
 

:تحت إشراف األستاذ  

.��اھ�� أ���. د –  
 

:من إعداد الطالبتين  

 .�	�ل ����ة  1 -

- 2 
  .�	�ل ��ط�

  



�ـ��ـ��  

 

 أ 
 

�� ا���رة ا�و��دة ا��� ����د ����� ا������  ���د ا����ر �ن ا���د وا������ أن      

 �و��ذا �#ن ا���ر�� ا���م ���ل أ����� " أن ا��ل ���طر ��  ا���م" ھ�درا���� ����ر�

�� ����  ، "ھ��ل"�� �*و(�) ���را ���� وا�وا'& أن ��رة ا��ل ���ل ����� �ر�ز�� 

�درس إ+ �و0و�� وا�دا ھو ا��ل �� �/�+�) ا��.���� أي ا��ل  ا������ *,'����� +أن 

.��ص ���ل وا��ل �� ���� ا�4راب �ن ���) �� ا�ط*��� وا��ل ��ن ��ود إ�  ���) 

و����� ا�روح و�ن ��� �#ن ا��ل ھو /وھر ا�ط*��� ��� أ�) /وھر ا���ر�� وا�ول �ن 

/وھر ا��ون، ��ذا +���� أن ا;:��ء ا���د�� ���ت �و/ودة وأن ����� أ.رى *,ن ا��ل 

ا��ول و�دھ� ھ� ا��� �و/د وإ��� ���� أن ا�ط*��� ��*دى ��� �� �دد + �(ر �) �ن 

ا�ظواھر وا�(ور ا��رد��، ��;�واع وا�وا��ن ھ� ا��� �:�ل ا��ل �� ا�ط*��� ������ ا�ذي 

� وھو ا���ھ��، ��ث أن ���ن ��� ����م �� ا�/ز?��ت ھو ��+�واس أن �در�)، ��و ا��

�� ا���ن ا�.�ر/�� ��  أ�) ��� ھذا ا���� + �����  . �و/د و/ودا 

ا���ر �� �(ر ا����0 إ�  إ���ء ا��راث ا������ ا��و���� ا�رو���� ـ *�ر/��  /)���ث ا

ل ا�ذي ��ب ���ري ا��رب و������م �� ا��(ور ا�و�ط  ـ وا'�رن ھذا *�+��زاز *���

���ت ا���ط�ت ا�د���� �� أور*� 'د ا��*�د�) و'�دت ا�ط�') و*������ ا��زوع إ�  ا��(�ء 

  .ا���?ق �ن ا��/ر*� و'د ا��و�*ت ����� ا��(ر ھذه ا��/�+ت

ا����  ا+�/�ه��� *دأ ا��(ر ا��د�ث �ط�& ا������ إ�  إ�:�ء ����� /د�دة أ'���� أ(��ب و

Rationalism ل، وأ'���� أ(��ب ��  ا�ا��/ر�*� ��  ا����ظ� وا��/ر*�  ا+�/�ه�

و'د +�ظ�� أن ا������ ا�د��� ���ت ����� *��*�ث �� ا�و/ود *�� ھو �و/ود، أ�� ا������ 

 ��د ا�/�ت إ�  ا�*�ث �� ا���ر�� واھ��ت *درا�� ط*����� ��و'وف ��  ��ا��د��� 

;:��ء ا����ر��، ���ن /دل ا����ف ا�ذي دار *�ن ا���'� ا��� �ر*ط *�ن 'وى اFدراك وا

ودار ا����ر �ن ا��*��ث  Realismو�ذاھب ا�وا'���ن  �Idialismذاھب ا�������ن 

ا+*����و�و/�� �ول أدوات ا���ر�� و�(�درھ� ���ن ا��زاع *�ن �ذاھب ا�����ن �ن ����� 

وا�و���0ن �ن ����� أ.رى *ل وا��د ا�/دل ��د *�ض ا���د��ن �ول  نا��/ر�*��و�ذاھب 

 Septicismإ���ن '��م ا���ر�� ا�(����، ���ن ا����رض *�ن أ(��ب �ذھب ا�:ك 

  و��دة �ذھب ا���ن 



�ـ��ـ��  

 

 ب 
 

Dogmation   د��� و'د اھ��ت *��و/ودوإن ��ن �ن ا����ن أن ��ل أن ا������ ا�

د ���ت ا��H ��ن اھ��ت *����ر��  و�ظرت إ�  ا���ر�� �ن .��)، أ�������� ا���د��ن 

  .و�ظرت �ن .���� إ�  ا�و/ود

 ����� �/در اF:�رة إ�  أ�) �(�ب ��  ا��رئ أن ���ذ إ�  ��(د ھ�/ل ـ وھذا *��ط*& 

ا���رة ا��� ���:�� ھ�/ل أي ا���رة ا��د��� ـ �و�ورت أ��و*) و��رة ا��(ط���ت و��دھ� 

�ن أ��ر ��*) و���ظ ا�*��ث " ����� ا	��ر��" ،" �م ا	���ل: "���ون *ـو���*ر ���*) ا�

د درس *��ق اHداب ا��و����� وا�������، ��� �ؤ���ت ھ�/ل أن ������) '��دة آ����و*�د��، 

و���ت �) درا�� وا��� *��ر���0�ت وا���وم ا�ط*���� وا����ھL ا������ و���ت �) ا�درة 

��رف ��  ا.����� و�(����� و��/���� �� �ذ�رات .�(� *) و��ل ا��/�*� ��  /�& ا��

ھذه ا���دة ��?دة �ظ��� �� ���0را�) ا�/�����، و���ت ���� �ن �وا�ل ��ظ �را�) ا�ذي 

�:ر *�د و���) و��ن ھ�/ل �ؤ�ن �ن ا�*دا�� *,��� + ���ط�& أن ����ق ا���ر *�����) ����� 

�� ����ر ��م �ن .�ل ����� ���/ر*� �/ردا ��  ا�طر�� ا����ط�� وإ���� ��������Fا 

�����ر  ،����������ر �:& �� /وا�ب ھذه ا��/ر*�، ���� وأد*� و��� وأ.�'� ود��� و'��و�� و

  .ھو +4روا ا�روح ا���رك ���0�رة 

��Hل ا��:Fا�ط�'� ��� �*ق �طرح ا :  

/ل ��'� ا�/دل *����ر��؟ و��ف أ��د �� ���وم ا��ل؟ و�� ��'�) *����ر�� و��ف (ور ھ�

  .'راءة ����� ھ�/ل؟ سھ�*ر ��

  :�ن اF:��ل ا��طروح ���ن أن �و/ز *�ض ا��ر�0�ت أھ���

  .ھ�/ل ���م ا���ر�� ��  أ�) (�رورة -

- �  .ا�روح ��د ھ�/ل ��طور �*ر ا���ر�

  .+ ��طور ا�روح �*ر ا���ر�� ��د ھ�/ل -

  .���*ر ا�ذا��� أھم �*دأ '��ت ���) ا��دا�� -

 . ���ق ھ�*ر ��س �& ھ�/ل ��  أن ا�ذا��� �*دأ �ز�ن ا��دا�� -

��ث و��0) �� ا��0ل  /����و/��و�N/�*� ��  اF:��ل ا��طروح ا�*�ت أو+ ا����L ا�

  .ا;ول ����ل ��� إ�ط�ء �ظرة ����� ����وم ا��ل



�ـ��ـ��  

 

 ج 
 

ا �� ا��(ل ا����� ��د درا���� ����وم ا���ر�� و��'�) ��� ا�*�ت ا����L ا���ر�.� وھذ

�� أ�رد ���و���� وأ�ظ��� ��� ��ون ��  �� ھ� ���)  Lد ���د�� ھذا ا����*��/دل، و�

��� ا����ت *�����L ا�و(�� ا��دي و'د ظ�ر ھذا *:�ل /�� �� ا��(ل ا����ث . اHن

 .*�ن ������ ھ�/ل وھ�*ر ��س��د�� ��و�ت ا��ر�ب 

د وا/���� ��د�� ��طر'ت ��(�در .�(� *��ب  (�و*�ت ا�درا��أ�� �� �� �.ص ��

ھ�/ل ا��� ���ت 4��� �� ا����د وا��Oوض و�د ��و�ت /�ھدة ����� وھذا *�+������ 

  .*��ب أ.رى �� أ��م ا��(ود وا��Oزى �ن أ���ره و���� ����ت ���� و�و *در '��ل

 ��درا��� ��ذا ا��و0وع ����ت �� '�ت ا��را/& ا��� ��� (�د���� (�و*�ت أ.رى 

  .�.دم �و��0 و.�(� أن ���*� ا����� ���د ��*�� ���دم ��وا�0& ��ل ��ب ھ�*ر ��س ���

ا;ول ا��(ل �*��ث،أ�� ��  وأر*������ �(ول  إ� و�0رورة ���/�� '��� *���م ا���ل 

 (��د ���و��� ��  �*���ن  إ� ،وا��م ا��ل/����و/�� و�رو�و�و/�� ���وم 

أ�� ا��*�ث ا�����  ����وم ا��ل وا+:��'�ا���ر�ف ا��Fو�و�و/� 'د�ت ��)  ا��*�ث ا;ول

 (��د �.(ت ���ل إ�  ا��(ل ا����� ا�ذي ��ن ��ت  ��ر�� �طور ���وم ا��ل��F�*و

���و���  ا;ولا��*�ث و'د أدر/ت ��) �*���ن،  ���ر�� وار�*�ط) *��/دل ��د ھ�/ل��وان ا

(���طر'�� ��)  ا����� ثأ�� ا��*� ا���ر�.���� �*�د أو�� �راءة ا���ر�� �ن /د�د ��د ھ�/ل 

د ��و��) *ـ /د��� ا���ر�� وا�(�رورة ا�ز���� ��د ھ�/ل��ل �ن أ�� ا��(ل ا����ث ���

 و�د ���و�ت �� �*��) ا;ول  �ن ا��ر����������� إ�  ا�������أو  سھ�*ر ��ھ�/ل إ�  

د ���/ت ��) 'راءة ھ�*ر ��س  ا��*�ث ا�����أ��  ول ا��دا�� �و�� ��د ھ�/ل'� (��

  .���/لا�/د�دة 

���� أھم ا+�����/�ت ا�.�(� *����� ھذا ����/�  .أ�� ا�.��ـ�� 

 




�� و��و��	�
�� ����م ا	���
                                                   ا	��� ا�ول�	��� 
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�وم: ا
	��ث ا�ول	�
  .ا
��ر�ف ا���	و
و�� وا������� 

  	� ا
��ل؟

�ل ل�� ھذا ال	ؤال أو ل�����ھ��ك دة أ	��� ���رض       ��� ال����� وط���د  �ھ�"� �!د

ر، وال�واط�ف ... وال "م ��ر�&% ال�د$�ق ���� ا-,+��ر وال *��ره  � و���ن ا+ ��ل �,�ل�

��ر... ذلك  �وإل� ��1�� ا�1� ن ھ�ذه ا-,+��ر وال !+ ��ت و� +ن أ�� �����	  ���� ��ه ذا�

�� وال *�ر، , � ھو ال��ر�ف ال�4وي ��  ؟ ل���ل وا78ط6!5ال�

   raison   :ا
��ل/ أ   

�ول " ,�ل   7در  نال��ل ھو : � �
ا
��ل �� ا��ل وال ���ل وال�$��و ", 6��ل ���ل 

��ل��ن ال��ل ھو ال��م، + � ��&ق +� � : � ��� وا!د، و��ل ال�4و��� ا���ر أ7ل ل&ظ ال�

  1". > وال!�سھوال �

  :و+ذلك ل���ل ,5 ال��4 د88ت أ<رى

 " ���ل ,�5 ال...ال��4 أ	�رة ال��ل ل+ن ال��ل أ	�ر ال�4��� ھ�و �ال��ال�ر�ط وال!��ز 4�� ال�ر�

�  2".بوال�"5 ل�*رود وال�	

��س �&	�% 1د ال! ق، � ��� أن ال��$ل ھ� ال!�ز وال�"5،,"و:" وال��ل +ذلك ھو!�و  �ن 

�ك أي ��5 ال "�ل��ورط ,��ن ال� %�!����ل 7���� %��- 6����ل ����، و	� 5 ال���ن ھواھ� ��و�ردھ

%	�!�."3  

��ص ��Aدراك  :ا
��ل �� ا%$ط"ح>� 5��� ال&"�م ال�+�  ����ل ,�5 ا78�ط6ح ��ط��ق ال�

 �"����ء  �ن !	��وة ��درك 7�&�ت ا-*$ %�ال�6$�ت الذھ���، و�راد,% ال&+ر أو ال�روح أي أ�

 4.و+ �ل"� و$�!"�

                                           
1   ،���� ).د8ل� ال��ل ,5 ال�رآن ال+ر�م(�و	ف  <��ر��	�Fال��وم ا ���+ ،�� 6	Fر ,5 ال!�1رة ا��	�إ*راف أ�و �+ر ا-*"ب،  ��

 �� 6	Fوال!�1رة ا)�� 6	Fم ال!�1رة ا	33ص .2003- 2002). ال�زا�ر(ھران ، �� �� و)$  
. دار الرا�ب ال�� ���. ھ��� ا-�!�ث وال�ر� � ��لدار"ر�5.ر�5-ال�� وس ال�ر�5" ا-داء .  ! ود، أ ل 2

  .31ص).1997.(1ط).ل���ن(��روت
 1ط).,ر�	�(دار 8رو	��ر�س ) ل���ن( +��� ا�طوان، ��روت. ,را�	وا أ�وب وا��5 �� و �*�ل أ�5 ,�1ل: �ول�� د�د�%، $� وس ال&�	&�،�ر3

  .324ص ).1992(
  .642ص. 2009، 1 �ن،ط ا-ردن،ل��*ر وال�وز�>،أ	� � 7ط&� !	���،ال ��م ال&�	&5 ،دار  4




�� و��و��	�
�� ����م ا	���
                                                   ا	��� ا�ول�	��� 
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�ذلك  ��ل +��درة : ال����و ال���ت وھ��5 ال !	و	���ل�وة ,��ودة ���ردات ال و���وة إدراك ال ���و $�ھ

7�ل ال ��رف ��1"�  ن ��ض!� ��  :وھ��ك 

 .ھو ال�وة اFل"�� ال�5 �"�دي �"� +ل *5ء ,5 ال��لم ال��وي: ا
��ل ا
��ل .1

�ظ *��رة �+�ون ھو ��ر�د ال�&ظ  ن  ���ه ال!	�5 ال�7�ري، +�ذ+ر�� ل :ا
��ل ا
	�رد .2&�

�رH8 دة ھ5 ال*�رة إدراك ال�وع� .$د �رد�� ال�&ظ  ن 7&�ت د

�ن  :ا
��))ل ا
��))و%'�.3���5 ال����ظرة ,��وة ال����� ال���&س � �زل��5 ال���ن وھ�	�F5 ا���وة ,���و ال�ھ

     1.وال��ل ال&��ل ل"�� �زل� 1وء ال* س 

�� و &�ردة ��و( rationأ � ,5 ال��4ت ا-ور��� ,����ر +� � لوHوس ال�و������ ) را����ال�6

 ����ل ال�ر��د88ت  إل�� &رد��ن �د8ن �� ال��ل وال��م وال�ظ�م، و+ �� أ!�ل�ت  &�ردة 

�ردة ��ت  &��ذلك أ!�ل�+ ���"�  ����و( �واط����د ) را���ن ال��  ����ؤات  �"��� �واط�� ������ال�6

��&س أو ��م وال��� ال&"���ب إل���لروح soulوال!	�� �����ة ... ال ر��ط���دو !��و ����ذا ال�!��� ھ��

�ل  �ن  &�ردات ال�4�� إل�� ال��ل  ����ف ال���ل ��ر��� ���� ال���د   �ددة ال 	��و��ت 8وا!د

��  2.ال ��ول


���))ل/ ب     �((*�
�))وم ا	
�وھ: ا��ل �����، أوأال��"������ء �!��*Jدرك ل���ط  ���وة ر �	�$ %���

�ن  و�Kل�فال�&س ال�5 �"� �!7ل �7ور ال �51 �د ال7�ور ��1�� وا-$�	� و$وة ��د�ال

�"�  3ال �دة ون لوا!

   rationalism :ا
��"'��/ج   

 5���رز ,�� ،%���ت �&	��5 الو$��دا ,��د�م ���ذھب $��ذا ال ��&�ھ��راط  ال&�	���د 	�� ���� ����ال�و���

�را ,5 ال&+ر L+ رواL&�، أ	دي ,6�وأر	طو، و�رز ,5 ال&�	&� ال!د��L وال ��7رة �� أ

�رھم. ال�*ريHوزا و��  . أ �Lل د�+�رت ول����ر، و	�

�زم � 5&��د ل�و7�ول إل�� وھ5  ذھب ,+ري ,�	��ق الو!��5 ھ�و الطر��أن ا8	��د8ل ال�

��دون ا8	���د إل� الو!5 اFل"5 أو ال��ر�� ال�*ر��، وأ��% . �� ال+ون والو�ود �ر,� ط�

                                           
��.  ��م ,�	&5  ��ھM ال 7ط�!�ت ال&�	&��،  ��"M ال�!��ل. أ! د *طوط5��.40ص 2001. 1ط.دار $رط��. دار 7 1  

���642ر�> ال	��ق،صال . ال ��م ال&�	&5.  7ط&� !	
2  
�6��،  ر+ز ا�F �ء ال!�1ري، !�ب 3�  .13ص) 1997(، 1ط).	ور��(+و���4م �ون، �ر� �  ��ذ ال"�* 5، ال�
 




�� و��و��	�
�� ����م ا	���
                                                   ا	��� ا�ول�	��� 
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4�5  أن+ � , 8  ��ل ل�� �ن ��ل ��زات أو <وارق ال��دات ����ن، ��ل + � �����ال����د الد

5���ط ل�&+�ر �����% وھ�� �+ ن ��% ال��5 . أن �<��ر � ���ر ��س ,�6 5 ���ؤا ل�	Fل  ا��

N�  .أ��1 ل+ل د�ن 	 �وي 7!

��<دام ��ل ��	��+ل أ,1��ف �*��ن أن �+�*�+ � �������د أن ال!��ؤ+ 5&��	�, ���!�  5���� ھ���6�وال�

����� �ن وال���ل�م الدF�� س�1.ال��ل وال�!��ل الوا$�5 ول
 

�ؤدي  & �� ����زام �+ ��5 ا8ل����� ����ث أ�"���ن !��ر  ��� آ<���  �����6��وم ال��" �����6��س ال������ 

 ����6���، ,�ل�����ل وال !���� ال���� ال� ����ن $�وي � ��% إ��6�5 ھ�و ال*�<ص ال�ذي لد�وال�

 ��� ��"��+��ث ����ب ھ�� $درة ال��ل ,5 �ول�د ال �ر,� وھ!� �� ذھب ,5 ال �ر,� ال�*ر

�� ,5 أ,راد ال�وع ال�*ري7.2ورة �و
 

  doctrine rationaliste:ا
	ذھب ا
��"'�/د   

�ل ��5 أ7�, 5�����ذھب ال��ر��> ال ���رض  �����ذي ��ذھب ال��و ال ��ل، وھ���� ال����وم ����ذھب � 

�ذا �", ،����� ��ل��ر���� ا!�+�+��&�� أ,+�ر���� وإن ا+�*��! %���5 أ���6��ذھب ال���د ال ��� و�ؤ+� ��ر,�

�ق  �ن ال���دة و�+�رار L��� ���5 أ�"���8���5 أن أ,+�ر�� ھذه L��� 8ق  ن ال��ل، و��ل���ل8 5

�ط ا- ور,.3   


	ذھب ا
����ا/ه    :intellectualisme  

5����لم " �ر�> ال ذھب ال� 5�, � ���ال��ل ال�*ري إل�  �+� إدراك ال�	ب ��ن ا-*��ء ال
1��ت وال&�ز��ء( ال !	وس���ن )�م الر��6ف ذل�ك �>� 5�6��ز ال ذھب ال� ��ن ! 5, ،

  4.ال��ل و �+� ال&"م و��ن ا�F	�ن وال&��	وف

 

�ذا��ذھب" ل��!�ب ال ��ز أ7�� �  5�������"مال���� اھ� � ���وف ال �ر,��ل 7��درا ل+��ل  7��. ��ل�

�� ال�5 �� �ز ��ل1رورة وال* ول��  5."ال!

 connaissance ratioinelle: ا
	�ر�� ا
�����/و

                                           
.324ال ر�> ال	��ق،ص.  7ط&� !	���، ال ��م ال&�	&5.د 1  

.14ال 7در �&	% ص 2  
��,� ل��*ر 3L&� ال ��7رة، دار ال	ال&� �	ر*وان  ! د  "ران،  د<ل إل� درا<�  .376ص.1984،)ط(، د) 7ر(ال��ھرة . وال�وز

.505 ر�> 	��ق ص ��ول�� د�د�%، $� وس ال&�	& 4  
�ل 5  194ص 2002. 1ط).ا-ردن( �ن .دار أ	� � ل��*ر وال�وز�> .ال و	و� ال&�	&��.ال*ر,� إ	 �
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   ����ون إل���6��ذھب ال�����  أن���6ث أ	�	�L ل���7>� ����� ل� �زھ��! �����  �ر,������ ال��ال �ر,
  :وھ5

4��8�ر  absolue :	ط���- ����L ر أي�  .ز �ن وال +�نال ��4

  وا1!� �ذا�"� و�&رض �&	"� �*+ل !� necessaire 5: 0رورة-

-���1 :unverselle  ��� ��"و *�ر+� أ� � ��1�ن � �> ال��س   

 �'��
  .��ر�2 �طور 	�وم ا
��ل: ا
	��ث ا

 ����L6L  � ���	�� ���ر$���رة ال*��5 ال!1��ل ,���ور ال���ن !1�  ����� ا-ول��ل ال ر!�����م ھ�	��

�� وھ5 ا+��+��رھمد��لHرا ,�رس و 7ر و��رت . ل7�ن وال"�د وأ<��رة �و�ر ھذه ا-<

��  .الروح إل� ال را!ل ال6!�� وھ5 ال!�1رة ال�و����� والرو ��

1- ��'�$
  :ا
��0رة ا

��دأ ھ��ل ,5 �!���% ل���لم ال*ر$5 �� �راطو�� ال7�ن، إذ ھ5 أ$دم  � ����K  5, O��% ال��ر

��ده �!�ث �ر�> إل� �1��ت م و .ق 2357ا ��ن <6ل درا	� ھ��ل ل"ذه ال!1��رة أ�"

�و  ���رة ھ��ذه ال!1��روح ھ��دأ ل��وم، ,�ل ����� ال�"�� 5���5 ھ���ل ال���� ال!�� O���ر��ر ال���ذ ,��� 

�ردي أو ��روح ال&��ك أن ال��� ذل��ردي،  ����روح ال&��وھري ول���روح ال���رة ل���دة ال ��*�الو!

