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  زوجي الحبيب الذي وقف إلى جانبي في كل مشواري الدراسي  إلى  

  التي أضاءت لي شموع العلم و المعرفةو    القـلب الذي سكب حنانه في قـلبيإلى  

  إلى أمي      

و أختي    إلى ابني العزيز حاج ميلود، و ابنتي نصيرة و الكتكوتة ميرة و إلى أخي غوتي

  .فضيلة و عائلتهما، و عائلتي و عائلة زوجي أبي الحاج الميلود، ماما ميرة و كل أوالدهم

 . صديق العائلة العربي علي و كل عائلته الذي ساعدني في إتمام المذكرةإلى  و  

  

 منال غزالي

  

  

  

  

   



 

 

  

  

  

  

  زوجي طاهر الذي ساعدني وقف معي في كل مشواري الدراسيإلى  

  إلى أمي الحبية الغالية و ابنتي بشرى و منال

 و إلى كل إخوتي و أخواتي و كل عائلتي و كل عائلة زوجي الكريمة

  

 بن جيالني بختة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

ر  بعون اهللا وتوفيقه إالّ أن أتقدم بجزيل الشك هذه المذكرةبعد أن أنجزت    ال يسعني

  هذه المذكرةإنجاز  التي أشرفت على    خالديأمينة   محترمةستاذة اللألوخالص التقدير  

  .و وقفت إلى جانبنا  و لم تبخل بنصائحها و توجيهاتها القيمة

إلى  . أستاذنا أحمد إبراهيم الذي أعطانا أمل في متابعة دراستناكما أتقدم بالشكر إلى  

  .أستاذي شويح عبد القـادر الذي ساعدنا في التربص

الت بكلية العلوم االجتماعية و قسم الفـلسفة اللتان  إلى السيدات تواتية و الوهرة العام

إلى صديقـاتي غانية، سميرة و جيهان اللواتي  . سهلت علينا كل معامالتنا مع اإلدارة

 ساعدوننا في إنجاز هذه المذكرة  

  .أن يجزيهم خير الجزاءهللا  أسأل  

  
 



  ا�ـــ�ـــ�ـــــرس

  

  	�د	ـــــــــــــــــــــــ�

  	��دئ و أ�ول ا���و�ل ��د ��دا	�ر: ا���ل ا�ول

ا������، ا��وار، ا�		�ر#� ا���و�$��، ا�	#�"� ا�ز	���، : 	د�ل 	��ھ�	� :ا�	��ث ا�ول
   ا��'م ا�	#�ق 

�  )ھ�د�ر –ھو#رل . (ا��ول ا����و	��و�و(��: ا�	��ث ا�)��

  ا�ول ا�(	���� :ا�)��ث ا�	��ث

  

�� ا�+$وم ا*�#����  :ا���ل ا�)��" �����  أز	� ا�	��- و #ؤال ا�

  أز	� ا�	��- "� ا�	+ر"� ا*�#���� : ا�	��ث ا�ول

�� ا�+$وم ا*�#���� :ا�	��ث ا�)��" �����  ��و��� ا�

  ���	�� ا���و�ل ��د ��دا	�ر: ا�	��ث ا�)��ث

  

  	ظ�ھر ا���و�ل ��د ��دا	�ر : ا���ل ا�)��ث

  ) ��+�ل ا�و�� ا���ر���(إ��دة ��+�ل ا��راث  :ا�	��ث ا�ول

�  ا�$�2 'و#�ط ا�طو�و(� : ا�	��ث ا�)��

� ا��ن  :ا�)��ثا�	��ث " �����  ��رة ا�

 ���	ــــــــــــــــ�

  ا�	را(ـــــ6 و ا�	��در 4�5	ـــــــــ�

  

 



 أ 
 

  :�ـ�ـد�ــــ�

� ا�ذي ��ل ھ���� ������� ������وف ھ��ز �ورج ��دا��ر���و       إن ا�! و�ل ھو ا��و�وع ا�ر

و  ظ�ت !*.3) �2' �دى �0ف /رن �ن ا�ز�ن .�ث �,' ��دا��ر �ن +*ل (���!) إ�' �وا�&� ا%�!راب

ا�!�د�د ا�ذي أ�6ر!) ا�!.و8ت ا��ذر�� ا�!� 2ر(!&� ا�!,�رات ا����� ��ذ ا7ز��� ا�.د��6 و ا�!� !زداد .د!&� 

و ���وز!&� (�          �و�� �;د �وم ا��;� إ�' إ�!�*ء �;�' ھذه ا�ظ�ھرة و ا���ف 2ن أ����&� ا�.��3�3 

 ���) ا�و2� ا��;�0ر ھو �!��� ط��;�� �&���� إ��) �&��� ا��ط�ف ، (3د ��ن أن ھذا ا%�!راب ا�ذي �;��

� �ظر!�� ��;��م ) �  .ا�;�م ا�.د�ث و !,�,ل ا���&@ ا�;��

@&���� �(������ . و ���ن ا�3ول أن ��روع ��دا��ر ا������ ��) ���C �ن �ك ���ده ا%�!,راق ا���

ا�.�3�3 و "     ظ&ر ھذا �ن +*ل �!��) ا��;�0رة !د�ن �,�دا��ر �&ذا ا�!���ل ا�;ظ�م ا�ذي أ��ده ا�! و�ل و �

ا�ذي ا�;�س �6راء رؤ�!) �ن +*ل درا�!) ا�!� أ/��&� !�ر�D ا���ر ا������ ��ن و �2' ا�ر�م �ن " ا���&@

أن ا�! و�ل /د ا!�C� C ��دا��ر ����ل �ل �� ھو /��ل ���&م و ا�!���ر (Gن �� ��,ل ���.� وا�;� �ن 

  .اھ!���) ھو ا�! و�ل

�ظر�� ا�! و�ل ا������ ��2!��ره أن ظ�ھرة ا�! و�ل  إ������ر ���ون ھذا ا��.ث .ول .�ث !�.و

�ن !�ك ا��0ط�.�ت ا�!� �� ت و ��ع ا�!;���&� إ�� ���ظ&� و إ�� �د�8!&� (� �+!�ف ا���*ت ا���ر��، 

ب ���ب !;3د و و8 �ك أن ا�! و�ل /د أH�0 �ط��� ��.� (� .��!�� ا���ر�� ا��;�0رة ا�!� ��ودھ� ا%�!را

�3(� ا����� و ا�.��ر ���ب !�ك ا��.ظ� ا�!�ر�+�� (� ا�;0ر ا�.د�ث �ن 6ا��;ر(� و!��2د ��ن  !�در

طرف ا���6ر �ن ا����ر�ن ا�ذ�ن .�و�وا أن �;��وا /�م �;��� ���ت ���دة (� ا�;0ور ا�و�ط' �!3د�س 

.�ث ��ن ا��رد 8  ا%/ط�ع02ور  (� ا�3رون ا��ظ��� و ا%���نا��ردا��� (� ���ق ��2س !���� �رط 

��&م ���) ا�ط*/� �ن ذا!) و ��ن ا�ط*/� ��� �.دد �) �ن طر�ق  ا�����2 و(ق ���32 ا�3ط�C إ8 أن !�ك 

ا�ذات 8 !;رف �و�وع  أ�0.تا��.�و8ت ���ت /د 0&دت ا���ر ا�,ر�� و /�و�!) (� /وا�ب ���دة 

  .�;ر(!&�

و          (� ھذا ا�و�ود  ا%���ن.�ول أن !�!ر�C ذا!�� (�ن أ�ل ھذا ��ءت درا��ت �;�0رة !  

و!��'  3��وط�&�ر��ا� �رورة !د+ل ا�ذات و ���ر�!&� ا�وا��2 (� ����2 ا�! و�ل و ھذا ا�;�ل ��ن �2ل

�م !��  ��ذھب (���� و 8 ��ظر�� (����� (� ���ل �ن  (���� ���! و�ل ا������ و ھذه ا��ظر�� ا�!�و����

�� ت �و�0&� أ��و�� (� ا�!���ر ا�ذا!� �!.ررا �ن �!' ا��زا�2ت  ا���&��� ا�!�  إ������8ت ا�!���ف و 

ذا!�� و���ت .�3�3 (� ذا!&�  إ������!د2� و�ود ا�.�3�3 ا��و�و��2 (��.�3�3 !ظل (� ا2!�3ده دو�� .�3�3 

  .)ا�;3ل ا�!وا�0� إ�'�ن ا�;3ل ا�ذا!� (ا����ر ا�;���  ���,رب �!�و�و���ا !.و�ت إذ

��ر ا�د����&د ا�! ���� ا�ذي ���ره ھ��ت  ا�!�رارا��ر ا��د ج(�;د ا�;�ل ا�ذي /�م �) ھ��ز �ور  

  ھو �0.ب ا���ل (� !���ر /���� ا�!���ر ا������ �ن +*ل �ظر�!) ا�! و���� �&ذا 2دت (���� (!.� (�����



 ب 

 

��ر 2ن ��ره (� ا�د� ���وط�3� �� ���زر�.ط� (� !طو�ر ا���ر ا�&� أ+ر��ر ���ق و  أ�0*�د�دا 

����&@ و ���C ��ن ��روع  ا�27'�ن ! و��) !�زع ا���0 ا��ط��3 2ن ا��6ل  ���وط�3� ھو ا�ط*/�!)را�&�

ھو (ن  20ا�3رن   أنا�3ول  �د��ر ��� �;ل ��ل در�دا�ھو �ر و ��روع ا�! و�ل ا�8طو�و�� ا�ذي ا(!!.) 

و ) و ا��ن ،ا�!�ر�D، ا������، ا7دب(��ذ 6*ث /رون  ا��������7ر .�ث !��ت (� �!���!) �ل ا������ ا�د�

�;ر��  +�ر/� وط�;ت  أ(��ر��ر ھو ذا!) �در�� (�ر�� أ��رت ا��ن ا�;�ر�ن �3راءات �3د�� ��دة و ا�د�

و ا���3ون وا�*ھوت و ھ� ا�طر�ق ا�! و��� أو  اIداب����� و �2' ا���ر ا��;�0ر �طر��3 !!�3طC (�) ا�

  .���وط�3� را�&�

و  ���وط�3�ر�ن ��&وم  ا�&� ر�د�ھ و ا�!�و�ل ھ�� أ��و��ن �و�ود ا���8ن و ھ�ذا  (3د �2ق (���&م  

ا�! و���  ر��ر ��د أن (�ر ھ�د�ا��ر�� وا.دة أ�0.ت ذات ��0 و�3�6 � �طو�و��� ا��&م ھذا و �3دوم ��د

��� ا�!� 2ر�&� (� �!��) ا�;�دة  ا�.��3�3  أ�ف���وط�3� ر/د !طورت �!!+ذ ��ل �2ل ��3� ��ظم (� ا�&�

�ا� إ������� !�.ورت �و ا���&@ و �ن ھ��!� �  : �.ث ا�ر����� و ھ

  ؟�� ھ� ا�روا(د ا������� ا�!� ���ت و2� ��دا��ر

� ���ء ��رو2) ا�! و��� ا��!��ز؟و �� ھ� .�3�3 ا�7;�د ا������� ا�!� ��ھ�ت (    

� ��ر ا��.ث ھ� أھم ا���ط��3ت ا���ر�� �,�د��ر؟ ا.!���)  إ!��2&��� ا�!�ؤ8ت ا��ز��� ا�!� !م أ  )

؟ و �3د ا2!�د�� (� درا�!�� ��را�ن .�3�3 �2د �ورج ��د �;����� ا�! و�ل؟ ھل ���ت �) ا�&���ت ! 6ر �&�؟ ��

��ر ا�! و��� 6م  /���  ا�&ذا ا��و�وع �2' ا���&@  ا�و�0�  ا�!.����  .�ث /��� �و0ف ��ط��3ت ��د

� �!��ن �ن (&م  ا��و�وع ا7+رى!�وى  ا7(��ر�!.��ل  ��.  

 إ�'!��ر�� ��ن ا+ إ�������ر ا�,ر�� و  ا�27'و �م ��ن ا+!��ر�� �&ذا ا��و�وع �دا(C �ن ا�8��ز   

.دا �� /���� �2' /���2 ��رورة ا����ھ�� و �و ���3ل (� �د ��ر ا�!وا0ل و ا�!.�ور ا��;ر(� و ا8ط*ع 

�,ر��� ��� �.!وي �.��6 2ن (�ر �!���س �ر!د ��ط�3 +��0 �ن ا���ر ا������ ا���ر�� ا�2' ا��!���ت 

راء ھذا ا��.ث ھو �.�و�� ا8/!راب �ن ��ن ھد(� �ن و !�� ا������� و�36( ا���ءا��;�0ر ا��&�� �;ض 

��ر ا�ذي اا�دا(C  ا�.3�3� و ا��&م ھو .ب .3�3� ���ر ��د أنا������ و  ا�! و�ل��ر .ول �ظر�� ا(�ر ��د

  .!���36(�3!رب �ن 

� 0;و�� �أ�� �;�  ) �� �3ص ا��را�C (3ط �ل �3در �� ���ت !��) �ة ھذا ا��.ث ا�.��3�3 �م !�ن !��

�.ن (� !+0ص  اIنل �و��� �ن �درس !+0ص ا������ �ن /�ل �ل در��� �2وم  ا!�0ل و ا��&م و ا�!.��

  !��وز ا�;��3  إ�'و ا�!.دي و �,���� ا�ذات ���ت !د(;��  ا%0رار(���� ا8!�0ل و �ظر��ت ا�!ر��� ��ن 

ا��3د��  إ�' ��%��(�� ���.ث 6*6 �2'(0ول �ل (0ل �.!وي  �6*6!��3م إ�' (أ�� +ط� ا��.ث   

 �  : و ا�+�!�� و ھ� �2' ا��.و ا�!��

   .ا��3د�� �و�وع ا��.ث و ��&@ ا�درا��(� �!��ول   



 ج 

 

6*�6  إ�'��ر و /د /���� ا��0ل ا�2د ��د ا�! و�ل أ0ول���دئ و  إ�' !طر/�� (�) أ�� ا��0ل ا7ول  

  .ا�!� �8د أن �3ف �2دھ� (� �.��6 ھذا  ا�����7/���  (�) �!و��H �;ض ا����ھ�م  ا7ولا��.ث  ،���.ث

و ا���6ث  ،ھو�رل و ھ�د�ر إ�'ا����و���و�و��� .�ث !طر/��   ا07ولأ�� ا���.ث ا���6� ��ن (�)   

    .��راا������� أو ا��ن �2د ��د ا07ول2ر��� (�) 

و /���� ا��0ل  ��ا%����ا���&@ و �ؤال ا�.�3�3 (� ا�;�وم � ' أز�أ�� ا��0ل ا���6� (!طر/�� (�) إ�  

�*���+ر و  إ�'.�ث !طر/��  ا%������أز�� ا���&@ (� ا��;ر(�  ا7ول���.ث !��و��� (� ا���.ث  ث6* إ�'

و ا���.ث ا���6ث  ،�د ا���&@ ا%������(� ا���.ث ا���6� ��ن 2ن +0و��0 ا�.�3�3 (� ا�;�وم  أ��دا�!�ي 

 أ�ن��ر أي اد��2د � ا�! و�ل0ل ا���6ث 2ر��� (�) �ظ�ھر ا�� أ����ر اد��2د � ا�! و�ل!����� 2ن �����2 

!�;�ل  إ�2دة إ�'!طر/��  ا7ول6*ث ���.ث (� ا���.ث  إ�'!��ن �ظ�ھر ا�! و�ل و /���� ا��0ل ا���6ث 

�و�ط (;�ل و     ا�طو�و��أ�� (� ا���.ث ا���6� 2ن ا��,� �و�ط ، ا�!�ر�+� أو��!�;�ل  � يا�!راث 

  .!��ن +�رة ا�.�3�3 (� ا��ن أ�ن�ذات أ�� ا���.ث ا���6ث (!��و��� (�) +�رة ا�.�3�3 (� ا��ن و �

ا�!+دا�)  إ������و  ا�����7 ا%������2ن  ا%�����!��@ ا��.ث و �.�و��  أھمأ�� ا�+�!�� (!��و��� 

 .ا��;�0رة ا%������� داة �!.��ل ا�ظواھر 
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ا
�����، ا
�وار، ا
		�ر�� ا
��و����، ا
	���� : 	د�ل 	��ھ�	�: ا
	��ث ا�ول

�م ا
	��ق�
  ا
ز	���، ا

 : �	 �د


 ھذا ا���ل ھ
 		��ور �
 درا� ا����ھ�م ا�ر���� ا�	
 	��ل ���دئ � ا���رة ا����� ا��درو�

 
� �، ا����� ا�ز���، ا���م ا��$�$، ا��وار، و أ�ول ا�	!و�ل  �د �ذا��ر ا��	����ا����ر� ا�	!و�

  .ا����ق

���ت ����� ا���� ا����� �ھم ا�	��رات  
�ل ھذه ا����ھ�م ��ھ�ت �
 إ�راء ����� ا��	وا() و ا�	

 ��رزة �
 ا���وث ا���ر� ا��-��رة���، و ھ
 ا��0ر���وط�$� ا�	
 أ���ت 	�	ل ����
 ا���.  

�م  ن ا��0ر�� 6 ��	ط�) 	�5ھل إ�م ���ر، و ھو �ؤ�س ھذه ا��2رة و و  �د�� �	������وط�$� ا��

 و 5-��0 ). 2002-1900(ھو ا�����وف ا�����
 ھ��ز 5ورج ��دا��ر �� ا�	!و���ا�ذي ��ر ���ر ا�-�

ا��>ث ا�	
 ھ
 ا���5ل ا�	�ر�2
 و و�) دا�رة ا��0م �	;�ل ا��6�5ت . 	�	د �	;�ل �ل �� ھو :��ل ���0م

�ق �����(
 و ا���5ل ا���5�
 ا��	-�ق ����ن و ا���5ل ا��=وي و ھو ا�و��ط ��ن ا���5��ن ا��	-�ق �-	


 و ا�د66ت��-���� . ��  دة طرق �		م ا�-�=��	وا�ل  و �و5د �
 ا��  ا������ ھ
 ا�و��=�إن ا�


 �	م ا�	وا�ل ���0م و ��ون ا<	���� ��و5د ا��>م و ھو ا�ذي ��ون ����� ا�	��دل ا��=وي ��ن ا����س �

 ا���طو: و ا�ذي ���ھم �
 ا��وار=� ا���	و� ��ل .  ن طر�ق ا����ن، و ھذا �����? ���=�و �و5د ا�

 . إ�A... ا�ر���ل، ا��	ب، ا�5را�د=� 
 و 	��دل ا����ر و �و5د �= أ2رى و ھ��	�و 	�ون  ن طر�ق ا�

�م ���0 ا�->��		 
�ذ�ك ��ل �= ا<;�رة ��� ا<;�رات و ا�	 ، ا�������=��ت و ا��وان و ھذا �� ����? ا�

�	وا�ل  ن طر�ق ��5و  �ن �  ا������ ھ
 ا�و��=��ن ا���س و ھو ا��م و ا���م و �0ذا 	-د ا�

  .ا�->��ت ا��	���زة

  �=�� 
 �	�5وز ا�دا�رة ا���$� ا�(�$��D ا 	��رھ� ھذا �ل 5-ل ��ذا��ر �
 �;رو ? ا�	!و�


 	5-ل ��ذا��ر �
 �;رو ? ا�	!و�� ��0 إرادة 	-�ر  ن ا�و5ود، و ھذه ا���د�-5 D�وا�ل، إ	�� �و��


�ل ا�2طوط ا����� ��0م �;رو ? آ6 و ھ;	 
 �ن ا����ھ�م ھ��5 D�ا��$�$، ا��وار، : �ر�ز  

، ا����� ا�ز���، ا���م ا����ق��         .ا����ر� ا�	!و�
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1- �����
�5د طر�� آ2ر �ول ا�-�م ا<����
 و �$�$ ا��-ر� ا�	�ر��2 و " ��را5ورج ھ��س ��د" �) :  ا

�D ا��واء إذ 	�	$ل آ�� ا�;رح و ا�	���ر إ�D آ�� ا�	!و�ل   G0���ول ا�) 
ا�ذي ��ن :�ل ذ�ك ��	-�> �

و ا���ث  ن ا��$�$ وا��-�D 6 �ن ��ط�ق ا�و�ول إ�D ا��$�ن ، �ل ) -أو��ط�ن -	���ر ا���وص ا�د���

I�  �ؤال ا�و5ود و ا��-�D و إ �دة  >: ا����ن ������و��و ا<���ن ) �ر5-� ھ�د��ر�( �دة ���

  ن طر�ق ���50 ������ 5د�دا 6 ���ث آ���ت ا��0م ���ب �ل ��-D إ�D ا�و:وف   �D ا�;روط $�$����

� ا��0م،�	D �ذھب ���-� ل ا�$�ض  �D ا��$�$ ، 6 �ن أ5" �ن ا��0م"دا��ر إ�D ا�ط>ح  ��? �ا��	��

 " ذ�ك �ن ا�	!و�ل ��	K ا���5ل �و5ود �$��ق 6 �$�$ وا�دة، �0��ك إذن ��		�ظ0ر �ن 2>ل " �$��ق �2	

�و��$ ا�	�ر��2 أو ا�	راث أو ا�2ط�ب � ا�	5ر� ا�ذا	� ا�	
 �;�رك ���0 ا��ؤرخ �
 ز�ن ا�	5ر� ا�و5ود�

ل ا�ذي ��	�زه ا��و(وع ا���ؤول �ن أ5ل �0م �-��ه و ا�2روج �ن �$��� �وارا 5د��� �-�0 ، �وار ا����

ا6�	راب ا�ذي 	-�;? ا�ذات �
 ا�و5ود ���	-�دھ�  ن ا��$�$ ، و �) إ���0ر 	5ر� ا���(
 و ا���(ر 

�ون 		 " ��ر�ب 5د�د ��	G  ن 	�� ل ا�	5ر�	�ن و ا��$�$ ا�	
 	�5دھ� ا�ظ�ھرة ا�	�ر��2   .1"ا��-ر�

$رن ا�	��)  ;ر �) أ���ب �در� ا<ر	��ب ��ر�س، �ر�د، و ��	;? :د طرح إ:�� 	!و�ل 5د�د إ6 أن ا�

 و �ز�� 	=ط
 و 	�2
 ا��$�$و��و5ود أن �-د أن أ 	�ر ھؤ6ء ا��>�� ، أ-�$� ?5.  

�ط ھذا إن إ 	�ر�� أن 	�ر�A ا<���ن، ھو 	�ر�A ا���ث  ن ا��$�$ و �D ھذا أ(�D ا�	!و�ل ��	و�� 		را

�0� ��0� 6 ���و أن �ن ا�	!و�ل �) ;>�ر��2ر ��ن �-	�ر  ��� أو ��� ��وغ ا�$وا��ن . ا�د�6ل ��? �	;�ل �

�D أ��س أ��0 ا����2 ا����زة   ��ا�	
 	-�م ا���ر  ن �وء ا��0م، و �) د�	�ي ا�ذي �ظر إ�D ا�	!و�

 D�و�و6 إ ، 
 �$��ل ا�-�وم ا�ط��-�� �وم ا<�����-����ا�ذي �	$د ھؤ6ء �I�	$�ده ���0وم ا���G0 و  دا��ر

 5د�� 	�ط�ق �ن ا�و5ود أي �ن ا�;
ء ���? و�ن ��	-و�(? ���0وم ا��$�$ و إ 	�د  �D 	!و�

�D إ 	��ر أن   ، ��� �د�-�� إ�D ا�$ول �!ن ا���ر ا�=ر�
 ا��-��ر ھو ��ر ا�ذا	�$�ا�>�و(و � ا��ط

  ا��$�$���� 
  .ا�ذات ھ

أن ا��$�$ ا�	
 	�	د 
 إ�	��ه ا�����وف ���ت ا���(
 ��د ذا	?، �ذاك �ن ;!ن ا��ؤرخ، ��� إذ 


 ��0 ا�-��م ا������
، �ل ھ
 درا� �و(وع 	�ر�2
 و �-� 
أ��0 ���ت ��رة ا��ؤرخ  ن ا���(
 ا�	

�ون		 �0 �
 �و(و �0 ���ت �5رد ��رة و إ��� �-ر�	:<  
�و�ن ��رة �و�?، و ا���رة �	  �ن درا�

 ا�	�ر�A ،ا�	�ر�A �ن ا���ط�ر ���� G	�	� ، 2را��ت�ن ا� 
�ل �� ھو �2رج ا�-$>��  ��:دة و را�(��$ 

�	�5وزات ��-$ل ،����ؤرخ 6 �5د ا��$�$ ا�	�ر��2 �5ھزة أ���? وا(� �-�رة  ن ����0 و إ��� ا��ؤرخ 

�=زة� �;ف  ��0 ،��	�) ا����ء  �5د ���? دا��� �
 درا�	? ا�	�ر��2 أ��م �$�$�� ��2 �50�� ?��	�رض  


 ا�	�ر�A، ��ث �م 	-د � ��� �-�د ا��ظر �
 ��ز� ا��$�$ ، 
��ل و ا�	���ر و إ �دة ���ء ا���(�	��� 
��ا�-

 
 ھذا ا����ر، إ�D �5�ب أن ا�2ط�ب ا�	�ر�2��� ا�	
 	�رك ���ر ا�	�ر�A، و 6 $�		��;D و ا<رادة ا��ط
                                                           

1
  .42، ص 1996، ا��� 14ا�$راءة و آ���ت ا�	!و�ل، ا��ر�ز ا��$��
 ا�-ر�
، ا�ط�-  ��ر ���د أ�و ز�د، ا;�����ت  
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 ا<��	و�و�و��5  �م �-د�  ��Pداث ��� و:-ت �
 ا���(
 �ن ا��$�$���د 
 إ�	-�دة ا��$�$ ا��

 D�5? إ	$��ق ���ل �ن ا�	ر �����ا��$د�، :د ا�	=�ت  ن ا��$���س ا�و(-� ا�	
 �ظرت إ�D 	�ر�A ا�-�م 

  .1ا����ل

 ا26	��ء"و  ��? 	ظ0ر ا��$�$ و �!��0 دا��� 	��رس �-� "ا�	
 ���ول ا�	!و�ل �0م :وا دھ�  ، ا�-�

  .و ���	��
 ا��;ف  ن �(�����0

��2 �-د درا�	?  ��و  ودة �و�وا إ�D ا�ذات 5-�? �زاوج ��ن ا�	���ل ا����وي و ا����ر� ا�	!و�

 ،
 �در� ا<ر	��ب ��ر�س، �ر�د ، ��	;?،ا�ذ�ن و��0م  �!�0م :��وا �ظ�م ا�	!و�ل �
 ا���ر ا�=ر���<��

��0 و 6 	���ل  ن طر�ق �����0 و :" و ا�2ر �!ن ��رى ھ�;	 أ6 �ب ا��$�$ 6 	ؤول �2رج إ�	را	�5

  2."إ:��	�0

2�ق ا�و:��)  
�ن ا�$�ض  ���0 ، و إ��� �$�$ 	�	G  �ر ا�2ط���ت و �ل �� ��0م ��� ��� $�$� <�

���  �3-ر� ا�-��م أو ا�2ط���ت:  �ل :راءة �$�$� ��ص ھ
 	5ر� �و�دة ���-ر�:" و ���	��
. و ا��Qر

��ن ا�	��ط و إن �زم ا�2روج  ن . ��دا��ر�رى � 
� أن �	�ول ا��راع إ�D ا��وار و �ؤ�س ���ر�


 ��$�	�0، ��ث � ����$�	�0 �ن 2>ل ا��ظر إ�D ا��	� 
� 
ء ، �0و ���(رورة ا�2روج  ن 		�) ا��$�$;

، ��ق " �$�� $�$� ��� 6 و5ود �
 ا��$� ا��ط$�$���و�
 ;�و�
 �(م �ل ��ق ، �ل 6 و5ود �

 $�$���    4."����0،��ث 6 و5ود إ6 �رؤى ��2

 �2رج ا�-�م، ��ث أن 	!و���	? 	0دف إ�D إ:��ء  ��دا��رإن $�$� �ل 	5ر�;� �ؤ�د  �D درا�

��2  �د�� �د 
 ا���ر ا�-��وي ا��د�ث أم ا� ،?	�$�
 و �ط��
 ھو ا�و��د ����� ا���G0 ا�-����G0 ا�-

   ."ا�$�در  �D (��ن 	5ر� ا��$�$

 �!�� D�ود إ-� "$�ھ��ك دا��� �� ھو أ �D �ن ;
ء أد�D، و �ن ". ا��$�$ ا��و(و � و ا��ط

 (��و�?  $>�
 و�	-$ل �
 و�ط? ، �0و ��	ط ، ا<���ن أ �D �ر	� �ن ا������ت ا�2رى و ا�ط��-�

���ت أ �D �ن در5 	�;�ط? و ا�0دف �ن ذ�ك ���ء �-ر� 	�ر��2 	2دم ا<���م ��-�رف ا�ط��-� ���� 


 و " ا��$�$" و أ��ر ا�و��ط ا�	
 	ظ0ر ���0 .ا���(ر ���$در ا�ذي 	-�ل  �D ا�	-ر�ف �����(-�$�

 
 ا�و��ط ا������� 
 ���� 	د D ا�;���� و ا���دا:� ، ھ�	-�.  

 "و ��	0
 ا��ر $�$���� "
��0و��0 ا�وا�) ، ���2روج  ن �و��0 	ط��ق ا���رة �) �و(و �0،  �

	ط��$� �2���  ،�	��K أ��ر ا��	��� <�����ت 	5���0 و ا�ذي ���0 ��=ت در5 	�2ر�05 �ن 	-�ر، إ6  ن 

�����ت 	�	K ا���5ل ��;�ط�? ا���ر ا��ر ا���	�ر �
  ط�ءه ا��2ب ،و �ط��- ا���ل، إ�-�س ھذا ا�	���ر 

                                                           
1
�وم ا���;رون،ط   -��   .47،ص  2004، ��  2ا���د و�د أ��ه، ا�	�ر�A و ا��$�$  �د ��;�ل �و�و،ا�دار ا�-ر��

2
  .130، ص  1986، ��  ��1�م ��وت ،ط : ��;�ل �و�و، ��ر��ت ا��-ر� ، 	ر  

3
�ط��  و ا��;ر ،ط   � -�� ا��$�$ و ا�رھ���ت ا���ر، دار ا�ط�
، أ���  08، ص  1994، ��  �1رب  

4

 �ظ�م ا��ظ� ا��-ر�� ، ��;ورات �ر�ز ا<���ء ا�$و�
 ،ط   �   .233، ص  1ا���دي �ط�ع، ا�	را	��5 ا�	���
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 D� "���ت ا�$�ض " . ا��$�$ ا�	�ر��2�ھدا ا��ط�ب ا�ذي 		�-��ه �
 �دا��ت ا���ث  �? و �����ت أو ��

?�� .  


