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س ميشاٌ فىهى للمؤظعت وبذايت حشظي الُعلؽ . جصىُّ

 *سااغ صواوو . د

. ملذمت

ًان مً اللحظت التي وعى قيها ؤلاوعان  بذاًت بدساى قػل الخكلعل 

ده غلى اإلااظعت  له مً الكشد بلى ؤلاوعان الٍاثً مً خالُ جمشُّ الؿشبي جدىُّ

ًان  الاحخماغُت التي اختزلخه خالُ نشهحن مً الضمً، خُث جكٌحر اللحظت 

 مً ؤخذار ماي 
ً
 التي خلهذ 1968امخذادا لكهم اإلاٍان اإلاكخىح بذءا

الاحخماغُت منها الجامػت والىعي اإلاىكخدت - اسججاحا في البيُت اإلااظعاجُت

 .غلى آلاخش

غً اإلابادت الكلعكُت التي هالل - ؤلاوعاهُت الجذًذة- لهذ داقػذ الجزغت 

مً ؤحلها اإلاثهل الؿشبي وباألخق الكشوس ي الهتزاع الحو في الخؿُحر وجٌَشغ 

 مً 
ً
 1968اإلابادت الكلعكُت الٌبري بذءا

. اإلاؤظعت وفً الخصحيح

،  ظهش 1847بػذ اإلاىخفل ألاُو مً الهشن الخاظؼ غؽش وبالمبي 

مٌعب في قماء ؤلاوعاهُاث هى الخخكُل مً خّذة بلحام اإلاىث ولى 

ىي إللحام اإلاىث 
ُ
مانخا، لًٌ لهزا التراحؼ ؤهذاف هي حؿُحر آلالُاث والخ

باآلخش، باإلوعان الؽار يما جىظش بلُه الػذالت بىشم ؤخشي، ال هشاها 

ماسظه ًل مً له الحو في العلىت  ًُ  آخش 
ً
كجن في بخذار غىكا

ُ
مؿاًشة، وبّهما ج

ن اإلاػشفي ًجػل مً قػل  ٍّىِ
ُ
غلى الكاغل، لًٌ مثل هزا العلىى اإلاىخج واإلا

م   (L’orthopédie)الػهاب قً الخصحُذ والخهٍى
ً
بخا

َ
ولًٌ باإلاثل ًخلو ي

 .بوعاوي

لم جخىان العلىت ؤن ججػل مً ؤلاوعان الؽار مجشد حعذ قاسؽ 

لهى هكغ ما ًلهاه الحُىان مً جشّوٍن واخخهاس ألّهه :" الؽػىس والكٌش، ٍو
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 حتى 
ً
 ظبب اهخلام اإلالً وان دوما

ّ
باليعبت للشػب اإلاىحىد هىا الحظ أن

 في جدلُل .1"في أكصاه ألاخز بالىاس
ً
وباإلاهابل الصاُ مىث ؤلاوعان واسدا

ت البدث غً الحهُهت مً خالُ اإلاػالجت اإلاٌثكت  ُّ الخىاب جدذ مى

للمٍشن بهذف الٌؽكػً الىانؼ الػالجي لحهُهت اإلاٍشن وللمشك الزي 

ػاهُه الكشد حّشاء جهىُاث اإلاىث جدذ ؾىاء بدماحه احخماغُا، والخٌكل به  ٌُ

غىذما هؤخز الػالج في صحروسجه هيله هشي :"بمىحب الىب الػهلي،لهىله

 لىسو 
ّ
مىز البذايت حاٌو اللظاء غلى لزة اإلاشض وهزا مً  (Leuret)أن

محاولت بيؼ مشيظه فمىز البذايت، هزلً اظخخذم هزا اللميص، ومىؼ 

ألّن ، 2"الؼػام وول هزه اإلاىاوؼ لخػليل زىائيت غالكت الجعم والفػل

ًان لها حاهبحن هما  :جدفُل الحهُهت الزاجُت مً اإلاٍشن 

  الخػعل يىخاج غً الحشمان(Privation)  مً بغىاء الىحباث

. للىػام

  اء بلباط الخمُحز هاالء الؽىار غً ؾحرهم مً ألاظٍى

(. Camisole)نفحر

، اإلاىادًت بدهىم ؤلاوعان، وجبني خىاب 1968        برا غذها بلى مظاهشاث 

 مػادي للعلىت ولِغ للىظام، هى يزلَ ضحُت الٌالم، يُل؟

ى:/  هشاه في نشاءاجىا لـ1968الكٌش الثىسي لـ   بإّهه وْلٌؼ إلوعاهُت / قًى

ًاهذ (Néo-humanisme)حذًذة  ت التي  بهلب ًل الخىاباث الِعاٍس

ذ بكٌشها العلىىي بلى بغادة الخكٌحر في قٌش 
ّ
بًجابُت مً حهت ؤّنها خث

 ؼاسى قُه هخبت مً الكالظكت والىلبت، هي 68العخِىُاث ليؽىء قٌش 

قلعكت حذًذة لشقن قٌشة الحذازت، ولشقن الجزغت ؤلاوعاهُت 

. ؤلاًذًىلىحُا)

ًاهذ اإلااسيعُت التي ولؼ بها حُل الخمعُيُاث والعخِىُاث نذ  لهذ 

 مؼ ؤخذار 
ً
ًان 68مثلذ هكعها ظلىت، باث ظهىوها خخمُا ، وهكعه الزي 
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نذ خشّس حُله مً ظلىت اإلااسيعُت، نذ هىي بالخكٌحر في ظلىت ؾحر 

