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 الفلسفة طبٌعة .1
 

ّة ممازساث جصوس  مؤّدًصا، وجناخ ازلوغ ؾهنا ثـّب  اًيّت اًخّفَسف يف اًفَسفة، واًّصقحة جمال يف خسًست حصتًو

َّة ؾن اًدّساؤل حنو اهلىذحاث، ًسفـوهيا يف واهليدّشت ابًفَسفِّة سّمىجُ  ٔبن ثعمح اًيّت وألؾٌلل اًىذة  ماُ

َّة يف ٌضىّىون من ؿىل اًّصذ اًّخفَسف، وحّت  حَـةظ  . مؤّدًصا اًّسائست اًخّفَسف يف اًّصقحة ثكل ثـممي رشؾ

 ؟ ٔبم»مـىن تال زقو« سَوٌك مـنّي، ثضلٍك ؿام؟ ٔبم واذلَات اًـامل حول ثفىّص ٔبمٕاهلاٌم ابًفىص  ُو اًخّفَسف ُي

 ُشا يف ىصاُا ؿسًست واحامتلث فِاماث صاٍ؟ ُياكابٕله ٔبم اتّمة حًصّة يف اًخّفَسف ًمت حتٌََي هلسّي؟ ُي

َاق  تعًصلٍة ذاّظة ممازسة، وركل ُىشا مدسبٔ  ًعصهحا اًيّت اهلضالك اًحّت يف حنو س خسفـيا اًيّت وِم اًس ّ

َّة ٔبو مذحزّيت) َّة( حزئ  ثدّسم اًيّتارلعصت،  اًّعًصق ُشٍ -حصّذذ ذون- سُسَىن اهليّؼصاث من اًىثري. وراث

ٔبّي  وجسرَف ٕاذاهة ٕاىل وظَة، ابٕلضافة ثضلٍك ٔبحاذّي اهلـىن وكميهتا ومـياُا اهلٌلزسة شٍُ حوُص تخحسًس

ـخلسن تَ ًععسمن ثعّوز  حّت  ٔبو اًفَسفة قَاة فريوٍش ٔبًسًًووّجٍ ًُؼِص مّسٍ ٔبو ؿىل تساذهل حيخوي ٔبهَّ ًو

َّة) فّي وِشاوضاٍظ فَس دوط يف ماهؽ ل ُياك اكن ابًخّبٔهَس، ٕارا. اًحـَس ٔبو اًلًصة موهتا  اًلدًل اًخّيؼري زاذٍاكً

 جمال يف واًلاذت هبن اهلُـرتف اهليّؼصاث معاًحة جية اكن ٕارا مّعا اًفَسفة(، فَيدساءل خسًسًت ؿىل ًُست

 .مبٌلزس هتا واًّعاًحاث اًّعالة اًفَسفة ومسّزساث مسّزسو ًعاًة اًفَسفِّة، نٌل اهلَضلَكة مبٌلزسة اًفَسفة

 

 ٍىون فَسفِّة؟ ُي ظحَـة رو اهلعصوخ ٔبّن ارلعاة ًؤنّس اّّلي دعاابث، ما مؽ خـاميه  ابٔلساش ٔبهّيا مبا

 من الاهخلال ؿىل ٌساؿس اًخّجًصس، اّّلي ٕاىل اٌَّجوء ؾيس ّلاهتا؟ ٔبم موضوؿًا اًفىصت ثعحح ؾيسما فَسفًِّا

َّة؟ ُشا ٕاىل ألسعوزت إلًضايّح، من اًّّسذّي ٕاىل َّةٔبّن اًـل ًفرتط اًخّلاتي اًـلاله  ُو مبا ًِا ؿالكة ل راهتا اله

َّة ًُست ٔبسعوزّي ؤبّن ألسعوزت  كِامَ يف ٔبو حتََي ؿىل ارلعاة كِام يف حوكن اًّعحَـة اًفَسفِّة ُي. ؾلاله

مّت  مضمونً  تَ، حيمي اًخّفىّص دعاٌة مت ُو اًخّفىّصّي؟ ُي ٕاىل اهلـَوص من الاهخلال ُو ثفِّم؟ ُي ؿىل

 ، َّة؟ ابًخّبٔهَس، هـرتف وحيمي ٌَخّفىري ؾودعاٌة ًس ٔبهَّ ٔبمثفسرٍي  َؽزل  ابًًّس حة اذلال ُو ونٌل- ُيا فىصًت مضي

وؾٌي  ُو اّّلاث؟ ُي توحوذ اًوؾي ُو ُي. ابًّّضوزت الٓدص ٌس خثين ل اهلععَحني ٔبّن ٔبحس -اًخّلاتالث ُشٍ

 األّول الفصل
 الفلسفة مشكلة 
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سة، قَخِّة جصوس ُو جلكٌلث؟ ُي ًُعاػ ٔبن ٌس خَزم اًوحوذ( ةهوهَّ  ؿنل) ُبهعًووحِا ٔبو مؤّسِ
1

 جصوس ٔبهَّ ؟ ٔبم

 ظًصلة ٔبم اًخّفىّص موضوغ حيّسذٍ: اّّلي مٌؼومة؟ ما تَوزت ُو ٔبم فىصت ثواحص ؾن ؾحازت ُو هلسّي؟ ُي ثفىري

 فامي اًحالكة اًفَسفّي يف اًفن ًخَّرط مـَومًِّة مٌَ؟ ُي اس خزالض جية ٔبذاليّق ٔبم دعاةٌ  ُو اًخّفىري؟ ُي

لّك زلافٍة  ثعَف ٌَخّفَسف؟ ٔبل ذًًِّة، تخـًصفِا، حموًزا لّك ؾلِست ًُستاًفعَح؟ بٔ  واًالكم خيّط اىلاحجة

َّية وضاٌظ  اًفَسفة اهلُرخّعة؟ ُي اًّسَعاث من اهلزُّنل ارلادل اًخّفسري ِم اًفَسفة ؾلِسًت فَسفِّة؟ ُي مـ

َّة حبلدةٍ  ملصونٌ  ا، اًاكئن ختّط، يف ٔبّّنا ٔبم ،حلصافِّة زكـة يف وُمحّسذٌ  ،اتزخي  ؾن اًخّشي، تلّغ اًيّؼص حوُُص

َّة؟ ُي ثـّسذًخَ  اس خثٌاءً  هـخٍب ٔبن ؿََيا ٔبم ،ممخاًسا إلقًصلّي مـجزًت ومنورًخا اًخّفَسف هـخب ٔبن ؿََيا اًّضلك

َّة ةٌل ؾهنا؟ ُي ٔبم حعََهتا ُو اهلفِوم اًخّشًّة؟ ُي ٌَّعحَـة مالسمة ٕاًرا اًفَسفة وزلافِّة؟ ُي ومزيًت اتزخي  حتًو

َّة واًفَسفة ارلًُبّة اًفَسفة وتني ،اًيّخِةل واًفَسفة اًـاّمة فَسفة تني اًخّفصكة جية َّة اًفَسفة وتني ،اًـَم  اًّعحَـ

َّة؟ اًـسًس واًفَسفة  .ظوفاّنا يف ٕاقصاكَ اًفَسفّي دلزخة اًًّضاظ حتّس تشاهتا اًيّت ألس ئةل من الاظعياؾ

 

َّة، فَسفة ٕاجصاس يف اهلساَمة اًواحة من ٍىون كس َّة ًّشوظ حصهَة ٔبو ثفَسف، معفوفة ٔبي اهـاكس   ٕاماكه

 تـني ٔبذش ذالل من وركل -حماوةل ُىشا راهتا يف حتمي اًفَسفة حىن مل ٕان ُشا -فَسفِّة ممازسة حعول

ًِم اذلىمي اًفَِسوف هصامة ؾن اًالكس َىِنّي، اهلسافـني اًلسماء الاؾخحاز َّة، ٔبي واًـا  اّّلٍن اهلثلّفني اًخّازخي

َّة اًـَوم مبٔسسة ثـين فَسفةٔبّن اً  ًـخبون  مبفاُمي فىصي، مًلء ٔبذٍة  وٕاهخاح ،ألفاكز اتزخي وثسٌزس ،إلوساه

َّة  اًَلني ؿىل ٕاّل  ًـمتسن ل اٌَّوايت اًفَسفة »معفِّاث« الاؾخحاز تـني ٔبذش من ذالل هجٍة ٔبدصى، من. ٕاصاكً

ةا اهلٌلزسة ٔبثحاغ ٔبو ؛واًواكـة ،واهليعق ،اًالكم ذكّةؿىل اًـَمّي و   ابهامتهئم ًـزّتون اٌّّلٍن اًيّؼصاّيث من رلاًو

 من واسؽ وهعاق هحريت ٔبذواث ؿَحة ٔبّّنا ؿىل اًفَسفة ٕاىل اًيّؼص ًـين «لكَّ ُشا وزاء» مبا اًخّفىري. ٌَفَسفة

َّة اًّصؤاي ُشٍ. اكهت همٌلو  .ًلائحٍة ٔبدصى وس َةل ٔبّّنا ٔبي ،وإلحصاءاث ،واهلسائي ،ألفاكز  ىلؿ جساؿس ًىهّنا، ثلٌ

 تـغ حتلِلَ حاول ما ابًّضحط اًوزويّق )ادلوحٌلظَلّي(. ابٍهّناًة، ُشا ألظصوحايّت ٔبو اًخّفىري خف ثفاذي

ٔبًًضا  ُيا. حرًصا اًـلي ؿىل والاؾامتذ واهلشاُة اًّسَعاث ّتاُي اهليؼومة، سامعني اًىداز، ٔبولذ اًفالسفة

 .حارضت اًفَسفِّة اهلٌلزسة زوخ جنس

 

َّة حماولٍث  من اًـمي، نلرٍي ُشا  ومثَيا .اًخّفَسف مـىن ؿىل اًّضوء ٌسَّط ٔبن حتىص، حياول ول ثـس ل ٔبًس

ُشا الاؿرتاف  ٕاًَىنّ . ابلدذياق ٔلهفس يا هدسخّة ٔبن هل، جماسفني هيحاس مّعا ُيا ـسخذه  ٔبّي اكثة، ًن مثي

 ًخضّمن اًفَسفِّة؟ مارا اهلٌلزسة ثـين مارا. اُامتمٌا حموز جضلّك  هكٌلزسة ٕاّن اًفَسفة: اهلس خعاغ لسزاًّعاذق، ت

يا هخّفق مؽًيا،  اًخّشي؟ ًحسو اًًّضاظ ُشا  ألّويل ٔبو اًوحِس اهلـىن حتسًس اهلس خحَي من سريوش، ٔبهَّ ُو

َّاثَ يف حيمي هلععَحٍ  (ثضلٍك معَق)  اًخّحساّيث تـغ ؿىل اًّضوء جسََط حماوةل وس خعَؽ اتزخًيا، ًوىٌّيا ظ

                                       
1
 مالحؼة اهلرتمجة 
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 .اذهلتس حوكن اًيّت واًّصُانث

 

 الفلسفة معنى ازدواجٌّة .2
 

 اًَوم ًيا ًحسو ما ؿىل ٔبو) مـىن اسذواحِّة اًلسمي، ؿىل اًَونن يف ولذثَ اًفَسفة، ومٌش مععَح ٌسدٌس

 ، جضـص«philo» ادلشز ًحٌَُّ ما وحبسة هؼصايًّ . اهلـىن ابسذواحِّة فَيحسبٔ . مفازكة وؿىل( مـىن اسذواحِّة

 من. واهلـصفة اذلوكة ِممـاين، و من «sophia» مععَح حيمهل ما حنو َيواهل  واًّصقحة ابذلةّ  اًفَِسوفة

ا اًّسِي  ٔبن اهلـصفة ٍصقة مّمن وابًفـي، هخوكّؽ. اهلععَحني ُشٍن حزوجي يف اهلوحوذ الاجّساق اسدِـاة خسًّ

َّية ًخرّصف  ٍصوغ ل نواًخّحََي، بٔ  الاس امتغ ؿىل اًلسزت ميخكل ومذبّٔماًل، ٔبن زسًيًا ٍىون ٔبن: تعًصلٍة مـ

َّيًا ًفامتاسُ  ًخعَّة ااًخّفاُاث، م ذَف  من ؿاذتً  هًذؼٍص ما ٔبًًضا ُو اًّسَوك ُشا. وألحساج اًيّاش مؽ مـ

َّية، وظحاؿًا ثلذيض ُشٍ اذلوكة. ثخـنلّ  هَف وثـصف ثخـنلّ  اًيّت اًّعاًحة ، ٔبياولهتست اًّعاًحة ًَّة مـ ذاّظة،  راث

والاسدِـاة،  اهلـصفة تفـي متاًما مصثحعة اذلوكة ُشٍ ىصى ٔبنّ ، «sophia» ًؼ الٓدص ابهلـىن وظَِا وؾيس

ٍَّة ما حىون مصثحعةً  وابًيّدِجة ا ميىن مفِومٌة متاًما، ًوىن ةحاهلُعاًِ  اًّصؤاي ُشٍ. مبوضوؾ  ملعًسا ٔبًًضا اؾخحاُز

 واكٌؽ، وركل ٔبهَّ ؿىل مـَ يواًخّـام وّتاوسٍ وظوهل اذلسًثة ذللدخيا ميىن ما، ل هوؿًا مثاًًَّا ٔبفلًا ظوابواًي، ٔبي

َّة اًّعحاغ من اًـسًس. واًّصًحة مابًضّ  ُمثَلةل ٔلّّنا  حّصة فـًََّا ثحعي ٔبن ذون اهلـصفة فـي ثُثلي اهلُخـحة اًّضرع

َّية اًّعحاغ ؿىل اذلفاع متيؽ اهلـصفة، وتشكل ثكل  اًـالكة مععٍَح واحس، ًحنّي  يف اًخّفىري ؿىل واًلسزت اهلـ

 ٔبن ميىن ما اؾخلاٌذ ٔبّن خشًعا اًّعصخ، ُياك ُشا حّصة ؿسم ٔبو حّصة ؾن تلّغ اًيّؼص. تُهنٌل وًزّةاًّّض  اهلخحاذةل

ا وؿاهلًا «سُّئًا» ٕاوسانً  ٍىون ـً َعة ظـم. بٍٓن واحس يف زائ  ظفاث» واًلصوز، مجَـِا ،اًـؼمة وحٌون ،اًسُّ

 ٔبّن امذالك اًلول متاًما، ميىٌيا اًلسماء خناًف نبٔ  ٔبزذن وٕارا. هميهتا ممازسة ؾن اًـاهلة ثـّعي ل ، ًوىهّنا«سُّئة

َعة، ًسفؽ ٔبو اهلال اهلـصفة، اكمذالك َّة حنو اًسُّ َّة ىصى هبشا. اذلوكة حنو ًوُس اًاّلؾلاله  واذلوكة ٔبّن اًـلاله

ةلكس  مّما ٔبنرث اهلَضلَكة حيمتالن مفِومان  اؾمتسوا اهلثال، سخِي ؿىل اًلسماء، اكًّصواكِني تـغ. ألوىل هؼّن ٌَُو

َّني مسازش ٔبولذ اؾخب واًخّيامغ، تُامن الاجّساق ؿىل اهلسًية ٔبو اًـامل واكؽ فهيا ٌسدٌس زؤاي  ٔبو ٔبدصى، اكًلكح

ضلّك  حينك اًزّناغ ُرياكََعس، ٔبن َّة، اًيّت اًّصؤاي حّت . ألّول اًواكؽ ٌو اذلّة اًّضامي،  ٕاىل ثسؾو اهلس َح

َّةاًرّص  اهلحاذئ من هبا تبٔش حصؿًة ل حتمي نل زؤايُا يف اؾ ـِ  اهلـصفة ؾن الامذياغ مدسبٔ  خيصق من ثُسٍن فِيي. ٌَ

َّة ٌَرعَئة ألّول اهلعسز ؾن ، ٔبياًّسـي ٕاٍهيا وؾن «اًخّافِة»  ُيا. «إلحسان» ذون ٌَمـصفة كمية ل؛ ألظَ

 ممازسة يف ذتموحو  اكهت اذلائط، ًعاهلا زلوٍة يف ًالزثَاة، تسزخاٍث خمخَفة، ؿىل اذلامةل اذلسازة اؾمتسث

 .اًفىص

 الفلسفة مفارقة .3
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نل، تُامن حصقة اًّسفسعايّئ جىوّنا ؾن ختخَف ٔبّن اًفَِسوفة اًخّلََس ًلول. اهلفازكة ٕاىل الٓن فَيًذلي ـِ  ُو اً

 ؤبفالظون، اٌّّلان ، نفِثاقوزش«فَِسوف» مععَح اس خزسام ؿىل ٔبذلّوا من كلُيا. اًـنل ركل ميخكل

نل، ّلا حصقة ثـنل، ٔبن ٔبن حًصس هلن اًّّضوزي من ٔبهَّ اًلًوو  ٔبن ًٍصسون لءُؤ اكن. جمسٍ ٍَاؤبؾع  ظيـاٍ ـِ  اً

ي  سثواضؽٍ ما، مؤسِّ  ؾن ًـّب  ُشا إلميان فـي. ثلًصًحا صُئًا هـصف ل ٔبهّيا ٔبو صُئًا هـصف ل ٔبهّيا هـصف ٔبن ًَُفضَّ

ـِ  اّذؿاء ٌَمـصفة، ًلاتهل ومودّل  لّك  ًـصف ابث ٌَّسؤال، ٔلهَّ راثَ خُيضؽ ـسً ومل ٌَمـصفة ٌسـى ًـس مل اّّلي نلاً

َّني اًلايس ٔبفالظون اهخلاذ. يشء ثضلٍك  ًسفـِم هُسَعة، مّما اهلـصفة ميخَىون ٔبصزاًظا ًيا ًُؼِص ٌَسفسعائ

 تني اًّصاتط جنس ُيا. تـس جيَِوهَ ما ٌس خىضفوا ٔبن ِؿَمِم، تسل وحّصة تلّوت مجِوزٍم ٕاكٌاغ ظحَـّي ىلاوةل

ٌَّة ذاّظة، مّت ٔبذشُا فة، ٔلّن ُياكواهلـص  اذلوكة َّة وحاةل راث َّة، وِم هفس  ركل،  مؽ. اهلـصفة ُشٍ ٔبساش مثاً

 اًوظول امذَاس دلهيا اًخّواضؽ، فدواسعخَ تشكل س خفذرص اًفَِسوفة هون يف مفازكًة حوكن الاحامتل ُشا يف ىصى

 من اؾخحاًزا. وتلّوثَ اًفَِسوفة تَ ثدّسم اّّلي اًفىصيّ  ابلهفذاخ اىلسوذ اًّسفسعايئ ثفىري هلاتي ُيا. اذللِلة ٕاىل

اهلـىن،  ًخفادص، هبشا ًن اّّلي سفسعائًَّا؟ ومن جىوهَ سُذفادص اّّلي من: اٌَّـحة ثخلرّي كواهنياًيّلعة،  ُشٍ

ًِم ُو اًفَِسوف اًخّلِمي، ًُعحح وؾحوز الزيني ؾىس فَِسوفًا؟ ؾيس جىوهَ َّة اًـا ، ادلاُةل ِم واًّسفسعائ

صان تيفس هيٌل اًّؼن حيس يان الكٌُل نًوى ز ٔبّن موكفٌِل ٍو َّا. ُمَبّ  اًّسفسعايّئ؟ ٕاهَّ ومن اًفَِسوفة من: ٕاًرا ُ

ًَّة. ُي وألفاكز اًّصقحاث ٔبنرث مبـاًية مقيا ٕارا ٕاّل  -هـصف نٌل- حتسًسٍ ًعـة ٔلمصٌ   اًـرص فَِسوف محمي

ي سفسعايّئ اًـرص ُو اذلسًر ًًِما؟ ُي اًّضرط ٍىون يك ابدلِي اًيّفس ؿىل اذلنك ٍىفي اًلاجص؟ ُو  ؿا

 اهلُضلكة حّي ُشٍ ٔبفالظون اهلـصفة؟ حاول ًّسؾي زخٍي خاٍُي، ل من ٔبكّي ؿًَما واًـيَست اهللصوزت اًـاهلة

ًَّة، حفواُا ابكرتاحَ  ذالًِا ًالُامتم، مفن مثريت اىلاوةل ُشٍ. هـَمَ ل وما هـَمَ ما مـصفة ِم ٔبّن اذلوكة فصض

ا جنِهل وما هـصفَ ما ؿىل ّعَؽه ٔبن فالظونبٔ  ًلرتخ ـً  ٕاىل نلاًـِ  ٌضري: اًخّاًَة اهلُضلكة ًعصخ اهليؼوز ُشا ًوىن. م

حّس اًّضم،  ٕاىل ًعي كس ابدلِي، اّّلي اًوؾي اًـامل، ٔبّما وثلَري فِم ؿىل اًلسزت يف ٔبّوًل  ثخجّسس ٔبّن اهلـصفة

اًل، تي ًُس ـّ  .متاًما ابًـىس ف

 

ًِم ٍصى ٔبن اهلمىن من اهلـصفة، ًوىن مؽ اًـالكة ؿىل اًـمي ، جية«سفيّ اًفَ » اهليؼوز من نِل كمية اًـا ـِ  ٔبّن ٌَ

َّة . ولاٍل بٓدص اتتـة ممازساث فَسفة، ٔبي ٔبو هفس ؿنل سوى ًُست ابهلـصفة راثَ، ؤبّن اًـالكة يف حوكن واكـ

 ثسخة ٕاّما اًفزيايء، وركل ؿنل وزاءٍم ِؿنل، اتزنني ؿٌَلء ٔبظححوا هوّنم اًّزمالء ًًذلسن اًفزيايء ؿاهلاث تـغ

اًخّشّي  وضاظَ تُـس حول ابًوؾي ًدّسم ٔبظحح ٔبّن سمٌيا اؾخبن ٕان. ابهلوضة ذلاكًا ٔبو ذكهّتم ًلةّل  ٔبو اًخّـة

 وضاتط، مّما ألذالكِّاث ؿنل مّت ٕاذزاح ٔلهَّ مّص هبا(، فشكل اًيّت واًخّجازة اتزخيَ ثسخة صم ذون )وركل

 فٌحن. اًّسخة اًيّفيّس ُو اًحـس اكن ٔبسالفٌا، حِر حال ُو نٌل ًوُس. اهلضلكة س خحضازا ٕاؿاذت ٕاىل ٔبّذى

 ُو مٌَ هخحلّق ٔبوخاؾيا، ما ًِا ًًضىوَ  ٕاٍهيا هخّجَ ٔبن كدي سَمية ظحَخذيا حِات اكهتٕارا  مّعا هخحّصى ل الٓن

َّة نفاءاهتا نل تني هسزك، ما ٔبن ثضلٍك خشزّي، ذون هلعؽ ٕاهّيا. ٔبفـالُا وظسق اًخّلٌ ـِ  ؿنل ٔبي، واهلـَومِّة اً

 تـنل اذلسايث ُيا، اًًووغ حّت  ًوىن. دعبٔ  ؿىل ٔبو ظواٍة  ؿىل ىىون كس. اًيّفس وؿنل اهلـَومِّة تني ، ومانلاًـِ 
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 اّّلاث فىصت هون اؾخحاز ٕاىل ؾوذت مثّة ٔبهَّ ، ٕاىلصمٍّ  ألذالكِّاث، ٌضري، ذون وؿنل ابًفَسفة اًيّفس، ومؤّدًصا

 .اهلـصفة يف حِوايًّ  َانً ه  اهلَُفىِّصت

 

الٍث  ٔبزتـة ذالل من «اًفَسفة» مععَح َمضلَكة الٓن فَيحاول تعصٍق  اس يلازهب. حتَََِا س يحاول خمخَفة ثبًٔو

نثلافة،  اًفَسفة: اًخّاًَة ألزتـة اهلـاين اًفَسفة س يـعي. ابًّّضوزت خلاظؽث  ييفِ  -وفـَيا س حق نٌل -خمخَفة

 اًحـغ تـضِا وهجًة واحست، ًخلّشي دضازكخ س   اهلـاين ُشٍ. هكِازت ٍ، واًفَسفةاكّّتا هكجال، اًفَسفة اًفَسفة

 .اتزًت ٔبدصى اًحـغ تـضِا اتزًت وختاًف

 

ا، ومن( واولال اًثّلافة) ألّوًني اهلـيَني ادذَازن، سًس خعَؽ س َاق يف ـً  ألذرٍين يف ٔبنرث مّث سًذـّمق رسً

 (.واهلِازاث الاّّتاُاث)

 الفلسفٌّة الثّقافة .4
 

 واهلؤمتصاث ،ادّلزاسة ملاؿس من هخشنٍّص مّما ، اهعالكًا«اًفَسفة» هلععَح ألّول اهلـىن ٌَىثرٍين، ٍمتثّي ابًًّس حة

 ،وألفاكز ،واذلَلداث ،واهلسازش ،واهلشاُة ،زلافٍة، مََئٍة ابٔلسٌلء كصٔبّنا، يف اًيّت واًىذة ،هبا صازنيا اًيّت

َّة وألذواث سدٌس اةارلع. اهلخـّسذت اهلفاُمي ٌَ ٌو  هل جس يح مل هلن ٕاصاكًًَّا جيـهل مصاحؽ، مّما ؿىل اًفَسفّي ؿاذًت فلِ

 ٍلي اذرتاغ ٕاؿاذت ثّسؾي ٔبن لّك زوخٍ فصذًّة ؿىل اًّعـة من اكن ركل، ٕارا مؽ. َسِس بُ  ؿىل اًخّـّصف فصظة

َّاث، فىِف ؿَوم َّة ساٌُلثاهل  ذَق ثـَس اكماًل، ؤبن ألفاكز اتزخي اذرتاغ ثـَس ٔبن ًِا اًّصايض مّت  اًيّت اًيّوؾ

 اهلُلصي هلن ؟ ٕاهَّـٌلًلةاً تبٔنخاف مذـَّلة ٔبكزاًما اًىداز؟ ٔبًس يا وهجوذ اًحعيء ألحِال تـمي اًـعوز ؿب ٕاهخاهجا

 .ذًوهيا هًىس ؤبن تـحلًصّدٌا هؤمن ٔبن

 

َّة اندساة اكن نحٍِة ٔبدصى، ٕارا من  ٔبّن اهلفاُمي مالحؼة جية ألساش، ٔبل ُو اًخّفىري يف الاس خلالً

َّاث هلـاذلث ابًًّس حة اذلال ُو نٌل اًفىص؟ ممازسة من اًىثري ختخرص اهلوحوذت  اهلفاُمي واًفزيايء، ُشٍ اًّصايض

َّة  ؾن ثـّعَِا جضّي اًفىصت، فِيي هبشا ًوىهّنا. مفِست فِيي اًّّشخ، ّلكل من اًىثري تخفاذي جسمح اهلصحـ

 ومن اًّسِي من حِاذًّة، ّلا ًوًما حىن مل خسًست، ٔلّن ألذات َّاثتسهي  ثلّسم اهلفاُمي ُشٍ. تشاهتا اًخّفىري

واكهط،  ٔبزسعو ؾن واًحازست، اًيّاّتة اهلفِست اًفصوكاث ُىشا، ثلوذ. ؾلِست ٕاىل اًوس َةل حتوًي اًّعحَـي

 ًفالسفة، فِوا ُؤلء فىص هلس حّت  ٔبو ؾن اًخّزًّل  ًخـرّث  ٔبهَّ ٔبزخت اًخّازخي. اهلَضلَكة ؾن اًخّوكّف حنو ثسِوةل

َّة ادّلُاء. اًـلي ٔبس حاٌة جيَِِا ٌَموضة. مـجٌم ٔبظَي مفّص مٌَ، ٔكهَّ ول تَ موزوٌق   جساؿس ثّشًّة، ٔبذات ذاظ

