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ا   

وهي نشأت يف القرن   "ابستمولوجيا"ية المعرفة )قسما من أقسام (نظر  تعد الفلسفة الوضعية

الثامن عشر كنقيض لعلوم الالهوت والميتافيزيقا الذين يعتمدان المعرفة االعتقادية غير  

 .المبرهنة 

المستخدم  –التجربة –وتستخدم الفلسفة الوضعية يف العلوم االجتماعية المنهج االستقرائي 

ثورة عارمة على الفلسفة الميتافيزيقة ومن ثم جاءت المدرسة الوضعية ، ةيف العلوم الطبيعي

ورأت أن البحث ال ينبغي أن يتعدى دراسة الواقع المحسوس دراسة قائمة على التجربة 

 واالستقراء.

ولهذا االتجاه جذور فكرية نجدها يف التراث اليوناين لدى الذريين والسوفسطائيين وسبق أن 

هرت الفلسفة الوضعية بوضوح يف وقد ظ، بها بوضوح فرنسيس بيكون  أشار إليها ونادى

الفكر الغربي كنتيجة ألسباب وظروف مرت بها أوربا ومنها التسلط الكنسي , وتدخل العنصر 

اليهودي الصهيوين ,واتصال األوربيين بالحضارة اإلسالمية , وقيام الثورة الصناعية يف أوربا  

كار الميتافيزيقا وعدم تقبل  لتي تقوم على اإللحاد المطلق وإن,وظهور العديد من الفلسفات ا

أي سلطان على الفكر اإلنساين سوى سلطان العقل والحس والتجربة والمنفعة المادية وساد 

اعتقاد يف المجتمع الغربي بأن لدى العلم اإلجابة على كل سؤال وبأن اإلنسان يمكنه السيطرة 

عصر التنوير أي عصر ي ذلك العصر بالعصر اإلنساين أو على الطبيعة بالعلم والمعرفة وسم

اإليمان الفلسفي بإله ليس له وحي وليس بخالق للعالم يتفق مع تحكيم وسيادة العقل على 

 .كل اتجاهات الحياة والحس المصدر الوحيد للمعرفة 

وانين الوضعية مسميان لمعنى واحد وهو جملة الق والفلسفةوبذلك نجد أن الفلسفة الواقعية  

وجود وأشهر القائلين بالفلسفة الوضعية هو أوغست  المكتسبة بالتجربة وليست قوانين ال

كونت الذي أخرج عمال متكامال يشرح فيه أصول المذهب ويطبقه على العلوم المختلفة 

عن   وتلقاهومما تأثر به  ،    مستمدا علمه وفلسفته مما درسه عن فرنسيس بيكون وروجر بيكون
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مذهب يف السياسة الوضعية  "فة الوضعية يف مؤلفيه غ أهم أفكار الفلسسان سيمون وصا

يرى كونت أن مظاهر الفوضى األخالقية واالجتماعية  ،و "دروس يف الفلسفة الوضعية "و"

الدينية من الفوضى العقلية , ويرجع الفوضى العقلية إلى استمرار سيادة االتجاهات    إلىترجع  

 .ىأخرمن ناحية  ناحية والفلسفية

وأنه يجب أن تنتقل إلى –يف حين أن هذين االتجاهين يمثالن مراحل سابقة مرت بها اإلنسانية  

ففي هذه المرحلة األخيرة يمكن مواجهة مشكالت الوضعي.مرحلة جديدة هي مرحلة الفكر  

 العلم.المجتمع من خالل 

وإنما تعتبر   لمجتمع تغيير األساس االقتصادي للمجتمع ,هكذا ال يتطلب مواجهة مشكالت ا

الفوضى العقلية ,وتحقيق االنسجام والوحدة الفكرية ضمانا  مناهج التفكير والقضاء على 

إنشاء علم جديد يدرس المجتمع  إلىمن أجل تحقيق هذا الهدف دعا و وتقدمه.الستمراره 

طبق كونت هذا المنهج على معظم المشاكل  الوضعي. وقددراسة علمية تستند إلى المنهج 

 ل بها عصره  التي حف

كما الحظ أن الدين يمثل من الجانب السياسي األساس الذي تقوم عليه سلطة الكهنة 

 والملوك حيث يستمدون سلطاتهم لدى الجماعة من الدين الذي تدين به الجماعة

بدين جديد يغذي قلوب الناس  وانتهي من ذلك إلي أن العالم ال يمكن خالصه وانتشاله إال

  للعبادة، وقد وموضوًعا  ويقويها بتمجيد اإلنسانية واتخاذها دينا جديدا محبة الغير الواهنة

أمضي كونت أيام كهولته يف ابتكار نظام معقد من القساوسة والطقوس الدينية والصلوات 

اآللهة الوثنية  أسماء لهذا الدين الجديد ، دين اإلنسانية واقترح تقويما جديدا استبدل فيه

 بطال الرقي والتقدم اإلنساين .وقديسي العصور الوسطي بأ

لم الالهوت ع- نظرية المعرفة  -تـت كونـسغأو  - ة ــالوضعية ـالفلسف ية:المفتاحالكلمات 

 المذهب الروحي. -الماديالمذهب  -مبادئ الهيلينية -
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Abstract 

The philosophy of positivism is a section of the "epistemology" that 
originated in the eighteenth century as an antidote to theology and 
metaphysics, which rely on unexplained empirical knowledge . 

The philosophy of positivism in social sciences uses the inductive method - 
experiment - used in the natural sciences, and then the status school 
revolutionized metaphysical philosophy and thought that research should 
not go beyond the study of concrete reality study based on experience and 
extrapolation . 

This trend has its roots in the Greek heritage of the Athenians and the 
Soufstaïans and has already been referred to and clearly advocated by Francis 
Bacon. The philosophy of positivism has clearly emerged in Western thought 
as a result of the causes and circumstances experienced by Europe, including 
ecclesiastical domination, the intervention of the Jewish Zionist element, the 
connection of the Europeans to Islamic civilization, The industrial revolution 
in Europe, and the emergence of many philosophies based on absolute 
atheism and the denial of metaphysics and the acceptance of any authority 
over human thought only the power of reason and sense and experience and 
material benefit was believed in Western society that science has to answer 
Every question and that man can control the nature of science and 
knowledge and called the era of the human era or the Enlightenment, the era 
of philosophical faith in God has no revelation and not the creator of the 
world agrees with the arbitration and the sovereignty of mind on all aspects 
of life and sense the only source of knowledge . 
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Thus, realist philosophy and positivist philosophy belong to one meaning: the 
laws of experience and not the laws of existence. The most famous 
philosophers of the philosophy of positivism are Auguste Conte, who 
produced an integrated work explaining the origins of the doctrine and 
applying it to the various sciences and deriving his knowledge and philosophy 
from Francis Bacon and Roger Bacon. He received and received from Saint 
Simon and formulated the most important ideas of the philosophy of 
positivism in his authors "doctrine in positivist politics" and "lessons in 
positivist philosophy." Conte sees that the manifestations of moral and social 
chaos are due to mental disorder, Religious t on the one hand and on the 
other hand, philosophical . 

While these two trends represent the previous phases of humanity - and that 
it must move to a new stage is the stage of positive thought. In this last stage 
can face the problems of society through science . 

Thus, facing the problems of society does not require changing the economic 
basis of the society. Rather, it considers the methods of thinking and 
eliminating mental disorder, and achieving harmony and intellectual unity to 
ensure its continuity and progress. In order to achieve this goal, he called for 
the establishment of a new science that examines the scientific study based 
on the positive approach. This approach has been applied to most of the 
problems of his time 

He also noted that religion represents the political aspect of the power of the 
priests and kings, as they derive their authority from the religion of the 
community 

And ended with the fact that the world can not be saved and extracted only 
by a new religion that nourishes the hearts of people, the love of the weak 
and strengthens them by glorifying humanity and adopting a new religion and 
a subject of worship. He spent his days creating a complex system of priests, 
religious rites and prayers for this new religion. In which the names of pagan 
gods and medieval saints were replaced by heroes of human progress and 
progress. 

Keywords: positivist philosophy - Auguste Count - epistemology - theology - 
principles of Hellenism - materialism - spiritualism 
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، والــروحاألرض بارتبــاط كامــل وامتــزاج تــام بــين المــادة  علــىبــدأت الحيــاة اإلنســانية 

  .والمحسوساتوبين عالم الغيبيات 

ــغاله  ــروح النش ــالم ال ــن ع ــيئا ع ــيئا فش ــان ش ــد اإلنس ــم ابتع ــادةث ــث أن ، بالم ــم يلب ــه ل إال أن

ــق  ــك الطريـ ــن ذلـ ــث عـ ــاد ليبحـ ــيعـ ــه يس أن وأراد، الخفـ ــات بعقلـ ــالم الغيبيـ ــف عـ تكشـ

ــي تعينــه  ــه األدوات الت ــون لدي ــه دون أن تك ــىوحواس ــك المنزلــق  عل ــث يف ذل ــاق البح مش

فرضـــية إلـــى وقصـــر بـــه البحـــث ، الحقيقـــة إلـــىفلـــم يســـتطع بـــالطبع أن يصـــل ، الخطيـــر

ــول ــون : تق ــذا الك ــاديإن ه ــانع ، م ــهال ص ــد ، ل ــه وج ــدفةوإن ــدون ، ص ــد ب ــه ممت ــةوإن ، نهاي

  .اية كل حينه هو وإن الموت

ــان  ــا تعــارض تمامــا مــع مــا جــاءت بــه األدي أثــر ذلــك أن علــى وقــد ظهــر ، المنزلــةوهن

ــادئ ــبعض مب ــق ال ــة اعتن ــة  الهيليني ــادئ –الغربي ــة وتعنــي المب ــة اليوناني ــي ســادت البحت  الت

التـــي اعتمـــدت و -واالزدهــار العقلـــي يف الحضـــارة اإلغريقيــة  والنضـــج النشـــأة مرحلتــي

ــى  ــل عل ــدهالعق ــرقية عتوا، وح ــية الش ــبعض الغنوص ــق ال ــة –ن ــي العرفاني ــة  أو وتعن المعرفي

ــر ــن وتعبّـ ــذوق عـ ــارف تـ ــرة المعـ ــل أو مباشـ ــوع التوصـ ــن بنـ ــام مـ ــف واإللهـ ــى  الكشـ إلـ

  .تعرف الوجدان وحدهعلى والتي اعتمدت  -العليا  المعارف

أتبـــاع الديانـــة فـــاعتنق ، اعتنـــق كـــل مـــنهم مـــذهب� بعينـــه، الكبـــرىالـــديانات  أتبـــاعحتـــى 

  .بينما اعتنق أتباع الديانة النصرانية المذهب الروحي، الماديليهودية المذهب ا

  .أن جاء اإلسالم فكشف عن وجه الحق يف هذه القضيةإلى وظل الجميع يف تخبط 
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ــدد  ــرآنوح ــريم) (الق ــة  الك ــد الطبيع ــا بع ــائل م ــب) مس ــالم الغي ــل (ع ــا وفص ــدا خاص تحدي

التفكيـــر يف خلـــق اهللا مـــن إلـــى ودعـــاه ، المســـلم عـــن البحـــث فيهـــاوأغنـــي ، القـــول فيهـــا

إلــــى التــــي يســــتحيل عليــــه الوصــــول  تعــــالىونهــــاه عــــن البحــــث يف ذات اهللا ، الكــــون

ــا ــاء ، حقيقته ــماه العلم ــا أس ــو م ــة  "وه ــن الماهي ــث ع ــائص دون البح ــن الخص ــث ع البح

يف نفــس وقــرر ، وقــد أمــد اإلســالم المســلمين بصــورة كاملــة عــن عــالم الغيــب كلــه "

ونهـــي أشـــد ، شـــيء يف هـــذا المجـــالإلــى ل اإلنســـاين عـــن التوصـــل الوقــت قصـــور العـقــ 

 .النهي عن تجاوز هذه المعالم

ــاة  ــور الحيـ ــوا ألمـ ــوا ويتفرغـ ــدة أن يعملـ ــذه العقيـ ــل هـ ــلمون يف ظـ ــتطاع المسـ ــد اسـ ولقـ

ــدم فيهــا ــين ؛ والتق ــرإلــى مطمئن ــهم بالبحــث يف عالتــه أو ، العــالم اآلخ فلــم يشــغلوا أنفس

  .ماهياته

ــم حكـّـ  ــي  لوســائلامهم اووفــر له ــدم العلم ــي تيســر لهــم ســبل التق ــة الت ــات الالزم واإلمكان

وعملــــوا بجــــد واجتهــــاد يف ترجمــــة العلــــوم وتقــــديم المخترعــــات يف شــــتي ، المنشـــود

ــاالت ــزاء إلــى مطمئنــين ، المج ــم عملــوا إلعمــار الحيــاة  األوىفالج يف عــالم الغيــب إن ه

  .بما يرضي اهللا

ــانية كلهـــا فلهـــم أن يعملـــوا العقـــل فيمـــا يـــنومـــن ثـــم تســـنى  كـــان أن فعهم وينفـــع اإلنسـ

التجريبــي وأن يجعلـــوه نبراســـا لهــم يف إعمـــار الحيــاة والتقـــدم بخطـــي اكتشــفوا المـــنهج 

ولـــذا ازدهـــرت الدولـــة اإلســـالمية واتســـعت فتوحاتهـــا وتقـــدمت يف شـــتي العلـــوم ؛ ثابتـــة

  .والفنون والمجاالت

ــي ــا تع ــت أورب ــة كان ــك اآلون ــأةيف تل ــت وط ــس تح ــالم دام ــل ش يف ظ ــة ط رتس ــال الكنيس ج
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ــى  ــدينعل ــر وال ــم والفك ــر ؛ العل ــول والفك ــذوي العق ــك أدي ب ــى وذل ــديل إل ــن ب ــث ع البح

ــانية ــدم لإلنسـ ــمح بالتقـ ــة ويسـ ــول الحريـ ــنح العقـ ــذا  يمـ ــ ولـ ــرر ظـه ــفات  كثيـ ــن الفلسـ مـ

والقـــوانين ، البشـــرية والتـــي حاولـــت تقـــديم التفســـيرات العقليـــة لكـــل الظـــواهر الكونيـــة

ة) والتــي مــن تلــك الفلســفات كانــت (الفلســفة الوضــعيالتــي تضــمن التفــوق والتقــدم و

 انتشرت يف أوربا انتشارا كبيرا يف عصر النهضة والعصر الحديث

ــأثير واســـتطاعت ــذه الفلســـفة التـ ــى هـ ــركب عـــدد علـ ــن يـ ــاء المفكـــرين مـ ــربيين  واألدبـ الغـ

ــال ــين": أمثـ ــوراس"و "تـ ــو"و "زوال"و "مـ ــان"و "غوبينـ ــوبير"و "رينـ ــرهم "لـ ، وغيـ

ــبح وأن ــف تص ــمية ةالفلس ــل يف الرس ــم ظ ــة حك ــة اإلمبراطوري ــى  يف الثاني ــت إل ــا ودخل فرنس

ــات  ــالل البعث ــن خ ــيمهم م ــوا تعل ــذين تلق ــربيين ال ــفة الغ ــذة الفالس ــق تالم ــن طري ــا ع بالدن

 العلمية إلى أوربا ولم تنته الفلسفة الوضعية

وإن كانـــت غيـــر ، وقتنـــا المعاصـــر يف كثيــر مـــن جوانـــب حياتنـــاإلـــى بــل امتـــدت آثارهـــا 

ــة يف  باســـمها إال أنهـــامصـــرح  ــا العمليـ انتشـــرت بمضـــمونها وأفكارهـــا واألهـــم تطبيقاتهـ

 .ولذا خصصتها بالبحث والدراسة؛ معظم مجاالتنا الحياتية

    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٤ 

ا ا  

ا:  

 )Positivism: باإلنجليزية( الوضعية الفلسفة

 كنقيض نشأت وهي .)أبستمولوجيا( »المعرفة نظرية« أقسام من قسًما تعد الفلسفة الوضعية

 المبرهنة  غير االعتقادية المعرفة يعتمدان الذين والميتافيزيقا الالهوت لعلوم

 كما، االجتماعية العلوم مجال يف إنه :يقول رأيإلى  تستند التي العلوم فلسفات إحدى وهي

، حسيةلا  التجربة  من  المستمدة  والبيانات  المعرفة  هي  الحقيقية  المعرفة  فإن،  الطبيعية  العلوم  يف

 الطبيعية الظواهر على تعتمد والتي؛ البيانات هذه لمثل والرياضية المنطقية والمعالجات

 واألدلة األبحاث خالل  من منها التحقق يمكن والتي بينهم والعالقات وخصائصها الحسية

  .التجريبية

 أو الشهير الفرنسي االجتماعي والعالم الفيلسوف أول من قال به: مصطلح الوضعية

مىإل سيصل العالم بأن يعتقد وهو عشر التاسع القرن يف المصطلح وقد وضع هذا 

 تبقي وسوف والفلسفية الدينية القضايا كل يتم نفي سوف، عندها والثقافة الفكر من مرحلة

 والوضعية باألدلة القطعية أو  الحسية والخبرة بالحس تم إثباتها التي العلمية القضايا

)positive( .البشرية المجتمعات ساحة من الدين ُيمحىَ  سوف العصر ذلك ويف.  

 

(  اجتماع  عالم)  ١٨٥٧  سبتمبر  ٥  -  ١٧٩٨  يناير  ١٧)Auguste Comte  (:  يةبالفرنس(   كونت  أوغست   (

الفلسفة الوضعیة معجم الفالسفة  صاحب أول عدد من المجلدات في  ،  فرنسي  اجتماعي  وفيلسوف

دار الطلیعة بیروت  ٢٠٠٦یولیو   ٣ط  ٥٤٤ -٥٤٠جورج طرابیشي ص/

ــارلين  ا، بيبر-هس شــ اتريشـــــي ة البحوث، ليفي وـب ة لعلوما يف الكيفـي اء  ترجمـة، ٥٧ص، االجتمـاعـي  هـن

 للترجمة القومي المركز: القاهرة، الجوهري



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ا ا   

 وهو،  الطبيعية  العلوم  يف  المستخدم  -التجربة    –  االستقرائي  الوضعية المنهج  الفلسفة  تستخدم

 أن ذلك؛ كلها االجتماعية للعلوم منهج� الوضعية جعله المدرسة هذه أرادت الذي المنهج

 التي باألدوات من اإلمداد الحديث العصر يف الطبيعة علم حققها التي الباهرة االكتشافات

 التجريبي المنهج تطبيق ينشدون المدرسة هذه أتباع جعل، اإلنسانية رفاهية من تزيد

 العلوم من وغيرها االجتماع وعلم كل مجاالت الفلسفةيف  الطبيعية العلوم يف المستخدم

 ثم ومن وازدهار نجاح من الطبيعية العلوم أحرزته ما تحقق أن عساها؛ األخرى اإلنسانية

 قبلية مبادئ بوجود نادت التي الميتافزيقية الفلسفةعلى  عارمة ثورة المدرسة هذه جاءت

 يف  البحث واستبعدت،  ميتافزيقي  تفكير  كل  أنكرت  فإنها  ولذلك،  الحسية  التجربةعلى   سابقة

على   قائمة  دراسة  المحسوس  الواقع  دراسة  يتعدى  أن  ينبغي  ال  البحث  أن  ورأت  البعيدة  العلل

 حقائق -الفلسفي االتجاه هذا أصحاب عند-الحقائق كانت ثم ومن .واالستقراء التجربة

  .الفالسفة من العقلية االتجاهات أصحاب زعم كما مطلقة كلية وليست، متغيرة نسبية جزئية

؛ والتجريب المشاهداتى لإ االستنادإلى  يسعي منهجي نموذج هو الوضعي فاالتجاه

 علم يف التفسير يصير أنإلى  ويسعي ،الظواهر لها تخضع التي العامة القوانينإلى  للوصول

  يف  نفسها المنهجية أساليبها مستخدما المضبوطة العلوم يف التفسير لنماذج محاكيا االجتماع

 حدود تتعدي تيلا واألفكار واالفتراضات االتجاهات كل رافضا ،التفسير هذاإلى  الوصول

  .العلمي األسلوب

    

 

  ٢٠١١، القاهرة، شمس عين جامعة، ٤٤: صـ، المعاصر الفكر من نماذج، حباتر العزيز عبد سعد 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٦ 

  ا اور 

ــة يف ــعية أن الحقيق ــاه الوض ــري كاتج ــد فك ــيغت ق ــددت ص ــا وتح ــرن يف معالمه ــامن الق  الث

ــع ال هـــذا ولكـــن عشـــر ــا أن يمنـ ــاربة جـــذورها لهـ ــوار يف الضـ ــدي الفكـــري التـــراث أغـ  لـ

 .بيكون فرنسيسو السفسطائيينو الذريين

 خـــاص بوجـــه التجربــة علـــى للعـــالم تفســيراتهو معالجاتـــه يقـــيم الفكــري اهاالتـجــ  هــذاو

ــكو ــا ذل ــق م ــه اتف ــين علي ــين ب ــل المهتم ــاه بتحلي ــعي االتج ــوراتو الوض ــي التط ــر الت ــا م  به

  .أي النظرية االجتماعية السوسيولوجية النظرية يف

ــاإليو ،السفســـطائيونو الـــذريون همـــا اتجاهـــان القـــديم اليونـــاين العـــالم يف شـــاع فقـــد  همـ

  .الوضعية جذور تمتد

 

ــيء كل  أن ق. م يعتقدون ٣٧٠الذريون ظهروا يف عصــر ما قبل ســقراط  ةالفالســف  ذرات  من مكون ش

»atomos«إلي وســتظل  فناؤها يســتحيل  أزلية الذرات هذه وأن  فراغ بينها يفصــل  لالنقســام  قابلة غير 

