػػانت التفكيػػر مفتػػت   ػػك اليكنػػانت الفمسػػفت التفكيػػر أف

 التفكيػر صػكر مػف صػكرة أكؿ كأنهػا كالولقػؿ، السػحر لمػص تمػرد أكؿ مألمػت اليكنػاف لند لر ت

 لػص يعػرؼ لػـ الريازػت التفكيػر مزػمار  ػت اليكناف إليص كصؿ ما كأف الم كر، 24العممانت   ص

 كموحظػات معػارؼ كعػكد " القػديـ التػاري  لػرؼ لقػد لاصػرتهـ، التػت ال ػعكب ساير لند  كؿ

 مػا أف ايػر كمصػر،  ا ػؿ ك ػود كالصػيف الهنػد  ػت سػيما أ المهػارة، مػف عػدا ك ير مستكل لمص

 ا،سػػػس  ػػػك -عػػػدا مد  ػػػا  ا ػػػؿ  ػػػت النعػػػكـ لمػػػـ كػػػاف – ك ارعهػػػا  ا ػػػؿ  ػػػت الفمػػػؾ يعػػػكز كػػػاف

 ال ر نػػل تعػػرؼ الهندسػػل تكػػف لػػـ الهنػػد  ػػت لػػص. تك ير ػػا كحػػد ـ لميكنػػانييف أمكػػف التػػت الريازػػيل

 أمػػػا كالميكانيكػػػا، الفيزيػػػاك أنتعػػػت مألممػػػا اليكنانيػػػل، قميػػػلالع أيزػػػا،  ػػػت أنتعتهػػػا التػػػت العقونيػػػل

 الػذم التعري ػت، المػنهت تعهػؿ  ػدكر ا  هػت  الم ػا دات، عػدا الغنيل الهند،  ت الط يعيل العمكـ

 ،25ا،كر ػػػت" النهزػػػل لصػػػر نتػػػاج -ال عيػػػد المازػػػت  ػػػت عػػػدا وميمػػػل محػػػاكأت  اسػػػتألناك - ػػػك
 اصداب معػػػػاؿ لمػػػػص كحتػػػص كا، ووػػػػت، اسػػػتالسي التفكيػػػػر معػػػاؿ لمػػػػص ينسػػػحب نفسػػػػص كال ػػػ ف

                                                                                                                         
 اللغاث ألاوزبُت. -5

 الفـل بحن الظلوخحن السوخُت والصمىُت. -6

 خىم اللاهىن. -7

 الخػددًت الاحخماغُت واإلاجخمؼ اإلادوي. -8

 الهُئاث الخمثُلُت. -9

 الجزغت الفسدًت.  -:

رٍ الظماث خظب زأًه ال ًىفسد بها الغسب وخدٍ دون طائس الحلازاث، لىً اجدادَا مػا في جىلُفت أو مسهب َى الري أجاح   َو

م ، ;;;5، 4ي، جسحمت : هلػذ الؼاًب، نؿدام الحلازاث. إغادة ؿىؼ الىظام الػالمللغسب جفسدٍ بها. ؿمىٍل َىدىغخىن، 

 .55ؾ
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 67، ؾ4055، َُئت أبى ظبي للثلافت5فياز الغسبُت. جسحمت: أمل دًبى. نمغامسة الفىس ألاوزبي، كـت ألا  -
57

 7، جسحمت مدمد غلي مللد، مسهص ؤلاهماء اللىمي، ؾألاخالق البروحظخاهدُت وزوح السأطمالُتماهع فُبر، -
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  ػػت لػػرؼ كمػػا مأليمػػص. لنػػا يتػػك ر لػػـ مكسػػيقت  حػػس تتمتػػ  أ ػػرل  ػػعكب كانػػت  ر مػػا " كالفنػػكف،

 الفكاصػػؿ حسػػاب إلػػص آ ػػركف كتكصػػؿ لديػػدة... مكسػػيقيل مقطكلػػات كاسػػ  نطػػاؽ لمػػص العػػالـ

 لمػػػػػص المكوعػػػػػل يػػػػػالقون المتكاممػػػػػل المكسػػػػػيقص أف ايػػػػػر كزػػػػػعنا ا. التػػػػػت العقونيػػػػػل المكسػػػػػيقيل

 لقونيػػػل  ارمكنيػػػل لمػػػص القايمػػػل النغميػػػل كالتنكيعػػػات ا،صػػػكات، كايػػػتوؼ متعانسػػػل،  ارمكنيػػػل

 استألناك.  و كالفنكف العمكـ ساير لمص ينسحب ك ذا ،26الغرب"  ت إأ يكعد أ ذلؾ ...كؿ
 انيػػل،الركم الحزػػارة لمػػص م ػػا هل  الػػل أزػػفيت اليكنػػانت الفكػػر لمػػص الهالػػل  ػػذم أزػػفيت ككمػا

 كمػا السياسػل، مزػمار  ػت العمهكرم ك النظاـ  القانكف، القديـ العالـ لر ت التت الحزارة تمؾ

 ذلؾ. إلص
 مػػف كلػػيس ال ػػرويل، ال ػػعكب سػػاير مػػف كتعممػػكا لهػػـ سػػ ؽ اليكنػػاف أف المعمػػكـ مػػف أصػػ   لقػػد   

ف -لمػيهـ ال ػرويل ال ػعكب  فزػؿ التػرا هـ لػدـ  ت مسايرتهـ المناسب  اليكنػاف فأ نػرل كنػا كا 

  التقػػػدير لػػنهـ كتحػػدألكا   ػػرالتهـ، لممصػػرييف التر ػػكا أنفسػػهـ اليكنػػاف إف  ػػؿ ،-ذلػػؾ يفعمػػكا لػػـ

  فزػػمص لمسػػا ؽ التر ػػكا حػػيف التػػاري ، حقػػايؽ كمػػ  أنفسػػهـ مػػ  منسػػعميف كػػانكا كوػػد كالت عيػػؿ،

 لميهـ.
 اليكنػػػاف، لقػػػدماك الفزػػػؿ كػػػؿ الفزػػػؿ ترعػػػ  التػػػت الم ػػػك ل التاري يػػػل الرؤيػػػل  ػػػذم لمػػػص ترتػػػب  

 "  - ي ػػر مػػاكس حسػػب -الت ػػار إلػػص التػػاري ت الفعػػؿ سػػاحل مػػف ال ػػعكب سػػاير إوصػػاك كتعتمػػد
  نػػاك الغػػرب ألػػاد الصػػكرة  هػػذم ،27تطػػكرم"  قيمػػل اليػػكـ نعتػػرؼ لمػػـ لكعػػكد كحيػػدا مكانػػا الغػػرب

 مػػف وػػركف  عػػد عديػػد، مػػف نفسػػص اكت ػػاؼ كيعيػػد المركػػز،  ػػك الغػػرب -أكر ػػا يععػػؿ  مػػا التػػاري 

 ت عػػا كينفػػت كا  ػػداع العقػػؿ ألقا ػػل كالركمانيػػل، اليكنانيػػل الألقا ػػل إلػػص ينتمػػت أنػػص كيػػدرؾ ف،السػػكك 

  ػود إلص الهنكد إلص الصينييف مف ا نسانيل، الحزارة  ت مسا مل أم ال عكب ساير لف لذلؾ

 الغر يػػل لمفمسػػفل متمعيػػد  ػػت " كسػػرؿ" لنػػد نعػػدم نفسػػص كال ػػتك إ ريقيػػا، ك ػػماؿ ا،كسػػط ال ػػرؽ

 متميػػز ركحػػت تع يػػر الغر يػػل الفمسػػفل كأف ا،رض، مصػػير  ػػك ال  ػػريل كػػؿ أكر ػػل" أف وػػاؿإ حػػيف

   .28ي موم" أف الفكريف لهذيف يمكف أ كلكف كالهند، الصيف  كر ي مؿ أف يمكف
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 األسمى الدين وهم أو المسيحية، الثاني: المطمب
 إلػص كالغػرب أكر ػا وػادت ا، ميػل  الغػل  كػرة إلػص المعاصػر الغػرب يػد لمػص المسػيحيل تحكلت   

 لنػػدما ك ػػذا أ كا ػػص، أكسػػ  مػػف ا  ػػداع مزػػمار  ػػت لمػػد كؿ تقػػ و أكألػػر كععمتػػص العقػػؿ، رحػػاب

 العقمػػت، لمتفكيػػر رديفػػل الكنيسػػل صػػارت ،ت الػػص، كالمح ػػل الحنػػك اايػػل  ػػت إلهػػا لإلنسػػانيل وػدمت

  ػالؽ  نػاؾ  مػيس المسػيحيل ايػر ا،ديػاف لمعظػـ ك النسػ ل" ا، ػرل، ا،دياف ساير وؼ  لمص

 ا  كلكػف كاحػد،   لػص آمػف  ص...كا سػوـ التن ػؤ يمكػف كأ نػزكات، دكف كمتقمػب كالككف لقونت،

 إرادتػص،  ػوؿ مػف يكميػا العػالـ يقػيـ ي ػاك، مػا يفعػؿ متقمػب، إلػص أحيانػا ك ػك  عػاؿ أنص يعتقد كاف

 رسػػػك ا ال ػػػالؽ مػػػف الراسػػػ  الط يعػػػت لمقػػػانكف ا،كر ػػػت لممعنػػػص مػػػكاز مماألػػػؿ أم يكعػػػد يكػػػف ـكلػػػ

 معهػػا اأنسػػعاـ أ ميػػل كلمػػص السػػنف لمػػص  ػػدد الػػذم القػػرآف، ركح لػػف  ػػذا أ عػػد كمػػا .29ألا ألػػا"

 أحدا. تحا ت أ  هت كمرالاتها،
 كمػ  كانطووتػص، الحػديث، العمػـ  وػوع  ػرطا كانػت   المسيحيل رؤيل"   ف األتقاد ساد لقد   

 لػاـ 2000 مف أكألر طكاؿ ا،ساسيات كؿ  ت مكعكدا كاف الذم -المسيحت الو كت   ف ذلؾ

 عػك رييفإ كانػا آ ػراف األنػاف لػاموف كألمػل ،كازػ   ػك كمػا كا يػا تفسػيرا ليس -ـالعم إووع و ؿ

  ػػػدكرم التمػػػد ذمالػػػ اأوتصػػػادم، كالنمػػػك ،لإلنسػػػانيل عديػػػدة رؤيػػػل إلػػػص أدل ذمالػػػ الفكػػػرم التقػػػدـ

 20الحريل" نحك التقدـ لمص مهما التمادا
 يػػد لمػص ل ػر التاسػػ  القػرف  ػت  صكصػػا -منهػا ال ركتسػتانتيل تحديػػدا -المسػيحيل تحكلػت     

لص لمعممانيل حازنل إلص اأعتماع كلمماك الفوسفل مف لفيؼ  الرأسػماليل  ػػ" لمرأسماليل، راليل كا 

 مكػاف أم  ػت ت ػرز لػـ التػت كميكلهػا، كأ ػكالها كأنماطهػا ك يػرال انت ار ا الغرب  ت إأ ت هد لـ

 التنظػػػيـ  ػػػك الرأسػػػماليل مػػػف  ػػػكو كحػػػدم  ػػػهد الحديألػػػل ا،زمنػػػل  ػػػت الغػػػرب أف ايػػػر ،22آ ػػػر"

  ػػػكؿ لمػػػص إأ أ ػػػرل أمػػػاكف  ػػػت نعػػػدم أ مػػػا ك ػػػك  ػػػكميا(،) الحػػػر لمعمػػػؿ الرأسػػػمالت العقونػػػت

 اأنتمػػاكي  ك المػػل م ا ػػرة  صػػكرة ظهػػكرم  ػػت ـسػػا  الرأسػػمالت التنظػػيـ  ػػذا ،22 م ك ػػل"  ػػدايات

 المفاروػػل تمػػؾ لػػف التفصػػيؿ مػػف   ػػتك  ي ػػر مػػاكس يتحػػدث ال ركتسػػتانتيل، إلػػص المػػذ  ت الػػدينت

 مػػف آ ػػر دكف  صػػنؼ الدينيػػل الطكايػػؼ لنايػػل  ػػيف أحظػػص الػػذم التفػػاكت كذلػػؾ أدركهػػا، التػػت

 متعػػددة، دينيػػل طكايػػؼ  يػػص تتعػػايش  مػػد  ػػت المهنيػػل ا حصػػاييات إلػػص لػػدنا إذا يقػػكؿإ" العمػػكـ،

 كالكتا ػػات الصػحؼ  ػت حػػادة نقا ػات المػرات، مػف العديػػد  ػت أألػار كاوعػػا متػكاترة،  صػكرة نمحػظ
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 كأصػحاب ا،لمػاؿ رعاؿ أف  ت الكاو   ذا يتم ص ألمانيا.  ت الكاألكليكيل كالمؤتمرات ا،د يل،

 المػوؾ ذلػؾ ك ػكؽ العاممػل، اليػد مػف المصػنفل العميػا ال ػراي  ممألمت ككذلؾ الرأسماليل الحيازات

 الطايفػػػػل مػػػػف كأليػػػرة   ام يػػػػل  ػػػػـ الحديألػػػل، المؤسسػػػػات  ػػػػت الر يعػػػل الألقا ػػػػل ذا كالتعػػػػارم التقنػػػت

  عػػض إعػػراك  ػػت  هػػا اسػػتعاف ا حصػػاييات مػػف  عممػػل  ػػذا رأيػػص  ي ػػر كيػػدلـ .23ال ركتسػػتانتيل"

 الطايفػػػل مػػػف الطػػػوب أف إلػػػص ليتكصػػػؿ الم تمفػػػل الطكايػػػؼ لػػػدل الطػػػوب ميػػػكؿ  ػػػيف المقارنػػػات

