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البػد البرغماجي للحىاضل اللغىي لدي يىزغنهابسماض 

غمازة الناضس .د .أ:يحياوي بخحة  إشساف : الباحثة 

 شػبة الفلظفة، كلية الػلىم الاححماغية، حامػة مظحغاهم

 

 :امللخظ

اجفل اظم ًىسغجهابشماط بالفماء الّمىمي ار ٌّذ هزا آلاخحر فماء اإلاجخمّاث 

ت الىلذًت للمجخمْ واإلاماسظت العُاظُت التي جشجىض  الحذًثت، إر ألفله بالىٍٍش

في حىهشها ِلى الذًملشاوُت، و إلاا وان الفّل الخىاـلي ِىذ هابشماط ًشهض ِلى 

اللغت التي ٌّخبرها أداة لخدلُم الخىاـل فىزلً ًشي هزا آلاخحر أن الفهم 

ٌى إلى الىجاح  م الـى اإلاؽترن بحن ألافشاد اإلاؽاسهحن والجماُ الزاحي بُجهم وٍش

ُفت .والىؽف ًِ الحلابم وهزا الفهم اإلاؽشن هى ماِّبر ِىه ِلى أّهه الٌى

. البرغماجُت للغت وبالخالي ًخدلم البّذ الّملي،إال أّن اللفغت وخذها جبلى كاـشة

البرغماجُت، الخىاـل، الفّل الخىاـلي، اللغت، الفماء : الكلمات املفحاحية

. الّمىمي

 الخىاـل الاحخماعي لذي هابشماط، ٌّبر فُه 
ً
     ٌّخبر الفماء الّمىمي فماءا

أفشاد اإلاجخمْ ًِ ومىخاتهم هما ٌعّىن إلى جدلُم مفالحهم، ًخىاـلىن ًِ 

م اللغت اإلابيُت ِلى الفهم اإلاؽترن لؤلفشاد والجماِاث اإلاؽاسهحن في الّملُت  وٍش

الخىاـلُت ،للذ سهض هابشماط ِلى اللغت بؽيل أهحر باِخباسها أداة الخىاـل 

ٌى إلى جدلُم البّذ  الاحخماعي مهمال ِىاـش أخشي في الخىاـل ألحل الـى

ماهى الحىاضل اللغىي لدي هابسماض؟وهل :البرغماحي ومً هىا هىشح الاؼياٌ

جػحبر اللغة كافية لححليم ذلك؟كيف يححلم ذلك في الفػاء الػمىمي في ظل 

 البػد البرغماجي؟

 بففت ِامت هى الّلل ألاداةي أو ما ٌّشف البراغماثيةإن مً بحن ما ِشفذ به 

 بالّلل ألاداجُىمىهج حّخمذ ِلُه هزه اإلاذسظت في دساظتها
ً
إن الىمىرج "أًما
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ال ًمىً أن ًخيىن معخلال ًِ الخىاـل وهى يىزغنهابسماضالبراغماحي خعب 

ًخمأظغ في الؽيل الذًملشاوي في خىاساث ِامت في حمهىس مىاوني 

ت الخىاـلُت الهابشماظُت اإلاىهج البرغماحي الزي حّخمذه .1"الذولت جشجبي الىٍٍش

. هأظاط لها لخدلُم غاًتها الخىاـلُت بحن ألافشاد

 ًىٍش إلى اللغت في بّذها البراغماحي، أي اللغت هابسماضإّن الخىاـل هما ًفىسه 

وهي مىغمعت في جُاس ؤلاهخاج وؤلابذاُ، لىً ماهزا ؤلاهخاج إهه وبفشامت واخخفاس 

فالخىاـل ًشجىض ِلى ِىفش اللغت هأظاط له، لىً . entente2الخفاهم أو الىفاق 

في ٌل بّذها البرغماحي الزي ًخلم اإلاىفّت مً خالٌ الخفاهم بحن أفشاد 

.  مجخمّه

ت "هما   في اللغت واإلاّشفت باظم الفّل الخىاـلي بمثابت هابسماضحّخبر هٍٍش

مىىم حذًذ للّلىم الاحخماُِت، مىىم ٌعدىذ إلى مىجضاث فلعفت اللغت، رلً 

ألهه ًشي أن اللغت هي اإلالجأ الزي ًمىً له أن ًدذر اللىُّت مْ ألاوشوخاث 

الخللُذًت في الّلىم الاحخماُِت اإلاخّللت بالىعي والزاث والفّل 

بُت إلى هابسماضإّن .واإلاماسظت  ًداٌو أن ًجخاص فلعفاث الىعي الّلالهُت والخجٍش

بي كذ  م اللغت، وهزا ألن الىمىرححن الّلالوي والخجٍش فلعفت للخفاهم ًِ وٍش

ت واضحت وؼاملت جخلى مً هىاث وهلابق ٌى إلى هٍٍش الخىاـل .3"أفلعا في الـى

 في اإلاجاٌ هابسماضإن هزا الاحخُاص الزي كام به الفُلعىف .بحن الزواث

 الزي هى بالححىّو  اللغىي  وهزا ما ٌعمى  اللغةؤلاحخماعي ٌّخمذ أظاظا ِلى

 وخعب، بل هى جدٌى ًبخّذ ِما اللغةلِغ مجشد جدّىٌ باججاه "ِىذه 

وهما وحهان لّملت واخذة، ففلعفت الىعي جدذد . ‹‹همىذج فلظفة الىعي››ٌعمُه

                                                             

.114منظور اتصايل، مرجع سابق، ص:كنزاي حممد فوزي، براديغم مدرسة فرانكفورت على احملكـ  1 
 .42أودينةسليم ، فلسفة التداوليات الصورية وأخالقيات النقاش عند يورغنهابرماس،مرجع سابق ص ــ 2
.33أودينةسليم ، فلسفة التداوليات الصورية وأخالقيات النقاش عند يورغنهابرماس،مرجع سابق ص ـ 3
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 ًمىً اختزاله في الللُل مً ألافياس اإلامحزة
ً
 حذا

ً
 ِاما

ً
إر باللفت 4"همىرحا فلعفُا

: ًمىً اخخفاسها فُما ًلي. ًخدلم الخىاـل

الفىشة اإلاألىفت التي مفادها أن زمت ؼِئا ٌّشف باظم :‹‹الراثية الديكازثية››" 1

. الزاث التي هي مدل الّلل اإلاخفّىس هّالم رهني داخلي مً ألافياس والخفىساث

وهي فىشة أّن هىان :‹‹الاشدواحية امليحافصيلية ››غادة ما ثالشمالراثيةالديكازثية2

حن مً اإلاادة، الخفىحر والىُان اإلامخذ  ما حّشف . هِى
ً
وأخُاها

 وان ديكازت، ألن ‹‹اصدواحُت الّلل والبذن››أو ‹‹الاصدواحُتالذًياسجُت››باظم

 
ً
. ًدعب الّلل والبذن هُاهحن مخخلفحن أظاظا

هزه هي الىٍشة ألاهثر ِمىمُت ومفادها ألن :‹‹ميحافيزيلا الرات ـ املىغىع››3 

اث التي جلف في مىاحهت حّذدًت الخفىحر والزواث  الّالم هى مجمُى اإلاىلِى

وما ًمحز هزه الفىشة أن الزواث ال حّخبر أحضاًء مً الّالم الزي حّمل . الفاِلت

. ِلُه

مً مىٍىس مدذود، حؽحر الخأظِعُت إلى اإلازهب اإلاّشفي إلاذسظت : ‹‹الحأطيظية›› 4

ت أو ‹‹ املناطلة›› أو الىلّحنفيينا َُّ الزي مفاده أّن اإلاّشفت ساسخت في بُاهاث خع