5��ن ��� �د أ. ال�!ظ� ال&رد�� +�ن  د �� دا<ل الروح ال+���5 ال7, ���� و8ء ,�لدول�و8 

�� و8ءه ل�دول���L مL ،رة	J5  .ال&رد ل��ون إل�� أ	�رھم و, ����ل ���ون ,�5 �ظ�ر ھ��,�ل7

�� ا ��دادا ��8�دام ����5 ال!1��رة ال7, 5���ل ال����ب ال�دL �الو$ت ذا�% ھ�م أ����ء الدول�� و

 ����ل�دم وا	�� ,5 ال�6د وھ5 د����  �<ذة  ن ا ا��*�رال ��*رة " ,و"ال&رد��، , 6L ,5 د

��ل، ��واع ال+ ��� أ����رد ���ر ال&���ر ا!����لص، و������ود ال<��% الو���� أ�����F �راطور��و  ,�ھ

��لس ا-�� ل�د�الر����� !د $ول ھ �����ت ھ�5 ��ل1��ط " ن وال!ق أن الد���� ال7	�ل

�% إ	م ال�د�ن��و �7�ور .  ��ط�ق ", ،���د�� ھ�و ال� �ق ال�دا<�5 ل��روح ,�5 ذا�"�,�ل�د�ن 

  2.ل+ن الد�ن...أي ,5 ذا�"� أي ,5 أ �ق �وھرھ�  الروح �&	"� ,5 ذا�"�

                                           
�6�� ال ��7رة و�طور ال&+ر ال�� ( ال���ري  ! د ��د،  د<ل إل� ,�	&� ال��وم  1� 3ط). ل���ن(� ��روت ر+ز درا	�ت الو!دة ال�ر��).5ال�

 .121ص.1994. 

�روت ردار ال��و�ر ل�ط��� وال�*. ال��لم ال*ر$5. 2 !�1رات ,5 ,�	&� ال��ر�O ، ج.إ �م �د ال&��ح إ �م .ھ��ل،�ر� �2� ،<�، 2ط.وال�وز

   16ص.2005
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8 5���� �ن ال!Fر�&> إل� ھذه الدر��، -ن ا��ون  ,5 ال7�ن 8 +� �� ���+ون   +��� إ8 !

�ل $���م ���ون ل�&�رد و��ود  	+��د � �و�ود ا-,راد ,5 ذا�"�م ول�ذا�"م ,"�ذا ال+�6م  ����ه 

��5 �8ذا�% ���دا ن +ل 	�ط� $"ر�� <�ر���، ل+ن ال&ر����ل  د ال7���% ھ�ذا ا8	��و��د لد

�د  ,5 ال7�ن 8��و�د لد�% ھذا ا8	��6ل ,5 الد�ن، ,��F �راطور �و7�&% ال+�ل ھ�و ال��	

8 �����رب  ن ال	 �ء أ � ال���� ��ون �"ذه ال �زة ال���5 ل�	�ط� وھو و!ده الذي .  

  5��ب ال�ذات ,��� ���ل إل���� ،5���دان ال���م، �ظ"�ر و��د أن <���7  ن ذ+ر ال���ب ال�د�

�> ا-�*�ط� . ��ص ا8	��6ل الذا�5 +�ذلك ,�5 ال���م� � 5���F �راطور + �� ھ�5 ال!��ل ,,

 <����ث ال�*��ن  �ن !��� ل����م ,�5 ال7�����ر�> �� $�7 اQداب و�� الرHم  ن ذل�ك 

 ����ر ل�ذا���ل ا-	��س ال!���ر ھ��5 �ظ, %��7����د�ر، وإن +��ن ���موال���ذي  وا8ھ� ��5 ال��ال�

���ل  �% �� . ,6  ��ل ل �+� ال&+ر ال!ر.  6 �ظر

�ن ھ��ل�ك +�5 !�����"�، ول"�ذا ا	����M ا��% ل�م ���<دم الدول� و ���,�ل��م ھ�� ذو ط���� ��ر

�ل ���ول ھ���ن وھ+�ذا ����5 ��ل��م لدى ال7���ن ��دا ,�5 "اھ� �م !��ون  <��&�����ن ال7+

1��ت وال&�ز��ء و�م ال&�ك�� "الر

���N أ�"�م ر,�وا أ*!��% ل+ن 7��ن ,+��رة ,�5 و$�ت ل�م �L+ ون�ء���د ا+�*�&وا ھ�ذه  ا-ور�$

�ف ��وا + "&���ء ل+��"م ل�م ��واا-*��ط� 5�	��ل ال ��4طL  ���ذه ال �ر,��د وا . ھ����ل+��"م ل�م 

�ن، إذ أن �<طوة وا!دة ,5 	��ل ا	�64ل ھذه ال +�*&�ت إن ��ك ھ5 ط���� ال*��ب ال7

�ق ���لروح���� ���ن  ال	 � ال�5 �� �ز �"� ���دة ن +ل    ���ن ا-<�6ق ال!�رة ال����أو 

  .الدا<ل � � أ�"� ���دة ن الو�دان ال��ط�5 ,5 الد�ن وال��م

  :ا
��0رة ا
�'د�� -2

5>���ر��ك ال��+��د��ل��وا��ن ال��ر $���5 . ل	���، وال����� ال��ل��5 ال ر!���� ھ����رة ال"�د��Aن ال!1�,

�ن إل�� ال"��د  �ن ا����لط���"� ال��م �ال و1�وع  الروح  ن ال<�رج إل�� ال�دا<ل،  �ن ال7

�ن  �� ��رة +, ���� وإ� ������ ال!��ن، �8و��د ال�ذات ال&رد�إل� الذات، وھ�ذا �<�6ف ال7

�ر �7�ورات 	&���ل، ��� �ل ھ�L  5ل�� ال<���! ��الذا���، ھ�� إ�!�د ل�ذا��� والو�ود أو  �Lل

أو  &�ھ�م  !ددة، إذ 7!�N أ�"� ��دأ  ن الوا$> ل+�"� �!ول +ل *5ء إل� ال<��ل  !�ض، 

�� ھ�ذا ,�!ن ��ل ھ�5 أ!�6م ال�روح ال ط��ق، و� ���ھ�� أ �م أ!6م ل+�"� ل�	ت أ!6م ,رد
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 � ���� ل� �رأة و8	,����% ھ�ذه ال�روح ��ل�*�رة ال7*���د ھ��ل <��7ص الروح ال!�ل �� و

�ول ھ��ل��ب الو8دة وأ��Lء ا	�4را$"� ,5 ال�وم، ,�5 ا-رواح " , %���ل ھذا ال� �ل �! 

  ھو � �ل أ*+�ل% ,5 ال��لم ال"�دي و

�ل �+ %����ذوب ,���ذي ���جال��� إ8 �او���ون أ � "�+��ث 8 ���ن أن ، !�+ ��س �&� ،����س !	�	�&

�"��� ذا  رت. �درك ,��د  ����ز ال&�رد أن  و,�5 ھ�ذه ال�روح ت،ال�روح ال!�ر ال�ذي ���

 5����د � � %��ن ال و��ودات ا-<�رى ل+��7��N و��وده ��5 �&	% أو أن �&رق ���" � و��

 N�7تلذا�% و�����6 ل%ا-<ر ال و1و  ��  .ى � و��1 <�ر�

����ك ,��� ذل����لن و��5  ا7&�8�, %���ود ل��رى 8و���ودات ا-<��� أي ال و�����ذات والط���ن ال���

�+ون و�ود الذات ���ر�1  > الو�ود ال<�ر�5 أن!�ل� ال!�م، إذ �+ف الروح ن .  

و ن ھ�� +��ت ال�ظرة ال"�د�� ھ5 �ظرة و!�دة الو��ود ال���م، ول+�"�� و!�دة الو��ود ال���م 

�> ا-*��ء <��ل 8 ال&+رة ,"��ك �وھر وا!د ��4�4ل ,5ل� �.  

 ��������� إل"�������ء ال ���ھ������ن ا-*�����ل  �����ر +��������, ،5���د�����ب ال�����ص ال�������>� ������ �, ������أ 

�ود 8 ��و  و���� ھ��ل  ���م ل+��% ال����ذا ال�Kل��� ھ���� ،و��� آل"�� س،ال� ر،ال��وم،ا-�"�ر +�"�ال*

����Lو ���د دوا �&��و ",، �� �$ ����ل ���ل �7ور اFل% ,5 ��	�ده أ!��	� %���,،%�% و�وھر�

�ر �Hر و��4�  %��% و�� ال�+س  ن ذلك ,��ن اFل"�5 ,ط�ر -��% لذا� 5���+و�ن �7ور 

و,�5 ھ�ذا .�وا	ط� ھذا ال*+ل ال *<ص الذي ��<ذه �N�7  *وھ� � � � و �وث ,��%.��Lت

����ل  ���م ل+��% ال����% 8 ال�Kل���ط اFل���ل5 ا�!ط���ه، و��ل���ود و ����و  و���%  ھ��ور اFل��ون �7�+�

FاR د����ذلك ��	�+ 5���رد ھ����ل��رة وال�, ،���7�> �����رة ذات أھ �+, %���د اFل����ن أو ��	�	� .

��5، ل+��%  �ر�&> ط����"� و8 ول+�"�  > ذلك 8�N�7 اFل"5 ,ردا ,5 ذا�% ذات أو روح 

�� ال+ون ��ن و1> و�"� ال�ظر ال"�د � �  1. �!ط إل� !��رة و�ث و��ط��� ,+رة 

  :ا
��0رة ا
�ر*�� -3

 �������� ال�ر���و آ	����5 ھ�Lدة وال����� ال�����و آ	��ن، ا-ول ھ ��	$ ����� إل���ل آ	����م ھ�	� . ����	S,

��س ��و ال���ل وھ���وي ا-7��	Qس ا����� ال����ن إل�� ��� ����د وھ ��ن وال"����م ال7��دة �1��ال��

                                           
  ).29إل�  27(ال 7در ال	��ق ص. ال��لم ال*ر$5: ھ��ل 1
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��زي. ال �4�ول5��5 إل�� ال���س ال�و$� ��� 5��, ������ ال�ر���ذا  أي ال��رق ا-ور��5. أ �� آ	�ل"

�5 �ظ�ر ھ, ����ر ال���ر�O ال	�ب *��و�"� أر$	  5��ل <ط�وة إل�� ا- ��م ,L � 5��ل، وھ��

�ظ " ال�*ري،!6��ل  ن أور�� إل� ال"�د،  �ن ,��رس إل�� ال"��د ���,�لر�ل ا-ور�5 الذي 

�� !د  � %����� ,5 أھ�"�، ,5 !�ن ��د ,5 ,�رس أ�% 8�زال ,5 ����.  

�رك �� ��ل+�ل أ �� ط���"�� و� �د اF �راطور�� ال&�ر	�� ل�* ل !*د ھ��6  ن ا- �م، ل+�"

����� وا	 ���رس �ظ�رو $د, ���ل إل����  ال<�ص و��ظ�ر ھ��ث �1�م ال���7�ر ال�4را,�!�

��  :ال6Lث ال��ل

  .ا-رض ال ر�&�� وھ5 ,�رس -1

�ون -2��� .	+�ن ال	�!ل وھو ال	ور�ون وال&

 .	"ول �"ري الد��� وال&رات و	"ول ال��ل -3

ل"�ذه ال+� ��، ل"�ذا �� ال�د$�ق إذ  > اF �راطور�� ال&�ر	�� �د<ل ال��ر�O -ول  �رة ���ل �

��د ھ��ل $� ت ,�رس �دورھ� ,5 ال��ر�L Oم زالتال	�  .�ب ,5 ا

�ن �� !�ل" � !��� اQن����L ن���+�	 �����ب , أ � ال7�ن وال"�د ����ل ���ول ھ�� أنل�ذا 

  .�	���د الرأي ال��م ال���ل إن ال7 ود الدوام أ �م الزوال ��د *��� را���

�د � ���<�ر  �8��ل الرا	<� ,�-"� �5 ��ذوي �	�ر��ن الزھ�رة ال�  � ��ت أ		��<�&5 ل

���"� ,5 أر�N الزھور!"1  

�د�م �ظ"�ر -ول �و > ,�رس أو �� و�% الد$�  > *��ب الز��د، أو ال*��ب الزراد*��5 ال

 ���5 إل ����ت *� رة ذلك ال�ور الذي �*رق لذا�% و�51ء  � !ول�%، ذل�ك -ن ��ور زاراد

�ر ال ��رد �لم الو5 وإل� ال�روح +��ذا ال��ور ھ�و ذل�ك ال<", ، ���ن ذا�"�زة � �  ��$6�

�% ال+�ل  ا�$8�رابالذي �	�ط�> ال+ل �� $در ال 	��وات �7�ل ,��ن أن + ��% ، و ال�ذي � 

  .إل�  ر��� ال�دا	� 

�� �إن ال��ط� ال�5 ��دأ  �"� ھ��ل ,5 اF �راطور�� ال&�ر	�� ھ5 الد���� الزراد*  

                                           
.   73ص ال	��قال 7در  1  
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�� , ن <6ل"� ���Lق ال�روح  �ن ����ت د	��� ل����ذه الد", ، ������� الط���ك الو!�دة ال�وھر��

�� أن ال��ور  + ، %��د ال+��5 ذا���� ���� ، و إ� ��� ,رد���أو�Lن ، ,"5 8 ���د  و1و�ت ط�

���� الزراد*�����5 الد��� و �,��5 ال �ر,��ق و ھ��ر و ال!���ور ال<�7 %���5 ، إ���� رو!���  %���� ل

�ذا��ن ھ��� ، و ل+���ء +�"���وھر ا-*�� %���� أ���و  اFرادة ، + ��ذه ، و ھ��رة ھ�� ن  ��*�1���ور �ال�

، �1��د ال&رس   �+� ال�ور أو ال<�ر ,�ل�ور ھو �	�ده و  �ن  أھرا زدا*, 6L  الظ6م أ

 ��+�   %��ل 1�وء ، أ �� أھرا ��ت ,"�و إل+ 5�1�ر ,�! %��دھم -��ھ�� ��ءت ��دة ال��ر 

إذا +���ت ھ�ذه الظ6م ، و الظ� � ھ5 �	ده و إن +��ت ال��ر �طرده دا� �  �ن ال ����د ، و 

�د ال�+س ، إ� � ��� 5 إل� 7 �م ال�روح ������ أو ��A, �7ن ھ��ل �� الد��ل+��� ��د ���Lال

�� ��� 5 إل� ,+رة ال�روح " ���Lن  �دأ الA, � L "� ��ط�ب ال���$ض و  ن	الروح �& ���,ط�

.1  

5 ��د ��ت ,��+ ���ن ، ا-ول أ�"� �� 5��ل ,���� ھ"��ف *+�, �����ا��"� و أ � �7ورا�"م الد

��� ، و إذا +���ت ھ�ود �&ظ�"���ء ال��� ، و $�د و7�&"� ل��� أ��	! ����Lذال����ر��>  ه ال&1

  2.إل� +راھ�� ال�"ود ل�*�وب ال ��ورة

���رون، آل"�� ال14�ب وال���س *�ل L  ���دد اQل"�� %��� ���م ��,���دة ال�وة ال+��� الط�

�ن، وھذا ال��دد ,5 �ظر ھ��ل �1 ن ������ وال!ب ون ال&"�ول�����ب ��د �ر ال�روح لو

  . > الط���� �&	"�الرو!5 �7&� � �  ن !�ث أ�"� �	�� ل�و!�د 

�ب ��ود، !	�"��> ال��دن  ��� ال �� ����ت $�� ���+ 5����، ال���	���دة أدو����و ����5 ھ�Lل ال���� ال�� �أ 

 N�7� ن <طوة أ<رى ,&+رة ال�ور��دم الد����ط " �"وه"ھ��ل "� ��أو الوا!�د ال<��لص، ھ�

��� �� أ��روح إل��� ال���صق و�ودھ��رق  ال<��ن ال*����ل ���5 ا�&7��ل ,����+ل رأي ھ�*��ذا  ��وھ

وال4رب، ,�لط���� ال�5 +��ت � Lل ,5 ال*رق ا-	�س ھ�ط� إل�  ر���� ال+���ن ال <��وق، 

��، وھ+�ذا �7��N ال�روح الو��ود ا-ول، وإن +��ن ھ�ذا ال�د�ن "��� و<�ل���د الط��,�R ھو 	

�� T الوا!�د، وھ+�ذا ��!�ر ��1 ن �7ر ال �> ,"�ذا ال*��ب و!�ده ھ�و ال�ذي ���رف �

                                           
أ�� الو�ود ال<�لق، ال��لم ال*ر5$  ��ظر إل�  ! د �د : أھو، را،  زدا و ���ه �� ال�وال5: +� �  ر+��  ن 6Lث +� �ت ھ5:أھرا زدا* 1

 .189،ص 1988، 3ت و�دات ��روت ،طالر! ن  ر!��، > ال&�	&� ال�و�����، �*ورا

).38.39(ال 7در �&	% ص 2  
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�ن أن �ظ"�ر + � %�� ،%�7��N ال&+�ر !�را  �ن أ��ل ذا��الروح ن  �ھو  �دي و !	�وس ل

� �د طر�ق  T ن- ، ��  1.وال� ل ال�7لN ا8	��� �اQن ا-<6ق ال!