ـيٌة يف ٕاّّنا. واًثّلافة اًّعحَـة تني اًخّمَزي ؿىل  .بٍٓن واحس جصنٌة ًو
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َّاثاً اتزخي اكمي ذَق هـَس ٔبن وس خعَؽ ل ٔبهّيا نٌل -ساتلًا كَيا ونٌل -ُىشا  واًلسمياث اًلسماء مفساٌُلث) ّصايض

ا مفِست  ذون اًثّلايّف اًفَسفيّ  إلزج ّتاُي هّسؾي ٔبن وس خعَؽ الفوألؿساذ(،  ابٔلصاكل ٌَخّفىري ورضوزًّة خسًّ

ن اتزخي هخجاُي ٔبن وذون ،اهلسّمى ًفىٍص خسٍٍص هبشا اًِاّمة اًـيازص تحـغ إلهلاممن  ٔبهفس يا حنصم ٔبن  حىٍو

َّة ٔبي ارلاض، فىصن َّة اًفىًصّة اًـمَ ةل اًيّت ازلـ  هـي ٔبن ٌساؿسن اًفَسفِّة اًثّلافة ٕاىل اهلسذي. وززياُا اًّعًو

اًفىص،  ُشا جضلّك  ًـحاكصت، اًيّت اهلًسوتة اًـيازص متجَس يف هلؽ ٔبّل  فىصن، ثّشظ َُلك هخين ؤبن ٔبهفس يا

َّة ؿىل اًفَسفة ثخـاىل كس تُامن اًّسائس، ٔبو اهلُضرتك اًفىص مؽ اًفىص هحاز ؿالكة ىصى ٔبن ذون  .اًّصٔبي سعح

 

 ابهلـىن وركل .اًفَسفِّة اهلٌلزسة يف اًـوائق ٔبٍم من واحًسا اًّصٔبي ؾرصٍ، ٌضلّك  يف ٌَسشابزم  كال نٌل

ياك ُيا اهلََخَلعة من ادلاُزت ألفاكز من ًٌُلمة هوهَ اًفىصت ٌض حَ ما ميثّي اًّصٔبي ٔلنّ ،اًالكس َيّك  ٔبّي  ذون ُو

ًزا اًّضرط ٍصّذذُا ؛حتََي ٔبو متاسٍف  مضرتٌك  اًّصٔبي. ركل ًسزك ٔبو ًيددَ ٔبن ذون الٓدصون ًلوهل ما ُمىِصّ

َّةا من صُئًا ميخكل سعحّي ول ٔبهَّ مبـىن ّ ًفصذاه  حبزم ابزمٌَسش ؿازط. جمِوٍذ ذاض معٍي ٔبو هدِجة ًُس َ، ٔله

 صٍ خسٍ ٔبو حلِليٍّ  يشءٍ  ٔبيّ  فهيا ًُس سٍن، اًيّتاًحائ اًخّش ٔبفاكز» و «ارلاًط اهلساز راث اذللِلة» تؼ مّساٍ ما

 .«ابًخّلسٍص

 

َّة، اًّصٔبي بٓدص، ٔبنرث مبـىن  ُمسًََّعا تَ وضـص اّّلي ذميوكَُس اًحـحؽ، س َف مبثاتة اًخّفَسف، ٔلهَّ ٍزجع ٕاصاكً

َّة، ذون اًخّفىري حتاول ٔبن ثخجّصبٔ  لكُّ من. الٓدص همّسذٍن تَ هَّوخ واّّلي اّّلاث ؿىل  متّص مبشزات ٔبن ابس خلالً

ذت اهلصاحؽ ؿىل اهلُسدٌس وارلعاة اًـًصلة ألسٌلء  ل زٔبيٌ  ُو تَ ثفىّص ازلاؿة، مفا ؾن ابًـزل اًفَسفِّة، همسَّ

ي ًّسؾي هلن ابًًّس حة اًوضؽ نشكل. كري . اكرابً  ًُـخب ما ُو اًّصٔبي. تعًصلٍة ُمدخَىصت فَِسوٍف مـصوف فىص ثبًٔو

ََ : ٔبًًضا اًـىس ىصى كس ًوىن  من ًُس. ازلَؽ ًونّسٍ ما ؾىس ثوهَس ، ٔبوًُلال تـس مل ما كول فَسف، جيةخّ ف

 .ثسِوةل جماهلم جممتؽ ؾن اًحـغ تـضِم ؾزل اًفَسفة ممهتيو ًـَن ٔبن اهلفاحئ

 

 تَوزت ؿىل مساًزا، ٌساؿس اًّسائس، واكرتخ واًالكم اًّسِةل ألفاكز من ٔبفالظون ركل، حّشزن ٕاىل ابٕلضافة

 وٕاهٌّل اهخلسحفسة،  «اًّسويق» اًّصٔبي ٔبفالظون مل ًًذلسابهلياس حة، . اًخّفىّص وممازسة ،ؿَهيا واًـمي ،ألفاكز ثكل

ام ػالم من اًفَِسوفة ُصتت ًو حّت . زٔبايً  اكن، ًحلى همٌل اًزّتّمت، اّّلي ، ٔبي«اًّضََؽ» اًّصٔبي ٔبًًضا  ؤبُو

 وسمِالهتا اهئسمال ثُفِس يك «ادّلاذي» ٕاىل ابًـوذت َزمةمُ  ٔبّّنا ارلازح، جضـص يف اهلوحوذت اذللِلة ثخبّٔمي وِفِا يك

، حّت  يف هفسِا ثـزل ٔبن اهلس خحَي من. مبواهجهتم ثلوم ويك ادلسًست ابٔلضواء  اًـوذت ثكل اكهت ًو جصحٍ ؿاّجٍ

َعة، فسلصاظ ذلجج ابًًّس حة ٔبّما. ممَخة «واكـيّ »  ما ُوٕاىل  اكن سمهنا، فل واًّسرًصة هلسُا ؾن ًخوكّف مل اًسُّ

ا ـً  ركل، فلس مؽ. «اًـحلًصّة» ألفاكز وحىصاز ابهلـصفة ، ًوُساًفىص اهلس خليّ  ثُبس اًيّت ألحاذًّة ابهلواهجة مًو

َّة اًفَسفِّة زلافذَ من تـيازص ٍزّوذن بٓدص وكٍت ٕاىل من اكن فصط اًّضرع  اًّصٔبي. َحسسَ من تـًضا ؿََيا ًو

ٍن ٔبو يف ٌس، ًوُسخام اًّصٔبي، ٔلهَّ مسّمى ًخجاوس ل اًّضََؽ  اًدّساؤل نّف ؾن فِو كامئة، ّلا سريوزت حىٍو
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 .راثَ حول

 

َاق ُشا يف فَيشهص  دلزخٍة ل الٓزاء، ًوىن يف موحوذت ٔبّن اذللِلة ًونّس اًّصٔبي، فِو ؾن ابساكل َحسش اًس ّ

ا ٌس خوؾهبا اهلوحوذت ّوصة، و تعًصلٍة مض اًّصٔبي كَة يف ثـضـش اًيّت اذللِلة ًلاتي ل ٔبّن اًّصٔبي ٔبي. حامَُو

 راثَ اًّصٔبي اس خحّض ًو فامي اذللِلة ٕاىل اًوظول ميىن: اًخّايل اهليؼوز ُشا ؾن ًًذج. نكَِا ًـخلس مّما تلسٍز ٔبكي

َّة ثـس مل. راثَ ؤبذزك ارلاّظة ماّذثَ وظلي َّست ألكوال تـغ ؾن اًححر ذالل من حتعي اًفَسفِّة اًـمَ  ادل

َّة، واًيّت  اًفَسفة حتافغ هبشا. تشاهتا اًفىصت وثفىّص واًخّىصاز اًخّفىري ذالل من ، وٕاهٌّلذاذؿة حىون كس واّّله

َّة ؿالكة ؿىل  ٌضلّك  اهلُضرتك، اّّلي اذلس هلفِوم حتََهل يف اكهط رَشَحَ حياول ما ٔبًًضا ُشا. اًّصٔبي مؽ خسً

لدة اًخّفَسف ٔبساش ـَ  .بٍٓن واحس يف ٔبمامَ واً

 

ٍن زلايّف واحامتؾّي. فٕارا اتزخٍي خشيّص وؾن نجتٌ ؾن حٍِي ؾفوّي. ٕاهَّ من ًًضبٔ  مل نورهصن، فىصُ  س حق نٌل  حىٍو

 ل اًّعًَِّون ٔبًًضا؟ ظاهلا اًثّاين الاؾخحاز تـني ًبٔذش ل ألّول، هلا اًـيرص الاؾخحاز تـني ًبٔذش اًفىص اكن

ؤلء ًفىّصون َّاث، ُشا ًفىّصون ل اكٔلمٍصاكن، ُو  ُشٍ ؿىل ثؤثّص زلافِّة مـعَاث مثّة ٔبهَّ ًـين اكًفصوس 

 ألسٌلء اكهت مّث ٕان. اًحدلان ُشٍ تني اهلـصوفة اًفَسفِّة الادذالفاث ركل ؿىل ألحاذًّة، وجضِس اًاكئياث

لّك  يف اًحازس، فِيي وممثَِّا «اهلثايلّ  ِامٌَخج » ِم اكهت ٕان ٔبو اًثّلافة ثكل صلّكت من ِم زلافٍة ما يف اهلـصوفة

 ذالًِا، ميىٌَ من ٔبهَّ مهنا، ذاّظة هفسَ حيصم ٔبّل  وثلّشًَ، وؿَََ فصذايناً اًفىص ؿىل اًّضوء سدسَّط اذلالث

َّة ثفاُخَ زؤًة َّدٌا ٕلذزاك تلرٍيهّتا ثسؾون ؾيّا، اًيّت اًلًصحة ألسٌلء ؿىل ٔبًًضا ًيعحق ُشا. اًّضرع  دعوظ

َّدٌا  .وهوؾ

 

َّة، جسِّيا اًفَسفة ٔبو اًفَسفِّة اهلٌلزسة مٌؼوز هليؼوزن، ٔبي ابًًّس حة  واتزخي ،اًفَسفِّة اًثّلافة ؿََيا ًـمَ

 مصاتعيا ص َفصت وفم ايلخَفة، ٕاتعاز واهلسازش اًىداز مٌاػصاث احذَّت اًىبى، اًيّت اًلضااي وفِم ،ألفاكز

َّة، نشكل اًفىًصّة  جيس لثاس خسلوِم  ) إلحصاخاث فِم ٔبخي من وركل ؛مـِنّ  هخحّسج من مصاتط اًّضرع

(ٔبحسٌُل ادذَاز من مٌاَض هل ل مذلاتَنَْي  ظصفنَْي  ٔبمام هفَسَ إلوسانُ  افهي
2
َّة اًـوامي. جسىهنا اًيّت   اهلفاُمي

َّة ٔبذواثٌ  س خفِسن، فِيي ّسائستاً  ٔبذواث  ؾحيث، وٕامنّا ؿَمي ثحّحص ٔلّّنا ٔبذواث ًُس ، وركلًالُامتم مثريت ثلٌ

َّة ذكّة ٔبنرث وحـَيا معَيا ًدسَِي اً ـّ َّة تًسابٔ  ٌس خثين ل ُشا. وف نل، تي جماه ـِ  من س َحّصزن فِو. متاًما ابًـىس اً

 ذوًما ادلاٍُزن ايلخّعني من حنمتين لٔ وبٔ  ،اهلَُمبَٔسس اًّصٔبي ٔبوامص ٕاظاؿة حباخة ىىون ًن اًخّوكّـاث، ٔلهّيا وسن

 وحىَِفِا ًيا حيَو نٌل اًخّازخي مساٌُلث اس خزسام فعاؿًسا، س ميىٌيا الٓن من ٔلهَّ وركل. كواٍم جاكمي ٌَعـق

 .حصّذذ مٌاس ًحا، ذون ىصاٍ نٌل

                                       
 مالحؼة اهلرتمجة  2 
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ا اًخّمَزي ٕاىل ًلوذن ُشا ـً َّة اًّصؤاي: اًفَسفِّة اًثّلافة مؽ ٌَـالكة هوؿني تني رسً َّة واًّصؤاي اًخّبٔزخي  اًباقٌلث

َّة) (اّّلًزـ
3
َّة» ألوىل ثدّسم.   ٔبكصة ييفِ  اًثّاهَة ٔبّما ؛اهلضامني حول وممتحوزت قَخِّة ٔبنرث ٔبّّنا ، ٔبي«ابهلضموه

َّة، ٔبي ٌَفَسفة َّة ٔبّّنا ألجنَوساهسوه  اًخّىٌوًوحِا، اًيّت وحّت  اًـَوم حال ُو نٌل. ابًّعوزت وهتمت ٔبنرث حتَََ

َّة اًّصؤاي جسـى َّهتا ثدداُم واًيّت منورهجا ؿىل ثلوم ٔبن اّّلًزـ َّهتا تـَم اً ـّ  تعحَـة اًّصؤاي ُشٍ وحساثهتا، هتمت وف

َّة ابدلواهة ، ٔبيحّصخَ ثلِمي ٔبساًَةو  ارلعاة َّة» اًفَسفة ٔبّما. ٌَرعاة اًـمَ  اًخّوّظي ٕاىل ، فمتَي«اهلضموه

َّة صامةل ٔلمناظ َّة كمي وهؼصاّيث كميًا نبى، حتمي ؤبساس   تني حصة ساحة ألذالكِّاث ابهلياس حة، جضلّك . كَدَ

 اًّسـاذت مشُة من اًيّاتؽ يعقألفـال، واهل  تددـاث اهلِمت اّّلًزـي اهليعق فهيا ًخواخَ اًّصؤًخني، حِر ُاثني

َّة تعًصلٍة ٔبنرث تشاحهيٌل، وركل واًّّش  ظحَـَة ارلري معاذزاٍث  يف ثونّس فضائي ًًّش اهلائي  ؾن ومبـزل اس خلالً

شا. واًخّحـاث اًيّخاجئ ا، ُو َّة ثرصحي ًـين ل ثضلٍك ظحَـّيٍ خسًّ  اهلايض، تُامن ٕاىل اًخّبٔسُس فـي ما، ًخّجَ ثَلائ

َّةاًفـّ  ثخعَّؽ َّاهتٌل يف حتمالن اًيّؼصثني والك. اًفىص مس خلدي ٕاىل اً  .خشَز ؾٌلٌُل ظ

 

 فَسفة ، وِم«Bildung» اًؼ مفِوم اس خحضاز مفًِسا ًيا فَسف، ًحسواًثّلايّف ٌَخّ  اًحـس ؾن اس خًذاحٌا يف

َّة اًخًّض ئة ص مت. ألهلاه  سفة، مهنماًفال من اًـسًس ديكِ  ؾّش، من اًخّاسؽ ناًلص  يف اهلععَح ُشا ثعٍو

َلي ُومدًوت َّة ٕاىل اّّلاث ٕاهضاح ٌضري اّّلاث، حِر وثًض ئة اًخّـَمي فىصت ؿىل اهلفِوم ُشا وحيخوي. ُو  معَ

ّة حتّول. تبرٔسٍ اولمتؽ وؿىل اًفصذ ؿىل واًّصوخ، وثيعحق اًلَة وس يب تني ثيامغ  ذالل من ًمت وٕانٌلًِا اًًِو

 اهليؼوز ُشا. «اًّعحَـي اًوؾي» مؽ مبواهجة متّص ابًّّضوزت ٌَخّجصتة، واًيّت اّّلاث ومـخلساث مـصفة ٕادضاغ

َّة اًزّنؿة مؽ خيخَف مفّص  ول مَموسني كري هكـعَني اًّضرط «ظحؽ» و «ظحَـة» ثلّسم اًّسائست، اًيّت اًيّفساه

َّاث، هون اهلواُة ثـّسذًّة ٔبتًسا ٌس خثين ل اهلفِوم ُشا ًىن. مهنٌل َّة اثواًـالك اًخّـّسذًّة ُشٍ واًّضرع  ادلسً

َّني مىّوهني حتسهثا اًيّت  من ابولمتؽ اًفصذ ؿالكة يف هلسايًّ  تـًسا اهلفِوم ُشا ًخضّمن نٌل. اولمتؽ ثعّوز يف ٔبساس 

. ما ص ؿىل اًـمي إلوسان، ٔبي ٔبوس ية ُو اهلفِوم ُشا ًعصحَ مٌؼوٍز مثايّلٍ َّة وكسزاثَ ؾواظفَ ثعٍو ا اّّلُي ـً . م

خذـس َّة ،«اًـاّمة ثّلافةابً » ٌسّمى ما ظصخ ؾن ًو ّة، ٔبو ٔبو مهنا اًّصمس واهلصاحؽ،  اهلـازف اس خـصاط اًيّرحًو

َّة، اًؼ اًخًّض ئة فَسفة اًّصوحايّن واًوحوذّي والاحامتؾّي. هبشا، ختصح اًيّمو ًعاحل وركل  «Bildung» ألهلاه

 .وصاميهويّن  ُو ما ًلكّ  اذلسايث تـس اهلا واًّصفغ سألٌْ  قَخِّة ٕاظاز ؾن

ًّ  لالمجا .5  الفلسف
 

 اًفَسفة اكهت اًفَسفّي. ٕان اًيّعاق اًفَسفّي ٔبو ابولال سًسّمََ ما ُو ٌَخّفَسف هلرتحَ اّّلي اًثّاين اهلـىن

، مفؽ يشٌء قًصٌة ؾهنا ؤبّن ل جلّك يشء الاُامتم ثّسؾي َّاث تـغ دلهيا ركل هؼصايًّ  نثريون. اهلفّضةل ألزض

                                       
 مالحؼة اهلرتمجة  3 



15 
 

هسلصاظ، : اٍهّنج راك ًودّلُا اًيّت اهلضامني من ًعّوزوهَ اّّلي ابٍهّنج ااُامتمً  ٔبنرث ًحسون كس اّّلٍن اًفالسفة

َسي اًّصوخ، واهلشُة ؿىل واًـمي اًدّساؤل خيط ميّي فامي ٍلّك ول ل اّّلي َلي ؛اًخًّو َّة، واًـمي مؽ ُو  ادلسً

َّة مؽ اكهط ٔبو ؛ثخضميَّ اّّلي اًّسَة ؿىل َّة اًخّحَََ  اهلصثحعة ؾخحازاثالا ركل، ثحلى مؽ. اًرتوس يسهخاً

َّة اهلسائي ظاقًَة ؿىل ابهلضامني  ؿىل حيافؼن اًفَِسوفاث ٔبّن ٔبكَة هونّس ٔبن إبماكهيا. اًفىص اتزخي يف اهلهنج

َّة زؤاي َّة -ٌَـامل ما زؤاي ؾن ٔبّّنّن ًسافـن ، ٔبيمعَِنّ  يف ٔبظصوحاث َّة ٔبو ،ُذِبًّة ٔبو ،ماّذًّة ٔبو ،مثاً ؤبّّنّن  -هفـ

 حيسذّنا، فِزرتن اًيّت ٌَمسائي ابًًّس حة . ٔبّما«ًـميؼومهتنّ » ٔكساش ٌس خزسموّنا اًيّت مياهلفاُ تـغ ًُؼِصن

 ُياك ًىن. اًيّلس ٔبو ابًخّلاتي مٌؼوٌز خماًف، ًُـصف مدلهي السفةف هلـادلهتّن. ابهللاتي، ُياك اًّعصق ؿاذًت تـغ

َّني، لكَحًِزت، اّّلي اًفالسفة تـغ ٔبًًضا  تـغ صفغٍ ؾيسما ٕاّل  اًفالسفة مجَؽ مؽ اثّفاكَ ؾن ؿّب  الاهخلائ

َّاث  .اخّتشُا اًيّت اهلواكف تـغ ٔبفٌسثَ ُؤلء، ما عصهحاً اًيّت اًلض

 

 ٔبّن اتزخي اًـنل اًـالماث، مؽ تـغ زمس اًفَسفّي؟ فَيحاول اولال ثـّصف اًيّت واهلسائي اهلفاُمي ٕاًرا ِم ما

َّة، ذون. اولال ؿىل ظصٔبث اًيّت اهلِّمة اًخّـسًالث تحـغ ٍمتزّي  اًفىص  فامي ٔبساس ًَّا ذوًزا صّم، ًـحت اًّّنحس 

 وسّمََ كس إلوسان، ما حول إلوسان جساؤل ٕاىل اهلُفىِّصت، ٔبّذى اّّلاث ُو إلوسان هون ٔبًًضا س يلول، ًوىن

 ُو راُة؟ ُي ُو ٔبىت؟ ٔبٍن ٔبٍن ًفـي؟ من إلوسان؟ مارا ُو اًوحوذّي. من ابًلَق ٔبو إلوسان تـنل

َّة؟ ما يف ًـُش ذادل؟ حصٌّ ٔبم ٔبم مصنّة؟ سائي مثس َطٌ بٔ   تّس من ل موضوؿان كائخذَ؟ ُياك ِم حمت

َّاث ٔبّوهلٌل، ؿنل. همّمان ٌلألّول، ًوىهنّ  اهلوضوغ من ًيحسزان ٔبًًضا، هوّنٌل مٌاكض هتٌل إلوساهة؟  جسىن ٔبٍن. اًىوه

ٍٍ ٔبم اًىون ؾواملٌ مذـّسذت؟ ُي ُياك اًـامل؟ ُي ُو ما ؟ ُيم  ل مذيا ٍٍ حوٌذ تشاثَ؟ مو  ٔبهَّ ٔبم مّت ذَلَ ذيا

نل توسائي هتمت اًيّت اثىهيٌل، اهلـَومِّة ـِ  ٔبن وس خعَؽ هـنل؟ ُي ٔبس ئَخيا؟ مارا ؿىل إلخاتة ميىٌيا هَف. واذللِلة اً

 اًلَخِّاث ؿنل ُياك ،مثّ  اذللِلة؟ ومن ًيا ًضمن اّّلي موزوق؟ ما ِؿَميا هـنل؟ ُي ٔبن وس خعَؽ هـنل؟ هَف

ٔبّن  فىصت مدارشًت، ظازًحا اىلسوش وزاء اًحسهييّي وما وزاء ما ٕاىل اًوظول يف اًّصقحة ؿىل ًَجَة ًبئت اّّلي

ٔبّن  ُيا هشهص. هـصفَ اّّلي اًواكؽ وضف اسددسايل، كاذٌز ؿىل ٔبو ابًّّضوزت، ثبٔسُيس واكٌؽ ٔبّوٌل بٓدص ُياك

 هوهَ ًّسؾي ٔبن جسَسٌي ميىن ُياك َُسسمًٌَّا، ف  ٔبو س حخًِا ًُس اولالث ُشٍ تَ رهصن اّّلي اًدّسَسي

 ميىن اًيّت اًّؼواُص ٌسخّة اّّلي وإلوساهة؟ ما اًـامل كدي ُياك اكن مارا. واًّضامي اًىوين اًيّمورح

ٍىّوهَ؟  ٔبو اًّزمن من هيصة اّّلي اىلسوسة؟ ما اهلاّذت وزاء سخٌة ٔبّويّل ًلّك يشء؟ ما ًوخس مالحؼهتا؟ ُي

َّة حول ثدساءل اًيّت ألذالكِّاث  ثبئتمثّ  هَْفًسا؟ ومن منخكل ُي  تني اًخّلاتي مٌعَق من اًخّشًّة ألفـال رشؾ

 ؿًّل ٔبن جية مارا. ابلٓدص تـالكذَ اهلصثحعة اًَومِّة، ذاّظًة ثكل إلوسان كصازاث ثوّخَ ٔبّّنا واًّّش، نٌل ارلري

 ّتاٍ واحدايت ِم ٔبًزس؟ ما نٌل اًخرّّصف حصٌّ يف ٔبن اًـمي؟ ُي ما هـنل فـهل؟ هَف ؿََيا جية اّّلي ٔبفـي؟ ما

َّاث ًفِم ٔبن حياول اًيّفس، اّّلي ؿنل ٕاىل ابٕلضافة الٓدٍصن؟ ركل  ً . حتّصنَ اًيّت اًخّشّي واًّضلوظ اّّلُن ب

؟ مارا ٍىون ٔبن اّّلُن ٌس خعَؽ مذـّسذ؟ ُي واحٌس ٔبم اّّلُن ُي  اّّلُن؟ ُي ًـمي ىصقة؟ هَف مس خلالًّ

َّاث، اهلِمت ؿنل ٕاىل هعي رُييا؟ ؤبذرًيا حصتَة اميىٌي اّّلُن؟ هَف ميصط  وارلَال وإلتساغ وازلال ابًخّيامغ ازلاً
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 الازثلاء ميىن راهتا؟ ُي ألص َاء حنّة لكّيا ألص َاء؟ ُي ًحـغ جنخشة هلارا. واذلواش اّّلُن ومذـة

 مجَاًل؟ اًلدَح ٍىون ٔبن نميى ٕاًََ؟ ُي اجنشة من مجٌَي ٔلّن ُياك ٔبم مجٌَي تشاثَ ازلَي ؟ ُيةلائّلّ اب

 

 -كسميًا اهليعق -اهلـَومِّة: اًخّايل اًيّحو ؿىل اًثاّلزة اهلـصفِّة اًفصوغ ثضلٍك ثلََسّي تني اًفعي ٌَخّخس َط، ميىٌيا

َّاث وؿنل ؛ارلري حول حمتحوز اًيّت ألذالق ؛اذلق حول حمتحوز اًيّت  ٔبّن ُشٍ ًحسو. ازلال ًدٌاول اّّلي ازلاً

َّةاً اهلفاُمي  ُو ونٌل. واًّزمان اًفَسفّي ؿاجصًت اهلاكن اًفىص تًِة ـتضَ وازلال، وَ  وارلري اًثاّلزة، اذلق رتوس يسهخاً

ةل، ُشا حىون كس اًيّت اًخس َعة ًٔلمناظ ابًًّس حة اذلال  ُشٍ ثـس مل حّسٍ تـَس، وٕان ٕاىل ٕاحصايئ اًخّلس مي ُمززَتِ

 جمالث ٕاضافة ذالل من اًخّـلِس -راهتا اًّعًصلة ابس خزسام -أبًضً  ميىٌيا. اًّضلكي اهلس خوى ؿىل زاجئة اهلفاُمي

َّة اذلسازة، اكًفَسفة ودّلهتا واًيّت ،فَسفٌَخّ  ىٔبدص  َاس  َّة واًفَسفة ،اًس ّ  اهلصثحعة اّّلُن وفَسفة ،الاحامتؾ

 .إلذزاهَّة ابًـَوم

 

 اًخّفَسف فِم من ىمتىّن يك ارلازح من حسوذٍ واسدِـاة حّس اًخّفَسف زمس ُو يشء لك كدي هيّميا ما ًوىن

َّة متاًما  حتسًس ؿىل ٌساؿس لّكِ ثعيَف، ثعيَفٌا حال ُو نٌل. ما ُو صامي حنو اًّسـي واحست، تسل فىًصّة تـمَ

 ابًفىصت اًخّفىري وٕاؿاذت اسددسال ذالل من ٕاذزانَ ؿىلنٌل ٌساؿس  ،ٔبفضي ثضلكٍ  اّّلي ًمّت ثعيَفَ وضوغاهل

 واًخّفىري سؤاٍل ما مؽ اًخّواظي يف ٌساٍم اًّضلكية من اًيّوغ ُشا. ٕاًََ ثًمتي ٔبن تسّ  ل اّّلي إلظاز يف ألحاذًّة

 فصاذاث جصوس اًّضلكية ُشٍ متيؽ ٔبن ذون ارلاّظة، وركل تعحَـخَ فَِ، وابًخّايل مضيًا اهلوحوذت اًـالكاث يف

شا. مضّوصة َّة اسدضفاف ٌضمي ُو  كري هفسَ سريى ركل لريت ٔبهَّ حمّسذت، ؿًَما سؤاٍل ٔبحاذّي تعوزت ذاظ

لصق مذلاًٍصا  اذلفاع ؿىل سُساؿسن اًفَسفّي، مّما اولال وسخًِّا ثضلٍك حتوّكي حّسذن كس ىىون هبشا. اذلضس يف ًو

