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 **سبد اهلل مودى

 مقدمة

إذامطانماظعؼلميفمجوػرهمساٌيماهلوؼةموماىذور،مإغلاغيماٌالعحموماآلصاق،م
مصإنم معنمثم ماألعم،مو ماظـؼاصاتمو مبؿعدد مػيمتؿعدد مإذ مشريمذظك، صإنماظعؼالغقة

ربقةماظقوممػيمحؼقؼةموجودمحيؿلميفمذاتهمتـاضضاتماظعصرماظذيماظعؼالغقاتماظع
حيقاه.ماظشيءماظذيمريلماظػؽرماظعربيمعـذمغفاؼةماظؼرنماٌاضيمإديمرباوالتمسدةم
مٌام معلاؼر مشري معؿكؾػا معاضقا مبإسؿؾاره ماظرتاث مواوز مخالل معن مواضعه ظؿفاوز

ومإضاعةممعنماظؿوصققحيقاه.مومذظكمبادؿؾفاعهمعػاػقممعنماظػؽرماألوروبيمظقؿؿؽنم
مواضع مبني مصؽرؼؿانممهاظؿوازن ميظؿان مأغفؿا معن ماغطالضا مظه، معغاؼر مواضع و

ماألصؽارم مو مايدؼـة، مأوروبا مغؿاج ماظؿؼينمػو مو ماظطؾقعي محقثماظػؽر زبؿؾػؿان،
اظروحقةمػيمتراثه،مومعنمثممأجرؼتمسؿؾقةمتؽققفمومرباوظةمتؾقؽةمظؾػؽرماظؿؼينم

صؽارماظروحاغقة،مطؿامأجرؼتمسؿؾقةممماثؾةمظألصؽارمؼؿواصقمععماألماألوروبي،مظؽي
تؼؾلماظؿؼـقةمومأصؾحمباظؿاظيمجوػرماٌشؽؾةمػيمعاماظذيمغأخذهمعنماظروحقةمظؽيم
"عؿؼّدعا"مومعاماظذيمغؿؿلكمبهميفمتراثـا؟.مصالذكمعنمأنماظّصدعةمماآلخرمباسؿؾاره

سؾىمماآلخراظيتمحدثتمبقــامومبنيماآلخرمضدمأصضتمباظضرورةمإديمدخولمثؼاصةم
اإلدالعقة،ممذبؿؿعمحيويمثؼاصةمواحدةم)أومظـؼلمصؽرامواحدا(مػيماظـؼاصةماظعربقة

ماظذي ماظدخول مػذا مطؾفا(، ماألعة مثؼاصة ممتـل مبنيمم)اظيت متضاد مغشوء مإدي أدى

                                                                                                              
مإذرافم)سؾدماظالويمربؿد(.م4991رداظةمعاجلؿريمغوضشتمدـةم *

مأدؿاذمعلاسد،مععفدماظػؾلػة،مجاععةموػران. **
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مصؽانمعنمغؿائجم مسنمإغؿاجمصؽر. مأوروبقةميفمعؼابلمثؼاصةمساجزة مثؼاصة "ثؼاصؿني"
ماظعؼال ماظـزسة مدخول م)اظصدعة( متؾك مإدي مدونمغقة ماإلدالعقة ماظعربقة اجملؿؿعات

   اجملؿؿعمبؿوازنمجدؼدمأطـرمصعاظقةممذبابفةمتضؿنمادؿؾدالماظؿوازنماظؼدؼممإدي
اآلخرمأصؾحمهلامعغزىمأسؿقمم/ومإغلاغقة،مإذميفمػذاماإلرارمغعؿؼدمبأنمثـائقةماألغا

غغالضفا،ماغؽؿاشم"اظذات"م"األغا"موم"اهلوؼة"مومتؼوضعفا،واممامػومبادمؼعربمسنم
االغؽؿاشميفماسؿؼادغامإالمحقـؿامتؽونماظؾـىمومالمحيدثمػذاممخوصفامعنماآلخر...