ؽٍّل الالمكٌش ًلما انتربىا مً جكٌحرها
ُ
. مػشوقت ح

الػفش  - لذ ؤلاوعاهُت-  الزي جإظغ مً خالُ قٌشة 68 بّن قٌش 

 1938-1936آهزاى خلهذ قماءا قلعكُا ًدخاج بلى الخكٌحر خىله، قخالُ 

لخدىُم  (La grande purge)غً الخىهحر الٌبحر(Staline)ظخالحنؤغلً

ت في ؤإلااهُا  ؤلاوعاهُت بتزاًذ اإلاّذ البرحىاصي اإلاخفاغذ مً خالُ الحشيت الىاٍص

ًاظخىسٍادٌغ   هى بذايت حذيذة 68ماو :" ؤّن  (Castoriadis)بدُث ًزيش 

خ  لحهىم ؤلاوعان نذ بذؤث مً 3" لفترة الخاسيخ الىىوي ، خُث بذاًت الخاٍس

خ ججذًذي ُماظٌغ غلى الىعي وغلى نشاءة الالمكٌش،قهي بمثابت  هزه، جاٍس

ت وهذم لكٌشة  ت الِعاٍس زىسة الزاث غلى الهىاغذ، بؼاسة بلى خٌم البرحىاٍص

 ،  خُث اظترداد 4(lipovetesky)لُبىقدعٍي : الزاث الٌالظٌُُت في نشاءة لـ

ذ الزاث بهذوم الكشداهُت ولِغ الخؿني بكٌشة الحىحن  ًان ألحل حؽٍش للترار 

  (la Nostalgie)بلى الهذًم
ً
 . بوالنا

ت، 68لهذ يؽكذ ؤخذار   غً جمُُؼ ألاها وبقشاؾه مً ًل مشيٍض

 ال يهم آلان أن هخحذر بئظم : "آلاخشهى " je "ألاهاقإلحى ؤّن 
ّ
" بحيث أن

ىا لم وػذ هما هىا" Je" " ألاها
ّ
،  لهزا هشي بإّن ؤغالم ماي 5"أو بئوػذاميت أله

خ آخش، لٍُىن يخاب68 هى - l’Anti- Oedipe:-  نذ خلهىا مً حذًذ  جاٍس

ج مً الكشوٍذًت واإلااسيعُت ت، لزا (freudo-marxisme)مٍض وؤخحرا الىُدؽٍى

 ".داء الػفش"هى بمثابت مػاهاة مً  (Schizophrénie)الُكفام 

 ٌ ل جلىيت الػض
ُّ
. حشي

شحؼ ى/ًُ البذاًاث ألاولى لإلنفاء بتزامً جهىُت الػُض مؼ ظىت / قًى

1656 
َ

، جضامً هزا بجػل اإلاجىىن ًخخكي مً الكماء الاحخماعي خذر

قٍاهذ . للزاث والىظش بليها يكٌش (Descartes)هزاهدُجت تهمِؾ دًٍاسث

( Expulsion) هي خلخلت إلًذًىلىحُا العلىت حشاء الىشد68ؤخذار ماي 
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الزي ماسظخه اإلااظعت احخماغُا، بإّهه ال ٌؽؿل ظىي ظالم الضهضاهت، 

ت مً خالُ   نذوم ظُاس ي للبرحىاٍص
ْ

قالهشن الخاظؼ غؽش هى خذر

لماظعاث اإلالجإ، السجً، الثٌىت، اإلاعدؽكى، الىب الػهلي، بدُث م
َّ
 ز

ًان  ُ بحن ؤلانىاغُت والشؤظمالُت، لهزا  الػفش الٌالظٍُي مشخلت الخدىُّ

اث الهماًا وألاخذار، ولم ًُىلي اهخمامه ال  خ ألّهه اهخم بٌبًر ههذه للخاٍس

  لزا، حاءث قترة الخصحُذ مً خالُ 
ً
للخكاـُل وال إلاداولت امخاليها بوالنا

كذ :" دساظت ؤسيُىلىحُت للماظعت قباث معخهبل الػلىم ؤلاوعاهُت ؤّهه

 إغادة سظم جاسيخ الػلىم ؤلاوعاهيت وله، مىز اللشن الخاظؼ 
ً
يىىن ممىىا

ؾحر ؤّن جبيُه دساظاث للحجض . 6"غشش اهؼالكا مً هزه الىمارج الثالزت 

والاغخهاُ يماظعاث ظلىت هي باليعبت الهخهاداحؿىؼُه 

 قشلُاث منها ؤّن (M.Gauchet et Gl.Swain)وظّىان
ّ
: ،  ما هي بال

  ُخال 
ّ
 .1800اإلالجإ يماظعت لم ًظهش بال

  ُالحجض الٌبحر الزي جدذر غىه الكُلعىف لم ًًٌ خال

خ )الػفش الٌالظٍُي  ًان بخاٍس خ الجىىن   ؾحر ؤّهه .7(1656جاٍس

اظخىاع بامخُاص خلو الاسججاج في جىهم الػلىم ؤلاوعاهُت وفي 

خ  . ظلىتها وألاهم  في الخاٍس

ذا   (Derrida)        هفىؿ دٍس
ً
 التي -Les fins de l’homme-خفىـا

خُت وظُاظُت اوػٌعذ غلى 68ؤلهاها ظىت   آلقام جاٍس
ً
ًاهذ جىلُدا  

 ؤّن الؽػاساث خىُ ؤلاوعان 
ً
اث ألاخذار الحُاجُت، ما بّحن خخما مجٍش

ًاهذ  خان ؤلانالع غنها، لهزا 
ً
ظهىس أحذار :" والػلىم ؤلاوعاهُت باجذ وهما

العخيىياث والعبػييياث طشوسة وان الُبذ منها هحشهت 

. 8"إسججاحيتمىاهظت

ًاهذ قيها الكلعكت - الالبوعاهُت-        حاء الخكٌحر في ال لخجاوص مشخلت 

ت ؤلاوعان في اإلاػشقت، بل لخصحُذ هكغ  هُت خىُ مشيٍض اإلاُخاقحًز

وشوختوبغادة  جكٌحرها
ُ
 نذ بحن قؽل مؽشوع الحذازت 68لزا، ماي . ألا
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بٍلُخه بما قُه الذًمهشاوُت وألاهىاس، قظهش غلى مىىاله ؤغالم ما بػذ 