َّة وحلِلة) خامؽ مدسبٔ  ؿىل َّةً  خّزشٍه ( مصحَ  .واًخّفىري ٌَـمي فصض
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ز اًثّاًر اهلـىن يف الٓن فَيخلَلي  «اًـمًلّ » ابًحـس وسّمََ ما ٕاىل سًذعّصق ، حِرفَسفٌَخّ  ٔبنرث واهلُعوَّ

 .ٌَفَسفة
 

 َجْوف فً التّفكٌر .1
 

َّة اذلاةل ٔبي اًخّفَسف، ذلسوج رشًظا ااؾخحاُز سَوٍك ميىن ظًصلة اًفَسفّي ُو الاّّتاٍ  ممازسة ّتـي اًيّت اّّلُي

َّة ٔبّّنا هّسؾي ًن حّسٍ ما، ًوىن ٕاىل معوًما ؿَهيا اهلخّفق الاّّتاُاث تـغ ُياك. ممىٌة اًفىص  اًفَسفة اتزخي. هوه

 ؿَهيا، وركل الثّفاق ًمت ٔبن وصم ؿىل اكهت هلعةٍ  تبٔيّ  اًيّؼص ًـَسون تًضوٍت ابًلة ؾيسما مًلٌء تبٔفصاٍذ ٌضـصون

ت اًفصذًّة ؿالمهتم اًضـو  يكً ِم،  ؾهنا هخلكّم اًيّت اًـاّمة اًّعفاث. إلحٌلغ دمت ٔبو الاوسجام ركل ؿىل اهلُمزيَّ

نل، اًيّت زقحةمثاًل،  ـِ  ٔبًًضا اًّضم. ثخعّوز اهلـصفة ثكل ًصؤًة اًّصقحة هجٍي مـنّي حيّصك مبلساز اًوؾئبنَّ  ثفرتط اً

ٌَخّوهَس،  اولاسفة دوط مييؽ كامئة، ؾيسما وزوكِّة ظَة تعًصلٍة قًصحٍة يف ًخجىّل  كس اًّعفاث، واّّلي ثكل ٔبحس

صّي  ؿىل كسزثَ ثسخة ، وركل«مُسَّا» اًّضم ًـخب اًحورًّة اًفَسفة يف اًّزِن مشُة. مصحًََّا اكن ًو حّت 

َّة حباةل مضلكة مـاًية ؿىل ألحاكم، ظفٌة ٔبدصى، جساؿس ٕاظالق ثـََق. اًلصازاث واخّتار اذلصنة  مٌفذحة رُي

َّاث اًخّفىري ؿىل اًلسزت ؾيس اذلالث ٔبكَة يف ًخوكّف وسخًِّا، واّّلي  فِمِا، ًوىن ٔبخي من اهلـاهسة ابًفصض

َّاث تعّحة إلميان ؾن مضيًا اًخّزًّل  ذون َّة اًفصض  اًخّفىري ؿىل اًلسزت اهلَضلَكة، ٔبي اهلـىن، حىون هبشا. اًّضرع

ـّحة، مععًَحا ارلاّظة ألفاكز تـغ ثعصهحا اًيّت اهلضالكث يف  ٌس خثين ل اًوظف، فِو يف ذكّة ٔبنرث واهلدض

 ًحسو الاهسُاص. ٔبًًضا اًفَسفِّة ابلّّتاُاث خَظَ  ابًّصمغ منث، اهلِازا فلصت يف اهلَضلَكة مفِوم س يعصخ. اًخّحزّي 

ـّب  ٕاىل ؿَهيا اهلخّفق الاّّتاُاث من ٔبًًضا  ثفاُة من حزًءا الٓدصون ٍصاٍ ما زؤًة ؿىل اًلسزت ؾن حّسٍ ما، ًو

َّان ًحسوان واًخّحََي ٕاّن اهلالحؼة. ومشُوةل تـنٍي مٌخـضة -مصيئ كري شكلتو - اًّصوثني َّة يف ٔبساس   معَ

ٌل  ٌلُو -الاهدداٍ ٔبو الاس خـساذًّة وسّمََ كس -ما اّّتاٍ توحوذ اندساهبٌل ًمت همازثني ؾن ؾحازت اًخّفَسف، ُو

ٍٍ ٕاضايّف، حِر وحوذ ثفرتط اًخّمَزي ؿىل وابًفـي، اًلسزت. الاهسُاص معسز  الاؾخَاذًّة اًوكائؽ ثعحح اهددا

 الثّانً صلالف

 
 

 االتّجاهات الفلسفيّة
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 ٔبن وكدي- اًدّساؤل، اّّلي فـي ؾن راثَ اًّّشء هلول ٔبن وميىٌيا. اثَلائًَّ  «مضموهة» ثـخب ثـس مل ُمسُضة، ٔلّّنا

َّة ٍىون َّة ٔبو همازًت مفاُمي  مضمون يشء الف، «لّناًة ما ٕاىل اهلَُفىِّصت واّّلاث اهلـصفة ؿامل ذوزان» ًفرتط -حتَََ

 سؤالان« ؟هَف» و «هلارا؟» ، وحِرمضمون يشء ل اًّعفوةل، حِر مصحةل ٕاىل ؿسن ًو نٌل. ثَلايئ ٔبو

 يك ثـَّمَ ما ًًىس ٔبن ؿَََ ّلكل ،ئمَ يف ًوُس َحْوف يف ًخفاؿي اّّلُن ذامئ، فِيا ثضلٍك ص حَ حارضان

 .سلصاظ ًويص ًفىّص، نٌل

 متعارضة اتّجاهات .2
 

 مؽ ٌَجسال، ًوىهّنا ارلاضـة ارلاّظة الاّّتاُاث تـغ ؿَهيا، س يشهص اهلخّفق اًفَسفِّة الاّّتاُاث اس خـصاضيا تـس

 ٔبّوًِا، اًحـس. وُمرًثة ًالُامتم مضلكًة مثريت ثعصخ ٔبّّنا ولّصذ ٔبو ؛مالحؼهتا متّت ّلا نفاًة، ومؤثّصت مذساوةل ركل

َّال سؾو ابًخّياكغ ًخلّشى اًخّفَسف، اّّلي يف ٌَرصاغ اهل  اًلسمي، يف اًَونن حارٌض يف الاّّتاٍ ُشا. ٌَمواهجة ًو

 وسّمهيا ٔبن ميىن اًيّت اهلسزسة ويف اًّصواكِنّي ؾيس ٔبكي لكٍ ثض موحوذ سلصاظ، ًوىٌَّ ٔبو ُريكََعس فَسفة

َّة، واًيّت َم ـِ َّة يف جنسُا ابً  اًيّاش تني فامي اًلامئة اهلواهجة ًـس مل اًفىصت ثلّسم ٔلّن ؿامي وركل. ألمٍصىِّة اّّلًزـ

 كسزًت ؿىل -حّسٍ ما ٕاىل -ثعحح ًيّتوا ،اًـامل ثلدّي ؿىل اًلسزت يف ٍمتثّي اًـامي ٌَصواكِنّي، ُشا ابًًّس حة. واهلحاذئ

 من ٔبنرث «اًخّحّمي» فىصت ؿىل ًـمتس اًـامي ُشا. اًواكؽ فِم ثسخة ٔبو اًلَق ثسخة ٕاّما، اّّلاث ؿىل اًـمي

َّة يف. «اًلذال» ازلاؾّي،  واًـمي اًخّـاون ُو هيمّ  ما -اًـَميّ  ٌَمهنج ابًًّس حة اذلال ُو نٌل -ألمٍصىِّة اّّلًزـ

َّة» ابًّصؤاي ََوسمّ  ٔبن وميىن َّة ، فِيي«اًخاّكمَ  مازهس. اًخّيوّغ الاؾخحاز تـني وثبٔذش اًخّـاظف كسٍز من ؿىل مدي

 اًحـس ُيا، جيس. راثَ مؽ اًـاًَم ركل اًوؾي، مبواهجة اًـاًَم، ٔبي فِم ؿىل اًلسزت ٍصتط -َُلي وإبًِاٍم من- مثاًل 

 اًرّصاغ. اًرّصاؿاث هبشٍ اتزخيًَّا اولحول إلوسان ذالل من اًَماًـ ادلسيّل ًِشا إلمتام يف ومـياٍ ٍءاًرّصاؾّي اهخٌا

َّان فَسفِّان اًـاًَم، اّّتاُان وكدول  حّسذ ألحِان، نٌل من اًىثري يف مذـازضان ٔبّّنٌل ٕاىل وهمّمان، ابٕلضافة زئُس 

 .ذٍاكزث

 

 الاذزتال. َخّفَسفوّشٍظ ٔبسايّسٍ ٌ  اًفالسفة تـغ ظصحَ اّّلي «ٌلسفٌَخّ » ابًًّس حة اذلال ُو نشكل

َّة اًلضااي اًوكائـّي لسدِـاة ّتاوس ًخعَّة اًّؼاُصايّت مثاٌل ٌَخٌّلسف، فِو  اًواكـة ّتّسس اًـاّمة، واًيّت  اهلفاُمي

خَ ٔبو ارلاض ؾن ًخذـس اًخّفَسف ٔبن ًـخب ثلٍََس كسمي ٕاىل ًـَسن اهلحسبٔ  ُشا. ٔبؾصاضِا من واحًسا  اًـصيّض مبحاًو

صّي و  اسدضفاف َّة تـغ جنس ٔبًًضا ُيا اًفئوّي. ًوىنادلُو َّة ،اًخَّازاث اكلمس َّة ،واًلكح واًوحوذًّة  ،واًوضـاه

ا امي(ص ُو ما ٔبو) اهلفاُمي مييح اّّلي الاّّتاٍ ُشا حصفغ ـً  اهلوضوغ ًَثخّت وركل جية، مما ؤبنب وكائـًَّا واك

 اًخّلاتي ُو -واحدًا ظصحَ ىصى اّّلي -ّّتاُاثالا تني ألذري اًخّلاتي. واكؽٍ ماذّي ومَموش يف ثضلٍك حمّسٍذ ٔبنرث

َّة حول اهلمُتحوز  ؿىل اًلاذز اًوحِس) اهلفىّص اًاكئن مؽ واًخّـاظف ابٕلوسان الاُامتم نّ ومؽ بٔ ٔبًًضا،  ُيا. إلوس 

َّان، دلزخة ًحسوان( اًـلي ٕاىل واًوظول اًخّفَسف ًوخس،  لّك ما ؾن توضوخ وفعَِا إلوساهة متجَس تسهي
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ا ابٕلضافة- اًّصًحة فَسفاث ٔبزاذث. ٌَخّـممي كاتيٍ  كري الاّّتاٍ اذلَوان، ُشا املؿ ذاّظة  ٔلّي مسى ثُؼِص ٔبن -ًلرُي

هل فضهل، دلزخة ومدسبٔ  سخة ِم ُشٍ ارلاّظة إلوسان كسزت ٔبّن  زمغ. زصوجهناو  ؾيس ىصاٍ نٌل ،ًاكئٍن تلَغ حتًو

َّخَ ؿىل اًّضِاذت تلصط تشكل ًلومان ٌلاًخّشي، ًىهنّ  اًّضـف ًِشا ًخعّصكان ؤبوقسعَيوش ابساكل  دعوظ

 اًلاذزت اًوحِست اًاكئية ِم اًحٌُّة، ٔلّن إلوساهة ألحِان من اًىثري يف ٕاًِيّي حتّصف ُو ما مؽ اًـالكة. اولَست

س َاِق  يفٔبّما . ٌَزري اهلخىّصز زفضِا يف وضاةلّ  ٌَرعبٔ  ٔبًًضا، مـّصضة اًّسخة ًيـمخَ، ًوِشا هللا، وختضؽ ؿىل

 .اًَومِّة ثفاُخَ يف إلوسان حيمَِا اًيّت اًّّش  ؿىل اًلسزت بٓزهسث ًيارتُ فص، بٓد

 الّرادٌكالٌّة .3
 

َّة ُشا وس خًذج من اهعالكًا َّة ٔبّن اًوضـ ا ميىن ٌَخّفَسف اًّصاذٍاكً ا اؾخحاُز ًُ  ًونّس ؾيسما حفّت . ُمضرتاكً  اّّتا

 وثفىِم كصاءت ؾيس مهنا ًَيعَق ٌَـامل حمّسذت زؤاي ؿىل اًّصسو ٕاىل ، ميَياينّ ابًفصذ اًّضسًس جضخّثَ اًفَِسوف

 هبشا. اًـاّمة رلَازاثَ كدًل مّبزٍ  نؾ حّت  اجّساٍق ما، ٔبو ؾن فهيا واًاكئياث، ابحثًا وألص َاء وألحساج اًوكائؽ

 حاول سك س َىون -مثاًل  هكوهخني-ٔبهَّ من الٓدص، ابًّصمغ اجّساق ؿسم وٕاػِاز ًخددّؽ خاًُزا ذامئًا اهلـىن، س َىون

َّة ًعّوز ٔبن نل هؼًصّة ظّوز مثاًل، اّّلي نيَدضَ. اهليؼومة وزوخ ٌَوزوكِّة هحسًي ما، معّممة اهخلائ ـِ  اهلصخ اً

ّة، مذعَّحة اًرّتوجي ؾن ميخيؽ مل اًفَسفة، ًوىٌَّ زلي واهخلس ا ٔلظصوحٍة كًو َّة ُشٍ. ابًخّحـاث ومََئة خسًّ  اًوضـ

َّة َّة قاس خحلا ٔبحِانً  ثّسؾي اًّصاذٍاكً - اًفضَةل ٔبزسعو، جنس ؾيس. ٌَحوكة مثاًل  ًخىون اًوسط، اهلعّممة وضـ

- اكهط ٔبّما. وادلحان ألزؾن من راهتا اهلسافة تـس ؿىل جنسٍ -اهلثال سخِي ؿىل- فاذلشز: حّسٍن تني -هؼصايًّ 

 ًوزوكِّةا تني اهلياسة الاّّتاٍ ًضؽ ٔبن ادّلٍاكزيت، فِحاول اًّضم ؾن وتعسى -اًيّلسي اهلوكف ظاحة

َّة . ُممهنج، مصاتٌة وذائف زفغ وظَة، ول سارح، معمنئ كدول ل: «راك ، ولُشا ل» اًؼ موكؽ يف واًلكح

َّة، ًوىٌَّ ابٔلحاكم صامةل زلة ؿسم نتٌؽ ؾن اًيّلسي اهليؼوز  مؽ. ٕاماكهُهّتا ورشوظ ٔبسسِا لس خلعاء ًسؾو اًلدَ

اًفصذّي  اًـلي ًلّوت ماكهَ حصك كس وذٍاكزث اكهط دلى اًّسَعة جّحة زفغ اكن ٕارا مّعا هدساءل ٔبن ركل، ميىٌيا

َّاث كري َّة، واًيّاتـة ٔبنرث ٔبنرث، ٔبو مصهّحة حىون خسًست، كس اىلسوذت، ًوحسهي مـَيًة  اًفصذ ُشا رُن من رشؾ

َّة ؾن تفرصٍ   كس حىون اًخّلََسًّة، ًوزوكِّةمن ا ٔبدصى ٔبصاكل يف ثلؽ كس اًفصذي، واًّـيت واًـلي اًفصذ اس خلالً

َّة ٔبّي اهدساٍة  ختزتل ٔبن ذحاولف  اذلسازة تـس ما ٔبّما. دفّة ٔبو حسازة ٔبنرث  .رهة ٕاىل ٕاىل ما ُو صاميو  ٌَـلاله

 الُمكتسب الجهل .4
 

َّية الاّّتاُاث ُشٍ تني ًوخس َّازاث اًفالسفة من اًىثري كَوة ؿىل واًـٍززت اهلـ  الاّّتاُاث اًفىًصّة تـغ واًخّ

. اًّصظاهة ٔبو ،اًخّواضؽ ،اهلُىدسة ابدلِي وسّمََ ٔبن ميىن ألّول. ُمرًثة ًيا ثحسو ٔلّّنا ؾيسُا هخوكّف ٔبن ىًصس اًيّت

 اتزخي ًىن. اًيّلط ركل ثـًوغ يف واًّصقحة هلط اةلذل ٕازحاث نم اًفَسفة مععَح ورهصن، ودل س حق نٌل

نل، ُو جناخ ٕاىل ثُـزى ػاُصت تحطء ٔبوضبٔ  اًفىص ـِ  ومواهحهتٌل اهليؼومة جصوخ صثحعاناهل ،واًوزوكِّة اًَلني ٌلاً
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 ٔبو ٌَمياكضة اًلاتةل كري اذللائق ؿسٍذ من ظصخ يف ثرتّذذ ٔبنرث، ل ٔبو فَِسوفة ُوخسث ًعاهلا. اًّسائست ٌَحلائق

 يف ًُس الٓن ٔلّن اىلوز وركل. «ألساثشت تفَسفة» ألذرٍين، اهلدّسمني اًلصهني يف ذاّظة. اهلَضلَكة، وتـيف

َّة يف اذللِلة، وٕاهٌّل حنو اهلفذوخ ٔبو اٍاًاّلمذي اًّسـي اً ـّ َّاث، وركل يف ٔبو اًفىصت ف ني اهلـصيف ؿىل اًلمي  اهلس خًو

 هكعاذزت خيسهما اًخّوهَس كسٍز من ؿىل حتخوي -ٕادداًزّة وكري اس خفِامِّة اكهت همٌل -لّك فىصت ابًخّبٔهَس. وألذاليق

(وضؽ ٔبو اًّؼن، حسن سخِي ؿىل تَ تيفسَ، مسنلّ  تنّي  كري مدسبٔ )
4
 مس خوى ؿىل ٔبنّ  حصٌَح ٔبًًضا ًوىٌَّ. 

َّية ألمناظ تـغ -ألفاكز مؽ اًـالكة ٔبي -الاّّتاٍ صّم  تَلنٍي ل اًّضـوز حنو ثضلٍك ظحَـّيٍ ٔبنرث حتّصك كس اهلـ

 ممهنج، ًلني ؿسم حاةل ٕاىل الاّّتاُاث تلِّة ثسؾو مٌؼومة، تُامن تحَوزت مذـَّلًا ألمص ٍىون ؾيسما فَِ، ذاّظة

 .ثضلٍك مٌعلي هخاجئَ ددؽث 

 

ًِم ادلِي» هكثاٍل مدسبٔ  فَيبٔذش فضَةٌل رضوًزّة،  ٔبّن ادلِي اًخّوهَس حول ٍمتحوز هٌوس، اّّلي ذي ًيَىولش «اًـا

 ًخّعَة ثلسًٍصا ٔبو ختمَيًا ٕاّل  ًُست تبٔن جسّمى فىصتلّك فىصٍت خسٍصٍت  اًخّفىري، ٔلنّ  ؿىل وجساؿس حُىدسة

 «اًزّتوٍص» ًحوجص ومدسبٔ  ٔبنرث حسًثة ًفىصت ًيضم اهلحسبٔ  ابهلياس حة، ُشا. ومس خلعَة هلسًّة تتيؼص  اهلس متّصت اهلـاًية

نل ٔبن ًـخب ظصحَ، واّّلي اّّلي ـِ َّةٍ  ملصوٌن تبٔن حىون اً اًـلِست، فـِي  تـىس ٌَدّساؤل، وركل ؾصضة لّك كض

 متيؽ اًلَق اًيّت ذلاةل واًرّتوجي اًلَق ٕااثزت وُ هيم ٌََحًِزت، ما ابًًّس حة. ظحَـة ذًًِّةهل ًلنٌي  ُو إلميان، واّّلي

 .اًفىص موث ؿالمة ِسوءِو ٍصى يف اً اًِسوء، ف 

 الحّدة .5
 

 مضن لّك مععَحٍ  فـصّ ً اّّلياكهط،  ؾيس ادّلكِق اهليعق. اذلّست ٔبو ادّلكّة ٔبًًضا اًّسائست الاّّتاُاث من ُياك

ٍَّة ظازمة، ل  ً  إلخاتة ابّّتاٍ ُو ًُس واهلَضلكة اًدّساؤل اّّتاٍ. فىصٍت ماٌَخّفىري تـمٍق ت ٔبو متاسف ًِىشا ًسؾو ب

َّخَ اًخّـًصف ٌََلني، ًـصف اًّسـي من ركل، ابًّصمغ مؽ. واًخّـًصف  اكن ًو ابدّلكّة، حّت  معاًحخَ ذالل من رشؾ

يَ تلصط راثَ ٕادضاَغ دعاٍة لدذحاز ٔبًًضا ًـين اًخّفَسف ًىون فلط تشكل ًلوم  ٌس خسؾي ركل. حىًو

. اًفىصت ُشٍ ثعّوز ذالل َّاثواًلض  اهلفاُمي فهيا تًِة ثخساذي ٕاوضاء جس خَزم مٌؼومة تَوزت. واًدّساؤل ًزتامالا

 حوذت. راهتا مؽ مدّسلة ثحلى ٔبن اًفىصت ؿىل ظـة واهلاكن، لكٌّل اًّزمان يف اهلساز ظال ًَحًِزت، لكٌّل ٌّشخ ونٌل

 من فَِسوٍف ما، ًخحلّلون ٔبثحاغ ؿىل ٔبًًضا ًيعحق ُشا. امضموّن ؾن اًفىصت، تـًَسا متاسم س خحّسذ اًحًِة ثكل

الهتم  من اًيّاتـة ثكل، اهحريً  خّف اًوزوكِّة يف اًوكوغ دعص اكن وٕان. هكصحؽ ٌس خزسموهَ ما فىص ًسـة وفلًا ثبًٔو

َّة ص حَ ؿالكهتا يف مثال ذري اًوسعى اًـعوز سىولسدِّة متثَِّا اًّسَعة واًيّت جّحة  -ؤبزسع فىص مؽ اهلصض

ةل اًّضم ٕاٍهيا ٍصَق  مل َّاثكض  ظصخ اّّلي اًفَِسوف  اهلعَلة اًفىصت ٔبّن ؾىس هًىس ٔبّل  فـََيا -ًـعوٍز ظًو

 ؿىل ٔبهَّ هَدضَ ٍىذة وؾيسما. مبٔساويٌّ ٔبًًضا -يشء ٔبي ًلول وثسفؽ يشء ٔبي ثونّس ٔبن ميىن واًيّت- اًـيان

                                       
4
 مالحؼة اهلرتمجة 
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ام جسىهنا ًة، ولخافًّة، واذص» حىون ٔبن تيم، ٔبي  هكوّػفة اهليض اًفَِسوفة  هبشا ًيا ًلول ٔبن ، حياول«ألُو

مزيًت  اًفَِسوفة ثسخهبا ثُدٌلغ كس اًيّت اذلّست هبشا، حىون. ٌُس خرّف هبا ل كمية حمّسذت ًؤلفاكز ٔبّن ٌَلكٌلث

َاق ُشا يف ًو اندساهبا، حّت  اًّسِي من ًُس اًخّياكغ  ٔبمام اًفَِسوف ُشا خيجي وؾوذًت ًيَدضَ، مل ؛اًس ّ

س اهخلس اؾيسم ُّ َّة، اًيّت اًّعًصلة اًفَسفّي ومضلّاث اًزّت َّة تخحّمي ثعاًة اًّسلصاظ ثـحرٍي  لّك مععٍَح ٔبو مسؤوً

 هبشا. ابساكل ًلول نٌل «بٓزائيا حلِلة» وسمؽ ؤبن هلوهل حِامن هلوهل ما وسمؽ ٔبن ثخعَّة ادّلكّة ُشٍ. تَ اًيّعق ًمت

 اًّضـوز حق، ٔبو ؿىل اًىون يف واًّصقحة ،والاس خـصاط ،ألماهة اوسًخج ابًواكؽ جضخّثًا ثخعَّة ٔبّن ادّلكّة ىصى

 من واًفىصت، ابًّصمغ لدذحاٍز حلِلّي ٌَاكئن ّتس ًَسا حىون ٔبن اًوزوكِّة، فميىهنا خف يف ادّلكّة ثلؽ مل ٕان. ابًخّمكّل 

َّهتا ٔبّي فىص، وحسش، وٕاتساغ حبّجة وظحن ثـخمي ؿىل كاذزت ٔبّّنا  .ِؿَم

 األصالة .6
 

ا ألظاةل، واًيّت ٔبدصى وِم فضَةٍل فَسفِّة ٕاىل وذنًل ُشا ابًّضجاؿة،  ألظاةل حصثحط. ألماهة ؾن هوّذ متَزُي

ن وإلزاذت، واهلُواػحة، وثلاتي فضَةٌل نتـٌة  ثضـوٍز ؿشٍة وبيّٓن. ٕاّّنا حصثحط اًـزمية، واًخّواظؤ، واولامةل، ول ُو

ٕاّّنا، . واًّضّست اًـلداث مؽ اظعسامَ ألٌس، ويف هُكَست ًلّك، ومؽاًلرًيّة، وا مؽ زصاؿَ اًفصذّي يف وهَسخّ اً  ؾن

ألٌس،  اكمي ٕاّّنا. اّّلاث حبلِلة اًفصذًّة، ٔبو ابذللِلة ّمهياوس اذللِلة، واًيّت ٔبصاكل ٔبول ، ٕاحسىصمٍّ  تال

 سمـِاو  من ِم ألظاةل. دعاٍة ثس َط جمّصذ وزنزيهتا، ًوُس حموزُا ٌضلّك  اًفصذّي، واّّلي ثضلكَ ًوىن

 مبا ثـَمي ٔبن يئّتصّ . «ثفىّص ٔبن ّتّصبٔ » ٔبي «ثـنل! ٔبن ّتّصبٔ » ،«!Sapere aude»: اكهط ٕاًـاس ذَف حمتمت

جلكٌلٍث،  هفسِا ؾن ثـّب  ٔبن فىصثم وّلكل، ؿىل. واًخّـنلّ  اهلـصفة اندساة جس خعَـي ًن ركل ثفىٍّصن، فسون

َّة، ٔبن ثعحح ٔبن ؿَهيا  ثوظَة يف ٍمتؼِص ىصاٍ اّّلي اهلُخعَّة ِم ظاةلٕاّن الٔ . ّلاهتا موضوؿًا ثعحح موضوؾ

 ابٔلذالق» ٌسّمََ ما إاّنّ : وصم ًلني ؿسم حاةل يف اّّلُن ٍىون ؾيسما اهلساز وس متّص يف تبٔن ذٍاكزث

 اذللِلة كري ذللِلٍة ٔبدصى وحوذ ٔبّن ل ونّس ؾيسما زصاحة تعًصلٍة ٔبنرث ٔبًًضا ؾهنا نريهَلازذ ؿّب  وكس. «اهلؤكّذة

َّة . ارلعاة ذالل من حتت، ٔبو وزاء، من من «حلِليّ » ٔبهَّ خشٍط ما ؾن هلول ّتـَيا ما ِم ألظاةل. اّّلاث

ـّن ذون َّة ًخوىّل  اًّضرط ركل اكن ٕارا مّعا تخساظة ، هدساءلكدًلٍّ  اميٍ ص ٔبو حلِلٍة ما وحوذ يف اًخّم  مسؤوً

وّشٍظ ث اٍهّناًة  حّت  دعاتَ وؾََ،  ول ثياكضاثَ ذالل من حّت . حامةًل هلـىن «اٍهّناًة» ثكل حىون ٔبن ، ُو

عَف ظًصلَ ثسخهبم، ٌضّق اًاكئن وممىن َّة وحساابثَ ثياسلثَ ؿىل نشتَ ٔبو فضهل هفسَ، وس َلُس ًو  ادّلاذَ

ا مٌعلًِّا كري ٔبٌسَ اكن همٌل. اًّعلريت س متّص تعٍب يف كسٍز حنو اًـاًَم، س مييض وؾَون ؾَوهَ يف وصارًّ  ٌو

َّة ؾن ابًخّوهَس، زمًغا ًيا جسمح ُشٍ «اذللِلة قٍصزت». س حٌُوسا ًلول وحوذٍ، نٌل ألدعاء،  ازحاكة احامتً

