
�ـــ�ـ
	�ـــا�� ـــــ�ا���  

����  ا��	�ور�� ا��زا�ر�� ا�د�	�راط�� ا�
  وزارة ا�����م ا��
�� وا���ث ا���	�


�م -�
	��  �د ا��	�د �ن �
د�س!��	-  

 ��#�ّ�� ا���وم 	�  ا$�

  &�م ا�%��%�
  
  
  
  
  
  

�(ّ)ص :�%��*  
���	����  - LMD -�ظ
م - 
	� و
�ر *� ا�%��%�،�

دة ا�	�  	ذ#رة �(رج ���ل 

  :	و�و	� ب
  
  
  
  

  
  
  
  
  

��ن��

ذ            :                	ن إ داد ا�ط�4راف ا�2�:  
 ا��ر�� 	��ود. د                دو�
ن ر�دة                   •

 دا�ب و*
ء •

  
  
  

 

 

 

 

 

  

  



 ه 
 

  :ا���د��

��رإّن و�ود ا���ر �رط �روري ���ر�� ا	��، ���  �#  ا�����"أّن ا ���ن  ا�

�.در ��� �&ّ�ل �,��ب ا�&��ة دون ا�&��� إ�� *�ره و(ذ�ك �و��ر &�����% دون ط�ب 

و���" ذ�ك أّ�% " ا ���ن &�وان �د�" �ط��%"�" 0و�%  أر	طوا�����دة وھذا �� أّ(د ���% 

��4�%  ،�طون �% وإ#ّ �3ّ�% ���ش ���ز#��ن �& ا#&�(�ك�" &��� ��ّ�� إ��  "����طو��، �5

وھذا �� �ؤّدي �" *��ب ا	&��ن إ�� إ���ج أ�راض �4��� ����,�� ذ�ك ��د�� # ���ط�6 

����ر �ن رأ�% وأ&����% �واء (��ت �ر&� أو &ز�� ا�وا&د �ّ�� ���ر(� *�ره أ�(�ره أو ا�

��ر �ن و�ود�� وإدراك ذوا��� ، (�� أّن ��وھذا ���" أّن ظ>ور ا���ر �" &����� �روري ��

ا	�� ا�و&�د �ل ��% ا	�� ا@5ر ا�ذي ���ر(% �" ھذا ا�����6 و�ن ا ���ن ���رف أّ�% ��س 

�ؤّ(د %��ن ��.�B>� أّن و�ود ا@5ر�ن #زم وذ�ك  ھ�� �3ّ�% # �ر�ض *�ره �ل إّن �,ّر��

��" ا����4ل وا��وا,ل ��ن ا�ذوات.�.  

�� ا�و�ود # �Cا�� ��	ن و�ود ا���ر، ����� ��	، وا��	ت ا��Cإذن �����ر ���ن إ

�(" أ&,ل ��� &.�.� �� "�" 0و�%  	ر�ر�درك و�ودھ� إ#ّ �&�ور ا@5ر، وھذا �� أّ(ده 

��� ذا�" �ز�ت و��ط� ا@5ر، ��@5ر �روري �و�ودي �ن �>� �.در �� ھو �روري 

�ذا�" �ن �>� أ5رى "� "��&,�ل ا���ر�� ا��" "�، �و��ط� ا���ر ھ" ا	&(�م ا��5��4� ا�

�ر �ن ّ���وE�ّ ��و(>�، ��	&(�م ا�,�درة �ن ا���ر  "�و�ود��، �,درھ� ��� ا�ذات وا�

و��0� ا ���ن �" �����% �واء أ(��ت ھذه ا	&(�م ا��وّ�>� �د&� أو �.دا، ���ّ�.د أ��� 

��ر���ل ���ر�� ا	�� ��� ���CFر ا ���ن ��� ��ھ��ت ا@5ر �" &�ن أّن  ا��(�سأّ�%  ا�

��ن ا	�� وا@5ر وا &��س ا����رك �" ا�و�ود �د�6 إ��  �<�ا�و�" �������C� وا����

���دل ا�&وار ���ل إ�� ذ�ك  وا��5ذ .�ربا��وا�5�رات وا���CFرات و��ر�� (ّل  ا#ھ�����تو

  .أ�� ��4��� و�5Iر وا��وا�ق ��% �G ��(ن ��ر�� ا�ذات �" *��ب ا���ر

��ر أّ�% # ���% �وى ا ���ن  �"ء�3ن ,Eّ ا������ھم �" 5د�� ا ���ن و�&.�ق ��ط�ّ

(�� أّ(د . "#�"ء أ��J� 64��ن �ن ا ���ن"��� &ّد 0و�%  	���وزاأي ا@5ر ھذا �� �راه 

��دل ا	�(�ر ا����ر(� �ر�	ون �أن ا��وا,ل �6 ا���ر ����د �" ا����ب ��� ا���� (3ط�ر �

��ر �ن ا	*راض، و���ء ا���0Gت وا���ّرف ��� ذوا��� و��� ا���ر��ر�ر و�.ول . وا�	

  ." ، و�ط ا����ھ�رل �" ا�طر�ق، �" ا��د����إّ��� # �(�ف �ن أ�4��� �" �ز�� �� "



 و 

 

 ��� ��&�و��@5ر�ن و�5Iر�ن،  ا@5ر�ن��	�� # ��(ن أن ���ش �" �ز�� 	ّ�>� 

، وا�&ّب و���ر(� ا���ر ����رھم وآ#�>م أّن ا����طف وا����ذب��س ���ر و���.د 

�وا&د وا 0رار وأ�را&>م ��ّ�ر �ن �(��ل و�وا,ل إ����" &.�." ��ّ(ن ���دأ ا�و�ود ا

���دل ��ن ا	�� وا���ر���.  

(ّل �ن ا	�� �����ر وا���ر ��	�� ھو إدراك �&.�.� ذوا�>�� وا���ط4� ھ"  ����راف

6 ��&,�ل ھذا ���ظرا ��� �>� �ن ��CFر ��� ا�ّذات ا ������، و���  ا#(���فا	��وب ا��ّ

�ر �ن ھذا �3ّن ا���ط4� �6�5 ا�ّذات ���رھ�، �&�ث # ��رز �ّ��وھرھ� إ#ّ �6 ا���ر و# 

5واطرھ� إ#ّ وا	�� ا@5ر أ���>�، ��ءت ا�4�ّس أم أ�ت �3ّ�>� ��.�د و��ّ�ر �5ف ا���ر ��&�ل 

�% و�(ره و�ن ھ�� (�ن ا��وا,ل ��"������ت  ا#�Cوإ ��	ا �,&�&� ھ�د�� إ�� ��ر� ����أ

  .ا�ذات

�����ر # �4و��� ا��طّرق إ�� �ظرة و�" �5م ھذه ا@راء ا��4��4� &ول �0G� ا	�� 

: �% (��وذج وھذا 	���ب ��>� وا��5ذ���>ذه ا��0G� �ور�ـــن ھ�ر�س ا���4�وف ا	����" 

��ھ��أّن ھذا ا��و�وع �ّد ���د طر&% (�4>وم �د�د �" ظّل ا��&ّو#ت ا�راھ�� ، ا����  ا�

����م ا�ذي (�ن �&ت ��� ������إ����� ا���ر�� "�وان ا������ �" إ&دى ا����.��ت 

�ر�و�ن �>� أ5رى ھو ���ول ھذا ا��و�وع �ن . ، ھذا �ن �>�"وأز�� ا��	ن ا��

  .طرف ا��د�د �ن �G�4� ا��رب ا����,ر�ن

��5ّص ��رو�% ا��4�4" و��ّ(ل  "�إّن ا �(���� ا�(�رى ا��" ����>� ھ��ر��س وا�

(ّل إ(راه و�وء �>م، و�ن ھ��  �&ور �&��C، ھ" إ�(���� ��0م �وا,ل &.�." ���دا �ن

��ف أّ	س ھ�ر�س ����ر�� $# ظلّ : �طرح ا �(�ل ا��وھري ��و�وع �&��C ھذا وھو

  �ظر�� ا�'�ل ا��وا��#؟ 

 : و��درج �&ت ھذه ا �(���� ���و�� �ر���ت أو ���ؤ#ت أھّ�>� �� ��"  �

,+ر ، وا�ذات� ���ر�� $# ظلّ و��ف ��ت ا ����ر؟ ا��0/� ا��# ����. أن �ر�ط ا-�

وھل �ن  �2 أم أّ�. ��دان ����وّض؟ �0�'قوھل ا�ّ��� ��1ّل �43  ا������ وا�2دا�1؟

وإذا �ن  +ر ���د ;ن �لّ إ�راه أو 	�طرة؟ا����ن /�م 2وار ���2# و��ش 2ّر ��ن ا,

�0� �$ ،  > ھذا ا�2وار أو ا�'�ل ا��وا��#؟����



 ز 

 

<���� ����ّ����6 �" ھذا ا���ل، ھو أّ�� �0�راب، وذ�ك ا���.= ا��P#���2 ا��ّG�  ن �(ر�

�6 أ,ول أ�(�رهّ��  .ا���4�وف و

�.��م �&��C إ�� �,��ن و(ّل �,ل  ار����Fو�����0� (ّل ��ك ا����ؤ#ت و*�رھ�، 

"�����&ث، وذ�ك ��� ا��&و ا�� �CGC %��� درج�� :  

ت : ا�ذي ��وّ��ه ب: ا�4,ل ا	ّول��، �4" ا��ؤّ		� �	ؤال ا���ر�� ا�.�ر�	#ا��ر4

ا���&ث ا	ّول، ��ّر��� إ�� �د5ل ��4ھ��" وذ�ك ��رح أھّم ا���4ھ�م ا��" ذ(رت �" ھذا 

"��Cث ا�&��طّر��0 إ�� ا�&د�ث �ن ا���ر�� �" ظّل ا��دل ا�>���" وا�و�ود : ا��&ث، أّ�� ا��

��ل و(ذ�ك ا�&د�ث �ن أھّ��� ��د ھ�د*ر، أي ا��&ّدث �ن �د��� ا��ّ�د وا���د ��د ھ

�دى &�وره �" ���4�%، أّ�� �ن ا���&ث ا���Cث، ���ّر��� إ��  ا�و�ود ��د ھ�د*ر و��

و ھ�ر�رت �ر�وزه : ا�&د�ث �ن ا��.��� ��د أ�>ر أ���ء �در�� �را�(4ورت وھ��

: ، أّ�� ا�4,ل ا���C"، ا�ذي (�ن �&ت ��وان، ھذا �ن ا�4,ل ا	ّول�1ودور أدور�و

�طّر��0 �" ا���&ث ا	ّول إ�� �ظر�� ا��4ل ا���� ا���ر�� �دى �ور�ن ھ�ر�س، ا��و

 ��Cل &د�G5 وذ�ك �ن �ا���ر� �دھ�  �(�������ا��وا,�" �دى �ور*ن ھ��ر��س و�� �دى 

 ��Cّد&� "��Cث ا�&��ن ا��.��G� ا��وا,���، و��وذج ا���4ھم �" ا��.ل ا��وا,�"، أّ�� �" ا��

�طرّ ���ق إ�� 0وا�د وB�,5ص إ���.� ا�ّ�.�ش �ن أ��0G5ت ا��.�ش وا���4ء ا���و�"، وذ�ك 

�ن �>� وا��&ّدث �ن ������و��� ا���4ء ا���و�" أو �� ��ّ�� �����دان ا���م و�4>وم 

ا�ّد���� (�(ّون أ���" �>ذا ا���4ء �ن �>� أ5رى، أّ�� �ن ا���&ث ا���Cث، ��&ّد��C �ن 

��Cّل ���ل  "���4ق�ا��داو��� ��د ھ��ر��س، وھذا �ن G5ل ا��ّ�� ا�G  ن��وا��وا,ل 

�وّ,��� إ��>� �" . ا	�راد "�و�وّ,��� �" ا��>��� إ�� �5��� و���� ��>� &و,�� �����PB ا�

  . (ّل �,ل

��.���ھ� �" �&��C ھذا  "���ق ا�و0ت ����Jم ����6 ا��را�6 : �ن أھّم ا�,�و��ت ا�

�5دم ����� ھذا، ��>� �دم ا���ّ(ن �ن  "�ا	����� و�ر���>� �"  �را�6 ������ت ا��5داما�

  .و0ت 0,�ر



 أ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

الّلهم إنا نعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قـلب ال يخشع، ومن نفس ال  

  .تشبع ومن دعوة ال يستجاب لها

الّلهم إنا نسألك الثبات في األمر والعزيمة على الرشد، ونسألك  

شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قـلبا سليما ولسانا صالحا، 

ما تعلم، ونستغفرك لما  ونسألك من خير ما نعلم ونعوذ بك من شّر  

 .ال نعلم إّنك عالّم الغيوب
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	م ��ز���� �  أھدي )�رة &%دي ھذا إ�� روح أ��� إ���ن ���� � ����� و��ل ��� 
  ).أّ�ك، )ّم أّ�ك، )ّم أّ�ك( - ���� ا�-,ة وأز	� ا�����م –، و��ل ��%� �*ّ�� "
���� أّ�� وھ�� ��� وھن"

  :وا�
ّ��/، إ��%� أ�ول ھ��� ا��*�راتإ�� ���ودع ا�ّر�/ 
  

�  أّ�� �� �*3 ا�
��ن                        أّ�� �� �طر ا�و
  أو-� ���	� ا�ّر
��ن                و	ذا �م ����	� ا��-ط�4

  ط�ب ����	� � ا�&��ن                  �ن 
ّ*ك �� إر�وى ا�4ؤاد و5 إ	��4

�9ك 
ز�ن و
�ران  �  �� ر3 رأ�� إ5ّ �ن ا�%ّم ذھ�� �د -�4          	م ار��� 


�ن �ن ��ق �ن ر
���، ھذا ا:���ن            �و5ك �� أ�� :�د)ر ا�
ّب و:���4*�  
  أد�وك �� رّ*� �� �ّ��ن                       أن �ر
م أّ��، � ا�4ردوس ���ّدة و	�4

  
 ��، إ�� ��دي ا�ذي ��
�� ))ّم أ*وك( --,ة وا��,م���� أ9ل ا� –أھدي ���� ھذا إ�� ا�ذي ��ل 

	ّل ا�ر���/ و	�ن �9دا �� � �<وار 
����، إ�� ر�ز ا�-*ر و�)�ل ا�ر�9 إ�� �ن ��ّ��� 	�ف 
  أ*ـــــــــــــــــــ� ا�
�ون: �*��م و� ��و*�� أ�ف و&3، إ�� 

  .ا��ّ%م أرز�� طول ا���ر وا�ّ-
/ وا����/ وأرز��� ر�9ه

، ر
�%�� ّ� وأ�	�%�� &ّ��� وأ�%م ذو�%م "����� و&ّد��) "2014(��� �ز�ز�ن �د�%�� إ�� روح أ

  .ا�-*ر وا���وان
  /�A�� ّل	ر " دا�ب "إ�� �B- /�A/ ا�����*�ر و��-/ <	وش ،"و-�ل"و	* /�Aو��.  

  " .دو��ن ر<�دة" إ�� ز����� � ا�*
ث و-د���� 
� ���9/، زھرة، "إ�� أ�وا��  ،/��	
،/4�4�"...  

  .إ�� ا�ذ�ن �م �ذ	رھم ا���م �	ّ�%م *����ب ���ّدون
  .أھدي ھذا ا���ل......... إ�� 	ّل �ن �ر�ــــــــــــــــــ�

  

  
  



 ج 

 

  
  

����� � ��%�  :أھدي )�رة �&�
� ھذا إ�� �ن ��ل 

و��9 ر*ك أ5 ��*دوا إ5 إ��ه و*��وا�د�ن إ
���� إ�� �*�Bن ��دك ا�	*ر أ
دھ�� أو 	,ھ�� " 

 /�
, ��ل �%�� أف و5 ��%رھ�� و�ل �%�� �و5 	ر���، وا�4ض �%�� &��ح ا�ذل �ن ا�ر

  ".و�ل ر*� ار
�%�� 	�� ر*���� -�Bرا

  .إ�� وا�دي ا�	ر���ن 
4ظ%�� � ور��ھ�� �3 أ��� ا���د�ر

إ�� <ر�ك 
���� وزو&� ا��ز�ز �
�د 
�دي <ر�ف ا�ذي 	�ن �و�� و��دي � ا�&�ز 

  .ھذه ا��ذ	رة، �� 	ل ا�
ب وا���د�ر ���

  .إ�� ا*�� ا���B� أ�س 
4ظ� �

� ا��
�ن �وإ � ��� 	ل ���A/ زو&� �ن ا�	*�ر إ�� ا�-�Bر و*��Hص اHخ ھ<�م و

  .<%�دة ا�����م ا���و�ط


�: وةوإ�� 	ل ا:��  .ھواري، �*د ا���در، �*د ا�ر
�ن، 


�د�/، ��رة، �وال: وإ�� 	ل ا�Hوات ،/���
  .���دة، 

/�Aر ا����B- زة: ودون أن أ�����  .إ���ن، &���/، �ز�د و

  .	�� أھدي ھذه ا��ذ	رة إ�� &��3 ز��,�� *��م ا�4��4/

�ءو� ا��Hر إ�� �ن <�ر	��� ھذا ا���ل، -د���� وأ��� � � و.  

         

 



 د 

 

  

  


�د � �ّز و&ّل أّو5 وأ��را ��� ا���و�/ وا�ّ�و�ق�.  

%و اHّول وا�Kر � ا�ّذ	ر وا������ن  ��ا�
�د L 	)�را �*�ر	� ��، وا�<	ر �� <	را ���-� 5 <ّك 

� 	ّل أ�ر �*.  


ّ�� و-��� إ�� �� �
ن ���  .���� وا�<	ر L ا�ذي وھ*�� ا���م وھدا�� إ��� ووّ

  : ���ّدم *��<	ر ا�&ز�ل وا5����ن ا�	*�ر إ�� ا���Hذ ا��<رف

  ا��ر*� ا����ود

��� ���9ّ4 *�:<راف ��� ھذه ا��ذ	رة و�� �ّ�� 	ّل ا��ر�ن وا���د�ر ��� ا��-�MA ا����/ ا��� وّ&%%� 

  ".ا��ّ%م زده ����"إ���� و�م �*�ل ��%� *<�ء، �� 	ّل ا�<	ر وا5
�رام وا���د�ر 

  .و<	ر �و-ول إ�� 	ّل أ���ذة وط�*/ ��م ا�4��4/ 

  .<	ر ��ّص إ�� 	ّل �ن أ����� *	��/ �<&�3 :���م ھ��� ا�ر���/
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  .)ا
	��ھ�م(�رح : 	د�ل 	��ھ�	�: ا
	��ث ا�ول

! �ك أن ���ول أي ���ث ��د�� ���� ���� و�ر�� وا�� 	����ھم وا	��ط���ت 

 "و�ر�� ��&,ص ���� �$ل *وا��"، ذ	ك أن ا	���ھم ����ح أي درا�' &ي $��ب $�ن، و��

�د � 'إ	3 ا	�رح و���ل " ھ��ر��س"���طرق �� ��1�� ا	���0ق �درا�' إ�$�	' ا	-ر

ا&��، ا&,ر، ا	-ر، ا	ذات، ا	�وا�ل، : ��ط���ت و���ھم ھ��' 	6ذا ا	�و5وع وھ�

'، ا	�ن ذا�'، ا	�0ل ���'، ا&�'، ا	�دا1'، ا7�ا	�ذاوات، ا	�رد، ا	�*��:، ا!�9راب، ا	�8

  .ا	�وا���

1 /��   (moi)):ال(أ

�ت أو ��8' أو إراد'، ور *��60، و*داھو ا	ذات ا	�� �رد إ	�6 أ��0ل ا	�0�$ '�

ر ���" �ن أ�را5"، و��8ل ا&,ر وا	�0	م  وھو�دا;�� وا�د و��ط��ق 	���" و	س �ن ا	

'  .ا	,�ر*�، و��ول �رض ���" ��3 ا=,رن، وھم أ��س ا	���ب وا	��ؤو	

 '*��ز ��ا!���ل ��	�0	م ��د �در�' ا	���ل ا	���� ھو ذ	ك ا	*��ب �ن ا	��س ا	ذي 

ا	,�ر*� وا	ذي 8وم �وظ�' @�ول �0ض ا	ر��9ت أو ا	�ط�	ب ا	�� ��در �ن ا	دوا�: 

��ف ��	�0ور ��  .ا	�طر' �0د �5ط�6، وا!���8ء ���6، وا&

��' ا��داء �ن $��ط ، ورى $��) lch(ا	��ظ ا&	��� طوارد �� �ر$' ا	��ور' ا&	��

	 ��س *وھرا وإ��� ھو و�دة ا	�0ور و�رط !زم 	$ل ��3 ا	5د �ن د$�رت أن ا&

س ��ورا	 "�  .�*ر�' و��	��	� �6و 	س �;� $�� أ

��د���	� وا&�� ا	�*ر���� ا	����' ا	,�8' �ن �ث إن  �و��8ل $��ط �ن ا&�� ا	�ر

'، ا7دارة ا	�� ��0ل ��ا	���ل ا&,�@� ھو ا7دارة ا	�0@�' ا	,�	�' و	س ا	�,�' ا	0

�8�ون ا	$��، أو ا&�ر ا	�ط�قط�	�8�.1   

�� ��م ا	��س إ	3 ا	ذات �ن *6' و��6 �ذا��6، ��8ل و	�م " أ��"و��ر ���رة

�س*)w.james:( " دي و�� �ذا�� و�و*ودي	ون $ "��س ا	و@ت ا	ذي أ�$ر � ��

                                                 
-95، ص2007ط، ا	��' .ا	��ر وا	�وز:، ا	�8ھرة، ��ر، دا	�0*م ا	�����، دار @��ء ا	�د1' 	�ط���' و :�راد وھ�' - 1

96.  
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��6 �زدو*' ، إذ، ھ� �� _ ا	�,��F$ ���,� G��� ث0�� ذا�" ���� ھو ا	ذي &��

���" ا	ذات ا	�0ر�' و�و5وع ا	�0ر�'     1."س ا	و@ت �

وا&�� ھو أ�5 ا	و�� �و�دة ا	ذات ا	�� �ر�ط �ن ��!��6 ا	�0ور' ا	�,���' وأ��0	�6 

  .ا	���0@�' �� ا	ز��ن

 �6�و�� ا	����' �دل $��' أ�� ��3 *وھر �8�8 ��1ت ��ل ا&9راض ا	�� �F	ف �

&9راض �*��0' أو ���0@�'، �6و إذن ���رق 	���Iس ا	�0ور ا	وا@�0، �واء $��ت ھذه ا

ر �-رھ�، @�ل رو" $و!ر-�إن 	ذا��� وآ!��� :" وا	0واطف وا&�$�ر، ! ��دل ���د	�6 و! 

�� ا	���ھد و�,�و��� و*�: إ�������� �*ري أ��م ا	�0ور $�� �*ري ��ه ا	�6ر أ��م �

Kط��	وا@ف ��3 ا	إذن *وھر @�;م" ا ��&�� "����.2    

  .ھو ا	��$ر ا	ذا�� ا&�ل ا	���ق 	��*ر�') le moi absolu(وا&�� ا	�ط�ق

ر إ	3 ا	��س، وا	� أ�� إ	3 ا	�0	م ا	,�ر*�� ��  3.وا&�� وا	� أ�� �����8ن، ��&

  :وا��� ��
	��� ا��طو
و��

ا	�� ��$ل وا@: ���دم و��1ت، ��0ر أ���� را�,� 	9Lراض ا	��زا��' وا	���0@�' 

���6 �$ن ا	���ت ا	�� أ�ب &*�M� �6ن ا&�� ھو ا	���وب دو�� " ا&�� ا	�*ر��، ا	���0،

  ."&ن ا	���ت �� ھ� إ! أ�� ا	���ون �F	وان ��3

إن ا	��س و�دھ� ھ� ا	�� ��0ر �� �����' ا&��5ء، وإ��6 ����د $ل ��0ر��6 و���6��$ "

�� @د ! �$ون �ن ا&���س ا	�� �-رھ� 	;ن $�ن *وھر L	 'ا&�� ��0ددا �Mن ا	و�دة ا	��ط8

  ."�وى وظ6ر

�دي�
  :و��
	��� ا
	�ط�� وا

 3�ذات ��$رة �$ون و�د��6 وھو��6 ھ�� ا	�روط ا	�ز�'، ا	��5�' ��و	ف ا	�0

  4.ا	���وع �� ا	�دس، و��را�ط ھذه ا	���1ت �� و�� ��

  ):autre(ا&,ر/ 2

                                                 
 .57،ص2004ط، ا	��':�0*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، دار ا	*�وب 	���ر، �و�س،د :*�ل ا	دن �0د - 1
  .58-57ص ا	�ر*: ا	���ق، - 2
3 - ����ر، �روت، 	���ن، ج  :*�ل ���	 ���� .141، ص1982، ا	��'01ا	�0*م ا	�����، دار ا	$��ب ا	��
�د - 4!! "��ورات �ودات، �روت، 	���ن، ��رس، �ر���،ج :أ�در� ،' ،02:ط ،01:�و�و�' !!�د ا	����

'� . 825-824ص ،2001ا	�
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8ض ا	ذاتأ�د ���ھم ا	�$ر ا&���'، و���: �0ر�"، �6و ��و�8ل ) même(ن 1م 

، ��3 أن ھذه )distinct(أو ���ز ) différent(، �,��ف)divers(��3 $���ت ��3

��� @�ل ا&و	3، ا&,رة ���0ق أو! ��	��0' ا	�80' ا	�� �0رف ا	-ر' �وا�ط��6، �

'   1.,�و�� ��3 و*ود ا	-ر' �ن �ث ھ� �و5و�

9ر، :(ا	-ر/ 3autre،athere(  

  .أ�د ا	��ورات ا	�$ر ا&���'، وراد �" �� �وى ا	��ء ��� ھو �,��ف أو ���ز

  ).ا	ذات، ا	ذا��، ا	ذا�'(،)sujet،subject:( ا	ذات/ 4

$و	و*�، �� �" ا	�0ور وا	��$ر، ��8ف ا	ذات ��3 ا	وا@: و���8ل ا	ر��9ت وا	�ط�	ب، �

'�  .و�و�د ا	�ور ا	ذھ

  ) essence: (ت ا	��ءذا

""�0�� �" ��ھ ���M� '��5� ء إذا ا����0ت ھ$ذا��	ص �� �0د : ا�ن ر�د"(أ�� ذات ا,��

'0  ).  ا	ط�

  )subjective. subjectif:(ذا��

�8ل   3�,ص ا	�$ر ا	��ري و�ده �� ���8ل �� ,ص ا	�0	م ا	ط��0، �6ذا ا	�0 ��

س 	 ،'�ت ا	�1�و' إ��6 ذا���ن �ث إ��6 �,��ف �ن �,ص إ	3 أ,ر، و	$ن �ن �ن ا	$

 'ث �دم ��رو���6 �� �$ون ��ورات ��ط8�.  

�8ل �ن ا�����7ت ا	�� ���F ر9م �دم  3��� ھو وھ�� و9ر وا@�0، �6ذا ا	�0

'�د(و*ود ���" ,�ر*� إ��6 ذا�!!.(2   

���ب إ	3 ا	ذات )subjectif(وا	ذا����ل ��6 ، ھو �� ,ص ا	�,ص دون 9ره و ���

�6�  :أو ,5: 	�6، وھو ���8ل 	��و5و��، و�ق ھذا ا	��ظ ��3 ��0ن �

 .وھو �� ,ص �,�� وا�دا دون 9ره :ا	�ردي -

 .أي ا	�و*ود �� ا	ذھن، و���8" ا	,�ر*� وا	�*ر�� :ا	دا,�� -

                                                 
 .125ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
 .321-450- 449ا	�0*م ا	�����، �ر*: ��ق ذ$ره، ص :اد وھ�'�ر - 2
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$������7ت ا	ذا�' ا	�� �وھ��6 ا	�,ص �ن 9ر أن $ون 	�6 �� ا	�0	م  :ا	وھ�� -

 1.,�ر*� �� �6���8ا	

�1 �� ����' $��ط(�� ,ص ا	80ل ا	��ري �� ���8ل ا&��ء �� ذا��6 -�( 

' وا	�0�و'  ا	�� ��$ل ��  -���,ص ا	ذات ا	�در$' وا	�0ر�' دون �واھ�، $�&�ور ا	 ��

�ظر�ت ��3 ��8;ق ا	�0م،  ����3 ��	����' ا	ذا�' �� ���8ل ا	����' ا	�و5و�' ا	�� ��

�*�وع ا	���ت وا	��!ت ) ��د أر�طو ��1(ھ� �� �0��ھ� ا&ول) le sujet(وا	ذات

��6 و�ن ��6وم وا&��0ل ا	��ددة 	ط�0' ا	��ء و��ھ�"، و�6ذا ا	�0�3 $�ن و�د �

ا	*وھر، وا��داء �ن ا	8رن ا	���: ��ر أ���ت ا	ذات �ؤ,ذ ��0�3 �0ر��، $�� أ���ت 

�����������ره ذات ��ر�' ����: ��7رادة وا	و��، �� ا	���8ل  ��ر ا=ن إ	3 ا	�,ص ا7

 2.ا	ذي �و*" إ	" ا	���ط ا	�0ر��) l’objet(ا	�و5وع

'��زي) essence(وا	ذات �� ا	�ر�*�) essence(و�� ا7�، )essentia('و�� ا	��

�"، وا	���' إ	" ذا��  ,ا	ذات ، ا	��س وا	�,ص، و�8ل ذات ا	��ء، ���" و�

أ�م �ن ا	�,ص، &ن ا	ذات، ط�ق ��3 ا	*�م و9ره، وا	�,ص ! ط�ق إ! ��3  وا	ذات

  :و	�ذات �دة ��0ن) ا	*ر*���(ا	*�م

1- "���  .ا	ذات �� 8وم �

2- 'ن 	�ذوات ،)quiddité(وط�ق ا	ذات ��3 ا	��ھ  :وھ��ك ��8م ا	����' ا&�$و���د

  .ذوات �رد' -أ

  .ذوات �و�' - ب

  

  

  

5 /'  )altérité. Alterity. otherness( :3ا	-ر

                                                 
 .0�205*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر*: ��ق ذ$ره، ص :*�ل ا	دن �0د - 1
 .206-205ا	�ر*: ا	���ق، ص - 2
3 - ��  580-579ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :*�ل ��
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,ص ا&,ر دون ا&��، ا&�� ھو ا	ذات ا	��$رة وا	�و5وع ھو " ر�و��"��د ��

  1.ا&,ر

'' )l’altérité( وا	-ر�ن 9ر ا&,ر و5دھ� ا	0; )l’dentité( ھ� $ون $ل �ن ا	�

��  .وا	-ر' �و*" ��م ھ� ,��' �� ھو 9ري أ

���6 ا	��8ء ا	وا�د �-ر أول ): "aristote(أر�طو* $�ن ! �إ���د 5روري ھو إ���د $�;

وھ� أ�5 ��	' ا���7د �ن �ن .....ا&,ر، ��ك ھ� ��	' ا	ذ$ر وا&�31 �ن أ*ل ا	����ل

�د�0" ط��0" إ	3 أن $ون ��$�� و�ن �د�0" ط��0" إ	3 أن $ون ��$و��، �ن أ*ل ��8;��6 

ن� 2".ا!1

 *������� و�ن " ):montaigne(�و8ل �ن ا!,��ف � ! ������ و�ن إن ا!,��ف �

9ري." 