 ُ : ؤلاوعاهُت بالدعائ

      يُل ؤمًٌ للمػشقت ؤن جظهش بفكت ؾحر ُمىخظشة لمً وشح دًمهشاوي 

 وبوعاوي؟

ػذ ظىىاث 
ُ
 بمثابت يؽل غً اإلااوساثُاث لمً صنام لُهت 1985        ح

ط  هذَّ
ُ
ًفػب منها جدلُل اإلااخذر، ومؼ رلَ ؤجاخذ هزه الكترة جكخِذ اإلا

ًان ظهىسه بكلعكخه هى لخدلُل . بكخذ ههاػ خىُ ؤهم ألاخذار لزا، 

ىخظش- غً/ هُذحش/الخىاب، قػىذما حعاءُ
ُ
مً اإلاػشقت داخل - ؾحر اإلا

الذًمهشاوُت، قهذ وشح قُىىمُىىلىحُا الظاهشة وما ًٌمً خلكها مً 

وهىاجدؽٍل ..اوػٍاظاث ختى ًخدذد الىحىد الحهُهي للظاهشة ؤلاوعاهُت

ت مؼ ٍى في البدث في الىهىت التي ال ًخم الخكٌحر قيها / هُذحش/اإلاهاسبت الكًى

دذد بدو الالمىىىم  ًُ .. ما 

ًان مؼ/ هُذحش/جمثُل لكٌش  Georges)حىسج ًىهجلُام: في قشوعا 

Canguilhem) ومِؽاُ ظحرط(Michel serres)  في ونذ مخإخش مؼ 
ً
والخها

مىهذ ؤسون  ،خُث اظخىاغذ ؤخذار 9(Raymond Aron()1905 -1983)ٍس

  لالغتراف بالخكٌحر في اإلااخذر68ماي 
ً
وبىاء خىاب  (10) ؤن جٍىن داقػا

هت مخالكت لإلسر اإلااسيس ي، وبالخالي بذاًت جكٌحر ُمخمّحز هى  اإلااًدذر غلى وٍش

قىُ الجزغت ؤلاوعاهُت 
ُ
. (يةًذًىلىحُا)ؤ

 ُ غً نىة الجهاص ؤلاًذًىلىجي البرحىاصي / ؤلخىظحر/       َمْػلٌم آخش هى حعائ

عاومت، بلى ؤن حاءث 
ُ
 وال ًهبل اإلا

ً
بلى خّذ ؤّن الاغتراف به ؤلحى ُممٌىا

ظخمذث مً اإلااسيعُت، 68ؤخذار
ُ
ت نذ ؤ رّسخ ؤّن نىة البرحىاٍص

ُ
 لت

هت جدلُله للجهاص /ؤلخىظحر/لٌُؽل خدشى للعلىت غلى وٍش
ُ
غً الجاهب اإلا

 للخػخُم، 
ً
ت مٍاها خه للذوالُب التي ججُذ قيها العلىت البرحىاٍص مً خالُ حػٍش

 68هل وغلُه،  (Stéthoscope)للمّشة الثاهُت جٍىن اإلااسيعُت ؤداة للدعمُؼ 
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ؤم جمثُل لإلوعاهُت ؟ هي بذاًت الاهخمام بالزاث لذ البرحىاصي الكاش ي

هت الكشداهُت . ؟الجذًذة غلى الىٍش

ى/و/ لُكي ظتروط/       ٌؽترى -  ؤلاوعاهُت الجذًذة- في جدلُل لػفش/ قًى

د مػالم  مها للجزغت ؤلاوعاهُت مً ؤظاظها، وهى مؽشوع ضخم، خذَّ لخػٍى

 في ؤوسوبا  بشّمتها وفي قشوعا 68الحذازت وما بػذ الحذازت  لكترة ما بػذ 

، قهى مً حهٍت 
ً
بالخفىؿ، قػهذ بهبجاط ؤلاوعان لم ًًٌ لُذوم يثحرا

: مدذود وؾحر مدذود

.  ًىهه مدذود ألّهه حؽٍّل مً الخجاسب العابهت غلُه -  

وؾحر مدذود ألّهت احعم بالالجىاهي باغخباس ؤّن ألاؼُاء العابهت غلُه ال  - 

ًان غىذما سّد  ًاهذ خهُهُت ؤم وهمُت، قىحىده ألاهىىلىجي  مػنى لها ظىاء 

خه مً الخاسج، قهى ُمؽٌٍل منها، ووحىدها 
ّ
الاغخباس لهزه اإلامامحن التي ؼٍل

ًان، ألّهه جكٌّش قيها هُمً غلُه 
ُ
. اإلا

ًان بمىحب خلل في اإلاجاُ        لهزا ال وؽَ بإّن وؽىء لػلىم ؤلاوعان 

اإلاػشفي بيؽىء لخىاهُه، وبالخالي هزا الخػانب في قتراث ظهىس ؤلاوعان 

ًان باهدعاس ًهحن  وجىاهُه خالُ ؤنص ى قتراجه في الهشن الخاظؼ غؽش 

الُاث واهكفالها غً ظىىخه الثالر  ً  (اللؿت، الحُاة والػمل)الٍش
ّ
ما مٌ

ؤلاوعان مً اظخػادة غشؼه لىنذ نفحر ألّن ًل همالخه وزىساجه لم جًٌ 

ْسِيغ، 
ُ
مت ولم ٌعدؽػش نُمت الخىش ولم ٌعخكذ مً ألاخىاء، لهزا ؤ

ّ
ُمىظ

ومؼ رلَ غلىم ؤلاوعان مىز الهشن الخاظؼ غؽش لم جٌل مً الانتراب مً 

، وهزا بمػُت اإلاهىالث 68وبالخفىؿ ؤخذار  (الالمكٌش)مىىهت الالوعي 

م خهل الػلىم ؤلاوعاهُت
ّ
ىظ

ُ
، قما حػلها جتراحؼ هى 11الٌبري التي باجذ ج

ت وبهمالها إلاماسظت  اهخمامها اإلاتزاًذ بما لِغ لها وهى بدغائها بالجىهٍش

ت بابخٍاس إلاىاهج، ًل هزا حػلها تهخم بكطح  جهذمها ًلما ظىدذ لها الكـش

. ؤوهامها باظخمشاس
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ًاثً        بذاًت الهشن الخاظؼ غؽش هى بذاًت لػفش خذازت هزا اإلاخلىم، 