... اذلق اًالكم، كول ، اًرّصاحة، حًصّة«parrêsia» اًؼ ٕاّّنا. ثالسهمٌل اًيّت ٔبحاكٍم مـاِزضة، واولاسفة واس خلدال

َّة،  ٌَّصواتط ذامئًا هتسًًسا جضلّك  ممازس هتا  .«اذللِلة ثضجاؿة» هوفو ٌسّمََ مإاّّنا الاحامتؾ
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 االستعدادٌّة .7
 

 مزيت ٕاىل ًلٓدٍصن، هًذلي ابًًّس حة ثُعاق ل حىون ما كاًًحا مـِا، ٔلّّنا اًخّـامي ًعـة ًٔلظاةل اًيّت اًخّعّصق تـس

 يف اًخّواخس، اذلضوز ثـين الاس خـساذًّة. اًخّلدّي ابلس خـساذًّة، الاهفذاخ، ٔبو اثًثة، مـاهسة، سًسّمهيا فَسفِّة

 وركل. حزٌء مهنا اًلرًيّة، فالس خـساذًّة ؾن لّك اًحـس تـَست ألظاةل ٔلّن تُامن. اًلري مؽ اًـاًَم، والاهسماح اُش

 ُشا يف خيخَف ما. ٌَصحي اًّضجص ٔبوزاق اكس خـساذ ٔبو ابهلصظاذ اًيّمص رتكّةن الاس خـساذ ٕاّما: خمخَفذني تعًصلذني

 يف ًلّصز ل ، فِو«ُمس خلالًّ » ًُس اًوزكة، اًيّمص نٌل. اًاكئن ظحَـة من ًمّت تسافؽٍ  اذلاةل، اّّلي ُمرصح اًخّمَزي ُو

 اًّصحي ثخلدّي حتمَِا اًيّمص، اًوزكة اًيّت نٌل. ثخوىّل ألمص «اًيّمًصّة» قٍصزثَ: فٌصس خَ ًيلّغ ؿىل ٔبن ذلؼة بٓدص

َّة تعًصلٍة ٔبنرث حيمَِا، ًوىن اًواكؽ اًوحوذ، ّتـي كسوت ٔبّن اًيّمص،  اًخّوهَس ماكهياركل، ابٕ  من ابًّصمغ. ؾصض

َّة، ابًخّايل اًوزكة، حتّصنَ تـىس ّ ثكل الا ثودّل  اًيّت ِم ٔبّن هُّذَ ٔبكي، مؽ اس خـساذًّخَ ىونح اًيّ  .ةس خـساذً

 

 اًـاًَم، الٓدٍصن حضوز والٓدص، ٔبي اّّلاث وـالكٍة تني: تعصٍق خمخَفة الاس خـساذًّة اسدِـاة ميىٌيا

. َُسًلص واهخلس فِم ٔكذات، نٌل اس خزسامَ ميىن مفًِسا، ولّك ما ًعحح ٔبن ميىن لّك ما حضوز وألدصايث، ٔبو

 متثّي اًيّت اًخس َط، ٔبي الاهفذاخ ذلاةل اذزتاًِا ميىن اّّلاث اًيّت ؛ٌَـامل اّّلاث اهفذاخ: اّّلاث اس خـساذًّة ٔبّّنا نٌل

ّة، وكساًّعا اهلسزسة وظف وألص َاء، حبسة اًاكئياث س َي ذالًِا فُذحًة ميّص من  ٌّلُن اًّصؤاي ُشٍ ثحسو ًو

 ٔبن ٌّّلاث، ٔبي اّّلاث اس خـساذًّة حىون ٔبن ًالس خـساذًّة وميىن. واًـجز اًّصهوذ من حاةلٍ واًلصيّب إلزاذوّي 

 اًحورّي. اًفىص سلصاظ، موهخني، فوهو، ٔبو ظصخ تشاهتا، نٌل هتمّت اّّلاث

 

ـّا كري ٔبو حمتًَّا الاّّتاٍ ُشا ثـخب هلن ابًًّس حة ًالكٍم ما،  الاس امتغ كصاءُت هّطٍ ما، ٔبو اكهت ٕارا مّعا ، وسبًِٔالٍ ف

 كِي مؽ ما هفِم مل ٔبهّيا فهيا ونّسن اًيّت اهلّصاث ؿسذ مك. اس خـساذًّة ُىشا ًخعَّة ؾصٍط مّسيّحٍ ل مضاُست ٔبو

 اّّلي اًخّموضؽ ٔبو وكفاهل ثلَري زفغ ٍىون كِي؟ وكس ما كدول زفغ جمّصذ فِم، وٕاهٌّل مضلكة ًُس ٔبّن اًّسخة

 من ٔبفالظون، صالًك  ًسؾو اّّلاث، نٌل حواٍز مؽ يف وادّلدول اًخّفىري ًفرتط ٔبل. ٌَحؼة ًو ، حّت هخزّشٍ

ا ٔبهن مل الاهـزال؟ ٕارا ٔبصاكل  ٔبهن مل اًخّفىري؟ ٕارا من ٔبمتىّن ٔبن يل ٌَحؼة، هَف هفيس ٔبهون ٔبّل  مس خـسًّ

ةل يف مس خـّسًت ٌَّسري  اكهت اًخّفىّص؟ ٕارا ٔبّذؾي ٔبن يل ، هَفلّضةت  اكًلًصق تشايت ىتمتسّ  اًلرًيّة، ٕارا حتًو

ا ٔبني  ادّلًيامِّة كَة ٌضلّك  اًخّلَري اّّلي حيعي ٔبن ميىن ادّلزخة، هَف ًِشٍ ؿَهيا قحاز ول واذصة ؤبفاكُز

، و  يف الٓدص ٌَـاًَم، ومواهحة الاس امتغ ٔبي: الاهلسام ؿىل اًلسزت ِم اًفَسفِّة؟ الاس خـساذًّة  حّت مساٍز

ًخفاذاُا،  ٔبن ؿىل وساؿسٍ يك ٔبو ،اًّعًصق ُشٍ حتمَِا اًيّت واهلزًنلاث اًّعروز ىًصَ يك ارلاّظة ظًصلَ يف س حلَ

ا اًيّت اًّعًصق. ًعًصٍق وزذًّة وحوذ مذحّسزََ، فال مؽ سلصاظ ًفـي نٌل  مََئة ابًّّضوزت س خىون خنخاُز

ٍٍ بٓدص يف اًّسري كدول. واًّعني ابٔلذاذًس ـينألفضي ًُست ٔبّن ظًصلٌا ٕاذزاك ًـين اّّتا يشٍء  ًخـنلّ  اولاسفة ، ًو

 .خسًست تبٓفاق ما، واًخّفىري
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ٔلّن  وركل. اًفـي ٌَىون، تـٌَس ؾن بٓدص «ٔبسَوةٌ » وُو. اًخّبّٔمي خشًزّة، جنس الٔنرث اًخّلدّي ُشا من ابًلصة

 ٕاهَّ ؛اذلَات، واًـمي كِس ؿىل واًحلاء ابٕلهخاح، مًضلٌي ٌَلاًة ٌَخّبّٔمي، فشُيَ دلًَ وكت ل ابس متصاز ًفـي من

 ٔبزسعو ؾيس. ًًدلي مّما ٔبنرث اًخّفىري يف مٌلمًسا حّت  ٍىون اًـاًَم، كس ُشا مبسائي ًًدلي مّما مٌلمٌس ٔبنرث

 ٔبو اًوكت دلًَ اًـلي اّّلي اهلسّمى، ٔبي هبشا ادلسٍص اًـلي ؾن واذلق وازلال ارلري ثبّٔمي ؤبفالظون، ًـّبِ 

َّاث مفِوم ًًدؽ ُيا من. ّلكل كذًاو  خيّعط اّّلي  مجَـِا: اًفّن اًخّحّصزي اكهلوس َلى، واًحالكة، واًّصاّيض

 ؿنل حسة. اهلـحس يف ّتَس ةلاهلخبٔمِّ . اًـمي ؿىل ُمجًبا ًُس ًفىّص، ٔلهَّ يك اًوكت ، دلًَٕاوساٍن حصٍّ  وضاظاث

 مضاُسهتا من حصاٍ مصاِكدًة، متخّط ما سّتَ ُياك: وألزط اًّسٌلء تني اهلوحوذ اهلاكن ُو الاص خلاق، اهلـحس

ٍٍ ص حَ ًٔلص َاء  .زؤٍهتا من ٍمتىّن ٔبن اًـاًَم، ٕاّل  من صُئًا ثًذؼص كامغ، ول ابّّتا

 

. اًّّشء تـغ الاس خـساذًّة اًّؼواُص، ؿىل فِم ؿنل نلرٍي اس خـاذٍ اًَونيّن اّّلي «épochè» مععَح حيخوي

 ٔبحاكمٌا، ومـازفٌا، ومـخلساثيا، ولكّ  مجَؽ ثـََق ًمت اًخّبّٔمي، حِر ٔبو اًخّفىّص اًـلًل، ذلؼة اًفـي ًعف فِو

 ٕاهَّ ؛حسسايًّ  ٔبو رُيًَّا اكن اًفـي، ٕان ثـََق ٔبًًضا ٌس خَزم اًاّلمذياٍ اًيّؼصي ادّلوزان كدًّل. ُشا ُو ما ٔبصاكل

ا اًّضريص وؾَيا اذلاةل، ٍىون ُشٍ يف. وظحَـخَ اًـاًَم وحوذ متاسٌف مؽ ـً ىون وٕاؿاذتٌَيّلس،  ذاض  اًيّؼص، ٍو

 ٔبفاكٍز يف اًيّؼص ٕلؿاذت ٌَحنك، وٕاهٌّل ألتسي الاهـسام هلحو إبذذاهل ٕلذاهخَ ًُس وركل. اًّضم قصابل يف ذذي كس

َّة، ؤبسسَ، وهجاثَ ومفاُميَ يا. اهلصحـ  ٌَرعبٔ، ًوىٌّيا مذبّٔظيٌ  معسزٌ  مـخٍبن ٔبهَّ اذلنك فىصت ؾن هخزىّل  ل ُو

َّخَ هـاٍن ٌَحؼة يك هـَّلَ َّة ؾن لّك اًحـس تـَسون ٕاهّيا. رشؾ َّة اًيّت زاذٍاكً  اًوزوق وس خعَؽ ل ٔبهّيا ثـخلس اًحريوه

ومصٍت  تبٔفاساي هـُش يك ثسًًٌا واًّصٔبي، وتشكل إلحساش ؿسميي هحلى ٔبن ؿىل ابًـلي، وحتثّيا ابذلواش ول

 اًلَق قَاةو اًّضمري،  زاحة ٕاىل ؤّذيث اًيّت اًّعصق من واحست اذلوكة من اًيّوغ ٔبّن ُشا من فىصّي، ابًّصمغ

 ُّسل، جنس ؾيس تُامن. «اهلهنجي ٌَّضم» مـصيف هكحسبٔ  ذٍاكزث ٌس خحّضٍ ما ُو اٌَّحؼي اًخّـََق ُشا. واهلـانت

اهلخيّوؿة،  مـخلساثيا مزًنلاث ثفاذي ؿىل ٌساؿسن هكحسبٔ  -اًّؼاُصايتّ  الاذزتال ذالل من -ٍمتؼِص اًخّـََق

 حمتؼِصابًّضلك اّّلي  ذاًعة اًّؼواُص مـاًية ٔبخي من اًـاًَم، وركل توحوذ دس حة، اهلخـَّلةواهلى  مهنا اًّسارخة

 .ًوؾئبمام ا ابٔلظي فَِ

 الحذر .8
 

 ؿَََ ًخوّحة اذلشز اّّلي ٕاهَّ. اذلشز ُيا، ِم هوّذ ظصهحا وسخًِّا، واًيّت ؿَهيا جُيمؽ ألذريت اًيّت اًفَسفِّة اًفضَةل

 حيّة اذلشز ل. اذلَعة مدسبٔ  ومن دوفًا اًخّحّعي حنو ًسفـيا تشكل تيا، واّّلي تّطثرت  اًيّت ايلاظص ًٍصيا ٔبن

. جمسًة كري س خىون ٔبّن ٔبّي جماسفةٍ  فَِ وس خًذجٔبذسوٍذ  يف ثسِوةل هزًنق حـَيا ميىٌَ اًيّافـة، ّلا كري اولاسفة

 يشءٍ  ٔبي تخوهَس جياسفن ًن ٌَّوايتا -مهنّن واًىدرياث اًّعلرياث -«اولهتساث ثَمَشاثيا» ؿىل ٔبًًضا ًيعحق ُشا
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خيا. فىصهتن مسى متاًما ًـىس ل ؾٌَة ما، ٔبو فَِ نكط، ٔبو يشء ٔبي: مثاًًَّا كري ٍىون كس  اسدداق مبحاًو

 هبا هلوم ألمان، ًن ؾن حبثيا حِواثيا، وثسخة وسِّي هخفاذاُا، ًويك ٔبن اهلؤاثَة، ىًصس كري ٔبفـاًيا ثحـاث

 .مس متـني حّضت يف هعمت، ذاّظة ٔبن جماسفٌة، فألفضي حلكّم يلّك فـ ٔبّن يف مبا: ٔبظاًل 

 

 اًحرَي اّّلي اًفذوز من اًلََي مؽ فَزِؿة جصحواًسّة ٔبذالق زاحئة مٌَ ثفوخ اّّلي اذلشزا ُش ؾن تـًَسا ًوىن

ضَةٌل ف  اهلععَح؟ فاذلشز ًِشا منيحَ ٔبن ميىن متاساًك اّّلي الٔنرث اهلـىن ُو ثضّست، ما تًوط اًلّسٌس ٔبذاهَ

َّة، ثسؾون  مٌاسة ُو ااًلِام مبتوؾي، و  اًلصازاث اخّتارنٌل حتثّيا ؿىل كول،  ٔبّي فـٍي ٔبو كدي ٌَخّفىري ٔبساس 

َّة ٔبفـال زذوذ من الاهعالق تسل َّة اذلوكة هبشٍ اكهط هيمت. كافةل ٔبو بٓه همازٌت  هل ابًًّس حة واًلسمية، فِيي اًـمَ

ًضئ اذلنك وضوخ اذلشز ًفرتط. اًّّساء ٕاىل ثلوذن اًيّت ألساًَة خنخاز ّتـَيا  يف اهلواظن، فِو واّّلُن، ًو

َاسة ألحِان من اًىثري  ٕاًرا -هفِمِا نٌل -ممازسةً  اًفَسفة اكهت ًو فامي ًوىن. ألذالق من ٔبنرث مذّعٌي ابًس ّ

ي، اًوسائ ٔبفضي ؿىل وحيعي اهلياسة اًوكت ًًذؼص اّّلي زاذلش ًِشا هفسَ ٕادضاغ ةاًفَسف فنّ  ؿىل جية

َّة، اًّضلك ؿىل ًرتنزٍي وركل اً ـّ  .اًفـي من اذلّس ألذىن مدسبٔ  ؿىل صحىزح اًّعحَـة اًيّت نٌل. ٌَحلِلة الٓدص اًف

 

َايّس ؾن ٔبفالظون ابًفـي، ميزّي   هجٌة همّمة اهلياس حة، وِم اٌَّحؼة اقخيام ٔبي ،«kairos» اًفَسفّي ابًؼ اًس ّ

َّة ُيثخجا اًيّت اًفَِسوفة اًىفاءت، تـىس هجاث من َّة» اًّزمٌ  ٔبفالظون اكن ٕان ،ُشا مؽ ًوىن. «تبٔزسعلصاظ

 حسوذ ثفِم ٔبن ثدسُّس، ٔبي مَىًة، ٔبن حىون ٔبن اًفَِسوفة ٔبًًضا ًسؾو فَِسوفًا، فِو ٍىون ٔبن اهلكل ًسؾو

 ٔلّي خشط، ؿََيا ٔبو وكت ٔبي يف لّك حلِلة كول ميىٌيا ل ايهَََفِدش، ٔبهّيا ًلول. واهلاكن اًّزمان يف وحوذُا

َّة،  اذللِلة؟ اذللِلة من حزًءا ُشا ٔبًُس... هلوهل هلوهل، هلن كوهل، هَف ميىٌيا كوهل، ما جية ما هـنلَ  ٔبن حٌلؾ

َّة، جصٔبي فصذًّة ول ل َّة ٔبهعاز اس خـالئ َاق ُشا ويف ؛اّّلًزـ ثضلٍك  ٌَفَسفة اًـمًل اًحـس ـامَون مؽًخ اًس ّ

ل  اًيّت اًفضائي ٕاحسى ُو واذلشز ؛فـي، واًوحوذ، واًـمياً همازت فلط، ٕاّّنا ِؿًَما ًُست فاًفَسفة. ٔبفضي

 .ثخجّزٔب ؾهنا

 

َّة ليف اٌَّلة . ٕاماكنث ؾن ؾحازت ِم الاّّتاُاث  مومـاىهي واحست خشوزٍم :نثرًيا ف ُااتن اًلكمخانخَخت  اًفصوس 

فذسّل  إلماكنث حوذ، ٔبّمااًو  همازت اًىون، ؿىل ًسّل ؿىل ٔبّن الاّّتاٍتُهنٌل ميىن يف  اًفصق. مذعاتلة حىون حاكذ

 حيّسذ اّّلي ُو اًىون ٔبنّ  اًىون، ٔبم حيّسذ اًفـي اكن ٕارا ما هـصف ٔبن ؿََيا ًحلى. اًفـي همازت ٕاحصاء، ؿىل ؿىل

 ظًصلة ٕاىل هسّزسِا، ابٕلضافة اًيّت اًفَسفة مضمون ٕاميان، س َحّسذ نفـي ٔبو اًخّموضؽ، اكّّتاٍ ُشا. اًفـي

 ُشٍمؽ  خـاميه  يك. اًـاًَم مؽ اّّلاث، واًـالكة مؽ الٓدص، واًـالكة مؽ واًـالكة اًخّسٌزس، اًخّسٌزس، ورضوزت

اًفَسفة،  ابمس اًخلّكّم من متيـيا اهلالحؼة ُشٍ. الٓدص ٔبو موضوٌغ: حنن ٔبّن ٌَخّفَسف هيفي ٔبّل  اهلسبةٔل، ؿََيا

حصوجيٌ  ٔبًًضا ُياك ُيا فصذّي. ًوىناً اًالكمو  يفصذاهل  اًاكئن مٌؼوز مٌؼوٍز خمزَتل، ٔبي من هخلكّم ٔبن ًيا وجسمح
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 .ثفاذًَ ًوّذون من هلس من اًِصوة ٌس خعَؽ ًن مـنّيٍ  لّّتاٍ
 

 الفلسفٌّة االتّجاهات تركٌب .9
 

 ٌس خحّض اًرّتهَة اًرّتتوّي. ُشا معَيا يف ًًس خزسهما ساتلًا حصهٍَة، نخخٌاُا صلك ذالظًة ؿىل ُيا هضَف

َّة الاّّتاُاث ٍلي ووحوذًّة،  مـصفِّة اهلشهوزت الاّّتاُاث مجَؽ. اًخّـَمي ٕاظاز يف ًفَسفِّةا اهلٌلزسة يف ألساس 

ا وجية  ِم مساؿست من ُشٍ ارلالظة اًفىصت. هوّنا مذّعةل هبا ٔبحِانً  من ألذالكِّة ابًّصمغ الاّّتاُاث ؾن متَزُي

 .ممىٌة اًخّفىري فـي مزاوةل دلـي ؿىل الاس خـساذ، وركل اًّضرط

 

 اًيّفس هتسئة

 من. خلّكّمٌَ  َّحةاهل واذلاخة اًفىص جَعةَل  من اّّلُن، اًخّزَّط دصَج واًفىص، اًّسىون، ٕاساكث ادلسس هتسئة

 ٔبو ٌَىذاتة موضوؿًا ٔبو ذزًسا اكن اًـمي، ٕان وثريت احّزان ؿىل واذلفاع مصاكدة اهلـَّمة ؿىل ركل، جية ٔبخي

َّاث ألظفال ًـي يك هلاًصا، وركل  ً  .فـٍي ما ؿىل ًُلسموا ٔبن كدي اًخّفىري ًـخاذوا ويك معَِم ب

 

 اهلُىدََسة ادلِي

نل ٕاىل اهلـصفة ثَلني منط من هخلالاًّعف، والا يف اًـمي يف اًَلني ؿسم ٕاذزاح ـِ َّاث ؿىل اًـمي واً  وممازسة فصض

 ذالل فلط مازس يا ركل ًو ٔبحاكمٌا، حّت  ارلاّظة، وثـََق ٔبفاكزن ؾن اًخّزًّل  ؿىل كسزثيا ُو هـيََ ما. اًفىص

ّة، «اًّعحَحة إلخاتة» جمنط اًدّضخّر ؾن ٍىّف اهلـنلّ  ٔبن ركل، جية ٔبخي من. امذحاٍن هلسّيٍ وصسًس ، اًلًو

َّة ًعّوز يك واهلُعََلة، وارلازكة، وركل  .اهلُضرتك، واهلَضلَكة اًخّفىري، واًخّفىري معَ

 

 ألظاةل

َّاث ذون ظصخ وحماوةل اًّضرط تَ ًفىّص ما كول ؿىل اًخّجّصؤ  اًّزمالء ٔبو اهلـَّمة س خلوهل ما ثضبٔن لَقاً فصض

هيّم  ما. ًًسفَ ٌَّضّم ٔبن ٌسمح ٔبن وألدصايث، وذون الٓدٍصن ثبًَٔس اهخؼاز دوف، وذون ذونو اًّعف،  يف

اًفصذًّة  ٌَفىصت كمية ٕلؾعاء. واجّساق تسكّة ٔبكواًيا، ؤبفاكزن، ؤبفـاًيا، وركل ؾن مسؤولث ىىون ٔبن ُو ٔبًًضا

ًَّا ٔبو صفّوايًّ  -جخاًل  الٔنرث اًخاّلمِش ضّجؽٌ  ٔبن اهلـنلّ  ؿىل اٍهّناًة،  حّت  تفىصثَ مييض ٔبن لّك ثَمَشٍ  ًسؾو ؤبن -نخات

 ٔبن . ابٕلضافة ٕاىل ركل، ؿىل اهلـنلّ الٓدصون ًفِمَ ٔبن ًَضمن ًلول وتعًصلٍة واذصة ما ثحـاث ثضبٔن كَق ذون

َّة خسًصة ٔبو ثبًَٔس ًـسم متؼِص ٔبي ًـَق َّة وختّصة ةماهلخلكّ  جس هتسف حٌلؾ  .اًـمَ

 

 اًخّـاظف/اًوخساهَّة اهلضازنة

ص َّة(،  اهلضازنة) هبا وإلحساش الٓدٍصن مضاؾص وٕاذزاك فِم ؿىل اًلسزت ثعٍو خشٍط  حنو الاجنشاةواًوخساه
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َّة اذلاةل ُشٍ. اّّلاث حول اًخّمصنز ؿسم ؿىل اًخّـاظف(، واًلسزت) بٓدص  مذواخست اًخَّمَشت ّتـي اّّلُي

 ما. ابُامتم ، وٕاهٌّلحلسٍ  ٔبؤبحاكٍم ُمس حلة  ذون الٓدص ًالكم ًدس متؽ اهلـَّمة، ومس خـّست ٔبو ّزمِالثًٔلدصايث، اً

شا ؛اًـلي ؿىل حًِّةاهل  -ـاظفِّةاً ًوُس -ـصفِّةاهل ـالكاثاً ٕاذزاح ٔبهَّ من اهلِمّ  ُو هـيََ  مبا إلحساش ًـين ل ُو

 ركل ًخحلِق. ؤبفاكٍز ؾواظفَ فِم ًـين عَ، وٕاهٌّلخش زفغ ًـين ابًّّضوزت، ول ثبًَٔسٍ الٓدص، ٔبو حيّس تَ

َّة اًـالكاث ٕلذزاك اًخاّلمِش ذؾوت اهلـَّمة ؿىل جية  اهلصقوة كري اًزّناؿاث ٌسخّة ما مؽ واًخّـامي تُهنم إلصاكً

 .هبا

 

 اهلواهجة

ص  ٔبو الٓدٍصن هلوافلة اًّسـي واذلواز ذون اًيّلس يف واّّلاث، واهلضازنة الٓدص ٔبفاكز مواهجة ؿىل اًلسزت ثعٍو

تشاهتا،  ألفاكز احرتام جية ٔبهَّ ًـين ل ُشا. الٓدص ٔبو اّّلاث ٔبفاكز حتجمي ٔبو متجَس مثن، وذون تبٔي ًإلحٌلغ

شا فـي احرتام جية وٕاهٌّل َّة اًلّوت تسزخٍة من اٌَنّّي  اًدّسامح اسددسال ًخعَّة اًخّفىري، ُو ركل  ًخحلِق. اًـلَ

 مؽ ًخـامَوا يك اًيّلس، وركل مدسبٔ  مؽ ًُعاذلِم اًحـغ، ؤبن تـضِم من خيافوا ّل لٔ  مِشاًخاّل ًسؾو ٔبن اهلـنلّ  ؿىل

 .هتسًًسا متٍصن، ًوُس ٔبو ًـحة ٔبهَّ ؿىل اًفـي ُشا

 

 الاهسُاص

مـِا،  ًخـازط ما ٔبو مذوكّؽ كري ُو ما -الٓدص ؾيسما ًواخَ ٔبو -اّّلاث ثواخَ ؾيسما اهلفاخبٔت وٕاذزاك كدول ثـنلّ 

 لّك يشٍء زثُدًا، وجيـي جيـي الاهسُاص قَاة. اهلعصوحة اًخّحّسايث ٕاصاكيّل وفِم ُو ما افلسدضف وركل

صسي اًفىص َّخَ، وجيـي راثَ ٕاىل لّك خشط لكَاًل، ٍو ًَّة ٔبو لّك يشٍء زٔبايً  من وسعح َّة ًلِيًا وراث  من. وموضوؾ

ذًيامًِّا  ضلًعا حُتسج ألفاكز، يك نيت حنّي اًّصواتطث  اهليؼوزاث، ؤبن ثيوّغ ثُؼِص ٔبن اهلـَّمة ركل ؿىل ٔبخي

َّاٍث خسًست ًًذج  .فصض

 

 اًثّلة

 اًّضرط ألفاكز ول الٓدص ول ٔبمام اّّلاث ظوزت ل: ٔبّي يشء ٕلزحاث اًخّعَّؽ ذون والٓدص ابًيّفس اًثّلة

 الاؿرتاف الٓدص، وزفغ ؿىل اًّصذ ؿسم الازثَاة، وحماولث اًثّلة سُسوذ ُشٍ ػّي قَاة يف. هفسَ

 ارلعبٔ  ازحاكة من ارلوف ثسخة رسًّة، ٔبو ٔبحٌست توحوذ اًّضم ثسخة اًواذصة، وركل واًّضاللث ٔلدعاءاب

َّة ؿامي اًثّلة ُشٍ جضلّك . إلُاهة من ارلوف ثسخة الٓدٍصن، ٔبو ٔبمام ركل  ٔلخي. والٓدص ٌّّلاث اس خلالً

 ٌَّضحم، وحِر سخدًا ًعحح اًاّلمـلول ِرذزاما، وح  ًودّل  ل ارلعبٔ  ابًثّلة، حِر ثدّسم تُئة ٕاوضاء اهلـنلّ  ؿىل

  .ظاحهبا ؾن ثضلٍك حٌلؾّي تلّغ اًيّؼص مجَةل فىصت ثلسٍص ًمت
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تـس ثعّصكٌا ٌَمـصفة والاّّتاُاث، هوّذ ٔبن هعصخ اهلـىن اًثّاًر ٌَخّفَسف، ٔبو هجخَ اًخّـًصفِّة اًثّاًثة، وِم ظفذَ 

ة، سًس خزس َّة. ًيـاًيَ من ُشٍ اًّزاًو ا يف جمال اًرّتتَة واًخّـَمي: اهلِازاث. ثلذيض اهلِازاث اًـمَ ـً م مععًَحا صائ

ٌَّة جضلّكت  ، ثلٌ َاق فنٌّ َّية، ٔلّّنا ثعَف مذعَّحاث ومـاًري ُشٍ اًىفاءاث. ٔبي ٔبّن اًفَسفة يف ُشا اًس ّ نفاءاٍث مـ

شٍ اهل َّاث، ٔبو مـادلٌة هعّحلِا ؿىل ٔبفاكٍز ما. ُو ٍَّة ٔبو ٍلوؿة معَ ـادلة تشاهتا ثثري اُامتمٌا ُيا ٔبنرث من ذالل معَ

َّية. ٕاًرا هخحّسج ُيا ؾن ُظَوزًّة اًفَسفة، ًُس تعفهتا مضموًن، مبـىن مفاُمٍي كامئة، وٕاهٌّل تعفهتا  من ٔبفاكز مـ

 مساًزا.