  :ا
��0رة ا
	$ر��/4

�ر$5 ال�ذي ,5  �ظور ھ��ل أن الروح ال 7ري � Lل ال*+ل ال�"��5 ,5 ���ر�O ال���لم ال*

 5��رت  ��% ال�روح  �ن ال*�رق إل�� ال4�رب، وھ�� Lل ال��ر�O ال��م، ,"�5 ال�	�ر ال�ذي 

���  2.�	�د5 ا����8ه �7&� <��7 -�"� أرض آ�Lر ,!	ب، �ل -�"� � Lل ال��

 5��د �ء، ,�ل���7�ر ال���% ال��> ���ل  + %� �>�-�"� � Lل ال����� ال�"���� ل� ل �&وق ,1 5

��  ل�د +�ن ال��ور .�و!دت ,5  7ر+��ت  و�ودة ,5 ,�رس ���رس ھ�و  �ھ, 5�, ����الط�

�ر ��H ،�����د  أنال+����س ��5 ال!����4 س ,�, ������وار  �����% أط��ور ��&	��دأ ط��ذا ال ���نھ������ ال�

 5�����روح ال7��5 ل���و5 أول��ر +��رى ظ"��� أ<�����ن، أ!��ور��� وال	�����س أ!����دة أدو��� 5��,

�, %7�����5 5 ا-ول��أ<رى، Lم ظ"ر ,+را <�ل�7 �د ال�"ود، ل+ن +�ن �أ �� . و!�دة ال7

 5�, ����ت ال " �� ال��ل��+ ���7% ال7��5 �&	%، و ن ھ����د ال�"ود +�ن  ����L5 ال!�ل� ال,

  . 7ر ھ5 �و!�د ال���7ر ال ����7$ 

�روح ��زا ل���% ر ���رى ,���ذي ��ول، ال��5 ال"��ورة أ��7 �����ل ����ز ھ���ب �ر+��ذا ال���5 ھ�و,

�رص !��� إ��رازال 7�ري، و��ل  �ن <�6ل أ��5 ال"�ول ���ن  ��ھو  ا8ر����طو!�دة  ھ��

�و ��"م ھ������ن 	��ل ����د ھ����K"م �* 5���� زاد ,��ن و  ��ر��د ال 7�� 5������ھو ط����دي و �

��دھم��� 8  ا �$ %��ك ,�5 ذا�� ��رة ��1� ن أن ال&�رد +, 5��Kن ال�&س ال�*�ر�� <�ل�دة، وھ

�&س ا�F	�ن � +ن أن �!ل ,5 �	�د  ���ھ��،و ن ھ�� ذھ�وا إل� ,+رة ال���	O، وأ�7!ت 

��� ال!���7�ر�ن  أنوان، ولو أرد�� أن ��<�ص <7���ص ال�روح ال 7�ري ل��Kلف  �ن ��

��!ن ���د , ،���� ال �!�� إل�� ال�!�رر  �"�Hو الر �����ن ھ � الروح ال &�ر$� ,5 الط��أ	�	

�ل 7ورة أ�5 ال"�ول أ � �� +&�ح الروح  ن أ�ل ال�!رر  ن الL � أروع %�L � � + ،���ط�

 5����ل دورا ,���ب ال<�����+�إذ ��رد لا-*��م ال ���> ال&"��ب  ��� ����� إل��ن ������ ال&�"��> 5��. ال�

                                           
.35ص.2007، 3.ط.ال�وز�>و و	و� ال��وم ال&�	&��، دار ال��و�ر ل�ط��� وال�*ر . �د ال&��ح إ �م �ر� � إ �م: ھ��ل 1  

43ص.�2006�روت، 2ال�وز�>،طو�د ال	6م ����د ال��ل5، ھ��د Hر1% ھ��ل ال�راث وا8<�6ف، دار ال��و�ر ل�ط��� وال�*ر 
2  
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 5���ء ,��� ال���� ل�م �+�ن $��درة !�  ����5 ال&�ن، ,"�5 روح $و, N�,�لروح ال 7ري وا1

  1.ال&نإط�ر ال�طور الذا�5،�ل +��ت  1طرة ل�<روج و ال����ر ن  1 و�"� �وا	ط� 

 ����  ��*رة إل� أ*+�ل �*�رك ,�"� ال�ر ت,���� ��!و�ل ال�ظرة الط��وح، ,"�5 روح ر ز

 ���� �و1�وح أ ��م �&	�"� و+� "��L ول� ����� الر ز��طرة ��ذلك ���ھ�د ل�	+ 5�وھ5 � �� ھ

�د���ورھ� ��ل��"� إزدادت *���م �&	��� أ ��ن > ا,إزدادت H و1�  �"���رر �&	�!� 5���ل ل+��� ال� �إل

 5  .	��"� ول�7ل إل� �7ور  و1و

��  و ن ھذا +�% ��N1 ل�� أن الو5 ,5  ر!�� �دا�� ال��ر�O لم �+ن��ل +��ن � �� ،��,رد

 �� � ����% +ل ا-,راد دا<ل  �� >  *�رك، ,5 ھذه ال ر!�� ال, M د�� ا�<ذت ا-1داد

 ،������ ال�"����وذج ا- � � 5����ظ"ر ,�	 5���ورا�% ال���و5 و�7��+ل ال�* �"�و��ن  و1��ذات  �ال

�ق �*��ط وھ5 ال ر!�� ال�5 ��م ,�"� ��وغ إ��ن طر�د �ج الذات  > ال و1�وع ,�5 ال+�ل 

��  	�را ��د �� الد��ل��ك  !�+� . ���ك  و�"�+��ون ال�د��ل+��ب أن �� ���5 ل�ب ھ�ذه ال ر!�,

�ر!� ل�د��ل+��ك ا-!�داث 	  ���!و  	�ر ال��ل ل��ر�O و,61 ن ذل�ك +���ت ھ�ذه ال ر!�

  . ا��8 �5وال�+� ل 

���ون ��ق $���، و,��� ا-ول��1��� ال��ذه ال ر!���ن ھ��ت  ���� ������ص +�"��ذه ال<7���ل5 ھ�و��ل�

�ك ا�+�  .ل"���5الد��ل

�ز  ���+��ت الروح ,5 ال!�1رة ال*ر$�� �Hر$� ,5 الط����  ر��ط� �"�، ولذلك ,Aن أھم  

ا�F	�ن ال*ر$5 ھو دم ," % لذا�%، وھو ����� ل��زه ن ,"م الط����  ن !ول%، ول�ذلك 

���ل ھ��ل  ن ال*رق أد��  �ن ا�5 1�وء ل4�, ��"��!���M ذا��% و�� %��رب، 8ن ال�روح لد

�% و��% �ذا����ھ�م  �ر,�����ت ال &�1��  5����� %����ذات، و,��ذه ال��% ھ��, �����ذي �!���لم ال���M ال����

��نا-	�	�� ل"ذا الو5 ��لذات ، والو5 ��لذات �د ھ��ل ھو ال!ر�� ولذلك  �دام 	�Fا 

���د ظ"رت ال�روح , ،���د ال!ر�&� %�A, %	&�� 5�د ل"ذا الو�&��ن ,�5 ال*ر5$ �د ال 7�ر

                                           
  .44> �&	% ص�د ال	6م �ن �د ال��ل5، ھ��د رض ھ��ل، ال ر�1
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�% أ!�د " ��ت و	�س"  ���د اQل"���$ <��ون ل�م �ر,+�إ� � ھو +��ن و �$�د +��ن و �	�وف 

  1$ط

�ر ھذا ال��ش إل� *��د  أ �الروح ال 7ري وال *+��  �زالت  طرو!� ھ��،   �دأ,�ال!�ل ,

�و ��% أ�ول��د اFل����ن ���ن "+�	�Fا ���"��رفأ���  ا� � �&����ن �7�	�F�� ود��7��ك، وال �	&�

�� أن أ��� ال"�ول اFل�% ال 7�ري ط�رح ل4�ز و<%7��7، �و ن ھ�� $�ل�ت ا-	�طورة ال�و���

�� أد��ن و�د � أ���% ھذا ا-<�ر ا��!ر أ�� ال"ول وال�واب �� ال�4ز ھو ا�F	�ن.2  

�ق   :ا
�رة ا
�و'�'�� وا
و*�ط��/ 5��دأت ال�روح ��درك �&	�"� و�!� �����,5 ال&�رة اHFر

�ق ال�و5 ��ل!رLث ا����! ،�"��5 ,��� !ر�, ���L   ت���+ ����� -ول  �رة، ول+�ن ھ�ذه ال!ر�

��� ,�ل�ظ�م ا��8 �5 الذي +�ن 	��د ,5 ��ك ال ر!�� ال���م �� �ظ�م الرق و �ن �  �� L

�5 ال<ط����ت،  +��ت, ���ن �&	�% أ	�	�5 أن ����ر ���د !�ول ال��ل اHFر, ��ال!ر�� �ز�

  3.ال �!+ � ,5 ا	�� �ل ال��4 وذلك إ�ط6$�  ن �!��ل أ*+�ل ال!��ج ال*&وي وال�واد

�ول ���ق ول"�ذا +���وا أ!�رار ول"�ذا :",��ن �و	���ر ��د اHFر� N���د �&$ ����5 ال!رإن و

 ����ن ال!ر %�>��ل  �ن ��ر�Lز ال��5  ر+, 5����5 وال&+�ر اHFر���1> ھ��ل ال���لم اHFر

�5 لم ���W ,5 	ن ال راھ�� ,5 �7وره ل!ر�� ال&+ر�  " ول+ن ال&+ر اHFر

�ول,"��ل $د ��ر :" أ�ب �!��ة ال�و��ن و,�	&�"م وآدا�"م وھذا  ����% �L�إن إ	م ال�و��ن 

�ن  ن أور��، و8 	� � ,5 $�و��� �!ن ا-ل �ن&�L 13("ال�*وة ,5 $�وب ال(.  

 %����ت ��+�  ��� ����5 ھ�ذا ال �!�ث ال�و$�ف �دا, ��و �% وا� �دا �� ھذه اQراء !�ول�

�د ��ض ال&6	&� ا-و ���6�  .ا�ل الذ�ن 	��وا ال&�رة ال ��7رةال�

�را$��طس  ��ل    heraclite) م.ق 475-540(إ���داءا  �ن ھ��) 1831-1970(إل�� ھ

hegel.  

�% $�ل��ول*  logosھ�را$��طس �&+رة ال�وHوس  و���ث ��ل " وھو أول  ن $�ل �"�، !+

  4  ".وا!د الذي ھو ال���ون ال+�5 ل�+ون ال"5ال�وا��ن إ�	����  ن $��ون 

                                           
.45ال ر�> �&	% ص  1  

2<���د، الدار ال��ل �� ل�ط��� وال�*ر وال�وز  5�   387ص.�1983�روت ل���ن،.2ط. �ون �و	��ر، ��ر�O ال&+ر ال	��	5، �ر� � 
�6  ! د و����د ال��ل5 3�	.<��6��،دار �و���ل ل��*ر وال�وز�  )9ص.2007(.2ال 4رب ط( ار ال���1ءالد. �د ال	6م، ال��ل وال�
  .546ص.  7ط&� !	�%، ال ��م ال&�	&5،  ر�> 	��ق4
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�ل ال+و�5 وال�raison universelle  5���!+م ,��م الظ�واھر و+!� 5���ظر أ�% $��ون +�

�ن دا<�"��، ول"�ذا 7  ���رور�"� الدا� � ا-�د��، وال��ل ال+و�5  !��ث ل�ط����، و �ظم ل"

 ���+�ن ھذا ال��ل أ*�%  ��+ون ���ر إل"�� لط�&�  وال�&س ال�*ر�� �زء  ن ھ�ذه ال���ر اFل"

  1.�و�%وھو !��ة ال��لم و$�

�� ال+�ون،  ��ن +�ل  ��ھو  و��ود �������ون ال���م ال�ذي ��وس الHل ال�و���وھ�را$��طس 

�ول��� %����س ل��م ال���دم ,"��ن ���4رب  �	��وس :"...و�Hذا ال�و���> أن ھ���و ������، إ8 أن  !��أزل

� �وه  �ن $��ل،	�� ال��س ���زون ن ," % !�� ��د 	 �"م ل% -ول  رة + � لم ��و� �

��رك  أن��و  *��� ھ�  <������ <���ن ال� �>،و ���� إ8  أن�� ��وس �Hلو �����س  أن+� ��م ال�� �ظ

�*ون و +Kن ل+ل وا!د  �"م ,+ره ال<�ص��.  

�د ھ�را$��طس  ����ر  أن+ � �لوHوس ھو $��ون ال&+ر و ن L � ,"و  �+�� ال �ر,�� و ال�&+

�ت �	��رورة ل��دة 8ن ال1��� ال و!���لم،وھو الرا�ط��5 ال���رورة ,��ن ال1��ف ��و ال+�*� إ8وھ

  2.ھذا ھو ال�&�	ف وأ	��بو,ق �ل  ءا-*���را�ط 

�ذا  ��د ھ���ولو����راط !���ل  socrate )م.ق 469-399(	����ل 	����ن ال���ول �����ال� ال �ر,

�ر8ن ھذا .ول�س ال!س��ف ���<�6ف  ا-<��>��> ال���س ا-,راد��د � ���م �ل ��� ال� ���،

�ل "�رأ�%أي ال��ل �و8 �!���ج ھو  7در ال�وا��ن ال��دل� وال!���ق ال����L  و��ودة ,�5 ال�

��% أو ن  !�ورة إ�	�ن !�� �	�<ر�"�  -+Lر�ل " �ولدھ�  ن �و$د ��ل 	�راط  ن ال�

و��ل��ل5 ال� �ز ��ن ال<�ر و ال*ر وھو ال�ذي  ا-<$6��و	��� ل �ر,� الذات و +ذا ال�وا��ن 

وو� �"� و ا���د ن  �&	% ا�F	�ن،,+� � �م " ارف �&	ك ��&	ك"$�ل  �ول�% ال*"�رة

3ن الرذ��� ا����8د"وات و��ل��ل5 ال*
.  

�ون ���� أ,6ط�����ق   platon) م.ق 343-427(أ ����� ��ل!���ل �زود������ أن ال�����ر إل���د أ*��$

ن ال��لم ��  4.ال1رور�� وال�وھر

                                                                                                                                
* ���ن ال&6	&� ال ��د �ن وال �K<ر�ن و+ذلك ��ن ال داس ال&�	&��  logosلوHوس �����8�ز� �"�و���5 !ر,�� ال+� � اFل"�� ول+ن ا<��&ت  ���

����  .وال&�	&� الد
.18ص )1989( 4ط.ل���ن(��روت , الو!دة ال�ر���ال���ري  ! د ��د �+و�ن ال��ل ال�ر�5،  ر+ز درا	�ت  1  

 ��60ص.1998) ط(د). 7ر(ال��ھرة. دار $��ء ل�ط��� وال�*ر وال�وز�>. ��ر�<"� و *+�6"�( ��6 أ �رة، !� 5  طر، ال&�	&� ال�و��� 2  
�ل ا�F	�ن ,5 ال&�	&� وال�رآن، دار ال�&��س �د *ق . ال	 !را�5 ا	�د و+���ن أ! د)��) 2006(، 2ط،)	ور 463  

�6�� ال ر�> ال	��ق ص�39+و����W �ون، ال� 4  
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�&�%  إن�	�, 5���ر ,����ث ��! ،���و��� ال و1���و ال �Lل��ون ھ��&� أ,6ط�� ل ,�	�*��ذي ����> ال�الط

�������5ل��ل5 ,�ن ال ط�ب و.ا-<$6�� ��وع  ن ال�ذة وھ5 ال�ذة ال�����ة  ال!�ل��&س ھ�5 ال!

��  واF$��لال!+� �، و�!7ل ھذا �� ��ت ال*"وات ,5 ال�	د والد<ول ,5 !��ة ال�K ل �

��ة الزھد!.  

�طو ط��ل�س ��نAritote ) م .ق 322-384( و$�د $��ل أر	��رة ���ل ��Kن ال���وھر " ���

  ". $��م ��6	�ن �&�رق �% ال!�وان و�	��د �% ل��ول ال �ر,�

�ن  إل�و+ذلك �ظر أر	طو ط�ل�س ��ز �� ���وة أو  �+�� أو ��زء  �ن ال��&س، و$ %��ل أ��ال�

 5���5 ھ���&س ال���وى ال����ر $���ت	�	�	!Fوة  ا"����ل وال*����لوال<��ن  وا�8&����ذلك ���ز +�� �و

�����ل ھ�و  ال!��ة�� أن ال�&س ھ5  �دأ . ال�&س و ال��ل أ!��� ال� ��و+ل ال�*�ط ال!�وي،�

����� والرؤ��ر  ��دأ ال �ر,���طو ال������<دم أر	�	��د�ر، و���(� وال����� ) ال��&س ال��ط�� ���ل�د8ل

  .ال��ل 

���"&��+� ����رHم   ��� ال�� ������ل الط�������� أن ����در ��طو $��ر أر	��ل ��ظ���ذلك ,�ل���ن  ول� 

,و�1 و�را,ق !وادL"�  ن H وض، ذلك -ن ال��ل � ��� ال�ظ��م ھ�و أ	�	�"�،و-ن  �ن 

 �"��ن ال��ل 8 �رى ,���"�  1.ال��ل إ8��ظر ال

 5����ن ,�	�Fوا ،������5 الط����م ,�� ال�ظ����� إ*���ل � ����ن ��د ال�و����ل ���Aن ال��, 6��و � 

 ���� �وھره �زء  ن ھذا ال�ظ�م ال+�5، �!�ث أن  ��7دق �7�دق ��زء  ن ال+�ون 

N�  .ال+ل وال�+س 7!

��إل� أن ال!+ � ,5 ال��ش و,�� ل�ط���� و,ق ال�وHوس * ��د ذلك أ*�رت ال در	� الروا$

��. ال��ل ال+�5أو �����Kن  و,5 ھذه ال��ط� ��ل�1ط �وا,ق الروا$�ون ھ�را$��طس ��ل&+رة ال�

ال��ل �د الروا$�� وا!د ,5 � �> ال��وم 8���دل وإن ��ددت  ظ�ھره، وھو ال ��دأ ال&���ل 

 5�, 5�����ظم و�ر*�د ال��7�ر ال	��> ,5 ال��لم ال!��ة، وأ�% ال�ذي *�,5 ال��لم، وھو الذي 

���  2."ال �دة" ون ال��لم و

                                           
��,5 ال�ر�5 1Lال ر+ز ال ،���د الر! ن ط%، 	ؤال ا-<6ق ل 	�ھ � ,5 ال��د ا-<6$5 ل�!دا�L ال4ر� 6�، 2، ط)ال 4رب(الدار ال���1ء . �
  .62، ص)2005(

 * ��) $م 264- 336(أ		"� ز��ون ال+��و 5 الروا$5 . � +��وا ���� ون $5 الرواق	 �ت ��لروا$�� -ن �6 ذ�" stoïcismeال در	� الروا$
Zeno celtium.ن، دا��ن،ط��ظر إل�  ��د ,<ري، ��ر�O ال&�	&� ال�و�����،  ن ط�ل�س إل� أ,�وط�  .36،ص 1991، 1ر ال��م ل� 6

.30ال���ري  ! د ��د، �+و�ن ال��ل ال�ر�5 ال ر�> ال	��ق، ص 2  
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�ن��وس ھ�و ال ��دأ :" و$�ل ذ�و���س ال�6ر	5 ن  ذھب الروا$Hون أن ال�و��ول الروا$�

ال&��ل ,5 ال"�ول5، إ�% T وھو ال	ر دي، وھو ال&��ل ل+�ل *�5ء  �ن <�6ل ال ��دة ول��ل 

�ل ��ن ال�� ����ز ,6	&� ھذه ال!� &"وم ال��ل لم ��ق +ذلك ,5  ر!�� ال�رون الو	ط� ل� 

�> و��ذا  ��د ھ�+K���د ��د�ن و$��ل ��ل����ط ال���و8ت، و8ر�����و��5"ال ����س ا8+�-1224" (�و 

1274( thomas d’aquin  د��&��ن رأى أن ال��ل $�در �� أن ��Lت و��ود T وأن !

���ق الد�ن! ��    1.ا8�را�1ت 

 %��د ,��ون ال�"ودي ��ول N1�� %�A, ،���وس إن ال�"أ �  &"وم ال��ل  > ال&�	&� ال�"ودHو

�وة �أول ال�وى ال�7درة ن T، وأ�%  !ل ال7ور، وال� وذج ا-ول ل+ل ا-*��ء، وھ�و ال

Fا �&���ل إل�� ال&�	����Fا ����، أ  "����ء و��ر�ط ���5 ���5 ا-*��د أول ال��ط��� ال����, ،�� 6�	

�ط  �درك 873-796" أ�و�و	ف ال+�دي",6	&� ال�رب �م الذي �رى أن ال��ل ��وھر �	

��ء *Jل����!��".  

�د ��� ��� +"5���ر ال&را���و �7��ب 950-872" أ����6م، ل�	Fا �&���ر ,6	��ن أ+���ر  ������ذي �م ال

�د  �وت ��ل ��م ال5��L ��د أر	طو�� ������ول ,5 ال��ل أ�% �وھر �	�ط  &�رق ل� �دة، � ،

%��� و5��L ھ�ذه ال ����5 $ول���ل : "ال�دن، وھو �وھر أ!دي، وھو ا�F	�ن �� ال!�إن ال�

�!7ل� $وة ال�&س ال�5 ل"  ����1��ن �7ور ال ���5، و�Kل�ف ال��% و�����، وال&�رق �	�وا-$

�% . ون لوا!ق ال �دة ال!س أن ال��ل �	�ط�> أن ��رد ال7ورة ن ال �دة،�A, س�أ � ال!

��  $وة8�	�ط�> ذلك، ,�ل��ل إذن ���ر�د، ���زع ال7�ورة  �ن ال ��دة، و��درك ال ����5 ال+�

�ول وال���، ال ����رض، ال�����ل�وھر وال���د +���وة ���ذة ال��ر ول��ر وال*����� وال<���� والو	���4

�ض �����داد ال !���و ا8	���ول5، وھ����ل ال"����� ال�����  ر�����ب أول"���دة  را����ن  ���� Fدراكال 	

  .ال ��و8ت

�5،  1037- 950" ا�ن 	���"أ � ����لم ط��رىالذي ��د ,��	وف وط��ب و��ل  ,��5 ال�,

  .أ�% �وھر ل�س  ر+ب  ن $وة $���� ل�&	�د 

                                           
�رو: د�ن، �رروز���ل و�و 1� ،<�ت ل���ن، 	 �ر +رم،  را���، �7دق �6ل ال�ظم، و�ورج طرا�*5، دار الط���� ل�ط��� وال�*ر وال�وز
  .46،، ص )1985(
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 ������5"أ ��ل  1413-1339" ال�ر����رف ال����, �&���� وال&�	��� ال�4���ر أ� ��ن +���د  ����ذي �ال

�ول إ� � �  1.ھو  �رد ن ال �دة ,5 ذا�%  &�رق ل"� ,5 ,��%,

   %��� ����، وھ�ذا  L���رت"ل�د ا<��ف  &"وم ال��ل ,5 ال&��رة ال!د+�) 1650-1596" (د

descartes ن $�ل��د +ل ,رد إذ... ال��ل ال	��م أدل ا-*��ء $	 � ��ن ال��س: "!���  

 ���ل،�ل ...أ�% أو�5  �% ال+&�  2.ا	�<دا %�!	ن  أن ال "مو8 �+&5 أن �+ون ل� رئ 

��رت"ف �+���ج " د��در  ��!����ل، ��� ����ون ل��+��5 أن �&+�8 %���ذا أ���د �"�����–%����� أن  -�رأ�إل

 %���5  -أي ال��ل –��و7ل ن طر����ن، وا$�رح ل�ذلك طر��" ال�داھ�� وا8	�����ط"إل� ال

د ال �"M ا-ر���و$وا.  