كه الكُلعىف  ؤي - بالهضة الػمُهت- ألاوعام اإلاػشقُت، هىا ظهشث ما ـو

.. الهىُػت ؤلابعخمىلىحُت الٌبري للهشن الخاظؼ غؽش

؟  مً هى ؤلاوعان؟ ؤو مً هى اإلاخٍلم: (Nietzsche)غىذما حعاءُ هُدؽه

ًان بمىث ؤلاله، لٍُىن ؤلاوعان الهىي  دذد بإّن مىجه  ًُ        ؤساد ؤن 

 هى ؤظاط اإلاػشقت
ً
عمُه. ؤخالنُا

ُ
ؤو - ما بػذ الجزغت ؤلاوعاهُت- لزا، ما و

ؤّن الػلىم ؤلاوعاهُت اهخمذ بما هى / لُكي ظتروط/مؼ- ؤلاوعاهُت الجذًذة

ًان/ راحي بذاقؼ ظلىت ألاها ؤو الخمشيض غلى الزاث، ؤما  قحري قيها بإّنها / ال

 بزلَ غً الٌالم 
ً
 جبدث غما ًىهق، ؤو ؤّنها تهخم بالحشمان ُمػبرا

ً
غلىما

يشؾبت بدُث لهذ سبي هزا ألاخحر غلىم ؤلاوعان بإهم ظمت وهي مهىلت 

. اللؿت

ًان  La Pensée:يما ًزيش يخاب  (Jacques Lacan)       لهذ جدذر حاى ال

ًاهذ 68 ت، ألّن جمثُل هزه ألاخذار    ؤّن اظخهاللُت الزاث هى وهٌم باإلاشيٍض

مه للخدلُل الىكس ي 12"إغادة جليّيم هشامت ؤلاوعان"بمثابت  ُّ ، في جهُ

له لالؼػىس بلى لعاهُاث بالىظش  الكشوٍذي بإّهه ُمجشد هضغت بوعاهُت بخدٍى

خ ُمخجّذد ألّنها ؤجاخذ الىنىف غلى الخاسج والذاخل ما 68بلى   يبذاًت لخاٍس

 الثيُت
ً
. ؼٍّل قػلُا

 68      ال ؼَ ؤّن مؽاهحر 
ً
 بالعلب ومّشة

ً
 نذ هظشوا بلى هزه ألاخذار مّشة

 للذخىُ بلى ًىهُت زهاقُت يما قػل بىسدًى
ً
ت ـش

ُ
( Bourdieu)ؤخشي بإّنها ق

م ؤلاوعان، ؤما الجاهب العلبي هى لـ م وجهٍى ُّ ذا:/ لبذاًت جهُ الزي حػل / دٍس

 غلى نهاًت الكلعكت بخكٌَُ 68ًل ألاغماُ التي جمخّمذ غً 
ً
 دالا

ً
 غمال

خه في اإلاػشقت، ؤما  ى/نهاًت ؤلاوعان بمشيٍض لم ًخىان ؤن ًجػل منها / قًى

ؼٌٍل مً ؤؼٍاُ مخاهاث الػهل الزي آمً به الكٌش الؿشبي 

بؤّنها جىاػؤ :"لِغ ؤّوُ وال آخش مً اغخبر هزه ألاخذار13/ؤلخىظحر/لٍُىن 
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للىي بشحىاصيت حػلذ مً اإلاثلفحن اإلاىاهظحن للعلؼت ولللمؼ والهتهان 

 
ً
حلىق ؤلاوعان بؤّنهم كذ ظلؼىا ضحيت ألاوهام بالخغيحر فياهىا أحعاما

،لٍُىن مكهىماإلًذًىلىحُامػه هى ًل ما 14"ػيّيػت داخل هثافت ُمفبرهت

لُت، قُىـل بإّهه بًذًىلىجي، لهزا هشي ؤّهىاهدخاج بلى  خالل لىبُػخه ألـا

عمُه
ُ
ت غذمُت في ؤلاًذًىلىحُا، ما - Méta-Idéologie- ما و ً هظٍش ؤي جٍٍى

 ألّن ًل هزه 
ً
ًجػل مً جدذًذ الخهاسب مؼ العُاظت، الانخفاد واسدا

ًان مكهىم .اإلاجاالجدىمىي جدذ مفىلح الجزغت ؤلاوعاهُت ؤلاوعاهُت - لزا، 

هى لبُان ؤّن قٌشة الخكُىم الكلعكي لإلوعان ـاس ًله وهٌم، ما -الجذًذة

 بخدذًذ ؼشوه ُممٌىت 
ً
وحب بغادة نشاءة الىعي والىعي الضاثل وهزا وبػا

ى. إلاػشقت غالم ؤلاوعان وجدىالجه الكػلُت - ما حػل مً قًى

دذدون ههاه  ( Foucau-Althussérienne)ؤلخىظحر ًُ حن  وحمٌؼ مً البيٍُى

-. ما بػذ الجزغت ؤلاوعاهُت-الاؼتراى  لخدلُل وبدساى

       ًشجبي مفىلح ؤلاًذًىلىحُا يمكهىم سهُب بالذولت وبإحهضتها، قكي 

ى/يثحر مً هفىؿ وؤزىاء حػشله للػلىم ؤلاوعاهُت ؤؼاس بلى اغخباس / قًى

ؤؼٍاُ الحٌم، السجىن، : ظلىت الذولت بمثابت حهاص حػعكي ونعشي منها

ؤّن لهزا الترجِب ألاولي / ؤلخىظحر/ؤلاداساث، الؽشوت، الهماء لُخدذر 

الذًً، اإلاجخمؼ، : جشجٌِب زاوي ًخجلى في ألاحهضة ؤلاًذًىلىحُت للذولت وهي

التربُت، الخىاـل، الثهاقت، الىظام العُاس ي لخٍىن الذولت راث مىدُحن 

 .15نمعي و بًذًىلىجي: هما

ٍىس : في يخاب لـ ؤزاس -  -L’idéologie et L’utopieبالكشوعُت(Ricœur)ٍس

داقظ - بغادة بهخاحه- مفىلح ًُ في اإلااسيعُت بؼاسة بلى وابؼ الهذاظت الزي 

هت إلهخاج الخػعل غلى  غلُه مكهىم الهمػىؤلاًذًىلىحُا يمىهج ووٍش

ًاث بدو ألاقشاد  ألاقشاد، خُث الذولت لشوسة ؤولُت  لخؿىُت ًل الاهتها

: إلغادة مماسظت وبهخاج
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. ألاقشاد بدُث ًٍىهىن خالػحن للىظام: ؤوال