، ���0 ظ�ھرة ا<�	�	�خ ا�	
 ط�$ت " �$�$ " وآ�ت �
 آ2ر ا��ط�ف ���ؤ�دة وا:-�� �
 ا���ر ا�-

D�$وة إ�د�� 2ر5ت �ن و5ودھ� ���ن  ��� D�إ �����D ا<���ن و آ�ت ا<�  
� .و5ودھ� ا��-

  

  :ا
�وار -2

 ا�ذي �-	�ده ���� 	��ل ا���� ا�	ر���  
 طرح ا��ؤال و إ�	ظ�ر ا�5واب أو إ�	$���? ھ�� إن  �

"� ا�	
 	2رج �ن ذ�ك ا��وار، ���ن ا��وار " دا��ر����
  �ش ا��� 
 ،��ث �-	�ر طر�$�
 ��0? ا�	!و��

 �ن 2>ل ا�	��و���2�ق � ر ا�5د�
 ��ن ا��	��ور�ن، �0و �
 ��س ا�و:ت �وار ��	وح، ھو ا�$��م ���0

  �5.1د و ��رم 


 ، أي �ن 2>ل ا��وار أو  ��دا��رو�ن ھ�� 	ظ0ر  ودة ���
 ���ء �0م �� إ�D ا�طر�$ ا��$راط�

 
�ل اQراء ا��طرو� �ن طرف ا��	��ور�ن، �	�	0 D�إ 
=�	 
 ا��وار� ا��$راط� ا�	$����  رف ����


 ا�� ��  .�2ر إ�D ا<�=�ء ��وت ا��

 ا��0م ،����وار ا�ذي ���ره و ��ر�?  ��دا��رھذا �� �ر�ده �� �� 
� 
�ن ��!� ا��وار ��-د أ���

 
ا��;�ر�ون ا��	��ورون و ا����:;ون ��-��5 �و(وع �د��0م، ��	رض ���� اQراء و ا<�	ر(�ت ا�	

 
��	  ا�6	�	��5ت و ا����م	طرح �;!�? ،��ث أن ا��-ر� ��ص �وز �$��2ص إ���0  �ل �ط� 
ا�	

  .ا��;�ر�ون

�زم ا���ل إ�D ا<���ت إ�D ا2Qر و��K رأ�? اھ	���� �2ص و ا�و�وج 	�� 
إذن إن ا��وار ا��$�$

�ره �ن أ5ل �0م �� �$و�? و�� �-�ر  �?،� D�? إ	رد ذا��6 �0م ا.  

  ����زا م ا������، ھو ا�و��د ا�ذي ���K ��� ��-ر����� أن ا��وار ا��$�$
 ا�ذي ��س �? أي �

 ?��� 
و إ �دة �-ر� ا2Qر، وھو ا�ذي �-���� أن 6 أ�د �ن ا��;�ر��ن �
 ا��$�ش ا�	��وري  �D �ق �

�ل رأي طرح، 2و رأ�? ھو و�ده 
� و��? ���ن أ�(� ، �ل ���ن أن �5د در5 �ن ا��� و ا��$�$

�0�� �ن . 	ر��ب �0م �ر(
 ا���5) و�-�ر  ن �$�$ �	�ق  ��� D�و�ول إ�وار ھو ا��ن ھدف اI� 0ذا�و


 ا�	-��� و ا�	��:ط �
 =�دا��رإذن ا��وار ا�. ا�	��ھم ���� ��ن أطراف ا��$�ش�$� 
ي، ھو �وار �$راط

 D�د إ	ر��راء ، Q�� داد�	م و ا<���
"ا���  �ن" �ن إ	�:���أو إ�	�$� ا�	�2طب، ھد�? إ �دة 	$��م ا����ر " ا�

و ا< 	$�دات �
 (وء ا�	��م اQراء ا<�	را(�ت �ن 2>ل ����0، و �ن أ5ل ��5وز	�0 �2�ق ��ر و �0م 

�ول ;
ء ��، و أن ��0م، ھو �0م " 	��ھم"و ا��0م :�ل �ل ;
ء . 5د�د أ��ر أ�$� �ن ا����ق أو ا����د
                                                           

1
 و ا��$�$ ص   =�  .250، 249ا����، ا�

2
 (، ا��$�$ و ا���G0 ھ��ز 5ورج ��دا��ر   ���� ا�����م ���K ،دار أو�� ��ط��  و ا��;ر و : ،	ر )ا�2طوط ا����� �	!و��� 
���ن ��ظم ،  

 ��،   .192، ص  2007ا�	وز�) و ا�	��� ا��$���
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ء ��;1 ?���	5ر� و ���ر�، �	ظ0ر �
 ا��2ر  و   
����K ا<��5ع ھد�� �ن أھداف ا��0م ا�	!و�

		�2رج  ن طر�ق �-���	? ا��$��ق و ا��-��
 ا�د��� و 	5	�) �-د ���  2"و(-� ا��وار، ���وذج �2ب"

 ا�رأي، ���م ��طق ا<2	>ف و ا<������	��ء 	�ت ا�	;	ت و ا�	�? ا��ذان أ�د���0 ا�	;دد و ا�	��ك �د

?	�  .�ظ

�ل 	��ھم ھو ا��وار و ا�	�2طب و ا��وار ا����م ، ھو ذاك ا�ذي � 
و ھ�ذا ،�Iن ا���وذج ا�ر���

  .ا�	!و�ل ��ر ا��	��ز و ��ر ا��	روك �	��ط ذات ��ذوات ا��	��ور�ن ���ر و�ق ا<�	زام ���دأ

 

  : ا
		�ر�� ا
��و���� -3


 ا��0م  –�$د رأ��� ��ف أن �ظر� ا�	!و�ل � ا�	�$ت ���-�م ا<����
 ��ذ أن 2ر5ت  ن  –��ظر�

�D �د   �	ب ا��$د���   ".;>�ر��2ر"ا�	���رات ا�>ھو	�

�� و ���ت ا����و�و��5 أر�ب ��5ل �ن �6�5ت ا����ر� ا�	!و�=����� أ2ذ . و  �ت ����ھ�م ا�

��2 �) �وز ���و6ت ا��در� ا�	�ر 
 ا�درا�� ?	�� Aر��	�ق �0م ا�$�	 
�2 و ��� ��0 ��

�ل ��� 
  .ھو 	�ر�2
  �و(و 

" ھو��رل"��� رأ��� ��ف إ�	��دت �ظر� ا�	!و�ل �ذ�ك �ن ا���G0 ا�ظواھري ا�ذي أ�س د ���? 

��?  �ر ا�	-��6	�0   �وا�ذي :�م  �D :� دة 	5ر�د ا��-طD �ن �ل �� ���ط �? �ن ا�	����ت �د6� ا�د�2

���0دف�،  أي ���و� ا�-ودة  ا��و���� و ا�ظواھر� ،ا���ث  ن ا��-��
 و ا��$��د ا�����ل �ن ا�	!و�

 
 ا��$�$� 
 ، ا���;ف ��-�D" إ�D ا��ول ا�و�D، و أ��ر�ن ذ�ك ھ����ل ��  ���و� <���ء روح ا��

 ا�	
 	5-ل ����ن ا�-$ل ����0 و ��س �? �-�D �ن ا�ظواھر و ا��وال ا�	
 	=�ر ا����ة ا<�����، ا��

����ة� 
  .3":��و��0 ا�ذي �-ط
 ا�-�D ا�-$>�

 ���" ھ�د�ر" و ��رة ا��;ف  ن ا��-��
 و ا��$��ق و ا��;���0 و5دت أ��ر �)�	(� �0 �


 ��ول ا�و5ود ا<����
 ، ھذا �ا�و5ود� ا�	
 ���ت ���ر ا���G0 ا�ظواھري ��ز�د �ن ا��زوع ا�	!و�

� D�ج إ�	ذي ���ا��2ر ا
 ا����ء� �ن أ5ل أن ���;ف و5ود ا��$�$���- . D�د وة أ2رى إ 
و ���	��
 ھ


 ا�ذي ��ز ا��و��ن، وا�ذي �ن . ا�-ودة و ا�ر5وع ���إ6 أن ھذه ا�-ودة ھ
  ودة إ�D أ�ول ا��ؤال ا��

;���و5ود ا<����
 �ن ��ث أ�? ا�� � و أ�����0 أ���ف  ن ;!�? أن �-�د ا�	!و�ل �ظواھر ا�-��م ، 

 �0	���
 ا��-���ة ا�	
 	-�;�0 ا����و�. ا����و�  �ر 	5� ?	�  .و �ن ��ث (رورة �;�ر

                                                           
1
   G0���و ا  (ھ��ز 5ورج ��دا��ر ، ا��$�$���� ا����
: ،	ر )ا�2طوط ا����� �	!و���م ���K ،دار أو�� ��ط��  و ا��;ر و  ��ن ��ظم ،  ��

 ��،   .198، ص  2007ا�	وز�) و ا�	��� ا��$���
2
 و ا��$�$ ص   =�282��دا��ر، ا�.  

3
، ا���ظ� ا�-ر�� 385، ص 2008، �� 1إ��� �ل ��دق، ط. إد�و�د ھو�رل، أز� ا�-�وم ا�ورو�� و ا���و���و�و��5 ا�	ر���د�	���، 	ر  

 �	ر�5�  
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 (� ��2 �ر ���) �ن ��رة ا�ز�� 
إن ا��-���ة و ا<��ط�ط ھ�� ���ذات �� 5-> ا���ر ا�=ر�

 أ��ر �" ھو��رل" 	!�>ت و 	!و�>ت �
 ا��-���ت ا�ذي ��ول ا�	!��س �-$>�� 5د�دة �ن 2>ل ا��;�ر

 
� �� و ھذه ا�ر������ 
 ا�	
 	�	�طق ا�ظواھر و 	�
 ا�دور ا��$�$��< ط�ء ا��ز�د �ن ا�$درة ا�	!و�

��ذ  –	5د�د ا�-$>���ت و ا<	�5ه أ��ر ��و ا<���ن وو5وده و ا< >ء �ن ;!ن �-�? ا�	���ري ا�ذي 	�ظ0ر 


 ، ھ
 ا�	
 ��زت 	�ظ0ر �	 –أن ر�) أول إ���ن رأ�? ���> و �	���> ���ھ��س 5ورج " ���ر �

 	(م �� ��ق 		��ز  �?"  ��دا��ر��<$-� ���  .����ء �

و �0ذا �	�ون �ل 05وده ��و� ��و .... �����	? و  $>��	? أن 	�و�� 	!و���	�ن" ��دا��ر" :د أراد 

 ���ر:، و إ������� د�$�� ����� 6 ��� 	��ز ا���� ��� ا��ر5-� ا�	
 ��D 	!��س  $>�� 	!و������ �

��دا��ر"�ن 2>��0  "  �ن �ظر���� ؟ و �دى إ�	��دة ا����
 ا�	!و�ل ؟"  ��دا��ر"����	? ا�	!و��  

 

4- ���  :ا
	���� ا
ز	

��دا��ر�0	م   أو ا�-$>��  أ�(� ���0و�
 ا�������ا�ز��� و ا���م ا����ق �
 	5ر�	? ا�	!و�

 ا�->: ��ن ا���(ر ���� �طرح إ;�� أو ا�-$>�� ا�	!و���
 	5ر�	? ا�	!و��  ا�->:���� �طرح إ;��ا�	!و�

�رة ا����� ا�ز��� ���ت �را�� ���ل ا��ؤول  ن آ��	? ��و(و ? و ���=
 	�5وزه أو �� ، 
و ا���(

���0م ��  و ��	5��-� �����I� 		�ول إ�D 	راث . ؤه، و إ��� ����	��ل �
 ��ن  ���ر �	را.  

و	ط�K ا����� ا�ز��� إ�D در5 ا�;�و��  ن طر�ق ��T ا��ور ا�	
 �وظ��0 ا��ؤول �-ر��� و 

 �	�	G  ن �ل ���;ف ���$راءة ا�	!و��	 �ؤول أ����� أ�طو�و��5 �
  >:	? �)  ا��ص �!2ر �	(�ن �$�$

 
 ا��0م و ا��وار �	2	��� �ول 	�وره ا��2ص  ن ا��و(وع و ھ
 أ���م إ����5 	د م و 	�;ط �� $���

�$�ء ا��ؤول �) �و(و ? و إ6 ����ت  ��$� إ��	�و�و��5 أ��م ا��0م �. 

  

�م ا
	��ق -5�
  :ا

��دا��ر" ا����م ا����$ ھ
 ;رط ا��0م ��ث �ر	�ز  ��دا��ر��ب  "  
�? ا��$دي �ن 2>ل ����	

 
��0م و ھ� 
�
 ����? ا�	!و�� �D إ �دة ا< 	��ر �����ھ�م ا�$� د�  ?	��ا���م ا����ق ، ا���ط و : 	!و�

 ،
��م ا����$ �ن طرف ا�-$ل ا������P� دة ����ك ا�ا�	راث أو ا�	$��د ، إ�D �5�ب 	!��ده  �D ��5وزة 	

 ا�): 
 ا�	�و�ر، ��ن �ن ا6زم إ �دة ا��ظر ��<�-�د و ا�	$��ل �ن ;!ن ا���م ا����ق ، ا�ذي ��ر�	? �ر

 ����ن أ5ل ���ء �2�ص ��-$ل ��	(K أن �� �-رض ��س �
 إط�ر ��رة ا����ء ا�ذا	
 ا��ط�ق ��-$ل ���	? �

 �0��� 
 ا��$�$ إ�D ا����� ا�	�ر��2� 
  .���$� ��دودا ��	�
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0 ا��$د� ا�6	�زاز� ، أدت "  ��دا��ر" 	���ھ� و ���و� < �دة ا6 	��ر ، ھذه ا�	���ز�د �ن ا��

ا���ط و ا�	راث ،أي أ�? ��ول : �? إ�D ا�	���ل ا�ظ�ھرا	
 و ا�	!و�ل ����0وم ا���م ا����ق و ���0و��0 

�ر ا��وار��   .ا�	2>ص 5وھر 	�ك ظ�ھرات ا��>ث ا�	
  	�	�0 ا�	$����ت ا���	$�

�م ا����ق �$طب �-�رض ��-$ل �دون ��	رض ��� �6د �ن ا6 	راف و6 ���=
 ا��ظر إ�D ا�� "

 إذ �� أراد ا��ؤول أن ��ون ����� إزاء ط��- ا�و5ود ا<����
 . 1"�!ن ھ��ك 5ودا ����م ���$ �;رو 

 ا��	��ھ� 	�ر���2 ، أي أن ا���م ا����ق ھو ا���ون ���0م ��ث :�ل أي �0م ھ��ك �0م ���ق و :�ل أي ��م

 5? ��0 �ظر�		� ،��� أ�? :�ل أي :راءة أو 	!و�ل ھ��ك :راءات و 	!و�>ت ���$ ، �$��� ���ھ��ك أ�(� �

  .ا�	!و�ل إ�D إ �دة 	!و�ل ��  أول ���$�

 ا��ؤال ���� D�إ ��دون أ��س ، ھذا �� �د�-� �ن ا�2ط! ا�ظن �!�? 6 	و5د �وى أ���م ���$

�D أي أ��س 	$�م ا����م ا����$ : ظر�	? ا��-ر�� ا�	�ر��2 ا�5وھري ��	!و�ل ا�	�ر�2
 ، و �� 

 Kأ�� 
�;رو �	�0 ؟ و �� و5? ا26	>ف ��ن 	�ك ا����م ا����$ و ا��;رو  و ا�2رى ا�>�-دودة ا�	

  	�5وزھ� �ن ��0م ا�-$ل ا��$دي ؟


 ا�=د��ري  ��را �-�6 �
 ا��0م ا�	!�
  ، �-د أن ��ن �-د ا���م ا����ق  �
 ا���ر ا�	!و��و�

 �0���� 

  �ر ا��وار ، ��ث أن ��� ا��0م ا�	� ��0�Iب 6 		��ر " ��دا��ر"  ��را ����0 �-�ق ا��داھ


 ا�ذي �	�و:) ��? ا���م ا����ق ���$�ل أي 	!و�ل أو ر�د . و 6 	=�ل ��� :�ل ا��0م أو ا<ط�را��ظري ا�-

	 ���: �? ا��ر، 		;�ل ھ�د��	�� D�-�� د�ق	�-�ر  ن ا	ظور �-�ن،�ق �2ص و (�ن ���� 
() ا��ر �

 

 ا�	
 		5? �ن ا�و 
 إ�D ا��و(وع  أو ا��ر ،��� ��	رض ا���م ا����ق �ن ا�و ��-��� 
ا�>���0


 " ا�2راط? �
 ���ق 	�ر�2
 و �=وي �2ص ��ل �0م أو 	!و�ل �	5? �ن ا�$�رئ إ�D ا��$روء، ِ�طره  ��� :

 Aر��	�و ا =�، وا�	�ر�A ھ�� 6 �-	�ر  ��$� إ��	و�و�و��5 ���0م و إ��� �ظ0ر �	و�5? ��50
 ���ر ا����ل ا�


 ر�د �و(و �	?� 
�? ا�و �  2."ا�ذي ��

 ، و إ��� أ�(� ������واة د6� إ����5����ن أن ��ون ��0 د6�، ���ت �$ط ���  ا�>	���=�
 ا��

 �;رو  " ��ث أن $��� ������� رأ��� ، �Iن ا<�	راض ا����ق ا��واري �ر�ض �ل ��". ھ��ك أ� ���

�ل ا�-���ر � �Iن ��ن ا���م ا����ق �-�
 ا���م ا�ذي ���ل :�ل ا�درا� ا�����0��  ا����م ا����$


 ا��ظر إ��? �2ط! �
 ا���م ، ���ث أن ا����م ا����$ 	�	�ل =��� <� ، �0$�  
ا���ددة ����ص �

��� 	�	�ل    .3 ن ��ص 	�ك ا����م ا����$ و �را:�	�0 ��دا��رو �0ذا �	�دث . أ�(� ا�2ط!ا���

 ��� ��وع �ن ا�;ك ��ن دون ا6�=��س ا��$��� �ل ط�وح إ�D �-ر� ��و  ��? 	�	$�ل ا�	5ر� ا�	!و�

 
 ا�ذي أ�رزه .ا�>أدر��
 أن ��	-�ل 6 �دل  �D ھذه ا��-ر� ا����$، إذ ���" �و�	��ن"��0وم ا��0م ا�$�=

                                                           
1
  298، ا��$�$ و ا���G0 ، ا���در ا����ق، ص ��دا��ر  

2
�ر و �$د ص   � �  .80;و:
، ���د ا�ز�ن، ا����و ���و�و��5 و �ن ا�	!و�ل، �5

3
298��دا��ر، ا��$�$ و ا���G0 ، ا���در ا����ق، ص   .  
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 ���ق ا��0م ���?،�	��;ف ا����ھ�م ��ل ا<�(�ح أو ا<��رة � ا��وار دون " و ا�	�ر�ر" أ����� ا����$

 �ن ا��د ا�ذي ���	5ر�دات ���� ،��ث 		�$ق ا�	5ر� ا�	!و� ��إ�راه أو :�ر ، �
 وا:-� ا�	5ر� ا�	!و�

����? إ�$�ف ���ن أن 		!�ل و		5ذر ��? ا����م ا����$ ، و �I� م���ف أن ا�و 
 ا����ط �0ذه ا��

 .1"ا�-�ف

   

  :إ�" �ر ا!��ق -6

���در5 ا���س �
 �0م ا��ص ، 6 �
 �0م ا��ؤ�ف ، �0و أ�ر �6د أن  	���ر ��0 ا�0ر�و��ط�$�

 ، 

 ا��0م ا��2ر5� D�-��ا D��ون وا(�� �ذا	? �ن 2>ل ��0وم ا����� ا�ز��� ، و�ن 2>ل ا�	!��د  �


 �و(وع ا��د�ث ا�ذي � ��Iن ا��ص �	م �Q ?�0ن ھ��ك  >: ��ن ا�;�2ص ، �ل �ن ھ��ك �;�ر

 أن ا��رء 6 �2رج  ن  ���? �$در �� �دع ا��ص . �ص �و��? ا�$�$� ��رة أ2رى ،	ؤ�د ھذه ا��;�ر

إ�? �دع ا��ص �=دو ��(ر ������ �? ، �=دو �-��را ، �> ذا	� ا��ؤ�ف ، و . ��2ط�? �
  ���? ا���(ر  

D�-��ا 
 ���  6ذا	 ا�$�رىء ھ
 ا��$ط ا��ر5-� ا��$�$� ، و إ��� ا��$ط ا��ر5-� ھ������ ?��� 
ا�	�ر�2

�2
 ا�ز�ن ا���(ر.  


 ، أن ��2طر ��ذھ�? و �(-? 	�ت (وء ا��ص و �2(-? ���م ��D ا��رء �
 ا��و:ف ا�	!و� 

 ا��ص و د واه ، إ�? �ط��ب �!ن �	رك د وى ا��ص 	�;ف  ن ����0 ��� ھ
 ، و�-ل ھذا �� 5-ل �دا�ر

?�  .�3$ول �����0ر ا��Qق �و��? ا��(�ء ا�����ب �	>�م ا��0م و إ��2ب 	!و�


 أ6 ��ظر إ��?  �D أ�? �ن 	=�رات " أ�ت"�;دة أن ا��ص ا�ذي 	$���? �و��?  ��دا��ر�ؤ�د =���

?� �;2ص :���  . 4ا����ة  �D �د 	�ور د�	�ي ، ذ�ك أن ���ص ��	وى �-�ن �ن ا��-�D �$ط) �ل ا��

  

  

  

��	
�� ا�$
�و	��و
و%��  : ث ا��
  ):ھ�د&�ر –ھو�رل (ا�"ول ا

و �� د	? �
 إ�	-�دة ا�ذات و  ��دا��ر�
 ھذا ا����ث �وف �و(K ا�ر(� ا�	
 	و5? إ���0 

 

 ا��ول �
 ا����و��و�و��5  �0و�رل و ا�طو�و��5  ھ�د�ر ��رى ��ھ� ��0دت �? ا�طر�ق و ا��	��

� 
  <�	ر�5ع ا�ذات �ذا	��0؟ =�دا��ر0دت ا�طر�ق �ا����ر ا����و��و�و�5 ا�	

  

                                                           
1
  .�84ن ، ص ھ��ز 5ورج ��دا��ر، �ن ا�	!و�ل، أ;��ح ا�-$�دة ا���و�و�5 	ر�5 ���د ;و:
 ا�ز  

2
  .221، ص  2003،��  ��1ط�D  �دل، �د2ل إ�D ا�0ر�و��ط�0، دار ا��0ظ ا�-ر�� ،��روت، ط  

3
   255ا��ر5) ���? ص   

4
  332ا��ر5) ���? ص   
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1- ��
�و	�و
و%�� ا
 و�ر��
  : ا

��� 	د�G ھذه ا�ذات ���ت �-��ر ا��ظ� إ�0
 6 	ر5) إ�	�ج ا��-�D إ�D ا�ذات �و�دة �	-��� و 


 ا���ث  ن أط��ف ا��-�D أي �$�ت ا��-�D �ن ا�و 
 ��� د�) ھو�رل� ���  
�م  ن  �$در ��ھ�إ�D ا�	

 �ن ا�د66ت ذات 5ذور �	(�ر� و �ل ��;��	!��ر �2�ص أو ;��ف ،و إ���  D�-��ط�$�ت أو ر�و���ت ا

  .1"د6� 	��ل إ�D ��	وى �-�ن �ن ا��0م

 ��� K)دا��ر"�و�� " 
�ن أن 	�	ر5) ا�ذات ا�	�� 
أ�? ��!�ر ������و��و�و��5 �
 �-ض ا��$�ط ا�	

���دا��ر" و �دا� ��ن �-�م أن 5ل 05د . �إ	2د�� ��0 �
 ا�	!و�  " ���2ص أ���� �
 ھدم أ���م ا�	!و�	�

��� ا��درت �ن  
و ا�-�ل  �D 	���ن ھ;;	�0 و (-��0، " ;>��2ر" "د�	�ي" ذات ا�ط��) ا<��	��و�و5

 و �2��� إ6 أن ھذه ا��5وزة 6 		م �ن دا2ل ا��0ر��وط�$�  ذا	�0 �ل ���-ودة إ�D ��5ل ا����� ا����

 D�> �0���!	 
���0" ھ�د�ر"و 	طو�رھ�  "ھو�رل"ا����و��و�و�5 ا�	�D �-ود ا��(ل �  D�)ذي أ�ا 

  أ�طو�و�5=��.  

 
 ��5) ا��6�5ت �وءا �
 ا�دب  أو ا��ن أو ا�-�م و ��2� إن أھ�� ا��	و��ت ا����و��و�و�5

  "ھو�رل"�
 ا��0ر�و�وط�$� 	�ط�ق أ���� �ن 05ود 

2>ل إر	$��? إ�D �� وراء ا�و 
 ا�$�دي و ر�) ا�$�د� إ�D ��	وى  ��م ا����ة د�)  ��ن

 �و�? �ن أ ظم ا���رر�ن " ھو�رل"ا��0ر���وط�$� إ�D ا�	$دم و �	K أ��ق 5د�دة أ����0، و 	��) أھ�� 
�

�5 و �ن ���(ل �ر(? ��ظرة ���و��و�و�5 	��ث  ن 	�د�د ا���ر إ�D 	�ورات ا��	�	 �ن طرف ا���0

 
 �ن ا�و � ا�	
 	-	$د �!��� أ��م �-ط��ت ��	$���05 أ2رى �ن 2>ل �$ده ��ز  ا��و(و � ا�-

  .��<�	��د إ�D ��0وم ا�$�د�

 ���� �ل �و(وع ��	�ك ��ط و5ود ا�و 
 و 6 و5ود ��و(وع �
 ذا	? و 6 و5ود ��و(و ��

  . 2دون إ;راك �$�د� ا��0م

 ��دا��ر"��� �رى  "ھو�رل"إن �ل  �$ر� " 
��ط ا�(وء  �D :�ور ا��ظرة ا�	�	 
��ن �	


 و  �D ا�ر�م ����D ا�-�وم �$ط و إ	�2ذه ��-��م ا��-�ش �و(و � �	!�ل ا��  	$	�ر �
 	�ورھ� �	5ر�

�ن أن ��ط�K ا�-��م ا��-�ش �م �ظ0ر إ6 �
 ا��را��ل ا��	!2رة �ن 	���ره �$د أ �ن ���$� ھذا ا�	و�) �ن 

 ا�	
 	�طوي  2>ل��? ا�ذي أ�5زه �د: ��ن (رورة ا< 	راف �����D ا�$���  
ا�-ودة إ�D ا�;��ء ذا	�0 ��

�D �و(و �0 ، إذ أن �ل ��� �ن " و�دة ا��� أ��ر" لر�و �D �دھ	�0 ا����� و�$د :ط) ھ  K	�	�

��6ت ا�و 
 ا�	
 		��ل �ذات ا�وا � و 	ر	�ط ��و(و �0 ���و 
 �	5? دا��� ��و �و(و �ت و ا��� 

�D أ�? 	���ر أي " �	-ر�ف د���رت "رل �أ��ر ھو أ�� ���ر �
 �و(وع 	���ره، ور�ض ھو  
�و �

                                                           
1
 ا�=ر�� (���د ;و:
 ا�ز�ن، ا<زا� و ا�6	��ل   ���
 ا��� �وم ��;رون ، ����ن ،ط) ����K �$د�-��   .96، 95،ص  2008،��  1،ا�دار ا�-ر��

2
�وم ، ����ن ،ط  -��  و ا��ن  �د ھ��ز 5ورج ��دا��ر ، ا�دار ا�-ر����  .77، 76،ص  �2010�  ،1ھ;�م �-��، ا�	!و�
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�و�? ��ر :�در �ظر	? إ�D ا�-$ل �و��? 5و D�ل �و(وع ;-وري،�ر5) إ�ھرا ��	$> �و5د ��-زل  ن 

 ،�D ����ن و�دة ا�	���ر و �و(و ? ��-�D و�دة ا�و 
 و �و(و �	? ا�	
 و�$�0 �	�دد ��0وم ا�$�د� 

 و �و(وع –6 	ر	�ط �;�ل ظ�ھري ��ن و�د	�ن  0�1ذه ا��2رة�و إ��� 	5-ل ا��و(وع :ر�ن  -ذات ��	$

إن ھو�رل و�
 2>ل 	!��ده   �D ا�ذات ����0 :ط�� :�د�� �م �-ط�0 . 2(�ون ا��-ل ا�$�ديا�و 
 و �

 	;�ر إ�D ا��و:ف ا�ط��-
، �ل إ�D ��5ل ا��-��
 ،و �ل 05د ھو�رل ا�:ل �دا� �ن ا�����ث :< 

 5د�دة ،ذ�ك أ، ا���ط$� و�و6 إ�D 	!�>ت د���ر	� �	��ل �
 إ �دة ���ء ����� 5د�دة :ر�� �ن ا����ط�

 إ2	زال أطرو� ا�-��م ��ط�ق �ن :(� ا����ن �
 إ	�5ه :(� �-�D وھذا ا��2ر إ2	زال إ�D و5ود  >:

���  ر(�0 �	�ب  3"ھو�رل"�طرق ذا	� ا<�	0داف ، �	�;ف ���و��و�و��5 " �ن "أز� ا�-�وم ا�رو��

�رة  ��م ا����ة ا�ذي� D�  ��	K ا���5ل أ��م أ�طو�و��5 ا��ن ، �	�وره �-��م  2>ل ��	�0 ���ز  ا��و(و �

�داز�ن �و��? �;رو � �$ذو�� ، � 
ا����ة 6 �2�وا �ن �-ض ا��ظ�ھر ا�	
 ��ظ��0 ا�	�ور ا�0ر���وط$

�	D أن ھو�رل :د إ 	رف ��� �$ول �را�دن �!، ھذه ا��� ���ت ا���در ا�و�د ��ل �;�ر�) ا��0م �و�> 

��ھو�رل  �د6 "و �$د إ�	;ف  ا����زة �-��م ا����ة �ل �و�> إ��ھ� إ�D �دود ا����ذا	� أ�$�0 إ�D �دود ا�-$

����� ��� �?  ��م ھذا ا��2ر ��	�� أ�ق ��ل  D�-���� �2ص��0 ا�دا2ل ��5 $��ن ا�ذات ا������ ا���=

������ �D ا��و(و �  $��� �ل ط�$ �ن ا�	5ر�;� 
و " ��ذات ا�-�ر�  	و�05	? ، أي ��5ل �ن ا��-��


ء �و5ود �
 ا�-��م إ��� �-طD ��و5ب  ��م أي أ�? ���ل أ�ق  ا�-��م �-? و  ��رة ;� Dء �-ط
�ل ;

ا����ة ا�وا � 6 	-�ر �$ط  ن ا	�5ه ��و درا� ا��2رات ا��رد� �ل 	-�ر أ�(�  ن �$��د :" ھو�رل

  .4"ا�و 
 ا�ظ��� ا���2

�ز  ا��و(و � ھو 	���ط ا�(وء  �D ذ�ك �وع �ن ا�	5ر� �D0 إ��? ھو�رل �-د �$ده � إن ��

 إذ 5-ل ا<دراك ا���
 أ���� ���5) 	�5رب ا�2رى و ھذا ����  ل ا�	5ر� ا��������? �ن  ا�-�

و �� 	!��ده  �D أھ��	�0 إ6 �ن أ5ل 	�و�ن ا�-��م ذا	?، إ6 أن ا�ط>ق ھو�رل " ا����ذا	� "2>ل �->5	? 