 %��ل   ��دئدا� � " د�+�رت"ول���ل �رأ��N، وھ�و !��� ال!+�م ال7��درة ��% ال�- ���,+ر

 ���ك ال+ ��إ�	�ن  !دود ال�وى �ط N دا� � ��ت، إل�� ا-,1�ل !��� إذا +��ن 8��Lم ال��ل ال�

%�A,  5 �!�ل�  �طورة&�+�  3.دا� � ھ5 ���وز  	� ر ل��"ل

�%  spinoza) 1677-1632(,5 ر,ض 	���وزا  ���رت" � و7�ل إل+�إن  �ن : و$��ل"د

�� ط���� ال��ل ا���ر ا-*��ء 1رور�� ���8ز&�ة و1رورة ا-*��ء ھذه �در+"� ال��ل �+

�5 ذا�"��، ل+�ن 1�رور�� ا-, 5���، أي + � ھ����وا$��� و!* 5���ء ھ�ذه ھ�5 ال1�رورة ال�

  4.ت ھذا ال�وع  ن ا-زلھ5 لط���� T ا-زل�� و ن ط���� ال��ل ال�ظر ,5 ا-*��ء �!

�د�"ذا " و	���وزا"����> ار����ط    ،�����وة و�ظ��م الط��أ�% +� � زاد �م ال��ل زاد ," �% ل

��  .ال��ل ��ل1رورة ا-زل

�ل"ا8ل ����Lم $�م ال&��	وف  ����ط إ� ��و+)1804-1724(kant emmanel  رة��*F�� 

�� ال��ل وط����% إل���  .5  ��ل ال �ر,�و!�ول ال+*ف ن !دود ال��ل ,, !

                                           
  ).650-649(ال ر�> ال	��ق ص  7ط&� !	���، ال ��م ال&�	&5،  1
ط��� وال�*ر وال�وز�>  ! ود  ! د  ال<1�ري،  ��ل ن ال �"M، دار ال+��ب ال�ر�5 ل�: د�+�رت ر��%، �ر2

   .109ص).1968(،2ط). 7ر(ال��ھرة
�روت:لو�س ��&��ف رود�س، �ر 3� ،<��6��، ال*ر+� الوط��� ل��*ر وال�وز�   .80ص)1977.(2،ط)ل���ن(�ده ال!�و، د�+�رت وال�
  .27ص)1996(3، ط)ل���ن(�*ر، ��روت,1ل T  "دي، ,�	&� د�+�رت و �"�%، دار الط���� ل�ط��� وال 4
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 N��ر ال *�رو� ا	�� ��8%و�و1H ن  �7�در ال�7� أن ,�رأى,ال *رو  �����ورات ال�

�دم ل��  �دة ال �ر,� ��ظره  ل��ر��8ن ,ھو ال��ل ذا�%���ال�!�ث  إل��ل+��� ����وزھ��  ا-ول

������� ال��   1.,5 7ورھ� ال�

�د�� " � �!و���ل ل%  , و �% �	 5 +��ط ال��ل � �+� ال ��دئ  � 5��د ال��ق و!�دة ال�وا��

 N�7درا�"� �!ت ��ض ال ��دئ ال�� � ل�A� ال&"م �"���  2. !�1 ا	�د8ل
�ل  أي+ �� ا��%  ا-*��ء% �� ال��ل ھو  ن �&رض $وا��� أن إل�و�ذھب +��ط �"ذا       �ال�

 <��وع ال�ذي   phénoménes,5 إط��ر الظ�واھر  � �رس �*�ط إ8 أن8 �	�ط���وھ�و ال

��  <���ة  أ7�ول% �����م و+�ل !��د,+�ل  �ر,�� و+�ل �1�رورة ال� ���ذھب +���ط إل� ،ل�ذا 

critique   ول���� الو7��4� %������ل وإ +������ت ال���ل ط�$����أي �!���د ال إل��5 ال�وا��� ال�� ��

  .أ<6ق��1ط +ل �م و+ل 

�د +���ط ���� � �Lم إن ال��ر�� ل�	ت ھ5 ال�5 �!دث �*روط"�  ��*رة وإ� � �ر�> ل���ل ,

���ل ,��ن أن ال&1�  ����ذه ال��ر���ن ھ�+ � 5���روط ال���وا�ط وال*��> ال1�� �� ����د ال��ر���5 �زو

  3.ال!دوث

�ر ������ذا ��� ھ�����دا إل����ط"وا	��ن " +��ق  �	� �����L � ل�����دئال���ن  ال ��+ ��ث 8���ت، �!���L

�����1���"� ال��   4.ل� �ر,� أن �+ون إ8 ط��� ل 

��ن��&� ال�و����ن ,6	��ذا وإذا +��� ال�* ھ�"����م �L 8أو ������ون الط�������ن ����ط ��ف +��ل، ا<����

  ھؤ8ء ,��ل 

"������ ا-	� �����F�� ���� ا7�$8��ر��د8  �ن  إن  " � ال��ل إ� � ��!7ر ,5 إلزام الط�

�� �رك الز �م ل�ط����� ل+5 ��وده ھ5 و�و�"% إل� !�ث *�ءت.5  

�د ���ل ��� ون ال��1  ������ط "أ �+ " <������"� ��لط� ��	� <��  �����داھ�ت الد�+�ر���% ال���و �&	�",

��ن ھو <�رج اF!	�س و �% ,�ل��ل ھو *5ء ا+� ل �+و��%وأ	�س ال�.1   
                                           

 ر  "��ل،�ر:+��ط إ� ��و�ل، ��د�م1:����  ����ز,����ل و ! د ,�!5، �د � ل+ل  �� ا-<6ق(��زل5 إ	 ���ز,���ال ؤ		� )  ��وع �K	س  
 ���Hو!دة الر ��   .19،ص 1991) ط(،د)ال�زا�ر(الوط��� ل�&�ون ال ط��

  .118ص .1963) ط(، د) 7ر (رة إ�راھ�م ز+ر��ء، +��ط أو ال&�	&� ال��د��، در  7ر ل�ط���، ال��ھ2
�� وا-<6ق،دار ال�"�1 ال�ر��� ل�ط��� وال�*ر ��روت : +��ط ا� ��و�ل، �ر 3��ز,���) 19970(، 2، ط)ل���ن( ! د ,�!5 ال*��ط5، أ	س ال 

  ,20إل�  19ص 
�راط، أ,6طون، أر	طو* 	.  
46�   16ز+ر��ء إ�راھ�م، +��ط، أو ال&�	&� ال��د��، ال ر�> �&	% ص: �
�روت 5� ،<��6�� ال ��7رة، دار الط���� ل�ط��� وال�*ر وال�وز�  . 155،ص)1982(، 1،ط)ل���ن(��,وت 	�لم، ,�	&� ال��م وال�
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�� " ال��ل"Lم ذھب ھ��ل  ن ��!�� أ<رى إل� أن L�ھو الذي �!+م ال��لم وھو  ��دؤه ال !�

��  .وھو ط����% الدا<�

�ن  �ر,��  و1�وع  -أي ال��ل–+ � ا�% �ھو و!دة أ	 � ��ن الو5 والو5 ��ل�ذات أي �

��  ل� و1وع، ا��	����ن �Kن �!د�دا�% ل�	ت أ$ل  � و �ر,� الذات، إ�% ال

  

��   �رد �ر,� ال��ل ل�	ت وھ+ذا ,Aن   ��! �1��ن ذا�5 �ل ھ5 أ��.2  

�د ھ��ل����ر  +ل  �أن  (*)وھ�� 	&��ل *�5ء +, ،5��5 وا$�����5 و+ل  �ھو ھو وا5�$ 

 ����ل 7����, %����و  و��ود ��ل1�رورة و", 5����ر ال����ل ال��ر��� و,�� ل���ل و+ل  ���Lو

�ول ��� O���ر��% "��ل���� أ����لم + ��� ال����طر ��	��و ���ر�O وھ��رك ال���ون و !��وھر ال+��ل ���ال�

�  � �L  ھو $وة 8 �وھر ��  3. ���ھ

�ن ال&+�ر والو��ود �� ���ر ...و�رى +ذلك أن ال��ل � Lل ال"و�7�وھ�و ذل�ك ال��وھر ال�ذي 

  4.ذا��

�5 ال���ر" ھ��ل"و��ل��ل5 !�ول  , ��L��  وة��ل $��دة أن ���ل  ن ال���O و<$6�� ل��والم �د

�� ��� د �� ال��ل...�   5.و �% ,Aن ��ر�O ال��لم  �ھو إ8 
  

                                                                                                                                
 ،��  1 99، ص)ال ر�> ال	��ق( ھ��ل ,ر�د�ر�ك ھ��ل،  و	و� ل��وم ال&�	&

�6�� ، ال ر�> ��6  ! د 	��6 و�د ال	6م ����د ال��ل5، ال��ل وا 2�  .75ال	��ق، ص ل�
�ن، ��دئ ,�	&� 1831،1770:,ر�در�ك ھ��ل (*)Lف <�لد ال	و���رف � �"�% ال�دل5،��ظر إل�  5��	وف أل ���L  5ل5  و1و, ،

  .23،ص 1994، 1ھ��ل، �*ورات �� �� $�ر �و�س،���4زي ،ط
��,�، ال��ھرة) ل ,5 ال��ر�O ال��( ا، 1إ �م �د ال&��ح إ �م،  !�1رات ,5 ��ر�O ال&�	&� ج : ھ��ل ,ر�د�ر�ك، �ر 3Lط(، د ) 7ر(دار ال( ،

  . 72، ص1974
.646 7ط&� !	���، ال ��م ال&�	&5، ال ر�> ال	��ق ص  4  

، إ*راف �ن  ز��د �ن *ر5$،  ���	�ر ,5 ال&�	&�، )أز � ال�و��ل���ر�� وا-��رو�ولو��� ال&�	&�� ال ��7رة +�	�ر � وذ��( $	ول إ�راھ�م ،5
�� $	م ال&�	&�، �� �� وھران +��� ال��وم ا8   .22، ص 2008-2007). ال�زا�ر(�� �
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  :����د

�� ا������ أ��� ��را 
� ����دف 
� ��رة أن ا�	�ل ����� إ������ و��را 
� �	��ر أ��� 

ا��ورة ا�	-�� ا��� �
�ز ھذا ا*���ن (ن )�ره 
ن ��&� ا���%��ت ا#�رى، و��ذا ��ن ا�	�ل 


�دان  �� �.-��
�ور ا1راء ا�
�/�ر��، وا�
ا�.-�.� ��(���ره 
-�� إدراك ا�	2&�ت ا�ذھ��� 

�� وا�	� �� ا�ز
�ن وا�
��ن، ���ن ا��.-�ف �ول ا�	�ل، &د�م &دم ا�.-�.� ��
�5)2 �ذ�ك 

ذا���، ����� 
� ذ�ك �ذھب إ�9 �د ا8(���د �7ن ا���ث �� ا�	�ل و��ف ��	�ل، &د ��ر 
ن 


ن 
را�ل ا�.�ر ا�.-�.�  ������
�ث ا��5)-� #ذھ�ن ا�
.�ر�ن وا�.�2.� �� ��رات ��
ا�

��د ��ن 8ز
� ) ا�	�ل(�
� ���ت ;�ود ا�.�2.� ��رة و
��-.� �� ���ول ����� ھذا ا�
.�ومو

(-��� أن �	رض أو8 �;����و;�� 
.�وم ا�	�ل و��ذا �.�ظ� (-9 ا���-�ل ا�
�ط�� �-	رض م 

����ل إ�9 ا��5ف (ن ا����� ا��رو�و�و;�  �-	�ل وا���ث (ن �
�ذا ا��-ف ھؤ8ء و�
�ذا 

 ا&.�م و�����ت ر)م أن ا�
.�وم ا�وا�د��و(ت 
و
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	�ــ�:  


�ز ����Cن �ظ�ر �ط��� �-طوي 
ن ��@ث أ�@A �@�ن 
إن ا�	�ل 
ن ��ث ھو 
-�� او ;وھر 

�ط 
وا�	�@ور ،)�@ر أن ا����@م ا�
5@�رك  ا#ز
�@�ا�
.�ر�ن وا�.�2.� (�@ر 
��-@ف  اھ�
�م

��@@��م أ�@@A ���@@9 دو
@@� �@@A ا�@@دور ا�
�@@�(د �@@� ���@@�ل ا�
	@@�رف �5@@�ل أو �@@�Dر،إ8 أ�@@A (�@@د 

2�ظ ���د�ر إ�9 

���-@� ��2@�، �57@��ء�.�رة أ�@A ��7@ذھ�  ا#5��ءھ�;ل ظ�ر �و(�  ��@�� 

�@ول ط��	�@� ا���@� و��ن (
-A ا�.	-� ���&ض ھذه ا�.�رة ،ذ�ك #�@A �	@رف ا#5@��ء، ��@و �

إ�9 ��ورات ن أ�� إ�9 �وع 
ن ا�و;ود ھو �� ذات ا�و&ت أ�� ، ��و ��ول ا�.�ر إ�@9 ��@ر 


@@ن  أو
و;@ود ، �@����ا�
و;@@ود إ�@9 
و;@@ود 
�@ون ��و��@@� ��ر�@� ، و�ؤ�@@د �@ذ�ك أن �5F@@��ء 

��ث �و��� 
;رد ��ورات . 

G�وم ا���ر�.
 �
  ؟���;دل ؟ و
� (A�&2(�د ھ�;ل ��ن ا��ؤال ا�
طروح 



أو �� ا�������������� إ�� ا������� ا���� �� ھ��� إ�� ھ����س        ا�	�� ا�����             
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    .�ول ا
�دا�� �و�� ��د ھ��ل: ا
	��ث ا�ول

���و���و�و��� ا�روح ھو ����� ا���س ،أي ����� �� ����ل �و��وع ا��
ر�و�و����  ��إن ا�و � 

وا����و���و�و��� ����� ا��
رو�و�و��� ،���)� أن ��'م ا�������  ا%�$�ن �د ھ��ل ، ا�و � ����� 

 ����
���ل ������� ا�-������ ،ا�������� ھ���� ھ��� ����ور ا���ھ���� ھ��ذا ا��*���+ 
�ھ���� ��*��ھ��� ا�'��(��� ،

�ظ'ر ���/ ���$�/  ا%�$�ن�ن ��ث أن  ا%�$�نا�و � ھو ����� . �� ���ت  (�/ و�.و�'�  (+ أ�'�

���ول  ا6��وار���ذ  �5ر ، وا���
�ظ �/ �� و�وده ا����� ،���� ��ن  (�/ �� ����/ ا��
��وز

 �
 ا��6داثإ���ء �ظ�م ��ط�� و�$���  (�+ ..."ر�س ���ط ،ھ��ل ، ��"�ل �7$�� ا�و � ا�ذا

أن  �(�� ا�
��ر�? 
$��ر ��
���� �*(��� ���و <����  �.�
�وا�=> ا�
�ر�-��� �)�رض أن :�وا�و ا%�$����


����رة ا�*����ل ا�-�����ص �*������ ،و:���د 
*���ددت �ظ����ھر ھ���ذه  ����'� �����
وا�*����ل ا��ط(���ق )������ط(ا�ذا

   1.ا�?)...��ر�س(وا�ط��� )��
�/ ( (+ إ�  وا%�$�ن)ھ��ل(

��ز��� ا�د���ر
�� ،و:�د ��ل ھ���ل  إن�
�(ك ا��� ��ا��($�� ا�'��(�� ����> أ����'� ، �(ت 
دور 

����ن ���د � ا���/ <���در ارض ا��و��
��و ����*ر���� ا��ط(����  ���د ھ����ل  و����� ���د���رت ، �
��+ وإن


�*ل �ن ا� 7.�
 ا�و��ود ا��ط(�ق وھ�� أ$��س�ؤ$س ا��و�ود ��� ھو ��ذ�ك و �����/  (�+ "��ر 

����.7 و�����ر  ���د�� ا�
�.��ل ا�'��(��� ��*��ل ا��و���وع  أن���م 
���د  ��ن ا��($���� ا�ذا
���� ذ���ك 

  2.ا�ذات ،و�� ھذا ا�
�.ل ��$/ 
�.ل ا�ذات �ذا
'� ، ا��ط(ق  �د ھ��ل أ��م�$
��ره 

���را  E��5 أن �و�وع ا�و � $�
-ذ �*دا 
�ر�-��� ، ���� أن ا����ر $��*
�� ����وا:> و��ن +����

ذا
�/ و���ن ��ل ھ�ذا ���  ��ر
�د إ��+
و$�ط  إ��+$���
�ج  ا6���،وأن دا  ن ا�وا:> ��ردا �$�ط� �*�

أE��5 ذا
��،  ا%�$��ن6ن  إ�
-و��ل ا��و:�ف ��� ��وھره و��م �ط�رح  إ��+�ظر ھ�د<ر، �م �ؤدي 

 إن"ود أE���5 �و���وع 
�.��ل، �(���ت �����وزة ا�د���ر
���� ز�ز���� ا��و��
��و و
*د�(��/ و6ن ا��و��

��ز���� ا��د�.�� وأي  أ:���/وزة ��� ����� إ�د���رت �ن �
��وز �
��ز����أي ����وزة ا����
 إ� �ا���

  3أن ا����وزة ھ�� 
*�� طرح �$��H ا��*�+ �� أ5و�/


م ���وزة 
��ز���و�ن �
 ات  �ن ذا
'��، ���و ا�)��ر وا�
��ر�?ا��ذ إ-�راجإذا 
�م  ��� إ�ا�ذا
���  �ا���

ن ا�
�.��ل وا��.�ول وا����ور،ور��� ���ن ا��*ر��  ن ا����ن، وا��*��+  � �I-راج وإ���. وا�*��م

                                           
   105،ص 2006، 2�، ھ�د�ر �د ھ��ل،ا�
راث و ا%-
7ف،دار ا�
�و�ر �(ط�� � و ا���ر وا�
وز�>، ط �د ا�$7م �ن  �د ا�*��1
  .74،ص2005، �1$ن �5دق،ا��ظر�� ا���د�� ا�
وا5(��،ا��ر�ز ا�.���� ا�*ر��، ط2
   111 �د ا�$7م �ن  �د ا�*���،ھ�د�ر �د ھ��ل،ا��ر�> ��$/،ص3
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�وادر ھذه ا����وزة ا��*(��� أ���5ت 
(��ظ ا���وم ��� .�ورات �*ر����  إن�� ا$
ط� 
�� أن ��ول 

  :أ$�$�� �$
ط�> أن ���('� �� -�س 

 وھ�ذا " "�*��ل �د���� ا��ذات ا��
�(���  ا�($��ن � إن"���د  (���� $و$�ر  :ا
�ورة ا
��و��� -1


�طن ا�($�ن و
*�ل �د��
/) ذا
�� وا�و � ���ذات أي ا�( ��
�� أن ا�ذات  . " 

$���� ا�
��5ور ����ل �($���� ا���و �، ���$���� �'��ذه ا��($���� �(أ�(��ت  :���ورة ا������	و
و���   -2


���5ورات 
���ر
�ط ����� �������ت ، �����ول  وإ��������$���ت ا��*������ ��ھ�����ت 
�.���ل �داھ���� �(���و � 

��ل ��رة، ��� �ظ'�ر  �ن  ھ�و إ����و ��
و��ت أو ��ل ��'�،�(��س ھ��ك و �  �و�د :"������س

�'*� E�5و� �'�� <���� �'
�(�$ت �($�� ا�و � ھ� ا���درة  (+ أن 
��د�� . ا���رة �� ����ر


5ور  وإ�����ظر��  ن ا�*(م )� ��$)�  ھ� 

3- ������
وا���/ �����ن �*���و�ت  % ��راض د أن ا���و �  ��رض �����و�������د ����ن �ر:ا
������ل ا

إ� ���� �����ل �*���ن ���ن ����
'��� وھ��و "ا�ذا
���� "��$��ت  ا���ذات أن����ن  � أو���Eا��*����� ����� 

وان ����وع ا��$�
و��ت ا�
��  ا6���5ورة  ن ��$'�،أي ����ل ا����ل ا�ذي ��ون ��/ ا�ذات 


��وز �دود ھذا ا����ل ن ���ذات ��$ت ھ� 
و� ا��رد إ�'� ��$ت ��ط��  ا%�$�ن
�دد ا�ذات 