ماظـؼاصقةماٌعربةمسنم"اظذات"موم"األغا"موم"اهلوؼة"مساجزة،مأومعقؿة.
ػيمـلـؾـػـؿوىماظـلـؿـػفوممسؾىماظـؿـومسؾقهمملمتؽؿلبماظعؼالغقةمذرسقؿفامط

اعؿدادمأومادؿؿرارمظؾػؽرماظعربي،مومإمناميفماظػؽرماظعربي،مومملمتؽنمموماظلقادي..
مبعدم ماظعربي، ماظػؽر مثـاؼا ميف ماظيتمصرضتمغػلفا ػيمإحدىماٌلؾؼقاتماٌعرصقة

ماألوروبقة ماظـفضة مو ماظػؾلػة معصادر مبعدمماظؿعرفمسؾى مظـؼل مأو ماألغوار مسصر و
اظصدعةمهدؼدا.متعرفماظػؽرماظعربيمسؾىماظعؼالغقةمطانمإثرمظؼائهمباظغرب،مػذام

رفماظذيمطانمومالمؼزالمبؿؿقزمبايذرمبؽـريمعنماٌدموماىزر.مألنمعامؼربرماظؿع
متػلريم مسؾى مو ماظعؼل مبؼدرة ماإلميان مسؾى مضائؿة مطؿؿاردة ماظعؼالغقة موجود سدم
ماظالسؼالغقةم ماٌواجفة مسن مساجزا مؼزال مال ماظػؽر مأن ماظالععؼول...إال مو اٌعؼول

معؼرتح مظلريورة مسؿقق متـظري متأدقس مسن مو مسؾىماظلائدة، مأو ماظواضع، مظعؼؾـة ة
صفومالمؼزالمؼعاغيمصدعةماظؿقوالتمماألضلمظعؼؾـةمجواغبمعنماٌؿاردةماظواضعقة..

مالمؼزالمؼأخدم معؾاذرة،مطؿا مصقفا مبدونمأنمؼلاػم مسقـقه اظؽربىماظيتمتؼعمأعام
معواضف مذاتممعـفا معرجعقة متؽون مسوضمأن متؼؾقدؼة معاضوؼة معرجعقة هددػا
واظؿفرؼب...يفمحنيماظرجوعمإديمععؼوظقةم االدؿؾدالقةمسؾىمواضقةمعؾـمععؼوظقة

ؼة،مصاظعؼلمػومعػؿاحمايداثةمقاظؿػؽريمؼػقدمهررماظػؽرمعنماٌرجعقةماٌاضوؼةماظض
وماٌعؼوظقةمػيمدؾقلماظؿقدؼث،مظذامندماظػؽرماظعربيممتقزمبـالثمعلؿوؼاتمعنم

ماظعؼالغقة:
ممتـؾتميفماٌوروثمجدمالمسؼالغقةمعؿكؾػةمومدابؼةمزعااٌلؿوىماألول:متو ـقا

م.اظؼدؼمماظذيمطانمدائدامعنمرؤىمدقرؼةمومواضعمعؿصفميفمععظؿهمباظالععؼول
ضقة(مطوغفامعؽؿلؾةمسنماآلخرمأيماغػعاظقةماٌلؿوىماظـاغي:حضورمسؼالغقةم)صو

ماظؼرغنيم ميف ماظـفضوي ماظػؽر معـؾه معا مذظك مو مايدؼـة، مايضارة مآظقات اواه
ماألخريؼن.
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 سؼالغقةمتأدقلقةمعنمخاللمادؿقعابماٌـاػجماٌعاصرةمماٌلؿوىماظـاظث:ػـاك
طؾقم"اظـفوض"مصإغفامدبؿؾفميفموماظطروحاتماٌكؿؾػةماظيتمومأنماتػؼتمسؾىمعـ

اظرؤؼةموماظؿعاعلميفمهؼققمػذاماظـفوضمصؿنمػذاماٌلؿوىماألخريمطَرسماظؽـريمعنم
مسؾىمضعفماألدسماٌـط مظؾربػـة مرباوالتفم مو مهلذاماٌـؼػنيماظعربمجفدػم ؼقة

