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    ملخص

للىٍش الىٝذي في ٜشاءة وشابِص ي الىٝذًت للشٝا٘ت الّشبُت، ومنها الترار الّشبي  هزه الذساظت جم ج٢َشغ

هي، مىىلٝاث وشابِص ي الخٝذًت، مىاٜٚ ظىسط وشابِص ي مً  مداوس وجخإلٚ مً مذخل وؤسبْ  ،الاظالمي

ُل ُل، وج٣املُت ِىاـش الىٝذ ألـا  وخاجمت. الّلماهُت والىاثُٙت والّٝالهُت والّشوبت، ومشج٢ضاث الىٝذ ألـا

هُف هظش ظشابِش ي إلى الشلافت العشبُت، وبأًت  الىسٜت بالدعائ٥:جدذًذ مىلُى  اإلاذخل مّمًًخ

ت:  الذساظت٠ما ظاء ُ٘ه جدذًذ بؼ٣الُت  ؟العشبي الاظالمي مىهجُت كاسب الترار هُف خذر أن هلذ اإلاش٠ٍض

٠ما اؼخمل ِلى  الاظالمي لم ٌعخىمل ملىماث الىلذ ألاصُل؟-ظشابِش ي للشلافت العشبُت والترار العشبي

ّشب. ، وهى ؤلاظهام في خلٞ بسادة زٝاُ٘ت ِشبُت خى٥ الٝماًا التي تهمىا هدً الالذساظتجدذًذ هذٗ 

خُت.  واِخمذث الذساظت  اإلاىهج الىٝذي للخىاب في ِالٜخه بالٍشوٗ اإلاادًت الجذلُت الخاٍس

 ألاصُل الىلذ وإشيالُت ظشابِش ي حىسج

 د. ملذاد عبىد
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في  ١ان ٜذ اِخمذ وشابِص ي ، ووضحذ ؤنوشابِص ي الىٝذًتظىسط مىىلٝاث ؤلاءث الذساظت ِلى 

ت ِلى الالؼّىس؛ ؤي  دساظاجه الىٝذًت مىهج الخدلُل الىٙس ي الٙشوٍذّي. وهى مىهج ٌعدىذ بفىسة مش٠ٍض

ضة الجيعُت، وما ًىلذه مً ِٝذ هٙعُت.  الالِٝل الزي ًٍهش في الخ٢ٙحر والعلٟى ؤلاوعاهُحن، هدُجت ٠بذ الٍٕش

مفابىن بّفاب »شٝٙحن الّشب، نأجهم ٜذ جم اسج٣ابها مً ٜبل اإلا« مزبدت الترار»في هزا ؤلاواس سؤي ؤن 

ذ في هٍشة « الجشح الجرظس ي»هاجج ًِ « ظماعي
ّ
ت ججل ُّ فاب ُّ ٞ الخدلُل الىٙس ي. وهزه الحالت ال ؤلاهخلجيعُا »٘و

ت الحماسة ألاوسبُت  بلى« الّشبُت ٗى لذ مش٠ٍض ت euorocentrismالٜى  مً اإلاش٠ٍض
ً
ا َذ هِى

ّ
، ألامش الزي ول

ت الّ  .arabcentrismشبُت اإلامادة؛ ؤي اإلاش٠ٍض

م الهامت وشابِص يظىسط  مىاٜٚ وجىاولذ الذساظت ت. وهي: جمع٢ه الا، ٔس لخباظاث اإلاىهجُت والىٍٍش

ت. ، و مىاـشة الّلماهُت، و س٘مه للىاثُٙت، و بالّٝالهُت  اهدُاصه للّشوبت في اإلاشخلت ألاولى مً خُاجه ال٢ٍٙش

ُل وخاولذ الذساظت بُان ؼشوه ًخىا٘ش ٘يها دساظاث وشابِص ي لم  ؤن ، وجىلُذمشج٢ضاث الىٝذ ألـا

ُل،  لخدلُل ال٢ٙش مً الاهىالٛ مً جدلُلُِت خىاب ال٢ٙش ُِىه، ؤما البذ  ؤهه: في وججلى رل٤الىٝذ ألـا

دِا لخدشس الىٝذ  ١ان ٜذ وشابِص ي، وفي ؤن وشابِص ي ٘ٝذ اهىلٞ مً الالؼّىس الىٙس ي ٠ما ظاء ِىذ ٘شوٍذ

ٖ الٙلعٙي الحُٝٝي، مً ظاهب، وجىٙي اإلاؽشوُِت ًِ م مً ؤلاًذًىلىظُا، ول٢ً هزه الذِىة ل جمخل٤ الدعَى

دساظاث وؤن  ،ؤلاًذًىلىظُا اإلاٝاِومت للٍلم آلاحي مً اإلاشا٠ض الشؤظمالُت اإلاّادًت لإلوعان، مً ظاهب زاٍن 

ّذ في  ُت الّلمُت»وشابِص ي ٜو لتي مً ؼإجها بٜفاء دوس الزاث ؤلاوعاهُت في حؽ٢ُل ، ا«خشا٘ت اإلاىلِى

الء مً ؼإن الّٝل الّلمي في هٝذ وؤن  ،الحُٝٝت ت في دساظاث وشابِص ي جخجلى في ١ىجها جبالٖ باإِل اإلاٙاٜس

ذ الزي ًا٠ذ ُ٘ه ِلى جبجي مىهج الخدلُل الىٙس ي الزي ٌّخمذ ِلى الالؼّىس؛ ؤي  الشٝا٘ت والترار، في الٜى

. مً ظاهب آخش، اإلابالٕت في ؤهمُت دوس الّلم ًادي الالِٝل في الٙ ت بلى٢ش والعلٟى ؛ ؤي هي scientism الّلمٍى

ت في جٝذًش الّلم، جفل بلى خّذ بلٙاء ـٙت الٝذظُت ِلُه. ت مٕٜش  هِض

الجذ الذساظت ؤهمُت  ُل، بفٙتها  الحذًضجم بر  ،ج٣املُت ِىاـش الىٝذِو ًِ مشج٢ضاث الىٝذ ألـا

ُلت ؤن جَُٙذ مً  م٢ً للمٝاسبت الىٝذًت ألـا  إلاىهجُت هٝذ الشٝا٘ت الّشبُت والترار الّشبي الاظالمي، ٍو
ً
مىىلٝا

و جٝفيها بؽ٣ل ٜىعي، مً خال٥ اِخماد اظتراجُجُت بوالُٜت ؤظمُْ هزه ألاظغ، لزا ال ًم٢ً ؤن جىٙيها 

ماثُت  تها وال ًِ اإلاادًت و  ًخق الحُٝٝت. ُ٘مادٔو َهمت الزاث الّشبُت وهٍى ّٙ ِلُه، ال ًم٢ً الاظخٕىاء ًِ َم

ت لهُذٔش، وال  ؤن  الجذلُت إلااس٠غ وال ًِ الخدلُلُت ال٢ُاهٍى
ً
ًِ جدلُلُت الخىاب ٠ما ِىذ ٘ى١ى، ِلما

ِهُش الٙلعٙت الحذًشت.
ْ
ٍ

ُ
ت الجذلُت، ٠ما ج ًّ ت ج٣ىن للمّىُاث اإلااد  ألاولٍى

مخل٤ ؤظغ ٢ً ًلم ً للشٝا٘ت الّشبُت وللترار ؤلاظالمي، وشابِص يظىسط ؤن هٝذ  لىوخلفذ الذساظت ب

ت اإلاعلحت بشئٍت  ُل، ٘هى ٌّجي اإلاٝاسبت ال٢ٍٙش ُل. وبخفىؿ اإلاّجى الّمُٞ للىٝذ ألـا ومّٝىماث الىٝذ ألـا

تراب  ، والٕٛش alienation٘لعُٙت مً ؼإجها ؤن حعهم في ِىدة الاوعان بلى راجه بّذ ؤن ١ان ٌِّؾ خالت الٔا

بادة ألاؼُاء.    في الاظتهالٟ ِو
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ا
   مذخل -أول

ٍٞ بىبُِّت مٝاسباث وجدلُالث ظىسط وشابِص ي للشٝا٘ت،  الذساظت ههز جداو٥  ِ
ّ
 ًِ ظاا٥ٍ مخّل

َ
ؤلاظابت

التي اِخمذها في ٜشاءجه للترار الّشبي  اإلاىهجُت الىلذًتوالحفاثل التي خلق بليها، وهزا ًٙط ي بلى الخ٢ٙحر في 

اث الُّاهُت التي اهفب ِليها ظهذه الخدلُلي؟ وما وبُّت اإلاّٝىلُت  ؤلاظالمي. ٘ما هزه اإلاىهجُت؟ وما اإلاىلِى

 
ُ
، ٘حرجبي

ً
عها؟ ؤما الدعائ٥ ًِ مذي هجاِتها، هٝذًا رل٤ ؤن ٔاًت  ؛مً هزا البدض بالهذف التي ظّذ لخ٢َش

البدض جخجلى في مداولت ؤلاظهام في خلٞ بسادة زٝاُ٘ت ِشبُت، ومً زّم ظُاظُت خى٥ الٝماًا التي تهّمىا هدً 

 الّشب.

تجخمّٙفُل مداولت جلّمغ بظابٍت ًِ هزه الدعائالث مْ  لهزا البدض؛ وهي: هل  ؤلاشيالُت اإلاشهٍض

 و اظخ٢مل هٝذ وشابِص ي للشٝا٘ت الّشبُت، 
ً
ُل؟جدذًذا  الترار الّشبي ؤلاظالمي، مٝىماث الىٝذ ألـا

 ِمُٝت ومخىّىِت. بر 
ً
ا ًّ ذُّ الجهىد الخ٢ّٙشٍت التي بزلها وشابِص ي في ٜشاءة الشٝا٘ت الّشبُت وجدلُلها هٝذ َّ ُ

ح

شبالىلذ ألادبيٜذم دساظاث في  سظىلت وؤهىزت، دساظت في ؤصمت الجيغ والحماسة في الشواًت -، مشل: ؼٛش ٔو

ت. وؤهجض وشابِص ي الّشبُت، و  ُٞ الح٢ُم، وهللا في سخلت هجُب مدًٙى الشمٍض لّبت الحلم والىاْٜ في ؤدب ج٘ى

 دساظاث في 
ً
، مشل، ظاسجش واإلااس٠عُت، واإلااس٠عُت وؤلاًذًىلىظُا، و٠زل٤ دساظاث في الىلذ الفلعفيؤًما

ت والىٍٍش، ، مشل: الاظتراجُجُت الىبُٝت للشىسةالفىش العُاس ي ت الٝىمُت. ؤما دساظاث والذولت الٝىٍش

فاب ٘ٝذ  هلذ التراروشابِص ي اإلاّّمٝت في  ُّ ٌهشث في ٠خابه: اإلاشٝٙىن الّشب والترار ـ الخدلُل الىٙس ي ل

مً بظالم الٝشآن بلى بظالم »، وفي ٠خابه الّمذة «هٝذ هٝذ الّٝل الّشبي»ظماعي، وفي مؽشوِه الطخم 

الىٝذي. وللباخض هذ٘ان سثِعان مً هزه الذساظاث؛  الزي جّىط ُ٘ه مؽشوِه« اليؽإة اإلاعخإهٙت-الحذًض

آلُاث حُِٕب الّٝل مىز الٝشن الخامغ الهجشي ختى آلان، وزاهيهما، بِادة بىاء « ج٤ُ٢ٙ»ؤولهما، ؤلاظهاُم في 

 ، بدعب ٠المه.«الّٝالهُت الّشبُت ؤلاظالمُت»

 

 

 

 

 

 

 



   

ألاصُل الىلذ وإشيالُت ظشابِش ي حىسج: العشبُت الشلافت  5 

 

    

 
ا
 مىعللاث ظشابِش ي الىلذًت -زاهُا

ٝت الىٝذ الت ما ؤن ٌععى الخ٢ٙحر بلى ظمْ مأالتها في  ي ٌّخمذها وشابِص ي حعائالث ِذًذةحعخذعي وٍش

ت خى٥ اإلاىهجُت ختى ًيخهي بلى الخباظاث ؤو بؼ٣الُاث خُُٝٝت، ألامش الزي ًالخَ في ظمُْ  خفُلت مش٠ٍض

 دساظاجه وبدىزه.

ت هي ِلم الىٙغ ت الّشبُبنَّ هٝىت الاسج٣اص اإلاىهجُت في دساظخه نأصمت الجيغ والحماسة في الشواً

-الاهّٙا٥، ؤلاًجاب-ألاهىزت، وبالخالي الّٙل-هدى مىٝىْ الىٍحر زىاثُت الشظىلت٢ًشط ِلى  الزي ،الخدلُلي

اإلاداًشت. ٘ٙي ممماس ألامشاك الىٙعُت والاهدشا٘اث الجيعُت جزهب الٙشوٍذًت بلى ؤنَّ -العلب، الخجاوص 

 
ً
ذُّ اهخفاسا َّ ُ

، ح
ً
ت، بفٙتها ّ٘ال ًّ اد ذُّ العَّ َّ ُ

، ح
ً
ت، بفٙتها اهّٙاال ُّ ٠ش في ؤلاوعان، ٠ما ؤنَّ اإلااصوؼ

ّ
للمبذِؤ اإلاز

 للمبذِؤ اإلااهض في ؤلاوعان. 
ً
ت في العادًت ؤو اإلااصوؼُت ِالٜاث ٜىة، »اهخفاسا والحا٥ ؤن الّالٜاث البؽٍش

ت( هى خب اصوؼُت ااإلااهشومّاد٥ العادًت اإلاز٠شة هى خب ؤلارال٥، ومّاد٥ اإلا ،ِالٜاث ظُىشة وخمُى

 .1«الخزلل

ّلً في ٠خابه:  فاب ظماعي –اإلاشٝٙىن الّشب والترار »وَُ ُّ ه التزامه اإلانهجي وجُٝذ، «الخدلُل الىٙس ي ل

ُت الّلمُت فاب ظماعي، 2الفاسم بشوح اإلاىلِى ُِ ّاهُه مً 
ُ
ذ هخاط ؤلاهخلجيعُا الّشبُت وما ح ، بر ًباؼش ـس

شان جٍّهش في الخىاب الّشبي اإلاّاـش الزي بذؤ  مت خٍض ُّذ بهخاط هٙعه بّذ هٍض ل هزا ججلى ، و1967١ًخ٣ىن َو

 .3«الشّلت والى٣ىؿ»في 

 مً مىهج الخدلُل الىٙس ي الزي ؤهخجه ظُٕمىهذ ٘شوٍذ خاو٥ وشابِص ي 
ً
جمذًذ الخىاب »واهىالٜا

َعْب ال ً
ّ
ش الخدلُل الىٙس ي... ]و[ ؤن التزامىا بذلُل ِمل ٘شوٍذّيِ الي مىّىا مً البٝاء الّشبي اإلاّاـش ِلى ظٍش

حره مً  ل الزي وىسه ظحراس ماهذ٥... ٔو ل الُىوغي، ؤو ِلى الخإٍو سواد اإلاذسظت ما بّذ مىٙخدحن ِلى الخإٍو

ل 4«الٙشوٍذًت اإلاعدىذ بلى مىهج الخدلُل الىٙس ي هى « والترار... اإلاشٝٙىن الّشب»٠خاب . والمامً الّٙلي لخـى

                                                            
ابحروث: داس الىلُّت،  سحىلت وأهىزت: دساظت في أصمت الجيغ والحضاسة في الشواًت العشبُت –ششق وغشب ظىسط وشابِص ي،  1

 .7(، ؿ1982، 3ه
اك الَشغ لل٢خب واليؽش،  اإلاشلفىن العشب والترار؛ الخدلُل الىفس ي لعصاب حماعيظىسط وشابِص ي،  2 الىذن، بحروث: ٍس

 .11(، ؿ1991، 1ه
 .15اإلاشظْ العابٞ، ؿ 3
 .9اإلاشظْ العابٞ، ؿ 4
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ذه » ُّ ُت الّلمُتجٝ  مً هزا اإلاىهج اهخٝذ دساظاث خعً خىٙي  .5«الفاسم بشوح اإلاىلِى
ً
رل٤ بلى ؤهه اهىالٜا

لم  ِهذ»الزي دِا بلُه، وحّامله مْ  6«الاظخٕشاب»ِو
َ
 .7«الترار ٠إٍب ُمّمى

، ًفّش الباخض ِلى لشوسة اخترامه في الخّامل مْ الترار، 
ً
ا ُّ  مىهج

ً
ُت الّلمُت مبذؤ ذُّ هزه اإلاىلِى َّ ُ

ح

وهزا ًخىا٘ش ٘ٝي ِىذما ٣ًىن الخّامل «. الترار في الشٝا٘ت الّشبُت اإلاّاـشة مزبدت»٠ما ٢ًشس الٝى٥ في ٠خابه 

 ًِ»مْ الترار 
ً
شاِاجه ألاًذًىلىظُتاإلاشجبىحن بهجىم الّفش –ؼأل الخشمحن ؤو ؼأل الخبخِغ  بُّذا  –ـو

 للخدلُل الّلمي، ال ؼاؼت لإل 
ً
ا ُتها بال باجخارها مىلِى ظٝاواث والتي ال ظبُل بلى اخترامها في مىلِى

لها ألاًذًىلىظُت التي ال حّذو هي هٙعها في ٔالب مً ألاخُان ؤن ج٣ىن ؼاؼت لإلظٝاواث الىٙعُت التي ًٝىم 

 .8«الجشح الجرظس ي مٝام اإلادّشٟ

ّٞ التراِر الّشبّي  ذ وشابِص ي اسج٣اَب الّذاسظحن والباخشحن الّشب، في مٝاسباتهم ١ا٘ت، مزابَذ بد
ّ
ا٠ ٍو

. ت التي اسج٢بها الخُاس اإلااس٠س يهىاٟ ٘ ؤلاظالمّيِ والحا٥ ؤن اإلااس٠عُحن الّشب الزًً واإلاا سماهم » ،اإلازبدت الىٍٍش

ٚ اللُيُجي مً الترار، وبالخى٠ُذ ِلى ؤن الترار لِغ   بةخُاء اإلاٜى
ً
خفىمهم بالّذمُت الترازُت، سّدوا هم ؤًما

 لُاخز ١له ؤو ًشمى ١له، بل الترار خٝل للف
ً
 مخجاوعا

ً
 واخذا

ً
شاُ... ومً هىا خخمُت الدؽىحر وخخمُت ٠ال

ُٚ ظضء مً الترار في مىاظهت ظضثه آلاخش وفي اإلاىاظهت ال٣لُت مْ الخفم ألاًذًىلىجي  .9«جٌى

زهُب وشابِص ي ِلى هزا ألاظاط اإلاماد لألًذًىلىظُا اإلااس٠عُت ن ؤوشوخاث الباخشحن  ٍو بلى ٘س

ُٞ ظلىم اللزًً ًذِىان بلى اإلااس٠عُحن في الترار الّشبي ؤلاظالمي، مشل ظمحر ؤمح بشهامج ١امل »ن، وج٘ى

 .10«ظالح مً ؤظلحت بًذًىلىظُا ال٢ٙاح»ومخ٣امل لخدىٍل الترار بلى 

ٞ «مزبدت الترار»٠ما ؤنَّ إلامشلي الخُاس الّلمي في دساظت الترار الّشبي ؤلاظالمي ٜعىهم ألا٠بر في  ، ٘و

 ٜشاءة وشابِص ي.