ُذًت البذابُت ومً مىٍىس ِام، حؽحر الخأظِعُت إلى . فئت مً الّباساث الـش

 مً الفلعفاث الحذًثت بذاًت مً
ً
 البدث اإلاّشفي ًِ الُلحن الزي ًمّحز هثحرا

. وما بّذهديكازت 

ت الاحخماُِت هي أّهه :‹‹الرزية الاححماغية››  5   ت التي جمحز الزٍس الىلىت الجىهٍش

سغم أن ألافشاد ال ًدؽيلىن بفّل ِالكاتهم بّمهم ببّن أو باإلاجخمْ هيّل، 

 مً رلً. (...).ًدؽيل اإلاجخمْ بفّل الّالكاث التي جشبي بحن أفشاده
ً
هجذ أن . بذال

اإلاجخمْ ًىحذ لخذمت اإلافالح والشغباث اإلاعبلت ألفشاده، والاهخماء للمجخمْ رو 

الزاث ِىفش مً ِىاـش الّىاـش الحاملت للغت اإلاخجعذة .5"كُمت أداجُت وخعب

                                                             

.45أمحد حممد الرويب، يورجنهابرماس ـ مقدمة قصرية جداً، مرجع سابق ، ص: ـ جيمس جوردن تر 4 
.46، ص أمحد حممد الرويب، يورجنهابرماس ـ مقدمة قصرية جداً، مرجع سابق:جيمس جوردن تر 5 
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ً أظاظحن في اللغت إر جذسط  في ألافياس، هما حّخبر الزاث واإلاىلُى ِىفٍش

م هاجه آلاخحرة ،هما اإلافلحت وجدلُم اإلاىفّت كُمت  اث ًِ وٍش الزاث اإلاىلِى

. بشغماجُت لؤلفشاد داخل اإلاجخمْ

فها الىظي الزي ًمىً أن اللغة ًفترك الفػل الحىاضليإن مفهىم   بـى

ًخدلم مىه هُى مً الخفاهم ومً خالله ٌعخىُْ اإلاؽاسوىن في الخّامل مضاِم 

الًمىً للمؽاسهحن جدلُم .6الفذق الزي ًمىً الاجفاق ِلحها أو الاخخالف خىلها

الخفاهم وجدشي الفذق إال بىاظىت اللغت التي حّذ أظاط لخدلُم 

. لِغ ول جىاـل لغت وإهما ول لغت هي جىاـل.الخىاـل

ت فسيصز    حّخبر  ، بدُث حعاِذها "كُمت مفهىمت"جمخلًالفػاء الػمىمي أن هٍٍش

وحّشف . ِلى فهم بّن اإلاؽىالث اإلاّاـشة اإلاخفلت مباؼشة بالذًملشاوُت

فػاء املجحمػات الحديثة حيث ثمس املشازكة " الفماء الّمىمي ِلى أهه

إهه فػاء املىاطنين الرين يناغلىن من أحل مطالحهما .الظياطية غبر اللغة

 
ًال
 ثداوليا

ًال
وما ًمىً أن ًلاٌ مً مؤاخزاث ِلى ...املششركة، فػاء يمأطع ثفاغال

ت  ت الىلذًت "  فئن مفهىم الفماء الّمىميهابسماضهٍٍش لشوسي للىٍٍش

 فسيصز  وهابسماضخعب اللغةجبلى.7"للمجخمْ واإلاماسظت العُاظُت للذًملشاوُت

هي العبُل الزي ًخم مً خالله جدلُم الخىاـل الاحخماعي والعُاس ي بحن 

. ألافشاد داخل اإلاجخمْ

:  هظسية املػنى البرحماثية غند هابسماض

الزي وان فلظفة الىعي بابخّاده ًِ هابسماض الزي أخذزه الححى  اللغىي إّن 

ظىجذه جدّىال بشاغماجُا أًما باللذس "يهذف مً خالله إلى جدلُم الخىاـل 

ت الاحخماُِت بمعاِذة لشب هابسماضًداٌو . هفعه  في الىٍٍش
ً
 أن ًدذر جدّىال

ت اإلاّنى، أي  ل . النظسية البراحماثية للمػنىخاؿ مً هٍٍش في العبُّىاث جـى

                                                             
 .36فلسفة التداوليات الصورية وأخالقيات النقاش عند يورغنهابرماس،مرجع سابق ص، أودينة سليم6

.13رشيد العلوي، الفضاء العمومي من هابرماس إىل نانسي فريزر، مرجع سابق، ص 7 
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 هابسماض
ً
 صمُله بجامّت فشاهىفىسث إلى سأي مفاده أن اإلاّنى بكازألوثى آبل مخأزشا

بيُت مضدوحت أدابُت ››اللغىي لم ٌعدىفزه اإلاّنى الافتراض ي، وأن للمّنى 

ولهزا وان البذ . 8"، أو أن اإلاّنى الافتراض ي والبراحماحي واها مخالصمحن‹‹إفترالُت 

ج ِلى ول مً اإلاّىُحن ؤلافتراض ي والبراغماحي . مً الخٍّش

، ًخألف :"املػنى الافشراض يـ  1
ً
ت اللُاظُت الؽاةّت للمّنى خالُا بدعب الىٍٍش

مّنى الجملت مً ؼشوه صحتها، وفهم مّنى حملت مً الجمل ما هى إال مّشفت 

ت اإلاّنى اإلاؽشووت بالصحت . ما ًجّلها صحُدت أو خاوئت وللذ زبذ أن هٍٍش

مدىمت ومفُذة، فمً هاخُت، هي كادسة ِلى جفعحر الحلُلت اإلامحزة اإلاخّللت 

باللغت، أال وهي أهه مً بحن ِذد مدذود مً اإلافشاداث والّباساث راث اإلاغضي 

ت التي جدىم اإلاضج بُجها ًمىً حؽىُل ِذد النهاةي مً الجمل  واللىاِذ الىدٍى

 
ً
ومادامذ الجمل الجذًذة التي ًمىً حؽىُلها . 9"الجذًذة اإلافُذة ألاهثر حّلُذا

زمت "مّلذة بالتي ًفّب فهم وعبت مُّىت مجها وهزا ما ًمىً اللٌى ِىه

ت اإلاّنى الىمىرحُت اإلاؽشووت بالصحت؛ أال وهي جبذو  ـّىبت حؽىب هٍٍش

في وال . مىىلُت لجضء مدذود مً اللغت وخعب، وهى الجضء الافتراض ي أو الـى

، لىجها ال جىاظب حّبحراث مثل ‹‹الثلج أبُن›› بأط بها في جأهُذاث ِلى غشاس

م بأهه إلاّشفت مّنى الخّبحر ‹‹ هُف خالً؟›› هُف ››ًبذو مً الّبث أن هِض

هىان الىثحر مً ألامثلت الؽبحهت هشي فحها اللغت راث . (أو خاوئت)صحُدت‹‹خالً؟

م بأن مّنى الجمل أو أحضاء الجمل ٌٌّى ِلى  مّنى، مْ أهه ًبذو مً الغٍشب الِض

شجبي رلً باللغت .10"ؼشوه صحتها مىىلُت الجمل صحُدت إلى خذ ما ٍو

. اإلاعخّملت

 :املػنى البراحماجي ـ2

                                                             