اظؿؼؾقدؼة،مأومضوةمػذهماألدسميفمػذاماىاغبمأومذاكمعنماظـؼاصةماظعربقةماإلدالعقة
مػـامومػـاكمم...اٌقدانمأومذاكمعنماظػؽرماظعربيماإلدالعي ومايؼقؼةمأغفممطاغوا

عنمخاللمررحمإذؽاظقاتفممومعؼارباتمهؾقالتفم..ؼصَؾونميفمرباوظةماإلجابةمسنم
ماظؿلاؤالتماظؿاظقة:

امعدىمحضورماظعؼلموماظعؼالغقةميفماظػؽرماظعربيمضدميامأومحدؼـا؟مومسنمسنمع
عؽاغةماظعؼالغقةمومأغواسفا،مومدالظؿفاميفمأغواعماًطابماظعربيموماظؿلاؤلمباظؿاظيم
سنمعلؿؼؾلممنطماظؿػؽريماظعربي،مومسنمعدىمإعؽاغقةمتطوؼرم"سؼلمسربي"معؾدع،م

صقةمذبابفةمظزخممرادؿشإربقةمعـؿج؟مبلمومأؼضامسنمإعؽاغقةمتأدقسمسؼالغقةمس
م.اظؿقوالتماظيتمتشفدػاماظلاحةماظػؽرؼةماظعاٌقةمخاصة

مشريػا... ماظؿلاؤالتمو مػذه مذاتممضؿن متأدقلقة مطؿؼاربة ماظعؿل مػذا ؼـدرج
رابعمادؿؼصائيمظعؼالغقاتماظػؽرماظعربي،مشاؼؿـاميفمذظكمادؿؼراءمعدىمتواجدػا،م

قةمتأدقلفامعنمخاللماالواػاتمومطقػقاتمررحفا،مومباظؿاظيماظؽشفمسنمإعؽاغ
مدواء متؾـؿفا ماظيت ماظعربقة ماظػؽرؼة ماظـؿاذج مرباوظةممو مأو مرؿوح مأو طفاجس

مجفةممتؽرؼس.. معن مألغه مإال مععاصر مسربي مطؿػؽر م"ظؾفابري" ماخؿقارغا مطان ظذا
ميـلميفماسؿؼاديممنوذجمتطؾقؼيمظالذؽاظقة،مومعنمجفةمأخرىمحيؿلمعشروسام

عنمخاللمردممحدودمسؼؾـاماظعربيمبـظامماظعالضةماظيتممؼعقدموسقـامباظؿارؼخثؼاصقام
معفؿةم مساتؼه مسؾى محيؿل مإذن، مصـؿوذجـا ماظعؼل، مجقـاظوجقا مخالل معن هؽؿه
اظـؼدماظعؾؿيمظؾـقةم"اظعؼلماظعربي"،مبفدفمارداءمضاسدةمغظرؼةمغؼدؼةمؼـطؾقمعـفام

عؼؿضقاتمماظعربقنيميفماظعصرمايدؼثممبامؼـلفمموظؿغقريمبـقةماظؿػؽريموماظـؼاصةم
ومباظؿاظيمهؼققمتـؿقةميفماظػؽرماظعربيماٌعاصرمضائؿةمماظؿؼدمميفماظعصرمايدؼث..

مسؾىماظطرحماظعؼالغيمظؽلمضضاؼاماظػؽر.
ظذامجاءمػذاماظؾقثموصقمتصورغامٌشروعماًطةماظيتماسؿؿدغاػامباظشؽلماظؿاظيم

موماٌؤظػةمعنمأربعةمصصول،مطلمصصلممبؾقـني.



