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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:
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ملنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح ا -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16باعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الط /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط و 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للفحص –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح  إلى )ُمحك

َ
األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  ي: يرسل بدون اسم .يجب
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للب
َ
حث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)التقل عن  نكليزيةواإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب
َ
أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د  يعمل الباحث على تحديد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه . يجب أ

 
 جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم يجب على البا -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 اد بحثه والعناية به .ذلك في ِإعد

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 بعاده الفلسفيةَأدب الروائي عند دنيس ديدرو واأَل مجاليات

سالي حمسن لطيف 


 

8/7/2021 تأريخ القبول:       11/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

بالبحث في  اعتنىو  ،ة عصر التنوير فهو فيلسوف فرنسييعد )ديدرو( من فالسف         
سة والجمال والقانون والطبيعة والحرية ، فقد تنوع موضوعات عدة في الفلسفة والدين والسيا

اختيار هذه  ِإلى. وهذا ما دفعني  اإِلنسانه خاصة في القضايا التي تهم َأفكار في طرح 
 اإِلنسانبناء عقل قويم يسعى لرقي  ِإلىالتطور والحيوية وتدعو  ِإلىالشخصية التي تدعو 

 وتطويره.
ية منبثقة من االتجاه الواقعي الذي عاصره فكان جاءت فلسفة )ديدرو( الجمال          

هناك صراع بين االتجاه الواقعي المنبثق من الفن والمدرسة الفرنسية الكالسيكية . وهذا 
 –الشعر  –الموسيقى  –الدراما  –أنواع الفنون المختلفة )المسرح  ِإلىالصراع امتد 

 الرسم(.
ق بين التفكير الفني والفلسفي إذ أنه حاول أن د ديدرو على أن هنالك توافك  أَ لقد          

يبحث عن تناقضات في الموضوعات التي طرحها وهذا يعد جزء من منهجه الفلسفي في 
االختيار( وغيرها من  –الجبرية( )القدر  –إذ طرح مفاهيم مثل )الحرية  ؛ه الروائيةَأعمال

 ن سائدًا في تلك الفترة.خرى وهي تعد تناقضات تمثل روح العصر الذي كاالمفاهيم الأ 
ره خاصية مهمة يتميز بها كل عقل وهذا النسج الروائي انبثق من الخيال الذي اعتب

 بداع )ابداع الصورة المثالية( في ذهن الكاتب او الفنان .د اإلِ نساني فالخيال يول  إِ 
يار دب التي طرحها )ديدرو( في عمله الروائي فقمت باختوهنا تكمن جمالية الَ        

نموذجين من رواياته هما رواية )جاك المؤمن بالقدر( ورواية )الراهبة( جسد شخصيات 
مثل الحرية والدين والسياسة والجمال والجبرية  اإِلنسانتطرح موضوعات فلسفية تهم 

 وغيرها.

                                                 

 ستنصريةجامعة المال/ كلية اآلداب/ فلسفةاعد/ قسم الُأستاذ مس . 
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 اإِلنسانبإنسانية  ةكبير  اعتنى عنايةان )ديدرو(  ِإلىهذا  ولقد توصلت من خالل بحثي
رفع من شأن فيه تتطور االمم وتنهض ، فهو حاول الغوص في  الواقع الذي وحاول ان ي

التي همشت دور نية وسياسية واالجتماعية وغيرها الصراعات الدي ِإذكان سائدًا في عصره 
 فأراد النهوض به وبقدراته الالمحدودة. اإِلنسان

 .الحرية-الخيال-العقل-الجمالالكلمات المفتاحية:      
 :املقدمة

يعد ) ديدرو( من أهم فالسفة عصر التنوير من بين عدد من فالسفة هذا          
 العصر نذكر منهم )فولتير وروسو ومونتيسكيو( وغيرهم .

ديدرو في عدة موضوعات في الفلسفة والدين والسياسة والجمال والقانون  اعتنى      
لق من توجيهاته اتجاه ه وهذا التنوع ينطَأفكار والحرية وغيرها . فهو متنوع في طرح 

 قضاياه ومعالجتها.ب العنايةية ومحاولة اإِلنسانو  اإِلنسان
اختيار هذه الشخصية التي تتسم بالحيوية والتطور وتتسم أيضًا  ِإلىوهذا ما دفعني        

 ونمائه. اإِلنسانببناء عقل قويم يسعى لرقي 
الشك لنه  ِإلىة المتفتحة ويميل قليه تتميز بالمرونة وقد كان ينادي بالعَأفكار كانت        

 عتقد أن الشك هو بداية الحكمة وهو الغاية التي تنتهي إليه الحكمة.ا
) ديدرو( الجمالية بيئة العصر الذي كان سائدًا في ذلك الوقت  َأفكارعكست        

رنسية نشب صراع  بين االتجاه الواقعي المنبثق من الفن والمدرسة الف ِإذومضمونه 
 مختلف أنواع الفنون . ِإلىمتد السيكية ، وهذا الصراع االك

التجربة( ة التي تصلنا عن طريق )ربط لحظة االدراك الجمالي باإلدراكات الحسي        
ه الروائية لنه تأثر بما طرح )لوك( في فسفته التجريبية ، فالجمال عنده يوجد َأعمالفي 

قظ في الذهن فكرة االرتباط ويوجهها في خارج عنا ، وهو يتضمن في داخله مايثير ويو 
تمتلك جسد وعقل ،  ال تييتمثل الجمال من خالل الموجودات التي تشبهها  ولذانفسه ، 

، فالجمال عنده يوجد بوجود الجانب د في الطبيعة هو الجمال الموضوعيفما موجو 
ة المادية . يحتفظ بروح النزع ال ذيالموضوعي مع الجانب الذاتي في االحكام الفنية ،

والجمال الموضوعي يتحقق بترابط اجزاء الموضوع . وهذا الربط يعتمد على االحساسات 
 لتحقيق الجمال.
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 ه الروائية بصورة جمالية ؟ ماَأعمالوالسؤال الذي اريد طرحه : كيف وظف ديدرو        
 هو البعد الفلسفي في كل ما طرحه؟

شروع في كتابة هذا البحث لنني قد وجدت لقد واجهت بعض الصعوبات عند الو          
الفلسفية التي  فكارالقليل من المصادر التي كتبت عن هذا الفيلسوف لكن نظرًا لقوة الَ 

 االستمرار في عملية البحث. ِإلىطرحها دفعني 
تضمن البحث محورين:  تناولت في المحور االول ديدرو حياته وتوجهاته         

مؤلفاته. ثانيًا : مساراته -حياته  ومؤثراته الفكرية ، ب -واًل  أالفكرية، يتكون من : أ
الفلسفية ، اما المحور الثاني :الجمال عند ديدرو وابعاده الفلسفية ، فتضمن من أواًل : 

ه الجمالية، ثانيًا: لمسات جمالية في االدب الروائي عند ) ديدرو( وأبعاده الفلسفية َأفكار 
 رواية )الراهبة(.-المؤمن بالقدر، برواية جاك -التحليلية : أ

 احملور الأ 
 
 لو

 (1784-1713دنيس ديدرو )
 :أوالً : حياته ومؤثراته الفكرية
( في بلدة " النغر" في باريس وكان والده صانع 1713ولد دنيس ديدرو عام )

سكاكين وهو متدينًا ، كان يتمنى ان يدخل أبنه في السلك الكهنوني ، ولكن ايمان 
باريس وحصل  ِإلىتراجع في سن مبكر ودرس عند االباء اليسوعيين ، ثم انتقل )ديدرو( 

 ،ًا درس الكيمياءعلى شهادة أستاذ في الفن ،وبعد ذلك درس الرياضيات والفيزياء وأيض
كذلك بدراسة لغات عدة منها )االنكليزية واليونانية والالتينية( ودرب نفسه على  اعتنىو 

 .(1)ه المهمةالمحاماة لكنه لم يمارس هذ
 وكاتب مسرح وروائي وشاعر وناقد كان متعدد المواهب وهو فيلسوف وموسوعي

فيما بعد بعبقري القرن ،ولقد  *ووصفه )روسو( ،لقد طبع القرن الثامن عشر بطابعة، و فني
 .(1)و )روسو( حركة التنوير الفرنسية *تزعم )ديدرو( و ) فولتير(

                                                 

 .220، ص2014سوريا ،  -روجيه بول دروا: فقه الفلسفة ، ت: فاروق الحميد ، دار الفرقد ، دمشق( 1)
( وهو كاتب وفيلسوف وسياسي فأعتمد على مشاعر 1712جان جاك روسو : ولد في جنيف عام )* 