.48أمحد حممد الرويب، يورجنهابرماس ـ مقدمة قصرية جداً، مرجع سابق ، ص:ـ جيمس جوردن تر 8 
.48أمحد حممد الرويب، يورجنهابرماس ـ مقدمة قصرية جداً، مرجع سابق ، ص:جيمس جوردن تر 9 

.48املرجع السابق نفسه، ص 10 
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إرا واهذ الفلعفت البراغماجُت بففت ِامت مشجبىت بما جؤدًتالفىشة  مً هدُجت 

فّل أو ِمل فهي هىا مشجبىت باألداء الفّل أي الفىشة مشجبىت صحتها بما جؤدًه 

ت ال جشهض ِلى ما "في اإلاّنى البراغماحي هابسماضمً هدُجت وبففت خاـت فئن هٍٍش

ت ٌ‹‹ما جفّله›› اللغت،بل ِلى‹‹ جلىله››  ىىلم . اللغت‹‹اظخخذام›› ، فهي هٍٍش ٍو

ش اللغىي (1963ـ 1879)كاز  بىهلس مً حٍّشف للغت ِىذ هابسماض
ّ
، اإلاّىٍ

يعب . ‹‹أداة ًىلل بها اإلاشء فىشة لآلخش ًِ الّالم››ألاإلااوي، باِخباسها   بىهلسٍو

ابف  غةزالر ٌو
ّو
 جلابل مىٍىس اإلاخيلم واإلاخاوب والغابب ِلى الترجِب؛ أال وهي لل

ُفت  لخىحه الىلباث إلى ‹‹ ؤلالخماط›› لخمثُل الحاٌ، ووٌُفت ‹‹ اإلاّشفُت›› الٌى

ُفت  ت››اإلاخللحن، والٌى بهزا الؽيل ًيىن .11"لئلففاح ًِ ججاسب اإلاخيلم‹‹ الخّبحًر

ابف للغت والتي ال ًمىً إهماٌ أي وشف مً ألاوشاف الثالزت بىهلس  كذم زالر ٌو

الىؽف  )والغابب (ًلخمغ)واإلاعخمْ  (ٌّبر)ختى جىخما واإلاهام إر الخيلم 

ًىىس . وبهزا الؽيل ًخدلم الخىاـل (وؤلاففاح ًِ ججاسب اإلاخيلم

ُفت البراحماجُت للىالم هي الاهخلاٌ باإلاخداوسًٍ " الفىشة كابالهابسماض إن الٌى

ال ٌّشف اإلاشء ماهُت فهم مّنى حّبحر لغىي إرا لم ًىً ...إلى هلىت فهم مؽترهت،

ٌى إلى فهم مؽترن مْ آلاخش خُاٌ ش يء ما   هُف ٌعخغله للـى
ً
. 12"ٌّشف أظاظا

ٌى إلى فهم مّنى الخّبحر  م الىجاح للـى ًبلى الفهم اإلاؽترن بحن ألافشاد وٍش

ابف اللغت   في ٌو
ً
اللغىي وبالخالي الىؽف ًِ الحلابم وألاؼُاء هما رهشن ظابلا

. بحن اإلاخداوسًٍ

جدىاظب مْ : في دابشة الفّل ألاداحي، جخأظغ وحهت هٍش الخدىم الخلني اإلامىً"

ولمً . الحلُلت الفّلُت اإلامىلّت ججشبت ملُذة لمً الؽشوه اإلاخّالُت

بُت ـ الخدلُلُت خٌى الحلُلت  الؽشوه اإلامازلت جدؽيل أًما لغت ألاكىاٌ الخجٍش
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ت إلى لغت، ظىاء أواهذ مخيىهت بئخيام أو ِلى ألاكل .الفّلُت جىمي الجمل الىٍٍش

لمً ؼشوه الفّل ألاداحي جخأظغ لغت هلُت همفهىم هلي إلاثل ... كابلت للخيىن 

ت، التي ًمىً أن جيخج مً خالٌ إحشاء الّملُاث خعب  هزه الّالكاث الشمٍض

جبلى ؼشوه الفّل الخىاـلي أظاط لدؽيل هُى اللغت،ظىاء واهذ . 13"اللىاِذ

ت التي ًخّامل بها  بُت أو جدلُلُت إر جمثل هزه اللغت هُى الّالكاث الشمٍض ججٍش

. ألافشاد

ذ مً اإلاادة راث الىمى الىبُعي لللغاث ‹‹ اللغة النلية››إن " مذًىت إلى الخجٍش

ذ مً اإلاادة راث الىمى الىبُعي ‹‹الطبيػة›› اإلاخذاولت، هما أن  مذًىت إلى الخجٍش

اللغت اإلالُذة والخجشبت اإلالُذة : الازيخان. للخجشبت اإلاشجبىت باللغت اإلاخذاولت

جخدذان مً خالٌ أنهما جيخجان مً ِملُاث، ظىاء أواهذ رلً بالّالمت أو 

اللغت جدؽيل . 14"هما هى ألامش باليعبت للفّل ألاداحي راجه.بأحعام مخدشهت 

بي مً خالٌ اللغت اإلاخذاولت  بالىمى الزي ًخق الخىىس اللغىي أو الخىىس الخجٍش

.  وهزا ماهجذه في الفّل ألاداحي

إن الجمل ال جدمل مّنى الفذق والىزب ألهه هىان حمل ال  "البراغماثيةفي 

فها بزلً، مثاٌ كىلىا ف " أخمش لي ألاول: "ًمىً ـو فئن هزه الجملت ال جـى

ف بأنها  بأنها ـادكت أو واربت، لىً في اإلالابل هىان حمل ًمىً أن جـى

ف "إنها جمىش: "صحُدت أو واربت مثاٌ ، فمثل هزه الجمل التي ًمىً أن جـى

لُه فئن اللمُت هي الجملت التي جدخمل  بالفذق أو الىزب هي اللماًا ِو

الفذق أو الىزب، وهزا ِلى اِخباس أن اللمُت جخبرها ِادة بما هى وابً ومىه 

فئنها جيىن ـادكت أو واربت بدعب اسجباوها بما هى وابً وهى ماًفعش كٌى 

، ‹‹الحلُلت ِباسة ًِ ملىُت ال ًمىً للمُت ما أن جدىاٌص ِجها ››  بأن هابسماض
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الجمل . 15"أما الجمل فهي ِلى خالف اللماًا ًمىً أن جدخمل الفذق والىزب