1004دؼلؿربمم–،معايم41-41إغلاغقاتمسددم  

30 

 الصطالحي: )العقل، العقالنوة(الفصل األول: ادلدخل ا

ادلبحث األول: العقالنوة كمفهوم يف الفلسفة األوروبوة احلدوثة 
  )النهضة و سصر األنوار(

ظؼدمطاغتمرباوظؿـامعنمخاللماٌدخلماالصطالحيمأوال،مرباوظةمظضؾطمعػفوممم
مأغظؿةم معؼابلم)تضاد( ميف م)اظعؼل( مسؾىماالدؿدالل مضائم مغظام مو مطؿػفوم اظعؼالغقة

ماظدواصعمضا مسؾى ماظؼائؿة مظؾعػوؼة متضاد مأغفا مطؿا مايلّقة، مأو ماٌـاظقة مسؾى ئؿة
سؼالغقةمطؿصدرمظؽلمصعلمإغلاغي،مومباظؿاظيمحاوظـامأؼضامادؿفالءمعػفوعفامالاظ

طرؤؼةمظؾعاملمعؾـقةمسؾىماالتػاقماظؽؾيمبنيمعامػومسؼؾيم)اظؿـادق(مومواضعماظؽون.م
حاوظـاميفماٌؾقثماظرتطقزمسؾىمتارخيقةممهلذاماظلقاقماالصطالحيموماٌػفوعيتؾعام

مطاواهميفماظػؽرماألوروبيمايدؼثم مومتطورػا ماظعؼالغقةمعنمخاللمغشأتفا عػفوم
معام مو ماظلادسمسشر ماظؼرن ميف ماظذيمزفر ماالواه مػذا ماألغوار( مسصر مو )اظـفضة
مععانمعؿؽاعؾةمومعؿػاوتة،معؼصقام ميفمسدة بعده،موماياعلمألوظقةماظعؼل،معـطؾؼا

عنماظواضعمطلمعامظقسمسؼؾقامأومذومرابعمسؼؾيم)أيمخارجمسنمدائرةماظؿػلريممبذظك
     اظشروطماظيتمأغؿفتماالواهماظعؼؾي(مومبشيءمعنماظرتطقزمأؼضامحاوظـامإبرازم

اظيتمماتماظعؾؿقةماٌعرصقةموماىغراصقة..طاظؿطورماظصـاسي،موماالطؿشاصموماٌػفوم..
اظؽمموماظـوعمواغبمايقاةمادؿفابةمٌطؾبمطمباواهمسؼؾـةمطلمجشطانمهلامدورمضا

مسؾىم ماالواه مػذا مٌؿـؾي مغذذبة مسؾى مذظك ميف مععؿؿدؼن ماظصـاسي، ماظرتاطم يف
ماالسؿؾارم مبعني م"طاغط"..آخذؼن مو م"طدؼؽارت"، ماظػؾلػي مو ماظػؽري اٌلؿوى

ماخؿالفممنطماظعؼالغقةمداخلمػذاماالواه.

دلعاصرة )احلداثة و ما ادلبحث الثاني: العقالنوة كمفهوم يف الفلسفة ا
 بعد احلداثة(.

مثوراتميفم معن مذفده معا مو ماألغوار مسصر معن ماٌؾقثماالغؿؼال مػذا ميف حاوظـا
زبؿؾفماجملاالتمطوغهمعـلمغؼطةمهولمطربىميفماظـظامماٌعريفماظغربي..إديمعام
أصؾقتمسؾقهماظعؼالغقةمطؿػفوممتداوظيميفماظػؾلػةماٌعاصرة،مومباظذاتميفماظػؽرم
ماظؿقوالتماظؽربىمعنم ماظؿلاؤالتمأو مأيمصؽر مبعدمايداثة معا مأو ماظؿـوؼر مبعد عا

ماظالععؼولمم–خاللموضعماظعؼلم ماظـظرميفمػذا اظعؼالغقةمربلمدؤال،مسربمإسادة
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ماظذيماغؿففؿهمايضارةم ماظعؼالغقة ماظؿـوؼر..ومسربمتؽلريمصـم اظذيمأضصاهمسصر
مإديماطؿشافمع ماظعودة مو معذػب. ممامماظعؼلماظالععؼوظة..مصادرايدؼـةمطؿـفجمو