عناصر االجتماعية  التي تسودها االضطرابات واستئصال العادات القديمة ، من توحيد ال ةاالخوة إلعاد
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 ترجم قاموس ) روبرت جيمس الطبي( ِإذة كانت بدايات حياة )ديدرو( في الترجم
 .(2)بنته )أنيلك( عاشت  لتخلد ذكرى أبيهاوتزوج سرًا ومات كل أوالده إال ا

لتي ونظرًا لمعرفته الموسوعية تم اختياره محررًا في ) الموسوعة( تلك الخالصة ا
( ظهر 1747( ،  وفي عام )1757نسحب منها عام )، لكنه ادفعت للمعرفة بأسرها

جلد السابع عشر والخير من الموسوعة ،وقد كتب مقاالت عديدة في الفلسفة والدين الم
كذلك بالتجارة والعلوم التطبيقية ، لذا كان عمله  اعتنىوالنظرية السياسية واالدب . و 

 .(1)شتهر بهبيرة في مشوراه المعرفي وهذا ما اذا أهمية ك *الموسوعي

                                                                                                                         

مؤلفاته : ويرى أن حالة المدينة في حياة االنسان أفضل من حياته في حالة الوحشية ، ومن مؤلفاته 
)االميل( و )االعترافات( ولهأ كتابات في الجمال الموسيقي وكتاب ) أصل التعاون بين الناس( و ) 

( الموسوعة الفلسفية المختصرة ، ترجمة: فؤاد كامل 1778م يقظة  حول المفرد( توفي سنة )أحال
؛ وول ديورانت : قصة الفلسفة 27، ص 1983وآخرون ، مكتبة النهضة ، دار القلم ، بغداد، بيروت 

لبنان ، –من افالطون الى جون ديوي ، ت: فتح اهلل المشعشع، منشورات مكتبة المعارف، بيروت 
 .192، ص2004

في باريس تعلق بروح المذهب  1694فولتر: وهو فيلسوف فرنسي عاش خالل عصر التنوير ولد سنة * 
عند )لوك( ومذهب التأليه الطبيعي ، وبالفيزياء عند ) نيوتن( كرس حياته لنشر ما تعلمه بين  يالتجريب

ية والتاريخية والدينية ، اذ يرى بالدراسات السياس اعتنىالمثقفين وفي فرنسا في بلدان اوربا االخرى ، 
ان هناك نظامًا كامنًا في الطبيعة يؤدي الى االيمان باهلل من مؤلفاته )الرسائل الفلسفية( و) قاموس 

وليم كلي رايت : تاريخ -(  1778فولتير الفلسفي( و ) كنديد( و غيرها . توفي في باريس عام )
 1لبنان ، ط-لتنوير للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتالفلسفة الحديثة ، ت: محمود سيد أحمد ، دار ا

 .2021، مؤسسة هنداوي ، 2010، 
، 1980، 1عبد المنعم الحنفي، الموسوعة الفلسفية ، دار زيدون ، بيروت ومكتبة مدبولي ، القاهرة، ط (1)

 .188ص
 .188المصدر نفسه ، ص (2)

كلمة مؤلفة في اللغة الالتينية من كلمتين: ) الدائرة لقد أخذت الموسوعة جزًء كبيرًا من حياته والموسوعة * 
والتعليم( وكلمة ) موسوعة( تعني مجموعة المعارف وانتشارها فقي الجماهير ، أن طرح المعرفة الواعية 
جماهيريًا هو بمثابة االضواء التي تدل على الحقيقة ،وتخطي العبودية  والخضوع للظلمة التي تحيط 

ي هذا المشروع )الموسوعي( عدد من المفكرين والفالسفة مع ) دريدو( منهم ) بالنشر . ولقد ساهم ف
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ويرفض جميع المذاهب الميتافيزيقية كان )ديدرو( يؤمن بـ الوثائق العلمية 
ويرفض الوحي المسيحي بصفة خاصة وما دعت إليه الكنيسة من أن لها سلطانًا على 

،وهو كان  *العقل ، لذا قد نجد جوانب الحادية متضمنة في كتابه ) خطاب عن العميان(
 . (2) ية(اإِلنسانخالقًا دنيوية تسمى بـ )دين يعتنق أَ 

فنحن البشر أصل  اإِلنسانة هي االساس والمرجع القيمي إلصالح ياإِلنسان ن  ِإذ إِ 
ية في التعامل انسانية أخالقية نابعة من قيمنا اإِلنسانالتعامل مع بعضنا البعض هو 
ية في أيامنا العصيبة هذه نظرًا لتبدل اإِلنسانهذه  ِإلىالعقائدية التي نحيا بها وقد نفتقر 

 ا عليها.وتحول القيم والمبادئ التي تربين
( في باريس تاركًا أرث متنوع من ثقافات وعلوم 1784توفي )ديدرو( في سنة )و 

 .(3)وآراء مختلفة 
 
 
 :فاتهمؤل

كتب )ديدرو( في العديد من الموضوعات التي كرس جهده الفلسفي والمعرفي 
 نحوها.

فعلى الرغم من وجود الفلسفة المثالية التي اخذت مكانتها ترتفع في الفيزياء 
 .(4)يكانيكا دون ان تفقد عزمها الم

                                                                                                                         

ألمبير(و )روسو( و ) مونتسكيو( و ) فولتير( وغيرهم كان عددهم ما يقارب مائة وخمسون مفكرًا في 
 .222عدد من المجاالت . روجيه بول دروا : فقه الفلسفة ، ص

(1)  Lenin : materialism and Empirieeritic the Russin Editien, was printed in 

Accordance with decision of the Ninth congress of the R.C.P (B) and the 

Second congress of Soviets of the U.S.S.R,2010,p.291. 
فقدان حاسة من الحواس هو فقدان لمصدر من  اثبت فيها أن أن دراسته عن العميان والصم والبكم * 

ر المعرفة واالعمى أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة ، وقدرة اهلل ،وبسبب هذه العبارة قبضت مصاد
 .188الشرطة عليه وأودع في السجن لبضع شهور ،عبد المنعم الحنفي ، الموسوعة الفلسفية ، ص

 .184فؤاد كامل وآخرون : الموسوعة الفلسفية المختصرة ، ص (2)
 .184عة الفلسفية المختصرة ، صفؤاد كامل وآخرون : الموسو  (3)
 .184المصدر نفسه، ص (4)
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الفلسفية التي تخوض في موضوعات االيمان والطبيعة  فكاربحث في الَ  هأ ن   أَ ال  إِ 
تكوين العالم نظرة مادية بحته وأعتمد مبدأ الشك كقاعدة أساسية في عمل  ِإلى،ونظر 

 الفيلسوف. 
تنوعة الفلسفية التي بحثها أصدقائه ذات موضوعات م َأعماللذلك كانت 

فطرحت مسائل مهمة من بينها كيف يجب أن يكون التعامل مع اآلخر فكانت محادثات 
 .(1)وحياته اإِلنسانتهم 

برز هو )الموسوعة( كما ذكرنا سابقًا ، فقد شغل جزءًا كبيرًا من وقد كان عمله الَ 
الدب حياته وأعتبرها قضية ووسيلة للتأثير في الحاضر والمستقبل ، فكتب في االخالق وا

 والفن والنقد الفني والفلسفة .
 فلسفية( و َأفكارا عن دراساته الفلسفية فقد أصدرها في كتب مستقله مثل ) أم  

ك جارواتي )الراهبة( و ) ِإلىأضافة مذكرات في موضوعات مختلفة في الرياضيات( )
ي( وايضًا وانها )االبن الطبيعالحلي الظاهرة( ومسرحية عنالمؤمن بالقدر( وقصة عنوانها )

بالمرأة ورفض مفهوم  اعتنىوقد صور في رواياته الحياة االجتماعية و  ،رب العائلة()
 .(2))المطلقة( على مستوى االخالق

( و)حول 1749ان( عام )( و )خطاب عن العمي1746فلسفية( ) َأفكارمؤلفه )
عام  ( و ) خطاب عن الصم والبكم(1754في تفسير الطبيعة( عام ) َأفكارالمتشكك( و)

 .(3) (1776( و )حديث فيلسوف مع السيدة دوق من( عام )1759)
ه التي جاءت َأفكار وبهذا انطلق )ديدرو( بخبرته العلمية المادية التجريبية لوضع 

 نتيجة التأثرات الفلسفية الواقعية التي شهدها عصره.
 
