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إن الحمددهلل ن محمددهللنن عمن د ونمتن عمن د عوذنن عموددعر رددن مددن ددذعذ مونددمنن
عمن ننئنت عمنلمنن من نههللن هللا فال مضل لتن عمن نضلل فال هنهللي لتن ههلل ن ال
إلت إال هللان عحهللن ال ذنك لتن ع ههلل ن محمهللاً عرهللن عذنعلت… من روهلل.
حددهللا المووددذعن عالوالنددو ععلمددنا الددموال عاالع مددني عالنننند عاال ددنهلل
عن هرن الظنهذةن ععذفعهن ر وذنونت مخ لو ن عرلك لالخ الف الثنعي في المعدنالت
الموذفندددد الم رننمدددد ن عهددددرن الظددددنهذة خددددر ددددولننن حددددهللهمن ال ددددول الخددددنذعي
المظهذي(العندددمنميه عهدددع ن نر ودددهلل اومندددنن عدددن ع مدددت ع عمدددت علع دددت ععنهللا دددتن
فن رح غذنب الهللاذ عاألهل عالخالنن عهي غذر رنون عنمد ن وذضدهن الظدذعف
الننننن عاالع منعن الم قلر ن عهي في قهللنذي غذرد مق د ن د عل رثنذهدن رمدذعذ
روهلل ال أ لم مد العا د الدري حدعل إلندتن ع دهلل ودنن هدرا حدنل الذندعل
ال منن عخن
( لى هللا علنت عنلمه عال حنر ذضي هللا عمهم عمهللمن خذععا مدن مود الموذمد ن
فقهلل أ لمعا م ممنخ المهللنمد الممدعذةن رودهلل ن اند قذعا فنهدنن عإن ودنن الدرو ندذر
العذر د رحددنل اومنددنن ع رنو د مون د تن فددان وددنن فقنددذان فهددع غذنددب علددع وددنن فددي
ع متن عإن ونن غمنن في غذر تن فهع لنال غذنرنن فعمدنن ع دن لدتن علدرا دنلعا العمدى
في العذر ع نن عالوقذ في الع ن غذر ن عهرا لنال معض رحثمن.
الثنمي ال ول الهللاخلي المضدمذي(الووذيه عهدع ن نودنإل اومندنن غذنردن ع
م عحهللا رووذن عمرهرت في عنلم ال ن وق م من ندهللعع إلندتن فنحدنعل عنندذن عال ن حقدق
لددت رلددكن فنم نرددت ال ددوعذ رنلعذر د ن عهددي فددي الحقنق د غذر د ال ضددنهنهن غذر د فددي
أثنذهن ع هلل هن ععمقهنن ردل ذرمدن نمودن ندمن هن رعذرد العذرد ن فهدع ي العذندب ع
الم عحهلل في اغ ذاب فوذي من مذن عال ن حدذذ ممدت إال إرا لودى مدن هدععلى دنول ت
ععلددى مرهرددت عفوددذنن عهددرا لنددل الحددهللعان عمددنهللذ عددهللان عنددمعهلل رلددك فددي ثمننددن هددرا
الرحان عهع المق عهلل في رحثمنن عنمحنعل ال ذون على هرا العنمدبن عمدي العنمدب
الووذي عالولنوي في اونالمن ع هلل عولمن الونلنعفنن األمهلللندنن اردن رنعد عاردن وندل
عمددن لوددنن محددعذ حددهللنثمنن لوعمهمددن ذ ددن إلنددت وثددذ مددن غنذهمددن مددن الوالنددو فددي
اونددالمن م د وعممددن ددهلل ددذمن إلددى االغ ددذاب فددي ال عانددن األخددذ الم وددهللهللة ر ددعذ
ععن ة.
مفهوم االغتراب
هرا الموهعم  Alienationهلل ان وملت الوذب هللنمنن علت مونمي عهللنهللةن من حندا
ا قن نت الوول غذبن نقعل اردن ممظدعذ(ت100هد)ه العذرد عال بعدذب المد ع عدن
الع ن عاالغ ذاب.
نل الم لمال
ال رلعن فمنا نوهلل رن منلك ذننل
من هلل نذ في العذب عنمرت.
عاالغ ددذاب عال عددذب وددرلك قددعل ممددت عددذب عاغ ددذبن ع ددهلل غذرددت الددهللهذن
عذعل بغذبب رضم العنن عالدذاان عغذندبن روندهلل عدن ع مدتن العمد غذردنا عاألمثدى
غذنر  ...عاغ ذب الذعل موح في العذائبن ع عج إلى غنذ نذرتن عفي الحدهللنا
0

اغ ذرددعا عال ضددععا 1ن ي ال ن د عج الذعددل القذار د القذنر د فنعدديا علددهللن ضددنعننن
عاالغ ذاب اف ونل من العذر ن ذاهلل ععدعا العذائدب مدن المندنا غندذ األ دنذب فامدت
معب لألعالهلل .ع غذب الذعل نذ غذنردن حودنن ردع م دذن عالعذردنا األرنعدهللن ع دهلل
ثرت في الحهللنا 2عذنب عنم لل امي غنذ المح ن .3

االغتراب في القرآن الكريم
ان د هللل رددع إنددمنعنل الهددذعي(ت180هدد)ه رنةن د ال ددي فددي نددعذة هددعهلل علنددت
بعن ِمدنل َد لرلِ بو لم بعلبدع
دنن م َ
النالم لرننن حنل العذرنان عهي علت ونلى { َف َل لدع َال َو َ
ِدن لالقبدذ ِ
َرقِن َن لم َه لع َن َع ِن لال َو َنن ِهلل فِي لاألَذل ِ إِال َل ً
ِنن َظ َلمبدعا َمدن
ِدنال مِمدنل َ لم َع لن َمدن مِد لم به لم َعا َرد َ الدر َ
ِنن} .4نل ارن نم العع ن (ت150ه)ه ان هنهللن رهرن اةن
ب ل ِذفبعا فِن ِت َع َون بمعا مبعل ِذم َ
في هرا الرنب ندهللل علدى ذندعخت فدي الولدم عالموذفد عفهدم القدذرنن فدان العذردنا فدي
الونلم هم هل ال و المروعذة في اةند  .5عالقدذرن الودذنم نقودهلل وثندذا علدى موهدعم
القل القلنلد ال دي قدعم رنو دال ن ع خدنلف المودنهنم ال دورن المعلع د الندنئهللة ال دي
ذاومت عرذ الو عذ عالهللهعذن عمن وثذ األمثل علدى رلدك فدي القدذرن الودذنمن عال
ذنددب ن العذرددنا هددم الددرنن نقعمددعن رهددرا او ددال ن فهددع را ددالحت نعددهللع غذنرددنن
عن وذ رعذر فوذن عاغ ذاب فوذين نونإل رنن المنال في عدنلم مخ لدف عدن عنلمدت
من المنحن الووذن عاألنهللعلععن ن ع هلل ونن هرا حنل حنب الوهف لمن فذعا ردهللنمهم
عفوذهم لنمأعا رونلمهم عن عنلم رخذ ن رننن عنخ لف عن عنلمهم.