ٍت واُّٜت بالٍىاهش  ٝت مّ٘ش ذُّ الّلم وٍش َّ ٌُ

ت والٝابلُت  وألاؼُاء، جخمّحز بالٝاهىهُت والخ٢شاٍس

ت، بىظاوت الخجشبت والُٝاط ُّ  للخدٝٞ مً الفذٜ

اإلاىىٝي والؽ٢لي. ؤما ؤلاًذًىلىظُا، ٘هي مىٍىمت 

ت جٝىم، بالذسظت ألاولى، ِلى  مشلها « ؤلاًمان»٢ٍ٘ش

                                                            
 .11اإلاشظْ العابٞ، ؿ 5
 .165اإلاشظْ العابٞ، ؿ 6
 .216اإلاشظْ العابٞ، ؿ 7
 .10(، ؿ2006، 2الىذن، بحروث: داس العاقي، ه مزبدت الترار في الشلافت العشبُت اإلاعاصشةظىسط وشابِص ي،  8
 .12اإلاشظْ العابٞ، ؿ 9

 .14اإلاشظْ العابٞ، ؿ 10

ت جلى  م، بالذسحت ؤلاًذًىلىحُا هي مىظىمت فىٍش

مشلها مشل الذًً، لزلً « ؤلاًمان»ألاولى، على 

ولهزا جلىم بُنها وبين « وعي وارب»ُعشفذ بأنها 

 ...«جضاد»العلم عالكت 
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ذ بإجها  ٘ش ُِ هزا هى الٙهم اإلا٢شوس «. جماد»ولهزا جٝىم بُنها وبحن الّلم ِالٜت « وعي ١ارب»مشل الذًً، لزل٤ 

ُحن الزي ٌّخمذه و   شابِص ي.ًِ بؼ٣الُت الّالٜت بحن هزًً الحٝلحن اإلاّ٘ش

ُت واإلافذاُٜت والّمىمُت « اإلاىهجُاث الّلمُت»بلى رل٤، ٘ةن  جىمذ بلى جدُٝٞ ٜذس ٠بحر مً اإلاىلِى

خ معخدُلت البراءة ألاًذًىلىظُت في الذساظاث الّلمُت في»في مٝاسبت الحُٝٝت؛ ل٢ً  ، 11«خٝلي ؤلاوعان والخاٍس

، «في جُُٝم الىخاثج»اإلاىهجُت، وبالخالي جإزحره ؤو وُٕاهه الالؼّىسي ِلى « الهاظغ ألاًذًىلىجي»ول٢ً جطخم 

في سؤًِىا الّلت ألاولى لالهدشا٘اث ألاًذًىلىظُت في الذساظاث الترازُت الحٍشفت ِلى جُُٝذ »١ل هزا ٌؽ٣ل 

ٚ 12«الّلمُت»هٙعها بالفٙت  يسحب هزا اإلاٜى . وبالخالي ال هفِب لإلًذًىلىظُا في الىجاح في هزا اإلاجا٥. ٍو

 ٠خابه ِما٥ خعحِلى ؤ
ً
، وبن ١ان ـّىٙه "الّشبُت ؤلاظالمُتالجزاِاث اإلاادًت في الٙلعٙت "ن مشّوة، جدذًذا

اه مً اإلاؽاس٠ت في  وشابِص ي في خاهت الباخشحن في الترار ِلى ؤظاط
ّ
ت للترار  "اإلازبدت"ِلمي، ما ٜو الىٍٍش

ت التي ي جالّشبي ؤلاظالمي. ٔحر ؤنَّ دساظت مشّوة اإلاع٣ىهت بهاظغ بًذًىلىجي ماس٠س  ت الدؽىحًر جبذو "ْٝ في الجِز

 في الحاالث الالؼّىسٍت منها في الحاالث الؽّىسٍت لىُٕان الهاظغ ؤلا 
ً
ًذًىلىجي ِلى الذساظاث ؤؼذ ٘خ٣ا

ت ؤلاًجابُت لذساظخه الترازُت التي مىدها له وشابِص ي، ٠ما 13"الترازُت م اإلاضٍّ . وه٢زا ًْٝ مشّوة في اإلادزوس، ٔس

ٞ وشابِص ي، مإصومت، جمذ ؤلاؼاسة ؤِاله. ب لى رل٤ ج٣ىن دساظت مشّوة، ولى ؤجها معدىذة بلى اإلاىهجُت الّلمُت، ٘و

خي. ت اإلااس٠عُت ومىهجها اإلاادي الجذلي الخاٍس  الظدىادها بلى الىٍٍش
ً
 هٍشا

الّلماوي ومىٜٙه مً الترار. ؤما وجمخذ الخفيُُٙت ؤلاٜفاثُت التي ٌّخمذها وشابِص ي بلى الخُاس الٝىمي 

ٗ ص١ي اإلا٢ٙش الٝىمي اإلاّشو  "٘لعٙت الشخماهُت"والْ التي ًشج٢بها هزا الخُاس جخٍاهش في ٠خاباث  "اإلازبدت"

ق مإظاة 
ّ
وهي عجمت لعان؛  "العجمت"الّشبي، بةسظاِها بلى ظشزىمت  "الاهدىاه"ألاسظىصي الزي شخ

ٞ ألاسظىصي، بّٙل اظخّشابهم بالزاث ظلبىا مّهم لىزت الاهد  ىاه.٘اإلاعخّشبىن ٘و

داُِت ؤلاظالم "الزي ًمشله الباخض  "ٝىمي ؤلاظالميالىمىرط ال"الؽٞ آلاخش للىمىرط الٝىمي وهى  ؤما

ٚ ؼبه ماس٠س ي مً  "مزبدت"سة، ٘له ٜعىه ألاوظْ وألابلٖ في مدمذ ِما "الّشبي الترار. ٘بّذ ؤن ١ان له مٜى

ت للترار "الترارهٍشة ظذًذة بلى "بّىىان  1974ي ٠خابه الفادس ِام الترار جٍّهش ف ، ّٜذم ُ٘ه هٍشجه الدؽىحًر

مً ؤظل الحشب لذ الخخلٚ في اإلاّش٠ت ألاًذًىلىظُت ال٢بري،  "اإلاخخلٚ"لذ ظضثه  "اإلاخٝذم"ظضثه باظدشماس 

 "، دون ؤن "الّشب والخدذي"، في مالٙه "الىىس الٝىمي الّشبي ؤلاظالمي"، اهخٝل بلى 14والجمىد
ً
ًجشي حّذًال

ت للترارز٠ش في هٍشجه ً  باإلاُّاس الزي ًِٝغ به ما هى لاس و 15"الدؽىحًر
ً
ذ ٌل مخمع٣ا ما هى هاْ٘ مُٙذ مً . ٜو

، مْ حُٕحر الٝىي الاظخماُِت والعُاظُت الحاملت واإلاىخجت للجىاهب "الاظدىاسة"و "الّٝالهُت"الترار؛ وهى 

                                                            
 .52اإلاشظْ العابٞ، ؿ 11
 .52اإلاشظْ العابٞ، ؿ 12
 .53اإلاشظْ العابٞ، ؿ 13
 .25اإلاشظْ العابٞ، ؿ 14
 .27اإلاشظْ العابٞ، ؿ 15
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ت ؤـبدذ في وىس و  "وبُٝت"ت والشىسٍت مً الترار؛ ٘ٝذ ١اهذ اإلاخٝذمت والّٝالهُ ، "ٜىمُت"ه الشاوي ٜىي بهٍى

ُت. حر ِٜش  ٔو

ّ ٌُ ٠ما –مذًخه في ربذ الترار الّشبي ؤلاظالمي وجٝىُّه  "الىمىرط الّلمي البرأماحي"ِمُل هزا، وبذوسه 

ل هزا الاججاه في –ًشي وشابِص ي
ّ
خمش . وبؼ٣الُت "ججذًذ ال٢ٙش الّشبي"مؽشوُ ص١ي هجُب مدمىد في ٠خابه  ٍو

الترار الشثِعت ٠ما ًشاها هزا اإلاؽشوُ، جذوس ِلى مدىس الّالٜت بحن ؤلاوعان وهللا، في خحن ؤن ما هدً بإمّغ 

الحاظت بلُه هى اججاه جخمدىس ِلُه الّالٜت بحن ؤلاوعان وؤلاوعان. ولهزا ٌعجض ًِ مٝاسبت الحل نأًت واخذة 

، ؤي ظعي الّشب بلى "الذهُا وآلاخشة"ت الشثِعت، وهي: بؼ٣الُت ؼ٣الُمً ؤلاؼ٣الُاث الشالر التي جخُٙش ًِ ؤلا 

وظلٟى الىاط وعجضهما،  ، وحّجي ٜذامت الشٝا٘ت"ؤهل ال٢هٚ"وبؼ٣الُت الٙىص باآلخشة وبهما٥ الذهُا، 

ها للمعلماث الترازُت اإلاخخلٙت ًِ "الترار والّفش"وبؼ٣الُت  ٚ الشٝا٘ت الّشبُت لخمِى
ّ
، وهي جخل

، مً هىا ٌهشث البرأماجُت اإلاعدىذة بلى الٙلعٙت الىلُّت اإلاىىُٝت ِىذ ص١ي هجُب اظخدٝاٜاث الّفش

 نأهه ًخمع٤ بمبذؤ مدمىد الزي ًذِى بلى الخىظه الٙلعٙي البرأماحي في حّاوُه مْ ال
ً
ألاخز "ترار، جدذًذا

ذَّ وشابِص ي ؤن هزا اإلاؽشوُ لِغ 16"والتٟر َِ  .17«ُٝٝخه الّمُٝت لٝخله.. بل هى في خ.إلخُاء الترار». لهزا ١له 

اخخلذ بؼ٣الُاث اإلاىهج ؤلابعخمىلىجي في بهخاط ٜشاءة هٝذًت في الترار الّشبي ؤلاظالمي الحّحز ألاوظْ 

 لذي ظىسط وشابِص ي، رل٤
ً
مٞ جىُٝبا ؛ "هٝذ الّٝل الّشبي"ِىذما دسط ٠خاباث ؤخذ ؤهم سواد  معاخت وألِا

ُت التي ٜام بها الجابشي والتي جمط ي بلى مدمذ ِابذ الجابشي. بر بنَّ الىٍشة اإلاخابّت  اث اإلاّ٘ش إلاعاس الحٍٙش

 ًِ  "الالِٝل"لّشبي اإلاىسور، و٠ُٚ اظخاخه وبٝاث ِمُٝت ٔاثشة مً الّٝل ا
ً
اوي، مبخّذا ؤو اإلاىسور الّ٘ش

ٍهُش بجالء خىإ الجابشي، بل 
ُ
ي خىُئخه: ٘هى بةـشاسه ِلى ؤن ًشي في ١ل ٔاًت ال٢ٙش الؽُع»الّٝل البرهاوي، ج

شجشة واخذة، هي ِلى وظه الخُّحن شجشة الهشمعُت التي ال ًجشي في ِشوٛ ١ل ٔفً مً ؤٔفاجها ظىي وعٖ 

 في ٔاًت واخذة مٝابلت حعخٍل وخذها بٙيء «الالمّٝى٥ »
ً
جي ؤًما ، ٘ةهه ٣ًىن ٜذ وّخذ ١ل ؤشجاس ال٢ٙش العُّ

٣ىن ٜذ خٙش ما بحن الٕابخحن خىذٛ خشب ٔحر ٜابل«اإلاّٝى٥ الذًجي» ت ، ٍو  .18«للشدم ؤو الدعٍى

 بلى الجشح الجرظس ي  "هُٝذ هِٝذ الّٝل الّشبي"٢ًّشس وشابِص ي في ٠خابه الطخم 
ً
هٍشجه بلى الترار اظدىادا

ت التي جشحر الٕشابت 19"ّشب والتراراإلاشٝٙىن ال"س ي الٙشوٍذي التي ظاءث في ٠خابه في الخدلُل الىٙ ؛ ل٢ً اإلاٙاٜس

ذها »بـ  "هٝذ الّٝل الّشبي"بشي الباخض ًٙعش سواط ٠خاب الجا ؤن هزا ٌاهشة الّفاب الجماعي الزي ـس

دت واظّت مً ؤلاهخلجيعُا الّشبُت الىا٠فت بلى الترار. ها بلى ؤٍب وؤم ١لُت الٝذسة.ؤِشاله لذي ؼٍش . 20«. ه٣ـى

ت  ما ًدزس مىه، بر بهه هى بذوسه ـٗش زماوي ظىىاث مً ِمشه ٠ما ًٝى٥ في، نأن وشابِص ي ًْٝ ُ٘ؤٜى٥ مٙاٜس

                                                            
 .62اإلاشظْ العابٞ، ؿ 16
 .65اإلاشظْ العابٞ، ؿ 17
 .81- 80اإلاشظْ العابٞ، ؿ 18
ت العلل العشبيهلذ ظىسط وشابِص ي،  19  .69(، ؿ1996، 1الىذن، بحروث: داس العاقي، ه هلذ العلل العشبي: هظٍش
 .12اإلاشظْ العابٞ، ؿ 20
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مٝذمت ٠خابه اإلاز١ىس، في الّمل ِلى هٝذ ٠خاب الجابشي، ٘بمارا ًخخلٚ ولّه ًِ ولْ جل٤ ؤلاهخلجيعُا 

ٞ– اإلافابت بالّفاب؟ ل٢ً الىٝذ الزي وظهه الجابشي للحماسة ألاوسوبُت التي جمشل الخّبحر ألا٠بر ما ًشي  ٘و

ْ ؤلاؼباُ الجرظس ي للىدُجت التي ج»ًِ  –وشابِص ي ت التي الاظدىامت، مً مٜى خمخن ِنها ؤلاؼ٣الُت الجابٍش

 .21..«.جمىْ مً الخ٢ٙحر

ت الّٝل التي  وهزا هاجج ًِ الاظتراجُجُت الع٣ُىلىظُت التي ٌّخمذها خىاب الجابشي ُ٘ما ًخّلٞ بىٍٍش

 مً ُٜمت الحماسة 
ّ
جخىلب الحفى٥ ِلى الخممُذ الجرظس ي للجشح ألاهثروبىلىجي الزي ًٙشك لشوسة الحي

 ألاوسوبُت.

ادها: ًٝى٥  ّٝ ٘ٝذ ١ان ال بذ مً بظٝاه الحماسة ألاوسوبُت مً ٜاثمت الحماساث »وشابِص ي، في زٝا٘ت ه

خي مشل هزا الخ٢ٙحر، بل نأن مجشد الخز٠حر  التي ماسظذ الخ٢ٙحر في الّٝل، ال نأجها لم جماسط في الىاْٜ الخاٍس

 في الخ٢ٙ
ً
حر في الّٝل مً ؼإهه ؤن ًىًّ في بإن خماسة ١الحماسة ألاوسوبُت الٝشوظىُت، ٜذ ؼاس٠ذ هي ؤًما

ت لهزا الىمي مً الخ٢ٙحر. آًت رل٤ ؤن الحماسة ألاوسوبُت الٝشوظىُت في الىعي الجمعي  الُٝمت الخٙاخٍش

الوة ِلى ؤجها "ٌالمُت"ٙها بالخدذًذ خماسة ٜشوظىُت، ؤي بـى ىالّشبي العاثذ جخجل خماسة ؤوسوبا  ِو

ت في ٌلماث   ، ٘هي "الٝشون الىظىى"الٕاٜس
ً
ذ ١ان اظدبّادها ؤًما  خماسة الحمالث الفلُبُت... ٜو

ً
ؤًما

 لخبذًذ ؤًت ؼبهاث ٜذ جدىم خى٥ الحماسة الّشبُت ؤلاظالمُت هٙعها
ً
ا  .22«لشوٍس

 ًُ هٙعه باإل٘فاح ًِ مىهج  "ظالم الٝشآن، بلى ؤلاظالم الحذًضمً ب"لِضِم اإلا٢ٙش وشابِص ي، في ٠خابه لم 

 :ً ٌ ٌّخمذه في بدشه هزا، وسبما ٌّىد هزا نأخذ ؤمٍش ؛ بما ب٘فاخه ًِ جبجي مىهج الخدلُل الىٙس ي ألاو

 ًممً الٙشوٍذي في دساظت الترار الّش 
ً
ُت الّلمُت"بي ؤلاظالمي، بفٙخه مىهجا ت لهزه اإلاهمت  "اإلاىلِى المشوٍس

ًلغي لشوسة الخى٠ُذ ِلى رل٤ في ٠خابه  –٠ما ظبٝذ ؤلاؼاسة ؤِاله٠ما ؤ٠ذ في الّذًذ مً ٠خاباجه العابٝت، –

؛ ؤو ؤن جمع٢ه الؽذًذ بمىهج الخدلُل الىٙس ي المدّل بلى خّذ الشاويالزي ًذوس ِلُه الحذًض آلان. 