 

                                                 

(1)  Denis Diderot : Diderots early phitas works, translate ted and kited by 

Margaret Judaic Chicago and London the open court publishing company, 

1916,p.69 
 .221وجيه بول دروا : فقه الفلسفة ، صر  (2)
 .184د كامل وآخرون : الموسوعة الفلسفية المختصرة، صفؤا (3)
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 :ثانيًا: مساراته الفلسفية
تسم بالمرونة وكراهية ت فلسفته ت، فكانفكر )ديدرو( بنزعة مادية متطرفة تميز

عتقد أن الشك هو بداية الشك، فا ِإلىالعقلية المتفتحة ويميل ، وكان يناشد بالدوغمائية
 .(1)الحكمة وكثيرًا ما يكون هو الغاية التي تنتهي إليه هذه الحكمة

من هنا كان أنتشار المعرفة عنده . ال تتلخص في زيادة معارف أكبر عدد 
" تغير الطريقة العامة في التفكير ويكون  ِإلىهير فحسب ، بل أنها تطمع ن الجمامممكن 

يكون االنتشار الجماهيري  الحقائق ولذا ِإلىلذي سيوصلنا هذا التغير عن طريق الشك ا
للمعرفة هو وسيلة ناجمة لتحريرها وتحريرها يعني خالصها من السيطرة التي تفرضها 

لها الذاتي ، ومن ثم خروج الشعب من الظالم السلطات عليها لكي تحصل على استقال
 .(2) والجهل ، وهذا أكد عليه في مشروع )الموسوعة(

شترك عارف واوهذا كان توجهه الفكري ، فقد كرس حياته من أجل إعداد دائرة م
معه فالسفة ومفكري عصره ، وقد تأثر باالتجاه التجريبي في كسب المعارف والحقائق 

 في تفسير الطبيعة(. َأفكاره في كتابه الذي بعنوان ) العلمية . وهذا ما ذكر 
فهو يؤكد على انه الهدف الذي يريد الوصول اليه هو ان الدليل او البرهان الذي 

خاتمة بسيطة وهذه الخاتمة سوف تعوق عن طريق الدليل او البرهان،  ِإلىينجزه يصل 
البرهان االول. وبهذا ينبثق وهذا يشهد لصالح الرأي النقيض او المضاد للدليل االول او 

، جنب مع منطق العلوم الطبيعية ِإلىيسير جنبًا  ولذاالتناقض الذي يصعب التخلص منه 
 .(3)الفيلسوف ِإلىالمنطق الذي يعود 

                                                 

علي عبد المعطي محمود ونخبة من المؤلفين : تطور الفكر الغربي )رؤية نقدية( ن مكتبة العالج ،  (1)
 .302، ص1987الكويت ، 

 .223روجيه بول دروا: فقه الفلسفة ، ص (2)
، 2013د نبيل ، دار الفارابي، بيروت ، تمارا كولدج : افتتاحات فلسفة التنوير، ترجمة: عما (3)

 .134ص
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مبادئ علمية مهمة أصبحت فيها بعد من السمات المميزة  ِإلىوقد توصل 
 (1)( االنتخاب الطبيعي.2ول . )( التح1) :مبدأين هما  ِإلىتوصل  ِإذلفلسفته الناجحة 

يز تم ِإذفي الطبيعة يعكس واقعه الذي عايشه في تلك الفترة  عنايةال ت هذهوكان
، وكان يعتقد ان جميع الصعوبات في العالم الطبيعي بطابع رياضي عن فلسفة الطبيعة

صعوبات تشبه مطابقة لصعوبات الرياضيات ، ومن المهم أن نحصل  ِإلىينبغي أن ترد 
التي من خاللها نصل  سبابالَ  ِإلىنصل  ولذالى الطبيعة الذهنية التي تتسم بالجدية ، ع

 هي :  سبابالعلوم الجديدة، وهذه الَ  ِإلى
 الكيفية التي فهم علم الطبيعة الرياضي لدى )نيوتن(. .1
 تحول مثال الرياضين ونظريتهم في المعرفة الرياضية. .2
 .(2)التطور المستقبل لعلوم الحياة  .3
ذلك كان تطبيق واستخدام المنهج الجدلي بشكل اساسي لفحص لكل من ل

مفهوميين )المادة( و )الصورة( أتاح لديدرو فرصة رسم بشكل دقيق حدود ميكانيكية العلم 
الطبيعي في عصره. فكان هناك تساؤل حول التفاوت والتباين بين تأويل المادة كوحدة من 

اخرى، بعد ذلك قبول في العلم الطبيعي  المتناقضات من جهة مع التوضيح من جهة
 .(3)الوجود ِإلىاطروحته في كيفية انبثاق ومجيء الموضوع الجديد والظاهرة 

 ِإلىغير الحية ط بتحول المادة هكذا كانت مهمته منشغلة بالمشكالت التي ترتبو 
 (4) المادة المفكرة. ِإلىمادة حية او التحول من المادة الحساسة 

الظواهر الطبيعية نجد وجودها ال  ِإلىنا عندما ننظر درو( بأن  ولقد اعتقد )دي
حصر له واذا ما قارنا وجودها بحدودية ذكائنا وهشاشة اعضائنا كيف يمكن لنا ان 

                                                 

وعلي عبد المعطي وآخرون  235-234انظر كاًل من : وليم كلي رايت : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص (1)
 .303: تطور الفكر الغربي رؤية نقدية ، ص

لطباعة ، دار الطليعة ل5أميل برهية : تاريخ الفلسفة القرن الثامن عشر ، ت: جورج طرابشي ،ج (2)
 .151، ص1983لبنان ، –والنشر ، بيروت 

 .203-202تمار كولدج : افتتاحات فلسفة التنوير، ص (3)
 .204المصدر نفسه ، ص (4)
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الفلسفة التجريبية التي اتخذت من  ِإلىنحصي كل هذه الظواهر، أنها مهمة بالنسبة 
 . (1)تقصي الظواهر منهجًا علمياً 

رو( ينادي بالتقدم العلمي والتطور في ظل العلوم المتنوعة التي كان )ديد ًذاإِ 
 ابعضً ذلك بين تعاون العلوم مع بعضها ية وكاإِلنسانتحمل كل منها وظيفة معينة تخدم 

 من اجل قيام عقل انساني مصلح يقود الحياة التي تسمو وتزدهر به.
اهية الكذب( في )كر بث روح جديدة تتمثل  ِإلىأدت  َأفكارفما جاء به ومن 

 ِإلىالخارج  ِإلىوالبد من أن ينتشر التعاطف والتراحم مع كل إنساني  ،والظلم والبؤس
 .(2)أطراف العالم المتحضر 

الفرد من أجل المصلحة العامة لذا طالب بأن يكون  ِإلىمن هنا كانت توجهاته و 
ئية وطالب أيضًا منطق المصلحة العامة هو الذي يحكم القوانين المدنية والسماوية والقضا

بسلطة ملكية قوية ،وكان يتمنى أن يتحقق حلمه بوجود حاكم فيلسوف ، لكنه توصل بعد 
فكرة )المستبد  ِإلىعدم تحقيق ذلك معارض لالستبداد بوجه عام ، لكنه مال  ِإلىذلك 

 .(3)العادل( ، أي أن الحكم يمكن أن تكون له سلطة مطلقة إذا حكم بالمنطق والعدالة
اكثر االشكال قبواًل للدولة عنده ) النظام البرلماني الجمهوري( الذي  فقد وجد

يلعب فيه الملك ممثاًل لكل المصالح واالغراض دور الرئيس ، وهو يصنع مفاصل التحول 
 . (4)البرلمان الجمهوري ِإلىمن الملكية المتنورة 

ع البعض لذا كان الفرد هو اللبنة االساسية للمجتمع وان تجمع الناس بعضهم م
للصراع ضد  اإِلنساناالخر يأخذ مكانه في الواقع مدفوعًا بقوة عامل او حافز فحاجة 

الطبيعة ، فالطبيعة هي التي تصنع الرجل الطيب وتنشأ وتمأل قلبه بالفهم الواضح لماهية 

                                                 

(1) David Asams, Dakis Dijeraty though son the Interpretation of Nature and 

Philosophical wrks, Reader on French university of man cedar clansmen 

press,p.63-73. 
 .235وليم كلي رايت : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص (2)
 .221روجيه بول دروا : فقه الفلسفة ، ص (3)
 .233تمار كولدج : افتتاحات فلسفة التنوير، ص (4)
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عمل الخير بينما ينتج الشر من  ِإلىالخير والشر، فالناس يميلون بشكل طبيعي وفطري 
 .(1)رةجذور الحضا

ويربط )ديدرو( اليمان باهلل بالحكم الفردي ،ويؤكد على أن االيمان باهلل مرتبط 
بالتسليم بحكم الفرد أو الحكم المطلق ، كالهما ينهضان ويقفان معًا ، والرض تمحو 