االغتراب في السنة النبوية
من النم فقهلل منعلت هرا المعضعي نضنن فقدهلل عذهللت حنهللندا وثندذة حدهللا
عددن العذر د عالعذرددنان ممهددن علت( ددلى هللا علنددت عنددلمه إن اونددالم رددهلل غذنرددنن
عننوعهلل غذنرنن ف عرى للعذرنان نل نل عمن العذردنان دنل المد اي مدن القرنئدل 6ن
معا ي المنال 7ن عفي ذعاند مدنال دنلحعن فدي مدنال ندعا وثندذن
عفي ذعان

 1عذهللن ارددن نرد فددي غذنددب الحددهللنا 555/0ن ععذهلل رلوددظ (اغذرددعا عال ضددععاه عمددهلل إرددذاهنم
الحذري في غذنب الحهللنا. 10/0
 2ذعان الرخنذي رنب هنهللة القنرف عالننذق عال امي ذ م الحهللنا (0155ه عذعان منلم في رنب
من اع ذف على مونت رنل مى ذ م الحهللنا (5000ه.
 3اردددن ممظدددعذ عمدددنل الدددهللنن األفذنقدددي لندددنن الودددذب (رندددذعتن هللاذ دددنهللذن هلل. .ته858/0ن
عال مخ ددذين رددع القننددم عددنذ هللا الخددعاذ مي نددنال الرالغدد ن حقنددق محمددهلل رننددل عنددعن
النعهلل(رنذعتن هللاذ الو ب الولمن ن 0101ه)ن0118مه . 811/0
 4نعذة هعهلل اةن .008
 5ارن نم العع ن مدهللاذج الندنلونن ردنن ممدن ل إندنك موردهلل عإندنك مند ونن (رندذعتن هللاذ العندلن
0ن 0100ه)ن 0110مه .001/5
 6ذعان حمهلل في مندمهللن ذ دم الحدهللنا  5518عاردن منعدت فدي ندممت ردنب ردهلل اوندالم غذنردن ذ دم
الحهللنا .5118
 7خذعت ال حنعي في م ول اةثنذ .081/0
0

الودذاذعن ردهللنمهم  .9عمعمدعي هدرن
من نو نهم وثذ ممن ن نوهم 8ن عفي ذعان
الذعاننت هللل على مومى عاحهللن عهع ن العذنب هع رلك المدقمن الدري دذك مع مدت
ع رنل ت ع هلت عخالمت من عل الوذاذ رهللنمت عفوذنن خعفن مدن اوذهدنب الوودذي الدري
نهددهللهللن وددل لحظد ن عخعفددن مددن ال نددنذ النددنئهلل فددي منمددتن فهددع خلددى عددن رنل ددتن عفددذ
رهللنمتن عهع غذنب لوعمت عحنهللا ال نننمهللن إال من ونن على نول تن عهدم القلد القلند ن
عألن الم ددلحنن فددي عمن د الو ددعذ ععلددى مددهلل ال ددنذنف لنلددعنن عالمونددهللعن هددم
الوثذة الونثذةن ف وذ القل رعذر ال ضنهنهن غذرد ن ألن العذرد الووذند (الهللاخلند ه
ددهلل نددعة علددى الددموال مددن العذر د الرهللمن (الخنذعن د هن ألن األخنددذة رمددذعذ ال د من
ن ضنال أثنذهنن عمهللمن ن ن لم اومننن م العا الري حدعل إلندتن ع مقدعل ندنحنعل
رلددك اومنددنن رنئ د مونددتن عخن د إرا ددذ ت علددى حنن ددت حددعالت إنعنرن د ن علوددن
األعلى رقى ومن هين عال نخوف من أثنذهن إال إرا ععهلل من هدع علدى دنول تن عهدرا
وب الممنل.

االغتراب في الفكر الصوفي
نل الهذعي(ت180ه)ه االغ ذاب مذ ن نذ رت إلدى االمودذاهلل عدن األوودنا .
ع نل ال لمننمي(ت810ه)ه في وذنف االغ ذاب إن ول من اموذهلل رع دف دذنف
هللعن رمنا عمنت ننمى في ا الحهم غذنرن  .10ع هلل نم الهذعي العذر إلى ثالا
هللذعنت األعلى غذر عن األع نن.11
عالثنمند غذرد الحددنلن عهددرا – ي ددنحرهن -مددن العذرددنا الددرنن ددعرى لهددمن
عهددع ذعددل ددنلح فددي مددنن فننددهلل رددنن ددعم فننددهللننن ع عددنلم رددنن ددعم عددنهلننن ع
هللنق رنن عم ممنفقنن.
عالثنلثد غذرد الهمد ن عهددي غذرد لددب الحددقن عهددي غذرد الوددنذفن ألن
الونذف في نههللن غذنبن عم حعرت في نههللن غذنبن عمعععهللن ال نحملدت علدم ع
نظهذن ععهللن ع نقعم رت ذنمن ع نقت إ نذة ع ن ملت انم غذنبن فعذرد الودنذف
غذر العذر ن ألمت غذندب الدهللمنن عاةخدذةن دنل اردن دنم العع ند (ت150هد)ه ع مدن
غذرد الموذفد فددال نرقدى منددر رنمددت عرددنن رمدنا عمنددت إال رععددت روندهللن ألمددت فددي ددأن
 8ذعان حمهلل في منمهللن ذ م الحهللنا 8580ن
 9عذهللن ارن ر الوورذي في اورنم الورذ .010/0
 10ال لمنددنمين عونددف الددهللنن نددلنمنن رددن علددي ممددن ل النددنئذنن إلددى الحددق المرددنن ( ددعمالن هللاذ
ال ذوي.هلل. .ته .181/0
 11نل النروي عهع ن ف حنل العذر فان غذنب الهللاذ علدع مدنل ممدن الثذندن فنوودي ن نقدنل
غذنبن عرونهلل الم اذن علع هنأ لت من هنأ فمن لت من الذاح من م دنبن علم دق العذرد ا هللاهللت
ذ رد الهعددذة فددي الورددنهللةن ع ددذفت العفددنة ح ددى عددنا مددعت العذنددب ددهنهللةن عالعذرد وذرد ن علددع
ونمت رنن األ نذبن عمونذ األع نن ور ن علع عدن ندم الوقدنذبن فدأمى نقدنال ردرالهلل العذرد -
عإن ذف هللذهن ععرب ذارهن -رالهلل رهن مر ت علدى مدنئمين ع عل ذ مدال علدهللي ذارهدن.
النروين قي الهللنن رقنت ال نفون الورذ .010-010/5
5

عالمنال في أن رخذن فعذر ت غذرد العذرد  .12دنل الحندن الر دذي المدقمن فدي
الهللمنن ونلعذنب ال نع ي من رلهنن عال نمنفال في ع هنن للمنال حنل علت حدنلن المدنال
ممت في ذاح ن عهع في مونت في وب .13

االغتراب عند الفالسفة المسلمين
خعفن من الخذعج عن غنن الرحان لن م ذق إلى عمن من نلت الوالنو فدي
اونالم حعل هرن الظنهذةن علون نمحنعل ن مأخر ممعرعن من الممدنرج الوثندذة لودي
نودعن محدعذ حدهللنثمنن فخندذ مددن نمثدل هدرن الظدنهذة فددي الوودذ الولندوي فدي اونددالمن
عخنذ من حهللا عمهن الونلنعفنن ارن رنع عاردن وندل األمهلللندنننن عندمذو علنهمدن
وثنذان عللوال الع نهللة رلب رحثمنن عخن من رذن رامك المووذان عالونلندعفنن فدي
ذننل نهمن.