" ا=,رون ���، و��0رف �� " ):vauvenargues(�و���رغ* �, �� ������$��ف �� أ ���إ

�����" �ن أ�,� ".ا=,رن ��3 �� 

�0ب ا&,ر دو�� �� ��ة ا	�رد دور ا	��وذج أو ا	�رك أو " ):s. freud(�رود* 

 ."ا	,�م

��س* �	)lévinas" :( "، أ�� وا*��ت	ر، وإن و*ودي ��,ر ,L	 '�� أ��G ا&و	و�إ

�� أ�ل دا;�� إ	3 .... ا&,ر �*�ھ�، �ذاك أ�ره و	س أ�ريM� �0@' ��&,ر	�0ق ��� ��و�

�0 ��ؤو	ون �ن $ل ��ء و�ن :" �8و	' د��و��$�، �� $���" ا&,وة $�را��زوف�* ���إ

� �� ."� ذ	ك أ$1ر �ن 9ريا	*�:، وأ

 *��'، �ل ھو ا	0$س �ن ذ	ك �رزھ�، ! �5�8 ا	�ب ��3 ا	-ر): "madinier(��د

	�6��ت 9ر'  �ن �وع ھو، ....$ن �رزھ� ���و	 �6�$	 ، '�و�� �ن ا	-ر �5�8��	�ب 

 "ا	�� ھ� إ@��ء، وإ��� ھ� ا	-ر' �ن �وع أ�ت، ا	�� ھ� �5ور ����دل

�دري *د* )andré gide:( " '0$ف ��3 �0ر���� ھ� أن ���أ�5ل طر8' 	�0ر�' أ

��9ر." 

                                                 
 .450ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :�راد وھ�' - 1
 .0�318*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����' ، �ر*: ���ق، ص :*�ل ا	دن �0د - 2
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ري* 	��)Paul valéry:( " أ$1ر �ن ,��;�6 �ن "�� '8��38 أ�رار ا	�,ص ا	�8

 ".ا&,رن

$م �$ون أ�8�ء �: أو	;ك ا	ذن �0ر�6م *دا، و$م �$ون أ�8�ء �: أو	;ك " ):Alain(أ!ن* 

 ".م �$ون �0داء �: أو	;ك ا	ذن ! �0ر�6م 1$را؟ا	ذن ! �0ر�6م @ط؟ و$

أ���ج إ	3 و��ط' 9ري $� أ$ون �� " ،"ا	*�م ھو ا=,رون):"J. p. Sartre(��ر�ر* 

 ". أ$ون

 *���! ����ز �0ر�' ا	ذات ���ء ��3 �0ر�' ا&,ر، و	س " ):Merleau. Ponty(�ر	و

��'، �ل ا	�0ط� ھو أ��  ا&,ر ��� �ن ا	�6م أ$1ر �ن ذا��، ��	�0ط� 	س أ��ن *�1 '6

 ".وا&,ر ��0

�� أ$1ر ������ �: 9ر��، " ):jean restand(*�ن ر���ن* ����0�� دأ��� ��3 �0ر�' أ*

������0�� دأ��� ��3 �0ر�' 9ر�� أ$1ر ����G �: أ* 1".و

 '9ر)'���'. ��ط�G ا��$ره أ): Altruisme( )إ�1ر'، �$س أ��� $و�ت ���8ل أ

)Egoisme ('��ه ����ر و��ر ��داو! �� ا	�-'  ا	������.  

�*م 9رز� �ن : ا�*�ه ا&,ر) Amour(�0ور ��	�ب :�� ��م ا	��س* ا	�0ور ا	ذي 

�*م �ن ا	رو' وا7�1ر ا&وا�ر ا	�8;�' �ن ا	$�;��ت ا	�' �ن �وع  وا�د، أو ذ	ك ا	ذي 

ل، وا	ط�'و���ل ��3 ا	��0ق وا	�) إ�$�ر ا	ذات( ا	�ردي*�. 

'�� ا&,�ق* ����I	 '�$�0� '8دة أ,�@� ، )Hédonisme ( �� 3 �د	وإ '���وا&

'0���	)Utilitarisme ( :ي دا�F� �وذ	ك �8در �� ر9ب ھذا ا	�ذھب �ن ا!���0�' ��د;

 �� :5��ظر' ا	,ر ا	��  '8' ا	-رأ,�@� أ,ر، �� ,� ��ث ا	���ل �ن �����" ا	�8

�   2.ط��68 ����' �ظ�;رھ� �����6 ھذه، $6دف 	����ك ا&,�@��

' @�ل أن �$ون �و5و�� 	����ؤل ا	����� أو ا7�*�ز  :ا	�وا�ل/6��� '	F�� وا�ل�	ا

0ش ��0 و�F	م أ��م أ�ظ�ري، �� أ�ش �: 9ري وأ�F	م ���5ره، وھو �دوره F� ،���0	ا

                                                 
 .320-319ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
�د - 2!! "  .48-�47و�و�' !!�د ا	����'، �ر*: ���ق، ص :أ�در
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 "��ا	�ط�8' وا	��0ر �ن أ	�"، �6ل ا	�ظرة و��ث $ل وا�د ��� �ن ا	,روج �ن *وا

  و�دھ� �$�� أم !�د �ن ا	�ر$'؟ أم أن ا	�-' ھ� ا	$��' �ذ	ك؟

 '�	8د ا@�ر�ت ��Fة ��$�' ا	�وا�ل ���Fة ا	ذا�' �: د$�رت، �ث ا��د�ت إ�$�

 '�' أو و�دة ا	ذات ا	�ظر �� أ�س ا	�وا�ل ������ره طرح @5' أ��ق ھ� @5��ا&

ر �و*" ,�ص، و��	�0	م ا	,�ر*� �و*" ��م، و���6 ��و�ت ا	طر8' ا	�� ا!��راف ��-	

طرح ��6 ھذا ا	��$ل، �Mن ا	�ل ا	����� ��5 إ	3  أ�9ب ا&��ن إ	3 إ��1ت و*ود 

5رب �ن ا	�وا�ل �ن ا	��5;ر، إ! أن �� �38 ��ل ���ؤل دا;م إ��� ھو ا	�ر ا	ذي 

��*0ل ھذا ا	�وا�ل ��$.  

8ق أ�ر �*�وزھ� �ن وھ$ذا �8د أو	��� G��� رھ������� �3 د$�رت ا	�-' دورا أدا�

0�� أن ا	�-' �� �ظر د$�رت ! ث ا	8�' وا&ھ�'، أ! وھو ا	���دل وا	�وا�ل، وھذا �

��R �ن ,�	�6 ا	و�� وا	�0ور 	دى ا=,رن و	س ����0دو أن �$ون �*رد ظ�ھرة 

' ا7���ن، �ل ھو أ�5 ا	�وا�ل �*رد ��@' �ن إ���ن وأ,ر، ������*�3 �ن ,�	" إ

  1.���دل �ن ا	�*�و��ت ا	�,���' �ن طرق أ*6زة ����و�' ا	�80د

�'، و@��ة �ث 	6ذه ا	ر��	' �$ل �وا�ل ��رض ����0 ���1 	�ر��	' ��ب ر�وز �0

و*�6زا ��8ل ا	ر��	' و�ك ر�وزھ�، إذن !�د أن ��و�ر 	دى ا	�وا��ن أي �ن ا	�ر�ل 

وا	�ر�ل إ	"، و��;ل إ��م ���1ل �� أ*6زة ا	�ث و@�وات ا	�ث وو��;ل ���8 ا	�ث، و�$ن 

1رھ� ��3 ا	ر��;ل ا	��1و1' ��	�ظر إ	3 ا	دور Fوا�ل و��	3 ھذا ا����7ر درا�' ��$�ت ا��

  .....ا	ذي @د ��0" ا	��ث أو @��ة ا	�ث

�0رف أ�دا إ):"Saint_Augustin(ا	8دس أ�9طن * ! ���   2".! �ن طرق ا	�دا@'إ

  ):Inter subjectivise)( Inter subjectiver(ا	�ذوات/7

'0�� �" أن ��@' ا	�-' ��7���ن 	�ت ذا�'، و	�ت �و5و�  .و

                                                 
 . 119-118: ���ق، ص�0*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر* :*�ل ا	دن �0د - 1
 .119ا	�ر*: ا	���ق، ص - 2
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�0" و���0"، أي أن ! �راق �ا	�-' ���: ا	$�;ن ا	��ري و��,�"، وھ� �ن *�6�6 �

���6، ھذه و	دة ذاك، وھذا و	د ذاك، و	ذ	ك 8ول ا	������": ��6��ن ا	�-' وا7���ن إ

�ذاو��ن."1  

'( ا	�رد/8�  ):ا	��رد، ا	��رد، ا	��,ص، ا	�ردا

��ول �;� وا�دا دون 9ره�، @�ل )�0ر��ت ا	*ر*���(ا	�رد ���8ل 	�زوج، وھو �� 

�� �� $��ب�8ص �ن ....ا	زوج �دد زد ��3 ا	�رد �وا�د":"ا	�*�ة"ا�ن �وا	�رد �دد 

  ".�وا�د ا	زوج

  .وا	�رد ��و�� ھو $ل �و*ود �$ون او�دة ���زة و9ر @���' 	���8'

و�� ��م ا	��س و��م ا!*���ع ا	�رد ھو ذ	ك ا	�$�ن ا	��ري �ن *6' $و�" �5وا �� 

ؤ	ف �60م ذ	ك "�ز ��6م �6و�" و�����" ا	,��' و	$��ا	*�م "�*�و�' �ن ا&�راد 

  .�5�0د أ��5ء ا	�رد ا	وا�د ا	ذي ��" �5�0د أ��5;"" ا!*�����

'��ز�' �0ط� ا&و	و' إ	3 ا	�رد �� $ل ا	�*�!ت،  )individualisme( وا	�ردا

��دي و��*�3 ھذه ا	�ز�' �� ا	�*�ل ا&,�@� $��ور *��	� 8وم ��3 �ر$ز' ا	ذات و

�ز�'  �5���ل ا	ذات �ن ا	-ر و���*دھ� وإ�راز ,�و����6، و�$ون ھذه ا	�ز�' أ

' ! �,*ل �ن ا����0ل ا	-ر و�ن أ*ل ��8ق ا	�Fرب ا	�,�'، @�ل ��0

��ا	�ذھب ا	�ردي �ظ�م �ن ا	�0دات وا	����ر وا&�$�ر وا	�ؤ���ت " :)Mounier(�و

إن أول �� �-ل ا	�ز�' ا	�رد' ھو �ر$ز ا	�رد ��3 .... ا	�� �*0ل �و@ف ا�0زال وا�د��ع

  2".ذا�"

 ����ظر' �,���' ا&�$�ل ���ق $��6 �� أن @�' ا	�رد أ�� �� ا	�*�ل ا	� '��	�رد

' ��8ل ��3 $ل �ظر'، $ل �ز�' �رى �� ا	�رد أو  3.أ��3 �ن @�' ا	�ؤ���ت�وا	�ردا

'�  .ا	�ردي إ�� �ورة ا	وا@: ا&$1ر *وھر' وإ�� أ��3 در*' @

 *'' وا!*����' �ن : طرا;8,ر ا	ظواھر ا	��ر���	30 �� ',�ل ��م ا	��س �ظر

  .ا	�ردي و��&,ص �ن ,�ل ا	�ؤ1رات ا	��*�' �ن ��0	' ا&�راد ا	وا�' وا	���6'

                                                 
  .177ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :�راد وھ�' - 1
  .323- 322-0�321*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر*: ���ق، ص :*�ل ا	دن �0د -2
 .323ا	�ر*: ا	���ق، ص - 3
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) *'���0رض �: دو! )Etatisme :(رى� '  1".أن ا	��ر ھم دا;�� ��$و�ون ��Mراط"�ظر

  ):Société(ا	�*��:/9

���8ل إن ا	��ظ ا�7ر�*� ���ق �ن أ�ل !�)Socuis (ه��و	�ظ " ر�ق"و�0

و�0��ھ�� ا&$ل ��0 أو ) com(و )Pains(���ق �ن أ��ن ھ��) Companion(ر�ق

  .ا	�ؤا$�' 

��6 �ر$' أو 	�6 ����' ���ر$') Society( ���ظ0�� أ�� *���' �.  

و�8ل أ�5 إن ا	��ظ ا�7ر�*� ���ق �ن 	�ظ وارد �� ا	�8�ون ا	رو���� وھو 

)Societas (ن ا&�,�ص0�� ا	�0@' �0�� ا	$�;��ت ا	��ر'  )Personae(ووھو 

0�� ا	�0@' �ن  )Societas( ا	�8درة  ��3 أن �$ون أ�رارا و	س ��دا، أي أن 	�ظ

*' دأ�,�ص ��را�طن ���ض إرا���6م 	����ر$' �� ��ل ���رك، و�1ل ھذه ا	�0@' 

  Socu.(2(�8د ا*����� أي ا���ق 	$� $و�وا �ر$�ء

  3��6م ��@�ت ��ظ�' و���	G أو  :ا&و�:وا	�*��: ��	�0�*�و�' أ�راد �8وم �

��س �$ن ا	��ظ أن ھذه ا	*����ت",د��ت ����د	''(�: إ���زع ) ا	�*���0ت ا	�وا�

 '�$ن أن �$ون إ�� ا	-ذاء �� �روط أ�5ل 	�Lراد ا	�*��0ن، وإ�� �ر� '��و�� إ	�9 3

1ر وإ�� 5رورات ا	د��ع ا	���رك، وأ,را �*رد ا	���ن، و��	� �$ون ا	-�' ا7�*�ب وا	�$�

��6 أن ���F 	دى ا	$�;��ت ا	�' �ن ا*�����6 �: $�;��ت ����6' ��0ر $�ا	�ذة ا	�� 

�6�����6، و��	ر��9ت ذا��6، ��!���0!ت   3".��	��*�ت �

' أ���ء -أ���س ��3 ھذه ا	���ذج ا	1�1' �ن ا	�*���0ت ا	�وا'، �*���0ت �-ذ: أط�ق إ�

  .�*���0ت ����ل و�*���0ت ��;ق

�*�و�' أ�راد روا�ط�6 ��وطدة �� �ؤ���ت، و�� ا&�9ب �$ون �$�و	'  : ��0�3 أدق - ب

1ر ا	�*��: وإ$راھ"F�� 0ر�  .�و*ود �8و��ت، إ�� �8�و�'، وإ�� ����رة، �*0ل ا	�رد 

                                                 
�د - 1!! " .568-�657و�و�' !!�د ا	����'، �ر*: ���ق، ص :أ�در
 .576-575ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :�راد وھ�' - 2
�د - 3!! " .�1305و�و�' !!�د ا	����'، �ر*: ���ق، ص :أ�در
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������رھ� وا@�0 .. ..، ا&�'، ا	�8�'، ا	��5رة)ا	�0;�'( �ر'ا	*���' ا	�": ا	�*��:" -ج

��رد ذ	ك �و*" ,�ص إ	3 ا	�ظ�م ....إن $��ت �$رة ا	�*��: ! �زال �*ردا" ��زا،

�� ��3 ا&@ل��  ".ا	����� ا	8دم، &ن ھذه ا	��' �0زي �� ا	�88' إ	3 ا	�رد، �� *

��F ��0ل إدارة ��ھ�' -د�  '  ".ھ;' ��	�'، �ر$' ���ھ�'"*�0' ��0@د

ا	��ث �ن ا*���ع ا	��س " ا*����'، ��@�ت ا*����'، را�ط'): ��	�0�3 ا	�*رد(-ه

  ".ا	����0ن

�0د ھذه ا	-رزة ا!*����' ا	��0'، ا	�� �$ن أن ���3 �ب ا	,ر 	دى ا7���ن، ھ��ك "

   1....".9را;ز أ,ص

أي @�ب �0��ه ا	���ور �� ا	ذھن إ	3 ��ء ) Chosifier(�8ول �F ا&�ر :ا	���ء/10

��',�ر*�، و;;ون ا	��0�� ��ذھب ا	���ء أو ا	��) Chosisme(3 ا	����' ا	ذن 

�5إر*�ع ا	$�;ن ا	�0@ل إ	3 ���وى ا&��ء وا	�و�5ت ) Chosification(وا	���ء أ

   2.أي @��""T F و*6"�ّ "و	ذ	ك @ل 

  ):Aliénaton, Aliénatisn( إ9راب: ا!�9راب/11

��8ل  ���زي أو ا	�ر�*�'ا	��ظ ا7� )Entfremdung:(1�1' أ	��ظ �� ا	�-' ا&	��

  ).Verausserung(و )Entausserung(و

دل ��3 ا	�,�رج) �ن ا	��ر(ا	��ظ ا&ول ��3  @��و��، أي �: ا	��$'، وا	�1�دل ��0� 3 

0�� ,�ق ��ل �و*ود ) 9Frendرب (وا	�1	ث دل ��3 ا	-ر�') Aussen,�رج (و

  .إذا أ��G ا	�0ل 9ر�� �ن ,�	8",�رج ,�	8" وھو ا!�9راب 

1- '0�� أن " -�رب"أن :و�� ا	�-' ا	0ر�$ون ا&,ر"."3  

2- ��� وا!*����� إ	3 ��ء ���8ل �ن  :�������د ���' ��ول، ���*�ت ا	���ط ا7�

"  .ا7���ن ���$م �

                                                 
 .1360ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
2 - �� .713ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :*�ل ��
 .75ا	�����، �ر*: ���ق، صا	�0*م  :�راد وھ�' - 3
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��، "إ9راب ��0�3 9ر�' -3�إ�9ر���ھ� �ن إن أول 9ر�' إ�9ر���ھ� و*ودا ��� �ن وط

��، 1م ��ر�� �طون ا&��6ت �$��ت ا&ر��م �� U 'وطن ا	5�8' ��د ا!���6د ��	ر�و�

��6 ��	و!دة� ���� ���9ر��  ).ا�ن �ر��".(وط

  .ا	�0	م ھو ا	روح ا	�ط�ق �� ��	' ا�9راب ��د ھ*ل -4

0�� �8دان ا7���ن 	ذا�"ا! ��د ��ر$س -5وھذا ا	�0�3 ا��36 إ	" ��ر$س �ن  �9راب 

 "*��,�ل ا	��ص ا	�8دي 	و5: ا	��0ل �� ا	�ظ�م ا	رأ���	�، ��	��0ل �" �-�رب ��� 

'، وإ��� 	ز�دة رأس ا	��ل، 1م ھو �-�رب �� ����&ن ا7���ج 	س ���7ع ا	��*�ت ا7

��� �ن ��$م ا=!ت ���' ا7���ج �ث ا	�0ل ! �0ر �ن ��$م ا7���ن �� ا&��ء، وإ

وا	��ظم ا	رأ���	�، 1م ھو �-�رب �ن ذا�" ا	�88'، أي �ن و*وده ا	��طور، أي �ن 

"، و�ذ	ك ��ول إ	3 ��0'� '�' ا	$������   1.ا7

  ):L’aliénatism)(ا!�9راب( ا!���ب

ھو ��و�� ��	' �ن $ون ��$� 	��ء أ,ر 9ره، و�$ن ���: ���در �$رة ا!���ب 

�) �1ل رو�و(�راب إ	3 ��$ري ��ر ا	��ور ��ر���أو ا!9���	Fر(و���، )�1ل 9و�" و�

' ا	�� ���ف ��6 ��@�ت ����ث $��ت ��0ر ھذه ا	�$رة �ن ا!��*�ج 5د ا	��' ا	�إ�

ا	��$' ا	,��'، و	8د ا�,ذت ھذه ا	�$رة �0دا ��1	� �� ا	8رن ا	���: ��ر �: 

و5و�� �دو $روح �����' وأن 9رض ا	�طور ھو إذ رأى أن ا	�0	م ا	�) Hegel(ھ*ل

  . ا	�-�ب ��3 ھذا ا!���ب �� ���' ا7دراك وا	و��

' $�� ا���ر )Feuerbach(و@د �ظر �ور�خ����إ	3 ا	دن ��3 أ�" ا���ب ا	��ھ' ا7

  .ا	��1	'  ا����� ��	80ل

��، �ن �ث ھو $ذ	ك):"K.Marx($�رل ��ر$سإ! ��  ! ��8ق ا!���ب ا	د

'  ".�*�ل ا	�0ور وا	و��، أ�� ا!���ب ا!@���دي، �6و ��	ق ��	��ة ا	وا@0

                                                 
 .76-75ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
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ا!�9راب ھو ازدواج ا7���ن ا	ذي ,�ق ر�وزا " ):R.Garaudy( رو*� �9رودي

�" و��0' ������0رھ� ����8' �ن إ G��F� "ط������ج 	$ �6و�ؤ���ت و	م �0رف ��

  1".ا	���ل

أن أ,�3 �� أ,��ه ھو ا!���ب ا	�$ري ا	ذي �رك " ):G. gusdorf( *ورج �9دورف

�� و*ري وراء أوھ�م ا	,ط�ب2".��ل ا	�0	م ا	0  

11 /'�': ا	�8�8�)technics:(  

0�� ا	,�ب -1  .ا	��ظ ا�7ر�*� ���ق �ن *ذر ھ�دي أورو�� و

0�� ا	,��ب وأ��G 	�ظ) tekton( ���ظ�� @دم ��ر ) techton(أو )techne( 	�ظ و�

 �ن 	�ظ )techne( ��رر 	�ظ )م.ق750( إ	3 ��6رات �ددة، و�� ��ر ھو�روس

)tekton ( ��0 G0'، و�� ��موأ��� ))techne أ��G 	�ظ( م.ق750( ا	��6رة أو ا	�

'�0�� ��6رة ��8.  

2- '5' ا	��0�ط�ق $��ط 	�ظ �8�� ��3 ا	�58� ا	ر.  

3- ط��68 ����' ا��7م ��3 ا	�0م أ'���  .�5، �0دوا ا	��طق وا	�8" وا	��و ��1 �

��8ول �ن �":'�ظر '���� �0  ".ا	�0	م ا	ط�

��ا	����' �� �روف ا	��0' ھ� ا	�0م ا	���ل ��زاو	' ا	�0ل $�	,�ط' " :و8ول ا	��6و

�و@ف ��و	�6 ��3 ا	�زاو	' ��� '$�  .....".وا	�

' ا	�0ل �$ون ا	��8ود ��" ا	�0م، �وء ��ل و�� �رف ا	,��' ھ� ا	�0م ا	���0ق �$�

  ".��زاو	' ا	�0ل أو !  $�0م ا	�8" وا	��طق وا	��و

4- '  3.*��' ا	���دئ أو ا	و��;ل ا	�� �0ن ��3 إ�*�ز ��ء أو ��8ق �9

'��د ا	8دا�3، $��ت ا	�8� )techné( )'������5ن ا	6�د�' ا	���0ر' وا	ط�ب ) ��	و

ر ��	���' إ	3 $ل �ن ھذه ا	�0وم، إ	3 �� ���ط�" �ن @وا�د �وا	,ط��'ـ و$�ن ھذا ا	��ظ 

 '*��' ھ� ا	�0ر�' ا	�����ج أ��ء �����1' ��ورة ! ��دودة، ��	�8M� "	 G��� 'إ*را;

ر �ن �و5و��6 �;� و�: �طور ا	�0وم وا	��د�'، �� ���8ل ا	�0ر�' ا	�ظر' ا	�� ! �-

                                                 
 .37-0�36*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر*: ���ق، ص :ا	دن �0د*�ل  - 1
 .37ا	�ر*: ا	���ق، ص - 2
 .208-207ا	�0*م ا	�����، ص :�راد وھ�' - 3
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;�' �: د$�رت ����8' 	��0م، أي  'ا	�ز�ن ا	��دس ��ر وا	���: ��ر 	م �0د ا	�8��� ا	8ر

	��0ر�' ا	�ظر'، إذ أ���ت ا	-�' �ن ا	�0م �� �ظر ھذا ا	���وف أن *�6�0 أ��دا ��3 

' و�ن ھ�� *�ء ا	ط�0' و��	$ن 	�6 وھو �� ! ��8ق إ! ��	�ط��8ت ا���0'، أي ��	�8	

' ھ� �*�وع ا	طرق �8�	�� 3�' $�ط�ق 	��0م، و�6ذا ا	�0�8��	 �$ا	�0رف ا	$��

 �6' ، ا	�� 8: �و,�وا	و��;ل ا	�8;�' ��3 ��0رف ���'، و	س �8ط ��3 ��0رف �*ر

 �8'، �6ذا ا	�0�3 �ط���' و	;ن $��ت ا	�80� '*����6 �,��ف ��" �ن أ*ل ا	��ول ��3 

�30 ا	�0م إ	3 ا	�0ر�' ���ب ���   1.�و���6 ��30 إ	3 ا7���ج �

ا=	' وا7���ن ��$���ن، ��=	' ��*ل ��$ل �*ب " ):H.vander lier(��ن دار	ر

��6 �ظل ��*زة �ن ا7دراك ا	��0�� و�ن ا�7داع وا	$�;ن ا	��ري ! ��ن ا	��*ل أو $	

0�F� 3ن و*6" ��و �9' ��د�'ھو �*ل @�� و	$ن ��8دور� "�  2".ه أن *0ل 	��*

�ت�8� ،'�8� )subst(، )technique:(  

�*�و�' طرق ��ددة �د@' و@���' 	��و�ل، �,��' �7داث �0ض ا	���;R ا	���0رة 

'0���' ا	���' ا	�� "�' ا&و	'، ا	�� $��ت ���ز	' ا	��ھ��ك ��' أ,رى �ر�و@' 	6ذه ا	�8

�6 ھ� د�و���6 ��ر @رون8وم ا	�0م �� �;�إ��6 �ؤ��'، ر��� ھ� ا&@دم �ن ..... ا	�ز

�6�إ��6 ا	��8	د ....ا	�ؤ���ت، وھ� ! �زال ����رة ا	وم ��	���ت ا	�� ا���ت ��6 �� �دا

ا	�� ���8ل �ن *ل إ	3 *ل ��	��0م ا	�ردي، ��	در�'، ��	���@ل ا	��وي &�رار ا	�6�' و	$ن 

دو'ا	��6رات ا	."3  

  : (modernity): ا	�دا1'/12

أن ا	و�� ��	�دا1' ��F �� ا	�0ر ا	و�ط، و$�ن ا	��ط�G " :@�ل *��ون

���8د ظ6رت �� ا	8رن ا	��دس ��ر  ))modernorum أ�� ا	��' modeculum((ا	��

و�رد إ	3 ا	��ظ 	" أي ا	�0�ر أو ا	�8�س، و�� ا	8رن ا	���: ��ر @��ت ���*رة �ن 

ن وا	��د1ن  .ا	���

                                                 
 .0�115*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر*: ���ق، ص :*�ل ا	دن �0د - 1
2 - �� .331-330ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :*�ل ��
�د - 3!! " .�1428و�و�' !!�د، �ر*: ���ق، ص :أ�در
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وا	�دث  1).1849( و@د ��F ا	��ظ ا	�ر��� �� ا	8رن ا	���: ��ر ��د ���و�ر�ن

'، ): moderne(ا	�0ري�	�ظ ����0ل �$1رة ��ذ ا	8رن ا	�0ر �� ا	�*�ت ا	����' وا	د

3 �5�� إ�� و$�د �ا����ح و�ر' �$رة، �0ر�' أ�داث ا	و@�;: )	��0(���0ل دو�� ��0

,�'، ا��-�ل ) ����(ا	�$���' أو أ�داث ا&�$�ر ا	���9'، 9�ب ا	$�ل وا	ر���'، وإ�� 

ر، �ل إ	3 ا!ھ���م ��!�ط����ت ا	راھ�'، �� �$م ��3 ر &*ل ا	�-��	در*'، �ب ا	�-

"  2.ا	���5 و�� ��$ر �

13/'�  ):this-ness. Eccéité. haccéité( ا7

��
دل ��3 ��8ق ا	و*ود : '  .	�ظ ��دث �� ا	0ر�

8ول ���د ��د ا	�6دي أ�و رده �� ��88" 	ر��;ل ا	$�دي ا	����' إن ا	��ط�G  :ا ط���

ا	0ر�� ����� @دم 0رف ��د	و	" وإن �5ط" ��	�$ل وأ�ل 9ر �0رو�ن ��3 ا	��8ق، 

'، : �Mذا ���0�� ا	��,' ا	�ط�و�' 	$��ب ا	�0ر��ت 	�*ر*��� و*د�� ا	$��' ��5وط' ھ$ذا�أ

���، ا	���8ق أ��م ا	�س وذ	ك ,�و�� �� وھ� �دل ��د ا	*ر*�� ��3 ا	و*ود ا	0

K�	80ل �ن ا �� ��  .����8' ا	��ھ'، وأ�

أ�� أ�ل ا	��ط�G �-��ض وإن $�ن �0ض �ؤ	�� ا	0رب �1ل أ�� ا	��8ء �� $���" 

' إذن ' إن'إ�" ���ق �ن:"ا	$�ت 8ول�د و�8و' ا	و*ود ��=$F�	ا 'ا	�� ��د �� ا	�-' ا	0ر�

  .ون ا	��ء �و*ودا و*ودا ���د @و�" �ن أ�" وا@: ���ھدھ� $

��6، و��د ا	-زا	� �8د �� ھ� ا	ذات ا	وا�دة ا	����رة �0' �� ا�ط�ح ا�ن ��وا7

' �ر��ط ب���0ق ��	ذات ' أ��'��6 ا	و*ود 9ر ا	��ھ' و��	��6وم ا	�و�� ��7 ��وذ	ك �

�� أ�� T :"ا7	6' �� �1ل @و	" ��0	3�  ".! إ	" إ! أ��إ

1- '����': ا7��  )egotisme) (egotism(أ

�د �و	دون) egoisme( 	-' ��ف، إد��ء وا�ط��� �رادف 	��ظ -2�.  