في الفلعفت البرغماجُت ال ًمىً الحىم بالفذق أو الىزب ألهىا ال وعخىُْ 

ف مذي مفذاكُت خلُلتها،أما اللماًا هي التي ًمىً أن جلذم لىا ماهى  ـو

. وابً

 كٌى ال واكْ، اظخذالٌ ولِغ ججشبت، وبالخالي هابسماضإن الحلُلت هما ًشاها"

لي، بل  ا مخّالُا ًذسن في اظخلالله وحّالُه اإلاُخافحًز فهي لم حّذ مفهىما حىهٍش

 بحن هابسماضللذ محز  . إنها ِمل جفاِلي جىاـلي ًخدلم في اإلاىاكؽت والحجاج

الصحت والحلُلت مبرصا أهه ارا وان ول مً الصحت والحلُلت ادِاءان 

لت البرهىت  اظخذاللُان، فئن هزا ال ٌّني أن البرهىت ِلى صحت مُّاس حؽبه وٍش

ِلى خلُلت كٌى مّحن، أما ادِاء صحت مُّاس مّشوف فهى في خذ راجه مىلُى 

جبلى الحلُلت إرن ِمل جفاِلي جىاـلي جخدلم مً خالٌ .16"ججشبت أو خلُلت

. أكىاٌ مُّىت ِبر اإلاىاكؽت

ت اإلاّشفت)إلاةظحمىلىحياجدىلذ بؤسة اهخمامه مً " للذ ، ووحذ اللغةإلى  ( هٍٍش

مٍاهش الحُاة ؤلاحخماُِت ال ًخأحى ‹‹غللنة››أن الفهم الصحُذ إلاؽيلت الّلالهُت و

مً الخفىحر في اإلافالح اإلايىهت للمّشفت ِلى إخخالف همارحها وأهىاِها، بل مً 

ت لفّل الخىاـل هما ًخمثل بىحه خاؿ في الخفاِل اللغىي ومً  إِادة بىاء هٍٍش

 أو ألاوشاف اإلاؽترهت في هزا الفّل، ‹‹الروات››البدث في دوس الخفاهم بحن 

لىم ِلحها  فيلما . الحش بُجهم‹‹ الخىاب الّملي›› واإلاّاًحر واللُم التي ًفترلها ٍو

وحذوا ، اهخشه هؤالء ألاوشاف في فّل الخىاـل وجىحهىا إلى الفهم والخفاهم

خباس اإلاخبادٌ فُما بُجهم جمثل اللغت لذي . 17"أهفعهم ًلجأون إلى هُى مً ؤلِا

م هدى الفهم الصحُذ  الزي ٌّذ أظاط الفّل الخىاـلي  هابشماط اججاه الىٍش
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لذي هابشماط،هما ًشجىض هزا آلاخحر ِلى الخفاهم بحن الزواث بحن الزواث 

اإلاؽاسهت في هزا الفّل الخىاـلي التي حّخمذ اللغت هأظاط جىاـلي لها وبالخالي 

.                                                                                                                                    ًدذر الفهم الصحُذ بُجهم  وبالخالي جدلُم غاًتهم الّملُت

 أن ًبحن إميان الخمُحز بحن الخىاـل اإلاؽىه والخىاـل هابسماضوكذ وان ِلى " 

لؤلوشاف اإلاؽترهت فُه، ‹‹ الفهم الراجي››غحر اإلاؽىه، ورلً بالىٍش في الفهم 

والىؽف ًِ المغىه وأؼياٌ اللمْ أو اللهش التي جفعذ خذًثهم 

في - بجاهب الخذلُل ِلى أن اإلاّاًحر واللُم التي حعدىذ إلحها أفّاٌ الخىاـل

حعمذ باإلاىافلت أو ؤلاحماُ الّللي - اإلاجخمْ وفي الّلىم ؤلاحخماُِت وؤلاوعاهُت

خه في ِلم الخذاٌو الّام . ِلحها في . 18("البراغماطيلة الػامةأو )وهىزا وىس هٍٍش

: سأي هابشماط أّن هىان ِلباث حّترك الّملُت الخىاـلُت بحن ألافشاد  ومً بُجها

المغىواث اإلاخخلفت التي ًىاحهها ألافشاد ظىاء واهذ احخماُِت،ظُاظُت،دًيُت 

أو ختى اكخفادًت، مخخلف أؼياٌ اللمْ واللهش التي ًخّشك لها ألافشاد في 

خذًثهم خالٌ خذًثهم مً أحل الخىاـل فلذ ًىاحهه هؤالء ألافشاد اِترلاث 

خه في ِلم  ؼتى في اإلاجخمْ، وهها اإلاىحى الزي اجخزه هابشماط حّله ًىّىس هٍٍش

 ٌ . الخذاو

ّنى"  حن مً الخىاب هابسماضَو الزي جدلل فُه مّاًحر الفذق ‹‹  النظسي ››بىِى

ت ؤلاحماُ ِلى الفذق ) ذي هٍٍش الزي ًىاكؾ ‹‹ الػملي››، والخىاب (وهى مً مٍؤ

خه . فُه ـىاب اإلاّاًحر ت هي أهم اإلاىالب في هٍٍش وإلاا واهذ اإلاؽشوُِت اإلاُّاٍس

الىلذًت، فئن مؽشوُِت أي مُّاس ًمىً مً خُث اإلابذأ جلُُمها ِلى أظاط 

ها . كىاِذ اإلاىاكؽت أو الخىاكؾ في الخىاب الّملي  )وهزه اللىاِذ في مجمِى

مثالإلمخىاُ ًِ اظخخذام اللىة، وهف ول الذوافْ بئظخثىاء دافْ اإلافلحت أو 

ل إلى اجفاق مبني ِلى أظغ ِللُت ملبىلت، والخىصَْ اإلاخيافئ  ؤلاهخمام بالخـى
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ت . 19"للفشؿ ِلى حمُْ ألاوشاف اإلاؽاسهت إلجاخت اخخُاس أفّالهم الىالمُت بدٍش