االغتراب عند ابن باجة األندلسي(ت355هـ)

ارن رنع األمهلللني 14ععذ و نرت ( هللرنذ الم عحهلله.
ن وعن الو نب من ثمنمن ف عل ذئنن ن نمون عذضهن ونة ي
الو ل األعل ذ لمومي ( هللرنذه عورلك (الم عحهلله.
الو ل الثنمي األفونل اومننمن عهمن مععنن في مظذنن األعلى اومننمن ال ي
ذ قي إلى اولهن ن عاومننمن ال ي هللمى إلى الرهنمن .
الو ل الثنلا إهللذاك األمعذ الذعحنمن .
الو ل الذار قننم األفونل إلى ثالث ننم حنب العنننت.
0ه من ونمت العنن اللرة الحنعامن الرهنمن .
0ه من ونمدت العنند اللدرة الذعحند ال خ دن و عمندل الظدنهذ مدن
اللرنال هللعن الهللاخل.
5ه من ونمت اللرة الذعحن الونم .
الو ددل الخددنمال إهللاذك عمن د الددهللذعنت للع ددعل إلددى م د الععددعهللن عهددع
اال نل رنولت لنعهللع إلهنن وثذ ممت إمننمنن.
الو ددالن النددنهللال عالنددنر حددهللنا عددن العنددنئل ال دي ع ددل اومنددنن إلددى
العنن المق عهللة.
 12ارن نم العع ن مهللاذج الننلونن .005/5
 13الم هللذ الننرق 000/5
 14هع رع روذ محمهلل رن نحنى رن ال نئغ الموذعف ردنرن رنعد مدن عظدم فالندو األمدهلللالن علدهلل
في نذ ن ن ع نذ ع نذا ألري روذ نحنى رن نعندف ردن ن دوننن ع دعفي همدنك مندمعمن ندم
(555ه)ه نل إن خ مت رن الوالا رن اهذ ال رنب ال هنذن هع الري اح نل لنعض لت النم فدي
ول د رنرمعددنن ممددن هلل إلددى عفن ددت .رددهللعين عرددهلل الددذحمن معنددعع الولنددو ( من مم ددعذات هللاذ
القذرىن 0ن 0101ه)ه . 00/0
1

الو ل الثدنمن عاألخندذ رندنن األفودنل الوقلند المظذند الووذند المع دل إلدى
حقنق العنن النونهللة.
عمعان الذننل (تدبير المتوحد).
ال دددهللرنذ نق دددهلل ردددت دددهللرنذ األمدددعذ ع ذ رنهدددن ع مظنمهدددن للع دددعل إلدددى العننددد
المق عهللةن عهي اال حنهلل رنلوقدل الوودنلن مدن الم عحدهلل فهدع رلدك اومندنن العذندب ردنن
منال ال نرلععن من عان الموذفي عالثقنفي عالووذي عالوقلين عررلك نعهللع غذنرن عمهم
ألمت نخنلوهم في لك الممنحي المومعن ن عالمهللنم ال دي نندومهن مهللنمد غندذ فنضدل عال
ونمل لعععهلل لك األ منف من المنالن الرنن ن رودعن هدعائهم ع دهعا همن علدنال لهدم
ذاهللي عقلددي ن ددذفهم عمهددنن فنلونلنددعف هددع العحنددهلل الددري فددنذق هددقالا القددعمن ألن
حنن ت مرمند علدى ال أمدل عال وودذ عالذعند عالمظدذن عهدرن األعمدنل هدي ال دي ع دل
اومننن إلى م النونهللة عالخلعهلل رنلمومى الولنوي.
نقنم انن رنع األفونل ر عذة عنم إلى نمنن
األعل الرهنمين عهع من نمرمي على الحنع ونل ونم عال ذابن ععلى األفونل
ونلعضددب عالخددعفن فلددع ن ذعددال ا د هللم رحعددذ فعددذ عونددذ الحعددذ وددنن فولددت
ررهنمنن.
الثددنمي اومنددنمين عهددع مددن ضددمن األفوددنل ال ددي قددعم علددى اوذاهللة عالذعن د
عال وونددذن فنومنددنن رنألفوددنل الوقلند إلهددي فنضدلن عهددع نأخددر مددن وددل فوددل فضددلتن
عن نذك ول خلنق في فضل حعالهم الخن رهمن عنموذهلل رأفضل األفونلن مثنلدت لدع
ونذ حعذا عذحت في ال ذنق ألن ال نقري غندذن فهدع عمدل إمندنمين عهدع المدهللعى
رنلندددمنعين فدددارا رلدددغ اومندددنن العننددد الق دددع ن عرلدددك ردددأن نوقدددل الوقدددعل الرندددن
الععهذن ونن عمهلل هللا عاحهللا ممهنن عن هللق علنت ن إلهي فق .15
مراتب العارفين عند ابن باجة
0ه مذ ر العمهعذن عهي مذ ر ال نند ن عمهدعذ المدنال فنهدن
ن نوذفعا ع نوهمعا الموقعل إال إرا هللذوعا ال عذ الهنعالمن ال ي هي ل
لت.
0ه المذ رددد المظذنددد عهدددي رذعة المذ رددد ال رنونددد ن فدددنلعمهعذ
نمظددذعن إلددى المعضددععنت عال عإلددى الموقددعل ثنمنددن عألعددل المعضددععنتن
عالمظنذ نمظذعن إلى الموقعل عال عإلى المعضععنت ثنمننن عألعدل الموقدعل
رنهن.
5ه مذ ردد النددوهللاا عهددم الددرنن نددذعن ال دديا رمونددتن ع ذندد ع
( Aristotleت  500ق.مه ع ل هرن المذ رد ن عالونلندعف دنهللذ علدى ولدنم
مونت رمونتن ععلى ال ذ ي من الع ئي المحندعال إلدى مدن فدعق دعذ الوقدلن
عإلى من هع إلهي رحوم ف ذ ت الونئق ن عهدرا هدع حدنل ذند ع .16عثمد مثدنل
 15مذحرنن محمهلل عرهلل الذحمن خ دنب الولندو الوذرند اوندالمن (مقنند عد الدهللننن هلل. .ته
ص.150
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روذن ارن رنع رأن مثل هقالا ومثل ال مال ال ي نذاهن اومنننن فنلعمهعذي
ع ال ددوري نذاهددن فددي المددذرة عمددهللمن ددمووال ددو هن فددي المددنان عمددن ثددم إلددى
المذرةن فهع لدم نذهدن ذقند الودنن رنلمقنندلن ردل عردذ ثالثد دعاذ رقدن علدى
نف ال مال في المنا المقي ال نفين عهدرا حندن
رقن رنممن المظذي نذ
حنال من ري رلن عهدرا نضدن ال نمثدل ذقند حقنقند ن ألن الخندنل الثدنعي فدي
المنا هلل ال نهلللي رومت ال يان من األخنذ فهدع الدري ندذ ال دمال لدنال هللعمهدن
حعدنبن فهدع النددونهلل .عندمعهلل اردن ونددل فدي حدي رددن نقظدنن نم لدق المم لددق
مونتن ع ع ل إلى من نذعمت ارن رنع من حقنقت في فلندو اال دنل رنلوقدل
الووددنل  Active Intellectعهددي العنن د الوظمددى فددي مخنل د الونلنددعفن ومددن ن
ال عفي نو قهلل ن اال حنهلل رن هع العنند الندونهللةن علودن الودذق ن الونلندعف
نمنل هرن المذ ر روقلت عفوذن ع أملدت ع دهللرذنن رنممدن ال دعفي ن دل إلدى رلدك
رععهللامت الذ ندب ع لردت الذ ندق األندنف ع دوعذن المذهدف عذعحدت ال دونف ن
فهمن معهلل ارن رنعد عنمودن ردنن مقنضدنن ع د ن نن ال دعف عالولندو ن علودن
في قهللنذي ن الههللف لمن ونن عاحهللا نلك ارن رنع رنمدك المندلونن لنع دالن
إلددى العنن د ال ددي نعننهددن وددل نددنلك للع ددعل إلددى اال حددنهلل رددن ن فهددع ددعفي
عقالمي من ذا فذنهللن ل من ضنهنن في هرا او نذ.