 
ً
بهخاج لىظام آخش ًٍىن قُه ألاقشاد مدخىاة قُه، يما هى الؽإن في : زاهُا

. اإلااظعاث الخػلُمُت

هت  لكذ لالهدباه هى يُكُت الخػامل مؼ اإلاكاهُم ووٍش
ُ
       بّن الص يء اإلا

، انخفادًا 
ً
، ظُاظُا

ً
 مػشقُا

ً
جىظُكها في بواس جمىُلؼ خاؿ ًإخز ُبػذا

، قخجذ 
ً
( Appareil)ًخػامل مؼ مػنى الجهاص/ ؤلخىظحر/وسبما بًذًىلىحُا

اظغ ًُ هابل 
ُ
ى/قُاإلا قُدحن ٌػني مؼ (L’institution)إلاػنى اإلااظعت/ قًى

ٍىس  ُيىّىن كشابت مفاهيميت مؼ البيياث وإغادة ؤلاهخاج، :" ؤّهه (Ricœur)ٍس

بهىة  جإحي مً الخاسج وهى هكغ الخاسج 16"غمل ميياهييي- هى اػني– و

ن الػلىم ؤلاوعاهُت واظدبػذتها اإلااظعت . الزي ًىَّ

َذد
َ

ؽٍل ؤهمها/ماسيغ/في جدلُله لكٌش/ ؤلخىظحر/      ؼ ٌُ وهي :"غلى ما 

 ُاشيل مىهج هام لخجىب إشياليت ؤلايذيىلىحيا ألاولىالحلل واللؼيػت، 

 جؼشح بجذيت فػاليت الىظش إلى الثاهيتمً أن جلؼ في فخ الخاسيخ، أما 

ى/وهىا هجذ، 17"اإلاعائل الفلعفيت  بالخفىؿ ٌعخذعي جدلُل / قًى

الػلىم ؤلاوعاهُت بالشحىع بلى ؤخذار الحشوب، ؤلاخكاناث، ألاغشاف، 

ما يجػل مً :"الهضاث بإّنها نذ ؤوحذث لشوسة الخكٌحر في اإلاجخمؼ يدخمُت 

غلى مدَ 18"مخخلف اإلاعخىياث ومخخلف اللحظاث لخىىيىاث اإلاجخمؼ 

. جدلُل اإلاجخمؼ و جىىسه

ذا/       غىذما جدذر  Les Marges: غً نهاًت ؤلاوعان في يخابه/ دٍس

Philosophiques ًحػشك بلى معإلت جهّىٍن يشامت ؤلاوعان ؤو ختى الىػ

ها ما ؤجاح  في الزاث بػذ اختزالها بلى ألاها، جإحى هزا بػذ جكٌَُ اإلاُخاقحًز

ؤوالجزغت ؤلاوعاهُت بإّنها مجشدوهٌم غىذما باث " ؤلاوعاهُاث"بمٍاهُت اغخباس 

ت بلى مجشد  ًّ مً اختزاُ الزاث مً الهٍى حػشلها بلى الاسججاج  ما مٌ

لَب غلُه الخمثُل
َ
. 19مىلىع بلى راث في غالم ؾ
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هى / هُذحش/ مؼ–Antihumanisme- :      ُهكٌشفي نهاًت الػلىم ؤلاوعاهُتبـ

خ جٌملت اإلاؽشوع مً الثهاقت الؿشبُت، هى سبي  لخكٌحر مشخلت ؤخشي مً جاٍس

دذَد  (D’ores déjà)اإلااض ي 
َ
بالحالش زم اإلاعخهبل في ـُؿت جىاـلُت صمىُت ج

ها اإلاػاـشة بخيباها بنهاًت الجزغت  قيها الٍاثً بىحىده ما ؤمًٌ للمُخاقحًز

ظشفي حؽٍّل لمً  (Essence)ؤلاوعاهُت غىذما اغخبر الٍاثً مجشد حىهش

(.  Da-Sein)هزه العلعلت الضمىُت 

 
ً
مثل اإلاهاسباث للكلعكت الكشوعُت إلاىاهمتها (Incidemment)      غشلا

ُ
،ج

اهخهذ الجزغت ؤلاوعاهُت / ماسيغ/  هى ؤّن 68ماي : للجزغت ؤلاوعاهُت لـ

باغخباسها بًذًىلىحُا وسازُت غىذما جدذر غً الشؤظماُ، غالناث ؤلاهخاج، 

خ، ما حػل الكلعكت الكشوعُت لـ  للخاٍس
ً
 68: غالناث الهىي وألايثر خفىـا

ت للعلىت،حػل/ ماسيغ/جإخز جكٌحر / لىهذ بنىاغُت البرحىاٍص

ى ها وبلى الجزغت ؤلاوعاهُت /قًى  بلى اإلاُخاقحًز
ٌ
خ غىذه بإّهه غىدة ًخكىً للخاٍس