 

خشط  ادلاهة ألّول من ُشا اهلساز مذـٌَّق ابًخّـمق ابًفىص واًفىصت. ابًّعحؽ، هيعَق ُيا من مدسٔب ٔبّن يف رُن ٔبيّ 

َّة من ألفاكز وحسٌّ ٔبذىن من اهلـازف اًيّت سًسّمهيا بٓزاء. تلّغ اًيّؼص مّعا ٕارا اكن ُشا اًّصٔبي نٌل ًلول  -ثوخس هك

، ٔبو ُمضرتاًك. هوغ اًّصٔبي ألّول ٍمتزّي ؾن اًثّاين جىوهَ كس دضؽ هلـادلٍة ومّت اًـمي «حلِلًِّا»، ٔبو «حلًّا» -ٔبفالظون

ٔبنرث، ًوىن ُشا ل ًلرّي صُئًا من اًّسريوزت اًيّت جية ٕامتاهما حّت يف ُشٍ اذلاةل.  ؿَََ، وتشكل ٍىون موزوكًا

َّية. هبشا اهلـىن، ل جس خعَؽ  ابًًّس حة ًِشا اهلفىّص، اذللِلُة مذعٌَّة، وهجٌس، وهساٌء، وكّوٌت جسمو فوق ٔبّي فىصٍت مـ

، مؽ اذللِلُة ٔبن حىون فىصًت ول حّت مٌؼومًة فىًصّة، فِيي ًُس توسـِ ٍٍ ا ٔبن حىون ٔبنرث من مهنِج ثفىرٍي ٔبو اّّتا

ٌل. تشكل، اذللِلة ًُس توسـِا ٕاّل ٔبن  اًـنل ٔبّن ُشان اًخّعّوزان كًصحان هوؾًَّا من مفِوم اذللِلة ٔبنرث من كرُي

 حىون ذًيامِىًِّة، تلّغ اًيّؼص ؾن هلعة الاهعالق، مفا هيّم ُو اهلخعَّة اّّلي ًفصضَ اًّضرط ؿىل راثَ.

 

ا، مصثحًعا ابًّصقحة يف اهليّض مبضموٍن ما ٕاىل ألمام تلاًة اًـمي ؿَََ. ُشا اًخّوكّؽ  تشكل ا مس متصًّ ـً ًعحح اًخّـمُق ثوكّ

نجتٌ ؾن ادلِي اهلُىدََسة، ٔبي ؾن ؿَميا مبا جنِي وؾن وؾَيا اّّلي ًسفـيا ٔبن هلول ٔبهّيا ل هـصف ما هلول. اتخساًء 

ٍَّة هعَلِا مؽ ٔبهفس يا س خعاًَة ابًخّـّمق، ٔبي من ُشٍ اٌَّحؼة، لّك ما وسمـَ من بٔ  فواُيا ٔبو ٔبفواٍ كرين ولّك كض

َِا، وثوضَحِا، ٕاخل. ًوىن فَيـاٍن ثضلٍك ذكٍِق وحمّسٍذ  ا، وهتًو ا، وٕاجصاُس س خعاًة تبٔن ًمّت اذلفص حتهتا، وحىدرُي

حرصُا وحتسًسُا. وركل ٔلّن كري مـىن اًخّـّمق، وظصق معهل ايلخَفة اىلسوذت اًـسذ، واًيّت ًحسو ًيا من اهلفِس 

َّاثَ ثلوم ذ ومتؼٍِص اًاّلمذياٍ ميَالن ٕاىل ٔبرس اًفىص اّّلي ًـخلس حِيئٍش ٔبّن معَ تفـي  -ٔبو جية ٔبن ثلوم -اىلسَّ

َّة، ؤبّن ُشٍ « ؾحلًصّةٍ » َمَ ـَ كامضة، ٔبي تفـي ٕاماكنث ثّشًّة ممزّيت، كاذزت ؿىل اًوظول ًِشا اهلس خوى من اً

الثّالث الفصل  

 التّعّمق
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َّة، وِم اًوحِست اًلاذزت ؿىل اًخّلَلي يف جماٍل كري مذاخٍ ٌَجمَؽ وخنحوي. ٔبّما  إلماكنث ثدّسم تلّوت ص حَ ٕاًِ

ا، وركل ما جيـَِا معْمِئية  َّاث مـصوفة ومؤنّست وسخًِّا ميىن حىصاُز َّة، ومعَ اًخّحسًس فِـين وضؽ ٔبسٍس ثلٌ

كري ممىًٌا حتت ثبٔزري ما ٌض حَ اهـاكش  ومفِست. من اًلًصة ٔبهَّ ؾيسما ٍىون لّك يشٍء ممىًٌا، ًعحح لّك يشءٍ 

َّاث ذوزاٍن ل مذياَُة كس ٔبحسهثا تيفسَ، وركل من ذالل ذَق ماكٍن  اهلصبٓت، حِر ًُلصق اّّلُن راثَ يف معَ

. ذالِ   اهلـامل واًلِوذ ٌُضـص اّّلُن ابذلًصّة، ًوىن ًلَلَ ثضّست ذلّس صهّلِ
 

 الّشْرح .1
 

خ. اً    َّة ّتـي حزئًَّا، اًخّـّمق ًـين اًّّشْ ّّشخ ُو فذح اهلعوي، ٕاػِاز ما اكن معوايًّ ؿىل راثَ، ٔلّن ُشٍ اًّع

اًواكؽ ٔبو اًىِان اهلُـاٍن كري مسموؿًا وكري مصئًَّا من ارلازح حّت ابًًّس حة ذلامهل. اٌَّلاء مؽ الٓدص فصظٌة ممزّيٌت 

يا، مصبٓثيا؛ ؾيسما ًلوم تسوزٍ نٌل جية دلـي كري اهلصيّئ مصئًَّا، ٔبو اهلصيّئ مصئًَّا. وركل ٔلّن الٓدص ُو صخهي 

ضّس اهدداُيا ٕاًََ، وركل يك هخلَّة ؿىل اًّضـوز ابلؾخَاذ واًّصاحة اًيّت  بسٍ، ٌو سُذـامي مؽ ُشا اًخّـخمي، ًو

، س َونّس ٕان مل ٍىن خياف من ملاومذيا وحتفّؼيا، وٕان مل ٍىن خياف من ٔبن «ل ٔبفِم ما ثلًوني!». ثـمَيا ؿاذتً 

َّة، وٕاّما ٔبن هخـامي مبس خوايٍث مذـّسذت مؽ ًُـخب مـخو  ا. ؾيسُا ٕاّما ٔبن ىىّصز تـياٍذ ٔبّن ٔبكواًيا واذصة وتسهي ًُ

َّاث ادلسًست اًيّت ثخجّسس وػَفهتا يف جسََط  َّة اّّلي ٔبػٍِص الٓدص، ؤبن هعصخ تـغ اًلض اًّضـوز ابًالٕاماكه

مؽ اًحلـة اًـمَاء ٔبو اًخّياكضاث اًّؼاُصت. كس اًّضوء ؿىل ما اكن حّت ثكل اٌَّحؼة يف اًّؼي، ٔبي ٔبن هخـامي 

ّة ٔبو ٔلس حاٍة وحوذًّة، ٕاّما ٍصافلِا وؾٌي  ًخـازط مؽ ُشا اًّعَة زفٌغ مّشوٌغ ٌَّّشخ، ٕاّما ٔلس حاٍة حصتًو

َّاث  : ٕاّما ثسخة ؿسم اًلسزت ؿىل اًخّلّسم، ٔبو ثسخة جصوس تـغ الً  تبٔس حاة اًّصفغ، ٔبو ذٌَي هفيسٌّ ٔبو ؾلًلٌّ

 ة وكري اًواؾَة.ادّلفاؾَّ 

 

ص ما ُو ثس َط، وثلًصة اًحـَس، واًوضؽ يف   اًّّشخ ًـين اًيّلي ٕاىل مععٍَح بٓدص، ؤبماهن ٔبدصى، وثعٍو

ي اهلاكن، واًلكٌلث، واًّؼصوف. اًّّشخ ًـين مـاًية ظسى  س َاق. اًّّشخ ًـين ظصخ ٔبمثةٍل وحتَََِا، وحتًو

شا اًّسخة هلول ٔبّن اًّّشخ ُو حزٌء من اًخّـّمق، ٔلهَّ اًّضـاغ اهليضء ؾيسما ًيـىس ؿىل ما ُو ًُس ؿَََ. ًِ

مصثحطٌ ابًيّلي، واًخّىدري، وختفِف اًّّسؿة، واًخّضرمي، واًخّوس َؽ. اًّّشخ ًـين اًخّعوٍص، واًخّفىري يف ثحـاث 

خ ألكوال، وٕاكامة متازالث جساؿسن ٔبن ىصى هَف ميىن ٔبن جيس صلك ٔبكواًيا واكـَ يف ماكٍن كري مذوكّؽ. اًّّش 

َّاث خمخَفة ومذياكضة جساؿسن ؿىل اًّصؤًة  ًـين اًخّوضَح، كس ٍىون ثـلًِسا ٔبو ثخس ًَعا. نٌل ٔبهَّ ًـين اًلِام تـمَ

اًيّت  واًفِم ثضلٍك ٔبوحض، وؿىل حصهَة اًفىصت جماسفني جبـَِا ثضّي ظًصلِا. هبشا ٍىون اًخّـّمق ّتاوًسا ٌَحسوذ

َّة، تلّغ  اًيّؼص مّعا ٕارا اكهت مصقوتًة ٔبو كري مصقوتة، مؤكّذة ٔبو كري مؤكّذة. ًلّك وضـهتا ًيفسِا ألكوال ألّوً

ومبا ثـعَيا ٕااّيٍ، ذون اًلَق  نٌل ِم -نٌل ًسؾون ذٍاكزث -يشٍء ٔبواهَ. ذؾون ىصى هَف وّّشخ وهبٔذش فىصتً 

َّة اهلـىن الٔ  َّة. ًوىن ميىٌيا ٔبًًضا متسًس افرتاض  ّويل ٕاىل اهلا لّناًة.ثضبٔن زواتعِا اهلخـّسذت اهلمىٌة واًفـَ
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 هلس اًّّشخ

مؽ ركل، ؿََيا ٔبن وضري ٔبّن اهلُضَمص كس ل ًلذرص ؿىل هوهَ ذَاًل ٔبو هلًعا، فَوحوذٍ ٔبس حاتَ ارلاّظة. من وهجة 

َّة ٔبو من مٌؼوٍز ثواظًّل، كس ٌُّشَّغ هلس اهلُضَمص، ذاّظة ثسخة هلط اًوضوخ اهلُصافق هل. فَّنى  هؼٍص مفاُمي

ٌَّّشخ ٔبن ٍىون كري مّشوؿًا، وكري مصّحٍة تَ. ٔبّوًل، س يعصخ حسوذ وسوء اس خزسام ُيا هَف ميىن 

ًَّة ٌَـاًَم، ٕان  «اًّضفافِّة»ٕاًسًًووحِا  ّة ثّسؾي اًلسزت ؿىل حـي لّك ػاُصٍت مصئ واًيّت ِم ؾحازت ؾن زؤاي ؿَمًو

اهلؼَّي من ٔبّي دعاٍة ٔبو ٔبّي اكئٍن  . ًحسو ًيا ُشا كري ممىًٌا وكري حمّحًشا، فادلزءصامةلاكهت مجةًل فصذًّة ٔبو 

َّة. نٌل ُو ذامئًا اذلال فامي خيّط اهلـصفة، ُياك مفازكٌة  رضوزيٌّ ول مفّص مٌَ، ًوىن ثحلى حماوةل اًّضفافِّة حص

فٕاقصاء   -وِم مىّوٌن من مىّونث ألٌس -ثـّصف ؾن هفسِا: ٕارا اكهت اهلـصفة سَعًة مل ثـس زقحهتا مّشوؿةً 

حصافلِا حمتًا حيّول حًزئًة من ثكل اًّسَعة ٕاىل اسددساٍذ، وركل ٔلّن ثكل اًّسَعة سدٌلَة ؿىل راهتا اًلّوت اًيّت 

وؿىل اّّلُن اّّلي ٔبحسهثا يك ثُحعي ادّلًيامِّة اًيّت ٔبحسثهتا. دذاًما هلول ٔبهَّ جية اًّّشخ وحماوةل اًّّشخ، ًوىن 

صلك حىصاٍز ٌَفىصت ٔبو ؾلَيٍة تـسًّة، ًوُس ثوضًَحا ذون ٔبن هًىس خاهحَ اهلًزّف اّّلي كاًًحا ما ٍىون ؿىل 

َّة اهليؼوز اًيّلسّي لسدضفاف حلِلة ٔبّي ٔبكوال ًمّت ظصهحا.  حلِلًِّا. هبشا اهلـىن، س خحاول اهلَضلَكة ٔبن حًصيا ٔبَم

 

فامي اث ٔبو الٓن هوّذ ٔبن هعصخ اؿرتاضيا ؿىل حماوةل اًّّشخ من مدسٔب حصتوي، ذاّظة فامي خيّط رشخ اهلـنّل ٌَّعاًح 

َّة اهلىلخيّط نظق ارلعاة ومس متـََ قَاة يشٍء ما ٔبو  ؛اًفصاػ ؿىلء . ثضلٍك ؿام، ثفّضي اهلسزسة اًلصت

َّة. اذلضوز واهلىل ء معْمِئيان، ٔلّّنٌل حيمالن صـوًزا ابلمذالء، ٔبّما قَاة ادلِي مفِومان حيمالن مـاٍن سَح

نّل ًـخب هفسَ ُمجًبا ٔبن ًلول لّك يشء، ٕاّما ٔلهَّ ٌضـص ٔبهَّ اًّّشء فِو سخٌة ٌَحصمان وألمل. ّلكل ىصى اهلـ

ـخب . وركل ذالفًا ٌَميؼوز اًّّشيق، حِر ًُ «ًـنَل لّك يشء»ٔبو ٔلهَّ جية ٔبن  «فـي لّك يشء»جمٌب ؿىل 

َاق، حىذفي اهلـَّمة تعصخ  ا ٔبًًضا ٔبو حّت اهلعسز، اًواكؽ اهلؤّسس، اهلعفوفة. يف ُشا اًس ّ ـً مجةٍل ارلواء واك

َّاث هبشا  ثس َعة وؿىل اًخَّمَش ٔبن ًخبّٔمَِا وحيََِّا، فِو من سُذوىّل همّمة ٕاؾعاء مـىن ٌَجمةل. كَة اهلسؤوً

اّّلي جيّسسٍ ٔبسَوتيا اًرّتتوي، حِر جضـص ظاحدة اًفىصت ٔبّّنا ُمجبت ؿىل  «تاًّعياز ٕاؾعاء »اًّضلك مييؽ فـي 

  ٔبن ثّبز ّلاهتا.، ؤبن ثفّّس، ٔبو حّت «تسًَيٍ »حزوًس اهلس متؽ ًِا 

 

و ثبّٔمي اًفىصتُيا مس متّصٍن يف هلس اًّّشخ، هفىّص  َاق مبـىن اًعَلة  ابحامتٍل بٓدص، ُو اًيّت ثبئت يف ُشا اًس ّ

َّاث.  ٍَّة ٔبو ًسَسةل كض َّة ؾن اًّّشخ اّّلي ميىن ٔبن ًددـِا. كس ٍىون من اهلثري ذؾون  ًلض منزّي اًفىصت ألّوً

ـاكة ما تني ُاثني اٌَّحؼخني وركل ًس حخني خمخَفني. ألّول ُو اؾخحاز ٔبن ٌَفىصِت ًالُامتم ٔبن ىصنّز ؿىل اًخّ 

َّة متيض ثسالسة ٔبّن صلكِا ارلاض و  َّة. ُشٍ ارلاظ ّة، وذلً دلهيا حِاهتا ارلاّظة، ومزياث موزفًووحِّة، وحنًو

ي ثشنّص ٔبو الاّظالغ ؿىل ظَاكة يف اًفَسفة ٔبًًضا. ٕاّّنا تال صّم من ألس حاة اًيّت ّتـ -وابؾخلاذن -يف اًّضـص

َّة يف اًيّط ة اًفىصتوسز َّة يف اًفَسفة، ابًّصمغ  ٌَّلةابٔبو  ألظًل ألّوً َّة صُئًا مثرًيا ًالُامتم. ُشٍ ازلاً ألظَ
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َّة سوء اس خزسامٌا ًِا، ّتس لّك مـياُا يف ٔبحاذًّة اٌَّلة اًفصذًّة. ما ًسؾو ٌَّسرًصة، ٔبّن ًِشا اًّسخة  من احامتً

ٍَّة مسـهتا ٔبو كصٔبهتا تعًصلهتا ارلاّظة، وركل ًضٌلن ٔبً ًضا ميىٌيا ثٍبص فـي لك مس متـة ٔبو كازئة ثـَس ظَاكة كض

اًيّت جض حَ ذلؼة ثبّٔمي ًوحة ٔبو  متَّىِا ألفاكز اهلعصوحة. تلّغ اًيّؼص ؾن لّك ُشا، ذلؼة ثبّٔمي فىصٍت ما

ـّن وهسؾِا ثخلَلي يف ٔبؾٌلك  ٌا كدي ٔبن حنََِّا، حننك ؿَهيا، ٔبو هخفاؿي مـِا، ِم مـزوفة موس َلِّة، ؾيسما ىمت

 ممىن من اًالكم اّّلي مّت اًخّـحري ؾيَ. ذلؼة ثلدّي ذاًعة، ذلؼة اس خـساذًّة ثضمن اس خلدال ٔبنب كسزٍ 
 

 اًخّبّٔمي

ٍي، ٔبّي رشخٍ    ٔلهَّ حيّول  دِاهًة، وركل -نٌل ُو حال اًرّتمجة -اًّسخة اًثّاين ًِشا اًخّـاكة ٍمتثّي يف هون ٔبّي ثبًٔو

َّؽ. وؿََيا ٔبن هخلدّي ثكل ارلَاهة، ٔلهّيا مَزمني ابمذالك اًلسزت ؿىل فصاق  ي ًيلي، ٌس يس، ومي ابًّّضوزت: اًخّبًٔو

َّخَ فـالن  َّة. اًالكم اذلّي الكٌم متّت دِاهخَ، فذعحَلَ ومعَ َّة ٔلكوال الٓدص ٔبو ٔلكواًيا اًّضرع اًًّسزة ألظَ

ـّسل ظحَـهتٌل -ن، حّت ًو اكن متّسذٌُل يف اًلرًيّةُمززِتلن ابًّّضوزت وحمسوذا ٔبنرث من ظحَـّيٍ  -فـٌي ًـزهلٌل ًو

ورضوزّي. مؽ ركل، جية ٕاذزاك ادّلوز اّّلي ًَـحَ ُشا الاهخلال، ذاّظة ؾيسما هًذلي من اىلسوش ٕاىل 

ٌي فـٌي ًسفؽ حنو ٍي ما ًىوهَ ثبًٔو َّة وظالتة مفصظة.  اولّصذ، ٔبو من فىصٍت ٕاىل مثال. ابًّعحؽ، زفغ ثبًٔو صلك

َّة يف س َاٍق ذاض ل ثًمتي ٕاًََ، ُو ٕاحصاء  ًوىن من هجٍة ٔبدصى، دوط ذلؼة حصّذذ كدي وضؽ ٔبكواٍل ٔبظَ

َّة«ًسّل ؿىل  وؿىل احرتام ألكوال ألحاذًّة واًفصذًّة. ُشا ًسؾو هلَضلَكة اهلـىن وؿسم اًخّمّسم  «حّصة رُي

َّية ٔبو ثعصخ ثفسرًيا تلصاءٍت واحست هل، حّت ًو اكهت ظاحدة ا ٔلكوال تشاهتا ثسؾون ًفِم ما ٔبهخجخَ تعًصلٍة مـ

َّيًا ًيّعِا.  مـ

 

َّة اًخّبّٔمي وجِة حتسًس تسًةل ٌَّّشخ. يف اًىثري من ألحِان حيسج ذالل اًيّلاصاث ٔبن ًحسٔب   فَيبٔذش مثال ٔبَم

ا ومداقخًا، ـً ٍة ما. ًوىن رسؿان ما ًخّضح ا ؿىل سؤاٍل ٔبو كضَّ زذًّ  خشٌط ما إبخاتة ثخضّمن رشًحا موّس

َّة ،ٌَمس متـاث، ؤبحِاًن ٌَّضرط هفسَ مضلوًل تبٔفاكٍز ٔبو ؾواظفَ ارلاّظة، ًًىس  ؛ٔبهَّ ختىّل ؾن ألكوال ألّوً

ارلعَة هلعة اًحساًة، ول ًـصف هَف حيافغ ؿىل حصنزٍي يف موضوغٍ حمّسذ، ٔبي ٔبن ٍصنّز ؿىل حموٍز نٌل ٍصنّز 

ّّنا مضلكٌة ذاّظة جية مـادلهتا. اذلفاع ؿىل فىصت يف اّّلُن صلٌك من ٔبصاكل إلًزام ؿىل جنمٍة يف اًّسٌلء. إ 

اهلُصثحط ابّّلاهصت واًرّتنزي، تـًَسا ؾن ٔبّي فىصت ٔبدصى كس حصاوذن تـسُا. نٌل ُو اذلال يف اًىوزال ٔبو يف 

َاق يف اًخّفىري ابّّلاث ابًزّتا من مؽ الاس امتغ هلا حيعي يف ازّتالث ادلاس، ًخجّسس اًخّحّسي يف ُشا اًس ّ

ارلازح. ٕاّّنا اًلسزت ؿىل اًخّفىري ابًخّواسي ابٔلظًل وما ًددـَ، ابدّلاذي وارلازح، ابهلـعى وتخلّسمَ، ابهلصنز 

ا ُو اهليؼوز اهلزذوح اّّلي ىصى ٔبّن اّّلُن ؿَََ ٔبن ًخـنّل مـادلخَ وّشٍظ شُ  واىلَط، ابًفىصت وابًّّشخ.

ـصف اًواكؽ هكحسٔب ٌَزازخاهَّ ٌَفىص اذللِلّي: فىٍص  ٔبي اًيّت حتمَيا من رواثيا،  ةًبٔذش تـني الاؾخحاز اًلرًيّة ًو

َّة اًيّت جية ٔبن حناول ٔبّل هًساُا.  اذلازسة ادّلاذَ
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 المحاججة .2
 

َّة اًخّـّمق ابًفىصت. اىلاحجة ثـين اًخّموضؽ، ٔلّّنا ثعاًة ابًخّـََي،   اهلُحاحجة صلٌك بٓدص هممٌّ من ٔبصاكل معَ

إلزحاث، واسدِـاة ٔبس حاة وحوذ فىصت ٔبو ٔبظصوحٍة ما. حّت ؾيسما ٍىون ُشا اًخّموضؽ بٓهًَّا واظعياؾًَّا، و 

َّة ما  ًسّل ؿىل اًلدول ٔبو اهلوافلة، وتشكل ؿَََ ٔبن ًُؼِص حّصة ٔبو معساكِّة فىصٍت ما. اًخّـََي ًـين حـي كض

ا كري مـَةّل ٔبو حصَحة، مٌحِا حلِّا يف اًـساةل، فسون ركل س خرّس ماكىهتا ن  َّة، وميىن ٔبن ًمت اؾخحاُز لض

 حّت كري حصَحة.

 

ة  اًّسؤال الٓن ُو اًخّايل: ُي اىلاحجة جساؿس ذامئًا ؿىل اًخّـّمق؟ من هجٍة، جنَة تيـم، ٔلّن ؾيس حماوةل ثلًو

َّي، سُمت رهص ؿسٍذ مـنّيٍ من ألفاكز، اًيّت س خ جـي اًفىصت ٔبظصوحة ما يف ؾَون ازلِوز، اًواكـي ٔبو اهلُخر

ا ٔبو حـَِا ُملٌـة. ًوىن ظحَـة اىلاحجة كس ختخَف نثرًيا.  َّة حمتّسذ من ذالل ادلِس اّّلي ًمّت تشهل ٕلػِاُز ألّوً

ٍَّة ٔبو ٔبنرث، وكائؽ ٔبو ٔبفاكز، تلاًة ثـََي كوٍل ٔبّويل. ًوىن ُي جسـى اىلاحجة ٕلزحاث  اىلاحجة ثـين ٕاهخاح كض

َّة كوٍل ٔبّويّل تبٔسَوٍة فَسفّي؟ ٔبهّيا ؿىل حق تبٔسَوٍة تالقّي؟ بٔ  م ٔبّّنا جسـى ًخوضَح ٔبس حاة، ؤبظي، ورشؾ

ازلِوز ومضاؾصٍم، وكس جسدٌس ٕاىل ٔبكوال اًّسَعة اًّزائفة ٔبو اهلسُئة، وكس  ؾواظفكس ختاظة اذلجج 

ـَ  َّة ٔبدصى جسـى ٕلزضاء اهلُس متـة، وٕلضـاف ملاومهتا تسل ٔبن ّت ِا جس خزسم ٔبصاكًل، وظَاكاٍث، وتسغ تالق

شٍ إلحصاءاث ُواٌَّجوء ٕاىل مساحاٍث ُمضرَتنة، واهلُصافـة تسل اذلفص. ، ثفىّص من ذالل ظصخ ٔبفاكز مدخشةل

 جسّعح ارلعاة تسل ٔبن ثـّملَ، وثًمّي رُن اهلُس متـة تسل ٔبن ّتـهل ًفىّص.

 

اّّلي مت كل ؾن ازلِوز ٔبنرث، مدخـسًت تش صامةللكٌّل حاًوت اىلاحجة خماظحة مجِوٍز ٔبنب، لكٌّل ٔبظححت ٔبكواًِا  

يف خّف اًّسـي ًإلزضاء اّّلي  ُشٍ ألكوال دعوزت وكوغ ثليّ ، وابًّخايل حتشٍٍص واّّلي ميىن ثوكّؽ زذوذ ٔبفـاهل

ـَّ اًلصة ركل اًّضاتط اّّلي  -ٌَـلي اًخّشي ٔبمجؽ -كسز إلماكن -. ٕارا اكهت اذلّجة موهّجةً من ازلِوز ٌضج

مٌخهبًة ٔبنرث ؤبنرث هلسًّة مؽ مضموّنا. مؽ ركل، إلؿالنث، واًبوابقيسا  ٔلكوالا س خىون -جيسز ٕاتلاٍؤ يف اًحال

َّة، واًخّخضري ادّلًين ًثخذون ٔبهَّ ميىن خماظحة ازلوغ واس خزسام اىلاحجة ثضلٍك ميسء يف حماولث  َاس  اًس ّ

هل ًّشٍء ٌض ح ؽ اًّصقحاث وحيلّق ٕازاذت هجٍة دلـي الٓدص ٔبذاًت، ٔبو ستوهًة، ٔبو ؾضًوا يف اذلزة، ٔبو هعرًيا، ٔبي حتًو

ٔبّن اذلّجة ثيعَق من متوضؽٍ رايّت حياول ٔبن ًـَّي راثَ، ٔبو ٔبن ًًذلس  -ونٌل س حق ورهصن -ما. وؿََيا ٔبّل هًىس

 اهلوكف اهلـاهس، ابًخّايل هـوذ ٕاىل هفس اًيّلعة.