مراتب المعرفة عند ابن باجة
0ه مذ ر الحعاالن عهي مذ ر عنم المنال.
مذ ر الوقلن عهي مذ ر الولمنا.
0ه
5ه مذ ر الوقل الم لقن عهدرن لنندت مو دنة لودل الر دذن ردل هدي
معهر ال نن ح ل علنهن اومننن إال روهلل ن ن خ دى نمدك المدذ ر نن (الحدال
عالوقله عهي موم .17
ال عددذم ن مق ضددى وددالم ارددن رنع د ن الع ددعل إلددى الوقددل الم لددق مذحل د
من و ن عععن ن ألمت ن لب خ ي مذاحل خذ ن فهع هلل ع ل المذ ر الولندن
عهي اال حنهلل رنلوقل الم لقن عنرهللع ن من نقعلت ارن رنع عحهللة عععهلل من مدعي رخدذن
عرلك ألن اال نل رنلوقل الم لق عهع الوقل الوونل اولهين عإن ونن ا نال ذعحندن
مومعننن علومت نعهم عمهلل اال نل مهمن ضحنن عقال عاحهللان ألمت هلل رودذ ن اومندنن
ن حعل إلى عقل إلهين عمن ثدم ردهلل مظذند الخلدعهلل الخنلدهللة فدي فدي فلندو اردن رنعد ن
 17نوددعذن علددي فددي ال عذر د الثنلث د للددرات الوذرن د م د الرم د الونلمن د للولنددو (هلل.م.ت. .هللاذ
األمهلللاله ص.050-011
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عمن عنمب رخذ ن رنن لمن ال مقنص من هللذ األمرننان فان حدهللا مدن األمرندنا لدم نح دل
لت هران عمولعم ن الوالنو نوهللعن مونهم فئد مخرعند عذفنمند ال نوقههدم إال القلندلن
رنممن األمرننا عالذنل فئ ورعن عمهعذن خ نرن نوهمهم العمن ن عالندعاهلل األعظدم
من المدنال عمدهلل الوالندو هدم مدن الذعدني درت رنلرهدنئم الذ د ال دي لهدي ع لودب عال
هللذك فلنو الحننة عمع اهن.
عهرن العنن – النونهللة – ح ل راحهلل هرن ال ذق الثالا
األعلى رنل عذة العنمنمن .
الثنمن رنل عذة الذعحنمن .
الثنلث رنل عذة الذعحنمن الخن .
مددن األعلددى رنل ددعذة العنددمنمن ن فهددي ل منددنن مددن حنددا هددع عنددم .الثنمن د
رنل عذة الذعحنمند ن عهدي دهلل ععدهلل نضدن فدي وثندذ مدن الحندعانن مثدل الحندنا عمدهلل
األنهللن عالوعب لل نععالن عالملق للولبن عالوذم للهللنكن عالموذ للثولدبن إال ن هدرن
إرا ونمت ونمت للرهنئم ونمت رنون للمعين علدم نخد ص رهدن دخص رهدن دخص مدن
رلك المعي .عال ذنق الثنمن وعن من ثالا مذا ب
المعععهللة في القعة الراوذة.

المعععهللة في القعة الم خنل .

18
الحن ل في الحال الم ذك .

عرمنا على هرا ال قننم الثالثي م المعي الثنمي ري الثالا وبن ردنن لمدن ن
اومنددنن رعنددمنمن ت معددذهلل إمنددنن مععددعهللن فددارا رثددذ ذعحنمن ددت علددى عنددمنمن ت غ دهللا
مهللذون العنن الق ع ن عررلك ن نذ إلهنن فنضالن ألمت نأخر من الوودل فضدلتن عمدن
وددل نددلعك حنددمتن ددنل ارددن رنعد عهددع ن حددهللا عددن هددرن الوملند االذ قنئند عإممددن
حنع ت إلى الوقل الري ععهللن رمن نون علنتن وننئذ الوقعل الونلند إلدى الوقدل الدري
فع هن عهع الري ععهللهنن عاألعلى نودن علدى الدري هللعمدت هللائمدنن عالودل مدن الندرب
األعل على ذ نب ...عالمو دي هدرا ولدت الوقدل الوودنل ...ثدم دنل فدان الوقدل الوودنل
رهللا نون عمت ومنل نم ل مننن في العنن عال ق نذن إممن نلحق من عهد االند وهللاهلل
القنرل ال من عه ت ...ورلك نون عن الوقل الوونل عقل رنت رت لنال هع هعن نررقدى
رقنئت ال نح نج في عععهللن إال لت .19
ثم حهللا ارن رنع عن ال عذة الذعحنمن ر ول عن نئال عال دعذة
الذعحنمن المحنعن هي عل مذا ب الذعحنمند ألمهدن إهللذاك ...علدرلك ال مندب
إلى المرنت موذف ا الن ع منب إلى الحنعانن فان ول حندعان حندنالن فلدرلك ال
نخل دع حنددعان مددن موذف د  ...فددان ا ددنل اومنددنن رددنلموقعل إممددن هددع رنل ددعذة
الذعحنمن ن ع لك ال عذة الذعحنمن ح ل من الحال .20
 18رهللعين عرهلل الذحمن الولنو عالوالنو في الحضنذة الوذرن ص.10
 19ارددن رنعد ذنددنئل فلنددون ن حقنددق عمددنل الددهللنن الولددعي (رنددذعتن هللاذ الثقنفد ن هلل0185. .مه
ص 085عمن روهللهن.
 20الم هللذ الننرق ص 155عمن روهللهن.
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عهددرن الموذف د ال ددي روذهددن ارددن رنع د ن نددمى غذن د ةن عنددمنهن القددذرن
الوذنم رنلههللان ن نل ونلى على لننن معنى علنت النالم { َن َل َذ ُّر َمن الدرِي َعل َ دى
بول َ يل ا َخ لل َق بت بثم َههللَ }.21
النفس النزوعية
هرن الموال وعن عمنن لثالا ع
عاله الدددموال الم ععنددد رنلخندددنل عال ندددفن عرهدددن ودددعن ال ذرنددد لدددألعالهللن
عال حذك إلى خنص المننون عاولف عالو ق عمن نعذي معذان.
ثنمنددنه الددموال الم ععن د رددنلموال الم عن د ن عرهددن ن د نق العددراا عالددهللثنذن
ععمن ال منئ هللاخل في هرنن عهن نن م ذو نن للحنعان.
ثنلثددنه الددموال الم ععن د ال ددي ددوذ رددنلم قن عرهددن نوددعن ال ولددنم عال د ولمن
عهددرن نخد ص رهددن اومنددنن فقد  ...ع ددهلل رددنن ارددن رنعد ن وددل حنددعان فلددت الددموال
الم ععن د الم عن د ن عرهددن ن د نقن ع ددهلل نععددهلل مددن الحنددعان مددن لددنال لددت ددعق
الخننلندد ن ع دددعق الم ععنددد الم عنددد م قدددهللم ردددنل ر علدددى الم ععنددد الخننلنددد ن
عظددنهذ ن وددل إمنددنن علددى المعددذ ال رنوددي فلددت هن ددنن القع ددنن م قددهللم نن علددى
الم ععن المن ق رنل ر .22
23

المدينة الفاضلة
لوددت و ددب عمقلوددنت حددعل هددرن المهللنم د حددهللنثنن ع ددذق إلنهددن القددهللامى فددي
ذننئلهمن عهي ي المهللنم الونضل عنلم خننلي لنال لدت ععدعهلل فدي األذ ن فهدي فدي
حقنق هن عنلم رمنن الوالنو رخننلهم عععدهللامهمن عإن ودنن رلدك ممدن ندهللف ودل إمندنن ن
ن ممى الونإل في رلك الونلم المعذهلل من ول ذ عنعان عالمليا رنلنالم عاألمنن.
المهللنم الونضل عرذ ال نذنفن فهرا معضعي رخدذن علودن
لن م ذق إلى
ندددمذو علدددى محعذمدددنن عهدددع حقنقددد المهللنمددد الونضدددل عمدددهلل اردددن رنعددد عذرددد رلدددك
رنالغ ذابن ال ذنب ن ارن رنع م أثذ رنفال عن  518( Platoق.مه في عمهعذن تن
عإن وددنن ارددن رنع د ان د قل فددي معاض د عهللنددهللة محددنعال ددمنع مهللنم د فنضددل عفددق
مونننذن الخن ن ععفق ممظعم ت الووذن ن ععلى هرا األندنال معدهلل اردن رنعد عا وندن
Utopia