 �ل �ن ا�ذا	� 
�-�6 ،
ا��	-��� د�-? إ�D ا�	!��د  �D أن ا�2ر ��ظر إ��? أو6 ��و(وع �Vدراك ا���

��� و � D-ط��ة ا����م ا�ف  ��;�	�6 ��و�	? �ل �
 �-ط�ه ا��5دي إن ھو�رل �ن 2>ل ���و�	? ا�دا��

�0ر���وط�$� ���� 5د�دا �-د � D$�دي أ ط�ا 
��دا��ر�رى إ6 أ�? ��� " د�	�ي " 	�5وزه ��و   D�م ��ل إ�

�و�ن  ��م ا����ة" ���0 �$��ده  �د�� �وا�ل ا��د�ث و ��ورة ���ر: �ن 	 " D�ذي �ر5) دا��� إ�"ا ��ا�


�
 ا<��	�و�و5
 و " ا����0و�رل �م �	��ن �ن ا�	�رر �	�ورات ا�	���ر �ر5) دا��� إ�D ا��� ا��

�ر� ����ل �-ر� ا�����
 ا�ذي �-�ل  �D 	�و�ل �ل �-طD �ن ذا	� ���� K����  ا��ؤ����	? ا���	$

                                                           
1
 و ا��ن ،ا��ر5) ا����ق ،ص   ��  .76، 77ھ;�م �-��، ا�	!و�

2
345، 344��دا��ر، ا��$�$ و ا���G0 ، ا���در ا����ق ،ص     

3
 و ا��ن ،ا��ر5) ا����ق ،ص ھ;�م �-  ����71، ا�	!و�.  

4
353��دا��ر، ا��$�$ و ا���G0 ، ا���در ا����ق ،ص   .    
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��دا��ر(رور� و  ��? �Iن ھو�رل �دا�	�ي �م �	�رر �ن ��ط�ت ا��$و6ت ا�د���رت و ھذا �� �;�د  

�و�ت �ورك و �� ���و�? �ن :�� �-��رة   .�!ھ��

�-ود :" ��دا��ر�
 إ��5زه ��? ��� �$ول "  دا�	�ي و ھو�رل"و ھ�ذا :د أ	م ھذا ا��2ر �ل �� �;ل 

إ�D ا����ة ��س �=رض إ��	��و�و5
 �$ط �ل ��ؤ�د ا�	را�ط ا���	���ز�$
 ��ن ا����ة و ا�و 
 ا�ذا	
 ا�ذي 

  ".و �
 ھذه ا��$ط �	�وق  ����0" ھ�5ل"�$$? 

��� ازدد�� ���رة  �$ر �!ھ�� ھو�رل ��دا��رر�م ھذا �5د � ��ث �5ده �$ول و ��ن �
 ا��$�$

�D �$د 5ذري �طرد   �ن 2>ل ا<;	=�ل  �D ا�ط�- ا�را�- � ��ل ھو�رل ���K أ	�� �و��ط ا�$�د�

 دا�	�ي���
 ذ�ك �� ��� ?��  ، ا����$���" إن ��رة . 1��ز  ا��و(و � ا�	
 ا�طوت  ���0 ا��

 ��ق" ا�ظ�ھرا	�-	 
�ل ا�	راض  ن ا�و5ود، و ا���ث �
 أ;��ل ا��-طD ا�ذا	�، �!��K ھذا �ر����5  	-�

،<��;  �و5ود، ��ن ا�ذا	� ا<����� 		�	) أ�(� �$��� D�-� ل��ل �و(و �، و  ��و ��ن ا�0ذف ��?  $

 .  و ���ن ا�	�;���0 �ن ��ث أ;��ل �-ط�ھ� ا��	�و " ظ�ھرة"ا�و5ود و �ذ�ك ���ن إ 	��ر 

�و�ن ا�و�
 ���ز��ن �ن ا���5 إ�D إدراك ;�ل و5ود ھذا ا���ل ا��	د�ق، " ھو�رل "	�) ��وث و		 
و  �

�D ا�و�وج دا2ل ا���ث �
 ا�->: ا�$�د� ا��	��د� و �طرح   ھذا ا��ر  �D " ھو�رل"	��ل ا�ذا	�

�� ?�� �و(وع و ����� Gء 6 �د�
" أن ��;! "  أ��"ون D إ�D أن ��-ا�	���ل ا�ظ�ھر ���ف ���ن �;

إن ��دأ ا��	��� ا�5ذر� أ �D ��دأ ا�-ودة إ�D أ�-�ل ا�ذا	�، و ر�م أن ا�-��م ا���ون �0ذه " ا���ض 

  ��ن ا�ذا	�(ا�طر�$�� D�ا���0وم �� �;	رك ��? أ�راد ��ر ھو ��س �	(�ن ا�ذا	�، و ھ�ذا �Iن ) أي  

��2رات ا�وا � و :�د�	�0، و إ��� �
 �	��5ت ا����ة و و(وح ا���وك ا�ذات 	�5ه ا�-��م 6 ���ن �
 ا

�ر . 2ا�-$ل� 
� ��5د أ����� �$	رب �ن ا�	���ر " ھو�رل"إ6 أن �و إ	�-�� ا<���ءات ا��=و� و ا���0و��


 ا�	
 	��	? ا��	��� ا������، �Iن �� �-��? ���" ھو�رل"ا�	!� ��ل $ھو أ��� 6 ��	ط�) أن �	�ور ا�ذا	�

��و(و �، �ن ��0وم ا�ذا	� ���? �وف ��ظر إ��? ���ط���ت �و(و �، �ذ�ك ظل ��0وم ا��(�ون �

����ة ��ر �طور �
 ا�وا:) �دى �> ا����ر�ن� 
�  .ا�	!�

 ،
و   �د�	�ي ���ول ����ط أن �() و05 �ظر ا����ة  �D ��و ��5�
 ��$��ل ا�	���ر ا���	���ز�$

 �م ��ن �د�? ��رة إط>" ھو�رل"�� و ا�	!���-� 
:�  ن ا�	را�ط ��ن ھذا ا���0وم و ا�	راث ا���	���ز�$

ا�ذي �;رت �-د و��	? �!ھ�� �-��رة ر�م �و��0 " �و�ت �ورك " ���2 �دى أ طD ا�ھ�� ���وث 

  .   ا��ظوء �;رات ��

�ر �ن أ��ر ا������ت ا�	
 	!�رت 	!��را ��رزا  �D �" ھو�رل"	-	�ر ا�ظواھر� �) ز ���0 

أن ��0م ا����ة و ا�-��م ا�ذي �����0 �ن 2>ل  ��دا��ر��ذات، ��ث ��ن ھو�رل :د ��ول :�ل  ��دا��ر

                                                           
1
  ،G0���و ا     341ا���در ا����ق، ص  ��دا��ر، ا��$�$

2
  .348، 346ا���در ا����ق ص   
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، و �
 ھذا ا��دد �$ول ���إن ھو�رل أن �-رف ا�و5ود �
 ا�-��م �ن 2>ل "  ��دا��را��و(و � ا�-

 ا����ذا$�;� $�
، �I 	��ر أن ا��ز  ا�	�ر��2 ا��ط� ا��	-��� ��0 ا�$درة  �D 	�د�ل �د و ا�و 
 ا��	-�	

D-ط��و5ود ا�أو ا 
  .1ا��-�D ا�ذي 	5ده �ن 2>ل ا�و5ود ا�-��

�$د ��ول ھو�رل أن �ؤ�س �P�� ا���ل، ھذا ا��� ا�ذي ���ل �ر�ز ا�و5ود و �$�$	? �
  ��م 

���ت و �� ھو �� 5-ل ا���5ل � 	��تھو  ا��$��ق ا��-ط�ة �I 	��ره ���ل ��رة 	-�ر  ن �����	و�� �

�و5ود " ھو�رل"��� ��ول . ا���ھو��ت� ����0� ����!� و       �
 ��5ل �	���	? أن ���ن 	�ك ا�ذا	� ا������

 �وم. ا��-ر�-���   .و إن ��0وم ا��0م  �ده �ر	�ط ���0وم ا���-�� G0�D ��ول 	!��س ھ�ر���وط�$� ��2

��دا��رو �$ول �
 ھذا ا��دد   " ����ة ا<������ ��إن ا��0م ���ل ط��-� و ���2 ظواھر� أ�

�	 
����ة -����0، ا�	� 
 إ�D 	�$�ق ���� �ن ا��ر� 	�5ه ا�ذات، ھذه ا�ذات ا�	
 	��ل ��� أ����

�0 ��0 ا��0م و����ر ظواھري 5ذري ��;ف  ن ط��- ھذه  ا<����� 	ر	�ز  �	 
�ذ�ك ھ إن ھذه ا���0

 ���0 		�5وز  ��م ا����� �<2 
��0 ا��ر إ�D 5-ل ا�	-��� 
�ن 2>ل ا�	���ل ا��	-��
، ا�ذي ��ل �

و إن  . 2ا��و5ودات  ن طر�ق ��0رة �ظر�، 	��ل :�ل �ل ;
ء �
 ��ن ا�$راءة �ن أ5ل ��ن ا�	!و�ل


 درا�	? �-"  ��دا��ر" ا���G0 ا�ظواھري ��	وي  �D ��5و  �ن ا�$وا د ا 	�دھ� � Aر��	�م ا�و �ن   

  : ��ن ھذه ا�$وا د �5د

  

�!��س : ا
� م -1 
إن ا��0م ��-ب دورا أ����� �
 �ظر� ا��-ر�  �د ھو�رل �� 	��ر أ�? �ؤ�د  �D ا�و 

�� D�و�ول إ�ھو رو�
 �	-�ل و �
 ھذا ا����ق ط�ق  �	-��
 ا�ذات أي إ:��ء ا�-��ر ا���دي ا����وس �

�D ا��وادث ا�	�ر��2 و �
 ھذا ا��دد �5ده �$ول ا��0م �
 د6�	? ا�0 ��دا��ر  إن ���و� "      و�ر��

�0م ا�-��م ا�	�ر�2
 �-��ه �� ��	و�? �ن :�م أ2>:� أي ا< 	راف أن ا�	�ر�A ��س ��ط�$� �2��� ��� ھو 

�ي :د وا�ل ا����ر ا�رو���
 �د�	 ��دا��ر�ن 2>ل ھذا ا��ص �5د  ".ظ�ھري و 6 	=�ر �2�ص ��د	? 

  . ���3$� و �0و�رل �$�6

  

�-	�ر ھذا ا��2ر 	-��را  ن ا��� ا���دي  �د ھو�رل و �
 ��س ا�و:ت ھو �$ط <�ط>ق : ا��� ا
�ردي -2

��دا��ر" و �$د أ2ذ) ا��� ا��	-�ل(��و�ول إ�D ا��� ا����رة   " 
ھذا ا���0وم أو ھذه ا�$� دة و ط��0$ �

 ?�I� ،و �ن ھذا ا��5�ب ��	ط�) أن �-�ر  ن ���? و ���	��
 K��� 6 �$ط و��دة درا� ا��وادث ا�	�ر��2

 
�رة، و إن ا��0م ا�	�ر�2� D�ول إ�	د�� ��0م  ��
 ھذا ا�-��م، إ�? ��	�
 إ�D  ��م �� ھو :��ل �� و �-زو�

                                                           
1
  ، G0���و ا   .350ا���در ا����ق ،ص  ��دا��ر، ا��$�$

2
  �وم ��;رون، ����ن ،ط)�$�ر��ت Q���ت ا��0م (و ا��	!و�ل  إ�راھ�م أ��د، ا�	ر�5-��   .124، 123، ص  2009، �� 1،ا�دار ا�-ر��

3
  ، G0���و ا   .351ا���در ا����ق ،ص  ��دا��ر، ا��$�$
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  نا�ذي ��ط�ق �ن ا��� ا��ردي 6 �	��ز و 6 �2	�ف  ن ا��0م ا��=وي �I 	��ر أ=���ن  و     ا��	�� Aر��	�ا

��دا��ر���2 رو��، و �ؤ�د  
�D أھ�� ا��� ا��ردي �
 :��دة و 	�ر�ك ا��-ل ا�	�ر�2 .  

  

 ھو�رل �	D ���ت ����	? ���و 
، ھذا ا�و 
 : ا
و)� -3���� 
�-ب دورا ھ��� و أ����� �� 
إن ا�و 

� أن ا<���ن �
 	�ور ھو�رل �-�ر  �د ھو�رل  ن ذ�ك ا�	-��ر��ذات �ن ��� إ�D أ2رى �و 
، و ��

���ل ��ظ�ت ز��� أھم �� ���0 ا���	$�ل، �Iن ا�و 
 �	5? دا��� إ�D ا���م 6 إ�D ا�2�ف و �
 ھذا ا��دد 

 و "  :��دا��ر�$ول �����ظ�ت �	�� Aر��	�ط ���	ر� 
إن ا�	!و�ل �ن 2>ل ا�و 
 ھو 	!و�ل ���و�و5

 ��، ���ر�م ��� 	0دف إ�D 	�$�ق �أ�? �ن ا��-ب ا�و�ول إ�D (�ط ��0وم ا�و 
  �د ا��ؤرخ إ6 �	�

 ن طر�ق ا<�	�ط�ف أو ا���� ا�ذ�ن �-	�ران �د2> و ��	��� ��0م ا��راد و  أ�? ������ 	�$�ق ذ�ك

Aر��	�ا 
  .1ا���5 �ت �

  


 ظواھر� ھور�ل و :د  �ر  ��0 �������: ا
�"د�� -4� 	-	�ر ا�$�د� �ن ا����ھ�م ا������	Qا إن : 


ء �� و �$د أ2ذ ;� 
��دا��را�و 
 ھو و   �����	? ا�	!و�� 
���رة � و �ن    ھذا ا���0وم و أ ط�ه أھ��

��دا��ر2>ل درا�	? ���-ر� و ا�وا:) ا�	�ر�2
 و �
 ھذا ا��دد �$ول   " 
��� و5دت � إن ا�$�د�

���ت 	��ل �(�ء ��0� $�$�  ھو�رل 	-�ر  �D أن أ������-�D و ھذا ا��-�D ھو ا�ذي ���طر �;�ل  ��

 ،د��ل أ�? 6 ������ �0م ا�5زء إ6 �ن 2>ل ا��ل و ا��ل إ6 �ن 2>ل ا�5زء، ����ل  �D ا��ظر� ا�	�ر��2

�د�ل آ2ر إن ا�ذي �ر�د أن ��0م ھو أ�� و �ل ��س ا�و:ت إ�ط>:� �ن 	=�را	? ا�$�د� ھ
 �(ور  و


� أ�س ���50? ا�ظواھري و 5-ل �ن ا�$�د� ��0و��0 أ����، وھذا ھذا و إن ھو�رل  �د�. "رو�

  ".ى ���0 �وارا وإ�����5 ��ن ا�دوات أا���I� G0�? ر

6 �$�د ا���G0 ا����و��و�و5
 �ل إ	2ذ ��? ذ�ك ا��-د ا�ذي 	;	رك و 	�	�م ��? ا�ذات �) 


 أ��0 6 	ر5) إ�	�ج ا��-�D إ. �و(و �0� �D ا�ذات �و�دة �	-��� و إ��� 	د�G و 	��ن ا�ھ�� ا�0و�ر��


 ا���ث  ن � ���  
 إ�	��ر ا��-�D أي أن ا�ذات ���ت �-��ر ا��ظ� ��$رھ� ھ���  
ھذه ا�ذات �

  .2أط��ف ا��-�D أي أن ا�ذات 	��ث  ن ا����ر، و 6 	��ث  ن ا��ظ�

��دا��رو ھ�ذا إ2	�ر   �����ا�	
 إ 	�رت �
  أ���ر ھو�رل و ا�	2د��0 �ن أ5ل إظ�0ر ا�ذا	�

G0���ر  و .ا���دا��ر�ذ  ����
 	!�>	? ا��� " D�
 5د�د ��ن �ر	�ط�  ���إ���  ;�� �
 	و:) دا�م �	و5? �

 و ��ر� ھ
 ا����و��و�و��5، و �ذ�ر �
 �و(وع آ2ر أن )��� ��� �-د " ��و �2ص ����� ا���ا��ر

���ت �ر	�ط ���0وم ا D�ا�و  إ��� ا��رب ا�-������������و��و�و��5، و ا�ط�ق  ��? اQن ا��0ر��وط�$� ا��

                                                           
1
  .136، 132ا��ر5) ا����ق ،ص  إ�راھ�م أ��د، ا�	ر�5 و ا��	!و�ل ،  

2
، ا��ر5) ا����ق ���د ;و:
 ا�ز�ن، ا<زا� و ا�6	��ل،  ���
 ا���   ���	�K �$د�



20 

 

�ن ا�و�ف ا����و��و�و5
 �ن ھو�رل ��را��وخ  ��دا��ر��$د 	-�م " �$وم  �D ا�	داد ا�وا�) �����و��و�و��5 

  ". 1923 �م 

�ر  ��دا��رو �ن 	���ل ھو�رل ا�	�د � 
��دا��ر��رة ا�-��م ا��-�ش ��ث �-�ت دورا ���را �  
0�

��دا��ر	-د ��ورا �	���ر   �0و�رل، و	-د ھذه ا���رة ھ
 ا���!� ا���ر إ	��6 ��<ھ	����ت ا���2

 ا��0د�ر� =�دا��ر����و إن ط�وح ھو�رل �
 ا�ظ�ھر	� . 1و ھو ا�ذي ���ز ا�	�ول �ن ھو�رل إ�D ا��

���ذه ھ�د�رھو �� ر�A �دى 	 �0��	�ا�ذي 	ط�K إ��? ا����و��و�و5
 �ن  ا��;روع��دا��را�	�و��� و ا�	
 ا

، وھو �� �5ده �
 أ;0ر 	-ر�ف ���د  	��K ا�-�م��
 ا�د:�ق ا�ذي  ��? 	$وم �ل ا��-�رف و ا�-�وم ا�����ا�

 �����-ر� ا<����� و �� 
������و��و�و5
 و ا�ذي �ر	�ط �
 ��س ا�و:ت ���0دف �
 	!����0، إ��0 ا�-�م ا��

 و إ��0��:د إ�	��د  ��دا��رو �>�ظ أ�? إذا ��ن . 2أ��ق �ن ;	D ا��-�رف و ا�-�وم ا�2رى ا�-�وم ا���

�-� أو ��-�D أدق ������ ا�$ول �!ن  ا�������I�? :د إ�	��د �ن  >:	��0  �ن ھو�رل و ھ�د�ر �ل  �D �دة،


 ��0د�ر :د :رأ ھو�رل �ن 2>ل ھ�د�ر ������ر � أ�ره�
 إط�ر �	��-	? و ��دا��ر�ن ا��وا:ف ا�ط�

��ر �� ��ن ����� ا�->��ت ا<ر;�د� ��  .��ر�داا��0د�ر� إزاء ا����و���و�و��5 ا�0ور�

  

  

  

�و	��و
و%�� 
دى ھ�د&ر -2��
 :ا�"ول ا

 D	� ر��D �ول ��	وب �م  �D  ل ��ر	ن ھ�د  ���:د و�ف �!�? 	��)  ��دا��ر		��ذ ��د��ر �-

��? �د�? أ���	? ا���2 و ط��-? ا����ز، �I��� ��	ط�)  �) ذ�ك أن �5د ��? �$�ط� 5وھر� 	ر	�ز  ��0د�ر�

��دا��ر �D أ�ول ھ�د��ر� و�ن ا�$(��� ا���ور� ا�	
 ��	�د ���0 ��ر   �ر ھ�د��ر 	�5وز ا������� D�إ

د��ر �) ��ر �ن ا����و��و�و�5ن ا�	$��د� �ذات و ا��و(وع �
 �ظر� ا��-ر� و ھ
 ا���رة ا�	
 أ2ذھ� ھ�


 ا�-��م �I 	��رھ� ���2 ���زة ���وب و5ود ا<���ن � 
�رة ا�و5ود ا<����� D�ن ھو�رل و طورھ� إ 

?���  
�D ا�;��ء ا�	
 	و5د �  
�و5ود ��2رط �
 ا�-��م 6 ����ل ��? ا�و . 

�م -	 �����دي ا�ذي �دى ا���	���ز�$� ���  ن ھ�د�ر ا�	�رر �ن أ��وب ا�	���ر ا�=ر�
 ا� ��دا��ر$	

 إ�D أ�و��0 ا��و���� ا���2���� رد ا����ھ�م ا��������دا��رأي ��(ل ھ�د�ر إ�	ر5) . 3	-�م ��? إ� 

  . ا< 	��ر ���0و�
 ا�	راث و ا����م ا����$

                                                           
1
(�5د��ر ��ھر  �د ا����ن ��ن،  ����
 ا��0ر���وط�$� ا��� 
ص  ،2009 �� ����ن، دار ا�	�و�ر ��ط��  و ا��;ر وا�	وز�)، ،)��0وم ا�و 
 ا���5�

30.  
2
����و���و�و��5،	ر  � 
�وما�دار ا�  �ر ���0ل،:�5ن �رو�دان، ا���-رج ا��0ر���وط��-��   . 93، ص �2007�  ،1ط ����ن، ��;رون، -ر�

3
�درا��ت و ا��;ر و ا�	وز�)، ����ن،  �  ا�	!و�ل، �5د ا��ؤ�� ا���5-���� و �=�  .81، 78ص  ،�2002�  ،1ط �-د 	و��ق، �
 ��ھ� ا�
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	ط�) ا�ذات 	�" ��� 	م إر�5ع ھ�د�ر ا��$�$ إ�D ذا	� ا��� ل ا<����
 و �ق  �D إ�	راض أن 

��� أ��0 �و(و  	�ت  ا�	و�ل إ�D :در �ن ا��و(و � �� �5-ل ا��و(و � أ:ل إ����� �ن 	�ك ا�ذا	�

�D . 1"	�رف ا<���ن  ��� �0���!�  ا<���ن و " ا�-$ل "��? رأى أن ا��-ر� ا��د������0و �� ��دد 

 "��ر ا<���ن ��دد ��و�? �و 	�ك . 2��  �:> أي ����� وھب ا�-$ل�0ذا :د ��ر ا<���ن ��وا" ذا	�  �:

�ك ا��ظرة ا�	
 	��	�0 ا�-�ور ا��د�� و 	 ���ت :� ا�-$>�� ا��د�� ھذا �� 5-ل ھ�د�ر �-�ل  �D ا�0و�

 ا�ذات ����و(وع، �0ذا ا�	-��ق ا�ذي ;�ل دو�� �� 
 إ6 و�	ظل  ا��و() ا��;	رك ا�ذي ��" ھ����ن �

و ذ�ك  ان ا���ظ�ن ا��ذان ��	���ن إ�D �$ل ا���	���ز�$� �زم 	��دي ا�	;����0، �?، إ��� �زم ا�	;���? و ھذ

��0 :�م  �ن. 3"����0 ��ظ�ن �ر���ن�أ��K ا�	�ور ا��ر ��ر ا�ذا	
 �و��? ا��و(وع، ھذه ا< 	��رات 

 ��ن ا�ذات و ا��و(وع �0ذا ا�	-��ق ا�ذي ;�ل دو�� "ھ�د�ر "� ا��و(وع" ���	;��ك �
 أ�ر ا��

 إ6 و �	ظل �? إ��� �زم ا�	;���? وھذان ا���ظ�ن ا��ذان ��	���ن إ�D �$ل  ا��;	رك ا�ذي ������ن �

  .4"ا���	���ز�$� �زم 	��دي ا�	-����0، و ذ�ك ����0 ��ظ�ن �ر���ن

��0 :�م ھ�د�ر �
 أ�ر ��ن أ��K 	�ور ا��ر ��ر ا�ذا	
 �و��? ا��و(وع، �0ذه اإ 	��رات 

 ��ن ا�ذات��>�د �ن �(ور ا�ذات أ��م ����0 و  و ا��و(وع، �>�د �ن �(ور ا�ذات و ا��و(وع، ا��

و ��0 �!�رھ� ��� أ 
 �? ;!�? �و5د �ذا	
، وأن ��دس �
 و 
 و أن ���	م �
 ���ظ	
، و إن �� ;!ن 


 و ���ر	
 و ھذا �� 5-ل ��0م ا��ص ھو 	ط��$? :" �$ول  ��دا��را��و(وع أن ��(ر �
 ذھ�
 و  $

�;ف  ن ا�و5ود  5"�D أ��س �����س 	 أي أن ا�ذات ھ
 �ن 	�0م ا��ص و 	ط�$?  �D ذا	��0 �طر�$

�و5ود� 
  .���?، 6  ن ا�	�ور ا<�د�و�و5

 ا�=ر�� �I 	��رھ� ا<���ن ��ور ا�و5ود، ���و        �$د ر�ض ھ�د�ر �
 �ظر� ا�و5ود �
 ا��

د دورا ���و�� �2() ��? ��ذا	� و ��	�5ب ��$و6	�0، و إذا ا 	�ر	? ا��� ل �
 ا��-ر� و إ ط���0 ��و5و

�ظ�ھرة �$د ا 	�ر � �� ا�ظ�ھر� :د �;�ت �
 ��5ل ا��-ر� أھ�� ا<دراك ا�$��م  �D ���ھ�م :�������ت ا��

  ھ�د�ر ھذا ا���5ل ھو ا�و��ط ا���وي ��و5ود ا�	�ر�2
 �V���ن �
 ا�-��م، و���ن ھذه ا����ھ�م ا�$��

�?، إن ھذا ا���5ل ا���وي ھو إدراك ا<���ن �و5وده 	�:  ا�	
 ا 	�دھ� ا��>�����ف  ن ا��$و6ت ا�-$	2

�? ا���ل، ھذا ا<دراك ھو �� �;�ل ا���5ل ا���وي ���-ر� و ��و5ود  �د ھ�د�ر و �ذ�ك ر�ض �; 
�

 ����0، �$د رأى ھ�د�ر �
 ھ�د�ر ��ر أ�	�ذه ھو�رل �ك ا�و 
 ا�ذا	
 و ا 	�رھ� ھ
 ا�ذا	� ا����ط�

، و ھذا ا��0م �� و 
 ذات ا<���ن �و5ودھ� ���	�K ��0م ط��- ا�و5ود ��� ���K  ن ���? �
 	5ر�

 
�ل �ن 2>ل 	�5رب ا����ة ا��� ا�	;	� ?��	�ر�2
 وآ���
 ��س ا�و:ت ��-�D أ�? ��س ���0 	��	� و�

                                                           
1
    .21ب س، ب ط، ص  ا��=رب، �ز ا��$��
 ا�-ر�
، �د ا��0دي ��	�ح، ا��ر ���د ���>،: 	ر ا�و5ود، - ا��$�$ – ��ر�ن ھ�د5ر، ا�	$��

2
 ا�-ر�� ����Pث و ا��;ر ،  �  .505، ص �2008�  ����ن، ���د ا�;�A ،�$د ا��دا�  �د ھ�د�ر،ا�;�

3
   .ا��ر5) ���?  

4
   .ا��ر5) ���?  

5
��دا��ر، ا��$�$ و ا���G0 ا���در ا����ق  .  
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 �ظر ھ�د�ر �� 
. �5وز �$و6ت ا�ز��ن و ا����ن و���ھ�م ا���ر ا�����
	وا�005 ذات ا<���ن، ھذا ا�و 

ا�ذات �
 	����ه و 	ر��0 ذات 	د2ل �ط�
، ھو ا���5ن ا��2	�
 ��ب ھ�د�ر و  W�2�$د ��ن ا�و5ود ا�ذي 

?���� 
� ا�=ر��، ا���5ن ا�ذي ��ن أ�ل ھ�د�ر أن �2���
 �$و6ت ا��� ����	 
��دا��رو �$د ��ر  1ا��	� 

�D 2طD ھ�د�ر   D�د�� أ(�ف إ�م" �-��ا 
و 5-ل ) ��	زا�ن(��0وم ا����ن ا�2ر ) دازا�ن" (ا����ن �

 ���
 	!��س �و(وع ا��-ر� ا�ذي ا:	رح �-� ��ن �? دور 6 ��	�0ن �? ��ن " ���ط"أھ��	? ا�ذات ا�-�ر�

���� �0ر���وط�$� و ا�-�وم ا<������ K ا��0م ط��-� �) ھ�د�ر ��	م :�ب �ل ا��;�>ت ا<��	��و�و�5

�D ���و��و�و��5  ��دا��ر���-��م و �ذا	?  �D ��وال ھ�د�ر �ر�ز  إ������ ���ز 5ذر��  >: ا�دازا�ن 

  .ا�	!و�ل ��2>ل 	�5وز ا�	���ر ا<��	�و�و5
 و ا���50
 �ول ظ�ھرة ا��0م 

���ن ��;�ر�) إ��رة و 	�و�ر ��-�D ��ظ�ت 	�$�ق ا� و ��	�د ھ�د�ر إ�D أن ا�	!�ل ھو :�ل �ل ;
ء

،
ھ
 ا�	�رار� ط��-� ��0ر��وط�$� ھ�د�ر و �0ذا 	��ن �ن  ��دا��ر�ذا :��� أن ھ�ر��وط�$�  ا��0م ا�ذا	

�و5و� K��� 6 م	?، و�ن 	د ذا� 
 ا�ذات و ا��و(وع ��	��ؤل  ن ذات ا����ن �����إ6 د ا<�>ت  ن إ;

�:د 	!�ر ����و��و�و��5 " ا��$�$ و ا���G0 " �ن �	�ب دورا ���وي �2() ��ذا	� و ��	�5ب ��$و6	�0 و إذا 

��0م� 
��� �2ص ھ�د�ر �$ط-� . ا�و5ود �ن أ5ل ��5وزة إ�	راب ا�ذات �ل 	ور�?  �D ذ�ك ا�	�ور ا�ذا	

إن ��0 ا��0ر��وط�$� أن 	5-ل �ل دازا�ن ���ن إرھ�ف ا���) �و5وده، أن  1923أ��K ;�0دا �ن درس 

�D ا�دازا�ن أي  ا�ل �-? و أن �-�ل  �D ���ر� إ�	راب ا�ذات ا��	��ط��ظر �
 �2و���	? أن �	و 

أر5) ھذا ذات أھم �-د و5د ���0 ھو إ���ت �0ذا ا�و5ود ا�	
 	�	ط�) ا�ذات �ن 2>�? أن 	��) أھم أ�-�دھ� 

�ر	?  ن ا��;ف ���� ا��0م ا����ق و�ؤ ��دا��ر��� 	�دث � 
� G0���و ا �	��? ا��$�$ 
�د  ن ھ�د�ر �

���ن ا�ذي 2طD إ����
 و ا<ا�	$�� ا�	
 ��رت �Xل ��	�ر�A ا<����
، 	��ل ���ت ا�5وھر  نھ�د�ر أ

 و ھذا �� (م �و(و ? .  �D 2طD أر(� ھذا ا�-��م;�0� D2ط ?� Kو5ود " أ���ن ا����و ھذا �� " 

ن أ5ل ا�	-��ر �ل 	�	�) �رى �
 ا�ذات و �5-ل ��0 أ�-�د 	�	ر5-�0 ا�ذات ا<����� �$ط � ��دا��ر5-ل 

 	ظ0ر أو�� ا�و5ود��-� =�� $����ت و ا����ھ�م ا��	-�
 إ���0، �ن ا�	!� 
  .2إ���0 و ���	��
 إ�D ا��-�D ا�	

 
�D ��و �� 	��ورت �  ا��$�$ و ا���G0 " و ���ن ا�$ول �و5?  �م أن ا��0رو��وط�$� إ��5د ھو�

ا�0و�ر�� ا��	!2رة ا��0	� �-��م ا<���ن ا��-�ش �) ا��0ر���وط�$�  ���ت ���و� ا<د��ج ا����و��و�و��5" 

�	? ا������ ���و5ود ا�-�م � 
� 
ا����و���و�و��5 �دى ھ�د�ر ا��0	� �	���ر ا�و5ود ا<����

�50 	-	دي ��وذج ا�-�م ا�ط��-
 ا�	$��دي ا�ذي �� ����و���و�و��5 ا�ذي ��$D ��و ا�	�ر�ر �ن �ل �ز �

 �0دف إ$�  .�D 	!��س �$�$ �و(و � �ط

                                                           
1
  .30ا��ر5) ا����ق، ص  آ���ت ا�	!و�ل،��ر ���د أ�وز�د، ا<;�����ت ا�$راءة و   

2
  . 41، ��40ھر  �د ا����ن ��ن، �5دا��ر، ا��ر5) ا����ق ،ص   
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أ طD ��0و�� 5د�دا �	!و�ل �$وم  �D ا����و� و ا��0م و " �� ا���	���ز�$� " أن �ص  ��دا��رو�رى 

  .أي أن ا�	!و�ل 6 ���د و6 �	�ث �ل �	�رك. ��1ن أن �ل 	!و�ل  ��رة  ن ���ر �0م ا�ذات، و

�0ذا ا�	�ور  02م ا�و5د إ�D �دث �0م ا��0مو إذا ��ن ھ�د�ر :د أ�س أ�طو�و��5 5د�دة 		�5وز �

��دا��را<5را�
 ا��=��ر �-ول   D2ط D�ھ�د�ر وذ�ك  أ�	�ذه �D إ�	-�دة ا�ذات و ھو إذن ���ر  

��� �دث ���5ل �ن  ���0� 2��ص ا�ذات �ن �طوة ا�	$دم ا�	��و�و5
، �و���0 �$ط �دا� و���ت �$ط	�

 	�و�ض ا�دال ا�$د�م، �>�� ا��ورة  �D ا���	���ز�$� ا�	���س ا��0م أن �ر	�ح  �د ا�2>ص �ن �ر�� ،��د�$

 �ل �6د �ن ا�;روع �
 �-ود ا�طر�ق ا�ذي �ز���ه �ن ا�ذات ا�	
 �و(��0 �
 �;روع ا��	���ز�$� ا�	$��د�

���ت ذات 	5ر�د� 	$ف :��� �و(وع 	5ر�دي ھو ا2Qر.  