 المجلس١ج  ـمارشــــال جوردن تحرير،  االجتـماع علم  يف أكســــفورد موســــوـعة دائـمة  حرـكة يف األـبد

للترجمة القومي أجزاء المشروع ٣ترجمة يف ) مصر( للثقافة األعلى

  اند راسل ترجمة زكي نجيب محمود.انظر تاريخ الفلسفة الغربية برتر 

المرجع ،  الميالدي قبل   الخامس القرن يف ظهرت،  نظام ـضمن متكاملة غير فلـسفية حركة  ةوالـسفـسطائي  

السابق

 فيلسـوف ) ١٦٢٦ أبريل  ٩ - ١٥٦١ يناير ٢٢ م) (Francis Bacon:  باإلنجليزية( بيكون  سفرانسـي   

 مـعارف واســـــعة بنـيت على أســــاس المالحـظة التجريبـية وضــــع دائرة،  إنجليزي وـكاـتب دوـلة ورـجل 

٢٢٨-٢٢٦جورج طرابیشي ص�والمنھج االستقرائي معجم الفالسفة



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 بــين وســطا حــالً  يتجــزأ ال الــذي الجــزء أو الــذرة مــذهب يف يجــد مــثالديُمقريطسـفـ 

 يمكـــن الطبيعــة يف تحــدث التــي التغيــرات جميـــع بــأن القتناعــه ذلــكو ،الثبــاتو التغيــر

ــا ــى  إرجاعهـ ــاتإلـ ــام عمليـ ــالو االلتحـ ــة االنفصـ ــذرات الدائمـ ــعو ،للـ ــار أن الواقـ  األفكـ

ــي ــادي التـ ــ  نـ ــريطس ابـه ــهو ديُمقـ ــا واجـ ــري بهـ ــره مفكـ ــر عصـ ــوح تظهـ ــا بوضـ  ارتباطهـ

 .الحديثة بالوضعية

ــا ــطائيون أمـ ــد السفسـ ــوا فقـ ــث رفضـ ــافيزيقي البحـ ــاموا الميتـ ــل وأقـ ــاتهم كـ ــى  دراسـ علـ

ــاولواو التجربـــة ــوا أن حـ ــا مـــن يجمعـ ــر خاللهـ ــن قـــدر أكبـ ــن ممكـ ــة مـ ــن المعرفـ ــل عـ  كـ

 أن السفســطائية حاولــتو ،يااســتقرائ واقعيــا كلــه هــذا يف مــنهجهم كــانو الحيــاة شــؤون

ــا تجعـــل ــة يلتـــزم تحليلهـ ــا التجربـ ــا لمـــد مـــيال أظهـــرتو ذاتهـ  حـــل يف ليســـتخدم منهجهـ

  .االجتماعية أو اليومية الحياة مشاكل

ــون فرنســـيس كتابـــات مـــن تبـــدأ أن الجديـــدة الوضـــعية تتبـــع وعنـــد المـــألوف مـــنو  بيكـ

 كمـــا بحوثهــا يف إليــه وصــلت مـــا مبلــغو العلــوم نقــائض يـــدرس أن فيهــا حــاول التــيو

ــتقراطية درس ــم أرسـ ــديث العلـ ــي الحـ ــت التـ ــيادة أحلـ ــان سـ ــى  اإلنسـ ــةعلـ ــل الطبيعـ  محـ

  .اإلنسانعلى  اإلنسان سيادة

ا ر ات ظب وأ  

ــعية ــل فــإن الوض ــا مــن قب ــم كمــا علمن ــدة تكــن ل ــامن القــرن ولي ــاو ،عشــر الث ــرت إنم  يف ظه

ــور ــابقة العص ــه الس ــد ل ــرهم اليونــان عن ــن ،وغي ــا ولك ــا الــذي م ــو جعله ــوة تطف علــى  وبق

 

ديري فيلســــوف اين ديمقريطس األـب د يوـن ا يف وـل ديرة، تراقـي  أحـد  كـان). م. ق ٣٧٠ - م. ق ٤٦٠( أـب

ــفة ــر يف المؤثرين  الفالس ــقراط ماقبل  عص ــوف تلميذا وكان  س ــاغ وس، الذيليوكيب  للفيلس  النظرية  ص

٣٠٨-٣٠٧الفالسفة /جورج طرابيشي صللكون معجم  الذرية



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٨ 

 أو أســـباب هنـــاك كانـــت هـــل تـــري ،بالـــذات الوقـــت هـــذا يف المجتمـــع األوربـــي ســـطح

ــروف ــت ظ ــذا دع ــر له ــر يف التغيي ــي الفك ــا الغرب ــه مم ــرفض جعل ــل ي ــرو ب ــى  يص ــضعل  رف

  .المقدس هوو المعيار هو وحده العقل من يجعلو والميتافيزيقية الالهوتية

ــول ــت يقـ ــت أوغسـ ــدم " كونـ ــفة تقـ ــعية الفلسـ ــاس الوضـ ــين األسـ ــد المتـ ــادة الوحيـ  إلعـ

ــيم ــاعي التنظ ــذي االجتم ــب ال ــل أن يج ــل يح ــو مح ــدي الج ــذي النق ــيش ال ــه تع ــب في  أغل

ــدول ــرة ال ــحو " اآلن المتحض ــن يتض ــالل م ــة خ ــت رؤي ــت أوغس ــفة كون ــعية للفلس  الوض

ــا هنــــاك أن  الفلســــفة ظهــــور يف ســــاهمت التــــي العوامــــل مــــن كانــــت تاريخيــــة ظروفــ

ــل؛ يةالوضــع ــم لتبلــور ب ــاديمي االجتمــاع عل ــة بصــفة األك ــأثر حيــث ،عام ــاع علــم ت  االجتم

ــاديمي ــأته يف األكـ ــداث نشـ ــة بأحـ ــة بالغـ ــن ،األهميـ ــاخ مـ ــري منـ ــفي فكـ ــا وفلسـ  أدي ممـ

  :وهي أخري مرة اإلنساين الفكر سطحإلى  الوضعية الفلسفة لظهور

  :ا ا  -أ

ــطنطين( ــور قســـ ــدر اإلمبراطـــ ــ  م) ٣٣٧-٢٨٥أصـــ ــوما ـعــ ــدأ م ٣١٣ام مرســـ ــر مبـــ وأقـــ

ــل ــأن جعـ ــك بـ ــيحية وذلـ ــع المسـ ــامح مـ ــن التسـ ــيحية مـ ــة المسـ ــمية الديانـ ــة الرسـ  للدولـ

إلــى  منهــا الكثيــر وحــّول الوثنيــة المعابــد وصــادر، األحــد يــوم بحفــظ وأمــر، الرومانيــة

ــائس ــي، كنـ ــال وأعفـ ــدين رجـ ــيحي الـ ــن المسـ ــرائب مـ ــا، الضـ ــدّخل كمـ ــاكل يف تـ  المشـ

  .م٣٢٥ عام ةنيقي يف العالم يف مسكوين مجمع أول عقدإلى  دعا الذي وهو. الكنسية

ــيحي  ــدين المس ــال ال ــو شــوكة رج ــدأت تعل ــك الوقــت ب ــذ ذل ــى ومن ــبحتحت ســلطتهم  أص

 التـــي ســـلطة وكلمـــة الملـــك وأصـــبح لهـــم نفـــوذ دنيـــوي فأضـــحت الكنيســـةعلـــى تعلـــو 

عها  . العــالم يف وتعاليمــه وانــدمج للمســيح ظهــره أدار ودينــي سياســي نفــوذ ذا كيانــا شــرَّ

ــذلك تعــاليم األناجيــل حيــث  مــن جــزءا ليســوا إنهــم« أتباعــه المســيح عــن قــال مخــالفين ب



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٥٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 )١٤: ١٧ يوحنا( . »العالم من جزءا لست أنا أين كما ، العالم

  :ذلك النفوذ الدنيوي والسياسي والديني مكنهم من

ــا مطالبـــــة النـــــاس أن  -١ ــة ويطيعـــــوا أوامرهـــ ــوا تعـــــاليم الكنيســـــة دون مناقشـــ يتبعـــ

 مياءطاعة ع

ــاة  -٢ مجــــدوا للنــــاس حيــــاة الزهــــد والتقشــــف والنهــــي عــــن التمتــــع بجمــــال الحيــ

ــاس  ــوا النــ ــ إودعــ ــيم  ىـلـ ــتحقاقا لنعــ ــتعدادا واســ ــا اســ ــنفس وحرمانهــ ــذيب الــ تعــ

  .اآلخرة

الكتـــــب فـــــرض التربيـــــة التـــــي يؤخـــــذ بهـــــا التالميـــــذ يف مدارســـــهم ومصـــــادرة  -٣

  .هموإقصاء المعلمين المارقين عن تعاليم، التي ال تساير نزعاتهم

ــة  -٤ ــبت الكنيســ ــى غضــ ــرؤ علــ ــا أو جــ ــي أوامرهــ ــل مــــن عصــ ــى كــ التفكيــــر علــ

 واالستقالل يف الرأي وأخرجته من حظيرتها

قامـــــت بحـــــرق وتعـــــذيب كـــــل مـــــن تســـــول لـــــه نفســـــه أن يخـــــالف أوامرهـــــا  -٥

بمعنـــــي أن ؛ طمـــــا يوافـــــق معتقـــــداتها فـقــــ علـــــى وجعلـــــت الفكـــــر قاصـــــرا 

اب الكنيســـــة عنـــــدما تركــــــت للعقـــــل أن يفكـــــر وأن يبحــــــث جعلـــــت للكـتـــــ 

هــــذا األســــاس علــــى و، المقــــدس الكلمــــة األخيــــرة فيمــــا يــــري العقــــل ويحكــــم

الكنيســــــة  أقرتهــــــاكــــــان الفالســــــفة والمفكــــــرون يقــــــدمون النظريــــــات فــــــإذا 

ــدين  ــا يف الــــ ــا اعتبارهــــ ــان لهــــ ــدس كــــ ــاب المقــــ ــة للكتــــ ــا موافقــــ واعتبرتهــــ

ــيحي ــى ، المســ ــةعلــ ــم الكنيســ ــو فهــ ــذا هــ ــار أن هــ ــاويا ، اعتبــ ــر مســ ــذي يعتبــ الــ

  .س يف القداسةلنص الكتاب المقد

 

ـــیدني دارك النھضــــة األوربـیة ص   ترجـمة وتعلیق محـمد ـبدران مطبـعة لجـنة الـتألیف  ٣-٢ســ

  ١٩٤١والترجمة والنشر 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٠ 

ــا  -٦ ــة ويمزجونهـــ ــة القديمـــ ــفة اليونانيـــ ــون الفلســـ ــة يدرســـ ــال الكنيســـ ــذ رجـــ أخـــ

ــا  ــول كمــ ــو رســ ــل هــ ــيح وهــ ــية المســ ــول شخصــ ــالف حــ ــع الخــ ــدين ووقــ بالــ

ــالم ــول اإلســـــ ــة ، يقـــــ ــائل الدينيـــــ ــداخلت المســـــ ــه وتـــــ ــد فيـــــ أم أن اهللا تجســـــ

ــن بالف ــر مــ ــيحية بكثيــ ــذلك المســ ــيح وامتزجــــت بــ ــة المســ ــد طبيعــ لســــفية لتحديــ

تفشـــــي مفـــــاهيم إلـــــى وأدي ذلـــــك ، وثنيـــــة والفلســـــفات الوضـــــعيةالـــــديانات ال

خاطئــــة أثــــرت يف المجتمــــع الغربــــي بشــــكل كبيــــر ولــــم يســــتطع رجــــال الــــدين 

ــا قـــــدموا  ــدر مـــ ــة بقـــ ــبع العقليـــــة الغربيـــ ــد يشـــ ــديم فكـــــر جديـــ المســـــيحي تقـــ

ــك ال ــب لتلـــ ــر والحجـــ ــرة يف الحجـــ ــر عثـــ ــانوا حجـــ ــر وكـــ ــن التفكيـــ ــة عـــ عقليـــ

  .سبيل إعمال العقل

ــة إ -٧ ــت الكنيســـ ــفقالـــ ــان مؤلـــ ــرين ن اإلنســـ ــن عنصـــ ــدن، مـــ ــنفس والبـــ وإن ، الـــ

ــان ال  ــده اإلنســ ــي الــــذي ينشــ ــا وإن الكمــــال الروحــ ــا مســــتمرا بينهمــ هنــــاك نزاعــ

وإن الكتــــــاب المقــــــدس جمــــــع كــــــل ، يــــــتم إال إذا فارقــــــت الــــــروح الجســــــد

ث مجــــاال بعــــد النصــــوص الدينيــــة ومــــن هنــــا شــــيء ولــــم يبــــق للنظــــر وللبـحـــ 

  .جاء اضطهاد الكنيسة للعلم

علومــــــات جغرافيـــــة وتاريخيـــــة وطبيعيــــــة وعـــــدتها مــــــن كنيســـــة مقـــــدمت ال -٨

ــدين ــول الـــ ــات قامـــــت ، أصـــ ــذه المعلومـــ ــال العلـــــم هـــ ــارض رجـــ فلمـــــا عـــ

فأنشــــــأت محــــــاكم للتفتــــــيش لمعاقبــــــة الملحــــــدين ؛ الكنيســــــة باضــــــطهادهم

ــولها ــن أصــ ــارقين عــ ــة المــ ــوا يف ، والزنادقــ ــل وتفننــ ــاء والقتــ ــم أحيــ ــالحرق وهــ بــ

 صنوف التعذيب لكل المعارضين

 

-٢٤عتمان الفكر المادي الحدیث وموقف اإلسـالم منھ ص� محمود.�د،�٣-١المرجع السـابق ص  

  مكتبة األنجلو المصریة ٢٧
   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٦١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــاد -٩ ــدت أســــ ــيف الواحــــ ــة الســــ ــي نظريــــ ــلط الكنســــ ــرة التســــ ــا يف فتــــ أي ؛ وربــــ

ــدين ــديني والمــ ــين الــ ــة بــ ــلطة الجامعــ ــاطرة ، الســ ــاوات األبــ ــا البابــ ــواء توالهــ ســ

ــاوات ــاركهم البابـــ ــوليهم ويبـــ ــذين يـــ ــوك الـــ ــام يف ، أم الملـــ ــذا النظـــ ــرف هـــ وعـــ

 التاريخ األوربي بنظرية الحق اإللهي للملوك

ــر -١٠ ــت إصـــ ــا يثبـــ ــا مـــ ــة عمليـــ ــت الكنيســـ ــى ارها طبقـــ ــرت علـــ ــان وحشـــ الطغيـــ

ــرارة ــوش الجــ ــا أو  الجيــ ــة آرائهــ ــه مخالفــ ــه نفســ ــولت لــ ــن ســ ــل مــ ــة كــ لمحاربــ

اعتنــــــاق مــــــا يخــــــالف عقيــــــدتها ســــــواء مــــــن المســــــلمين كمــــــا حــــــدث يف 

ــليبية ــود أ، الحـــــــروب الصـــــ ــها التـــــــي أم اليهـــــ ــرانية نفســـــ م الطوائـــــــف النصـــــ

ــريعة ــدة أو الشــ ــايا العقيــ ــن قضــ ــية مــ ــة يف قضــ ــع الكنيســ ــت مــ ــم ، اختلفــ ــن ثــ ومــ

  .نيسة محاكم التفتيش يف العصور الوسطينشأت الكأ

  :ا ادي  -ب

ــة  ــت الكنيســـ ــى حرمـــ ــول علـــ ــود الوصـــ ــى اليهـــ ــع إلـــ ــة يف المجتمـــ ــز القياديـــ المراكـــ

ــيهمهـــــذا فضـــــال عـــــن ، المســـــيحي ــال الوضـــــيعة علـــ  ،اضـــــطهادهم وقصـــــر األعمـــ

، فكانــــــت تضــــــع حــــــاجزا منيعــــــا بــــــين المجتمــــــع المســــــيحي والفئــــــة اليهوديــــــة

فاســـــتهدفت ، وتحينـــــوا الفرصــــة لقلـــــب أوربــــا ضـــــدهم، ليهــــودفــــأوغرت صـــــدر ا

ــونية ــل الماســ ــال يف محافــ ــي قامــــت أصــ ــية التــ ــورة الفرنســ ــول ، الثــ ــة دخــ ــم حركــ دعــ

ــود  ــى اليهــ ــي إلــ ــع األوربــ ــل المجتمــ ــال والعمــ ــع المــ ــة بجمــ ــة اليهوديــ ــت الفئــ وقامــ

ــا ــا ، بالربـــ ــن ثوبهـــ ــك مـــ ــد ذلـــ ــا بعـــ ــم إخراجهـــ ــة أوال ثـــ ــاث العلميـــ ــم األبحـــ ودعـــ

ــك األبحـــــاث العلمـــــي وتطبيـــــق ت ــادهما علـــــى لـــ ــال الـــــدين واألخـــــالق إلفســـ مجـــ

 

 ط األولي ١٤١٧دار الوفاء  ٦-٥عمارة العلمانیة بین الغرب واإلسالم صمحمد .�د 

 م١٩٨٢ط األولي مكة  ١٣٠-١٢٨سفر بن عبد الرحمن الحوالي العلمانية نشأتها وتطورها ص 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٢ 

نجـــــد ذلــــــك واضـــــحا مـــــن خـــــالل تطبيـــــق نظريــــــة  ونشـــــر اإلباحـــــة واإللحـــــاد

ـــــدارون ورـــــ ــل ، و ــادي والعمـــ ــنهج المـــ ــائم المـــ ــت دعـــ وتثبيـــ

ــى  ــن علــ ــيحي عــ ــه المســ ــدين بمفهومــ ــزل الــ ــي وعــ ــعي التجريبــ ــنهج الوضــ ــر المــ نشــ

 التربية والتعليم

  : ورال ا –ج 

اتصــل األوربيــون بالمســلمين يف تلــك الفتــرة اتصــاال وثيقــا وذلــك عــن طريــق التجـــارة 

ــق  ــن طريـ ــليبية وعـ ــروب الصـ ــق الحـ ــن طريـ ــيم يف وعـ ــين التعلـ ــن األوربيـ ــر مـ ــي كثيـ تلقـ

المـــدارس اإلســـالمية يف األنـــدلس هـــذا االتصـــال مكـــن األوربيـــين مـــن اكتشـــاف الـــروح 

ــرم الفــ  ــي تحت ــالمية الت ــهاإلس ــرم عقل ــان ، رد وتحت ــل اإليم ــه قب ــم عقل ــه أن يحك ــب من وتطل

ــر ــن التفكي ــاجز ع ــن الع ــول إال م ــر مقب ــد غي ــان المقل ــه أن إيم ــدين وتعلم ــن ، بال ــب م وتطل

لفــرد أن يســتغل الطبيعــة لصــالح اإلنســان ومــن أجــل ذلــك نمــت الــروح العلميــة عنــد ا

ن بــين لمســلمووفــرق ا، تشــجيعهمعلــى المســلمين فــاحترموا العلــم والعلمــاء وعملــوا 

 

 ١٨٠٩ فبرايـــر ١٢ يف إنجلتـــرا يف ولـــد بريطـــاين وجيولـــوجي طبيعـــي تـــاريخ عـــالم دارون  ز) تشـــارل١(

معجـــم الفالســـفة /جـــورج ١٨٨٢ أبريـــل  ١٩ يف وتـــويف علميـــة إنجليزيـــة لعائلـــة ســـبوري شـــرو يف

  .٢١٣الطرابيشي ص 

 ٨ - ١٨٢٠ إبريـــــل  ٢٧( بريطـــــاين فيلســـــوف هـــــو) Herbert Spencer( سبنســـــر تهربـــــر

ــف. )١٩٠٣ ديســمبر ــاب مؤل ــل  " كت ــد الرج ــة ض ــذي "الدول ــدم ال ــه ق ــة في ــفية رؤي ــة فلس  يف متطرف

٣٥٦الفالسفة /جورج الطرابیشي صمعجم . يبراليتهال

ــار   ــاركس  لك ــوفم ــاين فيلس ــان ألم ــداده يف ك ــدد أج ــر ع ــن كبي ــات م ــورج. الحاخام ــي ج . طرابيش

م١٩٨٧ بيروت الطليعة دار ٦١٧ص ٣ط  الفالسفة معجم 

ــالمي متكامــل ج  ــة لبنــاء مــنھج إس ــور الجنــدي محاول ــابع اإلســالم واألیــدولوجیات  ٨أن ط

  م (بتصرف).١٩٨٦األنصار دار  ٣٣٠-٣١٩ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٣ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  .وهما مجال الطبيعة ومجال ما وراء الطبيعة، مجالين يف المعرفة

، التجربــــة والمالحظــــةوعرفــــوا أن المــــنهج المالئــــم للبحــــث يف الطبيعــــة هــــو مــــنهج 

ــق ذلــك المــنهجإلــى ووصــلوا ، ومارســوا ذلــك فعــال ، كثيــر مــن الحقــائق العلميــة عــن طري

ــك ــوا ذلـ ــلمين وعرفـ ــون بالمسـ ــل األوربيـ ــر ودرس ، اتصـ ــوا كثيـ ــدلس ونقلـ ــنهم يف األنـ مـ

نفســـه الـــذي بشـــر بـــالمنهج  روجـــر بيكـــون إنحتـــى ، لغـــاتهمإلـــى التـــراث اإلســـالمي 

 يذ للعرب المسلمين التجريبي اعترف بأنه تلم

 الحديثـــة العلميـــة المنـــاهج مـــن كثيـــر تقـــديم يف الســـبق فضـــل المســـلمين لعلمـــاء وكـــان

ــذلك ــة وكـ ــس علميـ ــى أسـ ــتهم علـ ــوا دولـ ــرب ليقيمـ ــلمون للغـ ــدم المسـ ــافات قـ  االكتشـ