 كانػػػت الػػػذيف الكاألكليػػػؾ  صكصػػػا ايػػػر ـ، مػػػف التقنيػػػل الدراسػػػات إلػػػص مػػػيو أكألػػػر ال ركتسػػػتانتيل

 إلػػػص مػػػردم الرأسػػػماليل تطػػػكر " ي ػػػر" يععػػػؿ ك كػػػذا ،24أك ػػػر القديمػػػل اصداب دراسػػػل إلػػػص ميػػػكلهـ

 "لكألر". م  نتالدي ا صوح حركل د نتص الذم الم كر تحرر ا  حكـ ال ركتستانتيل، المسيحيل
  طمسػص الكاألكليكيػل المسػيحيل حاكلػت الػذم كتاري هـ معد ـ ا،كر يكف استعاد الصكرة  هذم    

 تامػػػا  زػػػكلا المسػػػيحيل ت زػػػ  ،ف كا يػػػل القػػػركف  ػػػذم كانػػػت كوػػػد طكيمػػػل، وػػػركف مػػػدل لمػػػص

 –تكنػػانالي التػػراث اسػػتمهاـ  فزػػؿ تحػػررا أكألػػر مسػػيحيل لمػػص  ػػذلؾ  حصػػمكا اليكنانيػػل لمعقونيػػل
  ػػػذا لػػػف تع يػػػرا ا،كألػػػر الكعػػػص ال ركتسػػػتانتيل كانػػػت لممانيػػػل مسػػػيحيل مػػػنحهـ الػػػذم الركمػػػانت،

 التكعص.
 صػػراع  ػػت د مػػت التػػت المسػػيحيل تصػػ   أف الغري ػػل المفاروػػات مػػف كاحػػدة  ػػذم أف كالحقيقػػل    

لػػص لمعقػػؿ داليػػل العممػػاك مػػ  مريػر   ػػت ري ػػلالغ المفاروػػل  ػػذم تفسػػير إف كالعممػػاك. العمػػـ احتػػراـ كا 

 ذلػؾ و ػؿ مػا إلػص كتعػكد  ػؿ النهزػل، لصػر  ػت ظهػرت التت النزلل تمؾ  ت أساسص يعد تقديرنا

 سػػاير  ػػت ركحػػص، كاسػتمهاـ إليػػص  ػػالعكدة كذلػؾ الهممينػػت، التػػراث تمعيػػد نزلػل  هػػا كنقصػػد  كأليػر،

 كتػػؼي لػػـ الفتػػرة  ػػذم  ػػت التػػراث، ذلػػؾ  ػػت نفسػػص يكت ػػؼ ا،كر ػػت ككػػ ف كاصداب، كالفنػػكف العمػكـ

  ػػػذا تمعيػػػد لمػػػص م نيػػػا عديػػػدا  نػػػاك التػػػاري   نػػػاك يعيػػػد راح  ػػػؿ  قػػػط، اأسػػػتمهاـ  مهمػػػل ا،كر ػػػت

 كػؿ  ػت" أكر ػا " مػف عػالو  عامػل، سػمميفكالم العػرب طريؽ لف لر ص أف  عد الهممينت، التراث

 كسػعهـ  ػت يكػف لػـ إذ التػراث، ذلػؾ حفظ سكل دكر لهـ يكف لـ كالمسممكف العالـ،  ذا  ت  تك

 المسػيحيل تقػكيـ إلػادة  ػت الهممينػت التػراث اسػتعادة مػف الكظيفيػل المهمػل كانػت لميص. ا زا ل

 كػػػاف كوػػػد الغر ػػػت، ا،كر ػػػت اليكنػػػانت العقػػػؿ نطػػػاؽ إلػػػص المسػػػيحيل  ػػػذم تنقػػػؿ  حيػػػث نطاوػػػص،  ػػػت

 سػػاير إلػػص النظػػر الػػوـز مػػف كػػاف ذلػػؾ مػػ   ػػالتكازم لظيمػػا، ا كػػكينت تكمػػا  ػػص وػػاـ الػػذم العهػػد

 ،ف مؤ مػل ليست المنظكر  ذا مف مسيحيل تكف لـ التت ال عكب كؿ أف إذ دكنيل، نظرة افا،دي

                                                 
-
45

 .58ماهع فُبر، ألاخالق البروحظخاهدُت وزوح السأطمالُت ، ؾ 
46

 .59اإلاسحؼ هفظه، ؾ  -



 أ.د/ كمال جحيش                 ر                 تراكمات الماضي وضرورات الحاضحوار الحضارات بين      

 
43 

 2018  يوليو  (3)  العدد                          اإلنسانية             تمجلة العلوم التربوية والدارسا  

 كلػػيس ا،كر يػػل، المععػػزة صػػنعت التػػت  ػػت المسػػيحيل ،ف كذلػػؾ الحزػػارة، مزػػمار  ػػت تن ػػرط

 المسيحيل. المعتمعات  ارج المععزة  ذم مألؿ لتكرار معاؿ  ناؾ
 اأنػػػد اع  ػػػذلؾ  ػػػ يص  قػػػكة لنػػػص الػػػد اع كيػػػتـ المسػػػيحيل لػػػف أ ػػػي  الػػػذم التصػػػكر  ػػػذا إف     

 "رك يػر  يهػا وػاؿ التػت الصػمي يل الحػرب كتمعيػد المسيحيل تمعيد لمص القايـ الم ؤكـ، الصمي ت

 المػػػ ألرة  ػػػت مػػػا ال ػػػا ت، الصػػػميب مععػػػزة لػػػدا  يمػػػا كلكػػػف  وايػػػلإ"  ن ػػػرة متسػػػايو "25الرا ػػػب

 رعالنػا  هػا واـ التت الرحمل  ذم  ت الحديألل ا،زمنل  ت حدث مما العالـ  مؽ منذ إلعازا ا،كألر

 الػكألنييف، مػف زػالل وطعػاف أنهػـ لمػص المسػمميف إلػص ينظػركف الصػمي يكف كاف  26أك ميـ" إلص

 حركػل أنهػا لمػص الألانيػل الصػمي يل الحممػل تصػكير عرل كود " ،27الساراساف" " يدلكنهـ كانكا ك

 أألنػاك الصػمي يكف  يػص كػاف الػذم تالكوػ ك ػت ،28الساراسػاف" زػد ال  ػرم العػنس كؿ عانب مف

 اليهػكد، مػ  الحسػاب  تسػكيل لنفسػص احتفظ ود الرب أف يركف الألانيل الصمي يل لمحممل استعداد ـ

 اليهػكد، زػد العنػؼ إلص الدلكة لارض الذم " رنار"   ف  الساراساف ا،مر يتعمؽ لندما أنص إأ

 .29 نفسص الرب  عب يسكيص أف يعب ا لهت الحساب أف  ت لم ؾ معاأ يدع لـ
 الحػػػػركب زمػػػػف  صكصػػػػا الكسػػػػطص القػػػػركف  ػػػػت أ ػػػػدم لمػػػػص  المسػػػػيحيل األتػػػػداد كػػػػاف لقػػػػد   

 تمقػػص م ػػرر  ػو كالػػكألنييف الكفػار زػػد ت ػف التػػت الحػػركب ككانػت تمتهػػا، التػت كالقػػركف الصػمي يل

 المسيحييف. كؿ مف الترحاب
 لمػا تقػديرنا  ػت يرعػ  لػيس  اسػمها ارتك ػت التت الفظاي  مف  الراـ لممسيحيل التمعيد  ذا إف   

 ا،كر ػت ا نسػاف  ػت تحيػت ككنهػا إليص، يرع  ما  يف مف يرع  ذلؾ إف  ؿ ويـ، مف لميص ت تمؿ

 لمػػص الحػػركب ل ػػف الم ػػرر يحػػكز يععمػػص ك مػػا ايػػرم، لػػف  ػػالتميز ال ػػعكر مػػف  ػػييا الغر ػػت –

 حالػػػل إلػػػص ي ػػػير سػػػماليل، الرأ ارتػػػ ط الػػػذم لممسػػػيحيل التمعيػػػد  ػػػذا إف ا، ػػػرل. ال ػػػعكب  ػػػاوت

 ل ػػرت ا، ػػرل ال ػػعكب تعػػام لنيفػػل حركػػل  ػػركز إلػػص أ زػػص الػػذم التنػػااـ  ػػذا  ينهمػػا، التنػػااـ

 يزيػػدم مػػا كلعػػؿ اأسػػتعمار، حركػػل  هػػذا كنقصػػد يعتقػد، ممػػا و حػػا أ ػػد  ػػت صػػكرة  ػػت نفسػػها لػف

                                                 
25

م الري 7;50م، خلس مؤجمس ولحرمىن الري دغا إلُه البابا أوزبان الثاوي طىت 7;50ولى غام غاغ في فترة الحملت الـلُبُت ألا  -

، َامؽ ;56غلى إزٍس بدأث الحسب الـلُبُت. اهظس: كاطم غبدٍ كاطم، ماَُت الحسوب الـلُبُت. طلظلت غالم اإلاػسفت، الػدد

 64ؾ 
48

 .7;، ؾ ;400اإلاسهص اللىمي للترحمت ، اللاَسة ، 4. جسحمت بؼحر الظباعي، نالظالم الـلُبيجىماض ماطدىان،  -
السارادان: كان لؼوا وطؾق دؾى العهب، وقل كان من أهلافه زوا ة دؾى الَشووه; حماولة وغققب العهب واملسؾؿني  -27

 .148، لؾؿزول راجع : السالم الصؾقيب ص والعؿل دؾى إمخا  ذكههم دن الَاروخ، وذلك
 .247ص  املهجع نػسه، -28
 .247ص  املهجع نػسه، -29
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 أعػػؿ مػػف نػػبع إلػػص عن ػػا كالقسػػيس العنػػدم سػػار لقػػد لهػػا، ألطػػت الػػذم الػػدينت الت ريػػر  ػػك و حػػا

 إلػػػص لمصػػػانعص ا،كليػػػل المػػػكاد كلػػػف الألػػػركة لػػػف ال احػػػث الرأسػػػمالت سػػػعص أكر ػػػا، مػػػ رب تحقيػػػؽ

 القسػيس كم ػص ا، ػيض، الرعػؿ لحزػارة ن ػرم يػزلـ  ػذا  ػت ك ػك ايػرم، ألػركات لمص اأستيوك

 اليسػػرل،  اليػد إنعػيو العنػدم ام ػػص الػذم ا نسػاف يعطػت يديػص،  ػػيف ا نعيػؿ يحمػؿ ك ػك متػذلو

 يػكـ  ػت تكػف لػـ المسػيحيل أف ظا را ي دك كالذم اليمنص.  اليد كرامتص كمعها كألقا تص دينص يسم صك 

 أنػػص كالظػػا ر اص ػػر، لمػػص كالسػػيطرة الغم ػػل  ػػت الغر ػػت ا نسػػاف طمػػكح لػػف مسػػتقمل ا،يػػاـ مػػف

 الغر ػػت ا نسػػاف تغػػكؿ لػػف المع ػػر  كصػػفها الرأسػػماليل  يػػص تتغمػػب الػػذم اليػػكـ ذلػػؾ   عيػػد لػػيس

 المسيحيل. مف  قت ما صلم
 تعرزػػػت الػػػذم لمنظػػػر الو ػػػت العنيػػػؼ الهعػػػكـ  ػػػت ي ػػػدك التػػػدريعت المسػػػيحيل انحسػػػار إف      

 التػت الػدلكات تمػؾ حػدة لر نػا كود نفسها، المسيحيل المعتمعات ومب  ت المسيحيل لص كتتعرض

 المسػيحيل لمػص الهعػكـ  ذا لمص القري ل ال كا د أوكل لعؿ  ركر ا. كمف منها  ال وص تنادم

 زػػعيؼ كػػؿ إلػػص المسػػيحيل انحػػازت لقػػد " الزػػعفاك، ديػػف الت ر ػػا حػػيف "نيت ػػص"، إليهػػا كعهػػص مػػا

فسػػدة مألػػاأ، المفعمػػل  الحيػػاة الت ػػ ت لغرايػػز منا زػػتها مػػف ك ػػكمت ك ا ػػؿ، كمػػنحط  كميسػػييل مي

 ميػػػاالع القػػػيـ ألت ػػػار تعميمهػػػا ل ػػػر وػػػكة، ا،كألػػػر النفسػػػيل الط ػػػاي  صػػػميـ إلػػػص ذلػػػؾ  ػػػوؿ مػػػف

  اسػكاؿ زػياع مألػاؿ  ػذاإ  ك إيوما ا،كألر المألاؿ كاكايات. كزوأت  طييل لمنفس المند عل

فسػػػػد لقمػػػػص أف التقػػػػد الػػػػذم فسػػػػدا كػػػػاف الحقيقػػػػل  ػػػػت  ينمػػػػا ا،صػػػػميل، ال طييػػػػل  سػػػػ ب مي  مػػػػف مي

 .30المسيحيل"
  ػت أنهػا  ي ػدك تػركج التت المألاليل الصكرة تمؾ أما  اأحتراـ، تحظص تعد لـ أنها ي دك  المسيحيل

 عػدا، زػيقا حيػزا إأ يحتػؿ يعػد لػـ نفسػص المسػيحت التعمػيـ أف ذلؾ لألك اـ، تركج منها ك ير وسـ

 المهػػـ ا يػػديكلكعيا، حػدكد يتعػػاكز أ الصػكرة  هػػذم المسػيحيل لػػف الحػديث أف لمػػص يػدؿ مػػا ك ػك

 لمنظكمتػػػص ل ازػػػع كععمهػػػا المسػػػيحيل "ار نػػػل"  ػػػػ وػػػاـ الغػػػرب أف المقصػػػكد المعنػػػص كػػػاف إذا إأ