��و(وع ا��5رد ا�ذي أو:�ت �-���	�0  �D ا�	�دي ���ت ا�ذات 	�وغ ����0  �D ھ���ت و���دة ا

�ك ا�	
 	�و(-ت 	5ر�د��	 
  .3�? و ��0?، ھ

ا���0; ا�	
 أزا��0  2ط�ب ا�	�و�ر ��ر / ھذا و�$د �5ءت ا�رو����� �-د ذ�ك دا � إ�D ا�	-�دة 

  .أن ھذه ا��2رة �م 	�	ط�) 

 �����دا��رإن � � ��� ھ
 ا�	-��ل ��;روع ھ�د��ر ا��طو�و5
 �> 	�-D إ�D ا�	�دال ا�	!و�

 ا�رو���� �$در ��� ا��وار  إر��ءھ
 ��ث  ن  ا�ذات �ذا	�0 ��� ا���ل �) 2ط�ب ا�	�و�ر و ا��د��$�

 �و���0 وطن ا����و� وا�و��ط ا�ذي �	م �? 	وا�ل و إ��0 د وة إ�D ا�	-�دة ا�ذات =���ن ا�ذوات  �ر ا�

���ت �و:) ر�D و ا	�0م ھو�رل و �ن :��? د���رت، و ھذه ا����2ص  
��0����2 ا��رد� و ا�وا:-� ا�	

�ل ����	�0 ا�ذا	�� �$�� �0�-5	 
0
 ا�ذات . 4		��ل  �D ��ب ھ�د�ر �
 	��ھ
 ا�ذات و ��دود��	�0 ا�	�

  .ا���ردة ا�	
 	�	ط�) أن 	�0م ذا	�0 أ��م �و(وع �-ر�	�0 

 

 ا��ص و ا�ذات و  �ر��دا��-ط� �;	���0و�� �2ص ��0م، �0م ا�ذات ھو 	ط��ق ا��$�$ ا��


 ا�� �D ا�ذات و �$د 	!�ر ھ�� �!�	�ذه ھ�د�ر و ھ�ر���وط�$� �0م ا�ذات �� �ا��$�$ ا���	5  �ظ ا�راھ�

�ر�أ���ه ھ�د�ر �� D�و   ة ا�	��ھ
 ���-طف ا��طو�و5
 ا����م �
 	5ر� ا��0م ا�ذا	
، و �ر�ز ھ�د�ر  

��(�ء 	�وري  �ن ;!�? أن  ��دا��ر�� 5-ل  �5�� ا����م ا����$����� �و�� �رى أن ا�	��س �$�$

  .�;وه �$�$ ا��0م 


 وا�	
 و05ت  ��ر ���أن  ��ث ��ول ھ�د�ر ��دا��ر��� :�م ھ�د�ر ا��0ر���وط���  �D أ��س �

 �50�� D$	��;ف ا����ة �ن 2>ل ا����ة ����0، و :د ظ�ھر� أ�	�ذه ھو�رل �-د ا����ھ�م �� G0�� ث  ن���

 
 ا�و5ود �
 ا�و5ود ا<�������ن أن ���ر  ���.  
                                                           

1
   =� و ا���� ا��-��رة(ا�زاوي ���ورة، ا����� ،��روت،ط )�$د ا���-طف ا��=وي �
 ا��-��  .116،ص  2005، �� 1، دار ا�ط

2
   ���
( �د ا�=�
 ��رة، ا��0ر���وط���� و ا����وم ��;رون، ����ن، ط )��و �;روع  $ل 	!و�-��   .257، 256، ص 2008، 1، ا�دار ا�-ر��

3
 ا��ر5) ا����ق ص   ���    .258 �د ا�=�
 ��رة، ا��0ر���وط���� و ا��

4
 ا��ر5) ا����ق ص   ���  .259 �د ا�=�
 ��رة، ا��0ر���وط���� و ا��

5
(5ود إ�D �0م ا��0م، ��;ورات ا26	>ف  �د ا�-ز�ز �و ا��-�د، ��د��ر �ن �0م ا�و  ���� ����ل �����(   .35، ص 2011،��
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ث�$

��: ا
	��ث ا�	%
  .1ا�"ول ا

�رة ا���وغ � D��م ا���5ل ��? ������ 	!و�ل ا��ر ا���
 ���ءا  -� �6د �درا� ا����ھ�م ا�����

ا�-�$ري ا��;	رك �) ���ب ا��ر و إ �دة إ�	�ج ا��ل، �$د ��ن ���ط  �D �ق  �د�� ا 	�ر أن ا��ر 

�? ا�-�$ري ���ث أ��� ��0م ��0وم ا�-�$ر� إ�	��� 	$�د ���ب ا��;� 
 و ا��������ر و ا�	��� إدراك إ�

،
��ون �ن ا�>	���  ��رة  ن ��ظ �دل  �D أ�? ��!� �دس و  	$�� إ�	�5? ا���-	 ��� $	;� ��� ا�-�$ر�

�رار أو 	ط��ق أو 	 
� ����إ�داع 2>ق �;�ل ا�-�$ر� ��-�D أ�? ��س ��!� ��G0 و��س ھ��ك أ� إ�

��? إ �دة إ�	�ج و إ �دة 	!و�ل ا<�داع  >: و ���	��
 �Iن ا��ؤول �6��50 ھذه ا��رد� و ا��وھ� ا�2��


 ��-�D �-ل ا<�داع أو ا<�	�ج�  .ا��

��دا��رو ���ء  �D ذ�ك �رى  ،D-ط��-�ل ا�رء ا���5وز ���0 ا	ج ��	�ون إ �دة ا<�ن  أن ����واء أ

��? ا�و:��)  ن طر�ق ا�داء ا���
، �=��ت �و��$� أو ��وص درا��، إ�D ا��دى ا�ذي 		;�ل و 		�دد 

                                                           
1
 ا�	!و�ل ص   ���  .�140!2وذ �ن �	�ب �
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��6ت ا���رح ا�د�  ��� 
6 ��ون ا�داء �5رد إ �دة 	���ر ���? ھو ���? 	���ر و � D$و����أو ا

  .ا��و��$D �و5? �2ص �	م ا�	���م �;�ل 	�م �!��� �	�دث  ن 	���ر  �ل �ن �5�ب ���ن �-�د إ�	�5?

�D ��و �2	�ف إن ا�	$دم إذن ھو ا��� ا����زة ���وار،   �ن ا��;�ر��ن ��? �2ر5ون �ن ا����د�

 
 ا��2رة ا��5�� ��� ��ل ا���� ����;�ر�ون ���� 
���وا  ��? :�ل ا�د2ول ���0 	���� ����� ��دث � ��

�ون �ل ��0م 5زءا �ن ا2Qر �� 	��رھم �و5ودات �	=�رة 	��ل ��ظورا	0م ا��رد� ا�	
 �د2�ون � ا����:;


 ا�ذي 6 ��	ط�) ��0 ا������د� و �ن 	م �	=�رون ھم أ���0م أ�(� إ�? ��س ذ�ك ا�	$دم ا�����ب ����ث ا�-

  .ا��رء أن ��$ط? وراءه ���? ا�	$دم ا�ذي ���=
 أن ��ون �	5ددا دا��� �
 �;�ط ���	��

 ���� �رى ��-� 
��ن ��ون �$�$ ��-�D أ�? ��	وي  �D ا�	ط��ق  ��دا��رأن ا�;-ر و ا�-�ل ا���

�ون �	��زة  ن ا�-�ل 	 6 
�? و ��د	? ا��$�$ ھ�� ���ن �-��;	�0 �ن �$�$ ا�-�ل ا�����-��ه و و5ود ;


 ھ�� ���0وم ا��$�$ ا�ذي �ر�ط ھذا ا��2ر ���;رة ���و5ود و ھو :ر�ب �ن $	����?، و5وده و�-��ه إ��� �

�$��� 
 ا�;��ء$ ���و5ود و ا�2ط�ب ا��>طو�
  ن ا����ر ا�	
  ر���ھ� �ن ا�-�ر ا�$د�م ا�ر�ط ا�ر�ط

�� 
  ا��$�$� إن ��ل ھذه ا��$�$ ���ت ھ���� أو ا�����
 ا��ظر� ا�-� ?� 
$	��.  

 ا�و5ود،  ��دا��ر��5! إ��?  إن ��������5ل  �D ��و د:�ق  >:	? ��� 
���<�و     �
 ا���0وم ا�


 ���ورة ھ�� �� ��	�ج ا��رء �	ذ�ر �� �$�ل  ن ا�->� 
 ��ن ا�و5ود و ا���5ل �
 أ�طورة ا�$در ا<����:

�Pن ا�روح رؤ�	�0  ���� و �د��0  �D أ�(ل 	$د�ر ذا�رة �ر�-  ن ا�و5ود ا��$�$
 . ���دروس ��>طون

 ا���وات �����5ل ھو أ�د ا��ظ�ھر ا���ر 	!�$� ا�ذي �: D�إ �-ودة ����� ��I��0 	-ط
 �2رة ا���5ل �و��

���5ل ھ
 أن ا���5ل �وظف ��	و�ط �� �	�ظ �;
ء ا��-��
 ا����$ ا�ذ�ر و ھذه ا���ز� ا���2 ا����و�

  .��ن ا��	-�ق و ا��ظ0رة

 
 	2ط
 ا�-$� ا�	
 و(-�0 أ�>طون  �د�� إ�	رض أن ا��ورة 	�	ل  ��دا��رو 	�دو �ن �را �


 ا�ر�م �
 ا�و� ذات ا<ط�ر �ر	�ط  �D ��و  =�دا��ر��ز� أ:ل �ن ا��ل ��(ور ا��ورة و�$� �� ���

 ���ف ��� 	ر	�ط �? ا���2 ا��	2�.  

 �?، =�دا��رإ�D ا��ورة و�$� ������0ذه  ��دا��رو إ��� 	ز�د  ��? إن  ���ت أ:ل �ن ا��ل أو �


 أ:ل ���ون ا�-��م ا�وا:-
  �د ا����� ?����ة ���ءا  ���
 ا��	�� �$دم ��0و�� 5د�دا �� ?	����� ��� ?�



ء �
 . ا�-�ل ا���;�� 
 و إ��� ��;ف  ن ا���� ا�و5ود��و6 �-�
 ھذا أن ا�;�ل �;�ل ا�;
ء ا����

 و�رة ��� و ا��$�$ إذن ھذه ا�ز��دة �
 ا�و5ود إ��� 	!	
  ن طر�ق ا����2����ن أي  �د��  ا�	����

�ل  �د�� 	�� <��: K�V �دة  ; D�ء إ
  .ن طر�ق �و�? �-�دا �طر�$ أو �!2رى �
  �ل ��
		�ول ا�;

 ��>طون �	�-� ��$راط ��ون ا�;-راء �ر��ن ��� ا��0م أ��ر :درة �ن ا��و���ن و �������

��وف ��	!�ل ���;-راء ���	-�رض �) ا��و���ن وا����ط���ن ���� ا����ط���س  �D 	$د�م ا���دة ا�و��
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�ون 	!�> ذا	�� ���$���;-ر 	�	�زم أن ا<���ن ��س �رد ط��-�� ���? �و5ود إن ا�. ��	� رؤ� ا��>طو��

��� 	م ا�	-��ر  ��0 �
 ا�;-ر ،0 و ا�;��ء ا<������Q�� ق�  .�وا�ط 	راث أو �وا�ط أراء 		-

 ��2;�� 
��ل ا�2>:
 ا�����;	� �) 	ر�� ا�ذوق �-��ر �����<�و 	�دأ ا�	ر�� ا<����� ا�

 ��و��$D و ا�ر��(� 
 و ھذا �� �;�ر إ��? �و�ف ا��>طو�����ن أن 	��T ا�ذروة �
 درا� ا���� 
ا�	

��� و��ت ، ���	ر�� ا��و��$���راس ا���	$�ل ���د�� ا���( 
��م أو�-	�  
� 
 ا�0�5ور� ھ
 ا������

�وك ��	�$�ق ا<���5م ��ن ا�-$ل و ا�-�ط� و ا<�داع ا�;��2 ا�	
 ھ
 ��س ا�و:ت ;�5  و�5ھزة �


  >:	�0 �ر�$���0 �ن ا��وط��ن�   .ا�رو�
 و�-	د� و �ط��

�D  إ�D أ ��ق ا���س و ��	�وذان  ���0 �$وة ���;
 ا���5ل ���ذانو إن ا<�$�ع و ا<���5م  

�ون �?  �ن  و .أ�رھ�� و�0ذا ���K ا�ر5ل و:ورا إن ���ت 	�;� أو ���-�س إن ��دت	 �;�	 K��ن 	�

 �
 ا�;��ء ا���5����0  و ���ذة ��دة ا��ظر ��$��ص ا��ن و أ2ط�ء ا�ط��-� ��;-ر ��I	$�ر  �دل ���0، و��$	�

 ا����  �د ا����  �د أ�>طون �ن ا�	ر��>�ظ أ و �1
 ���? ��رور و�-	ري ���? ��0 ����ر �> و�2را

�D أ���0م �ن ��:د ا�;
ء 6����ت :��رة  �D ا�ط��ل ا�   و إ��� 	�	د �	;�ل ا�$����ن ���	ر���;� 

را:ب ا�;-راء و أ ���0م  �D أن ��رزوا �
 إ�	�05م  ن�
 ھذا ا��دد �ذ�ر أ�>طون أ�? ���=
 أ �-ط�?، و

و ا<��>ل          :���ھم ����ر��ن �ن ا�	!��ف و��-0م �ن إ�راز ا�و(�  �ورة ا�2�ق ا��2ر وإ6  �


 و ا�	��ل و�ل �� 	�ون ط��-	? ;ر�رة$�  .2ا�2

و        ا�;�5   �$� �� �م �-رف ا���ل ا����� ا< 	دال و �و��$��ن�ذ�ك 6 ���ن أن ��ون  و

��ر ��$��ن أ�دا  و5د��ھ� ھ
 ذا	�0 أو �ورھ�، �����أ(دادھ� أ�(� و���زھ�  �	�ل ��0 و ا�	�ر��2 و ��

و ��� ���ت ا�	ر��5د�� �����ة، �Iن ا�	را��5د�� ���ءا  �D ذ�ك . �3ن :��	�0 �
 ا�;��ء ا��=�رة و ا����رة

و     ���ت �����ة �P;�2ص �ل �P ��ل و ا����ة  �ر�طو���	را��5د�� و�$� . 	ر	�ط ������ة ا<�����

�D أن ا������ت 	��) ا�2>ق أ�� ا��-�دة أو   �� ����ا��-�دة و ا�;$�ء �
 ا�-�ل، و ا�=�� ھ
 �-ل �� و��ت 

  . (دھ� �		�) ا� ��ل

�رة �� $��ك ا��	-	� 0��;	� و �
 ھذا ا��دد �رى أ�>طون :د �0م �$�$ ا��ور �I 	��ر أن ��0 ��

�و�. ا��2ر ?���ل ����ن ����5ل أن ��(ر   
  �? و  أ���	?دة �$�!	� ا�-دد� إن أي ;
ء ��5ل �? رو 


ء ا���5ل ا�5ز�
 ��2ر ;�� ��� �ن ا��2و�� ا�	���5 إ�D 	$ر�ر أ�-د و ��;! �� 
ھو �ر�م أ�? ��س �

إ�D �� وراء ���? و �$ود�� ����ث  ن ا�و�دات ا��-د 	!�$� �
 ا�;��ء و �0ذه ا�طر�$ ��	رض أن ��ز�� 

5���� 		و�د ��رة أ�>طون  ن ا��2ر �) ا�و�دة �
 �د ذا	�0  =�دا��ر��ل 	�ول إ�	��ھ�� �I	�5ه ا��2ر ������

                                                           
1
  . 259،ص  0�52ور� أ�>طون، 	ر�5 �ظ�� ا����م و ���د �ظ0ر �-�د، ا�$�ھرة، دار ا��-�رف، ط   

2
  .56، 55ا��ر5) ���? ص  0�5ور� أ�>طون،  

3
     .57أ�>طون،ا��ر5) ���? ص 0�5ور�
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 ا�و�دة ���� ھو ��5ل و �2ر ھو ا�ذي �$ود�� �-�دا  ن �و(D إ�ط�� �	�� ا�����و ھذا ا�	�د�ل  �D ا�	5

  .�دة ا��	-ددة و ��و��� ��	�5ه ا�	!�ل ا�5د�
 ا�ذي �0دف إ�D 	!��س و

 ?��� ��� 
��دا��رو ا�و 
 ا���5�  و   �� ھو إ6 إ2	زال ا��-�D ا���
 ا���5�
 إ�D ا��	- ا�ذا	�

��ت� ���	> ب ا��ر ����-	��
 ���ب أو ��� �	ر	����  .ا���2 ���ط ;����-�ل ا���
 ��$د ��ط	? ا���	$

��� ) ا��ن(ر	�ط ا�و 
 ا���5�
 ��و(و ?  �د�� �2	زل إ�D ��ل ھذه ا��-�ل ا��2�� �ن ا��	- و ھ�ذا �

  .  	ر	�ط ا����� ا�	�ر��2 ��و(-�0 ا�	�ر�A أو ا�	راث
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  ا�������ا����� �� ا���ر��  أز��: ا
ولا����ث 

  د���ي/ ������ر


وم �
�د ���وط��� 
م و ا�"!و�ل ھ�� أ��و��ن �و�ود ا����ن، و ھ�ذا ��د ��ق ھ�د�ر �� �إن ا�


م  ���، و ��دوم ��د��ر ��د أن أ���ر ھ�د�ر  و*��&أ)�%ت ذات )�& و  1و �'ر�& وا%دة�!�طو�ر�� ا�

 &��"� �� �
�& ا�"� �ر'��ا�"!و���& .د "طورت �""-ذ ,�ل ��ل "����� ��ظم �� ا�
�ر��وط��� ا�

�� ا���ظم ا�/�وم ا�د.��& 
��& �� )دى ��د��ر ��رة ا�%���& �� �/دھ� ا���/ا�/�دة ا�%����& و ا���
1 ا�

��رة  ا��'�وط��ك �/ض ا�%��4ق 3 "�"1 و ���'رورة �� ���ل ا��%ث ���� أن ھ/��ن طرف ا���
1 و 

���ن أن �)�دف %��4ق أ-رى ���8رة �"�ك ا�"� �)�د�
� �� ا�/�وم ا�د.��& و ھ� %���& ا�ن و  2أ-رى

  .ا��/ر�& ا�"�ر�-�&

�ل �%�و�& �ر�ط
�  إن �"�ب ا�%���& و ا���
1 ھو أ�*ر �ن ��رد �رض �"�ر�9 ا�
�ر���وط���


م ا�"�ر�-� إ3 أن ا��"�ب ��س ��رد ��!�& ��د�& ����دئ وأ�س ا�/�وم & ا����م ا����ل و �/� ا������&

ا�و�ود : " ?�= �د�/
� إ�< ا?��م إ�< ا��ر%�& ا��8و�& و ھذا �� "�"�د إ��= ���ر"= ا��,
ورة ا�"� ��ول 

&8�
� ا��8& �ن ,�و��& و  و "/�� أن ���ل 3ا�ذي ���ن �
�= ھو ا��� =�
م و ا�
�ر���وط��� �")ف ا�

&�����.4  

  

1- , ��
م,�رف : ���A-ر و �"�و�& ا�"!و�
� �ن "��ب �ؤ ا��!� &�����  *��ت%�ث   ���A5-ر ا�"!و�

�< ا�"���ز ��ن %��"�ن ، %��& ا�"!و���& ا�"���د�& ا�"� "رى أن � &��ھذه ا�/��رة أن ,��A-�ر�و�س ا�"!و�


م �ط �
م �"��.ض و ا�%��& ا�"���& و ھ� ا?ھم ا�"� "ر�ز ا�'� >"% E, م �ل

م ��"1 آ��� أي أ��� �ا�

& آ��& (� 1"�� .�� G�"م ,��4 و 3 "�ط

م ھو �� وء���ءه أي أ��� 3 ���8 "و./= �� �ل �%ظ&  ا���
6 &��� &���وزھ�  و �ن *م ���ت ا�%�" >�
م ��ب ا�/�ل �
م ا"طو�ر �ن إ�< ��/�< أن )/و��ت ا��


م و "�ون �"%ررة "���� �ن ��ب �ؤ ا�" &����و�& �ن ا��وا�د ا��%و�& و ا����& و ا�"!و�� >���وم �


م إ�"�A��& ا���
�1ل �'�ون دو����4 �"/)ب و "���� I.  

�د�د  >�/�� &�
� I�
م أ)
م "��ن أن ا��     إن ھذه ا�/���& ا��د�دة ا�"� أو3ھ� ,���A%ز �

�& ��8د��ر أن ,���A-ر 3 ��"�س و%دة ا�"!و���& �� و%دة ) ����)وص  ا���د�& وا����و��&(�����و 


� �� و%دة إ�راء ��� .....�'�ون ا�"راث ا�"� �ط��ق � �

م إ��� ھو �"���� &�-رى، و �?�*�& %�

                                                           
1
�ق ص   �� G�  .��51دل �)ط< �د-ل إ�< ا�
�ر��وط��� �ر

2
  Introduction à la phénoménologie Arnaud colinparis p.199 

3

	 ا������   ��
�ة ا���ب و ا�و�� و��و�� ا��� و ��� ��د�
�)' ا$� �ء ا��#% ...ا$���#!�� ، ��! � ����  % ��� 13ص 1998ا���د ا�,��+ *�( ( ا�

4
  .136ص  2005-2004*�3ء /�9 ا�84م /�% !�3� ھ��#ط��� ا���5 /	 ��د�� ا�3��34 و ا��2� ا� 1�0 ا�/�� ��,��
� ا���ھ�ة ا���د ا�,��+   

5
  .��271د��ر ا�%���& و ا���
1 �)در ���ق ص   

6
   &�� G��"�/دد ا�و�� ا��ر�ز إ���ء ا� �� &��  .  50، ص 1990ر��ر رو���ر "%و3ت ا�"!و���&، ا�/رب و ا��ر ا�/����، "ر��& �ر�ق ا�"ر
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أي ھ� �� أ-ذت  1��/زل �ن أي �و'وع �/�ن �Kن ھذا �/�� �)�د�
م ��د�� 3 ��ون ھ��ك �
م ���,ر

�& �Kن ا�%د�ث �ن ا��'�ون أي �ن ��دان ا��'�ون �/�� أ��� �,
د "%و3 �� �������
م إ�����& �ؤ ا�

-���A, G� &دا��
م 
دف إ�"را���/�< ا�"�� =�!�
م ��دو    .ر ���

�%���& و � �
��د رأي اM-ر�ن �
�ر��وط��� أر�����ن �� �ظر ��د��ر أ'/ت �ن إ�"
دا�

  .ا��'�ون �%��ب إ�"
داف ا��/�< ا�ذي ��ون �ن ھ�� �)��دا ��%ورا %ول ا�"/��ر 


م إ3 و ��< ا�ر�م �ن أن ��د��ر �رى إ�"
داف رأي ا��8ر "%و3 �� ا�3"
داف �� �/��ا�ط

أ�= ��ظر إ��= ��< أ�= 'روري �� �/ض ا�%�3ت و ���
� %�3ت إ�"*���4& و ا�"� "%و�ت ���A, G-ر 

 &�"رض أن "�ر" �
إ�< .��دة ��8د��ر رأي �� ھذا ا�"%ول إإ�"��3 �� �ظ�م أو�و��ت ا�
�ر���وط��� �

"��= و ��� أن ا�%س ا��,"رك ��ر �� &�
م "�ررض �� ھذه ا�%��& �Kن �ل �
م ��%ث �ن إ�"راب ا�

 .2اMن �)��دا ��< إ��دة ���ء ����& إ�"�ج ا��/�<


م �� "�و���& وذ�ك �ن أ�ل �
م ���& و)ل ا?-ر إ�< ھذا ا�رأي و ���ء ��< ھذا �Kن ا�

���ت و �/���
� ا��و'و��& �ل "/دى ذ�ك إ�< �رد�& ا��"��م أو ا��ؤ�����ف ,���A-ر �م ��ن �ر"�ط� 

��رھ� ���*�& �ن ا�%��ة و "���
�� %����� إ3 ���ر�وع إ�< أ)ل ��رة أي �
م ا?ذ��ر � =�
ا�ذي 3 ���ن �

 ���"!و�ل ا��� =�/��3��ز ا�/ظ�م �,���A-ر ���ن �ظر ��د��ر �� �� ،���� �ھ�� ""-ذ ا�"!و���& ��/ط


م أي �ص �%"�ج إ�< أور���ون �8وي و إ�إ�< ���ب ا�"!و�ل/� ، &/��< ا��درة ��< ا���ذ إ�< ا�ط

 &,��/�� =���ؤ�ف و �%ل �%� ���= �� ا�ط�ر ا��� G'� ن!����ؤول � I��" �"�درة ا��ر�& و ھ� ا,�ا�


دف إ�< � ����ل �����ت ا�ذھ��& �ن أ�ل إدراك ا?)ل ا���ط�� �/���& إ�"�ج ��ل �� ���"!و�ل ا��

�/ل �/ر�& �رد�& ���ؤ�ف و ھو �� �"ط�ب إن �� ����ء و�دا��� �/=، و ھذا ھو �� ����= ,���A-ر 

��ره  3"�
��ا�"�K�
م إ�طA.� �ن �و'و�= و إ��� ��ره .و3 أو �)�، �3"�K� =�
ھذا ا?�*ر ا�ذي �"وق �

�ر �ن ��= ?ن /� ������ أو ��را إ������ ���,رط ا?ول �و�ود �
م �� �"�*ل �� �ون ھذا ا�"��ر ا�

��& �%ظ�ت %�& و ""�*ل �ل ھذه "ظ
ر �� ,�ل .ول ھذه ا��%ظ�ت �� ا?,��ل ا?)��& ا���3ر ا�

��< ��را �رد�� و ���ءا %را ا�/��ر�& �A.& و ���� ��ن إ�"�ج ا��ؤ�ف �رد�� و �%)�& �Kن " &������Oل ا�


�م ا�"� ��"ظ� ����& إ��دة ا����ء ""م ���,رة �ن طر�ق ا3�
�م ?ن ������م �G إ�"�ج ا�/��ر�& ھو ا��

��ن ا?�راد و �� ھو �ر�د �ن -Aل ا3�
�م ��� A�,4 �ن ا�"���س ا�رو%� و ��"�د إ�< را�ط �و�ود ��

 >�
وم ا�دا4رة ا�"!و��& ا�"� ��ول ��
� إن �
م أ�زاء ا��ص �"و.ف �و �
ذا ا�8رض و)�ف ,���A-ر �


م ا��ص �� ���"= و �
م ھذا ا?-�ر �"ط�ب �
م ا?�زا�< ا�� �
"��%�� &��
م ا��ء ا���و�& �=، ��%ن �

                                                           
1
  .��271د��ر ا�%���& و ا���
1 �)در ���ق ص   

2
  Jean Grodin introduction Hans Georg Gadamir apcit P 94 

3
  .34 ، ص 2002، @�� 1، ا� �)' ا�,��
% ا����%، ط )
2#ل 
%  ا�3<� ا�5��% ا� ��*� (��و�8ت و �3<�<�ت ،> � ;#:% ا�'�	   

4
  AB� ا�>���� و ا� ��  .275ص ، ا� �2ر ا�C��4، ��د
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� إ�< ���ق ��ل ا���"ب ا���� و ھذا ا3-�ر ا�< ا��وع ا3د�� ا�ذي "��%�� &����&، و ا����� ��ا����ق ا��


م ا�"�م 3 ��,! إ3 إ�طA.� �ن ا��"�*ل �ن ا�/وا�ل ا�ذا"�& و ا��و'و��&=��إ��"�� ��� ،1.      