ت  وهاكؾ ـىاب اإلاّاًحر الخطاا النظسي جدشي هابشماط مُّاس الفذق في هٍٍش

: ومً بحن ماهاكؽه لمً هزه اإلاّاًحر الخطاا الػملي  في

. ـ ِذم اظخخذام اللىة في الخىاب الّملي

. ـ الابلاء ِلى دافْ اإلافلحت وهزا مً بحن ما اهخمذ به البرغماجُت

ت . ـ خم ول ألاوشاف اإلاؽاسهت في اخخُاس أفّالهم الىالمُت بدٍش

ل إلى هدُجت مفادها أهه ال  " لهابسماضودوما في مجاٌ الفّل الخىاـلي فلذ جـى

ًمىً جأظِغ همي جىاـلي حذًذ، ٌّبر ًِ مجخمْ حذًذ، دون أن ًبلغ الىلذ 

ظىاء حّلم ألامش بالخىاـل الزاحي أو اللغةأداة الخىاـل ألاولى راتها وهي 

. 20"بالخىاـل البِىزاحي بما هى الذِامت اللاِذًت لّملُت الدؽاسن ؤلاحخماعي

م اللغت هابسماضًشي  ُفت جىاـلُت راجُت وبحن راجُت، فًّ وٍش  أن اللغت لذيها ٌو

ولجهت بىاء هزا . " هزلً ًدذر الترابي ؤلاحخماعي ٌّني جأظِغ مجخمْ مؽترن

 و Travail ِلى لشوسة إخذار جمُحز أظاط بحن الّملهابسماضالدؽاسن ًؤهذ

رلً أن مفهىم الّمل، ووفم داللُاجه الحالُت Activité  واليؽاه Acteالفّل 

وبخاـت جلً اإلاىدذسة الُىا مً الترار اإلااسهس ي، كذ ٌؽذها الى جثمحن مٍاهشه 

اإلاادًت والخلاهُت فلي، في خحن أن مفهىم الفّل، ومً زمت اليؽاه، ًمخلً كذسة 

ت، جخجاوص ألافم اإلاادي إلى أفم لغىي، مىىىقي، ملىلي، ًدُل  جخُلُت، مجاٍص

الخفاِل : مباؼشة إلى مفهىم أؼذ جأزحرا في هُيلُت البىاء الاحخماعي وهى الخفاِل

 ، بحن الفىسة واإلاادة، الخفاِل بحن الىاكْ والّلل، الخفاِل بحن الزاث واإلاىلُى

ًمّحز هابشماط بحن الّمل والفّل واليؽاه ". 21 ومدُىهااللغةالخفاِل بحن 

ؽُذ بأهمُتهما  ورلً للذستهما  ِلى ججاوص ألافم  ً َو ؤهذ ِلى هزًً آلاخحًر ٍو
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اإلاادي اإلاادي الزي ًشجىض ِلُه الّمل إلى ألافم اللغىي  الزي ٌعاِذ ِلى 

. الخفاِل بحن اللغت ومدُىها والفاِل بحن ألافشاد وواكّهم

ًِ دوس الفشد  الفّاٌ داخل اإلاجخمْ ال ًمىً أن ًخدلم إال ًِ هابسماضًلٌى 

م اللغت ان الكائن الطبيعي ال يمكن أن يطبح غينيا وشخطا مفكسا ››وٍش

إر باللغت ًمىً جدذًذ .22‹‹غاكال إال إذا  سج إإل الىطس الػام ملجحمؼ لغىي 

شخفُت الفشد داخل مجخمّه بففخه شخفا فّاال داخل اإلاجخمْ ًخفاِل مْ 

. أفشاد مجخمّه

 ٌ أهنا إذا أزدها أن هفهم الفػل الحىاضلي غلينا أن هفشرع اللغة ››  هما ًلى

هما أنها . ‹‹بىضفها الىطيس الري يمكن أن يححلم فيه هىع من الحفاهم

 فال ًمىً الخفاهم بحن أفشاد .23‹‹الىطس ألاطاس ي للحىاضل بين الروات›› أًما

فها الىظُي واإلادىس الشبِس ي في رلً وللّملُت  م اللغت بـى اإلاجخمْ إال ًِ وٍش

 .الخىاـلُت أًما

فال مجاٌ للحذًث ًِ اللغت بمٌّض الجماِت وال مجاٌ للحذًث ًِ الجماِت " 

في ٌل غُاب ِىفش الخىاـل وكىام الخفاِل و ِىىان اإلاذهُت والخجمّاث 

ت، إنها اللغت التي ال ًمىجها أن جىحذ ولغت إال في الؽّب مما ٌّني أهه ال  البؽٍش

وحىد وال لشوسة لىاخذ مجهما في ٌل غُاب آلاخش، فالخالصم لشوسي وؤلاجفاٌ 

 فال وحىد للغت في ٌل غالكة ثكامليةإّن الّالكت بحن اللغت والجماِت هي .24"أهُذ

غُاب الجماِت وال وحىد للجماِت في ٌل غُاب اللغت فبدمىس الىشفحن جدذر 

. الّملُت الخىاـلُت

ت الىلذًت هابسماضللذ ِمل"   ملدزطة فساهكفىزت ِلى ججذًذ وجدُحن الىٍٍش

ت الفّل الخىاـلي، وكذ كام مً خالٌ همىرج الخىاـل  لمً ما ٌعمُه بىٍٍش
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لذ إلى هُى مً ؤلاوعذاد في  ت الىلذًت التي ـو اللغىي بخأظِغ مُّاسي للىٍٍش

أفم حغُحر الىلْ اللابم ِلى العُىشة، وجلذًم البذًل اإلامىً للّلالهُت ألاداجُت 

التي أخىمذ كبمتها اليلُت ِلى الىبُّت وؤلاوعان، ولهزا ولْ هابشماط 

ت الىلذًت في كلب الحُاة ؤلاحخماُِت والّملُت ت الىلذًت .25"الىٍٍش حّخبر الىٍٍش

ت مذسظت  ت التي ولّها هابشماط بذًل وججذًذ لىٍٍش الخىاـلُت اللغٍى

فشاهىفىسث مً أحل حغُحر الىلْ اإلاخذهىس لالوعان إلى ولْ ًخذم الاوعان 

وفم ما جخىلبه الحُاة الاحخماُِت و الاوعاهُت، هزا ماًذخل في الخيؽئت 

ت الىلذًت ِلى ما ٌعمُه هابسماضكام ." الاحخماُِت  بئِادة جأظِغ الىٍٍش

ا بّملُت الخيؽئت الاحخماُِت التي ًخمْ لها  الّلالهُت الخىاـلُت اإلاشجبىت حىهٍش

ت وأظاظُت، ورهب إلى اللٌى بأن ِملُت الاهذماج الاحخماعي  ألافشاد بفىسة ِفٍى

ت للمؽاسهحن  ال جخدلم إال بىاظىت الخىافم أو الخفاهم اإلاخممً لؤلفّاٌ اللغٍى

ًبلى . 26"والتي جفترك الاجفاق أو ؤلاحماُ بحن هؤالء اإلاؽاسهحن في ِملُت الخىاـل

ت للمؽاسهحن أظاط الّملُت  دوما الخفاهم والخىافم اإلابني ِلى ألافّاٌ اللغٍى

. الخىاـلُت الهادفت إلى جدفُل الاهذماج الاحخماعي

 غذا الفاِلُت الىخُذة التي في إميانها إِادة سبي هابسماضإن الخىاـل ِىذ" 