الاخخٙاء، بعبب ِذم ـالخُخه إلاٝاسبت بؼ٣الُت الاهخٝا٥ مً الحالت الشٝاُ٘ت إلاجخمْ الٝشآن بلى الحالت 

خاهُت لهزا الاهخٝا٥.الشٝاُ٘ت   إلاجخمْ الحذًض، والؽشوه الخاٍس

في ١ل ألاخىا٥، باؼش الباخض ِمله الخىُٝبي الىٝذي بذون ؤًت مٝذماث ؤو جىوئت ًِ ألاظغ اإلاىهجُت 

ّهش ٠ُٚ جّم الاهخٝا٥ مً اإلاشج٢ض الشثِغ لهزا الترار وهى:  في ٜشاءجه الىٝذًت للترار الشٝافي الّشبي ؤلاظالمي، ٌو

 بلى مشج٢ضه الشاوي: وهى الحذًض. الٝشآن،

، ؤي خمُى اإلاخاِوب 23« والشظى٥: الؽاُس واإلاؽشَُّ لههللا»وهزا الاهخٝا٥ مً مشخلت جمحزث بإن 

ب « الشظى٥ »
َ
، ؤدي بلى بِالن جذؼحن خٝبت 24«اهخفاس ؤهل الحذًض»، بلى مشخلت مفذس الىحي« هللا»بلى اإلاخاو

                                                            
 .70اإلاشظْ العابٞ، ؿ 21
 .93اإلاشظْ العابٞ، ؿ 22
 .7(، ؿ2010، 1الىذن، بحروث: داس العاقي، ه اليشأة اإلاعخأهفت –مً إظالم اللشآن إلى إظالم الحذًث ظىسط وشابِص ي،  23



   

ألاصُل الىلذ وإشيالُت ظشابِش ي حىسج: العشبُت الشلافت  11 

 

خُت، بذؤث  ظذًذة في الشٝا٘ت الّشبُت ؤلاظالمُت راث مت »وبُّت اجفالُت جاٍس مً اهخفاس ؤلاًذًىلىظُا بلى هٍض

 .25«الّٝل

مت الّلماهُت في اإلاشخلت  مت الّٝل في جشازىا الّشبي ؤلاظالمي مّهذث لهٍض وسبما مً الصحُذ الٝى٥: بن هٍض

ىه وشابِص ي في دساظخه  ِّ ، «بظالمُت-مُتالّلماهُت ٠ةؼ٣الُت بظال »اإلاّاـشة للىوً الّشبي. هزا ما ؤساد ؤن ًب

 مً الخدلُل الىٙس ي ومً 
ً
مُت التي اِخمذها ٘شوٍذ في دساظخه ًِ »اهىالٜا

ّ
، «مىس ى والخىخُذ»الّٝذة الخإز

 .26«ِٝذة الؽّىس بالزهب»ومً 

 في خالت الاهدىاه الحماسي التي 
ً
 سثِعا

ً
ذُّ الاهئعاس للمىسور ِامال َّ ٌُ هىا ًىشح العاا٥ الخالي: هل 

بن »، ُ٘ٝى٥: «مً بظالم الٝشآن بلى بظالم الحذًض»ِلى هزا العاا٥ في جهاًت ٠خابه  وِّؽها؟ ًجُب وشابِص ي

حُِٕب الٝشآن وحُِٕب الّٝل وحُِٕب الخّذدًت في ؤلاًذًىلىظُت الحذًشت اإلاىخفشة هى اإلاعاو٥ ألاو٥ ًِ ؤ٘ى٥ 

ما ٜاد بلُه هزا ألا٘ى٥ مً اوٕالٛ رهجي وخماسي ؤه هى الّفش الزهبي الّٝالهُت الّشبُت ؤلاظالمُت، ِو

ل الّامل ». ؤما ظبب هزا الخإخش الحماسي هى 27«للحماسة الّشبُت ؤلاظالمُت لُذخلها في لُل الاهدىاه الىٍى

.. رل٤ ؤن الٙشك الزي هىىلٞ مىه وهيخهي بلُه هى ؤهه، في خماساث الىق اإلاٝذط التي جٝذم الحماسة .الّٝلي

 لخٝذمه  الّشبُت ؤلاظالمُت همىرظها ألا٠ثر همىرظُت، ٜذ
ً
٣ًىن الّٝل ؤو٥ ما ًخّٝذم ٠ما ؤو٥ ما ًخإخش.. ووبٝا

خ بلى  ذ ًٝا٥ بن هزا اه٢ٙاء مً الخفىس اإلاادي للخاٍس ؤو جإخشه، جخٝذم ؤو جخإخش الحماسة الحالىت له. ٜو

خ وال ًخجلىا ؤن هٝى٥ بهه ٠زل٤  .28«الخفىس اإلاشالي للخاٍس

 ؤن ٣ًىن اخخُاُس وشابِص ي إلاى
ً
ا ُّ ذُّ َبْذه َّ  ال ظذا٥ ُ٘ه. ٘هى اخخاس اإلاىهج وَُ

ً
ا ّٝ ذ خ هج البدض الزي ًٍش

ت مً  اإلاشالي؛ وهى مىهج ٘لعٙي ًىىلٞ مً جٝذم وظىد ال٢ٙشة ِلى وظىد اإلاادة؛ ؤي ؤن ال٢ٙشة جخمّخْ بانأولٍى

ت الحُٝٝت، نأهه ًخّزس بزباث وظىد  خُض ألاهمُت والخإزحر في ال٢ٙش والحُاة، وهزا ًادي بلى الخملُل في مّ٘ش

 ألاظاط اإلاّشفي 
ً
ت؛ ؤي البرا٠عِغ، وهى ؤًما ألا٣٘اس خاسط الؽشوه اإلاادًت لها، و٠زل٤ خاسط اإلاماسظت البؽٍش

ن– الزي جٝىم ِلُه ؤلاًذًىلىظُت الشؤظمالُت. واإلاىهج اإلاشالي هى هىا مىهج  –الزي اخخاسه وشابِص ي ٠ما جبحَّ

ت  الخدلُل الىٙس ي الٙشوٍذي. في آلان ُِىه، ًنهن ظاا٥: ؤلِغ اث ال٢ٍٙش ألاظذي ؤن ًٝذم الباخض اإلاعٔى

الٙلعُٙت التي ١ان مً ؼإجها ؤن جُٙذ ٜفىس اإلاىهج اإلااس٠س ي اإلاادي الجذلي، ختى ًى٢ٙئ ِىه. زم هل ٢ًٙي 

حر ُملٍب في مجا٥ البدض؟ ومً اإلاّشوٗ ؤن اإلاىهج اإلاادي الجذلي   ٔو
ً
مه باإلًذًىلىظُا ختى ٣ًىن ِاظضا ـّ و

ت وظىد  ت ًىىلٞ مً ؤولٍى لُه جٝىم الىٍٍش اإلاادة ِلى ال٢ٙش؛ ؤي ؤن الىعي او٣ّاط للٍشوٗ اإلااّدًت، ِو

ها بلى ظاهب الٙٝشاء وال٣ادخحن اإلاعخٕلحن مً ٜبل الىٍام الشؤظمالي.  ٘ى  اإلااس٠عُت التي حّلً ٜو

                                                                                                                                                                              
 .481اإلاشظْ العابٞ، ؿ 24
 .614اإلاشظْ العابٞ، ؿ 25
 .25، ؿ2007، بحروث، 9 – 8 – 7، الّذد مجلت آلاداببظالمُت"،  –ظىسط وشابِص ي، "الّلماهُت ٠ةؼ٣الُت بظالمُت  26
 ، مشظْ ظابٞ.اليشأة اإلاعخأهفت –مً إظالم اللشآن إلى إظالم الحذًث ظىسط وشابِص ي،  27
 .631اإلاشظْ العابٞ، ؿ 28
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 ؤلاًذًىلىظُا 
ً
ت ؤو مخماهُت، بدُض ج٣ىن مشال مً ظاهب آخش، هل ١ل ؤلاًذًىلىظُاث مدعاٍو

بنَّ جالقي هزا العاا٥ مْ  ُت مخمازلت مْ ؤلاًذًىلىظُا اإلااس٠عُت اإلاعدىذة بلى اإلاىهج اإلاادي الجذلي؟الىُىلُبرال

 
ً
ألاظئلت العابٝت خى٥ بؼ٣الُت مىهجُت هٝذ الشٝا٘ت الّشبُت التي اِخمذها الباخض وشابِص ي، ًخممً ظاالا

 مىز بذاًت هزه الذساظت، وهى: ما اإلاشج٢ضاث الشثِعت لل
ً
ُل للخ٢ٙحر في الخىاب ١ان مممشا مىهج الىٝذي ألـا

  ا٥ بّذ ٜلُل، في ظُاٛ هزا البدض.الشٝافي الّشبي؟ ظإخاو٥ ؤلاظابت ًِ هزا العا 
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ا
ت -زالشا  مىاكف هامت، سغم الالخباظاث اإلاىهجُت والىظٍش

ن ؤلاوالقي لذساظاث اإلا٢ٙش وشابِص ي وخفاثلها، والح٢م العلبي ال٣امل ِليها، ًٙط ي  بالىٝذ بنَّ ال٘ش

ماجي اإلإلٞ وهٍامه اإلاّشفي الزي ٌّخمذ  الزي ؤخاوله هىا بلى ؤلاٜفاثُت والٝىُّت اللخحن جمحزان الخىاب الذٔو

 اظتراجُجُت الحُٝٝت ؤلاوالُٜت.

ت  ظىسط وشابِص يبلى رل٤ ال بذ مً الدؽذًذ ِلى ؤن ؤِما٥  اؼخملذ ِلى الّذًذ مً الحفاثل ال٢ٍٙش

مه الىاثُٙت، مىاـشة الّلماهُت الهامت التي ال ًم٢ً بهمالها، اهدُاصه للّشوبت في ، ومنها: جمع٢ه بالّٝالهُت، ٘س

ت.  اإلاشخلت ألاولى مً خُاجه ال٢ٍٙش

بل جٍهحر هزه اإلاعاثل في دساظاث وشابِص ي، مً المشوسي ؤلاؼاسة بلى ؤن ؼشوحن جىا٘شا ١ي ج٣ىن  ٜو

ُٙها ٠مٝاسبت في  هزه الحفاثل: ؤولهما؛ الخدلُل الىٙس ي ًىىىي ِلى شحىت هٝذًت لل٢ٙش، وبالخالي بم٣ان جٌى

 دون ٔحره مً اإلاىاهج
ً
 ١اُ٘ا

ً
ِه مىهجا ّذِ

َِ ى مً 
ّ
ال ًىظذ سابي  ، وزاهيهما ؤهههزا اإلاجا٥، وبن ١ان اإلاإخز ِلُه ًخإح

خذًذي بحن اإلاىهج وظمُْ الّىاـش الخٙفُلُت لحفاثل الذساظت التي ًم٢ً ؤن جٝىم ِلُه، مً هىا ًم٢ً 

ا الهامت ؤن جىظذ في الذساظاث التي اِخمذث مىهجُت ٌّخىسها الخلل. وهزا ما ًىىبٞ ِلى لبّن الٝماً

 دساظاث وشابِص ي. 

 مىكف ظشابِش ي مً العلماهُت .1

جإحي ٜىة جبّجي وشابِص ي ٢٘شة الّلماهُت مً ٘همه لها ٠فُٕت زٝاُ٘ت خذازُت، واخخُاس ظُاس ي لشوسي 

 ٚ ّذوجها بّن إلاىٍىمت الذولت وظلىاتها الشثِعت. وبزا ًفٓى سئٍخه اإلاماّدة إلاٜى ُّ ٌَ ً الّشب الزًً  اإلا٢ٍٙش

، ومدمذ ِابذ 29«مً الٕشب بؼ٣الُت معخىسدة»بؼ٣الُت ٔحر ؤـُلت، مشل بشهان ٔلُىن الزي سؤي ٘يها 

ّذها بؼ٣الُت  َِ  .30«ِادمت اللضوم ومعخٕجى ًِ خذماتها»الجابشي الزي 

حرهم، مً ؤظل اإلاعاواة، بل هي ٘لعٙت ٠ما ؤنَّ   لألٜلُاث ١اإلاعُدُحن ٔو
ً
ت لِعذ ٘ٝي مىلبا ُّ الّلماه

ت الّالٜاث بحن ألادًان والىىاثٚ اإلاخخلٙت. رل٤ ؤنَّ ؤلاظالم الّشبي بىاّٜه  ُّت وظُاظُت لدعٍى وآلُت حؽَش

، ٘هى ًخإلٚ مً 
ً
ا شافي الحالي ًدمل جىِى الذًمٔى

ُت ب٣ل جإ٠ُذ، ول
ّ
 مً ؤٜلُاث ٔالبُت ُظي

ً
٢ً ؤًما

ذًت وبظماُِلُت ومىّخذًً دسوص  ٍْ حن وص لٍى ؼُُّت ِو

 لذ 
ً
 لامىا

ً
وببالُت. مً هىا ج٣ىن الّلماهُت ِامال

 في الخىاب الشٝافي 
ً
الفشاُ الىاثٙي الزي ١ان ١امىا

٣ي للّشاٛ.  الاخخال٥ ألامٍش
ُ
 الّشبي، والزي ٘جشجه ١اسزت

                                                            
 .23بظالمُت"، مشظْ ظابٞ، ؿ –ط وشابِص ي، "الّلماهُت ٠ةؼ٣الُت بظالمُت ظىس  29
 .23اإلاشظْ العابٞ، ؿ 30

 لألكلُاث 
ا
ت لِعذ فلغ معلبا ُّ العلماه

واإلاعُدُين وغيرهم، مً أحل اإلاعاواة، بل هي 

ت  عُت وظُاظُت لدعٍى فلعفت وآلُت حشَش

 العالكاث بين ألادًان والعىائف اإلاخخلفت.
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ت، ٘هي   جدذًٍض ٢٘شّيٍ ؼامٍل؛ جبذؤ مً اإلاذسظت وبما ؤنَّ الّلماهُت ٌاهشة ٢ٍ٘ش
َ
جخىلب ليؽشها ِملُت

  الابخذاثُت وجخىط بمادة دظخىسٍت ؤظاظُت، وجى٢ّغ بذوسها في اإلاىٍىمت الٝاهىهُت الّامت للمجخمْ.

 مىكف ظشابِش ي مً العائفُت .1

 هٝ
ً
ت التي ًفذس ِنها وشابِص ي هي التي ظّلخه ٢ًشط ظهذا ٍش  لذ بنَّ الشٝا٘ت الٙلعُٙت الخىٍى

ً
ذًا هاما

خىا الشاهً. ّحن خفاثفه في الترار الّشبي ؤلاظالمي، والخٝه في ٜو ذ ١ان دسظه ِو  خىاب ال٢ٙش الىاثٙي، ٜو

رل٤ بلى ؤنَّ الٙخىت الىاثُٙت الشاهىت في ٌل ظُىشة الخىاب الذًجي ِلى الزهىُت الاظخماُِت، وفي ٌل 

ُاظُت، حّىد ظزوسها بلى اإلااض ي. ٠ما ؤنَّ لها ـلت ؤهٍمت خ٢م ِشبُت جٝلُذًت مّادًت للحذازت في ال٢ٙش والع

ذ الفشاِاث العُاظُت والحشوب بحن ؤجباُ الُذ الىاخذ مً ؤظل اإلافالخ  وعب مّشفي بانأ٣٘اس التي ظٔى

ّاث الفشاُ  ذ بذؤ رل٤ في اإلاشخلت ألاولى مً الح٢م ؤلاظالمي؛ ومّشو٘ت هي ٜو العُاظُت والاٜخفادًت. ٜو

ذ اظخمشث هزه الفشاِاث  والاٜخخا٥ الؽهحرة راث حن و٠شبالء. ٜو ّٙ ّت الَجمل ـو الىابْ اإلازهبي، مشل: مٜى

ت زم الّباظُت وبّذها في  خ الّشبي ؤلاظالمي مىز الٝشون الىظىى في اإلاشخلت ألامٍى اإلازهبُت ِلى مذاس الخاٍس

ٙجاس الهاثل جاسة ؤخشي. اإلاشخلت الّشماهُت ختى اللحٍت الحالُت، وبن ١اهذ جشددث بحن الخبى الٝلُل جاسة والاه

ُٚ الىاثُٙت واإلازهبُت في  لى مجخمّاجىا، هى ِملُت جٌى  ِلُىا هدً الّشب ِو
ً
ول٢ً ألادهى وألا٠ثر بًالما

خلىا ال٢شحر مً  –ومل٢هم الذمعخٞ–الفشاِاث مْ الّذوان الخاسجي؛ مْ الشوم  الزًً ٔضوا خلب ودمشوها ٜو

لم ًحجم الضه٢ُىن العيُىن ًِ »غ الزي ١ان ًشؤظهم. و٠زل٤ والٝىم« الٙشهج»ؤهلها. و٠زل٤ في الفشاُ مْ 

خلىا ؤلٚ ؤلٚ . 31الاظدىجاد بالفلُبُحن لىلْ خّذ إلاىامْ ـالح الذًً ألاًىبي، واظخٝذام الخخاس بلى بٕذاد ٜو

 للذًاس العّىدًت.
ً
ّىذ وشابِص ي ٘خاوي ابً باص وابً الجبحر و٠الهما ١ان مٙخُا  ٘و

جشظْ الفشاِاث راث الفبٕت الىاثُٙت في بلذاهىا الّشبُت بلى ؤّ٘الىا، وجيخج ًِ زٝا٘خىا بالذسظت 

ألاولى، ؤما دوس الّامل الخاسجي في جإظُج الفشاِاث الىاثُٙت واإلازهبُت ُ٘إحي في اإلاشجبت الشاهُت مً خُض 

شاُ في ووىىا الّشبي. ُ٘الخإزحر   ما ًدذر مً ٜخا٥ ـو

 العلالهُت مىكف ظشابِش ي مً .1

، وهزا هى بظالم الٝشآن، ولِغ بظالم ما ٜاله الشظى 
ً
ْ هلل، والعىت هي ظىت هللا خفشا ٥ مً بنَّ الدؽَش

ال٘لً ججذ لعىت هللا »ؤخادًض وما ّ٘له مً ؤّ٘ا٥.   .(43اظىسة ٘اوش آًت  «جبذًال ولً ججذ لعىت هللا جدٍى

ٕه نأ   بلى حعَى
ً
ت ؤلالهُت التي ظاء دوس الؽا٘عي في ج٢َشغ العىت اظدىادا ُّ تها بىاًء ِلى الجج همُتها ومش٠ٍض

لْيِهْم »خّشظها الؽا٘عي مً مىٍىس ؤن العىت حّجي الح٢مت، وبما ؤن هللا ٜا٥:  َِ ى 
ُ
ْخل ًَ  ِمْنُهم 

ً
يِهْم َسُظىال ِ٘  

ْ
ض َّ َسّبىا َواْب

 
ْ
ِضٍُض ا َّ َذ ال

ْ
ه
َ
٤َ ؤ

ّ
ْيِهْم ِبه

ّ
ض٠  ٍو

َ
َمت

ْ
٢َِخاَب والِح٢

ْ
ُمُهم ال ِ

ّ
ل َّ (. ه٢زا جفحر 129اظىسة البٝشة: آًت « لَح٢ُُِم آًِاج٤َ وَُ

 
ً
باِها، ًفبذ لضاما ِ

ّ
الح٢مت هي العّىت، ونأن ألاخحرة هي ظجن سظى٥ هللا، وؤن هللا ٘شك في ٠خابه ِلى ِباده اج

                                                            
 .34اإلاشظْ العابٞ، ؿ 31
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ٝت جّمذ اإلاداًشت باليعبت للمشظْ والخمُى  ِلى الىاط الٝبى٥ بمشظْ آخش لهم ًماٗ ِلى الٝشآن. بهزه الىٍش

له لآلًت الٝشآهُت في ٔحر ظُاٜها: له. ونأن  ى هزا مً جإٍو
ّ
خإح ٤َ »الّٝل هامص ي في هٍش الؽا٘عي ٍو ُْ لَ َِ َىا 

ْ
ل ضَّ

َ
َوه

ا َُ ٢َِخاَب ِجْب
ْ
ْيٍء ال

َ
ِلّ ش 

ُ
 89 :اظىسة الىدل« ًها ِل٣

ً
ت؛ رل٤ نأنَّ في ٠خاب هللا ِلما ُّ َٞ للّٝل ؤو ال٢ٙش مً ٘اِل (، ٘لم ًب

ً ِلى ؤجها « وظىُت الؽا٘عي»٢٘شة ب٣ل ش يء. ِلى رل٤، هٝن وشابِص ي  ٍش
ّ
التي اُِخمذث مً بّن اإلا٢ٙ

ت للىٝل ِلى الّٝل؟  ؤما باليعبت و معلمت في الخىاب الشٝافي الّشبي، ٘إًت وظىُت جبٝى خحن ٌّىي ألا  لٍى

 
ً
 ظضثُا

ً
ُا

ّ
ًتٟر  دون ؤن ًازش في مجمل ألاظاط اإلاّشفي لخىابه؛ ٘هى لم لخبّجي الؽا٘عي إلابذؤ الُٝاط ٘ٝذ ١ان جبي

ى٥ »مً دوس للّٝل ظىي  ، ِلى ؤـى٥ مخّالُت ِلُه: ٘ةن ِذمذ ألـا
ً
ولِغ لها ؤن -الُٝاط في الٙشوُ خفشا

ّذم
ُ
َٞ ِلى الّٝل ٔحر ؤن ًفمذ-ح  .32«لم ًب

وهزا الجهذ ال٢بحر الزي بزله وشابِص ي ل٣ي ًٙعش خذور هزا الخدّى٥ ال٢بحر مً ؤلاظالم الٝشآوي بلى 

ل بلى هذ٘ه اإلايؽىد: الاهخٝا٥ مً الخ٢ٙحر بالشظالت ؤلالهُت مً خُض هي ؤلاظالم الحذًثّي ؤّي العجيّ  ، هى للخـى

 
ً
وبزا ٣ًىن ِلى الىاط ؤن ًلضمىا  ،مىظىدة في الٝشآن بلى الخ٢ٙحر في ال٢ُُٙت التي ؤـبذ بها الشظى٥ مؽّشِِا

 ؤهٙعهم بمشظْ ؤهل العّىت، ٠ما جُٙذ هٍشة الؽا٘عي.