3-  3�ل ا7���ن إ	3 ا	��$ر �� ذا�" و�,ذ ��" ��ورا 	$ل �� دور �� ذھ�" و�6ذا ا	�0�

  égocentrisme.(3( ا	��ط�G �رادف 	��ظ

                                                 
 .269ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :�راد وھ�' - 1
 .822، ص�و�و�' !!�د ا	����'، �ر*: ���ق :أ�رد !!�د - 2
 .114-113-96ا	�0*م ا	�����، �ر*: ���ق، ص :�راد وھ�' - 3
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��  )le solipsisme( و�د'ا	6و �'، و�دة ا	ذات، ا&

���ر �� ذا�" ��زا إ�ھ� �ن ا	�0	م ا	,�ر*� و�8را أن ھ� �و@ف أو �ذھب �ن 

ا&�� و�ده ھو ا	�و*ود وأن ا	�$ر ! درك �وى ��ورا�"، وھ� �و@ف د$�رت 

ث �ك �� $ل ��ء و�868ر إ	3 ذا�" و�0ق ا���8ده �� وا@0' " ا	���Fت ا&و	3"���

  .ا	�0	م

�' و�ن أ@رب ا	��$رن إ	3 ھذه ��و$ل ����' ��1	' ذا�' ��ل ��	5رورة إ	3 ا&

  ).Schiller(و���ر) Fichte( و�,�") Brekeley(ا	�ز�' �,ص ��	ذ$ر �ر$��

�' ھ���$ل و*ود ,�رة، وھذه ا	,�رة 8وم ��6 ا	�,ص ا	وا�د : ا	�ذھب ا	�8;ل" :ا&

  1".وا	��و�د 8�0د أ�" ھذا ا	�,ص

"'���'"، "ذوا�'"، "أ�  )Egotisme( ،"إ

'���L	 �5 $�رادف�د ��	دون، ����0ل أ� )égoisme.(  

' �� ا	��وك 	��د	ل ��3 ا	درا�' ا	����' ا	��  -أ�����ردة ا���6��0 ����دال، ���8ل ا&

'8وم ��6 ا	$��ب �ول �رد�" ا	ذا�'، ا	*�د' وا	�80.  

�زع إ	3 ا	��$ر ��&�� وإ	3 ر�ط - ب "� '  .$ل ا	��ة ا	�80

 2.���دة ا&��، اھ���م ا	�رء ��را ����81" ا	�,�' ، ا	���و�' ھد�� و�دا 	���وك -ج

���!
��ر: ا
	��ث ا
  .�د ھ�د�ر�� &� ظل ا
�دل ا
$��#� وا
و�ود "ا

�� �ن �	8د �رف ا7���ن ��ب ا	��0ش وا	�وا�ل �ن ا	-ر ذ	ك &�" @د 0*ز أ�

8ق �0ض ��ط����" 	���" إذن ��� ھذه ا	��	' ھو �� أ�س ا	��*' إ	3 و*ود ا&,ر �ن ��

 '�أ*ل �8دم ا	����دة إ! أ�" ر9م ھذا ا	0*ز �30 *�ھدا دو�� إ	3 إ�راز و*وده وا	�رھ

زه �ن ��@� ا	��س وذ	ك ��17ت �,�" وا	�رھ�' ��3 أ��ه ا	�� ��3 @در�" و�ن 1م �ن ��

�دق  ����1ل ���" ا	�در$' وو��6 �ذا��6 وا	�� ! ��-ر &ي ��ل �ن ا&�وال، �$ل �

��د�8 *�ز�� ��5وره و��0	�" �� ا	�*��: �واء �� و*ود ا&�� ا&,ر أو 9��"، و�� 

0ض ��6م رى أن ا	�وا�ل �ن ا	-ر وو@و�" ھذا ا,��ف ا	����' وا	��$رون �ث أن ا	�

                                                 
 .0�61*م ا	��ط���ت وا	�واھد ا	����'، �ر*: ���ق، ص :*�ل ا	دن �0د - 1
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س 	�-ر 	 "�رى ا	�0ض ا&,ر أ ���أ��م ا&�� �رط �5ن ��8ق إدراك ا&�� 	ذا��6، �

دور ��ھم �� �6م ا&�� 	ذا��6 و�5رب ��3 ��ل ا	��1ل ا	���وف ھ*ل، و�ن ھ�� و*ب 

�� أن ����ءل�ظرة؟$ف �ظر ھ*ل إ	3 ا	-ر؟ و$ف *�د ھذه ا	: ��.  

1/��
  :"�د ھ��ل" ا
'�د وا
��د"�د

  :*طور ا
'��دة وا
��ود�� "�د ھ��ل -أ

��0م أن ���رع ا	و�� �: و�� ا&,ر $� �0رف �"، ؤدي إ	3 ��@' ا	�د "

'، وإذ �30 $ل و�� إ	3 أن �0رف �" �*وا	�0د، �$ل ���را أ���� �� ا	*د	' ا	6

� ،'5: ���" �� �ن @�ل ا	و�� ا&,ر ��3 أ�" �ر" أن ���رع �: ھذا ا	و�� وأن �

" أن 8وم �ذ	ك ا	�راع دون أن ؤدي ھذا ا&�ر إ	3 �وت �� "�,طر 	$� ؤ$د �ر

��6 ا	*دل و�58 �� ا	و@ت ذا�" � ��3 أ�د طر�� ا	�راع ;�6�أ�دھ��، &ن ا	�58ء 

8ن ا	ذات �و*" ��م 3��."1    

�و*ودة �� ا	�طرة ��3 ا&,ر �ن طرق أن ا	ر�9' ! �زال  " :28ول ھ*ل

��س ا	ر�9' ....ا!��واء وا	��� وا	�8ل وا	�0ذب  �6	$ن ا	��س ا&,رى ھ� �دورھ� 	د

رد �� @رارة ���" @�ل  ����-� @�ل ا	��س ا&و	3 ا	�� ! ���ط: ا	�طرة  ���6، $ل �و

"  .ا&,ر 	��طرة ��

�� أ�� '�، و�� ھذا ا	�راع "ا	�راع ��3 ا	�وت"��ه ھ*ل �ـو�د,ل ا	��س ا&و	3 وا	�1

��6 ����" 	�8ل 9ر�"، 	$ن ا	�-�ب ��3 ا	,�م ! ��F �$ل ا	ر�5، و$ل �,�طر $ل �

  .ا	ر�5 ��F �ن *0ل ا	,�م �0رف أ�" @د ھزم �وا�ط��

�� إ! �ن طرق ��س أ,رى، ��0ل �����ط: إدراك أ ! ���و	$ن و*6' �ظر ھ*ل أ

��د ھ*ل ��3 �$س د$�رت ����� ا	ذي 8وا �Fن ا	��س �و*د $�رآة 	و ��*ود��، ھ

                                                 
، دار ا	���,ب ا	0ر�� 	�درا��ت وا	��ر )�ر و��ر�"درا�' �� ا	����' ��ر�(ا&�� وا&,ر وا	*���': ��0د �رب  - 1

روت، 	���ن،ط� ،: . 07،ص01:وا	�وز
��وف أ	����، درس ا	�ھوت �*��0' �و��*ن، $ون �ذھ�" ���,د�� �� ذ	ك ��81' وا�0' ): 1831-1770(ھ*ل -2�

5�ت وا	��رY وا	��ون وا!*���ع، ��0' وا	ر��ود@8' �� ا	����' وا	�0وم ا	ط�1م �*��0' ) 1801(ن أ���ذا �*��0' إ
  .إ	3 �9' و���" ��رض ا	$و	را)���F�)1818ذا �*��0' �ر	ن) 1816(ھد	�رج

�و��و	و*� ا	ذھن:"$��" ا	��و' 	�,��ف و*�6ت �ذھ�" ��0'�و�و�' ا	�0وم ) "1816- 1812"(ا	��طق"، )1807"(�
'1م ��رت �0د و���"، أ�� أ��و�" �� �9' " ����' ا	*��ل"و" ����'��رY ا	"و"دروس �� ����' ا	دن"، )1817"(ا	����

  .  ا	�*رد وا	�80د ، ���ل ��	��ط���ت
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إذا @�ت ��8ل ا	��س ا&,رى  :"، وھ�� ھ*ل �8و	" ا	���ق"أ�� أ�$ر إذن أ�� �و*ودé"���ردھ�

ن أو!، إذا ��ت ا&,ر ��ن أ��ل ��3 ;' ا	��5ل ��3 ا	�وت ��وف أ,�ر ���� ��

�د �وت ا	ر�5 ا	����ب 	��8;" �� و�0ر��� ،���� @د �*�ت �� ا	�طرة ��" و�1�F� "

  ".ا&,ر ��ن $ون ھ��ك ��س أ,رى ��0رف �و*ودي $��س

و,��ر و�� �Fن ! �وت و�0رف �ذ	ك 	�و�� ا&,ر �Mراد�" و�8در�" ��3 @�ول "

ر ا&ول ا	�0د�ر ھذا ا&,ر ا	�د و�درك ا	����ر أ�" �ن  1".ا	�وت، � ��وھ

د ا	��ة وا��-�	" و��و�" إ	3 �د 	"ا&�5ل 	" @ 3�� "�  .إ��8ء 9ر

وھ$ذا ��G ا	�0د �د ا	و��ط' �ن ا	�د وا	��ء ��5ره 	" و$��� ا	�د ��	���: "

9ر @��ل 	��0$�س  �,�����6ك ا	��ء ا	ذي ا��-�" ا	�0د، ! ���G ھذا ا	و5: �*رى ��ر

� أ,ر 	���راف وو@ض ھذا ا�� G��	�0ل وھذا ا	$�ت ط�0' ا	�0د، ا	ذي ���1ل �: �ل 

 "���رس �طرة ��3 ا	ط�0' ��3 أ "���رر �ن ا	�0ود' ��$����" أ� ،:�ا	��ء ا	��

������ر أن �را�" $�ن �ن " �Fزق و*ودي"��ط: أن ��رر �ن ا	�د ا	ذي $ون �� 

إ! �ن @�ل ��د ��@ط أ*ل ا!��راف �" �ن @�ل ر*ل �ر، �Mذا �" ! *د ذ	ك ا!��راف 

�" �� �راع �د أ,ر �,�طر ����" �ن M� ك ا!��راف �ن @�ل ر*ل	�0ود ذ�ظره و	$� �

   2".*دد

رى ھ*ل أن �ر��' ا	�د وا	�0د ھ� ��@' ��;' ��	��0رض وا	�8ور ��د�� 8وم 

�,ص ��0���Mد ا&,ر و��و�" إ	3 �*رد أ	' ��0ل �8ط 	,د��"، ��G ا	�د �� ��س 

ا	و@ت �� ��*' إ	3 ا	�0د و�: �رور ا���رار ا	�0د �� ,د�' ا	�د  و���	�" *د ا	�0د 

س ��دا �ل ھو $�;ن ���8ل $و�� 	" �8ل 	 "����" �� ا	�0ل ا	ذي 8وم �" �وف $��ف أ

  .وإرادة 	�6 @و��6 ا	,��'

أھم ���0ر "�*�د ا	روح"ا	*زء ا	,�ص ��0@' ا	�د وا	�0د ا	�� *�ءت �� $��ب ھ*ل

'  .ا&*زاء و�ن ھذا ا	*زء �دأت ����' ھ*ل ا	*د	

                                                 
  .08ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
  .09ا&�� وا&,ر وا	*���'، �ر*: ���ق، ص :��0د �رب - 2
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" "إذن ��	�د ا	6*�� ھو �� ا&�ل �د ���8ل ��ث �ن ا!��راف �" و�� إن ��ل ��

ر ھذا ا&,ر ا	�د ��د�: �� ا���6ك ا&��ء ا	�� �و	�6 ا	�0د ور ���� و� 3��

Y8�8 	���ر�	1".  

ي $�ن $��G �ن أ*ل ا��راف ا&,ر �و*وده و$Fن ھ*ل �ف 	�� ا	�د ا	ذ

��8ب ھذا ا	�د إ	3 ��0طش ��-� ا��-�ل ا	�0د أم ا��-�ل وا����ره، و	$ن �� 	�ث أن 

ر�� ��*ر �-رة �� �ر$' $�رة  ا���6  ���ن أ*ل ���	�" ا	,��'، و$Fن ھ*ل ھ

ر ا	�0د �دا ��د ا	���' و�$��ءھ�، ھ�د�� �ن ذ	ك و	و ��ر$�6 و�$0رھ� و��	��	� �

���ك �ده 	*�م ا	�د ا	�0د 	�6وا�" ور���9" "�  .ھ*ل &

"������زم إذن ��د ھ*ل �رط�ن 	��8ق ا	��رY ا7":'وھ� ,وف و�� " ا	�0ود

د �8�8 أو ����م(�" �د� :T (,وف �ـ	�0ل"و�*�وز ھذا ا	2".ا  

0�� ھ*ل �ذ	ك �" ا	��0 ا	را@�"$� ���F� ��0�� أن أ$ون ����8 و�را، �واء و

ن ا	�� ��$م ھذا ا	$ون، ��ت ��دا أو إ��راطورا أو ر;س *�6ور' �ن طرق �6م ا	8وا$

����6 ا	�� ��$م ا7���ن '0ن ا	�� ��$م ا	ط��  .وا	8وا

�G ا	��س إ	3 ا	روا@' �� ا&و@�ت ا	��0' وا	$�ت*�0ر�' ا	�88' ���و�� ��ب ...

�ذ ا&,ر �ث ا	6دوء وا	��م وا!��-�ل �0دا �ن ھذه ا&�واج �و���G ا	روا@' ا	

  .ا	���ط�' وا	�0	م ا	�5طرب

8ض و�ذور ���;�6 ا	روا@� ,�ف �	$ن ��3 ا	روا@' 	�6 @�ورھ� ا	ذي ��F �0" ا	

ن �0' وا	8وان ا	ط��زال ��د ا	8وا ! "�د @راره وا	���$م �� أ�$�ره 	$� "�ا	�0ود' �: ا

0ش �� �ز	' ط�ب ا	زھد وا	��8ف ا	روا@� ا	�� ��$م ا7���ن وھو أ�5 �1ل ا	�0د 

 �	�0ش �� ��	م ,�را*: و�8و@: ��3 ���" و "��ة 	$�	�� :����	 '�ت 	د" ا	�ر	

8�0د �" أ�" �ر.  

                                                 
 .09، صا&�� وا&,ر وا	*���'، �ر*: ���ق  :��0د �رب - 1
 .10-09ا	�ر*: ���"، ص - 2
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���ب ��" إ	3 �$�ن ھ�دئ ���	م 	$ن ا	�ك *0ل ا	روا@� ا	ذي �0زل ا	�0	م و

��5 	$ل ��ء ����� و8ود ھذا ا	�ك إ�� إ	3 ��س ��طرة ��0ل �1ل ا	�د ا7���ن را

'�  .  �ر�ض $ل ��ء و��ك �� $ل ��ء و��س �1ل ا	�0د ,�05' وذ	

8ود إ	3 �ر��' �طور ا	روح  '0�ھذا ا	��0رض �ن ا	��س ا	��طرة وا	��س ا	,�

	و�ط3 وا	ذي 	" ��س وھ� �ر��' ا	و�� ا	-ر ا	�0د، وھ� �ر��' ا	��دن �� ا	�0ور ا

�6�����6 �راع ! ن �������8' إ	3 �.  

 "8' ���وق 	�و�ول إ	T 3 و	$��6 ! ���ط: ا	و�ول إ	�راع �ن ��س �8

�6�0�� و�  .و��س �ز�' �ط�ب ��: ا	د

�� ��� ي ���F ا	�ر��' ا&,رة ا	�� أ���ھ� ھ*ل �ر��' �*�د ا	روح، ا	و�� ا	د

*ب أن ��ول دا,�" �ن ���@ض  '�و���رع، 8ود إ	3 ا	�*' ا	�80' وا	����'، ا&�$�ر ا	د

'  .�ن �*رد إ��ن إ	3 أ�$�ر ��و���6 ا	80ل، ��وا�ق �: ا	�ظر�ت ا	����' وا	��0

�ت �;� ��*دا �0" ا	�واس، 	$ن ا	�88' ا	�0� ھ� 	 �ا	��س *ب أن ��0م أن ا	�88' ا	�0

*ب أن �درك أ�5 أن ا7���ن ا	�ر ! *ب أن $ون ��دا �*رد �8ل ���ل وا	��س 

  .&�د

7�*�ز ا	��رM� Yن ھذا ا&,ر *ب ا، �و�ل إ	3 " 'وإذا $��ت ا	�0ود' 5رور

ا	�� �$ون �Zل ا	ذھن ا	�و5و�� وھ$ذا " ا	�واطن �� ا	دو	'"��� ا	�د وا	�0د �وا�ط'

ن 6���0م ا&�ر ��	�وا���ر $ل ا	ر*�ل �واط�ة ر9م ا,��ف وظ�;�6م وؤدي ا	*دل 

�6' إ	3 ا	���واة �ن ا	��ر وإ	3 �*�وز و05' ا	�د وا	�0د�	 �� ��*    1".ا	6

���ن ا	�رI	 G��  ا	��دة ھ� �ط�ب ا7���ن 	$ن ھ��ك �و�� وا�دا �ن ا	��دة 

- ��;ذ 	ن ��G ھ� Y�ك ��@' ا	��دة ��3 *وا�ب ا	�88' ا	�� ����� ,�ل �وادث ا	��ر

د و��د، و���رر روح ا7���ن و���G و�� ��$��ل �: ا	�88' ا	�0� ��	ر9م �ن �

  .@�ورھ� ��	���' 	��$�ن وا	ز��ن

                                                 
  .10ا&�� وا&,ر وا	*���'، �ر*: ���ق، ص :�0د �رب - 1
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س �F� ھو Y�' �� ا	��ر���6 إ	3 �8ط' �0ن ا	�د وا	�0د � ��*و�*د أن ا	*دل ا	6

ن ا	��ر و��	��	� دو	' ا	�واطن وا	�� �,�ق �ن طرق أ�راءھ� و�$���6 ا	���واة ا	�0د� '	

  .�*�وز �ر��' ا	�د وا	�0د

  ):ا	�ر' وا	�0ود'(��ر�ر �� �وا*6' ھ*ل -ب

' و�ظر' ��F$د ��0ل وا�د، �$��ب "	�1� '��دو �ر' ا	�د وا	�� ���6 ھ*ل �ر

��R ا	ر�م �، وإذا أ��د ا	�د �را�" �: �,ص 	س ��دا �Mن ا	�راع �;�6� "�� �68�

"��.  

�د ��ر�ر، ا	ذي 5: ��@' ا	�د � '�دو 	�� ھ��، أن �1' ا,���� �: ��6وم ا	�ر

 '���وا	�0د �� ���وى أ,ر را��5 �� �و�ل إ	" ا	�راع �� ����' ھ*ل، إذ ! 80ل ��	

*' ا	�راع ا!��راف ا	�0م 	ـ��8ول " �دس �ذا�" �و*ود 	ذا�""	��ر�ر، أن �$ون 

���ور $ف:"��ر�ر ! ���ف وا	,طر �ن ا	�د وا	�0د ��5ن  إ�أن ا	�راع ا	0

8رة و�*ردة ����وى � '-، ��3 أن "أ�� أ$ون أ��"ا	�*�ز�' ا	و�دة وھ� ا!��راف ��

�دس ذات "و�� ا	ذات ا	�0م: ھ��ك ��ق �� ھذا ا	�راع &ن ا	6دف ا	���ل $ون

  ". �و*ودة ��	ذات

، وا	�رد وا	�8د ا	ذي و*6" ()ن5: ��ر�ر �راع ا	�د وا	�0د �� ���وى ا	$و

�" و5: F� ل*�0رف 	6 "�$	 ،"�5: ا	�0ر�' وا	$ون �� ا	���وى � "�6*ل ھو أ	

�ظم ��ر�ر ا	��8ش �� ���واه ا	�8�8 أي أن �راع ا	�د وا	�0د وا	�راع �: ا&,ر ھو 

��ور ا	و5: ا	��ري ��3 أن ��ر�ر 5: ھذا ا	�راع �� ا	���وى ا&�طو	و*�، 

' دا,ل ا	$ون ���" و��	�0ل ��	$ون ��د ��ر�ر و�;���' ا	$ون ���"، ��$ون ا	1� �� �	��	�

0��ه و@��" �ن � "�ظر إ	�ظم $ون أ,ر و��38 ا	$ون ا	ذي 	 :5,����" $و�� 	L,ر 

  .ھذا ا&,ر

 :ا	�0ود' إذن ��د ��ر�ر ھ� أن �$ون ,��05 	�ظم وأ�$�م ا=,رن دون أن أ��ط

�ت ا	ذي را��، وا	ذي ��ط: أن ا	�0رف إ�' �ن �5ن إ�$���6، وأن أ$ون إ�$�	
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�	�0� ���8ق أھدا�"، ھذا ا&,ر ا	ذي ��	 '�1��,د��� $و�  'و��ن �� ,طر ��ود

' 	$و�� 	L,ر"دا;م �� $ل �رة �وا*" ا&,ر وھذا ا	,طر ھو�  ".ا	�

$F� دد ���� $�ر' ��� أن أ��0	3 وھ$ذا �0رف ا	�ر' $��� ا	�0ود' �Mذا $�ت أر

�" إ	3 ��د��8�� إ	�6 ا	-ر وأن أ�ول ا&,ر �� ا=ن �  .وأن أ��� ا	�0ود' ا	�� 

و	$� 8وم و��3 @دم ا	���واة وا�ل �: ا&,ر أي أن أ��رف ��ر'  ا&,ر وا	0$س 

�5�8 ا	�0ود' �� أ��"، ��� أن أ@�ل  "��� أأن ��	0$س �ن ,�ل ا	�وا�ل، ا	ذي رأ

أ��ول إ	3 ��ء ��	���' 	L,ر و��	0$س أ�5 أن ��ول ا&,ر إ	3 ��ء ��	���' 	� وأن 

"	 '���	�� '���0ر $ل ��� ا&,ر ��3 أ�" آ	' وو�.  

��" ا	ذي ر�ض ا	*دل " ا	*دل"�ـ" ا	�راع"! ��� ��ر�ر ھذا���8ر�� �ذ	ك �ن 

، إ	3 أي در*' أ���ر 0رف @را;� ر���:"ا	6*�� ورى أن ا	�راع ھو �راع @وى

  2".ا	*دل ر�زا 	���ط�ط

 '�دو أن ��ر�ر 8ف �و@�� ��0ر�5 و�,�	�� $ل ا!,��ف �: ھ*ل �� ��F	' ا	�ر

 :5,� Yث أن ھذا ا&,ر ا���ر �ر' ا	�د ھ� �ر' �ط�8' ��ر ا	��ر� ،'وا	�0ود

ث ا	�د ��G �� ھذه ا	�0@' دا;�� �دا وا&,ر� ،'���دا 	" و	ر���9"  	��دأ ا7

و���	�"، و���6 �-رت ��@�" �: أ�� أ,ر 9ر ا&�� ا&ول ا	�0د، �وف ���ظ �����رار 

  .��3 �ر$ز�" و���ر ا&,ر ��دا وآ	' 	,د��"

*ب  ! '��8د ��ر�ر ا	�ر' ا	�� @�ل ��6 ھ*ل �ث 8ول أن ا	�ر' وا	�0ود ��وھ

'$ون �دا وا&,ر  أن ���8ر ��3 ا	�د ا	وا�د �ل ھ� �ر ��ث ا&� ،'و��ود' �داو	

$ون ��دا، إن ھذه ا	�0@' �� *وھرھ�  ����دا و�� ��س ا	و@ت ا&,ر $ون �دا وا&

�6���� ��ء ��	���' 	L,ر "�وا�ل"F� ر، أن أ��رف�� و�ن ا	-�' ا	���واة �@ �6�، أ

���' إ	� أ��ي	�� "�;  .و$�� �$ن 	L,ر أن �0رف ��

                                                 
 .11-10ص ا&�� وا&,ر وا	*���'، �ر*: ���ق،  :�0د �رب - 1
 .13- 12-11ا	�ر*: ���"، ص - 2
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 3�� ��إن ھذا ا	�راع ا	ذي $�ن *د! ��د ھ*ل �ؤول ��د ��ر�ر إ	3 �وا�ل ��

" أ���ج إ	3 و��ط' 9ري $� أ$ون �� أ$ون:" ا	��*' ����1 �رح �ذ	ك �� @و	" ا	�6ر

�38 دا;�� وأ�دا "	 '���  ". ا	*�م ھو ا=,رون"و	$ن ��	

2/'  :إ�$�	' ا	و*ود ��د ��ر�ن ھد*ر و��@�" ��	-ر

ن ا	ذن أ��وا ا	����' ا	و*ود'ـ ��ث 01د ��ر�ن ھد*ر�ن أ;�' ا	����' ا	و*ود

�G5 إ! إذا $�ن �: ا=,رن، ��6 !  ! �����' أي ا	و*ود ا7�8�0د أن و*ود ا&

 �6���' �$�ف �ن �ط ��6 إذا $��ت �0دة �ن ا	��ي ��0�3  أن ا&����ط: إدراك �� 

��� ! �6�ط: أن �0ش ��0ز	' �ن 9رھ� �ن ا	ذوات، �6م ��1ون �88' ��3 أ��س أ

����6 &ن ھؤ!ء ا	ذوات �$�ون و*ودھ� �ث ! �$ن �6م ھذا  '�وا@0' ���ل و*ود ا&

�ط�ب و*ود ا&,ر  '�ا	و*ود إ! إذا $�ن �: ا	��س أو �: ا&,ر ا	8رب إذن �6م و*ود ا&

ھذه ا	�0@'  ا	*د	' ا	5رور' ا	�� �ر�ط وا	0$س ��G، ��	و*ود ��Fس ��3 �1ل 

رھ� �ن ا	ذوات-� '�إن ا	�0	م ! �$ون �ن ا&��ء ���ب �ل ��ل ا&��ء أ�5،  2.ا&

9ري &ن و*ودي ھو ��  '����أي ا	-ر أو ا	��س ا=,رن، �6ذا ا	�0	م ��$�" ذوات إ

���1، و! �$ن 	و*ودي  ا&��س و*ود �ن ا=,رن وا=,رون �و*ودون �� ھذا ا	�0	م

���ن ھو أن و*د �: ا7���ن، و$�� I	 '���أن �6م دون و*ود ا&,ر ا	8رب ��	و*ود ��	

 �5�و�' �: ا=,رن ھ� أ�� �Mن ا	$����و�' �� ا	�0	م �0د �ن �8و��ت ا	و*ود ا7أن ا	$

��6 �6*ورة أو ���وذةF� $� ! ��س	و*ود 	3.�ن أھم �8و��ت ھذا ا   

� إ! �: ا=,رن وھذا ��ء ط��0 ������ر أ�" $�;ن إذن ���	$�;ن ا	��ري ��د ھد*ر ! 