( سالحًا سائرًا ضد Materialismعلى نفسها عند تدمير السماء ،وقد تكون )المادية 
ي العمل بموجبه لنجد شيئًا أفضل منها . على حد قول )ديدرو( ، الكنيسة ،ومن الضرور 

العمل على نشر المعرفة وتشجيع الصناعة ،  اإِلنسانوفي الوقت نفسه يجب على 
 .(2)فالصناعة ستحقق السالم والمعرفة ستطلق أخالقًا طبيعية جديدة

 ِإلىودة ، فالعالطبيعة ِإلىهذه النزعة الطبيعية عنده ترتبط بأخالق العودة و 
 .(3)الغريزة  ِإلىالطبيعة عند )ديدرو( تحديدًا هي عودة 

ه قد تناول مفهوم المادة وشرح كيف ان الحركة ن  القول : إِ  ِإلىوهذا يؤدي بنا 
االلهية للجزئيات المادية قد تولد المحتوى النوعي لإلحساسات وقد تطور هذه النظرة 

ائف النفسية فالناس والحيوانات في اعتقاده بوضع معالم واضحة لنظريته المادية عن الوظ
لفكرة المثالية عن وفي مجال المعرفة رفض ا ،مزودة بقدرة على الشعور والذاكرةاآلت 

، فاالستدالل جميعه مغروس في الطبيعة وما فعله هو تسهيل الظواهر تلقائية الفكر
 .(4)المعروفة لما من الخبرة 

وقت واحد وليس مجموعة ك شيئًا واحدًا فقط في يدر  اإِلنسان ن  لذا اعتقد ديدرو أَ 
، فالذاكرة هي السمات االساسية للعقل فالعقل يقوم بالتأثير في مشاعرنا من االشياء

، وان الفرضيات الفكرية ال تستمد او تنشأ بشكل ضبط تحركاتها واتجاهاتها وينظمهاوي

                                                 

 .241-235المصدر نفسه ، ص (1)
 .180ول ديورانت : قصة الفلسفة من أفالطون الى جون ديوي ، ص (2)
 .155عبد المعطي محمد ونخبة من المؤلفين : تطور الفكر الغربي )رؤية نقدية(، ص علي (3)
 .206، ص1974روزنتال ديوين : الموسوعة الفلسفية ، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ،  (4)

،  303أنظر : علي عبد المعطي محمد ونخبة من المؤلفين : تطور الفكر الغربي ) رؤية نقدية( ، ص
 يذكر تأثره بأفكار لوك في اتجاهه التجريبي وكذلك بآرائه في علم النفس.حيث 
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تظهر استقاللية  مباشر من االحساسات وهي مفصولة نتيجة لذلك عن االحساس، وهنا
 . (1)العقل

أن االحاسيس تحتل مكانًا اوليًا في سلم ترتيب عملية بناء المعرفة ، فيما يحتل 
العقل مكانًا ثانويًا ، لكن العقل في مسألة بناء المعرفة المتقدمة يأتي في المرتبة االولى، 

ديدرو في نظريته ثم تأتي االحاسيس في المرتبة الثانية. هذا النوع من التناقض استعمله 
 .(2)قام بإعادة تشكيل كتناقض يحاكي او يقلد الطبيعة ِإذالجمالية 

 العناية ِإلىتدعوا  ال تيلمادية( ا –)ديدرو( )التجريبية  َأفكاربهذا الشكل تبلورت 
وبإصالحه من أجل حمل لواء إنسانيته والنهوض من الجهل والخرافة التي  اإِلنسانأكثر ب

 منذ زمن. اإِلنسانعقل كانت مسيطرة على 
نما تتخطى كحدود الثقافة  فكارلكن هذه الَ  الفلسفية ال تكتفي على هذه السمات وا 

التمثيل  –الفنية الجمالية من خالل مختلف أنواع الفنون سواء كان في الرواية الشعر 
 والمسرح وهذا ما سأبحث به في المبحث الثاني أن شاء اهلل تعالى.

 
 احملور الثاني

 بعاده الفلسفيةمال عند ديدرو وأأ اجل
ديدرو بالبحث في فلسفة الجمال وأنواع الفنون المختلفة وحاول أن يكرس  اعتنى

في وصف إحساسه بالجمال من  اإِلنسانجهوده في بيان االمكانية والقدرة التي يمتلكها 
 حساس الجمالي.راكات الحسية ، فهو االساس في اإلِ خالل االد

 :جماليةه الَأفكار أواًل: 
)ديدرو( الجمالية صورة الصراع ومفهومه بين االتجاه الواقعي  َأفكارعكست 

( 1740المنبثق من الفن من جهة وبين المدرسة الفرنسية الكالسيكية التي تشكلت عام )

                                                 

 .2015-211تمارا كولدج : افتتاحيات فلسفة التنوير، ص (1)
 .215المصدر نفسه، ص (2)
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متد أثاره لمجمل أنواع الفنون المختلفة : كالمسرح ونظرية من جهة أخرى . هذا الصراع ا
 .(1)لرسم وغيرهاالدراسات الموسيقى وا

وهذه الصورة أثرت على نتاجات )ديدرو( الجمالية ، فهو يربط التحليل العلمي 
بالخيال الشعري، الذي يعتمد على المنهج العلمي، ويقوم منهجه في الرواية على مبدأ 

 ِإلىيسترسل في وصف االحداث ويربط بينها، ويستطرد الذكريات، وترد التغير  ِإذالترابط 
 زئيات.تفاعل الج

ها تتخمر أو تتفاعل بفعل ويصف المادة العضوية وغير العضوية بالحساسة وأن
البسيط مركبًا وتزداد تعقيدًا ويحدث التخصص والعقل عضو مادي من  يصيرو  ،الحرارة

. لذا نجده في كتابهأ (2)أعضاء الجسم شديد التعقيد والتخصص ويقوم الوعي على التذكر
ي يصاب بالعمى تكون لديه ذاكره سريعة لالصوات ويمكنه عن )العميان( يعتقد أن الذ

 .(3)تمييز العديد من االختالفات في االصوات كما يمكنه ان يالحظها 
الفنية . فما نشره  عمالنموذج المثالي عنده في أبطال الَ من هنا يتجسد الَ 

كتبها في  يال ت( في مقالته التي بعنوان ) في الجمال المطلق( 1751)ديدرو( في عام )
جنب مع التمييز بين الجانب الموضوعي  ِإلىاالنكسلوبيديا عرف الجمال بأنه يزودنا جنبًا 

يحتفظ بروح النزعة المادية فخارج عني بوجود ما  ال ذيوالجانب الذاتي في االحكام الفنية 
، وهو الذي يؤثر في نفسي ويوقظ فيها فكرة الجمال وعيًا بالجميل، ينبغي ان نصفه موض

يتضمن في داخله ويوقظ في الذهن فكرة  ال ذي ،جمال عنده هو الذي يوجد خارج عنافال
 .(4)االرتباط ويقوضها في نفسه

لذا يجب ان يكون الفنان حساسًا من اجل خلق الشخصية وان يحاكم باستمرار 
 العقل والمخيلة لنه يجسد على خشبة المسرح ِإلىمستوى ادائه ، فالممثل مثاًل يحتاج 

نموذجه االصلي المثالي ونتاج مخيلته االبداعية ، فالمخيلة هي التي تصنع شخصيته 
فتكون أكثر قوة وتعبيرًا وغنى من تلك الشخصية المبتدعة والمكتوبة . فالمخيلة هي االداة 

                                                 

 .285، ص 2013تمارا ولوكج : افتتاحات فلسفة التنوير ، ت: عماد نبيل ، دار الفارابي ، بيروت ،  (1)
 .188حنفي: الموسوعة الفلسفية ،صعبد المنعم ال (2)

(3)  Denis Diderot : Diderots early phitas works,p75. 
 .292تمارا ، ولوكج:  افتتاحات فلسفة التنوير ،ص (4)
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التي تفصل المهارة عن التقليد أو المحاكاة البسيطة للطبيعة ، وأن االختالف بين الطبيعة 
 .(1)في عمل ووظيفة المخيلة والفن يتجذر

في  -حسب رأيه-المراقب االبداعي( الذي يمارسها الممثل ) ِإلىوهذا يقودنا 
المسرح ،ويعني به ان بنافس الفنان ويحاكم أداءه ،وهنا تكمن فكرة المفارقة وصعوبة 

على يقضي  دذلك ق ن  الحقيقة حورًا مع ذاته لَ  ِإلىالفكرة في ان يفتح الممثل الذي يسعى 
 .(2)الحس الفني
 

 :ثانيًا:  مجالية الدب الروائي عند ) ديدرو( وأبعاده الفلسفية التحليلية
) ديدرو( الجمالية شكل الصراع ومفهومه بين االتجاه الواقعي  َأفكارعكست 

( من 1740المنبثق من الفن من جهة والمدرسة الفرنسية الكالسيكية التي تأسست عام )
 جهة أخرى .