�*��را و :�ط�رة و  إ�ا���7*ور وھ�� ��$�ت ��ردة  وإ��� ���� �*�دة ، إ�'�� ����ل ��*�و�ت 

  ���7 �()� و�(
�� ل ��ن ا��$
وى ا�ر�زي وا�وا:*� ا�-���� 


روس ا���ذي :���م ���د �*��ض ا��7$���� ا����ن –و-5و���5  ���د ������ :ا
���ورة ا
���و���� -4��$

  .ذات ���(ون ذا
� �دون  �7��� ����م  �7��� �دون 

5- ���  و�و ��� ھ�  �د ��
�/ و�:ا
�ورة ا
��ر�

ا��*ر���  �ن ا�����ن وا��*��+  او�-ر��وا��*�+  ن ا��و � ،  ا��5(و أن��د ��ول �ل ھؤ�ء 


��5در  ��ن ذات $����و�و��� أو   ��ن ا�
�.��ل وا��.��ول وا�����ور ، وأن �.�
��وا أن ا��*����� �

 �������
$

ر�*.1 
 

                                           
  .113، ��112ل،ا��ر�> ��$/،ص �د ا�$7م �ن  �د ا�*���،ھ�د�ر �د ھ1
      *����

ر�$�د�
��� ھو �� �-ص ا���ر و�ده و��5ب  (+ ا����دئ وا�5ور ا�و���             :ا�
ر�$�د����  ھو �� $��  ن ا�وا:> 
�($��ھ��ل،�ر�ز ا��
�ب �(��ر ط: ��ظر       ��   .33،32،ص2003، �1*�وب و�د :�$م ،ا��دا.� 
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و��د ���� ا�()�� و��ظو��� ا��را���� و�-
(�ف ا���ظو���ت ا�ر�ز���� ���� ���و�وا أ
ن �.�
��وا أن وإ���� 


��و�ض �($���  �ا�ذات ��$ت �� 7 وإ��� ��5( ��� ��)*���� �ل ،و�*('م �ذ�ك :د أ$'�وا إ$'��� 

��
  ذا

ا���ر��� أ�.�ر و
��رة  ا��دا.�� ا�
���را��دا.�� ا���ر��� أ�.�ر و
��رة  ا�
���ر��ك ��/ أن و
�رة  ���


�*�ت  ا�
$�تا��دا.� ا���د�� أو  ا�
��ر��)��
�*�
����ت ھ�ذه ا���
�*��ت :��*�� ،�� ���ن )���


��ن ا��دا.�� ا���ر��� ��ن وراء 
و� د-�ول ا�-ط��ب ا�$��$��  ا-
را:'���5ون ��ر�� �
�*� �م 


E ا���ري وا�*�(� :د و�د طر���  �د�� ظ'رت ا��د �=م ا��7=��� ��/ �
��'� <�ر أن ا� � ��
ا��


�ز  (+ <�رھ� ��
�� أو ن ا��ؤ$$��ت ا�:
��5د
���ل ا�����ت ،و
واز�� ا���
�*�ت ا�
� �دأت 


E ا����ري  ��د�� 
�م إ��7ل ���دأ ا��*�و���� ا��د��دة  ��
ا�$��$�� أو ا�:
�5د�� ، و��د ظ'ر ھ�ذا ا�

�� ا�ط��*� و�د ��ن �ن �
�=O ا�
طور ا��
�5 د �(��ز���ء ا��د�.�� ���د �*(�ت ا��دا.�� ��ن ا�*�(��� 

 <��� ��و ا���� ��، وھذا ھو �� أط(ق  (�/ 
�ور�ن  ا����ت ا���دأ ا�و��د �
�ظ�م ا����ة ا��رد��

  ".إن ��رة ا��دا.� و.��� ا�5(� ���رة ا�*�7���: "، ��ول"ا�*�7���"�> " ا��دا.�"�ط���� 

إذن و.�ق ا�5(� ���ن ا��دا.�� وا�*�7����، وھ�ذا ھ�و  ا�ر
��طا�داھ�� ھو إ�)�ء �P-رى  إ���رإن 

ا%�'� ا���زة ا6$�$��� �(�دا.��  وا�
���ر �(*�ل�� �� ��$ر ا���ل ��و إ-��ع ���> ���د�ن ا��*ر

ط��> ا�*�(��  (+ ���> ���د�ن ا�
���ر، و:د 
���ت ھ�ذه  ا���ر��، ا��دا.� ا���ر�� إذن ھ� إ���ء

ا��$��H  (+ 5*�د ا���ر ا�*(�� و�دأت ��> ا�.�ورة ا�����د�=��� وا�.�ورة ا��$�
و�و�و��� �(*�5ر 

  ).و��و
ند���رت، و����
ز، ( ا����$7� 

وإ��+ 
H$��س ���وذج  ا���دو�و�����د أدت ��'�ودات ھ�ؤ�ء ���*�� إ��+ 
�ر��ر ا�*(�م ��ن :���� 

  .�د�د �(*(وم �
�.ل �� ا�ر�����ت

���د : "ا�ذي �*
�ره أ��د ا��ظ��ھر ا6$�$��� وا��و��� �(�دا.�� ���ول" ا�
�ر�?"��� 
�ت �ذ�ك  �(�� 

�رورة �(�دا.�� �'�و ��� ���س ا�و:�ت �5 ��ن ھ��ل ھو ا��'�ز ا��' ا�
داءأE�5 ا�
�ر�? و-��5 


��ر �� ذا
'� وا:*�� �(��
�>، و�ر�> �
*�ل ��$E ا����ل أ��م ا��
��ل ا��'�=�، ����دا �.  

 1$��، وذ�ك 6ن��$�� �(�دا.�، �ل وأ�.ر أ�*�دھ� 
���را 
�ر�-��، ��د <دا ا�
�ر�? �*دا أ$

                                           
�($�� ھ��ل ،ا��ر�> ا�$��ق،ص�*�وب و�د ا���$م،ا�1 ��   �38دا.� 
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 ��'

����را 
�ر�-���ا�*5ور ا��د�.�� :�د أ��رزت  �7���� 
���ر ��� ذا ... ����
و���د ��
O  �ن ذ��ك 

 ��'
�
(ك ا�
�(��ت ا�
���� وا��
�� �� وا���ر�� ا�
�  ر ��*
إرادة ا�'����، ھ�ذا رأ��� أن ا��دا.� 

 ��

�ون ھ� ا6$س ا��*���ر ا�$� ���$)�أور�� -7ل ا��رون ا�.7.� ا6-�رة، أ�� ا��دا.� ا��د�.� 

  .رأ������ ن ا$
��طت �ن ھذه ا�
�و�ت ھ� إذ

 �(��� ا�����ر ا�*(����، وا�
�� ا�ط(���ت ���> ا�.��ورة ا��$�
��و�و��� �(*��5ر ا��7$����� و�زا���ت -1


وا5(��.  

��ن  �5ر  ا�
�دءا �(�� ا��ول ا�
�ر�-� وذ�ك �ن -7ل إرادة ا��*ر�� وا�'�����، و:�د ا�ط(��ت -2

 .إ�+ ���ء  �ل �)��� :$وى وإ�+ ا��داء �و�دة أور�� وأ��تا��'�� 


*ط�+ أ$�$�� و-3 ��
 �(�� ا��ول ا�$��$�، ذ�ك �ن -7ل ��ط ���و � �ن ا���م وا���وا��س ا�

ا��ذي ���دد  ��������((��(وا����ت وا����وق و
��ر�ط ا��ر=�س �����رؤوس و:��د ��دأت ھ��ذه ا�*�(��� ��> 


$�*+ إ��+ ��5ل ا�دو���  �

���� ا����ر$� ا�$��$�� وا�$(طو�� و:دم �'� �*ض ا��وا د ا�*(��� ا�


�� �'�ز ا����$�و�ؤ$$� �).�
 .'�  ن ا���رو �� ا�)���� ا��


����ت  5ر�� ���راءة ا���5وص ا�د����� و
Hو�('�� وا:
���م ��ل  ��Iداث.م  �(�� ا��ول ا�د��� -4

��و.ر، ���ث  إ75حا�����ت ��� ��'� ا���ر��ت وذ�ك �(�*ر�� وا���ث و:د ا�ط(�ت ا��دا.� �> 

ا����$��  (�+ ا���ؤون ا�*���� و��ذ�ك ���ون :�د ��دد   �ل ھذا ا6-��ر  (�+ ا�
�(��ص ��ن $��طرة

دا=رة ��وذ ر��ل ا����$� ا�ذ�ن ���ت �'م $(ط� دھر�� أدت �� ا��.�ر �ن ا���6ن إ�+ ���ر$�ت 

ظ���7 ���ت أور�� �$ر�� �'� -7ل ا��رون ا�و$ط+ و�'ذا ���� ا 
���د ھ�ؤ�ء إن ا%7�5ح :�د 

ا�*���� :د ا�
�رت ���  ا%75ح�د�.�، ذ�ك أن أ5داء د�ن ����*ل و:�ل ا�.ورة، �دا�� ا6ز��� ا�


دءاأور�� �('�، ���
���� �()�ت أ�5داؤھ�  1517 �ن �$
د��ت آراء �و.ر :ط�*� ��� ا��(�دان ا��رو

ا�*��م ا���
و����، ��د �دأ ا���دان ا�*��=دي أو ا�د��� �
�$�س �E��7 ا�
�د��د و���ءت أطرو���ت 

ا��ط�*�� وا�
���ف  ا-
�راع� أ���  (�+ �$�
وى ا����ر، ��Iن �و.ر ��.��� .ورة  (+ ا����� ا��د��

ا��د�.� �*5ر ا��'���، ��� ���ن ����ت �$���H ا��5راع ���ن ا���دا�+ " ا���$��"����(� :د د�ن 

وا�����د.�ن  ��ل �$��
وى اSداب وا�����ون، :��د ا�
��د�ت �
�(���R ا���5راع أو���/ ���> ا����ر��ن ا�$����> 

   ��1�ت �('� ���زت ��رى أز��ھذا ا�5راع  أ�
O �ر وا�.��ن  �ر و��د 

                                           
�($�� ھ��ل ،ا��ر�> ا�$��ق1 ��  .49إ�+ ص 38ص.�*�وب و�د ا���$م،ا��دا.� 
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ھ��  �ن ا��ر��ن ا�$��> وا�.��ن  �ر و�رى �ود��ر أن ھذ,وا���ون وا��*�رف اSداب (+ 
طو�ر 

ا�$��$���� وا��($�����  ا6$�س�-��7ل ھ�ذ�ن ا����ر��ن و���*ت .ا��*(�� �(�دا.��� ا�
H$���سا�(�ذان ���'دا 

،���ت د����رت و �($��� د�ث �ود��ر �� ا�
���ر ا��ردا�� وا�*�7��� ا��� �(�دا.� و
�.ل ذ�ك �$ب


'��  أ��� أ�(ت-�ر ��.(�ن �/ ���  ا6�وار����
���ل  ا%دار������ ���س ا��
�رة ا�دو��� ا��ر�ز��� �

ا��ظ�م ا��د�م،ور$�ت �ذ�ك أ$�س  (�م ا���ز���ء و  (�م ا�ط��*�� ن،ا�
�� ����ت ا�$��ب ��� ظ'�ور 


��و�و��� ا��ط��� ا6و�+ اS.�ر)� .1  


��دث ھ���ل  �ن ا�دو��� ��ن ���ث ھ�� ���رة ا�����ون و
�$��د :�ر��� ا�دو��� �
����ق �(*��ل وا�-


��ق ��م ا�����ون و
��س :���ون  6�'����دو�� �$ب ھ��ل ھ� ��ور ا�*�ل �� ا�*��م ،...ا�*�ل 

��ون ا�*�ف �ل :��ون ا�*�ل ذ�ك ا�و � ���ذات ��(�  (���� أن 
��دم �(���س ���� ا��ق ا�ط��*� أو :

�� �ظ�ر ھ���ل ا�دو�� ��� 
�.ل ا�*�ل �� ذا
/ و�ذا
/ و�� ا�دو��  ��ن ھ��ل ��ف ��ب أن �*ر�وا


و���/ ا�دو���  6�'�ا�*�ل و ا��ر�� ، إ� 
���ق ��
*رف و��س 6ي $(ط� أ-رى ا��ق  �
ھ� ا�


و�/ ا����$� ��ث �
  ، �ل إ�'� ھ� ا�


���ن  �

��ق �� ا�وا:> وا� �

�/ ��ن ���ث ھ� ا%�$��نأ�'� ا��ر�� ا����� ����  ��ل و ��ن �*ر

  .�ر�� 


��/ "-���5  اھ
�����'ذا ��ن اھ
��م ھ��ل ��$��H ا��ر�� � ��  "���دئ �($�� ا����ون"��د م 

���)�
 �����$�)� �����و���دون ھ��ذا ا��$��م ���م ����ن �(�
���ب أي ....)�$����H ا��ر���� ا�$��$���� (7 �($����� وا

 ��H$ول ھ��ل �'ذه ا����
  :   $�$�ن �� ھذا ا�5دد �$
��ب �)ر��ن أ�*�+ ��د ��ن 

أو�'م ��'�� وه ا�ذي رأ��� �> أو��ن ا��(���ن ،��ث أ��د أ��/ ��دون ھ�ذا ا��$�م ��Iن ا�*��ل ���ن 

، 7
��ث أ�د ھ��ل أن ا�)رض �ن ا�
���ر ھو إ��راز  "أو  (�� "ا�.��� �'و �($��  أ����دوا �-

�ك �I����� ���> ، ���ذ"ا���و � ����ر����  
���دم
���ر�? ا�*����م ����س $��وى  أنا��ر���� و����
'��� و إظ'���ر 

ا�)�رض ��ن ا�
����ر ھ�و <��راز ا��ر��� و����
'��  إنا�
� :د�'� ھ���ل  ا6ھ���ا����:�� ا����)� "

 ا6ھ����ا����:�� ا����)� "�ذ�ك �I��� �>  "وإظ'�ر أن 
�ر�? ا�*��م ��س $وى 
�دم ا�و � ����ر�� 

���ر ا6$�$�ا���ور ا��($��  إ�+�ول ا��ر�� �5ل  ھ��ل ا�
� :د�'�P��  

                                           
�($�� ھ��ل 1 ��   50ا��ر�> ��$/،ص�*�وب و�د ا���$م،ا��دا.� 
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  �1د�/  

  ھ��ل ��7ظ  أن�(م �*د ����Iن 
�ر�? ا��($�� ���5  ��� أن �
��ھل ا�
���ر �� ا��ر�� ذ�ك "  

" �).�
  ا�
���ر ا�ذا
� ھو إ ط�ء ... �� أن ا����(� ا��د�دة ا�
� طر�ت  (+ ا��($�� و ا��

�� ا
"���ون"�
�ب  ھ��ل��د �دأ ,  ھ��و
�ت��� ��ن " ا��ر�� �*�+ �����د��� ر=�$���  " 	��دئ #�

���'

�����ق  ا��ر���� ���� ����$����  ���ول ���د�ول ا��ر���� و أھ�� �����(�($���� ا�$��$���� و دور ا�دو���� 

�5�و � �(�� ��ن �*�دن ا��ر��� ا�و���د  ا��قھ��ل إن �($�� أ�د 
�7ذة  ���س ا�
�ر�? ��د :�ل

 " /��
�Hد 

��ق � ا%رادةذ�ك أن ا�دو�� ����$�� �'��ل ھ� ا����ل ا�ذي 
��/ ا��ر��� �(��واط��ن و


��ون ھ�� 
����ق ا��ر��� أو�  أنإ��� ) ا�دو�� (�7 ���ن أن 
*(ن ا��ر�� إ� �ن ا�دو�� 6ن ھذه 


�ون و��د ��ن ھ��ل أن �ل ��ظ�ت ا�
�ر�? ا�
� �'دت ��را :د 
���ت ��'� ا��ر�� .  

�����(م ��ن .�� دو��� �(���ر  �'���
������� :�د 
���ق ��*ب ��ر ��Iن ا�*��ل ��� ا" و�� ����  دم 

و���ذ�ك أ���د ھ����ل  أن �و���وع ا�
���ر�? ھ��و ا��(��� � ا����رد، أ���� �����و�/ ا�������� ھ��و " ���*���ل

 7�*�
��ق ا�و � ا�ذا
� �(�ر��، �*(��� أن ��
ظر �ن ھذا ا�
�ظ�م ا��(�� أن ����ق ا��ر��� ����ون 


�ون ا�دو��� ��رة 
�ظ��� �(��  �:7 و��
��ن ا%�$�ن ��/ �ن ا�
*رف  (+ ����� ا�*�ل وا��ر� ،�

إذا 
����ن ا����واطن ا�*�:��ل أن ����د ��'��� ������5/، إذ 
�����ت �وا$��ط� ا�
�����ر ا���ذي 
�ر$��/ ���ن 

ا6 داد ا�$(�م ����دئ ا�و�ود ���ل ا���� � ا�
� �ر��ھ� ��ل ��واطن ����ر و��ل إ�$��ن �.��ف 

  2.و�
�دن

ر ھ�ذا 
�ون ا�دو��� ��رة ���=ن ���... إ�'� 
��ن �ن إ���ع ر<��
/ وإر��ء ����5/ ا��*�و��  


����ق :وا���'��� إ�'��� ا�
*����ر ا�������� ������ ر ا����واطن ا����د�ث وذ���ك ������� 
���ون ھ��ذه  �������


��ب ��
ط(��ت ا��ر�� �و:و��/ ھ���ل إن ا�دو��� ھ�� ا������� ا�وا:*��� �(�ر��� ا�*����� $
ا��وا��ن 

liberté concréteذ�ك أن ا��ر�� ا�*���� 
ي و����5/ ا�-��5 د
�وم  (+ أن ا��-ص ا��ر 

��د 
طوره ا����ل و��
�ف ��و:/ ��� �ظ��م ا�*�=(�� وا���
��> ا���د�� و
��وم ھ�ذه ا��ر��� أ���� 

��5(�� ا��(�� و��
���ون ��ن �'��  (+ أن ا6�راد و����5'م ا�-��5 ��
�(ون �ن ذوا
'�م إ��+ 

                                           
   .174،ص2،ط1979ا���ر،��روت،و  �ؤاد،ز�ر��،ا�*�ل،وا�.ورة،ھ��ل،و���ةا��ظر��ا��
�� ��،ا��ؤ$$�ا�*ر��� �(درا$�ت:��ر��وز،
ر1

2 hegel, la raison dans l’histoire, introduction a la philosophie. U.G.E collection 10/12 paris 1965   
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'م وإراد
'��م ����د ����ن 
�����ق ا��ر���� ھ��و�ھ����ل ا������ل ا6$�$��� �*��5ر  أ-��رى ا��(��� ��*��ر

  1 ]�زال ھو ا����ل ا6$�$� و��س �� 
��رھ� �*�را ور��� �[

 �

Tو��د �.(ت ا�.ورة ا��ر�$�� �7 �(���(� ا��
�د ا��ر�� �$
��U� 7�$�ن وذ��ك ... �طرح ��$

$�ؤو��� ا�
�� ��� �����ء �$�
��ل ا��ر�� �$(ط� �رد��� ��ر�ض ا���ل وا��ر��� ��: ��ظ'ر �زدوج


���ق: ھو ا������5 ��ن ھ�
�ن ا�(�ظ
�ن �'��ل�����6ل ����$��  ا��ل 
 ا��ر�� ا�
�� �����ن أن 

 ���������5ورة ���(���� إ� دا-���ل ا���
����> أي ا�دو����� ا��د������ ا��و�������� ��وذ�'���� ا6ول وا��ر����� 

-5و���5
'� ا�ذا
���� وا�
��� �ر���> ا�
����Hد  (��+ ���رور
'� إ���+ ا���د�ن ا��$�����، ور<��م 
����Hد 

د أن ھ��ل و5ف ا�.ورة ا��ر�$�� �H�'� إط�7ق �ر��� ھ�د��� ��رودي، ��د $�ق ���ر��وز أن أ�

  .�ذا
'� وأ�'� �م 
��ق ا��ر�� ا6$�$�� �(ذات


'� ا�.ورة ا��ر�$�� ھو أ�'� <�رت ا���ل ا�-�ر�� �(*���م  إن �ل ���)- �

/ ا�دو�� ا��د�.� ا�)*�

��� "�ل ��ن �رى ر<م أ�/ ��ن :د أ�د  (+ أن ھ�. ا��و�و � ��*(ت ھذا ا6-�ر و$�ط� �(ذات

وا�ر�ل ا�و��د ا���در  (+ 
�و�ل ... ���(�ون ا��طل ا�
�ر�-� ا�ذي ���ق ر$��� ا�.ورة ا��ر�$�� 

إ�+ �ظ�م دو�� و (+ ر��ط ا��ر��� ا��رد��� ���*��ل ا��(�� ��ظ��م ا�
��� � .���ت  1789إ���زات 

أن ا�
���ق  (�+  ذ��ك أن ھ���ل ��$�/ :�د أ��د. ر��� ��ن �*��  (�+ �5واب" وأ�/ روح ا�*��م... 