اٌ ِالم فلذ ول مشحُّاجه وهلاه  الفلت بحن أوشاف هزا الّالم مىلىْ ألاـو

ىك الخلذم واإلادبت والعالم  اسجياصه، واهلىّذ ـلخه الحمُمُت باإلوعان ِو

إزيك ظاد الاظدبذاد والّىف ختى ـاس هزا الّىف هما ًلٌى 

ا مدىسٍا مً مىالُْ الفلعفت في اإلاشخلت E.weilفاي مىلِى

الخىاـل أـبذ الحل الىخُذ و ألامثل الظترحاُ الاوعان اوعاهِخه، .27"اإلاّاـشة

خه وهشامخه التي ظلبذ مىه بذال مً الّىف والاظدبذاد والاظخغالٌ سغم أن . خٍش

                                                             

ماكس هوركهامير إىل أكسل هونيث، املرجع السابق، :  كمال بومنري، النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت
.118ص 25 
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 سأي أن اللغت هي أداة الخىاـل والخفاهم بحن أفشاد اإلاجخمْ إال أن في هابسماض

 الحُاة الاحخماُِت وأؼياٌ الخىاـل هابسماضاختزاٌ "ًشي أن هىهيثهٍش 

اإلاخخلفت في البّذ اللغىي، وهزا الخمشهض خٌى اللغت كذ ًحجب ِىا خلُلت 

ؤدي هزا  إلى ِذم اللذسة ِلى إدسان - وهى ألاهم– الخفاِالث التي في اإلاجخمْ، ٍو

تراف  ذم الِا الخجاسب الاحخماُِت وألاخالكُت اإلاشجبىت بأؼياٌ الٍلم والاخخلاس ِو

 .  28"التي كذ ًخّشك لها ألافشاد أو الجماِاث
ّ
سغم أّن اللغت لها دوس الخىاـل إال

أّنها جبلى كاـشة ألّنها جحجب ِىا خلُلت الخجاسب اإلاخخلفت اإلاشجبىت بأؼياٌ 

.   الٍلم والّىف التي جدذر في اإلاجخمْ

 أمش ًلىم ِلى سبي الفّل هابسماضوبهزا اإلاّنى، فئن جدلُم الخفاهم ِىذ " 

الخىاـلي باللغت هأداة لخىٍُم ألافّاٌ الاحخماُِت وبالخالي فئن اللغت ِىذه 

لِعذ مجشد وظُلت لىلل ألافياس واإلاّلىماث فلي وإهما هي سابي مً الشوابي 

ؤلاحخماُِتألاظاظُت الزي ًؤدي إلى الخزاوث اإلاؽترن والخفاهم اإلاخبادٌ الزي 

ىخشه في ؤلاواس ؤلاحخماعي اللابم ِلى  ًخخلى فُه الفشد ًِ راجه الىبُُّت ٍو

الخىاـل و الخزاوث واإلاىاكؽت الحشة، واللغت هما كلىا هي ؤلاواس الزي ًدذر فُه 

بااللافت إلى ول ما كُل ًِ اللغت إلاا لهه مً دوس في الخىاـل .29"هزا الخىاـل

 حغمش الفشد في الاواس الاحخماعي الزي هى غاًت الّملُت الخىاـلُت إر 
َ
 أنها أًما

ّ
الا

.   جدذر ِملُت الخزاوث والخفاهم اإلاؽترن

 في إمياهُت جفعحر الحُاة ألاخالكُت بّملُت الخزاوث هابسماض مْ هىهيثًخفم " 

الباوني للمّاًحر  )الاحخماُِت وهزا للىْ الفلت مْ فىشة الخأظِغ الزاحي

ألاخالكُت، التي واهذ ظابذة مً كبل في الفلعفاث ألاخالكُت الخللُذًت، غحر أهه 

ِىك أن ًخم هزا الخأظِغ ِلى الخفاِل الاحخماعي اللابم ِلى فىشة الخىاـل 
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 107   ص2010، س1اإلختالف، اجلزائر، ط
.120 كمال بومنري، النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت، املرجع السابق، ص 29 



197 
 

 فئن هابسماضوفم همىرج اإلاىاكؽت الّللُت هما سأًىا رلً مْ 

، جلىم ِلى جىظُْ إلثيلا املناكشةالتي كذمها هىهِث هبذًل ايخيلاإلاغشراف

إّن الجذًذ الزي مّحز هزه الفلعفت هى . 30"مفهىم الخفاِل الخىاـلي هفعه

الزي ًّىق ِلى جفعحر الحُاة  (هابسماض،هىهيث)الاجفاق الزي ِلذ بحن الازىحن 

 ِلى الخفاهم اإلاؽترن 
ً
ألاخالكُت بّملُت الخزاوث الاحخماُِت التي جدذر بىاءا

للىْ الفلت مْ فىشة الخأظِغ الزاحي التي واهذ ظابذة مً كبل في الفلعفاث 

تراف هبذًل لالًدُلاالهابشماظُت وجىظُْ إلافهىم  ألاخالكُت وكذم هىهِثاًدُلا الِا

رلً أهىا هجذ أّن هابشماط اختٌز ول الخفاِالث .الفّل الخىاـلي راجه

الاحخماُِت في الخىاـل اللغىي الزي ٌّخمذ ِلى اللغت هشمىص فلي وهزلً فلي 

وهزا .أّهه ال ًمىىه جفعحر مؽاول الحُاة مً الجىاهب ألاخشي والجاهب العُاس ي

 .ما دفْ هىهِث إلى جىظُْ مفهىم الفّل الخىاـلي إلى ؼيل أِم

ل "  ت و البراغماجُت، ـو اث اللغٍى إلى هابسماضوهدُجت للخفاِل الىلذي مْ الىٍٍش

. اهدؽاف ادِاءاث الصحت التي بدعب هٍشجه جلىم ِلحها ول ألافّاٌ الخىاـلُت

املفهىمية، الحليلة، : إهه ًذافْ ًِ فىشة وحىد أسبّت ادِاءاث للصحت وهي

ت التي .31"الطدكيةوالصحة  وهزه اإلابادا ألاسبّت حّخبر الؽشوه اإلاُّاٍس

في الخىاـل وولّها هأظغ لفشلُاث التي حّذ هأظاط في هابسماضاهدؽفها 

. اإلاىاكؽت

حّخبر اإلاّلىلُت أخذ الؽشوه الذابمت للخىاـل  " Intelligibilité ) )املػلىلية-1

ش، ورلً ليىنها  وهي ال جىدفش في كٌى ًذعي ـالخُت ما أو جخممً إمياهُت للخبًر

مشجبىت بالجاهب اللغىي وظالمت اللغت اإلاعخّملت في إواس الخىاـل رلً أن 
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املػلىلية التي يحم إهجاشها بفػل حملة مسكبة ثسكيبا صحيحا ثحشرم كىاغد ››