خ هكعه ولىهذ بًذًىلىحُا الخكٌحر  خ لىهذ الخاٍس ًان جىظُكه للخاٍس لزا، 

. البرحىاصي هي بذاًت جكٌَُ الزاث ؤلاوعاهُت

ىالل لذ 68:       حػترف الكلعكت الكشوعُت لـ
ُ
 ؤّنها ظهىذ وهي ج

ت الشؤظمالُت مً خالُ الذغىة بلى خهىم ؤلاوعان غىذ  البرحىاٍص

في قخ هى الذغىة بلى جشظُخ الػمل إلسر هى بمثابت بًذًىلىحُا /ماسيغ/

 بػحن الاغخباس، في خحن 68وهى سهان ـػب وبؼٍالي ظخإخزه ؤخذار 

:/ في جكعحره لىكغ ألاخذار بإّن الثىسة الكلعكُت لـ/ؤلخىظحر/حػشك

هى في مػاداجه الاهكفالُت لألهثروبىلىحُا، قكي قلعكخه ًشي ؤّن / ماسيغ

هماُ الىبهاث هى ؤظاط اإلاعاواة الاحخماغُت ومدشى الخىىس قخكٌحره لم 

ت ؤلاوعان، ولًٌ غلى البيُت الانخفادًت والاحخماغُت  ًشجٌض غلى مشيٍض

غخبر قيها ؤلاوعان مىخىحمتى اهخهى ـاس بال قاثذة لهىله
ُ
 هظشة :"يدخمُت ؤ

ّ
بؤن

ماسهغ بمثابتإوعاهيت حذيذةحاءث هلؼيػت أمام ظزاحت 
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 لٍُىن الخكٌحر خىُ ؤلاوعان مجشد بًذًىلىحُا، هزا ألاخحر 20"ألاهثربىلىحيا

ى/ؤؼاس بلُه  . بمفىلح الخبػثر/ قًى

اث اإلاػشقت-و- الٍلماث وألاؼُاء:-         ؤغماله الٌبرًٌـ خ -و- خكٍش جاٍس

ذ الخكٌحر الؿشبي بذساظت -  الجىىن 
ّ
ذ قهم مشخلت ؼٍل

ّ
ًلها يخاباث بُي

 مً ماي 
ً
خ  بذءا خ خذدتها هزه اإلاشخلت 68غذمُت للخاٍس ، هي بذاًت للخاٍس

ًان/و/ماسيغ/،/قشوٍذ/،/هُذحش/،/هُدؽه/ بالخهاوؼ مؼ في اؼتراى / ال

(. Antihumanisme Théorique) ؤو Vulgate21هاالء في مكهىم 

الث ى/         جإٍو ؤّن الثاوي ًهترب مً الحهُهت / لُكي ظتروط/ بخالف/ قًى

 غىذما جدذر 
ً
في جدذًذه لػالم هشاه ُحضجي لم ُهذسيه بػذ، خفىـا

 غً الهشابت بحن الشحل واإلاشؤة في غالنت جبادلُت هي ؤنشب بلى 
ً
ؤهثروبىلىحُا

ى/ اإلاػامالث الانخفادًت، ؤما  هت/ قًى / هُدؽه/ خلّل بسادة الحهُهت غلى وٍش

باالغخماد غلى جهىُاث العلىت، بدُث ؤّن خذًثه غً العلىت نذ خذد 

 ..ُمىػشج ال ًبهى قُه للػلىم ؤلاوعاهُت مً مٍان

 بـ
ً
الخىنل : غلى هدى واست، جدلُالجه احعمذ في دساظتها للخىاب ؤسيُىلىحُا

عمُه الُىهان  ٌُ ئُت ُمكفلت 22(Epochè)ؤو يما   لًٌ هى جىنل لذساظت ججٍض

 ًخهاسب مؼ.. للحذر، للخىاب ولإلوعان
ً
ُ / هىا هجذه غشلا في / هىظش

بؼاسة هزا ألاخحر بلى خالت الخىنل غىذ الكلعكت الذًٍاسجُت 

(Descartienne)  ُ كعش نهاًت لبذاًت قلعكُت خى ًُ الخاسيخ الىىوي : "ختى 

ت ألن جىىن الفلعفت صاسمت والػلىم الىطػيت
ّ
 . 23"هششوغ ُممىى

 لًٌ مارا ًهترح الكُلعىف لحل هزه الػهذ ولخدلُل الخىاب ومماسظخه؟

ًان الكُلعىف، باظخمشاس غلى ههٍُن بالعلىت الظخػمالها  لهذ 

ًان هزا ألاخش قهى غذوٌّ للعلىت ًجب بصاخخه،  ؤلانفاء لشقن آلاخش، مهما 

قالذقاع غً اإلاجخمؼ مً الخمضم ًٍىن باظترحاع  للكلعكت  قػالُتها، خذر 

هزا لػذم غثىسها غلى ظُاظت واضحت اججاه العلىت ظىي دسوط 
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ًادًمُاث ومجالغ الػلم، مّما حػلها حػِؾ  للعلىت، وفي العلىت، في ألا