����5ل إ� �*��د ا�
����ل ���ن  '��د ا�.��ورة ا��ر�$���� إ���+  '��د ا�.������ ا���6�����،  ا��*(��� �(�ر���� �

 ������'� �����
���رك ������ل ا������ر ا����وا � �ذا
���/، ������ �����ن ھ�����ل 
�و������ أن ا��ر����� ا��ط(����� 

� ا��ر���� ا��ط(���" ا����و���و�و�����، �(���د ����ن ھ����ل ���� ا�����رات ا�
��� و���*'� 
���ت  ���وان 

ا�*�ل �رور�� �(���ء وا�����ظ�  (�'�، �ؤ�دا :�ل ا�دو�� أ:��
'�� ا�.�ورة ���  أن دو��" وا�ر ب


���ق ذ�ك وا�����ظ�  (�'�.2 

����
  ھ��ر 	�س ��رءا �د�دا 
&��ل: ا
	��ث ا

�  ����$)�دون ا�ر���وع �(���ذور ا���ر���� ،وا��56ول ا��($����� ا�
���  سھ����ر ������������ أن ��'��م 


�H.ر و��د�ن و:��=م  (�+ �.��ر ا 
�دھ� ،و��:�� /�
'� ،أو أ دھ� ،أو ��دھ� ،ذ�ك أن ا��$ق ا�ذي أ�


H.ر �ن أ�*�د 
(ك ا��ؤ.رات  E�)� '� ���ن أن�ن  *سھ��ر ���ن �������� ��ھ��� ا6-�7ق ����ط 

                                           
  p60 . 1ean hyilite Introduction aux principes de la philosophie du droit de hegel,tr Anre kan op cit 

p13   
   .174ورة،ا��ر�> ا�$��ق،ص��ر��وز،ا�*�ل وا�.2
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���E ����ط  ��Iذاا����Sت ا����ط��� ،  �*ضو ا�$��$� و��در �� �
�ق �> ذ�ك �> ���ط إ� أ�/ ��
�د 


E  (��+ ����و ���ن  ل ا�*�(��� �و �
��/ و�*(��/ �ا�*������ /���I���ز������ �
����ل  ا6�����ء�
���> �����دئ ��

 ا��*�5رة ���ث أن ا�*��ل ���دم ����$�/ ا�����ل ��� دا=�رة ا6-�7ق و�ر$�م �����ظر�� واا6-7ق 

�*(/ �5رف ا��ظر  ن �ل ���ر$� �ظر�� و�'ذه ا���رة  ن ا�*�ل ا�*�(� �ر
�ط  دد ��م   �(���


'� رؤ��  ا6-7ق ا��ظر��  و��'� ب��ن �ط��
   1سھ��ر ��ا��*�5رة و
�درج 


���ھ�� ،إ� أ��/ ر��ض  سھ���ر ���و��در 
H.�ر ھذا ا��*�+ �� �ظر�� � ��
��� أ-7:���ت ا�����ش ا�


ر�� أي  ءا�
H$���س  (��+ ا���������� ����
ا������ط� 6$����ب ��'��� أن ���ر���� �����ط ���م 
���ن ���ر���� ذا


O �طر���� أ������ وا����ت ه ا7-6:���  
ذاو
�� ،وإ��� ھ� أ��د���
ا�طرف ��*�+ أن ��ل ��رد �$�

 ��
7
/ ا�ذا�H
إ� �> �*�ض أ$�س ا��($��� ا����ط���  سھ��ر �����ر<م �ن  دم ا
��ق  (+ أ$�س 

إ��/ و �*��ود ��*��ب  سھ���ر ���:د �دأ ا�
�'�د �/ �> ����ط ، وإن ���ن �رى أن  5ر ا��دا.�  /أ�

���
���م ����ن ��'��م ا��دا.���  ا6-���رھ��ذا  أن و�ر و�E���7 ا��دا.��� ���> �����ط إ������ر<م ���ن ا:
��ران ا�

�(و�وج �*5ر ا��دا.�� �����5 وإ����ل  أ6�واري���ط �ر�(� ا�
�'�د  ل�و�5'� �ذ�ك ،و�ذ�ك �.

�($�� �> ھ��ل .2  

����ط �رى �� ھ���ل أ��/ �.�ل ��ظ�� ا��دا.�� ا��($���� ا�وا ��� ،���د  سھ��ر �� (+  �س رؤ�� 

  3ھ��ل ھو ا���($وف ا6ول ا�ذي ��� ��ل و�وح ��'وم �(�دا.�  أن ��ن �رى

'���ل �.��� و��وذ��� ��� ا��.��ر � يا���د ا.�ووھو ا��دا�>  �ن ا����روع  سھ��ر ��و (+ ذ�ك  

 سھ���ر ���ھ��(�� ا�
�5ر  (�+ ���ھو ��ر�$�� ��دى ھ�و  �ن ا�ط7:�
/ ا���ر�� ،�
+ :�ل إن ��

ھ���ر -ر و��رى ���S ا� 
�راف���وار و��دل  سھ���ر ���و��5د �ذ�ك �و:�/ ���ر�س وا$�
*�دة 

�($����  أن ا��دا.� 
�$دت ���ل �ن أ����'� س�� ��H�$�� ��'�*� / �م ���ن�ط إ� أ�و  (��/ �> ��

�> ھ��ل �'و ا���($وف ا6ول ا�ذي �م ��ل و��وح ��'و��� �(�دا.��  �Iن ا�و � �'� �م �
��ق إ�

�($����� :ط�*��� ا��دا.��� ���> إ�����ءات  أول ���ن و���> ���� سھ����ر �����'����ل ���� رأي  ، ��H��$�

����ط 
*��ر  �ن ���رة  إ�+و5و� ...ا��*��ر�� �(���� ا�)ر�ب  �'� وأن �($�� ا6ز��� ا��د�.� 
                                           

�� دو$(دوف ا���6��� و�*د ���7$�� ا���ل ا�.��� 1929:إ$�/ ا����ل �ور<ن ھ��ر���س وھو ��($وف أ����� �و�ود  �م:ھ��ر��س*،
  أ�ظر . ��در$� �را���ورت ا��*رو�� ����در$� ا���د�� أو ا��ظر�� ا���د��

   .29،ص1،2011،���ورات ا%-
7ف ،ط (�  �ودا���داوي ،ا%������ ا�$��$�� �(�دا.�1
   ،24،ص1،2001 �دل ا�*وا،ا���ر ا6-7:� ا��*�5ر، و�دات �(��ر وا�ط�� �،��روت،ط:���(�ن روس ،
ر2
  .401- 400،ص1995��ط��ا���و��،ا��ول ا��($�� �(�دا.�،���ورات وزارة ا�.���� ا�$ور�� ،:�ور<ن ھ��ر��س،
ر3
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�$���H ا�*.�ور  (�+ �����'� ا��ذا
� ھ�و أن ��رة ا��دا.� ��م 
ط�رح  (�+ ��$�'�  إ�ا��دا.� ��$'� 

دا.��� أن 
���د ���� ذا
'���  ���ر ا�����د ا���ذا
�  (��+ ا�� أن���ر$��� ا�����د ،وذ���ك ���� رآه ھ����ل  ���ن 

������د ���� �*���/ ��ن ا�*�5ر�� و ا���دة ا��$�
�رة  ��ر إ ��دة ا��ظ�ر  ����

'� ا�-��5، و�������


���� ��� ��د�/ ��� ا��د�م و ا�*7:�� �*�/ ھ�و ا��دا.�� وھ�ذا ا��رأي ��ط��ق  (�+ ا�
����(�ن ا�(�ذ�ن 
ا��

  .أ$$� �'�� دا-ل ��'وم ا��دا.� 

 سھ���ر ���'��  ��$�د =ا�$��ق  ن ا��دا.� و��ن ھذه ا��رة  ن ���د ا��دا.�� و إ ��دة ��� و�� ��س

و ھ�ذا  ��س ا�����د  -7ل إ �دة ���دھ�، إ���ء ا��دا.� �نا�+  �و:�/ ا���دي ا�ذي �ر�� �ن -�7/

 س��� ھ���ر    و�'ذا ا��*��+ ���د�و�و '� و
�ر�-'�  ا$
��ذتا��دا.�  أناS-ر�ن ا�ذ�ن و�دوا 


�"��د ا
��ذا�� *��	����&�ا ذا�&��� ����رإن ا
�دا���� ����د #��� :"�����و� ا�*���ل ���و���� ھ����ل  �$��*+ 

��+� ا
"1  


/ ا�$��$�� وا �� ھ�� ���ذ�ر  إ�+ ا�
�(��أ�� إذا  �$)�ا����ل ا�*�م  أن�I�/ �رى  سھ��ر ��

 ا�$��$� ���5  ��� ���� �(
وا5ل دا-ل ا�*��م ا��*�ش �ن -7ل :� د
/ ا��ؤ$$� �وا$ط�


�د �'� �7 ا���
�> ا��د��  � �
،وھذا ا����ل ا�*�م ا�$��$� ھو ���ل ��5<� ا%����ت ا�

و�ن .م 
طرح  (+ ا��ظ�م ا�$��$� ، ا�ذي ��
رض أن ��د �'� �-ر�� وذ�ك �ن -7ل رؤ�� 

�ل �ن -7ل رؤ�� ا�*��م ��� �راه اS-رون ،وا�'دف �� ھذا �(/ ھو ��ردة و�و�و �� ،

                                                                                                             2.�رة ا�*�7��� ا�
وا5(���> � ا�
��ق

�� ھ��ل �وادر ��رة ا�*�ل ا�
وا5(� �� �د��� ا�*�د وا�$�د ��ث ا�
�  سھ��ر ��و:د و�د 

ا�روح  أن ��� ،(��S-ر  ا� 
راف
��دل 
�وم  (+  ذا
������دأھ� �� ��وذ�/ ��و  �7��� أو�+ 

إذ  ا%رادات�� 
��رھ� ��وذج 
��ق  �ا�'��ر ��$��(�(�� ا�
وا����  ا6-را��(� ا�'��(� ھو ا�و�/ 

وا��ن ھ��ك �.�را �ن ا��وا��ن ا�
� ���ت و� 
زال ظ���� و��$دة ،و�.ل ھذه ا�� أن�رى ھ��ل 

��$ت �
��� �(�(� ، و���
��� �*د �ظ�ھر �*دم ا��ر�� و�ن .م ������ون ا�ذي أ�(
/ �E��5 ط��� 

�روح ، ھذا ا����ون �م �5در  ن ا���ھ�� ا��(�� �(روح ...�
+ �E��5 �-ص وا�د  أو-��5 ،

ر وھ��،و��دام �ل �ن ھ��ل  �ل ���*�س إ�/ �
��ن ا�)���ت ا��-��5 6�راد �*�ر�ون ا��(�

�� ا��ر���م �ر�ض �*ظم ا6���ر ا�
� �� سھ��ر ��أ������ن ،�Iن  س�� �).�
 -ء �'� ھ��ل وا��
                                           

  313،ص 2002، ����1رات �� ا�6د�و�و��� وا��و
���� ،دار ا��
�ب ا��د�د ،��روت ،ط�ول ر��ور ،
ر��� �7ح ر��م ،  1
2j :Habermas :droit et democrat enter et norms .gallimard .1991.pp.387.391   
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 (+ أ�'�� و:�� �(�'�� �و:�� ��د�� إزاء  5رھم وذ�ك �)�� إ���ذ ھذا ا�*�ل .ا�?... ا�د���راط�� 

 ا6�وارا�
�د 
�.ل �ر�(� �(�'م و�م 
5ل ا�+ �ر�(� ا�*�ل ، وا�.���  ا6�وارا 
�ر أن  ��6ول،

أن  ا 
��ر، �ل ��د �'دم ا�+ ا����ء � ا�'دم وذ�ك �ن -7ل  ا6$س��ن ��س ��دا �ذر�� �'دم 

 /
�وا$ط� ا�-روج �ن  إ�إ��'� ، (+ أن ذ�ك � �
م ��روع  ا6�وار :د ظل طر��/ و��ب إ �د

 �
 ا�
H$�س(�� و��/ ا�
واP� 5-7ق ا�*�ل ا���دي ،�)�� ا�
H$�س  ن طر�ق$(���ت ا�*�ل ا6دا

   1. (+ ا��وار وا�()� وا��'م �(*�ل ا�
وا5(� ا���=م

 ��ي -�� ���,� ھ��� أو أ+��ب ا�&(��� ا�&�)�� ،أن ا�	"�	� & % ز���! � أن #"�! � سھ�� ��إن 

:	6 � 0 / ا�=ا> ; ا�	�" /،أي أن :," 9 ا�� )رة #"  � ا��	�6 � ��0 � �� �5 ا�34ط �  1 0 / ا�"�(  �  أن

  �ت :A  	/ ا�@  �#�� #"  � ا���?  �ة <�  � أن �CDو:�&�  � و �  ��Eا��� ;ا�=ا>  ; ا�	�"  / ا:F  G ط  �

 �!:�C�  H��I�&��  HJا  �  ��Eه ا���F  6  � 0  / >  =ة ھ	أن : �	"�  	6  � �"�� L  �- وح�  Cال ا��O  6  � ا���

 P  � ء ،إذ�� STه اF  &!  � :��� � ��0  � �� ��1ا����� )ة 0 / ھ�ى أ#" � �  Dب :� �&) ا�  � > =ة أ :�  �Vا�� 

0"�	� ا�=#/ ا��/ :�F G � � ا� Fات ��=رھ � ا���- Xي :��ء 0/ داI�ة �� ���� با�Fا:/،J ��&/ ا�,

�� �� د��6رت ��ورا !��� و+=J ا�� ھ�)<� ،�)ر � � : )#=ا �Yا� �	"�	ة #"� ا��C�H /وا��

  2 .ا��=ا+"/ا�� ���-�� ھFا ا���اث ا�	"�	/ ا�����-X 3=ل ا���� �>��اح �	!=م ا�&@�ط 

ھ��و ا�*���ل ،ذ���ك 6ن ا��($���� ����ذ  سھ����ر ����ا��$�$6� �(�($���� ���� �ظ��ر إذا ����ن ا��و���وع     


����ول أن 
�$��ر  �'
ا�ظ��واھر ���� و���د
'� ،و���ن أ���ل ذ���ك �'���  و
*��داد���� ����و��
/  ا�*����م���دا�

�� ا�*�ل ��$/ و�ذ�ك  �'���

*�ن ا�� �

*�ن ������دئ ا�$

رك ���/ ا���ذاھب  ا���ءإذا ��ن "��


����ا�����=ن ،أو���� و���دة ا�*����م ���ن -��7ل 
�$���ر ا�
����رب ا�
��� ����وم �'���  ا��($����� �'��و ا�
�����ر 


���Hل ".ا�*���ل

�(�'��� ا��($���� �*'��� ،وھ���  ���
���Iن ھ����ل ھ��و اS-��ر ���رى أن ا�����رة ا�و����دة ا�

�$��طر  (�+ ا�*���م ،و���
���� ��.�ل أن ا�*��ل :ول 
�� �ا�*��ل ا�
�ا�
�ر�? ھ� ا���رة ا��$��ط�  �ن 

ھذا ا��دس،وا%:��ع ھ�و ���رد ��رض ��� ����ل ا�
��ر�? ،����/ ���س  ��$�را  �(�أ����� �و�5/ 


م ا��رھ�� �وا$ط� ا��*ر��� ا��ظر��� ،
ھ���ر    ��رى �ر�� �� ا��($�� ��� ھ�
/ ا��($�� ا6-�رة 


/ �*�ل  س��-���� أ������  (+ �د ���ط و /
أن ھ��ل �*
رف �Hن  5ر ا�
�و�ر وا�ذي �(R ذرو

ا���د�ن ، وھ���ذا أ-��ذ ا���د�ن إط7:�
��/ و-(*'���  (��+ ا�*���ل ا�����ري  ���ن ا�*���ل �*���ودا وأ�(��/ ����ل
                                           

  46- �45$ن �5دق،�ور<ن ھ��ر�س و�در$� �را���وت،ا��ر�> ا�$��ق ص1
2 ��   ،ا�دار ا�����ء،ا��)رب2ا��($�� ا���د�� ا��*�5رة ، ��وذج ھ��ر��س ، إ�ر���� ا��رق،ط���د �ور ا�د�ن أ���/،ا��دا.� وا�
وا5ل 
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���*���5 �ز��ت ��ن ا�$���ء  وھ�ذا أ-ذ ا�د�ن إط7:�
/ و-(*'�  (+ ا�*�ل ا���ري، ����
 إ��+و���

 سھ���ر ���ا�
�ت ،و�د� �ن إن ���ت �ھو
�� أ��5ت ��ر�� و��رى  إ�+أي �ن ا��وق  ا6رض


��5ورھم %��������ت ا�
���و�ر أ- �7$����أن ھ���ل ���رى أن  ����ط��ؤا ���� ھ��ذا ا�
و���/ ،���ل و�����)و 

وھ��� ���7ظ أن ھ���ل �(�ور ا��دا.��  ا 
��دواا�*�ل ا���ري ،���وا:> أ�/ ��دود و��س �'�=�� ���� 

�ر�(�� ا�*��ل وذ��ك  +<����ر�(�� �(�'�م و��م 
�5ل �*�د  �� 
��رھ��و��
�دھ� �� ا�و:ت ذا
/ وذ��ك 


ز ��� ��ول أ�.ر �ن ا�7زم*
���*�ل ا���ري ��5�> ا��*��زات ��7 ��ك ����/ إذا أ�(�ت  ��� � ،

�ن  �(/ :د ��رق ا6رض و��  (�'� وا�
�ر�
�ن ا���ز��� وا����و �� و-ط�ر ��رب ا�ذر��� ا��ذي 

ل ��$�/  ��د و$��ط ا���ر ط�(� ا��رب ا����ردة أ�5دق �.��ل و���ن ھ��� سرؤو��ن �$(ط�  (+ 

  .أن ا��ط(ق :د 
��ق �� ا�دو�� ا��رو$�� دوا�وا 
 ن ا��*ر�� ا��ط(��  
�دث �� ا�وھم ، �د ��

�'�و ا��ذي ���ذ �دا���  ،سھ���ر ���ا����ل ا��($�� �(�دا.� �� �ظر  را=د��� $�ق و�دن ���زع �*د 

 ��)�$
��� ذ��ك طر��ق ا����د ا��ذا
� ،وا�� ��*
� �'$��� �'
أ�/ �
و�ب  (+ ا��دا.� أن 
و�ر ����


�ر�? ا��*�5ر �$7ح ا�د�دا�
�ك �)�� و�> ا6$�س ا��($��)�1  

أن �$�ر ا�*�(�� ، �
��ز ���
*��د وا�)��+ وا�
��وع و أ������  سوھ��ر ��ھ��ل ��� �رى �ل �ن    

���� ��رى ��ل .ا�
�(�ق ��  وا�م وا�
����� ا�*�����  إ�+��� ،��ن ا�6ور ا�د���� (�����-�طرة وا�5


�ر���ك ا�
�� ��ل ����ن ا�6*���د  ����ا6دا
���� وا6-7:���� ا�*(����� ��'���� أن ا��($���� �'��� دور �*���ل 

           2.وا������� ا�
*��ر�� 

���ر     ����*��دا  �ن ا�'��(��� �5وب  سھ���ر ����رى �*ض ا����.�ن أن ھ��ك 
ط�ورا وا���� 

�وع �ن ا����ط�� ا��د�دة ،وھو ا�6ر ا��ذي �
��E �در��� أ���ر ��� ا�
���ز ا��ذي �����/ اSن ���ن 

  ت ا%��ر���� أي �� ���ل ا�*�ل ا��ظري و��ن �زا م �زا م ا��ق ا�
� �.�رھ� �� ا���و�

  ا��7=�� ا�
� ��د�'� ��*��ر ا��*ل وا�
�و�م ،أي �� ���ل ا�*�ل ا�*�(�  ا���5 أو

ا�����ب اS-�ر ا�'��(�� و ا��
�.�ل ��($��� ا��ذات و ا��و � ، ا��ذي ���5/   سھ��ر ���ذ�ك ��
�د 


-��>  ا��رد��و�وق  7:� ����ن ا�ذا
��ت،إن ا�* سھ��ر �����
�ر�ز �ول ا�ذات ، إذ �رى  ��
ا�


5ف ���
وا5(�� ��رورات ا�
*�ون ،و
�رف  (+ إ داد ا%رادة �7 
 � ��� ��  

                                           
   .22،ص2001، 1،����ن وا��زا=ر ،ط ا�-
7ف �ر �'��ل ،إ�
��� ا����:�� ، ا�دار ا�*ر��� �(*(وم و���ورات :
ر :�ور<ن ھ��ر��س 1
  .�23ور<ن ھ��ر��س ،إ�
��� ا����:��، ا��5ر ا�$��ق ،ص2
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  1وا��ردي �� �(�� و��ق 
م ا��5ول  (�/ إ�راه 
�دم ��وذ�� آ-ر �(و$�ط� ��ن ا��(� 

��'��� ا�
��ذاوات أو و ا%��������ت  ا6ز����ت'��ذه � أن ����دم �(��و� سھ����ر ����و (��+ ذ���ك ����ول 