 .اّن ؼشه  الخىاـل  ٌّخمذ ظالمت كىاِذ اللغت.32‹‹اللغة املظحػملة

وجمثل الؽشه الثاوي ألاظاس ي مً ؼشوه أخالكُاث  (: Vérité)الحليلة-2

يػمن وظيفيا وضف ››: الىلاػ، إن ؼشه الحلُلت ِىذ هابشماط هى الزي

حالة واكػة مىحىدة وغير مظحىحاة من الخيا ، أو باللدز الري يفشرع أيػا 

ان ؼشه الحلُلت .33‹‹وحىد وكائػها ومن ذلك حليلة ألاكىا  الحلسيسية

ىف  هأظاط للىلاػ ًجب أن ًخىابم فُه كٌى الفّل مْ الىاكْ الحلُلي اإلاـى

ف الصحُذ للىاكْ فئن  والًجب أن ًخالف رلً الىاكْ ألهه بمخالفخه الـى

 المّنى له
ً
 الخىاـل هىا ًفبذ  جىاـال

بمطداكية الحلفظ ››: وهي ِباسة ًِ إدِاء خاؿ(: Justesse)املطداكية - 3

باغحبازها وظيفة إلكامة غالكة مظحليمة مابين ألاشخاص، ويحكفل هرا 

الادغاء بمىغىع ثطابم الفػل اللغىي مؼ ملحػيات مخطس مػيازي طابم 

ًلخض ي ؼشه  .34‹‹مػشرف به من طسف املجحمؼ، ويمحاش ةشسغية مػاييره

اإلافذاكُت جىابم اللفَ اللىلي مْ ملخمُاث ألاشخاؿ الزًً ًلُم ِالكت 

مّهم لخدلُم ِالكت معخلُمت مّهم و أن ًيىن مّترف به مً وشف اإلاجخمْ ال 

. مخالف له

شجبي هزا الؽشه بىىاًا اإلاخدذر التي ًفترك أن (: Sincérité )الطدق- 4 ٍو

جيىن ظلُمت وخعىت مجزهت ًِ أي أغشاك، أو هىاًا ظِئت، فهى ِباسة ًِ ؼشه 

باللدز الري يظمح به للمححدث غن الحػبير غن ، بطدكية مايلا ›› : ًخّلم

هىايا محدودة وتطسيلة ضادكة ةػيدة غن الحػليل والكرا ومن دون 

بلى ؼشه الفذق هى آلاخش ؼشه ال ًبخّذ فُه اإلاخدذر ًِ .35‹‹طفظطة ٍو
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بخّذ   بالخّبحر ًِ هىاًاه الحعىت والحمُذة، ٍو
ً
كٌى الفذق هما ٌعمذ له أًما

ًِ الىزب وأن ال ًخالِب باأللفاً هما وان ًفّل العىفعىابحن مً أحل 

ه وجٍلُل الّلٌى ًِ كٌى الفذق ومّشفت الحلُلت . جمٍى

ا  أن اإلابذأ الزي ًشي ››أنها هييلى  هابسماض غن البراغماثية  خىما هٍٍش

Theoretisch إهما هي ـُغت ،  ًمىً الخّبحر ِىه في حملت في ـُغت اإلاماُس

ممىشبت لفىشة ما، مّىاها الىخُذ، إرا افترلىا إحماال أن لها مّنى، ًىحذ في 

جىحهها في أن ًخلم ـذكُت مبذأ ِملي مىاظب، ًمىً أن ٌّبر ِجها بجملت 

وهزا أّن اإلاّنى البرغماحي خعب  . 36‹‹ؼشوُت، فُما حىابها ًىحذ في حملت ولبُت

هابشماط ًلخض ي مبذأ ِملي مىاظب ٌّبر ِجها بجملت ؼشوُت مىاظبت، والجملت 

 ولها مّنى... فئّن ...الؽشوُت ـُغتها إرا وان
ً
 .بدُث وىهىاكُّا

مً الفشلُت ألاظاظُت هزه ًمىً اؼخلاق مُّاس مّنى "  يلى  هابسماض

مبي مّنى مفاهُم مؽىؼت غحر أن . بشاغماحي ٌعمذ بئلغاء أكىاٌ ال مّنى لها، ٍو

ماٌعمحهبالبراغاماحي، وفُما بّذ، مً أحل أن ًمحزه ًِ بيرضكفذ ما ٌعمُه 

الخفعحر الخاوئ اإلاؽخم مً ِلم الىفغ، ٌعمحها بالبراغماجُت الجذًذة فحهذف 

Pragramatizismusًإرا وان البرغماجُت تهذف هىا إلى . 37" إلى ما هى أبّذ مً رل

إلغاء ألاكىاٌ التي المّنى لها، غحر أّن بحرط يهذف إلى أهثر مً رلً وهى الخدلم 

. الفّلي

 ً أن ِلالهُت الفّل اإلاديىم بالىجاح ِلى " هابسماض ًشي املػسفة واملطلحةِو

بُت وال مفلحت مدمت . جدلم مفلحت ما ال ًمىً أن جيىن مجشد مفلحت ججٍش

لى واهذ ظحروسة اإلاّشفت مباؼشة ظحروسة خُاة،رلىحب ِلى جدلم اإلافلحت التي 

ضة غحر أن - جىحه اإلاّشفت أن ًجلب مّه اؼباُ خاحت ما مثل خشهت الغٍش

اإلافلحت اإلادللت ال جلىد إلى العّادة، وإهما إلى الىجاح، هزا الىجاح ًلاط ِلى 
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ت وإدساهُت في الىكذ راجه وهىزا فئن . خلٌى اإلاؽىالث التي لها أهمُت خٍُى