 إليهػػػػا آلػػػػت التػػػػت الكزػػػػعيل لػػػػف تع يػػػػر أصػػػػدؽ إف عديػػػػد، مػػػػف  ت ػػػػكيمها وػػػػاـ التػػػػت المفا يميػػػػل

 سػػم ا أألػػرت التػػت الحالػػل  ػػذم ،32المسػػيحيل الكنػػايس تعر هػػا التػػت الت ػػرذـ حالػػل  ػػت المسػػيحيل

 إلػػص لمكمػػا كالغػػرب أكر ػػا  ػػهدت لقػػد  ػػص. تعصػػؼ أف كتك ػػؾ  رمتػػص، المسػػيحت الو ػػكت لمػػص

 ل ػر، السػا   القػرف منػذ  صكصػا الػديف، معػاداة  ػت تطر ػا الفمسػفيل التكعهػات أ ػد  ػذا عكار

 إلػػص  يكر ػػاخ  مػػف العػػالـ،  ػػت أ ػػرل  قعػػل أم ت ػػهدم لػػـ مػػا ا لحاديػػل التيػػارات مػػف  ػػهدت كمػػا
                                                 

ً هُدؼه،  -30 دٍز  .:4، ؾ4. جسحمت:حىزج مُخائُل دًب،نغدو اإلاظُذفٍس
55

ص،  - ت ألاوزبُتغبد ؤلاله بللٍص ، 4059، بحروث 5، مسهص دزاطاث الىخدة الػسبُت، نهلد الثلافت الغسبُت في الاطدؼساق واإلاسهٍص

 .455ؾ 
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 كصػػكأ الممحػػدة، الكعكديػػل  وسػػفل إلػػص ال ػػيكلييف، مػػف طريقتػػص لمػػص كمػػف مػػاركس إلػػص نيت ػػص،

 حيكيػػل لػف تع يػرا لػيس  ػذا إف ا،ر عػل، الفرسػف  ػت  صكصػا ممألمػل لعديػدا ا لحػاد حركػل إلػص

 لػـ أ ووػت، كانحدار ركحت  راغ لف تع ير إنص الكنيسل، تسام  لف تع ير  ك كأ الغر ت الفكر

 ايػػر ععمهػػا مػػا ك ػػك ا،حيػػاف، مػػف كأليػػر  ػػت زكتػػص إنهػػا  ػػؿ كعهػػص،  ػػت الكوػػكؼ الكنيسػػل تسػػتط 

  اأحتراـ. عديرة
 األرقى الجنس وهم أو العرق، ثالث:ال المطمب

 كالغػرب أكر ػا  ػت  صػ ل تر ػل كعػدت التػت ا، كػار أ ـ مف كاحدة العرؽ مس لل الت ار يمكف   

 الركمػػانت اليكنػػانت التفػػكؽ دلػػكل لػػف منفصػػمل ليسػػت  كػػرة ك ػػت ،32ل ػػر السػػا   القػػرف منػػذ

 أ زػػػػميل ادلػػػػاك لػػػػف صػػػػؿتنف أ كمػػػػا  ػػػػص، تاري ػػػػص ر ػػػػط إلػػػػص الغر ػػػػت -ا،كر ػػػػت ا نسػػػػاف سػػػػعص

 المسيحيل.
 ايػرم لػف كتميػزم ا،كر ػت العػنس تفػرد  رزػيل مػف تنطمػؽ -ا،سػمص العػرؽ  كػرة -الفكرة ك ذم  

 نظريػػل كتفتػػرض  هػا، يتميػػز التػت ال صػػايص  فزػؿ كأروػػص أسػمص عنسػػا كتعت ػرم ا،عنػػاس، مػف

 الألقػػػا ت التػػػاري  أيزػػػا أنػػػتت الػػػذم  ػػػك  يكلػػػكعت كنػػػكع لإلنسػػػاف الط يعػػػت ""التػػػاري   ػػػ ف العػػػنس

 كامػػكض أسػػرار يك ػػؼ ك نػػص لمعػػنس ط قػػا التقسػػيـ ك ػػدا أ وويػػل. اعتماليػػل ككاينػػات لم  ػػريل

 كأسػػرع أسػػهؿ   ػكؿ التقػػدـ مسػيرة  ػػت المعتمعػات  عػػض مزػت أسػػ اب  تفسػير التحزػػر لمميػل

   33اير ا" مف
 وػديما، كالركماف افاليكن لند مكعكدة كانت  قد الغر يل، الألقا ل لمص عديدة ليست الفكرة ك ذم  

 أك اليكنػػانت المػػكاطف  ػػك الػػ عض ك ػػذا أحػػرار، الػػ عض أف لر ػػكا -الركمػػاف ككػػذلؾ -" اليكنػػاف

 ك" مػت"، " را ػرة" أنهػـ لمػص إلػيهـ ينظػركف كػانكا  قد ا، رل ا،مـ  ت المكاطنكف أما الركمانت،

 لنػػػد الفمسػػػفت فكػػػرال لمالقػػػل نعػػػد   ننػػػا لهػػػذا كأروػػػاك، ل يػػػدا الحػػػركب أسػػػرل مػػػف ات ػػػذكا كلهػػػذا

 إنسػاف  ػك  مػا ا نسػاف أف يعر كا لـ ،نهـ الرؽ نظاـ كعكد يقركف -كأرسطك أ وطكف -اليكناف

 34حر"
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ال ٌظؼ اإلالام إلًساد هـىؾ لىباز فالطفت أوزبا وهخابهـا، مثـل  َُـىم، فـىلخحر، وىهدوزطـُِه، وـاهى، َُغـل، حـىن طـخىازث مُـل،  -

ت. وكد وكؼ اخخُازها غلى هـىؾ لهُغل ، وولها هـىؾ جىضح بالػىـٍس ، فُىخىز َُغى، واللائمت جوٌى  .َىطٌس
55

، ؾ ;400، اإلاسهـــص اللـــىمي للترحمـــت ، اللـــاَسة 4، جسحمـــت: هلػـــذ الؼـــاًب، نفىـــسة الاكـــمدالٌ فـــي الخـــاٍز  الغسبـــيآززـــس َسمـــان،  -

;6. 

-
56

س، بحــروث 5، جسحمــت: إمــام غبــد الفخــاح إمــام، نالػلــل فــي الخــاٍز َُغــل،   . ًــسوي اإلاؤزخــىن أن غــدد ;6م، ؾ 4009، داز الخىــٍى

، أي أهثـر مـً هــف غـدد  47000َـؤالء الػبُـد  ، ووـان غـدد60000الػبُد في أزِىا وخدَا مً اإلاجمىع الىلي للظيان البالغ غـددَم

 .;6طيان اإلادًىت، وللد وان َؤالء الػبُد مجسدًً مً وافت خلىكهم الظُاطُت. هفع اإلاسحؼ، َامؽ ؾ 
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 التحقػؽ يمكػف كأ م ك ػل،  كرة ككنها مف الراـ كلمص الغر ت، -ا،كر ت العنصر تفكؽ ك كرة  

 لهػػا كيمػػتمس ديث،الحػػ العصػػر  ػػت لهػػا ينظػػر مػػف كعػػدت ا ألنكارا يػػل، الناحيػػل مػػف أصػػو منهػػا

 كأوػػػػرب التنػػػكير،  وسػػػفل مػػػف 35"ككندكرسػػػييص" كمعػػػص " ػػػػكلتير" الفكػػػرة  ػػػذم لمػػػص سػػػار ا،دلػػػل،

 .36" يغؿ" ا،لمانت الفيمسكؼ إلينا النماذج
 لػػص  يمػػا يعنينػػا  مػػا سػػنكتفت إنمػػا  يغػػؿ،  ػػيدم الػػذم الفمسػػفت ال نػػاك اسػػتعراض ارزػػنا مػػف لػػيس

 التػػػاري "  ػػػت "العقػػػؿ لكتػػػاب مقدمتػػػص  ػػػت إمػػػاـ الفتػػػاح دل ػػػ إمػػػاـ ي ػػػيف ا،كر يػػػل.  المركزيػػػل صػػػمل

  كمػا الزكك،  مسار التاري  لمعرل "يرمز التاري ، لمعطيات تصنيفص  ت ا، ير  ذا أف لهيغؿ

 نهايتػص،  ػت كأكر ػا التػاري   دايػل  ػت آسػيا   ف الغرب،  ت كتغرب ال رؽ، مف ت رؽ ال رؽ أف

 الم ػػػدأ تطيػػػ  كععمهػػػا لمنظػػػاـ، ال زػػػكع لمػػػص  يعػػػلالط تػػػركيض إأ لػػػيس العػػػالـ تػػػاري  ،ف ذلػػػؾ

 العػػاـ، الحزػػارة تػػاري   ػػت ا،كلػػص" "المرحمػػل  ػػك ال ػػرؽ أف يػػرل لمتػػاري  رؤيتػػص  ػػت .37العػػاـ"

 لػف ك ػفكا الػذيف  هػـ التػاري "، طفكلػل" ت ػكؿ التػت  ت ا،كسط، كال رؽ دكالهن الصيف حزارة

 "المرا قػػل" مرحمػػل نعت ػػر ـ الػػذيف ا اريػػؽ ل.الدكلػػ  كػػرة كا ترلػػكا لمكػػكف، العقونيػػل الط يعػػل سػػر

 كػانكا ك كػذا ريؽ،ا ا  يف أكأ  الحريل الكلت  زغ  يغؿإ  رح ككما الحر، الفرد مفهكـ ا ترلكا

 كلػػػػيس ا،حػػػػرار،  ػػػػـ كػػػػانكا  قػػػػط الػػػػ عض أف يعر ػػػػكف كػػػػانكا كػػػػذلؾ، كالركمػػػػاف ،كلكػػػػنهـ أحػػػػرارا،

 ال ػاب  تحػكا الػذيف  هػـ الركمػاف أمػا اريػؽ،ا  لنػد ل يػد يكعػد كػاف كلػذلؾ لػاـ،   كؿ ا نساف

 كسياسػػيل ماديػػل إم راطكريػػل كل يػػد ـ ا،حػػرار ا، ػػراد أكليػػؾ  ػػيد لنػػدما ال  ػػرم العػػنس لنزػػت

 إأ ا نسػاف، حيػاة  ػت ال ػي ك ل مرحمل ي  هكف ك ـ ا،كر ت العالـ أك "العرماف" عاك ،لظيمل

 الحديألػل الحزػارة كالقػكة، النزػت ومػل  هػت الػركح  ػي ك ل أمػا زػعؼ، الط يعيػل ال ي ك ل أف

 أكر ػػا أف  يغػػؿ ألمػػف ك كػػذا  ط يعػػتهـ، أحػػرار كمهػػـ ال  ػػر أف أكزػػحت ،نهػػا التقػػدـ ذركة تمألػػؿ

 لفكػػػرة التطػػػكر مػػػف النػػػكع  ػػػذا سػػػكل لػػػيس العػػػالـ تػػػاري  مػػػاداـ التػػػاري ، نهايػػػل  ػػػت ت كيػػػد ك كػػػؿ

 الػذم العػنس  ػك العرمػانت" "العػنس ك ػا،حرل ا،كر ػت، العػنس  يغػؿ يععػؿ  كذا .38الحريل

 أف  ػؾ كأ الحزػارة، طريػؽ لمػص ال عكب ساير يهدم أف ،عؿ العالـ  ذا  ت ا،ودار  ص ألقت

                                                 
57

س الىبــاز، ٌػـد واخـدا مًـ هبـاز غلمــاء الاحخمـاع، وـان ًـدغى إلـى أخــىة  6;59 - 5965اإلاسهحـز دو وىهدوزطـُِه  - م(أخـد فالطـفت الخىـٍى

ــت ألاوزبُــت. اهظــس: مِؼـــُل إلُــاز، الاحخمــاع والتربُــت، مـــً إوظــاهُ ت وخلــازة وىهُــت، وخلُلــت أمـــٍس وــان ًــدغى إلــى ذلــً فـــي دائــسة اإلاسهٍص

س، الػــــدد السابـــؼ، ومــــا  577، ؾ  4058الظـــىت الثاهُـــت، مـــازض  وىهدوزطـــُِه إلـــى دوزوـــاًم. جسحمـــت : ًــــىوع لؼـــهب، مجلـــت هلـــد وجىـــٍى

 بػدَا. 