ماظلَرمؼػلر مو مباٌؼّدس، ماظغربي ماظقوم.ماػؿؿام ماظػؽر مداحة ميف ماظالعرئي مو ي،
مسؾىمعواضفم مسؾىمتقاراتمزبؿؾػةميفمػذاماجملالمعنمخاللموضوصـا مػـا صاسؿؿدغا
مسنم مععربؼن مبوصػفم م"صوطو" م"ظقػيمدرتوس"، م"باذالر"، م"طػروؼد"، عػؽرؼن،

ماثةميفماظػؽرماظغربي.ػذاماظػؽرماٌامبعدمحد

 الفصل الثاني: فهم العقل يف الرتاث العربي اإلدالمي

 ادلبحث األول: مفهوم العقل سند ادلتكلمني )ربوعته و وزوفته(

عنمخاللماٌدخلماإلذؽاظيمظؾػصلماظذيمحاوظـامصقهمتؼصيماصطالحماظعؼلمظغةم
غصقةمالمربقدمومععـىمومتؼصيمدالظؿهمخاصةميفماظؼرآنماظؽرؼممباسؿؾارهمعرجعقةم

سـفاميفماظػؽرماظعربيمضدميامأومحدؼـا،متؿؾعـامعػفومماظعؼلمسـدماظؽالعقنيمطقفم
مومصفؿوه،مومعنمثممطقفموّزػوهميفمزبؿؾفماظؼضاؼاماظيتموادظوامحوهلا..مسَرصوه

    عرطزؼنميفمذظكمسؾىمعلأظةمادؿكداعهمإعامطؼدرةمإهلقةمظعؼؾـةماظـصماظدؼين،م
صاعمسنماظعؼائد،مومضدمادبدغاميفمػذاماٌؾقثمصرضةماٌعؿزظةمومإعامطؼدرةمبرػاغقةمظؾد

طؿقارمبارزمضؿنماظػرقماظؽالعقةمحرصامعـامععمعامؼؿؿاذىمومعـطقماظؾقثماظذيم
مومعؽـػامإديمأبعدمايدودم ماٌؾقثمطانمزبؿصرا اسؿؿدغا،مععماإلذارةمإديمأنمػذا

محؿىمالمؼؽونمسؾىمحلابمإذؽاظقةماظؾقث.

 ة العقل و النقل سند الفالدفة ادلسلمنيادلبحث الثاني: إذكالو

ظؼدمأصردتمػذاماٌؾقثمظؾـظرميفماذؽاظقةماظعؼلموماظـؼلمعنمأجلماظوضوفمسؾىم
م ماظعؼالغي ماظؿػؽري مظؾعضمأمناط ماألودي ماإلرػاصات مو ماضطرارماظؾواطري مخالل عن

 ،معنمادباذمعوضفماواهمعلأظةماظؿوصققمبنيماظدؼنمموماظػؾلػةماٌلؾؿنيماظػالدػة
ؼؿواصقمرؾعامحضورماظعؼلميفمػذهماألخريةمطؼدرةمسؾىمتأوؼلماظـصمومتؽققػهممباموم

مػؤالءم مسـد محدوده مو ماظعؼل مإعؽاغقة مإبراز محبــا مأػداف معن مطان ماظشرؼعة و
مجاءممومعنمثماظػالدػة، مطؿا إبرازمتؾكماىفودماظعؼالغقةماظيتمرؾعتمتػؽريػم..