الزي ًمّجذ « الحذًض»الزي ًدخمل اظتهاد الّٝل، بلى « الشؤي»خىُٙت مً  وبرا ١ان جمَّ الاهخٝا٥ مْ ؤبي

، ٘ةن ابً خضم ِمل ِلى جفيُم الىق ما ًادي بلى بلٕاء مبادسة الّٝل؛ ؤي ؤن دوس الّٝل في 33الىفُت

ت الىباجْ دون الؽشا ت هى مّ٘ش ؤلاوالٛ لُذ الىق وال٢ٚ لُذ الّٝل في » جْ. وفي هزا ًشي وشابِص ياإلاّ٘ش

 ، وه٢زا ٣ًىن ببىا٥ الُٝاط في ؤخ٣ام الذًً.34«٘ت الؽشاجْمّش 

ل الزي ٠شط حعلُم ظلىت الذًً 
ّ
 الهٝالب اإلاخى١

ً
ا ُّ خ  جاٍس

ً
ٕا ّذُّ هزا الخىاب ال٢ٙشّي حعَى ٌُ م٢ً ؤن  ٍو

الح الذًجي الزي ٜاده اإلاّتزلت الٝاثلحن بىظىب الخىا٘ٞ بحن  ٞ ِلى ؤلـا نأهل الحذًض. وبهزا جّم ٜىْ الىٍش

 الّٝل، واظدبّاد ١ل ما ًخّاسك مً الىق مْ الّٝل.الىٝل و 

ٞ الحذًض خٞ  ول٢ً اهخفاس الخىاب الحذًثّي ظاء هدُجت بِىاء ؤهل الحذًض نأهٙعهم ًِ وٍش

ذ واإلافذاُٜت في ١ل ٜماًا ؤلاوعان والحُاة والّالم. ٘ها هى الخىُب البٕذادي ًٝذم في ٠خابه  ُّ ؼٗش »الدع

ّت، وهذم بهم ١ل بذِت ؼيُّت، ٘هم  ٜذ ظّل»مفادسجه: « ؤصحاب الحذًض هللا ؤهله]الحذًض[ ؤس١ان الؽَش

 .35«ؤمىاء هللا مً خلُٝخه...

                                                            
 .264، مشظْ ظابٞ، ؿاليشأة اإلاعخأهفت –مً إظالم اللشآن إلى إظالم الحذًث ظىسط وشابِص ي،  32
 .273اإلاشظْ العابٞ، ؿ 33
 .365اإلاشظْ العابٞ، ؿ 34
 .614العابٞ، ؿاإلاشظْ  35
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مً ظاهب آخش، ما ١ان هزا الاهخفاس نأهل الحذًض ؤو ؤهل العّىت لُخدٝٞ لى لم ًخم٢ىىا مً حعُٙه 

ِلم ال٢الم والٙلعٙت، ألامش الزي جخّىط بةخشاٛ ٠خب الٙالظٙت في العاخاث الّامت وبخدٍشن مً الٙٝهاء 

ل ِىاـش ِٝلُت في الخىاب التراسي ا
ّ
 لّشبي ؤلاظالمي. وؤهل الحذًض، ومداـشة ١ل ما ًم٢ً ؤن ٌؽ٣

خُت جبلىسث ٢٘شة  ت الىاظُت»وفي هزه الٍشوٗ الخاٍس بّىن الحذًض الىبىي «الٜٙش
ّ
، وهي ؤولئ٤ الزًً ًد

 المخال٠ها الحُٝٝت 
ً
ً للعلىاث العُاظُت اإلاخّاٜبت في اإلاىىٝت الّشبُت، واظدىادا ؤو العّىت. وهزا بذوسه ؼِش

 لجىس والٍلم ِلى الٙشد واإلاجخمْ.النهاثُت اإلاىلٝت، ؤن جماسط ١ل ؤؼ٣ا٥ الّعٚ وا

 مىكف ظشابِش ي مً العشوبت .4

جبجى وشابِص ي ٢٘شة الّشوبت، وؤ٘صخ ًِ التزامه بها في ظمُْ دساظاجه. و١اهذ دساظاجه للترار الّشبي 

ّذان  َّ ٌُ ت ٜىامها، ؤن الشٝا٘ت الّشبُت وجشاثها مىز اهخفاس الذِىة ؤلاظالمُت،  ؤلاظالمي جىىلٞ مً معلمت مش٠ٍض

ذ جمحز جبيُه هزا بّذد مٝىّ   مً مٝىماث الٝىمُت الّشبُت، نأجهما ٌؽ٢الن شخفُت ألامت اإلاٙهىمُت. ٜو
ً
 ؤظاظا

ً
ما

مً الخفاثق: ١ان لذ الاهخماء الخٙاخشي الٙآس اإلاخٕىشط، وهزا ما الخٍىاه في هٝذه إلادمذ ِابذ الجابشي، 

مه   للٝىمُت الّشبُت، وهزا ًٍهش في ٘س
ً
ُا  ِٜش

ً
ت خعً خىٙي ولم ٢ًً مخّفبا مٝذمت في ِلم »لىٍٍش

ت ألاوسوبُت. لهزا ١له ًم٢ً الٝى٥: اهبجى «الاظخٕشاب ت ٜىمُت، بما في رل٤ اإلاش٠ٍض ، ولم ٢ًً ًذِى بلى ؤًت مش٠ٍض

 في وظهه 
ً
اهدُاصه للٝىمُت الّشبُت ِلى ٘همه الخاؿ به، اإلاشجبي بٝشاءجه للخىاب الشٝافي الّشبي، جدذًذا

 التراسي.

هزه اإلاىاٜٚ الهامت لىشابِص ي ًبٝى مً المشوسي الٝى٥: لٝذ ظاءث ِلى ٜاِذة هزا، وبّذ ِشك 

ت -مؽشوِه ال٢ٙشي  العُاس ي اإلاعدىذ بلى خىه الٙلعٙي اللُبرالي، ما ؤ٘ٝذها ال٢شحر مً اإلادخىي وألابّاد ال٢ٍٙش

الي..  .اإلاٝاومت للخىظه ؤلامبًر
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ا
 بعض مشجىضاث الىلذ ألاصُل -سابعا

ُل. لٝذ اهخٝذ وشابِص ي بلى مش ا٘خٝذث دساظاث  ظمُْ  –٠ما جمذ ؤلاؼاسة ؤِاله–ج٢ضاث الىٝذ ألـا

ت والخُاساث ومىاهجها في دساظتها للشٝا٘ت الّشبُت: الخُاس اإلااس٠س ي، والخُاس الٝىمي بىمىرظُه:  الاججاهاث الىٍٍش

ل بلى ؤن الاججاه الىخُذ الزي الّلماوي وؤلاظالمي، والخُاس الّلمي بىمىرظُه: البرأماحي وؤلابعدُمىلىجي. وجـى

هى الخدلُل الىٙس ي الٙشوٍذي الزي ٌّخمذه وشابِص ي، « حؽىحر»، ولم ًٝم بإي «مزبدت الترار»لم ٌؽاٟس في 

الء»و« ال٢بذ»و« الالؼّىس »الزي ًىىلٞ مً جدلُل وبٌهاس دوس  « الجشح الجرظس ي»و« ِٝذة الىٝق»و« ؤلِا

هم الخىاب الشٝافي الّشبي.«...الى٣ىؿ»و« الٝذسة ألام ١لُت»و« ؼهىة الٝمِب»و« ٜخل ألاب»و  بلخ، في ٜشاءة ٘و

 مً لٝذ ١ا
ً
٣ىس، بلى ظاهب ١اس٥ 36«ؤظاجزة الؽ٤»ن ٘شوٍذ واخذا ، الشالزت، بدعب ِباسة بى٥ ٍس

٤ هُدؽه. ٘ٝذ ؼ٤ ماس٠غ بمضاِم الاٜخفاد الشؤظمالي وبًذًىلىظُخه الّامت في خل جىاٜماث  شدٍس ماس٠غ ٘و

ذٍس37وي الىاججت ًِ اظخٕال٥ الّمل ؤلاوعاوي مً خال٥ ٘مل الُٝمتاإلاجخمْ ؤلاوعا هُدؽه في  ٤. وؼ٤َّ ٍ٘ش

ذ بعببها الحماسة ؤلاوعاهُتمىٍىمت الُٝم ألاخالُٜت الذًيُت والخٝلُذًت التي 
ّ
. وؼ٤ ٘شوٍذ في الّٝل 38اِخل

ت وفي العلٟى والحُاة؛ بر بنَّ  ّذه اإلاشظْ الشثِغ في الّلم واإلاّ٘ش  في ؤلاوعاوي ِو
ً
ا ٍّ  ال ؼّىس

ً
لخضان الٕشاثض دوسا

 .39ُه العلٟى ؤلاوعاوي والخد٢م ُ٘هجىظ

 له ؤن جلبي مخىلباث ٘هم 
ً
٠ُٚ ال ًم٢ً للمعلماث الشثِعت التي ًخخزها الخدلُل الىٙس ي ؤظاظا

خ والحماسة والترار؟ ٜبل مداولت جلّمغ ؤلاظابت ًِ الدعائ٥، لزل٤ مً المشوسي ِشك ال٢ٙشة  الخاٍس

ت  ت الٙشوٍذًت:اإلاش٠ٍض  للىٍٍش

 

 

                                                            
٣ىس،  36  .9(، ؿ2002، 1، جشظمت: ٘الح سخُم ابحروث: داس ال٢خاب اإلاخدذة، همداضشاث في ؤلاًذًىلىحُا والُىجىبُابى٥ ٍس
، ال٢خاب ألاو٥، الجضء ألاو٥، همى ؤلاهخاط الشؤظمالي، جشظمت: ؤهىىن هلذ الاكخصاد العُاس ي –سأط اإلااٌ ١اس٥ ماس٠غ،  37

ي ادمؽٞ: ميؽىساث   مىز ؤن جإملىا ». ًٝى٥ ماس٠غ: 484(، ؿ1971وصاسة الشٝا٘ت، خمص ّ
ً
ذ ١ان ألامش خالٗ رل٤ جماما ٜو

ً. ٘لم ٌّذ الّامل هى  ؤلاهخاط مً وظهت هٍش ٘مل الُٝمت. ٘ٝذ جدىلذ وظاثل ؤلاهخاط مباؼشة بلى وظاثل امخفاؿ ِمل آلاخٍش

 مً ٌعت
ً
ت، ٘ةجها هي الزي ٌعخخذمها، بل ؤـبدذ هي التي حعخخذم الّامل. وبذال ُّ هل٢ها ٠ّىاـش مادًت لّٙالُخه ؤلاهخاظ

 
ً
 «.حعتهل٢ه، هى هٙعه، ٠خمحرة ال ٔجى ِنها لحُاتها، وال جٝىم خُاة سؤط اإلاا٥ بال ِلى خش٠خه ٠ُٝمت مماِٙت ؤبذًا

٤ هُدؽه،  38 ذٍس ب: خعً ٜبِس ي ابحروث: اإلااظعت الجامُّت للذساظاث واليؽش، هأصل ألاخالق وفصلهاٍ٘ش ، 1981، 1، حٍّش

ت»بن مّجى ١ل خماسة مً الحماساث هى بالمبي جذظحن ألاوابذ ». ًٝى٥ هُدؽه: 37ؿ ٞ جشبُتها، « البؽٍش َل منها ًِ وٍش َّ ْج ُُ ل

ّت مخمّذهت، ٘ةن ِلُىا دون ؤدوى ؼ٤ ؤن وّخبر ؤن ؤدواث الحماسة الحُُٝٝت ١اهذ ِباسة ًِ ظمُْ ٔشاثض سد الّٙل  ُّ خُىاهاث و

 «.والحٝذ هزه...
. ًٝى٥ ٘شوٍذ: 15(، ؿ1982، 4، جشظمت: مدمذ ِشمان هجاحي ابحروث، الٝاهشة: داس الؽشوٛ، هألاها والهىذ ٘شوٍذ، ظُٕمىه 39

٢بذ في مجخمّاجىا اإلاخدّمشة جدذ جإزحر اإلاّاًحر »
ُ
 ما ج

ً
ت البذاثُت الجيعُت والّذواهُت، التي ٔالبا ٍض دىي الالؼّىس الذواْ٘ الٍٕش ٍو

ُب الذًيُت والحلُٝت التي ًيؽإ ِ ت الالؼّىسٍت في الؽّىس  censorليها الٙشد... الٜش ٍض  «.مهمخه: مىْ ٌهىس الذواْ٘ الٍٕش
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ت:  هىاٟ زالزت مشج٢ضاث ؤظاظُت لهزه الىٍٍش

 40«ن ٔحره هى الزي ًدذد هذٗ الحُاةمبذؤ اللزة دو » .ؤ 

الهم؛ الّخاة الزًً  ،ألالم بمفادسه الشالزت: الجعم وعجضه هدُجت الاهدىاه والاهدال٥ .ب 

ةُٔاب بؼباُ الِالٜت ظاثش ال٣اثىاث ؤلاوعاهُت، هى في النهاًت  ،ًٝهشوهىا
ّ
 41ٕشاثض؛ ُٔاب اللز

مادامذ العّادة هي جلبُت الٕشاثض، »هي باِض ؤظاط للعلٟى البؽشي. و« الىاٜت اللُبُذًت» .ط 

ًّ ِلُىا بةسواء ٔلُل ٔشاثضها، وجش٠ىا في خالت مً الّىص والٙاٜت  ٘ةن الّالم الخاسجي برا ما ل

ت ظذًذة آلالم هاثلت
ّ
ٌؽحر بلى ». وبرا ١ان مفىلخ الحماسة خعب ٘شوٍذ 42«ًخدى٥ بلى ِل

ظملت الفىاجْ والخىٍُماث التي جبّىا جإظِعها ًِ خالت ؤظال٘ىا البهُمُت والتي جُٙذ ٔشلحن: 

،  43«وجىٍُم ِالٜاث البؽش ُ٘ما بُنهمخماًت ؤلاوعان مً الىبُّت، 
ً
وبرا ١ان ال٢بذ ًخلٞ ؤإلاا

ٞ ٘ةن وظهت الخُٕحر هي الخفُّذ الزي ٌّجي ف ي جهاًت اإلاىاٗ جدُٝٞ هُى مً ؤلاؼباُ ًِ وٍش

الء»بظشاء جدىٍش في مىلُى ؤلاؼباُ ُِىه؛ ؤي ؤن ًخخز ؼ٣ل  ً هزه آلالُت جيخج « ؤلِا ِو

ٝت ال ؼّىسٍت ومً وساء ٌهش الّٝل.  الحماسة ؤلاوعاهُت، و١ل هزه الٙاِلُت جخم بىٍش

ُل، ٘هي جإخز ٜىامه  ا مً الٝماًا الخالُت: وآلان وبالّىدة بلى مشج٢ضاث الىٝذ ألـا

 أهمُت جدلُل خعاب الفىش .1

ً الزًً اهخٝذهم وشابِص ي جىىىي ِلى وظه مً وظىه الحُٝٝت،  برا ١اهذ ظمُْ هخاظاث هاالء اإلا٢ٍٙش

 :ً  في الخىاب، أولهما٘ةن هزا ًٝىد بلى ؤمٍش
ً
؛ الخ٢ٙحر بالحُٝٝت زاهيهما؛ بن للحُٝٝت والّٝل الزي ًيخجها خّحزا

ىا مْ مِؽُل ٘ى١ى ج٤ُ٢ٙ الوالّٝل ًبذؤ مً  ذ ِ٘ش ت مً ألادلت مً »خىاب. ٜو ؤنَّ الخىاب ًخ٣ىن مً مجمِى

ً ِلى حُّحن ؤهماه وظىدها الخاـت. ٙىا ٜادٍس . ٘ةن لَٙ الخىاب ظٗى ًخدذد .خُض هي ِباساث، وبـى

ت مً الّباساث التي جىدعب بلى هٙغ هٍام الخ٣ّىن، وؤظخىُْ ِلى هزا الىدى، ؤن ؤج٣لم  بفىسة جهاثُت ٠مجمِى

خ الىبُعي و  وبرن الخىاب خذر  44«الخىاب الىبّٝي ًِ خىاب ِباسي وخىاب اٜخفادي وخىاب الخاٍس

اجْ، نأجها ال حّٗش بذوهه باإلاّجى  ه الٜى  خذوزه ًخجلى بخّبحره ًِ ألاخذار، ووٜاجُّخه جخٍّهش بفٔى
ْ
وواْٜ؛ بر

بت ؤو ٜذسة ١ا  لٔش
ً
ل اظدىادا

ّ
ؽ٣ ٌُ ُُٙت ألاهىىلىجي. وبالخالي هى ال  ُٙخه، وهي لِعذ ٌو مىت للزاث. للخىاب ٌو

functionalism .ْٜجال٣ىث باسظىهض ؤو سوبشث محرجىن، التي تهخم بخىاصن اليعٞ، بل خالت حّٝل للىا 

ت التي ًفٓى بها شخق ما »، و«اإلاماسظت الخىابُت»خلي بحن بلى رل٤ لِغ باإلم٣ان ال الّلمُت الخّبحًر

بت ؤو ـىسة، وال بُنها وبحن اليؽاه الّٝلي الزي هى ؤظاط الّملُاث الاظخذاللُت، ؤو بُنها وبحن  ٢٘شة ؤو ٔس