��رك ��  '�@�;م ھ��ك و�G5 و*ود ا	-ر أو و*ود ا=,رن أ���" ������ره �8و	' ر;

دا,��6 و*وده ا	�,��، و	$ن و*ود ا=,رن و*ود �80د �6و ��ل أو! ��3 و*ود ا	-ر 

إن ا7���ن ��د�� :"ل ا	ذي �1ل $ل ا&�راد ا	�*��:، 8ول ھد*ر������ره ذ	ك ا	�*6و

                                                 
ا��6ر ��	����' ا	و*ود'، 	8د أ	ف ھد*ر أ���! 1979و�و�� �1889��وف أ	���� ���0ر و	د ��' :��ر�ن ھد*ر - 1

'، ھودر	ن وا	�0ر: 1$رة أھ��6� .ا	و*ود وا	ز�ن، ��F	' ا	�8
ن ���'، ا�*�ھ�ت و�,��ت �� ا	����' ا	���0رة، �ر$' دار ا	6دى 	�ط���' وا	��ر  :�ردة 9وة - 2� ،:وا	�وز

 . 77، ص2002ط، ا	��'.;ر، دا	*زا
، 2008إ�$�	' ا	�وا�ل �� ا	����' ا	-ر�' ا	���0رة، ���ورات ا!,��ف 	���ر، 	���ن، �روت، ا	��' :��ر �6�ل - 3

 .144ص
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�0ر �و*وده ا	��ري �ر��ط �6ذا ا	و*ود ا	-ري ا	�*6ول �ن ���" أن �Lه �0دم 

�8وم ھذا ا	و*ود ا	-ري 	 "��' �6و 	ذا ��3 ا7���ن أن ���ك �ذا��Fط�	ا!��8رار وا

    1".ا	�*6ول

' ��@' ا&�� ��&,ر و5رورة ���1ر ھ��ر��س �6د*ر �ن F� دى� G��� ���ن ھ

�وا*دھ�� ��0 وھذا �� �1ل ��ب �ظر' ا	�وا�ل ��د ھ��ر��س أي إ@رار ا&�� �و*ود 

ا&,ر إ	3 *���" وھذا �� �ر�� إ	" �� ا&,ر ا	-ر' ا	�� ��30 إ	3 ��8�' ا	�وا�ل 

  . ھذا ھو *وھرھ� ا	ر;��وا	����ل �ن ا&�� وا&,ر و

�د ��ر/3� '�  :�ن ھد*ر وور9ن ھ��ر ��سإ�$�	' ا	�8

' �ن *�روت ا	ط�0' وآ����6، ��ن ����' ,�ص ا7���د ا!���8د 	ز�ن أن ا	�8

 :0'، $�� ���ت 	" ��و�طر ��3 ا	1$ر �ن ا	ظواھر ا	ط��,�	�6 ا��ط�ع ا7���ن أن 

' �ر��ن �� أ���ت  �ر�" و���ن @درا�" ا�*�ه�$ل �� ر�� و�� ط�G إ	"، 	$ن ا	�8

*رف $ل �� ��8ه ��د�� �ز�ت �ن ا7���ن ا&د�' و*�0ت ��" د�' أو 	�0' إن  ��طو��

' و�ن ��ب ا=!ت و�,�	��6، �$ف �ظر ����' ا	8رن ا	�0رن 	��8��G ا	8ول �ن أ

�ب و9ن ھ��ر��س، ��� ھو �و@���6 �ن أ�رزھم ا	���وف ا&	���� ��ر�ن ھد*ر إ	3 *�

'؟ و$ف �ظر $ل ����6 إ	�6 �ن ,�ل *����6 ا	���� وا!*���؟ و�� ھ� أو*" �ا	�8

ن �,�وص ھذه ا	��F	'؟ا!���ق وا!,��ف �ن ھذن ا	���و�  

 '�8ق ھدف، و�دور ��0را ا	�8��	 '�' $Fداة وو��ا��8د ھد*ر ا	�0رف ا	��;د 	��8

زھ� ��ظ6رن ھ�� ا	�ظ6را	��;0�" ا&��رو�و	و*�"' ��ده �ول ط��: *وھري 

� ��5ر� وو��' �ن أ*ل �9' " ا&دا��"و����' ��0 إ�وط��8 	6ذا ا	��ور ���G ا	�8

 ''، أي أن أ��8����7ع ��*��"، و��و5G أ���6 ا	���رك �و*" ھد*ر إ	3 *وھر ا	�8

' ا	�ظر' 	م �0د ����� ��6 ا	وم ��' و�8��	�0وم ا	�د1' �ر5ت ����6 �0د�� أ���ت �*ر

�' �� ا	د�8راط�ت ��$ر ا7دو	و*�ت ا	�65' و�� *��ب أ,ر �*د ھد*ر �ور

                                                 
 .457، ص1995ط ا	��':درا��ت �� ا	����' ا	�د1' وا	���0رة، دار ا	��81' 	���ر وا	�وز:، د :�� ھودي - 1
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' وھذا �ن ,�ل �8و	�"  ا	�6رة� :ا	-ر�' ا	�� ��-�3 �8درة  ا7���ن و��$�" �� ا	�8

�و���6 ��ء ! ��ط: ا7���ن ا	�"$ �� '�  1."�$م �"ا	�8

8�، �*وھر ز�����	 '�6�' ا�ط�@� �ن *وھرھ� �و���6 �إن ھد*ر �$ر �� ا	�8

8� ا	�د1' ���1ل �� ��ور ا	وا@: ز���8� ا	�$���' &ن ا	�ز����0دل *وھر ا	� '�ا	�8

�2و��" ,��05 	����دئ ا	�$و�' 	�80ل ا	��ري '�8��	 �8ز�����ره ، إذن إن ا	*وھر ا	�

�0ور ا	��ر �Fن إراد�6م ��*�وزا أ��ء �ن ��: أد6م �ث أ��G ا7���ن �$�� �� $ل 

'�' ھ� إدارة ��1ل �� ا	��ث �ن ا	�طرة �ن أ*ل ا	�طرة، �3$�ن �8ود ا	�8�، إن ا	�8

�د�� � �8ز����ت �ن ��8ق ��م ا	�$� '���$� �8ز����د ھد*ر �� '�$�� ���0ر ا	�8

' !  *�0ت��ء �����6 و�0�6 ا	ذات ا	�0ر�' 	ذا ��	رأي ا	��;: �Fن ا	�8�F� '����� '0ر��	ا

 �8ز���*د �$��� 	���راف �" �� ����' ھد*ر ��6 ا	� ! �8ز����	�� �6	 '@��

�6�0�4 �8ز���8� *ددة وا	,روج �ن ھذه ا	�ز���� �6�F$ '��ظر ھد*ر إ	3 ا	�8إذن 

��8د 	*��ب ا&دا�� ��6  ھو "�M� '�'، و�ن ط0ن ھد*ر �� ا	80ل وا	�8��*�وز 	��8

��	و*� ��ددة �ر��ط' ���0را أن ا	�طرة ا	�0ر�' وا	�0�ر' 	�80ل ا	����� ھو ���ج *

 '�' ا	��8ء ھ��ر��س �: ھد*ر �� إدا�' ا	�80�$ G��� ��8� إدارة ا	8وة و�ن ھز�����

�م ا&دا� ! '��6 �6د*ر رى أن ��8و�' ا	�8���,����ن �� أ��ق ا!���ت �ن ھ ��6�$	 '

إ! �ن ,�ل ا	���ط ا	��� وا	�-' ا	�0ر'، أ�� ھ�ر��س �رى أن أ�5ل طرق 	�,�ص 

'، أي أن ھد�" ھو ��رر �' ھو ا&,�ق ا	�وا��' وا	���@�' ا	�80' ا	�رھ���ن ھذه ا	�8

��ا	و�� ا!*������س �ظر' �8وم ��3 ا	�وا�ل ا7�Fد*ر ��5 و��د ھ� '�$�� أن ا	�8

���و�� ��	,طر ��� 6دد ا7 �;' �: أ��6 @د  ن	�ت ��س ��دره ا=!ت وا&*6زة ا	�8	

�� ذا�" ا	ذي 	م �����$ل ,طرا ��	�0ل، و	$ن ا	,طر ا	�8�8 �و*ود �� دا,ل ا	$�;ن ا7

                                                 
ور*ن ھ��ر��س ا&,�ق وا	�وا�ل، دار ا	��ور 	�ط���' وا	��ر وا	�وز:،  :��دي أ�و ا	�ور ��ن أ�و ا	�ور  - 1

روت، 	���ن، د�:'� . 47،ص2009ط، ا	�
2 - '8� ا	�رق 	���ر،  :���د �ور ا	دن أ��ا	�دا1' وا	�وا�ل �� ا	����' ا	�8د' ا	���0رة، ��وذج ھ��ر��س، إ�ر

� .228،ص1998'، ا	��1.�ن،ط�روت، 	�
ور9ن ھ��ر��س و�در�' �را�$�ورت ا	�ظر' ا	�8د' ا	�وا��'، ا	�ر$ز ا	���81 ا	0ر�� 	���ر، ا	دار  :��ن ��دق - 3

  . 102، ص2005، ا	��'01:ا	��5ء، ا	�-رب، ط
48ور9ن ھ��ر��س، �ر*: ���ق، ص :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 4. 
106ور9ن ھ��ر��س، �ر*: ���ق، ص :نأ�و ا	�ور �� أ�و ا	�ور ��دي - 5. 
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� '8' ا&$�ر �� ��و�ب ا	��ھ' ا	�8����ن �ث ھ� ,طورة �� طرق ��8ق ��م ا7

' ا	�� أو*دت ا	8���' ا	ذر' و9رھ� ��'، ��3 ا	0$س �ن ذ	ك �Mن ا	�8�Fط�	م و��وغ اا	�8د

 '0�ن ا&���' ��رت �6دد ا	��0ش �ن ا7���ن وا7���ن �ن *6' و�ن ا7���ن وا	ط�

   1.�ن *6' أ,رى

�د ھد*ر ھ� �*�وع ا	و��;ل وا&دوات و,��' 	$ل �� ��ق إن ا� '�8�	

وا	�*6زات ا	�� أ�د1ت ا	��رق ا&�طو	و*� �ن ا	و*ود وا	�و*ود، 	6ذا و@ف ���6 �و@�� 

�6 �طرة وا��-�ل أي أن ��8د ا7���ن �ر�" $�� أ��6 ا���زاز وإ�1رة �� وا���رھ� أ���

�د�� ��G ا7���ن $��;ر وھ� $ذ	ك �و5و���' وھو ا	,طر ا	ذي �ذر ��" ھد*ر �

 �ا&��ء وا	�و5و��ت 	$ن �� ��0" ھ��ر��س ��3 ھد*ر ھو أ�" ا�,ذ 	���" ا�*�ھ� *ذر

ؤ وا!���ب و�� ���د ��3 ��رر ���	 R��ز �ن �� ھو أدا�� ��8د ا	�80�' دون ا	�� ��

' ا&دا�' 5رورة �	$ن ��روط أن �$ون ا7���ن �ن ��ود' ا	ط�0' وا&��ء، ��8د ا	�80

  .أداة 	��8د @�درة ��3 ���ر�' ا	�8د ��3 ذا��6

' ا	�� ط�8ت ��3 ا	�0	م ا	�0ش، �6و 8ر �8��	 ��رد ھ��ر��س ا	��ث �ن �ل ��8

 �6�ل 	�6روب ��� �� '�' ��3 ا	�8�0ش ��ر ا	رأ���	' ا	��8د�' ا	�8;�' ��3 ا	�8� ���F�

' �ن ا7دو	�ز ا	�8�و*�  أ��6 ا��ط��ت أن �,�ق ���	G �ر��ط' �و*ودھ� �ن و�� 

ن ھ��ر��س �: ا	ط��8ت وا	�را;G ا	�,���' وا,�ر@ت �دود ا	*-را�� وا&�م و	$� �*

�8م ا	��ظو�' ا!*����' إ	3 �8و	�ن "�M� ظور ��ر$س�' �ن ��" ا	�0ل"�دود ��6وم ا	�8

0ب ��3 ��ر$س اھ����" �8ط"ا	����ل"و��	�0ل وا7���ج دا,ل دا;رة ا	���ط  ، �6و 

�� ��	�$رة ا&���' ا	�� ��ول �ر�65 ���ا&دا�� و�6ل أھ�' ا	����1' �� ا	����ل ا7

�� ��	�$رة ا&���'  ا	�� ��ول �ر�65 ھ� أن ���ھ� أھ��" ا	����1' �� ا	����ل ا7

' �� ا	ر��: �ن ذ	ك �*�ھل *���� ! �ر$س 0ط� دور $�ر 	8م ا	�0ل وا7���ج ودور ا	�8

 "�6�8ل @�' �ن ذ	ك ھو أھ�' ا	�وا�ل �� ا	�0ر ا	�دث، أ�� ��	���' 	��0ل �

 :5,�8م �دوره إ	3 �و�ن �0ل أدا�� ھ��ر��س $���ط ��8�� �و*" 	6دف و�9' وھو 

'، إ��ت @�;�' ��3 �0ر�' ���*��ظم و��8 !��را� ��' وا,��ر ��8�ن 	8وا�د �8

                                                 
 .186إ�$�	' ا	�وا�ل �� ا	����'، �ر*: ���ق، ص :��ر �6�ل - 1
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ھ��ر��س �8م ا	��ظو�' ا!*����' إ	3 �8و	�ن ا	�0ل وا	����ل، ھذا ��	���' 	��0ل أ�� 

���' 	�����ل أو ا	���ط ا	�وا��� $����ل ا*����� ا	ذي ��6" ��ر$س ��م �وا�ط' 	��

�و@0" طرف �� �ن ��وك ا	طرف  ����*�و�' �ن ا	ر�وز وا	8وا�د ا7*��ر' ا	�� ��دد 

�6 �ن ا	�-'ا&,ر و����د ھ�  1.ذه ا	ر�وز ��0

�� $�0ل و����ل �� ا	و@ت ���" ��8و	' ا	�0ل ��دد ���	8د �6م ھ��ر��س ا	���ط ا7

 '��@' ا7���ن ��	��دة وا	�0	م ا	,�ر*� و�8و	' ا	����ل ��دد ط�0' ��@' ا	��س ا!*����

' ا&دا�' �ر*: إ	3 ذ	ك ا	*��ب �ن ا	���ر�' �' ������رھ� �650م ��0ض، وا	�80����ا7

 '����' ا	�وا��' �ر*: إ	3 ا	*��ب ا&,ر �� ا	���ر�' ا7��، وا	�80*������ إ

�' ا	�رد ��&,ر ������2رھ� ����� ا*�����' ا	�وا��' إ	3 �5ط ��8�، إذن ��30 ا	�80

' ا	�8;�' دا,ل ا	�*��:��  .وإ,�5ع ا	�0@�ت ا!@���د' وا	�

��R أن ����6�  :ھ��ر��س 	م ���8 �: ھد*ر 	0دة أ���ب �

ا	�و@ف �ن ا	�80�' وا	ذي ��1ل �� أن ھد*ر رى أن ��ب ��0��ة و@�ق و*ود ا7���ن  -1

'1�ت ا	دو	' ا	�د	Z� ار��طت '�ر*: إ	3 ا	�80�'، �6ذه ا	�80.  

ده ��3 أ,�@' ا	�وا�ل �� و@ت ا�� -2$Fوا�ل و��	ا '	F��� د*ر اھ���م ھ��ر��س�ر ھ

    3.أن ا	�وا�ل ���ر �ؤ�س 	��ظ�م ا	�0م


ث�!
� "�د أ�$ر أ"/�ء 	در'� &را�-�ورت: ا
	��ث ا���*
  .ا

���ن �ل و��3 ��3    I	 دي��	وا@: ا	س �8ط ��3 ا1ر  $�ر 	F� '��ن ا	���ظ أن 	��8

رھـ �ث 8ول ��	م ا!*���ع ا	�ر��� *ورج �رد��ن$�� '8�ظر���  إن أ�س:"ذا�" وطر

�ء و��	ر*وع �L	 ���ت ا	*ددة �د	ت إدرا$�إ	3 ا	�0م أ����6 ا	وم ا��8ب و��ول &ن ا	�8

 ،'��-ص �,ط���ت ����� ��=	' وا	�8 �6�إ	3 $����ت ����' ا	8رن ا	���: ��ر ����ظ أ

�� �ن *0ل ا	$�;ن �$�� '�رى  أن ا	�0ر�'  ا	�8 R6��د$�رت �� $���" ��8ل �� ا	�

دا و��$� 	�ط�0'ا� �����7.  

                                                 
1 - ' .107ا	�دا1' وا	�و�ل �� ا	����' ا	�8د' ا	���0رة، �ر*: ���ق، ص :���د �ور ا	دن أ��
 .134ر*: ���ق، صور9ن ھ��ر��س و�در�' �را�$�ورت ا	�ظر' ا	�8د' ا	�وا��'، � :��ن ��دق - 2
107ور9ن ھ��ر��س ا&,�ق وا	�وا�ل، �ر*: ���ق، ص :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 3. 
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س �$ون �� ��رى أن ا7���ت إ	3 ا	ط�0' و���ظ' " ا&ور�9�ون ا	*دد"و�ر

 '0�6*�6 ا!��8را;� 6دف إ	3 ا!����ر ��3 ا	ط�� 'س ا	�0ر�'  ا	��0�Fظواھرھ� و�

' و��6 �$ون إ	3 @ول ����" 	�� ��ر ��" د$�رت، ورى  ھو أ�5 �� ا	�8��ث � '��

�6د ا7���ن ��3 ا	ط�0' و�طر�" ����	.  

' �و���6 أداة و��ح ,دم ا7���ن ��و	ت �ظرة 	$ن �0د ھذا ا7ط���ن إ	3 ا	�8;�

ا	�$ر وا	����' ا	-ر�' وا���8ت �وازن ا	�8وم �ن ا	�8رظ ا	��	] إ	3 ا	6*�ء ا	�دد، ��	��م 

��8ده ��دة ا	���وف ا&	���� ا	د$�ر�� ا	��8د إ	3 *0ل ا7���ن �دا ��3 ا� '0	ط�

ھد*ر ا	ذي ���0 �ن �Fن ���$�ل ��3 د$�رت أي ا��7ء �ن �Fن ا	�8ب وا	�0ط�' ��3 

' ا	د$�ر�' ا	��و��'  ا	�� ��ظر إ	3 ا	ط�0' �ن �0�ر ر��5 ���و	�6 �,ط�ب ا	�80

�ط�� '�ق رؤى  *ددة �� إ	3 �و5وع 	��طرة وا!��واء و5د ھذه ا	رؤ' ا	د$�ر�

' ��,��ف �*����6 و�$ن ا	8ول،إذا $�ن �0د ا	��$ر �� ا	ظ�ھرة ا	�8� 'ا	����' ا	-ر�

' �Mن ا	���ر@' �د ا7���ن ��3 ا	ط�0' �ن ,�ل إ�داع ا=	' ا	�8�ط�ق ا	د$�ر�' ھو ���

' ھ� أن ا7���ن �8ط ��ت ��طرة أ,رى ا	�� ��د	ت ,�ل �رورة �طور ا	ظ�ھرة ا	�8

�6 �طرة ا=	' ذا��6 و�� ھذا ا	��ق ا��8د 1$ر �ن �0' ��"، إأ,طر �ن �طرة ا	ط�

' و�ن ھؤ!ء�  ".و�ودور أدور�و""ھر�رت ��ر$وز:"ا	����' ا	���ر ا	�دث 	��8

�ل ا�دا*� "�د ھ�ر�رت 	�ر-وزه -1�
  :ا

�' ا	��1	' ا	و05'  *	8د 	�0ت �در�' �را�$�ورت"�دورا �ر�و@� �� ��8ص ھ

ن ر�دت ����ت 1را;�6، � �;�6�8' و,�	�ت �ن أ�طوا ا	��ر$�' �0دا �1و�� ووا!��ر

�����6 ط�@' ا���0ب �����ت ���*دة، ور�,ت ��ر ��رو��6 ��8	د ��6' �� ا	����' 

  .وا	�ن و��م ا	��س ا	�8د' و��م ا!*���ع ا	�0ر�' وا	�ر�' وا	�-' وا&دب
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��ون ��ك ھ� �8و	' ��رة و	$ن ر��' ھذا ا	��روع ��ذ $����ت  ! '��	�$ر $�	�ر

ھور$��ر وأدور�و إ	3 ��و�6��0 �� أ���ل ا	��8ن �8ول أ��6 ����ظ و	م �زل ����ظ ��3 

�� �ن 1م ���*' إ	3 @راء��6 @راءة ����رة و��@دة�1."������6 وأ  

�8�'"	ذ	ك �Mن� " '��F� :� ھ���' ����وى ��0���@�ت ا	��ة ��ب �0�ر ھذه ا	�80

'���ظو�' :�طرة ! ���G �0رو�' �و���6 �طرة ��	 ��إذ ! �*�3 ا	80ل ا	�8

	��$س ��ر �ل  2زهوا*����' 	��0ل ا	�80�� ا	6دف �ن ��5و�" ا	���� و�8د ��ر$

' �دءا  �ذا�" إدو	و*ر��� $�ن ��6وم ا	80ل ا	�8�� " :إ	3 ا��,�ص �و	س ا��,دام ا	�8

' ذا��6 �طرة�'، ���و�' ) ��3 ا	ط�0' و��3 ا7���ن(إ��� ا	�8��� ،'*6�طرة ��

  ....3و����'

وا	80ل ا&دا�� ھو �وع �ن ا	��$ر �� ا	�*��: ا	����� ا	�دث و��" ��ر$وز "

ر ذي ا	�0د ا	وا�د، و�G5 ذ	ك �ن ,�ل ا	��$$��	�� �� "�ر ا	���0 وا	�8�� ا	��0ر �

'  .ا	و05' وا	�ر*���

                                                 
*'��' �را�$�ورت ���Fت ��د '، �دأت ا	�ر$' �� �60د ا&���ث ا!*����' �1923در�' �را�$�ورت ھ� �ر$' ����

�'، و*�0ت ����' �1ل ��ر$س، ھور�6$�ر وا	�ر �*��� وھر�رت ��ر$وزه وور9ن ھ��ر��س وھو ا	��1ل ��	�د�

  .ا&$1ر �6رة 	�*ل ا	�1�� 	��در�'

ف�' أ1��ء ا	�رب، 1933@د ھ�*رت ا	�ر$' إ	3 *$�، 1م إ	3 ا	و!�ت ا	���دة ا&�ر��: و�ول ھ��ر 	��$م �� أ	��

�ت ار��ط ا�م �را�$�و�� �� �دا' ا	,���0��ھ� ا	����� وا	ذي @�ل أن �0ود �*ددا إ	3 أ	��� �� 'رت ��	�ظر' ا	�8د

 '��-� ا	�و5G أن �در�' �را�$�ورت ����زة �ن ا	�ظرزه �د@' �ن ا	د!	' ا	را;*' �� ا	�8د ا&د��، و�� �-��

  .ا	�8د' 	�$ون ا&و	3 ھ� ��	' ,��' �ن ا	�ظر' ا	�8د' و	$ون ھذه ا&,رة ! ���8ر ��3 �در�' �را�$�ورت

و*6ت ھذه ا	��6م رؤ' �در�' �را�$�ورت، $�� و*6ت أ�$�ل ا	��ث ا!*����� ا	�� �����6 وأد��6، ا�ط�@� �ن  و@د"
طرة �� ا	�*��: ا	����� ا	��8دم �ث�� '��ھ5' ا	و05' وإزا�' ��ورا��6 $�ذھب و��81' وإدو	و*�..... ��

�� وإ��9	�6 ا	8م �����8� و�ن 1م ���و!ت ا	و05' ���ء ا	و�� ا7�6 9ر @���' 	���8ق �ن ����6 إ��ر����رھ� 	د
�5ط�6 	���وك ا	��ري ! �-��ب ���ب ���و!ت ا	��$ر ا	��@د �ل ��0ل ��5طراد ��3 ����ت ا	�ظم �� ھذا 

  .ا	�*��:
  
 .30-29ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
31��س ا	�ر*: ا	���ق، ص  - 2. 
' إدو	و*�، ت :ر9ن ھ��ر��س - 3��، ط: ا	�0م وا	�8��، أ	��� ،2003 ،01:��ن �8ر، ���ورات ا	*�ل، $و	و

  .45-44ص
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 '0��" ا	��*ددة ��3 ا	ط����ك 0رض �8 ! '�' ا	�8�7���ن ا	ذي ��$�ت �" ا	�80��

�6��6، و�ن 1م �رض �طر�" �����	80ل ا&دا�� ....1وا	�*��: ��8�8 7دار�" �� ��8

' ��ددة ����، وھو �طوة �ذ	ك �K، �8ل ��ظم &��0ل ا7���ن �� ��� 'إط�ر إ�*�ز �9

�ة ا	��ر� 'ن ا	�وق �� �و��ك و��$م @وا�   2".ا	�$

' 1964ا	��در ��م" ا7���ن ذو ا	�0د ا	وا�د"�� $���"��ذر ��ر$وز �ن ,طر ا	�8

' أ���ب ا	را�' أ��م ا	��ة، �ا	�� ��طر ���*�ه إ,�5ع ا7���ن وا	�طرة ��"، �و�: ا	�8

0ش ' ا7���ن و��رھن ا����	' أن �' ا	�0ل و����"، ���دى ا	�8*���$�� ��رع �ن إ

 "������8 أو ���ردا أو �0زو! ���6، 	ذ	ك ��6 ��طر ��" و�,05" 	�6، وھو �� 

�د ,�5ع ا	�$1ف، إ�" ا	,5وع 	L	' 	��ر$وز ��7�L'	=ن ��6 �� ھذا  ا  ا	���$�

  .�ر' ا	�رد و��ر ا	,5وع وا	��ر' أ�را ��رو��، �-ب "! إ��-��ء"ا	ـ

8ت :"و�� @ول 	��ر$وزا� "�� أ��ول أن أ��,��" ھو أن ا	�0م @د ر�م �ورة ا	�0	م، و�

' �� أن ���: "ا	�طرة ��3 ا	ط�0' �ر��ط' ��	�طرة ��3 ا7���ن�، 	8د �*�ت ا	�8

�� ��3 ��6��8 ا	,�ص، $�� �5ن ��ر$وز وأ�8د�" أن����$ون 	" �زات ,��' �"  إ

�60� ��� ��8دا، ����6$�، ����ھ���  .�*�0ت ��" أ

" ��و���0رة أ,رى �Mن ا	��5رة ���R ذ	ك ا	��ط �ن ا	��ر ا	ذي ��ط��" ا	��را	' و�0

' أ,رى، ذ	ك ا	��ط ���' وا	��0ون �ن ����" ا	$�;ن ا	�80�� ا	�8در ��3 ا	�����' �ن ا	

�" ���رد و�F� م��  .ا@���دي وأ,�@� �� و@ت وا�د: �$��ل �� ��س ا&نا	ذي 

 "�دھ� ��3 �0دي ��ق�Mذا �د�� ��ر$وز و*د�� أ$F� �� '" ا	�رد'"�: و*6' ا	�ظر ا	��را	

'"و�' " ا	�80�,� �*��,��ف ��60 �� ا���8ده أن ھذن ا	�0دن ! �$ن 	6�� أن  "�$	

��6 أ,�@' �� ظل ا	�ؤ���ت ا	راھ�' ��3 ا&F� �6��@ل ��ك ا	�� ��طوي ���6 ��5رة 

'�و	و*$� '   3".�ور*واز

                                                 
46-47ور*ن ھ��ر��س ا&,�ق وا	�وا�ل، �ر*: ���ق، ص :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 1.  
 .47ا	�ر*: ا	���ق، ص - 2
�وج - 3ث ��' ا	���0رة، ت :أ�طو�� دي $ر���� و$�����ر ��د T، ا	6;' ا	��ر' ا	��0' : أ��م ا	����' ا	�

'� .20، ص1988	�$��ب، ��ر، ا	�
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��ل ��ر$وز�  '��ل �بء �8د ا	د�8راط ���� "8��� 3�� 'ھم �وا�ل ا	��رة ا	�8د

د ا!���6$� و�8د ا	�ر$ز' ا	-ر�'، إن ا	,ط  ا	�ز�' وا	�*��:$F�	" ھو ا�����	,�� 	ا

8' ھ� أن ا	80�� 'ل �طدم �� ��ر�" �: ����' ���$' ا	80ل وأن ��3 �ر5

 '���ذ ھ*ل 	م ��رر إ! و*ود �وع �0ن �ن ا	�80�' ا	�� 'ا!�طو	و*� ا	-ر�

�6' ا	��روع ا&�واري وا!*����'، ��6ش ��6 ا	1$ر �ن ا	��$�ت ا	ذھ�' ��� ��ب �

ن �د�ر�ن أ��1ت ��دود' ا	80ل�  .��ر�ن ��	�

د ��3 أن �� ھو @�;م 	س ھو ا	�88' �ل " ���ز�'"��' أن �$ون	6ذا ��3 ا	��$F�	��

و��G ) ا	�*�وز(ا	��ظ' ا	�� ��3 ا	����' أن ��6دھ� ھ� ا	�ط�: إ	3 �� *ب أن $ون

���6 ا	80ل ا&دا�� ��"، أن ! ��ط' ��0و ��ط' ا	�8د، 	��� �ل $ل إ�$����ا	و*ود ا7

�ل و�0دد ا&��0د وا	�وا�ل �ن ا	ذات وا&,ر 	��	G �8ل ����G ��3 ا	����' وا,	

�6���  .ودا,ل ا	ذات 

ا	��R6 ا	���0 ا	ذي @�د دا;�� إ	3 ��$م �� ا	ط�0' ��وا�ل وأ$1ر ����' @دم �ن 1م "

ا	���ھم ا	,��' و$ذ	ك ا&دوات 	�طرة ا7���ن ا	��وا��' وا&$1ر ��0	' ��3 ا7���ن 

 '0'�وا�ط' ا	��$م �� ا	ط��، وا	وم ���Fد ا	�طرة و��: �داھ�، 	س �8ط �وا�ط' ا	�8

'، ا� $�وإن ����' ا	����'، وھذه �8دم 	���ط' ا	���� �F,ذ �� ذا��6 �*�!ت ا	 �6�$ '��81	8

' أ�5 ا	�80�' ا	$�رة 	��ر' ا7���ن، و��رھن �ا	�ر�' ا	$�رى، �� ھذا ا	�0	م �8دم ا	�8

' � ا!����	'���" ذا��6، ذ	ك &ن ھذه ا	��ر' ! � أن $ون ا7���ن ����8 ��$ل �ا	�8

' ا	�� �ن �دى �'، وإ��� ��3 ,5وع 	\	' ا	�8��' ��3 و! ���8� ! �6����دى ��3 أ

' ا	�0لأ*���  1".���ب ا	را�' أ��م ا	��ة $�� �ر�: إ

�8د �� ا	�$ر ا	���0ر �ن ,�ل �0ل ا	�را*0' 	�����' وا	�0م �رز ��ر$وز �$��' ا	

�دا ��3 ���و�� ��@�" �: ا	�*��: ا	�دا�1��� ، '' ا	�� و*د ��6 ا	�ر*0�*�' ا	��� ا	6

�8د أ�س و���دئ	 'ا	�$ر ا	���0ر، �6*ل رى أت ا	و*ود ا	����ر 	�80ل أ!   ا&���

�طوي ��3 	�ظ�ن، ا	�0ر�' ا	�و5و�' ا	�8;�' �� �وا*�6�6 $5د��ل  وھو ا	و�� 

���� ا	���0ر 	وا����دا ھذا ا	��ور ا	6*�� أراد ��ر$وز �8د و��$ك ا	�*��: ا�

                                                 
ر9ن ھ��ر��س - 1: ' إدو	و*� .47، ��در ���ق، ص�ا	�0م وا	�8
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��ك $ذ	ك  "������ره �*���0 �-��8 �ز�دة ��3 @در�" �� إ*�6ض ���و	' ا��7راض ��

 ��6� '��" ا	��د�-	 '���ا	8درة ��3 �وظف *�: ط�@�ت ا7���ن ا	���0ر ا	*�د' وا	

�" ! ��ء أ$1ر �ن  "أر�دت" ��� �ن �وع ,�ص إذا �� �ر��� ا	0�ف �نا	�*��: ��رس �F�

ا	�*�� ا&$1ر �روزا 	���ط' ��د! �ن أن �$ون ا	�$�و	و*� @وة ��رر' �� ,د�' ا7���ن 

�6�  .ا	���0ر، أ��ت �3�8 �� و*" ا	��رر ���و�" إ	3 أداة و��8" إ	3 �8ل أدا�� ,د��

�" 	80ل �� �*�ل *دد ھو �8د ا	80ل إ�د�و�� إ	3 ا��,دام اإذا $��ت ����' ا	��ور 

'*طرة وا	�8: إ��را���	 '�' ا*����$��$.  