م �,�ل أ�'ل ��س ا�رد�& و �� "ذ�ر ��= و إ��� %���& �� ���ل �رى ����ر أن �� ��ب  2أن �

�< �%�ل � &���%��رد "/��ر �ن %��ة، وإ��� ����8 أن �%�ل إد��4= �� =
م ا��ص �و)�ب أن "� A�


م �
�� أ�'ل ��س ا�%���&   .ا��د إ3 أن ھذه ا�)�8& أ-ذت �/�< آ-ر ����A, G-ر ?ن �� ��ب أن �

/����� &��ذا"
� وإ��� ����& ا��"�ج ا��A"�ج  3�ب%د ا���� ا�ذي أ'�ه ,���A-ر ��< ا�"!و�

�/دھ� ا�"�ر�-� >�/���& إ��= ������ &����ت �,��& ��وض "�ر�-� وإ��� �و'& �3 أن   و ا��,�


م ا�A%ق
م ��< أ�= إ��دة إ�"�ج ����)د ا��ؤ�ف ا3)��& و �ن *م ا��ول ��ن ا��أ��< �ن  ")وره �

=�  .ا�3"�ج ا3)�� 3ن ا���ؤول ��
م ا��ؤ�ف أ�*ر ��� �
م �

��� �"%دد أ�'� و��� �%��& ا���ؤول إ����/�< ا�%���� ?ي �ص �3/"�د ��< %�*��ت ا��ؤ�ف و 

��ر أن ا��ص ��"�� إ�< ا�"راث ا�ذي "����و�= ا�-�ص �!�
م ا��ص ا�ذي ��ل ا��= ا�"�ر�-�& ��ل �)ر �

�
م 'رورة إ�"�ج �*�ر إ�"�ه ا�/)ر �= و �ن -A�= ��"�< ھذا ا�/)ر إ�< �
م ��= و ھذا �� ��/ل ا�

��رة أ��� /���"�رة 3 ��رد إ��دة ا�"�ج و �
ذا �د�وا ��د��ر ا�< 'رورة ا�"�دال ���رة �
م ا�'ل 

��
����& ��ص �*A ��ظر ا��= �,�ل �-"�ف "���� �
م �طر��& �-"�.4  

���"�و���&  .-ر ��� �رى ��د��ر ان �و�
� �"%ت ا����ل ا��م "طور "!و���& ���&ان "�ر�& ,Aد��

��ر�� و أة�&�"
� "��ن �� ان ا���ؤول /" A�% &8��ر ��= ا��8& و ھ�ذا أ)�%ت ا�/" E, م �ل
�
"م "

�< %���& �� و ھ�� �رى � �

� ظواھر "/��ر�& -��)& ��/زل �ن ا�����& ا%"وا4��ظر ���)وص �و)

�د��ر ان ,Aد��ر .د ظل ا�طر�ق ��د�� "-�< �ن �و.= ا�-)ب ا��"�ر�ز %ول ا�� &8��(�I �ظرة �


� �� �را%ل ا3و�< %�ث ذھب ا�< ا��ول ��ن �ل "��م "/د ��8&  ذ�ك ا�����& ا�"� ا%"� ، &��"���ز.�& زا4


م ا��رء ���= و ��/��م ھو�& ""رض �� ا�"!و���& �وى �8& ��/�< ان �� E,&8�  .�د�= ا�

�د�دة �ن -Aل ���ر"= : د�"�ي -2 &�
م �
�� "�ر�-�� ?��� ا���� ����4ت " �د�� د�"�ي �ر%ا��� �

  5""�ر�-�& و %���& �� "�ر�9 ا�
�ر���وط��� و ا�/�وم ا�����3& 

�د�د ا�"!و���& ا�طA.� �ن " >���ن د�"�ي 3ھو"�� �� ا��دا�& *م ����و�� و �ؤر-� ��ل �

 =��ورت طر��& �د�دة "رى �� ا���ر��زط��� أ���� ��ل ا�/�وم ا�����3& ���ن دأ�,���A-ر و �G .دو�= "

�ن ا��دا�& )���& ���ھ1 "�'� ا�< ا�"!و�Aت �و'و��& �"/��رات ا�%��ة ا�دا-��& و ���"��� "ر�زت �ل 

�رزا � &�/��أن ��
1 ھذه ا3-�رة 3 �)�I �%�و3"= %ول ا�"���ز ��ن ا�/�وم ا�����3& و ا�/�وم ا�ط
                                                           

1
�ق ص   �� G���ر ا��ص �ر" &�  .�13)ر %��د أ�و ز�د ا�
�ر���وط��� و �/'

2
  .��11د��ر �ن ا�-ط��& و "!و�ل ا��ص و ��د ا�د�و�و��� �)در ���ق ص   

3
  Jean Grodin introduction Hans George Gadamir apcit P 100 
4  AB� ا�>���� و ا� ��  .326ص ،ا� �2ر ا�C��4 ،��د
5 ��Bأ�# ز�� ا� ��G �2���I�� �43�� ا��� �!@ H�C9 ص   .15-14#ط��3 و 
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�د�د ��دم ���= ا�درا�&  ��
�درا�& ا�ظواھر ا�����3& أو ھذا �� د�/= ا�< ا��%ث �ن أ��س ��

  .1ا�����3&

��د �رس د�"�ي �ل ا����= �"%'�ر ��د ��/�ل ا�"�ر�-� ��"��ل �= �"�ب ���ط ��د ا�/�ل ا��%ض 

�= ا�/�ل ا��%ض ��� ��"د�� 'رورة "و��ر ���/�ل ا�"�ر�-� �� �ظره �"ط�ب �س ا�"�و�P ا��ذي �"ط

  .ا��س ���/ر�& ا�"�ر�-�& 

 &%��& ا3���و�و��� 'رورة ��,� I����*ل �ذ�ك ا�ذي %��= ���ط ��/ر�& ا�ط��/& و ھ�ذا ")

�� ا�ذي �رى ان ا�/�ل ��ود �ل ,E %"< ا�"�ر�9 ��
�� ا�/�وم ا�"�ر�-�& -�)& �/د ا�
��ر ا��ظ�م ا�

 &������ &��
ت ���ط و ا��"/�
� ا�ذھن ا�����3 ا�"�ر�9 ا)�%ت ا,����& ���,����& ا�"� وا�ا�"� �/رف 

��ر ھ� "�
� ا�ط��/& �ن -Aل ا�ر��'��ت و �رى ھ��د��س ان ا�-�)& ا����3& ���& ا�"� "/رف �����

&��
إو  2ا�/�
م ھو -�)�& ��وم ا�روح ��� ��"د�� 'رورة ا��%ث �ن أ��س �م �� ا�"�ر�& ن ا�

/ل��� �
  3 .ا�%�& ��� �/�,


م ا���3ن ""�*ل �� ا�"ر��ع ا�و�� � &�
م أ���� و �,���ن -Aل ا�"�ر�9 ��ط ������ أن �

ا�ذي ا�"�د��ه �"��& ���طرة ���و3ت ا���و��& و ا3ز����& ��/�م ان �
م ا�%��ة  �4"�ر�-�& و�ود�� ا�-�ص

ر�& �ن ا�%��ة �ل ��< ��و3ت ��"��ة �ن )��م ا�%��ة ذا"
� ��%ن ا���3"�& 3 "�وم ��< ��و3ت -�

��,رة ���%��ة ��ل و �
م � =��ر ا�%��ة �� �%ظ�ت �ر�دة و -�)& ھ� ا��/�< أي �ن -Aل %"/�

�
 .أ�زا4

�A.& ا�%��ة ����ل 3ن  إ�<��%��ة إذ "�"�د  ا?����&و ھ�ذا ")�I ا�د3�& وا%دة �ن ا���و3ت 

��ن ھذه ا��%ظ�ت و �%ظ�ت  إ�
� إ��=�ن -Aل ا��ل ا�ذي "�"��  إ3ة ا��/د 3 ""%د د3�& ا�%�� &.A�


م ��%��ة و ��ن ھذا 3 �/�� أن د�"�ي ��/<  5أ-رى"%��ق  إ�<��/�< ان ھذه ا�و%دات �ن ا��/�< 3 "

��ن ��
1 ا�/�وم  Gرد "���ف �)ط��ء �,"رك ��ن ا��,ف �ن ,� �و ا�/�وم ا�ط��/�& وا�� ا������&�

 &�/����ن ��وھر ا���
1 ا�"�ر��� ھو �/ر�& ا��وا��ن ا�ط
��وز�ا���"  �� �
�� "")ف �= �و'و�

'ل ا�"راث�
ود د�"�ي ��� �رى  إن�ن ا%"��3ت ذا"�& �"%��ق �/ر�& "�ر�-�& �و'و��&  6ا�"�ر�9 �ا�

 �� I"
& و ر��&  إ"��م��د��ر �م "�ن �و��& �د�"�ي �م ��ا��
�& ا�"� "ذر �س ا�و�� ا�"�ر�-� �ن 


& أ-رى و ���رة ار�ت �دو�"س �ن ا�����&  إدراكا�/�م �� � رأ�=ا����& ا�"� "�-ص  إ�<ا�%���& �ن 


�& ا�����& د��ل ��<  إن�� ��ل د�"�ي ��ن �ن ا��روض �ن %�ن ��"�*ل  إنا�,�8ل د�"�ي ا�دا4م 

                                                           
1
   Gadamer, le problème de la conscience historique, trad. Pierre funchon seril, paris 1996 p35. 
�� ط#ل ��� ،�#ل ر�<#ر 2�،  J����#م ،��! � 
Kاد �� �����  .75 ص74ص ، 2006، @��  1،���وت ،ط ا��ار ا�
3  AB� ا�>���� و ا� ��  .53ص ،ا� �2ر ا�C��4، ��د
4 Raymond Apon, la phélosophie critique de l’histoire, J. Vrin 1969 p76. 
5 �3�2��#ط��� (
LB ا�LB3  ،/�دل ��Bإ�� ا� �N�: ��  .80ص  ،2007 ، @��1ا���ھ�ة، ط ���S� و ا�P#ز�H،  رؤ�� ،)�Q��� ا��Pو�� 	 أ
8ط#ن إ�� ��دا
6  AB� ا�>���� و ا� ��  . 53ص ،ا� �2ر ا�C��4 ،��د
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�و�& %�ب ���& ا�"!�ل ا�%ل ا��ظري ���& ا�%��ة و ����د�"�ي أ�= �م �"��ن �ن ا�"و��ق ��ن ا�"دا4= 

  .ا��*���&

�� ا�/��� ا�< .�در ��< ا%رج ا�روح �� �/ض أطوار ا�و�ود 
��د �/< ا�< ر�G ا�,ك ا���

>��وع ط��/� �%و ا��%ث �ن أ,��ل *��"& �ن  1ا�����3 و �س ا����& �!ن ا�%��ة ا�����3& "�طوي �

�ل ا�%)ول ��< أ�واع ا�3"�رار �� ا�و�ود إذ أن ھذا ا�,ك و ا�*��ت �� �رى ��د��ر 3 ��طو��ن أ

س ا��/�< �ن أ�ل ا�و)ول ا�< "/��ن *��ت ا�< ��
1 أ�دا �G ا�,ك ا�و�ودي ا�< أن ا�,ك ا�ذي � >��


& 'د ا�%��ة ا����3 و ا�*��ت ا�ذي ")�د�= ا�%��ة ��� ا�"�رار �رى ��د��ر �"�*ل �� %ر�& �و


وم ا��3س ا�را�9 ��د د���رت ا�ذي �� &.A� د�= أي�س �� G�"�اA-3ق و ا�3رة و ا�%��ة �� ا��

���در�& ا3و�< ا�< ا�"'��ن و ا�3"��ء  G���*ل �و'و�� �"!��س ھذا ا�*��ت �� ا�"�د�د�& ا�����3& �ر


1 ا�/���ا��,"رك ��دھ� �ر�G ا�< ا��3س و �ن ��"1 ا�دا �G ا�*��ت ا�������ق /"�   .  

  

  

  

  

  

  

  

  

   $د ا�����  ا��������#و#�� ا��"�"� �� ا��!وم  :ا����ث ا�����

  ا��"�"� $د ا�����

ا3���و�و��� أو ا��ظر�& ا��/ر�& ��در �� "ر�G  إ�<ن ا�%���& ا�"� ��%ث ��
� ��د��ر 3 "ر�G إ

��& و �"�ب ��د��ر ا�%���& و ا���
1 .�ده  إ�<�� إ��دة إ�<ا�/�ق ا�%��ة و ��س �/ر�& ����/�< ا�د.�ق �

ا�"�,�ف ��%ث ا�%���& �� ��دان ا�"�و���& و ھذا �� �)I ��= ا�/�وان ا�ذي ا-"�ره ��"��& ����ظرة 


�ر���وط��� ��وم  أيا��د��& �/��� �(�- 1
��رھ� ��"���و ��رة ا���
1 ذا"
� .د  أھ��ت.د ��دھ�  ا������&

  3ا���
1 ��س ا����ل ا�< ا�%���& �ل ��< ا�/�س �ن دأب ا�%���&  أن إذ 2%و��ت

                                                           
��#م ، ���وت ، ط: ، ��
��34 ا��Pو��ھ��ز �ورج ��دا��ر، 1�� �����2006@��  2> � ;#:% ا�'�	، ا��ار ا�  
��#ط���  2��Bا�� ا� �N� �3�2  .C�194 ص �4ا� �HG ا�/�دل 
��#ط��� ،��  3��Bا� %
 ��� ،�@�! ��
��#م ��;�ون ،ط  :دا�� �����  .148، ص  2007،@��،���9ن  1و!�T :��2#ا ،ا��ار ا�
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.د ا�"�د �*�را �ن ���ھ1  اM"�&�,روع ��د��ر و ��< ا�ر�م �ن �و�= *ورة 'د ا���
1 و  إن

 &������ �
��= و أ�� &��
م ا��� إ���و  1أ�دا/= �%ل ���ش و �دال ��"���ت و ��س ا�/�م ا�ذي �' إ��=ا�


� ا�"!و���&  أنا�3زاء ا�ذي �وح و �و,ك /��& ا�"� ���ت ""����& ���8رة ����
م      �%"ل ا�

�وره ھور�ل و ھ�د�ر  و ,�Aد��-ر) ا�"���د�&(� ��� ��د�"�ي و .د و�د '��"= �� ا���
1 ا���"��ز�و

�< ا3طAق �ل ان ا���
1 �ن �/ده ��� �/�� أن ��د��ر 3 ��/< ا�< � &��
ا�"-�ص �ن �ل �ز�& ��

�= ا�/�وم ا�ط��/�& و  أي�"��= ھو �"�ب ظ�ھرات  إن 2ا�"%رر ��= ھو ��
1 إ�<ا�ذي ��/< 
�ن %�ث ��

�وغ ا�%���& �ھو ا���وذج ا�ذي ا�/�وم ا�����3& ا�"� "رى ��= �*�ل ا�د.& و ا��و'و��& و ا����ل ا�و%�د �


م ��< ا�= "��.ض ��ن %د�ن �%�ث ان *�وت ا%داھ�� ذ�ك ان ا�"���ل 1 3 ����8 ان �
��ن ا�%���& و ا���

 �4و'و��& ا��%ث ا�/��ق أ�س"-'G ��/���ر و  3ھ� ا�"� ا����3ؤدي ا�< ر�G ا3-رى ���%���& 

�� و�دت  أ�نا�"� ""��وز ا���
1 ا�/���  إ�<�
دف ا�
��وط��� ��د ��د��ر ھو ا��%ث �ن -�رة ا�%���& 

�زا �ن و)ف "�ر�& ا�%���& ا�"� ھ� "�ر�&  إ����� >��1 ��< ا�ر�م �ن ا�"��زا"= ا��"/ددة �
ا���

��رب �,"ر�& دون  �ن ا�"�ر�& أ-رى أ���طو ا�"� ""�Aس �G  ا������&ا�/�وم " �
 أنو ",�ل �/

 �
�& و ا�ن و ا�"�ر�9 و ھ� ����م �"�ر�& ا�/���ا�"��رب "��ض ��< %��4ق  �ن أ���ط"�ون �ر"�ط& 

 �
�ز ا�/�م �ن ا�"*�ت ��/��
5�!دوا"  &��
�<  إنا���� &���%�ا�",�ف و 3  أ�
�ھذا ا�")ور ا�ذي ��ظر �

�ب%"،  =��و ا�ذي ��ط�ق ھ�د�ر �� ")وره  ذ�ك أ�"�ذه ھ�د�ر إ�<�م ��ن ��د��ر أول �ن طر�= ��د �


� ا�ذي �%�� G4�,�ور ا("�"ط��ق ا�%�م  أي ا�"ط��ق إ�<دد ا�%���& ��< أ�
� ",�ر �ن ا�%���& �ن ھذه �

��ر ا��د�م �و�ود ا��و�ود و ھ�د�ر �� ��ده ��")ور ا�"���دي "�� &�و ا��و'وع و ھذا ا�")ور ھو �"�

�%���& 3 �ر�د �&�!���,ف �ن ا�%��& ا�"� �ود ا�"ر��ز ��< ان  أن%"< ���8= ��ر  آو�ر�'=  أن%�ل  


� ا�,E و 3 �/�� ان ا�%�م ا)�I ھو "ط��ق ا�,G� E ا�%���م أو ا�/��رة ھو �وع �ن ا�"���ؤ ��ون �

  .ا�,E ا�ذي �/�ر ��= 

و ان -)و)�& ا�%���& ��د ھ�د�ر ھ� �ل ا3,��ء "و�د و "�,ف �ن ذا"
� و �ن *�& ��ن 

 6ا��"وح�وھر ا�%���& اي ھ� �%)ل ا�"وا�ق 3�د ان �"%رر ا���3ن ��"��ن �ن ا�و�وج ا�< ا����ل 

�< ان ا�"رك ا�ذي ��)ده ھ�د�ر 3 �/�� ا���3ط و �دم ا�3"راف �ل �/�� "رك ا��و�ود �و�د أي �

ان �
ب أ���� �= ���%���& �� )ور"
� ا3)��& ���ت �ن )�G ا�/�ل �ل ��� أي ا��,�ف ")ورھ� ا��ر 

�دا��"= ��د ا��و��ن و �� ���ب ا�8ر"%�A��� �

وم ا�%���& ا��و�ود أو ا�,�ء  و)= و ���= ھ� �,�"

                                                           
  .��43د�� ا�>���� و ا� �AB ، ا� �2ر ا�C��4، ص  1
  ��45د�� ا�>���� و ا� �AB ،ا� �2ر ا�C��4 ،ص  2
�*���& ا���ھرة  3� >��س ا?���� ا����ل، "ر��& �/�د "و��ق ا���  . 13ص  ��1997د��ر "
4 ،�9�B � / � !�� ،��!#�#���#م ���وت  !�ن ��دان، ا��AB ا�B� #ط�:% ��3�#�� �����  .139، ص  2001دار ا�
�ل، �ن ا���ق إ�< ا�ذات ��,ورات ا�-"Aف، ا��زا4ر، ط 5�
  .  149، ص 2007، ��1ر �

6
  .07ص  199،ص  2005،@��   4> � @9�8 و/�9 ا�84م ����9 ا���%، ا�>����، دار �#���ل ���S�، ا��ار ا��I�9ء ،ط   
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أن ا�%���& ھ�  إ�< ا?�طورةإذ ",�ر  ?�Aطونا��
ف  أ�طورة إ�<��"�د ھ�د��ر  ��1د ا��و��ن

�ب ?ن ا����ون ا�ذي �ك .�ده و �"�= �%و ا��ور ا��"��وز ���م ا�'Aل و ا��ظ�ھر %"A�ا��3,�ف و ا

�< �= ا��و�ود �� )ور"= ا�%%"� =��
ذا ا��/�< ا�ذي ا�"�د �����& و ��"I �� 'وء ا��
�ر و ا�%���& 

ھ� ""�ون �� �ل �رة ��< ھ�!ة �,ف وا��,�ف وا�)داف  و 2�ء-"دل ��< �� ��"زع �ن ا�"%�ب و ا�

 G����,ف ��< �� ھو "< ا��و�ود % أ��ما���3ن ا�< ا��,�ف ا��و�ود ��� ھو �ذ�ك ھو �و�� �ن ا�"را

"�د �
� ھ�د�ر ���ء ��< ��ھ�& ا�%���& ھ� ا�"/رض ���و�ود �ن �� ���=،  و ���= ")�ر ا�%ر�& ���

-�رج ذا"=  ا����ن%�ث ا�= �ط��/"= ��,ف �ن ��= و ا�"/رض ھو ا��ول ���و�ود ��< �%و ��ون ��= 

ا�%���&  أن إ�3ن ا�"�%= و �ؤ�د آ��&  ا����ن����رب ��/�< ا�"-�رج و ا�"وا�د و �ن -A�= ��ط �/�ر 

�ل -طوة %���& �%و ا��,ف �ن ��ھ�& ا�%���&��� �رى  &������%���& �ن %�ث  ،ھ�د�ر ���ت %��& �

 =ھ� "%�ب "��G ا3��"� �ن ا�"�,ف و "%ظ ��� �� ا�و.ت ��= ا-ص �� �-)
� 3ن ا�"%�ب �و)

 &���%A�ا &��*��  . ��ھ�& ا�%���& ا�"��ء أ)A إ�<ا�"� "�"��  ا?)��&�دم ا�"�,ف �/د 

ا��,ف �ن ا��و�ود ا�-�ص �= و �%�ب ��  إ�< ������ن�ؤدي " ��داز�ن"ا����ك ا�%ر  أن إ3

��"=، و 3��ھذا ا�"%�ب ذا"=  إ-�ء إ�<��ف ��د ھذا ا�%د، �ل ��رور ا�ز�ن ���ل  ا�و.ت ��= ا��و�ود 

�/�ن �ن ��=، و ھذه ھ� %�ل ��"���ز��� ا�8رب ا�"� ""��4ل �ن ا��و�ود ��� ھو �و�ود و "/ط�= 

& دون �"%�ول ا�"��ر �� ا�"%�ب، و �م "�/ل ا��رد �%�ق "%�ب ا��"%�ب �و'و�� �
�،  أن�-"

، و�م "
"د ا�< %���& ا��و�ود، �/��ه ان ا�"%�ب ,رط 'روري �3ظ�ت "�4
& �� ظAل ا��و�ودات

�، و ھو ���ن �� )��م ا�دز�ن و �%�وب ��= �%�م ط��/"=، 3ن ا���3,� �
�و) &���%�� �ن �-

����ر و�"����ھ� أ*��ء �/ل  =".A� د��= ذ�ك ا��وع �ن ا%3"��ب ا�ذي �Aزم ا��,�ف ا��و�ود، و��

��ره �و�ودا %�ظرا ا���=، �
"م "���ا�"رك و�/�ز �ن رؤ�& ا�و�ود �� ا��و�ود، و��ظر ا��= 

�I ذا"= ھ� ا��%رر ا�ذي �دور %و�= �ل ,("� =��E و ��/ل �ن �-)�4)= و "%د�دا"= ����طرة �

E, ل� =�& ا�%د�*& �درك �دون  �%4��"= و �/�ر�= و "ط�/�"= ا��/��ر ا�ذي ���س ��، ان ا��"!�ل �� ا�

�دون )/و�& ان "!��د ا���3ن ذا"= ذروة ا�")�رھ� و -طرھ� ��� �رى ھ�د�ر �G ا��ز�& ا�"���&  وھذا 

������ر "%ول ا�< %�رة و ��ز و ا�3")�ر ا�ذي �/�ر �ن ����ن ا���3ن ��/A.& ا3)��& ا�"� " =/

وا�"راب �� �وا�= أ-ط�ر ا�"���&  ا�"� �� �"4ت "�,ر ا��%�& ��< ا�/)ر ا�ذي �/�ش ��= إن  5�!س

�& ا�"� ���ز ) �ن ا�و�ود وا�)را�= �ن ا��ر( ا"��ه ا���3ن �%و ا�,�G4 ا��/"�د ����%�رة و ا�� &�ھ�� �"�


� ا�داز�ن�
& ا���3ن ��ن ا�
رب، ��ن ا��ر �ل ھذا �د�وه ھ�د�ر ���'Aل و ا�ز�P و ا�-ط! و ���  �
                                                           

1
  .272، ص  1977درا@� /�9 ا��35ر <�وي ،دار ا�,��
� ����9/� و ا��S� ،ا���ھ�ة ،@��  و: ��اء ا�>����،�� : ھ����  

2
�#ط���، ا� �!C��@ H ،ص   ��Bا�� ا� �N� �3�2  .170/�دل 

3
�ق ص   �� G��158�د ا�8�ر ���وي، ��د�& �داء ا�%���&، �ر.  
�ق ص  4�� G��166�د ا�8�ر ���وي، ��د�& �داء ا�%���&، �ر.  

5
  .��288اء ا�>����، ا� �!H ا�C��4، ص : ھ����  



35 

 

��ب و '3A ، "�"�� ا�< "%A� ���% �
�%���&، 3ن ا�%���& �و)� A�(ل ��"�� ا�"��ء أA'�ن ا��

�%���& ،  ����ن ����Aن أن ��"رد ا��ر %���� ��رب ا�'Aل و �%س �= �ن %�ث ھو � &��ا���ھ�& ا3)


& ا�'Aل ��ل ��ن �
د�= ا�< طر�ق ا��ر�ذ�ك ��دراك ا3�
�� ��ن  ���1ن ��-طر ا�ذي �%دق �= �ن �

��ر�� �%و %���& ا�و�ود 3 �%و و�ود ا���ودات ��ط، " =�������= و �
ذا �د�و ھ�د�ر ا�< 'رورة "و

��ن ا%�3��ب و ا��3,� ��& ��ذ �,!"
� و ���ن ��"را�ط ا�دا-��
ت ا��ف و وھ� ا��
�& ا�"� وا


وم ا���ھ�& �� ��ر ھ�د�ر�� =".A�2   ود ا3داة و�أن ���,ف �� ���3ت �د�دة ، ��د ���,ف �� و

و�ود  �3ذا ا�,E ا���4م �ذا"= �� �
��� ھ�� ھو إ��,�ف ا�%���& �� ا�/�ل ا��� و .د ��ن �
ذه ا���!�& أ*را

�< ��دا��ر %"< ا�= ا�"رف ��ن �"�ب ھ�د�ر � ����% ���/ب دورا " أ)ل ا�/�ل ا���  "ا�/�ل ا�


و�� ����� أو �& وان %���& ا�/�ل ا��� �� �ظر ھ�د�ر ���ت ���أ����� �� )���"= ��رة ا�"!و���& ا�

��رھ� "�,� ���ھ�& ,E �� �ظ
ر ا�< ا�%��ب و ا�"�"ر ا�ذي ��*ل "�����ط��� و ا��� "%دث �� ا�-�رة 

�4م ��ن ا�/��م و .د ��ن �
ذ�ن ا��)ط�%�ن ����& أ����& �� ا�ظ
ور و ا��3,�ف و ا3رض ا�)راع  ا��


و��ت 
وم ا�/��م ��ن ��ذ ا��دا�& أ%د ا���& %دوث ا�%���& �� ا�/�ل ان ا���� I�"����.,& ھ�د�ر و �

ان ا�/�ل ا��� ��� �رى ھ�د�ر : " ا�"!و���& ا�ر���4& �دى ھ�د�ر و �� ھذا ا��/�< ��ول ��دا��ر 

ظ ا3رض �� ا�"�ح ���م �� �ؤ�س ا�/��م%� �����/�ل . 4"و ھو ا?رض و ا�3"�ج �/�� ان ا�/�ل ا�

 &�
ذه ا������ ?ن ��ھ�& ا�,E "ظ
ر �%" �
�و) �
�/ل ا3رض أر'� اي �ظ
ر ��ھ�"� ��  .ا�

ان ا�/��م ا�ذي ��)ده ھ�د�ر ��س ���م ا3,��ء ا��%�وس ا����ل ��/د و ا3%)�ء اي ا�/��م 


وم  5ا��ز��ئ  �ل ھو ���م ا���3ن ا�ذي�/�ش ��= ا��و�ود ا��,ري و ��*ل ���ل اھ"���= و ھذا ا��


وم ���م ا�%��ة او ا�-�رة ا��/�,& �دى ھو�رل �� &�  .و*�ق ا�)

 �
���ت �%دث ���"= و ���= ، و �� ا�ن ا3 "����ره ����� "�ر�-�� �� �"���و �ظ
ر ھذا ا�/��م 

  .ا�/��م 

�ر ��� �رى ھ�د�ر ��*م �� ا3رض و��,ف و�و%���  =��ن ا�/�ل ا��� �ظ
ر ا�,E و 3 �%

�ن *��= و �%�و�& ا�و�وج ا��= �ن طر�ق ��ره 3 "ظ
ر اي ,E و ���ءا ��< ھذا ��ن ا3رض 3 "ظ
ر 


� ا3 ��د�� "ظل �� ا�-�ء �/�دة �ن أي "و'�I و "��ر ��ل "��ر �%�ل �/= ��� �رى ھ�د�ر ��

ر� =�/�" &����= �ن طر�ق �ظر��ت ����ن  �6ظ
ر ا���طرة �� ,�ل و �ل �%�و�& �"��ر ا�,E أو "%

�� و �� ھذا �%"� =�"/د �ن ط��/"= ، ?ن ا�,E �ظ
ر �و)� ���/�ا�"���د ا�"��� و ا�/��� ��� و"
                                                           

  173ا� �!T43� H ص  1
2
�ق ص   �� G��175�د ا�8�ر ���وي، ��د�& �داء ا�%���&، �ر  
  . 179، ص 2007، ��1د�� ط�ق ھ���� ��! � 4G	 ��ظL و /�% V��* L(�G دار ا�<�Pب ا����1 ا� P>�ة ���وت، ط 3

4
ر، ھ�ر���  /� ���ق ص )�ء ��د ا��Aم ��� G�  . 123وط��� ا��8& ��د ��د��ر �ر

5
��روت ط   G"وز��,ر و ا��درا��ت و ا�� &�/���& إ���ل ا�ظ�ھر"�ن ا��ؤ��& ا���، ص 1992، �1/�د "و��ق ا�-�رة ا������&، درا��ت �� �

101 .  
6
  . 66، ص 2001، 1ھ�د�ر، أ)ل ا�/�ل ا���، "ر��& أ�و ا�/�د داود و ��,ورات ا�-"Aف، ا��زا4ر، ص  
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=، و %دوث ا�"%�ب "ظ
ر ��ھ�"= اذن ، �-�رة ا�/�ل ا��� ھ� -�رة �%دوث ا�%���& �� ا�/�ل ذا"

 P��ا�%���& 3 �/�� أن ھ��ك ,��4 �/رض ھ�� �,�ل )%�I ، وا��� �/�� أن ا��و�ود .د ا��,ف ، أي 

�ب ، و �*�ل ذ�ك ، �
� 3 "/�� أن ,��4 �� �و�ودا .د ر�م %"A�و ا���ن �وغ  ∗" Van Gogh"�ر%

�ل ان ا��و�ود أو ا�/��م و ا3رض 1ا�%���& I�%( ل�,�
�� ا��"��.ض ��  ا�"� "%دث �� �و%& �/� ��

 I�%( ل�,�  .�و%& 


�� ا��"��.ض �)Aن  ا?رضا��و�ود أو ا�/��م و  إن�ل �طر�ق ظ
ور أداة  2ا��,ف �ن إ�<�/

ا���8& �ن ھذا ا�3"طراد ���ت "%��ل �,روع ھ�د�ر، ?ن ھذه  إنا�%ذاء ا�ذي ھو �و'وع ا��و%& 

%�ت، و ( &/'� �� �
�أي �دى �/�ت �ظرة ھ�د�ر ��%���&  إ�< إظ
�ر إ���ا��
�& أو�G �ن أن �%�ط 

& ���&، و(�
و�
� ��د ��دا��ر �ورة ��& -�)&، دورا %���� �� (� ��
�  %���& ا�/�ل ا��و)

�ب "%��� ��ف �/=  إن"�,"-� =��� ،���دا��ر و ��< ا�ر�م �ن ا"�.= �G ھ�د�ر �� �ون ا�%���& "�,

 �
�� ا�و.ت ا�ذي �ؤ�د ��دا��ر ��< ا�%وار و ا��دل، ��د أن ا إ�<�� ا�طر�ق ا�"� �)ل � ،&���%�

  . ا��دل ��< أ�= ",وش وأ��وب ��طوي ��< ا��-�طرة إ�<��ظر  3ھ�د�ر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
∗

و��دا، وا%د �ن أ�*ر ا�ر����ن �
رة �� �ن ا�")و�ر ا�",����و�د  1890- ��1853ن �وغ ����ت   ��روت ز�درت ����رب �ن �ر�دا  ��.  
1 &�����  .101ص �!C��@ H  ،�/�د "و��ق ا�-�رة ا�

2
  .207، ب،م،ب،ت، ص 17. ، ��21ؤ��& أ���ل ا��و�و�& ���,ر و ا�"وز�G، ط/ ا��و�و�& ا�/ر��& ا�/����&  

3
�ق، ص   �� G�  .76ھ�د�ر، أ)ل ا�/�ل ا��� ، �ر
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  &�د '�دا��ر ل�&����� ا��%و: ا����ث ا����ث

� ا�ذي و'/= ��د��ر �ؤ�د و�ود ��*Aث �را%ل �� �ل ���ر�& ��د ��ن ��م ا�"!و�ل ا�

 &��
م و ا�"��ر أو ا�"!و�ل و ا�"ط��ق ، و �ل �ن ا��ر%�& ",�ل �زءا 3 �"�رأ �ن ا�/�"!و���& ھ� ا�

ا�"!و���& �A ���ن و�ود أي "��ر دون �
م أن أ��� ��را و3 وأ-�را �� ��ون .د �
���ه و�ن ھ�� ��ون 



م �ل إ��� �� ا��
��& ,E وا%د و ا�"���ز ��س ا3 ذ�ك "�"ل ا��8وي أو ا�",��ك و �"���ن ا�"���ز و ا�

�و%& أ-رى أو إ���ء .)�دة �,�ل �/�ن %�ث �/�ر ھذا إ���ء ��= �ن �ا��8ر ا��8وي �"��8ر �و%& ���& 


م ��رة أ-رى ��K= ��س �*A �ن ا�/�
م و �< ��= ا��
م أو �"
م �/�ن �
ذه ا��)�دة ا�ذي �/�ر �ن ا��

���1 ���=أو ��.  