                                                            
 .7(، ؿ1996، 2، جشظمت: ظىسط وشابِص ي ابحروث: داس الىلُّت، هكلم في الحضاسةٍذ، و ٘ش ظُٕمىهذ  40
 .24 – 23اإلاشظْ العابٞ، ؿ 41
 .26اإلاشظْ العابٞ، ؿ 42
 .42 – 41اإلاشظْ العابٞ، ؿ 43
اث اإلاعشفتمِؽُل ٘ى١ى،  44  .100(، ؿ1987، 2، جشظمت: ظالم ًٙىث ابحروث: اإلاش٠ض الشٝافي، هخفٍش
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خُت  ُت والخاٍس ت مً الٝىاِذ اإلاىلِى ت، بل هي مجمِى  هدٍى
ً
مٝذسة الصخق ِلى ال٢الم، خُىما ًش٠ب ظمال

 ف
ً
ي الضمان واإلا٣ان والتي خّذدث في ٘ترة صمىُت بُّنها، وفي هىاٛ اظخماعي واٜخفادي اإلاُّىت واإلادذدة دوما

ت ُٙت الّباٍس  .45«وظٕشافي ؤو لعاوي مّىى، ؼشوه مماسظت الٌى

ت ؤو وعٞ داللي بالخّالٞ مْ ألاؼُاء، وهي لِعذ ألاؼُاء، وال جىظذ ِالٜت   نأن اللٕت خالت اظخّاٍس
ً
وهٍشا

٣ىس ؤخذ ٘الظٙت  بحن ال٣لمت وبحن ما« ؤـلُت» جمشله، ٠ما ًشي مِؽُل ٘ى١ى في ٠خابه ال٣لماث وألاؼُاء، وبى٥ ٍس

لُت، في ٠خابت مدالشاث في ؤلاًذًىلىظُا والُىجىبُا، ٘هىاٟ ًىظذ  ، «الخىظي الشمضي للّٙل البؽشي »الخإٍو

ت للحُاة الاظخماُِت، بجها حؽ٣ل الحُاة ا  هدُجت زاهٍى
ً
ت بظماال لىاُّٜت بدعباجها، وبالخالي ال ج٣ىن الشمٍض

٣ىس  ، راث مّجى. لهزا ٜا٥ ٍس
ً
 مً ٌىاهش الىظىد الاظخماعي التي ال ًم٢ً »اظخماُِا

ً
حّّذ ؤلاًذًىلىظُا داثما

 .46..«.ججاوصها

، ومً ظملخه الترار الّشبي ؤلاظالمي، حعخلضم 
ً
لُت للترار ِمىما لُه، ًدبّحن ؤنَّ الٝشاءة الىٝذًت ألـا ِو

ت الخدلُل الىٙس ي، ٠ما ظاء  ت الزي ًخإظغ ِلُه، ولِغ مً ؤولٍى الاهىالٛ مً جدلُل الخىاب وهٍام اإلاّ٘ش

هى مجمُى الّباساث التي جىبشٞ في بواس –٠ما ر٠شث ؤِاله–ظاث ظىسط وشابِص ي. وهزا، نأن الخىابفي دسا

اث  اإلاِّؾ، بر ال ججشبت مِّؽت جٝىم خاسط ظاهٍض

 
ً
ت ؤو حؽ٢ُلت الخىاب، وبال ل٣اهذ ؼِئا اإلاّ٘ش

حر مّشوٗ، ٘ةن ج٤ُ٢ٙ ؤظعه لٙهم   ٔو
ً
مفمخا

ٝه لحٝاثٝه، ٌّجي الاهخشا
ْ
ٝت اؼخٕاله، وخل ه وٍش

في مجشي الحُاة. وه٢زا، خُٝٝت الترار، في ٜلب 

  ٍخُت التي ٌِّؽها الّالم الّشبي.الخجشبت الخاس 

 خشافت الخدشس مً ؤلاًذًىلىحُا .1

خُت مُّىت هي التي جٙشك الخمع٤ باإلًذًىلىظُا، بفٙتها مىٍىمت وعي اظخماعي  بنَّ ولُّاث جاٍس

ت والٙلعُٙت والُٝمُت مدذدة في خىاب  –وهدً الّشب منهم– ؼامل لذي الىاط ِام مً اإلابادت ال٢ٍٙش

َهمت ٜماًاهم وؼاوجهم الحُاجُت والذ٘اُ ًِ مفالحهم. ونأنَّ  ْٙ ُت وألادبُت والٙىُت التي مً ؼإجها م والحٜٝى

اء اإلاال٢حن إلاٙاـل الاٜخفاد مً وظاثل بهخاط وما٥،  ت مً ألازٍش  بحن مجمِى
ً
َْ ؤلاوعاويَّ مىٝعٌم وبُٝا اإلاجخم

ت مً ٙحن ومعخخذمحن ٘ٝشاء ومؽشدًً ومىبىرًً وظىعى، ٘مً الىاٜعي ؤن  ومجمِى ِاملحن ١ادخحن ومٌى

ج٣ىن هىاٟ مىٍىمخان بًذًىلىظُخان في اإلاجخمْ: ؤلاًذًىلىظُا الشؤظمالُت، التي جدملها الٙلعٙت البرأماجُت، 

٢ُت، وظىن سا شاوُت ألامٍش ذ في ٠خاباث  ؼاس٥ جى٠ُٙل الزي مّجذ الذًمٜى
ّ
ت »ولض في ٠خابه والتي ججل هٍٍش

خه الٙلعُٙت ًِ ظبل  theory of justice«الّذالت ًِ بم٣ان جدُٝٞ بـالح الىٍام الشؤظمالي مً خال٥ هٍٍش

                                                            
 .109اإلاشظْ العابٞ، ؿ 45
٣ىس،  46  .23، مشظْ ظابٞ، ؿمداضشاث في ؤلاًذًىلىحُا والُىجىبُابى٥ ٍس

، ومً إ
ا
نَّ اللشاءة الىلذًت ألاصلُت للترار عمىما

حملخه الترار العشبي ؤلاظالمي، حعخلضم الاهعالق 

اإلاعشفت الزي ًخأظغ مً جدلُل الخعاب وهظام 

ت الخدلُل الىفس ي  .علُه، ولِغ مً أولٍى
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اما ًِ  خ»جدُٝٞ الّذالت باإلاعاواة وؤلاهفاٗ. و٠خاباث ٘ى١ٍى ٢ُت، « جهاًت الخاٍس شاوُت ألامٍش ِىذ الذًمٜى

 اإلااس٠عُت التي  «.ـذام الحماساث»و٠خاباث ـمىثُل هىدىٕخىن ًِ 
ً
ت، جدذًذا وهىاٟ ؤلاًذًىلىظُا الِعاٍس

 جٝٚ بلى ظاهب البؽش اإلامىهذًً، الٙٝشاء.

ذواهه الخذمحري الذاثم  مً ظاهب آخش، مارا هٝى٥ ًِ ؤلاًذًىلىظُا الشؤظمالُت لالظخّماس الٕشبي، ِو

خله  ِلى الىوً الّشبي؟ ٠ُٚ هخّامل مْ ال٢ُان الفهُىوي الزي ًدخل ؤساٍك ٘لعىُيُت بّذ ؤن هّجش ؼّبها ٜو

دخل الجىالن العىسي، وؤساض ي ؼبّا اللبىاهُت؟ زم ؤلِعذ خش٠ت الخدشس الىوجي ب٣امل بًذًىلىظُتها  وماصا٥، ٍو

ت لىا؟   اإلاٝاومت الاظخّماس لشوٍس

 خشافت اإلاىضىعُت العلمُت .1

ذُّ جبجي مبذؤ  َّ ُت الّلمُت»ٌُ  في دساظت الترار الّشبي ؤلاظالمي مً ٜب« اإلاىلِى
ً
ل وشابِص ي، مداولت

ُت في البدض  ت والحٝاثُٝت الّلمُت ِلى مىهج الخدلُل الىٙس ي. ول٢ً ٢٘شة اإلاىلِى إللٙاء اإلاؽشوُِت ال٢ٍٙش

ذ ِٗش خىاب ال٢ٙش الٙلعٙي هزه ؤلاؼ٣الُت مىز بذاًت بسهاـاتها مْ  ُت اإلاىهج، ٜو جخممً لشوسة مىلِى

ألاو٥ اإلاُّاس واإلاىهج وهى جدذًذ دالالث ألالٙاً، السجا٥ الٙلعٙي بحن ظٝشاه والعٙعىاثُحن، خحن ولْ 

يُه د٣ًاسث الزي ؼذد ِلى ؤهه ال  ذ جخىظذ هزه ؤلاؼ٣الُت مْ بذاًت مشخلت الحذازت، مْ ٍس هزا الجذا٥. ٜو

ذ ٜا٥ في ٠خابه الؽهحر  Methodًىظذ بال مىهج واخذ  ل بلى الحُٝٝت. ٜو بىظىد مىهج « مٝا٥ في اإلاىهج»ًـى

 وظُىشة ِلى ؤلابعدُمىلىظُا الحذًشت.٠لي ؤو خّذ ًفلخ 
ً
ذ وظذ سواظا ، ٜو  بجمُْ الّلىم واإلاّاٗس

ٝت هٍشجه ا ( بلى his Methodول٢ً مً الّبض مداولت بلٕاء الّالٜت بحن ؤلاوعان ال٣اثً في الّالم، ووٍش

ت ل ُّ  ًبدض الىظىد في الّالم وفي البيُاث ال٣ل
ً
ٚ ألاهىىلىظُا بفٙتها ِلما لِّؾ ُ٘ه. وجبحن الّالم. هزا هى مٜى

ُت خحن جدٝٞ ظبل ِالٜخه بالّالم.  لُت ألاهىىلىظُت ؤهه ال ًم٢ً بلٕاء اهدُاص ؤلاوعان باظم اإلاىلِى الخإٍو

لُت:  . ًٝى٥ هاهض ظىسط ٔادامحر، وهى مً ؤٜىاب الٙلعٙت الخإٍو
ً
لِغ وظُلت إللٙاء الىابْ « اإلاىهج»ُِاهُا

ا هجذ ؤهٙعىا في ب« اإلاىهج»اإلاىلىعي واإلاهُمً وهزا اإلاّجى لـ 
ّ
 ؤه

ً
 ًخالءم مْ ش يء آخش، ًٙترك ظلٙا

ً
ٙه ِمال ـى

ُت، »خمم اللّبت،   ختى لى بزلىا ١ل ما في وظّىا مً ؤظل اإلاىلِى
ً
 مداًذا

ً
ّا وؤهه لِغ بىظّىا ؤن وؽٕل مٜى

 
ً
 .47«وولّىا جدحزاجىا ظاهبا

ُت  والحُادًت، ووهم بلى رل٤، برا ؤ٘ذها مً رسي مىجضاث ال٢ٙش الٙلعٙي اإلاّاـش بخفىؿ اإلاىلِى

بم٣ان جبىيها الّٙلي والحُٝٝي في اإلاىاهج والبدىر، ٘ةن مأخز وشابِص ي ِلى ظمُْ الاججاهاث والخُاساث 

ُت، ج٣ىن  ت، واإلاىهجُت التي جىاولذ الترار الّشبي ؤلاظالمي، والتي ر٠شث ؤِاله، باظم اإلاعاط باإلاىلِى ال٢ٍٙش

ُل  .ِبصُت، وال جمْ دساظاجه في خاهت الىٝذ ألـا

  

                                                            
 .38(، ؿ2002، 1، ه، جشظمت: ِلي خا٠م ـالخ ابحروث: داس ال٢خاب الجذًذبذاًت الفلعفتهاهض ظىسط ٔادامحر،  47
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 خشافت العلل العلمي .4

ُت، وبن ١اهذ واخذة مً خفاثفه. ٘ٝذ ا٠دعب هزا الّٝل  بنَّ الّٝل الّلمي ؤوظْ مً ٢٘شة اإلاىلِى

 ٠بحرة، ل٣ىهه مً ؤهم مٝىماث الحذازت ومؽشوِها الؽامل الزي دؼً الٝىُّت مْ 
ً
ت َّ ت ِمُٝت وَظ مش٠ٍض

 ِلى الّٝل الّلمي جمذ صخضخت خىاب 
ً
ت الٝشوظىُت. ٘اِخمادا ال٢ٙش وهٝله مً خذود الُٕب ومجمِى

ت  اإلاجشداث ال٢المُت بلى مجا٥ اإلاجهى٥ الىبُعي اإلاادي، ألامش الزي ِجى بخذار ٜىُّت مْ هٍام اإلاّ٘ش

لى ـُّذ العُاظت ؤظغ ل٢ٙشة الّلماهُت، ؤي الٙفل بحن اإلااظعت الذًيُت  الاظىىسي والالهىحي الذًجي. ِو

ُت. وجىٍم وماظعت الذولت. ٠ما ٠ّشط الّلم واٜ ذَّ ؤن له ٜىاهحن مىلِى َِ  بالخّاوي مْ اإلاجخمْ، بر 
ً
ُّت

لى هزه الىاُّٜت ٜامذ الىٍم ألاخالُٜت والٝاهىهُت وؤلاًذًىلىظُت. وبخفىؿ  ِالٜاجه وؤهماه ّ٘الُخه، ِو

 الّمل وؤلاهخاط، ٘ٝذ جم جشمحر الّٝل الّلمي ٘يهما بؽ٣ل ؼامل، مما ؤدي بلى بخشاص جٝذم ـىاعي ٠بحر، ومً

ذ تها. ٜو ت وؼ٣لذ ؤظغ ظاهٍض ما ١ان للّٝل الّلمي جإزحر هاثل ُ٘ زم بلى زىسة جٝىُت اظخاخذ ِالم اإلاّ٘ش

 ًخّق الذوس اإلاش٠ضي الزي ًدخله ؤلاوعان في خٝبت الحذازت.

ت ؤلاوعاهُت بلى دسظت َخْفِشها به ِلى هدى ؤخادي  الء مً ؼإن الّلم في اإلاّ٘ش مْ هزا ١له ؤن ٣ًىن ؤلِا

ت» بلى دسظت جٝذٌعه وهخاثجه، ٘هزا ًٙط ي بلى ما ٌّٗش بـبوالقي، و  مىٍّ
ْ
ل ِّ ت جادي بلى scientism« ال . وهزه الجِز

ت، ما ًلغي دوس الحذط  ُّ اه ُّ ت ًخم بخماُ ألاخحرة للؽمىلُت وال٣ل خلٞ ٠شحر مً ؤلاؼ٣الُاث: ِلى معخىي اإلاّ٘ش

ضة والهىي والخُا٥ في حؽ٢ُلها. ومً ظاهب آخش، ًفبذ مً  اإلاخّزس الٙفل بحن الّٝل الّلمي والخٝىُت والٍٕش

خل البؽش بها، بال  ت ِلى ؤلاوعان. وما اختراُ ألاظلحت الىىوٍت واظخخذامها ٜو التي ؤهخجها ب٣ل هخاثجها الخذمحًر

ش ١ل ش يء  ٕاجه اإلاٙخّلت. ١ل رل٤ ًدذر برا ما جّم جٝذٌغ الّٝل الّلمي وجبًر و١ان جدذ ظلىان الّلم وحعَى

 ُّ م الٙىاٛس بُنهما، باظمه. وجٝذٌع ت الخىاب الذًجي إلاعلماجه، بر ٠الهما، ٔس ُّ ت الّٝل الّلمي جز٠ش بخٝذٌع

ْ الىمىرط الّلمي بهزه  ًا٠ذ الدؽمُلُت والٝىُّت اللخحن جلُٕان اإلابادسة ؤلاوعاهُت. وبّباسة مخخفشة، ٘س

ُت ٘ٛى ِملُت الخ٢ٙحر وسٔباث الجعذ ومدخىي الزا٠شة والخُا٥، هى مماسظ ت اظدبذادًت لذ الخ٢ٙحر الىزٜى

 والجعذ والخُا٥.

ذ ١ان ١اس٥ ماس٠غ ٜذ دخن ٢٘شة الٙالظٙت الٙشوعُحن في الٝشن الشامً ِؽش الزًً ظّلىا  مً »ٜو

لى الىخُذ ل٣ل ما هى مىظىد ن ماس٠غ ٢٘شة 48..«.الّٝل الٝاض ي ألِا ٜذ ٣ًىن ٜذ « جخلُذ الّٝل»، وب٘ش

زهب هشبشث ماس١ىص في الاججاه  ؤظهم في ٠ؽٚ مخاوش جٝذٌغ الّٝل ووُٕاهِخه ِلى اإلاجخمْ وؤلاوعان. ٍو

الّمالٜت اإلاشّوظت لّبادجه في ـىسجه اإلاّذهُت، ٜذ  وؤًذًىلىظُخهُِىه خحن سؤي ؤن اإلاجخمْ الخٝجي اإلاّاـش 

 را 
ً
 جٝىُا

ً
، وؤلاوعان ِىذما ًفحر مْ 49«ىن ال٢ٙش والعلٟى ألاخادي البّذوه٢زا ًخ٣»بّذ واخذ، ؤظغ ِٝال

ه سوخه ٠ةوعان في ظبُل اإلافلحت والٝىة. ّٙ  ظُىشجه را بّذ واخذ، هى البّذ الحعابي الاظتهال١ي، خُنها ٌع

                                                            
 .81، الجضء الشالض امىظ٣ى: داس الخٝذم، ]د. ث.[(، ؿمخخاساثماس٠غ وبهجلض،  48
 .48(، ؿ1988، 3، جشظمت: ظىسط وشابِص ي ابحروث: داس آلاداب، هؤلاوعان رو البعذ الىاخذهشبشث ماس١ىص،  49
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ت اإلابشىر في ؤسظاء ا لحُاة هدُجت ؤما ماسجً هُذٔش، ٘ٝذ ١اهذ مٝاسبخه الىٝذًت للخٝىُت وهٍام اإلاّ٘ش

 مً ألاهىىلىظُا. 
ً
بر ١ل ألاؼُاء الخٝىُت، »جإزحرها، اهىالٜا خُشما ٌعخٝش ظىىن الخٝىُت وبلى هزا الُىم ِو

. وبهزا ج٣ىن الخٝىُت ٜذ صادث ظما٠ت جشا٠مُت 50«ظخيؽش ماهُت الخٝىُت ٠ُىىهتها في ِملُت خفى٥ الحُٝٝت

ُت ؤخشي ٘ٛى الترار الزي جحجش لججب وعُان ٠ُىىه سابىت جإظِعُه  الّلم». بن 51ؤلاوعان –ت ال٣اثً مّ٘ش

ُل لل٢ُىىهت. ٘ٙي 52«بحن ٜماًا صحُدت ، ومٝىالجه لخُّحن ماهُت ؤلاوعان ال جٙط ي بلى حُّحن اإلاٙهىم ألـا

ّّذ ال٢ُىىهت 
ُ
ُان ح  مً مٝىالث ا٠دعبذ ـٙت ِلمُت «مٙهىمت بىٙعها»زٝا٘ت الُىمي ؤو الٝاثم في ألِا

ً
، اهىالٜا

، «للذصاًً»ؤلاوعان، هى الخدلُل ألاهىىلىجي -هٍشتها لإلوعان، في خحن ؤن ما ًبحن خُٝٝت ال٣اثًظىهشاهُت في 

لِغ له ؤي مممىن ؤو حُّحن ؤهثروبىلىجي، بل هى بؼاسة « والذصاًً»الزي هى ؼ٣ل وظىد ؤلاوعان في الّالم. 