اع تجسد في مختلف أنواع الفنون  كالمسرح والدراما والموسيقى والشعر هذا الصر 
 .(3)واالدب والرسم

لهذا كان الفن الذي ينسج الشخصية النوعية لإلنسان ويشكلها ويقدم إبداعات 
يأخذ شكله من خالل الصراع والتصادم مع  ال ذيالمثال الذي يالئم العصر المعطى 

 الماضي.
أنفسهم راجيًا عليهم وهذا ما أصبح  ونهرهم لما يعد  يخضع الناس مشاع ولذا

 .(4)الفنية عمالنموذجًا للمثال الذي يتجسد في أبطال الَ 
فيهما حياة  نحيوي( فهو يقول في ذلك : " أن االتصال جزئيي –فديدرو )مادي 

شيء يختلف كل االختالف عن تماس كتلتين مادتين ففي هذا االتصال تتم عملية تمثيل 
 .(5)نمو الجزئي الحي ، هذا االتصال يكون بين الكائن الحي والكوني ِإذ

                                                 

 .327-325المصدر نفسه ،ص (1)
 .221روجيه بول دروا : فقه الفلسفة ، ص (2)
 .275تمارا دولوج ، افتتاحات فلسفة التنوير ، ص (3)
 .287-286تمارا دولوج ، افتتاحات فلسفة التنوير ، ص (4)
 جان فال ، تاريخ الفلسفة الفرنسية ، ص . (5)
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تمتلك جسد  ال تيوالجمال عنده يكون من خالل وجود الموجودات التي تشبهنا 
وعقل ، فما موجود في الطبيعة هو الجمال بشكل موضوعي ، أساس الجمال في العالقة 

دراكات الحسية والعقل فاالشياء التي .من تفاعل اال(1)المتبادلة لربط بين أجزاء الموضوع 
 .(2)تصدم الحواس هي تلك التي تؤثر اوالً 

( أن ينسج شخوص ابطال رواياته وفق مؤثراته الفكرية وفق هكذا استطاع )ديدرو
االجتماعية والمادية واالخالقية والسياسية ًا في عصره في كل جوانب الحياة )ما كان سائد

( كل هذا التجانس نجده متجسد في أحداث للفردلفنية وحتى التركيب الشخصي وا
 وشخصيات ورواياته أذن لنلتمس أبرز ما جاء من أحداث في نموذجي عمله الروائي في

 الفلسفية المطروحة. فكارالراهبة( ولنتذوق أبعاد بعض الَ رواية )جاك المؤمن بالقدر( و )
 :(رواية )جاك المؤمن بالقدر-1

( تحدث عنها  1772سنوات في ألمانيا عام ) يظهرت هذه الرواية بعد ثمان
ا قائاًل: أنها حقًا عمل عظيم وقد وظفها كصحن طعام لذيذ مقدم بطريقة أنيقة وربم *غوته

، ويرى ان هذه الرواية تزودنا بالتحليل الفلسفي الدقيق المعبود المحبوب ِإلىكان معدًا 
واالول لكثير من  ةالرئيسلعناية اتمثل  ال تيوالعميق لصفة )التناقض( في عصر التنوير 

 .(3)الباحثين 
فلسفية في روايته هذه على الرغم من تنوع  َأفكارلقد طرح )ديدرو( عدة 

 موضوعاتها المطروحة.

                                                 

 .291تمار ادولوكج ، افتتاحات فلسفة التنوير، ص  (1)
(2)   Denis Diderot : Diderots early phitas works,p.160. 

 اعتنىالعديد من الناصب العالية و ( من أهم استقراء وأدباء االلمان ، تولى 1832-1749غوته ) * 
بالعلوم الطبيعية من مؤلفاته ) االم فريتر( ) مدائح روميه ( و ) فاست( و ) الشعر والحقيقة( وغيرها 

، 1999يوحان فولف فانغ فون : غوته ) مختارات شعرية( ت: أبو العيد دودو ، منشورات الجمل  -
 .6ص

 .171-170ر، صتمارا دولكج ، افتتاحات فلسفة التنوي (3)
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الذي يدور حول قدرنا المكتوب " أن كل ما يصيبنا من  وكان الموضوع الرئيس
 .(1)خير او شر هنا مكتوب فوق"

أكد مرارًا وتكرارًا  ِإذجاك( وبطل الرواية ومعلمه ، ولقد كان الحديث يدور بين ) 
في ) قدره ( ، وفي ذلك قال )جاك(  منمكتوبة  اإِلنسانعلى أن الحداث التي يمر بها 

صديقتي فليس ما وقع بفعل خطأ منك  للمرأة التي سقطت أو أنجدت " خففي عنك" يا
ن مكتوبًا فوق أن في هذا النهار والنت السيد الدكتور وال مني أنا وال من معلمي : لقد كا

وعلى هذه الدرب وفي هذه الساعة ، سيكون الدكتور مهذارًا بعض الشيء وأن نكون أنا 
، وهنا  (2)ومعلمي مشاكسين وأن تصابي أنت بكدمة في رأسك أن يشاهد الناس عجيزتك 

درة من هي مق اإِلنسانقد أكد بتعابير مجازية على أن كل تفاصيل الحياة التي يعيشها 
له  اإِلنسانذهننا هل  ِإلىالمكتوب. والسؤال الذي يتبادر  اإِلنسانفوق وهي تمثل قدر 

عدم وقوع الشر ، فهل دخل في تفسير قدره ؟ أي أذا ما كان قد أخذ الحيطة والحذر من 
 سيقع الخير؟
ما هو المقرر في  عندما يفكر في حدوث شيء اإِلنسانيعتقد )ديدرو( ان و 

، وهذا التفكير هو مختلف جدًا ، فمن الذي يقود القدر نحن أم القدر ه(السجالت )فوق
المقدر لنا؟ كم سن مشاريع توقعناها تفشل ونجحت ! وكم من مشاريع قد تم تدبيرها ووفر 

 .(3)لها كل عوامل النجاح وفشلت 
أذ من الممكن أن  اإِلنسانوهنا برأي قد يتداخل وجود ) فلسفة الحياة( الخاصة ب

قد  اإِلنسانالموضوع المطروق من جانب آخر من جانب االجتهاد فكلما سعى نأخذ 
يالقي ماسعى من أجله هي اذن من بناء حياة بأعمدة فلسفية عقلية منظمة ذات نسق 

قدرته على الفعل أذن العمل والجدية في ما  ِإلىمنطقي وهذا طبعًا مكمل لقدره أضافة 

                                                 

الالذقية ،  –دينس ، جاك المؤمن بالقدر ، ت: عبود كاسوحة ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، سوريا  (1)
 .10، ص 2000،  1ط

 .13المصدر نفسه ، ص (2)
 .20دينس ديدرو : جاك المؤمن من القدر ، ص (3)
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) ديدرو( واحد من أكثر الرموز النابضة  لهذا عد  حقيقه وما مكتوب لنا . يبتغي من أجل ت
 .(1)بالحياة والحيوية في عصر التنوير الفرنسي

مجبر على االحداث التي يعيشها ومنها ظهر  اإِلنسان ن  القول إِ  ِإلىوهذا يقودنا 
مصطلح )الجبرية( الذي تم استخدامه في ذلك الوقت من خالل العديد من الفالسفة وكان 

 .(2) للحوادث التي تقع في العالم كسلسلة ال متناهية من الروابط السببيةيمثل تأويالً 
، فيقول هناك أحداث تقع لنا وكأنها )ديدرو( يطرح تساءل على لسان جاكلكن 

ذاكراتنا إحساسًا قد خبرته : فمثاًل أن  ِإلىال تبدو بالداللة على تنوع اال ساعة تستدعي 
 .(3)ب جاك : كال كان قد خبر معلمه الواحدة ؟ فأجا

اذن هناك من االحداث ال يقدر المرء على تغيرها فهي مقدرة فوق مصحوبة 
 بإحساسنا وما نشعر به حيالها كالمثال الذي أورده لنا سابقًا أو غيره .