& ھ��ك "ط��ق ?���ر�� و �و���'��& ا�< ذ�ك �� �ل ���ر�& "!و���& و�د "ط��ق �� �'�ن 

 &��
& أ-رى ھ��ك "ط��ق ���و3ت ا�ن و �/���ر -�)& �G �/���ر�� �%ن أي ھ��ك "ر��/���ر�� و �ن 

�< ھذه ا�%���& ���"��ز��م ا�"!و�ل و ا�Aھو"� و  ���ص و "ط��ق �= �� %��"�� ا�/���& و ا�وا./�& و ""� ��

�م ا�"!و�ل ا����و�� ��3ول ��"
� ا�< "%��ق "/���م ا�و�� �� ا�%��ة ا��و��& و ا�*��� ��"
� ا�< "ط��ق �

�< %��& �/��& ، و �A ا��"�"�ن "ط�ق ���/�< �ن -Aل �
�= و "��ره� ���  .ا����ون �/��� أو ��

>��وھر�& �� ا����ر�& ا�"!و���& ""�*ل ��  وھ�ذا أ�"ط�ع ��د��ر أن ���ط ا�'وء � &�(�-

�ون ھذه ا3-�رة "ط��ق ���ص أو '��� ا�و'G ا�راھن ��"�ر�9 أو ا���ر و �وف ��ون ھذا ا�"ط��ق 

�ر ، و �وف �ؤ*ر ���'رورة ��< ذات ����ل ��ن أ�ق ا��ص و ا?�ق ا�راھن �"�� &����'رورة �"�

                                                           
1
�ت ا�"!و�ل إ�< �ظر��ت ا��راءة، ��,ورات ا�-"Aف، ا��زا4ر  ���د ا��ر�م، �ن �� �  .2007، 1ط/ ,ر�
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�ر �� ��ھ�= و �� وا./= ا��و�� �� &�����، و 3 ,ك ان ھذا ا�طرح .د ,�ل أر'�& -)�& ا���ظوي 

 >��ا�"��� و -)و)� ��و�س و�و�P�8 إ�زر ا��ذ�ن %�و3 �� ا"��ه �/��س "���� �"��رات ا�"� ���ت ""

ن " ���%�ح ��و�& ���ن ا�ن وا.G ، أن "/�د ��< ا�"!*�ر ا����ر " ا�ن � G��و "د�و �)ل �ل را�ط& "

�< "��8ر ��ھ��= ا�"� "��ر�= � �
�ر�& ا�وا.G �دى ا��"��� و���"��� .در"" >�� &��ا���3ل ا���& و ا3د

�/��م� =�
� &���& و ���  .ا��


= ھذا �ن ��دأ�
م  و��ط�ق ,���A-ر �� "و
م أي أ��� �/ر'�ن "�����4 ��ؤ ا�أو�و�& �ؤا�

�& )%�%& و �����& -)و)� إذا "�د���
م م ا��ص �� ا�ز�ن و )�ر أ�*ر -)و)� أ�*ر �ن �و��� �

�وم ا3-رى ا�"� /�� �
"�/��& أ���� و �
ذا ا��/�< ��ون ,���A-ر .د %رر ا�
��وط��� �ن "����� ����وا�"


م �ذا"
� �ؤ�س ����& ا� ���
� ا�< أن "�ون ��
� ا�-�)& و ��ون .د و)ل "�����ر -ط�"� �
��"-د�


م �/د�� ���ت ��دد "!و�ل ���)وصأي أ�= �/ل ��
� �ظر�& ���& %ول ا  .�"!و�ل و ا�


م ��ط�ق ,��A-ر �ن ا�"��ده ا�-�ص �ن ا�/���& ا3�دا��& �� ا��وا�د ا����3& �/���& ا�

�دع و �ن *م ��ن ��� &��ردھ� و �� ذا"�"
� ا��وھر��ن ، "ر"�ط ار"��ط� و*��� ���%��ة ا�دا-��& و ا�-�ر"

��ره �"��� ا�دا���"���
ذه ا�%��ة ا��ص � ����واذا ��ن ا�3ر �ذ�ك ��ن ا��
م �� ا����ر�& . �ن ��ون ا3 "

ا�
�ر���وط���& ���ت "��8ر ا����طG ا��)�& �%�ب �ل وادراك ا��ص �� ا)�= او ���/= و�� �و�= �ن 

 ا�%��ة ا�رد�& ��ؤ�= و�ن ھذا ا���ط�ق ��ن ,��A-ر �/�ب ��< ا�
�ر��وط��� ا�"���د�& �"و.
� �ن

  .ا��/�< ا��)� و �دم ا�"���
� ��= ا�< ا�"�ر�& ا����& ا�"� ��ن ا��ؤ�ف �%��ھ� 


& ا�< ا�"-دام -�ص أو ��"�د ��8& ا��,"ر�& و �و �رى ,���A-ر ان ا��ص ا3د�� �,�ر �ن 

��& ا��8& �� %�ن ���8& �� %�ن ��"د�� "��ول ا�-ط�ب �� ر�"= ��� =".A/����"��� �A ���ن �
�= ا3 

��ره ����� �ن ا���رورة ا����& ا3)��& ا�"� �"����ر ا��ؤ�ف � =".A� �� -ط�ب�د�� "��دل ا"�

��  .ا�د�ت ا�"!و�ل ا��

��د ��ن ,���A-ر �/"�د ان ر�وز .)�دة ا��ؤ�ف و%�*��ت ا�/���& ا���د�& ا�"� و�دت ا�3"�ج 

 ��وا�دا-�� ��T"�ج ا3�دا�� أو ��ن ا3�دا�� �3"م ا��%ث ��
� -�رج �� ��ن ����= ���,�ل ا�-�ر

وز��دة ��< ذ�ك ��ن ,���A-ر  ����1= أ�'� ا�"را�ط أو ا���"/�ل ا�دا-�� ا�ذي ��/ل ��= ���A"ظ�� 

�ردا �ذ�ك �ن "� =�����ؤ�ف وان �%ل �% =��ط��ب ا���ؤول ر�م ا�"%��& ھذا ا�"ط��ق أن ���وي �

�ر�"= ا�-�)& وو'/�"= ا�"�ر�-�& ا�راھ�& ،�وان ��8& ا�رو����& ا�"� ���ت ""�م �و.ف ,���A-ر  "

 &���ر�& ا���"ب ا�ذا"�& و ��" I��(� م
��& ا��� �
�ر�& ا���ؤول ا�راھ�& ا�"� "�ط�ق ��" �'�� ="�/�

ا3�داع ا��و�دة ���ص و ا��"�ن ا)�%"� ھدف ا����ر�& ا�
�ر���وط��& و �دارھ� و�
�� ��ن �ن أ�ر ��ن 


� �ن ا����3ت ا��ز���A, &�4-ر ھو )�%ب ��وم و ��/�� �
"/�ا�'ل �� "%ر�ر ا�
�ر���وط��� �ن "

�< و�= ا��)وص � &��"A�و����& و ا��و ا &��A��وص ا(��� &��ا�"� ���ت "�"��
� ���درا��ت ا����و�و



39 

 


م و ا�"!و�ل و ا�"���ر ا�Aھو"�& و-)و)� "���ر ا�/
د�ن ا��د�م و ا��د�د ���/ل ��
� �ظر�& ���& ا�

�ذا"
� وذ�ك �"!��ده ��< 'رورة "%ول �ر�ز اھ"��م ا�
�ر���وط��� �ن "/�ب ا��/��� و ا��'���ن  &�4�.

ا��ر�& ا��"/ددة �"/دد ا��)وص ا�"� ""��ول ا�/���& ا��ر�ز�& ا�"� "و%د �-"�ف ا�"!و�Aت اي ا�< �/ل 

�

م ذا"  .ا�"!و�ل ذا"= او ����& ا�

4
� ا�ذ�ن و%وا ��ن ا�/�وم ا�ط��/�& و ��وم و��د ��ن د�"�ي ��< ��س ���& ا�و)�& و ��A�

ا��ر �ن %�ث ا���
1 .)د "��ب ا�ذا"�& و �دم ا�د.& �� ���ل ا�������ت �درك اA"-3ف ا��وھري 


� ا��ر�& ( ا���4= ��ن ��دة ا�/�وم ا�ط��/�& و ��وم ا��ر �و ھذا اA"-3ف )  ا�/�ول ا��,ر�& و �"�

ھوا�ذي �رض �� �ظر د�"�ي "ط��ق ��
1 �-��ف "���� ا���
1 ا�/�وم ا�ط��/�& ا����دة ا3و�<  ���ظ�ط


م و ا�"!و�ل �� &��% �� �
�& ا�< "��ر و ا�*���& ��% ��.  

 &���ؤ�د د�"�ي ان ا�"�8رات ا3د��& ا�"� ""-ذ �ن ا��8& اداة �
� ا�ظم .درة �ن ا�"�8رات ا�


& ا3-رى �
م ا3-ر�ن ھذا .  1ا�%��ة ا�دا-��& ����Aنا3-رى ��< ا�3)�ح �ن �و �"رض �ن ا�

 ��

و�& 3ن ا��8& و �/�& "�ون ����< ا�ر�م �ن ط��/= ا�ردي ا3 ا�= ��"�� ا�< ���ل �,"رك ����

G�"���� &4�����  . 2ا�����ت ���'��& ا�< �8زى ا�"ر"���ت ا��%و�& ��ون �,"ر�� 


ذا ا�")ور 3 ��ون�
م  و �ر�& اM-ر ا�ذا"�& �%�ب �ل ا�����& ا�" G'"�ي .د ا�����& "�و�د

�� %�ن ��ن د�"�ي ��� رأ��� ��دم 'رورة "-�� ا���ؤول �ن . ا��و'و�� �
ذه ا�"�ر�& ا�رد�& أ�'�

 =��ر�"= ا�-�)& ��� �/�ش ��ددا "�ر�& اM-ر و ������ �� ا3-�ر ان �و�= ا�< د�"�ي ا�3"��د �"


��وغ ا�ذي و��< ا�"!و�ل �%ول دون � =�= ��د��ر ا�< ,���A-ر ��د ��ن ا�"و�= ا������ ا�ذي أد-

  .ا��/د ا�"�ر�-� ���ظ�ط ا�ظ�ھرة ا�"!و�ل 

 1
��/< ا�< ا�"!��د ��< ا�را�4ن ) 1960(��ن �� ��ن �ورج ��د��ر �� �"��= ا�%���& و ا���

 ��
م �ن ا�ط��G ا���= رو���ط���& د�"�ي و ,���A-ر �وھر�ن 'رورة "-��ص ����& ا� �
ا�ذي و��"

*م .و ���"��� 'رورة "-��ص ����& �)ل ا��ص ��< ذھ��& ا��ؤ�ف و روح ا�/)ر ا�ذي ��"�� ا��= 


� ا�%����& و �� �/دھ� ا�"�ر�-� و ھو "��*�% �� ،�

م �� %د ذا"'رورة "%و�ل ا3ھ"��م ا�< ���& ا�

,���A-ر ا�ذي ر�ز ��< و'G ا��وا�د و ا��/���ر ا�"� "/)��� �ن ا���دأ ا�ذي �-"�ف "���� �ن ")ور 


م �ل 
م ذ�ك ان ��ط& ا��دء ���� �وي ��د��ر ��س ھ� �� ��ب ان �/ل أو ""��ب �� ����& ا��ؤ ا�

&��/ل �� ھذه ا�/����
م .  3ا3-رى ا3ھ"��م ��� �%دث و �� ھذه ا�%�ل �ن ��ون �ن ا�'روري ان �

                                                           
1

�� ا��Q���  ص )�ظL /#دة IN� ا$*  ��  .98#ل ا� 

2
  .26ھ��0 !#رج �8��، ا��� Y@#( �5�1P��� ا��Pو���� ، ص    

3
� �ة  �43�� ا���، ا� �!H ا�C��4 ، ص   ��#:��� و ��Bأ�#ز�� ا� ��G  �2�153.  
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�< ا�/�س �ن ذ�ك ان �%�ول �
م �� ��و�= ا��ص �"/��ر � ����ل �ب �� =�ن %��ة ا��ؤ�ف و �واط


م ��� ھو "/��ر ��< %��ة �ل ��� ��و�= %��. ا��ص �� %د ذا"=   .G�1 ��د��ر اذن �م �/د ا��ص �

��& ���= �ر�ض �و.ف ,���A-ر /��� �رى ��د��ر "%د�د ا��/�< �!���ر ا��ؤ�ف و ���)ده ا�

ذي ��ن ��"'� "%د�د ا��/�< ��ر��ع ا��ص ا�< .�ر4= ا3)�� اي ا��ر�ل ا��= ا��/�)ر ا�ذي ا3-ر ا�

 =����س �ن ا��
ل �� �ظر ��د��ر ان �ر�م %دود ھذه ا��/�)رة اي ان  ��4ون ا��ص .د �"ب �ن ا�

��ط �/�د و ھ��ن - >�� &
��ن ���ن أ�ن ��دأ أو أ�ن ��"
� *م ان ر�م ھذه ا�%دود �وف ��طوي �ن 

 A(م أ
�
م �ن 3 �"و�= ا��= ا��ص و.د ��ون �م �"و�= ا��
م ����. أ)��ف ا��راء ���ن أن ��ون �ن 


& ا3-رى �ددا ���را �ن ا��راء ��ر ا��/�)ر�ن ا�ذ�ن ���ن أن �"و�= ا��
م �و�وف ��"�/د �ن ا�

  .   ا��ص

� إ�"�دة ��طو.�"
� ا�دا-��& إن ����& ا�"!و�ل ، ھ� ا��"راف �"��ھ� ا����ن ،و %دود ا��8&، ھ

�"وا)ل ا?�راد و "/��ق ا�%وار  I��" &.A- و &�  2.��واة ��"

 G'رد و�& ��دا��ر ا�
ر�و��ط���& ،إذ أن �,رو�= �"��وز ����= "�وم ��و �/ل ھذا ��?

< �����& أ�س ����ء �ظر�& ���3ن �
� �� وا.G ا����ن و "�ر�"= �� ا�%��ة ، و إ3 ��� .��& ا�د�وة إ�

 =�
� ا�و��ط ا�ذي �"وا)ل ا����ر�& ا�"!و���& ،أو ا�"!��س ا�
ر�و��ط��� ، �� ا�ظ�ھرة ا��8و�& ، �و)

�رد �/�& �ن ا��/���ر و � >��ا����ن �G اM-ر ، و��س ��رد "���/& �ن ا�/��رات ا����A& ا�"� "

  3.ا��وا�د ا���ردة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .26ھ��0 !#رج ��د��ا ا��� Y@#( �5�1P��� ا��Pو����، ا� �!H ا�C��4 ص   

2
   ��
��34 ا��Pو��،ا� �2ر ا�C��4 ، ص ھ��0 !#رج ��دا ،30.  

3

��34 ا��Pو��، ا� �2ر ا�C��4 ،ص    ، ��  .281ھ��0 !#رج ��دا
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  �ظ�ھر ا���و�ل ��د ��د��ر: ا�	�ل ا����ث

�(إ��دة �	��ل ا��راث : ا����ث ا�ول�  )�	��ل ا�و�� ا���ر�

���ر ��ط� ��ط�ق ����و��
وط��� ���ر�م �ن أن ا��
	�ر ا�ورو�� � ����إن ا��	�م ا��

 �����وا���ر,� �	ن و���+(وص !(ر ا��وار ��ول ا��'�ء !�% ھذا ا��
�وم ��!���ره !� ق أ��م ا�


� ا��وار إذ ��ول ,� ھذا ا�(دد �إن ا��	�م ا������ ���ر�م �ن "��د��ر ا�12 !	س ذ�ك و+��ف ,�

��� و3ر!�� ,� ��ط����� ا���ر�+� وا�5���� إ� أ��� ���ك ,� ا���'ر ���% إ�����2 	و��� ���ب دورا أ

��ق ا�
�م ا�ذا�� 1"ا���و��
وط���� � ����  .�ل �����1 أي ا��	�م ا��

و�'�ف ��د��ر أن ا����% ��س �3 � ����� إ�% ا���'� ا��ط�ق و��و'و!�� +��(� و������ !ن 

 ���و'����� ا���ر�+�� ا�راھ�� �ل ا��	س �ن ذ�ك ,	ل �7و�ل �ر��ط �و'��� �� و�3	�1 و��دده ������ر ا��

�ل � ��	�1 أ�دا أن �': ذا� 2"��ر�+�� ,� ��9,� ��ددة
1 ����دا ���و� ,�م ا��ص و�7و��1 �ل ، ����% ا��

  .�	ون ا����% ����2 ���3ر	� ا���ؤول و�د+�1 ا�+�ص ,� !���� ا�
�م

����1 ا��ص � %����ل ,� ا�
�م ا��7و���، =�ل أي �7و�ل أو ر(د ا��
���ر ھذه ا��	�م ا���(ر ا��,

ن ��ظور ���ن، ����ر !ن أو ا�9ر ��3	ل ھ�د�� =���� �': ھذا ا��ص أو ا�9ر ,� ا����ق +�ص و'�

ا����ن وا��د,ق ا����� � ������� ا��� ��12 ,� ا�و!� إ�% ا��و'وع، وا�,�راض ا����ق �دل !�% 

��12 �ن ا���رئ إ�% ا���روء �ؤطره  �7و�ل,	ل ,�م أو : ا�+راط ا�و!� ,� ���ق ��ر�+� و�Aوي +�ص

	�و1�2 ����2 ��9ر ا����ل ا�ذي ���	1 ا�و!� !��ل ا���A وا���ر�C ��س 	�� ق ا����و�و�2 ��
�م و���� 

و���ل " �ص =���: ",� ر(د �و'و!��1، ,��ط�ق ا�,�راض ا����ق ����ر أن =�ل ا��ص ھ��ك �ص آ+ر

آ+ر �7و�ل =��� ھذه ا��7���ت ا������ ����ر أن  �7و�لا�
�م ھ��ك ,�م آ+ر ,�م =��� و=�ل ا��7و�ل ھ��ك 

ا��(وص ا��� ��رؤھ� ا���ؤول ��س �وا'�: أو �(وص ������  ا��وا'�: ا��� ��(دھ� ا�و!� وأن

و��ط��ت �ط��� وإ��� ھ� آ,�ق ��(�رة �ن �7و��ت و=راءات آ��� �3	�ت ,� ا���'ر ھ�� واGن وأ+رى 

�ت ,� ا���'� و!��1 ��+رط ا��راث��	ل إ�	���� و��	و���1 ا�د���� وا�ر�ز�� وا��7و���� وا���ر�+�� ,�  �7


� ھ� =راءة و�7و�ل ���راث �� دام ھذا ا��ص  3آ��� ا���'ر��(�J 	ل =راءة ��ص أو أ9ري أو أد�� أو ,�

Cر���ت ,� ا��	3��9 ��7و���� و+ط��� ��ت �=�! K��,�و �7و�ل ���7و��ت ا�+رى !��ت  4أو ھذا ا�9ر �

  .!�% ���ت ا��راث

                                                           
1
  . 108، صوا��ر��2، ا��ر2: ا����ق إ�راھ�م أ��د، ا��7و�ل  

2
  .126، ص1995د�3ق ،�ور��، د ط  ،ا���9,� وزارة��3ورات  ،د�ب ر�9 : �ر،ا�دب  �ظر�� ،��ري إ���A�ون  

3
  .39صا��ر2: ا����ق ،���د 3و=� ا�ز�ن، �7و���ن و�
	�	�ت،   

4
  .40، ص ا����ق���د 3و=� ا�ز�ن، ا��ر2:   
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ا���رئ أ,'ل ��� ��رف ا��ؤ�ف ,�2د !�د ��د��ر 3	وى !���� 'د أي إد!�ء ����7 ��رف !�ل 

�1، �� �1 �ن ا,�راض ���ق 	��ر ,�ل ,�م ����ر�C ھو أ�'� ��ر�+�
��� أ�'� 2زء  �1
وإن ��و����� ھ� �

�1 � ��	��� ا��(ول !�% رؤى ���زة
� Cر���ر ا����ن �.  

�ون ,� ,���راث ��س �و'و!� ��ف أ����� و���زل !ن  ,��ن ���و="�ذا �2ده ��ول ,� ھذا ا�(دد 

ا��راث، وإ!�دة ا�!���ر ���راث 2زء �ن ���K ا��7و���� وا����ر�� ا��7و����، وا����ر�� ا��7و���� ذا��� 

1�
  .أي ا�
�م �ر��ط ����راث 2وا��� ھم ا�
�م �

و�ر2: ��د��ر ا�
'ل ���د�ر ,� ا�	3ف !ن ���� ا�
�م ا����ق وإ!�دة ا�!���ر ����ط� وا��راث ��ث 

ھذا �� ادى ��Aد��ر إ�% 'رورة . % ���� ا��	�م ا������ �!���رھ� =�!دة إ�����2 ��
�م�ر	ز ھ�د�ر !�

  .ا�و!� ا���ر�+�

  

��  :�	��ل ا�و�� ا���ر�

��� و��ول ��د��ر
: ��+رط ا��7و���� ,� ��ر�C ا�ذات و�2دھ� �ن أ2ل ,�م أ=رب �����م و��1 ,�م أ�

��+ر�2ن �و'وح �ن ا��2ر�� ا����� ا��� ��د��9 ,
�م و�7و�ل ا��(وص ��س ,�ط ��7�� !�م و�	��"� ��

�ب ��ل ا�	� ن ��ر�+�، ��1 ��وارى �: راھ�� ا�ذات، و��س إ� ا�ذات ا��� ��	ن أن �
ا�5��ن ,� ا����م ,

 Cر���و�� ,�� +�رج �	ا�� ��������دة ����ن ا���A ��ر�+��، ,	ل ��A ��: +�رج ا�
�م أو � �2د إ�	���� إ

�ل ��1 
,Nن 	ل ,�م و�7و�ل ھو إ���ق ا�ذات �و2ودھ� أ,	ل �7و�ل �����م ھو �7و�ل ��ذات ��1 	3ف ا�

��ول ا�د���� وا�����: ا��+�ورة ������� دا+�1 	�9,� ا�و!�، و	ل ,�م ھو ,�م ��ر�+� ,�ط �ن ��ذات ��

  .��ر�+�

���و=: +�ر12 و�':  وإن ا�ذات �و2ود دا �� دا+ل ا���ر�C و���13 و�����1 و� ��	��� أ�دا أن

��,� ��1، وھذا �� 2�ل ��د��ر �ؤ	د !�% 'رورة �د+ل ا�ذات و��3ر	��� ا�وا!�� ,� !���� � %�! ���
�

وإن ا�ذات ����� ���'رورة أن �(�J !�% ا�و!� ��
�ھ���� و������ وأ�	���� ا������ ا��� دة ,�  3ا��7و�ل

��� !�% 	ل ���� ,�م أ
��ر!(رھ� ا�+�ص وا��� �
رض �
  .و �

�ن " را�	��"و� 3ك أن ,	رة !زل ا�ذات ا���ر,� !ن �و'وع ا���ر,� ھ� ,	رة و'��� ا���3=�� 

ا���م ا��د�ث ر��� ��1 ,� إط
�ء ا�ط��: ا���وي أو ا��2ر��� !�% ا���ر�C، !�% �رار ا����م ا�ذي ��د+ل 

��% أ�1 �����ط�� دون أن �ؤ9ر ,��� �	ن �� ���ھذا ا�وھم �ر!�ن �� ����'1 ,� و(
1 ��ظواھر ا�ط��

 Cر���ول ا���� ا��و'وع وا���3ط ا���ر,� وا�����و�و�2 �
�� ا�دال !ن (�
��د��ر ��1 � ا�
	�ك �(

��� او ا���2ز�� ,�م ا�و=� : ا���ر�+�� ھو 
ھو 2وھره ��3ط ��ر�+� � ��
(ل !ن ا��داث ا��Aو�� او ا��
                                                           

1
  .151ص ا����ق،ا��ر2:  ا���د��وط���،دا,�د �2��ر، ��د�� ,�   

2
   ،K����وا �����  .16صا��(در ا����ق ،ھ��ذ2ورج ��د��ر ا�

3
  ���  .31،35ص، ا����ق، ا��ر2: )�ن ,�م ا�و2ود إ�% ,�م ا�
�م(، ��د��ر د!�د ا��ز�ز �و ا�
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�م، ��9 إذن �وع �ن ا���	�س �ر�ط ا��ؤرخ �ذا�1 !�ر و��ط ,� ����1 ���ء�� ��د�� و��ر�+�� �ظ�ھرة ا�

ا��داث ا���ر�+�� أي رؤ�� ا�ذات ,� �رآة اG+ر �رى ��د��ر �7ن ا�و!� ا���ر�+� ��س �2رد ��ط ,� 

ا���ر,� ��2ن ���ط� ا������2 وإ��� ھو أ�'� ��ط �ن ا�و2ود د��ل ا���ل ا���ر�+� �ذا ا�+��ر ��د��ر 


�وم ا��وار�� �����أي  1ھو إرادة ��د�� ,� ��2وزة ا���ق وا�����و�و�2 ��
�م وا��7و�ل ا��� طA% !ن 

K����+�% !ن ا��رك ا�ذات �وار ھو ا�ذي ��  .ا�

) أو ا��و'وع(إ�% ���وى ا��3ء ذا�1 ) ا�ذات(و�	�ن ,�!��� ا���ر�C !�% أن �ر��� ا�و!� أو 

� ا���ط% ا�+�ر�2 �ن ��ل رؤ��1 أو ,� �طJ إدرا	1، ������� ھو �ط��ق ا�
	ر وا��3ء أو ا���9ل ا�ذا�

��=� ��ن ا�و!� وا��3ء ذا�1 ھ� !�=� ������ و���ت !�=� �ط����، ,� ��ط��ق ا��و'وع �: ا�ذات ��,

 �������، وھذه ا�����ث ��+ذ 3	� أ�	�م ����ن ا�����ث أو ا�ط��ف ا��� �2�ل �ن ا��ط��ق أ�را �

�	�م ا������ ھ� ���: ا������ أي ا���ل ا��� ����� ,�1 ا�و=� : او ا���J 3رط إ�	�ن ا���ر,� و��, �����ا�

ا�ذي ���2% ,�1 ا��3ء ذا�1 ��و!�، أو ا�
'�ء ا��� ���زج ,�1 اG,�ق ���9ق ھذه ا��	�م �ن أ!��ق ا��راث 

ا�و��د !�% �(دا=�� ا���3ء و�ذا ����د ا��(ور ا�	��ط� ا�ذي ��د ا��راث ���م ا���ل، ��!���ر ا���ل ا���	م 

�(ر ,� �دوده ا�'�� ر أو ا�ط�=�ت �	�1 وإ��� ھو ��رك ھذه "�ذا ��ول ��د��ر ����2 ���س ا��راث 

,���راث ھو و!� ا�و!� ا���ر�+� �ن 	�ن ا����% " ا�ط�=�ت �
'ل ا���ل ا���ر�+� ا�ذي �3�ل ,� ����9ه

�ور ا�ذات ا����م �1 ,� ا�درا��ت ا���ر�+�� ھو ���� ا��را� %���� ���ث وإ+'�!1 إ�% ا�(را�� ا�و'

 ���(��J ا��و'وع و!زل 	ل ا�3وا ب ا��ظر�� أو ا������7 ا������ ��ذا ا��راث، ��ر ان ��د��ر =�م �Nزا

ھذا ا��(ور ��!���ر ��ك ا��ؤر+�ن ,� إ=دا��م !�% إ'
�ء ا��و'و!�� أو ا�ط��: ا����وي !�% ��د��م 

��Aل  ا���ر�+�� ,�رى ��د��ر� � ���N, �=ا��و'و!�� �ن د ������ا���ل �ن +�ل ذ�ك أ�A�� ���� 1ت ا�

��ل �وا�ط��� دون و!� ����، و���: ھذه � Cر���او ا� ،Cر���أ� وھو ا� ���ت �ن =�'�
�وى ,� ���ق �


�م �ن ا��ط�: إ�% آ,�ق أ+رى، ��ذا ا���ب ��ول !ن 3+ص أ��A�� 1ق !�% ذا��� ��=���1 ا�و'��� ا�

 �����, ،1 ���و�	�
� �ذا�1 أي أ�1 '�ق �,ق، ,�2ب أن �2وب أ,ق ا��راث ���ط�: !ن =رب إ�% ��� �1 وإ�

أ,ق ا�و!� �7,ق ا��راث ���رك �
'ل ا�ذات وذ�ك !ن طر�ق ا��راءات ا�����2 ���� 	��ر ا�د��ت، 