��0' 	�80ل ا&دا�� �ن �ث ا	80ل ا&دا�� 	@د ا��ط�ع ھ��ر��س أن ��,�ص ا	���ت ا"

�ظم إ	3 ا7���ن 0' وا	��د' ��	�0@'  ������ره��ده ا7���ن  �ن*زءا ��" ا&*زاء ا	ط�

' و�ن ,�ل ھذه ا	���ت 	80ل ا&دا�� ��G ا7���ن ��*زا ��@' $وا	80ل ا&دا�� ھ� �

�@�6 ا	���ل و��*زا أ�5 �ن � �� ',' وا	��ر���ن إدراك ا	��0�ت ا!*����' وا	�

ا	����8ل، و�ن ھ�� �Mن ا	80ل ا&دا��  وا���راف�*�وز ا	��5ر 	و�ول إ	3 ا	���5 

ا	ز�ن وا	��رY و��G ا	80ل ا&دا�� @�درا ��3 ��ء وا�د ھو @�ول  �0داما�8ط �� 

  1."ا&�ر ا	وا@: وا	�$ف �: ا	و@�;: وا&�داث ا	�8;�'

"�5ة ا	�0	م ����1 أن أ��,��" ھو أ، ا	�0م @د ر�م �ور�� أ��ول :" 8ول ��ر$وز أ

 "�" ��3 أ��س ��6*" ا	,�ص �" و���ھ�"، و�F� أ��3 �ن	ن ا8 '0طرة ��3 ا	ط��

إ�" ار���ط �*" إ	3 أن $ون أ1ره ��*�0 ��	���' إ	3 ا	$ون ��	�طرة ��3 ا7���ن �ر��ط' 

�6ا7���ج وا	�د�ر  آ	'�ن *دد �� 2$$ل ��*�3 ا	ط�0' ا	�در$' ���� وا	��-�ب ��

ن، ا	�� ���ظ ��ة ا&�راد و�����6 $�� �,605م �� ا	و@ت ذا�" إ	3 أ��د �   3".ا=	'ا	�8

 '�ر ھ�� إ	3 ا	8ول �Fن ا	�8�ا	�� ط-ت ��3 ا	*��ب ا	����  وا=	'�*د أن ��ر$وز 

��6 @د  وا!*��������ن �6دف  ��ظ ��ة ا&�راد و���I	3	��8ت إ�دف أ,ر ھ ا�0$�ت وا

' وھ��  ا=	'ھو إ,�5ع �9	�' ا&�وات إ	3 ا&,ر وا	-ر ا	���1ل �� أ��د ھ��" �وا	�8

'�  .��@' ا&�� ��&,ر @د *�دت �� *وھر ا	,5وع وا	���ط دا,ل ��ر ا	�8

                                                 
 .49أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن، ور9ن ھ��ر��س ا&,�ق وا	�وا�ل، �ر*: ���ق، ص - 1
' إدو	و* :ھ��ر��سور9ن  - 2�  .49، ��در ���ق، ص�ا	�0م وا	�8
 .49ا	��در ا	���ق، ص - 3
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�ت ا	80ل �� ا	�طرة ��3 "�إن ا	��5رة ا	��را	' �0زم أ��6 @د $��ت �ن �دى إ�$�

��,ط ا	�80�� ا&�ل، و�: ظ6ور  �6 �*زت �� ا	�88' �ن ا!	�زاما	ظروف ا	��ط' 	$

��ت إ! �*�د 	6ذا ا7  .,��ق ا	��را	�ا&�ظ�' ا	���' �� ا	1�1

��ت 5د 1م وا�� ��ر$وز �� $�����" ا	��F,رة ��ك ا	���' ا	�� �دأھ� �� ا	1�1

�' �6ذه ا	��5رة ��6م ا	80ل ��3 ا	ط��: ا	���8�� ا	ذي ���م �" ا	��5رة ا	��را	' ا	راھ

 �وھو ا&�ر ا	ذي أدى إ	3 ��ب  ا7���جا	�0م �� ا	ز�دة  و!��,دامأ�" �رادف 	��$�و	و*

' ا�,��' و��و	" إ	3 إ���ن ذي �0د وا�د ھو 	أ7���ن �� ظل ھذا ا	��6وم ���" ا	��ط

  1."ذ	ك ا	�0د ا	ذي �رده 	" ��ط���ت ا	�8دم ا	�$�و	و*�

�6' ا	�ط�ف �وى �ظ6ر 	�$ر �' ر9م �5ورھ� 	�ت �� ���0ر ��ر$وز أن ا	�8

' ��در �ن �$ر ! رى �� ا	و*ود ا	��ري ��1ل ��ط' �� �د ذا��، إت ا	�8 Gأ��

�وى إ��-�ل 	�ط�0'، و! رى �� �8دم ا	�0وم �وى �*دد ا&!ت وا��$�رھ�، و��زم ھذا 

' وا@�����د' ����' �� ��دد ��ر ا	دول وا	�0وب ��ث ! ا	�$ر �: رھ���ت �

' أو ا	�0	م �ل �0داھ� إ	3 ر*ل ا	���' وا!@���د ��و@ف ا	���ط ا	�8�� ��3 ر*ل ا	�8

�� �وى �د�رن وھذان ا&,ران أ��م و5: ! �8ل ا	�و@ف 	 ��6����&�رى ا	�را*: إ

  .' @�;�' �ذا��6	�ر$' 	�6 @و��6 ا	,��' و��ط��68 ا	,�ص، أي ا	�ؤ��

�� أن �وا*" �Fن ا	�0م "و*د �و��ن �ن ا	�طرة، �طرة ��ررة و�وف $ون ��

 �� ��� إ! إذا و05,ا	�0ر ا	�دث ! �$ن أن �درك ����" ��رو�� ,�ر@� ��ر

ا	�����ت �,طط� �د� ��3 أ@ل �0دل، و���0 	ذ	ك *ب أن ���ل �دل *دد 	��0ل ��3 

' *دد�' إذا $��ت �0زى إ	3 ��دد �8��" أن �1ل ��وة &ن ا	�8F� 0د �ن�	ة، ھذا ا

د !�د أ، �0ود إ	3 ��روع ا	�وع ا	��ري ��	$��ل و	س إ	3 �� ھو $F�	�� �6�M� طط,�

�,  2."��*�وز ��ر

                                                 
�وج - 1� ��' ا	���0رة، �ر*: ���ق، ص :أ�طو�� دي $ر���� .23-22أ��م ا	����' ا	�
' أدو	و*�، ��در ���ق، ص :ور9ن ھ��ر��س - 2� .50ا	�0م وا	�8
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��0ر ��ر$وز أول �ن ا�,ذ �$رة أن �80و	' ا	�0م ا	�دث �ر��6 ا	�ظ�م ا	رأ���	� 

�طق �$�ظر	 ��' �� ا	�*��:، �*��: ا	رأ���	' ا	��8دم و�6ذا ا	�دد ذ$ر ھ��ر��س ���

�6��6 ��0�� �ن �دة ا	�����ت 	م د,ل �� �����& '   .أن 	د" ���ظ� �ن ��ك ا	�ظر

�8ط �� �وع �ن ا	��1	'  "و�ن �ؤا,ذا� "���3 ��ر$وز �,�وص ھذه ا	��F	' أ

' *ددن �0د إ���6ء �طرة ا7���ن ��3 ا7���ن �ا	��	�' ا	�� �ؤ�ن �����0ث ��م و�8

وإ�د�1ر أ�$�ل ا	ر@��' ا	�� ��ول دون ��رر ا7���ن و�*' ھ��ر��س ��3 �� 8ول �ص 

"�" ھو أن ا	�0م @د ا�,ذ ��0ل ��6*" و	$ن �� أ��ول أ" :�رG 	��ر$وز 8و! �ن أ�

و���ھ�" و�' 	�0زز ��	م ظ�ت �" ا	�طرة ��3 ا	ط�0' �ر��ط' ��	�طرة ��3 ا7���ن 

�*و�' �ن @�ل ا	�0م �� �زال ���1' �� *�6ز ا7���ج وا	�د�ر ا	�8�� ��	ط�0' ا	�80و	' وا	�

  .ا	و@ت ���" &ر��ب ا	*�6ز ا	ذي �5ن 	�Lراد ���6م و��6�6 وا	ذي ,605م ��

إ�" : ا	�*��: ا	6ر�� و�ن ھ�� أ@ول لا	����وھ$ذا �دا,ل ����ل ا	80ل ا	6ر�� �: 

 '�' و��8�' ا	�8�ر ��3 إ�*�ه ا	�8دم ��طم ا	�0@' ا	و18' ا	�8;�' �ن ��8	و طرأ �-

' ا	�0م ��	ذات و�� �1ل �*ر�� �-� ا!��-�ل�ر ��3 �-� �5ر ����� ��ت �6د;�" 	طرأ أ

�0' �-�رة $�� و�8رر و@�;: �-�رة *وھر��F ا	�0م ��	��	� ���ھم �ن ا	ط�  ".و�

' و*ود ��م 9ر �ر��ط ��	�طرة أي ��$�M� وح�و$Fن ��ر$وز �ن ,�ل ھذا ا	�ص 

 3�� �*���6 �در���م ���رر و��رري، أي ��م ! ��د �" ا	�$�و	و*� @��6�5 وھ

0���3 أن �1' ار���ط� ' 	$� ! �دد ا7���ن @��5" ��3 ا7���ن ا	ط��ذي ا	�0د ا	وا�د 

'�' ����1 ھ� ��داو	' �� ا&ز���8 �ن ا	�8  .و1

و�د! �ن ا	ط�0' ا	��6و�' ���ط: أن ���ث ���6 أ,و� ��3 ���وى ���رك 9ر "

��ب إ	3 ا	�وا��ت وا	�����ت �و��3 ا	�,ور ذا��6 ذا�' �� $��ل �ن ا	ذوات ���ط: أن 

و��وا�ل �: ا	ط�0' �د! �ن أن ��0	*�6 �8ط ��ت @ط: ا	�وا�ل، و�ن 1م @وة *ذب ذات 

�8ول ��	�د ا&د�3 ا���ظت ���ك ا	�$رة �Fن ذا�' �� ! �زال �ر�6�' إ	3  �$	 ',�و�

�$ن أن ��رر @�ل أن $ون ا	�وا�ل ا	��س ��ورة ! @�ر' و ! '0 $ل �0رفا	ط�
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وا�د ذا�" �� ا&,ر ��د ذ	ك �$ن أن �0رف ا	�وع ا	��ري ��3 ا	ط�0' �و���6 ذا�� 

�0ر��6 ��' أ��6 ھذه ا	ذات $Z,رھ�أ,رى $�� أرادت ا	��1	' �0ر��6  ���  1."وإ

د�و إ	3 ا	�و�ل ا	ذوات أو ا	ذوات أو �وا�ل ا	�ن ا	ذا�� 	$ن  ��$Fن  ��ر$وز ھ

0' �$��' ������6  ا����را	وا�د �ل 	س دا,ل إط�ر �ذوات ا	*�س ��3 ا	$�;��ت وا	ط�

أ,رى �$ن 	ذات ا7���ن أن ��*�د �0ر���6 دا,��6 $�� و*ز;���6 إ�" �وا�ل �ن ذوات 

0' ������رھ� أ,ر ھذه ا	ذات و�ن أ*ل إ,راج �وع أ,ر �وا�ل ا7���ن �: ا	ذات ا	ط�

  .ا7���ن وذا��" �ن �و�8' ا!�9راب

' 	دى��5دى  -2�  ":دور�و1ودور أ"ور ا	�8

' 	�در�' �را�$�ورترأي أ /أ �  :دور�و �� �0ض ا	�58� ا	ر;

  ):reification and alineation(�8و	' ا	���ء وا�97راب -1-أ

1ر ظ�ھرة  2	8د ���: �0ض ��ظري ا	�ظر' ا	�8د' و,��' ھور�6$�ر وأ�دور�و "F�

ا��ط ا	�0ل ا	��� �� ظل ا	�*��: وا	���ء ��3 ا	�ن وا�7داع، أ�5وا $ف  ا!�9راب

�ر*: أ�����6 إ	3 ا	�ظ�م  وا!�9رابا	����� وظرو�" ��� أ�8ده أ��	�" ��	���ء 

ا!@���دي ا	رأ���	�، ��0@�ت ا7���ج وا	�وق وا	رأ���	' ھ� ا	��ؤو	' �ن ���دة ا	��: 

�6�����ت ��@�ت ا	��س $�	��0' و�ن أھم ��ث أ�) fetishism( "ا	���'"أو �

'�' ا	�8�" أ���ب ا	�در�' ا	�ظر' ���م ا	80ل ا&دا�� أو ا	�80�� �� �5   3".ا&���ب أ

	8د ا,��ف ����' �در�' �را�$�ورت أ���6م �ول أ��0د ا	��81' ا	*��ھر' ود!	' 

  .��ول ا	�ن إ	3 �وق 	���' ا	��*�ت 	�*��ھر

                                                 
 .52- 51ا	��در ا	���ق، ص - 1
و$�ن �و��8ر 1949-1939م �ؤ��� �در�' �را�$�ورت، $�ن !*;� �� أ�ر$� �ن) 1903-1969(1ودور أ�دور�و - 2

ف $��ب ا	�,�' ا	���ط	F� �� ن 'و��@د 	���81' �� ا	���0رة وو*" ,�ص ا	�و�38 ا	*�ز ا	��0'، $�ن �ن ا	���ھ�
ك ا��وروھو ��ث �*ر�� �ن ,��;ص ا	�,�' ا	�� ��*ذب ��و ا	���' وا	�6�$	�ا	ذي أ	�" �1947ر' و�� $��ب د

 '0���ر ��3 ا&�طورة و��$م �� ا	ط�M� '0ن ا7���ن ا	ذي $�ن ,��05 	�ط��: ھور6$�ر د	ل ��3 أن ا	80ل ��د�� 
 "��ر��ن �� ��ول إ	3 ا	��$م �� ا	�*��: و�ذ	ك �8رر ����' ا	��ور �و! ���ط'، و@د �0رض أ�دور�و �� ���

��ت �ن 	��*��: �: ز��;" �ن �در�' �را�$�ورت إ	3 ا���8دات �ن @�ل $�رل �و�ر وآ,رون �� ا	*دل ا	ذي دار �� ا	��
ز ��	-�وض و�و*"  ,�ص $���" ��� "�����$ ��ا	8رن ا	���5، 1م �در �� $��ب ا	��8ش ا	و�05 �� ��م ا!*���ع ا&	��

ث �$ر�" ا	��ور' �ن ا!  1966ا	���� را	��و�"�����7 "� .ھو�' وا	�� �0�� ���ء ا7���ن و�8دا
44-45ور9ن ھ��ر��س، ا&,�ق وا	�وا�ل، �ر*: ���ق، ص :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 3.  
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8' ���0ق أ�� �' @د أد,�ت ا	�ن �� أز�' �8�ودور أ�دور�و �$�ن �و@�" أن ا	�8

' �� *0ل ا�ن *زء �ن دا;رة ���	���س وظ��" دا,ل ا	�*��:، �8د ��ھ�ت ا	�دا1' ا	�8

' ���$م ��6 أ*6زة و�ؤ���ت ا��وظ��" �ن أ*ل ��ذر ا	80ول وإ�ط�ل @در��6 ��3 ����

   . ���ر�' ا	�8د

�د  -2-أ���"�� 
�	2 وا
*'#ط &� ا
	�*	��ت ا
  :ا

"& '����6و ذھب إ	3 أن ا	�,�' ا	8و' " ا	�,�' ا	���ط'" دور�و �� $���"��	

�� ��F�F� د�ظ�م ا	رأ���	� ا	��8دم و	د 	دور�و رى ا*' 	���0�ت ا	�� و�605 �رو

���د ��6 ا	�8ق وا	�ط�: إ	3 ا	8درة ا	8 '�05 '�ت �ر*��,��	 '@�ران ��6، و$�ن و

رى أ�ن $رباھ���م أ ��' ا	�,�' و�د:"دور�و ��ى ����� ��3 ��ري ا	�0@' �ن �

'���	�$ '�   1."ا	د�م ا	ذي ��8د�" 	��ر$�ت ا	*��ھر' ا	���8

��� ا��8د �رود وا	�ظ�م ا	رأ���	� " ا	�,' ا	���ط'"دور�و �� $���" ھذاإن أ�

	د�وة �رود 	,5وع ا7���ن 	L,ر و,�ق �,��ت  ا���8ده,�و�� إ��� $�ن �8د 

 F*�� '�رھ� و�ق ���	�" ا	,��' �واء  	�����م05��ت وطFة و�طرة ا	-ر و��

' آ	'$�ن ھذا ا	-ر إ���ن ��طوي أو ��5.  

ا	�رودي ��3 $�را �ن ��$ري ا	�ظر' ا	�8د' ���Mدة @راءة ا	�ص  اھ������*د "

ن �ن د!!ت ا	ر�9' وا	��0د ا	��0وري 5وء ��و!ت ا	��;���� ����*��: ا	�

' و�ن ا	��0�� ا	*ددة و�و@: ا	*�س �� *���آ	�ت ا97راء ا	�د1' و��@��6 ��	��0' ا7

' 	ذ	ك ���ر ا	�رد �ر��ط ���ر ���زل أ��م ا	�� �,ذھ� ا	*د وا	80ل �ا7رادة ا	���8

��� ����ھ3 ا	��ط' �:�وازن ا	�ظ�م  !���رارا	�0ر�' ��G �*رد و��'  ا	80ل و�

Rد� '��0� '	�ر�9' ��  و��5ن �ردود' ا	�0ل و��0ق ا&�ر 	دى أ���ب ا	�ظر' ا	�8د

ا=	�ت ا	���دل ا	*�دي وا	ر�زي دا,ل ا	�*��: ا	����� ا	�دث، وا	�در�' ا	�8د' �رى 

  :أن ا	�طرة 	�6 �1ث *وا�ب ھ� 

  .ا	�;'ا	�طرة ��3  -1

طرة ا7���ن ��3 ا&,ر -2�.  

                                                 
 .59ا	�ر*: ا	���ق، ص - 1
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3- '   1.إ,�5ع ا	�;' ا	��ر

 '' وا	��ر����وھذه ا&���ط ا	1�1' ��دا,�' ��	��5رة ��$ل ��م ھ� @6ر ا	-را;ز ا7

 'د إ�����6 و!�د �ن ا	�$ف ��3 ��ط: ا7���ن أن �وا$ب �: ھذه ا	�طرة ��	�ظرو�8

و��	��	�  .�د وأن $ون �ر�0 و����را �� $ل *وا�ب ���"ا	�8د' �ؤ$د ��3 أن ا	�$ف !

�دد ھ��ر��س ��3 �دم ا,�زال ا	���ل ا	���� و@د ��ول �ن *���" أن 8وم ���0' ھدم 

����   0�.2ر�� 	6ذه ا	��ط' وا	�8: ا	

 "'إن ��دأ ا	���1ل ا	ذي �8وم ��*��ول إ��را� 'طل @درة أن � ا	����' ا	��81

�G 	" ا7���ن �� ! ،'��3 ا	�,ل و*0ل ا7���ن �5' طو��ن ! ����ھ� 	���: ا	��81

����0 �ن ا	و@ت 	$� ��و�ب $ل ھذا ا	�ل ا	�0رم �ن ا	���و*�ت، �$ون ��*زا �ن 

  .��6��F وا	�د�ر ��6 وا	��$ر �� $ل أ��0دھ�

�را*0' و��ول �� �رده ھذه ا	����' ھو @�ول ا	��0' ا	��81' $�� ھ� دون أي 

 "��8و�' ا	��0	' ��$ر �� �$��" و��,ل �� �$�� 'ا	����8 إ	3 �*رد وا*6' ا��$�6

"8' ��و�  .و��رض ��" أذواق ھ� أ��" �����6ت �رط' �و�ر 	����وج ا	���81 إ�$�

	8د @�وم أدور�و ھذا ا	�$ل ا	�R �ن ا	��81' ودا�: �ن ذ	ك ا	�ن ا	ذي �رض ��3 ا	و�� 

0د��ل إذن إ	3 ��رر ا	وا@: ا	��ر,�  و�' ا7���ن ��3 ا	�$م وا	�,ل ا	*��	� ���@

ن ا�' �ن @�ل @وا;�6��ء �F$ 'وا@:، 	�6و �� ر�5" @�ول ا	��د�ت ا	��رو5' ��3 ا	�ر

  .ا	,�ص8وم �وظ��" ا	�8د' ��8دم ��	�" 

�د�� -ب�
� أدور�و ا�'#&:  

   :�دل ا
*�و�ر -1-ب

أن ����' ا	��ور ا	�� $��ت ھد��6 ��1ل �� ��رر ا7���ن، ا���8ت �ن دور�و رى أ"

د 	ذ	ك �����، إذ $ر�ت ا	�0ود' ,�ل ���ر ھذه ا	����' �� ا	�0ر ا	راھن إ	3 ھدف ��5

���ن ا	ذي $�ن ����0 	�ط�G��F� '0 ا	وم ����0I	 '�ر وا���رت ��*��: ا	�0	��...3ا	8د

                                                 
 .60-59، صا	���قا	�ر*:  - 1
 .���60ق، صا	*: �را	ور9ن ھ��ر��س ا&,�ق وا	�وا�ل،  :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 2
90��وص ��وذ*�، �ط�و��ت �وأدور ت��م ا	*��ل 	دى �در�' �را�$�ور :�ن، ��طو �� ���د ���در�5 - 3 ،

ر1.ط ا	�8ھرة، ��ر،��  . 458ص ،1923، 
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�8د ا	*ذري ��	��رY ��@�ت ا	8وى ا	��	 ����� :��*�$ '' ��3 ا	,5وع وأ��0د ا	�ر��

  1".�� ا	�*���0ت ا	���0رة

رورة ا&�وار ��3 �0د دأب ��3 ا!���0د �ن ا&�ول ��وھ$ذا �Mن ا	��ر' ھ� �"

إن ا	�0	م ا	�دث ا	��80ن ��$ل ا	��رY ا	$�� 	م ���ر �ن ا	�$رار ا!���0	� 	�Lطورة، 

ذ	ك �ن ا	��ر ا	ذي ��ل 	0�' ا	��K ا	�ط��� وا	0ز	' ا	���'، إن $��ل 	م �,�ص �: 

 '��R ا	���;R ا	���ودة ��6د ��F1 3ر ا	8وة ا&��أ9راض ا	��ل ا	�� �*�ت ��ر ا���0ق ! 

  .�ن ھؤ!ء ا	ذن دا�0وا إ	3 ا	��رر دون أن ���وا �� ا	6روب

0' ا	�� �6ددھ� �ن ا	,�رج إن ا	ذوات ا	�5طرة إ	3 ا	�طرة ��	80ل ��3 @وى ا	ط�

  .و05ت ��3 �دار �رورة إ�داد ���5ف �� �دود ا	8وى ا	���*' ���م 9رزة ا	��8ء

إن ا	�طرة ا	���ر�' ��3 ط�0' ,�ر*' ��و05' و��3 ط�0' دا,�' �68ورة ھ� ا	��' 

�وارL	 '�;دا	ا.  

روف ��د ��ر$س �6ذا ا&��وب 8دم ھور$�ر وأ�دور�و ��و�0 *ددا 	��و5وع ا	�0

�ر وا	�8;ل �Fن ا=	6' ا	8د��ء ا	ذن $�ف ��6م ��رورة �ك ا	��ر ,ر*ون �ن أ*دا61م �

دة 	���طن�  2".@وى ���8' �*دد �� ا	�0ر ا	�دث ا	�رب ا	0

�8د' 	وا@: ا	��5رة ا	-ر�' 	8د ��3 ����' �در�' �را�ك �ورت �����6م ��3  'رؤ

ا	���0رة و@د و��وه ��	وا@: ا	����@ض ��� ا	و@ت ا	ذي �ر�ت ا	�0وم وا	�$�و	و*�ت 

�$و�� ,طرا ��] ��	�� �ن ا	�و35  '�����طورات ,�ر@' و�ر0' �6دت ا	�0@�ت ا7

��: ���@�ت �" ' ا7���ن و@��" �و*وده �� ظل �*	' وا	0�ف ا	ذي �$ل �6ددا 	د!وا	�دا;

�طوا;' وا!�-�ق وا	��0ب وا!!�$ '�9راب ا	���5 إ	3 رؤ' �را*د' أ�راض ا*����

���ل ا&�ر ا	ذي ا	ذي �طورت �" و��;ل ا! 	0ل ا	-رب �� ا&�ر أ�" �� ا	و@ت	�وا@: و

 ��0�ت�' د,�ت �� �ر��' �ن  إ�$������*د أن ا	�0@�ت ا7 �����أ�5ل 	��وا�ل ا7

' وا!��$�ك ا��0�� �ن ��ز@�ت دا,�' ���ب ���� ا	�ز�' ا	�ردا	��ور و��ر ا	�*��: 

��' وا	����  .� ��,ر 	�6 $ل ا	و��;ل ا&$1ر �طر�� أ,�@���' ا	-ر ا	�ر�' ا	�وا&

                                                 
 .45ا	�ر*: ا	���ق، ص  - 1
�ر*�' ��ط�' ا	*و��، ���ورات وزارة ا	��81' �� ا	*�6ور' ا	0ر�' ا	�ور'،  :ا	8ول ا	����� 	��دا1': ھ��ر ��س - 2

 .177، ص 1995ط، .د��ق، �ور'، د
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ن 	�� أن أدور�و �� �8ده 	�0ر ا	��ور 	م $ن �8د ذ	ك ا	�0ر �� ذا�" "��وھ$ذا 

 "�ؤ�ل رؤ	 ���ا	�8د' 	��*��: ا	���0ر ����;R ا	��ور �� ا	ز�ن ا	���0ر أدت إ	3 وإ

�5�6 ��3 ا&��ء &ن ����' ا,���ء دور ا	80ل �ن �8د ا	وا@: و��ب ا	ط��: ا	�80و	' ا	�� 

ا7���ن �ن ��ود' ا	,وف  	3 ��ررا	��ور �� �*����6 ا	���0رة وإن اد�ت أ��6 ��30 إ

��6 �� ظل وا&��طر وأد,�ت ا	80ل -� Y' 	����0ل �: ا	ط�0' وا	��ر*6�� '-�$

ا	�*��: ا	راھن ا�����ت &��طر �ن �وع *دد �1ل أ�طورة ا	�$�و	و*� وا	��ط' 

���ن 	��0$�س ا	ذا�� 	$� I	 '���� �وا	���G وإ���ج ا&دوات و�-' ا	$م ا	�� ! ��رك أ

"�����8د ��8د ا	�*��: و."1  

*�8رد "د أ�" و�� ا	���8ل �	 ��' ا	�� أط�8ت ��3 ھ��ر ��س ا	��ث �ن �ل ��8�

0ش ��ر ا	رأ���	' ا	��8د�' � ���F� 8را	�0م ا	�0ش وا���ردت �" �ن *�: ا	*�6ت �6و 

�6 �� ��ل إذا 	�6روب ���6 إ	3 �' �ل إن �ر���6 أ���ت ����دة ��ا	8� 3�� '�;�8

' ��0ل *دار�ت ا	���5 وأط�	" و! ���ص ���$ل �,��ف �ن أ�5 �ن ا��راف �Fن ا	�8

' �ن ا7دو	و*�تا	��8د' 	��رر �ر��ا7دو	و*�ت �ز ا	�8�أ��6 ا��ط��ت  �6 و�� 

ھ� �ن *�: ا	ط��8ت وا	�را;G ا	�,���' �ل ا,�ر@ت �دود أن �,�ق ���	G �ر��ط' �و*ود

ود ا&د�ن وا	�8�0دات ا	*-را�� وا&�م *�: �دود ا	ط��8ت وا	دول و�د

  2."وا7دو	و*�ت

�� �8در �� �و*ز ا	��0رة �Mن ��ط ا	��ة ا	���0رة ���	م 0د ��و�ب ا	�رط ا7

م ا&��ء وا	��: و	ذا 	ن $ون 9ر�� أن ��ول ا	��وك 8م ا7���ن و�ق آ	�ت �8��ر 

�ر 	8د $��ت ��6م �در�' ا	���81 إ	3 �وع �ن ا!�0$�س ا	���8 	�� أل إ	" ا	80ل ا	��0

8' ا	�� أدت دور�و أ�را�$�ورت و�,��' ھو �8د ا	80ل ا	�دث �ن أ*ل �6م ا&���ب ا	�8

7���ن ا	���0ر إ	3 ا	�8وط �� �ط�� :� '�' و�روز ��ط *دد �ن ا	�80��' ا	���8

 '�' وھ� �� ����� 3	�80�G $�� �دده ا&دا�' و�6م �ن ھذا ا	��ط�ا7دو	و*�ت ا	�8

' ا	80ل ذا�" ذ	ك أن �5ر �� ��� '0��ھور�6$�ر ذ	ك ا	80ل ا	ذي ��,دم $Fداة 	��وغ ا	�

                                                 
  .��45م ا	*��ل 	دى �در�'  �را�ك �ورت، أدور�و ��وذ*�، �ر*: ���ق، ص : ر��5ن دو��و�� ���د - 1
  .48	�وا�ل، �ر*: ���ق، صور9ن ھ��ر��س ا&,�ق وا :أ�و ا	�ور ��دي أ�و ا	�ور ��ن - 2
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ا	80ل ا&دا�� �8ل �ر����9 ��,ص ھ�" ا	و�د �� إ���ج ا	�*�ح أو ��3 ا&@ل �� ���د 

 �����*" أو �8��" ���5ون ا$�راث��3 ا	و�ول إ	3 ذ	ك دو ��.  

0�3 أ,ر إن ا���8ر ا	80ل ا&�ل ا	80ل ا	��0ل �ؤدي ��	5رورة إ	3 ا	�را*: ��

0�� أن ا	80ل ا	�دث @د ,�ن أ��م ا	��ور وا��رف ��6وم ا&�وار إن 	م �8ل �د�ره ھذا 

�' و�$رس 	�Lطورة �رة  أي�ر��	�" �أھداف �,دم ا	8وة وإدو	و*�ت ا	�طرة وا	6

  . أ,رى

0د دوره �� ��رر ا7���ن �ن ا&��طر ورد أدور�و "��	�$ر ا	��ور أن 

���درة ا	�0ل ا	�ر ا	�� ����ده �� ,�ق  ا	,را�' ا	8د�' وا	���0رة، ود�: ا7���ن إ	3 

   1".ا	�روط ا	�� ���� ط�@�" ��,��ف أ��0دھ� و��8ق ر���9"

ر إ	F�� 3	' ا���8م ��رY ا	80ل ا	,�ص ��3 ذا�"�ث زدوج إ	3 ��  �*د أدور�و �

�ء وا&دوات وا	�0@�ت �L	 '��3 ا	80ل ا	ذا�� ا	ذي ھد�" ا	$�ف �ن ا	��ط' ا	ر�ز

�6��' �9 إدرا �6$	Lھداف و�9����ر وا	���ظ ��3 ا	�ط��0ت ا7-��	 30���� ا	80ل . و�

 :5,ل و�0ل ��3 ر�د �ظ�م ا	�0	م دا. ��8 	��6�طا	�و5و��  6دف إ	3 ا	���0' و

 "����ن !I	 '��ق 	" �9;' ��ددة و��	��	� ؤول إ	3 ھذا �*�ھل �ن ��د ا&��0د ا	دا,�

�6��رد .  