ل مّجى ال٢ُىىهت وفي هزه الخدلُلُت ألاهىىلىظُت جخدٝٞ بم٣ .53«بلى بيُت ٠ُىىهت مدن« ـىسٍت» اهُت جإٍو

؛ ؤي ِىاًت ؤلاوعان 54«إلاّجى الّام ألاهىىلىجي للّىاًتا»بفىسة ِامت، داخل الضماهُت. وهزه ألاخحرة هي 

  بىظىده في الّالم.

  ألاصمت العىسٍت مشاٌ على ضشوسة خضىس ؤلاًذًىلىحُا اإلالاِومت
 ِلى لضوم خمىس 

ً
ا ُّ  واّٜ

ً
ذُّ ألاصمت العىسٍت بىبُّتها وؤهذا٘ها والٝىي التي جٝٚ وساءها دلُال َّ ُ

ح

 لّالٜت هزه ألاخحرة بالترار الّشبي ؤلاظالمي مً ؤلاًذًىلىظُا لمً ؤدواث جدلُل ألاصمت العى 
ً
سٍت، هٍشا

ت، ومً هاخُت ظُىالىظُت  خي للمّ٘ش ظهخحن؛ مً الىاخُت ال٢شوهىلىظُت بما حّىُه مً اخخٙاً را٠شوي جاٍس

ت. وبرن، ِالٜت الترار بانأصمت العىسٍت الحالُت حعخلضم لشوسة  َعبّيٍ للمّ٘ش
َ
ت بما حّىُه مً جّٝقٍ و اإلاّ٘ش

 لّالٜت ألاخحر بانأصمت العىسٍت والاظخٝىاباث العُاظُت التي جمذ  خمىس 
ً
ؤلاًذًىلىظُا في جدلُل الترار هٍشا

ِلى ؤظاظه في بواسها. وبّباساث ؤخشي: خمش 

الجاهب الٝىعي الخ٢ٙحري مً الترار، ما ؤدي بلى 

ومٙاٜمتها. مً  خمىس الخىاب الىاثٙي في ألاصمت

ت اإلاٝاومت هىا جإحي ؤهمُت ؤلاًذًىلىظُا ال ٍش خىٍى

إلاىاظهت ؤلاًذًىلىظُا العُاظُت والىاثُٙت 

  اإلاّمادجحن.

  ، هى اظخدٝاٛ ١اسسي«زىسة الشبُْ الّشبي»٠ما ؤنَّ الزي خذر في ظىسٍت، وُظّمي 
ً
٘خ٤ بعىسٍت ووىا

 
ً
 وؼّبا

ً
ت، دمشث ظىسٍت، 55ودولت ت اإلاخى٘ش ت الخ٢ٙحًر ىي التي جدمل ؤلاًذًىلىظُا ؤلاظالمٍى ُٝ ؛ بر بنَّ جل٤ ال

                                                            
 .85(، ؿ1995، 1اإلاش٠ض الشٝافي الّشبي، ه ، جشظمت: مدمذ ظبُال ابحروث:الىحىد –الحلُلت  –الخلىُت ماسجً هُذٔش،  50
 .79(، ؿ2012، 1، جشظمت وجٝذًم وحّلُٞ: ٘خخي اإلاع٢ُجي ابحروث: داس ال٢خاب الجذًذ، هالىُىىهت والضمانماسجً هُذٔش،  51
 .63اإلاشظْ العابٞ، ؿ 52
 .57اإلاشظْ العابٞ، ؿ 53
 .564اإلاشظْ العابٞ، ؿ 54
 (.2012اوشوىط: داس ؤسواد، آراس  مخخلف أم اظخدلاق واسسي؟ الشبُع العىسي...أفممٝذاد هذًم ِبىد،  55

عالكت الترار باألصمت العىسٍت الحالُت حعخلضم إن 

 ضشوسة 
ا
خضىس ؤلاًذًىلىحُا في جدلُل الترار هظشا

لعالكت ألاخير باألصمت العىسٍت والاظخلعاباث 

 العُاظُت التي جمذ على أظاظه في إظاسها.
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٢ُت والفهُىهُت جدذ ًا٘ىت  الُت ألامٍش وهي لِعذ زىسة، نأجها ال جمخل٤ « الشبُْ الّشبي»بالخدالٚ مْ ؤلامبًر

، ٠ما ؤن خاملها الاظخ
ً
 ظُاظُا

ً
، وال بشهامجا

ً
ت معّىٔت واُّٜا ت سئٍت ٢ٍ٘ش ماعي هى ٜادة ؤلاخىان، ومجمِى

ىاها في زٝا٘ت الحذازت،   الزي الخدٞ بهم، ونأجها ا٘خٝذث للؽشوه الشىسٍت التي ِ٘ش
ً
ا ل ٢ٍ٘ش

ْ
الجمهىس اإلاَمل

٢ُت التي اظخٕلذ الخىاٜماث التي ِاوى منها اإلاجخمْ العىسي، مً  ّذ بعهىلت في مفُذة اإلااامشة ألامٍش ٜو

 ؤظل جذمحر ظىسٍت. 

، ًخإظغ ِلى بًذًىلىظُا مً هىا ًإحي  ىاها بخىاٍب زٝافّيٍ هٝذّيٍ معّىٓ مىاظهت هزه اإلااامشة ٜو

ت التي ًدمل لىاءها الجِؾ الّشبي العىسي.  اإلاٝاومت، بلى ظاهب مىاظهتها الّع٢ٍش

بلى رل٤، مً الحُٝٝي الٝى٥: بن دِىة وشابِص ي للخدشس مً ؤلاًذًىلىظُا ٠ؽشه واظب ولشوسي لىٝذ 

ظالمي، جخماد مْ الحُٝٝت، وجٙط ي مً خال٥ اإلاع٣ىث ِىه بلى مىاـشة ؤلاًذًىلىظُا الترار الّشبي ؤلا 

التي ٠خبها وشابِص ي جبحن ؤن سئٍخه اِخىسها  56«سظالت الىداُ»مىه. ولّل ٜشاءة  الشؤظمالُت، بّلم ؤو دون ِلم

صمت العىسٍت وما ظّمي ألا ٜفىس ججلى في مهادهخه لهزه ؤلاًذًىلىظُت، وما ججلى ؤًما في الخباط ٘همه لىبُّت 

، واهممامه، مىز البذاًت ختى مشخلت جذمحر ال٢شحر مً ظىسٍت واظدؽهاد ِذد ٠بحر مً ظىىد «الشبُْ الّشبي»

 
ً
٢ُت لذ ظىسٍت. وخُنها ١ان مٝخىّا الُت الامٍش بمشوسة مىالبت » ظِؽها الىوجي، بلى الحلٚ الزي ٜادجه ؤلامبًر

 لحشب ؤهلُت
ً
، اوباإلاىاظبت ١ان هزا مىلب اإلاّاسلت ؤلاسهابُت «واثُٙت مذمشة الىٍام بةلٕاء هٙعه جٙادًا

(، ول٢ً بّذ خحن ا٠دؽٚ
ً
ت، ما ٌّجي ؤن وشابِص ي الخٝى مّها ظُاظُا وهزا ا٠دؽاٗ  -الٙاؼُت الخ٢ٙحًر

سّجل لىشابِص ي ٌُ ، ٠ما ًٝى٥ في سظالخه ِىذما جدّذر ًِ مٝالخه «في ٔحر مدله»ؤن هزه الىلب ١ان  -مدمىد 

 ؤهه ١ان ٜبل رل٤ وفي مٝالخه ألاولى بالخفىؿ ُِىه ١ان الشاهُت ا
ً
وهما مٝالخان ٘ٝي ٠خبهما ًِ ألاصمت(، ِلما

 ؤخشي ٔحر ؤبىاب الجحُم والشّدة بلى ما ٜبل الحذازت اإلاإمىلت وؤٔٛش مً »٠خب 
ً
الشبُْ الّشبي لم ًٙخذ ؤبىابا

وشابِص ي ٜذ ؤظشي مشاظّت هٝذًت وه٢زا ٣ًىن «. ظذًذ في معدىْٝ الٝشون الىظىى الفلُبُت /الهاللُت

ت لألصمت العىسٍت. ول٢ً ٜادة اإلاّاسلت اإلافّىّت في الخاسط مىز البذاًت، مً  مجلغ »بًجابُت ِلى سئٍخه ال٢ٍٙش

مىا ؤًت مشاظّت هٝذًت إلاىاٜٙهم، وؤي جشاظْ ًِ خىئهم، وس٘مىا ؤي «اثخالٗ الذوخت»بلى « اظىىبى٥  ، ٘س

 في مىز الاؼهش ألاو « ظمّت ال للحىاس»ت، بل ؤولٝىا اظم خىاس مْ الذولت العىسٍت لحل ألاصم
ً
لى لألصمت وجدذًذا

8/7/2011. 

ٞ ظىسٍبو  ى بخمٍض ّٙ امت العّىدًت جدؽ  مً خماستها،  ترا ١اهذ الشظُّت الّشبُت بِض
ً
وبالد الؽام، اهخٝاما

 مً 
ً
ت وهٍامها الحُاحّي اإلاتهال٤، ٘ةنَّ ِذدا  في جإبُذ زٝا٘تها البذٍو

ً
، مشل: مِؽُل سلحن العىسٍحناإلاّاوؤمال

ٙىن بم٣اهاتهم الشٝاُ٘ت  ٠ُلى، مىزس ماخىط، ظىسط ـبرة، مخي الذًً الالرٜاوي، ِبذ الشصاٛ ُِذ...بلخ ًٌى

                                                            
 17، مىكع حمهىسٍت"هزا هى "هق الىداُ" الزي ٠خبه اإلا٢ٙش ظىسط وشابِص ي ٜبل مىجه، و٠ؽٚ ُ٘ه هزه ألاظشاس"،  56

 . 2016آراس/ماسط 

http://www.jomhouria.com/art49984_  
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خهم اا  و وجاٍس
ً
ا ُّ ( في خذمت الحلٚ الفهُىؤلزي ١ان جٝذم

ً
ا ُّ ٣ي الشظعي الّشبي وؤلاخىاوي لهزا -ـبذ سظّ ؤمٍش

 .57الهذٗ

 برا ١ان وبُّذ، ؤال ًذلل ١ل هزا ِل
ً
، ال ًم٢ً ؤن ٣ًىن ُمىخجا

ً
ا ، والترار خفـى

ً
ى ؤن الىٝذ ِمىما

اهُت. زم ؤلم  ّٝ  ًِ ؤلاًذًىلىظُا اإلاٝاِومت للٍلم والاظخٕال٥، واإلاىاـِشة لٝماًا ؤلاوعان والّذالت والح
ً
مىٝىّا

ٗى بلى ظ اهبها، ِىذما ٢ًً ًخىلب مىه هزا بؼهاس الشظُى ًِ ؤلاًذًىلىظُا الشؤظمالُت التي ؤ٘صخ ًِ الٜى

 
ً
، و٠زل٤ ؤلم ًخىلب مىه ؤِلً بىلىح جشاظّه ًِ اإلاىهج اإلااّدي الجذلي اإلااس٠س ي الزي ١ان ًخبّىاه ظابٝا

تراٗ بٙؽل مؽشوِه اللُبرالي الجذًذ الٕشبي اوؤٜى٥ الجذًذ نأن هزا هى الىمىرط اإلاعُىش آلان(  .الِا

 مً الخدلُل الىٙس ي، ٘مً الصحُذ ؤن هزا، وبالّىدة بلى الخىاب الىٝذي لىشابِص ي للترار اهىال
ً
ٜا

هش ِىذما ًجّل مً خىاب الالؼّىس ؤو الالوعي ًخ٣لم مً خال٥ الىعي. 
ّ
ُٙت هٝذًت جخٍ هزا ألاخحر ًمخل٤ ٌو

بت وؤلاٜذام،  ج مً جٙعحر اإلاّجى، ومّجى العلٟى واإلاٝاومت، والامخىاُ، و٠زل٤ الٔش وصحُذ ؤن الٙشوٍذًت مٍض

 بلى مفىل
ً
مُت»و« الشّلُت»و« الى٣ىؿ»و« الّٝذة»و« ذوُاللُب»حاث مشل ١ل رل٤ اظدىادا

ّ
وال٢بذ « الخإز

الء»و ً، «ؤلِا لى»و« ألاها»و« الهى»، وظمُّها مشجبي ببيُت الىٙغ زالزُت الخ٣ٍى الخ، وهزه الحمىلت « ... ألاها ألِا

ىالخُت حؽحر بلى ؤظغ الحُاة مً وظهت هٍش الٙشوٍذًت التي جٝىم مٙهمتها ِلى الش  ٔبت واإلاىث واللٕت. وهزا الـا

 في 
ً
ه بما لذي الّلىم ؤلاوعاهُت؛ بر بنَّ ألاخحرة جبٝى داثما البىاء للخدلُل الىٙس ي ال ًخٝبل الخمشُل الزي وّ٘ش

ٚ ِلماء الىٙ َشي هدى الالوعي. ِلى هزا ـو
َ
ْهٝ

َ
م مً ظحرها الٝ غ والٙالظٙت الخدلُل خّحز ما ًم٢ً جمشله بالٔش

 .58«الٙشوٍذًتاإلاُشىلىظُا »الىٙس ي بـ 

ِلُه، سبما ٣ًىن مً الحُٝٝي الٝى٥: ال ًم٢ً جٙعحر ج٣ىن الترار ٠مىٍىمت وعي ج٣ىهذ في بواس صماهُتها 

 بلى ٘شوٍذ. ؤٜى٥ رل٤ نأن الترار ١ىعي له ِالٜت 
ً
 بلى الالوعي، ٠ما ًزهب وشابِص ي معدىذا

ً
خُت اظدىادا الخاٍس

ت، واإلاماسظت الخىابُت، و  ت، واإلافالخ بخىظي الترمحزاث اللٍٕى ِالٜاث الٝىة التي جىىىي ِليها اإلاّ٘ش

الاظخماُِت للىاط التي جدبّذي مً خال٥ الخىظي الشمضي نأّ٘الهم. مً هىا، جٙشك ؤلاًذًىلىظُا هٙعها 

 في 
ً
ُت، ٠ما ظاء في دساظاجه، جدذًذا ن دوسها بذِىي اإلاىلِى اإلاشٝٙىن »٠ٍاهشة اظخماُِت ال ًم٢ً ٘س

شب...»وفي « ل الىٙس ي لّفاب اظخماعي.. الخدلُ.الّشب والترار  ..«..وفي مزبدت الترار« ؼٛش ٔو

عخخذم  ، ؤنَّ وشابِص ي، ًذِى بلى الخخلق مً ؤلاًذًىلىظُا، َو
ً
ت التي جشحر الدعائ٥ خٝا ٠ما ؤّن اإلاٙاٜس

، في 
ً
شب»هى ُِىه ؤلاًذًىلىظُا، مشال في مجخمْ ؤبىي ؼشقي، مخخلٚ ومخإخش، مصحىن ختى »ًٝى٥: « ؼٛش ٔو

 ال للّالٜاث بحن ال
ً
 مىظها

ً
ىخاُ بةًذًىلىظُت وهشاهُت، متزمخت وخىبلُت، ٌٕذو مٙهىم الشظىلت وألاهىزت مٙهىما

                                                            
ادمؽٞ: ميؽىساث الهُئت الّامت  مً الشبُع العشبي... إلى الفاشُت الشاهىت-خشب ألامشهت على العالممٝذاد هذًم ِبىد،  57

 .215(، ؿ2017لل٢خاب، وصاسة الشٝا٘ت، 
 .305(، ؿ1990 – 1989ألاهماء الٝىمي، ، جشظمت: مىاُ ـٙذي وآخشون ابحروث: مش٠ض اليلماث وألاشُاءمِؽُل ٘ى١ى،  58
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ً
وبذًهي ؤن »ًٝى٥: « مزبدت الترار»، وفي 59«للّالٜاث بحن ؤلاوعان، والّالم الشظل واإلاشؤة ٘دعب، بل ؤًما

خ معخدُلتالبراءة ألاًذًىلىظُت في الذساظاث الّلمُت في خٝلي ؤلاوعان  . وبرا ١ان اظخخذام 60«والخاٍس

ٝا٥  –وشابِص ي لإلًذًىلىظُا  ًُ ٘مً ؤظل مداسبت ؤلاًذًىلىظُا. ول٢ً ًبٝى هزا بًذًىلىظُا، وبن ١ان  –٠ما ٜذ 

 للشئٍت الٙلعُٙت ومىهجها الخدلُلي ِلُه، مً 
ً
 ممادا

ً
 هاما

ً
بلباط الخدلُل الىٙس ي الٙشوٍذي، الزي لّب دوسا

ن ؤظل بخال٥ الخدلُل الع٣ُىلىجي م٣اجها ، في خحن ؤن ؤلاًذًىلىظُا اإلاخخُٙت في دساظاث وشابِص ي هي ٘س

ٚ لذ ؤوشوخاث اإلااس٠عُحن ُ٘ؤلاًذًىلىظُا اإلااس٠عُت، لزل٤ جش  ما ًخق ٜشاءة الترار وهٝذ الشٝا٘ت، اه ٜو

، ظمحر ؤمح
ً
 لخ.بن، ؤهىس ِبذ اإلال٤، خعحن مشوة...جدذًذا

خ وخش٠خه، وجشي ؤن الخىاٜماث اإلاادًت جىىلٞ ؤلاًذًىلىظُا اإلااس٠عُت مً الىعي في ٜشاءة ا لخاٍس

اجعي  والشوخُت في اإلاجخمْ هي التي ؤ٘مذ بلى ج٣ىن الحماسة ؤلاوعاهُت. وهزه ألاوشوخت جخٝذم بمّىى ٜو

ش بم٣ان الخدلُل والخدٝٞ مىه. ؤما الخدلُل الىٙس ي  ُىىمُىىلىجي ًم٢ً الاسججاُ بلُه، والخ٢ٙحر ُ٘ه، ما ً٘ى ٘و

ُْ ج٣ىن الحما ٞ ما ًشي ٘شوٍذ ُ٘حرِظ ٖ اإلا٢بىث، ٘و سة بلى الحالت الالؼّىسٍت لّملُت الخفُّذ الىاججت ًِ جَٙش

 «.ٜلٞ في الحماسة»في ٠خابه 

٢ُت والاظخّماس  الُت ألامٍش ومً ظاهٍب آخش، هل لىا ٣٘اٟ مً ؤلاًذًىلىظُا التي جذِى بلى مٝاومت ؤلامبًر