  .بالحق يعترف من منهم وقليل، ذلك ينكر الغرب أن إال. والنظريات واالختراعات

 نبــين أن الجزئيــة هــذه بصــدد ونحــن علينــا الواجــب مــن فإنــه كــذلك الوضــع كــان وإذا

 . فيها الحق وجه

 الــــثالث عناصــــره يف العلمــــي البحــــث مــــنهج أعلــــن مــــن أول الهيــــثم ابــــن كــــان 

 .قرون بثمانية بيكون فرنسيس قبل )والتمثيل والقياس ءاالستقرا(

 وآدم، ودوركــــايم، وتــــارد مونتســــكيو قبــــل االجتمــــاع فلســــفة خلــــدون ابــــن نظـــر 

 .قرون بثالثة سميث

 نهجهــــاعلــــى  وكتــــب دانتــــي بهــــا تــــأثر التــــي) الغفــــران رســــالة(المعــــري  قــــدم 

 .)اإللهية الكوميديا(

 

 ١٢٩٤وتويف يف أكسفورد    ١٢١٤ولد يف  )Doctor Mirabilisإنجليزي لقب بالمعلم الرائع (  براه )(

٢٢٥ -٢٢٤ص  ٣كان رائدا للعلم التجريبي معجم الفالسفة /جورج طرابيشي ط

 ف).(بتصر٤٠-٣٥د. محمود عتمان. الفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منه ص 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٤ 

 ــار ــر أش ــن كثي ــاحثين م ــى  الب ــلإل ــيال اآلراء مجم ــا ت ــا دارون أورده ــد وأنه ــاءت ق  ج

ــات يف ــن كتابـ ــكويه ابـ ــوان مسـ ــفا وإخـ ــن الصـ ــدون وابـ ــة، خلـ ــرة وخاصـ ــوء فكـ  نشـ

 .النباتات من الحيوان

 ــام ــن قـ ــيس ابـ ــتهل يف النفـ ــرن مسـ ــث القـ ــري الثالـ ــافه الهجـ ــدورة باكتشـ ــة الـ  الدمويـ

 .العهد حتى ذلك سائدة كانت التي جالينوس نظرية ودحض. الصغرى

 أنكـــر ثـــم تـــاله ومـــن النفـــيس ابـــن أبحـــاث ضـــوءعلـــى  ربـــهجابت هـــاريف ولـــيم قـــام 

 عـــدة وحـــده هـــاريف أبحـــاثعلـــى  األضـــواء وســـلطوا النفـــيس ابـــن ماضـــي الغـــرب

 .١٩٧١ سنة مايرهوف ماكس الحقيقة أظهر أنإلى  قرون

 ــم العـــرب وضـــع ــام علـ ــه الـــذي األرقـ ــالم عرفـ ــه العـ ــديال كلـ ــام بـ ــة لألرقـ  أو اليونانيـ

 . العليا الحساباتعلى  تساعد ال كانت التي الرومانية

 ــول ــة تق ــد األلمانيــة الكاتب ــه زيجري ــذه ولــوال: هونك ــداد ه ــا العربيــة األع ــام م  هــذا ق

ــاء  وكـــذلك الطـــائرات أو والفلـــك والطبيعيـــات بالرياضـــيات الخـــاص الشـــامخ البنـ

 .وغيرها النووية الطبيعة

 _ ــت ــاء أثبــ ــات أن العلمــ ــارد نظريــ ــي ليونــ ــان دافنشــ ــالي الفنــ ــخور يف اإليطــ  الصــ

 علــــم بهــــا بــــدأ التــــي القيمــــة المعلومــــات وهــــي، الحفريــــات وطبيعــــة والجبــــال

 .سينا البن)الشفاء( كتاب من اقتبسها قد كان الغرب يف الجيولوجيا

 _ التحليــــل علــــم يف وماكــــدوجل فرويــــد ســــبق: الكنــــدي الصــــباح بــــن يعقــــوب 

 .الموسيقية باأللحان النفسية األمراض ومداواة النفسي

 _ ــن ــد أعلـ ــاتذة أحـ ــةاج أسـ ــل معـ ــا يف تمبـ ــاب يف فيالدلفيـ ــه كتـ ــوان لـ ــاء بعنـ  الكيميـ

 والتصـــعيد التقطيـــر أجهـــزةو والمواقـــد األفـــران أن: القـــديم العـــراق يف والصـــناعات

 

 م١٩٨٩دار األنصار مصر  ٣٩-٣٨الحضارة والعلوم ص.�أنور الجندي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 بالكيميــــاء الخاصــــة المصــــطلحات وأن، المســـلمين أجهــــزة مــــن هــــي والكشـــف

 عربية بكلمات قديم أصل لها والمعادن

 ارزــ مــ ا  علـــم بيـــزليونـــارد دو الياإليـطـ  ابعـــالم الحـســ  اعنهـمـ  أخـــذ واو

 والتعبيـــر كتابتــه يف طــريقتهم وأخــذ العــرب عنـــد الصــفر أخــذ وعــنهم الرياضــيّات

ــه ــذ، عن ــة أيضــ� وأخ ــة يف العــرب طريق ــن األرقــام كتاب ــى اليمــين م ــدها، اليســار إل  وبع

ــل ــراع وصـ ــفر اختـ ــى الصـ ــا إلـ ــا فرنسـ ــبانيا وألمانيـ ــرا وإسـ ــذلك. وإنجلتـ ــاهم وبـ  سـ

  .المعقد الروماين األعداد نظام من األوروبية الدول تخّلص إلى الصفر اختراع

 ــل مـــن علـــم  الخانـــات تعـــرف أوربـــا وال تعرفـــه تكـــن مـــالم، الرياضـــيات وأدخـ

  طريقه عن الحسابية إال

  :ا ارة -د

 األوروبـــي اإلقطـــاعي المجتمـــع فلســـفة ظـــل يف طويلـــة لفتـــرة األوربـــي المجتمـــع عـــاش

  ،الالهوتي

ــا أبـــدع اإلمكـــان يف لـــيس أن يتـــر كانـــت والتـــي  محـــاوالت مـــن جـــدوي أالو ،كـــان ممـ

ــد ــاعي النقـ ــالحو االجتمـ ــان ألن ذلـــكو اإلصـ ــر اإلنسـ ــادر غيـ ــى  قـ ــوعيعلـ ــالحه الـ  بمصـ

ــة ــذهو ،الحقيقيـ ــفة هـ ــة الفلسـ ــي الالهوتيـ ــر تنفـ ــالحو التغيـ ــورةو اإلصـ ــلو الثـ ــة كـ  محاولـ

ــ  عـــن الناشـــئة الصـــناعية الثـــورة بـــزوغ مـــع لكـــنو ،للتقـــدم إنســـانية  بـــدأ ،العلميـــة ورةالـث

ــاس ــه يــدركون الن ــدم باإلمكــان أن ــر نحــو التق ــر هــذا أنو التغيي ــي قــد التغي ــل كثمــرة أت  للعق

 يــدركون عقــالين نقــدي منطلــق مــن يظهــر التنــوير فلســفة فكــر بــدأ هنــا مــنو اإلنســاين

 موضـــع يضـــعونهاو أخالقيـــةو اقتصـــاديةو دينيـــةو سياســـية المختلفـــة االجتماعيـــة الـــنظم

 

  م١٩٩١دار اآلفاق بیروت ط التاسعة    ٩١شمس العرب تسطع على الغرب ص  .� ھونكھزیجرید    



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٦ 

ــد ــده العقــل ارعيــ بم العنيــف النق ــنظم بتغييــر يطــالبونو وح ــدو التــي ال  أو منطقيــة غيــر تب

  .العقل مع متسقة غير

 مثــل العوامــل مــن مجموعــة ازدهارهــاو النقديــة الحركــة هــذه ظهــورعلــى  ســاعد قــدو

 مـــن عنـــه ترتـــب مـــاو الصـــناعي التقـــدمو الطبيعيـــة العلـــوم أحرزتـــه الـــذي الهائـــل التقــدم

ــعة تغييــــرات ــاء يف واســ ــورظك المجتمــــع بنــ ــات هــ ــحاب جديــــدة طبقــ ــال (أصــ  األعمــ

ــناعية ــالو الص ــفة العم ــة) بص ــةو خاص ــود إزال ــة القي ــة القديم ــى  المفروض ــةعل ــة حري  حرك

 اإلقطاعي المجتمع سادت التي القيود هيو العمل

 كــــالفقر ،عامــــة بصــــفة الصــــناعي المجتمــــع بنمــــو مرتبطــــة جديــــدة مشــــاكل ظهـــورو 

ــامو ــز ازدحـ ــناعية المراكـ ــروفو الصـ ــحية الظـ ــةالاو الصـ ــدهورة جتماعيـ ــي المتـ ــان التـ  كـ

ــها ــال يعيش ــدن عم ــاعو ،الم ــادية األوض ــيئة االقتص ــة الس ــة للطبق ــفة العامل ــة بص ــكو عام  ذل

  .الديني اإلصالح حركةإلى  باإلضافة

ــبق أدي  ــا س ــل م ــى ك ــرينإل ــن المفك ــل م ــاع هائ ــدي قط ــة ل ــد قناعــة تام ــم ، َتولُ ــن ورائه وم

ــه  ــاهير أن ــن الجم ــر م ــم غفي ــد ال(ج ــن ب ــقاط م ــه إس ــة إل ــى  الكنيس ــقطحت ــة تس  ألن، الكنيس

ــة ــتطيل الكنيسـ ــم تسـ ــد. )اهللا باسـ ــذا وقـ ــبق هـ ــار سـ ــة اإلنكـ ــالح محاولـ ــة ،لإلصـ  بمحاربـ

ــض ــاليم بع ــة تع ــالتي، الكنيس ــام ك ــا ق ــ به  رــ ــتانتية ــويف مؤســس البروتس ــنة المت  س

)١٥٤٦( ،ـــ  التــــي البابــــا تعــــاليم يحــــاربون وأخــــذوا، )١٥٦٤( ســــنة المتــــويف 

ــانوا ــدة مثــل، الشــيطان تعــاليم نهامويـسـ  ك ، الغفــران صــكوك بيــع وكــذلك، التثليــث عقي

  .البابا وبين هذين بين ضروس حرب وقامت، بالخطيئة واالعتراف

 

  ٥٤٦-٥٤٢معجم الفالسفة ص.�جورج طرابیشي 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 أو التنــوير عصــر( ســموه الــذي العصــر بــدأ عشــر الثــامن القــرن مــن الثــاين النصــف ويف

ــ فيــه وظهــر) العقــل ســيادة عصــر ســـنة ينالــدعلــى  العقــل ســيطرة أعلــن الـــذي: م 

 وظهر، )م١٧١٤(

  )ـــ  ( :ســـبحانه عقـــل هيجـــل عنـــد اهللا إن إذ، بتخـــبط الـــدين يؤيـــد أن حـــاول الـــذي 

 يقولون علوا كبيرا عما الىوتع

 بعصـــر ســمي الــذي عشــر التاســـع القــرن فجــر ببــزوغ والعلـــم الــدين بــين الصــراع وزاد

)ــ ــس ســيادة عصــر أو) ا ــر الــذي، الح ــة أو الواقــع يعتب ــة درمصــ  هــو الطبيع ، المعرف

 وطريـــق، الطبيعـــة وليـــد هـــو اإلنســـان عقـــل وأن، والعقـــل الـــدينعلـــى  الطبيعـــة وســـادت

ــان ــدئ اإلنس ــة يبت ــي بالفردي ــة وينته ــي بالجماع ــب الت ــذوب أن يج ــا ي ــرد فيه ــة، الف  والطبيع

ــي ــي هـ ــي التـ ــة ُتنَِمـ ــها يف الحقيقـ ــل وتنقشـ ــه .العقـ ــاء روأشـ ــذا علمـ ــر هـ ـــ( العصـ أو 

م (  

، )م١٨٥٩( ســـنة األنـــواع أصـــل كتابـــه وضـــع الـــذي)  دارون(  العصـــر هـــذا يف ظهـــر وقــد

 دارون بـــين الخصــام واحتــدم النــزاع وزاد، )م١٨١٧( ســنة اإلنســان أصــل اآلخــر وكتابــه

ــين ــة وب ــي الكنيس ــه الت ــف، كفرت ــاس ووق ــادئ الن ــدء ذي ب ــع ب ــة م ــن، الكنيس ــف ولك  الموق

 ســــانحة صــــةفر هــــذه أن النــــاس وجــــد وقــــد، دارون لصــــالح تــــدريجيا يتحــــول أخــــذ

  .الدين باسم الناس يضطهد الذي البشع الغول من للتخلص

ــر ــدخل دارون وأنكــ ــوء عمليــــة يف اهللا تــ ــاء النشــ ــير إن(: وقــــال، واالرتقــ  النشــــوء تفســ

ــاء ــدخل واالرتقـ ــو اهللا بتـ ــة هـ ــال بمثابـ ــر إدخـ ــارق عنصـ ــة خـ ــع يف للطبيعـ ــانيكي وضـ  ميكـ

 

  ٢٧٩الغربي ص  باالستعمار وصلته الحديث اإلسالمي الفكر محمد البهي. د  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٨ 

  .)بحت

ــه خــالل مــن اإللحــاد لــيعلن)  ــر(  جــاء ثــم ــدين أن يــري فهــو، االقتصــاد يف أبحاث  ال

 وتـــاريخ، المـــادة عـــن انعكـــاس عـــن عبـــارة هـــو والســـلوك واألخالقيـــة الروحيـــة والقـــيم

ــالم ــو العـ ــاريخ هـ ــث تـ ــن البحـ ــام عـ ــدد، الطعـ ــتو( يف وحـ ــان أي )المنيفسـ ــيوعي البيـ  الشـ

ــية المطالـــب ــان الرئيسـ ــكن المأكـــل: لإلنسـ ــباع والمسـ ــدين. الجنســـي واإلشـ ــده والـ  عنـ

  .عوبالش أفيون هو

ــلط  ــن التسـ ــتخلص مـ ــة للـ ــة والخاصـ ــاع العامـ ــات يف إقنـ ــك النظريـ ــل تلـ ــتخدمت كـ واسـ

ــي ــديني والكهنــوت الكنس ــير علمــي ؛ ال ــديل عقلــي وتفس ــفة الوضــعية كب وظهــرت الفلس

  .للمتغيرات االجتماعية واألخالقية

 لام  

 عشر التاسع القرنإلى  عشر السابع القرن من

 الجمــــود مرحلـــة مـــن األوروبـــي الفكـــر تحـــول يف كبيـــر أثـــر الســـابقة للعوامـــل كـــان

ــاط ــى  واالنحطـ ــةإلـ ــوض مرحلـ ــار النهـ ــدأ، واالزدهـ ــب وبـ ــاة دبيـ ــر الحيـ ــل والفكـ  يف يعمـ

ــع ــت ،األوروبــي المجتم ــية الثــورة فقام ــدعلــى  الفرنس  العلــوم وظهــرت ،ــ ــر ي

ــاز ــم فح ــة العل ــل ثق ــاين العق ــل، اإلنس ــاد ب ــاد س ــأن االعتق ــدي ب ــم ل ــة العل ــى  اإلجاب ــلعل  ك

  .سؤال

ــل وأن ــا ك ــى  م ــرءعل ــان إذا الم ــة يف ك ــى  حاج ــاتإل ــة معلوم ــان أو، فني ــا ك ــاين أو مريض  يع

 

 ٢٣٦المرجع السابق ص  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٦٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  .الجواب لديه ليجد العالم يسأل أن هو، ما مشكلة

ــن ــا وم ــبح هن ــم أص ــطلع العل ــة يض ــة بوظيف ــت اجتماعي ــل يف كان ــن األص ــام م ــدين مه - ال

 بـــالعلم اإليمــان لـحـ  كثيــرة حــاالت ويف. القصـــوى الطمأنينــة كفالــة وظيفــة بهــا ونعنــي

ــل ــاهللا اإليمــان مح ــى و ب ــدماحت ــدين كــان عن ــد ال ــع متمشــيا يع ــم م ــل كــان العل ــث يعم  بحي

  .العلمية بالحقيقة المؤمن عقلية يالئم

 العلـــم ال الفّعـــال العلـــم وجـــه يف الوقـــوف العســـير مـــن أصـــبح فقـــد العصـــر ذلـــك ومنـــذ

  .عةالطبيعلى  اإلنسان سيطرة بإمكان اإليمان وجه ويف ،فقط النظري

 وحـــاول ،يكـــون مــا أشـــدعلــى  والعلـــم الــدين بـــين والنــزاع عشـــر الســابع القـــرن وجــاء

 موضـــوعات بفصـــل وذلـــك والـــدين العلـــم بـــين القائمـــة المشـــكلة يحـــل أن ديكـــارت

  .اآلخر عن منهما كل

 الرياضــــة وأدواتــــه، الطبيعيـــة القــــوي اســــتغالل وموضـــوعه، الطبيعــــة- العلــــم فميـــدان

  .والتجربة

ــ ف. الـــدين أمـــا - ــنفس بمصـــائر خـــاص وـه ــالم يف الـ ــد اآلخـــر العـ ــاداتعلـــى  ويعتمـ  اعتقـ

 اآلبـــاء يدرســـها التـــي المعقـــدة الالهوتيـــة المســـائل عـــن وبعيـــدة البســـاطة غايـــة يف معينـــة

 عقــل مجــد فقــد هنــا ومــن، اآلخــرعلــى  ألحــدهما ســلطان وال ،الكنيســة عليهــا وتقــوم

 للفرديـــة بــذلك مكــن وقــد للحقيقــة الوحيــد القيـــاس هــو الفــردي العقــل وجعــل الفــرد

 

ــوف، )١٦٥٠ فبراير ١١ – ١٥٩٦ مارس ٣١( ديكارت رينيه   ، فرنســي  وفيزيائي رياضــي وعالم ،  فيلس

-٢٩٩ص ٣يعتبر ديكارت المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة جورج طرابيشي /معجم الفالسفة ط

  (بتصرف). ٣٠٣



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٠ 

 جماحهمــا تكــبح قيــود دون ينطلقــا أن النهضــة عصــر ســمة كانــا اللــذين لــىاأل والعلــم

  :وهما أساسيتان نزعتان ديكارت عصر وساد

 هــي الثانيــة والنزعــة شــيء كــل مقيــاس الفــردي العقــل تعتبــر كانــت التــي العنيفــة الفرديــة-

 تســـويغهما يســـتطيع الو قويـــا إحساســـا بهمـــا يحـــس العصـــر وكـــان. اآللـــي العلـــم نزعـــة

 شــيء كــل مقيــاس اإلنســاين العقــل فبجعلــه، فلســفيا تســويغا وســوغها ديكــارت فجــاء

 يف وســـاهم وعصـــيانا تمـــردا كانـــت أن بعـــد، معقـــول مســـوغعلـــى  قائمـــة الفرديـــة جعـــل

ــم ــىاأل العل ــاهمة ل ــه مس ــأ فعال ــه وأنش ــفة ل ــه فلس ــد تحمي ــان أن بع ــا ك ــيس إحساس ــه ل ــا ل  م

ــا يف هـــذه ارتديـكــ  فلســـفة وانتشـــرت ،يســـّوغه ــه بعـــد وأمـــا، حياتـــه يف كلهـــا أوروبـ  مماتـ

 ،لــه ومعــارض ،عنــه ومــدافع ،عليــه متتلمــذ بــين فهــم، الشــاغل لألوربيــين هــي فكانــت

 كلها أوروبا شغلت أنها والمهم

ــاد ــذا وس ــر ه ــا التفكي ــمي أورب ــذهب وس ــه بم ــي التألي ــدين أو العقل ــي ال ــرت ،الطبيع  واعتب

ــة ــية التجربـ ــوين يف أساسـ ــذا تكـ ــذال هـ ــر هبمـ ــر وظفـ ــن بكثيـ ــار مـ ــدد الـــذي ،األنصـ  يتحـ

ــذهبهم ــان أن يف م ــتطيع اإلنس ــرف أن يس ــل يع ــره ك ــة عناص ــة الديني ــن واألخالقي ــه م  تجارب

ــه ــل، وتعقالت ــؤالء عنــد والعق ــع يتعــارض ه ــل م ــي الســلطات ك ــن تخــرج الت ، حــدوده ع

ــرف وال ــد يعتـ ــي بالعقائـ ــت التـ ــن أتـ ــق عـ ــوحي طريـ ــرف وال ،الـ ــدتين إال يعتـ ــين بعقيـ  اثنتـ

  :وهما اليقين صفة طيهماعي

 للكون مهندسا باعتباره اهللا وجود _

  .العدالة تحقيق شروط من كشرط النفس خلود_
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ادرات 

ا 

٦٧١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــان ــذا وك ــذهب له ــه الم ــترك طابع ــر يف المش ــزي الفك ــي اإلنجلي ــاين والفرنس ــان ،واأللم  وك

-التنـــوير بعصـــر- العصـــر هـــذا وســـمي، الـــثالث الـــدول هـــذه يف يناصـــرونه فالســـفة لـــه

ـــ دكتـــور يقـــول كمـــا. المشـــترك الفكـــري وطابعـــه ــه العقـــل شـــعور نمـــو: ا  وإحساسـ

ــه بنفســه ــتقبل مصــير يأخــذ أنعلــى  وبقدرت ــده يف اإلنســانية مس ــل بعــد أن ي ــة كــل يزي  عبودي

 التخطـــيط عـــن تحجبـــه الحتـــى  - وتعاليمهـــا الكنيســـة عبوديـــة وهـــي- قبـــل مـــن ورثهـــا

  .المصير لهذا الواضح

 يف وكــــذلك ،العقــــل المتحـــان يخيتــــار حــــدث كـــل إخضــــاع يف والجــــرأة والشـــجاعة

ــة تكـــوين ــة الدولـ ــاد والجماعـ ــة والـــدين ،واالقتصـ ــا والتربيـ ــدا تكوينـ  األســـسعلـــى  جديـ