  2.ا�*�ل ا6دا
� أز��ا����ذا
�� �(-روج �ن 

 (�+ ���دأ ا�ذا
��� أ����  س��6$��وھ�و :��=م  وا�ذي ��)ل  ���م ا�ط��*�� وا:�
�م ا�*���م ا%�$����، 


/ �Y-ر ا�ذي ھو ا%�$��ن وذ����I� ن :" سھ���ر ���ا��و��وع ،���ول  إ��+ك��	� , ����-".
إن ا

���ز���و
&� ��0ل 	���ب *	ن �وذ�ك �)ن ا��ل ���ب أن ���ون ." 
�و��  ء �+وري 	ن #�

����  ا6ز����������-روج ���ن إط���ر �($���� ا���و � �(-��7ص ���ن ا�����6ل ا���وارد و ا�����دود �����ل 

 ����

��(ت �$�ب �5ر ا�*�(�� ��*��+ ا%$�
را �

��(ت �$�ب �5ر ا�*�(�� وا� �
ا�*�(�� وا�

ا�
�� �ل ا��ذي  ������+ ا�*��ل ا��و��/ ���و ا�ط��*�� ا�'�د�� ��و <��� و���*� و$�طرة ،وذ��ك �*��

و��ن �'��  �Y-�ر�$��ن �5ر  (�/ ھ��ر��س ��*�د .���� ��ن ا�*�7���� ھ�و ا��ذي ����م  7:�� ا%


�رر ��'� ��ل أ����'�أ-رى �(
-(ص �ن ا�'���� ،و ا�   


'� ا�-���5 ��Iن ذ��ك � ��د������� �
أن ���ر ���  إذا ���ت ا��دا.� 
و�د �� ذا
'�  �ر ا���د ا�ذا


'��  وا�
���ف �ر 
���ص ��و�
'��  ھ��ر ��س رأي=��Eو���
و���ر$�
'� و
��-�ص  أدوا
'�� و

�ن �و�'�� ���رو � ��ذ�ك ،و��ل ��� $��ق �*(�/ �*(�ن ���  ا�ط7:�
*���'� ، أنا�����ل ���)� �'� 


�ل�
  3أ�.ر �ن ���$�� إن ا��دا.� �م 

ا����ذا
�� ( ا�ذوات: وا%������ت ، ��'�  �تا6ز�أن ��دم �(و� �'ذه  سھ��ر �� و (+ ذ�ك ��ول

ا�ذا
��� ، وا�*�7���� ا�
وا�5(�� �(-�روج ��ن  ���دأ�ن أز�� �($��� ا��ذات أو ا��و � أو �(-روج ) 

أز�� ا�*�ل ا6دا
� وا�ذي �)ل  ��م ا�ط��*� ،و ا:
�م ا�*��م ا%�$���� ،وھ�و :��=م ��6$��س  (�+ 

 ��

/  أ�����دأ ا�ذا���I� روذ�ك-Y� )$�ن�ا%(  

�� ا
و�� ���و
&� ���0ل:" سھ��ر ��،و��ول  �و�وع إ�+� إن ا
."��� , �	�ن �+وري 	ن #�

ا��ذات  –و�ذ�ك �)ن ا��ل ��ب أن ��ون ���-روج �ن إط�ر �($�� ا��و �  "	���ب *	ن �زء 

                                           
1
  .139،ص1،2004$*دھ�رس، �در$� �را���ورت ،أو�� طرا�(س ����� ،ط:وم 
و�ور،
ر
  ،ا��5در ا�$��ق،�67ور<ن ھ��ر���س ،
ر ��ط�� ا���و�� ،ا��ول ا��($�� �(�دا.� ص2
  ،25،ص�1،2003$ن �5ر،ا��دا.� و-ط��'� ا�$��$� ، ���ورات ا���ل ،����H��� ،ط:�ور<ن ھ��ر��س ،
ر 4
  
  
  
   .121،ص�2002ورج .��ر ،ا���.� و-ط��'� ا�$��$� ،دار ا��'�ر ،��روت ،:، 
ر�ور<ن ھ��ر��س3



أو �� ا�������������� إ�� ا������� ا���� �� ھ��� إ�� ھ����س        ا�	�� ا�����             

 

77 
 

�ن ا%���ل ا�وارد وا���دد ���ل ا6ز�� �� ا�*�(�� وا�
� ���ت �$�ب ��5ر ا�*�(���  �(-7ص

�� +�*����
ا�'�د�� ��و <��� و���*� و$�طرة ،وذ�ك �*��+ ا�*��ل ا��و��/ ���و ا�ط��*��  ا%$
را

ھو ا�ذي ���م  7:� ا%�$��ن )��*د .��� �ن ا�*�7���  سھ��ر ��ا�ذي �5ر  (�/ (����� ا�
�� ل 

�� ا��د�ث  ن ��د ��S-ر ���($��� �(����ب ا�'��(�� وا��
�.�ل �� سھ��ر ���،إ� أ�/ �*ود ��� أ$ر

ا���ذات وا���و � ،ا���ذي ����5/ �����
�ر�ز ���ول ا���ذات ،إذ ���رى  ��ن ا�*7:��� ������ن ا���ذا
��ت ،���وق 

 �

5ف ���
وا5(� 
-�>ا��رد�� ا�
 � ��� ��رادة ��7 � ��رورات ا�
*�ون و
�رف  (�+ ا%

  1.��ن ا��(� وا��ردي �� �(�� و��ق 
م ا��5ول  (�/ ���و$�ط� آ-رإ�راه 
�دم ��وذ�� 

����د���� ا��E���5  ن��د� ���*ط�� د��ت �د��دة  سھ���ر �����
�> ا���
�> ا��د��  ��د و (�/ 

�'م ا���ر ا��د�ث  (+ <�رار ھ���ل و���ر�س ��ل أ��/ �
��ج ا������  ا�:
�5د�� �'�
ا�ذا
�� ا�
� أ�

 ��،وھ�و ����ل ا��ؤ$$��ت <��ر ا���و���� وا���*���ت  ا��*��ش ا�*��ما�
وا5(�� �(��س ا�*�د��ن 

  2.�ر ا�*�ما�طو �� و<


����ھ+ ���> ا�دو���� ���> ا�دو���� ،و����دام �7$���� ا���د���� 
وإذا �����ت ا��ر���� ���� ا��($���� ا�'��(���� 

���داه  إ���+
���وم ���/ ا�دو���� �(����ر ،و����دام ھ����ل ذھ��ب ���$��ؤال ا��($����  با$��
�*��*����دون ���ل 

���ل ا��($���  ا5:6+ ��ن ا�
��ت ا��($�� ���دو�� ��Iن �7$��� ا��ظر��� ا���د��� ا 
��روا أ��/ ��ن

ا�'��(�� �$
�د ا����ط ا��($�� ��ر �
/ ��*��+ أن ا��ظر��� ا���د��� 
�د�ن �(��دل ا�'��(�� وا���دل 

ا���ر�$��� �� 
��رھ���� ����(�ن �
�����(�ن �(���دل ا%������� ،و
����ول أن 
���وم ��������س ا���+ ا�
�(���د 

��'� ا��دل  ن <
�
��� ھو <��ر �ط���ق  ا%���ب ، و�ر
�ط�
�ج  إ ا��($�� �*�(�� 
�و�ل ����� �


-(ق �ر��� ا�$�(ب 
���Hدا �د��دا وو��*�� �د��دة ��ذ�ك  �(�وا  (�+ 
����ر �$��� ����ط   ،��� �

 +*��$
�$��(ط� 
(��ك ا6-���رة 
���زع  ��ن ا�����ر  ا�ھ
����م إ���+و����6-ص ھ����ل ���ن دا-('���� ، و� 


�����ل  (��+ ا�����د ����� 
����5/ و� 
ر���د ا�
E����5 ���> ا�وا:��> ،�ن ا��ز ��� ا�و
���*�� �ر�
��/ و


-�ذ ��ن ا�وا:�> ��ط�'�� و�ر��ھ��،

�د ا���
��� ��ل أ���ل ا�
$(ط �$
إن ا��($��� 
���ر ���$�(ب و


��د$
أ�.�ر  ��ن ��رو �
'� �ن راھ��� ا�$ؤال ،و�ن ��ل ا��دل �� ��(�/ ا�'��(� وا���ر�$� 

���ل أ�*���ده ا��$��د��  �ا�
���رر ��� إ���+�$��*+  �
*��دد و��*������ن  (��م ا�
���� � �����5<� ���ص 

                                           
   ،121 (�  �ود،ا%������ ا�$��$�� �(�دا.� ،ا��5در ا�$��ق،ص1

   .42- �41ور<ن ھ��ر��س ،
ر��ط�� ا���و�� ،ا��ول ا��($�� �(�دا.� ا��ر�> ا�$��ق ،ص 2
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��ف  ن �را�*�� ��و���ت  وا���ر�� ،��وم �'� ا��رد ا 
��دا  (+  �ل � وا��
�� ���� وا�$��$

/
  .و ن  �7��� وأ���ل �دا.

وھم ���*� �*(وا �ن ا��($�� ا�'��(�� ��و ��دھم ��ل �($��،E���5 أ�'�م ��ن -�7ل ���دھم  (�+ 

ر�� ��ن ا�ذات �(�ذات �ل �* ا 
��ر
�.(ت �� د�ض ا��ول ا�'���(� ا�ذي �ؤ�د  (+  ھذا ا�5*�د

�ؤ$$��  (�+ أو�و��� ا��ذات   عوا��و��وأن ھ��ك ھو��� ���ن ا��ذات  ا 
��ر (+  ا��7
��ھ�� ، أو

  .ا��ط(�� 

ا��+ ا�
��رر ��ن -�7ل ا����د ،أن ����ل �
��=O ا��($���  ھ�ل ����ن ����ر ��دع ��ن ا�$ؤال ا��ط�روح

  ؟ا�'��(��

ا�*��ل  ا�
��د،وھ�ذه ا���7ظ�� ا���ور���  أن ا��($�� :�ل ھ��ل ��$ت ��$�'� �*�ده سھ��ر ���رى 

إن ��د ا���ر ا6دا
� ���ن :" سھ��ر ���� �*رف ���*�ل ا6دا
� ،��ث ��ول  �و�/ أ�
O أ6�واري

أ
ن �$
-دم ����*ل 
��د ا%�د�و�و���،و�
�$�ر ا6 ��ق ا��ؤھ(� ��وا�'�� أ��� 
��-�ص �و��و � 

  1.�ن ا�*�ل ا6دا
� ا�+ �� $��ه  �
��لا� إ�+�ذ�ك  سھ��ر ��و�د و�� ".�و�ود�� ا���$د

و�� ��و��/ ھ�و .ا�*�ل ا�
وا5(�  ن طر�ق 
وظ�ف ا�*�ل ا���دي ا���=م  (+ ا�()� وا��وار وا��'م 

،�
،وھو ��ذ�ك  (�+ ������ �ط(��� ،أو ا��ذات ا��ط(��� ا�*��ل ���وموذ�ك ���� ���ن  ��ن ھ��ل �ھو

*ل ���د ا%�د�و�و��� و�
�$�ر ا6 ��ق ا��ؤھ(�� ���ر ا�+ ا�*�ل ا6دا
� ��ث ���ن أن �$
-دم ����

 إ���+ إ���+���ذ�ك  سھ����ر ����  ا���$��د و���د و��أ����  �(���� 
���-�ص �و���و � �و�ود���� ��وا�'��� 

ا�*��ل ا����دي  
وظ��ف �ن طر��ق  "ا
."�ل ا
�وا+��� "  �ن ا�*�ل ا6دا
� ا�+ ��� أ$���ه ا��
��ل

  . موا��وار وا��'ا���=م  (+ ا�()� 

/ إذا ��ن ھ��ل �ھو
� ، وذ�ك ��� ���ن ا�*��ل ���وم ��/  (�+ ا������� ا��ط(��� أو و�� ��و�/ ھو أ�

أ��/ ���ن ������ وھ�و ��ذ�ك ����ن أن ����ل  ��/  ھ��ر ��سا�*�ل ا��(� ،�Iن  إ�+ھو �ذ�ك ���ر 

إذا ���ت ا������� ا�'��(���  و��/ ��ول).ا�ذات /ا�ذات (ا����ذا
��  إ�+��
�ل �ن 
(ك ا�ذا
�� ا�'��(�� 

�Iن ا������  (�� 
�طر�ط، ����
����ت �'ذا ا��*�+ 
ر�$
�د� ���*
ھ�� ������  ا�'��ر ��$���ا�+ ا�


�د  (+ ا�()� وا��وار،وھ� ������$��� *
��$'� ا�ذي 
���ھ� ھ��ل ا����ب ��� �����/  ،وا:*�� 

                                           
   121ا�$��ق،ص�ور<ن ھ��ر��س، ا��ول ا��($�� �(�دا.� ،ا��5در 1
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 ���
�د��/  <� /���+�)-
���ن ��(�ك ��ل أز���  ھ���ر ���س �ن ��ر
�/ ھ�
�/ ،وھ�و ��$�ب  ا�$�ن 

�? ا6�وار ا6�و �� .ار ، ���/ �م ���ل ا�طر�ق و$�ط 

ا�+ ا�ظواھر ھو �'م �'� ،وھذا ا��'م ����ل ����  ا��ظر���ز ھذا ا6-�ر ��ن ا��'م وا�*�ل ، (+ أن 

�����'م ��*(��� ��(�ك ��ط��� ا$��� ��ن ا�����ن ا��$�� و��ن  ،/���
5ورا $(��� �(وا:> ا�ذي �*��ش 

��د إ� ا���ر ،���وا:> إذا ��طوي  (+  ��ق ا�ظواھر ، �I��� �ا%دراك،أ�� و:د ��ذ�� ����'م ا�+ أ 

ا���ر،و�و�ھ���� ����� ����ن ���� إ�����ن أن ���5ل ا���+ ���ب ا�وا:��> �����رد ا�
$��(�م ��������ن ا��$��� أو 

��� أ��/ ��وھر  ا���ر ا��د�� ،أي ا���ور ا��ط(ق �*��م ا�رأي ا���
رك ا%دراك وا�*�ل  �ده ھو

  .ا��ون 

 


5وره �(*�ل � ����ن ا�*�ل ا6دا
� ا�ذي ھو �
�ج ا6�وار،و��ن ا�*�ل ا�
وا�5(�  سھ��ر ����ز 

  1.ا��'م–ا��وار  –��ث ��وم ھذا ا6-�ر  ن طر�ق ا�()�  ا�ذي أ$س �/


��ر�? ا��($��� إ����� ا��+  سھ��ر ����� ر�ز  ���
و��E ا�*�7��� ا�
وا�5(��  +)  /
�� �ظر�

��� ا�
وا�5ل 6ن ا�()�� ����$��� �(�($��� وا����ر و
ط�ور ودورھ� ��� إ:��$��H ا�()�، +ر�ز  (أن 

ا���دا�> ا6ول  �ن ا�
�راث ا�*�7��� �(
��و�ر  سھ���ر ��� و�� 
���ر. ا����رات ھ� 
*��ر �
�$�د

 ا��د��جوا6-�7ق ا�
وا�5(�� �'�و ��ظر�
/ ا�
وا5(�� ھ� 
�$�د ��دل :�=م ��ن ا��دا.� ا��*��ر�� 


��عا�ا��� ��ن ا�
���ر ا��($�� و (م �.  

��� ھ�ذا �(��س  �ا��دا.�� �����إ���ذ ��روع  إ�+�ل ��'�� $*+  أنأ�� إذا 
�د.��  ن ا��دا.� ���د  

��7
ا��دا.�� ،إ� أ��/ ا�
��د ��ن  ���روع�وھر��� ���'���، ��ن ���ث أن ا6ول  ��ل  (�+ 
����  ا-

�'� �� ����ن ���د ا�.���� .���� �ون أن ا6�وار 
�.ل �ر�(� �(�'م و�م 
�(R �ر�(� ا�*�ل ا��ط(ق ،

وذ��ك  ��ن  إ��'��� �ن �$��ره و����ب إ �د
�/  ا����رفأ���/ :�د  رأى، إ� ا��/  ا��دا.���
���+ ���روع 

 E�5

وا�> ا������طر�ق ا�()� ،وا��وار ، ا��'م و    

���ون ا�*��ل  ، و���/ ���ء��-(�/ ھو ���$/ �'و -��ق ��ل  إ�أذا ��ن ا���ر  �د ھ��ل � �*رف 

ذا
�/ ���� أن ا�ط��*��  إ��+�و��/ ����ط/  � ا������ �H$رھ� �I�/ ��ذ�ك�وھر و:وة � �
��ھ�� و��ھ�

                                           
،����ن وا��زا=ر  �ر �'��ل ،إ�
��� ا����:�� و�$��H ا������ ،ا�دار ا�*ر��� �(*(وم ���رون و���ورات ا%-
7ف :�ور<ن ھ��ر��س،
ر1

  .39،ص 2010، 1،ط
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وھ�ذا ا�*��ل ا%�$���� ��ر
�ط �����رة ���*��ل ا��ط(�ق  -�ر��� �)
ر��  ن ا�*�ل، اإ� 
*��ر��$ت 

���*�ل ا� /� �
  1.ھ��ل�ط(ق ھو إ�/ �'و 5ورة ا�
��ق ا�ذا

�'��،أي إ��راز ا�و:��=> ا������� ��� �5ور ھ� 
�$�ر ا�وا:> �ن �و��� 
�$�را  �(���  ا���($وف �

���ن -��7ل  سھ����ر ��������ول أن ��رھ���/ ا���($��وف   �(���� �
را�ط��� 
را�ط��� ���رور�� ، وھ��ذا ����


�د د ��
'�� ����  /و �(��
�إ ��دة ����ء ا�*�7���� ا���د��� ا��د�.�� ور�.�� ا6��وار  ��ر  �7���� ،�$


ا�وا:*� �> ا��*د ا�*�(� ا�
ر�$
�د�
���  ا��
�� ��$��/ ا�*�ل ا�
وا5(� ،  �ل ��
زج ��/ ا��*د 

���ث ��5ر ��دا �(�($�� ا�ذا
�� �ن �'� و�(�($�� ا��.���� �ن �'� أ-رى ����ول ا��($�� �(�دا.�� 

.��.ل -ط ر��> ��رز 
��را  �7��� �
�ذرا ھد�/ إ �دة 
���ل ا�و � ،و��ن ���ل �و�و � 
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1���
   41ا������ ، ا��5در ا�$��ق ، صا����:�� و �$���  �ور<ن ھ��ر��س،إ�
2���
  . 41$��� ا������ ، ا��5در ا�$��ق ، صا����:�� و � �ور<ن ھ��ر��س،إ�
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 ����و	�� و�رو�و�و	�� ��وم ا��
ل	ا�ول ا���ل 

 

  :����ـــد
  

وم ا��
ل وا���
���ا���ر�ف ا���و�و�و	� : ا���ث ا	ول���.  
  

 .��ر�� �طور ��وم ا��
ل :ا���ث ا�����

  
  .���ــ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 .ا���ر�� وار�!�ط" !��	دل  �د ھ�	ل :ا���ل ا�����

 :����ــد

  .ا���ر�)���' �!�د أو�� �
راءة ا���ر�� �ن 	د�د  �د ھ�	ل :ا���ث ا	ول

  .	د��' ا���ر�� وا���رورة ا�ز���'  �د ھ�	ل :ا���ث ا�����

 ���ـ�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  .أو �ن ا��ر��.�������' إ�+ ا��-���':ا��
ل �ن ھ�	ل إ�+ ھ�!ر��س:ا���ـل ا����ث
  

  :����ـد
  

  .�ول ا�-دا�' �و �  �د ھ�	ل :ا���ث ا	ول
  

�	لھ�!ر��س ��رءا 	د�دا :ا���ث ا������.  
  

����.  
 
 
 



 

 

 


 	�ا���� �� ا� �  و�� اھ�ى �
 	�� ���� ��ل                          �

      ��� �� �
 و����  أ�%#ك ر�& �%#ا �$�#ا و"! �ك ��� ر�

أھ�ي ھ�ا ا�0 � ا� *ا/. إ�� ا�*ا���� ا�%#� �� ، إ�� ا�*ا��ة ا�!+*"( ، 

  .وا4ب ا�2�/� أھ��% � ھ�ا ا�0 � ا� *ا/.

�	( أ5#6&                              �  �  .7*ا5&، إ7*5& وأإ�

�ھ#�� ��� @ � �?�0 ا�+*ر ����<*ا �=>��ل ط#�: ا���ى وا��9مAا� � .إ�

�حC+6 %� ���# ��ر6( ا���	( ا64��5ة و أD7  "��دا��� ����"�� �وإ�

�ذ ا� !#م  ".���ج ��� ا���در"�����# ا64

9�5& وز����G )	�� �  .H&5إ�

�ذ ا� !#م ����# ا64� D7ز ھ�ا ا�0 � وأ�C"& ا	ي �"�6 �� �� �وإ�

��د" "��ا��� ��اد" "أ��� ا��اھ��"�� �����	( أ6��5ة  "ا�� �وإ�

)2A�2ا�.  