 

وؾّيٍ ٔبو مـاًية ثحـاث كوٍل خبالف ألسَوة اًخّحًََل ٔبو اهليعلي واّّلي ًّسؾي مـاًية اهلضمون ثضلٍك موض  

َّة ثوهّجِا وثلوذُا. ابهلياس حة، ًُفرتط ؿىل اذلّجة ٔبن ثـمي يف جمال  ما، اذلّجة حزٌء من معفوفٍة اّّتاُ

ح، حِر اهليعق ٔبو اًخّحََي ثوكّفا ؾن اًـمي. فاذلّجة ل ثيسزح حتت اًّّضوزت، ول حتت  َصيّض، اهلَُصحَّ ـَ اً
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ّ  -نٌل ًلول ٔبزسعو -اهليعق َّةوٕاه اًّـيت ًـّسُا ُشا اًفَِسوف ٔبكّي خسازت ابًثّلة. ابٍهّناًة، اىلاحجة  ٌل حتت ادلسً

وركل ٔلّن اًواكؽ ل ٍمتؼِص ؿىل صلِك  ا،، ًوىن ل ميىن ثفاذهي«الاحامتلثٔبسؤب »ِم ثضلٍك من ألصاكل 

 هؼاٍم مٌعلّي، ؤلّن مـصفذيا ابًـاًَم ؾحازت ؾن لّكٍ مذيافص ومذياكغ.

 

ؿىل اًخّـّمق، ٔلّّنا ثلّسم ألس حاة وزاء فىصٍت ما، ثفىّص يف ثحـاهتا، ثلمي  -ابهلـىن اًفَسفيّ  -جساؿس اذلّجةهبشا،   

دعوًظا مذواًسة ومتازالث، جس خحّض ٔبمثةًل، حتَّي اهلضمون، وثلمي اًّصواتط. ًوىّن كّوهتا حمسوذت، فِيي ل 

 ّ ة مؽ راهتا. مؽ ركل، ٕارا اكهت اىلاحجة ذلؼًة يف متضلك راهتا، ول ثامتسف مـِا، ول ثسذي يف ؿالكة هلسً

صي، يف تَوزت اًفىصت. س ُخحسج  ين وادلُو َّة فىًصّة ٔبوسؽ، فِيي س خَـة ذوزُا اىلسوذ، ًوىن اًخّىًو معَ

اًفىصت راهتا، ًون حىون مبالمح واذصة، ٔبو ذاًَة من اًّصُانث، ٔبو مذحزّيت، وٕاهٌّل س خىون فىصًت ثحلى كاذزًت 

شا رشٌظ ٔبسايسٌّ ًلِام ٔبي حماحجة خسٍصت ؿىل اًخّفىري هبشا اهلسّمى. وٕاّل، ًن  ثساًحُهّتا ارلاّظة وؿََسهما، ُو

ٕازحااًت مسّعًحا ًيؼص ٕاىل راثَ، وس خـزل هفسِا يف يشٍء ٌض حَ اٌَّلو. اًّعـوتة حوكن يف مفازكة  ىحىون سو 

ة ملّوايًّ ٔبنٍ، واًيّت ميىن ٔبن ثـخلس ٔبّّنا ل اّّلُن، اّّلي ؾيسما ًَزتم ابًّسريوزت، ميىن ٔبن ًلّشي حسوذٍ ارلاظّ 

ثُلِص، نٌل ميىٌَ ٔبن ًـاٍن ُشٍ اذلسوذ، مساؿًسا ؿىل ّتاوسُا ٔبو اًخّحّصز مهنا. اذلفص ًـين وضؽ ٔبسٍس، ًوىٌَّ 

ركل دعص اًلوض يف اهلسدٌلؽ. فاذلّجة ثثخّت، ًوىهّنا ثضؽ رشوًظا ٔبًًضا:  ؾىنًـين ٔبًًضا الاهلٌلش، حّت ًو 

 ا حتّسذ اهلـىن، حصس ََ، ّتّمسٍ، وٕاضافًة ٕاىل ركل، ثّسؾي ٔبّّنا ثُؼِص تشكل ظسق ألكوال.ٕاّنّ 
 

 إلزحاث

اهلُحاحجة ثـين ٔبًًضا إلزحاث من ذالل ؾصط ما ًؤنّس رضوزت كوٍل ما. وركل من ذالل ٕاوضاء زتعة من 

َّة اًـىس، ومن إلزحااتث اًيّت حصّحح اًلول، ومن ذالل اكرتاخ اس خسلٍل ابرلَُْف ًسفـيا  لس خًذاح ؿسم ٕاماكه

َّة ؿىل مـخلسن  ضفي اًلََي من اًّّشؾ سِّي حوكيا، ًو ذالل ٕاػِاز مسٌَّلٍث وثحـاٍث ل مفّص مهنا، ما ًثري ٌو

اسلميي. وٕارا اكهت اهلُحاحجة كري كاذزت ؿىل ٕازحاث حّصة كوٍل ما، فـىل ألكي جساؿس يف حـي مؼموهَ ٔبنرث 

َّة اًفص  َّةمتاساًك. اًـمَ َّاث ثخلّشى  «ٕارا مّت ُشا، فسُمّت راك»الاس خًذاحِّة، اًيّت ثسؾون ٌَخّفىري ابٍهّنج اًخّايل: -ض

ؿىل ُشٍ اًخّخاتـاث. جضلّك ُشٍ اًخّخاتـاث كوام فىصن وثلوم هبَلكة معفوفة ٔبفاكزن. ابًّعحؽ اىلاحجة ل ثثخت 

مٌخوحٌا اًفىصي  ّتـي ُألفاكز اّّلي خيخئب وزاءًوىن حماوةل ٕاػِاز اجّساق ا -وركل ًلَاة اًّّضوزت -ذامئًا

َّة ن اًفىصت. ما هيم ُو ؿسم ثضفي ؿَََ و  ٔبنرث رشؾ ا حىٍو َّة، وركل إبػِاُز ّحة ٔبو اهلـلًو ذزخًة من اًّعِ

 ثعسًق لّك ما هلوهل، ؤبن ل هًىس ُضاصة ٔبٌس يا وما ًسوز يف ٔبؾٌلكَ.

 

. ًُـََّي اظعحاة «ٔبظعحة مؼةّلً ؾيسما ثُمِعص»: مثاًل  ،ٍظ ابهلياس حة، يف اًىثري من ألحِان ثبئت اذلّجة وّش  

نل مبا ٕارا اكهت  ـِ اهلؼةّل ُيا ابهلعص، ًوىٌَّ اكذضايئ، ٕاًرا فِو ل ًـَّي ذامئًا اظعحاة اهلؼةّل. ما هيم ٕاًرا ُو اً

اث اىلاحجة: ثُمعص ٔبم ل، ٔبي اًخًّدؤ هبعول اهلعص ٔبو ؿسمَ. اًـالكة اًخّضمًَِّة ِم ٔبًًضا هجة همّمة من هج
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حناحج تشهصن اًخّحـاث اًيّت ثُـَخب كري مصقوتة، ٔبو تشهص قَاة  ؛«ٔبفـي ُشا ٔبو راك، ٔلهَّ ٕان مل ٔبفـي...»

اًخّحـاث اهلصقوتة. اًلّك ُو حتسًس ما ٕارا اكن ُياك ؿالكة رضوًزّة، ٔبو مصّححة، ٔبو ممىٌة. ُي اًّصاتط كويٌّ ٔبم 

صي تني اًّسخة واًيّدِجة، تني اهلح ِم ألدعاء اًّضائـة ٕاحسىضـَف؟  اًلة يف ثلسٍص الاحّتاذ ص حَ ادلُو

مبٔسوزٍن مبـخلسن ٔبو جصقحدٌا ابٕلكٌاغ.  ؾيسما ىىون اًفـي وثحـخَ، وركل ثسخة اًخّلََي من ُضاصة اذلّجة

حخِّة اًيّت ّتـي ُشا  اهلؤنّس ٔبّن زٔباًي راثًَّا وحسة. من  «اهلحسٔب اهلؤّسس»هشهص ُيا ذًفِس َُوم وهلسٍ ًفىصت اًس ّ

اذلّجة جس يس، ًوىن ابٕلضافة ٕاىل ركل حتَي ابًّّضوزت ٕاىل ُضاصة اهلُسَّمة. ويف ُشٍ اهلعاذزت  ىصى اًفصق 

َّة واذلّجة اًفَسفِّة: ألوىل  ًضئ مساحًة وثُؼِص ، ٔبّما اًثّاهَة فذُ حتعي ؿىل اًخّبًَٔسألسايّس تني اذلّجة اًحالق

  حسوذُا.

 التّحلٌل .3
 

اهلـىن  مي ازلةل اهلاّذًّة ٔبو اًفىًصّة ٕاىل ألحزاء اهلُىّوهة ًِا هلـاًًهتا وحتسًس كميِا واًـالكاث تُهنا.اًخّحََي ُو ثلس  

مصثحط ابذلّي، والاهخلال من اهلصنّة ٕاىل اًخس َط،  -ٕان اكن يف اًىميَاء ٔبو يف اًفَسفة -اهلحارش ٌَخّحََي

ذالك اًلسزت ؿىل اًخّفىري ابٔلحزاء ٔكحزاء، ما وتخفىِم اًلكّي ٕاىل ٔبحزائَ. ذلسوج ركل، من هجة، جية ام 

ًعصخ مضلكة اهلسّمى، واهلفِوم، ؤبظي اًلكمة. من هجٍة ٔبدصى، ًخعَّة اًخّحََي امذالك اًلسزت ؿىل اًخّفىري 

مضالكث مذـَّلة ابٌَّلة واهليعق.   -ثضلٍك ظحَـيّ  -يف ّتمَؽ ُشٍ ألحزاء، ويف اًلواؿس اًيّت حتوكَ، ما ًعصخ

م، ذون الاّذؿاء إبضافة ٔبّي يشٍء بٓدص.  ُيا ًضؽ  ٌَخّحََي ي مـياٍ اهلُلّوِ جية مـاًية اهلضمون اهلعصوخ وثبًٔو

َّة  اكهط اذلنك اًخّحًََل يف ثلاتي مؽ اذلنك اًرّتهَيب، حِر ًضَف ألذري مفاُميًا خسًست ذازخة ؾن اًلض

َّة. هبشا اهلـىن، هلرتة من اًّّشخ، ٕاّل ٔبّن اًخّحََي ٔبنرث ثضََلًا تال صم، ٔلهَّ ل ٌس خعَؽ ٔبن ًححر ؾن  ألّوً

سًّة وسخًِّا.  ًُس من اًّسِي مـاًية  ُّ ٔبّي يشٍء ٕاضايف ذازح راثَ. كس ًحسو ُشا اهليؽ مؤهلًا ثسخة ظفذَ اًزّت

اًـٍززت ؿىل كَة  «اهليض ٕاىل ألمام»فصاق ىزؿة ذون ، و «ابّّلُاة ٕاىل ماكٍن بٓدص»ٔبكواٍل ما ذون الاّذؿاء 

ا. ذاّظًة ؾيس مـاًية وثفسري ٔبكواًيا ارلاّظة، وؾيس فِم حمسوذٍهّتا، إلوسان،  ـً وّتاُي اذلْسش همٌل اكن زائ

ٔبو  «ما ٔبزذث كوهل...»ذون اٌَّجوء ٕاىل مجٍي ذاذؿة نؼ  وؾيس ٕاذزاك هعاق ما ثيفَِ ذون ٔبن ثلول صُئًا، وركل

لِلة ٔبكواًيا اًفّؼة واىلسوذت تـغ . كس حىون ُشٍ اٌَّحؼاث مؤهلة حِر ثعسمٌا ح «ٔبًزس ٔبن ٔبضَف ُيا...»

ابًالكم. حيافغ اًالكم ذوًما ؿىل اّذؿاءاثَ  ابًلّوت اهلُعَلة اهلصثحعة -ل حماةل -اًّّشء. س َععسم اًخّحََي مدارشتً 

جىوهَ حلِلة، نٌل ًّسؾي هوهَ يف اًفًصق اًّصاحب يف ًـحة ألذالق همٌل اكهت ظحَـهتا. ّلكل، نثرًيا ما ًحسو 

ا )مجةل ثس َعة مثاًل( هلـاًية اًخّحََي  ةل ّتب ؿىل الاسدِالء ؿىل ٔبكواٍل حمّسذت كس حىون كعريت خسًّ ًَّة ُمززَتِ معَ

 اّّلي كاًًحا ما خيون كعسن اهلهُبم. ًسؾون سلصاظ ٕاىل ؿسم إلكسام ؿىل دعاابٍث و مضموّنا، همٌل اكن حمسوًذا، 

اكن ًلوم خبعاٍة رصٍم ٔبمام سلصاظ اكن ًلضة، ٔلهَّ رصمة، وركل ًضٌلن اًلسزت ؿىل فِم مـىن ما ًلال. من 

وركل ٔلّن يف تـغ ألحِان،  سلصاظ ًلميِا ّتاٍ ركل مضمون ركل ارلعاة. مل ٍىن ًخحّمي اولززت اًيّت اكن
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ًَّة واحست، ٔبو لكمًة واحست، ٕلػِاز مـىن مـنّي.  «: ّتـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!»كس ثمّت مـاًية مجةل واحست، ٔبو كض

ُشا «: ٕاهّم ذون صم مذحزّي ضّسي ًَعسز ؾيم زّذ فـي وِشا!» ؛سمؽ ارلعَة ًرصد كاضًحاج كس 

واحست، كس خنزتل دعااًب ٕاىل مفِوٍم  الاس خًذاح ل تّس ٔبن ًددؽ ركل الاسدٌاكز. ٔبحِاًن كس هعي ٕاىل لكمةٍ 

َّة وحِس، واّّلي جية حتسًسٍ، واًخّحلّق من هَفِّة معهل. هبشا اهلـىن، اًخّفِّم صلٌك  ٌذ من ٔبصاكل معَ حمّسِ

ّ «ابًخّلّسم»ٔلهَّ ل ٌسمح  -نٌل س حق وؿّبن -اًخّحََي. اًخّحََي مهنٌج ٕاس خاثَيكٌّ   جُيب ؿىل اًحلاء يف ماكٍن ٌل، وٕاه

واحس ٌَخـّمق يف اهلـىن. ل تي ٔبهَّ ٔبسؤب من ركل، فلس ٍىون مهنًجا حصاحـًَّا ؾيسما حياول اًّعـوذ من اًوكائؽ 

َّة حنو ألس حاة،  َّة ٕاّما ىلاوةل ٕازحاث رشؾ والاهعالق من اًخّحـاث ٌَوظول ٕاىل اهلحاذئ. ًمت دوط ُشٍ اًـمَ

َّة، ما  َاق ميىن جضخَِ اًخّحََي ابًـصط، وٕاّما ًخحسًس مسٌَّلث ثكل اًلض َّة ما، ويف ُشا اًس ّ وحّصة كض

َّة، وابًخّايل ٌسِّي فِمِا ثضلٍك ٔبفضي ٔبو حّت ٌساؿس ؿىل َمضلَكهتا، ٔلهّيا س يىون كس حسّ  ذن رشوظ اًلض

َاق ىصى ٔبّن اًخّحََي ًخلاظؽ مؽ اىلاحجة. ًوىّن اًخحََي، حّسذن  ما ميىن ٔبن ًلرّي ظحَـهتا. يف ُشا اًس ّ

وذاّظة اهليعق، ٍىذفي ابًـمي ؿىل ما ُو مونّس: اًـمي ؿىل مضمون اهلونّس، وؿىل حصهَخذَ، وؿىل اهلـعى 

َّا صي، وركل ذون اس خحضاز كض ث ٔبدصى. الاس خثٌاء اًوحِس ُو الاس خثٌاء اًواكؽ ؿىل كواؿس اهليعق، ادلُو

َّة اًخّجمَؽ اهلُـاٍن. مـصفة ُشٍ اًلواؿس وّتاوسهتا  ٔبو كواؿس اًرّتهَحة، حِر ٌسمح اًخّحََي ابًخّحلّق من رشؾ

َّة جساؿس ؿىل  اندضاف مسى ّتـي اًخّحََي مّشوًظا، تُامن ًلّسم مٌعق اًخّحََي ألذواث. ُشٍ اًلواؿس اًّضلك

َّخني، مسى ثعاتلٌِل، ومسى احذواء اًواحست ًٔلدصى. ُشٍ اًـالكاث ِم ٔبّوًل ؿالكاث رضوزت كري  ثـاكة كض

َّة  تكاتةل ٔلي اس خثٌاء، ًوُس حسٔب اىلاحجة ألوسؽ وألكي ذكّة. ٕارا اكهت مزيات هل  ثفسح اولالؿالكاث ؾصض

َّة،  َّة من هجة ٌلفس َئذاٌُل ُاًخّحََي ٌُل ادّلكّة واهلوضوؾ ميىن ٔبن هًىس ثسِوةل ٔبّن كمية ٔبي  -وٍم اهلوضوؾ

َّة مٌعلِّة مّشوظة تلمية ملّسمهتا اهليعلِّة وظالجهتا من هجٍة ٔبدصى، ٔلّن اهليؼومة اهليعلِّة مٌلَلة ؿىل  -كض

ٔبكواٍل ما راهتا، وركل ٔلّّنا ل جسمح ابس خلعاة ؾيازص قًصحة ؾهنا. اًخّحََي اهليعلي ؾحازت ؾن ثلِمي اجّساق 

َّة ثـممي اًخّـاكداث اهلُس خزسمة. يف اًخّحََي، ًمت ادذحاز مدسٔب  سؾو ٕاىل اًيّلغ، ظاهلا ًخحلّق من ٕاماكه ًو

َّة ُشا اًيّمط من اًخّـّمق. ًوىٌَّ ٔبًًضا مِّال ٌَخّـًصف،  يا حوكن ٔبَم ، ُو حخِّة ثضلٍك مس متّصٍ ي ًإلكالق بٔ اًس ّ

ًصلة حىثَفِّة، تسًل عكواٍل معصوحة تبٔ ن اهلُثري واهلُفِس اًـمي ؿىل واًّضس ؿىل ألكوال تسل فذحِا. مؽ ركل، م

ىّون اّّلُن.  من اًـمي ؿَهيا تعًصلة امذساذًّة ومفذوحة. اهلُخعَّة خمخَف فِو ؾيَف، ًىٌَّ ًضفي مـىن ٍو

 

و اًيّ ؿََيا ٔبن ظاهلا هخحّسج ؾن اًخّحََي،   لس. ؿّب وس خشهص ٔبحس اهلحاذئ اهلعصوحة يف فعي الاّّتاُاث، ُو

َّة واًوزوكِّة. فَيخشنّص ٔبّن ًو اكهط هبشا اهلععَح ؾن اًخّموضؽ ا َّة حصحىز ؿىل  «اًثّوزت»سعي تني اًلكح اًاكهع

َّة اهلـصفة اًوظول ٕاىل اًواكؽ اًوظول ٕاىل ػواُص ٔبو متؼِصاث ُشا  ىراثَ مونّسًت ٔبهَّ ل ميىٌيا سو  ؿسم ٕاماكه

َّة اًيّلسًّة ؿىل حتََي ٔبسس اًفىص واًفـي، وكِاش اًواكؽ، مؽ ٔبّن ُشٍ اًّؼواُص حامةل ٌَواك ؽ. حصحىز اهلهنج

ثفىري وهلس رايت، ٔلّّنا ثفىّص تشاهتا. مؽ ركل، ونٌل رهصن  -وكدي لّك يشء -هعاكهيٌل، وثلِمي حسوذٌُل. ٕاّّنا

نل اّّلي ما تـسٍ ِؿنل، وإبجياذ ًلني خسًس ـِ ت قعاء حت ساتلًا، ُياك ٕاقصاٌء كوي ًالّذؿاء ثّشٍء من اً
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َّة» فٕاهَّ من اهلِّم، ونٌل  -ؿىل ملامصت اهلهنجة -. وٕارا اكن من اهلرُثي إلكدال ؿىل ُشا اًيّوغ من اهلٌلزسة«اًـَم

ذؿان هوزث قوذل، ٔبن هخشنّص ٔبن ٔبي مٌؼومة ل جس خعَؽ ٔبن ثـصف حلِلهتا ٕاّل من ذازهجا، ابهعالكِا من 

ّسؾي احذواءُا ّلاهتا س ًَهتيي هبا اذلال ٕاىل مـانت من ثضّرم ّي مجةٍل ثبٔ يك جسدضّف حسوذُا ارلاّظة.  ،راهتا

 . َاق، ُياك متَزٌي مفاُمييٌّ ٔبذري من َُلي ىصاٍ مفًِسا وهوّذ رهٍص اٍم ثعوقِا تيفسِا. يف ُشا اًس ّ ٔبٌسِا، وٕاىل ٔبُو

َّة واهلُصثحط تخحزّي  ٕاهَّ متَزٌي تني اًيّلس ادّلاذًل اًلامئ ؿىل اًخّحََي اهلوضوؾي، واًيّلس ارلازّج اًلامئ ؿىل ارلازخاه

بٓدص. ٕان اكن من اهلمىن واهلس خحة هلس اًفىصت من ادّلاذي جبـَِا ثواخَ راهتا، فاًيّؼري اًّّضوزي ًِشا اًيّلس 

ادّلاذًل ًسؾون ٕاىل اًيّلس ارلازج، ٔبي ٕاىل حتََي اًفىصت من ذالل معاذزاث قًصحة ؾهنا فالكٌُل مّشوغ. 

اهلفصوضة ؿََيا ذون ؾحوٍش حّت؟ ُشا اًخّموضؽ ادلسيل اّّلي حيثّيا ٔبن ىىون يف  ؿََيا كدول اهلسٌَّلث مَ ًِ 

َخٌّلسف واًخّحََي اًيّلسي. هَدضَ، وـاذثَ، ًيسفؽ مسًيًا ٌ ادّلاذي ويف ارلازح يف بٍٓن واحس ًـعَيا ضٌلًن ٕاضافًِّا 

فِشٍ  ؛ًدّسم ابًخّحشًق اًّضسًس ركل ٔلنّ  اًفىصت جسدٌس ؿىل راهتا، ٔبنّ  ثحزرت ُشا اًخّموضؽ ادلسيّل، ظاهلا

َّة اولِست  ام ؾلَيا اًّعلري  س خعّوز تفصظاًّسَح  ٔبن ـلي اذلَات ألنبً ثفسح اولالٔبن  لكّوت رُييا، تسو ٔبُو

 اًـلي اّّلي جيّسس اًىِان اذلَوي اهلوزوق واذللِلي اًوحِس.  ؛ ركلثلدهلوتسل ٔبن ًيخثق 

 

تلّغ اًيّؼص ؾن مسى هون ُشا اًفِم وًَما، ٔلهَّ اؾخحاًزا من  ،«تشاهتا»س اًخّحََي ُو حماوةل ًفِم حصهَحة ألٌْ  

هؼصت هللا اّّلزتة. ابًّصمغ من ٔبهّيا  نٌل ًو اكنمس خلي وكري جمّسس،  ثكل اٌَّحؼة ًّسؾي اًفىص اًـمي من مٌؼوزٍ 

س اًيّت حنّشز من ؾلم اًخّحََي وإلفصاظ فَِ، ل تّس ٔبن هسؾو لّك خشٍط رلوط ذلؼة ؾزل اًفىص،  ُّ وذلؼة اًزّت

َّة اًواكؽ مذجاوس رواثيا. ٌَلِام تشكل جية ٔبن هخـنّل ٔبن هضؽ رواثيا ؿىل  ٍنثفسح ٔبمامٌا اولال يك هفِم واكـ

َّة  َّهتا، وتشكل ىىون يف ظسذ اسدِـاة ماُ اً ـّ شٍ ممازسة ًوىص هبا، تلّغ اًيّؼص ؾن هدِجهتا وف حٌة، ُو

 اًخّحََي ثخضّمن اًلسزت ؿىل حـي اًالكم ًلول ما ًلوهل فلط، ؤبن زساهة اًفىص وثواضؽ اًوحوذ. اًلسزت ؿىل

هـنل ما هلول، وهسزنَ. ابٕلضافة ٕاىل ركل، اًخّحََي ُو كدول اذلسوذ، واًخّزًل ؾن اًخّعاذيف واهلصقوة، ٕاهَّ 

ا  ٍُة كدول حمسوذًّة وحسوذ اهلُـعى. ابًّعحؽ، ٌَخّحََي ِفزاذَ. ىصاُا، مثاًل، فامي كس ًلوهل هعرُي مش ً ؾخَق ممزّيِ

ا:  ً  مؽ تـضَ لّك يشء خاِمـةً ٔبو يف ما كس ثلوهل ؾضوت اهضّمت مؤّدًصا ٌَمشُة  «ل ؿالكة ًِشا تشكل!»وممتزّيِ

. ميىن جضخَِ ُشا اًثّيايئ ادلِيّّمي ثضاًزحس «ل فصق تني الزيني»ٔبو  «ٕاهَّ اًّّشء راثَ!»وملذيـًة مبا ثلول: 

 هلول ٔبّن اًخّحََي ًـين ٔبن هخـنّل اًلصاءت، وحىصاز اًلصاءت، وحىصاز كصاءت اّّلاث.وس َال اًفىص. مَرّعني هوّذ ٔبن 

 التّركٌب .4
 

ن، ابًخّايل ٌسمح  ابًخّفىري مبا ُو   اهلـىن ألّول ٌَرّتهَة ل ًخلاظؽ مؽ اًخّحََي ٕاّل كََاًل. ٕاّن اًخّحََي ًفىّم اهلىوَّ

يا ٍوكن فّن اًرّتهَة. اهليعق ًيسزح حتت  َّة. كس ًحسو  ،ُشٍ اهلٌلزسةؾىسَ، ُو ن تعًصلة رشؾ ٕاهَّ فن اًخّىٍو

ن. اًرّتهَة مّشوٌظ ابًخّحََي  اهلُصنَّة حزًءا من اًخّحََي، مس خواٍ اًثّاين، وركل ٔلهّيا هفىّم يك هـَس اًخّىٍو

ًوىن  ،َةواًـىس، ٔلّن اهليعق، ٔبي مـاًية الاجّساق ٔبو اًخّـاكة، ل ٍصثحط ابًخّحََي ٔبنرث من ازثحاظَ ابًرّته 
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َّة. ًيعَق اًخّحََي من مـعى جية ثفىِىَ وٕاؿاذت تيا َّة مصثحعة تعوزثَ الاهـاكس  َ، ٔبّما ئٌَرّتهَة ذاظ

. وفـاًل، ؿىل اًرّتهَة ٔبن ًخزىّل ؾن ؿسٍذ ل تبٔش تَ  اًرّتهَة فِحين تسل ٔبن ًـَس اًحياء، ما ٌس خَزم اًِسم ٔبولًّ

ّة من ذالل اًسّ  َة. مـعى اًرّتهَة ًُس مىّوًن، وٕاهٌّل ٍلوؿة ؾيازص كري مرتاتعة من اًـيازص اًيّت ثُـخب اثهًو

صي خاُز، ًوىن ُشا ل ًيعح شا الادذالف  قجية فصسُا وّتمَـِا. ًلز اًخّحََي اًخّعٍو ؿىل اهلُصنَّة، ُو

 اًـسًس من اًخّحّسايث اهلِّمة. ًعصخاّّلي ل ميىن ٔبن ٍىون ٕال صلكًَّا، 

 

َّة، واًيّت ؿَََ ٔبن  -نيدِجة ٔبوىل -ابًخّايل   َّة ألّوً اهلصنّة مفذوخ، فاًرّتهَة ًدساءل مّعا ميىن مجـَ مؽ اًلض

فىّص جىِفِّة ّتمَـِا. اًـيازص اهلُحّضت ميىن ٔبن حىون مذيّوؿة، ٔبو حّت، نٌل ًحسو ؿىل ألكي،  ًعَلِا ًو