-
58

ً َُغــــــل َــــــى حــــــىزج فــــــُلهلم  ــــــدٍز (، مــــــً مؤلفاجــــــه: مداكــــــساث فــــــي جــــــاٍز  الفلظــــــفت، أؿــــــٌى فلظــــــفت الحــــــم، 5:50 -5990   فٍس

 مداكساث في فلظفت الخاٍز .
59

 79، ؾ الػلل في الخاٍز َُغل،  -

-
5:

 ;8آززس َسمان، فىسة الاكمدالٌ في الخاٍز  الغسبي ؾ  
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 لتمػػػتحـ النيت كم)السػػػك رماف( الكامػػػؿ ا نسػػػاف  كػػػرة  ػػػت كأ رعهػػػا  ػػػص"،"نيت " يغؿ"تمقا ػػػا  كػػػرة

 النازم. الفا ت الفكر  ت الفكرتاف
 39وكيػػل  كريػػل ذرالػػا مألػػؿ   نػػص القػػكؿ يمكػػف  ػػؿ الطػػرح،  ػػذا لػػف  عيػػدا اأست ػػراؽ يكػػف لػػـ     

 اصريػػل ال ػعكب أف تػػرل التػت تمػؾ ال ػػعكب، لسػاير المعاديػػل الفكػرة لهػذم التػػركيت  ػت اسػت دمت

 مػا  ت ال صايص  ذم ايرم، لف تميزم التت العقميل ال صايص  فعؿ كذلؾ   رم، عنس أروص

  ػػت مهمػػل أداة اأست ػػراؽ مألػػؿ لقػػد ا، ػػرل. ال ػػعكب  ػػاوت تحزػػير مهمػػل لحمػػؿ مػػؤ و يععمػػص

 وػاـ ا، ػرل. ال ػعكب ويمػل مػف الحػط  ػت ككظفهػا العنصػريل ا، كػار  ػذم لمألؿ المركعيف أيدم

 ل ػػر، التاسػػ  القػػرف  ػػت  صكصػػا رايعػػل كانػػت التػػت المقػػكأت مػػف كأليػػر  تكظيػػؼ اأست ػػراؽ

  اسػـ "نػاطؽ إلػص الداركينيػل ا، كػار مف  ت ألير تحكلت التت ا،نألرك كلكعيل الدراسات  ها كنعنت

 كالتػػػركيت ،40تطػػػكرا" ا،وػػػؿ الػػػ ود حمايػػػل  ػػػعار تحػػػت التكسػػػعيل، لغاياتهػػػا كم ػػػرر الككلكنياليػػػل

 .42اصرم العرؽ  تفكؽ القايمل كا م رياليل يلالسياس لمفرزيات
 السػػيطرة،  ػػت العامحػػل الرا ػػل  ػػوؿ مػػف نفسػػص، إأ يػػرل أ الغػػرب  ػػ ف القػػكؿ يمكػػف  نػػا مػػف  

 ا، ػػػدم "الغػػػرب  را ػػػل إلػػػص ناداسػػػتا كأطػػػراؼ، مركػػػز إلػػػص العػػػالـ  تقسػػػيـ وػػػاـ حػػػيف  ػػػذا يتعمػػػص

 التطػػػكر لناصػػػر ام ػػػل ت كيػػػد أعػػػؿ مػػػف زػػػركريا  ػػػذا كػػػاف كوػػػد ا، ػػػدم"، ال ػػػرؽ "لػػػػ "المزػػػاد

 .42"ال رؽ"  ت الأل ات لناصر كام ل "الغرب"  ت المستمر
 ت ػػكمها،  ػػدك منػػذ المركزيػػل  ػػذم لمػػص ترت ػػت التػػت اصألػػار عممػػل لػػف نتسػػاكؿ أف يمكننػػا كمنػػص  

 إدارة  ػػت أألػر لػذلؾ كػػاف ك ػؿ الحػديث، ا نسػاف  تػػاري  ألحقتػص الػذم الػػدمار حعػـ لػف كالتسػاؤؿ

دارة لدكليلا العووات  الحزارات؟  يف الحكار كا 
 أ إذ الغػرب، إلػص اص ػر  هػا ينظػر التػت الكيفيػل إلػص   يعاز ن ير أف المقاـ  ذا  ت يفكتنا أ   

 لػف كالعسػكرم السياست معنام  ت أك العاـ، الحزارم معنام  ت سكاك الغرب لف الحديث ينفؾ

 الألوألػل القركف  ت  صكصا نطاؽ، أكس  لمص يمارسها التت التسمط كحب الهيمنل لف الحديث

                                                 
5;

ـــ - ت الفىـــس الػسبـــي وؤلاطـــالمي، فهـــى مغـــاًس للفىـــس الغسبـــي مـــً ًلـــٌى اإلابـــرون اإلاىــــىزي: اإن الاطدؼـــساق كـــد طـــاَم فـــي حؼـــىُل آخٍس

ـت الػـسب واإلاظـلمحن، فهـم ًمثلـىن باليظـبت إلـى الغسبـي  حهت ألاطع والبنى واإلالىماث، أما ؤلاطالمىفىبُا فلد طاَمذ في حؼىُل آخٍس

حن  ـــت ؿـــىاغت  إال أ هـــا فـــي مـــً حهـــت الـــسري والخــــىزاث واإلاػخلـــداث وألافيـــاز: ججـــاٍ الـــراث وججـــاٍ آلاخـــس. وفـــي هـــال اإلاظـــخٍى حػخبـــر آلاخٍس

ــت، أمــا فــي ؤلاطــالمىفىبُا فعــي ؿــىاغت إغالمُــت ووــل مــا جيخجــه الػلــٌى واإلاخخبــراث زــم ٌظــىق أوادًمُــا أو إغالمُــا فهــى  الاطدؼــساق فىٍس

إلـــــى مــــً الاطدؼــــساق  -ؿــــىاغت آلاخــــس اإلاظــــلم فــــي الفىــــس الغسبــــيٌػخبــــر ؿــــىاغت بغــــم الىظــــس غـــًـ مــــدي الاهوبــــاق ومـــــداكُت الخمثـــــلا 

 ;5، :5، ؾ 4056، مسهص هماء للبدىر والدزاطاث، بحروث 5. نالاطالمىفىبُا
60

 .589الاطدؼساق في اللسون الىطوى، ؾ  -

-
65

 :58ن، م، ؾ  
64

ٌ غبــد ا ابــساَُم،  - ــت الغسبُــت، إػــيالُت الخيــىن والخمسهــص خــى م، 9;;5، اإلاسهــص الثلــافي الػسبــي، الــداز البُلــاء: 5الــراث.ن اإلاسهٍص

 .;5ؾ 
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  عمميػػػات ارتػػػ ط أحقػػػا الغػػػرب ألػػػـ ال دايػػػل  ػػػت أكر ػػػا  مفهػػػكـ ذلػػػؾ، مػػػف أ عػػػد يكػػػف لػػػـ إف  يػػػرةا،

 أمريكػػا  ػػت العديػدة المسػػتعمرات  ػت سػػكاك طكيمػل،  تػػرات كلمػػص  انتظػاـ تنفيػػذ ا تػـ التػػت ا  ػادة

 ن ػػػػر لهػػػػدؼ أك ا،كؿ الهػػػػدؼ لػػػػنفس د مك ػػػػا التػػػػت الػػػػ ود تمػػػػؾ  ػػػػت أك ال ػػػػماليل، أك العنك يػػػػل

 إلػص أدت   نهػا تحقيقهػا، تريػد الغػرب -أكر ػا كانػت التػت ا، ػداؼ لف النظر ك غض ل،المسيحي

 المنفصػؿ كعكد ػا تست ػعر أكر ػا  ػدأت لقػد اليػكـ. إلػص ماألمػل آألار ا مازالت  ديدة م ست حدكث

 ف أ منػػذ كالتميػػز اأنفصػػاؿ  ػػذا است ػػعرت لكنهػػا  القصػػير، لػػيس أمػػد منػػذ اير ػػا لػػف كالمتميػػز
 أنهػـ المسػيحيكف التقػد الصمي يل،  الحركب سمت  يما الكألنييف( لمحار ل) كشالعي تعيش  دأت

 كالت ػػرك ـ المسػػيحييف، ايػػر دمػػاك    ػػدركا لنػػص، المعرزػػيف لمعاو ػػل الػػرب و ػػؿ مػػف المككمػػكف

 أصػناؼ يتمقػكف ك ػـ حتػص ال  ػالل، مػف يكصػؼ أ حػدا  ظػايعهـ ك مغػت  الحيػاة، عػديريف اير

  ػت المسػا مل  قصػد كلػيس مػنهـ، اأنتقػاـ  غػرض ذلػؾ كػاف دلس،ا،نػ  ػت المسػمميف لف العمكـ

 القػارة إلػص  ظػايعهـ نقمػكا الصػمي يل، الحػركب نهايػل مػف وػركف ألوألػل  عػد ا نسػانيل. الألقا ل إألراك

ف لمػػيهـ العديػػدة  لمػػا ا سػػ اف أف ا حصػػاييات تقػػكؿ ال تػػص، ا،نػػدلس  ػػت  ظػػايعهـ تنقطػػ  لػػـ كا 

 سػكاف لػدد ان فػض حيػث ا،صػمييف، السػكاف زػد عماليػل إ ػادة   لمػاؿ وػامكا المكسيؾ د مكا

 مازالػػت السػييل الػذكريات نفػس .43 قػػط لامػا 20  ػوؿ مميػكف 3 إلػػص مميػكف 30 مػف المكسػيؾ

 تعػػارة لػػف  زػػو ال ػػماليل، أمريكػػا  ػػت ا  ػػادة مػػف نعػػت التػػت الهنديػػل الق ايػػؿ  قايػػا  هػػا تحػػتفظ

 عػكف مألػؿ المعػرك يف، الفوسػفل  عػض حتػص دارتهاإ  ت ي ترؾ لألسؼ كاف التت ا،سكد الرويؽ

 السياسػػيل الم ػػادئ  صكصػػا إليهػػا، يػػدلك كػػاف التػػت الم ػػادئ  ػػيف صػػارخ تنػػاوض  ػػت ،44لػػكؾ

 ال  ػر الت ػار لػف  كزػكح تػدؿ تقديرنا  ت ك ت العمميل. الممارسل ك يف الحريات، لمص القايمل

 ترسػػ ت التػػت الرؤيػػل ك ػػت أكر ػػا.  ػػؿدا ال  ػػر منزلػػل مػػف أوػػؿ منزلػػل  ػػت ا،كر يػػل الػػدايرة  ػػارج

 اأسػػػتعمار حركػػػل  ػػػت نهعهػػػا لمػػػص السػػػير ليػػػتـ كالساسػػػل، الفوسػػػفل مػػػف كأليػػػر أيػػػدم لمػػػص أكألػػػر

 اايػل  صػكرة ا نسػانيل معنػص تدمير نتايعها مف ككاف ال عكب، مف كأليرا طالت التت المتكح ل

 كلقػػد كالألقا يػػل، ماليػػلاأعت منهػػا  صكصػػا الحياتيػػل ال نػػص عميػػ  تػػدمير تػػـ حيػػث ال  ػػالل،  ػػت

 لنفسػػص اصػػطن  المسػػتعمرات لمػػص تنػػا س معػػرد أسػػ ا ها أحػػد  ػػت ا،كلػػص العالميػػل الحػػرب كانػػت

 الصػكرة مػف طػرؼ  ا تصػار  ػذا الغػرض  ػذا لػف  عيػدة ظا ر ا  ت دكت  التت ا،س اب  عض

 تنػاكؿ  ولهػا مػف نػرد لػـ صػكرة ك ػت الغر ػت، ايػر العػالـ و ػؿ مػف الغػرب لػف ت ػكيمها تػـ التت
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أ كاؼ،   ػػكؿ التقميديػل أسػػكارم  ػػارج الغػػرب  ظػاي   ا،رزػػيل الكػػرة  ػػت  ػػ ر أم ي ػؿ لػػـ   نػػص كا 

 .كمها كآسيا إ ريقيا لي مؿ امتد د ق ك رم،  ررم مف
 يحتػؿ صػكرة  ػت الغػرب حػكؿ ت ػكمت التػت النمطيل الصكرة إف نقكؿ أف يمكف  ذا  وؿ مف   

  غيػػػر  يهػػػا يرزػػػص أ كالغػػػرب  الػػػدماك، مرسػػػكمل صػػػكرة  ػػػت  ػػػؿ كاسػػػعل، مسػػػاحل التػػػكعس  يهػػػا

 اص ر. كاستت اع الغم ل
 نجاحه. وعوامل أسسه مبرراته، الحوار؛ الثالث: المبحث
  يف الحكار لمس لل  مسفيل  مفيل تقديـ منها الهدؼ كاف لتتا المحاكلل  ذم  عد تمهيدإ

 المفهكـ، لهذا الم كمل الرييسل ا، كار ك ياف الغرب –أكر ا مفهكـ  تفكيؾ كذلؾ الحزارات،

 ساير حساب لمص الغر ت ا،نا تز يـ مف إليص يحيؿ كما المركز مفهكـ مف  ها ارت ط كما

 مهمل تقديرنا  ت المحاكلل ك ذم متكا ئ. حكار اـوي مف مانعا ي كؿ مما ا، رل، ال عكب

 ذلؾ إف  ؿ لمحكار، الت سيس  ت مفيدا ليس نحس ص كا  مالها المس لل  ذم تعاكز أف ذلؾ لمغايل،

  يف لمحكار إدارتها يفترض التت ا،طراؼ  يف المت ادؿ المعر ل  دؼ فأ ذلؾ لص، معروو ي دك

 معمكلها.  ت ا نسانيل ي دـ ما  التووت تيسير  ك كالألقا ات الحزارات
 الحوار مبررات األول: المطمب
 امػػب وػػد يعػػد ا المازػػت القػػرف تسػػعينيات و ػػؿ الدكليػػل العووػػات ط يعػػل  ػػت النػػاظر إف تمهيػػدإ

 المصػػػال  تحقيػػػؽ  ولػػػص مػػػف يمكػػػف الػػػذم الكعػػػص لمػػػص العووػػػات  ػػػذم إدارة إلػػػص التكعػػػص لميهػػػا

 التغيػػػػرات  حكػػػػـ ت ػػػػدؿ الكزػػػػ   ػػػػذا لكػػػػف الحػػػػدكد، أ عػػػػد إلػػػػص السياسػػػػيل كالمكاسػػػػب اأوتصػػػػاديل

 يعػػرؼ كػػاف  يمػػا المكاوػػ  كت ػػدؿ السػػك ياتت، اأتحػػاد تفكػػؾ أ مهػػا آنػػذاؾ، حػػدألت التػػت السػػريعل

 محككمػػل كانػػت أف   عػػد م تمفػػا، طا عػػا كأ ػػذت اأ تمػػاـ كعهػػل تغيػػرت حيػػث ال ػػاردة،  ػػالحرب

 ركسػيا تعػد كلػـ حزاريا، تقسيما عالـال تقسـ صارت الرأسمالت، كالغرب ال يكلت ال رؽ  مقكلل

  ػذلؾ  تحكلػت أيزػا، لركسػيا  صػما الغػرب كأ الحزػاريل الناحيػل مف لمغرب  صما لذلؾ ت عا