ه في هذه َأفكار )ديدرو( يعيش حالة من التناقض في طرح  ن  ويمكنا القول : إِ 
راحل حياته التي عاشتها ففي بداية حياته كان متولعًا الرواية لكن هذا التناقض نابع من م

بالكنيسة والدين وقد تأثر باليسوعيين وربما هذا ما جعله يقول كل حدث هو جاء من فوق 
عد الرحمة فبلكن في صفحات اخرى من الرواية ينتقد الرهبان فيقول: أن البرهان اليعرفون 

تي كانوا بحجاة اليها جعلوه حمال فحم على كافة االيضاحات ال *ان حصلوا من االخ جان
 .(4)يقطرون الكحول الكرملي ِإذفي المختبر 

يدور حديث بين  ِإذوفي موقع آخر يطرح )ديدرو( في روايته موضوع )العزلة( ، 
، وماذا فعلتم ف هي أحوالكمالمعلم وجاك والمضيفة التي معها في القصر يسأل جاك " كي

جابت المضيفة : أنت على علم بما حل بنا ن أَ  –ل بك االيام بعد ذلك الزمن الطوي

                                                 

 . 118تمارا دولكج ،افتتاحات فلسفة التنوير ، ص (1)
 . 172،افتتاحات فلسفة التنوير ، ص تمارا دولكج (2)
 .26المصدر نفسه ، ص (3)

جان : شخصية تتسم بالخالق النبيلة حيث يقدم على فعل الخير ومساعدة االخرين وكان يريد ان يكون * 
 .50دينس ديدرو ، جاك المؤن بالقدر ، ص –راهبًا 

 .51المصدر نفسه ، ص (4)
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مصائب فكان علينا أن نرضخ وأن نعيش في عزلة على قدر ما تسمح به ثروتنا الضئيلة 
 . (1)لم يعد في يدنا الظهور فيه على النحو الالئق" ِإذكان علينا أن نتخلى عن العالم ، 

العزلة في حالة أننا  لىإِ وهنا نجد )ديدرو( يحثنا في النص السابق على اللجوء 
خرين على نحو الئق جدير بإنسانية الظهور في العالم والتعايش مع اآلال نستطيع 

عليه أن يدرس  اإِلنساناذ هذا ما أكد عليه في فلسفته وهو يؤكد ايضًا على أن  اإِلنسان
 اإِلنسانهر سيظ ولذاعالمنا الحسي التجريبي في الطبيعة  ِإلىها ستترجم ن  ه جيدًا لَ َأفكار 

جعلك تفكر اًل " اكثر ما اصبوا اليه هو أن أَ بمظهر ما يفكر فيه وقد صرح بذلك قائ
و ترفضها شريطة أنها تستحوذ ي أَأفكار بطريقة عقالنية بأنه اليهم بالنسبة الي ان تتبنى 

لذي هو أكثر معرفة ذكاء مني يقينًا سوف يعلمك نتباهك وتفكر بها مليًا فالمرء اعلى ا
كيف يتسنى لك أن تفهم قوى الطبيعة لنه بالنسبة إلي يكفي أني جعلتك تجرب قدرتك 

 .(2)الفكرية ولول مره"
 اإِلنسانلقدره يجبر  اإِلنسانمكانية فعل وغياب معرفة وفي حقيقة االمر أن إِ 

ر به يوجد هناك قدرة بالمرة على التفكي أنه ال ويفرض عليه أن ينفذ قرارًا مستقاًل كما لو
، فالمسؤولية االخالقية تفترض الحرية كشيء يمتد خلف االطار لهذا االمر فنناديه بالحرية

 .(3)النظري للعبرية
 ِإلىويطرح ديدرو في الرواية مفهوم العدالة فيقول في ذلك جاك : عبثًا أعود 

لبشر فأنا لم أقتل ولم أسرق ه مع عدالة االماضي أعثر على شيء أدخل في جدال بشأن
سيدي فقد شنقوا أحيانًا أناسا من خيرة اليوم  غتصب ويقول ايضًا : التكن ساخطًا ياولم ا

يومنا هذا كم من أناس حكم عليهم بالظلم  ِإلىيحدث  وهذا ما. (4): إنه سوء تفاهم العدالة
 وهم بريئون.

يهاجم السلطة االستبدادية والجهل . واخر أيام حياته وقد كان )ديدرو( حتى أَ 
قامة المجتمع   ذا السبب ومن بين عدة ي المدني البشرية لهاإِلنسانوكان ينادي بتنوير وا 
                                                 

 .143صدينس ديدرو ، جاك المؤمن بالقدر ،  (1)
 .9تمارا دولكج ، افتتاحات فلسفة التنوير، ص (2)
 .180المصدر نفسه، ص (3)
 .68-67وينس ديدرو، جاك المؤمن بالقدر ، ص (4)
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، فقد كانت مؤلفاته مكرسة لدراسة وبحث االحوال عأد  من أشهر ممثلي التنوير َأسباب
هدفها التطبيق العملي  روسيا ِإلىتتصل بزمانه ، وكان بسفره  ال تيالمعقدة والمتناقضة 

 .(1)التنوير فكارلَ 
يقول :  ِإذونجده يؤكد على ذلك في هذه الرواية من خالل حديث جاك مع معلهأ 

" يامعلمي العزيز ، تمضي الحياة في حالة سوء التفاهم ، فحناك حاالت سوء  –جاك 
وحاالت سوء التفاهم المتعلقة بالحب ، وسوء التفاهم بالصداقة وسوء التفاهم للسياسة 

 –التفاهم المتعلقة بالمالية والكنيسة والقضاء والتجارة والزوجات واالزواج ... أجاب المعلم 
دعك من حاالت سوء التفاهم وأحرص على المالحظة بأنك ستغدو سمعًا إذا ما أبحرت 

 .(2)في لجة فصل عن االخالق إذا كان االمر يتعلق بواقعه تاريخية"
الجديدة فصفة )الشمولية(  فكارفي طريقة توليد الَ  *راطمن هنا كان ديدرو وسقو 

 .(3)و )المذهبة السقراطية( تمثالن المالمح االساسية لعقله
وبهذا كانت الرابطة العضوية بين التفكير الفلسفي لديدرو وتفكيره الفني نتجت 
عنه شخصية )البطل( الذي يمكن أن يوصف على أنه يمثل الطريقة الخاص لتفكير 

 .(4)عصره
استطاع أن يقدم حبكة رمزية تعبر عن مايشعر ان المرء ما يحاول تفسيره من و 

ان تتعايش دوافعه النفسية الداخلية التي تحاول  ِإلىأحداث مر بها في حياته بحيث وصل 
وهذه الصورة التي نسجها فقد لمست من لمساته الجمالية في  جات الروحفي ظل كل خل

 الدب .

                                                 

 .101تمارا دولكج، افتتاحات فلسفة التنوير، ص (1)
 .66دينس ديدروا: جاك المؤمن القدري ، ص (2)

تعدد االمثلة الى وجدانية الفكر ، ومن تعدد أن البحث الفلسفي عند سقراط يجهد في أن يصعد من * 
أنظر : فريدريك لوييز :  الوقائع الى وحدة السبب وتعبير آخر من الرأي المسبق الى العلم الحق.

الدروس االولى في الفلسفة ، ت: علي وملحم ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 
 9، ص200، 

 .121-120حات فلسفة التنوير، صتمارا دولكج : افتتا (3)
 .288المصدر نفسه ، ص (4)
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من  همبعضالذي طرحه )ديدرو( في هذا الشكل انتقده خصب لكن هذا الخيال ال
وها شخصية )جاك( وعد   من َأفكارقرئوا هذه الرواية والبعض االخر أعجبوا بما طرحه من 

سم لرواية هو منهج مادي ، فالقدرية ا)ديدرو( في ا ، فالمنهج المتبع منا حماسيةَأفكارً 
 .(1)آخر للمادة

وغير منسق وأن الكاتب عرض لنا حكايات هنا  امفككً  ه عماًل وهناك من عد  
 .(2)وهناك دون رابط بينهما ورغب من خالل ذلك الشكل المفكك ان يستهزئ بالقدرية

ئي اال أننا نقول لقد الرغم من هذه االنتقادات التي وجهة له في عمله الرواوعلى 
عجز عقلنا أحيانًا ي ال تي اإِلنسانمن ذلك ربط أحداث الحياة التي يمر بها قصد ديدرو 
الضرورة الباطنية التي  منالمقدر له  *القدر ِإلىفوق على حد تعبيره   ِإلىعلى تفسيرها 
 تحكم الكون.