 21نعذة ت اةن .50
 22ارن رنع ذننئل فلنون ص 008عمن روهللهن.
 23عمنال معذ ( Thomas Moreت0555مه هدع عل مدن دنل ولمد نع عرندن ع ع عرندن فدي
م قهن النعمنمين ع هلل ا قهن من الولم نن النعمنمن نن  Ouرمومى ال ع  Toposرمون موننن ع ومدي
الولمد فددي معمععهددن (لددنال فددي موددننه علومددت نددق حددذف  oعو ددب الولمد رنلال نمند ل ددرح
 Utopiaععضوهن عمعامن لو نب لت هدع دهذ نع عرندن فدي الو دذ الحدهللنان عاند خهللم اللودظ مدن
رلك الحنن في ول اللعنت األعذرن  .منذنن لعن ا رذمندذي المهللنمد الونضدل عردذ ال دنذنف ذعمد
هلل.ع نددنت رددع النددوعهلل (الوعنددتن المعلددال الددع مي للثقنفد عالومددعن عاةهللابن هلل.ته ص .1عروددذ
رهللعي ن المحنعالت عالت فدي الوودذ العذردي ل خندل هدرن المهللنمد ن مهللنمد هللا للقدهللنال عغند ننن
عمهللنمددد ال دددمال ل عمدددن ع ومردددنمالن ع المددد ال العهللندددهللة لوذمندددنال رنودددعنن عوعممعلدددا عندددننمن
لهنذمع عن .امظذ رهللعي معنعع الولنو .511/5
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رو د ال دديا فددي ددعنذهنن فهددع وثددذ عا ون د مددن الوددنذاري(ت551هدد)ه المثددنلي
الموذ ن عالمقلهلل الوظنم ألفال عن .عإن ونن ارن رنع هلل نذ إلدى فال دعن رقعلدت
فأمن هللرنذ المهللن فقهلل رنن مذن افال عن في النننن المهللمن ن عرنن من مومدى ال دعاب
ممتن عمن نن نلحقت الخ أن ع ولف القعل فنمن هلل نل فنت  .24علون اومننن ندن خلى
عن مثنلن ت عمهللمن نعاعدت الم دنول عال دوعرنت رموندتن عخن د ن ردنن رنعد عمدهللمن
ددرح ع نددذا ألرددي روددذ نعنددف رددن ن ددونن فددي فددنال رددنلمعذبن ضددذعت حنن ددت
رنلنننن ن عونهلل نممني فنهن عهع في نن النونين عمنت منمعمن علدم ن وهدلن فخال د
هرن المظذن عمهلل ارن رنعد ن المهللنمد الونضدل ع الونملد فذاهللهدن نون دعن فدي عدنلم
ولت محر ععئنم عنالم عمعهللة ع منن ععلنت فال حنع إلى األ ردنا عالقضدنةن ردل هدع
عنلم نونلج مونت رمونتن عهرا القعل من أثنذات نقذا ومن نل عرهلل الذحمن ردهللعين
ألن الحنع إلى األ رنا عالقضنة من األمعذ ال دي دمعم عدن فندنهلل فدي الحنلد األعلند
للمهللنم .25
ددنل ارددن رنعدد عرذاا هددل المهللنمدد الونضددل ولهددن ددنهلل ن ع فوددنلهم ولهددن
فنضل ن ال نوعن في هرن المهللنم رذاا ونرر رهللان ألمت ال نم ذ فنهدن رذاا غذنرد ن ي
رذاا من مهللن خذ من ن عفي المهللنم الونضل نوههلل إلى ول خص رنلومدل الدري
نعنهللنن عاومننن في المهللنمد نق دهلل رأعمنلدت مود المهللنمد ن عرلدك ألن اومندنن الونضدل
ع ا من المهللنم .26
عهددقالا الددرنن نون ددعن فددي هددرا الوددنلم ددعم رع عقددعل م ددقعل ن ع فوددنذ منددذة
من منذةن رحنا ال نقوعن فنمن نخهللإل عمنل المهللنم عذعمقهدن عرهنئهدنن عودل مدن ذاهلل
االمضمنم إلنهن فولندت ن نق ودي دعامنن المهللنمد عهللند عذهنن عرلدك ح دى ال نوندهلل علدى
الرقن المخر المع رنة الم د ونة مدعذهمن ععمدهللمن نل حدق هدرا الم لهدف رأهدل المهللنمد
مق ونن عم رقن لك ال ذع اةمود الدروذن ن دنذ هدرا المل حدق العهللندهلل مهدرب الخلدقن
نلنم ال ر ن مذهف الحالن حنن النلعكن ذ نق القلبن هلل نق الووذن م قعل الوقدلن
نونإل في رحرعح الحننة النونهللةن عهي م الندونهللة عمدهلل الوالندو ن ألن هدل المهللنمد
ذرعا على هرن األخال ننت عالنلعوننت ال ي مننب ع رنو المهللنم الونضل .
وعر منع عدنلم وهدران حدهللا عدن االغ دذاب الدري
علمن هللذك ارن رنع
نوددنمي ممددت الم عحددهلل ( ورنددذ خددنص نن د وملت ارددن رنع د ه ي العذنددبن حنددا إن عددهللم
االم قنل إلى عنلم المهللنم الونضل نومي الحننة في عنلم العذر عاالغ ذابن ألن الودنلم
الري نونإل فنت عنلم غذنب عمتن فوذا عممهعن عخلقن عنلعونن فهع نخ لف عن الرقند
منم االخ الفن عالحننة رهدرن المعا دونت ممع د عمودهللذة عمقرند ن فلدرلك درت اردن
رنع رلك اومننن الم عحهلل رنلمرنت ال نب الذ نب الري نمرت ردنن األ دعاك المقرند ن
علوددي نممددع المرددنت عن ددوذ رنلذاح د ال رددهلل مددن إ ال د األ ددعاك ال ددي هددي الوذا نددل
عالوقنرنلن عنومي هرا منع عنلم عمهللنم خنلن مدن الدرنن نوودذعن دوعهن عمقنئهدن
ععمنلهددن عومنلهددن ععاللهددن .عال عددذم ن هددرا نند حنل حقنقددتن علمددن ا مد ارددن رنعد
 24مقال عن رهللعي معنعع الولنو .01/0
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ررلك حنعل ن نقم مونت عخالمت مت ال ممنص من الحننة م الرقند ندن ودنمعان عال ردهلل
ن نحنعل اومندنن دهللذ االند نع ن ن دأ لم مد عا ودت مد مذاذ دتن علودن ال ردهلل ن
نوددنإل عددنإل هددل المهللنمد الونضددل مددن حنددا النددلعك عال ونمدلن عهددرا فددي ددعذي
ضددوف اونمددننن حنددا نذنددهلل ارددن رنعد ن نوددنإل لددك المخرد فددي حنلد مونددن عنلند
ذفد عددن الحنلد ال ددي فنهددن الوددعام ع النددعاهلل األعظددم مددن المددنالن فددنلونإل فددي عددنلم
النعاهلل األعظم غذر حقنقن ن عهرا نومي ن ثمد مونمدن ال اغ دذاب فندتن عهدع المودنن
األ لين ن نق إلنت المخر ن عروعهلل هم إلندت ند عل االغ دذابن عهدرا درت ردنالغ ذاب
المنهللين فنلعذنب ع الم عحهلل الري مأ عن ع مت رونهللان ال نههلل لت رنلن عال نن قذ لت
مددذ إال رددنلوعهللة إلددى ع مددتن ونل وددل الذضددن عمددهللمن نروددين ال قددذ عنمددنن إال عمددهللمن
ح ضمت األم الحمعن.