الجزغت ؤلاوعاهيت هي حملت :" قجىاث سيبذ العلىت غليها، خُث مكهىم

الخؼاباث التي جماسط ظلؼتها الػليا ؤلاهشاهيت مً خالٌ حػل اإلاماسط 

غليه الفػل، مهيؤ للؼاغت منها، الشوح، الىعي، الفشد، لزا، وحب غلى 

الفىش الخلذمي اليلظ مػاهعت هزه اللىي ؤلاهشاهيت، هآمشة وهاهيت 

 بمماسظت العلؼت العياظيت زم خلم اللؼيػت مؼ 
ّ
وهزا ال يخؤحى إال

بهزا الؽٍل قهي ؤلاًذًىلىحُا التي ـىػذ  ، 24.."الجزغت ؤلاوعاهيت بالثلافت

يخهي بذاخلها    ًإجمش ٍو
ً
ًاثىا  . مً ؤلاوعان 

دذد ًُ ى/         مػاًىت الجزغت ؤلاوعاهُت مً خالُ الىنىف ؤيثر غلى / قًى

آلاداب والتي ًفكها بإّنها لشٌب مً ؤلاًذًىلىحُا التي بهُذ حػمل داخل 

مجمىغت مً اإلاكاهُم حػلذ منها الهىة التي ال جههش، بالػٌغ ؤهاهذ 

ت والثهاقُت،  باالغخهاد بإّنها خاملت لألمل،  ؤلاوعان داخل خظحرجه الكٌٍش

 ؤّن ؤخذار 
ّ
د وجكخذ الكٌش، لخخمًٌ مً خذاغىا، بال ؤمل الخمذُّ

ذ اإلاىػشج لضخضخت الكٌش الىزىقي بٌؽل العخاس الخىهمي 25(1968)ماي
ّ
 ؼٍل

وؤلاًذًىلىجي إلاػشقت الجزغت ؤلاوعاهُت مً خالُ البدث في اإلااظعاث 

الػلمُت بىحىد الكشاؽ بحن اإلاثهل الالوعي واإلاثهل اإلاخذس بهىاغذ اللػبت 

، وػاٌؾ  جُاس ًجشقىا ًلُا في بًذًىلىحُت بوعاهُت
ً
 .اإلااظعاجُت، برا

. والخاسيخاهيت ؤلاوعان

 دواقؼ  لها  /هابشماط :/لـ  باليعبت  ؤلاوعاهُت الػلىم بإّن   لجري   وػىد          

ٌش، مشحىهت بًذًىلىحُت
َ
خُت مػاسف مجشد ظىي  لِعذ وؤّنها باإلا لُت جاٍس  جإٍو

الُت اإلاهاًِغ جىبُو غً غاحضة لٍىنها ى /ًشبىهاُ الٍش  الثالر بالعىىح/ قًى

بُاث وهى الػلمي البدث مُذان بػذ جهخدم لم ؤّنها قيها قحري   ما ًل بل الخجٍش

ب  مظهشا ؤـبذ ؤلاوعان ؤّن  هىالَ  خذر هزا بةغادة نشاءة الخىاب .للخجٍش

ما ؤيثر بخجاوص للُعباث ألاهثروبىلىجي بذًءا  ُّ خىُ ؤلاوعان وغلىمه، والظ

، قٍان الكشاؽ الىاجج غً الاظخدىار لهىط الكٌشة /هُدؽه/ زم/ ًاهي/مؼ
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ىت 
ّ
 غلى الػىدة، غىدة الٍاثً اإلاهضوم  (Monomanie)الىاخذة اإلادعل

ٌ
مبػث

 ُ ت لهى ل بالترظباث البرحىاٍص
َ
ه

ْ
ث
ُ
ى/ واإلا ُسّبما َوَحَب ؤلاػالع غلى الجهذ "؛ /قًى

ألاولي لهزا الاظدئصاٌ لألهثروبىلىحيا، والزو مىه بذون شً، جىشيغ 

للفىش اإلاػاصش، لخجشبت هيدشه، اهؼالكا مً الىلذ الفيلىلىجي، ومً 

بػع ألاشياٌ البيىلىحيت، فىيدشه كذ غثر غلى هلؼت أيً يىىن 

ؤلاوعان وؤلاله كذ جحشسا الىاحذ غلى آلاخش، أيً يىىن مىث ؤلاله هى 

، وأيً الىغذ باإلوعان ألاغلى اػني أوال وكبل ول  مشادف الخخفاء ألاٌو

إرا وان اهدشاف الشحىع ［...］ش يء مىث ؤلاوعان غلى وشً الحذور

 (Retour) 26 هى نهايت للفلعفت، نهايت لإلوعان، هى غىدة لبذايت 

 في فشاؽ اخخفاء . الفلعفت، في أيامىا هزه
ّ
ش إال

ّ
فى

ُ
ال وعخؼيؼ أن ه

خاهُت التي جدٌم 27"ؤلاوعان ل ًشجبي ؤيثر بالخاٍس ، قالخهههش وغىدة ألـا

ًُ الترظباث  - مً لؿت وخُاة وغمل- ؤلاوعان مً خالُ ظىىخه،قهى سه

لزا، لم ًخىان الكُلعىف بهشاءجه اإلاخإهُت لشظم . التي خٌمخه مً الخاسج

ا لخدذًذ ؤـل ؤلاوعان مً داخل ظىىخه راث الفلت  ُّ مخىىا ؤول

 .باالصدواحُاث

خ، هى جدلُل اإلاجاُ وجدذًذه وبًػا  خاهُت ؤو الخاٍس مىظىس الخاٍس

ه مً آلُاث حػاملذ مؼ خىاب خىُ  بهشاءجه مً خالُ الذاخل، وما ًدخٍى

ًان بالخمثُل مً  خ  ًاثً، قاسجباه الخاٍس ؤلاوعان ويُل جدّىُ هزا ألاخحر بلى 

ًان  خه، ألّن داخل هزا ألاخحر  ؼٍل آخش هى بلػاف ؤلاوعان بػضله غً جاٍس

الشحىع الزي قُه بـابخه باالهخهاؿ لٍىهه ؤقشؽ مً خفاثفه، قٍان 

خ، قـ اهؼالكا مً ميالده لم يىً أبًذا ": ميؽاه ال ًخدذد بمٍان وال بخاٍس

ا
ً
ه لم يىً له يىًما مياه

ّ
لهزا وان مىفصل غً ［...］ظهل البلىؽ أله

وان مىفصل ［...］حػل مىه مػاصًشا لىحىده الخاص (الخاسيخ)أصله

، قخفيُل ؤلاوعان ًٍىن بػذ جفيُل ألاؼُاء وجدذًذ 28"غً وّل أصل

ىت اإلايؽإ، قظهش هٍىـه  ِّ ؤـلها، وؤّهه ًهؼ لمً خلهت مكخىخت ؾحر مب
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ل ؤو اإلايؽإ داللت جإـُلُت جدمل  باسجباوه بتراحؼ ألاؼُاء لُإخز مكهىم ألـا