�� و9ر��و�
'ل ھذا ���ط�: ا�و!� ا�ذا�� إ�% د��ت 2د�دة و���Aرة و����س آ,�=� 2�  .د�دة وا

1=���، 2,�و ����� �7,�ق ا��ص أو ا��راث � ����ك د���1 وإ��� إدرا	1 ,� �ر2���1 و,��1 ,� 

�(�J ا�
�م !��رة !ن أ��3ح �ن اG,�ق ا���دا+��، آ,�ق ا�و!� وا��3ء أو ا��دا�9 وا��راث أو ا���'ر 

ھ��ك إذن ا��زاج أو ا�(��ر اG,�ق، أ,ق ا�و!� وا���'�، �� دام ا��7و�ل �3�Aل ��ذا ا�و=� : ا���ر�+��، 

  .وأ,ق ا��راث، و�3�Aل ا�
�م ,� ھذا ا�
'�ء

                                                           
1
  .74ص ا����ق،ا��ر2: ، ا�� وا�����لز���د 3و=� ا�ز�ن، ا5  
2 �  .82-80ص  ا����ق،ا��ر2: ،  ا5زا�� وا�����ل�د 3و=� ا�ز�ن، �
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1 �
ظ� وا�+راط ,��� و��ر�+� ,� ا����م وھذا ا�5+راط 
و���ر ��د��ر ا��د�ث !ن ا�و!� �و(

�ل ا�و!� ,� ��م !�ر و��ط ا���A، �ن ا���A ھ� ا����� ا�وا=�� أو ا���ر�+� ��ؤال ا��7و�ل �ذا ��د أن ��

  :ا���ر�C �ن �A� 1زى �7و��� ,� ���� ا�ھ��� و���9ل ,�

��س ا�و!� ���� +��(� �درك ذا�1 ا��Aل �داھ� او �'ور، وإ��� ���ق ھذا ا5دراك ��'ور  -

�A��ط� ا� .ذوات أ+رى و�وا

ا��'ور ا�و2ود أ��م اG+ر �ن 1�73 أن �و�: آ,�ق ا�و!� ���ط�: !ووا�م أ+رى و� ���% ,� !���  -

 ).ا�و�د��-ا���(ا��ر2�� أ��م ا�ذات ,� 3	ل 

�و��: ا�,ق وإرادة ,�م اG+ر وإدراك ا����م ���ق ا�و!� ��2رب 2د�دة �ر�ط1 ����ھ�� ا���ر�+�  -

 .�9ل ا��وار

��ذا ��+رط ا�و!� �و=� : ا���ر�C و��+رط ,� ا����م �و(
1 ا����م ا���ر�+� وا��Aوي ا�ذي ����ق 

  .، و��'�!ف ���� ا��7و�ل ����ودة ,� 	ل �رة إ�% =راءة ��ر�C ا�ذات1�وار,�1 ا��
�ھم وا�

�1 دا+ل ��رورة ا��راث ا��� ��(�ر ��� ا���'� 
و�رى ��د��ر أن ا�
�م ھو و': ا��رء ��

وا���'ر �����رار و��ذا ا���ب ��د ا��7و�ل ���د ذا��� و���وي ا����(ر ا��� �ر�ط�� ����راث ا��� ��دث 

إن �3روع !�م  .,Nن ���ت ا�ذات ���د�� � ���ط�: أن �ؤول. ، أي ا��7و�ل ��دث ��ن ا�ذوات�2ل,�1 ا��7و

��ل إذ ا�1 ا�ط�=� �ن ����د ��� �1، �طرح ا���ر�C !�% ا���'� ���رر �ن ا��	�م ا������ ھو �3روع ���

�9 �1 ���%، و�درك ��� K ��� د����� :���� �, �� �  .أ

وإ��� ا���'� ���ر �س 	و�� �ن ا�و=� : ��	ن ��و���� إ�% �و'وع ��و!� ,����'� !�د ��د��ر �

�رك ,�1 و��3رك �دى 	ل ,�ل �ن أ,��ل ا�
�م، إن ا��راث ��س �� � ��ف أ����� �ل ھو �3ء ��ف ,�1 ��

و�ن +��1، أ�� �
�وم ا����,� ا�ز���� أ��م ا�ذات، ,�ذھب ��د��ر أن ا��و�ر ا��� م ��ن ا���'ر وا���'� 

�و=: ��ن "ھو !�ل ��وري ,� ا���ر���وط���، �ل أ�1 � �+�و �ن 2وا�ب ���ءه ��9رة، و��ول ھذا ا�(دد 

و��ن ا������� ��راث ���ن ) ا��و'و!�� ا����دة ���وروث(ا�Aرا�� وا5�ف �و2د ��ن �� ھو ��(ود ��ر�+�� 

راث ��و=: ا�ذات ,� ا���ل ، أي !�د�� ���+دم ا��3ھذا ��� ��ن ھو ا��و=: ا������ ����ر���وط���

  .ا���ر���وط���

وا�+ذ �ز��م ا�و!� ا���دي وا���ر�+� �ن 1�73 أن �	3ف !ن إ�	����ت ا�
�م وأ���ط ا����و��� 

���� ����ر�C !ن 
ا��ذھن ا��� ��ررھ� ا�ذات و�'�: ��� ='���ھ� وھ�و��� وا���A3��� و���ر ا�وظ�
� ا�

	3� �����د أ�	 Cر���(ورات !�ل و��3ط� ا��ؤس ا��ذا 	ر�+�� ,�م ا�ذات وھ��ون و�و12 �	ل و�

                                                           
 86، صا����قا��ر2: ،  ا5زا�� وا�����ل���د 3و=� ا�ز�ن،  1

2
��د، ��د��ر   �  .39، ص ا����قا��ر2: ،  )�ن ,�م ا�و2ود إ�% ,�م ا�
�م(!�د ا��ز�ز �و 
  .310!�دل �(ط
%، ,�م ا�
�م، ا��ر2: ا����ق، ص 3
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، و��ذا �(�J ��3ط ا���ر�C ھو ا�و2ود ا�
�!ل 1ا������ وا��	�م ا�
�!�� ��ذات ا������� ا���ر�+�� �و2وده

��� وا�د�����	� ��و!� ا�
ردي وا�
�م ا�ذا��
  .وا�


�!��� ا�وظ�
� وا������ !�د ��د��ر !��رة !ن إ��رة، وھ�� ����ءل إ��رة � �9�����ذا؟ ھ� �

���� ����ر�C �(�: ا������ !�ر !��(ر 
ا���ر�+�� ���راث ووا=��� ا����ؤ�ت �وا=: ا���'ر، وإن ا�وظ�
� ا�

  .ا��وار وا��
�ھم وھ� �ردم 	ل ���,� وھ��� ��ن ا���'� وا���'ر

، وإن ا���ر�C ��س �2رد 2و2ذورهھذه ���ن !�=� ا�ذات �ذا��� و��9,� ���ر�+�� و��'ر �7(و�1  و

=(ص وأ��3ء �ردھ� ���� �د9ت ,� ا���'� �	�1 ����رى ��دد ����2 ا�ذات ا��3ر�� !�ر ا�ز�ن 

���، �ظرا ���� !�د�� �
�م ��3رك ,� 
����� �7�� �دا+���، �	��� ����7� ��2 ����وا��راث ��س �2رد 

  .��� �ل ��ن ا�ذي �+��1، أي ا���ر�C ��س �3ء �7�� إ�3ا��ؤ��رات و�طوره

�ل أ(��ت ھ��ك و�دة ���� �� ,� ا�ز��ن، "�م ��د ھ��ك �ؤول ذا�� و���% �(� �و'و!�، 

ا�
�م ا����ق وا�����ز وا��(ور  .و(�ر ھ��ك �را�9 �� وراء 3+(� ��د آ�9ره ا��� �ظ�ر !�% ا�
رد


�م ا�ذا��... ا����ق� �����
�م ا�ذا�� ����'ر، �د� �ن ان �'��ن !�ل ا���'� ���ق ا 4ا�C 3روط� أ�

�1 أو ��ھ��1 
�ده ,���راث !�د ��د��ر ھو ا�ذي �ؤس ا�
�م وا�ذات ���ظوره � ��	��� أن �درك ا��3ء �
�

  .	�� ھو ��ط% ��و!� ا�+��ص إ� ,� !�(ر ا��راث '�ن ���ق ��دد

أ��م ا�ذات ,��� ���  وھ	ذا رأ��� 	�ف ا��ر2: ��د��ر ا�
�!��� ���راث و��د �ن ا�و!� ا���ر�+�

 . أھم ��د ����ره ��د��ر ���ر2: ا�ذات

  

  

  

�  $و%�طا�$#" !و �ط أ�: ا����ث ا����

��د ظ�ر أن ا���3ء ��ط� ا���ر,� ,� 3	ل ���3ر �ل إ��� ��و�ط �����A إذا ,� ا�و!� � ��وم 

ا�ذات، ��� ا�'J أن ھ��ك  �������ل ا����م إ� ��� �در	1 !�1 �ن �����ر وأ���ء ,�����م ��ط� +ط�ب أ��م

و2ود !�� آ+ر ��ورا !ن �ظر�� ا���ر,� ھو!�ل ا���ر���وط���، ,��ر���ط و�9ق ��ن ا����م وا���A ا��� � 

��	ن !�ل ا����م إ�% ا�
�م إ� و,ق ����ر���، ,�
�م ا����م أ��م ا�ذات �2ب ,�م ا���A أو� وإن 	��ت ا���A ھ� 

��=� وا�د������ ا�	���� ��ن ا�ذات وا���A و!��N, 1ن ���ر�� ا����م ھ� ���ر�� إ���ج ذا�� ,و�2 أ�'� ,�م ا�

�1 و��د 	�دت �ظر�� ا���ر,� أن �+�ق ذ�ك ا�
'�ء ا���9,� ا�ذي ��
�J ,�1 ا����% !�% ا�ذات �
ا���A ا��� �
                                                           

1 �
�  .22-21ص ا��(در ا����ق ،ا��7و�ل، ھ��ز 2ورج ��د��ر، ,�
  .44، ص ا����قا��ر2: ، ���د 3و=� ا�ز�ن �7و��ت و�
	�	�ت 2
�ن 3�  . ��200د��ر، ا��ر2: ا����ق ص ، ��ھر !�د ا��

4
��د، ��د��ر   �  425 ، ص ا����قا��ر2: ،  )�ن ,�م ا�و2ود إ�% ,�م ا�
�م(!�د ا��ز�ز �و 
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�ل ا���طق ا�ر�ط�، �ذ�ك �7�� ا���ر���وط��� ����ر !�% ا��� ,� ا�
��ح ا�

'�ء ا���9,� �ن +�ل �� 	�د �

ا��ط�ط �ظر�� ا���ر,� �ن �ظر�� ا���ر,� أ��2ت وھ�� ا	���ل (ورة ا��و'وع ,� ا�و!� ��� أدى إ�% 


� ا����9ل ��
ا!���ر ا	���ل ا�ذات، ,Nن ا�����ل �ن �ظر�� ا���ر,� إ�% ا���ر���وط��� ��ل ��1 ا���ول ا�

�9���ك �������� و��Q� �7ل، ,� (ورة ا�ذات و��3ط���ر,� وإرادة و�� !ن ��دأ !������� ا�ذھ��� �ن �

 �, ��و�2د �
س ا����ق ا��Aد��ري ��رف �ول ر�	ور ا���ر���وط��� 	��7ل �ول !����ت ا�
�م ا����ر

  .1�7و�ل ا��(وص

و��9ل ا���ر���وط��� ��3ط� ذي ,����� ��2د ا�ذات ,� ��(�ل ا������ و�+��(�� �ن ا�وھم و!��1 


	�ر ����ر إ�% ھدف آ+ر ,� ر(د ا��وا'�: �ن أ2ل ا���ر,� إ�% ر(د ا�	��و�� �ن أ2ل ,Nن ���� ا��

�ب ��د��ر ��ل ��
�م وا��7و�ل 	
	ر و��س ����ط� 	�و'وع و��N, 1ن "ا�
�م و!�% 
ا��
	�ر ,� ا�و2ود 	

��وط��� وا���ر�. ����% ا�ذات ھ� �ن ���K �و'و!�� و��1�9"ا��و'و!�� ��	ون ����� !�% ذا��� ا�و!� 

��+ذ �ن ا�	���� (
� أو�% �
�J ا�ذات !�% ا�و2ود �وا�ط� �7و�ل ا�ر�وز ا��� ��و�ط ا����م وا�
�م ,���م 

�1 �7و�ل ��ذات 

�م �ذا ظ�ر أن �7و�ل ا��ص ھو ,� ا�و=ت ��� �����ا��ص ھو ا����م ا�ذي ��ط� ,�1 ا�

2�2�ل ا�ذات ����� إ�% ھذا ا�و2ود و�طو�ر ��2دھ� �ن أ2ل ا�����ء إ�% ا�و2ود أي ا��ص ھو ا�ذي.  

وإن ��ث +ط�ب ا������ !�د ��د��ر �2���� إ�% طرق ��7�� ا���A وھ� �دورھ� ������ إ�% ا��ص، 

وا��ص �دوره ������ إ�% ا���رئ ھو��ؤول ����% �ن ا������، ,�Aد��ر 	�� أو'��� �+وض �2ر�� 2د�دة 


� �2ر�� �طوق �وا(� ����ر�ن ا���رئ وا���ؤول و��ن ا��ص ا��	�وب��
ذا�1 ��� �طرح  ,� ��رو�1 ا�

��ل � �A� ل	و �A� %�د إ�����ل إ�% طرق ��7�� ا�
�م و	ل �7و�ل �� �A��وا ،�A��وم ا�

�وم آ+ر ھو ��

����A ا��ول أن !وا ق ا�����ر ا��Aوي ھ� ",��� ����� ���ص ا��واد �7و��1 و,� ھذا ا�(دد ��ول ��د��ر 

�'�ر �و'وع ا�	�م، ا�وا=: !وا ق ��
�م، ,	ل ,�م �7و�ل و	ل �7و�ل ��(ب ,��� ���� ا���A ا��� �ر�د ا

وا��� ھ� ا���A ا�+�(� �����ؤول ,� �د ذا��A�, 1 ا��7و�ل ھ� ذا��� ��A ا�
�م �ظرا �ر���ط�� ا��(�ق 

�ري �
�م ا��ص و�ن ��� إ!�دة =راء�1 و�7و��1 ,��� ��د، و�	ون ا���A وا��7و�ل أ�'� ������A ,�� ا��
��ح ا�

را �� وا�دا ا��2ه ا��ص ,�2د ��د��ر ���ر و�وء ا����Aر ا�ذا�� !ن ,	رة �� ��وء ,���� ����ن ��دا إ2

�ب، �ل ���دى ذ�ك إ�% . 3ا�ذا�� أ(���ذا ,Nن ���� ا��7و�ل ا���� � �	�ن �ن �طو�ر إ2راءات ا�
�م ,

��ر ا�3روط ا��� ���: ا�
�م
�.  

ا ا�ذي �رى ان ا���A !�2زة !ن ا�����ر �رى ��د��ر أ�1 ��	ن =ول 	ل �3ء ,� ا���A، !	س در�د

         4!ن 	ل �3ء أو =ول 	ل �3ء

                                                           
1
��ر ا��ص  
� ��'�  .�(ر ���د أ�و ز�د، ا���ر���وط��� و �

2
  18،20ص ،!��رة ��(ر ا���A وا��7و�ل، ا��ر2: ا����ق  
   .163ص ، 2007���  3��1رون، ����ن،طا�دار ا��ر��� ����وم  ،���ل، �ن ا���ق إ�% ا�ذات ر!� 3

� وا���A،ا��ر2: ا����ق، ا��Aورة ، ا�زواوي 4��
  . 205ص 
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!�د ��د��ر و3	ل ا��7و�ل ھو �3	ل +�ص و���د ,�و ���ث ,�  ھو ���ر �Aوي,���ر ا��7و�ل 

�% إ�% إ+
�ء ا���A أو �إ!�دة �ر�ب ا���=� ��ن ا���
وظ وا��	�وب و��ن ا���	�م وا��
	ر ,�1، وا�ذي �

���ة �3����� دا��� K�� �A� 1�	�و ��ق ��9��+ل و!�ء ا�
	ر، ذ�ك أن ا�
	ر ��س �2رد =وا!د ��2دة أوأ�

وا���و�� و�ر��ط ار���ط� و���9 ������2 ھو ا�5��ن أي ا�ذات ���� �و ����ءل �ن ا�ذي ���K ا���A أو �ن ھو 

��� أ�3ل ھ� ا�5�����  �(در ا���A، أ��س ھ� ا�ذات ا�5�����، وا�5��ن أ��س ���� وا�دة ,�ط '�ن��


� أو ا�د�� ����را أ(�� !ن ا�5����� ,� ا��دادھ� ا���ر�+�� وا��ط�و��2 ��
�ن ھ�� �(�J ا��وروث ا�

و!�% 'وء ذ�ك ��'J ���� ا��7و�ل ������� ���(وص ا��	�و�� ا�ط�=� �ن أن ا��	�وب وھو ,� ا������ 

�و��ت ھذا ا����ب وإ3	���1 إ� ��وا��2 ا��(وص �وع �ن ا����ب ا�ذي � ��	ن ا���Aب !�% (

 ��������را ,���ر ا�
�م ���دد ,� �1��2 '�ن دا رة ا����% ا��� �3	ل ا��وروث ا���دد � ���, ����
,

�ب ��د��ر 	ل �	�وب 	�� =��� ����� ��	ن أن �	ون �و'وع �7و�ل�، ,��	���� 		ل ��د !�% ا�ذات أن 1و

� �	� �����  .    	ون ,�ھ�� ��و2ود��رأھ� و�

,����A ھ� ا�و��ط ا�ذي ��دث ,�1 و�ن +��1 ا�	3ف ا��طو�و�2، و��ذا �ر,ض ��د��ر ا��ظر إ�% 

ا���A 	�2رد أداة، ذ�ك �ن ا���A ھ� ا��� �+�ق ا����م و���J إ�	���� أن �	ون ا�5��ن !����، وھذا �� !�ر 

ن ,��1 ھو ا��N, ،�Aن ا�
�م ا���ر���وط��� ھو ظ�ھرة !�A�) �, 1�1 ا�����ورة، ا�و2ود ا�و��د ا�ذي ��	

�A� ره���راث ا���9,� ��!�ر ا�'�������، أ�ن �� :��دث �و(
�� ا�����2 ���راث  - ا���A �7و� ������ذا ,Nن ا�

ا�ذي ��و12 إ���� ,� ��A ��	ن ,���� أ�� !����� ا��2ر�� ا���د��وط���� ���� ��� أن ��2ل ا�
�م 

�ن +�ر��� �������  �2 ��طوي !�% �
س  ا�+(� ص ا��� ����ز ��� ا���A �ن �3ول و!�����وا���ر���وط��

�A��زل !ن ا�  .ھ� +�رة �Aو�� �����س، وا�
�م �ن ��ظور ��د��ر ھو دا �� �دث �Aوي و� و2ود �
�م ��

إ� �(ف 	ل ھذا ��طوق أو !��رة 2وا�� ����ؤال، وأن ا����ر ا�و��د �
�م ا���طوق � �	ون 

�ودة ���ؤال ا�ذي �ن +��1 !رف ا���طوق �و(
1 2وا��، 	�� �رى إ�% ��2ب ھذا أ�1 ��ذ ظ�ور ���


�، وأن ا���=� ا�2د�دة ��ن ��
ا�ظواھر�� �م ��د ا��
�وم و������� ا�	��� و���� وأداة وإ��� ھو �و'وع ا�

��
��, J�)� 7و���� أن�رض !�% ا�
  .3ا���A وا��
	�ر �

�ت ا�35رة إ�% ا���3ء وإذا 	�ن ا��2ه ا���A���, � �A �	3ف �� �A��ا �
��� !ن ا����م، ,Nذا 	��ت وظ�

 �'�� ���
�ن إذن ����2 إ�% �(ور ا���A ووظ��, %����'� �ن ا�ذات !�ر ا����� ا�داة إ�% ا��3ء ا��

��� وا����م ��ر ا��� � ,� ا���2ه اG+ر �ن ا��3ء أو ا��و=ف !�ر ا���A إ�% ا�ذات، ,����A �	3ف ��� !��

                                                           

� وا���A، ا��ر2: ا����ق، ص ا�زاوي 1��
  .A�164-168ورة، ا�
2  �,��  . 95ا��7و���� وا�
ن، ا��ر2: ا����ق، ص،ھ�3م �

3

� وا���A ،ا�زواوي �Aورة   ��
  .116ص،ا��ر2: ا����ق ،ا�
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ظ أ���1 �5�,1��ن و�ده �ن �د�1 !��م����ن !�% ا��رء �	� �	ون �1 !��م أن �	ون =�درا !�% أن ��� ،

1�A� ك��1 أن ���
1 �����م أن �	3ف �1 	�� ھو �	� ����ك !���� ��� ,� ا�و=ت ��, %��
'�ء �
�وح ���.  

�وف ��
���م ھذه ,� درا�� ھ" ���	�ل أ�2ل"و��د �+ص ا�� ،�������وان ا��7و����، ا���A وا�� ���


�� �ؤ	دا !�% ا����ط ا��������
  :ا��7و���� ا�

 .��وم ا�د��� !�% ا��7و�ل و	ل ظ�ھرة ھ� ���K ا��7و�ل و� و2ود ��� إ� ������� �����ر�� ا��7و���� .1

 .ا�وا=: وط���� ا�	� ن �ظ�ران �ن +�ل ا��7و�ل .2

 .���ر��ا��7و�ل ��س ����2 �ل  .3

 .��وم ا��7و�ل !�% ا�
�م .4

 .2ا�
�م ھو �وع �ن ا��
�ق .5

�ذا ����ر ا���A 	و��ط 	و�� ���3ر ,�1 	ل �2ر�� ���س ا�ذا��، وھذا ا��و12 ���دي �������2 وإن 

�ت ,� ا���=� ��ن ا���A وا�ذات ��ن ����ر أن ا�5��ن ��
ھذا ا�طرح =ر��� �ن ا�طرح ا�ذي ��دم �1 ��

ھو ذات ,� ا���A و�����A إذن ھ� و�دھ� ا��� �و�س ,� ����� ا��ر �
�وم ا��� '�ن ��3	ل �ن ��ث 

��دا !ن ا����K  3وا=��� ا�ذي ھو وا=: ا�و2ود� ���رك و��دع و���� ����أي ا���A ھ� أ��س ا�ذات ��ث �2

�ل ��ل ا�3�5ء ا�
	ري ���� � ���N, 1��ؤ�ف، ,��د�� و��ول أ�'� !�د�� ���ول ,�م ا��ص أي 	��ب ط��

�ر�د ,�����N, 1 �ذھب إ�% �د �د!�م �2�1 و�راھ��1 و��(ل ھذا ,� ا��وار وأ�'� ,� ,�م ا��ص ا��	�وب 


ز ا�ذات دا+ل أ���د ا����% ا��
�وم �دوره وا�ذي � ����س أ�� !ودة ذا��� ���ؤ�ف�  .4أ�ن ��

  .ھ� ذا��� ا���رئ ,دا �� ا��ؤ�ف � ��د+ل ,� =راءة و�7و�ل ا��ص �ل ا��� �	ون ا���س

,���2% ��3ط ,ن ا��7و�ل ,� إ��رة ا�
�م ��س 	�وا(ل �ري و!�2ب ��ن ذوات ا�,راد وإ��� 	��3ر	� ,� 

ھ	ذا 	�ن دور . ��ورة ���% �3رك وھدف 	ل �
�ھم و,�م ھو ا��
�ق �ول ا��3ء أو ا����2م �: ا��3ء

ھذا 	�1 �ن أ2ل ان ���ب ا�ذات دورھ� ,� 	ل و 5ا���ر���وط��� ھو دو�� �(��J ا��
�ق ا���=ص أو ا�
	ر

�د �ن أ���دھ� ا�2وھر���      .  

 �A�� � و����	�7و���� و�7�� ا��إن ا�درس ا�ذي �ر	1 ��� ��د��ر ,� ھذا ا���2ل ھو ان !�و��� ا��


�رض و�ده (������6: ذ�ك ا��7و�ل ا��(� ا�ذي ��رك �وا(� ����� ا�ذات ا��(�� وا�ذات ا��ؤو��� �� 

  .��ن ا�
�م وا��7و�ل

                                                           
1
  %
  .341ص ،، ا��ر2: ا����قا�
�م ,�م ،!�دل �(ط

2
   �A��وا �
��

� ا����(رة ��د ا����طف ا��Aوي ,�(�زاوي �Aورة، ا���
  .117ص) ا�

3
  .74، ص2005، �4��د ���� !�د ا���م ����د ا�����، دار �و���ل ���3ر ا��Aرب، ط  

4
   �A��وا �
��

� ا����(رة(�زاوي �Aورة، ا���
  .117ص) ��د ا����طف ا��Aوي ,� ا�

5

� ا��7و�ل،  �  .120ص ا��(در ا����ق ،ھ��ز 2ورج ��د��ر، ,�

6
  .29ص، 2003، إ,ر���� ا�3رق، ����ن، ط ب، ��� ا�زاھ� ا��ص وا�2�د وا��7و�ل ,ر�د  
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و�و2د ,رق 2وھري ��ن ا��ص وا����م ��ث أن ا����م (��ت وا��ص �	�وب و��طوق ,� ظل ھذا 

ا�
رق ,���ص ��وم �وظ�
� ����ص ا����,� ا��و2ودة ��ن ا����م وا���A و��وم ا��7و�ل �����ص ا����,� ��ن 

 K��!�% �2د �7و��� وھ� ا����,� ��73 �: 	ل ا��ص وا���رئ و��رى ا����,� ��ن ا�ذات وا����م ھو �� �

���Aر ��ذات أو !��1 ��وم ا���ر���وط��� �
ك ر�وز ا��ص و,�J !���1 !�ى ا�ذات و��ذا ا�3	ل ��م =راءة 

ا����م ا�وا=�� =راءة ���ددة ا���2ت وا�زوا��، إن ا��ص ����ر�� ا�ذات !ن طر�ق ��3ط ا�
�م �دل ا���ر,� 

���م ا���ط% �3	ل ���3ر ��وم ����ر��1 ��
�ھ�م ا���ر,� أي ��'�ن ,� �دھ� �ذا��� �ن ا���ر,� إذ �ر��ط ���


�م ا��
�ھ�م ا��� � ��	ن أو�و2د !�% ���وى � ��أوھ��� ����ر�� ا�ظ�ھرة، �ذا �(�J ا��7و�ل 'رورة ��

��دة ������9 ����م ا�ذات(ا���A أي ا��ص، ����A)!��م ا��ص ھوا� %��رق ,� 	��و�� ، ,���7و�ل ��ذا ا��

ا��و'وع ا���ؤول !�% إ!ذار ا�ظواھر��، ,���� �ذ�ك !��م ا�ذات !�% !��م ا��ص دو��� و��ط� �����2 

�ب ��د��ر � �و2د �ظر�� ,� ا��7و�ل ���,� !ن �ط���1 ,�و ��س ����2 ���ث �ط���1 !�% ��ل �أي أ�1 

�� ا�����ث �����ة، ,��ذات ا��� �+وض ا��و'و!�ت �ل ھو �ط��ق ��2ر�� !���� ����دة !�% ا���7ل ا�دا+

، �ل ��وم �Nد��ج ,�1 ���3رة �2!�� �ن ا�
�م وا��ص 1ھذه ا��2ر�� � �د!� ا���ك ا��ص �(
� �و'و!��

	��و�� وا�دة و�	� ���	ن �ن ا5'
�ء !ن =رب ��� ��و�1 ا��ص، ,
� ا���ل ا���ر���وط��� �(�J ا�ذات 

  .ا�ر�وز دا+����(��A ا�	���� ����	ن �ن ر(د 

 �
��% إ�% " ھ�د�ر"ا��7و����، ��� ھ� ا��	��ل ��3روع " ��د��ر"إن ,��ا��طو�و�2، ,� �

�� ھ� ��ث !ن إر��ء "ا���دال ذات �ذات 	�� 	�ن ا���ل �: +ط�ب ا���و�ر أو ا��ر	� ا�رو������، ��ر 

ذي �1 ��م ا��وا(ل، وإ��� د!وة إ�% ��9,� ا��وار ��ن ا�ذوات !�ر ا���A �و(
�� وطن ا�	��و�� وا�و��ط ا�

��دة ا�ذات �+(� (�� ا�
رد�� وا�وا=��� ا��� 	��ت �و': ر��� وا���م ��، "د�	�رت"و�ن =��� " ھو�رل"ا

�ب �,� ���ھ� ا�ذات و��دود���� ا��� �2���� ����9 �	ل ������ " ھ�د2ر"وھذه ا�+(� ص ���9ل !�% 

�7ن �
�م ذا��� أ��م �و'وع ��ر,���، ,�� ا�ذات ا��
رد�� � ���ط�2ا�ذا���.  