االغتراب عند ابن طفيل األندلسي
لف اردن وندل 27م دمون رومدعان ذندنل حدي ردن نقظدننن عهدي د خننلند
الحهللنا عن عهللة محدنعذ ننندن ن نمودن
فلنون نحنعل فنهن المقلف من خالل الق
منعل الذننل ونة ي
وعن الق من ثالث ع اا
الجزززا األول ددذ للحوم د الم ددذ ن ن ثددم مقددهلل ع قددعنم لوددل مددن الوددنذاري(ت
551ه)ه الري فضل الولنو على المرعةن حنا نل ارن ونل هرا مدن دذ ردت مدن
نعا مو قهللن في المرعةن ع مهن ر عمت للقعة الخننلن ن ع وضنلت الولنو علنهن إلى دننا
لنال رمن حنع إلى إنذاهللهن  .28ثم مقهلل ارن رنع ن حنا نل ثم خلف من روهللهم خلف
حرق ممهم مظذان ع ذب إلى الحقنق ن علم نون فنهم ثقب رهمنن عال ح ذقند مدن
ري روذ رن ال نئغ غنذ مت عل ت الهللمنن29ن ح ى اخ ذم ت الممن ردل ظهدعذ خد ائن
علمتن ع وثذ من نععهلل لت من ال آلنف فاممدن هدي غندذ ونملد عمع عمد مدن عاخذهدنن
وو نرت في الموال ع هللرنذ الم عحهلل  .30ثم رودذ الع الدي(ت505ه عام قدهللن ر دهللة31ن عال
حنع للحهللنا عن رلك لوعمت ال ل لت ررحثمن .
الجزا الثاني :ال ذعي في الق ن عن وعن هرا الع ا من ن م نلب
 27هع رع روذ رن محمهلل رن عرهلل الملك ردن محمدهلل ردن حمدهلل ردن وندل القنندي األمهلللندي او درنلي
القذ رين من فالنو األمهلللال علدهلل ندم (115ه)د)ه ع دعفي ندم (580هد)ه امظدذ ردهللعي معندعع
الولنو .81/0
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الم لب األعل الحهللنا عدن دل حدي ردن نقظدننن عمدهللمن م دأ ع ذعدذي فدي
ع نذة الع عاق في الهمهلل على الذاعحن عهي ع نذة ممو ل عمنئن عن المنال.
نقهللم ارن ونل مظذن نن حعل ونون م عا حي رن نقظدننن فدنألعلى ن الم دعا
وددنن غنددذ رنوددين عهددع مددت ددهلل م ددأ مددن ال ددذابن عهددي عملند خذافند ن فذود علددى
المظذن الثنمن ن ال ي هي دذب إلدى الوقدل عالمم دقن ودنن ردا اا هدرن الع ندذة ال دي
م أ فنهن حي ردن نقظدنن ع ندذة خدذ نملوهدن ذعدل دهللنهلل العندذة عاألمود ن عودنن لدت
خت رات عمنل عحننن فوضلهن عمموهن من ال عاجن عونن لت ذندب نندمى نقظدننن
ف ععهن نذا على ععت عنئ ن ثم إمهن حملت ممت ععضوت والن فلمن خنفدت المدذ ة
ن وضح رنن المنالن عنمو ف مذهنن عضدو ت فدي دنرعت محودم رودهلل ن ذع دت مدن
الذضنين عالري ونن رنهن رنلو دنمن عمدن ثدم خذعدت ردت لدنال إلدى ندنحل الرحدذن ثدم
إمهن عهللع تن ع لرهن نح ذق خعفن علنتن ثم رفت رت في النمن ف نهللف رلك عذي المنا
رقعة المهللن فنح ملدت مدن لنل دت إلدى ندنحل الع ندذة األخدذ ن عفنهدن األ دعنذ الوثندذةن
عال ذر المنعم ن عرقي ال نرعت في رلك المعض ن عونمدت مندنمنذ ال دنرعت دهلل فلقدتن
ع لعاحدددت مخدددذتن فلمدددن ا ددد هلل العدددعي رنل ودددل رودددىن فع ددد ال دددعت فدددي رن ظرنددد
الهن32ن فظمت ال ول علهللهنن فحمت الظرن ن ع ذع ت لرمدن ندنئعنن عهودرا ردهلل الق د
ع م هي ر عذة هللرن ذائو .
الم لب الثنمي الحهللنا عن الحننة ال ي ضنهن حي رن نقظنن م الظرن ال دي
ونمت ذضوتن ع ذعنت ع ولئتن ع هلل او نب حي ال ذرن من خالل ال عدنذب ال دي مدذ
رهددن مددعت الظرند ن عمددن ثددم ددذنح الظرند ن عونوند هللفمهددن مقلددهللا رددرلك ال نددذن عوددرلك
او نف المنذن عونون اال قنا من الحذ عالقذ.
الم لب الثنلا ال حدعل مدن عدنلم ال عذرد عالحدال إلدى عدنلم ال وقدل عال ووندذ
في هرا الوعن الوننحن عهع و نب هللا الممظعذن حنا هللذك ن لول حنهللا عل ن ع مدت
ال رهلل من عل وعن ال لعمن الولل.
الم لدب الذارد ال حددعل إلدى الوددنلم الولددعين عإلدى النددمنا المو ظد رنألعنددنم
الوذعن ن حنا ثرت وذعن الونلم رموننذ ذننضي فلوي.
الم لدددب الخدددنمال اوهللذاك الونمدددل عال دددنم ن الدددموال لنندددت ونلعندددمن فهمدددن
رنو ددنن مخ لو ددننن فددنلموال ددهللذك حقددنئق غنددذ منهللن د ن ي حقددنئق ددهللخل فددي معددنل
ال عذ عالووذن عفي هرا الم لدب نحدنعل اردن وندل مدن خدالل الق د إثردنت عحدهللة
عععهلل من معي رخدذن ال نضدنهي المدعي الدري عمدهلل غدالة ال دعفن ن عهدرا المدعي عردذ
عمددت رنلومددنا فددي عاعددب الععددعهللن عهددي مد النددونهللة فددي ددعذهمن نقددعل ارددن ونددل
م حهللثن عن حي رن نقظنن علدم ندذ فدي الععدعهلل إال العاحدهلل الحدي القندعمن ع دنههلل مدن
ددنههللن ثددم عددنهلل إلددى مالحظ د األغنددنذ عمددهللمن فددنق مددن حنلددت لددك ال ددي هددي ددرنه
رنلنوذن خ ذ ررنلت مت ال رات نعننذ رهن رات الحق ونلىن ع ن حقنق را دت هدي رات
الحق .33
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الجزا الثالث :فدي هدرا العد ا نن ضدنف اردن وندل خ دن نن خدذننن همدن
( رننل عنالمننهن فنألعل نرحا عن رن ن ال دذين عالثدنمي م درذي رظدنهذ ال دذين
عمددن همددن نل قددي رنددنل ردد)(حي رددن نقظددننه فددي لددك الع نددذةن ع رددنن لددت ن حددي رددن
نقظنن هلل ع ل رعان عقلت ع أملت إلى الحقنئق األنننن ال ي ودق عذع الدهللننن
عمن ثم نرهلل حي را مني هل ع نذة ( رننله رآذائدت حدعل ال عذرد ال دي ع دل إلنهدنن
ع مت نعب الرحا عن رعا ن ال ذين علودن ال عدهللع ن فقدهلل هللذك (حديه ن القدعم ال
نوهمددعن مق ددعهللنن فهددم ذضددعا رظددنهذ ال ددذين عهددم النددعاهلل األعظددمن علددرلك ددنل
اردن وندل نردهللع علدى مدن نلدي
المن ذق همذي وعذرنن إن المع األخنذ لق
إن الونلنعف نن ن ن نوهم اومننن الهللنمين علون الووال لدنال دحنحنن فنومندنن
الهللنمي ال نن ن ن نوهم الونلنعف  .34علمن ودنن رلدك ودرلك ردهللا غذرد الونندلعفن
فحي رن نقظدنن ردهلل نم نردت ال دوعذ ردنالغ ذابن لوعمدت درح غذنردن روودذن عفلندو تن
ال ي ال نوهمهمن النعاهلل األعظمن رل فهمهن فذاهلل لنلعنن مدن مثدنل ( رندنلهن عهدرا ال
نحقددق العنند عالمددذامن ع ددهلل عددنمى ( رنددنله مددن االغ ددذاب مددن خددالل نددلعك ددهللنق
(نالمننه عمن ذفنت عمتن الرنن لم نوهمعا مع ذننل تن عورا ذننل حدي ردن
نقظنن الحقنقن .
الق