ــافع المصـــالح جميـــع بتعـــاون اإليمـــان منهـــا واحـــد لكـــل التـــي المصـــفاة الســـليمة  والمنـ

ــاألخوة ــانية يف وبـ ــى  اإلنسـ ــاسعلـ ــن أسـ ــذه مـ ــة هـ ــة الثقافـ ــدها العقليـ ــتمرة وحـ  يف المسـ

  .مووالن التزايد

 الــذي وغيــره ،غيــرهعلــى  للمعرفــة كمصــدر العقــل ســيادة وجــوب: كلــه ذلــك ومعنــي

 وقـــد - أوال والكاثوليكيـــة المســـيحية أي- الـــدين وهـــو الوقـــت ذلـــك يف الســـيادة ينازعـــه

ــون ــا تكـ ــتانتية معهـ ــذهب البروتسـ ــرف كمـ ــالح عـ ــديني لإلصـ ــاك الـ ــر يف فللعقـــل ،هنـ  نظـ

 مــن فيهــا ومــا، الحيــاة اتجاهــات كــلعلــى  اإلشــراف يف الحــق التنــوير عصــر أصــحاب

ــة ــانون سياسـ ــن وقـ ــانية وديـ ــي وإنسـ ــدف هـ ــاة هـ ــع الحيـ ــيس للجميـ ــع أو اهللا ولـ  المجتمـ

  ،الخاصة الدولة أو الخاص

ــا ــمي وكمـ ــذا يسـ ــر هـ ــر العصـ ــوير بعصـ ــمي التنـ ــا يسـ ــر أيضـ ــاين بالعصـ ــر أي اإلنسـ  عصـ

ــه الفلســـفي اإليمـــان ــه لـــيس بإلـ ــالق ولـــيس وحـــي لـ ــالم بخـ  هـــذه مســـميات كـــل إذ ،للعـ

ــماءلا ــر س ــن تعتب ــالتنوير ،خواصــه م ــد ال ف ــه يقص ــدين إبعــاد إال ب ــن ال ــال ع  ،التوجيــه مج



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٢ 

ــه العقــل وإحــالل ــه محل ــي واإلنســانية ،في ــا يبشــر الت ــت العصــر هــذا به ــن اِعَوضــ  إال ليس  ع

 وال وحــي لــه لــيس الــذي واإللــه ،الحيــاة يف ســلوكه يف لإلنســان كهــدف اهللا القــرب مــن

ــق ــق خلــ ــع يتفــ ــيم مــ ــل تحكــ ــده العقــ ــبطو وحــ ــيادته لــ ــى  ســ ــداثعلــ ــاة أحــ  الحيــ

 واتجاهاتها

ــم ــد كــان ث ــك بع ــذت أن ذل ــعية أخ ــلطة الوض ــن الس ــدين م ــل ال ــى  والعق ــواءعل ــك. الس  وذل

ــا ــدأ حينم ــنهج ب ــفي الم ــواقعي الفلس ــا يف ال ــذي فرنس ــر وال ــس اعتب ــا الح ــتمل بم ــه يش  علي

ــن ــة مـ ــة التجربـ ــو والمالحظـ ــدر هـ ــد المصـ ــة الوحيـ ــث، للمعرفـ ــا لبـ ــر أن ومـ ــك انتشـ  ذلـ

  .كلها يف أوربا الفرنسي الفلسفي مذهبلا

  .للمعرفة وحيد كمصدر الحس وساد حسية واقعية الغربية الفلسفة وأصبحت

ــذ ــلطة وأخ ــن الس ــدين م ــل ال ــى  والعق ــواءعل ــا وإذا، الس ــل أن أردن ــع نجم ــفات جمي  الفلس

ــي ــرت الت ــا يف ظه ــذ أورب ــر من ــة عص ــرن( النهض ــامس الق ــر الخ ــادس عش ــر والس ــى )  عش إل

 النهضــة عصــر أن ،ســنري فإننــا) العشــرين القــرن مــن األول النصــف(  ثالحــدي العصــر

ــاج ــر مـ ــن بكثيـ ــطرابات مـ ــوالت االضـ ــين ،والتحـ ــاء بـ ــنهم علمـ ــن مـ ــاول مـ ــتكناه يحـ  اسـ

ــرار ــة أس ــرون الطبيع ــذيعون وآخ ــاد ي ــا ،اإللح ــان كم ــه ك ــاء في ــعون علم ــس يض ــم أس  العل

ــديث ــيات يف الح ــات الرياض ــك والطبيعي ــان كمــا ،والفل ــه ك ــاد في ــكيت نق  أصــول يف كونش

  .المعرفة ومبادئ األخالق

ــة ــال وبطبيعـ ــر الحـ ــه ظهـ ــفة فيـ ــوج فالسـ ــل تمـ ــذه كـ ــار هـ ــولهم يف األفكـ ــون ،عقـ  فيخرجـ

 

، د. محمود ٢٩٧-٢٩٦ـباالســــتعـمار الغربي صد. محـمد البهي الفكر اإلســــالمي الـحدـيث وصــــلـته  

 ٦٣-٦٢عتمان الفكر اإلسالمي الحديث وموقف اإلسالم منه ص



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٣ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــذاهب ــة م ــى  غامض ــدأت أنإل ــذه ه ــورة ه ــة يف الث ــرن بداي ــابع الق ــر الس ــدأ ،عش ــاء ويب  اإلنش

ــة نهضــة وتزدهــر الهــدم بعــد ــرت يــدعلــى  فرنســا يف وبخاصــة ديني ــي د  أن تلبــث مــا الت

ــرج ــن تخ ــا م ــديني ثوبه ــث، ال ــا ويب ــا فيه ــايرة روح ــدين مغ ــر ،لل ــفته وتزده ــذه فلس ــى  ه عل

ـــل( أمثـــال يـــد ( باســـكال عـــالم الرياضـــيات الفرنســـي الـــذي صـــدر عنـــه رهـــان 

ــو ــة وهـ ــة حجـ ــى مبنيـ ــة علـ ــاالت نظريـ ــتخدم االحتمـ ــاج وتسـ ــرورة لالحتجـ ــان بضـ  اإليمـ

 اهللا بوجود

ــبينوز   والعقـــل الجســـد ثنائيـــة عـــن ديكـــارت ةفلســـف مـــع الـــذي بـــدأ متوافقـــا اوسـ

ــه، منفصــلين شــيئين باعتبارهمــا ــر عــاد ولكن  أنهمــا وأكــد الحــق وقــت يف نظــره وجهــة وغي

 لنفســـه وخـــطّ  أخالقـــه باســـتقامة ســـبينوزا امتـــاز. واحـــد كيـــان لكونهمـــا، منفصـــلين غيــر

ــا ــفيًا نهج ــر فلس ــر أنّ  يعتب ــمى الخي ــون األس ــرح" يف يك ــة ف ــاد" يف أي "المعرف ــروح اتح  ال

 "األخالق"وألف كتابه . "الكاملة بالطبيعة

ــا ــع بينمـ ـــ ـــ يضـ ـــن وم  كـــ ــفة و ــة فلسـ ــر واقعيـ  ،الميتافيزيقـــا تنكـ

ــك ــة وتستمس ــي ،بالتجرب ــي تكــون الت ــزة ه ــفة األساســية الركي ــة للفلس  القــرن يف اإلنجليزي

ــامن ــر الث ــدعلــى  عش ــوم ي ــا هي ــرز الفرنســيون ويتقبله مــك فيب  ــع الــذي ــة يرج  المعرف

ــرها ــى  بأسـ ــاسإلـ ــد ،اإلحسـ ـــ ـــ وينقـ ــرهم ورو ــول وغيـ ــدين أصـ ــاع الـ  واالجتمـ

  .الفلسفة لتلك باعتناقهم

 

من أهم مؤلفاته  ١٦٢٣حزيران  ١٩بليز باـسكال فيلـسوف ورياـضي فرنـسي اخترع اآللة الحاـسبة ولد يف   

 ١٨١-١٧٨ج طرابيشي /معجم الفالسفة صجور "الخواطر"

  يف ١٦٧٧ فبراير ٢١ يف وتويف،  أمســتردام يف ١٦٣٢ نوفمبر ٢٤ يف ولد لنديهو فيلســوف ســبينوزا باروخ

  ٣٦١- ٣٥٩جورج طرابیشي / معجم الفالسفة ص. الهاي



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٤ 

 والعقلــي الحســي المــذهبين بــين يجمــع أن يحــاول الــذي كــانط إيمانويــل يــأتي أنإلــى 

ــة تلـــك والوجـــود العلـــم لتغيـــر محاولـــة يف ــا فيلســـوف منـــه تجعـــل التـــي المحاولـ  ألمانيـ

  .األكبر

ــى  ــدوحت ــقألا يف يب ــف ف ــن األول النص ــرن م ــر التاســع الق ــذي عش ــر ال ــه تظه ــر في  مــن كثي

  .والبناء التركيبعلى  تعتمد وإنجلترا وفرنسا ألمانيا يف الفلسفات

ـــ ءســـماأ وتظهـــر  ،ـــ ،ـــ  ــا ــا يف ويظهـــر، يف ألمانيـ  ليبـــران دي مـــين فرنسـ

  .وشرائطها النفسية الحياة دراسة يف يتعمق أن يحاول الذي

ــ كمــا  ــ أو مــ  واحـــد مـــذهب يف النـــواحي هــذه جميـــع يســـتوعب الـــذي 

 الواقعية عن يصدر

  ا ا ظر

ــا إذا  اســمان فكالهمــا، الوضــعي المــذهب تــرادف شــك بــال فهــو ،الواقعيــة الفلســفة قلن

  .الوجود قوانين وليست بالتجربة المكتسبة القوانين جملة وهو واحد لمعني

ــر ــذهب ويقص ــواقعي الم ــةلا ال ــة معرف ــى  اليقيني ــةعل ــة المعرف ــن اآلتي ــة م ــن الطبيع ــق ع  طري

  .والمالحظة التجربة

ــ اإلطــالقعلــى  فأشــهرهم المــذهب بهــذا القــائلون وأمــا أو مــ ، زعــيم وهــو 

ــة المدرســة ــه الواقعي ــرج ألن ــال أخ ــامال عم ــرح متك ــه يش ــول في ــذهب أص ــه الم ــى  ويطبق عل

  .المختلفة العلوم

 

  ١٩٧٩دار المعارف  ٦ط ٩-٨یوسف كرم تاریخ الفلسفة الحدیثة ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــم وقــد ــ تعل أو مــ  ــن ههبــ مذ أصــول ــن درســه مــا خــالل م ــ ع ــن م  

ن ورو.  

ــا الـــذي ـــن ـــن دي الكونـــت بجانـــب تكـــون فكـــره أن إال ــةإلـــى  دعـ  ديـــن إقامـ

  .العلماء وقساوسته بحتة علمية قاعدةعلى  للعالم جديد تصور قوامه واقعي

 مــن البــد ولــذا) واقعيــة سياســة(و) واقعيــة فلســفة(  قــال مــن أول ــن ــن وكــان

ــليم ــام تس ــم زم ــى  الحك ــارإل ــال كب ــناعة رج ــم الص ــدل والعل ــراف ب ــانونيين األش  ويف، والق

ــر ــه آخ ــس أن أراد حيات ــيحية يؤس ــدة مس ــة جدي ــى  قائم ــةعل ــانية محب ــار اإلنس ــاة واعتب  الحي

ــية ــة األرض ــذاتها غاي ــيلة ال ل ــاة وس ــة لحي ــر مقبل ــورة غي ــان. منظ ــت فك ــت أوجس ــد كون  أح

  .علمية موسوعة يف تلك فلسفته نويتد يف أمانيه حققوا الذين أتباعه

ــن ــاع م ــايمون أتب ــوف س ــت الفيلس ــت أوغس ــدس، كون ــد والمهن ــبس دي فردينان ــذي لس  ال

  .مصر يف السويس قناة بحفر قام

ــه الــذي ســايمون ســان مــذهب أن يالحــظو  كــان بعــد فيمــا) ســيمونيون ســان( أتباعــه حمل

ــذهبا ــتراكيا م ــى ويــدعو اش ــاء إل ــان. الميــراث إلغ ــن وك ــال أن رأيهــم م ــروة انتق  يجــب الث

  .الدولة إلى صاحبها وفاة بعد الثروة هذه تؤول أن يجب وإنما بالعائلة تقييده عدم

ــدعو ــار ويـ ــذا أنصـ ــذهب هـ ــى المـ ــولى أن إلـ ــة تتـ ــيم الدولـ ــاج تنظـ ــد اإلنتـ ــه وتعهـ ــى بـ  إلـ

ــدرين ــلحة المقتـ ــوع لمصـ ــام المجمـ ــد وأن. العـ ــى تعهـ ــل إلـ ــن شـــخص كـ ــل مـ ــا العمـ  بمـ

 
 

  عام ولد، النشـــأة الباريســـي،  )Saint Simon( دورفروا ســـيمون ســـان  دي ريهن كلود  الكونت وهو  

 م١٨٢٥وتويف، م١٧٦٠

 ٢٨١ صفحة - م١٩٧٧ بغداد - النجفي حسن تأليف - االقتصادي القاموس. 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٦ 

ــب ــه ودرجــة يتناس ــذه وتقــيم كفاءت ــدر الكفــاءة ه ــن المنــتج بالق ــب. العمــل م  علــى ويج

ــلطة ــلم أن الس ــى تس ــناعيين إل ــاء ال الص ــم، للعلم ــم ألنه ــاء ه ــون الرؤس ــعب الحقيقي ، للش

ــم ــذين فه ــه ال ــه يف يقودون ــة أعمال ــة. اليومي ــي فاألم ــة ه ــناعية ورش ــعة ص ــزول، واس ــا ت  فيه

ــروق ــد فـ ــب المولـ ــات وتبقـــى، والنسـ ــدرات اختالفـ ــد. القـ ــدايات وراء آراؤه كانـــت وقـ  بـ

  .واالشتراكية "الوضعي العلم"

ــ فكــر تــأثر كمــا أو مــ  رلــ  ــ ر الشــيوعية آبــاء أحــد م١٨٣٧-١٧٧٢ 

  ،الحديثة

 ُعرِفـــت واقتصـــادية اجتماعيـــة نظريـــة صـــاحب، فرنســـي وفيلســـوف اقتصـــاد رجـــل كـــان 

ــأثر، باســمه ــه يف ت ــار حيات ــتراكية باألفك ــي االش ــبقت الت ــار س ــات أفك ــار كــارل وأدبي . كسم

ــه ــم ولكن ــتراكيا يكــن ل ــدقيق بــالمعنى اش ــم فهــو ال ــاء يطالــب ل ــا الملكيــة بإلغ  كــان وإنم

ــدعو ــى يـ ــاد إلـ ــاج يف االتحـ ــق اإلنتـ ــاركة بطريـ ــة المشـ ــاح وأن االختياريـ ــل يتـ ــخص لكـ  شـ

  .العمل نوع تغيير يف الحق وله الشخصية قابليته حسب العمل

ــ كـــان ر طريـــق عـــن أفضـــل اديتـصــ اق نظـــام إلـــى وتحويلـــه العـــالم تغييـــر يف يأمـــل 

ــالح المثـــال ــاد الـــوعظ طريـــق عـــن ولـــيس، الصـ  علـــى تـــدار مســـتعمرة وتصـــور، واإلرشـ

ــكل ــة ش ــة هيئ ــث تعاوني ــيش بحي ــا يع ــاء يف أفراده ــترك بن ــتص، مش ــل ويخ ــنهم ك ــل م  بعم

ــاج زيــادة إلــى ســيؤدي رأيــه يف وهــذا، الجماعــة حيــاة علــى لإلبقــاء لذوقــه طبقــا معــين  اإلنت

ــث ــبل تتــاح بحي ــن لكــل والفــرص الس ــل يعتــزل أن يف المســتعمرة يف م  يبلــغ عنــدما العم

ــة الســـن ــه امـــتألت وقـــد، والعشـــرين الثامنـ  يكـــون بـــأن كمـــا طالـــب، وأمـــال حبـــورا نفسـ

ــا المجتمـــع ــة فرقـ ــا تتالشـــي متعاونـ  القيـــود كـــل مـــن حـــرة األســـرة وتصـــبح األســـرة فيهـ

ــات ــي والواجب ــع وتلغ ــوانين جمي ــي الق ــد الت ــن تح ــة م ــت ســواء الحري ــوانين أكان ــعية ق  وض



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  .دينية أم أخالقية أم

  .الخيالية مستعمرته بتمويل األغنياء أحد يقوم أن يف يأمل فورييه وكان

، نظريتــه تطبيــق إلــى الكثيــرون عمــد وفاتــه وبعــد، العــون يــد لــه يمــد لــم أحــدا ولكــن

  .فرنسا يف التعاونية الهيئات من عددا وأسسوا

ــذا ــو ه ــذي الفكــر ه ــن تكــون ال ــر خاللــه م ــت وفلســفة فك ــيم الفلســفة  كونــت أوغس زع

  .الوضعية أو الواقعية

أو م  

)١٨٥٧-١٧٩٨(  

ــد ــه يف كونـــت أوغســـت ولـ ــاش فرنســـا بجنـــوب مونبيليـ  التعلـــق شـــديدة أســـرة يف وعـ

إلــى  واتجــه األدب تعلــم وتــرك؛ عشــرة الرابعــة منــذ اإليمــان فقــد ولكنــه، بالكاثوليكيــة

ــم ــيات تعل ــق. الرياض ــة والتح ــة بمدرس ــة الهندس ــان. الحربي ــل وك ــة ج ــذه طلب ــة ه  المدرس

ــيعين ــان متش ــيمون لس ــو س ــتهم يف وه ــان ،طليع ــيمونألفكار وك ــر س ــر أث ــى كبي ــه عل  نظريات

ــي ــها الت ــد فيمــا عرض ــه أهــم يف بع ــرات": مؤلفات ــعية الفلســفة يف محاض  نظــام"و "الوض

 فــاختلف١٨٢٢حتــى  لــه ومعاونــا كاتبــا يعمــل وظــل بــه اتصــل "الوضــعية السياســة يف

ــع ــتاذه م ــهالقتنا؛ أس ــرط أن ع ــاح األول الش ــادة للنج ــدة إع ــاد وح ــى  االعتق ــولإل ــا العق  كم

 .الدين بوساطة ال العلم بوساطة ولكن الوسيط العصر يف الحال كان

ــر ــا ونش ــة( بعنــوان كتاب ــة السياس ــه يعلــم١٨٢٤) الواقعي ــفة أن في ــامن القــرن فلس  عشــر الث

 

  ،م١٩٧٧ - بغداد - المحلية اإلدارة مطبعة ١٣٣ ص االقتصادي القاموس - النجفي حسن 

  إشراف محمد شفیق . ١٩٦٥، الميسرة ةالعربي الموسوعة - شارل، فورييه



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٨ 

ــة هـــدموال النقـــد يف مفيـــدة الشـــعب فلســـفة وســـلطة الـــرأي حريـــةعلـــى  القائمـــة  يف عقيمـ

 وضـــع شــيء كـــل قبــل الواجـــب وأن ،منظمــان ال نقـــديان المبــدأين هـــذين ألن ،اإلنشــاء

ــي مــذهب ــوم شــامل علم ــه تق ــة سياســة علي ــع واقعي ــا تمتن ــة معه ــرأي حري ــا ال ــع كم  يف تمتن

 لقـــوانين خاضـــعة اإلنســـانية العالقـــات أن منهـــا يتبـــين إذ ،الطبيعـــي العلـــم أو الرياضـــيات

 والفــــن العلـــم يف تبـــدو كمــــا الحضـــارة جملـــة مــــع متضـــامن االجتمـــاعي النظـــام وأن

 لـــه ســـيكرس الـــذي الفكـــر هـــو وذلـــك. حـــال خيـــرعلـــى  المجتمـــع فيســـتقر، والصـــناعة

 تحقيقه أجل من والعمل. حياته كونت أوجست

ــم ــن ول ــل يك ــفي العم ــي أو الفلس ــيق أو العلم ــيش ض ــاغال الع ــت ش ــن لكون ــاة ع ــو حي  الله

 والمــرح اللهــو يف أقرانــه مقدمــة يف فكــان، يحياهــا أن دائمــا يحــب كــان التــي والمجــون

 ،الغانيـــات تكثـــر حيـــث رويـــال باليـــه حـــدائقإلـــى  األحيـــان مـــن كثيـــر يف يخـــرج وكـــان

 .حين بعد حينا عليها يتردد ظل التي ،ماسان كارولين عرف وهناك

ــالرغم ــن وب ــيها م ــيء ماض ــاول الس ــت" ح ــا " كون ــم تقويمه ــا ث ــد تزوجه ــك بع ــم ،ذل  رغ

ــا ــان م ــه ك ــن يعاني ــيق م ــيش ض ــة الع ــوارد وقل ــب م ــي الكس ــي ال والت ــات تف ــة بمتطلب  زوج

 أرفــــع يف زوجهـــا تـــري أن تأمـــل، الطمـــوح شــــديدة كونهـــا كـــارولينمواصـــفات  لهـــا

  .الشرف وألقاب والثروة الجاه به يحف المناصب

 عــن عكــف ثــم، الــدروس بإلقــاء وقــام إليــه تصــبو ممــا شــيئا لهــا يحقــق أن كونــت فحــاول

 الطبقــة مــن وإقبــاال نجاحــا والقــت الوضــعية الفلســفة يف راتاـضـ مح عــدة ونظــم ذلــك

 

ید محمد بدوي ط  ،�ترجمة وتقدیم تیمور قاـسم  ٥-٣فلـسفة أوجـست كونت ص،� لیفي بریل    ٢الـس