ت  ت؟ بن خاظخىا هدً الّشب بلى ؤلاًذًىلىظُا ؤلاظشاثُلي الفهُىوي، والٍالمُت الذًيُت اإلاخى٘ش الخ٢ٙحًر

ى مً لشوسة بىاء بسادة زٝاُ٘ت واُِت مً ؼإجها ؤن جاظغ لخلٞ بسادة ظُاظُت 
ّ
ت، جخإح ٍش الخدشسٍت والخىٍى

ش، مهما ١اهذ الّىاثٞ والفّىباث. بلى رل٤ سبما ًدٞ  ش والخىٍى ٠ُٙلت بىلْ بشامج ظُاظُت مً ؤظل الخدٍش

الشؤظمالُت الّاإلاُت التي حععى لتروٍج ٢٘شة لشوسة الخدشس مً ؤلاًذًىلىظُا، بهما تهذٗ بلى  الٝى٥: بن اإلاشا٠ض 

ٝىم  ه الشؤي الّام وؤلاسادة الشٝاُ٘ت للؽّىب، وحّىُل ؤلاسادة العُاظُت اإلاٝاِومت. ٍو ، حؽٍى
ً
ً: ؤوال جدُٝٞ ؤمٍش

التي جمخل٢ها. ألامش الشاوي؛ ؤلابٝاء ِلى بدىُٙزها اإلا٢ٙشون والباخشىن الخابّىن لها، واإلاذًىلىظُا الّمالٜت 

 ٙشد بدؽ٢ُل الشؤي الّام الّالمي.ؤلاًذًىلىظُا الخاـت بها لدعخ

  

                                                            
 .5، مشظْ ظابٞ، ؿسحىلت وأهىزت –ششق وغشب ظىسط وشابِص ي،  59
 .52، مشظْ ظابٞ، ؿمزبدت الترار في الشلافت العشبُت اإلاعاصشةظىسط وشابِص ي،  60
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ا
  جياملُت عىاصش الىلذ ألاصُل -خامعا

 إلاىهجُت هٝذ الشٝا٘ت الّشبُت والترار الّشبي 
ً
ُل، بفٙتها مىىلٝا جمَّ الخدذر ؤِاله ًِ ؤظغ الىٝذ ألـا

م٢ً  ُلت ؤن جُٙذ مً ظمُْ هزه ألاظغ، لزا ال ًم٢ً ؤن جىٙيها ؤو جٝفيها ؤلاظالمي، ٍو للمٝاسبت الىٝذًت ألـا

ماثُت ُ٘ما ًخق الحُٝٝت.  بؽ٣ل ٜىعي، مً خال٥ اِخماد اظتراجُجُت بوالُٜت دٔو

وال ًم٢ً لخىاب ال٢ٙش الىٝذي ؤن ًخجاوص مىجضاث الحذازت ِلى هدى مىلٞ. ٘الحذازت هي التي ٠شظذ 

ّذ ماظغ ما بّذ الىٝذ مً مى َّ ٌُ شوٍذ اوهُدؽه الزي  هج ِىذ د٣ًاسث بلى ١اهي، زم هُٕل وماس٠غ ٘و

ُت مْ الٝشون الىظىى، وظّلذ ؤلاوعان مدىس الّالٜت مْ  الحذازت(، والحذازت هي التي ظاءث بٝىُّتها اإلاّ٘ش

ي ٠ّشظذ اهخفاس راجه والّالم، بّذ ؤن ١ان اإلاىلٞ العماوي ؤي هللا ظُذ مفحر ال٣ىن وؤلاوعان. وهي الت

مىهجُت الّلىم في الىٍش بلى الىبُّت وؤلاوعان، وؤِلذ ؼإن الّٝل بلى خّذ الخٝذٌغ، وظاءث بخىاب 

 ؤلاًذًىلىظُت الحذًشت.

َخلَّ خىاب ما بّذ الحذازت، وظاء بىٍشجه الىٝذًت الخ٢ُ٢ُٙت بلى خىاب الحذازت، ال ل٣ي ًىُٙه بؽ٣ل 

خ، بل ل٣ي  ماثُت ًُ٘خلمىلٞ مً الزا٠شة والخاٍس ذُّ ما بّذ خل اظتراجُجُخه الذٔو َّ ٌُ ما ًخق الحُٝٝت. 

 مً وعٞ ؤو مشظْ ؤو مىهج. بهه ٘ماء 
ً
الحذازت خىاب ٢٘ش الاخخالٗ الزي ال ًبدض ًِ مؽشوُِت مّّذة ظلٙا

بحن آلُت اؼخٕالها  خىابي ظاء بّذ الخىاباث العابٝت ِلُه، ل٢ىه ال ًىٙيها، وبن ١ان ًدٙش في وبٝاتها، ٍو

 ظهَذ ج٤ُ٢ٙ بذهُاث الشئٍت الىمىُت، وآلالُت اإلإلٝت، وؤظغ العلىت لُُٝ
ً
ذُّ ؤًما َّ ٌُ م اخخال٘ه ِنها. ٠ما 

اإلاعدبذة، والّٝلُت الٝمُّت المُّٙت. مً ؤظل مىاـلت العحر ـىب ؤ٘ٞ مّشفي ِماده الشثِغ هى العاا٥ 

 اإلاٙخىح.

ُحره لفالخ الىُىلُبرالُت، وجإًُذ ول٢ً هىاٟ اججاهان في خىاب ما بّذ الحذازت، ؤخذهما ًداو٥ جج

ٝذان اإلابادسة لذي ال٣اثً  ؤلاوعان الٙشد ُ٘ما ًخق ِٝله ومفحره  –ظُىشتها مً خال٥ بدض سوح العجض ٘و

. واججاه آخش ًمشله ًىسًٔ هابشماط 61«مىث ؤلاوعان»ودوسه، وهزا بلٖ رسوجه مْ مِؽُل ٘ى١ى الزي ٜا٥ بـ 

عخى٘ش هىسَغ اللزان ًٝٙان في ـٚ ه،  و٠َش الّٝالهُت اإلاّاـشة التي جإخز بدعباجها ؤلاوعان الٙشد وخٜٝى

ا وجيخٝذ الحفاثل الالِٝالهُت ِىذ سواد اججاه ما بّذ الحذازت الزي ًفب في مفلحت الىُىلُبرالُت. مً هز

ؤن ًىالب ؤدسهى، بؽ٣ل مٙاٛس بُٝمت الحُٝٝت، : »"الٝى٥ الٙلعٙي للحذازت" اإلاىىلٞ ًٝى٥ هابشماط في ٠خابه

ش ؤٜىالهما  ذا مً بلضام جبًر ؤو ؤن ًمخىْ ٘ى١ى ًِ اظخخالؿ هخاثج جىاٜماجه الجلُت، ؤو ؤن ًتهّشب هُذٔش ودٍس

ت، ؤو بخلىهما اإلاىىٞ بالبالٔت، ًىظذ في هزا ١ل مّشة حّاٌؾ ِىاـش ٔحر  ت ظٍش بااللخجاء بلى مّ٘ش

..
ً
اظا خه 62.«مخجاوعت...بجهم ٢ًخٙىن بةًذاُ اإلاىلُى اإلاشب٤ في م٣ان ؤٜل بِص بجي هابشماط هٍٍش « الخىاـلُت». ٍو

                                                            
اث اإلاعشفتمِؽُل ٘ى١ى،  61  .191، مشظْ ظابٞ، ؿخفٍش
(، 1995جشظمت: ٘اومت الجُىش ي ادمؽٞ: ميؽىساث وصاسة الشٝا٘ت العىسٍت، ، اللٌى الفلعفي للحذازتًىسًٔ هابشماط،  62

 516-515ؿ
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 بلى ماس٠غ وبلى مىٜٚ ألاخحر اإلاماد للشؤظمالُت، وبلى ٘همه للمماسظت الاظخماُِت
ً
. في هزا العُاٛ اظدىادا

 منها اإلاؽتر١ىن بالخباد٥ ِباساتهم...هىا ؤًما »ًٝى٥ هابشماط: 
ً
ٙه خلُٙت ٌٕزي اهىالٜا بن الّالم اإلاّاػ بـى

 مٙخاح 
ً
حُّٝل الّالم اإلاّاػ، وخُٝٝت ؤن واٜت الّٝل اإلاخممىت في الٙاِلُت الخىاـلُت جخدٝٞ ًىظذ مّا

عخ٘ى63«٘إ٠ثر...وىا٥ هزه العحروسة ؤ٠ثر  ت »الحذازت، في ٠خابه -ش هىسَغ ٘هى بذوسه ًٝاسب ما بّذ. ؤما ٠َش هٍٍش

ابشماط. ًزهب هىسَغ ، مً الخي ُِىه الزي اِخمذه ه«ال هٝذًت، ما بّذ الحذازت، اإلاشٝٙىن وخشب الخلُج

ت ًجب ؤن ًذسط مً مىٍىس »خذازُحن -بلى ؤن ما ًىّخذ هاالء اإلاا بّذ هي ٢٘شة ؤن ١ل خٝل مً خٝى٥ اإلاّ٘ش

ت ُّ ت ؤو الخىاب ُّ ن ألاهىىلىظُت الىاُّٜت -اإلاّاًحر الىف ت « العارظت»وهزا ًخممً ٘س التي وؼمذ الىٍٍش

ً اإلاّشو٘حن  64«ألادبُت الىخبىٍت خال٥ الّٝىد الشالزت الاخحرة. اس، وهى ؤخذ اإلا٢ٍٙش وفي مىٜٙه الىٝذي مً بىدٍس

لىا بلى مشخلت مضمىت مً ِذم الخمُحز » ج٢ٙحره جإحي مً ١ىجها « سخا٘ت» في هزا الاججاه، ًشي ؤن جّذعي نأهىا ـو

« الخمشُل الضاثٚ»بحن ٜماًا الحُٝٝت والٍضٚ، وؤن الٙشوٛ ألاهىىلىظُت لم حّذ بزاث ُٜمت في مشخلت 

مىت، بدُض بدىا مىالبحن بيعُان ؤي ظذ٥ خى٥ معاثللىظاث ُّ الم اإلاه وبالخالي « الحُٝٝت» ؤو « ١الىاْٜ»  ل ؤلِا

هشّوك للِّؾ في ِالم ما بّذ خذاجي جخٙص ى ُ٘ه ؤلّاب اللٕت، الذوا٥ التي جٙخٝذ للمذلىالث، وألاوهام التي ال 

                                                    .65«ًم٢ً جمُحزها ٠إوهام

 مً جشمحر خفاثل هزا الٙماء الٙلعٙي الجذًذ، في ٜشاءة الترار الّشبي ؤلاظال 
ً
مي، ومً حٕحر اهىالٜا

ّها في ِملُت الٝشاءة هزه، سبما ًدٞ الٝى٥: اإلاؽهذ ِلى بزشه ُ٘ اث واإلاىاهج ومٜى ما ًخق دوس الّٝل والىٍٍش

اججاهه الِعاسي إلهجاص اإلاهمت، ولّل هزا ًبىل دِىي بهىا هدخاط بلى اظدشماس خىاب ما بّذ الحذازت في 

ت الخدلُل الىٙس ي وؤ خه في دساظاث الترار الّشبي ؤلاظالمي.و وشابِص ي وجى٠ُذه ِلى مش٠ٍض  لٍى

اث واإلاىاهج جىىىي ِلى ش يء  ؤما ًِ الجهت التي حٕحر اإلاؽهذ ـىبها، ٘هي ؤن ظمُْ اإلازاهب والىٍٍش

ت في دساظت الشٝا٘ت الّشبُت ؤلاظالمُت، ُالحُٝٝت، وبن ١ان هىاٟ جماًض ٘ مً ما بُنها مً خُض الىجاِت وألاولٍى

ُت في هزا اإلاجا٥. مً هىا جبىل دِىي  ُٚ البدثي وؤلا٘ادة مً ِذتها اإلاّ٘ش لها خٞ الحمىس في مؽهذ الخٌى

ْ في هزا اإلاجا٥. ٢٘ما جم ججاوص معلماث بٜلُذط الشالر اإلاّشو٘ت ف ؤن الخلُُٙٝت التي ًم٢ً ٘ش
ُ
ي مجا٥ ج

مً ولىباحؽُٙع٣ي، ماصلىا وعخخذمها في بوؽاءاجىا الهىذظُت وبىاء مىاصلىا ختى آلان،  الُاث مْ ؤِما٥ ٍس الٍش

م بهجاصاث هحزهبٓر في هزا اإلاجا٥. اء ٘ما صلىا هدخاط لـ هُىجً، ٔس  و٠زا ألامش باليعبت للٙحًز

خفاثل الٙلعٙت الهُٕلُت، وبلى  بلى رل٤، جدخاط الذساظت الىٝذًت للشٝا٘ت الّشبُت وللترار الّشبي

ت اإلااس٠عُت  ُٚ الىٍٍش ت، ٠ما مً المشوسي لها جٌى ت، وجخىلب ٠زل٤ الخدلُلُت ال٢ُاهٍى جدلُلُت هٍام اإلاّ٘ش

 وجدلُالتها الجذلُت إلاىٍىمت الىعي والشٝا٘ت في اإلاجخمْ الّشبي ؤلاظالمي.

                                                            
 .500اإلاشظْ العابٞ، ؿ 63
ش هىسَغ،  64 عخ٘ى ت ل هلذًت، ما بعذ الحذازت، اإلاشلفىن العشب وخشب الخلُج٠َش ، جشظمت: د. ِابذ بظماُِل ابحروث: داس هظٍش

 .22(، ؿ1999، 1ال٢ىىص ألادبُت، ه
 .24بٞ، ؿاإلاشظْ العا 65
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ًِ ؤلاًٝان الحس ي، وبًٝان « وحُ٘ىىمُىىلىظُا الش »٘ٝذ ؤمذها هُٕل بشئٍت ٘لعُٙت اؼخمالُت في 

 َّٞ ّذم مبرهىخه الٙلعُٙت ِلى ؤن الح  بال ٠يعٞ»الّٝل، والشوح، والذًً، والّلم اإلاىلٞ، ٜو
ً
 . 66«ال ٣ًىن خاٜا

خ،  ذم سئٍخه ًِ الّٝل، و٠ُٚ ؤن الاهّٙاالث ًم٢ً جٙعحرها في لىء جدلُل دوس الّٝل في الخاٍس ٜو

ت، و  خ، ٘هى لِغ ظىي م٢ش ولِغ ِلى ؤظاط جدلُل الىٙغ البؽٍش  للّٝل في الخاٍس
ً
برا بذا ؤن هىاٟ اهدشا٘ا

خ  .67للّٝل في معاس جدٝٝه في الخاٍس

م   في الّماسة الٙلعُٙت الهُٕلُت، ٔس
ً
ول٢ً ال ٌُٕب ًِ الىٍشة الٙلعُٙت الىٝذًت، ؤن هىاٟ ٜفىسا

خُت ال٢ٙش البؽشي، وؤن مفذس ال٢ٙشة ًِ  الّٝل هى ال٢ٙشة راتها، وبهزا ٔاب م٣اهتها وؤهمُتها ال٢بحرجحن في جاٍس

ذ ٣ًىن هزا مً الحُٝٝي نأن ال٢ٙش الٙلعٙي لم  ت. ٜو دوس اللٕت وخىاب ال٢ٙش مً بيُاجها ِلى ـُّذ اإلاّ٘ش

ت اإلاا بّذًبلٖ، في ِفش هُٕل، معخىي ًدذد دو   خذازُت.-سهما في ِلمُت اإلاّ٘ش

هزا، وبخفىؿ الحاظت بلى الخدلُلُت الذًال٢خ٢ُُت اإلااس٠عُت وؤلاًذًىلىظُا اإلاعدىذة بليها، في هٝذ 

ى مً ١ىن الىاط ًّٝىن داخل اإلاماسظت الحُاجُت التي ًم٢ً لهزه الخدلُلُت ؤن  الشٝا٘ت والترار،
ّ
٘هي جخإح

يخجىن   لها، ٘هم ٌِّؽىن ٍو
ً
 خُُٝٝا

ً
جٝذم ٘هما

ؽ٣لىن الىلُّت  ٢ٙشون، َو إ١لىن، ٍو ع٢ىىن ٍو َو

هم وؤ٣٘اسهم،  يهم بمّا٘س اإلالمىظت لدؽ٣ل ِو

ومجمل خىابهم الشٝافي ومىه الخىاب ؤلاًذًىلىجي 

ًدذد مفالحهم واهٝعاماتها داخل الدؽ٢ُلت  الزي

الاٜخفادًت. وبىبُّت الحا٥ هزا  –الاظخماُِت 

الٙهم ًىىبٞ ِلى الّشب وزٝا٘تهم وجشاثهم الّشبي 

 ؤلاظالمي. 