              

       ��5*%� " !"� �" "! �ة" إ�� ا�%A"ون أن أ��"���#��."  

  

  

  

  -&�ط�ـــــــــــ�-                                                                               
 



 


م إذا رآ�� ��� وأ
�� ��رة إ�� ا���ب ا�ذي ر���� وا�و�� ا�ذي �
إ�� أ�ظم �

��� ر"�ؤك 
ر ��و وا���% ا���ل ا�ذي 
���� إ�ك أ�� ا�#��

�ن ر���� #0را و����� &ف أ
��.ق �ن ا�د�� ر*�� وزرع '� &���  إ��

 *ب ا��1ل وا567ص و.���1 إ�� ا�و0ول إ�� ھذا ا��
�وى �ن ا��1م

 إ�� أ�� ا�1زز 

 إ�� ���8�� 

� 6دو�� ا��� &�ن ��9 ا�دور ا�&�ر ��� �.��1 وا�و�وف �&�� أھد� إ�� ا�ز�

.و ��� ا;ن��1 ��6روج �9ذا ا��1ل إ�� �� ھ  

��.إ�� �ن 
�ھم '� إ���ز ھذا ا��1ل و�و ���&��� ا�ط  

 �� �دون أن أ�
� ا�01�ور�ن &�زة و&9

.إ�� &ل ��*ث �ن ا��1ر'� وا��1م '� &ل �&�ن   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. زةــــ��ـ�  



 و 
 

  :����� ا��ــــ�در و ا���ا�ـــــ� 
  
- ،���� ��	
� درا�� ����� ا���� ا����� ، ا����ي ��
ت ا��%�ة ا����"#، �"�وت � ��ن، 

  .4،1989ط


�.� إ�, +)*(# ا��)�م -، ���� ��	
� ) ا���12"# ا����0�ة و�/�ر ا�(�� ا��)�� (ا����ي ��


  .1994 ،3ا��را��ت �)�%�ة ا����"# �"�وت � ��ن،ط

���آن،دار ا��(�78 د
56 ��ر��، ا�*�	�ا�1 أ��� و����ن أ%��،��� ا13*�ن +� ا�()*(# وا -

  .1،2005ط

��1= أوا�()*(# ا�����# ،دار 
>��)/ ��# ا���ھ�ة 
>� ،د ط ، إ��اھ":-، ����  .1963ز

�� ،+� +)*(# ا�	�Aرة @���A و
��@�6ت ، دار ا��+�ء��1"� ا�/ ��#-�� ��	
 ،1وا��6� ، ط إ��اھ": 

2007.  

  .1984، 1إ
�م � � ا�(�Cح ،درا��ت ھ")"# ،دار ا���D+# �)�6� وا��Cز�B ا���ھ�ة ،ط-

�� ،+� +)*(# ا�	�Aرة ،@���A و
��@�6ت ، إ��اھ":�� ��	
، 1ا��+�ء ��1"� ا�/ ��# وا��6� ،ط دار 

2007.  


��6رات ا2C.3ف، ���ا@AI� �،B�ة ،�)��H ا���� ،
��ر��ت +)*("# %�ل ��F"# ار���ء ا����- 

�ا8� ،ط  .2009، 1ا�

 ،�" "� ، دار ا��M(C ا���� �"�وت+2ح ر%":،
	�L�ات +� اF������K"� وا�"�:��ل ر���ر ،��-

  .2002، 1ط

�)"� روس،��-�F:6�ب �"�وت ، ط�رخ ا�(�� ا�*"��� ،دار ا�����"# �)/ ��# وا���، �(�
 �(�1 ،

2001.  

- Hر��Cن ،آداب +)*(# ا��/(� :��F–  #AQ�6�وع ا�
  .،دط ،د ��#- �)*)# ا���دة و

-��، �"��� 7�"F:ا���ھ�ة ،ط Bز��C6� وا��(� دار @ �ء، #D��	ا� #)*()ل ،هللا +� ا����، T+2اد 

1998.  


�)�،��ر�H ا�(�� ا�*"��� ،دار ا��)�"# �)/ ��# وا���F:، �6ن ����Cر ،��- �(�  

  .1983، 2ط



 ز 
 


	��د ا�AI�ي ،
��ل �� ا���VQ ،دار ا���Cب ا����� �)/ ��# وا��6� :���رت رU"1 ، ��د-

  .1968، 2وا��Cز�B ،ا���ھ�ة 
>�،ط

- ��، �،ا����: ا�6�@� ،دار ا�C���� 2إ
�م � � ا�(�Cح إ
�م،
	�L�ات +� +)*(# ا��Cر�H ،ج:ھ"

  .2005 �2)/ ��# وا��6� وا��Cز�B �"�وت ،ط

،  2ھ� � � ا����: 
�ھ�،�Fل ا�	M وا�	�ب ،دار ا�C���� �"�وت ،� ��ن ،ط
�:ھ"�ا@)"/7،��-

2006.  

- ��،X������+ �  .I12  ،2007)# +��(� ،ھ"� وا��و�# ،دار ا�C���� �)/ ��# وا��6� ،ط:ھ"

-��، �، 3إ
�م � � ا�(�Cح إ
�م ،ا���VQ ا���� ��� ھ"� ،درا�# ���/5 ھ"� ،دار ا�C���� ،ط:ھ"

2007.  

-��، �Yس ��ر�

Q" � ،إ�"�� ا����@6# ،ا��ار ا����"# �)�)�م و
��6رات ا�2C.Zف، : ھ��� ���

�ا8� ،ط   .2005، �1 ��ن وا�

-��، �Yس ��ر�
  .2003، 1%*� �0� ،ا�	�ا]# و./���Q ا�*"��� ، 
��6رات ا��� ،ط:ھ���

- ��، �Yس ��ر�
  .�2002��Qر �"�وت ،دط، �Fرج ��
� ، ا�	�ا]# و./���Q ا�*"��� ، دار ا:ھ���

-��، �Yس ��ر�

Q" � ،إ�C"�� ا����@6# و
*[�#ا�	�"�# ،ا��ار ا����"# �)�)�م ، �1\�ون :ھ��� ���

�ا8� ،ط  .2010، 1و
��6رات ا2C.3ف � ��ن ا�

� ا���D+� ا����� ،ط-�
>�ق ، ا��^��# ا��Cا0)"# ا�����# ، ا��� �*2005، %1.  

و
�ر�# +�ا�1(�رت ،ا��^��# ا�����# ا����0�ة ،��1ذج %*� 
>�ق ،��ر�Y ھ���
�س -

  .، د��# 2ھ���
�س، إ+���"� ا�6�ق ،ا��ار ا� "�Aء ،ط

  .1996، 1%*"� ا�Q��اوي ،ا��Cر�H و ا��و�# �"� ھ"� وا�� .)�ون ،دار ا�*�+� �"�وت ،ط-

�"�وت  وا��Cز�B،��+�ت ���: ،+)*(# ا��): وا���)�"# ا����0�ة ، دار ا�/)"�# �)/ ��# و ا��6� -

  .1982،  1ط ،��ن� 

� ا���Cب �)�6� ا���ھ�ة ،ط-��
 ، �  .2003،  ����1ب و�� ا����: ،ا�	�ا]# +� +)(# ھ"

� �ا�*2م �� � � ا����� ،ھ"��L �Y ھ"� ،ا�C�اث و ا2C.3ف ، دار ا�C���� �)/ ��# وا��6� -

  .2006، 2،ط 

-1bا # C�
، �1970)� ا��>��# ،دط، � � ا��C)ح ا����ي ،+(*(# ھ".  



 ح 
 


� ا�C���� ا�, ا���
"# ،ا���)�# اbرد1"# ���ن ،ط #"��cي ،ا�()*(# ا����، �1)� ا�	*"� ا�

2007.  

  ،2011، �1)� ا��	��اوي ا3\�)"# ا�*��"# �)	�ا]# ،
��6رات ا2C.3ف ،ط-

��1= إ������1 ،����: -:��، � "Q
 ���:��� #
��
، �	C+ ��	
1��� إ����"� و  #( �
 ����"+�C"
– 

���� اb.2ق "+�C"
�ا8� ، - 
C �ع �[�7   ،ا���T*# ا��ط�"# �)(��ن ا��/ �"# و%�ة ا����Y#  ا�

  .1991دط ،

-��، ���1�
���� اK.2ق ، دار ا��AQ# ا����"# �)/ ��# :��1= إ"+�C"

	��� +C	� ا�6�"/� ،أ�7 

  .1970،  2وا��6� �"�وت � ��ن ، ط 

� � ا�	)� ،د���رت وا���12"# ، ا�6��# ا��ط�"# �)�6� وا��Cز�B :رود�F 7�����، 7"�"(�ن -

  .1977،  �2"�وت � ��ن ، ط

+Tاد ز���� ،ا���� وا��Dرة ،ھ"� و61[ة ا��^��# ا���CF3"# ، ا���T*# ا����"# :
�ر�"�ز ،��-

  .�1979)�را��ت و ا��6� ،�"�وت ، دط ، 

-�Cا]# وا��	ا�،U��+�1ر ا���� ا ��	
ا�0 +� ا�()*(# ا�����# ا����0�ة ،��1ذج ھ���
�س،إ+���"� 

  .، د��#  1ا�6�ق ، ا��ار ا� "�Aء ، ط

- �+��Dا� ��2�1 � � ا��%�� طT� ، Uال اb.2ق ،
*�ھ�# +� ا���� اb.2@� �)	�ا]# ا����"# ،ا���

  .2005، 2ا����� ، ا��ار ا� "�Aء ، ا��c�ب ، ط 

 ،@ �ء و ا��6� و ا��Cز�B ا���ھ�ة (# ا�"�1�1"# ، ��ر��QI و
�Q�2�6 ،دار2�1 أ
"�ة %)�� 
/� ،ا�()*-

1998
>� ، دط ، .  

-��	
���ل �)�6� ا��ار ا� "�Aء � ، � � ا�*2م ، ا���� وا���12"# ،دار ���و��� � ا��� � "2 

  .2007،  2، طا��c�ب

U ، دار ا�/)"�# �)/ ��# -Q�
  .1996، 3وا��6� �"�وت � ��ن ،ط+�A هللا 
�Qي ،+)*(# د���رت و

- ، �<

Q�ان ،
�.� ا�, ا�()*)# ا����0�ة ، دار ا�(� #+��D�6� وا��Cز�B ،ا���ھ�ة ، ��	
ر\�ان 

  .1984دط ، 

  .1985،  ���5 ھ�س، 
�ر�# +�ا�1(�رت ،ط�ا�)7 �" "� ،ط: ��م ��
�ر،�� -

  



 ط 
 

  :@��8# ا���ـ�F: و ا������ــ� ت

-  �)*(+ :�

��ھV و
>/)	�ت +)*("# ،
��ھV ا�C	)"� ، دار �0)"# ، دار أ%�� ا�6/�ط� ،،

 . 2008، 1@�ط # ، ط

 .2002، 1أ\Q� إ����"� ،ا������# ا�()*("# ،دار أ��
# �)�6� وا��Cز�B ���ن اbردن ، ط -

-  ، �F��1ذ �"������ن �� \�@� ،أزة ا��C"� ���Cر�� و اC1b�و����F"� ا�()*("# ا����0�ة ، 
 ��



�# إ\�اف �� �F، #)*()ا� :*@، #"���CF3ا��)�م ا #"(����ن �� \�@� ، 
�CF"� +� ا�()*(# ، 

�ا8� ، .2008-2007وھ�ان ا�


�س ا�()*(# ، �� -�@ ، Uد��� �"��F : أ1/�ان �"�وت # C�
 ، �L�+ ا1*�ا أ��ب ، وإ�)� أ���+

 .1992، 1+�1*� ، ط–� ��ن ، دار اbروس ��ر�7 

- �� ، ��Cح إ
�م ،
����# ا��)�م ا�()*("# ، دار ا�C���� �)/ ��# إ
�م � � ا�(: ھ"

 .2007،  3وا��6�،وا��Cز�B، ط

-  �+ �"C*F�
 ، MQ\bت ا���� +� ا���آن ا����: ، إ\�اف أ�� ��� اKKر�#،د�CI
 e���

�ا8� ، 
�# وھ�ان ، ا��F ، #"
�)"# ا��)�م ا2�3
"# و ا�	�Aرة ا2�3، #"
ا�	�Aرة ا2�3

2002-2003. 


� ا���: ا�()*(� ، دار أ��
# �)�6� وا��Cز�B، ���ن ، ط - ، # "*% ,)/<
1  ،2009. 

-  Mار ا��ا����� #�F�Cث وا��	�bا #f"س ا����� ���� ، ھ�

	��د، أ
� اbداء ، ا��� ���� � ا��


�"# ، �"�وت � ��ن ، ط�F1997،  1ا. 

- "Fو�����C1bر��، و ا�C"����Cا� #
� ا�()*("# ا����0�ة ���"� أ��1ذ�F ، إ\�اف @*�ل إ��اھ": ، أز

 #�
�F ، #)*()ا� :*@  #"���CF3ا��)�م ا #"(����ن �� \�@� ، 
�C*"F"� +� ا�()*(# ، 
 ��

�ا8� وھ�ان ،  .2008-2007وھ�ان ، ا�

  

  

  

 

  



 ي 
 

#" �Fbا #c(��� �8# ا��>�در�@:  
 

 

)46(
hegel, la raison dans l’histoire, introduction a la philosophie. U.G.E collection 10/12 paris 1965. 

p60 . ()Jean hyilite Introduction aux principes de la philosophie du droit de hegel,tr Anre kan op cit 

p13)4 j :Habermas :droit et democrat enter et norms .gallimard .1991.pp.387.391 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
  
  
  
  

 ����و	�� و�رو�و�و	�� ��وم ا��
ل	ا�ول ا���ل 

 

  :����ـــد
  

وم ا��
ل وا���
���ا���ر�ف ا���و�و�و	� : ا���ث ا	ول���.  
  

 .��ر�� �طور ��وم ا��
ل :ا���ث ا�����

  
  .���ــ�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 .ا���ر�� وار�!�ط" !��	دل  �د ھ�	ل :ا���ل ا�����

 :����ــد

  .ا���ر�)���' �!�د أو�� �
راءة ا���ر�� �ن 	د�د  �د ھ�	ل :ا���ث ا	ول

  .	د��' ا���ر�� وا���رورة ا�ز���'  �د ھ�	ل :ا���ث ا�����

 ���ـ�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

  .أو �ن ا��ر��.�������' إ�+ ا��-���':ا��
ل �ن ھ�	ل إ�+ ھ�!ر��س:ا���ـل ا����ث
  

  :����ـد
  

  .�ول ا�-دا�' �و �  �د ھ�	ل :ا���ث ا	ول
  

�	لھ�!ر��س ��رءا 	د�دا :ا���ث ا������.  
  

����.  
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��ل ا��وا���ب  ��

��ن أن ���و�زه ھ��و ا����ول أن ا����ل ا�������� ����ل  � ���

�� ����ذا ا��
��ل و�و�

(��) أ�'�ر 
�ن ا�����ب ا�&�� � ،�
�� أن  ا����� ���$ ا�ر"م  
ن  �ض ا���وات أ� أن ا�����ب 


�1 �2+�1   ب(�&���ت ا���ر�0 /��) �&� &�د (���ا�د������ك �,ل 
و+* ا����ب 
�ن ا��,
 1��3 

1  (�&��1 ھ���ل ھ�و ����
�1 و�ر���� ، و
� �دل ��$ &���1  �ن ا���4

��ذ 
و�) و  أنو'��1 و

 (���وا�$ ��$ 
ؤ�$ دو
�� �ظ�
�� إ� أن ھ�ذا ���) � ���و
��� (��ر��ل ا��ظ��م �  إ��$ا�درا&�ت 

�ا�,����1  إ��$��ر ���� أ�) ھ��ك 
� �,&ب ��$ (�&��1 ھ���ل ذ��ك أن �ظر��1 ھ���ل ا��ر����1 

ا�
و���4و��1 &���واء (���� أ,��
���) �����$ ا�����8وب ، أو (���� ���3وره �
&����ر ا�����ر�0  
�����ھ2 


�ن دورھ�� �
��رد أ���� أ(���ر  &��ط1 (��ط  2���
 >(ر����� 
�'2  ب���8وا�,4�رات  ;�
���� أو 

  وھ�  ��دة �ن ا�
و4و��1 

ا/,�رى (�����) ھ�ذا  
�ما/
,�ور ا���ر�0 دون &��<ر ا��دول و  �/ورو �ذ�ك ا� ��ر  
�� لو(� 


������ و  (��>��ن ا�
��دة  ا��ر����1 +�د ����ص 
�ن +�
�1 أ,��
�) ا�
و�4و��1 ،و(�د ��4ف �


� أن � ���
���ده ��,�4�رة ا��ر
����1 ، إذ أن ھ��  �8ء أ�'ر(�&���ب ��$ ھ���ل 
�ن ��2ل 

  ���
�وق ��$   ������ا� دا�1 ا/و�$ ���8ور  ا/�أدو�ف ة &�طورھ� ،ھذه ا���ر ا/���سو ا�

��8را��وز����م ا�,��زب ا������د ا�������  " 1945-1889" ھ
	��ر�ا���ذي ا��8�ر  ����,زب   ا

 (�� ����وق ا���&��� ، أي ا�����س " �����,�"ا�����زي (��� �ھ��و أر+���  يا/'��روھ��� ���وم ����$ ا�

�ط  إ��$ ا/����س و+�د  ��E ا/
�ر  ���ر��� � $�
����ن 
�ن ا/����س ا/��رى ,��
��* زواج ا

(��  ا/��رى
,�ر �1 ا���8وب  إ��$ھذه ا/(��ر ا��دوا��1  أدتد
�م ا����  د
�<�م  ا���&دة ،و+د 

 �
� ����
� ����3ھذه ا��ظر��1 دا(�* ����� �'��رون ،و ا��8رت  �8�ل  أنا�و�ود وذ�ك � ر 

��4�ف إ� �����8وب  �ظر���1 أن ا�,��4�رة � ,���ث ���رى أ��3,�ب ھ��ذه ا� �أورو ��(���4* (��� 

 ���ا/ور ���1 وأن ا����8وب ا/���رى  ر ر���1 وھ
����1 وھ��ذه ھ��� 
ر���ز ا�,��4�رة ا/ور ���1 ا�

�رج 
��ن 
&���رة ��&1�����&�Hطر���ق وا,��د ھ��و  ا �طو�رھ��ا��و������، (��رو
�����  ا��ط��;�ط��$ 

ا/"�ر رة 
�ن ��ر�0 (�/ور � ا�,د�ث، إذ أ"�ب ا�درا&�ت ا/ور �1 ا����د�1  �دأ +1�3 ا�,�4�

  .ق�

ر����ر �
��� أ����� ����د �ظ��رة أ���رى أ�'��ر طر(��� 
��ن ا/و���$، وھ��� أ��8د ����3ر�1 ,���ث ����د 

�
8رق ا�ذي ��د 
ن د��ة ا���3ر�1 وا��3ب ���س وا,د ��ول &
��س وا,�د ���د "  :��� ا�



����� 

 

 ه 
 

وى ا��ط��<ر�&
ا���  ا�&�دة وا/ ط�ل ھو ا���س ا/ور �، (>ذا �ز�ت  ��ذا ا����س ا�� ��ل إ��$ 

 1���&������دات ا���� و����ت ������ددت ا ���
�

��ل ا������3ون وا�ز���وج  ���� (>���) �'��ور، و����ن ��


و &  ھ��ل ��13 (� ا��ر�0 إ� أ��� 

��ت ا�&� �1 أي ��ءت ��
�1 ��� و و��1 �ظر 
I��رة (�� &��
'ل ا� 1���$ أن �ون 
�رد (�&


��J ا�د�������� ا�ذي وظ�) ھ��ل 
�ن 
����1 ا����ب ا��ر��� و��ن أ�ظم ا�8�ف ��� ھو ا�

  �2ل درا&) ا��ر�0 

ط�ور 
�ن ���2) وھ�ذا و(� ا/��ر �
�ن أن ��ول 
ن �2ل درا&�1 ھ���ل ����ر�0 أن ا��روح 

�3دق ھ�ذه ا��ر1��4 ا��� &� ق ����  ����ر�0 ��$ أ�) �3رورة و ���� (
;&س 
ن �2ل (��

3دق ا��ر1�4  �
� 1

 �دأ أ&�&�� ��وم أن طر,��ھ� (� ا�
�د 1��ا�����1 ا��� (,واھ�� أن ا�ذا

���) ا�,دا'1 "�ر أن ھذه ا���رة ��� و����� وھذا 
ن �2ل رؤ�1 ھ� ر 
�س �����ل ,��ث ��رى 


ر�ز ا�
�ر(1 �,و ا�ذات وا� �رھ� 
���1 ��� (�)  ��ض 
�ن ا/�����1 
�ن ھ��� �ط�رح ھ�� ر أن 

 �ر أن ا�
�ر(�1 ,� ��
$ ھ�ذه ا��ظر��1 
�س �ظر�) ا��د�دة ا��&����ل  ��ن ا��ذوات و 1���3

  . ���ظر�1 ا�وا1��3

  

 