  مكتبة األنجلو المصریة
  

 دار المعارف. ٦ط  ٣١٦تاریخ الفلسفة الحدیثة یوسف كرم ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٧٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 إنهــا وقيــل ،عقلــه أصــابت ولوثــة عقليــة أزمــة مــن انتابــه لمــا بــاريس غــادر أنــه إال، المثقفــة

إلـــى  ترجـــع كمـــا محاضـــراته إعـــداد يف يبذلـــه كـــان الـــذي الشـــاق المجهـــودإلـــى  ترجـــع

 والدتـــه بفضـــل الِمحنــة كتـلــ  يجتــاز أن واســـتطاع، وشــواغل الحيـــاة الماليـــة الصــعوبات

ــي ــت الت ــه ظل ــا تحيط ــى  بعنايته ــبإل ــه جان ــى  ،زوجت ــاد حت ــى  ع ــهإل ــة حالت ــد ،الطبيعي  وق

ــك مكثــت ــه األزمــة تل ــدها عــاد، ١٨٢٩-١٨٢٦ ســنه مــن ســنوات ثــالث مع ــى  بع ــاءإل  إلق

 دروس( كتــــاب مــــن األول المجلــــد طبــــع واســــتطاع الوضــــعية الفلســــفة يف محاضــــراته

ــفة ــعية الفلس ــذي)  الوض ــد ال ــتة يف رص ــدات س ــرض ،مجل ــه يع ــائع في ــوم وق ــا العل  وقوانينه

  .منظما عرضا ومناهجها

ــم ــر ثـ ــا نشـ ــوان كتيبـ ـــل( بعنـ   وحـــ ـــا ا ــنة) ا ــو. م١٨٤٤ سـ ــر هـ ــة خيـ  مقدمـ

 ومحاضــــراته مؤلفاتـــه خــــالل مـــن لزوجتــــه يحقـــق أن كونــــت حـــاول وقــــد ،لفلســـفته

 ثــم ،إليــه تعــد ولــم هوتركـتـ  بــذلك تقنــع لــم زوجتــه أن إال بــه بــأس ال معيشــيا مســتوي

ــت ــه توال ــد علي ــن بع ــك المح ــة ذل ــة الوظيفي ــى ، والمالي ــةإل ــي الدرج ــاد الت ــل أن ك ــا يص  فيه

 عــدة المــال لــه جمــع الــذي، لــه المــتحمس مــل ســتيوارت جــون لــوال، جوعــا المــوتإلــى 

ــرات ــن مـ ــدقائه مـ ــاء أصـ ــى  ،األغنيـ ــر حتـ ــه انتصـ ــالم آلرائـ ــه" العـ ــب "ليتريـ ــن فكتـ  عـ

 أن لضــمان االكتتــاب بــاب وفــتح ،وثنــاء مــدح كلهــا التمقــا، وآرائــه كونــت مؤلفــات

 .كريمة حياة الفيلسوف ذلك يعيش

  ،عمرها من الثالثين يف شابة بسيدة خاللها من تعرف حياته من جديدة مرحلة بدأت

ــة  ــدر لرجــل زوج ــم ضــده ص ــده العدالــة حك ــر لعــب يف لتبدي ــال بعــض الميس  الــذي الم

ــ( مــدام تــدعي وكانــت ،عملــه مــن اختلســه  ــ  دي ــ (مــرض منهــا نــال وقــد 

 كتاباتـــه يف عاليـــة مكانـــة تحتـــل وجعلهـــا تجاههـــا كونـــت عاطفـــة مـــن زاد ،حـــدا الصـــدر



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٠ 

ــا وصـــارت ــة بينهمـ ــزاج مـــن شـــديدة عالقـ ــين ماتـــت أنإلـــى  والفكـــري الروحـــي االمتـ  بـ

ــه ــبية بأزمـــة فأصـــيب، م. ١٨٤٦ ســـنة ذراعيـ ــة عصـ ــرأة بهـــذه أثرهـــاعلـــى  وهـــام ،ثانيـ  المـ

 مكانـــا هـــذه عاطفتـــه أخـــذت ثـــم والتقـــديس بالعبـــادة إليـــه يتوجـــه يالـــذ ،إلهـــه وجعلهـــا

 يتوجــه التــي"اإلنســانية " مثــال منهــا اتخــذ بــأن وذلــك، ذكراهــا تخليــد يحــاول جعلــه

ــوم كــل والفكــر بالصــالة إليهــا ــه هــي وصــارت ،ي ــه يــوحي الــذي وحي ــالفكر إلي  ويتحــاور ب

 هيئــة غلــي جعلهــا يةاإلنســان ديانــة يف فلســفية رســالة عشــرة إلحــدى وضــعه أثنــاء معــه

  .اإلنسانية يمثل وراهب امرأة بين حوار

ــه ذلـــك إثـــرعلـــى  وصـــدر ــة السياســـة( يف مذهبـــه عـــن، مجلـــدات ٤ يف كتابـ  ) أول الواقعيـ

ــع االجتمــــاع علــــم يف كتــــاب ــانية ديانــــة يضــ ــره١٨٥٤ -١٨٥١ ســــنة اإلنســ  يف واختصــ

  .)الواقعي الديني التعليم( كتاب

 يف بنفســـه ألقــى أن بعــد منتحــرا، ببــاريس ١٨٥٧ ســبتمبر ٥ يــوم، أوغســت كونــت تــويف

ــر ــين نه ــراء الس ــات ج ــية انعكاس ــطرابات نفس ــة واض ــى عقلي ــت عل ــه تراكم ــة حيات  المتقلب

 األكاديمي به االعتراف كسب يف والفشل واإلحباط البؤس طبعها التي

    

 

  ص  الخامس الجزء،  ١٩٩٠، الثالثة الطبعة، والنشــر  للدراســات العربية المؤســســة،  الســياســة موســوعة  

٢٧٣  

-٣١٦وتاریخ الفلســـفة الحدیثة یوســـف كرم ص   ٩-٧بریل فلســـفة أوجســـت كونت صلیفي    

٣١٧.  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٨١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ا ا  

ــرح ــي أفكــاره أهــم أوغســت كونــت ط  مــذهب" مؤلفيــه يف الجديــد لمذهبــه أسســت الت

ــفة يف دروس"و "الوضــــعية السياســــة يف ــون الــــذي، "الوضــــعية الفلســ ــتة مــــن يتكــ  ســ

ــدات ــو، )١٨٤٢-١٨٣٠( مجلـــ ــف وهـــ ــماه الـــــذي المؤلـــ ــد ســـ ــك بعـــ  علـــــم" ذلـــ

 اللحظـــة متطلبـــات مـــع تتجـــاوب عمومـــا الموســـوعية أعمالـــه كانـــت وقـــد، "االجتمـــاع

 وتقلبـــات اســـيةيس  ارتباكــات مـــن عنهـــا نجــم ومـــا، الفرنســـية الثــورة مســـار يف التاريخيــة

  .ملغوم مستقبل من وتخوفات اجتماعية

ــرى ــاهر أن كونــت ي ــة الفوضــى مظ ــع واالجتماعيــة األخالقي ــى إلــى ترج ، العقليــة الفوض

ــع ــى ويرج ــة الفوض ــى العقلي ــتمرار إل ــيادة اس ــات س ــة االتجاه ــن الديني ــة م ــفية ناحي  والفلس

  .أخرى ناحية من

 يجــب وأنــه– اإلنســانية بهــا ترـمـ  ســابقة مراحــل يمــثالن االتجــاهين هــذين أن حــين يف

  .الوضعي الفكر مرحلة هي جديدة مرحلة إلى تنتقل أن

  .العلم خالل من المجتمع مشكالت مواجهة يمكن األخيرة هذه المرحلة ففي

، للمجتمـــع االقتصـــادي األســـاس تغييـــر المجتمـــع مشـــكالت مواجهـــة يتطلـــب ال هكـــذا

ــا ــر وإنمـ ــاهج تعتبـ ــر منـ ــاء التفكيـ ــى والقضـ ــى علـ ــةعقال الفوضـ ــق ،ليـ  االنســـجام وتحقيـ

 وتقدمه الستمراره ضمانا الفكرية والوحدة

 دراســـة المجتمـــع يـــدرس جديـــد علـــم إنشـــاء إلـــى دعـــا الهـــدف هـــذا تحقيـــق أجـــل مـــن

ــة ــتند علميـ ــى تسـ ــنهج إلـ ــعي المـ ــد. الوضـ ــق وقـ ــت طبـ ــذا كونـ ــنهج هـ ــى المـ ــم علـ  معظـ

  .عصره بها حفل التي المشاكل



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٢ 

ــي ــال فف ــكالت مج ــة المش ــة االجتماعي ــنعأ: العام ــق أن ل ــدة تحقي ــة الوح ــن العقلي ــأنه م  ش

 خاصــة ،نفســه الحــل وطبيعــة المشــكالت مواجهــة أســلوب حــول فكــر وحــدة تحقيــق

  .المجتمع داخل الناس بين بالعالقات يتعلق فيما

ــدان وىف ــة ميـ ــإن: التربيـ ــذه فـ ــدة هـ ــاعد الوحـ ــئولين ستسـ ــى المسـ ــع علـ ــة وضـ ــة تربيـ  قوميـ

  .العام التفكير مستوى مع تتفق أخالقية ومعايير ومعتقدات مبادئ على ترتكز

 الســلطتين فصــل وهــو هــام مبــدأ تحقيــق الوضــعي لالتجــاه يمكــن: السياســة ميــدان وىف

 مقتضـــيات بـــين التوفيــق علـــى قــادرة جديـــدة سياســية تنظيمـــات وقيــام والزمنيـــة الدينيــة

ــام ــدم النظ ــذهب، والتق ــت وي ــى كون ــدم أن إل ــدرة ع ــى  الق ــورعل ــوازن تص ــق الت ــين والتوفي  ب

 .االجتماعية الحياة يف االستقرار وعدم الفوضى ب أسبا أحد هو مفهومينلا هذين

ــدان وىف ــال ميـ ــذهب: الجمـ ــت يـ ــى كونـ ــرورة إلـ ــام ضـ ــن قيـ ــد فـ ــرتبط جديـ  بالعقائـــد يـ

 االجتماعية الحياة إليها وصلت التي التقدمية المرحلة مع ويتفق واألفكار

ــدان وىف ــاد ميـ ــار: االقتصـ ــى أشـ ــاه أن إلـ ــعي االتجـ ــادر الوضـ ــ  قـ ــق ىعـل ــتقرار تحقيـ  االسـ

 والعمل المال رأس بين العالقات تنظيم خالل من االقتصادي

ــراع نتجنـــب بحيـــث ــا الصـ ــب بينهمـ ــع ونجنـ ــا المجتمـ ــؤدى مـ ــهإ يـ ــذا ليـ ــراع هـ ــن الصـ  مـ

  .مأمون غير غامض مستقبل

ــتطيع ــك أن ونسـ ــل تلـ ــس كـ ــادئ نلمـ ــية المبـ ــفة األساسـ ــعية للفلسـ ــد الوضـ ــها عنـ  مؤسسـ

 

ــات    ــاوي للدراس ــر منتدیات المنش ــت كونت نش ــلة رواد علم االجتماع أوجس ــلس ــعید س حاتم س

  والبحوث 
php?t=7738. com/vb/showthread. minshawi. //www: http  

 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٣ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــع ــا وواضـ ــك مبادئهـ ــداتالمج يف تلـ ــا لـ ــي تحفظهـ ــن التـ ــدثار مـ ــي أو االنـ ــك . التالشـ تلـ

ــفة ــي  الفلسـ ــتالتـ ــة كانـ ــل ردة بمثابـ ــرة فعـ ــى مباشـ ــورة علـ ــية الثـ ــار الفرنسـ ــر وأفكـ  عصـ

ــوير ــواء، التن ــى وأج ــي الفوض ــتها الت ــا عاش ــان فرنس ــك إب ــة تل ــي المرحل ــكلت الت ــة ش  لحظ

 الفوضــى إنهــا. والمــدنس المقــدس، والوافــد المــوروث، والحــديث القــديم بــين صــدام

ــي ــود الت ــا، تع ــل كم ــه ينق ــوه عن ــى، دارس ــط إل ــر نم ــائد التفكي ــع يف الس ــيس، المجتم ــى ول  إل

ــل ــية عوام ــالمجتمع، سياس ــي ف ــدم يســتمر لك ــاج ال ويتق ــى" يحت ــجام إل  المصــالح يف انس

ــة ــافع المادي ــة والمن ــب المتبادل ــل "، فحس ــاج ب ــذلك يحت ــى" ك ــاق إل ــي اتف ــا، "عقل  أن كم

ــذه ــى ه ــع الفوض ــه يف ترج ــيادة ىإلــ ، رأي ــلوبين س ــين أس ــر متناقض ــم للتفكي ، الظــواهر وفه

ــى ــذي العلمــي األســلوب" يف منهمــا األول يتجل  الظــواهر يف للتفكيــر النــاس يســتعمله ال

 التفكيـــــر" يف فيتمثـــــل، الثـــــاين األســـــلوب أمـــــا، "والبيولوجيـــــة والطبيعيـــــة الكونيـــــة

ــافيزيقي ــذي الميتـــ ــتعمله الـــ ــاس يســـ ــر النـــ ــواهر يف للتفكيـــ ــة الظـــ ــانباإل المتعلقـــ  نســـ

 "والمجتمع

ــالفين التفكيـــر نمطـــي بـــين التوفيـــق وعـــن فإنـــه ، اإلنســـانية المعرفـــة وحـــدة وتحقيـــق السـ

 وشـــامال عامـــا كليـــا منهجـــ� وجعلـــه الوضـــعي المـــنهج تعمـــيم" كونـــت نظـــر يف يجـــب

ــل ــواهر لك ــون ظ ــن إن إذ، "الك ــتحقاقات م ــك اس ــاء" ذل ــى القض ــا عل ــى م ــن تبق ــر م  الفك

ــافيزيقي ــاهره الميتـ ــم وأن ،ومظـ ــراد يفهـ ــواهر األفـ ــاع ظـ ــاداً  االجتمـ ــى اعتمـ  المـــنهج علـ

ــا الوضـــعي ــتبعد كانـــت التـــي والمجتمـــع اإلنســـان ظـــواهر ذلـــك يف بمـ  التحليـــل مـــن تسـ

ــل الوضـــعي ــه غيـــر. "كونـــت أوجســـت قبـ ــد ال أنـ ــرطين مـــن بـ ــواهر لفهـــم شـ ــى الظـ  علـ

 

مدارات   ٣٣ص   التقليدية االجتماعية النظرية،�٧٨ص    االجتماعية النظرية يف  مقدمةأكرم حجازي  .�د  

  لألبحاث والنشر األردن



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٤ 

  .الوضعية الطريقة

 األهــــواء هاتســــير ال" حتــــى معينــــة لقــــوانين الظــــواهر هــــذه خضــــوع يف األول الشــــرط

 جـــزءاً  المجتمـــع كـــون االجتماعيـــة الظـــواهر يف متـــوفر" الشـــرط وهـــذا، "والمصـــادفات

ــن ــة مـ ــة الطبيعـ ــا الكليـ ــع أن كمـ ــواحي جميـ ــة نـ ــعت الطبيعـ ــوانين خضـ ــة لقـ ــن ثابتـ  أمكـ

  ،"إليها الوصول

ــا  ــرط أم ــاين الش ــوم، الث ــى فيق ــة" عل ــاس معرف ــوانين الن ــواهر لق ــو الظ ــر وه ــوفر ال أم  إال يت

ــادا ــى اعتمـ ــة علـ ــعية الدراسـ ــر الوضـ ــاحثين عبـ ــتهم بـ ــا الكشـــف مهمـ ــذه. عنهـ ــألة وهـ  مسـ

 الفوضـــى علـــى القضــاء يمكـــن هكـــذا. االجتمــاع علـــم وهـــو، جديــد علـــم قيـــام تتطلــب

 . "المنشود اإلصالح وتحقيق واألخالقية واالجتماعية العقلية

  :يلي الوضعية فيما الفلسفة وتتلخص تلك

ــا العلــــوم بــــوب-أ ــا لتــــدرج تبعــ ــيم لبســــاطةا يف مادتهــ ، فالفلــــك ،الرياضــــيات والتعمــ

ــاء فعلـــم، فالكيميـــاء، فالطبيعـــة  العلـــوم هـــذه مـــن واحـــد وكـــل ،االجتمـــاع فعلـــم ،األحيـ

ــائجعلــى  يرتكــز ــي العلــوم نت ــه الت ــذلك ،قبل ــاع علــم كــان فقــد ل ــا العلــوم رأس االجتم  كله

ــا ــر وال ،وذروتهـ ــود تبريـ ــوم لوجـ ــرى العلـ ــدار إال، األخـ ــا بمقـ ــدنا مـ ــه تمـ ــن بـ ــيح مـ  توضـ

  .االجتماع لعلم وشرح

ــة تطبيقيــة أو عمليــة إمــا أنهــا علــى العلــوم إلــى فنظــر  ملموســة وضــعية علــوم أنهــا أو ،نظري

ــردة وأخــرى ــث مج ــتم حي ــالظواهر ته ــى ب ــا الملموســة األول ــا وتعالجه ــة بينم ــغل الثاني  تنش

ــاف ــوانين باكتشـ ــي القـ ــة التـ ــم الطبيعيـ ــذه تحكـ ــواهر هـ ــدد الظـ ــا وتحـ ــا وجودهـ . وتتابعهـ
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ادرات 

ا 

٦٨٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 علـــى عليـــا حلقـــة كـــل فيـــه تعتمـــد ســـلما أو سلســـلة النظريـــة المجـــردة مالعلـــو وتشـــكل

ــات ــي الحلق ــبقها الت ــل ،تس ــة وتحت ــدة الرياض ــلم قاع ــا الس ــتم ألنه ــب ته ــردة بالجوان  المج

ــع ــا لجمي ــواهر يليه ــب يف الظ ــا الترتي ــي الميكانيك ــط والت ــت خل ــا كون ــين بينه ــك وب ــم الفل  ث

ــاء  ــاءالفيزيـ ــا والكيميـ ــوق فالبيولوجيـ ــل وفـ ــك كـ ــعيت ذلـ ــم ربـ ــد العلـ ــاء  أو الجديـ الفيزيـ

  .االجتماع علم أو االجتماعية

علـــى  آخــرإلــى  موضـــوع مــن ســار قـــد اليقينيــة المعرفــة بمعنـــي العلــم أن كونــت يــري

 مــا آخــر المعقــدة االجتماعيــة الحيــاة ظــاهرة تكــون أن الطبيعــي ومــن، الســابق الترتيــب

  .العلمية للطريقة ويستسلم يخضع

ــع -ب ــون أرج ــر تك ــا الفك ــى  يناإلنس ــرورهإل ــاالت م ــالث بح ــد ث ــان فق ــان ك  أول يف اإلنس

 تفســيرا المســائل جميــع ويفســر، الهوتيــة نظــر وجهــة مــن الموضــوعإلــى  ينظــر األمــر

ــا ــد ،إلهي ــود ويعتق ــه بوج ــا إل ــع وراء م ــائل جمي ــي المس ــتطيع ال الت ــا يس ــال ،فهمه ــك مث  ذل

 يفســر راح التــي االميتافيزيـقـ  مرحلــة ثــم، لآللهــة عربــات أو، آلهــة النجــوم اعتبــر عنــدما

ــا ــان به ــياء اإلنس ــا تفســيرا األش ــردا ميتافيزيقي ــوم أن فاعتقــد ،مج ــير النج  ألن ،دوائــر يف تس

ــدائرة ــي ال ــل ه ــرا ،األشــياء أكم ــة وأخي ــم مرحل ــابي العل ــي أو اإليج ــذي اليقين ــوم ال ــى  يق عل

ــة المالحظـــة ــة والفـــروض ،الدقيقـ ــل اإلنســـان وأخـــذ ،والتجربـ ــق عـــن الظـــواهر يعلـ  طريـ

  .والمعلول علةال قانونية

ــن ــت أعلـ ــا أن كونـ ــاجز الميتافيزيقـ ــل حـ ــف معطـ ــور وموقـ ــت وأن للتطـ ــد الوقـ ــان قـ  حـ

ــن للتخلـــي ــخافات هـــذه عـ ــبيانية السـ ــفة وأن ،الصـ ــن تختلـــف ال الفلسـ ــي إذ ،العلـــم عـ  هـ

  .اإلنسانية الحياة تحسينإلى  بالنظر كلها للعلوم تنسيق



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٦ 

 اإليجابيــة فلســفته يف يبــدو الــذي العقلــي للمــذهب تعصــبه مــن كونــت غيــر وأخيــرا-ج

 كقـــوة العقـــل مــن أقـــوي واعتبـــره العقــل مـــن أســـمي منزلــة يف ووضـــعه الشـــعور ومجــد

  . دي ا عالقته إثرعلى  وذلك لإلصالح دافعة

 وحاجـــة وضــروريا متينــا أساســ� يمثــل – ديـــن أي – الــدين أن وعلــى إثــر ذلــك الحــظ

 اجتماعيـــة ضـــرورة تمثـــل وأنهـــا االجتماعيـــة وللعالقـــات اإلنســـانية للمجتمعـــات ملحـــة

 األســـاس السياســـي الجانــب مـــن يمثــل الـــدين أن الحــظ كمـــا ،الجماعــة أو الفـــرد علــى

ــوم الــذي ــه تق ــة ســلطة علي ــوك الكهن ــث والمل ــتمدون حي ــدى ســلطاتهم يس ــة ل ــن الجماع  م

  .الجماعة به تدين الذي الدين

ــن ذلـــك ــى  وانتهـــي مـ ــالم أنإلـ ــن ال العـ ــاله خالصـــه يمكـ ــد بـــدين إال وانتشـ ــذي جديـ  يغـ

ــا الواهنـــة الغيـــر محبـــة النـــاس قلـــوب  جديـــدا دينـــا واتخاذهـــا اإلنســـانية بتمجيـــد ويقويهـ