 اصػطناع تػـ التكعػص لهذا كت عا سياسيل. أك اوتصاديل تعاريل منها أكألر حزاريل إلص ال صكمل

 الت ػار إلػص ا، ػرز التكعػص افكػ كوػد  ا تػل،  صػكرة إأ معرك ػل ذلػؾ و ػؿ تكف لـ عديدة لداكات

 الػػػػديف  ػػػػيف اأرت ػػػػاط  ػػػػذا ككػػػػاف المهيمنػػػػل، الغر يػػػػل الحزػػػػارة لػػػػدك  ػػػػت ا سػػػػوميل الحزػػػػارة

 كامتػد لػدكا، كحزارتص اأسوـ الت ار كراك اأند اع  ت م ا را لامو المسمميف لدل كالحزارة

 مسػػػمـ ككػػػؿ ا ر ػػاب  ػػػديف ا سػػػوـ كصػػؼ تعسػػػفيل  طريقػػل كتػػػـ ألػػػداك، المسػػمميف الت ػػػار إلػػص

 المحؾ. لمص العالمت السمـ أص   إيعاد ا تـ التت ا،عكاك  ذم م   ا ر ا ت،
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 ال ػػػرؽ حزػػػارات إلػػػص يمتػػػد  ػػػؿ لػػػدكا، ا سػػػوميل الحزػػػارة الت ػػػار لمػػػص ا،مػػػر يقتصػػػر كأ  

 م ػػػزكف مػػػف لهػػػا  مػػػا الحزػػػارات  هػػػذم كاير مػػػا، اليا انيػػػل الصػػػينيل، الحزػػػارة مألػػػؿ ا،وصػػػص،

 منيػػت التػػت ال ي ػػل  عػػد  صكصػػا  صػػما ا، ػػرل  ػػت الغػػرب نظػػر  ػػت أصػػ حت ،ألػػرم أ ووػػت

 نهايػػل  ػػت لمغػػرب تػػذلف أف ا،وصػػص ال ػػرؽ  ػػعكب مصػػير أف تػػرل كانػػت التػػت التفسػػيرات  هػػا

 اصتتإ  ت الحكار م ررات إيعاز كيمكننا المطاؼ.
  ػػك  ػػذا  ػػ ف ؿالقػػك  يمكػػف أكر ػػؾ..(، كػػـ الغػػرب أيهػػا) الغػػربإ تعػػام العداييػػل الػػركح يػػدتزا -2

  يػص  ػدأ الذم الكوت  فت ا،وؿ. لمص حاليا الغرب م  ال عكب  اوت لووات  ت الغالب ال عار

 يت مػػص كيػػؼ يػػتعمـ ك ػػدأ ليفهمػػص، لنػػص الغريػػب اص ػػر مػػف اأوتػػراب إلػػص الحاعػػل يست ػػعر الغػػرب

 ي ػػص مػػا  ػػت  ػػالتفكؽ ال ػػعكر مػػف كالػػت مص العػػالـ كت كيػػؿ الحيػػاة تفسػػير  احتكػػارم الحػػؽ لػػف

  طريقػػػػل الكعػػػػكد إلػػػػص النظػػػػر لػػػػص تتػػػػي  إمكانيػػػػات لمػػػػص ينفػػػػت  ك ػػػػدأ ا نسػػػػانت، الكعػػػػكد تكعيػػػػص

ف مسػ كول، ايػر  صػكرة تعػذر وػد الغرب تعام العداك كاف الكوت  ذا  ت ،45عديدة   ػذا كػاف كا 

 أف العميػػ  لمػػص الظػػف امػػب كوػػت  ػػت العػػداك حػػدة زادت لقػػد طكيػػؿ. زمػػف منػػذ كعػػد وػػد العػػداك

 ال ػعكر لكػف اسػتقولها، لمػص اأحػتوؿ تحػت كانػت التػت ال مػداف حصػكؿ عػرد م سي ؼ العداك

 طريقػػل يغيػػر لػػـ الغػػرب أف ذلػػؾ يتغيػػر، لػػـ الغػػرب تعػػام ال ػػعكب  ػػذم و ػػؿ مػػف العػػاـر العػػدايت

 لػـ ع ػعص أف كذلػؾ  ػ  رل، أك  طريقػل ألركاتهػا نهػب  ػت اسػتمر حيػث ال ػعكب،  ػذم مػ  تعاممص

 كتهديػػد القووػػؿ إألػػارة  ػػت اسػػتمر ذلػػؾ ك ػػكؽ زادت، إنهػػا نقػػؿ لػػـ إف ا طػػوؽ، لمػػص حدتػػص تىً ػػؼ

 ت فص. أ المدمرة نتايعص   ف المت ادؿ العداك  ذا أس اب  ياف  ت التكس  دكف كمف اأستقرار.
 الػدايـ السػعت نتيعػل  ا،مػاف، ال ػعكر كانعػداـ العالميػل، التػكترات زيػادة العداك  ذا نتايت مف إف

 إدارة  ػػػػت ا،سػػػػمكب  ػػػػذا أصػػػػ   مكػػػػاف، كػػػػؿ  ػػػػت كالحػػػػركب الفػػػػتف زرع ،عػػػػؿ الغػػػػرب و ػػػػؿ مػػػػف

 الػػػدايـ اأسػػػتعداد لػػػف  زػػػو دايمػػػا، ا،سػػػكك  تكوػػػ  ال ػػػعكر سػػػيادة  ػػػت سػػػ  ا الدكليػػػل العووػػػات

  ػػيف حػػكار إلػػص الداليػػل ا،سػػ اب أك ػػر أحػػد لهػػك تقػػديرنا  ػػت الحاصػػؿ الت ػػنت  ػػذا إف لمحػػرب،

 ا،سكك. حصكؿ إمكانيل مف يحد أف يمكنص حكار كالألقا ات، الحزارات
 الهايمػل اأوتصػاديل ك سػطكتص ا،حاديػل،  ألقا تػص الغػرب كػاف لقد عديدةإ صالدة وكل ظهكر -2

 القػػكة  ػػذم أف  ػػؾ كأ أكألػػر، تكػػف لػػـ إف سػػنل أر عمايػػل مػػف أزيػػد منػػذ العػػالـ  ػػت الكحيػػدة القػػكة  ػػك

  هػػك أ ػػدا، التفػػكؽ  هػػذا سػػيحتفظ الغػػرب كأف نقزػػها، يمكػػف أ السػػطكة  ػػذم  ػػ ف لكأليػػريف أكحػػت

  ػدت الع ػريف القػرف نهايػل  ػت 47 كككياما لها ركج التت الفكرة  ذم أف اير ،46التاري  منتهص
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امــا، خُــثا ٌػخلــد بػــم الهُغلُــحن الحــدًثحن أن الخــاٍز  وؿــل إلــى  هاًخــه، أي أن الجمػُــت  - فىـسة  هاًــت الخــاٍز  وحــدث كبــل فىوٍى

ـت الخىحـه، مـؼSynthesisألاخحرة،ا وحـىد خىـم دًملساهـي، واغتـرا   ا جبدو مازلت في زأطمالُت ذاث دولت كػُفت الخىظُم، وطىق كٍى
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  ػهدت ا، يػرة العقػكد أف ذلػؾ تكػذ ها، الكوػاي  مػف كأليػر كػكف لػف  زػو متعػاكزة،  كرة كك نها

 لهػا يكػكف أف تريػد العديػدة القػكل  ػذم حسػاب، أم لهػا يحسػب يكػف لػـ عديدة لقكل ممفتا صعكدا

 يععمهػػا أف لػػكض أنػػص ايػػر " ينتنغتػكف"، إليهػػا أ ػػار مػػا  ػػت القزػيل  ػػذم ال ػػمس، تحػػت مكػاف

 يترتػػب كمػػا المعر ػػل انت ػػار  حكػػـ ك ػػذا التووػػت،  ػػت كا يػػا كسػػ  ا العدكانيػػل مػػف التقميػػؿ  ػػت سػػ  ا

 لحزػػارات،ا  ػػيف لمصػػداـ مػػد و منهػػا ععػػؿ   نػػص العػػاـ، ا نسػػانت المكوػػؼ تقػػدير مػػف ذلػػؾ لمػػص

ذا   ػ ف كالديمقراطيل، المي راليل  يمنل  ت كمالص   مكاص التاري   نهايل م  را عاك  كككياما كاف كا 

 كالحزػػػػػارة الغر يػػػػػل الحزػػػػػارة  ػػػػػيف الصػػػػػداـ لنكانهػػػػػا زػػػػػركس  حػػػػػرب لي  ػػػػػر عػػػػػاك  نتنغتػػػػػكف

 عػاؿالم يتهيػ  كلنػد ا منا سػل، حزػارة أم لمػص  القزػاك الهيمنل  سط اايتها تككف ا سوميل،

 أف  ػػك الألا ػػت لكػػف  هػػا، يتصػػؿ كمػػا المي راليػػل  سػػيادة  كككيامػػا، ن ػػككة كتتحقػػؽ التػػاري ، لنهايػػل

  هػػذم إليػػص، يحتػػاج الػػذم  القػػدر إأ ا نسػػاف كحقػػكؽ الديمقراطيػػل ن ػػر لمػػص حريصػػا لػػيس الغػػرب

  ها. ا،كلص  ك الغر ت ا نساف   ف  ا،ساس ار يل يرا ا التت القيـ
 الصداـ احتماأت   ف كلذلؾ  عينها، حزارات تمألؿ أ الصالدة ديدةالع القكل  ذم إف

 يمكف ألـ كمف  ا،ساس، اأوتصاديل المصال  إلص مردم المرحمل  ذم  ت ا،وؿ لمص العدم

 إلص يعكد  عزها ن ككات لمص وايمل مستق ميل رؤيل تقديـ إلص سعص إنما  نتنغتكف   ف القكؿ

 الدينيل الرؤيل حزكر مف يععؿ ما ك ك  يغؿ، لرؤيل اكإحي إلادة ك عزها القديـ، العهد

 كزكحا. أكألر  نتنغتكف رؤيل  ت الو كتيل
 الغرض لمص تغطت التت الرؤل  ذم تفكيؾ لمص العمؿ تقتزت كاوعيل ا،كألر الرؤيل إف   

 المحرؾ  ك اأوتصاد أف المؤكد إذ ا،ساسيل، القزيل لمص األتفاؼ كتريد الظا ر الحقيقت

  ت ا،كلص  الدرعل اأوتصاديل المصال  مرالاة   ف ألـ كمف نزاع، أم  ت لمغرب ستا،سا

 أك ر  ك لادلل اير  صكرة معينل عهل  ت الألركة تمركز أف ذلؾ إليها، اأنت ام ين غت التت

 الغرب منطؽ  ك ك ذا  تك، كؿ يت عؿ اأوتصاد م  إذ التصادـ، إلص يؤدم أف يمكف س ب

 صارت إنها نقكؿ أف يمكف يكـ كؿ تتمدد التت العديل الصالدة القكل ذم    ف ألـ كمف نفسص.

لص متعددة، أوطاب  ناؾ  ؿ  الؿ، كاحد وطب  ناؾ يعد كلـ المعادلل،  ت طر ا  يقتن  أف كا 

                                                                                                                         
بدلـــىق الاوظـــان، فـــال وحـــىد لىفـــي ملبـــٌى لهـــرٍ اإلاؤطظـــاث، وال الهخــــاز ملبـــٌى غلـــى َـــرٍ اإلاؤطظـــاث. والخلـــدم الخـــاٍز ي مىـــر آلان 

ــــد مــــً الدًلساهُــــت وخلــــىق ؤلاوظــــانا، غىهــــاز طــــىحربً، هلــــص غُل ــــي،  جــــاٍز  الفىــــس فـــــاغدا، ال ٌػنــــي طــــىي زأطــــمالُت مخدظــــىت ومٍص

ًالغسبــــي  ن مسهــــص دزاطــــاث الىخــــدة الػسبُــــت، بحــــروث: 5. جسحمــــت: خُــــدز خــــاج إطــــماغُل، نمــــً الُىهــــان اللدًمــــت إلــــى اللــــسن الػؼــــٍس

ا.887، 886، ؾ4054  . والفىسة هفظها في اإلاازهظُت، خحن جسي أن النهاًت جيىن بظُادة البرولُخاٍز

-
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امــا     ع فىوٍى يــي، اػــبهس بىخابــ -74;5فسوظـِـ . جسحمــت: فــؤاد ػـــاَحن  هاًــت الخــاٍز  وؤلاوظــان ألاخحــره: (، اكخـــادي وطُايــمي أمٍس

ً، مسهص ؤلاهماء اللىمي، بحروث   .  5;;5وآخٍس
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 ذلؾ إلص  ا،ك اـ، ممت سل أحكامص لالميل دلكل كأف   ييتص محككـ لقؿ   نص الغر ت العقؿ

  الكارألل. لتفادم التعقؿ مف  تك إلص يحتاج العالـ الحيف
 لمحوار: العامة األسس الثاني: المطمب

 لميها تقكـ التت المفا يـ  مراععل ذلؾ كيتـ إنسانيلإ  طرة أنص لمص  اأ توؼ األتراؼ -2

 لميص تكا قت كما ا نسانيل، لمفطرة م الفا منها كاف ما كطرح 48لمنقد كا  زالها المركزيات،

 كأليؽ يككف ود الدكاـ لمص  ولها مف ا، ياك كرؤيل الذات حكؿ التمركز إف السميمل. العقكؿ

 حياة مف الطفكلل  ترة  ت كاردا لدم يمكف التمركز  ذا أف اير ال  ريل،  الفطرة الصمل

 اص ريف أيدم  ت ما ممكيل  ت   حقيتص كمطال ا    يايص، متمسكا الطفؿ يككف حيف ا نساف،

 ال  ريل  التعمعات الناحيل،  ذم مف ي تمؼ أ تقديرنا  ت ال  ريل أمر إف رآم، أنص لمعرد