َّة اهلعصوحة، ٔبي  َّة اًمذياكضة خشزايًّ مؽ اًلض َّة اًيّت هـمي اهعفصض . ُشا ما جيـي من اًرّتهَة الكًا مهناألّوً

َّة يف ثلاتي مؽ اًخّحََي.  َّة واًيّت ثبئت تـس ألظصوحة واًيّلِضة. ميىن وضؽ ُشٍ اًـمَ اٌَّحؼة اهلفذاحِّة يف ادلسً

َّة يف موكؽ ٔبساش اًفىص و  -موّسؽثضلٍك  -نٌل حيّسذ ٌساؿس اًرّتهَة  ،اًواكـئبساش َُلي اّّلي ًضؽ ادلسً

َّة تخالؾحَ ابٔلضساذؿىل اًـمي ؿىل َّة.  ابًفـي، تُامن ُشا ؛ اًّسَح  ًلوذ تسوزٍ ٕاىل مس خوايث ؿََا من اًـلاله

شا  حسوذاًخّحََي  ًحنّي  موضوؿَ، ٌساؿس اًرّتهَة ؿىل ظَاكة اهلوضوغ من ذالل ؿالكذَ مبا ُو ًُس ؿَََ، ُو

و ؿالكة . ُياك مثاٌل مض اهلوضوغ مىّوٌن من مىّونث وحوذ «ما ُو ًُس ؿَََ»اًؼ  ِوز ؿىل ما هلوهل، ُو

يساين ابًحَّوظ، ثلاتٌي ميىن ظَاقخَ   ٍنس يـا ؛«ػواًُصّة اًّصوخ»اهلشهوز يف نخاة  «ٔبظحح»مفِوم حتت اًس ّ

َّة.  ُشا اهلوضوغ لحلًا يف اًفعي اّّلي ًدٌاول ادلسً

 

َّخان ألساسُّذان   والاس خلصاء. ٍىذفي الاس خًذاح ٌُل الاس خًذاح  -ا اهليعقؤبساسً  -ًرّتهَةا اًيّت حىّونناًـمَ

ًَّة ؿاّمة.  اًيّوغ  اًخّحًََل َّة ما، ٔبّما الاس خًذاح اًرّتهَيب فِجمؽ ؿّست ؾيازص ًُضلّك مهنا كض ثسحة حمخوى كض

ألّول من الاس خسلل ًًذج ثـسّذًًّة من اًوحست، ٔبّما اًيّوغ اًثّاين فِيخج وحسًت اهعالكًا من ثـّسذًّة.  اًلِاش ُو 

ًَّة ؿاّمة  ،وألصِص ،الث الاس خسلل اًرّتهَيب ألكسمواحست من ح والٔنرث ص َوؿًا. واًلِاش ًـين ٔبن هبٔذش كض

َّة اًّعلصى، ومن مّث ٔبن وس خزَط مهنٌل  ًَّة فصذًّة جُسّمى ابًلض َّة اًىبى، ؤبن هضَف ٕاٍهيا كض جسّمى ابًلض

َّاث ؿاّمة، ًًذلي من اٌَّزوم. ٔبّما ابًًّس حة ًالس خلصاء فِو ًلاتي الاس خًذاح، حِر ٔبهَّ  تسل ٔبن ًـاجل كض

َّاث كاذزت ؿىل  اًوكائؽ اهلشهوزت واًيّت كاًًحا  اًخّـامي مؽاًفصذي ٔبو من ٍلوؿة وكائؽ ٕاىل اًـام، حماوًل تَوزت كض

ا من اًفَسفة، اكاًصواكِنّي مثاًل،  ما حىون نّتة ؾن مصاكدة. ٕارا اكن تـغ اًفالسفة ًـخبون اهليعق حزًءا هممًّ

َّة، وركل ثسخة خاهحَ ايلزِتل ٔبو اًّضلكي اًححت. ابًفـي، كواؿس اهليعق فدـ  ضِم الٓدص ًـخبوهَ ٔبذاًت نٌلً

َّاث ٔبنرث من هوهَ حيسهثا. مؽ ركل، ساٍم  ثضمن اجّساق ألكوال ًوُس حّصهتم، فاهليعق ًخحلّق من اًلض

من خسًس ِؿنل  اهليعق يف حـي -ّشٍنيف اًلصن اًـ  «ٔبهواغ»ظحح هل ؿّست ؾيسما بٔ  -اهفجاز اهليعق اًالكس َيك

َّة اًيّت «اذلق» َّة  حصى ٔبن، ذاّظة يف اًفَسفة ألجنَوساهسوه يف  «اًـَمي»يك و اًّعًصق اهلََ ِم ادلِة اًخّحَََ

َّاث وتَوزت اهلحاذئ اًيّت  اًفىص. تـًَسا ؾن ادلاهة اهليعلي اًححت واًّضلكي ٌَرّتهَة اّّلي ٍمتؼِص يف ّتمَؽ كض
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خّجمَؽ، اًرّتهَة ُو ٔبًًضا ممازسة ٌَخّيؼري واًخّفِّم، ٔلهَّ ًـمي ؿىل مجؽ ما ًيسزح حتت اًخّـّسذًّة يف حتنك ُشا اً 

ا ٔبو وسمؽ ٔبكوال فَِسوفة س يحاول ٔبن ىىثّف ما كصٔبنٍ ٔبو مسـياٍ وهضـَ  فىصٍت واحست وُمرَخرصت. ؾيسما هلصٔب هعًّ

ًلعس اّّلي ًوهّجَ، ٕان اكن كعًسا مـَيًا ٔبو كري يف كوٍل كعري ٔبو مجةٍل ثس َعة ثضلٍك ًَّرط اهلضمون ٔبو ا

ًٔلكوال اًيّت مّت اًخّـحري ؾهنا. يف ُشا  اهلفذاحِّةمـَن، ٔبو حّت ثضلٍك حيّسذ ما ُو مضين، ٔبو حيّسذ اًيّدِجة 

َّاثَ، وادلّشاة فَِ. كس  ص ارلعاة، ٔبو ٕاػِاز ما ٍىّون وحسثَ، وماُ َاق، مدسٔب اًرّتهَة ُو ٕاػِاز حُو اًس ّ

َّة مّت ذُشٍ اًوحست مذضّمية هجًصا يف ارلعاة، ؾيسُا س َى حىون  َّة اًرّتهَة ابدذَاز كض في من ًلوم تـمَ

َّة ٍصاُا ثخجاوس اًيّط يك ًعَف واكـِا  ،اًخّـحري ؾهنا توؾي يك خُيصهجا من اًيّط ٔبو ٔبهَّ س َلوم تعَاكة كض

ي، ما كس ميىن ٔبن ًَلى ألّول ثضلٍك حيخوي ؿىل ذزخةٍ  مـازضًة من ظاحدة اًيّط. ُيا ىصى  ما من اًخّبًٔو

َّة مىثّفة، حّت ؾيسما هخوكّؽ من  اًخّحََي ًَحق ابًرّتهَة، ٔلّن حتََي اًيّط كس ٍىون ؾحازت ؾن ظَاكة كض

اًخّحََي ٔبن ٍىون مفّعاًل ومعّوًزا ٔبنرث من اهلُصنّة. ابًّعًصلة هفسِا، ىصى اًخّفِّم ًَحق ابًرّتهَة، ٔلّن اًخّفِّم 

ا.ٍصحىز ؿىل إ  ُص ّسؾي إلمساك جبُو  هخاح مععَح ٔبو ثـحري خمزَتَل ًَّرط فىصت ٔبوسؽ ًو

 

َّة مـلّست  الاذزتال خاهٌة هممٌّ من حواهة اًرّتهَة. ؿاذًت، يف اهليعق، ٍوكن ذوز الاذزتال يف اذزتال ٍلي كض

حِس جمال اهلـازف ـخاذ ٕاىل صلٍك ميىن اًخّـّصف ؿَََ، وحتسًسٍ، وثـًصفَ. ٌسمح الاذزتال تخو اهل وصلكِا كري 

ةل. ُّسل واًّؼواًُصّة اكرتحا اذزتال اًوكائؽ ٕاىل حواُص، وتشكل  وذمج اهلـعَاث مبساؿست كواهني ُمضرتنة وخمزَتَ

َّاهتا اىلسوسة،  شٍ ِم ختََعِا من وفصت فصذاه َّة ًخجمَؽ اهلـازف.ُو  اًفائست ألساس 

 

ي إلصازّي حاةٌل ٔبدصى من حالث اًرّتهَة  َّة اهل ّنج اًخّبًٔو ثريت ًالُامتم، وِم صلٌك ممزّي وزاذٍاكيل ًِشٍ اًـمَ

َّاث ىلاوةل اًّعـوذ  ٍَّة ما ٔبو من ٍلي كض ي إلصازي ؿىل الاهعالق من كض جنسٍ ؾيس ٔبفالظون. ٍصحىز اًخّبًٔو

سة: اًوحست، اذلق، ازلال، ارلري، اًوحوذ، ٕاخل َّاث ألوىل واهلؤّسِ جنس . ٔبتـس ما ميىن ٌَوظول ٕاىل اًرتوس يسهخاً

َّة يف فىص ٔبفالظون ي إلصازي ٔبهلم ؛ٔبظي ُشٍ اًـمَ خوي ؿىل اهلسٌَّلث حي ل  ، ًىٌَّالاذزتال اًّؼاُصايتّ  اًخّبًٔو

، ٔلّن ثكل اهلسٌَّلث قَخِّة ؾيس ٔبفالظون وُذْبًّة ؾيس ُّسل: ٔبن واًـاًَم، ٔبي ٔبّّنا الاذزتال اًيّت جنسُا يف

َّة اًاكمٌة يف ٔبي ما هيّم يف اذل نتـة ؾن اًخّجصتة. تلّغ اًيّؼص ؾن ركل، اًخني ُو حتسًس اًخّحّسايث ألساس 

َّة، همٌل اكهت ؿسمية ادلسوى، من ذالل ٕاػِاز اهلسٌَّلث َّاث -كض َّة  -تـًَسا ؾن اًحسهي اًيّت حتخوي ؿَهيا اًلض

َّة مـعى همّمة اًيّت ثدّسم اب رلُْبًّة، وِم اهلعصوحة. يف مجَؽ اذلالث، ُشا اًـمي ًلذيض اًخّزًّل ؾن حزئ

ًَّة همّمة ٌَرّتهَة فلاًًحا، ل ًٍصس اّّلُن اًخّشي ٔبن ًخزىّل ؾن مجَؽ ؛ اًّّسذي واًّؼصيف، ما ٌضلّك ؾلدًة هفس 

ص ارلعاة ووحسثَ من ذالل اب وسّمهيااًـيازص اًّّسذًّة، ٔلّّنا جضلّك مذخاًًَة  ًوحوذ. ٔبفالظون ًـّصف حُو

 .رلعاةا من كعس اس خزالظِااًخساظة اًيّت مّت 

 

و مفِوٌم ٔبنرث حسازة  -اس خىٌلًلٔ ٔبو  -يف ثلاتي  ًالس خلصاء والاس خًذاح هلرتخ مفِوًما اثًثًا وجِة ٌَرّتهَة، ُو
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َّة ألمٍصىِّة. هخلكّم ُيا ؾن مفِوم اًلِاش الاحامتيل. ُش  ًوُس مـصوفًا نثرًيا، ًبٔثٌُا من تريش، مَِم اًباقٌلث

ندضاف اًـَمّي: ؾيس اهلصاكدة واًخّفىري، ًَخلي اّّلُن مبـعَاث ُذْبًّة ٔبو اهلفِوم مثرٌي ًالُامتم، حِر ًوحّض الا

َّاث خسًست، ٔبحِاًن كس حىون مذياكضة متاًما مؽ  فىًصّة ثفصط هفسِا ؿَََ، ثفاحئَ، وّتٍب ؿىل اكرتاخ فصض

َّايتاهلحاذئ اًلامئة. خيخَف ُشا اهلفِوم كََاًل ؾن منط قَلي، وميثّي ثوظًَفا بٓدًصا ٌَيّمط ا الاس خًذاج، -ًفصض

َّاث ادلسًست  ل ٍصىمبـىن ٔبهَّ   حًِاث ُمذوكّـة ٔبهخجِا اّّلُن مبجِوٍذ من اًـلي اّّلي ًفىّص مبحخواٍ، وٕاهٌّله اًفصض

ما ٌس خسؾي اس خـساذًًّة  ،ثيخثق من رواهتا تعًصلٍة كري مس َعص ؿَهيا يف رٍُن مفذوخٍ ٍصاكة ابهدداٍ ًـخب ٔبّّنا

َّة. حوكن يف ُشٍ َّة ٕلؿاذت اًيّؼص ٔبو ارلالف، واٌّّلان، نٌل ُو اذلال ذامئًا يف  ؾلَ َّة ما وٕاماكه َّة لدع اًـمَ

َّة، حياولن ٔبن ًُحعال اًوزوكِّة اهلصثحعة تخثدَت اًفىص من ذالل اًخّحسًس اهلفصظ. ُيا ثُحعي اًلّوت  اًباقٌلث

ّحاق ارلازكة ٌَُمعاذزت، وإلزاذت، واهليؼومة، ٔلّنا جضىّم ابًفىصت ث  ضلك كدًل ًعاحل واكؽ اًـاًَم ألّول واًس ّ

ٔلهَّ ٕارا اكن اًفىص اًَِلًل حياول ثويّل ٔبمص ألضساذ، فِفـي ركل ذامئًا من ؛ واّّلي كس ًعـة ثوكّؽ مؼاٍُص

ذالل ذجمِا يف مٌؼومة ل ًمت اًدّضىِم تلّوهتا، ٔلّّنا جسـى ًخعحَق اهلُعَق. ٕان اكن اًرّتهَة اهلفِوم اكذزتال 

وزالظة، ٔبو اًرّتهَة اهلفِوم نخجمَؽ ًـيازص مذيافصت، ٔبو نخسفّق ٌَحْسش، مجَـِا حُصي، وثسفؽ  ٔبو عاةٌَر

لّعي ؾوامي ٕاذزاك. يف مجَؽ اذلالث، ًُ  جضلّك ٌَخّفىري، وهبشا  ًذج اًرّتهَة ما ُو مدارش من كري اهلحارش ًو

لمي زواتط: ٕاهَّ فىٌص فـًّل، ًوُس ٔبذاًت مُ  ًّة. ًوىن مفازكة اًرّتهَة حوكن يف هوهَ ٌساؿس َحلًة ٔبو اثاذلفص، ًو هًو

: ٕاهَّ ًخلكّم تفضي ثلٌَيَ ٌَالكم.  اهللذضةاًالكم من ذالل ؿىل اًخّـّمق من ذالل اًحوخ مبا ُو ٔبكي، و 

 ّ س، واًخّزًّل. ٕاه ُّ ًعَة ىزغ، وثلَمي، واًخّزًّل ؾن  َوّلكل فِو فـٌي رُينٌّ مثني، ٔلهَّ ًسؾو ٕاىل اًّضّست، واًزّت

َّة. اًرّتهَة ًـّمق ٔلهَّ ًوحّض  ُؼِص ما كس خيخفي  ،بٓماًيا كري اولسًة واًّسرَفة ابزلةل واًّضمًو وّط ٔلهَّ خُيصح ًو ًو

َي، يف اذلضس، يف ادّلفق. هبشا اهلـىن، ًلوم اًرّتهَة إبػِاز اًحًِة فِو  -نٌل هفـي ؾيسما هلنّل اًّضجص -يف اًس ّ

ـَس اًرّتثُة واًَِلكة، ٔلهَّ ً  اًرّتهَة ٕانّ  اًيّت س خىون مضّوصة ذوهَ. حّصنةهيَلك ٍلوؿة اًلكٌلث وألفاكز اهلخ

وذوّنا مل ىىن ًّنى صُئًا. اًرّتهَة ًُس فـاًل ُمحاًًسا،  فِو ًلازة  -ٔبحِانً  كري مذوكّـة -سكل ظصكًا خمخرصتٌ 

ا، اًرّتهَة مٌِخٌج ٌَمـىن. ًُس ـَس ٌَرعاة سالس خَ. ٕارً مهنا ًَ اًّضحايّب  ًٍزيء تعًصلٍة ثلرّي واهجهتا، و األص َ

ٔلهّيا جنِي اًـيازص اًيّت حىّوهَ ٔبو اًـيازص اًيّت ًحُهّنا، وٕاهٌّل ثسخة نثافة ٔبكواهل كري اهلـخاذت، ما جيـَيا ىصى ما 

ن ميىٌيا زؤًخَ ذون ٔبن اكاكن مذيافًصا، ذون ٔبن هسزك ركل ابًّّضوزت. ًٍُصيا اًرّتهَة ما نيّا ىصاٍ ساتلًا، وما 

 زؤًخَ، وما نيّا ىصاٍ ذون ٔبن ىًصس زؤًخَ. وس خعَؽ، وما نيّا ىصاٍ ذون ٔبن ىصاٍ

 األمثلة طرح .5
 

عفََحْسش ٌَ اًفاكسمن اهلفِوم  ، نٌل ٔبهَّ حيّشزن«ابٔلمعى» عفًَو مفِوم ٌَ  اًفاكسحيّشزن اكهط من اذلْسش    ًو

َّاث، ابًخّايل ؿىل ٕاهخاح مفاُمي حىّون. ادلزء ألّول من ُشا إلًـاس جيبن ؿىل اًخّحََي وٕاهخاح اً «اويابرل»  لض

َّاث ؿََيا ٔبن هخحّسذ ابهلثال اًّّسذي، ارلُْبي، وؿىل اًـلي ٔبن ًـمي ؿىل اًخّجًصس ًَحنّي ما  وثعَلِا. ثكل اًلض
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َّة وؿىل تَوزت فىصت ُمجّصذت مؽ ثفا َ وميثهّل اهلُـعى اهلشهوز ٔبو اهلُحنّي. ُشا جُيبن ؿىل اًخّفىري تـلاله ذي حيخًو

َّة واًخّـساذ. رهص فىصت اًىصيس ٌساؿس ؿىل ثفاذي اس خـاذت وجسمَة مجَؽ اًـيازص اهلىّوهة  اًوكوغ يف خف اذلاكئ

ؿىل ، ٔبي جساؿس ؿىل ثفاذي جسمَة لّك هصيّسٍ «هصيس»ولمي ألص َاء ٔبو اًىِانث اًيّت ثعيّف حتت مسّمى 

َاق. ما هـيََ ُيا حسى فٕاهخاح مثاٍل وظصحَ ٌساؿس ؿىل ٕاػِاز ٔبو حتسًس  ابًـىس،وُو اًخّـممي.  يف ُشا اًس ّ

ٕاًرا، ًعصخ ألمثةل وػَفذان ٔبساسُّذان.  .اهلفِوم، ابٕلضافة ٕاىل ادذحاز اًحًِة اًفىًصّة اًيّت ثًذج ألفاكز وّتّمـِا

ّة، ٔلّّنا جساؿس ؿىل اًّصؤًة، واًفِم، واًّّشخ ابس خحضاز ما ُو حمسوش ة ٔبّما اًوػَف ؛اًوػَفة ألوىل حصتًو

الادذحاز اّّلي ٍمتثّي يف دوط ّتصتة اىلسوش، اًخّحلّق، واًخّجس َس، وملازهة مٌخج اًفىص  ِيياًثّاهَة ف 

 مبـعَاث اًخّجصتة.

 

ًواخَ اهلاّذت. ماّذثَ ِم اهلـصفة اًيّت منخَىِا ؾن اًـاًَم ؿىل صلك رسٍذ ٔبو  -وولّك ممازسة -اًخّفَسف هكٌلزسة 

. اًّّسذ ُو ٍلوغ وكائؽ وّتازة مـَوصة ٔبو مسموؿة حىّون مـعًى اهلَثوش واٌَّوقوش ٔبي ٔبصاكل رشخ،

َّة ثوكّـَ. ٍمتوضؽ اًخّفَسف  ُذبي. اًّّشخ ُو ٍلوغ ٔبفاكز وهؼصاّيث ثحنّي اهلـعى ارلُبي وثضمن اجّساكَ وٕاماكه

لازن، ابًّصمغ من ٔبّن اهلاذّ  لمّي، ًو ـاٍن، ًو يلس، ًو ت ٔبًًضا ٔبذاٌت، وس َةل يف ارلازح مواهًجا ُشٍ اهلاّذت، فُضّم، ًو

دساءل حول ؿالكذيا ابًـاًَم،  ميىٌَ اًخاّلؾة تَ نٌل ٌضاء. ًوىن ٕارا اكن اًخّفَسف خيخب اهلـصفة ؾن اًـاًَم، ًو

سعة اتو لدذحاز اًـاًَم هفسَ   خُيضؽٔبو  -ثضلٍك كري مدارش -فِو خيخب راثَ من ذالل ُشٍ اهلـصفة ؾن اًـاًَم

ما جيـي ظصخ ألمثةل  ،ًرّتتوي واًخّجًصيب، وما جيمـٌِل ُو مواهجة اًفَِسوفة ٌَلرًيّةاهلـصفة. ُيا جيمتؽ اًـمي ا

ا ًِا. ذون ركل، ّتاسف اًفَِسوفة تبٔن ثضَؽ يف مصاوكاث رُهنا ؤبن حتخس هفسِا يف جسٍن ظيـ  ا خسًّ  خَهممًّ

حلّق من خسوى دعاتيا. ابًخّبٔهَس، . ظصخ ألمثةل ًـين ٕاذزاك ما هخلكّم ؾيَ، وإلؿالم مبا هخلكّم ؾيَ، واًخّ اتيفسِ

ما ًًدلي ٌَـلي فـهل، ُو اًخّحلّق من اجّساق ارلعاة وصفافِّخَ مؽ راثَ. ًوىن مبا  ؛ٌَرعاة حلِلذَ ارلاّظة

س  اًخّـامي مؽٔبّن ُشا ارلعاة حياول ٔبن ًحنّي اًـاًَم، فِو ًّسؾي ثضلٍك ؿام  اًواكؽ اّّلي ًخجاوسٍ، اًواكؽ اهلؤّسِ

ن، ّل ٕاهخاح مثاٍل ما ُو  ُشا اًواكؽ تبٔصاكهل اهلخيّوؿة. ًحسو ٔبنّ  اًخّـامي مؽا جية مـاًية مسى كسزثَ ؿىل واهلَىّوِ

َّة، ٕاىل كرًيّة اهلاّذت يف ػّي ناذلص  ة ألثس، اًيّت ًخعَهّبا ُشا اًخّحلّق.  هَف هعي ٕاىل اًواكؽ، ٕاىل ارلازخاه

واهلـصفة؟ هبشا اهلـىن، حنن حباخة ٌَرعاة اّّلي ًدٌاول  قَاة اهلثال؟ هَف ًيا ٔبن هلمي ؿالكًة هلسًّة مؽ اًـاًَم

اهلـعى ارلُْبي ٌوَُمـعى ارلُْبي هفسَ. نٌل ٔبهّيا حباخة ٌَرعاة، ٌوَرعاة اّّلي ًدٌاول ارلعاة ٕلحساج 

ًؤمن مبحخواٍ ٔبن ؿىل راثَ و ميىن ٌَرعاة ٔبن ًلؽ يف دعص اهلالكَ ثفَسٍف خسٍٍص هبشا اهلسّمى. ذون ركل، 

ِا، ؤلهَّ مّت ٕاؾعاولّصذ   ُا كمية كري حمسوذت ولّصذ ٔبّّنا كَِت.ءٔبّن ُياك لكٌلث مّت كًو

 

 زّذ اًفـيمؽ ركل، ًُست همّمخيا ٔبن جنـي اهلسَّمة اًّسائست اًيّت ثضؽ اىلسوش يف واكؽٍ وحٍِس ٔبو ٔبّويل جس متص.  

ّذًّة ًلِيًا موزوكًا وضٌلًن مامتساًك، ٌٌَل ًلّسم «ٔبفاكز! ىٕاّّنا ًُست سو »س يف ُشا اًلول: خجسّ ً  ياًّسائس اّّل 

ألفاكز ٔبو اهلفاُمي اهلفصظة يف اًخّجًصس. وركل ٔلّن ُشٍ اهلاّذًّة ل ثعَيا ثضلٍك  لِّاس خح ج ٕااّيُا زلًة ل  اماحنً 
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َّة وا اًيّت ثدّسم تـسم ٔبذواث حسسن هـهيا تواسعةمدارٍش، وٕاهٌّل  يسما ؾلَيهتا. ًوىن ؾ  ثمتؾيسما ل ًخّحزّي اهلثاً

َّةوهزنغ ؾهنا ألًفة والٓ  امةل ٌَحلِلة، هـعهيا ماكىهتا اهلـاهسة نلًصحة ووس َعةاذل ةماكه اهلاّذًّة هـعي . اهلاّذت ِم ه

خفاؿي مـيا، ما هيصة مٌّا، وما ًـًزيا. من ُشا اهليؼوز  لك ما ُو بٓدص، لك ما ُو قًصة، لك ما ًلاوم ًو

َّخَ ِوش، مفا هيمّ َمابًًّس حة ٌَم أبمّ اهلاّذت حتمَيا من رواثيا.  ٔبنّ  حرًصا ىصى َّخَ، ٔلّّناا ُو ؾصض ّتمؽ ما  واؾخحاظ

 اهلَموش -ثضلٍك من ألصاكل -وؼاُصت ؛ًُس مدسئًَّا ٔبو كدًََّا اهلَموشل ميىن مجـَ يف معَق اًفىص. ٔبٌْس 

ُياك سخٌة كري مذوكّؽ.  ميىٌيا ذامئًا ٔبن هـلَن وحوذٍ، ًوىن فلط يك هعمنئ وىصيض مضرين. ل، ًُس 

اًل  اسخدً  وهوخس تـغ اًّؼصوف ياخجمَـ ت سخة ٔبسايّس، فًّشحَ  ًُس ُياكٔبن ًبئت، ؿىل ألكي  ٌَمَموش ـّ . ف

َّاثيا يف ػّي  ا، ُو ٔبن هخحلّق من فصض َّة ما. ًوىن ما ىصاٍ حىميًا خسًّ من ارلعري اهليّض وحماوةل اًخّوّظي ًلائ

اهلفصوس من ادّلاذي. ُشا ل ًـين ٔبّن ُشا اًّضامي اًيّؼصي  َموشاهلاًفصذّي اهلُرخَف نثرًيا ؾن  اهلَموشوحوذ 

َّة. َموشاهل َّة، فِشا ٔلهّيا هيددَ ٔبهَّ هيصة مٌّا.  اتخساًء من الٓن، فضَةل  وٕان ٔبنرث واكـ  اهلَموشاكن ٔبنرث واكـ

ًسوز  يف حـهلًُس واهلاّذت، واًّؼاُصت ألوىل ثخجّسس يف ثشنرين مبحسوذًّدٌا ويف ٕاحداز فىصن ٔبن ًخلوًة، و 

ا. يف ُشٍ اٌَّحؼة ٍىون  يف تال ّناًة ٔبو ىّف  مَموًسا اهلَموشٔبن حيَّق حتَََلا حصًّ ؾن هوهَ دِال رٍُن  فـاًل ٍو

 َفىص.ٌ ُو ادذحازٌ  اهلَموشماكٍن ًعمئيَ تبّٔي مثن.  ٕاّن  ؾنكٍَق ًححر 

 المسلّمات تحدٌد .6

 

وحست ارلعاة ٔبظهل  جضلّك  اًىثري من ألحِانًلول ٔبفالظون ٔبّن حلِلة ارلعاة حوكن يف وحسثَ. يف  

ما ًوّذ ويف ظي اّّلايت ٌَرعاة ًخجّسس يف كعسٍ ٔبي يف اًّسخة اّّلي ٔبّذى ٕاىل هعلَ اهلوضوؾي ٔبو اّّلايت. الٔ 

ًَا تعحَـخَ ارلاّظة، تلعسٍ، ول ٔبحِاًن اًـصط. ًوىن  : إلخاتة، ٔبو إلجصاس، ٔبوحتلِلَ ل ٍىون ارلعاة واؾ

ف هفسَ. فِو كاًًحا جمّصذ اس خجاتة، ل ًـّب ٕاّل ؾن ٕاحساش ًؤثّص تيا، ٔبو ؾن فىصت ؿاجصت كري ًلسز ٔبن ًـصّ 

خـََي راثَ. ابٕلضافة ٕاىل ركل، ًعـة  مىرتزة جىوّنا مالمئة ٔبو كري مالمئة، ٔبو ٔبهَّ ٌسـى ٌدّلفاغ ؾن هفسَ، ًو

ٔبوّذ »، «ٔبؿّب ؾن هفيس...»، «ؾوذ ٕاىل...بٔ »ّلا ٌس خزسم ثـاتري ُمهبمة وضـَفة واتفِة نؼ  ،ؿَََ حتسًس ذوافـَ

 ٕاخل. ٕاهَّ تخساظة ًخلكّم حفسة ٔبو ؿىل ألكي ُشا ما ُو ملذيٌؽ تَ. «ٔبن ٔبكول...
 