 مــــن معقــــد نظــــام ابتكــــار يف كهولتــــه أيــــام كونــــت أمضــــي وقــــد ،للعبــــادة وموضـــوًعا

 واقتـــرح اإلنســـانية ديـــن ،الجديـــد الــدين لهـــذا والصـــلوات الدينيـــة والطقـــوس القساوســة

 بأبطـــال الوســطي العصـــور وقديســي الوثنيـــة ةاآللـهـ  أســـماء فيــه اســـتبدل تقويمــا جديــدا

  .اإلنساين والتقدم الرقي

ــد ــدت ولقـ ــذه وجـ ــة هـ ــة الحركـ ــدي اإليجابيـ ــري يف صـ ــر مجـ ــزي التفكيـ ــذي اإلنجليـ  الـ

ــتمد ــه اس ــن روح ــاة م ــناعية الحي ــة الص ــذي، والتجاري ــان وال ــر ك ــى  ينظ ــائقإل ــة الحق  الواقع

 واحترام توقير نظرة
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ادرات 

ا 

٦٨٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  :علي ينبني نهأ فسنجد الواقعي ذهبالم يف القول تفصيل حاولنا وإذا

ن: أوم تث اا:  

ــانون ذلـــك وضـــع ويرجـــع  يف الخلقـــي االضـــطراب أن قـــرر كـــان الـــذي كونـــتإلـــى  القـ

ــع ال عصـــره ــى  يرجـ ــبابإلـ ــية أسـ ــدر سياسـ ــا بقـ ــع مـ ــى  يرجـ ــطرابإلـ ــي وأن االضـ  العقلـ

ــؤالء ــذين هـ ــدون الـ ــالح يريـ ــع إصـ ــن المجتمـ ــة مـ ــية الوجهـ ــث دون السياسـ ــيعل بحـ  مـ

ــبق ــون مس ــبيلهم يخطئ ــه ،س ــي ال ألن ــاء يف يكف ــع لق ــن مجتم ــات م ــد أن المجتمع ــوع يوج  ن

ــجام مــن ــين المصــالح يف االشــتراك أو العــاطفي االنس ــل ،أفــراده ب ــد ب ــن الب ــاق وجــود م  اتف

 إذا أنــه هــذا ومعنــي. المشــتركة العقائــد مــن مجموعــة هيئــةعلــى  بيــنهم يتحقــق عقلــي

ــةف نفــس كــل يف العقلــي االنســجام تحقــق  فشــيئا شــيئا االنســجام هــذا انتقــل حــدةعلــى  ردي

ــى  ــولإل ــرى العق ــي ،األخ ــذت ومت ــفة نف ــة الفلس ــى  العلمي ــعإل ــول جمي ــن العق ــق أمك  تحقي

ــجام ــي االنس ــمو الخلق ــد ل ــكلة تع ــادة مش ــيم إع ــع تنظ ــاألمر المجتم ــير ب ــدو ،العس  فســر ق

ــ  يف يتبعـــون ال النـــاس بـــأن عصـــره يف العقلـــي االضـــطراب ســـبب "كونـــت" لنـــا  رالتفكـي

 هــم بــل ،لحجــج او جــدل دون الجميــع بهــا يســلم حقــائقإلــى  يقــودهم واحــدا منهجــا

ــون ــاهج ثالثــة يتبع ــد يتبــع قــدو من ــألة يف جميعهــا مــنهم الواح  يفطــن أن دون ،بعينهــا مس

 .تضادو تنافر من بينها ماإلى 

 :هي المناهج هذهو

 األسطوري الالهوتي التفكير منهج _

 خياليال الميتافيزيقي التفكير منهج و_

 العلمي الوضعي التفكير منهج و_



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٨ 

 .اإلنسانية بها مرت التي المراحلعلى  التاريخية الوجهة من المناهج هذه تدلو

ــرون النـــاس كـــان فقـــد ــطوريا تفكيـــرا أمـــرهم بـــادئ يف يفكـ ــا أسـ ــر هـــذا كـــان حقـ  التفكيـ

 إال تـــنم لـــم الجرثومـــة هـــذه أن غيـــر ،الصـــحيح العلمـــي التفكيـــر جرثومـــةعلـــى  ينطـــوي

إلــى  األســطورية المرحلــة مــن االنتقــال يــتم لــمو طويلــة عصــور أثنــاء يفو ،شــيئاف شــيئا

ــة ــة المرحل ــاء إال العلمي ــدو بعن ــرين جه ــذا. كبي ــى  ه ــهإل ــم أن ــن ل ــن يك ــتطاع م ــتم أن المس  ي

 أن مـــن بـــد يكـــن لـــم بـــل ،واحـــدة دفعـــة األخـــرىإلـــى  المـــرحلتين إحـــدى مـــن االنتقـــال

 بــأن القــول نســتطيع وال. الميتــافزيقي التفكيــر مرحلــة هــي ثالثــة مرحلــة بينهمــا تتوســط

ــر ــي التفكي ــر يف العلم ــر الحاض ــد العص ــي ق ــى  قض ــارعل ــل آث ــن ك ــرين م ــابقين التفكي  .الس

ــذاو ــو ه ــي الســبب ه ــك يف الحقيق ــة الفوضــى تل ــي العقلي ــا يمتــد الت ــى  تأثيره  األخــالقإل

 السياسةو

  .ا ا تسمي التيو التفكير من او ا عن أما

ــل انكــ و ــل عم ــا العق ــث فيه ــن البح ــه ع ــات كن ــلها الكائن ــيرهاو أص ــاولو ،مص ــاع ح  إرج

  :ثالث درجات ذلك يف تدرج قدو .مشترك مبدأإلى  الظواهر من طائفة كل

 الكائنـــاتإلـــى  فيهـــا يضـــيف-التقـــديس األعمـــى– "الفيتشـــية" األولـــي الدرجـــة كانـــت

ــة ــاة الطبيعي ــة حي ــاة شــبيهة روحي ــة كانــتو ،اإلنســان بحي ــةال الدرج ــدد ثاني ــة تع ــيو ،اآلله  ه

ــر ــة للحالــة تمييــزا الــثالث الــدرجات أكث  الطبيعيــة الكائنــات عــن فيهــا يســلب ،الالهوتي

 عالمــا تؤلــف منظــورة غيــر موجــودات ذلــكإلــى  يضــيفو ،حيــاة مــن عليهــا خلــع كــان مــا

ــا ــتو ،علوي ــة كان ــة الدرج ــد الثالث ــع أي التوحي ــرة جم ــة كث ــه يف اآلله ــد إل ــارق واح  ويف ،مف

ــذه ــع ةالحالــ  ه ــقة تتس ــزدادو الش ــاد ي ــين التض ــياء ب ــينو األش ــدأ ب ــذي المب ــر ال ــه تفس ــدو .ب  ق



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٨٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــة بلغـــت ــة الحالـ ــا الالهوتيـ ــة يف أوجهـ ــيحية الكاثوليكيـ ــي المسـ ــف التـ ــا تؤلـ ــا تأليفـ  عجيبـ

ــيرات ــة التفس ــة الفائق ــرة يف للطبيع ــه فك ــد إل ــدبر واح ــل م ــه للك ــائص. بإرادت  الحالــة فخص

ــة ــي الالهوتي ــق أن موضــوعها ه ــة اتهاتفســيرو ،مطل ــة فائق ــالي منهجهــاو ،للطبيع  هــذا. خي

ــة الوجهــة مــن ــة الوجهــة مــن أمــا. النظري ــة المعــاين كانــت فقــد العلمي ــا أساســا الالهوتي  متين

 ،الســلطة مرحلــة األولــي المرحلــة هــذه كانــتو ،واالجتماعيــة الخلقيــة للحيــاة مشــتركا

  .الملوك سلطةو الكهنة سلطة

ا ما :ا ا:  

 يســـتبدل لكنـــهو ،مصـــيرهاو أصـــلهاو األشـــياء صـــميم اســـتكناهإلـــى  العقـــل يرمـــي فيهـــاو

ــل ــة بالعلـ ــال المفارقـ ــة علـ ــا ذاتيـ ــاطن يف توهمهـ ــياء بـ ــاو ،األشـ ــي مـ ــان إال هـ ــردة معـ  مجـ

ــمها ــه جس ــال ل ــال الخي ــة: فق ــوة أو العل ــة الق ــوهرو الفاعلي ــةو الج ــنفسو الماهي ــةو ال  الحري

ــةو ــا الغايـ ــا ومـ ــلو .إليهـ ــذي الميـ ــاقه الـ ــة يف سـ ــابقة الحالـ ــن السـ ــية مـ ــديس – الفيتشـ التقـ

ــى ــى  -األعم ــددإل ــة تع ــدإلى فــ  ،اآلله ــوقه ؛التوحي ــا يس ــى  أوال هن ــادإل ــوي االعتق ــدد بق  بع

ــواهر طوائـــف ــل الظـ ــوة مثـ ــة القـ ــويو الكيميائيـ ــة القـ ــم ،الحيويـ ــى  ثـ ــاعإلـ ــف إرجـ  مختلـ

ــوي ــى  الق ــوةإل ــة ق ــي أولي ــة" ه ــذا "الطبيع ــغ ل ــذه تبل ــة ه ــا الحال ــذه يف أوجه  ةوحــد بم

ــة القـــوي جميـــع الطبيعـــة يف يجمـــع الـــذي الوجـــود ــا الفـــرق كـــلو الميتافيزيقيـ ــا ،بينهـ  أمـ

  .انحالل أداةو انتقال فترة الميتافيزيقية الحالةو .جميعا فيها فثانوية المالحظة

 فيبــين الالهوتيــة المعــاين االســتدالل يتنــاول إذ ،ضــروري لكنــهو عقــيم نقــد فتــرة هــيو

 اإلرادات موضــع قــوي أو معــاين يضــع هــذه الحالــة يف العقــل انـكـ  فــإذا ،فيهــا التنــاقض

 

  ص  الخامس الجزء،  ١٩٩٠، الثالثة الطبعة، والنشــر  للدراســات العربية المؤســســة،  الســياســة موســوعة  

٢٧٣  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٠ 

  .النظرية الوجهة من هذا. المفارقة القوي سلطان من يضعف فإنه ،المتقلبة

ــا ــن أمـ ــة مـ ــة الوجهـ ــدو العمليـ ــار يف االنحـــالل فيبـ ــك انتشـ ــةو الشـ ــم ،األنانيـ ــرد فيفصـ  الفـ

 تصــــوريو العاطفــــة حســــابعلــــى  العقــــل يثقــــفو ،بــــالمجتمع يربطــــه الــــذي الربــــاط

ــاع ــئا االجتم ــن ناش ــد م ــراد تعاق ــامو األف ــة تق ــى  الدول ــدأعل ــلطة مب ــعب س ــاو ،الش  يحكمه

 القانونيون

ــة ويف  همــه فيقصــر ،مطلقــة معــارفعلــى  الحصــول امتنــاع العقــل يــدرك الواقعيــة الحال

 العـــامإلـــى  الخــاص مـــن القـــوانين ترتيــبو قوانينهـــا استكشـــافو الظــواهر تعـــرفعلــى 

ــل ــا فتح ــة هن ــل المالحظ ــالال مح ــتداللو خي ــتعاضو ،االس ــن يس ــل ع ــالقوانين العل  أي ،ب

 .  الظواهر بين المطردة العالقات

ــون ــوع فيكـ ــم موضـ ــة العلـ ــن اإلجابـ ــؤال عـ ــف" سـ ــن ال "كيـ ــؤال عـ ــم" سـ ــونو "لـ  تكـ

 هــي التــي جميعــا الثالثــة العناصــر يف األخــريين الحــالتين عــن مختلفــة الواقعيــة الحالــة

ــوع ــيرو الموضـ ــنهج التفسـ ــذه ،والمـ ــي الطريقـــة هـ ــذي هـ ــت الـ ــوين يف أفلحـ  العلـــم تكـ

ــبو ــم يحــل أن يج ــد الــذي العل ــفة محــل عنهــا تول ــن فكلمــا: الفلس  مســألة معالجــة أمك

 العلمإلى  الفلسفة من المسألة هذه انتقلت االختبارو بالمالحظة

ــ� حلهــا اعتبــرو ــي المســائل أمــا. نهائي  دائــرة عــن خارجــة فهــي المالحظــة تحــت تقــع ال الت

ــم ــدلو ،العل ــا ي ــى  تاريخه ــاعل ــم أنه ــدم ل ــوة تتق ــدة خط ــذ واح ــعت أن من ــو ،وض ــق فه  ينط

 المجـــال بأنـــهو بإمكانـــه يقضـــي الـــواقعي العلـــم نجـــاح أن كمـــا ،للحـــل قابلـــة غيـــر بأنهـــا

ــة الوجهـــة مـــن هـــذا. للعقـــل الحقيقـــي ــة مـــن أمـــا ،النظريـ ــة فتمتـــاز العمليـــة الوجهـ  الحالـ

  .االجتماع علم بقيام الواقعية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٩١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــافرة الـــثالث الحـــاالت هـــذه  ــة ففـــي إنســـان كـــل يف تتعاقـــب نجـــدها نحـــنو ،متنـ  الحداثـ

ــع ــهولة نقن ــيرات بس ــة بالتفس ــي الشــباب يفو ،الالهوتي ــال نقتض ــة عل ــن يفو ،ذاتي  النضــج س

ــائععلـــى  األكثـــر يف نعـــول  فالشـــخص: التقـــارب مـــن يمنـــع ال التنـــافر هـــذا أن غيـــر. الوقـ

ــة تفســـيرات يقبـــل قـــد الواحـــد ــه مـــع الموضـــوعات بعـــض يف زيقيـــةيميتاف أو الهوتيـ  قبولـ

ــى  هـــي أخـــري موضـــوعات يف الـــواقعي العلـــم ــر أهـــلو ؛تعقيـــدا أقـــل العمـــومعلـ  العصـ

ــوع الواحــد ــاص بن ــري خ ــى  بعضــهم ت ــةعل ــى  آخــر ابعضــ و حال ــةعل ــذلكو ،أخــري حال  ك

ــانون أنعلـــى  ،العقـــل رقـــي مـــن واحـــدة درجـــةعلـــى  كلهـــم ليســـوا األرض شـــعوب  القـ

ــي ــي الكلـ ــا ذاإ صـــادقا يبقـ ــة الحالـــة اعتبرنـ ــين عبـشــ  يف الغالبـ ــذ فإننـــا: معـ  نـــري حينئـ

ــوت ــنجم الاله ــم ،أوال ي ــري ث ــا ن ــه الميتافيزيق ــراو تعارض ــد أخي ــم يول ــواقعي العل ــذي ال  ال

 الخيــالعلــى  قــائمتين كانتــا لمــا الســابقتين الحــالتين ألن البقــاءعلــى  قــادر وحــده هــو

ــا ــا كانت ــون مبعــث دائم ــدة ظن ــدة مناقشــاتو جدي ــى  ،جدي ــتند أن حــينعل ــم يس إلــى  العل

 الرأي وحدةعلى  العقول فيجمع الواقع

ــل  ــا ويحـ ــف ال ،محلهمـ ــا ذلـــك يف يتكلـ ــل محاربتهمـ ــقطان يتركهمـــا بـ ــن تسـ  تلقـــاء مـ

  .ذاتهما

ــاو  ــة كانــت لم ــا محــدودة التجرب ــا فســيظل دائم ــن كثيــر دائم ــارج الظــواهر م  .علومنــا خ

 كثــــرة رد أو ،بعــــضإلــــى  بعضــــها العلــــوم رد فيمتنــــع ،متباينــــة الظــــواهر كانــــت لمــــاو

ــوانين ــانونلــى إ الق ــل يف إن بــل.  واحــد ق ــتقلة فروعــا علــم ك  يفو الطبيعــة علــم يف ،مس

ــم ــات علـ ــم يفو النبـ ــوان علـ ــال ،.الحيـ ــن فـ ــي أن يمكـ ــة تنتهـ ــة الحالـ ــى  الواقعيـ ــدةإلـ  وحـ

ــة ــه (اهللا) ،مطلقـــ ــة يف كاإللـــ ــة الحالـــ ــةو ،الالهوتيـــ ــة يف كالطبيعـــ ــة الحالـــ . الميتافيزيقيـــ

 

 لقاھرة الحدیثة  (بتصرف).مكتبة ا ٢٨٩-٢٨٣عبد الحمید لطفى علم االجتماع ص .�د 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٢ 

. الوجــود قــوانين جملــة ال ،بالتجربــة فعــال ةالمكتســب القــوانين جملــة الواقعيــة فالفلســفة

ــر ــا غي ــم إذا أنن ــوغ نســتطع ل ــى  البل ــى  نبلــغ أن فبوســعنا ،موضــوعية وحــدةإل ــة وحــدةإل  ذاتي

ــوم ــق يف تقـ ــنهج تطبيـ ــد مـ ــه واحـ ــع يف بعينـ ــادين جميـ ــة ميـ ــي ،المعرفـ ــى  فتنتهـ ــانسإلـ  تجـ

 يف ةالوحـــد يحقـــق الـــواقعي فـــالمنهج. واحـــد علـــمإلـــى  ثمـــة مـــنو ،النظريـــات وتوافقهـــا

  .األفراد عقول بين يحققهاو ،الفرد عقل

ــذاو ــير هك ــفة تص ــة الفلس ــاس الواقعي ــي األس ــاع العقل ــنو .لالجتم ــذه م ــة ه ــد الوجه  يف تج

 الواقعيــــة الحالــــة يفو .الطبيعـــة لمعنــــيو اهللا لمعنـــي الوحيــــد المقابـــل اإلنســــانية معنـــي

 النظر بين االتصال

ــل  ــق والعم ــه أوث ــالتين يف من ــريين الح ــم إن إذ ،األخ ــوانين العل ــواهر بق ــمح الظ  بإيجــاد يس

ــواهر ــل ،الظ ــة إن ب ــذا يف الرغب ــبب ه ــاد س ــا اإليج ــل يجعلن ــى  ننتق ــذهإل ــة ه ــم " الحال  العل

 الحالـــة هـــذه يقابـــل لـــذا. الـــواقعي العلـــم شـــعار ذلـــك "التـــدبير بقصـــدو التوقـــع ألجـــل

ــناعة ــن الص ــا جهــة م ــن عبــارة كونه ــتغالل ع ــة اإلنســان اس ــاع علــمو ،للطبيع  نـمـ  االجتم

 يف الواقعيــة الفلســفة كانــت لــئنو .التقــدم وســائل عــن لنــا يكشــف لكونــه أخــري جهــة

 ،مباشـــرة معارضــة تعارضــها ال أنهــا إال ،زيقيــةيالميتافو الالهوتيــة التفســيرات عــن غنــي

ــل ــرف إنهــا ب ــدليل باســتحالة تعت ــذاو ،وجودهــاعلــى  الت ــن تفتــرق ب  الحســي المــذهب ع

 ،تامــا ويــدلل عليـــه إنكــارا الـــروح والغيــب ينكــر الــذي المــادي المــذهب أو المعــروف

ــدو ــف ق ــض اختل ــذ بع ــت تالمي ــه كون ــث مع ــانوا حي ــون ك ــذهب يعتنق ــادي الم ــذي. الم  ال

 .تماما الوحي ينكر

 

  (بتصرف). ٣٢٠-٣١٧یوسف كرم تاریخ الفلسفة الحدیثة ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٣ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــذاو ــل هكـ ــذهب استأصـ ــواقعي المـ ــرة الـ ــق فكـ ــي أن أرادو المطلـ ــى  يقضـ ــوتعلـ  الالهـ

ــاو ــى  الميتافيزيقي ــواءعل ــلو الس ــا يح ــة محلهم ــي الواقعي ــرف ال الت ــين تعت ــة بيق  إال للمعرف

ــت إذا ــة كان ــق عــن آتي ــة طري ــق هــذاو التجرب ــؤدي المنط ــى  حتمــا ي ــا أنإل  الطبيعــة وراء م

ــة المعرفــةو  هــو الــذي الــدين يكــون األســاس هــذاعلــى و .اليقــين صــفة لهــا لــيس عنــه اآلتي

ــي ــن وحـ ــائن مـ ــة وراء كـ ــيس الطبيعـ ــه لـ ــفة لـ ــين صـ ــإذاً  ،اليقـ ــب فـ ــاد يجـ ــوت إبعـ  الالهـ

ــفةو ــة الفلسـ ــن  الميتافيزيقيـ ــهعـ ــان توجيـ ــاللو اإلنسـ ــفة إحـ ــة الفلسـ  يف محلهمـــا الواقعيـ

 أن يجـــب الـــذي الهـــدف أنو ،الســعادة يحصـــلحتـــى  عليـــه يســير لإلنســـان مـــنهج رســم

ــل ــه يصـ ــان إليـ ــحيو اإلنسـ ــه يضـ ــن بفرديتـ ــه مـ ــو أجلـ ــانية هـ ــيو ،اإلنسـ ــذهب يف هـ  المـ

  .الالهوت مقام تقوم الواقعي

    

 

 .٨٨صمحمود عتمان الفكر المادي الحدیث وموقف اإلسالم منھ .�د 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٤ 

 ا  

ــدى ــوم أب ــنيفه للعل ــت يف تص ــانو كون ــن ع ــب م ــذا التعص ــم له ــد العل ــعه الجدي ــى فوض  عل

ــلة رأس ــن سلس ــوم م ــن العل ــة م ــة ناحي ــد األهمي ــد، والتعقي ــم فق ــوم قس ــب العل ــة حس  درج

  .العموم ودرجة واألهمية، والحداثة التعقيد

 الرياضة علم) ١

 الفلك علم) ٢

 الطبيعة علم) ٣

 الكيمياء علم) ٤

 الحياة علم) ٥

 االجتماع علم) ٦

ــد ــر وق ــنيف ذاهــ  يف اقتص ــى التص ــماه عل ــا أس ــوم م ــية العل ــة األساس ــي النظري ــتهدف الت  تس