أصناف الناس في القصة
منف من المنالن عهم ونة ي
ح ضن خمن
0ه رع الو ذة المن عمي عن ول ولنمن عنمثل هدرا ال دمف
حي رن نقظنن.
0ه رع الو ذة الري فقت في الهللنن وثذ مدن غندذنن عهدم فدي
رنئ اع منعن عاحهللةن علون هرا ال وقت من ص ألمدت لدنال مند قال ررا دتن
رددل هددع موددعل علددى العنددذن رخددالف األعل الددري اند قل ررا ددتن ع هللذك
رلددك مددن خددالل ال ددعذ ال عذنرددي الرحددتن عال حددعل ال ددأملي ال ددذف
رعان الوقل القنهللذ.
الونم ن عهدم الدرنن نندنذعن فدي خ دى ال دمف
5ه خن
الددري ددرلهمن رنددهلل مهددم نددقثذعن االخدد ال علددى الو لدد ن عنمثددل هددرا
ال مف (نالمننه.
1ه المخر د عال ددذرم القلنل د ال ددي هددي علددى من د ع مددن
الرقنددد ن عإن ودددنمعا فدددي مظدددذ حدددي ردددن نقظدددنن مدددن ال دددمف الم دددرذي
رنلظنهذ غنذ المذاهلل نل .
5ه الندددعاهلل األعظدددم عهدددم الدددرنن ندددأولعن عن م ودددعنن عال
نهللذوعن ومت الحننة ال حنحن فهقالا ذب إلى الرهنئم.
االغتراب عند ابن طفيل
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معددهلل فددي الق د ن حددي رددن نقظددنن ان د ني رعان د عقلددت الع ددعل إلددى
الحقددنئق الولن د ن عإلددى إثرددنت ععددعهلل هللا وددنلى عموذف ددتن عرلددك مددن خددالل النددمنن
ال عنل ال ي ضدنهن فدي لدك الع ندذة مد ذقند األحدهللاا عالع دنئ عال عدنذب ال دي
نههللهن فنو نب ردرلك دعة فدي ال ووندذن ع دقال فدي الوقدلن عاند مذاذن فدي ال أمدلن
عنأ ي ( رننله اةنال القنم من عمدت عمدن هللنقت(ندالمننهن حندا إمدت ودنن نرحدا
عن نذاذ ال ذي عحومدت عرعا مدتن ع ن ظدعاهذ ال دذي ال نذغدب فنهدن إال الونمد ن
ع ن المخر القلنل هي ال ي ذغب في الرحا عن رعا ن ال دذين فرنمدن هدع نوودذ فدي
حل اللع عاو ونلن إل قى ر)(حي رن نقظننه في لك الع ندذةن فحودى (حديه د ت
ألرننلن فأ نب رهلله ن ألن حهللعا رلك لدم نودن رنوندن رنلمندر لدتن عهدع الع دعل
إلددى لدددك الحقدددنئق الولنددد فدددي الععدددعهللن عهددرن الحقدددنئق ونمدددت ضدددنذي الال دددي عمدددهلل
( رننلهن عمن همن ا وقن في الذ ي عالرحا عن ردعا ن ال دذي المدذاهللةن عهدي حقدنئق
ع نذاذ ال نمنلهن إال الم) ذ النننذ من المنال من دحنب الوودذ الثن دبن الدري هدرب
رنل عنذبن ع رب رنألحهللاا.
عالري هللف ( رننله إلدى هعدذان دهللنقت (ندالمننه عدهللم ا ون همدن فدي الدذ ين
ف)(نالمننه ونن من اةخرنن رظنهذ ال ذين عورلك ننعت في الع نذةن علمدن هللذك
( رننله من عمهلل (حيه مدن دعة فدي ال ووندذن عذعنحد فدي الوقدلن هللعدنن إلدى ع نذ دت
دهللنقت (ندالمننه ال دهللنق القدهللنمن علودن هللعدعة
ال ي فنذ هن علت نقم هلهنن عخن
حي رن نقظنن لم لق ررامن نغن ن عال لعرن عاعن ن عال عقعال ذاعن ن ع ع ال إلى
منع ن عننذ هرا األمذ م ورذن ألمت مذوع في الو ذن فونهللا إلى الع نذة القهللنم ن
ع ددهلل غددهللا حددي رددن نقظددنن مق موددن ن عننددذ الموددنهنم ال ددورن العمهعذند ال ددي ذرددى
نن حنل حقنقهنن عهرا نروذمن رقعل الع الي(ت505ه)ه
علنهن المنال مهم ععن
35
ف نم الضوونا عدن المدألعف دهللنهلل ععد عمدت األمرندنان فوندف رعندذهم  .علدرلك لدم
نمنب القعم ي الوعام إلى الضاللن ردل ع دنهم رمال مد مدن هدم علندت مدن ال د ام
حهللعهلل ال ذي عاألعمنل الظنهذةن ع ل الخع فنمن ال نومنهمن عاونمنن رنلم دنرهنت
عال نددلنم لهددنن عاوعددذا عددن الرددهللي عاألهددعاان عاال ددهللا رنلنددلف ال ددنلحن عال ددذك
لمحهللثنت األمعذ .36
عرودددهلل هدددرن القمنعددد الم لقددد رقي(حدددي ردددن نقظدددننه ع( رندددنله فدددي الع ندددذة
عحدددهللهمنن نوردددهللان هللان فدددي عدددنلم االغ دددذاب الحقنقدددين عهدددع عدددنلم هدددنهلل روندددهلل عدددن
الضعضنا عال خبن فرقنن فنهن إلى ن نهمن النقنن.
االغتراب في الفكر الفلسفي الغربي المعاصر
Alienation and Estrangement in Contemporary Western Philosophy