هُا، ويإهه ال مشحؼ ألي ش يء  .مػنى مُخاقحًز

لهذ خاُو دوما ؤن ًشيب ـىسجه غلى الاههعام الجاسي في اللؿت 

 ُوظمذ في لحظت مً 
ٌ
ٍّىن راجه في قجىاث الٍلمت قهى لِغ ظىي هذبت ًُ بإن 

 ألّن ال الضمً، 
ً
خه واسدا خُث بذا جشاحؼ ؤلاوعان، ؤو غالم ألاؼُاء ؤمام جاٍس

ً غلى ؤلابهاء غلى جىاهُه، قإـله لِغ ظىي  ًاها نادٍس الضمان وال الكٌش 

ت لمً ـىل الٍاثىاث اإلاخخابػت ُّ . زي

خ هزا الٍاثً، لًٌ ألاهم هى ؤّهه لم ًخبّن  لهذ ظبو ؤن جبنى الخاٍس

خ، اخخكى باخخكاء ؤـله قهي ألّهه لم ًهشؤ  ؤـله، جبىاه  يظشف في الخاٍس

خُت، قىجذ دّوي  اظغ لزاجه الالجاٍس ًُ / ًهترح لخجاوص هظشة  (Dewey)ولم 

ى الحهُهت، :  خىُ الؼُئُت ؤلاوعان بإن ههل غلى مكاهُم مثل/قًى

ت، الثهاقت، الكً، الذًمهشاوُت بذون سبىها  الىانػُت، الخىّىس، الحٍش

، 29"لىفي ؤلاوعان والصدواحياجه" :بالػفش الٌالظٍُي ختى هخجاوص ًل مأُ

ى/لًٌ بشؤًىا مػنى ؼُئُت  هشاها غذمُت لخجذًذ جإهُلي / دّوي /  لهشاءة/قًى

للخىاب مً خالُ ؤلاوعان وبالخالي البذ لهشاءة ؤلاوعان مً سبي مكاهُمه 

ت، الذًمهشاوُت بالػفش التي وحذث قُه .   ًالحٍش

دَذد بمكهىم الخذاع الزي ؤـبدىا 
َ
قاإلوعان في الثىاثُت، نذ ج

تُر به حّشاء مكهىم ألامل 
ْ
ى/ ؤّن / دّوي / قىػثر لذي " L’espoir"وؿ  لم /قًى

 ،
ً
ذسْج مكهىم ألامل في مكٌشاجه ألّنها خذغت مً خذع الىظام والخىاب، برا ًُ

ً وههخىؼ  ( Fallacieux)ألامل خّذاع  بلى خّذ ؤّهىا الصلىا وػِؾ داخل الؿٍش

قالىظام والعلىت .بعهىلت خىاب آلاخش،  خىاب العلىت والىظام

 بدعب نشاءاجىا لهزا الخىّىع في /هُدؽه/ وخىاباجه هي ؤلاوعان ألاغلى غىذ

ت والخػفب غلى  بهخاج الخىاب، ألّنهما اظخىاغا خلو الخمُحز والػىفٍش

ل والذم  بذغىي الخمّحز وؤلاهخاج، قٍان ألامل مجشد ؤخبىلت  ؤظاط ألـا

. قلعكُت
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 ُ ى/ هىاى وشح آخش ُمؿاًش، سّبما هى مصّحح للهشاءاث خى / قًى

و بإّنهما لم ًزيشا ( Hacking)ؤّن هايُىـ/ هُدؽه/و
ّ
، ؤظهش قٌشة حذًذة جخػل

ل قهي الص يء الٌثحر، 
ّ
ؽٍ

ُ
بإّهىا ؤي ؤلاوعان وآلاخش ٌعاوي ال ش يء، وبّهما ال و

زم هخدذر غً الػلىم ؤلاوعاهُت مً خالُ مىلىغها الالمشيض في اإلاػشقت؛ 

" 
ً
فاإلوعان الزو ［...］غلىم ؤلاوعان؟-هل الػلىم ؤلاوعاهيت هي فػال

 للمػشفت لم يىً هىا مىحىًدا معبلا  إلاىطىغه، في -يؤخز مىطىًغا

، قخاسحاهُت ؤلاوعان واهكفاله غً مىلىع 30"اهخظاس إلدسان غلمي

ًان لعجضه غً الاظخدىار  لفشح خىاب الػلىم ؤلاوعاهُت، غلىٌم  مػشقخه 

ت  د، ألّهه جدذد مػشقُا مً نبل بوعان البرحىاٍص بوعاهُت بال مىلىع ُمدذَّ

ؼ  ل وججَى خ ألاقٍاس، اظخىاغذ بىاء هظام ؼمىلي ًله جخٍى مً خالُ جاٍس

ًان  ًان غلى خعابه لهزا، ظهىسه  وبنفاء واظدبػاد، اظدبػاد مفىىؼ  

ل  ػاٌؾ خاللها الخخٍى ٌُ ا غلى نشهحن مً الضمً، لٌىه غاد  ًُ  اظخهش صماه
ً
خىإ

وؤظالُب الػىل اإلاػىىي ؤيثر بألُاث ؤخشي ظاهم قيها هى هكعه ألّهه انخىؼ 

 .بمشوسة خخكه

 :خاجمت

 حػذُّ بمثابت دقاع 1968مهما ًًٌ مً قػٍل للكلعكت، قةّن ؤخذار ماي 

معخمُذ غً ؤلاوعاهُت الجذًذة التي ؤغادث لإلوعان خّهه في الٌشامت وفي 

ت  س حذًذ للماظعت الػلمُت والكٌٍش الخؿُحر ولاللتزام العُاس ي بخفىُّ

والاحخماغُت التي بيذ ؤظعها غلى اإلابادت ألاولى للحذازت وإلاا بػذ الحذازت 

ي  ل والخػّذِ لذ لىكعها خو الخػعُّ ن للعلىت العُاظُت التي خىَّ بخهٍى

ى مبثىزت في ًل  بمدّىِ لإلوعان واختزاله بلى قشد، باظخػالت لعلىت سآها قًى

ت  ز في هماله لذ البرحىاٍص مٍان جشاعي خو آلاخش ؤو ختى الؿحر ؾحر اإلاخمّحِ

م امخالى  وؤلانىاغُت والشؤظمالُت ، قالىنىف في وحه الشؤظمالُت ًدّخِ

د مػنى الالتزام الكلعكي  ؤدواث للمجابهت وهزا الكػل الكلعكي ًدّذِ

.  للمبادت
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