اإلافلحت ال جلف مْ جىحهاث العلىن الحُىاهُت في هفغ اإلاعخىي الزي ًمىً 

أن وعمُه غشابض، هما أنها لِعذ مىىللت جماما مً حهت زاهُت مً الّالكت 

ُت لعحروسة الحُاة لُه فئن اإلافلحت هي التي تهذف إلى جدلم . 38"اإلاىلِى ِو

الىجاح ِلى أسك الىاكْ وهزا ما جذِى إلُه الفلعفت البراغماجُت إر هجذ أن 

بىبُّت " الفىشة الصحُدت هي الفىشة اإلاخدللت فّلُا ِلى أسك الىاكْ وإهما هي 

الحاٌ ًمىً إلافلحت مً هزا الىُى أن جدعب فلي لزاث مً ؼأنها أن جىخذ 

خ الىبُّت مْ العمت اإلاذسهت ِللُا  بُت لىُى مىىلم مً جاٍس العماث الخجٍش

فهي ججهاس . ال ًمىً أن ًفىش بهزه الزاثبيرضأي أن  (...)لجماِت ميىهت للّالم 

مً بحن ًذًه ألهه ًىبم بؽيل مدعاو مُّاس اإلاّنى البراغماحي ِلى مفهىم الشوح 

مً هىا ًخطح الفشق بحن اإلافلحت ِىذ . 39"هما ِلى مفهىم اإلاادة

 ًىحه هلذا الرِا الى هابسماض بدُث هجذ بيرض،واإلافلحت ِىذ هابسماض

 إر ٌعاوي هزا ألاخحر بحن ما هى سوحي وماهى مادي مً أحل بيرضاإلافلحت ِىذ 

ًجب أن جلغي ول اإلابادا التي لهابسماضجدلُم اإلافلحت، فاإلافلحت باليعبت

جذخل في جيىن الزاث و التي ال ًمىً جىبُلها ِلى ماهى سوحي و إهما سبىها بما 

. هى واكعي

 الزي خاٌو مً خالله بالفػاء الػمىميللذ اسجبي اظم ًىسغجهابشماط: اثمة

أن ًدلم ِِؾ أفمل ألفشاد مجخمه ورلً بئخشاحهم مً دابشة الفشدًت والخمشهض 

خٌى الزاث إلى مجاٌ أوظْ مً رلً  وهى مجاٌ الفماء الّمىمي الزي ًخم مً 

اإلابني ِلى أظغ مُّىت ومّاًحر مدذدة، فالخىاـل ًشجىض ِلى .الحىاضلخالله 

 الزي ًدلم اإلاىفّت مً البرغماجي هأظاط له، لىً في ٌل بّذها للغةِىفش ا

الفػل خالٌ الخفاهم بحن أفشاد مجخمّه، الخفاهم بحن الزواث اإلاؽاسهت في هزا 
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 الزي ٌّخمذ اللغت هأظاط جىاـلي لها وبالخالي ًدذر الفهم الصحُذ الحىاضلي

.  بُجهم  وبالخالي جدلُم غاًتهم الّملُت

: كائمة الهىامش

مىٍىس اجفالي، :ـ هجزاي مدمذ فىصي، بشادٌغم مذسظت فشاهىفىسث ِلى اإلاد1ً

 .114مشحْ ظابم، ؿ

ـ أودًىتظلُم ، فلعفت الخذاولُاث الفىسٍت وأخالكُاث الىلاػ ِىذ 2

ًىسغجهابشماط،مزهشة جخشج لىُل ؼهادة اإلااحِعخحر في الفلعفت، حامّت 

 .42، ؿ2009كعىىُىت، ط

. 33ـ اإلاشحْ العابلىفعه، ؿ3 

، :ـجُمغ حىسدن جش4 
ً
أخمذ مدمذ الشوبي، ًىسحجهابشماط ـ ملذمت كفحرة حذا

 .45، ؿ2014،ط1مؤظعت هىذاوي للخّلُم والثلافت، اللاهشة، مفش، ه

. 46ـاإلاشحْ العابم هفعه، ؿ 5

ـأودًىت ظلُم، فلعفت الخذاولُاث الفىسٍت وأخالكُاث الىلاػ ِىذ 6

 .36ًىسغجهابشماط،مشحْ ظابم ؿ

ضس، حلت دلخا هىن ـ ـ 7 سؼُذ الّلىي، الفماء الّمىمي مً هابشماط إلى هاوس ي فٍش

ً الثاوي  .13 ، ؿ2014هىفمبر/الّذد الثاوي ـ حؽٍش

، :حُمغ حىسدن جشـ 8
ً
أخمذ مدمذ الشوبي، ًىسحجهابشماط ـ ملذمت كفحرة حذا

 .48مشحْ ظابم ، ؿ

، :حُمغ حىسدن جش
ً
أخمذ مدمذ الشوبي، ًىسحجهابشماط ـ ملذمت كفحرة حذا

ـ 48.9مشحْ ظابم ، ؿ  

 .48اإلاشحْ العابم هفعه، ؿـ 10

أخمذ مدمذ الشوبي، ًىسحجهابشماط، اإلاشحْ العابم، :حُمغ حىسدن جشـ 11

 .49ؿ

أخمذ مدمذ الشوبي، ًىسحجهابشماط ـ ملذمت كفحرة :ـ  حُمغ حىسدن جش12

، مشحْ ظابم، ؿ
ً
 .50، ؿ49حذا
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الكتها 13 ـ مدمذ بهاوي، الفلعفت والخفىحر الفلعفي، خفابق الفلعفت ِو

لُا الؽشق ،  بالحلٌى اإلاّشفُت ألاخشي ـ هفىؿ فلعفُىت مخخاسة ومترحمتـ ،أفٍش

 .103، ؿ2012، ط3ه

 .104، ؿ103 اإلاشحْ العابم هفعه، ؿـ 14

فىصٍت ؼشاد، فلعفت اللغت ِىذ ًىسغجهابشماط، سظالت ملذمت لىُل دسحت ـ 15

 .250، ؿ 2009،2010دهخىساه الّلىم في الفلعفت، حامّت كعىىُىت، ط

ـ252.16اإلاشحْ العابم، ؿ  

ت الىلذًت إلاذسظت فشاهىفىسث، ولُت آلاداب، 17 ـ  ِبذ الغفاس مياوي، الىٍٍش

ذ، د  .93، ؿ1992ه، ظىت.اليٍى

ـ 94.18اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ   

ـ 95.19ؿ ،  اإلاشحْ العابم هفعه  

ِمش مهُبل،ميؽىساجاإلخخالف، : ـ حان ماسن ماسن فحري، فلعفت الخىاـل، جش20

.18،ؿ2006، ط1الجضابش، ه  

. 18ِمش مهُبل، مشحّعابم، ؿ:  حان ماسن فحري، فلعفت الخىاـل، جشـ 21

 .95ـ فىصٍت ؼشاد، فلعفت اللغت ِىذ ًىسغجهابشماط، مشحْ ظابم، ؿ 22

ـ 96.23اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ 102.24 فىصٍت ؼشاد، فلعفت اللغت ِىذ ًىسغجهابشماط، مشحّعابم، ؿ   

ت الىلذًت إلاذسظت فشاهىفىسث25 ماهغ هىسههاًمش إلى : ـ هماٌ بىمىحر، الىٍٍش

.118أهعل هىهِث، اإلاشحْ العابم، ؿ  

 .118ـ اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ26

ـ19.27ِمش مهُبل، مشحْ ظابم، ؿ : حان ماسن فحري، فلعفت الخىاـل، جش  

ت الىلذًت إلاذسظت فشاهىفىسث،مشحْ ظابم، ؿ28 .107  همالبىمىحر،الىٍٍش  

ـ120.29اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ123.30 اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ   

اث وجىبُلاث الؽبىت الّشبُت لؤلبدار : ـ مدمذ ِابذ الجابشي، الخىاـل31 هٍٍش

 .37 ؿ2010، ط1واليؽش، بحروث، ه

ـ184.32فىصٍت ؼشاد، فلعفت اللغت ِىذ ًىسغجهابشماط، اإلاشحْ العابم، ؿ  
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ـ184.33اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ184.34، اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ184.35اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

خعً ـلش، ميؽىساث الجمل، : ـ ًىسغجهابشماط، اإلاّشفت واإلافلحت، جش36

 .146، 145، ؿ2001، ط1أإلااهُا، ه

ـ146.37اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ163.38 اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

ـ164.39 اإلاشحْ العابم هفعه، ؿ  

 .166ـاإلاشحْ العابم هفعه، ؿ40

 

 