لن م حهللا عن عمن فالنو العذب الرنن منعلعا هرن الظنهذةن عمدن المولدعم
ن هنعدددل (ت 0850مه  George Wilhem Friedrich Hegelعل مدددن انددد ومل هدددرا
 35الع الين رع حنمهلل اال نهلل في االع قنهللن حقنق معفدق فدع ي العرذ(هللم دقن الحومد ن 0ن
0105ه)ن0111مه ص.001-008
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الم د لح ر ددعذة ممهعن د ن عمومددنن عمددهللن ن نضددن اومنددنن خ ددن ت األعلددىن
37
عن ددنذ إمنددنمن رخددذ غمددى مددن األعل  .ثددم عددنا وددنذل مددنذوال(ت 0885مه Karl
 Marxالونلنددعف األلمددنمي فحددعل هددرا الم دد لح مددن مومددنن األ ددلي المثددنلي الددري
عضددوت هنعددل إلددى مومددى رخددذ مددنهللين نقددعل هللنونددهلل عننددت  David Westإن مظذند
االغ ددذاب المنذونددن مددن هددي فددي الحقنق د إال رنددق مرن ددذ لمقددهللن المددنهللي للمثنلن د
الهنعلن د ن عهددي عملن د حعنددل مددن العهلللن د الذعحن د ع عهلللن د األفوددنذ إلددى العهلللن د
المنهللن لل ذاي ال رقي  .38 The struggle of classesع هلل رنن مدنذوال رلدك فدي و نردت
دنهللن عالولندون The Economic and Philosophical Manuscripts.
المخ ع دنت اال
الري لوت نم (0801مه.
نددذ مددنذوال ن الذ نددمنلن هددي ال ددي فددذ ت االغ ددذاب (االندد البه ي
عولت رق الونملنن في حنل اغ ذاب ننئند ن ألمدت ال ن دوذ مدت نقدهللم دنئن نحقدق لدت
ههللافددت عغننن ددت عمذامددتن ونلنددونهللة عالذفنهندد عال مأمنمدد مددن المنحندد االع منعندد
عاال نهللن ن فنلونمل ن وذ مت لنال منلون لثذعا ت عإنهنمن تن رل نذ موندت ضدونون
ه ن ال نم لتن نوعل على غنذنن عرلك العنذ ال نحقق لت مدن نر عندتن علمدن ودنن رلدك
ورلكن فامت ال نقهللذ على عننذ يا في العا ن لوعمت عنل على غندذنن علدرلك ندذ
منذوال ن ال رق الونمل ونإل فدي حنلد الورعهللند المرلد ن ألمدت ولمدن اهلل مدن ن دت
عوهللن ععملتن اهللن رال عخضدععن عامقندنهللا لقدع خدذ خنذعند ن لنندت فدي دنلحت
الونم.
عرددهللال مددن ن نعددهلل اومنددنن را ددت فددي عملددتن نوقددهلل الونمددل را ددتن إرا هلل الومددل
ل ددنلح منلددك هللعات االم ددنجن عرددهللال مددن ن نعحددهلل را ددت عرددنن المعض د ن عرددنن را ددت
عاةخذننن نق هدع فدي مد اي مد را دت عمد الع مد ن عردهللال مدن ن نقودهلل حذن دت مدن
خددالل عملددتن ن ددنذ عرددهللا ل م ددنجن إمددت نومددل مددن عددل المقددعهللن ال مددن عددل االند م ني
ر حقنق را ت عإ ال حنل الونلم.39
نقعل معمنت  Mounierال خ دنمن عهدهلل م دل للرحدا عدن المعدنالت ال دي
نن ن اومننن ن نم ذ فنهن على عمن ونل القنذ عاالض هنهلل ( ع االغ ذابه
اال نهللي عاالع منعي عاألنهللعلععين إلى حذنذ مونت حذنذا حقنقنن .40
عهرن الوملن  -عمي ال ذاي رنن الونمل عرنن الرنن نن علعمت عن حومعن فنت
عل ع حل محلهن حقرد خدذ ن عهدي ودهلل
 حقر من الحقب ال نذنخن ن فهي مقمذحل م عذة في هرا ال دذاي ال دنذنخي الح مدين علقدهلل ندم مدنذوال ال دنذنف إلدى
خمال حقب في و نرت اةمف الروذن عهي نمى رمظذن حقنب ال نذنف
0ه الم نعن الرهللائن .Primitive Communal
37

لنرنن عمنل الموعم الولنوي ( من مم عذات هللاذ القذرىن 0ن 0585ه .185/0
38

West, David; An Introduction to Continental Philosophy (England, Cambridge,
Polity Press) p,48.

 39رهللعين عرهلل الذحمن معنعع الولنو  .100/0األوننهللنمعن النعفن نعن المعنعع الولنون ن
ذعم نمنذ وذم (رنذعتن هللاذ ال لنو ن 0ن 0008ه ص.08
 40لنرنن عمنل الموعم الولنوي .185/0
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0ه الورعهللن .Slavery
5ه او نعن .Feudalism
1ه الذ نمنلن .Capitalism
41
5ه اال ذاون ع ال نععن . Socialist or Communist
فنلحقرد الخنمند عاألخنددذةن هددي مهنند ال ددنذنف  The End of Historyعن ددرح
المع م غندذ رقدي  Classless Societyي دنععننن نقدعل ندنن عدنمال عهدع ن حدهللا
عددن فلنددو مددنذوال إن ال ددعذ مددن الذ نددمنلن إلددى اال د ذاون عملند ح مند ن مددن
ن الر ذ -علدنال ال مظنمدنت اال دنهللن  -هدم
الم ع ال ععن  Voluntarismف و ذ
الرنن نحهللهللعن من نحهللان ع ن الر ذ حذاذ فقهللعا حذن هم رنرب مم مونن من ممن
ال مظنم االع منعي عهع الذ نمنلن .42

41

Enoch, Stumph; Philosophy, History and Problems (New York, Mc Graw
Hill,1989) P.402.

 42عنمالن إننن الظنهذة االع منعن من رنذنعم) إلى هنرذمنال ذعمد محمدهلل حندنن
غلعم (الوعنتن المعلال الع مي للثقنف عالومعن عاةهللابن 0101ه)ن 0111مه ص.001
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الخاتمة
إن االغ دددذاب عدددنلم مثدددنلي خندددنلي دددموت العذردددنا ع الم عحدددهللعن ألموندددهمن
نلعأعن إلنت للودذاذ رأفودنذهم ع دعذا همن ألمهدم لدم ن دأ لمعا مد عا وهدم االع مدنعي
الري ذرعا فنتن ع هلل مدنعل القدذرن الودذنم هدرن الظدنهذةن عرودذ مثلد عهللندهللةن وق د
حنب الوهفن حنن فذعا رهللنمهم خعفن من االمحذاف الدري ندنهلل مدنمهمن ثدم ععدهللمن
النم هلل منعلت هرن الظنهذة ر عذة مو ل ن ع حهللثت عدن العذرنا( مدنال دنلحعن
لنلددعنه الددرنن نخددنلوعن مددن علنددت عنم د المنال( مددنال نددعا وثنددذهن عالعذرددنا هددم مددن
الم اي من القرنئدل عاأل دقني المخ لود ن عموهدم فودذ عاحدهلل ععقندهللة عاحدهللةن فدي عدنلم
ددمو ت لهددم الظددذعف المضد ذر عالم قلرد ن عحددعل هم إلددى عمنعد عاحددهللة ري ا عددنن
فوذي معحهللن ثم منعلمن هرن الظنهذة عمهلل ال دعفن عالوالندو فدي اوندالمن مذود نن
على الونلنعفنن ارن رنع عارن ونلن حنا رنمن حقنق االغ ذاب الووذين فدنرن رنعد
حددنعل ذر د االغ ددذاب رووددذة المهللنم د الونضددل ع الونمل د حنددب ان د ومنلتن مددن ارددن
ونل فقهلل حنعل مدنعل االغ دذاب ر دعذة مثنلند فدي رودذ الق د الخننلند لحدي ردن
هللنقت ( رننلهن عال ذندب ن مدن رودذن ودل مدن اردن رنعد عاردن
نقظننن عحعاذن م
ونل نمثل حقنق االغ ذاب الووذي .ثم منعل الرحا هرن الظنهذة في الووذ الولندوي
العذرددين عمحنعلد وددنذل مددنذوال ل وذنددف االغ ددذاب رمومددى االند البن مم لقددن مددن
مظذن ت اال نهللن ن ال ي ف الذ نمنلن النرب المرن ذ الغ ذاب الونمدلن ععولدت
عرهللا رلنال رنهلل ال رق الحنوم ن حنا ن وذ الونمل مدت ال نقدهللم دنئن نحقدق لدت الندونهللة
عالذفنهن ن فهدع فدي اغ دذاب فودذي خدنمق مند مذن ال ن حدذذ ممدتن إال ردنل حعل إلدى
مع م غنذ رقي نععين عهي الحقر األخنذة من ال دذاي ال رقدين ندمنهن مهنند
ال نذنف.
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