مذاماٌؾقثمظلؾؾني:اضؿصارغامسؾىم"ابنمرذد"موم"ابنمخؾدون"مطوضػاتمهل
معنمخاللم .مأ مبارزا مععرصقا ماظـظرميفمعلارمباسؿؾارػؿامذؽالمعـعرجا إسادتفؿا

ماظـؼاصةماظعربقةماإلدالعقة.
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معـالم"ظؾفابري"م)عوضوعمحبــا(معرجعقةمتـوؼرؼةميفمعلارماظعؼلم .مب طوغفؿا
اظعربي،ماظشيءماظذيمجعؾهمؼدذبفؿامضؿنمعشروسهماظـؼديمطقلمواوزيمظؾؼراءةم

 ععماظرتاث.مومظؾؿعاعل

 الفصل الثالث: العقالنوة يف الفكر النهضوي و الفكر العربي ادلعاصر

ادلبحث األول: مشروع العقالنوة يف اخلطاب السلفي و اخلطاب 
ماللوربالي

م ماٌػاػقم مو ماٌـطؾؼات مسؾى مأطـر مبصػة مرطزغا ماٌؾقث مػذا مداخلميف اٌوزػة
رباظي(مطوغفؿاماتلؿاممبواضفماًطابماظـفضويمبؿقارؼهماظرئقلقنيم)اظلؾػي،ماظؾق

ومرروحاتمبدؼؾةمظؿفربةماظـفضةماظغربقةمسؿوعامومٌواجفؿفؿامظؾوضعماظعربيمبؽلم
ماظــائقةم مإذؽاظقة مغربز ماحملاوظة مػذه ميف مجعؾـا ممما مخصوصا. محيؿل عا
ماظؾقرباظيم ماًطاب مسؾى معرطزؼن ماًطابني، ميف مترددت ماظيت مو )اظألغا/اآلخر(

ظؿؼدم..مومإذنماظؽقػقةماظيتمتصورػامبعضماظروادمومغظرواماياعلمٌشروعماظعؼؾـة،ما
مهلامعنمخاللمرباوالتفمميفمإبرازماظشروطماظضرورؼةمظؿفاورماإلسبطاط.

 ادلبحث الثاني: هاجس العقالنوة يف الفكر ادلعاصر

ماظوضوفمسـدمأػمماظؿقاراتماظػؽرؼةماظيتمأذيعتمسؾىم ماٌؾقثمحاوظـا يفمػذا
ػوماظعؿلمسؾىمهدؼثمأومودؼدماظـظرمإديمعلأظةممأنمأػممذروطمهؼققماظـفضة

مبؼضاؼام ماػؿؿاعفم ماظؿقاراتمسؾىماسؿؾار مظؾعضمروادمػذه اظرتاث..مصؽانماخؿقارغا
متشكقصفمم مخالل معن ماٌعاصر ماظعربي ماظػؽر معلؿوى مسؾى معـعطػا اظرتاثمذؽل
مرؾعتم مطؿابؿفم مععظم مأن ماسؿؾار مسؾى مو مظه.. ماٌـؿفة مبـاه مغؼد مثم معن مو ألزعؿه

ػاػقممذاتمرابعم"ادؿـلاخي"متارةم"وم"عـقوتة"متارةمأخرى..مرشممتوجفاتفمممب
اظيتماخؿؾػتمعنمحقثماٌـفجموماٌوضفموماظرؤؼةماواهماظرتاث،مإالمأغـامحوظـام
متوجفاتفم،م مرؾع ماظذي ماظػؽري ماٌـطؾق مأداس مسؾى ماظؿوجقفات مػذه تصـقف

ومعنمثممرباوظةمتؼققمماظوضوفمسؾىمإذؽاظقاتفممومرؾقعةمعـفففم،مشاؼؿـاميفمذظكم
محؾوهلم..ممبامؼؿؿاذيمومعامرمسـاهمهلذاماظؾقث.
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الفصل الرابع: حممد سابد اجلابري: من أجل تدذني سقالنوة 
 سربوة جدودة.

ممادلبحث األول: اجلابري: إذكالوة ادلنهج )بني الرؤوة و التطبوق(

مم مصإغـا م"اىابري" مظـؿوذج ماخؿقارغا ماظؿوضقح ميف مدؾق معا مإدي مػذامإضاصة يف
اٌعؾنمسـفامماألػدافاظػصلمومعنمخاللمػذاماٌؾقثمضدمحاوظـامصقصمومدرادةم

ميفم مبارزتني مأرروحؿني مسؾى مباظرتطقز مذظك مو ماظعربي مظؾعؼل ماظـؼدي معشروسه يف
معشروسه.