 نفسص ك القدر اير ا، م  تعار ها يزداد دايرتها اتساع ك قدر الدكاـ، لمص مداركها كتتس  تتطكر

  كعص ترت ط الحزارات مف حزارة أم ويمل   ف ذلؾ كلمص ، يها الطفكليل النزلات لف تت مص

 كمف العاـ. ا نسانت تكعهها مف كيعمؽ يألريها انفتاحا اص ر، لمص انفتاحها  مدل    ر أك

 الطفكليل، نزلاتها مف تت مص لـ مازالت الحديألل الغر يل الحزارة أف نحسب المنظكر  ذا

 ا،عناس، مف ايرم لمص ا،كر ت ا،صؿ مذ العنس أ زميل دلكل  ت  صكصا ذلؾ كيتعمص

 إف ألـ نفسص، الحديث العمـ يكذ ص ادلاك ك ك العينكـ، إلص مرد ا ا، زميل  ذم   ف كاأدلاك

 ما ك ك لكازمها، تت  ر أأ  يها المفترض   ف ال يكلكعيل، عذكر ا لها كانت إف ا، زميل  ذم
 مف  مراحؿ ال  ر  نت مف كغيرم مر ا،كر ت ا،صؿ ذم ا نساف أف ذلؾ التاري ، يكذ ص

 معمما، صار الذم الغر ت التاري ت التقسيـ صحل  رض كلمص النهكض، مف كأ رل السقكط

 الت مؼ مف طكيمل  حق ل مر الغر ت –ا،كر ت ا نساف أف إلص  كزكح يري  التقسيـ  ذا   ف

 العرؽ سمك  رزيل ي طؿ ام ك ك ا، وويل، الناحيل مف كحتص الماديل الناحيل مف سكاك المري 

 اير ا لمص المسيحيل أ زميل مقالل نعد المقالل،  ذم عكار إلص ايرم. لمص كأ زميتص ا،كر ت

 كاأنتقادات ذاتص، الغر ت النطاؽ  ت حتص محسكمل ليست المسيحيل كوزيل ا،دياف، مف

 زحيل كو  سصنف الغر ت ا نساف ككف لف  زو  ذا ذلؾ، لمص دليؿ إليها تكعص التت الحادة

 اير ا لمص المسيحيل الديانل    زميل القكؿ مف يععؿ ما ك ك الزمف، مف طكيمل لفترة لتعسفها

 اصطناع أف ذلؾ  التاري ، المتعمقل ا،ك اـ  تمؾ يتصؿ  يما نفسها كالمس لل معاز ل. معرد

 الركمانت ا اريقت  التراث  امتياز،" طفكلت منزع لص كالتعصب إليص كاأنتساب معيف تاري 

                                                 
6:

إغادة الخفىحر في الحدازت؛ هصغت ما بػد الاطخػماز والخُاٌ ظهسث مداوالث حادة في َرا اإلالماز هرهس منها هخاب:  -

 .4008، اإلاسهص اللىمي للترحمت، اللاَسة 5. جسحمت: ابدظام طُد غالم وخىان مدمد خافظ، نالظىطُىلىجي
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 أحسكا لندما إأ يكظفكم لـ  ا،حرل، أك يتذكركم لـ ا،كر ييف أف نعد مزلكـ، لروت كسمؼ

  ت ا نساف مممكل كتمعيد ال  صيل، كالحريل الفرديل لمص ت ع  عديدة  عارات إلص  الحاعل

 لسفر الكنسيل ال ركح سطكة لف  عيدا معا كا نساف العالـ اكت اؼ إلادة  ت كالرا ل ا،رض،

أ 49التككيف"  ا سوميل. الحزارة طريؽ لف الغرب لر ص اليكنانت التراث  ذا   ف كا 
ف اليكناف إف    لها كودمكا ا نسانيل، كالمعارؼ العمكـ معاأت مف كألير  ت أ دلكا كانكا كا 

 السا قل الحزارات مف ا  ادة أحسنكا  قد أ رل، طينل مف أنهـ يعنت أ  ذا   ف رايعل، نماذج

 ودماك لدل صغارا توميذ لدة معاأت  ت كانكا كود لاصرك ا، التت الحزارات كتمؾ ميهـ،ل

 لمص  ؿ لم  ريل، ودمكم ما ويمل مف يحط أك   نهـ مف يقؿ مما  ذا كليس كاير ـ، المصرييف

 العطاك،   حسنكا ا، ذ أحسنكا أنهـ  يهـ يقاؿ أف يمكف ما   وصص تماما، ذلؾ مف العكس

 لساير اعتهاد ا ألمرة النهايل  ت لتقدـ  ينها  يما تتفالؿ  يما تتفالؿ راتالحزا ككذلؾ

 ال عكب.
 الغر يل -ا،كر يل المركزيل لمص يقتصر أ الفالمل الحزارات لدل المركزيل مقكأت كتفكيؾ

 التفالؿ إلص المؤديل السميمل الطرؽ أحد يمألؿ ك ك كالألقا ات، الحزارات لكؿ يمتد  ؿ كحسب،

 أف   نص مف المت نعل المركزيات  ذم مألؿ كراك ا ت ت ئ التت ا،سكار كسر أف ذلؾ  يعا ت،

 ومت كمما المركزيات  ذم  ت الكألكؽ زاد كمما ك المقا ؿ التعارؼ، أماـ كاسعا ال اب يفت 

 التعارؼ، حظكظ مف يقمؿ أف   نص مف المركزيات سطكة ازدياد إف السميـ. التعارؼ حظكظ

 ا يديكلكعيات رسمتها التت ال طكط تمؾ ال عكب،  يف الزايفل ل طكطا يرسـ المقا ؿ ك ت

 كمما المركزيات سطكة زادت كمما إنص نقكؿ يععمنا ما ك ك ال  ريل، الفطرة مقتزص لف  عيدا

 م  ت ادؿ كؿ "يؤدم حيف  ت التفا ـ،  لمص مقدرتها كومت نفسها، لمص الحزارات انكفاك زاد

 تفسير  احتكار  القكؿ نتيعتص. ك ت انطووص نقطل  ت نس يا ال اص الفكر ععؿ إلص الغريب

 نفسها، الفكريل القيمل كلص متقارب، لت ادؿ  عميل إمكانيل حاليا كن هد يتناوص. أ ذ ود العالـ

 ألقا ت، انص إلص  يص الم اركيف عمي  يكصؿ أف يمكف ما الحياة، كتكعهات العالـ كتفسيرات

 50وكم" كسياست اوتصادم
 األتراؼ تقتزت الغر يل المركزيل  صكصا ا وصاييل المركزيات تفكيؾ ميللم إف   

 ت دك التت الألقا ات ساير أماـ ال اب يفت  أف   نص مف  ذا أف  ؾ كأ الألقا يل،  التعدديل

 يدلك التت اصراك تمؾ إلص ا  ارة ال  ف  ذا  ت كيمكف نفسها، لف تع ر أف أعؿ مف مهم ل
                                                 

 .13، 12، ص 1999،  2وهمجة : رؾعت الشاوب، ط .صلام احلضارات; إدا ة صـع الـظام العامليصؿوول هـَـغَون،  -49
 2010غهب ، –، مؤدسة ذهق 1وهمجة جورج كَورة، ط .فؾسػة حضارات العامل; نظهوات احلؼقؼة ووكووؾفاأنطوان غهاوـه هاولر،  50-

 .12ص
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ف آراك ك ت ،53 كنيث" ك"أكسؿ ،52ريككر" "ك كؿ ،52تايمكر" "ت ارلس لها   ت كانت كا 

 وايمل. ت قص منها ا  ادة إمكانيل أف إأ الغر ت، الألقا ت الحيز لف ت رج أ تقديرنا

 لمقتزص الم الفل كالألقا ات ال عكب  يف التفازؿ لمص القايمل المركزيل المقكأت تفكيؾ إف

 كمها. ا نسانيل مستكل صلم عيدة آألارا يألمر أف   مكانص الفطرة،

  ت تك ر ا ين غت التت ا،سس مف الناسإ  يف التكحيدم دكر ا كتفعيؿ ا،دياف احتراـ -2

 ي دأ نفسها، لف  التع ير لها كالسماح ا،دياف، احتراـ كالحزارات الألقا ات  يف الناع  الحكار

  ت معممها  ت ديافا، أف ترل التت تمؾ كآ ر، كوت  يف تتردد التت المقكأت إزاحل مف  ذا

 لمص تقكـ أ المقكلل  ذم أف ذلؾ ال  ر،  نت  يف التناحر إلص المؤديل ا،س اب أك ر مف كاحدة

 لمص الناس لتسالد ا،صؿ  ت عاكت إنما ا تو ها لمص  ا،دياف التاري ، مف سميـ أساس

 إلص تنسب لتتا ا،صكليات ظهكر إف كاألتداك. اأوصاك لووات لف  عيدا السميـ التعارؼ

 صمتها إف  ؿ ا،دياف،  ت الكامنل الركح لف ا،مر حقيقل  ت يع ر أ كآ ر كوت  يف ا،دياف

 أمكر لمص يدؿ صحت اير مؤ ر الحاؿ كاو   ت ا،صكليات ك ذم زعيفل، صمل  ا،دياف

 ت دـ أ  صكرة المعركل، ومب  ت أص حت حيث لألدياف، ا يديكلكعت التكظيؼ أ مها لدةم

 ت ك ها. إنص نقؿ لـ إذا كعص، أم مف ديافا،
 لإلنسػانيل، المسػييل الم ينل ا، عاؿ إليها تنسب أك  ا ر اب تكصـ أ أف ا،دياف احتراـ مف إف

 م ػادئ  ػت كالنػاظر عميعػا. النػاس  ػيف التكحيػدم دكر ػا تفعيػؿ لمػص العمػؿ المناسب مف إنص  ؿ

 تمػػػؾ  ينهمػػػا، الم ػػػتركل القػػػيـ أف نعػػػد سػػػوـ،كا  المسػػػيحيل  همػػػا كنعنػػػت سػػػماكيتيف ديػػػانتيف أ ػػػـ

 أ كا،مػػر تعاليمهمػػا،  ػػت كاسػػعل مسػػاحل تغطػػت ال  ػػر  ػػيف كالتػػ لؼ الرحمػػل ن ػػر إلػػص الداليػػل
 تعػػػػاليـ لػػػػف ل ػػػػارة  عزػػػػها إف القػػػػكؿ يمكػػػػف التػػػػت ا، ػػػػرل، ال ػػػػرويل لمػػػػديانات  النسػػػػ ل ي تمػػػؼ

  و ؾ. ؽا، و لنداك تستعيب يععمها ما ك ك أساسا، لمميل أ وويل
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حؼـــازلع جـــاًلىز، فُلظـــى  هىـــدي مػاؿـــس، لـــه اػـــخغاٌ بالفلظـــفت الظُاطـــُت، والخللُـــت. ًلـــٌى جـــاًلىز:ا فهىـــان غىــــس هبحـــر مـــً  -

ى أمل أزاٍ مخلمىا في اإلارَب الخىخُدي اليهـىدي ٍز (، وفـي وغـدٍ اإلاسهـصي اإلاظـُيي  مهمـا وـان مسوغـا اـجل اهــاٍز فـي الخـا -ألامل. َو

ـى هلـي وأهثـر ممـا ٌظـخوُؼ البؼـس أن ًــلىا ا مـً دون غـىنا   ـت الحدًثـتبالخأهُد ؤلالعـي غلـى البؼـس، َو . مىـابؼ الـراث ، جيـىن الهٍى

. وظـــــاَس أن مـــــا أوزدهـــــاٍ ًـــــدٌ داللـــــت 965، ؾ 4056، مسهـــــص دزاطـــــاث الىخـــــدة الػسبُـــــت، بحـــــروث 5جسحمـــــت خُـــــدز خـــــاج إطـــــماغُل. ن

دت غل  اإلاظُدُت.  –ى غىدجه إلى اإلاجاٌ الحلازي الغسبي ذي ألاؿٌى اليهىدًت ؿٍس
74

يـــــىز فُلظـــــى  فسو ـــــمي  - ـــــد اهظـــــس: مجمىغـــــت مـــــً الىخـــــاب، 4007 -55;5بـــــٌى ٍز . مظـــــازاث فلظـــــفُت(، مخـــــدًً، بسوحظـــــخاهتي، للمٍص

 وما بػدَا. 97، ؾ 4006، داز الحىاز للخىشَؼ، الالذكُت 5جسحمت مدمد مُالد،ن
75

ـت الىلدًـت إلادزطـت (ٌػـد مـً أكوـاب الجُـل الثالـث فـي مدزطـت فساهىفـىزث. اهظـس: همـاٌ بـىمىحر،     -;6;5فُلظى  أإلاـاوي  - الىظٍس

 م.4050َـ/ 5655، الدز الػسبُت للػلىم، ميؼىزاث الاخخال ، 5 فساهىفىزث مً َىزههاًمس إلى أهظل َىهِث،ن
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 محمػػد الن ػػت  هػػا عػػاك التػػت تمػػؾ  ػػت النهاييػػل الدينيػػل الحقيقػػل أف يػػرل أنػػص كمػػ  ا سػػوـ، ديػف إف

  نػاك الػديف  ػا توؼ كاوعػا،  كعكد ػا يعتػرؼ أنػص إأ  اطؿ،  هك سكام كما كسمـ، لميص ا  صمص

  ػت إكػرام أ " مكفكلػل، الػديف حريػل إف  ػؿ الػدـ،   ػدار أك الحرب  لوف م ررا ليس ذلؾ لمص

 كلػػـ التعػػارؼ،  ػػت النػػاس  ػػيف العووػػل اصػػؿ ععػػؿ  ا سػػوـ  (.256اصيػػل ال قػػرة، سػػكرةالديف")