6��F ا	��0رض �ن ا	80ل ا	ذا�� وا	80ل ا	�و5و�� و��	��	� دف أدور�و و�ن 1م 

�ن ا7���ا�" ا	���' وا	�58ء ��3 ا&�طورة و����دة دور 	-���" وأھإ	3 ا���0دة �$ر ا	�

' ا	*��'�  .��3 �6م أ��0ده دا,ل ھ��" ا	�8

�ل ا
*	�!#�  -2-ب�
�د ا�"�� ا
$و��'#&:"  

' ا	6و' ا	�� �'، وإ��� ھ�� 5د ا	�80�أدور�و وھور�6$�ر 	�� 5د $ل �8ل 

'' ا	�� ���Fس ��3 وا�د�' ��5رة �ن ا	ذات وا	�و5وع و5د ا	�80;��        ���رض 1

" '�ظر' ا	�8د' 5د أ�د أ�$�ل ا	80ل ا	ذي �دأ ��	ظ6ور �� ��رY ا	�$ر " ا	��ة/ا	6و	��

و@�م ا	�0	م إ	3 �*�	ن ����8ن ھ�� ا	*وھر ا	��$ر وا	*وھر " د$�رت"��3 د ا	����� 
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' �ن طرق ا	8ول ��	�ط��ق �ن ا	وا@�0 ;��ا	���د و��ول ا	�$ر ا	����� �0د ذ	ك �ل ھذه ا	1

1".�80��وا	  

 '��	ر9م �ن أن ھ��ر ��س �1ل ا	*ل �ن �طور �در�' �را�$�ورت وظ6ور ا	�ظر

 "��ا	�8د' إ! أ�" �ر��ن �� ��ول إ	3 ��@د 	��ظر' ا	�8د' و	*��6 ا&ول و���و! �ن *�

�6	 '' ا	�ظر��8د' و	$ن ھ��ك .. إظ�6ر ��8ط ا	05ف �� ا	� '�*ده 8ول 	م $ن �1' �ظر�

�ط' ءأ��� '  2".	ذ	ك او ��ورات �دا;

إن ا	8ول ��	�ط��ق �ن ا	وا@�0 وا	�80�� ھو @ول ب؟آ	' ا	80ل و�*�ده و�����1" 

�ء ا	وا@: ھذا �� *0ل ا	�ظر' ا	�8د' و��3 رأ�6م أدور�و د�F� را�: 5د ھذا ا	��

طرة ��3 ��*رد آ	' 	�ت إ	3 ز�دة �� إ�$�م ا	 ��ءا	80ل إ	3 �ول ا	وا@�0 ا	ذي 

د �" ا!@���ر ��3 �8د ا	���ھم �ث ا	�و*" إ	3 �8د ا	80ل ! �8ا7���ن و��	��	� 

: �8ط�ب �ل �8د ھذه ا	���ھم $�� �5	�ر$ز ا!� إدو	و*�وا	�طورات ا	�ظر' ������رھ� 

�8د ا	��ط' وا	�0;�' و�8د ��6وم ا	�ر' ا	�ور*وازي وا	��ز' وا	$�ف �ن آ	�ت  ��

' و�8د ا	�$ا	�طرة �ا	����� و���ل  ر�� ا	��81' و�8د ا	دو	' ا	�د1' ا	�� ����3 ا	80ل 

' ا	*��	'��$و��ت ا	���.  

�8د ا	و05' -3-ب:  

�$ن أن �6م إ! �ن ,�ل أن " *دل ا	��ب"	8د �ن أدور�و �� " ! 'ا	�*��: $�

ا	�رد ا	�رد وا	�رد ��دد و���G5 ����" �ن ,�ل ا	�*��: ا	ذي �*ذر �� أ���ق 

��6 أن �درك ����ر ا	و�ر �ن ا	�رد$� ! '  3".و��	��	� �Mن ا	�����ت ا	و05

6�ر ا	80ل و��و	" إ	3 أ�طورة �ر�ر' ���0رة �وا	�*��: ا	ذي ��ر �ن ���" �� ا

  4."و��	��	� �Mن �8د ا	و05' و����' ا	6و' ھو �8د ا	����' ودورھ� �� ا	��ة ا	���0رة

                                                 
 .50ا	�ر*: ا	���ق، ص  - 1
 .48، �ر*: ���ق، ص "ا&,�ق وا	�وا�ل"ور*ن ھ��ر ��س : أ�و ا	�ور ��دي ا	�ور ��ن - 2
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��طو	و*�	8د ا�,ذ أدور!�� Gھ�د*ر ا	و@وف �: ����'  و �� �8ده ا	و05' ا	�� �ط

' �ن ,�ل إ��دة ��6�6 �1ل ا	�� ���ول رد ا!��������ر 	$ل �� ��0ق ��!�طو	و*� ا7

�� و����' ا	�0ل���  .��6وم ھ�د*ر �ن ا	�8ق ا7

�5� ا	وا@: وا	�*��:  وا,��ف أدور�و �: ا	و05' ھو ا,��ف *وھري �� �6م@

',��ف �ن ��طق ر�ط ا	ظواھر اوھو  وا	�دا1'����' و�$و����6 ا	دا,�' وا	,�ر* ا7

و�دم  إ@��ءو��	��	� أدور�و ھو �� ا&�ل 5د $ل  .و�ن ��طق وا�د' ا	�8ل ا	�0ر��

'  .����ل ا	و05' 	�L;�' ا	�� ��رھ� ا	�0وم ا	*����

��F �ن �8دھ� ��	�*ر�' إ	3 �د ا	ذي *�6�0 ���زم ��	وا@: " '�� و�8د أدور�و 	�و05

�ت ا	�� @د �$ون $���' �� @�ب ھذا �ور�" ا	�8;�' ��	�0ل، دون أن ��طرق إ	3  �ا�$�7

ا	وا@:، و��	��	� ��6 �$رس 	�� ھو @�;م و��*ز �ن �8ل �� ھو ��$ن إ	3 ���وى ا	وا@: 

   1".ا	���0

ر وا	���0رة ھو �8د ��8ده 	�و05' و�,��' و05' ا	8رن ا	���: �أدور�و �و$Fن 

ث أن ا	8� '��� '8ف وراء ,�� ����� �� ا&�ل 	�و@ف ����! ول �Fن ا	�*��: ا7

رھ� �ل درا���6 $�� 0' ا	�� �� *وھرھ� ! �$ن �-درس إ! $�� �درس ا	ظواھر ا	ط�

 "�� و�دم ا!��راض �����ھ� و�ن ھ�� ھو د�وة إ	3 �$رس ا	��1ت �� ا	�*��: ا7

 ����6 ���و	' 9ر ���' وھF� :@وا	1ورة ��3 ھذا ا�	' 	و�ف $ل ���و �	��	$�ف و��	م ا�

�� وإ,��5" ���ر�دي 1وب ا	�0م �ن أ*ل ا	�طرة ��3  ا	�*��:  ا7 ����ن �و@ف �

����.  

"��د وھم ا	و05' �� ا	�0وم وذھب إ	3 ا	8ول ��	�8د إ	3 �6�8 ھو ھ��ر ��س 

' ا	����' ا	�ظر' 	ذ	ك �ن ا	�8د ��3 ��F�	وا 'ا	�و5و�' ا	��رط' ا&�طو	و*

ن 	�� @راط' ا	�و5و�' ا	�$�و�' وا	و05' ھ�� و*�6ن 	وھم أدو	و*� وا�د $�� �8�	��

' وا	�0م �دو	و*�� $���" ا	�8F$�."2  
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�*د أدور�و  �5ن ا	��  ���ءلوأ�8ط' أ,رى وھ� ا	د@' وا	و5وح ا	�-و ��

�� و�*�د ��6' ا	����' �� ���ن ا	�0ل ا7�8� ��6�' ھل ا	6دف ��ا�,ذ���6 ا	�����ت ا	���

رد أدور�و أن ا	����' ھ� ا	�� �1ر ا&�;�' ��3 	و $��ت  ��إط�ر ا	���ل ا	�-وي �8ط وھ

��6 ور�ط�6 �وا@: ا7���ن ا	ذي ط-3 ��"  �,�و �ن ا	و5وح �6دف ا	���و	' �� ا7*��'�

  .ا	*��ب ا!���6$� ا	���-رب

� 	ن 	�روع أدور�و ا
�#'�� -4-ب�
�	�
  :	و25 ا
�ظر�� ا

*' 	��رو�" ا	����� �6و �� ����" ا	�8دي "����F ا	��روع ا	*��	� &دور�و $

' ا��8ل إ	3 درا�' ��و,�ص . ا	���R ا	���81	��$ر ا	����� وا	�ؤ���ت ا!*����' وا	�

ا	80ل "	و*� 	�,روج �ن أ�ر 5رورة ��3 ا	���وى ا!�طو�وھو " $���ر�'"إ	3 أن ا	�ن 

��رس ا	�رد ��رر أو &ن . وا	80ل ا	�����1 ا	��;د ا	ذي و�د �ن ا	80ل وا	دو	'" ا&دا��

'ور�ض أي . �ر�" �� ا	�ن و	6ذا ��ول أدور�و أن �38 ا	�ن ����8 �ن ا	��ة ا	وا@0

ن أو ا	�ظر�ت ا	�� �5: ا	�ن �� ��ق �ر�ط �ن ا	�ن و9ره �ن ا	�ؤ���ت و�ن أن ا	8وا

"�� �58� �6�M� ,. ��دد�	ن ��3 ا���ل 	�*�وز ا	��	' ا	راھن &��6 ��58 ��3 @درة ا7

  1".	�وا@:

"'	��* '5: أ�س �ظر	 ' 	8د *�	و أدور�و إ��دة ا	�ظر �� ا	*��	�ت ا	��ر$�

���0رة �0ط� ال؟أ��8' 	��$ل ��3 ا	وا@0' �ن 9ر أن ��6ل ا	��5ون ا7دو	و*� 

' إن ا7���ن و��ره $�ن ا	�6*س��ت ا	��ا	ذي دور �و	" ��$ر أدور�و، وا	�ن ھو  وا	�8

 Y0ن ��	���5 �0ود ��	�K إ	3 *ذور ا	��ر�����ذة �رة ��G ا7���ن ��6 �ن ا�دا�" و

�� وھو���رى ا7���ن ��ع و��رى �1ل $ل ا&��ء وا	��: ��*ر �" �ن 9ر  ا7

  2".اراد�"

و�ن ا	ذن طوروا ��6وم ا	��K وا�د �ن أھم ا	����' ا	�ؤ�رن �� �در�' "

' إ	3 أ��ء *��دة �����را�$�ورت وھو 	و$��ش �8د وG5 أن ا	��K ھو ��ول ا	���ت ا7
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ظم ا	�8د ا	�8�8 وا�,�ذھ� 	و*ود ����8ل وا�6����$ 	� ��' وھ������ت 5��9' 9ر إ

'  1".��	��ر ��و	ون إ	3 أ��ء �$ن ��60 و�راؤھ�. ا&,�@� 	�رأ���	

5," ا	�*��: ا	����� ا	�-�رب و�$رة ا	�,در  ا	ذيا	���81 وا	���  ا7���ج	8د ��ول 

 '�'  ���: ��*�ت *���' و	$��6 ���ول '*��ھرا	ذي ��1ل ��0� '��81�إ	3 و��' ھ

� و�طر��6 ��ظم  9ر ����رة ا	��و���ط وذ	ك ���ب �طور ا	�$�و	و*� �طورا ! ��8

ن���	 'وا!���6ك و�وا�6�8م ���6 دون ��8و�'  ا7���ج�� ���'  �� ا	���ر$' ا	*�ر

�0 ��81' �6دف إ	3 ا	���ب ��Fراد ا	�� :�� :�0' ���R ا	وم ������*��: ا	��81' ا	��

ا	��: ا	�ر0' وا	�-ر' و�ن طرق و��;ل و*�0" ���� و��*زا �ن طرق ا���6ك 

�' ا	�را@' ا��7م وا!���ل ا	�د1' ا	�� �*0ل ا&�راد $5ون !ھ1ن وراء ��5;: ا	�د

	�� $�ن �� ا	��: ا	��81' ا�-ض ا	�ظر �ن ظرو�6م ا	�0�� وا	,طورة ا	�� �����6 �

 '���'�,�ق ��*�ت ����$ن إ�����6 إ! �ن ,�ل ا	���*�ت ا	� !.  

��8ر ذ	ك ��3 ا	رأ���	' ا	ذي ��ول ��6 ���ر ا�,�ق ا	��ق ا!" ! �����*

�' وھو �ن *6' أ,رى *0ل ا	���5 ������ 	�6م ا	��رY ا	��ري ��� �ا	�ؤ�س ��3 ا	6

ؤ �5رب 	س �� أ�$�ل �ل �� �*��ت ا&�طورة أ�5  ا&دا��ھو ��رY ا	80ل ��	��

�د أدور�و �*ري ا��د��ء .و���6 أ�طورة ا	�0م وا	��ط'� Y' ا����5ر ا	��ر�أ�� �ن $

ز ا	80ل ا&دا�� �*ده �� 0د أي �$رة 	��8دم وا	8ط0' وا!��� ا	���5 	ذ	ك�����ل ��� 

' ھ� �$ل آ,ر �ن أ�$�ل ا&�طورةو*د أن ا	�80�' ا&دا�ا&�طورة، وھ$ذا ."...2  

�� ا	�ظر' ا	*��	' &دور�و ��6وم ,�ص 	��دا1' �� ا	�ن ! ,رج �ن ��ق 

 �� 'أطرو��" �� �5: ا	��81' ا	�� طر��6 ��ط��8 �ن ؟أن ا	�0ل ا	��� وا	�*ر�' ا	*��	

�ت   ��ر ا	�دا1' وا	�*��: ا	����� ا	��8دم �0ش �� وF�� :5زم 	,5و��6 إ	3�8�

رھ� ا	�*��: ا	ر9ر ���ددھ� و '�6' ا	�ن. أ���	�ر;�" وإذا $��ت ھذه ا&ز�' ! ��1ل 

�Mن ا	�ن �8د وظ��" ا!*����' وأ��G �و5و�� ھ���� وزا;دا �ن ا	�زوم �� ��رر 

'��	ر�5' وا��7م وا	���زون وا	�و5' و9رھ� �ن و��;ل ا	د��' �8دم . ا	��*�ت ا	*��	

                                                 
 .45ا&,�ق ا	�وا��'، ��در ���ق، ص : ��سور*ن ھ��ر  - 1
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�Lراد �دا;ل *ددة وذ	ك ���ب ا	�-رات ا	�$�و	و*' ا	�� �د1ت �� ا	8رن ا	�0رن ا	�� 	

�ت ا	ط��' �' و@�دت إ	3 �و�: وا��داد $�ر 	���ون و,��' �� �8��ت ا	�8�1ورت ا�$�7

�ت ا	�وت وا	�ورة و	$ن �� ذات ا	و@ت أدت إ	3 �و�ن ا	��ور وا	��م وأ,را �8

*���6'��ر ا	��ون ا	�رز;' ا	��ون وا�د! �ن ا	���: ��	�ن ا	ر�: وا	���ر ا	�0ق وھذا م  �

' ا&,رى 9ره ����ا	ذي ��0" �ن ا	�وا�ل  وا	��ءأدى إ	3 	6و ا7���ن �ن ا	ذات ا7

   .وا	�0ل ا	�وا���
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   :ا���د��

ا��$ري !  و�د �� ا�وا�� إ���ن ���زل ��� ���ن ا������ ���ط�� و��د 	�م ا�و�� 

، وو�ود�� �� رض �* � أ �� أن  ��� ش �� ا�, ر، ��� ��*( ا)���ن أن  �ون $&%�

ا�, ر ھو �در�� ا�ذي ! ��*ك ا�2رار ��� وأن ا�	د ث �ن ا�, ر ھو 	د ث و�/�ل �� 

  .ا)���� 7ا��6��ت 

  ؟و! ���ل �2ظ7 ا�, ر إ! �*( ا)���ن، ��� ھو ا�, ر

�و�ت �&�*ف �*� ���;� ! �ط�����، �� ھو 7 ا�, ر ذات أ&رى �$�;�� و�� �2س ا

، أ�� وھو ���� �ن ��وع ق ا	�را�;� و ��رس أ����� �	ر 7، و�� � �7 �2رض ا�&6 �� ز �;�

7 ���و&%و�7 و��وع وھذا ��  2�ر @�( ا�وا�� ا��$ري ، د  ط��ق أ	دا! أ	. وا	د ھو ا)�

7 ���، ��� ز ��� ���� رى أي $&ص � س ھو أ�� و! أ�� ھو، ���, ر ھو أ�� أ&ا��6��ت ا)�

  .�� ار���ط ���

، �ن ا���رب أو �ن )�	ن آ&رون(أو ����7 ) أ�� أ&رى(و�د  �ون ا�, ر �ردا 

�� إ�� �2;وم ��, ر @��ض .... أو ��2ر��، و�د  �ون وا�� � �، ��;و! أو ��*و�ا����د� 

7 ���، و�ذ�ك �Eن �2;وم ا�, ر  طرح إ$��� 7  ��ن % �@�;� �� � $�ل �ل أ�راد ا)�

�� �/G ر و�ود ا�, ر �*( و�ود ا�ذات؟ ھل ھ��� ا���ر�7 ����7 أم :ا����ؤ!ت ا���� 7

�6� 7���7 أ&6� 7 ���؟ وھل ���	 *7؟ وإذا ���ت ��ر�7 ا�, ر ���	 *7 �;ل  ��	 ل إ

�ر�ط�� �� �6�7 %دا�7 ��ط أم أن �6��� �� ھ� �6�7 @ ر 7؟ و� ف أ�س ھ��ر��س 

  ��ظر�� 	ول ا�, ر 7؟ 

��وى ا��راد وا������ت دا&ل ا��*د أو (أ�� وأ�ت �د ��ون �*( ا����وى ا�دا&*� "�

�7 �/&رى أو و�د ��ون �*( ا����وى ا�&�ر�� �6�7 �رد �H&ر أو �6�7 ���) ا�دو�7

����� �H&ر أو دو�7 �دو�7، �� �	�وى ھذه ا��6��ت ھ��ك �� ھو ���ز وھ��ك �� ھو @ ر 

��ون �*( 	��ب أ	د ھذه ���زة، و��ن ا��� ��ون  ���ز، ��6ق ا�روا�ط وا������ ا��� !
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، وھ�� ���ن �;�7 ا��ن ا��و�� ا�ذي �ؤ�س �� 	��ب آ&ر �6  ��,� �;� أن ��ون �*(

  .1"ة ا�7���2ا��;ز

أو ا�����ده �*�راث ا��ر�� ا!���6 �وا	د �ن ا��راث ا���   	و�وإن ��وت "

)���ج ا�	� �7 ا��� �	���;� 	ول ا���س، إ��� ھو أ�ر ��رر   ا���دت �*( ا�2ن ا�$���

�*�زم �;ذا ا�&ط�ب �� ا���;L ا�ذي و��� �� ���ب إرادة ا���ر�7 وإن ��ن �و	و ط���� أن 

ھذا ا�&ط�ب �� ا���;L !  � ف �د دا �ن 	 ث ھو �ط�ق ��د ��ذ ��ر M ا���ون، ھذا 

إ�( ر�م  �و	وا���ر M ا�ذي ��رس �2س ا���وت �ن ا��%ر ا�و� ط ا)���6 	 ��� ��د 

ا�و� ط وو!دة ��/�7 ا���ون �د ;�، وھو �م  &ط�ط7 �ن � 2 7 &روج أورو�� �ن �%رھ�

 �د �ن 	��7 إ�( &رق ھذا ا���وت إ! ������د ا�	روب ا�%* � 7 �7�6 �دء �%ر 

  LA" ا��ذام"و�;� 7 �%ر، أو ������ر ا�$رف ا�ذي و��ت � � ھذه ا�	روب ��*�7 �و��ء 

l épre  ل ا������ز��ق �� �داواة ذ�ك ، أو ��!��راف �/ن ا�ط��ء �د أ&ذوا �ن ا��رب ا

  .2"ا�و��ء

�� 	� �7 ا��ر !  ��6G �� ا�ظ�ھر أن أ�ر �� دا��7 �دو�7 إ�را� ل �6 	دود، و��ن"

����د ذ�ك، ��%*	7 ا�و! �ت ا���	دة ا��ر � 7 أو! و��ل �ل $�ء، و�� ا�د�م �دو�7 

  .إ�را� ل إ! �ن أ�ل �%*	7 أ�ر ��

أن ���E� Oرادة � �م دو�7 �و 7 �� ��ط�7 ا�$رق  ا�و! �ت ا���	دة ا��ر � 7 !  ��ن

ا�و�ط 	�( و�و ���ت دو�7 ��� إ�را� ل، و�ذا ھ� �� 	��7 ��ن  ��وم  � �م دو�7 �ر� 7 

�و 7 �� ا���ط�7 ، ودو�7 ��� إ�را� ل & ر �� ن �*( ذ�ك و�;ذا  /�� إ� ;� ا�د�م �ن �ل 

إذا ھ�ذا أ�� وأ�ت  راد . �و 7 �� ا���ط�7ا�دول ا��� �$�رك أ�ر �� ا�رأي �� �دم � �م دو�7 

��� أن ��ون �� ا�و�ت ا�وا	د �� 	���� �و�ر و��� ش، �رض &طط �*�6م �*( ط�و�7 

ا���ول وا�ر�ض ��� ، و�;ذا  ��ل �*( ط�و�7 ا���2و��ت إن ا��رب وإ�را� ل أ�داء ��ر 

ن أرض �ور 7 ، و�� ا���ر G Mم  ��ل �� ا�و�ت ذا�� إ�;� أ���ء ��و�7، و ��ل إن ا��و!

�7 ا���� ش وا��و�ر ا���  ود � �ا�و�ت ذا��  ��ل ا��ن ا)�را� *� �وق �ل $�ء، ھذه ھ� 
                                                 

، �وز � دار أو � )�ن 	وار ا��راد إ�( 	وار أھل ا�	��رات"(واP&ر��طق ا�	وار � ن ا��� : "�� ل 	� ن �� ل - 1
  .57ص  ).ت.د(، 1، ط)� � �(�*ط���7 وا��$ر وا��وز � وا���� 7 ا�G��� 7،طرا�*س

2 - �� ��، دار ا�ط* �7 �*ط���7 وا��$ر، � روت ")�/و 6ت � �و � �و�و� 7 ���/�7 ا��	ن" (ا�;و 7 وا�ز��ن" :��	� ا��
  ).141/142(، ص1،2001ط، )����ن(
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إن ا��6�7 ا���  1."و�ط و�ض �ن ���طق ا����م ا�&رى�;� أن ��ود �� ��ط�7 ا�$رق ا�

و&�وع أو �	 ر وط, �ن ��  ا�% �ع�6�7 إ��  ! ��دو) ا�, ر( ن ا��� واP&ر ���� �

O��%ل ا�� ��.  

� ف 	�ول ھ��ر��س ������ره أ	د ا�62�72 : و�ن ھ�� �طرح ا)$��ل ا�����

  2ا����%ر ن ا��/� س �2*�72 ا�, ر 7 ��ن ا��2ل ا��وا%*�؟

  :�ظر�� ا���ل ا��وا��� ��د �ور�ن ھ��ر��س: ا����ث اّول

  :أ#س �"روع ھ��ر��س -1

 The" �ظر 7 ��ل ا��وا%ل" �و�� ھ��ر��س �� أ����� ا�& رة و�&�7% �� "

theory of communicative  Action  7 س ا��ظر��إ�( �*�72 ا�*,7 ا��,�ء �و� � أ

  :ا���د 7، و�د �دم أطرو	7 %��7 ����*;� �� �را	ل 6Gث

;� ا�2*�72 ا��� �رى �*�72 ا�و�� ا���  ��� �"�;و  د�وا إ�( �رورة ا��	رر ���  د�وه \1

  .ا��6�7 � ن ا�*,7 وا��2ل ��6�7 � ن ا�ذات وا��و�وع

إن أي ��2ھم  �م ا��و%ل إ� � �ن طر ق ا��وا%ل �� أ��س ����6، ذ�ك أ�� ��2ھم ! \2

 ��ن �ر�� �ر�� �ن ��ل أي �ن ا�طر� ن، أدا� � ��ن ذ�ك ا�,رض �ن طر ق ا��د&ل �� 

  . � � �ن طر ق ا��/$ ر �� �رارات ا�&%ما��و�ف �د&6 ���$را أم ا��را�

أن ا����6 7 �;ذا ا����( � �ت  أو%:  �ر�ب �*( إ�ط�ء ��ل ا��وا%ل ا�و� 7 �دة أ�ور\3

 !�Gص����ء ، � ����، و&�% �;� ا�ھم وھ� �*ك ل ھو �و�ود �� �,��� ذا�;��ن و�ط ا�

7Gدا	واره �� أ�%�ر �� ��د ا�	 ��زم  ا���  ر�ز �* ;� ھ��ر��س *��أن ھذه ا���7 �6 �

س ا�; ��7 �ل ا�و%ول إ�( ، ھد�� � ط �  $�ل ا��� � و!  ����د أ	دا���� ا����� � د ��را

� وأ��� �� ا�&6ق 7�G �ظ�م أ&6�� ����  	�ول ھ��ر��س ا��$ف �� &����. ا���2ھم

 *�� � �رص،  �ون � � ��ك ��رة و�ود ����� د ��راط� �	قھ�(...)  &��&�، (...)ا��* 7

��ھ�7 �� ا�	وار و�ن  �ون ��ل �رد � � %وت ������7 �*و%ول إ�( أدوات ا���ل���� ،

3).02(���وع   

                                                 
 .57، �ر�� ���ق، ص"��طق ا�	وار � ن ا��� واP&ر: "�� ل 	� ن �� ل - 1
  
  .455،467،468،�%در ���ق،ص"ا��ول ا�2*��2 �*	دا7G" :ھ��ر��س- 1
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  :ا���*��� ا��وا���� وا����طف ا��دا&وي -2

، و ط*ق ���ت ا��2ر �� ��د ا�� ��� ز ��  ���ر ھ��ر��س ا����6 7 ا��وا%* 7 ��7 �ن

  .أي ا�����دة �� ا����ر�7 ا�	��� 7، * ;� أ	 ��� ا����6 7 ا)�را� �7

�� �ط�ق �و�ف " ا�و�� ا�����G �*�6م" ر@ن ھ��ر��س ا��ظر 7 ا��وا%* 7 و �%ور  و

، أي �ظر 7 ��	ث � 2 7 �	� ق  7 ا���ر�7 وا������ �����ري $��ل  ��;دف ���ء �ظر

�واه �����ر�7 وا���� 7  ���*( أ��س �ن ا�$روط ا���  ��ط � � ;� ا������ ا�	د ث أن  ر

 �� ��، ��� د��� إ�( ر�ض �ن ا��دل أ��س� ��� ا��� �ر 7 ا��و� 7 �*( �ا�	� �7 و ر

ور�ض ��وذج ا�و�� ا��ر��ط �2*��2ت : " ��*��ت ا� د و�و� 7 ا�و�� 7 وا�� ��� ز � 7

  .ا�ذات �6�2 �* ;� ��وذج ا����2ل ا�����ر � ن ا�ذوات �ن &6ل ا��2ل ا��وا%*�

 Rationalitéا�دؤوب ��*وغ ��*�7 �د دة  �� ;� ا���*�7 ا��وا%* 7  ��( ھ��ر��س"

Communicationnelle  7 *�7 ا�دا��ل ا������ ��ط��� RATIONALITE  

INSTRUNENTALE ب ا��� ذ�ر��ه���R� ���7 �وا%* 7 ��� �*( . ا���  ر�*��

رأس أو�و ��;� إ��دة ر�ط %*7 ا�2رد ���&ر ا�$ر ك دون �,وط أو إ�راه �, 7 �$� ل 

�	�7 ا��� L ا!������ �*( و�ق ��وذج إ � �� ا�����$7 و����*;�م �ن ا������ ا�و�( 

، وإذ ذاك  ��م وع ا�	داGوي �� ا�,ربا��$را����6 7 ا���و ر 7 ا�%* 7 ��� �%ورھ� 

، �ذا �;و  �د �2�� ھذا �� 	د ذا�� أ�ر ���S ا�د!�7ا!����ل �ن �ر��7 ا���*�7 إ�( ا����6 7 و

�و	و �*( طر�� �� ض �ن ا�را�� ن ��$روع ا�	دا7G ا���و ري و�*( رأ�;م 

FOUCAULT  ودر داDERRIDA �ب ا���� ��7 ��$رو� ;�� $�ول ��� ورد �� ���

 7Gدا	�2 �*�ھذا ا����( ��*�   Le discours philosophique de la modernitéا�2*

، ��د �و%ل إ�( ول ا�*,7 ���%دق وا��زاھ7 وا�د�7 ���( ا��G ر �ن ا����ر��ت ا��داو� 7 	

 S*�  س ��ط �وا%*� �د د  ��ر �ن ����� �د د دون ان ��� �7 ��2دھ� أ�� !  ���� �/

                                                                                                                                                         
�*7 ��ب G��� 7 $;ر 7  %درھ�  �	�د 	� �,*وم، .�ر ،"ا��ظر 7 ا!����� 7 �ن  �ر�و�ز إ�( ھ��ر��س" :إ �ن �ر ب- 2*�

  ).349،350،351(ص ،1999 ،)ا��و ت(ا���*س ا�وط�� �*G���7 وا��2ون واPداب
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�واء ��*ق ا��ر ����وا%ل ا�ذا�� أو ����وا%ل %ل ا�و�( ذا�;� وھ� ا�*,7ا��وا ا���د أداة ،

  1.��� ھو ا�د���7 ا����د 7 ���* 7 ا��$�رك ا!������ ا�� �ذا��

 رى ھ��ر��س أن �$روع ا�	دا7G ا�	رف �ن ا�طر ق و������� و�ب إ��د�� إ� ;� و �م 

  .ذ�ك �ن طر ق ا��وا%ل

ھ� �� ا�	� �7 إ! �وا%ل �$وه إذ ���  ا��وار �� ����$�6ت ا��� ���ت �ن 	ر�7

، و������� و�ب و�د ا!@�راب وا!��6ب وا��$�ق  �ول ھ��ر��س إ�� �ن ر	م ا���ر � 7

�* �� ا!����ل �ن ا!�%�ل إ�( ا��وا%ل، ذ�ك �ن ا!�%�ل  �ون �ن ��%ل إ�( �����ل 

 �ط*ب $&% ن ا�G ن � �م ا��وا%ل و��ون � � ا����درة �ن أ	د ا���%* ن، � ��� ا��وا%ل 

� �;�� وذ�ك �ن أ�ل ا�و%ول إ�( ا���2ھم، و!  �م ذ�ك إ! �ن طر ق ا�	وار ا���2ل، 

و��د�� ��ول ا�	وار ����E ��ون �� ا��وا%ل ا�ذي  �ط*ب $روط� أھ�;� ا�	� �7، ا�%دق، 

� د �* � �ن &6ل ا�د�7 ا�ذي  ��*زم �,7 �, 7 ا���2ھم، ھذا ��&�%�ر �� أرد ھ��ر��س ا��/

  .�ظر �� ا��2ل ا��وا%*�

��د أ$�ر ھ��ر��س إ�( ا�;دف ا�ذي ا��,�ه �ن �,  ر ا���وذج إ�( ��وذج ا��2ل 

أردت ����ط7 ا)$�رة إ�( أن �,  ر ا���وذج ��ن ������E أن  ��ل @ ر "ا��وا%*� ��ول 

�7 ا��� �&�� � $رح ا�د ��� � 7 ا��	ز �و	وذات �و�وع ا)	را��ت ا���  �ط*ق ��;� 

  .�;� �*ك ا�ذا� 7 ا����ط$7 �*��ر�7، ��� �� ھذه ا��*وم ا��ز�و�7

 ���;� �ن ���ب  ���ر�ز �*( ا�ذات إ�( ��ل �وا%*�إن �,  ر ا���وذج وا!����ل �ن ��ل 

�د د ����ول ھذا ا��ول ا����د ا�ذي  ��ن ا�	دا7G ��ذ  آ&ر أن  	ظ( �*( ا��ودة ���;ود

  2".��دا ��;

ھ��ر��س �ن ��2ر  ;�م ����و�و��ت وا�$ �ء إ�( ��2ر  ;�م ���� � ا���2ھم �	ول "

و��( إ�( �/� س �ظر 7 �د دة �;دف إ�( ھدم �*�72 ا�ذات  وا��وا%ل � ن ا�ذوات،

و�*��2ت ا�و�� ا����ر�زة 	ول ا���ل �ن ��	 7، وإ�( و�� ا��س ا��ظر 7 �2*�72 �دور 

ھو ��وذج �*�72 ا�و�� و��ن ��ن  أ�;ك�� " أ&رى 	ول ا��وا%ل �ن &6ل ا�*,7 �ن ��	 7

                                                 
 ،)ا��زا�ر،����ن(��$ورات ا!&�6ف ا��ر�ز ا�G���� ا��ر��  �$ر ��ر �;� ل، ،"�*�72 ا��وا%ل" :��ن ��رك � ري- 1
  .17،18ص ، 2006 ،1ط
 .462، �%در ���ق، ص "ا��ول ا�2*��2 �	دا7G: "ھ��ر��س  - 2
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����ل إ�( ��وذج ا���2ھم، و��ذ ا��ر �ذ�ك ���E !�د �ن أن �&��2 أ�راض ا)�;�ك ��6 ��!