ــل ــى التوص ــوانين إل ــعية الق ــي الوض ــم الت ــواهر تحك ــير، الظ ــذه وتس ــلة ه ــن السلس ــم م  األع

 بشــئون التصــاقا أكثرهــا نحــو تجريــدا أشــدها ومــن، والمركــب األخــص إلــى واألبســط

  .اإلنسان

ــا علـــى علـــم كـــل ويعتمـــد ــة قيمـــة زتبـــر االطـــار هـــذا وىف قبلـــه مـ  علـــم وصـــعوبة وأهميـ
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ادرات 

ا 

٦٩٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــظ أن  مــونالح  ــا ــدأ يف حينم ــنيف ب ــوم تص ــم العل ــث ل ــن يبح ــدأ ع ــذي المب ــن ال  يمك

ــتخدامه ــيم يف اسـ ــع تنظـ ــوم جميـ ــا العلـ ــب تبعـ ــا لترتيـ ــث مـ ــن بحيـ ــظ أن يمكـ ــه تالحـ  فيـ

 كــالعلوم منهــا عــدد أكبــر بحــذف بــدأ قــدو ،بعــضعلــى  بعضــها توقــف جهــة مــن عالقاتهــا

ــة ــة التطبيقيـ ــت عمليـ ــة أو كانـ ــا ،فنيـ ــل كمـ ــوم أغفـ ــي العلـ ــالج التـ ــائل تعـ ــة المسـ  الجزئيـ

 النظريـــة العلـــوم يف ســـوي يبحـــث لـــمو ،الجغرافيـــاو المعـــادنو الحيـــوان كعلـــم الخاصـــة

  .الظواهر دراسةو القوانين معرفة خاللها من يمكن التيو المجردة

  .عليها أطلق كما األساسية للعلوم العام التدرج يتم األساس هذاعلى و

ــنقص التــي العمــوم درجــة مــن ــد درجــة مــن أو ،فشــيئا شــيئا ت ــزداد التــي التعقي  فشــيئا شــيئا ت

 ،الطبيعـــة علـــمو ،الفلـــك علـــم ،مـــن كـــل بعـــدها يـــأتي ثـــم ،أوال الرياضـــية العلـــوم فتـــأتي

 ،االجتماعيـــة الطبيعــة علــمو ،الحيــاة معـلـ  أو األعضــاء وظــائف علــمو ،الكيميــاء علــمو

  .االجتماع علم أو

 أكثرهـــاو تجريـــدا أشــدهاو تركيبـــا أقلهــاو عمومـــا الظـــواهر أشــد يفحـــص األول فــالعلم

ــدا ــانية عــن بع ــواهر هــذه تــؤثرو اإلنس ــرى الظــواهر جميــع يف الظ . بهــا تتــأثر أن دون األخ

ــا ــواهر أمـ ــي الظـ ــها التـ ــم يدرسـ ــر العلـ ــوو األخيـ ــم هـ ــاع علـ ــيف االجتمـ ــد هـ ــواهر  أشـ الظـ

ــا ــاو خصوص ــا أكثره ــا أشــدهاو تركيب ــاألمور اهتمام ــية ب ــا هــيو ،الحس ــة أكثره  مــن أهمي

ــة ــرة الوجهـ ــانية المباشـ ــيو ،اإلنسـ ــف هـ ــيال إن تتوقـ ــرا أو قلـ ــى  كثيـ ــععلـ ــواهر جميـ  الظـ

ــابقة ــينو .لهـــا السـ ــيين الطـــرفين هـــذين بـ ــة تـــزداد األقصـ  التركيـــبو الخصـــوص درجـ

 فشيئا شيئا الشخصي الطابعو

 

  .٦٨-٦٤فلسفة أوجست كونت ص.�لیفي بریل 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٦ 

 عا  

 إذاو ،العلـــوم قمـــة هـــوو الوضـــعية الفلســـفة يف العلـــوم أرقـــي هـــو االجتمـــاع علـــم يعتبـــر

ــت ــوم كان ــا العل ــابقة كله ــوم الس ــى  تق ــةعل ــةو التجرب ــذلكو ،المالحظ ــا ك ــا له ــي قوانينه  الت

ــد ال ــم فــإن منهجهــا وفــق تســيرو عنهــا تحي  هــو _ العلــوم هــذه قمــة هــوو االجتمــاع عل

ــأن األجــدر ــوانينال وفــق يســير ب ــم مــنو .الوضــعية ق ــب ث ــة الطريقــةعلــى  القضــاء يج  الديني

  .ذلك يتم حتى و االجتماعية الظواهر وتفسير التفكير يف زيقيةيالميتاف

ــال ــد ف ــون أن ب ــواهر تك ــعة الظ ــوانين خاض ــة لق ــب ال عام ــواء حس ــادفاتو األه ــا ،المص  كم

ــه ــد ال انـ ــرف أن بـ ــاس يتعـ ــى  النـ ــذهعلـ ــوانين هـ ــن القـ ــالل مـ ــف خـ ــاحثين كشـ ــا البـ  عنهـ

 وضـــعية دراســـة االجتماعيـــة الظـــواهر دراســـة فيجـــب هـــذاعلـــى و .بهـــا النـــاس تعريـــفو

  .منظمة

ــى و ــتم حت ــام ذلــك ي مــ ق  ــع ــات بوض ــم العامــة النظري ــاول ث ــوئهاعلــى  يفســر أن ح  ض

  .االجتماع حقائق

ــب مـــ ذهـ   ــى ــم أنإلـ ــاع علـ ــدرس االجتمـ ــواهر يـ ــة الظـ ــة يف االجتماعيـ ــا حالـ  ثباتهـ

 أو االجتماعي االستقرار عليه ما أطلق وهو وتغيرها ازنهاتو حاله يف أي وتطورها

 ،)االجتماعيــــة الــــديناميكا(االجتماعي التغييــــر والحركــــة أو، )االســــتاتيكا االجتماعيــــة( 

ــو ــم وهـ ــذهب لـ ــى  يـ ــودإلـ ــين وجـ ــتقلين علمـ ــدهما مسـ ــدرس أحـ ــتقرار يـ ــر االسـ  واآلخـ

 وهــو ،جتمــاعاال لعلــم متوحــدا موضــوعا جعلهمــا وإنمــا ،الحركــة االجتماعيــة يــدرس

ــدم ــان عـ ــل إمكـ ــا الفصـ ــى إال  بينهمـ ــتويعلـ ــي المسـ ــرض التحليلـ ــة لغـ ــث ؛الدراسـ  حيـ

 تطـــور يف المجتمـــع أن مــع الثانيـــة الحالــة يف والتطـــور األولـــى الحالــة يف الثبـــات نفتــرض



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 مستمر

ــم ــع ث مــ أرج  ــور ــواهر تط ــة الظ ــى  االجتماعي ــورإل ــر تط ــع ،التفكي ــور أن م ــر تط  التفكي

  .التطور لهذا سببا نفسه هو يعتبر الو المجتمع تطور مظاهر من مظهرا إال ليس ذاته

ــا مـــ أن كمـ  ــع ــا وضـ ــى  يســـري قانونـ ــععلـ ــات جميـ ــال المجتمعـ ــتثناء بـ ــع ،اسـ  أن مـ

ــظ ــو المالحـ ــود هـ ــات وجـ ــة مجتمعـ ــف جزئيـ ــن تختلـ ــها عـ ــا او يف بعضـ ــا بنيانهـ  أنظمتهـ

  .طبيعتهاو

مــ" مـــنهج كــان لمــاو " ال التـــي ظريــاتالنو القـــوانين هــذهعلـــى  قائمــا التـــاريخي 

 وأهميته المنهج ذلك قيمة من يقلل ذلك فإن فلسفية فروض من أكثر تعتبر

ــد و" ــر ق مــ أث  ــه يف ــة الدراســات توجي ــن االجتماعي ــده م ــأثيرا بع ــرا ت ــى  ســارو ،كبي عل

ــدي ــه ه ــدد طريقت ــر ع ــن كبي ــرين م ــاعيين المفك ــانوا ،االجتم ــدؤون فك ــع يب ــوانين بوض  الق

  .االجتماع ظواهرعلى  تطبيقها يحاولون ثم العامة النظرياتو

ــنو ــين مــ ــؤالء بــ ــار هــ ــة أنصــ ــة المدرســ ــذين البيولوچيــ ــاولوا الــ ــير حــ ــواهر تفســ  الظــ

ــة ــى  االجتماعي ــوءعل ــوانين ض ــي الق ــير الت ــا تس ــواهر عليه ــة الظ ــرهمو البيولوجي ــن غي  م

ــذين ــعوا الــ ــات وضــ ــراع يف نظريــ ــاعي الصــ ــاولواو ،االجتمــ ــوا أن حــ ــس يستخلصــ  أســ

ــاين االجتمـــاع ــن اإلنسـ ــادئم مـ ــازع بـ ــاء تنـ ــراعو البقـ ــاس صـ ــاءو األجنـ ــلح بقـ ــاو األصـ  مـ

  .إليها

ــين ومــن ــذين ب ــديعلــى  ســاروا ال ــة ه ــار "كونــت" طريق ــة المدرســة أنص ــذين الجغرافي  ال

 

  (بتصرف).الحديثة القاهرة مكتبة ٢٨٩-٢٨٥ ص االجتماع علم  لطفى الحميد عبد. د 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٨ 

ــير حــــاولوا ــل تفســ ــا كــ ــدث مــ ــالرجوع المجتمــــع يف يحــ ــى  بــ ــواهرإلــ ــة الظــ  الجغرافيــ

 العلــــومحتــــى  المعرفـــة مجــــاالت كـــل يف الوضــــعي المــــنهج تطبيـــقعلــــى  اإلصـــرارو

ــانية ــاو اإلنسـ ــم فيهـ ــاع علـ ــل االجتمـ ــن جعـ ــن مـ ــف الممكـ ــاء وصـ ــاع علمـ ــأن االجتمـ  بـ

  ...عصرنا يف الجاحدين أشهر من كلهم أو معظمهم

ــى  يــذهبون مــن خاصــة ــة فكــرة أنإل ــة المجتمــع فكــرة عــين هــي األلوهي ــارجإلــى  محول  خ

ــة منصـــوبةو ــا ماهيـ ــا عليـ ــه بمـ ــن لـ ــاهر ســـلطان مـ ــالغ أثـــرو قـ ــات يف يحـــس بـ  ،االجتماعـ

 العـــزة مـــن روح تهـــزه حيـــث القوميـــة األحـــداثو المراســـمو األعيـــاد بمناســـبة ةبخاـصــ و

  .المألوف مستواه فوق ترفعه الحماسةو الشجاعةو

ــذاو ــاول هكـ مـــ حـ  ــارهو ــن أنصـ ــده مـ ــوروا أن بعـ ــع يتصـ ــورا المجتمـ ــا تصـ  فيزيقيـ

ــواو ــه يطبقـ ــاهج عليـ ــة المنـ ــة العلميـ ــدين. البحتـ ــواهر معتقـ ــع أن ظـ ــل المجتمـ ــواهر مثـ  ظـ

ــة ــني الطبيعـ ــاعها مكـ ــة إخضـ ــةو للتجربـ ــدو المالحظـ ــم قـ ــن نجـ ــذه عـ ــة هـ ــدة الطريقـ  عـ

  :بينها من مشكالت

  .قياسهاو عزلهاو ضبطها يمكن بسيطة الطبيعية الظاهرة أن _

  .فيها التحكم أو ضبطها يمكن وال معقدة فهي االجتماعية الظاهرة أما

ــة الظــــاهرة أن كمــــا_ ــ  ،الموضــــوعيةو التكــــرارو بــــالتواتر تمتــــاز الطبيعيــ  الظــــاهرة اأـمـ

 كيفيا بل كميا تقاس ال إنها حيث بالال موضوعية تتميز فهي االجتماعية

 منــاهج عليهــا تطبــق ماديــة ال الثانيــةو ،الكــم منــاهج عليهــا تطبــق ماديــة ظــاهرة األولــي

  .كيفية



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٦٩٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  .قياسها يمكن ال ولذا تحديدها يمكن ال االجتماعية الظاهرة أن كما

ــذاو ــتحيل لـ ــة يسـ ــواهر دراسـ ــةاالجتما الظـ ــاع عيـ ــد باتبـ ــنهج قواعـ ــي المـ ــكو ،العلمـ  ذلـ

ــتحالة ــراء السـ ــارب إجـ ــات يف التجـ ــة الدراسـ ــ و االجتماعيـ ــذر اليبالـت ــول تعـ ــى  الوصـ إلـ

ــة قــــوانين ــى  يصــــعبو ،اجتماعيــ ــاهج تطبيــــق ذلــــكعلــ ــة المنــ ــعها التــــي العلميــ  وضــ

ــون ــى  الواقعيـ ــمعلـ ــاع علـ ــى و االجتمـ ــم اآلنإلـ ــل لـ ــن أيٌ  يصـ ــوا ممـ ــذه تبنـ ــار هـ  األفكـ

 تحديداً  المجال هذا يف صحيحة علمية نتائجإلى  الفلسفاتو

أ  و  م  وم   و  ءأ  

ــت أن: أوال ــم كون ــدرس ل ــات ي ــرية المجتمع ــا البش ــل، كله ــرة وال ب ــا الكث ــل، منه ــى ب  اكتف

ــة ــوال بدراسـ ــات أحـ ــة المجتمعـ ــة، الغربيـ ــع وبخاصـ ــي المجتمـ ــه يف الفرنسـ ــذي، زمانـ  الـ

ــاداإلل فيـــه يشـــيع كـــان ــاء نظريتـــه فوضـــع، والماديـــة حـ ، المجتمـــع هـــذا دراســـته علـــى بنـ

ــق ــه وطب ــات علــى نظريت ــانية المجتمع ــا، جميعهــا اإلنس ــا ظان ــورة كلهــا أنه  للمجتمــع ص

 النظرية فساد إلى أدى فاسد ومنهج، فاحش خطأ وهذا. درسه الذي

ــم واحــد مجتمــع دراســة علــى اقتصــر كمــا أوجســت كونــت أن: ثانيــا ــع علــى عممــه ث  جمي

ــاتال ــذلك، مجتمع ــر ك ــى اقتص ــرة دراســة عل ــة فت ــة زمني ــن، معين ــا أن وظ ــري م ــذه يف يج  ه

ــرة ــة الفت ــو الزمني ــاس ه ــال المقي ــع والمث ــا لجمي ــد م ــن يج ــور م ــروف عص ــات وظ ، ومالبس

ــا وأن ــره م ــن عاص ــواهر م ــة ظ ــده يف اجتماعي ــه بل ــة ويف ومجتمع ــرة نهاي ــوف الفت ــون س  يك

 بــه طــال لــو ولكــن. الــدنيا نهايــة ىحـتـ  تجــد التــي والعصــور األزمــان كــل يف بعينــه هــو

  .ونظرياته آرائه جميع فشل وعاش لرأى فقط عقود بضعة العمر

 

 ف).(بتصر ٩٥-٩٠د محمود عتمان الفكر المادي الحديث ص  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٠ 

  :اق

ــري ــت ي ــا أن كون ــثالث قوان ــة ال ــةو العقلي ــةو العملي ــي العاطفي ــي ه ــير الت ــا تس ــن بن ــة م  حال

  .التقدم نحو أخريإلى 

ــم وأن ــالق عل ــن األخ ــة القــانون يف يكم ــذي العاطف ــي ال ــن بنــا يمض ــةاأل م ــى  ناني  شــيءإل

 األســرة يف يتحــد فــالفرد تامــة ســيادة تســودحتــى  فشــيئا شــيئا تتقــدم التــي ،الغيريــة مــن

  ،نفسهعلى  يقدمهاو

ــد األســرةو  ــا يف تتح ــل غيره ــرب ألج ــم ،الح ــد ث ــع يتح ــلو الجمي ــلحة يفص ــع مص  المجتم

  .الصناعة ازدهار ألجل العامة

 يف فلســـفته خـــالل مـــن حـــاولو " الغيـــر ألجـــل الحيـــاة " األخـــالق علـــم شـــعار جعـــلو

 إنهــا حيــث مــن الهــوتي أصــلإلــى  الراجعــة "الحــق" فكــرة يمحــو أن األخــالق علــم

ــرض ــلطة تفت ــى أ س ــنعل ــان م ــرو ،اإلنس ــالق حص ــا األخ ــرة يف كله ــب" فك ــذي "الواج  ال

  .صالحهإلى  ينزع البشري النوع يجعل أن خالله من يستطيع

ــة الواجـــب ففكـــرة ــه الـــذي االجتمـــاعي الـــروح مـــن آتيـ  تبـــين إذ الواقعيـــة فلســـفةال تحققـ

 ال لألشــياء الكلــي النظــام مــن ســيرته قــوانين تســتنبطو النــوع أعضــاء مــن عضــوا الفــرد

ــن ــلحته م ــة مص ــب الخاص ــعو فحس ــدان يف المعــاين أرف ــالق مي ــي األخ ــانية معن  بمــا اإلنس

 الجماعاتو األفراد تضافرعلى  تقدمها يتوقف التي اإلنسانية أي كذلك هي

ــريو ــود/د ي ــا محم ــم أن نعتم ــالق عل ــواقعي األخ ــا ال ــفه كم مــ وص  ــروهو ــم مناص  ل

 

 .٣٢٦يوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديثة ص 



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٠١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

  .األخالق مجال يف نجاح أي يحرز

ــى  ــديالتحت ــي التع ــعها الت ــروه وض ــي مناص ــه لك ــن يخلص ــكاالته م ــت إش ــه ثب ــمو .تهافت  ل

 له أجراها التي القيمة المناقشة أمام يقف

ما مما:  

ــام ــت قـ ــت أوجسـ ــق كونـ ــفته يطبـ ــعية فلسـ ــى  الوضـ ــدعلـ ــكو ينالـ ــة يف ذلـ ــه محاولـ  منـ

  ؛الوسطي العصور يف الباباواتو القساوسة مارسه الذي الكنسي التسلط لمحاربة

ــان  ــتبدل أن فكــ ــة اســ ــانية الديانــ ــة اإلنســ ــيحية بالديانــ ــائنو المســ ــرة الكــ ــم بفكــ  األعظــ

ــة ــزع قــامو ،اإلنســانية وهــو األلوهي ــن الســلطة بن ــد م ــة ي ــد يف فوضــعها الكهن ــل الفالســفة ي  ب

  .الجديدة اإلنسانية للديانة أعظم كاهن نفسه من نصب

 بمـــا أذنيـــهإلـــى  فيهـــا فغـــرق الطقـــوسو الواجبـــاتو الفـــرائض مـــن يـــتخلص أن حـــاولو

  .جديدة عباداتو طقوس من فرض

ــريو ــم النــاس جميــع أن ي ــاهم بعضــهمو لإلنســانية أطفــال ه  خدمــة يف فعــال بشــكل يس

ــائن( ــهو )اإلنســانية) (األعظــم الك ــتحقو هــؤالءو تقدمــهو رقي  بــأن ذكــرهم يخلــد أن نيس

 يتفــــوق الــــذكاء يجعلــــوا أن اســــتطاعوا ألنهــــم ،األعظــــم الكــــائن مــــن جــــزءاً  يكونــــوا

 بالغيريــــة يســــموا أن اســــتطاعواو ،البهيميــــة والغرائــــز العاطفــــة ميــــولعلــــى  بــــداخلهم

ــانية عاشــــوا الــــذين هــــؤالء ،األنانيــــةعلــــى  داخلهــــم  يف األبــــدإلــــى  ســــيخلدون لإلنســ

 ذلـــكو ،األخـــرين نفـــوس يف فيخلـــدوا ،الجســـد مـــن لمـــوتا يطهـــرهم أن بعـــد اإلنســـانية

 

 .١٠٢-١٠١الفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منه ص  



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٢ 

 إقامــــةو األرض مــــن متفرقـــة أنحــــاء يف المنتشـــرين لألحيــــاء إلهـــامهمو فكــــرهم بنشـــر

  .بهم يحتذي قدوة منهم تجعلو ذكراهم تخلد لهم تماثيل

 مفـهـــ  شــــيئا لإلنســــانية يقـــدمون وال أنــــانيتهمو ألنفســــهم يعيشـــون الــــذين األفــــراد أمـــا

ــون ــا يمثل ــى  عبئ ــوعالعل ــري ن ــح الو البش ــدا يص ــوا أن أب ــزءاً  يكون ــن ج ــائن م ــم الك  األعظ

 ذلك بعد بقاء له يكون وال ذكراه يطوي الموت ألن حياتهم أضاعوا قد هؤالءو

ــا ــذا العبــادة أم ــم الكــائن" له ــة عبــادة فهــي "األعظ ــا مشــتركةو فردي  الفرديــة العبــادة فأم

 أفكـــار جميـــع توجيـــه يف علـــىاأل للمثـــل كنمـــاذج األعـــزاء األشـــخاص اتخـــاذ يف فتتبلـــور

ــرد ــهو الفـ ــى  أفعالـ ــيانةإلـ ــود صـ ــم الموجـ ــوو األعظـ ــانية هـ ــه ،اإلنسـ ــد وإبالغـ ــال حـ  الكمـ

ــار ــة أن باعتبـ ــرد كرامـ ــق الفـ ــه يف تتحقـ ــزءا كونـ ــن جـ ــذا مـ ــود هـ ــم الموجـ ــذاو ،األعظـ  هكـ

  .جميعا العظمي السعادةعلى و ،األعظم الواجبعلى  الغيرية تنطوي

 ووضـــع ،أعيـــاد يف اإلنســـانيةإلـــى  المحســـنين تكـــريم يف رفتتبلـــو المشـــتركة العبـــادة أمـــاو