 :رواية الراهبة-2
امًا تعيش مع تدور أحداث هذه الرواية حول فتاة تبلغ من العمر ستة عشر ع

وبعد كل هذه الحياة  ،هاأبوي من، تلقت أشد أنواع القسوة والتعذيب أمها وأبيها وأختها
القاسية أدخلوها في دير للكنيسة لتكون راهبة وهنا تبدأ رحلة العذاب الحقيقية والصراع 

، هذه الرواية هي  **جبارها على أن تكون راهبةها وبين إِ منين الرفض الداخلي النفسي ب
زان في الحقيقة قصة واقعية لراهبة شقية كانت ما عانت من اضطهاد وظلم وهي ) سو 

 .(3) ) سيمونان(ـسوليه( الملقبة ب
 وتتكون هذه الرواية من ثالث فصول : 

تم وضعها في  ِإذسوزان( بطلة الرواية يطرح فيه القاضي بنده عن حياة ) االول :
أبويها الذي تلقت منهما أقسى  من، وهي التزال صغيرة في السن الدير لتكون راهبة

                                                 

 .315-314أنظر : دينس ديدرو : جاك المؤمن بالقدر ، ص (1)
 .316-315أنظر : المصدر نفسه، ص (2)

 .31راجع دنيس ديدرو : جاك المؤمن بالقدر ، ص* 
-9، ص 2009لتراث ، أنظر: دينس ديدرو : الراهبة ، ت: روز مخلوف ، هيئة أبو ظبي للثقافة وا **

10. 
 .170المصدر نفسه ، ص (3)
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القلوب البشرية يء فهي تدل على قسوة بعض ت على شوهذه الحادثة أن دل ،المعاملة
 ية ال دخل فيها بالدين.اإِلنسانتجاه 

الدير الثاني ) دير  ِإلىتمضي مدة قصيرة وتنتقل  ِإذالثاني : الدير االول 
 لونشان( أنه معسكر اعتقال ديني .

النعيم ،وهنا  ِإلىالثالث : تدخل )سوزان( الدير الثالث ،وهنا تنتقل من الجحيم 
سد )مباهج الجزيرة المشهورة( الورع الذي يخفس الفظاعة في دير لونشان خفي هنا تتج

. وهذه تمثل مراحل حياة الراهبة لنتمعن سوية ببعض احداث هذه الرواية (1)صالة الحياة
 ولنحلل ما جاء فيها من احداث.

وبعدما واجهة الراهبة من خيبة أمل تجدد المل مرة أخرى فشعرت بأنها ستخرج 
الدير الراهبة )سوزان( بعد رفضها القاطع لوجودها في وبأنها ستكون راهبة وظنت أنها  من

والديها بعد ان تزوجت اختها، لكن لم يجد هذا االمل صدى ،  منسيتم التفكير فيها 
فسرعان ما اصيبت بالخيبة بعد ان اخبرها االب ) سيرفان( وهو مرشدها بأنها ستكرس 

 نفسها للرهبنة. 
على هذا العرض وأعلنت عن ما يدور في خلوها  وصرخت محتجةفاعترضت 

بأنه يوجد رفض قاطع نابع من داخلها وأن ليس لديها أي ميل للرهبنة ، لكن رغم هذا 
 .(2)االحتجاج ورغم لدموع والشكوى ال فائدة من ذلك 

من حقه أن يختاره طريقة  اإِلنسانقصد )ديدرو( هنا قمع الحرية التي يواجهها 
يش في هذه الحياة اذ ان حياة الفرد هي حياته الشخصية الخاصة به فمن حقه ان المعا

 يقرر كيف يمكن ان يكون.
الحداثة كانت لها االثر الكبير على تفكيره نظرًا لما مر به في  هويبدو أن هذ

حياته عندما حبسه والده في الدير لنه تزوج من فتاة في السر لكن والده رفض هذا 

                                                 

 .5دنيس ديدرو : الراهبة المقدمة ، ص (1)
 .11المصدر نفسه ، ص (2)
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متمسك بالتقاليد فحبسه في دير في مسقط رأسه وتمكن من الهرب بعد ذلك الزواج لنه 
(1). 

وهنا تبدأ رحلة المعاناة عندها واآلن وبعد معارضتها الشديدة وجدت نفسها وهي 
 .(2)البسه رباط الرأس تشعر بالحزن واالسف 

بًا وقد رأت سوزان )الراهبة( في الدير أشد انواع االضطهاد والجبر ولم تلقي ترحي
هو سيد  اإِلنسانفي الدير وأخذت تفكر مع نفسها وتحلل ما حصل لها ، فوجدت أن 

مصيره ،وان بإمكانه التصرف بحياته كما يريد . هكذا رضخت ) سوزان( لألمر الواقع 
 .(3)ووافقت موافقة جبرية على أن تكون راهبة

كنت أترنح كانت تنتابها مشاعر اليأس والتسليم وفي ذلك تصف حالتها قائلة : 
بدين التسليم واليأس أشفق تارة لمصيري القاسي وتارة أفكر بالتخلص منه ، وبسائل عنيفة 

اضطراب ،وقد كان يوجد في آخر الحديقة بئر عميقة كم من المرات نهضت فجأة في 
المي ما الذي اسكني كنت أبكي وأصرح بأعلى صوتي وادوس ي عازمة على أنها آَأفكار 

 .(4)لكن اهلل هو الذي يمنعني من تدمير نفسي وشاحي وأنتف شعري،
ة في هذا اإِلنسانوهنا يمنعها الرادع اتجاه ذاتها تجاه إنسانيتها ليحمي وجود هذه 

أكد على بث روح جديدة تتمثل في ) كراهية  ِإذالعالم . وهذا ما وجدناه في فلسفة )ديدرو( 
لب على الجهل ان بقدرة التعليم والتغيمواإلِ  ،لم، والثقة في تقدم العقل والعلمالكذب( والظ

 .(5)خيرًا على وجود التعاطف مع كل انسانيوالخطأ والبؤس وحث َأ

                                                 

حسونه المصباحي ، مقال بعنوان ) ديدرو فيلسوف الحرية( ثالثة قرون على ميالده ، العرب ، االحد  (1)
 https://alarab.com.hk   .1/ ص2013اكتوبر  27

 .13-11انظر : دنيس ديدرو ، الراهبة ، ص (2)
 .17دنيس ديدرو ، الراهبة ، ص (3)
 .43-42دنيس ديدرو ، الراهبة ، ص(4)
 .235وليم رايت : تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص (5)
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ها وجدت أن النسوة في الدير يحوّرن ن  لم تشعر )سوزان( بالراحة في هذا الدير لَ و 
القصص الحقيقة لتصبح مشينة فذهبت وأخبرت رئيسة الدير بذلك فهن يلعبن الدور 

 .(1)حد قولها المنافق على
فيما بعد على نسج خيال  ويبدو أن الحداث التي مرت في حياة )ديدرو( أثرت

طبقة رجال ًا فال الملك وال طبقة النبالء و ، فقد كان البالط فاسدًا في زمنه ومرتشاإلبداعي
 .(2)الدين كانوا يقومون بوظيفة نافعة من الوظائف

 ِإلىلم الساسة ورجال الدين أدى بهم كما أن الجو العام للفلسفة الذي ساد بعد ظ
اعتقاد العقل له أهمية كبيرة أذ لعب دورًا مهمًا في نقد مراسيم الديانات المطلقة 

 .(3)وطقوسها
وبتأكيد )ديدرو( على أن العقل هو الحاكم الوحيد في تبرير أحقية أي شرع في 

متعصب العقل عنده الوجود فالنقاش بين الحكماء وبين المتعصبين يؤكد أن المتطرف ال
وهو قادر على أثارة  هو سالح ضعيف وراهن وتحت تأثير ووصاية نفوذ قادة مختلفين

يدعو امتالك المعرفة وهم بالحقيقة ليس لديهم  اعميانً  ام )ديدرو( أشخاصً يعّدهو اليأس فيه 
أي معرفة )وهم المنافقون( الذين يحوردن القصص الحقيقية كما في رواية الراهبة ، أما 

الحكماء فهم معنون أن العقل هو عطية اهلل وهو كاف لقيادة المرء على طول  –الفالسفة 
هي فقط التي ينبغي االخذ بها وهنا  *الطريق في حل االمور الشائكة وأن القوانين العقلية

 .(4)العالم المادي فهو يؤيد مفهوم الوجود االبدي للمادة والحركة  ِإلىينتقل ديدرو 
 ى تأثره بالفالسفة اليونانيين وتحديدًا ) فالسفة المادة( فقد تأثروهذا مايدل عل

 ِإلىنظروا قوله : أتركوا ما هيأتكم هناك وا بـ) هيرقليطس( و ) أنكساجوراس( من خالل

                                                 

 .14أنظر: دينس ديدرو ، الراهبة ، ص (1)
 .26تنوير، دنيس ديدرو ، صتمارا دولوكج : افتتاحات فلسفة ال (2)
 .52-51تمارا دولوكج : افتتاحات فلسفة التنوير ، ص (3)

نظرًا للنقد الذي قدمه )ديدرو( تجاه المسيحية ودفاعه عن حقوق العقل سجن بعد هو أن أكد هذه االفكار * 
احات فلسفة في كتابه ) رسالة الى العميان الستخدام هؤالء الذي يبصرون ( أنظر تمارا دولوكج : افتت