ـْ  ًإنَّػػػػػػا النَّػػػػػػاسي  أىيُّهىػػػػػػا يىػػػػػػا تعػػػػػػالصإ" ا  وػػػػػػاؿ تقاتػػػػػػؿ، لووػػػػػػل العووػػػػػػل يععػػػػػػؿ مىْقنىػػػػػػاكي فْ   ى رو  ًمػػػػػػ ػػػػػػ  ذىكى

ـْ  كىأيْنألىػػػػص ْمنىػػػػاكي عى وى ىايًػػػػؿى   يػػػػعيك نا كىعى ـْ  ًإفَّ  ًلتىعىػػػػارى يكا كى كي مى رى دى  أىْكػػػػ ـْ  المَّػػػػصً  ًلْنػػػػ ـه  المَّػػػػصى  ًإفَّ  أىْتقىػػػػاكي ًمػػػػي ً يػػػػره  لى   ى

 (.23 اصيل الحعرات، سكرة()23)

  ػت يسػا ـ أف  ػ نص مػف الم ػزكف ك ذا ك يرا، أ وويا م زكنا تمألؿ ا تو ها لمص ا،دياف إف   

 ا، ػػكة وػػيـ إلػػص دلكةالػػ مػػف أرزػػيا أك سػػماكيا كػػاف سػػكاك ديػػف ي مػػك  ػػو ال ػػعكب،  ػػيف التقريػػب

 العمػؿ المناسػب مػف   نػص كلميػص كالتكا ػؿ، كالتعاكف التعارؼ كويـ كا  وص، كالصدؽ كالمح ل

 كتمػت النهزػل، لصػر منػذ أكر ػا  ت نمت التت تمؾ  اصل لألدياف، السم يل الرؤل تعاكز لمص

 مػػف لسػػ ب نػػص عي ديػػف إلػػص متكعهػػا األتػػراض يكػػكف أف   ػػدؿ متطر ػػل،  مسػػفيل  نزلػػات تغػػذيتها

 ا،ديػػػاف، سػػاير ر ػػػض  ػػت وكتػػص  كػػػؿ انػػد   الغر ػػت ا نسػػػاف نعػػد الػػديف، ذلػػػؾ ت ػػص ا،سػػ اب

 ا،دياف. ساير لمص تعار ص  مقتزص لديص حصمت التت ونالاتص معمما
 العمػؿ العػاد لمحػكار الت سػيس مقػاـ  ػت المفيػد مػف يكػكف وػد العػاـإ ا نسػانت الم ػترؾ إ راز -3

  مقتزػػػص عميعػػػا النػػػاس  يػػػص ي ػػػترؾ التػػػت تمػػػؾ  هػػػا كنعنػػػت ا نسػػػانيل، الم ػػػتركات إظهػػػار لمػػػص

 ال  ػػر اايػػات كت ػػتت ا نسػػانيل، المعتمعػػات كتنػػكع ال  ػػريل، الط ػػاي  ا ػػتوؼ ؼ"راػػـ الفطػػرة،

 أ أساسػيل حاعػات ا،رض ظهػر لمػص إنسػاف لكػؿ أف إأ كالفسػاد، كالصػوح كال ػر، ال يػر  يف
 عانػػب، دكف عانػػب لمػػص تقتصػػر أ الحاعػػات ك ػػذم ،54تعا مهػػا" أك لنهػػا الطػػرؼ اػػض يمكػػف

 كالسياسػػػػيل كاأعتماليػػػػل اأوتصػػػػاديل منهػػػػا سػػػػكاك ا نسػػػػانيل، الحاعػػػػات عميػػػػ  ت ػػػػمؿ إنهػػػػا  ػػػػؿ

لص اوتصادم، نمك إلص  حاعل عميها  الناس كالألقا يل، لػص اعتمالت تكفؿ كا   سياسػت. اسػتقرار كا 

 ال ػعكب، عميػ   ػيف التفػا ـ مػف دنػصأ حػدا ي مػؽ أف  ػ نص مف الحاعات  ذم مرالاة أف  ؾ كأ

 لمػػػص تهػػػيمف التػػػت اأسػػػتغوؿ لووػػػات متعػػػاكزة متكازنػػػل، اوتصػػػاديل لووػػػات إوامػػػل إلػػػص يػػػؤدم

 إلػػػص يػػػؤدم السياسػػػت اأسػػػتقرار إلػػػص الحاعػػػل است ػػػعار إف ألػػػـ الحاليػػػل، اأوتصػػػاديل المعػػػاموت

 الم ػػػتركات  يهػػػا مػػػا  ا، ػػػرل، العكانػػػب سػػػاير لمػػػص يسػػػرم نفسػػػص كال ػػػ ف المت ػػػادؿ. اأحتػػػراـ

 ا، وويل.
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 الناجح. الحوار شروط الثالث: المطمب
 يعػكد مسػتدامل كتنميػل مسػتداما، سػمما لإلنسانيل يحقؽ الذم الكعص لمص الحكار نعاح إف تمهيدإ

  نػػا معنيػػيف كلسػػنا تتػػك ر، أف يعػػب ال ػػركط مػػف عممػػل إلػػص يحتػػاج عمعػػاك، ال  ػػريل لمػػص نفعهػػا

 إنمػػػا ك مػػـ، كاأوتصػػادييف الساسػػل  يػػػد لوعػػص  هػػذا الظر يػػل، يػػػلا عراي ال ػػركط  ػػت  ػػال كض

ذا الم دييػػػل،  الناحيػػػل المرت طػػػل تمػػػؾ  ػػػك ال ػػػركط  ػػػذم مػػػف يعنينػػػا الػػػذم  تمػػػؾ إنهػػػا  قػػػؿ  ػػػيت كا 

 ظػا ر  ػالفرؽ ا نسػانيل، مفهػكـ  ػت معهػـ يت ارؾ كلمف لنفسص ا نساف  رؤيل المرت طل ال ركط

  ػػالظركؼ الظػػا رة الفػػركؽ كأمػػا كاحػػد، ا نسػػاف كأف كاحػػدة، ا نسػػانيل الفطػػرة أف يػػرل مػػف  ػػيف

  ػت  نػا مػف ينطمؽ ألـ كمف أصيو، ال  ر  يف التفاكت يرل مف ك يت أكعدتها،  ت كالمو سات

 مػػا النػػاع  الحػػكار  ػػركط مػػف أف نػػرل  ػػذا مػػف انطووػػا ال  ػػر،  نػػت  ػػيف صػػنك ص   ػػتص التمييػػز

 ي تتإ
 ك فعػؿ كالألقا ػات، الحزػارات حػكار  ػت حمقل أ ـ  ك بالغر  النمطيلإ الصكر مف الت مص -2

 أك ػػر أحػػد  ػػ ف المعر ػػل، إنتػػاج عانػػب  يهػػا  مػػا لمعػػاأت، عميػػ   ػػت ا، يػػرة القػػركف  ػػت  يمنتػػص

 لمػػػص التعػػػرؼ محاكلتػػػص  ػػػت الغر ػػػت -ا،كر ػػػت ا نسػػػاف ذ نيػػػل لمػػػص اسػػػتحكذت التػػػت العكانػػػب

  وسػػفل  ػذلها التػت العهػكد أف ايػر يػػب،كر   ػؾ نظػرة إليػص ينظػر طكيمػػل لفتػرة ظػؿ الػذم الغريػب

   ػػكؿ ت تمػػؼ أ نمطيػل صػػكرة ت ػكيؿ العانػػب  ػذا  ػػت أألمػرت لمكمػػا، كالغػرب  صكصػػا أكر ػا

  ػػذم إف القػػكؿ يمكػػفك  سػػكداكيل، أ ػػد تكػػف لػػـ إف الكسػػطص القػػركف لػػف المكركألػػل تمػػؾ لػػف ك يػػر

 الدراسػات معمػؿ إف  ػؿ لممػت،  حػص دكف الكسػطص القركف مف استدلاؤ ا تـ النمطيل الصكر

 العناصػػر كانػػت لقػػد .55الصػػكرة لهػػذم مركعػػل ا، ػػرل  ػػت أزػػحت كا،نترك كلكعيػػل التاري يػػل

 ك ػت كاير ػا، كالدينيػل كالألقا يػل كالتاري يػل العرويل العكانب تمحؽ النمطيل الصكر لهذم الم كمل

 كانػػت كسػػكاك ا،حيػػاف، أامػػب  ػػت المقصػػكد الفهػػـ، كسػػكك  المغالطػػات ممييػػل صػػكر معممهػػا  ػػت

 كاير مػػا، كالهنديػػل الصػػينيل  صكصػػا ال ػػعكب مػػف  غيػػر ـ أك  المسػػمميف متعمقػػل الصػػكر  ػػذم

  ػػػذم تكصػػػؼ كانػػػت مػػػا  غال ػػػا حازػػػرة، دكمػػػا السػػػم يل ا،كصػػػاؼ أف إذ ي تمػػػؼ، أ الحػػػاؿ  ػػػ ف

 ...كاير ا،كالدمكيػػػػػل كالكألنيػػػػػل كالع ريػػػػػل  ا،سػػػػػطكريل كأديانهػػػػػا كالتػػػػػكحش،  الهمعيػػػػػل ال ػػػػػعكب

  ػذم  ػ ف ا،حيػاف  عػض  ت ا ورار كراـ  التنظيـ، كلدـ كالع كاييل  السذاعل تهاألقا ا كتكصؼ

 حػػديث ،م موزمػػا ي قػػص ويمتهػػا مػػف الحػػط إأ كالألقا ػػل، الحزػػارة مػػف نصػػيب لهػػا كػػاف ال ػػعكب

 ا، ػػرل ال ػػعكب لم تمػػؼ كػػاف  ػػذا مقا ػػؿ  ػػت الحكػػـ. تػػنقض أ عزييػػل حػػاأت  اسػػتألناك لنهػػا

 ال ػعكب  ػذم لانتهػا التت المعاناة  فعؿ أحقا ترسي ها كتـ وركف نذم ت كمت الغرب لف صكرة
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 تيسػػير  ػػت يسػهـ أف يمكنػػص النمطيػػل الصػكر  ػػذم مػف الػػت مص إف .56الغػػرب -أكر ػا عانػػب مػف

 التػػت ال ػػيطنل صػػكر كػػؿ لػػف  عيػػدا الحازػػر، معطيػػات ك ػػؽ التعامػػؿ يػػتـ  حيػػث التووػػت، سػػ ؿ

 مػػف كأليػػر إ ػػالل  ػػت ا لػػوـ يكظػػؼ كمػػا صػػحتها، مػػصل لمتػػدليؿ التػػاري  اسػػتدلاك يػػتـ مػػا اال ػػا

 أكؿ  ػذا أف نحسػب إننػا النمطيػل. الصػكر تمػؾ ترسػ  التػت ،57المسػييل كالمفػا يـ المصطمحات

 كمها. اأنسانيل لمص  النف  يعكد لمقاك الطريؽ
 ينطمػؽ لػـ مػا يػنع  أف حػكار ،م يمكػف أ ال ػعكبإ مصػال  كمرالػاة اأحتراـ  قيـ األتزاـ -2

 كالقهػر  اأسػتعوك المسػاكاة، لمػص م نيا يكف لـ ما ينع  أف يمكف أ كما المت ادؿ، اأحتراـ مف

 أ "نحػػف وػػاؿإ حػػيف ارا نػػر أنطػػكاف  هػػذا صػػرح كوػػد حػػكارا، يألمػػرا أف يمكػػف أ معنا مػػا  ػػت كمػػا
 .المسػاكاة وػدـ لمص  يص نككف نقاش إلص نتحكؿ حيف إأ الحزارات  يف الحكار  ت التقدـ يمكننا

 الت ػػػادؿ لنػػػا  النسػػػ ل يصػػػ   الحيػػػاة، تكػػػا ؤ مػػػف متسػػػاكيل درعػػػل لمػػػص أنفسػػػنا نزػػػ  حػػػيف  قػػػط إذ

 ال ػعكب مصػال  أف  ػت  ػؾ مػف لػيس .58ممكنػا" الغر يل الحياة لكالـ م  كالألقا ت اأعتمالت

 يقتزػػػت ال ػػػعكب  ػػػيف التووػػػت كنعػػػاح اوتصػػػاديل، أك سياسػػػيل مصػػػال  كانػػػت سػػػكاك متدا مػػػل،

 أف يمكػػف أ ذلػػؾ كدكف العميػػ ، مػػ  العميػػ  حػػؽ يكفػػؿ الػػذم الكعػػص لمػػص ل المصػػا  ػػذم مرالػػاة

     عميعا. لهـ اأستقرار يتحقؽ
 الحوار نجاح عوامل الرابع: المطمب

 ك ذم نعاحص،  ت تسالد العكامؿ مف عممل تك ر إلص 59كالألقا ات الحزارات حكار يحتاج  

 اصتتإ  ت تتمألؿ العكامؿ أ ـ   ف تقديرنا ك ت كمتدا مل، متنكلل العكامؿ
  ت اصكاتا  ناؾ أف إلص ا  ارة س قت كالتعارؼإ األتراؼ إلص الداليل ا،صكات ت عي  -2

 المقكأت مف  عممل يتصؿ ا يم التنكير إنعازات تقييـ إلص داليل نفسها لف تع ر  دأت الغرب

 كالمعتم  ا نساف تحرير م دأ لمص وامت أصمها  ت التنكير  كرة أف ذلؾ  ا نساف، المتعمقل

 كاف الذم التنكير أف "كيؼ  كم نفسص، يطرح الذم السؤاؿ لكف كالقهر، التسمط صكر كؿ مف

 تحرير  كرة كلف نسانت،ا  التقدـ  كرة لف تع يرا -الت سيسيل المحظل تمؾ  ت أم – ال دايل  ت
                                                 