ــت" ــا "كونـ ــا تقويمـ ــمي واقعيـ ــه وسـ ــل فيـ ــام كـ ــهورو األيـ ــماء الشـ ــال بأسـ ــذين الرجـ  الـ

  .اإلنسانية تقدم يف وافر بنصيب سهمواأ

ــادةو ــانية عبـ ــا اإلنسـ ــا لهـ ــم كهنتهـ ــفة: وهـ ــعراء ،فالسـ ــاء ،شـ ــا أطبـ ــونو ،معـ ــة يكونـ  هيئـ

ــانية خيـــر يكفـــل الـــذي الطريـــق استكشـــاف: مهمـــتهمو إكليريكيـــة علـــى  العمـــلو ،اإلنسـ

  ." تحقيقه أرادت أو الوسطي العصور يف الكنيسة حققته ما تحقيق

 تعــود أن عليهــا بــأس فــال القديمــة األوهــام مــن تحــررت قــد " الواقعيــة كانــت ولمــا"

 

 .٣٥١-٣٤٨صليفي بريل فلسفة اوجست كونت  
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ادرات 

ا 

٧٠٣ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــى  ــورإلـ ــي التصـ ــة الفيتشـ ــيف للطبيعـ ــى  فتضـ ــياءإلـ ــ� األشـ ــاةو نفسـ ــذهو ،حيـ ــافة هـ  اإلضـ

ــدر ــوة مصـ ــةلل قـ ــنو غـ ــلو الفـ ــا كـ ــن مـ ــأنه مـ ــد أن شـ ــاء يف يفيـ ــود" بقـ ــم الموجـ  "األعظـ

 التــي األرض فيــه تكونــت الــذي "األعظــم الوســط" الهــواء أو الســماء تعتبــرو ،نمائــهو

  .الواقعي الثالوث "األعظم الموجود" مع فيؤلفان "األعظم الفيتش" هي

 بمثابـــة هـــمو النســـاء يـــأتي ثـــم ،الجســـم مـــن الـــدماغ بمثابـــة هـــم الـــذي الفالســـفة يعـــدو

ــة الغيريــــةو الحنــــان عواطــــف إثــــارة وواجــــبهن ،العاطفــــة أعضــــاء  باســــتكمال الكفيلــ

ــود" ــم الموجـ ــدهنو "األعظـ ــئ بعـ ــال يجـ ــناعة رجـ ــالو الصـ ــمو المـ ــة هـ ــاء بمثابـ  أعضـ

 .الحركة أعضاء بمثابة همو العمال يجئ أخيراو التغذية

ــة هــي تلــك ــة كونــت بهــا مســخ التــي اإلنســانية ديان  كاهنهــا نفســه نصــبو المســيحية الديان

ــر ــع األكب ــا ووض ــعاراً  له ــة :ش ــدأ المحب ــام، كمب ــاس والنظ ــدمو ،كأس ــة التق ــان، كغاي ــه فك  ل

ــض ــياع بع ــا يف األش ــراو فرنس ــويدو إنجلت ــا الس ــمالية وأمريك ــةو الش ــوا ،الجنوبي ــل يف تبع  ك

  " معابد وأقاموا أكبر كاهنا بلد

ــريو ــود/د ي ــان محم ــذا أن عتم ــار ه ــذه االنتش ــة له ــان الديان ــه ك ــورة ل ــرة خط ــل كبي  يف تمث

 ديانــــة نســــق يف دينيــــا اتجاهــــا جعلــــوهو اإلنســــاين المــــذهب هــــذا تلقــــوا األمريكــــان أن

  .اإلنسانية

ــذهب صــــيغو ــا يف اإلنســــاين المــ ــانيين بيــــان" يف أمريكــ ــر "اإلنســ ــنة يف ونشــ  ١٩٣٣ ســ

  :منها ذكر كثيرة نقطا البيان تضمنو كثيرون وأمضاه
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د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٤ 

  .مخلوقا ليسو بذاته موجود الكون -١

 فيها مستمرة عمليات نتيجة هوو الطبيعة من جزء اإلنسان -٢

  ..صادقة نظرة الحياةإلى  العضوية النظرة وأن ،البدنو العقل بين ثنائية ال -٣

ــة -٤ ــان ثقاف ــة اإلنس ــت الديني ــاج إال ليس ــور إنت ــدريجي التط ــئ الت ــن الناش ــل م  بــين التفاع

 .االجتماعية الوراثةو الطبيعية الهيئةو اإلنسان

  .اإلنسانية للقيم الطبيعةعلى  فائق ضامن أي الكون طبيعة تقبل ال -٥

  .باللّٰهو بالدين فيه الناس يعتقد كان الذي الزمن ولي لقد-٦

ــن الــــدين يتركــــب -٧ ــدافو التجــــاربو األفعــــال مــ ــا التــــي األهــ ــر يف دالالت لهــ  نظــ

  .الماديو المقدس بين التميز زال هنا منو ،اإلنسان

  .اإلنسان هدف اإلنسانية خصيةللش التام التحقيق أن -٨

ــاالت عـــن يعبـــر -٩ ــة االنفعـ ــات الدينيـ ــودو الشخصـــية باإلحساسـ ــة الجهـ ــي الجماعيـ  التـ

  .االجتماعية الرفاهية تحقق

 للطبيعة خارق بوجود تربطهم للناس مواقفو دينية انفعاالت إذن توجد ال -١٠

    

 

 .١٠٦-١٠٥الفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منه ص  



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٥ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ا   

ــد  ــنا  أن بعـ ــفةعرضـ ــعية الفلسـ ــا أ الوضـ ــح لنـ ــلط ناتضـ ــي التسـ ــابو الكنسـ ــول إرهـ  العقـ

ــرو ــا الحج ــور يف عليه ــطي العص ــذيو الوس ــه ال ــة مارس ــكل القساوس ــب بش ــبو رهي  مرع

 يحــــاولون المفكــــرينو العلمــــاءو الفالســــفة مــــن كثيــــرا جعــــل أساســــيا عــــامال كــــان

  .النسيان غياهب يف به اإللقاءو األبدإلى  التسلط هذا من التخلص

ــك أن إال ــم ذل ــن ل ــده يك ــبب وح ــاذالت الس ــذاهب خ ــة الم ــعية المادي ــديال والوض ــة ب  للديان

  .المسيحية

ــك ــا ذل ــبق أنن ــاو س ــا ذكرن ــل أيض ــودي  العام ــهيويناليه ــذي الص ــاول ال ــتخلص أن ح ــن ي  م

ــة ــر كانــت التــي الكنيس ــن تمنعــهو عليــه تحج ــزإلــى  الوصــول م  تحكــرو القياديــة المراك

  .الوضيعة األعمال عليه

ــود أن إال ــأنهم اليه ــا ش ــون ال دائم ــلون ابمــ  يكتف ــه يص ــون وال إلي ــدا يقنع ــا أب ــديهم يف بم  أي

  .التحكمو السيطرة من مزيدإلى  يتطلعون ما دائما لكنو

ــتغل قـــدو ــاط اليهـــود اسـ ــيحية ارتبـ ــا المسـ ــادهمو بهـ ــى  اعتمـ ــديم العهـــدعلـ ــهرو القـ  انصـ

ــر ــودي العنصـ ــل اليهـ ــر داخـ ــي الفكـ ــة يف الغربـ ــه محاولـ ــون أن منـ ــزءا يكـ ــه جـ ــى  منـ  أنإلـ

 وســــائل يف تحكمـــواو فتســـلطوا ،العمـــلو الفكـــر يف لــــه المحـــرك الجـــزء هـــو يصـــبح

 تصــبوا مــا نشــر لهــم يتســنى حتــى. الصــحف أو الكتــب ســواء النشــر ووســائل اإلعــالم

  ،الفكر حرية مبدأ نشروا أن فكان أنفسهم إليه

 والقـــيم األخـــالق احتقـــرواو ،منهـــا الســـخريةو الغيبيـــات إنكـــارو اإليمـــان بالمحســـوسو

ــا كــلو ــت م ــدين يم ــروا اكمــ  ،بصــلة لل ــة نش ــور نظري ــي التط ــدم الت ــي األســس ته ــت الت  قام



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٦ 

  .الدائم التغيرعلى  تحمل التي النسبية نظرية كذلكو ،الثالثة األديان عليها

 توجيهــهو األوربــي الفكــر علــى للســيطرة محــاوالت بعــدة الصــهيونية قامــت هنــا ومــن

ــة ــي الوجهـ ــق التـ ــات توافـ ــدولوجياتو النظريـ ــة األيـ ــنو .التلموديـ ــم مـ ــنى ثـ ــ  يتسـ  أن ملـه

 لتحقيـــق األمـــم فكـــر توجيـــهو أجمـــع العـــالمعلـــى  للســـيطرة؛ ذلـــك خـــالل مـــن يعبـــروا

ــة إقامــــة يف الصــــهيونية العالميــــة أطمــــاع  بنشــــر اليهــــود قــــامو ،الكبــــرى يهــــوذا مملكــ

ــات ــفاتو النظري ــي الفلس ــى ت الت ــنعل ــأن م ــل ش ــم العق ــانيةو والعل ــلو ،اإلنس ــن تقل ــأن م  ش

  .الروحية القيمو األخالقو الدين

ــبحتو ــة أص ــائدة الموج ــدول يف الس ــة ال ــي األوربي ــل ه ــن التحل ــيم م ــة الق ــبحو ،الديني  أص

ــة فيهـــا تـــتحكم التـــي اإلعـــالم وســـائل عمـــل  هـــذاو الفكـــر ذلـــك نشـــر صـــهيونية هـــو فئـ

  .اإلنترنتو التلفزيونو السينما طريق عن اإلسالمية المجتمعاتإلى  التحلل

 يكــون ثــم بهــا تهــتمو نســانيةاإل شــأن مــنعلــى ت باعتبارهــا الوضــعية النظريــة يشــيعون هــمو

ــزهم ــالء يف تركي ــن اإلع ــأن م ــز ش ــانية الغرائ ــفو اإلنس ــواءو العواط ــرية األه ــوو .البش ــا ه  م

ــالف ــل يخـ ــة أصـ ــا النظريـ ــاو .تمامـ ــت مـ ــدعو كانـ ــه تـ ــن إليـ ــد مـ ــل تمجيـ ــرو للعقـ  تحقيـ

  .العواطفو الغرائزو ،للجنس

على و ،االجتماعي التأثير  مجال من الدين  إقصــاءعلى  األضــواء  الماســون الصــهاينة ســلطو

 البشــــري العـقل  معطـياتو العلم بفضــــل  تـجاوزتـها ـقد األمم  حـياة يف  مرحـلة اـلدين ـبأن القول

 الهوة متجاهلين ،اإلســالمي األفق  يف الفكر هذا نشــر يحاولون هم ثم ،تقدمتو ارتقت لذاو

غاضــين الطرف عن الفرق  و .الوســطي العصــور  كهنةو المســلمين الدين  علماء بين الواســعة

 يعارض لم اإلســـالم أن ذلك .له المســـيحيين الكهنة  نظرةو للعلم اإلســـالم كبير بين نظرةال



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٧ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ــلمين فتح الذي هو اإلســالم فإن ذلك من العكس على بل العلمي البحث   البحث آفاق للمس

 الوضـعية كونت أوجسـت  فكرة أن كما، العلوم مجاالت كل يف البحثعلى  العلماء شـجعو

 مراحل  تبعتهاو الوثنية من مراحل  سبقتها قدو انتهت األمم  حياة  يف  مرحلة كان  وأنه الدين عن

  .العلمو الدين بين أوربا يف قام الذي الصراع عن ناتجةو .قاصرة فكرة هي. العلم من

ــذهو ــرة ه ــا أراد ربمــا الفك ــت أوجســت به ــور أن كون ــي الفكــر يص ــهعلــى  الغرب  الفكــر أن

ــري ــه البشـ ــوو كلـ ــا هـ ــيس مـ ــحيحا لـ ــبق  صـ ــا سـ ــحناكمـ ــذا وأن .وأوضـ ــتعالء هـ  ال االسـ

ــف ــة يكشـ ــل ،الحقيقـ ــا بـ ــاك وأن ،يحجبهـ ــا هنـ ــرة أممـ ــدو كثيـ ــرة عقائـ ــارات كثيـ  وحضـ

ــددة ــر ،متع ــة غي ــة األم ــرو األوربي ــي الفك ــارةو األورب ــة الحض ــا األوربي ــا له ــق أثره  يف العمي

 .البشري الفكر

  .اإلنسان يف كامنة أصيلة غريزة ألنه يموت ال الدينو

 اهرـظـــ ال عـــالم عنـــد تقـــفو كلـــه الغيـــب عـــالم تنكـــر الوضـــعية الفلســـفة كانـــت إذاو

ــوس ــي المحس ــا فه ــن ال مم ــه يمك ــالم يف تقبل ــالمي الع ــك اإلس ــالم أن ذل ــي اإلس ــى  ينبن عل

ــين ــامن اليقـ ــود يف الكـ ــالم وجـ ــهادة الغيـــب عـ ــاو والشـ ــا مـ ــومو يحتويهـ ــا يقـ ــوو عليهمـ  هـ

ــوم ــة مفه ــوةو الــوحيو األلوهي ــالةو النب ــر اليــومو الرس ــاو اآلخ ــن فيــه م ــواب م  عقــابو ث

 اإلنســـانية الحيـــاةعلـــى  يترتـــبو بالـــدين الحيـــاة فيـــه تقـــوم اإلســـالمي فالـــدين هنـــا مـــنو

 الفـــوز هـــيو شـــرفها نيـــلو تحقيقهـــاعلـــى  اإلنســـان يعمـــلعلـــى أ قيمـــة لـــه آخـــر جـــودو

ــالنعيم ــرة يف بـ ــالفكرة ،اآلخـ ــف اإلســـالمية فـ ــا تختلـ ــع تمامـ ــة مـ ــعية النظريـ ــايفو الوضـ  تتنـ

  .تماما معها

 هـــو العلمـــي المــنهج بـــأن يــؤمن اإلســـالمي الفكــر فـــإن. لمــيالع البحـــث جهــة مـــن أمــا



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٨ 

ــتقراءو المالحظـــة علـــى القـــائم ــل بـــأنو ،االسـ ــا لإلنســـان وبـــأن ،منهجـــه علـــم لكـ  منهجـ

 المــنهج بــأنو ،الحيــوانو الجمــادعلــى  المطبــق التجريبــي المــنهج عــن يختلــف علميــا

 جـــامع وـهــ  بـــل ،ماديـــا يكـــون أن بالضــرورة لـــيس أنـــهو التجريبـــي المـــنهج غيـــر العلمــي

ــل ــوء يفو ،متكامـ ــذا ضـ ــوم هـ ــد المفهـ ــر أن نجـ ــيم الفكـ ــي يقـ ــا الغربـ ــا منهجـ ــر علميـ  آخـ

ــا ــذه مخالفـ ــول لهـ ــل ،األصـ ــن يجعـ ــق مـ ــادي المنطلـ ــا المـ ــويو أساسـ ــين يسـ ــان بـ  اإلنسـ

ــادو ــوانو الجم ــوع يف الحي ــنهج الخض ــد لم ــإذا واح ــاوز ف ــن تج ــك ع ــع ذل ــف أخض  العواط

  .الخالص المادي التفسيرإلى  النفسيةو الدينيةو الروحية العواملو المشاعرو

ــالف هــذا ــو الخ ــر أعمــق ه ــق يف الخط ــي المــنهج تطبي ــد العلم ــرعلــى  الواف  اإلســالمي الفك

ــةو ــربيين األدبو الثقافـ ــال هـــذا ،العـ ــن فضـ ــذين المســـلمين أن عـ ــتمدوا الـ  لمـــنهجا  اسـ

ــي ــن التجريبـ ــرآن مـ ــريم القـ ــنةو الكـ ــريفة  السـ ــبحواوالشـ ــى  أصـ ــهعلـ ــوي أساسـ ــة أقـ  أمـ

ــالم حكمــت ــتأقو الع ــم ام ــه العل ــن ال في ــتبدله أن يمك ــذا نس ــم به ــواهي العل ــذي ال ــيس ال  ل

 .عليه يقوم متين أساس له

ــم  ــة باسـ ــفات الهدامـ ــار والفلسـ ــذه األفكـ ــر هـ ــن نشـ ــذير مـ ــا التحـ ــب علينـ ــا يجـ ــن هنـ ومـ

ــر ــوطن، التغيي ــاء ال ــدم وبن ــب التق ــاق برك ــتخدم ، واللح ــعارات تس ــن ش ــك م ــبه ذل ــا يش وم

ــب ــر بالش ــل والتغري ــم يف العس ــدس الس ــدم ل ــاة والتق ــتعطش للحي ــذياب الم ــه  وال ــدت ب بع

 وسائل اإلعالم والتعليم الحديثة عن منهجه اإلسالمي وعقيدته النقية القوية

 سأل اهللا أن يحفظ أمتنا وشبابنا من مكر الماكرين ويردهم لدينه القويم ردا جميالأ

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

    



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧٠٩ 

اا  أو وأ م ب ظر  

ادر واا  

بيبر، وباتريشــــيا ليفي، ، ترجمة -شــــارلين هسفية يف العلوم االجتماعية البحوث الكي .١

 هناء الجوهري، القاهرة: المركز القومي للترجمة.

ــر .٢ ــعد عبد العزيز حباتر، ،  :نماذج من الفكر المعاصـ ــمس، القاهرة،   سـ جامعة عين شـ

 م.٢٠١١

لثقافة المجلس األعلى ل.موـسوعة أكـسفورد يف علم االجتماع، تحرير جوردن مارـشال .٣

 أجزاء المشروع القومي للترجمة. ٣(مصر) ترجمة يف 

أليف   .٤ ــة األوربيـة ترجمـة وتعليق محمـد بـدران مطبعـة لجنـة الـت ســــيـدين دارك النهضــ

 .١٩٤١والترجمة والنشر 

 تاريخ الفلسفة الغربية برتراند راسل ترجمة زكي نجيب محمود.   .٥

 مكتبة األنجلو المصرية.  د. محمود عتمان  الفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منه .٦

 ط األولي. ١٤١٧الوفاء  دارعمارة د. محمد العلمانية بين الغرب واإلسالم  .٧

 .م١٩٨٢مكة  ىولسفر بن عبد الرحمن الحوالي األالعلمانية نشأتها وتطورها  .٨

 . م١٩٨٧دار الطليعة بيروت   ٣ط  جورج الطرابيشيمعجم الفالسفة  .٩

أنور الجندي  الم واأليدولوجيات متكامل  محاولة لبناء منهج إســـالمي طابع اإلـســ  .١٠

 م .١٩٨٦دار األنصار 

 .د. محمود عتمان. الفكر المادي الحديث وموقف اإلسالم منه .١١

 م.١٩٨٩األنصار مصر أنور الجندي دار الحضارة والعلوم  .١٢

ــطع على الغرب .١٣ ــمس العرب تسـ ــعة  شـ زيجريد هونكه. دار اآلفاق بيروت ط التاسـ

 م.١٩٩١

 .د. محمد البهيث وصلته باالستعمار الغربي الفكر اإلسالمي الحدي .١٤



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧١٠ 

 ١٩٧٩دار المعارف  ٦ط ،يوسف كرم تاريخ الفلسفة الحديثة  .١٥

 م،١٩٧٧ -بغداد  -اإلدارة المحلية مطبعة ،  -حسن النجفي القاموس االقتصادي  .١٦

 .١٩٦٥فورييه، شارل  ،  إشراف محمد شفيق الموسوعة العربية الميسرة  .١٧

ترجمة وتقديم تيمور قاـسم، الـسيد محمد بدوي   :ليفي بريلفلـسفة أوجـست كونت  .١٨

 مكتبة األنجلو المصرية. ٢ط 

 .١٩٩٠، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة .١٩

 .د. أكرم حجازي االجتماعيةمقدمة يف النظرية  .٢٠

 دارات لألبحاث والنشر األردن.مالنظرية االجتماعية التقليدية   .٢١

 م١٩٨٥فتح اهللا محمد ط الخامسة  الفلسفة، ترجمةقصة  وول ديورانت. .٢٢

 ريب أحمد سيد أحمد،.غالمدخل يف علم االجتماع المعاصر  .٢٣

 ١٩٩٠العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثالثة، موسوعة السياسة، المؤسسة  .٢٤

 . عبد الحميد لطفى مكتبة القاهرة الحديثةعلم االجتماع .٢٥

 محمود مزروعة  د.عرض ونقد  -مذاهب فكرية معاصرة  .٢٦

 مواقع اإلنترنت: .٢٧

٢٨ . http: //www. minshawi. com/vb/showthread. 

php?t=7738   



 

  

   

 

ادرات 

ا 

٧١١ 

اا  أو وأ م ب ظر  

 اس

  الصفحة  الموضوع
  ٦٤٧  الملخص

  ٦٥١ تمهيد

  ٦٥٤  التعريف بالفلسفة الوضعية 

  ٦٥٥  الوضعية منهج الفلسفة

  ٦٥٦  جذور الفلسفة الوضعية 

  ٦٥٧  أسباب ومالبسات ظهور الفلسفة الوضعية 

  ٦٦٨  مرحلة انتقال 

  ٦٧٤  ظهور المذهب الوضعي  

  ٦٧٧  أوغست كونت فيلسوف الوضعية 

  ٦٨١  الفلسفة الوضعية 

  ٦٩٤  تصنيف العلوم  

  ٦٩٦  علم االجتماع  

  ٧٠٠  األخالق 

  ٧٠١  الديانة اإلنسانية  

  ٧٠٥  خاتمة البحث 

  ٧٠٩ المصادر والمراجع

  ٧١١  الفهرس  

 

 



 
 

 

د ادسا نوا 

   

 

ادرات 

ا 

٧١٢ 

 

 