ذ�ك ا�	 ن  ��ل ھ��ر��س �*( �,  ر ا!���ه ا��2ري ا�2*��2، �ن �*�72 �دور 	ول ا�ذات 

,� أن  ���دل ��وذج ��ر�7 ا�$ �ء إ�( �*�72 �دور 	ول ا��وا%ل ا)�����، �ل و ��

  1".��وذج ا�و��ق � ن ذوات ��درة �*( ا��6م وا���ل

و ����� أن ��ول أن ھ��ر��س �ن &6ل �ل أ����� و�������  ر د أن  ؤ�د �*( �� "

�� � �����ل ا��وا%*� �% ,7 �ر� � 7 ��� 7 ا�	دا7G ا�,ر� 7 وا����6 7 �واء �� ��� رھ�  

�ظ�ھرھ� ا���د 7 ، �����ل ا��وا%*� ھو ا�ذي  �ظم ا��$�ط ا!�%��� و � ن  ا��واري أو ��

، ����$�ط ��س ا���  �ر�ب �* ;� ھذا ا���لأن ا�	د ث �ن ھذا ا���ل  ��*زم ا�	د ث �ن ا

��و� � �;�م  –���  &�ر��–، و�ذ�ك �دأ �  ��( إ�( و�� $روط ������ ���نا!�%��

، � إ�( ��ل آ&ر ھو ا���ل ا��وا%*�ا���د �*��ل ا�,ر�� ا����ر�ز 	ول ا�ذات وا!����ل ��

;م وھو �� و�ذ�ك  ؤ�د ھ��ر��س �*( �رورة ا�&روج �ن �*�72 ا�ذات �ن &6ل �&رج �

�� � ا���ل ا��وا%*� ".2  

 � وراء و�� ا���ل ا��وا%*� ھو ا���ظم �*�$�ط ا��وا%*� �� أن���ط � أن ��ول 

$روط 	� �7 ������ ���ن ، وھ��ر��س ��د�� ��د ا���ل ا�,ر�� !  *��� إ�را� � �� ا���د 

�ن ھذا ا���د ��زال أ� ر �*�72 ا�ذات وإ���  ر د  در�دا وھ��د,ر و���"+ ا�ذي د$�� 

ا���وا%*7 ا��� ��ل �وا%*�  ���وز ا�ذات � �ون �� �� �ن ا�ذوات " ھ��ر��س ���  �ول 

  3"���وز ذا� �;��

ھ��ر��س ھ� �ظر 7 ��ل  �*2 *�وف ا����%ر ا������  ور@ن" ا��وا%ل"�ظر 7 

��7 وا��� وھ� ��و L ��&�ض طو ل �� أ���� � &�%7 وأورو�� �" ��ق ا�و��"��	ث �� 

، وا���ب ا��� �&%ص ��و� 	;� وإ���7 �ذورھ� �G رة ��  %�ب ! �زال �$رح إ�( اPن

  .، �����ل ھذا  	��ج إ�( ��	ث &�ص�ن �وا��;� ���7" ��*�2 " $ر	;� �;�7 

ا���*�7 "�� ����ل "  �وا%* 7ا���*�7 ا�"س إ�( �*وغ ��*�7 �د دة  د�وھ� ��( ھ��ر��

 �Gل ھو �طورھ� وآ&ر ���رھ� إذ ر�ض ا���ل " �در�7 �را��2ورت"ا��� ر���;� " ا�دا� 7
                                                 

، ��$/ة ا����رف �6ل 	زى و$ر���� �*�$ر وا��وز �، "ا�	%�د ا�2*��2 �*�رن ا��$ر ن: "�ط �ت أ�و ���ود - 1
  .93، ص 2002، )ط.د(، )�%ر( ا)���در 7

  .138ص �ر�� ���ق، ،" ور@ن ھ��ر��س، ا�&6ق وا��وا%ل" :أ�و ا��ور 	�دي أ�و ا��ور - 2
3 - ��  .142ص : ا��ر �� �2
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�� �ؤ��2ت �ر��ت إ�( ا��ر� 7 � �وم �%وغ ��*�7  أدور�و و ھر�رت ��ر	�وزا�دا�� ��ذ 

�وا%* 7 ��� �� ��دم أو�و ��;� إ��دة ر�ط %*7 ا�2رد ��P&ر ا�$ر ك �ن دون �,وط أو 

7$ ����*;�م �ن ا������ ا�و�( �إ�راه �, 7 �$� ل �	�7 ا��� L ا!������ و�ق إ � �� ا����

ع ا�	داGوي �� ا�,رب، و ;�ء ذ�ك �*���6 7 ا���و ر 7 ا�%* 7 ��� �%ورھ� ا��$رو

  .وھذا �ذا�� أ�ر ���S ا�د!�7 " ا���*�7 إ�( ا����6 7" ا!����ل �ن �$روع 

إن آ&ر ا���ل ھو ا�ط� �7، ا��دن ا)�����، ا��&  ل، ا�ر@�7، ا��$��ر أو ���� ر أ��ل �ل "

ذا� 7 ���دة  �	 7 �ط� �7ھذا ��� ��در �� ��ز ا���ل �ن ا	�وا�� إ�;� ���$رة ا��وى ا

  1.، ھذه ا�ظواھرو��;ورة

إن �*�72 ا��وا%ل ���  %ورھ� ھ��ر��س �م ��د ���( ا�ط6�� �ن � م �*و 7 "

��*;�7 �ن �وا�م ا�& ر وا�$ر ��� �*ورھ� ا�62�72 ا�� ��� ز � ون، �ل ���( ا�ط6�� �ن �

�� ;� إ � �� ا�����$7، إ � �� � �ت ������7 �� ا�&6  7 ��ق و���;� أ �� � �ت ���ر�7 �

!� 7 ��ل ��  ��ن أن ���2 ، �;� ���د إ�( ��دأ ا��	��7 ���ط7 ا�ط6ق أوّ ��و�دة ��;�

و�ن 7�G إ���� 7 ��ث �وا�د (....) �وظ �2 �&�% 7 ا��	��7 �������$7إ� �، �ن ھ�� ر�ط� ا

  2".����7 �� �7 �ي �وا%ل �����*� ���ن �*( ا�طر �7 ا����ط 7

2- ���  :ھم �� ا���ل ا��وا�����وذج ا�

 ��2 �*	ظ7 ا��راض ��وذج ا���2* 7 ا��و�;7 �	و ا���2ھم ا�ذي و���� �� ���ن آ&ر "

	 ث ��ود ا�ذات ا���ر�7 إ�( ذا�;� ��� ��ود   objectivant	�(  �و�ف ا!���ه ا���و�� 

��  إن ��" �6�2"إ�( ا�$ �ء ا���د 7 ا��و�ودة �� ا����م،  �و�ف �ن �و�� ا���ھ� ��ھو أ

ا�ذ ن . ھؤ!ء ا�ذ ن  $�ر�ون �� ا�����ل �� ��وذج ا���2ھم ھو ا!���ه ا�دا�� ا�ذي  ����ه

��ون �$�ر �;م ��!��2ق � �� � �;م �*( أ�ر �� �و�ود  �� ا����م، أ�� � EGO  ��� ��

&ر  ��دان ا�وا	د �� اP, ا�ذي  �&ذ �و��2 إزاء ھذا ا���ل ا��Alter ��6����6م واP&ر 

6�7 � ن $&% 7 �Relation interpersonnelle   7 ��� 7 ���رف �ن���� ب ھذه ا��6�

&6ل ا��ظ�م ا�ذي �$�*� �� �6� ;� ا�����دل ��طورات ا���	دG ن وا������ ن وا�$&�ص 

ا�	��ر ن ا�ذ ن �م  $�ر�وا ��د �� ��* 7 ا����دل،  ���ل ھذا ا��ظ�م ا����م �*( �وا�د 
                                                 

  .470، �%در ���ق، ص "ا��ول ا�2*��2 �	دا7G": ھ��ر��س - 1
�72 ا��وا%ل، �ر�� ���ق، ص : ��ن ��رك � ري - 2*�17.  
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إن أي $&ص  ����ل ھذا ا��ظ�م  �رف � ف  ���( ��ظورات �� ر �� ر ا���2ل، 

	دة ��ن ا�&رى �� ا���ه ا����*م و�� ر ا��&�طب و�� ر ا�,��ب و� ف  	و�;� ا�وا

  1."أدا��

 ا)���عا�	د ث �ن ا���2ھم ��د ھ��ر��س � س �� ا�	� �7 �وى �د&ل �*	د ث �ن 

��$روع ا�	دا7G وھو  ��( ھ�� )��دة  ا�ذي ھو ا�,� 7 ا��%وى �ن �طوره ا�2*��2 ا���م

ا!����ر �;ذا ا��2;وم ا�ذي ���ت �*�72 ا!&�6ف ������ر �� وإ�%���، وھو ھ�� إذ  ط���� 

 7�����	� �7  �ر�� �/�� ��رد ���ج ��وا�ف و���ر��ت ���2وض و��2ق �* ;�، ���	� �7 ����

ا�2*��2ت ا�� ��� ز � 7، وھ� ! إ� � � �ت ��و �� ��/�ل ���زل ��� �ذھب إ�( ذ�ك �&�*ف 

  .�و�د ��* � وإ��� ����ث �ن دا&ل ا��	�د�Gت ا��� ��م � ن ا�$&�ص ا���	�ور ن أ�2�;م

�م ھ��ر��س ا���ل إ�( �و� ن �ن &6ل ا��$�ط ا���*� ا�ذي  �وم �� ھذا ا���ل ، " �

  :ھ�ذ ن ا��و� ن ھ��

وھذا ا��وع  –���  	�ق ��7�2$�ط �ر��ط �,� 7 ، وھو �أدا��–�$�ط ��*� ��ر��  \1

  .���ر�7 ا�� �7 ا��	 ط7 �� ا)���ن ��&د�� 

، وھذا ا��$�ط ا��وا%*� ر�� ذات ��درة �*( ا��6م وا��2ل�$�ط ��*� و�وا%*�، و��� \2

ن � ؤ�د ھ��ر��س أن ا��$�ط ا���*� �� ��ظور  .ھد�� ا��و�� �	و ا���2ھم � ن ا�ذوات

  2.إ	داھ�� أدا�� و اP&ر �وا%*�

� ن ا�و�� &�رج ھذا ا����م ا�ر�� ���R ا������ 7 وا�و�� دا&ل ھذا ا����م �*ذات "

، ھ;�� & �ر  ��ط �� ا�*	ظ7 	 ث ��ون ا�%دارة � �ر 7 ، !  و�د أي و��ط7 ����7ا!&

، ��د�ذ �د&ل ا��� �� �6�7 � ن $&% 7 ��ن ���;� ا�*  ���Intersubjectivité � ن ذا� 7 

، �����2ر ا�ذي  �م ور اP&ر ��در �� �$�رك �� ���2ل���ب إ�( ذا�;� ���� 7 ��ظ���O �/ن 

ن ��ظور ا�ذي  ���� ����� ا�ط6�� � ا��و��7ا�ط6�� �ن ��ظور ا��$�رك  2*ت �ن ��ط 

إ�(  ، و�	ت �ظرة ا�$&ص ا���Gث، أ���ت ھذه ا��ظرة ���;7ا��6	ظ ا���*وب �����2ر

إن ا������ ا�����م ذا�� إ�( �;ر (....) �ل $�ء �� �و�وع  ا�&�رج أو إ�( ا�دا&ل  ���د

                                                 
  .455 -  454، �ر�� ���ق، ص "ا��ول ا�2*��2 �*	دا7G:" ھ��ر��س - 1
  
  .143، �ر�� ���ق، ص"ا�&6ق وا��وا%ل"  ور@ن ھ��ر��س: "أ�و ا��ور 	�دي أ�و ا��ور 	�ن - 2
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ا�و�� ا���ر &�، وإ&��ع �ل �ن ا�ط� �7 ا�&�ر� 7 وا�ط� �7 ا�دا&* 7  و�;�دةا��وت 

ي ��ن �* �� أن �	�2ظ �ن �رو د، وأ �� �ن � �$� �/ن ا���ل !  و�د �دون آ&ره ا�ذ(....) 

  1" ��*� �رور � �ن زاو 7 وظ 2 7

  .أ6*��5ت ا����ش وا���3ء ا���و��: �&���ا����ث ا

إن ا�	د ث �ن ��/�7 ا�&6ق ھو 	د ث �د م ا��;د ��ذ �دم ا�2*�72 �ن ا��د د �ن 

ر �;ذا ا��*م �ن &6ل �*ك ا�ذي  �ظّ  إ����و�ل 	��طا�62�72 اھ��وا �;ذا ا��*م و�ن أ�رزھم 

�;� ��، و�ل �ن ���ط و���� � �ن ا�62�72 ا�ذ ن در�وا ھذا ا��*م ��ن  ا����دئ�ا��� أ

ھد�;م ھو ا�و%ول إ�( ا�	 �ة ا��� دة أو �	د د �2;وم ا����دة إن %O ا��ول ا���  �وق 

�ور�ن إ� ;� �ل �رد �� ھذا ا����م � � ش، ��ن �� ���م آ&ر ��د أن ��/�7 ا�&6ق �� 

ھو ا��	ث �ن ا)���� 7  ا��وا%* 7، وا�و%ول إ�( ا����ر�7 أ&ذت ��د آ&ر و ھ��ر��س

�� �&6ق  �ا�د ��راط 7، و������� �	� ق ا��دا�7، وھذا ��  ر�� إ� � ھ��ر��س �ن &6ل �/

،7$����: ����9؟ و�� ا���� �� ��� ا���د �>6*ق ا����5"�؟ و�� ھ� ا#س أو ا������ر ا�

  س أ6*ق ا����5"� ��#>�� ا�?�ر��؟ھ� اھداف ا��ر,وة ���9؟ و	�ف �ؤ#

��د 	�ول ھ��ر��س �ن &6ل �ظر 7 ا��وا%* 7 �/� س أطر أ&6� 7 �*و%ول إ�( 

�وا%ل �* م أو ����( آ&ر إ�( إ���ج 	وار 	� ��  ��ھم ��� �� �	� ق ھذه ا��ظر 7 

  .وا��/� س �;�

ا�� أي ا�	وار  ا�����$7 �ر	*7 ����7 �*	وار ا�� �ذ *و ���ر ھ��ر��س �ر	*7 إ � ��

�� �;�ا����م � ن ا��� وا��و��� أن ا��وا%ل  �Gل �$�ط "، P&ر وھذه ا��ر	*7 $رط أ

ا�*,وي ، ��ن  ��( ا��وا%ل $�( ���%وات وا)$�رات وا�%ور���د�� ���E  �م �%ور

�ب ھ��ر��س إط�را ��* � �*���ر�7  2."أر�( أ�واع ا��وا%ل	 7$�و�$�ل إ � �� ا����

����را��ت ا��درة ا�*,و 7 ا���  ��*�;� �ل إ���ن و�/&6� �ت ا�	وار ا�ذي ا��وا%* 7 

، ��� ��د ���  ر إ � �� ا����ش ��2%*7 %ول إ�( �;م �$�رك ا����دا �* ;� ���ن ھد� 7 ا�و
                                                 

  .468 – 455ا��ول ا�2*��2 �*	دا7G، �%در ���ق، ص : ھ��ر ��س - 1
أن ھذه  MORACا�ـ : أو ا�&6ق ا��ظر 7 ھ� ا�طر ا��� �$�ل ا��� �ر ا�&6�� و�ر�;� �ن ETHICS ا) � �� - *

�;� &�%7  ا�& رة ���( ��� ھو وا��� و�*�وس �ن ا����ر��ت أو ا����ذج ا�&6� 7، و�ذ�ك ���( ا�&6ق ا���* 7،
 .���داب

1.  ،7Gدا	7 �* �� �، ھ��ر��س أ��وذ��، "�ن �*�72 ا�ذات إ�( �*�72 ا��وا%ل"د �*� ��ود ا��	�داوي ا)$��� 7 ا�
  . 198 ، ص2011،  1ط ��$ورات ا)&�6ف، دار ا���ن، ا�ر��ط ،
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:  *� و���ن $روط ا����ش 	�ب ھ��ر��س � ��1ا���دي و�$�ل $ر� 7 إ�زا� 7  �ن ا����ب

�	دودة ����د �;� ���G�7 �ر� �ت �����7 �وا%ل @ ر ... ا�%دق، ا�	� �7، ا���ؤو� 7

،  ��Gل ا���	�ورون �;� ����� ��;� ��و�ر �*( ا�$روط ا��� �ر 7 �� ا�����$7 ا����6 7

7 �6��ت �داو� 7 � ن ا���	�ور ن و����د إ�( ا����Gل وا����د�7 ����وا�د إ�را� 7 �;دف إ�( إ

�دى 	ق ����و �ن ا��$�ر�7 �*�� � �� ا����ش إذ  ����� ا��ول أن إ � �� ا����ش  ��

، و�د �رس �;� �دة �وا�د إ�را� 7 أو ���  ر ���Gل � �� ھ��ر��س ذات ط��� ����6 �	ض

�* :  

�وا�د إ � �� ا����ش  -1:  

 .��ل ذات ��درة �*( ا��6م وا��2ل �% �� ���6 �� ا����ش  - أ

 .�Gرة أي إ$��ل أو ا��راض أو �/� د��ل ��;� ا�	ق �� إ  -  ب

 .��ل ��;� 	ق ا���* م �/ي إG��ت �� ���رك ا����ش  -  ت

 .��ل ��;م ا�	ق �� ا���� ر �ن و�;�ت �ظره ��� ر@���� و��ط*����  -  ث

!  �وز ��� أي �	�ور �ن ا����ش و! ا�����ل ا��,ط �ده دا&ل أو &�رج   - ج

 2).ب(و) أ(ددة �� ا����د� ن ا����ش �, 7 ���� �ن ا!���2دة �ن 	�و�� ��� ھ� �	

 ،7$�إن �*�وا%ل ���  ر أ&6� 7 ��ظم ���دل ا����ر واد��ءات ا�%6	 7 �ن &6ل ا����

	7 �ن طرف $&ص ھو ��*� ��د ھ��ر��س ھو ���ل �*����$7، �ن �ل د!�7 ���ر ��ل ��

)��� 7 ��3.����$�;� �� إط�ر ��و�7 ا�%6	 7، و�ل �� 7 ���(  ��ن �� �$�ل   

وا����ر � ن ا��راد �� ا������  اPراءھ��  ؤ�د ھ��ر��س �*( �دى ا&�6ف 

ا�وا	د، �ذا �ن ا�وا�ب ا��وا%ل � ن ھذه اPراء وذ�ك �ن &6ل ا����ش � ن ا����ر 

�( ا�	� �7 ا��� ��� ز وا��راف �ل طرف ��P&ر وھذا ھو ��دأ ا�, ر 7 �*و%ول إ

وھذا ��در�;� �*( .... �� �ر �ن ا����  ر ا�&6� Validité 7ذ�ك أن ا�6%	 7  ���6%	 7

                                                 
1 - ��  .199ص : ا��ر�� �2
  .152ا��ر�� ا����ق، ص  ور@ن ھ��ر ��س و�در�7 �را�ك �ورت، : 	�ن �%دق - 2
  .203ا�	دا7G وا��وا%ل �� ا�2*�72 ا���د 7 ا����%رة، ا��ر�� ا����ق، ص : �	�د �ور ا�د ن أ�� 7 - 3
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 ���� �� �	�� )��ر�ط إرادة ا��$�و� ن �;ذه ا����  ر �طر �7 ��* 7، ����م ا�&6ق ا�ذي �

  1.ا�&6� 7  ��*ك د!�7 ���� 7 ����2%

  :&%��ص إ � �� ا����ش -2

  :ا����ش ھ��ن � ن أھم ا�%�2ت وا�&%��ص ا���  ��ن أن �ط�ق �*( إ � �� 

 .أ�;� ���7 و�* 7 و����� 7 و�%*O �ي �وع �ن أ�واع ا�&ط�ب  -1

 .!ز��P 7 �ت �$ف ا�	� �7 �� ا����م ا��و�و��  -2

 .!ز�7 ا!��راض، إذ ! �وا%ل �* م �دو�;�  -3

 .�رور 7 �%�� ا����  ر وإ&���;� �*2	ص ا�$��ل وا����رر  -4

�ذ�ك �;� ��	ث � ��  ��ن أن ����� ��وم �*( ا���د ا�*,وي �/داة و��دة �و�و� 7   -5

�ب �وا�ط;� ا�*,7 �ن ��ل	. 2 

��ل ھذه ا�&%��ص �ؤ�س ) � �� ا����ش ، ���  � ز ھ��ر��س �� ���م آ&ر � ن          

ا�����$7 ا��ظر 7 وا�����$7 ا���* 7 �;و  رى أن $�ل ا�����$7 ا��ظر 7  ���د �*( ا��/�ل "

أ�� ا�����$7 ا���* 7 �;� ����د �*( ا��/�ل ا�ذا�� �*ذات ا�ذا�� �*ذات ا���2*7 �*��ر�7، 

ا���د&*7 �� ا��2ل، ��ن �;�� ���ت ط� �7 ا�����$7 �ظر 7 أو ��*  7�Eن ا��;م ھو أن 

ا)���ع ا��	%ل �* � ����رھ�7  $�ل �� �را ��� � ���ر ر ا!د��ءات ا�&ط�� 7 �*6%	 7 

	 7$��وى �ن ا�����$7 إ�( ر 7 ا!����ل �ن ��$ر ط7 أن ���ن ا�&%��ص ا�%ور 7 �*���

3".���وى آ&ر  

إن إ � �� ا�����$7 �ود ����2ل أن �G�ت �/ن ا�د ��� � 7 ا��	%*7 ��� 7 �*( أ��س �ن "

ا��	ث ا�����دل ا��و�� ����� رؤ 7 اP&ر و�ن 7�G إد���;� دا&ل ا!��را��ت ا��داو� 7 

��ھم �� إ���ج �وا%ل �* م وھذا �� ��ن  ر�� إ� � إن إ � �� ا����ش  4.�*����$7 ا���* 7 ذا�;��

�;�، ��� �	دد ��� 7 ا��داول ا�*,وي ا���2ھ�� وإ��دة �$  د ا���(  �ھ��ر��س �ن &6ل �/

                                                 
��ر �; �ل، ا�دار ا��ر� 7 �*�*وم ��$رون، � روت، ����ن، .إ� �� ا�����$7 و��/�7 ا�	� �7، �ر��7 د:  ور@ن ھ��ر��س - 1
 .64-63، ص 2010، 1ط
� 7 �*	دا7G، ا��ر�� ا����ق، ص : �ود ا��	�داوي�*� � - 2� �  .207ا)$��� 7 ا�
  .208ا�	دا7G وا��وا%ل �� ا�2*�72 ا���د 7 ا����%رة، ا��ر�� ا����ق، ص :  �	�د �ور ا�د ن أ�� 7 - 3
  .64ا � �� ا�����$7 و��/�7 ا�	� �7، ا��%در �2��، ص :  ور@ن ھ��ر ��س - 4
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دا&ل ا����م ا��� ش أو ا����ش، و�*ك ا)��دة �*���ء ����� �وا%ل ����ر وآ� �ت 

  .�ق ����دل �� ا������ا����� 7 ����7 �ؤ�د ا!��زام ��وا�د �ظ;ر �� �7 ا�2

���د ��ض  -��� ��ق ا�ذ�ر- إن ھ��ر��س  ؤ�س أ&6� �ت ا��وا%ل �*( ���دئ ��* 7 �

و	 ن  ؤ�د ھ��ر��س �*( ا�����$7 و�*( ا��وا%ل  .���%رھ� �ن ا��داو� �ت ا��* 7

�*م �/ن ا����2ل  �� ن أن  	%ل دا&ل ���ل ��و�� 	د ث  ��� � ن   ��E� ������!ا

� 7 وا��$رو� 7 ا�د ��راط 7 ا����6 7� �  1.ا�

إن أ&6ق ا����ش ���ھم إذا �� ��� د �2;وم ا�, ر 7 �ن &6ل ا���2ھم وا��وا%ل �� 

اP&ر دون إ�%��� ، وذ�ك ��Eط��� �ر%7 ا���� ر �ن آرا�� دون إ�راه أو @�ب أي 

  .اP&ر إ�ط��� ا�	ر 7 ا����7 �� ا���� ر وھذا �ن طر ق ا�	وار ا�����دل � �� و� ن

  :,�����و,�� ا���3ء ا���و�� ا��ر,وازي -2

أ 7 ���ر�7  - � ن ا����ل ا���م وا�&�ص-إذا ��ن ھ��ر��س �م  ر �� ا��رون ا�و�ط( "

 7 ���� ��ن ���ر��;� ��G �6;� �� ا���وذج ا��د م، �� ا�����ل  رى ھ��ر��س �� �دا 7 ا�رأ

���دل ا�&��ر، ���دل ا��*�، ����2ل : ا����ر 7 وا���� 7 ���%ر $�*ت �ر�ب ���د�� �د د

�6	ظ آ�ذاك �و��� �� را �$��7 أ�� 7 ��*	��ت ا��%�د 7 ا��� !  ��ن ر�ط;� ����6��ت 

  .ا)�ط�� 7

ا����ت �*( ا��6��ت  ا!��%�د�ن &6ل ��*7 �ن ا��	و!ت طرأت �*( �� 7 

�� وو��� �	ت �را��7 ا!����� 7 ، ����$�ط ا!��%�دي  �ب أن  �م �� ���ء ���دل وا

7 �� �  .وإدارة ا��*ط7 ا�

���ون ھذه ا�& رة �� �وا�;O��%� 7 ��و 7 �*���ر و ا�رأ����  ن ، �� ا�	� �7 

� 7 ���2ء ��و�� �ر�وازي ����ظ;ر ا����%ر ا�����  18و  ��17 � ن ا��ر� ن  و�ؤ

��ظ;ر ط��7 �ر�واز 7 ��و�7 �ن �وظ�2 ا)دارات ا��*� 7  7G د	وازاة �� و!دة دو�7 ����

�� دا&ل ھذه ا�ط��7 ا!����� 7، ���ت ا��*طG� " 7�2ون"و���ة وأط��ء ورھ��ن وأ���ذة 

� 7 ا���ب �� $�ورھم ���و�� ا�ذي  و�O �*��س ط� �7 ا��دو ا!������� � ا�
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ھ�ذا رو دا رو دا �ل ��  ا���2ء ا���و�� ا��ر�وازي ا�و� د،�*�ر�واز 7 و�����;م �� 

  1".ا�$,ل ا�$�@ل �*ط��7 ا��ر�واز 7 ��ن ا����ر �%*	7 ���7 أ%�	ت �ن اPن �%��دا 

ا�	��7 إ�( ا���وذج ا���;وري ��ود إ�( ���ھ�7 	��7 ا�	ر��ن �ن ا��د� 7 ا��� 

�7  وا��%دي إ�( �ل �ن  �	ث �ن ����� ��;� ا�������ت ا���� ��و�7 �ن ���ر�7 ا�

ا�$ر� 7 �ن &6ل ا�	زاب ا�	�و� 7 و�	�و�O��� 7 ا�	 �ة إ�( ا���2ء ا���و�� و��2 ل 

�*( &6ف ذ�ك  �	و ا��%ور ا�* � را�� �	و . دور ا��واط� ن �� 	را�;م �د ا�دو�7 

��ت ا������ ا��د�� ��وذج دو�7 ا�	د ا�د�( و 2ك � د ا�ر��ط � ن �;�ز ا�د�و�7 و�ؤ

 ��� �و �رك ا����ل إ�( ا��واط� ن �ر�م ا�&طوط ا����7 وو�;7 ا����ر ا�د ��راط� ا�

  .و ��O �;م �2رص �	� ق �%��	;م ا�&�%7 و�ق ا����%ر ا��� ����;� ا�د��ور

4- 7 �� ��� �*��2ء ا���و�� و������ره ��دأ �را��7 ا��*ط7 ا���  :�2;وم ا�د�� 7 ��ون أ

(...)  ر��  ا��2ل �� ا����6 7 و��دم ا���2ء ا���و�� ا��ر�وازي إ�( ازدھ�ر ا�%	��7 

�د�ت %ورة ���دة �ن  7 ��;��ر��س  6	ظ أن ا�%	��7 ��ل ��وات �ن ا�Gورة ا�2ر�

ا��6��ت � ن ا��*ط7 وا���2ء ا���و��، �� 	 ن أن �� �ر��� وأ �� �ر ط�� � �طور 

��رى وا�	7 � ��� �;���  .دا�6

 يا��ر�وازإن ��دأ د�� 7 ا)�6م ھو �� ا�	� �7 ��دأ �را��7 	 ث ا��,*� ا�رأي ا���م 

�رار ا�&�%7 ���دو�7 ا��ط*�7R� د	ط7 �و�� *�  .�*و�وف �� و�� ا�

إن ھذا ا���دأ ا���$W ���2ء ��و�� �ر�وازي �دأ 	� �7 �� ا��رن ا���Gن �$ر، ������ره 

���� �د د 	 ث �و�� �2� �  .� ن ا�دو�7 وا��راد ���ء 

. إن ا���2ء ا���و�� ا��ر�وازي � *�ب دور ا�و� ط � ن 	���ت ا������ وا�دو�7

����( آ&ر ��G ل �و�ف " ا�رأي ا���م"وھذا ا��و�ط  �2رض أن  ���د ����در L �*( �2;وم 

7 �� �  2"و$ر� 7 ���د ����6 �*�*ط7 ا�

إذا ��ن ا��طور ا��*�� وا���دي  و�� ا������ و ر�� �ن ا����6 7 و� طرة ا������ 

�ق ا!����� 7  ا!�د��� �7*( ا�$ �ء �Eن �طور ا��$�ر�7 ا!����� 7 وا)رادة �*�

                                                 
درا��ت إ���� 7 (، ��*7 دور 7)ا��,رب(�ور ا�د ن �*وش.،�ر"ھ��ر��س و�2;م ا���2ء ا���و��: "���ل 	ول - 1