78
 َرٍ الفىسة جم الخػسق لها في مىكؼ طابم مً َرا البدث. -
79

هثحر مً وطائل ؤلاغالم جؤدي دوزا َادما للُم الخالقي، فبدٌ الػمل غلى إظهاز اللُم ؤلاًجابُت في ألادًان والثلافاث والدغىة  -

إلى جفػُلها، هجدَا جىبؽ في الحىاشمي إلظهاز الظلبُاث، ومً ذلً هدذ مـولحاث ًـػب الخالؾ منها زغم  مدمىالتها 

اب ؤلاطالمي، والتي غلى ػاولبها. الظلبُت اإلالفلت مثل ؤلاطالمىفىبُا  ، ؤلاَز
7:

 :5أهوىان  غسابجر َاًدز، مسحؼ طابم، ؾ  -
7;

دزحىا في َرٍ الدزاطت غلى جىظُف اإلاـولححن مػا، وإن وان َىان فسق بُنهما، فالثلافت مخلمىت في الحلازة ، وهي حصء  -

ثلافاث، مثل خىاز ألادًان  وإن هىا هسي أن ؤلاطالم لِع منها، وطبب إًسادها للمـولححن مػا يهد  إلى فخذ الباب أمام خىاز ال

ا.  زلافت في أؿىله(، والحىاز بؼأن خلىق ؤلاوظان وغحَر
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 نفسر كيؼ أ رل  ع ارة أك كالهيمنل؟ السيطرة ت فت أسطكرة إلص تحكؿ ما سرلاف ،60ا نساف

  دؿ ال ر ريل مف عديدة حالل  ت ت كض ا نسانيل أص حت  حيث لنفسص التنكيرم العقؿ تدمير

 النظريل هاطرحت التت ا،سيمل عممل مف  عض  ذم ،62حقيقيل؟" إنسانيل حالل إلص تصؿ أف

 ك  مص التنكير م زؽ لمص تدؿ الذم  القدر ك ت التنكيرم، لمعقؿ 62 رانكفكرت لمدرسل النقديل

 الكوت  ت تدؿ   نها إنساف،  ك حيث مف ا نساف  ي مؿ الذم  المعنص الحريل إلص الع كر  ت

 كيرالتن  وسفل لها ركج التت الصراع مقكأت تفكيؾ  ت تسهـ أف   نها مف استفاول لمص

 لمص  يمنت  يانص س ؽ كما ك ت لديهـ. ركاعا كأكألر ا  هرة المقكأت أكألر مف لد ا كيمكف

  الفحص. كلدـ الظف حسف مف  كألير تمقيها كتـ ذلؾ،  عد عاؤكا الذيف
 يظهر األتراؼ إلص الدلكة أف كذلؾ  يص، الم الغ التفاؤؿ مف  تك  ذا  ت  ذا يككف ود  

 تمألؿ أنها أم الغر يل،  المعتمعات  اصل يععمها ما ك ك لالميا، طا عا ت  ذ لـ أنها لميها

 إلص تايمكر" "ت ارلس  دلكة نفسص، م  الغر ت العقؿ يعريها التت الحكار كعكم مف كعها

 األتراؼ إلص يدلك إنما ك ك كندا، حدكد تتعكز أ وؿ  ؿ الغرب، حدكد تتعاكز أ األتراؼ

 ما ك ك كالدينيل، الألقا يل ا،وميات لف الظمـ ير    كعص دم،الكن المعتم  دا ؿ الألقا ات  تنكع
  ت  ريزر" نانست" لمص يصدؽ نفسص كا،مر كندا،  ؿدا المطمكب اأستقرار تحقيؽ يمكنص

 كاأ تو ات الألقا يل  الهكيات المتعمؽ  العانب األتراؼ لمص تركز حينما المتحدة، الكأيات

 أستاذم رؤيل تطكير لمص يعمؿ الذم  كنيث، كسؿ،  النس ل ال تك كنفس ،63اأألنيل

  السياوات م ركطل التكاصؿ لمميل أف يرل حيف  يص، المغل كدكر التكاصؿ  ت  ا رماس

 العقؿ ك ف نمحظ ك نا ،64ككنت طا   ذات أيزا ت قص لكنها ال اصل، كالألقا يل اأعتماليل

 طا   ذا ليععمص تنظيرم يعمـ حيف نفسص، المركز كحكؿ النقطل نفس حكؿ يدكر مازاؿ الغر ت
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س، ذلً أن فالطفت الخىىٍس في خلُلت ألامس لم  - في جلدًسها زد الفػل َرا هخج غً اللساءة الظلفُت الخمجُدًت  لثراث الخىٍى

ا مخوسفا، ومً زم واهذ دغىتهم ًيىهىا مىفـلحن غً واكػهم، بل إن أهثر  َم واهىا خاكػحن لفىسة اإلاسهص، وبػلهم وان غىـٍس

ت جخف اإلاجخمػاث ألاوزبُت، بل زبما بػلها فلى، ومثاٌ ذلًا حىن لىنا الري ٌػد أخد أػهس زالزت فالطفت هادوا  إلى الحٍس

يا، ولرلً هسي أن بالػلد الاحخماعي، لىىه في الىكذ هفظه وان مىخسها في ججازة السكُم، ووان  أخد مىظسي الػبىدًت في أمٍس

 الػملُت الىلدًت لفىس الخىىٍس حاءث مخأخسة.

-
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ت الىلدًت إلادزطت فساهىفىزث مً َىزههاًمس إلى أهظل َىهِث، ؾ    . 55هماٌ بىمىحر، الىظٍس
84

ىزغً َابسماض وواٌز أوجى، فُلمس، أػهس زوادَا ألاوائل: ماهع َىزههاًمس، زُىدوز أدوزهى، َسبسث مسوىش، زم الجُل الثاوي: ً -

ت الىلدًت ؾ  47زم حُل أهظل َىهِث. اهظس: هماٌ بىمىحر، الىظٍس
85

ت الىلدًت إلادزطت فساهىفىزث مً َىزههاًمس إلى أهظل َىهِث ، ؾ -  .559، 558هماٌ بىمىحر، الىظٍس

-
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 .:55اإلاسحؼ هفظه، ؾ  
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 تطكيرم يمكف كعها لولتراؼ الداليل ممألميها   راك  رانكفكرت مدرسل لد يمكف  نا إلص ككنت.

 كمها. ا نسانيل لي مؿ الغر يل ال صكصيل دايرة مف كا  راعص
 تممؾ الذم الكوت  ت الكز ، ل طكرة إدراكا كأكألر يعرم، لما تفهما أكألر ت دك أصكات تكعد  

 استحزار كيمكننا ،65نفسص حكؿ زر ها التت الغر ت الفكر لحدكد متعاكزة لالميل رؤيل ص ي

 الغر يل، الرؤيل مف تحررا أكألر ي دك  إذ الألقا ات"، تعايش كتا ص"  ت مكلمر"  ارالد نمكذج"

 إوناع يحاكلكف الغرب لمماك  عض   ف ارت اكا يعيش الذم الكوت  ت تقديرم  ت  الغرب

ع ار ـ الغر ت مكذج الن اص ريف   صكصا الألقا ات  يف التعايش إلص يدلك إذ ك ك .66لميص كا 

 أف كيرل الحزارات، صداـ حكؿ  نتنغتكف ودمص الذم الطرح ير ض   نص ا سومت، العالـ م 

  .67كركز صكاري  أعنحل لمص نمكذعص ن ر لف الغرب يت مص أف  رط ممكف التعايش
 مف كأليرا  ناؾ إف  ؿ كحسب، الغر ت الفمسفت فزاك ال  اصل المراععات  ذم ليست     

 كأليرة أصكاتا نسم  ا سومت العالـ  فت أوصام، إلص أدنام مف ال رؽ  ت ترتف  ا،صكات

  ذم تفسير صحيحا كليس ا نسانيل، مكتس ات لمص المحا ظل أعؿ مف ك ذا لمتعايش، داليل

  ت منص الصادرة الدلكات  ذم كأف ،ا سومت العالـ يعي ها التت الععز  حالل المطال ات

  ذم مف كأليرا أف المؤكد لكف الظا ر،  ت صحيحا ي دك ود ك ذا الحيمل، لدـ حيف العاعز د اع

 السوـ. إحوؿ إلص تدلك التت ا سوـ ركح مف نا عل م مصل أصكات  ت ا،صكات
   س اب أ ذت كود ت دك التت ال ود تمؾ مألو، اليا اف حيث ال رؽ أوصص إلص ننتقؿ حيف  

 كؿ أف ذلؾ صحيحا، ليس  ذا أف يدرؾ المتا   لكف ألقا تها، لف ت مت كك نها الغر يل التقنيل

 حزارتهـ إف  ؿ ألقا تهـ، لف يت مكا أت دكف حزارتهـ  نكا اليا انييف أف إلص ت ير المؤ رات

         لمصينييف.  النس ل نفسص كا،مر  .68ال نتكيل الديانل م ادئ مف  تكعيص نفسص  ناؤ ا تـ
 يصنعص، الذم  ك وؿ  ؿ العاـ، الرأم تكعيص  ت ك ير دكر لص ا لوـ ا لوـإ دكر تفعيؿ -2

ذا الرا عل،  السمطل يعرؼ صار الك ير دكرم إلص ك النظر   مف ا، ميل  هذم ا لوـ كاف كا 

ذا المعاؿ،  ذا  ت دكرم تفعيؿ المناسب   ت ،ك را النصيب لص الغرب  ت ا لوـ كاف كا 
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ٍس مثال ًدمل اإلادلٌى هفظه اإلاخػاز  غلُه الُىم، فياهىا إذا أهللىا َرا في جلدًسها لم ًىً مفهىم الػاإلاُت  لدي فالطفت الخىى  -

. جسحمت: أمل دًبى. مغامسة الفىس ألاوزبي؛ كـت ألافياز الغسبُتاإلافهىم  فئن اإلالـىد به غمىم أوزبا ال غحر، زاحؼ : حاولحن زوض، 

 .454، 455مسحؼ طابم، ؾ 4055، َُئت أبى ظبي للثلافت والترار، أبى ظبي: 5ن
88

 .8، ؾ حػاٌؽ الثلافاثَازالد مىللس،  -
89

 .8اإلاسحؼ هفظه ؾ  -

اللون واحللاثة والؼقم،  رادة يف الػؽه اللوين القاواني والػؾسػي وـاول املربوك املـصوري هذه املسكلة يف كَاوه:  68-

 .  1438/ 2017، اللار املَودطقة لؾـشه، وونس: 1. طالشهقي
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   نص العمهكر، لدل ا، ير  ذا يعرؼ صار منها اص ر، لف م ك ل نمطيل صكرة تقديـ

 أف  ت الطريؽ  ذا  ت لق ل أ ـ أف اير أ سد. ما إصوح  ت نفسص الدكر يؤدم أف   مكانص

  ذم  ت كا لوـ  غير ا، مقارنتها يمكف أ  صكرة الغر يل ال مداف دا ؿ متمكو  ا لوـ

 ا لوـ تكعيص لف حديث أم   ف ألـ كمف يعمها، الذم المي رالت الطا   مف وكتص يستمد ال ود

 ا،وؿ. لمص الرا نل المرحمل  ت العدكل وميؿ ي دك ود الهدؼ  ذا إلص
 حممل أف ذلؾ أكأ، ونالاتها مف الن  ل ايرت إذا التكعص لهذا دالما ا لوـ يككف أف يمكف

 مف كمستفيدة العممت، المنهت مصطنعل ا،كاديميل، الدكاير أتها د اص ر إلص المكعهل الت كيص

 أم مف ا  داع لميص كينكر ،ال رؽ ألقا تص كي كم المهمل، كماؿ   اأست راؽ ليقكـ نتايعص،

 ال رؽ. إنساف كي كم ال رؽ، كي كم كسايمص  كؿ ا لوـ لي تت كعص.
 

 حكار مستق ؿ    ف لميها اال ل الت اؤـ مف ن رة المحاكلل لهذم المطال  يعد ود الخاتمة:

 الحقايؽ لمص تقفز لاطفيل  طريقل المكزكع نتناكؿ أف نرد لـ أننا كذلؾ الحزارات،

 ما اال ا العمميل نتايعص لكف العاطفل، م  كب المناس ات  طاب يككف ما  غال ا المكزكليل،
 العقؿ لمص مسيطرة مازالت اأستعوك لقدة أف الدراسل  ذم  وؿ مف لنا ت يف لقد  زيمل، تككف

 الحزارة رسمتها التت الحدكد ت طت إلص تدلك عديدة رؤل ظهكر مف الراـ لمص ك ذا الغر ت،

 الغر يل لمحزارة معاد أنص أساس لمص صنفت الدلكات  ذم  عض أف اير الحديألل، الغر يل

  نفسها.
 دكف  مف الناع ، الحكار تمن  التت المعكوات أ ـ أحد  عناصر ا  يلالغر  المركزيل مألمت   

 و ؿ مف  ص أحيطت الذم ا،سطكرم السياج  ارج  همها كمحاكلل المككنات  ذم تفكيؾ

 حكار  ت الغرب ين رط أف الصعب مف ي قص أ وويل، كرؤل كاعتماليل،  مسفيل نظريات

 الن  ل ان راط م   اأ توؼ،  األتراؼ أي د ال ناك التعارؼ أف ذلؾ لمحزارات، متكا ئ

 ك يرا، ا لوـ إسهاـ يككف أف لمص ال  ريل، لمفطرة الم الفل ا،ك اـ تفكيؾ لمميل  ت المفكرة

 أ  ت كما اص ر صكر رسـ يعيد كأف  كم، ما كتصحي  أ سد، ما   صوح ي دأ أف ين غت إذ
    العمي . حمها  ت كيسا ـ العمي ، مهايتحم المسؤكليل ك ذم ا يديكلكعيكف. يتمألمها كما
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