 .87اكتوبر، ص
 .87-86المصدر نفسه ، ص (4)



 
 هـ1443م( /14/10/2021) تشرين اأَلوَّل    (                 86)العدد ملحق   –                          

 

 
547 

الكتلة العامة ، ذو الحركة والحرارة ، تبدو هذه الحياة الكلية وكأنها تتركز في حيوات 
تنفصل عن الحياة الكلية ، فالكائن الحي متحد دائمًا مع  جزئية . هذه الحيوات الجزئية ال

شيء داخلي ، فلما انبثقا من  ِإلىالعالم الخارجي ، أو هو جزء من العالم الخارجي تحول 
 .(1)العالم الخارجي ونفذا منه فأنه متصل به ،وما السمع والشم سوى نوعين من الحس

ل : " وأقبل حشد كبير لحضور تقو  ِإذونجد هذا ماطرحه في روايته )الراهبة( 
درجة اثارة ذلك التصفيق المعيب الذي  ِإلىتسابيح السحر في ديرنا . كان أنشادي جديدًا 

، بدًا في هياكل الربيجب عدم سماعه أ ال ذي ،ابل بما الممثلون في صالت المسرحيق
ليب كفارة لصيام المجيدة المفجعة التي يحتفل فيها بذكرى تعليق أبنه فوق اخاصة في الَ 

، كنت قد أعددت تلميذًا اتى الشابات أعدادًا جيدًا أمتلك بعضهن عن جرائم الجنس البشري
وبدا لي أن الجمهور ًا حالوة التعبير والتذوق الجيد أحداثًا جميلة وأمتلكن جميعًا تقريب

 .(2)استمع إليهن بمتعة وأن رضا عن النجاح الذي تحقق بعنايتي ساد بين راهبات الدير 
لي أي أن عالم الحس هو يمثل وسيلة أتصال بين العالم الخارجي والعالم الداخ

 ننبثق منه. ال ذيمن عالمنا الذي نحيا فيه  فالعالم المادي هو جزء ال يتجزأ
دير آخر يبدو كان مريحًا بعض الشيء بالنسبة لها من باقي  ِإلىوتنتقل الراهبة 

ر الوقت بالحال اليدوم فسرعان ماتتغير أحداث االديرة لذلك رأت أن الزمن يتغير بمرو 
الحياة التي نمر بها وهي في ذلك تقول : " لم تعرف الراهبات سعادة أكبر من تلك التي 

الدير . بدت الرئيسة كأنها تخلص من تقلب طبعها . قيل بأنني  ِإلىعرفنها منذ دخولي 
في  لراحة ولما يسمى بالحفالتأيام لثبتهأ لها حتى إنها إكرامًا لي منحت الراهبات عدة 

تلك االيام يقدم لنا طعام أفضل قلياًل من المعتاد ،وتكون الصلوات أقصر والوقات 
االخريات وبالنسبة  ِإلىالفاصلة بينها حرق ، لكن ذلك الزمن السعيد سوف يولي بالنسبة 

 .(3)إلي

                                                 

 .55جان فال ، تالريخ الفلسفة الفرنسية ، ص (1)
 .52ويسن ديدرو ، الراهبة ، ص (2)
 .128دينس ديدرو : الراهبة ، ص (3)
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( الذي كان ) المركيز دي كرواسمار ِإلىأرسلت الراهبة في النهاية عدة رسائل و 
 .(1)مديرًا للمدرسة العسكرية وقد تعاطف معها كثيراً 

سوزان( الراهبة كتبتها وهي تخاطب لمراسالت هي في الحقيقة مذكرات )وهذه ا
 ِإلى)المركيز( قبل وفاتها لتشرح له ما عانته وما قاسته في حياتها وهي تتنقل من دير 

نتهي الرواية بهذه المراسالت بين بعدها يوأَ  (2)آخر، وقد تحدث السيدة )مادان( بأرسالها 
 الراهب والمركيز ومن ثم بعد دقاتها بين مادونوهي أنها في الهيئة وبدون المركيز.
كون  ِإلىوقد يكون هناك بعض التناقضات القليلة بين الرواية والمذكرات ، ترجع 

 .(3)معظم الرسائل ال حقه للرواية
 
 :اخلامتة

 ية:النتائج اآلت ِإلىذا خالل بحثي ه لقد توصلت من
أن أساس الجمال عند ديدرو يكمن في التناسق والتنظيم والترابط بين اجزاء الموضوع  .1

التجربة( واالدراك يدرو من خالل االدراكات الحسية )الجمالي. ونحن ندرك الجمال عند د
ن طريق الذاتي مقابل االدراك الموضوعي )الموجودات( فإدراكاتنا الحسية التي نستقبلها ع

العالم الخارجي تكون صور في الخيال عن طريق ملكة العقل وهذا ما قام به من خالل 
 عمله الروائي.

ه َأعمالجسد )ديدرو( الحداث التي مر بها على شكل موضوعات فنية سواء في  .2
 الروائية أو في فن التمثيل أو في غيرها. وقام بنسج احداثها في صور لها ابعاد فلسفية.

في الحياة لكي يعيش حياة هانئة  اإِلنساندرو( العالء من شأن إنسانية حاول )دي .3
تتسم بالراحة والسعادة والهدوء والتطور واالرتقاء في كل مجاالت الحياة. فهو يدعوا 

                                                 

 .198-175المصدر نفسه ، ص (1)
 .196أنظر : المصدر نفسه ، ص (2)
 .199المصدر نفسه ، ص (3)
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لكي يحفز وهو يواجه الصعوبات التي يواجهها في حياته بالتحدي واالصرار  اإِلنسان
 على تحقيق طموحه.

في ظل  اإِلنسانه الروائية تعبر عن ما يعانيه َأعمالطرحها في التي  فكاران الَ  .4
، وهذا دينية وسياسية وعرقية واجتماعية ، اذ عاش ديدرو في ظل صراعاتالواقع المعاش

 ه.َأفكار ما انعكس على 
الذي يعيش معاناة  اإِلنسانتمثل النماذج الروائية المذكورة )سابقًا( تجسدًا لشخص  .5

ظلم وغيرها خاصة في رواية )الراهبة(.وقد كانت له رؤية فلسفية الجبرية والقسوة وال
 جمالية في هذه الرواية .

والقيام بإيجاد الحلول لهذه المعاناة من وجهة  اإِلنسانيحاول )ديدرو( طرح ما يعانيه  .6
 نظر فلسفية.

تطبيق  ِإلىه سعى ن  لَ  ؛التي طرحت في الروايات تقوم شخصيته فكاركانت بعض الَ  .7
خالق التطبيقية( كما في طرحه لمفهوم ة النظرية في الحياة العملية )الَ الفلسفي فكارالَ 

 ه الروائية.َأعمالالحرية والجبرية وغيرها وهنا يكمن جمالية 
 

The aesthetic values of the fiction literature of Denis Diderot 

and its philosophical dimensions 

Sally Muhsen Latif  

Abstract: 

         Diderot who is one of the most Prominent philosophers 

of the Enlightenment, among a number of philosophy of this era, 

was interested in several topics, namely, in philosophy, religion , 

politics, beauty, law , nature and freedom , and he varied in 

presenting his ideas, especially in issues of human interest. This is 

what prompted me to choose this character that calls for 
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development and vitality and calls for building astound mint that 

seeks to meet and development. 

Diderot’s aesthetic philosophy came from the realist trend 

and there was a conflict between the realist trend the regions of art, 

and the classical French school and this struggle extended to differ 

on types of arts (Theater , drama , music , Poetry , and Painting.) 

Diderot emphasized that there is soft agreement between 

artistic and philosophical thinking and he tried to search for 

contradictions in the topics he presented, and this is part of his 

philosophical approach- ingest novels such as (Freedom- Algebra) 

(Destiny- choice) and others. This novel is tic weaving emerged 

from imagination which he considered an important characteristic of 

every human mind. 

Imagination generates creativity , creating the ideal image in 

the mind of the writer and artist. 

Here lies Diderot in his novelistic works So I Chose two 

models from his works the novel of your believe in destiny and the 

care of the nun in which he embodied characters that raise 

philosophical topics of interest to man Such as redo religion, 

Politics beauty, fatalism and others . 

Through my research , I conclude that Diderot paid great 

attention to the humanity of man and tried to raise his Status , in 

which nations develop and rise and rise. 

As he tried to dive into reality that prevailed his time where 

the religious, Political , Social and other conflicts that Marginalized 

the role of man, So he minted to advance him and his unlimited 

capabilities. 

        Keys words; aesthetic-mind- imagination-freedom. 
 