األودي:مومدبصمرؤؼؿهماواهمتعاعؾهمععماظرتاثماغطالضامعنماظغاؼةماظيتمحددػام
م ماٌؿؿـؾة مو ماظعربي ماظعؼل مغؼد مطلرميف مإعؽاغقة مو متدوؼنمجدؼد، يفمتدذنيمسصر

مبغرضمادؿؼاللم مإزاحؿه مأجل مخؾكؾتماظؿؼؾقديمعن مو ماظلائدة، ماظػؼفقة اظؾـقة
ماظذاتماظعربقةموماٌشارطةميفمإبداعماظؿارؼخ.

اظـاغقة:مومدبصمإذؽاظقةماٌـفجمعنمخاللمإبرازماظؽقػقةماظيتمعؽـؿهمعنمضراءةم
صفؿهميفمبـقؿهمومضؿنمسالضؿهمبؿارخيه،مطؿاماظرتاثم"ضراءةمععاصرة"مومضادتهمإديم

م ماسؿؿدػا ماظيت ماظطرؼؼة مسؾى ماظرتطقز مم–حاوظـا ماسؿؼاده مادؿـؿارمم–حلب إدي
مسـاصرماظرتاثماإلجيابقة،مظإلجابةمسؾىمتطؾعاتـاماظراػـة.

ماٌؿصفم ماٌـففي مسؾىمهؾقؾه ماظوضوفمعلؾؼا مػاتنيماألرروحؿنيمحددغا عن
متا مبـقوي، مهؾقل مثالثة: مطؿاباتهمخبصائص مخالل معن مإؼدؼوظوجي رخيي،

ماظلقاديم ماظعؼل ماظعربي، ماظعؼل مبـقة ماظعربي، ماظعؼل متؽوؼن مظؾؿشروع: اظرئقلقة
ماظعربي.مباإلضاصةمإديمعصادرمأخرىمهلامسالضةمباٌشروع.

 ادلبحث الثاني: اجلابري: من التجاوز إىل تأدوس 

مسؾىم ماٌؾقثممبـابةمعؼاربةمغؼدؼةمظؾمأنظؼدمسؿؾـا ؿشروعماىابريمؼؽونمػذا
معنمخاللماظؿلاؤالتماظؿاظقة:

عدىممتؽنم"اىابري"معنمواوزماظؼراءاتماظلابؼةمظؾرتاثمومباظؿاظيمإديمأيم
معدىم مأي مإدي مغؼدؼا.؟ مدالحا ماظيتماسؿؿدػا ماالبلؿؿوظوجقة ماظؼطقعة مهؼقق عن
معنمأجلم ادؿطاعمعنمأنمجيؿعميفمضراءتهمظؾرتاثمبنيممتـؾهميفمذاتهمومادؿـؿاره

معامضضاؼاغ مو ماظعربي؟ ميفماظػؽر مإظقفا ماظيتمؼدسو ماظعؼالغقة مرؾقعة معا ماياضرة؟. ا
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مأمساهم معا ماواه مضروري مطؾدؼل موزػفا ماظيت مو مععرصقا ماٌؿعددة ماٌـاػج ضقؿة
 م"باٌـفجماىاػز".

ماظوضوفمسؾىم معن ممتَؽــا مأبوابمادؿشراصقة مسؾى مصعال موَضعـا مػل مأخريا، و
معقالدمسؼالغقةمسربقةمجدؼدة؟

لمػذهماظؿلاؤالتمومشريػا..مطاغتمعؼاربؿـاماظـؼدؼةمػاته،موماظيتمملمعنمخال
تفدفمإديمدرادةمطلمإغؿاجاتم"اىابري"ماٌؿواصؾةمبؼدرمعامػدصتمإديمعالعلةم

مغطؾؼـامعـفامومحددغاػامهلدهماظدرادةمطؽل.ااظغاؼةماظيتم
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