ت لهُذٔش التي جىىلٞ مً وظىد ال٣اثً  الٙشد في الّالم،  –ؤلاوعان  –ؤما الحاظت بلى الخدلُلُت ال٢ُاهىٍّ

، بفٙخه  ٘هي هاججت ًِ خلخلت الخفىس الخٝلُذي للحُٝٝت؛ الخفىس الزي ١ان ٌعىذها بلى الح٢م ؤو اإلاىىٛى

يذ هزه الخدلُلُت ؤن ماهُت الحُٝٝت هي اهٙخاح العلٟى ِلى اإلاىظىد،  ُّ اإلا٣ان الىخُذ وألاظاط لها. ٘ٝذ ب

 
ً
ت، وهزا ًٝىد بلى الخ٢ٙحر بماهُت ؤلاوعان بدعباهه خامال ل. وهزا بذوسه ًجذ ؤظاظه في الحٍش ّٝ  لّملُت الخّ

له. وه٢زا اهخٝل، مْ هزه اإلاٝاسبت، البدض في مؽ٣لت  ّٝ ٘الحُٝٝت مشجبىت بالىظىد الزي ٌععى ؤلاوعان لخّ

 ُمىلىجي بلى اإلاعخىي ألاهىىلىجي.الحُٝٝت مً اإلاعخىي الع٣ُىلىجي والابعد

                                                            
ي ابحروث: اإلاىٍمت الّشبُت للترظمت، هفُىىمُىىلىحُا الشوحهُٕل،  66

ّ
 .134(، ؿ2006، 1، جشظمت وجٝذًم: د. هاجي الّىهل

خهُٕل،  67 خ، مداضشاث في فلعفت الخاٍس ش، هبمام ابحروث: د. ِبذ الٙخاح  جشظمت:، الجضء ألاو٥، الّٝل في الخاٍس ، 2داس الخىٍى

 .97ؿ(، 1981

في العماسة الفلعفُت الهُغلُت، سغم  هىان كصىس 

خُت الفىش مياهتها  وأهمُتها الىبيرجين في جاٍس

البششي، وأن مصذس الفىشة عً العلل هى الفىشة 

راتها، وبهزا غاب دوس اللغت وخعاب الفىش مً 

 بيُانها على صعُذ اإلاعشفت.
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 وبرا ١ان ٘ى١ى ؤ٘اد مً هزه ألاهىىلىظُا في مىٍىمخه الٙلعُٙت، ٘ةهه ؤلاٗ ِلي
ً
 ؤ٠ثر حُِّىا

ً
ها جفىسا

لها، ل٢ُؽٚ ًِ ِالٜت الحُٝٝت 
ّ
خ ١ىلُّت لدؽ٣ في ما ًخق بؼ٣الُت الحُٝٝت ِىذما دسظها مً داخل الخاٍس

بىٍام الخىاب، الزي هى خىاب الخمٙفل ألاظاط بحن ٜىي ؤلاوعان الذاخلُت مً ٢٘ش ورا٠شة وخُا٥ وبسادة 

 مىهجُت ِامت لألهىىلىظُا مْ ٜىي خاسظُت هي الّمل واللٕت والحُاة، ٘ةن ١ا
ً
س٥ ماس٠غ ١ان ولْ ؤظعا

ىامها، ٘ٝذ بحن في ٠خابه  ، ؤن «ؤلاًذًىلىظُت ألاإلااهُت»وهٍام الخىاب في ما ًخق الحُٝٝت ومشج٢ضاتها ٜو

 آخش ظىي الىظىد الىاعي، »
ً
البؽش هم مىخجى جفىساتهم، وؤ٣٘اسهم... ٘الىعي ال ًم٢ً ٜي ؤن ٣ًىن ؼِئا

خُاتهم الىاُّٜت. وبرا ١ان البؽش وظمُْ ِالٜاتهم ًبذون لىا، في ؤلاًذًىلىظُا ب٣املها،  ووظىد البؽش هى جىىس 

لى الىُٝن مً الٙلعٙت ألاإلااهُت التي تهبي مً العماء  ت مٍلمت... ِو  ِلى ِٝب ٠ما في ٔ٘ش
ً
حن سؤظا مىلِى

 .68«بلى ألاسك، ٘ةن الفّىد ًخم هىا مً ألاسك بلى العماء

ُل للشٝا٘ت ًم٢ً ؤن جخ٣امل هزه الاج ى٥ بلى الىٝذ ألـا ، ٘دعهم في الـى
ً
ت واإلاىهجُت ١ا٘ت جاهاث الىٍٍش

والترار الّشبُحن. ول٢ً سبما ٣ًىن مً اإلاجذي هىا مداولت جٝذًم اإلاّجى الّمُٞ إلاا ؤٜفذه بمفىلخ الىٝذ 

ُل الزي ؤظخخذمه مً بذاًت هزا البدض ختى جهاًخه.  ألـا

ت  ُل اإلاٝاسبت ال٢ٍٙش حت بشئٍت ٘لعُٙت ومً ؼإجها ؤن حعهم في ِىدة ٌّجي الىٝذ ألـا
ّ
الىٝذًت اإلاعل

 «. alienation» ؤلاوعان بلى راجه بّذ ؤن ١ان ٌِّؾ خالت اظخالب ؤو أتراب
ً
خُا ذ اسجبي جاٍس تراب؟ ٜو الٔا

بخدى٥ خفاثل الٙاِلُت ؤلاوعاهُت مً مىخجاث مادًت ومالُت واظخماُِت وزٝاُ٘ت، بدُض ًفبذ دوسها 

 ِلى ؤلا
ً
 لها. معُىشا

ً
 مً ؤن ج٣ىن في خذمخه، بفٙخه مىخجا

ً
 وعان، بذال

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
٤ ؤهجلض، ١اس٥  68 ذٍس ٍش ، جشظمت: د. ٘ااد ؤًىب ادمؽٞ: داس دمؽٞ للىباِت واليؽش، ]د. ث.[(، ؤلاًذًىلىحُا ألاإلااهُتماس٠غ ٘و

 .30ؿ
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    الخاجمت

دّذدة في بذاًت هزا البدض هي: هل امخل٤ هٝذ وشابِص ي للشٝا٘ت الّشبُت، 
ُ
ت اإلا ١اهذ ؤلاؼ٣الُت اإلاش٠ٍض

 بلى ما ظبٞ ٜىله 
ً
ذ جبّحن اظدىادا ُل؟ ٜو  الترار الّشبي ؤلاظالمي مٝىماث الىٝذ الـا

ً
هه ١ان ؤِاله، ؤجدذًذا

 ًِ مشل هزا الىٝذ.
ً
 بُّذا

ُل،  بل الحذًض ًِ مٝىماث الىٝذ ألـا وفي معاس ّ٘ن هزه ؤلاؼ٣الُت ِذد مً الٝماًا الشثِعت، ٜو

ماجي اإلإلٞ وهٍامه   نأن دساظدىا هزه جبخّذ ًِ ؤلاٜفاثُت والٝىُّت اللخحن جمّحزان الخىاب الذٔو
ً
وهٍشا

الحُٝٝت اإلاىلٝت، ال بّذ مً الخى٠ُذ ِلى ؤن ؤِما٥ وشابِص ي، وسٔم اإلاّشفي الزي ٌّخمذ اظتراجُجُت 

ت  ّذ ٘يها، ٘ٝذ اؼخملذ ِلى الّذًذ مً اإلاىاٜٚ والحفاثل ال٢ٍٙش ت واإلاىهجُت التي ٜو الالخباظاث الىٍٍش

 الهامت التي ال ًم٢ً بهمالها، ومنها:

 جمع٢ه بالّٝالهُت  .1

مه للىاثُٙت  .2  ٘س

 مىاـشة الّلماهُت .3

ت.اهدُاصه  .4  للّشوبت في اإلاشخلت ألاولى مً خُاجه ال٢ٍٙش

 ، ٘هي:ششوط الىلذ ألاصُلوبالّىدة بلى حُّحن 

ت ِلى الخدلُل الىٙس ي لـ  ٍش
ْ
ت وخّف ، بّن مىىلٝاث وشابِص ي الىٝذًت التي حّخمذ بفىسة مش٠ٍض

ً
ؤوال

ٝذ هٙعُت هاججت ًِ ٠بذ خضان الٕشاثض اللُبُذو،  ٜذ اهتهذ بلى "٘شوٍذ" وما ًٝىم ِلُه مً الؼّىس ِو

 ًِ الىٝذ الحُٝٝي اإلاىخج، نأن هزا الاخحر له، ٠ما ؤِخٝذ، مشج٢ضاث سثِعت 
ً
بؼ٣االث خُُٝٝت ججّله بُّذا

 في الخىاب، 
ً
هاّمت، وهي: لشوسة الاهىالٛ مً جدلُل خىاب ال٢ٙش. نأن للحُٝٝت والّٝل اللزًً ًيخجاهه خّحزا

، وبالخالي لِعذ «الخىظي الشمضي للّٙل البؽشي »ًىظذ  ٘الخ٢ٙحر بهما ًبذؤ مً ج٤ُ٢ٙ الخىاب. و٠زل٤ نأهه

 راث مّجى. 
ً
ل الحُاة الىاُّٜت بفٙتها اظخماُِا

ّ
ت للحُاة الاظخماُِت، بل هي حؽ٣  هدُجت زاهٍى

ً
ت بظماال الشمٍض

، ومىه الترار الّشبي ؤلاظالم
ً
ُلت للترار حعخلضم ِمىما  ي، الاهىالٜت مً جدلُلُتمً هىا، الٝشاءة الىٝذًت ألـا

 الخىاب.

ؤما باليعبت للٝمُت الشاهُت وهي الخدشس مً ؤلاًذًىلىظُا في ِملُت الىٝذ، ٘هي خشا٘ت ال جفمذ ؤمام 

 بلى ألاصمت العىسٍت التي اجخزتها ٠مشا٥ ِلى لشوسة خمىس ؤلاًذًىلىظُا، جبّحَن ؤهىا 
ً
الخ٢ٙحر الىاٜعي. واظدىادا

الُت والفهُىهُت هدخاط بالّٙل بلى بًذًىلىظُا اإلاٝاومت للحلٚ الشال سي الّذواوي لذ ظىسٍت اإلاالٚ مً ؤلامبًر

 «زىسة الشبُْ الّشبي»ل٤ ؤن الزي خذر في ظىسٍا وظّمي والشظُّت الّشبُت. ر
ً
، بل اظخدٝاٜا

ً
، هى لِغ زىسة

 
ً
، وال بشهامجا

ً
ت معّىٔت واُّٜا . وهي لِعذ زىسة نأجها ال جمخل٤ سئٍت ٢ٍ٘ش

ً
 ٘خ٤ بعىسٍا دولت وؼّبا

ً
ا ُّ ١اسز
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لى ظُ ل. ِو
َّ
، ٠ما ؤن خاملها الاظخماعي والعُاس ي هى ٜادة ؤلاخىان اإلاعلمحن وجابّىهم مً ظمهىس ُممل

ً
اظُا

رل٤ ج٣ىن دِىة وشابِص ي للخدشس مً ؤلاًذًىلىظُا مً ؤظل هٝذ الترار الّشبي ؤلاظالمي، جخماّد مْ الحُٝٝت، 

 مىاـشة ؤلاًذًىلىظُا الشؤظمالُت.وجٙط ي بلى 

ُت الّلمُت، ؤما بخفىؿ اإلاشج٢ض  ُل، ٘هى ِذم الٝبى٥ الجامذ والخٝذٌس ّي للمىلِى الشالض للىٝذ ألـا

يْذ لىا اإلااس٠عُت وألاهىىلىظُا  ُّ ت. وفي هزا اإلاجا٥ ٘ٝذ ب بدُض ًخم بلٕاء دوس ؤلاوعان في بىاء اإلاىهج والىٍٍش

ٝت هٍشه بلُه.ؤهه مً الّبض مداولت بلٕاء دوس ؤلاوعان ال٣  اثً في الّالم ووٍش

ت واإلاش  الء مً ؼإن الّلم في اإلاّ٘ش ت الّٝل الّلمي، رل٤ نأن ؤلِا ُّ ج٢ض الشابْ، هى الخدشس مً وُٕاه

ٙشه، ٘هزا ما ٌّٗش هخاثجه بؽ٣ل مخادي بوالقي، وبلى دسظت جٝذًشه و ؤلاوعاهُت بلى دسظت خفشه به ِلى هدى ؤ

ت  مىٍّ
ْ
تهىا جدّل الؽمىلُت وال٢ال ، و scientism»»بالّل ت الٝاجلت للمّ٘ش ُّ  وؤلاوعان. ه

ن ؤلاوالُٜت والٝىُّت في ال٢ٙش والحُاة، ٘ةن هىاٟ خاظت لالِتراٗ بةظهام ظمُْ   بلى ٘س
ً
واظدىادا

اث في حؽ٢ُل الحُٝٝت، وهزا ما ؤظمُخه  ُل»اإلاىاهج والىٍٍش ن «. ج٣املُت ِىاـش الىٝذ ألـا ول٢ً وشابِص ي ٘س

ت ل٣ي ًدفش مؽشوِ  الىٝذي بٙشوٍذ وجدلُله الىٙس ي.ه ظمُْ اإلاىاهج وظمُْ اإلاٝاسباث الىٍٍش

حت بشئٍت ٘لعُٙت للىلذ ألاصُل،  ؤما بخفىؿ اإلاّجى الّمُٞ
ّ
ت الىٝذًت اإلاعل ٘هى ٌّجي اإلاٝاسبت ال٢ٍٙش

تراب»مً ؼإجها ؤن حعهم في ِىدة ؤلاوعان بلى راجه بّذ ؤن ١ان ٌِّؾ خالت الاظخالب ؤو  . وهى alienation« الٔا

الىاجج ًِ اإلااهُت اإلاضدوظت واإلاخىاٜمت للىعي « الىعي الؽٝي»ي بلى خعب هُٕل اصدواط الىعي الزي ًاد

وخعب. ؤما ماس٠غ، ٘لم ًدفشه بالجاهب الشوحي ٘ٝي، ٠ما ّ٘ل هُٕل، بل بّحن ٠ُٚ ًخجلى ِلى معخىي 

لى ـُّذ اإلاماسظت الّملُت. وؤن اهتهاء الاظخالب مؽشوه بخجاوص ألاظاط اإلاادي و٠زل٤ الشٝافي  الىعي ِو

 هخجاه. وخحن راٟ ًخم الخىابٞ بحن الّٙالُت الزاجُت والحُاة اإلاادًت.  اللزًً ؤ

 

 

 

 

  

 

 



   

ألاصُل الىلذ وإشيالُت ظشابِش ي حىسج: العشبُت الشلافت  31 

 

 

    اإلاشاحع

 الىخب

٣ىس، بى٥  .1 داس ال٢خاب اإلاخدذة، . بحروث: ٘الح سخُم :، جشظمتمداضشاث في ؤلاًذًىلىحُا والُىجىبُا .ٍس

 .2002، 1ه

اك الخدلُل الىفس ي لعصاب حماعي ؛اإلاشلفىن العشب والترار .وشابِص ي، ظىسط .2 . لىذن، بحروث: ٍس

غ لل٢خب واليؽش،  .1991، 1ه الَش

دساظت في أصمت الجيغ والحضاسة في الشواًت  :سحىلت وأهىزت –ششق وغشب  .وشابِص ي، ظىسط .3

 .1982، 3ه . بحروث: داس الىلُّت،العشبُت

، 2ه لىذن، بحروث: داس العاقي،. مزبدت الترار في الشلافت العشبُت اإلاعاصشة .وشابِص ي، ظىسط .4

2006. 

. لىذن، بحروث: داس اليشأة اإلاعخأهفت –مً إظالم اللشآن إلى إظالم الحذًث  .وشابِص ي، ظىسط .5

 .2010، 1ه العاقي،

ت العلل العشبي :هلذ هلذ العلل العشبي .وشابِص ي، ظىسط .6 ، 1ه . لىذن، بحروث: داس العاقي،هظٍش

1996. 

داس ؤسواد، آراس  . وشوىط:لعىسي...أفم مخخلف أم اظخدلاق واسسي؟الشبُع ا .ِبىد، مٝذاد هذًم .7

2012. 

 . دمؽٞ:مً الشبُع العشبي... إلى الفاشُت الشاهىت-خشب ألامشهت على العالم .ِبىد، مٝذاد هذًم .8

 .2017ميؽىساث الهُئت الّامت لل٢خاب، وصاسة الشٝا٘ت، 

 .2002، 1داس ال٢خاب الجذًذ، ه بحروث: .ِلي خا٠م :، جشظمتبذاًت الفلعفت .ٔادامحر، هاهض ظىسط .9

، 4ه ،داس الؽشوٛ ،بحروث، الٝاهشة .مدمذ ِشمان هجاحي :، جشظمتألاها والهى .٘شوٍذ، ظُٕمىهذ .10

1982. 

 .1996، 2ه . بحروث: داس الىلُّت،ظىسط وشابِص ي :، جشظمتكلم في الحضاسة .٘شوٍذ، ظُٕمىهذ .11

مش٠ض ألاهماء الٝىمي،  . بحروث:ٙذي وآخشونمىاُ ـ :، جشظمتاليلماث وألاشُاء .٘ى١ى، مِؽُل .12

1989 – 1990. 

اث اإلاعشفت .٘ى١ى، مِؽُل .13  .1987، 2اإلاش٠ض الشٝافي، ه . بحروث:ظالم ًٙىث :، جشظمتخفٍش

 .داس الخٝذم، ]د. ث.[مىظ٣ى:  .، الجضء الشالضمخخاساث .بهجلضو ماس٠غ  .14

٤ ؤهجلضو ماس٠غ، ١اس٥  .15 ذٍس داس دمؽٞ  . دمؽٞ:د. ٘ااد ؤًىب :، جشظمتؤلاًذًىلىحُا ألاإلااهُت .ٍ٘ش

 .للىباِت واليؽش، ]د. ث.[



   

ألاصُل الىلذ وإشيالُت ظشابِش ي حىسج: العشبُت الشلافت  32 

 

، ال٢خاب ألاو٥، الجضء ألاو٥، همى ؤلاهخاط هلذ الاكخصاد العُاس ي –سأط اإلااٌ  .ماس٠غ، ١اس٥  .16

ي :الشؤظمالي، جشظمت  .1971ميؽىساث وصاسة الشٝا٘ت،  . دمؽٞ:ؤهىىن خمص ّ

، 3ه . بحروث: داس آلاداب،سط وشابِص يظى  :، جشظمتؤلاوعان رو البعذ الىاخذ .ماس١ىص، هشبشث .17

1988. 

ش .18 عخ٘ى ت ل هلذًت، ما بعذ الحذازت، اإلاشلفىن العشب وخشب الخلُج .هىسَغ، ٠َش د.  :، جشظمتهظٍش

 .1999داس ال٢ىىص ألادبُت،  بظماُِل. بحروث:ِابذ 

19. ٤ ذٍس اإلااظعت الجامُّت  . بحروث:خعً ٜبِس ي :، حٍّشبأصل ألاخالق وفصلها .هُدؽه، ٍ٘ش

 .1981، 1ساظاث واليؽش، هللذ

ميؽىساث وصاسة دمؽٞ:  .٘اومت الجُىش ي :، جشظمتاللٌى الفلعفي للحذازت .هابشماط، ًىسًٔ .20

 .1995الشٝا٘ت العىسٍت، 

اإلاش٠ض الشٝافي الّشبي، . بحروث: مدمذ ظبُال :، جشظمتالىحىد –الحلُلت  –الخلىُت  .هُذٔش، ماسجً .21

 .1995، 1ه

داس ال٢خاب . بحروث: ٘خخي اإلاع٢ُجي :، جشظمت وجٝذًم وحّلُٞوالضمانالىُىىهت  .هُذٔش، ماسجً .22

 . 2012، 1الجذًذ، ه

ي :، جشظمت وجٝذًمفُىىمُىىلىحُا الشوح .هُٕل .23
ّ
اإلاىٍمت الّشبُت للترظمت،  . بحروث:د. هاجي الّىهل

 .2006، 1ه

خ .هُٕل .24 خ، جشظمتمداضشاث في فلعفت الخاٍس . ِبذ الٙخاح بمامد.  :، الجضء ألاو٥، الّٝل في الخاٍس

ش، ه بحروث:  .1981، 2داس الخىٍى

 

 الذوسٍاث

، 9 – 8 – 7، الّذد مجلت آلاداب، "بظالمُت –الّلماهُت ٠ةؼ٣الُت بظالمُت " .وشابِص ي، ظىسط .1

 .25 :2007بحروث، 

 

 اإلاىاكع ؤلالىتروهُت

 ،"ألاظشاس هزه ُ٘ه و٠ؽٚ مىجه، ٜبل وشابِص ي ظىسط اإلا٢ٙش ٠خبه الزي" الىداُ هق" هى هزا" .1

  _http://www.jomhouria.com/art49984. 2016 ماسط/آراس 17 ،حمهىسٍت مىكع

 

 

 

http://www.jomhouria.com/art49984_


سورية - دمشق - مزة فيالت غربية - خلف بناء االتصاالت - شارع تشيلي - بناء الحالق85

D a m a s c u s  -  s y r i a
Te l :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 7 6
F a x :  + 9 6 3  1 1 6  1 1 4  7 3 1

w w w. d c r s . s y

i n f o @ d c r s . s y