�و�� +�(� ��
�م، ,�م ا�ذات ھو �ط��ق ا������ ا��	�3
� ,� ا��ص وا�ذات " ��د��ر"��ط� �

وھ�ر���وط��� ,�م ا�ذات �� " ھ�د2ر"وا������ ا�����2 ,� ا���ظ� ا�راھ�� !�% ا�ذات، و��د �97ر ھ�� �7���ذه 


'�ء �(و�ري!�% ,	رة ا����ھ� و���" ھ�د2ر"أ���ه 	 �����رى أن " ��د��ر"�� 2�ل  �3 ا��	�م ا��

  .ا����س ����� 	و��� و	������ �ن 1�73 أن �3وه ����� ا�
�م


� وا��� و�2ت ���	�9ر وا�ھم ,	ر " ھ�د2ر"	�� =�م �، "��د��ر"ا���ر���وط��� !�% أ��س ,�

���، و=د �2ء ,� ظ�ھر�� أ���ذه أن ���ث !ن ��K �	3ف ا����ة �ن +�ل ا����ة " ھ�د2ر"��ث ��ول 
�

                                                           
1
  . 32و  28 ص ا����قا��ر2: !��رة ��(ر، ا���A و ا��7و�ل   

2

� ا��ر2: ا����ق ص   ��
  .259!�د ا���A ��رة، ا���ر���وط�
�� و ا�

3
  .35ا��ر2: ا����ق، ص ،)�ن ,�م ا�و2ود إ�% ,�م ا�
�م(!�د ا��ز�ز �و ا�3��ر، ��د��ر   
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�ر !���� ا�و2ود ,� ا�و2ود ا�5���� �طر��� �	3ف " ھو�ؤل"
�ض ا��
�ھ�م، ,����% ����2 ��	ن أن ��

�1، � !ن ا��(ور ا��د�و�و�2 ��و2ود

� " ھ�د2ر"��د ر,ض . !ن ا�و2ود ���
,� �ظر�� ا�و2ود ,� ا�

!��ره ا�
�!ل ,� ا���ر,� وإ!ط� �� ��و2ود دورا ��9و�� �+': وا. ا�Aر��� ا!���رھ� ا�5��ن ��ور ا�و2ود


� ا�ظ�ھر�� =د 	3
ت ,� ��2ل ا���ر,� أھ��� ا5دراك ا��� م ��
,�1 ��ذا��� و����2ب ���و����، وإذا 	��ت ا�

��ن ," ھ�د2ر"!�% �
�ھ�م =���� ��ظ�ھرة، =د ا!��ر �Q� �+ر���وي ��و2ود ا���� ھذا ا���2ل ھو ا�و��ط ا�


� =��1، إن ھذا ا���2ل ��
ا����م، و�	ن ھذه ا��
�ھ�م ا������ �+��ف !ن ا���و�ت ا������ ا��� ا!�د ��� ا�

ا���وي ھو إدراك ا�5��ن �و2وده ,� 3	�1 ا�	�ل، ظوز ا5دراك ھو�� �3	ل ا���2ل ا���وي ����ر,� 

,	رة ا�و!� ا�ذا�� " ھو�رل"ذه ,� ,	رة أ���" ھ�د2ر"، و�ذ�ك ر,ض "ھ�د2ر"و��و2ود !�د 		R����	ظ

���، ��د رأى 

�م ط���� " ھ�د2ر"وا!��رھ� ھ� ا�ذا��� ا�	��ط�� �� J���
,� و!� ذات ا�5��ن �و2ودھ� �

����1 ,� �2ر�� 
وھذا ا�
�م ��ر�+� وآ�� ,� �
س ا�و=ت، ����% أ�1 ��س ,��� . ا�و2ود 	�� �
(J !ن �

�" ھ�د2ر"��ة ا���� ا��� �وا���2 ذات ا�5��ن، ھذا ا�و!� ,� �ظر ��9��، و�	�1 ��3	ل �ن +�ل ��2رب ا�

���2وز ��و�ت ا�ز��ن وا��	�ن و�
�ھ�م ا�
	ر ا���9��، ��د 	�ن ا�و2ود ا�ذي +�% ا�ذات ,� ����9ه و�ر	�� 

�ب � �

� ا�Aر���، " ھ�د2ر"ذات �د+ل �ط��، ھو ا���2ن ا��+���
وا����� ����� ,� ��و�ت ا�

ھ� !���� ا�
�م، وإن " ھ�د2ر"و�(�J ا���ر���وط��� !�د . 1أن �+�% ����1"ھ�د2ر"ي 	�ن أ�ل ا���2ن ا�ذ

إن ا�
�م ��س . ا�
�م ھو ا��درة !�% إدراك ا������ت ا�و2ود�� ��
رد ,� ���ق ����1 وو2وده ,� ا����م

�ض� %����س ��و=ف 3+ص آ+ر، 	�� أ�1 ��س ا��درة !�% إدراك ��Q� ة  ط�=� أو �وھ��������رات ا��

�ن ا�
�م ��س �3 � ��	ن ��(��1 وا���	1، �ل ھو 3	ل �ن أ3	�ل ا�و2ود ,� ا����م، أو . �3	ل !��ق

��� و����� !�% أي ,�ل ��!�(ر �ؤ�س ��ذا ا�و2ود، و!�% ھذا ����ر ا�
�م �ن ا������ ا�و2ود�� أ

��س ��2و!� " ھ�د2ر"ا����م !�د  �ن. ، أي أن ا�ذات �	ون ,�ھ�� و�
�و�� أ�� �و'وع و2ودھ�2و2ودي

�ن ا�	���ت ا���
(��، و�	�1 ��2و!� �ن ا���=�ت ���و !�% ا�ذا��� وا��و'و!��، إن ا�5��ن و�ده ھو 

ا�ذي ����ك ا����م، ����% !�د إ�% ا�ذا���، وا�5��ن ����ك ا����م ����% أ�1 ���ش ,�1، و� �درك إ� �ن 

�1، أو ��ن �����3T� Jء +��1، إ�1 ��دأ �ن +�ل و2وده ا
�ذا�� إدراك ا����م ��ن �	3ف �1 ا����م !ن �

,�ذه ا���ر,� =� �� !�% أو��� ا�ذات . �	ون �ن +�ل ا���A" ھ�د2ر"أن �ظ�ر، وظ�ور ا����م وا�	1,�3 !�د 

، 	�ن ھذا ��97ر �3ن ھذا ��'�� ا�
�م ��!���رھ� ��'�� و2ود��" ��د��ر"�دل ا��و'وع، و����ر 

	�ن ��� ��97ر ,� ا��و12 ا���ر���وط��� �	��3ف " إن ا���م � �
	ر" "ھ�د2ر"	�� أن ��و�� .ر��ھ�د2


�، إذ أ!�د (���� " ھ�د2ر"ا�ذات، ��ن ����1 ا����رة ��د د3ن ��
��� ,� ��ر�C ا���م وا��� ����ر

                                                           
1
  .31- 30، ص2005، �7(ر ���د أ�و ز�د، إ3	����ت ا��راءة وآ���ت ا��7و�ل، ا��ر	ز ا���9,� ا��ر��، ا��Aرب، ط  

2
  .33 ، ص2005، �7(ر ���د أ�و ز�د، إ3	����ت ا��راءة وآ���ت ا��7و�ل، ا��ر	ز ا���9,� ا��ر��، ا��Aرب، ط  

3
�1، ص  
  .37ا��ر2: �
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 �=��=�!دة ا�ذات ا���9�� وا���  ,���� ا���م ����د !�%". ا��و'وع/ا�ذات"ا35	���� وا�رؤ�� ا��ر��ط� ���

��ل 
�'�ن ��9ت ا���� ق وا��(ورات وا�������2ت، و!�% ھذا ���% �ظر�� ا���ر,� ,� و'��� ���د�ر و�

�وف ��
,و': ا�ذات ھو ا����� ا�و�% : "!�د�� ��ول" �ول ر�	ور"��3ط ا�ذات، وھذا �� �2ده �ؤ	د !��1 ا�

�وف��
�� ������� ."�� :�
� ا��د��9 ا��� �دأت �ن د�	�رت و�طورت �: 	��ط، ,�+�1، �ن ا��راث ا�وا��


ا����ر ا�����7 و': ا�ذات ��د �3	ل �	��ل، وھذا ا���9ت ,� ���وى ا������ل �(ور ا����م وظواھره ھو 

1 ��ر'� ��وھم، و=��� ���
	ك"ھ�د2ر"�� �3ك ,�1 ��و�� ��  .   و�2

  

  

  

  

  

  

  

��رة ا��)�)" '� ا�	ن: ا����ث ا����ث  

�ل ا��+��� ا�	9ر =درة 
���ر ا���7ول ,�� وھو �� ��3ر إ��1 !�وان �ؤ�
� ,ن ا�
�م وا�
ن ��!���ره ا��

,�J !�% ا�ذات �3	ل ���3ر !�% آ,�ق ا��ص و����ر وھذا ��2 2د�دة ��و!� ���ذات و���Aر ��دف ا�
	ر 

,���ك 	ذ�ك �ط��ق ��2ر �1 ����7و�ل ا�ذي ��س ����2 ���ط�: ����1 و�ط��1 !�% ��ل �ن ا��و'و!�ت، 

��ل ,�ل � J��� �����دة !�% ا����ل ا�دا+�� ا�����ث �����ة، وا��2ر�� ا�
��� ��را��9 ا�رو���� ����!

�ل ا���ر�+� ا�ذي ��س 
ا�A)5ء وا�5(�ت !�% ���وى ا5,�ت �ن ا�و�وس ������ش ا�را!� �: ا�

�د3ن ���رة ���ل ,� 	ل =راء و,�م ���	�وب !�% +�'�� ,� 	ل �رة ������ �ظر�� وا�ط��: ا�
�� ا�ذي 

ر,: �� ھو ��9ت ,� ا��ص إ�% !��رة 2د�دة و�	9
�� �طر��� 2د�دة وھو !�ن ا��دف ا�2د�د ��
	ر �دى 

 ����ا�	9ر �'ورا !�% إ!�دة ��ر,� �دود  -ا���ر�ض–��د��ر إذ �ن �2ر�� ا�
ن �ؤس ������ ��و!� ا�

، أي ا���2ه ��و =وة ا������ ا������2 ,� ا�
�م "ا������ وا����K"ن �ؤ�
1 ا���'� وھذا �� �ذ	ر�� �1 !�وا

وا�ر���ح !ن 	ل ����� �����2، وذ�ك ��دم إ�	���� ا�����ل ا���A ,� �(���� �دون ا���ون ���2�����، ھذا 


�� أو ,� ر�ط ا�
�� �����1ا���ون ��رأ !�% ���وى ا�و!� ���و2ود�ر�+�، ، و�: ��د��ر �2د =وة ,�

,����ك ا����% �2ب أن ��ر ��ر��� ا���ك ا����ل ا�و2ودي �1، و��م ا���	1 ,� ا���ظ� ا��� ��س ,��� 

�����  .أ��� ����: إ��1 �ذا ��ول إ!�دة ا	��3ف ا�
ن 	�	�ن ��

                                                           
1

� و ا����� !��رة ��(ر  ��

�(ا���
  .74ص ،2009���  ،����ن، 1ا�دار ا��ر��� ����وم، ��3رون، ط) ���ر�� ���2�2 ��+ط�ب ا�
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�ب ��د��ر ,ن ا��7و�ل و,�م ا��(وص �����ب !�% ا���A �ن +�ل �و��ذا �	ون ا���ر���وط��� 

�� و��ل ا����,� و������� وا+�راق ���دل ا����% ذا�1، وھذا �� ���J �	��3ف أ���د 2د�دة، �ذا إ���ع ا����ؤ

��ول ��د��ر إ!�دة ا	��3ف ا�
ن 	�	�ن ������� ��!���ر ا�
ن ���2  ���+��ل ا���ر,� وإ(دار ا����% �ن 

  .�1وا=: �م �	ن ��ظ�ر ,� �����2 ا���وم ا�5����� �ن =�ل

���ط��� ��ث �ذھب ��د��ر إ�% ان �
�وم ا�و!� ا����ط��� 	�3ء ����ز و��د ا�و!� ا�

و��
(ل !ن ���2 ا�+�ر !ن ا����ط���� ھو �
�وم �د�ث �����، وا�1 ,� ا������ ���ج ���2ه ا����م إ�% 

�(ور إ'�,� ا�ذا��� !�% ا�
	ر �ن د�	�رت أي ا���ل إ�% �7��س 	ل ا���ر,� !�% ا����ن ا�ذا�� و,�� ��ذا ا�

��� و�طر��� �� ����: ���و=: ��د ا�ذات ا��� ����ل �و'و!� ا���ط���� ھ� و!� +�ل ����% إدرا	�ت �

�� ا�+��ص ,�ظرا إ�% ا�
ن و��ظ أ�1 �م ��د ��
ن أي �	�ن وا'J ,� ا����م �� دام ا�
ن �ا����3ر ��3	ل ا�

ظ�
� ,� ا��2��: �م ��د ��
��ن أي �	�ن ,�1 وا�
��ن � �����ن �����م �7ي (ورة ��ددة، و�م ��د ��
��ن أي و

!��� أن ا�
��ن �ز!م أ�1 ���م و(��ب و�� إذا 	�ن 	ل �� ��د!1 ھو ����ر 3	�� !ن ��3!ر و	ل �� 

��� إزاء �
�J ��� !���� و���ت �2رد إ��داد ��ذة � ��
��د�1 ھو �ذة ��2���، �ذا ��د +�رة ا�����ء �����ل ا�

��� �ل ��ر,� ,��د�� ����� ���
ن ���: آ,�ق !���� ظ�ھرة ا�3	�ل !�د ذ ���3رك أن ا�
ن ��س إدرا	� 

ا�+�ص 	�� �زداد ,���� �ذا ��ل �	� �رى ا����م ,� 'وء 2د�د، 	�� �و �داه ���رة ا�و�% و��ن ,� إ���ء�� 

���
، إ��� �����ل ا�
�� � �و�ل ,� !��م �ر��ب و� �+طوا +�رج ا�ز�ن وا���ر�C و� ��و(ل !ن أ�

 ���N, ����! 1
��'ر�ن �'ورا أ	9ر ا���ء، و��ن ��ن �'م إ���� ذا��� اG+ر و�د�1 �و( J�)� رى����

 ��������� ذا���، !�د�� �
�م !�� ,��� !ظ��� ,Nن +�ر��� �����ل ��
�!ل �: �
1 ���ق ,���� ���
,� ا�و=ت �

��� !�% ا���ك و�� ��دث إذاك ھو 
أ��� ���� �ن ���و2ب ا���ل وإ��� ا���ل �ن 	�1، و�و': ,���� ��

��و���2 و���� !���� �ؤا�1� .  

�7�� ا��� ���1�A وا��� أ�ت �1 ا�و2ود���� ���A��������، 2أي � �
، ا�
ن �2�ل ا�ذات ��'رة �(

��ر �ط�=�� !ن 	ل �� �دا+���� ����  .و�2

ا����ب !ن ا�و2ود وھذا ا�
ن � �7�� و��ؤو��� ا�
ن � �7�� �ن أ�1 ��دم �ذة ��2��� �ل �	� �	3ف 

�ن +�ل �Aط�1 و�����1 �����2 �و(
1 �و'و!� و� �ن +�ل ,(ل ا�3	ل !ن ا��'�ون وإ��� �7�� �ن 

+�ل ا��
��ح !�% ا�و2ود و�ن +�ل ا5(
�ء إ�% ا��ؤال ا�ذي ����1 !���� ا���ل ا�
�� وھذا ا�+�ر ��دم ��� 

�����، و� ���زل ھذا ا� ����!Kر ا����ھ����، أي � �+�زل ا�
ن ,� �دود ا����K و�2�����A�� 1 3�م ,� �

  .��(���م �و'و!��

                                                           
1

� و ا����� !��رة ��(ر،  ��
  .90، ا��ر2: ا����ق، صا�

2
   %
، 1، رؤ�� ���3ر و ا��وز�:، ا���ھرة، ط)ر�ظر�� ا��7و�ل �ن أ,�طون إ�% ��دا��: �د+ل إ�% ا��ر���وط���(,�م ا�
�م، ، !�دل �(ط

 ���  .285، ص2007
3
�1، ص  
  .287- 286ا��ر2: �
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ن !�د ��د��ر ھو أ�د ا��و'و!�ت ا���ر�+�� ���� �ن +�ل ا�
ن ��	ن أن ���رف !�% ذوا��� ��,


ن �': ��ر�+�� ����� �ؤ9ر ,� ذوات أو� ك ا�ذ�ن �+�رو�1 ,+�رة ا�
ن ���2 إ�% �2ب ���, Cر���ا� ��ر�+ :


ن ��, �����
�، ��دم ��� ���ذج �ن ا�+�رة �������� ���2وز ���ھK ا���ث ا����� و����� إ�% ا���وم ا�5��
وا�

����� ا��� ��دث ,� +�ر��� �ن +�ل +ط�ب ���3ر، �� ��'�إذن !�د ��د��ر ��دم ��� ���9 أو ��وذ�2 

����ن ��!���رھ� �Q� ��م ا�ذا�
�ت ��� �� وإ��� ����� �ر��ط ا����م ا�ذات ا�5����� و�ظ�ر ��� ا��� ���

ا�����3 ا��� ���2وز إط�ر ا����� ا���9 �� إ�% ذات و�و'وع ا��� ھ� �ن (�: ا����K و� ���9ل !�% 

�3���1��وى ا�+�رة ا���� ا��.  

�ذي ��2ب 	�� ��د ا���ب إ�% ��2ب ا�
ن ھو ��3ط ا�ذات ا�5����� وان ا�
ن ھو �وع �ن ا���ب ا

�� ��ذات ا�5����� وذ�ك ��+�ص ا�
ن �ن ا���ل ا�����دي إ�% ر�ط ���3ط ا�ذات، ,�����راة ���ت �و'و!� ��

,� ����ل ذات إ��� ھ� �ر	� �ن ا�و2ود ��ددة ذا��� �د+ل ,��� و��+رط ,� ���+�� إن ا����� �(�J ھ� 

"������+����، �ن و��2 �ظر ا��ذھب ا�ذا�� ,Nن ا���ب  ��ث ا����راة ا��� �� إ��� ��دث ,��� و�ن" ا�ذات ا�

�)�+ ��  .��2وم �1 ذات �ن ا�ذوات، ��3ط �د �3ء ا��رء أن �ؤول و���+د�1 ���


� ا����ط���، ��ب إ�% ا����� ا���2��� ا��� ��(ب ����� !�% ا�3	ل !�د ,��ا�
ن !�د ��د��ر � ��دف ,


(ل �� � ��
!ن و!��� ا���دي ��د+ل ,� دا رة ا�و!� ا����ط��� ا�ذي و��ن ,� �2ر�� ا����� ا���ل ا�

��	م إ��1 ,� ر,ض أو =�ول ا���ل ا�
��، إن ا��
ر=� ��ن ا�و!� ا����ط��� وا�و!� ��ر ا����ط��� ,��� �

وا������ ,� ا�
ن ھذه ���2% �رى ��د��ر ��وم !�% أ��س �ن ا!���ر ا�و!� ا�ذا�� ھو أ��س 	ل ��ر,� 

و��ط �1 ا�����1 ا�ذا��، ھذا ا�و��ط ھو ا�3	ل ا�ذي ���ط�: ا�
��ن �ن +��1 أن ��ول �2ر��1  �ن +�ل

ا�و2ود�� إ�% ��ط% ��9ت، ھذا ا����9ت ��2ر�� ا�و2ود�� ��
��ن �ن +�ل ا�3	ل �2�ل ���� ھذه ا��2ر�� 


�و�� ���2Tل ا���د�� و�2��1 !���� ��	ررة، و� ���� ���دة ا�
ن ا����م � ���وا���2رة وا�وان، و�	�1 �

��� ا������ ا�و2ود�� ا��� �3	��� ا�
��ن ,� ا���ل ا�
�� ھذه ا������ ���Aر و���ول ��و� 	��� و��(�ر ,� 

�ط% 2د�دا ��9�� =��� ����3ر	� و��ول ,� ھذا ا�(دد � J�)�ل و	أو ا�و2ود "ا�3 �����إن ا�(��ر ا�

��ل ا�
�� ��س  ا����9ل ,� ا�3	ل �	ون 	��� �در�2�� J'ل ا�وا����أن ا����K �	ون �3 � 2د�دا، وھذا ا�

�زو� �� ھدف �وى ا����� ا���2���، و�	�1 و��ط ����ر,� ������% ا����ق، و�2ر�� ا������ � �����ا

2�ل ھذه ا���ر,� ��	�� و��	ن ا���3ر	� ,���� ��
3����ل ا��
� ، أي ا�ذات �	ون ��3ر	� ,� ذ�ك ا���ل ا�

1�
  . أي �� �راه ,� ا���ل ا�
�� ھو ا�ذات ا��� أ�

                                                           
1
  .15صط، .، ب��21997 ا���2ل، �ر ��د �و,�ق، ا���2س ا�!�% ����9,�، ��ر، �اھ��ز 2ورج ��د  

2
�ظر�� ا��7و�ل �ن أ,�طون إ�% : �د+ل إ�% ا��ر���وط���(,�م ا�
�م، ، !�دل �(ط
%  !�دل �(ط
% ,�م ا�
�م، ا��ر2: ا����ق  

  .289ص، 2007، ��� 1، رؤ�� ���3ر و ا��وز�:، ا���ھرة، ط)��دا��ر
3
  .39-�38(ر ���د أ�و ز�د، إ3	����ت ا��راءة وآ���ت ا��7و�ل، ا��ر2: ا����ق، ص  
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���ر ��دأ � ��	"������ ,� ���ء ا��2ر�� �: ا������، وإذا ��ر�ت ا����� �2د�� ��	ن " ا����	ر	�زة أ

 ��� ������� �����ث �درك أو �راھ� �طر��� 2د�دة، ��ذا ا���ب �	ون ا����� " ,'�ء ا	��3ف"أن �(�J ا��

  .، ا����� !��رة !ن ��3ط �+�ق �1 ا�ذات ا	��3,�ت��1 ا��7و�ل���� 2دا ,� !��

���1 ���ل ا�و!� �ن ���Aق ا��م إ�% ��
�J ا�,���ن، أي إ�% " ��د��ر",����د 	 ���!ل �
�وم ا��

ا��واطن ا��� �2ذب ا�و!� ��و ا��رح و���ده !ن ا���7ل 	���	�س �رآوي، �
�وم ا����� أ��ح ��Aد��ر 

�� د��� ���ب : ���	� ,� �ظر��ت ا���ر,���2وزة ا�زوج ا�	�	� ���أي " ا�
�!ل"ا�ذات وا��و'وع، ,���

�ب !�ر ا�
�!��ن، ,�� ���ت �و'و!� أ��م ا�ذات �در	�� وإ��� ���Aرق ا�و!� ,� !����� �� ���ان ا��

�ري، ا����� ھ� ا�
�!ل ا������ وراء �ظ�ھر ا�
�!��ن، ��ول ��2ر�� ����ن  �2ر�� ا����� ھ�"، "��د��ر"ا�

���أ!�ن " و�زع ا����زة ���ث إن ا�5��ن ا�ذي ���ب ��س ھو ا���
ذ وإ��� ا���3رك ,� ��رورة ط��

��د��ر �7ن ا�و2ود ا���	ن ,��1 ھو ا���A، وا���A ھ� ,	ر ��2�د ,� �روف او =وا�ب أ�����، وا�
	ر ھو 

��	ن ا!���ر ا���A �2رد ��طق، إ���  ��A 2وا��� ��رك إرادة ا�����ر ,� ا�	3ف !ن روا�ب ا�ذات، و�

، و����ر ا�ذات 2ا	9ر �ن �2رد !��� �دل !�% �3ء ,� ا����م ا�+�ر�2 وھ� 3رط�� ا�و2ودي ,� ا����م

���، أ��� " �ول ر�	ور"ھ� ا���د!� �����%، وھ�� ����ر 
ا�ذات ھ� ا��� �طرح ��7�� و2ودھ� أو ���ءل �


� و2ود اG+ر ا�ذات ا����ددة، و����ق �و(
�� �2دا��، �ذا و2ب 3ور��� ,� ا�و2ود، ھذه ا�ذات �
�رض 

و(ف ا�5��ن �	و�1 	� ن أو ذات ����9 !ن ا����% و��س ا����ك �����%، ,Nن ا�5��ن � �و2د ,� 

�A��ط ا�  .ا��ط�ق، �ل �و2د ,� ا�ز��ن وا���ر�C، �و2د ��ث �
	ر، و� ��	ن ,�م ا�ذات �ن دون �و

�� وو2د ����ل ,��و����� ���و�و�2 �ظ�ھرة ا���ب !�د ��د��ر، ,�د ��ن أن ا���ب ��س �2رد �


��ر إ�% ا�2د�� �ن ا�ھداف � ����
(�� !ن و2ودھ� و!�����، و�2رد ,�!��� ����� ��������ھ� ا�ذات، و�2

��ق أھدا,�� إ� !�د�� �
�د ا���ب� � ���ذا�1  وا���3ر�: ا��7�و,� ,� و2ود�� =د و'�ت ����2، �ن ا��

����ت ذا��� ا�
رد ا��� ��وم �ن 4و�������� ,� ا���� J'ب ھ� �ن ا�وا����� ا���در�2 ,� ا��
، وإن ا�ذات ا�

�� أو�و�� ا���ب !�% و!� ا���ب، . ��ن ,�!���ت أ+رى �����ب���1، وأ=رت �3	ل أ
إ��� ھ� ا���ب �

����, ،���
ا���ب ���ص ا��!ب دا+���، و����د  وا���ب ��9ل �ظ��� ���: ,�1 �ر	� ا�ذھ�ب وا���2ء �

ا��رض ا�ذا�� ���ب ا�5���� !�% 	ون ��وك ا��!ب �ر��ط� ��� �د!�1 ا����� �ن أھداف ,��ذي �م ��د 

�و2ود ھم ا����ون وا��3!ر وا��ؤ�ف وا��و���� ��ظر إ����� �و(
��� �!��ن، ,� أ�د ���م �و2ود �ذا�1 

 ���� 1��
ظ �1 ���ث أن ,���ل ,�ط"أ�1 و2ودا �
�" 1��
، ,Nذا �� ا�+ذ�� و��2 �ظر ا���9ل �و(ف �� �

                                                           
1
  .150- 149، ص2007، ����ن، 1دا,�د �2��ر، ��د�� ,� ا���ر���وط���، �ر��2 و1�2 =��(وا، ا�دار ا��ر��� ����وم، ��3رون،ط  

2

� ا�Aر���(���د 3و=� ا�ز�ن، ا5زا�� وا�����ل  ��
، 2008، 1، ا�دار ا��ر��� ����وم، ��3رون، ����ن، ط)(
� J ��د�� ,� ا�

  .103-102ص
3

� وا���A ا�زواوي �Aور  ��

� ا����(رة���د ا���(ة، ا���
  .121، ص2005، 1، دار ا�ط����، ��روت، ط)طف ا��Aوي ,� ا�

4
  .143ص، 2010، 1ا�دار ا��ر��� ����وم، ����ن، ط ،!�د ھ��ز 2ورج ��دا��ر ھ�3م ���,�، ا��7و���� وا�
ن  
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�وف ��'J أن ,��1 ��س ��و�� �ل ��	ر، ,���رء ا�ذي ���	ر � �ر�د أن ���رف !��1، وط��� �	ل �� ,

�راض ���ن � ��9ل ���ظ��ه �73ن ط���� ا���ب، ,Nن ھذا ا�����ز ا�ذا�� ��ن ا��رء وا���ب ا���'�ن ,� ا�

�ب، ,���!�ون �م ��د �و2ود�ن، إن �� ھو �و2ود ھو �� �ؤدو�1 ,�ط، و�	ن =�ل ذ�ك 	�1 ا�ط���� �������� ا�

، �ن و2ود ا���ب ھو دا �� ���ق N,1ن ا�ذي � ��ود �و2ودا ھو ا����م ا�ذي ���ش ,�1 ا�ذات 	�3ء �+(��

  .ذا��

ب !�% ا���A �ن +�ل إ���ع ا���ر���وط��� ,ن �7و�ل و,�م ا��(وص �����: و��ذا ����ر ��د��ر

����� .    2ا���7�� و��ل ا����,� و������� وا+�راق ���دل ا����% ذا�1، وھذا �� ���J ��	��3ف أ���د 2د�دة ��

                                                           
1
��� ���7و��(ا������ وا����K  ،ھ��ز 2ورج ��د��ر  ��
��ا�+طوط ا���
�ن ��ظم، !�% ��	م J��)، دار أو�� ��ط��!� و . ، �ر��( ا��

  .2007ا��3ر و ا��وز�: و ا������ ا���9,��، 
2
، 1ط" ا�دار ا��ر��� ����وم، ����ن ،)ا����ر��ت ,� ا���ر���وط��� ا�Aر��� و ا��7و�ل ا��ر�� ا5����( !��رة ��(ر، ا���A وا��7و�ل  

  .75ص، 2007
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  الخــــــاتـــمــــــة

  

لقد تطورت العلوم الروحية عبر الزمن إلى أن وصلت في العصر الحديث إلى ما يسمى بالعلوم   

  .اإلنسانية التي تدرس الفرد و المجتمع و الظواهر اإلجتماعية التي تحدث من جراء عوامل و أسباب

كبيرة حول الحقيقة و المنهج من مختلف الفالسفة و خاصة الغربيين حتى ات سو تمت درا

انتجتها ألمانيا تحديدا من هيدلبرغ  فيلسوف جاء بفكرة نووية كانت بمثابة البنية األساسية للعلوم اإلنسانية 

الذي مشى على خطى  غادامير جور جهانس  عن طريق إعادة التأويل التراث الفرنسي و هو الفيلسوف

الفلسفية حيث أظهر رؤية جديدة ممنهجة  الهرميوطيقاتاذه هيدغر اللذان كانا لهما الفضل في تأسيس أس

جعلت من العلوم اإلنسانية علم قابل للبرهنة و القياس و فتح األفق أمام النظرية العلمية و مناهجها و 

اإلنسانية مسرحا للتجربة  كسر كل القيود التي كانت تدور داخلها النظرية العلمية حيث جعل من الحياة

الرومانسية أن تزجها في  الهرميوطيقاالعلمية مما جعله يدرس فكرة الموضوعية العلمية التي حاولت فيه 

و لقد أسس غاذامير نظرية عامة في الفهم تمخضت عن حصر عملية الفهم في . دائرة العلوم اإلنسانية

هي فن الفهم و التأويل، و هي ما تمثل عناية  يوطيقاالهرمو بالنسبة له . الصبغة اإلجرائية و التقنية

غاذامير بالمفاهيم التي تم سردها في الفصل األول من المذكرة و هي الحوار، األحكام المسبقة و 

اإلنسان قليال من الرغبة في البحث عن الحقيقة التي الممارسة التأويلية حيث أن هذه المفاهيم تكسب 

تاح، مما يدفعه إلى بغية معرفة المستقبل، فإنه يعود إلى الطابع الروحاني في تتماشى مع التجديد و االنف

معرفة األشياء، و هذا ما يفسر العالقة المتواجدة بين العلوم اإلنسانية و الذات هذا ما يجعل الباحث 

و هذا ما  .يرتبط بذاته عبر عنصر التراث أي تاريخه لكي يستطيع أن يفهم خبايا و ثنايا ذاته فهما نهائيا

و لقد دعمت هذه االنتقادات هذا المشروع عوض . جعل لهذا المشروع الهرميوطيقي الغداميري أعداء

التي الهرميوطيقا اإلتقاص من أهميته كما أن وجهة نظر غاذامير الفينومينولوجيا التي أضافها على 
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للفهم، و إثبات فهم النص التاريخي بفضل التراث و الماضي و بهذا قد  تبحث عن الطبيعة األنطولوجية

  .هرميوطيقاقدم خدمة جليلة لل

لقد تحاشى هيدغر الدخول في الواقع أي واقع جدل العلوم اإلنسانية هذا ما لم يترك الخيار 

نهج العلمي و ليس لغذامير الخوض في جدال الذع برز فيه أفكاره المثبتة ما يميز معارفنا أي انتصار الم

  .انتصار العلم

و في الفلسفة التأويلية لغذامير قد أكد على ضرورة البحث في ثقافة اإلنسان عن الحقيقة 

و هذا ما اإلنسانية، فهذا البحث ال يتم إال في الوسط المعيشي لإلنسان و ضمن الظواهر التي ينتجها هو 

ي شملت التاريخ، الفن و اللغة و المجتمع الذي يشمل يجعلنا نركز على مفهومان أساسيان هما الثقافة الت

  .اإلنسان كنواة للمجتمع و الظواهر اإلجتماعية

و أخيرا و ليس أخيرا نصل إلى المجال الواسع للحقيقة ليصبح أكبر و أوسع، تفتح مجال الفكر 

بمعنى أن  الحر و استمراره في العطاء الخصب من خالل نشاطه، و هنا نصل إلى األخير ليس األخير

و هذه الدراسة البسيطة . هذه الدراسة مثل دراسات غاذامير لها نهاية فهي ال يجوز أن تكون لها خاتمة

التي قمنا بها ال تمثل إال قطرة في بحر فيلسوفنا الكبير غاذامير هذا ما يجعلنا نقول أن نهاية هذه المذكرة 

  .ة غاذاميرستكون إن شاء اهللا بداية لنا في الغوص في فكر و فلسف

    

  

  

 