 .232،ص 2014، )وھران(، دار ا��دس ا��ر�� �*�$ر وا��وز � ���و� 7 ا�;دا 7 )وھران(4، ا��دد )وا����� 7
  .233ا��ر�� ا����ق، ص  - 2
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��� ق 	ر� 7 ا���ق و��وي ر�ض ا��راد ��رارات �را�ز ا���ط ) ���د ��راط 7(

أدور�و وھور	��9م أن  ���وز ا�طرح ا�ذي أ�Gره  �;ذا  	�ول ھ��ر��س... وا��*ط7 

ا�ذ ن ا��2وا �Eدا�7 ا����6 7 ا�دا� 7 ا��� و��ت � طرة ا)���ن �*( ا�ط� �7  ��ر	�وزو

وأو���� �	ت أ& � ا)���ن، ����;�7 أ%�	ت وا�	7 �� ھ��ر��س و���*ق �� 2 7 ا��,*ب 

  1.و�طو ر ا�	ر 7 وا�د ��راط 7 )ا�M.... ا���� 7 وا��دوان (�*( ا�ط� �7 ا�دا&* 7 

  :��د ھ��ر��س) ا��"�ر	�(ا��داو��� : ا����ث ا�&��ث

��ل ا�;��س ا���ر �*2 *�وف ا������  ور@ن ھ��ر��س ھو إ��دة ���ء ��ق ا�	�وق 

و��ظو�7 ا��واط�7 ا����%رة �	 ث  &*%;� �ن ا�� �7 ا!������ 7 و ��	;� � �7 �داو� 7 

%ل ا��*� 7 ا�&�%7 �� 	ر 7 ا�������ت و �&ط( ا��و�ر ا����م � ن و ���وز ا�;وة ا��� �2

و�د �ر�ب �ن ذ�ك �د$ ن 	��7 �د دة  *�ب � ;� ا��راد ,م . 	�وق ا)���ن و� �دة ا�$�وب

�����د �E � �� ا�����$7 وا��* �ت X� 7��	ا� �� ��� �ا)�را�� دور ا��طل �� ا��$;د ا�

2�� �� ا�� �;��  .���2ء ا���و�� وا���ل ا��وا%*�ا��وا%* 7 ا��� و

 7 �� ��ن ا��2روض إذا أن �	دد � �7 ا��واط�7 ا�$روط ا��Gرو�و�و� 7 �*	 �ة ا�

ا�د ��راط 7 و��,ط �*( �و�� �ل 	 �ة �د� 7 ����7 �	و ا�� ش ا���رف وا	�رام ا���دد 7 

� 7 �� �7 و��� ا�	ق � �وا�&6ق و�ؤ�س �طر �7 �ذر 7 ا����ء ا�2رد إ�( ����7 

�7 �� ا�وا�;7 ا���; د 7 ��ل ���ء ������� �  .وا�

� �د�� ���	 وان � �	رك �� ا!���ه ��ن �	روم �ن ا��وى ا�,ر ز 7 ا����� أن ا)�"

ا���6م )ط��7 ���ء ا�2رد و�و�� �;و ���ر !�&�ذ طر �7 �� ا�	 �ة �*( أن  ;ذب ��ر�7 �� 

�*��، ��ون  �� ��ا�و� *7 ا�و	 دة ���ق ا��ظر و�6�� ا�����L ������م ا�ذي ا��$ف �2

  .ا���ر��7 �*( ا&� �را�� �, 7 �	� ق �$�ر �� و�*وغ أھدا�� وإ���ل �ط*����

د� ل 	 �ة  �*���ن ا�	� ���$&ص ا������ ا�وا��  ���رون.  �و��وإذا ��ن ا�	س، ��� 

�� و�ط;�  ���  !  ��ط � أن  �ود 	 ��� إ! �*( طر ق ��ر�7 ا�@راض وا������ت ا���

و�وده، و��د�� ����� ا�	�ل أن ��ط*ب �� ا�, ر $&%� ذا �� ر، @ ر $&%��، ����دل 

6����� ���، �$�ل �� ز، ����دھ� �,7 ر�ز 7، �����ر�7 �طرح �ددا �ن ا�����ل ا��و� 7 �

                                                 
  



 ا���ا���� ا����� ��ى ھ����س                                                         ا�
	� ا�����

  

 68

ھو ا�, ر، و�د �ر��� أن ھذا  ��	�وى ��ر�7 �� وھذه ا�����ل ذات %*7 .ا��� �رر�� ��رھ�

  .��	�وى  ���� &*ق ��ط �ن ا���ر�7  �ط��ق و�وا� ��ا

$&ص ا�, ر ھو �� 7، وھذه ا��� 7 �� �طور، ��2 �ل آو�7 ��ون ھذه ا��� 7 أ7��% 

�رد 7، و�طور ھذه ا�2رد 7 ا��� و 7 ذو %*7 �و�ود ا��وى ا��� ���و و���$ر �� ��رى 

��ت ا�����د�7 � ن ا�$&�ص ا!�%�!ت ا�وا� 7 ا�وا�	7 أو ا��ظ*�7، و�� �وا�O ا��6

  1".وو�وح ا��� ر �� ا��و�� ھو $رط � طر�� و���2ح ��� 7 ا!���6ل ا�$&%�

  :��ظ� ا��داو��� -1

���ر�� �� �*ورة ��	ث ا��وا%ل �$�*�  La Pragmatique$�ل ��	ث ا��داو� 7 

ا�	���  ، ذ�ك أن ا��داو� 7 و��ر �� �;� ا����د 7 ا�����دة إ�( ا�*,7 ��د&ل ���2	� � 7 

و�د �دا  ،ھ �*�;� ا�دا&* 7 ��;� � و��ر� ���ر�7 ����7 ��ن ���G�7 ا����ن !���رار ���ء 

� ن ����	ث ا��داو� 7 وھو ا�2 *�وف ذ�ك وا�	� ��ذ ا)�;���ت ا�و�( �	د أ�دم ا��ؤ

�"�ر�ز #��درس ��رس ا��ر �� Ch,S ,pears  ر�ز �ور�س�"� .�Chرورا �ز���+ 

morris ر ���9ر�أو#��ن �� أ���� �، و�ن 7�G ��د �ل �ن  D,buhlerو�و% إ�: د�

J,L,Austin  رل  و�*� ذه��#J,R,searle   ر�سو�ذ�ك ��د� Grise.2  

�ن �;7 ا�������� ! �ن  7ا�*,�ن ا���	 7 ا!%ط6	 7 إن ا��داو� 7 ھ� ا�درا�7 ا��� ����ول 

  .�;7 ����ھ� أو ����ھ�

����داو� 7 ����ول ا���د ا)�را�� �*,7، ذ�ك ا���د ا����� �� ا�درا��ت ا�*,و 7  نإذ

طورة و��, رة، �� ������رھ� �ر�ز �*( �6�7 ا�*,7 ����&د� ;� و��� ��ول أن ا��داو� 7 ��

  .	 ن أن ا��	و د!��G 7��7 و$�* 7

إن اھ���م ھ��ر��س ���*,7 وا����( وا�	� �7 وا��وا%ل وا��رھ�7 ا��ر��ط �$�ل "

�� �E$��� 7 ا��ر�ز 7 ا����*�7 �����*�7 وا�	دا7G ا��د�( ��� أي ھذا ���طو ره  ا!ھ���مأ

وا���  رى أن وظ G��� �;�2ل �� "  7ا��داو� �ت ا�%ور"و��� �� ����دة �ظر 7 ���;� �ـ 

  .إ��دة ���ء $روط ا)���ن ا��* 7 �*��2ھم"

                                                 
، 1984، 3ط ،)�ر���(�ر��7 �� م �%ر، ��$ورات �و دات، � روت، ��ر س، ����ن ��ر�7 ا�, ر، : ر �ون ��ر���� � - 1

 .148ص 
 .11ا��ظر 7 ا!����� 7 �ن  �ر�و�ز إ�( ھ��ر��س، �ر�� ���ق، ص: "إ �ن �ر ب - 2
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�*( ا����ر أن �ل ���ل �وا%*�  �وم ��2ل �*�6م ��طر �*��� ر �ن اد��ءات �* 7 

  1".�*%6	 7 �*( ا��س أ��  �در �*( ��ر رھ� �*�$�ر�7 �� أي ��* 7 �ن ��* �ت ا���2ھم

) دو� ت(�ل ا���*� �د  �ب أن �ر�� إ�( �� أ%�ب ��� �درك إدرا�� أ��ل ا��"

 �, ر���� �� ا����طف ا�*���� ، ����2ر ا����%ر  �2رض �� ا�وا�� ���ط�2، ) ھ��ر��س(و

، ا����! �ن �*�72 ا�$�ور إ�( �ظر 7 �ر��زة إ�( ا�*,7 وا����6ت ا�*��� 7، وإذا  �ب طراز

و!� ��  ل ، �* س �� و�� ا��و� �و، �*( ا���2ر أن  �و�� ا� وم $طر ا!�%�ل وا��/و

  .إ�;� ا�*,7 ھ� ا��Gر 	� �7 ��� ��رى ذ�ك � �� ��د. ا���  ! ���ل أن  ;د ����) ا���ھ 7(

  

  

و��ن ا�*,7 �	 ل �*( ا!��2ق �*( ا���ول، �*( ا!�%�ل ا�$�ف �*( ا!&� �ر 

�ط���;� ا��	ث ا�&6��  ا����� ر ���*7 أ�راد  �	�ورون و��ذ�ذ �Eن ��رة ا!��2ق ��ط��

  2".ا��ظري

" �����;ودات ا��داو� 7 أ��ت �� �;� 7 ا��ط�ف إ�( �� %�ر  �رف ������رج ا��

�	���7 �د دة �درا�7 أو�� ا��6�7 � ن ا����*م وا�*,7  ،ا��داو������وازي �� ا����رج 

( ا����( إ� �	 ث ! ����2 �� إط�رھ� �درا�7 ا���ل %و� � و�ر� � � �ل ���دى �ل ذ�ك

  3."ا��وا%*� ا�����ن � ;�

  :��د ھ��ر��س)ا��?�(ا��داو��� ا��ور�� أو ا�"	��� -2

!������ �وع �$ري  ظل �ر��ط� ا�ط6�� �ن ا�� ت �و���ل �� �7 �ؤ�س ا!�د��ج ا"

 ��ن ا��وع ا��$ري و�وده �� أ���ق ا���ل ا!������ و�/� د  ،�����ل وا�*,7 وا�� طرة

� �وا%ل � م ��ر ا�*,7 ا��/س، و�ن &6ل 	 �ة �$�ر�7 �و�ط7 �*���� د � ا�ذات ا�$د دة

ا��� �ر�M �ن �د د و�� ا�2رد �� ا��6�7  -ا���-، و�� ا��;� 7 �����دة ھو �تا���داو�7

وھ�ذا �ر��ط ا��%��O . ا�2رد����7و�7 �*( �ل ���وى �ن ���و �ت �� ���  ر ا�

��6ءم �� ��* �ت ا���*م �� $روط ا�	 �ة ا�&�ر� 7 ا��و�;7 �*��ر�7 �وظ��ف ا��� ا��� 
                                                 

 .197،�ر�� ���ق، ص"وا��وا%ل �� ا�2*�72 ا���د 7 ا����%رةا�	دا7G : "�	�د �ور ا�د ن أ�� 7 - 1
، 2001، 1، ط)����ن(��دل ا��وا، �و دات �*�$ر وا�ط���7، � روت .، �ر"ا��2ر ا�&6�� ا����%ر: "���* ن روس - 2

  .76ص
  .13ا��ظر 7 ا!����� 7، �ر�� ���ق، ص : إ �ن �ر ب - 3
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، وا��� ���� � �6�7 �وا%ل ���م 	 �ة ا������وا��� ��درب �ن &6ل ��* �ت ا���ون �

  1.ا�دوا�� و� ن ا���ر �ت ا������ 7ھو 7 �� ا�%راع � ن ��ط*��ت 

ا��ل دا&ل إن ا���ر�7 ا��وا%* 7 �/�� �ن ا��6�7 ا����2* 7 ا��� �ر�ط $&% ن �*( "

ا����م ا��� ش و�� إط�ر ا��وا�ق ا�*,وي وا��ذاو��، و�ن Gم �Eن �ل $&ص أو ���ل  �*ك 

ا��درة �*( ا��6م وا��2ل  ���� أن  $�رك �� ا��وا%ل وأن  �*ن �ن اد��ءا�� �*6%	 7، 

��ن $ر ط7 أن  را�� ���  س ا����و� 7 وا�	� �7 وا�د�7 وا�%دق،و�/� د ھ��ر��س �*( 

����  س  ر�� ���� إ�( إ�	�	� �*( �� 7 ا���2ھم دا&ل ���ل ��و�� 	د ث ��*ورة ھذه ا

6��ت �وا%* 7 " ا��ظر 7 ا!����� 7 �*	� �7"�وع �ن � L��ن �;7، وإ�( 	ر%� �*( �

  2.�واع ا���ف وا�� طرة �ن �;7 أ&رى@ ر &���7 �ي �وع �ن أ

������رھ� �وا%* 7 ��  �$روع ھ��ر��س �/�ره ���� �*( ��رة ا�G�7 �� ا�*,7"

� 7 ! �و�د إ! �� ��ا���س و� �ت ���ز� 7 ، ��در��� �*( ا��وا%ل ذات �� 7 و�وا�د أ

ر	�;�، وا���ر�7 ا��وا%* 7 � �ت ھ� ا��درة �*( إ���ج ��ل �&�� ��وا�د �� �7، و� �ت 

��ط، �ل  أو �� &%��%� ا�د!� 7.... �� �ر� �� ا��	وي و����� و%و� ��� ���� �ن ا�ر�وز

ھذه ا���ر�7 �;� &%��%;� ا��داو� 7، �;� ��ق �ن ا��وا�د ����د �*( �و� د ��� رات 

  ."3	 O  ���ر ��%را �ن ���%ر ا�*,�7در�7 أن �ل ��� ر �%�غ �$�ل %

��د 	�*ت �ؤ&را �*( �را��7 ��ض �وا��2 ا�����7 ا����*�7 : " �ول ھ��ر��س"

داو� 7 ا�&�%7 	ول ا�د!�7 و�	د د ��  ��*ق  ��;� �����*�7 ا��وا%* 7، و�ذا ��ظر �� ا��

�6�Eن (���ض أ�واع أ���ل ا�*,7 ا��� ��ن �	* *;� �%در إز��ج ������7 �� ��ذ ز�ن �� د 

ا�� 7 �ن ��ل ا����*م وا��وال ا��� ط7 و@ ر ا��� �ر 7 �ن �;7، وا��;د دات وا������ت �ن 

���$رة ��د دات 	� � 7، وإ��� �	�و�7 ا��	ث ����ر ھ�� ������7 �� !  ���  ،�;7 أ&رى

�� �����* 7 ا����و	7 �*��*���  4."7 ا����� �7ن 	*ول �*�$��ل ا����*�7 أ

                                                 
 .��153 دو�و� �، �%در ���ق، ص ا��*م وا���� 7 :  ور@ن ھ��ر ��س - 1
 .196 ، �ر�� ���ق، ص"ا�	دا7G وا��وا%*�2 ا�2*�72 ا���د 7 ا����%رة: "�	�د �ور ا�د ن أ�� 7 - 2
، �ذ�رة �&رج �� ل در�7 "�*�72 ا��داو� �ت ا�%ور 7 وأ&6� �ت ا����ش ��د  ور@ن ھ��ر��س: "ا�ط��ب أود �7 �* م - 3

112���ق،صا������ ر �� ا�2*�72 ،�ر�� . 
��ر �; �ل، ��$ورات ا!&�6ف، ا��زا�ر ا���%�7 .، �ر"إ � �� ا�����$7 و��/�7 ا�	� �7: " ور@ن ھ��ر��س - 4
 .55، ص2010، 1ط) ا��زا�ر(
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��2ل ا�*,وي أو ���ب ھذا �ظر 7 ا���2* 7 ا��وا%* 7 ���ر@م �ن �/� دھ� �*( أھ� 7 ا��"

2��، و������� إ�( ا���2 ر ھو ������  ، ��E;� �ؤدي إ�( ا���2 ر �� $روط إ���ن ��ا��/� د�

  .�� ا������ �72% ���7

و�د �� ن ��� أن ا��$�ط ا��وا%*�  ���ن ���و� 7 ا�&�G��� ،7%ل �� ذ�ك ا��$�ط 

��� ظ;ر . ا��و�� �	و ا���2ھم، � ��� ا��$�ط ا��و�� �	و ا����ح ���E �ر��ط ����$�ط ا�دا��

 دة ���/�7 ا����6 7 �� ا��2ر ا�,ر��، ��� أن ا���2* 7 ا��وا%* 7 ھ� ���رة �ن % �@7 �د

و	 ن  د�وا إ�( �ظر  �����*� 7�Eن �ظر 7 ا���2* 7 � �ت �ر��ط7 ��ط ��ظر 7 ا������ 

  1".و��;� �ؤ�س، �ذ�ك ��ظر 7 �� ا���ر�7

] �ل ��� ر �%�غ �$�ل %	 O[إن ا�ذوات ا���درة �*( ا�����ل ھذه ا���� رات "

���*,7 إذا ��$�ل �ن &6ل . ا��وا%* 7 ������رھ� �2;م ا�&ط�ب�$�رك ط� � � �� ا���* 7 

ر@م ا��راض ا��G ر ن �*( ا��داو� 7 ا�%ور 7 و�ظر 7 ا��2ل  .ا����2ل � ن ا�ذوات

ا��وا%*� وا�;��;� �����م وا�طو��و 7 و���G�7  ا��2رط7 �� إ���� 7 ���ء أر� 7 �*��2ھم، �*( 

م ��د �وظف �*&داع وا�ز ف وا���6ب، ��د  د�� ا����ر أن ا�*,7 ! ���� دو�� ا���2ھ

����� ا���2ھم ���� �� ا�	� �7 ��ن  ��ر � 7 أ&رى ����� ر@م ھذا إ! أن ھ��ر��س ����2ل 

�� �م أ&6ق �وا%* 7 وإ���ع 	� �� �� دا �ن �ل إ�راه أو ط2 * 7 �$رط ا��� د ����  ر 

�ر� ن �� ا����ش ��د ��  ;�� �$ا�%6	 7، إ���7 إ�( ھذا ھ��ر��س !  ;�� ���ح ا�

� ق ا����*ق �&طط ا���ل ا��ر���7 وا��ر��زة  �*( ��ر �2ت ��2ق �* ;� �ن ��ل ا���

  2".��$�ر� ن �� ا���* 7 ا��وا%* 7 ا

  :��د و����م ���#�� ھ��ر��س -2

 رى ��ض ا���	G ن أن ھ��ر��س اھ�م �����* ق ا���دي �*( ��ظم ا�62�72 و�*��ء "

أ�Gر �ن اھ����� ���د م ا�دوات ا���;� 7 وا��ظر 7 ا�&�%7 ��ظر �� �ن ا��2ل ا!����ع 

ا��وا%*�، وإذا ��ن ھذا ا���د %	 	� �� ���*� إ! أ�� أG�ت �� �2س ا�و�ت �درة 

أي - ��� أن اھ�����. ھ��ر��س ا�;��*7 �*( �رض و��د م و�	* ل �ظر �ت وأ���ر اP&ر ن

!����� 7 �*	� �7 ��ل ��ض ا���	G ن  ذھب إ�( أن ����وا%ل وا��ظر 7 ا -ھ��ر��س
                                                 

  .196ا�	دا7G وا��وا%ل، �ر�� ���ق، ص : �	�د �ور ا�د ن أ�� 7 - 1
 .112، �ر�� ���ق، ص"�� ا�2*��72ذ�رة �&رج �� ل در�7 ا������ ر : "أود �7 �* م.ا�ط��ب - 2
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 	 ل �� ا�,��ب إ�(  –أي ھ��ر��س–وا�O، إذ أ��   و�و���ظر �� �	�وي �*( ��د 

�$روع أ�Gر ���  $ ر إ�( وا�� �� ��، و �	دث �ن أ&6ق  �ط*� أن �%�غ �� ���  ر 

  1.و�6��ت

  :� ا��Gن;��د و�;ت �;��ر��س ���و�7 ا����دات أھ�

  .ا!��را� ���م  G�ت و!  ��ط � أن  G�ت أو�و 7 ��ل ا��وا%ل �*( ا��2ل / 1

�ر��ط �����د ا�ول، أن أطرو	�� 	ول ا!����ق وا��	رر �م �G�ت، � س ھذا ��ط، �ل إن / 2

و�� ا��	رر ا�ذي  ز��� وا��$�وك � � أ%6،  ��وض�	�و�7 إ���7 ا���د وا�	 �ة ا� و� 7 

و�ذ�ك  ظ;ر أن �$روع ھ��ر��س  ���� ����*� �ن ����ض �� ا�ھداف، �Eن أ&ذ�� 

� ظ;ر أن �	�و�7 �/� ن أو�و 7 ا��وا%ل �� �*�72 ا�*,7 � � ���� Oرو�� ا���ر �/و�$�

ا إن إ�ط�ء ا�و�و 7 وھ�ذ. ��;�;� �*ك ا��2ر�7 ا���  � �;� � ن ا���ق وا�	 �ة ا� و� 7

  .ا��ظر 7 �ن �رو$;� ��وض�طرف �*( آ&ر �� ���د�7 ا��2ل أو ا��� 7 

و�*( ا�ر@م �ن ا&�6ف ا��2�ر ن ا&�6�� �� را �� آرا�;م 	ول �$روع ھ��ر��س "

و�دى �در�� �*( ا�%�ود �� و�� ا�$�وك ا��G رة ا��� ��Gر 	و��، إ! أن ھ��ك $ �� وا	دا 

 � ا���*�ون وا�$راح وھو أن ھ��ر��س �د 	�ول �*( ا�دوام أن  ��� �*( ا��ل  �2ق �*

 7$�� ن ھذه ا!ھ�����ت ا�2*�2 7 ا���&%%7 و� ن ا��زام 	� ��، ���ل ���� 7 أو �د� م ا����

ا����� رة �*��� � ا��*	7 ������7 �*رأي ا���م ، و��*� أن  �ون أ	د ا�62�72 ا��* * ن ا�ذ ن 

 �دم �راث ا���دي  �� ا��	ث ا���د�� �ن ا�	� �7، وھو �� ھذا �*�  *�ز�ون ������ك ���

  6G�".2 را�دا �*�2ر ا����� ر

ور@م أن ا��داو� 7 ا��وا%* 7 	��7 ا��را� 7 أ�Gر ��;� وا�� ��	�ق، إ! أن ذ�ك � س "

��ررا ��� � �*���زل �ن ھذا ا��$روع ������ر %�	��  دا�� �ن �وا%* 7 ���6 7، إ���7 

ل ��د، �;��ر��س ! أن ا���ل إ���� 7 �	��ج إ�( �و� �، وا�	دا7G �$روع �م  ���إ�( 

���ز �وھري ����ل ��در ��  �	دث �ن إ���� 7 أو �&زون �ن ا����6 7،   �	دث �ن ��ل

و������� ���;دف ھو إ��دة �$� ل �ظر 7 ��د 7 �*����� ����7 ...  �	دث �ن ��*�7 ! ��ل

                                                 
  .120، �ر�� ���ق، ص"ا�	%�د ا�2*��2 �*�رن ا��$ر ن: "�ط �ت أ�و ا���ود - 1
 .120ص : ا����قا��ر��  - 2
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���د إ�( إ���ع 	� �� � ن أ�راد أ	رار �ن �ل ا)�راھ�ت وا��*ط�ت �*( ���  ر $ر� 7 �

  1.ا�ذات وذا�� و� �� و� ن اP&ر ن ���ھرة وا��� ���� أي 	وار � ن

إن ا��ظر 7 ��د ھ��ر��س إذا ھو ���ج �*�2ل ا��$ري و�&دم @� �ت ذ�ك ا��2ل، وھ� "

��� أداة ��	� ق 	ر 7 أ��ر �*�$ر ، وھ� ��طور ��دة ���و�ذا  .�و �ت ���� �7�$�ل أ

وأ%	�ب ا���ه �� ��د ا��� و 7،  أدور�وو�دور	��9م �/&ذ�� �� دا �ن ا����ل ا���/&رة 

و����ن �ظر 7 ھ��ر��س أ �� �طو را . �دوا!����ا�ذ ن �ر��ط ا���ر�7 ��دھم ���; ��7 

  2".وا��وا%ل����ل ��ر�س ا�و�( ��	و ل ا��ر� ز �*( ا���ل �	و ا��ر� ز �*( ا�*,7 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .112، �ر�� ���ق، ص"�ذ�رة �&رج �� ل در�7 ا������ ر �� ا�2*�72: "أود �7 �* م.ا�ط��ب - 1
352���ق، ص، �ر�� "ا��ظر 7 ا!����� 7" :إ �ن �ر ب - 2.                                         
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�م
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2004.  
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، دار ا��دس ا��ر�) ����ر وا��وز�1 ���و�� )وھران(4، ا��دد )درا��ت إ����� وا������(دور�

   2014 ،)وھران(ا��دا�

  :ا��ذ$رات

 ا��داو���ت ا�#ور� وأ.-���ت ا����ش ��د �ور�ن ھ��ر ��س،  :أود�� ���م.ا�ط��ب -1)��& 
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  :ا������


	�د ���وم � ��#"!� ��ذا ا���ل، ��ول أّن ا���ّو�ت ا�راھ�� ���ت دورا ���را 

�-، ��ث ��ت 	�ل �+�وا!ل وا���*ھم �( ا$#ر ا�ذي  وا�)�رافا�&�ر�� أي ��ر� ا$#ر 

)+4 ا�وا3( ا���*ش  ا����*ح�ذه ا���ّو�ت ���ت ا�&�ر . �*ن ��ّ�/*، �
�و�، .ر��*

" �����* ا��!ل �����* 7ن ا��"�3 �����* )"�3 �6ّ�ن و��*�ل، �ّل  وا�ر��*ط *�7*�

�7* �
ب أن ���* و���ش و�	��ر � ھذا ا��*�م �ن أ
ل *طرف �	�د)� ا�طرف ا$#ر، 

" �ط��- ��* ��ول 
�ل دو�وز  ا
��*)�أّن ا�9	*ن  �*)��*را$#ر ا�ذي ھو !*�( ا��*6ر 

  .أي أن ��ون ��ن ا�7* وا$#ر )"�3 وط�دة" ( ا$#ر�
ب أن ���ش �

  :و�ن ھ�* �+ّ#ص )�+�* � ا7�*ر ا��*��� 

 ��	+�ور.ن ھ*�ر�*س ھو وا�د �ن �در	� را���ورت ��ث �*ول ا���ث )ن 


د�دة وھو ����ر أھّم ��وذج �����ق ا��وا!ل 7ّ�- د)* إ�4 �<	�س +	�� ا��وا!ل و�
*وز 

� ���: ��ث 
*ء �*3دا ����/-، وطّور �ظر��- � ا��وا!ل وأّ�د )+4 )ّدة ��*ھ�ما��+	�� ا��	

  .ا��وا!ل، ا�!دق، ا��!دا��3، ا����و���

إّن ھ*�ر�*س ��ّ�م �*���ل ا7دا�� وھو أّول �ن ر( /�*ر ا��+م وا���*�ز �+ّ�* �طّور 

�+�� ��ّ�م �*��
ر�� ا�ذوات وا� ا�د�*جزاد ا��وا!ل ، وا���ل ا��وا!+� ھو ا��درة )+4 ا��+م �

�د 	�4 إ�4 �<	�س �ظر��- )+4 �� إ6*� إ�4 ھذا ��ا�9	*��� و��
*وز ا���ّ�ؤ و�ؤّ	س �+�

أ#"�3*ت ا��وا!ل و	ّ�*ھ* �*��ظر�*ت ا��داو���، أّ�* ا���ل ا��وا!+� ھو �/*ط )�"�� �ّ�م 

  .ذات �( ا�&�ر �وار ا�ذات �( ا��*�م ا�#*ر
�، Eّم �وار ا�: )ن طر�ق ا��وار ، أّو�

، وھو �ظرة �را.�*��� �+ذوات ا�
��*)��إذن ا���ل ا��وا!+� ھو ��طق 
د�د �+�+وم 

���* ھ*�ر�*س وھ�* ا���دأ ا��و�� و��دأ ا�#ط*ب ا�ذي ���+ّق �*�+ّ&�  أ	��
دوھ�*ك ��دأ�ن 

 �+�ا�+&� وا�+&� ا��*د�� � ��ّدد ا���*ھم ��ن ا7راد �ل �� ا��*درة )+4 �<	�س #ط*ب )

ا����+�� �*�وا3( ا����ش إذن ا���*ھم �ّ�م )ن طر�ق ا�+&� وا�ط*�( ا�وا�3� ��* ���ّق ا�ط*�( 

  .ا��وا!+�

ھ*�ر�*س إ�ّ أّ�- 3د وّ
�ت �-  ا	��د�E*��ن �*�ّر.م �ن �ّل �+ك ا��ظر�*ت ا��� 

  :�ن ����* �* �+� ا���*دات
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���ن �ط���- )+4 ا��
���*ت ا���وذج ا��وا!ل ��ط�ق )+4 ا��
���*ت ا�&ر��� و�  -

ا��ر��� 7ّ��* �*زا�ت ���+ّ�� �*��*دات وا���*��د و�ؤ�ن �*7�*ر ا��� ��6وي ����* )+4 

 .#"ف ا��
���*ت ا�&ر��� ا��� ���*/� �( ا��ظر�*ت ا��+	���

��* )+4 أرض ا�وا3( 7ّن �ل ا��وا!ل  -���*�ت ��*�ر�*س �ظرة �و��� /�و��� � ���ن ��

 .��*ل �!�و�� #+ق �&� �وا!+�� ��ن أراد ا��
��( ا�وا�د!�ب ا�

��ف ���ن ��"�3 ا�&�ر�� أن ��
ّ	د )+4 أر��6 ��+ؤھ* ا�!را)*ت : وأ#�را ��	*ءل 

و��*ذا ���ن ��	�ر ا���*3ض . وا�Eورات وا���ّو�ت ا���رى ا��� �/�دھ* ا��*�م �<��+- �*��*؟

ّوة ا�و
دا��� ��ن ا�7* ا�� ا�	*عّددھ*، و��ن ا��*!ل ��ن 	ر)� �طّور و	*Jل ا��وا!ل و��

  وا�&�ر؟