اًيّت ثًمتي ٕاٍهيا اًفىصت.  «اهلسزسة اًفَسفِّة»ألظي اهلوضوؾي ُو معفوفة اًفىص اًيّت ثيعَق مهنا اًفىصت، ٔبي  

ميىن اسدضفافَ من ذالل ارلعاة، تلّغ اًيّؼص مّعا ٕارا مّت رهٍص ٔبم ل. ٔبو اّّلي  «الاُامتم ابهلخـة»نؼ مثاًل، 

َّة. تبٔسَوٍة ٔبثسط  ِم ُشٍ اهلحاذئ ٕاحسىٔبهَّ اهلحسٔب اّّلي ٍوكن وزاء اًفىصت.  اه اهلعاًحة مبحاحجة مٌعلِّة وجُص

َّية كري ُمعاكة ٍصاُا اهل  س متؽ هكلّسمٍة كري ُمـََية ؤبكي فَسفِّة ٌَحـغ، ميىٌيا ٔبن هلول ٔبهَّ ؾحازت ؾن فىصت مـ

. ٕاًرا، هبّٔول ُشا اهلُىدَسة اًّضمين هكسَّمة ٌَفىصت اهلُـاًَية. مثاًل، ؾيسما بٔ   ؤنّسٌَفىصت اًيّت مت اًحوخ هبا ٕازاذايًّ

، ٔبّذؾي، وذون ٔبن ٔبذزك ركل، ٔبهيّن ٔبؾصف ُمس حلًا وضؽ اًـاًَم، ؤبهيّن «سبٔحّض ٕاىل الاحامتغ ابًخّبٔهَس»ٔبهيّن 
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فـي ما يف وسـي بٔ س»ؿىل اًخًّدّؤ ابهلس خلدي مذجاُاًل اهلوث. ًو مل ٔبهن نشكل، نيت سبٔكول  ٔبمذكل اًلسزت

 ، نٌل ًفـي اهلسَمون.«ٕان صاء الّل »كول بٔ ٔبو اهيّن س «ٔلحّض ٕاىل الاحامتغ

 

ياذ اهلضلكة اًيّت ثيعصخ ؾيس حتسًس اهلسٌَّلث ِم حتسًس ما ًضؽ رشوًظا ؿىل اذلنُك. ما هـيََ ابذلنك ُيا ُو ٕاس   

َّة، اًّضميَة ٔبو اًحٌُّة، صامةلَلوٍل هلوضوغٍ ٔبو اًخّفىري ابرلاض تعوزت  شا ٌضمي حتسًس مضامني اًلض . ُو

ذون ٔبن جنـَِا ثلول ما ل ثلوهل، ما ٌسّمََ اكهط ابذلنُك اًخّحًََل. جصٔبًَ، ُىشا ُحنك ل ًضَف ٔبّي يشٍء خسًٍس 

َّة ؿىل اهلوضوغ اهلُـاجل، فال وحوذ ٔلّي مفِوٍم خسً س متّت ٕاضافذَ. ُشا اذلنُك ل ًلوم ٕاّل تخفىِم ُمـعى اًلض

، ًوىن تعًصلة مضّوصة. فَيبٔذش «تساذهل»ِوم ألّويل من ذالل اًخّحََي، يك ًُؼِص َلوًل ٔبو ٔبنرث اكهوا ف ٔبو اهل 

صت، مؽ ٔبّّنا .  ميىٌين ٔبن ٔبونّس ٔبّن ٌَمثَّر زالج سوااي، ٔلّن اهلععَح ًخضّمن ُشٍ اًفى«اهلثَّر»مثال اكهط: 

كري موذّصة ثضلٍك زصحي. ًوىٌيّن ٔبس خعَؽ، وتبٔسَوٍة مضيّنٍ ٔبنرث، من ذالل الاس خسلل، ٔبن ٔبس خرصح من 

ُشا اهلععَح فىصت ٔبّن ٌَمثَّر زالزة ٔبضَؽٍ ٔبو ٔبّن ٍلوغ ذزخاث اًّزوااي اًثاّلج مئٌة ومثاهون ذزخة. ُيا ًلّسم 

، فلط ابس خزسام «ذازحِّة»حنٍك ذون اٌَّجوء هلـَوماٍث ُذْبًّة حِر ميىن ٕاظالق  اكهط مفِوم اذلنُك اًرّتهَيب،

َّاث اًـلي هبسف اندساة مـازف خسًست.  تـًَسا ؾن اًفوازق اًّعلريت اًيّت كس ل حىون ذامئًا ُمحّسذًت   ً ب

َّة اًيّت حصحىز ؿَهيا ظَاكة  توضوخ، سًٌعَق من مدسٔب ٔبّن حتسًس اهلسٌَّلث ٌس خَزم مضيًا حتسًس اهلعفوفة اّّلُي

 سج اًفىصت.، ابٕلضافة ٕاىل ثوضَح وثحُني اهلفاُمي اًيّت هتَلك وحتُ عصوخاهل

 

ظازم ُمحّسذ تـالكاث اًّّضوزت اًححخة، ميىن ًِشا  صلكيٍّ  ؾيسما ل حصحىز اهلٌلزسة اًفَسفِّة ؿىل مٌعقٍ  

يس ٕاظالق اذلنُك. مثاًل، اًخّفسري ٔبن ًيسزح حتت ما ُو رضوزي ٔبو ُمَصّحح، ًوىن جية اًخّمَزي تني اذلاًخني ؾ 

، ل حيّسذ «ا»ّن لّك ثوهٍَس ُو سَة، ميىٌيا ٔبن هفىّص ٔبّن لّك خشٍط حيّسذ هفسَ تلمية بٔ ٕارا اس خزسمٌا مدسٔب 

ا إبمىٌيا الاؿرتاط ٔبهَّ ابهلعَق ميىن ادذَاز «ث»ٔبو  «ة»هفسَ تلمية  ـً صفضٌِل ثضلٍك ٔبو تبٓدص. ظح ، ٍو

ًُ  ،فامي تـس «ث»و »ة» مصفوضخني ثضلٍك مدنّي. ًوىن يف اًخّوهَس اّّلي ظصحٌاٍ، مل ًمت رهص  اس خمثاًل، ٔلّّنٌل 

من مدسٔب  ، وابًخّايل ٔبن هفرتط ٔبن اًحنّي ُو اهلوحوذ.«كِي»ثق مبا ه  . ؿََيا ٔبن«ا»، وٕاهٌّل مّت رهص «ث»و «ة»

َّة ما ُو ذاًط، ٔبي  وٕاّل ميىن ٔبن ، «ما ميىن ٔبن ٍىون»و «ما اكن ميىن كوهل»اًخّلذري، ًوىص تخفاذي ٕاماكه

َّة. ُشا ارلعبٔ اًّضائؽ نجتٌ ؾن ارلوف من ارلعبٔ اّّلي اسدٌىٍص َُلي هوهَ ارلعبٔ  َّاث الاؾخحاظ هلؽ يف خّف اًفصض

 ّ ًُس »و ٔبّن ما ُو  حرًصا ٕاظالق اذلنُك من جيزيُو  «اًّّضوزي»ٕارا افرتضيا ٔبّن  َألّول. وركل ٔله

خّزَّط من اًـسًس من ألحاكم اهلالمئة مؽ ٔبّّنا نّتة ؾن ثفىرٍي سَمي. ًُـخب اؿرتاًضا ملدوًل، سُمت اً  «ابًّّضوزت

س خعَؽ ٔبن ٔبس خزَط من ُشا إلًـاس ٔبهَّ خشٌط رو بٔ ، «جية ؿسم ٕاًشاء ادلازت»هبشا، ٕارا ٔبوؾز خشٌط ما ٔبهَّ 

يا ٔبّن ُشا اًّضرط كس ل ٍ نزؤاي ٔبذالكِّة ًٔلص َاء. ًوى  ٕاّل ىون إبماكهيا ٔبن هـرتط ؿىل ُشٍ ارلالظة تلًو

ًّا ابىلافؼة ؿىل مسـخَ، ٔبي ٔبّن ما حيّصنَ ُو اًّسـي ٌَخّلسٍص. ابًخّبٔهَس ُشا ل ًُيىص ول جيوس زفغ ُشٍ  هممت

ا، ًوىن مبا ٔبّن ل يشء ٌضري ٕاىل ُشا اًّسـي يف إلًـاس، ؿىل اذلنُِك ٔبن ٍصحىز ؿىل ما  ـً َّة كع ، «ٍُصى»إلماكه
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 مـَوماٍث ٔبدصى ميىن ٔبن ثلرّي ُشا اهلُـعى. وركل حّت ًمّت رهص ،ل ٔبنرث ول ٔبكي

 

َّة اًيّت   ُياك ثوضٌَح بٓدص خسٌٍص ابّّلهص. نٌل س حق وكَيا، حتسًس اهلسٌَّلث ٌس خَزم مضيًا حتسًس اهلعفوفة اهلفاُمي

ا يف اًوكت راثَ.  َّة اًّسائست يف ارلعاة رهص مفاُمي وٕاىاكُز ًيعَق مهنا ارلعاة. ًوىن من ألساًَة اًحالق

ّ »ٔبو  «ُشٍ ًُست مضلكًة ٔبذالكِّة»يف اًخّـاتري اًخّاًَة:  مثاًل ؿىل ركلىصى   مبا ين ٔبكومل ٔبفـي ركل ٔله

. يف اذلاةل ألوىل، ثـّب ظاحدة ألكوال ؾن زؤاي ٔبذالكِّة ًٔلص َاء، ٔبّما يف اًثّاهَة، ىصاُا ثـّب ؾن «ًياسخين

َّة»زؤاي  َّة»، «ٔبذاث َّة»، ٔبو حّت «مٌفـ سُمت الاؿرتاط ابًلول ٔبّن يف اذلاًخني مّت ٕاىاكز اهلفِوم ٔبو .  ًوىن «ٔبنه

َاق ٔبهَّ مؽ ركل، اهلفِوم اهلعصوخ هيَلك ازلةل، ؤّسسِا،  حّت هلسٍ مضيًا ٔلهَّ مصفوط. ىصّذ يف ُشا اًس ّ ًو

ـعهيا مـىن، ما ٌس خَزم مضيًا ٔبهَّ ٍىوّ  ا. تلّغ اًيّؼص ؾن اًـالكة تني ظاحدة الٔ  نًو ُص وم، ىصى كوال واهلفِحُو

عَلِا، ما جيـهل مفِوًما مؤّسًسا، وما جيـي معفوفة ُشا اهلفِوم مسَّمة اًفىصت  ٔبّن اهلفِوم مذواخٌس يف اًفىصت ًو

. اهلَحس اّّلي ًخـازك مؽ  ٍص اهلُـاًَية. جلكٌلٍث ٔبدصى، ُشا اهلفِوم حيّسذ ما حينك ارلعاة وهبثَ، وابًخّايل حُو

يا، ًن  هممتّةاًيّت ثياضي من ٔبخي اهلساوات تني ازلَؽ،  اىلّحة ٌَـسل ؛هللا، جيـهل موحوًذا ابًّسَعة. همٌل حاًو

 وس خعَؽ اًِصوة من ٔبكواًيا ؤبفـاًيا.
 

 التّأوٌل .7
 

َّة يف اذلنُك    َّة ٔبحس اًـلداث اًيّت هواهجِا ؾيس حتسًس اهلسٌَّلث، ٔلهّيا ؾيسما هّسؾي اهلوضوؾ جضلّك اّّلاث

َّة. مؽ ركل، ل ميىٌيا ٔبن ىصفغ ثضلك كدًل ما ثضَفَ اًخّحًََل، جية ٔبّل هضَف صُئًا  من مـخلساثيا اًّضرع

َّة  َّة، فٕاضافهتا مفاُمي َّةاذلنك اًرّتهَيب. اهلضلكة اًوحِست ُيا ِم يف حتسًس مسى  ؾن نّتةُشٍ اّّلاث  اؾخحاظ

َّة ٔبو مسى اهعالكِا من اًفِم اهلُضرتك ابًّصمغ من دعوظَّ  هتا. ُيا حوكن مضلكة وثـسفِّة ثكل إلضافة اّّلاث

ي ُو رشخ، وٕاؾعاء مـىن، وحصمجة، وثوضَح، فُس خَزم ٕاضافة مفاُمي، ويف ركل جماسفٌة،  ي. مبا ٔبّن اًخّبًٔو اًخّبًٔو

مععَحاث تـَست ؾيَ. نٌل ٔبن حًزس ؿَََ ٔلّن ٕاضافة اهلفاُمي ميىن ٔبن ثفصط ثـسًالث ؿىل مـىن اهلضمون و 

َّية مًسوتة ٕاًََ وتبٔسَوتَ ارلاض جمّسًسا هط اًاكثحة، ونٌل ُو  ُو حال اهلمثّي اّّلي ًَـة ذوزٍ تعًصلة مـ

حال ؿاسفة اهلوس َلى اًيّت ثـزف تبٔسَوهبا ارلاض ملعوؿًة ما، مرتمِجًة ٔبفاكز، ومضاؾص، وكعس اهلؤًّف. يف ؿنل 

َّة، فِو ًـين ٕاس ياذ ذلةل مضّوُا ٔبو ذاظئة ًواكـة ٔبو حسج حلِلي.بٔ اًيّفس ٌَخّ  ي مـىن ٔبنرث سَح ُشا  ًو

ي سائس، ابهلياس حة.  اهلفِوم اًّسَيب ٌَخّبًٔو

 

َّة، ؿََيا ٔبن حنشز اهلساوئ اًيّت كس حُيسهثا ُشا اذلنُك. صئٌا ٔبم ٔبتٌُا،  مٌحمؽ ٔبهّيا هوّذ   َّة ؾلاله ي رشؾ اًخّبًٔو

َّة) ذون وؾيس يحاول ذامئًا،  ٔبن هلرتة من ُشا ارلطّ ألمحص، ؤبن وس يس ٌَرعاة ما ل  (ثسخة محي اّّلاث

الكة هل تَ. وؿََيا ٔبن هخلدّي ُشٍ اولاسفة، ٔلّن ذون ركل ًن هخجّصٔب ؿىل اًخّفىري كط. اًحـغ ٍهتّصة من ُشٍ ؿ
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ي وؿسم ٕاظالق ألحاكم، ابًّصمغ من ذَْف ُشا الاّذؿاء.  ي ابًـاز، وابّذؿاهئم ؿسم اًخّبًٔو اولاسفة تيـت اًخّبًٔو

ي رضوزاّين  فِممن هجة، ٕارا اكهوا فـاًل ًخرّصفون هبشٍ اًّعًصلة،  كس نفّوا ؾن اًخّفىري، ٔلّن اذلنُك واًخّبًٔو

. اًخلِمي ارلعاة وذوّنٌل س يىون يف ظسذ الاس امتغ ًلكٌلٍث فلط ٌوَحـس اًوكائـّي هلـياُ ًسؾوهيا فٌِلٌَخّفىري، 

 ّ اكًما، حبٔ ح مضرين، ٔلهَّ من اهلس خحَي ٔبّل هعَق من هجٍة ٔبدصى، ُشا الاّذؿاء ؾحازت ؾن نشتة خنخَلِا ًًّن

ذاّظة ؾيسما هّسؾي ركل. وركل ٔلّن مٌؽ اذلنُك ثياكٌغ ابهلحسٔب. يف ٕاكعاء اذلنُك حنكٌ زاذٍاكيلٌّ ًوّزظ يف 

 ؛مسٌَّلث فىًصّة ؤبذالكِّة. ٔبكىص ما ميىن فـهل ُو ثـََق اذلنك ٌَحؼاث ٔبو حماوةل فعي اذلنك ؾن اهلُـعى

شٍ ثـَاميٌث ًعـة ثيفِشُا، ثخعَّة اًىثري من الاحهت  اذ وهمازاٍث ؿاًَة.ُو

 

ي، ٌَحعول ؿىل حّق حتسًس اًضمون واًحسء هبشا اًًّضاظ، جية الاهعال   من مسَّمة همّمة، وِم ٔبّن  قٌَخّبًٔو

ي خشٍط بٓدص، ٔبو  ل ٔبحس ميخكل ارلعاة، فِو مكٌل ٌَجمَؽ. ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًعف هفسَ ابًلامئ ؿىل ثبًٔو

ي هفسَ، ٔبو خشٍط كًصة. ّذؿاء مـصفة خشٍط ما وفىٍص لو ،«ايلخط»ّجة ذل كمية ُيافال  ابٔلدط ؿىل ثبًٔو

. ُشا ل ًـين ٔبّن ٕاظالق «ٔبن ٔبؾصف ما ٔبكول»كوال الٓمًصّة اّّلٍن ٍىّصزون حصاة الٔ لٔ ، والٓدٍصنٔبنرث من 

ميىهّنم من دوط ُىشا  -ابهلعَق -اذلنُك حمّصٌم ؿىل ُؤلء ألصزاض، ابًـىس متاًما، فِم يف متوضؽٍ ٔبفضي

ابًاكمي. ًوىن خيخَف اًوضؽ يف اًواكؽ، فىٌل كَيا ساتلًا، يف اًىثري من ألحِان ٌُس خزسم ارلعاة حتََي 

خ اّّلاث، ّلا ُياك اًىثري من اًّصُانث ؿي اىلم. ؾيسما خناف من فلسان يشٍء ما،  ٍبصٌدّلفاغ ؾن اًيّفس ًو

بٔذش ماكّنا خشٌط ما، ٔبو اهلصثحة وضّوٍ وهَفّق ٔبكواًيا. ؾيسُا، ألكوال ثفلس مصنٍزهّتا يف اًًّضاظ  اًفىصّي، ًو

َّة، ٔبو اًّسَعة، ٔبو اًّعوزت، ٔبو اهلَىِّة، ٕاخل. وؾيسُا وسمؽ اًّضرط ًرصد    ،«ل ثفِمًَين! ٔبهتِ »الاحامتؾ

يا ابًّضحط حوكن اهلضلكة. ؾيس مواهج ؛«ٔبزذث ٔبن ٔبكول...» ل جية الاس امتغ هلا ًوّذ  ة ُشٍ اهلضلكة،ُو

ٔلّن اهلخلكّم اّّلي ًواخَ ظـوتًة يف اًخّعاحل مؽ ٔبكواهل، ُو بٓدص خشٍط  ، هلا كاهل حرًصااًّضرط كوهل، وٕاهٌّل

مٌسمٌج مؽ راثَ ثضلٍك مفصظ، ٌس حح يف ملاظسٍ، وخماوفَ، وما  وركل ٔلهَّميىن اًوزوق تَ فامي خيّط ما كاهل. 

، ٕاخل. ّلكل، اهلس متـة ابًخّبٔهَس يف حاةل ٔبفضي مٌَ جسمح ًِا تفِم حف ٕاّل ٕارا اكهت ِم  ،وى حسًثًَيىٍص

َّة ثضلٍك مدارش تبٔكواهل. ٕارا مل ٍىن ألمص نشكل، س خىون ٔبنرث كسزًت مٌَ ؿىل  ألدصى مٌلمسة نثرًيا ٔبو مـي

من زؤًة هفسَ ًفىّص،  نًوىن ٕارا اكن اهلخلكّم كاذًزا ؿىل اًخٌّلسف مؽ راثَ، سُمتىّ   ،زؤًة وحتسًس اهلسٌَّلث

شا  ى ابًخّفَسفُو  .ما ٌُسمَّ

 

ي إلصازّي ٌَرعاة، فِو ٍصاٍ ضاتًعا    ٔبفالظون اّّلي ًـخب ٔبّن اًخّفىري ُو حواٌز مؽ اّّلاث ًسؾون ٌَخّبًٔو

ي ص ارلعاة كسز إلماكن ،مثاًًَّا ٌَخّبًٔو ٌَ  ؛ًوخحسًس وحست وحُو  هبشا هلرتة كََاًل من حتسًس اهلسٌَّلث. ٕاهَّ ثوّخ

َّة حنو اًاّلوؾي اهلفاُميي، اًَحْوثََلة، حِر ث حِر خُتخاز الاحامتلث اذلامسة يف و مّت ٔبو متّت ادذَازاثيا ألساس 

نل، جنس ظوزثيا اذللِلِّة.  ـِ َّة اًفىًصّة. يف ُشٍ اًـوذت ٕاىل ألظي، يف ُشا اذلفصاّيث ألثًصّة حبثًا ؾن اً اًـمَ

َّة خسٍصت  مساوةلٍ  ُشٍ اًـوذت ِم اًّّشظ اًاّلسم ٔليّ  . ُشا اًـحوز ٕاىل كلتبٔن جُسّمى نشفىًصّة ٔبو زوحاه
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ٌس ًعـة دوضَ. ّلا يف اًىثري من ألحِان هفّضي اًِصوة ٕاىل ؿامل  ُّ اًاّلمذياٍ وادذحاز ما ُو ثس َط حز

ؾن اهلضاؾص ٔبو ٕاىل ؿامل اس خـصاط اهلـازف. ٕاهَّ من اهلؤمل ٔبن ىصى ٔبهفس يا، نٌل ٔبهَّ من اهلؤمل ٔبن ىصى  اًخّـحري

اكًا كري مىذواًب ًفِس تـسم اولاسفة واّّلُاة ٕاىل ٔبماهن دعصت ثُمّس فهيا الٓدص. ّلكل ٔبكَة اًيّلاصاث ثعّحق اثّف

ي مسُئة  َّاث، وهلوم تخبًٓو فو اًـواظف، فٌيلّغ ؿىل اسلمي َّة ألٌْس. ٔبو ٔبهّيا هـَن اذلصة، ٔلهّيا مُص محمي

َ تعسق ما هفىّص اًخّوّحش، ركل اهلاكن اّّلي هلول فِ ودعريت هبسف اهلساش ابلٓدص وحـهل ًخبًّٔم. ٕاهَّ مّسخ

تَ، حِر وس خعَؽ اهليّض تفىصثيا حّت اٍهّناًة، وحِر ىىون ؾيَفني ثضلٍك كري ملدول مؽ ألظسكاء، ُمزاًفني 

شا اًخّوّحش ٍوك  ،«اهلخحّّض »تشكل ٔبؾصاف اولمتؽ  ان يف كَة إلجناة اًّسلصاظي يابًّصمغ من ٔبّن ُشا اًـيف ُو

مجََني حرًصا، جية ٔبًًضا ٕاجناة وحوٍص ظلريت، ٔلّّنا موحوذت  ًٔلزواخ. ل ميىن ٔبن ىىذفي إبجناة ٔبظفالٍ 

و تلصط اًخّضحَة هبا ِا اذلّق ٔبن ثـُش، حّت ًو  .حرًصا ًو

 

يٌ    و ٕاؿاذت اًّعَاكة، ٔبي اًخّـحري ؾن يشٍء كِي جلكٌلٍث ٔبدصى. ًُس من  ُياك هوغ ثبًٔو مثري ًالُامتم، ُو

ؿىل ٔبًفاػيا  اثٔلهّيا مـخاذ ،دِـاة اًّعَاكة ادلسًستاس  َ من اًّعـةاًّسِي ٕاؿاذت ظَاكة فىصت، ًوىٌّ 

َّة اًخّلِمي يف ُشٍ اذلاةل متًصيًا  ومععَحاثيا، ًوىٌّيا ًس يا مـخاذاث ؿىل ٔبًفاع ومععَحاث الٓدص. ّلا متثّي معَ

ت اًّعَاكة، تني ادّلكّة واهلصوهة. ّلكل ىصى اًىثري من اهلـَّمني ًفّضَون اًخّىصاز ؿىل ٕاؿاذًرتاوخ فـًََّا ٌَفىص، 

ِّمة ٔبسِي واولاسفة فهيا ٔبكي. ًوىن اًـلدة اًيّت ًعصهحا اًخّىصاز ِم ٔبهّيا ل وس خعَؽ ٔبن هـصف ما ٕارا اكهت ٔلّّنا مَ 

َّة والامذَاًسّة حتت قعاء اذلشز يا ىصى اهللازتة اًّضلك ، اًّعاًحة كس فِمت وٕاىل ٔبّي مسى اس خسذَت اهلـىن. ُو

فـٌي  فِشا ي وضؽ اًيّط ألّويل واًعَلة، اًيّت ٔبوخسُا خشٌط بٓدص، يف ؿالكة.ًوىٌَّ فـاًل ًُس ابٔلمص اًّسِ

ًَّة ًُست ابًّسِةل. ًة مفاحئًة مّت اًخّـحري ؾهنا  ًخعَّة زايضًة رُي وركل ٔلّن اًّعَلة ادلسًست كس ثلرتخ ساًو

صي وزفغ اًـصيّض خيخَفان مّعا اذرتنٍ وزف  ضياٍ. ابًّصمغ من مبععَحاٍث كري مذوكّـة، حِر ادذَاز ادلُو

ُشا لكَّ، حّت ًو مل ىىن ٔبحصاة اًّعَلة ادلسًست، ؿََيا ٔبن هـاٍن ٕاىل ٔبّي مسى ُشٍ اًّعَلة ملدوةل ٔبو 

ما، ؿََيا ٔبن  مصفوضة. هوّذ ٔبن وس خـَس ُيا مثال ٔبذاء اهللعوؿة اهلوس َلِّة: ؾيسما وس متؽ ًـاسفٍة ثؤّذي ملعوؿةً 

ا وفِّة، وحّت ٕان مل ثـجحيا وس متؽ تـمق وحنّسذ ذزخة ولء ألذاء ٌَ َّة، حّت ًو مل ىىن هـخُب ملعوؿة ألظَ

شا ل ًـين ٔبن هلؽ يف خّف اًًّسخِّة، حِر  ًلّك يشٍء كميٌة »كط، ؿََيا فـي ركل ؿىل ألكي ٔلّّنا فاخبٔثيا. ُو

ٍي نكٍط ٔبو اهلًزّفة، فارلَاهُة واكٌؽ ٔبًًضا. إبماكهيا ابًفـي  «حًصّة اًّضمري اًفىصي»، وحِر ثلَة «ما اًلِام تخبًٔو

ِشٍ اهلععَحاث كمية  َّةمداًفٍ فَِ، ًو إبماكهيا ٔبن وس يس مـىن ًفىصٍت كس ٍىون تـًَسا ؾن اهلضمون  نٌل ٔبهَّ .فـَ

ص، ٔبو ٔبن هحاًف تبٔسَوٍة مذعّصف  ،ألّويل َّة اًيّت ثفلس اًّعَلة اهلُـاذت ادلُو ٔبو ٔبن هًىس تـغ ادلواهة ألساس 

ُي فٌن و يف تـغ ادلواهة اًيّت ج  اًّضٌلن اًوحِس ٌَفِم. من اهلِم ٔبن هرتمج يك هفِم، ًىن ُو ضّوٍ اهلُـعى. اًخّبًٔو

َّون  ًاًرّتمجة فـي دِاهة، نٌل ًلول الٕ  . ويك ىصّذ ؿىل «اهلرتمج ذائن»ٔبي  «Traduttore, traditore »عاً

 اّّلاث وفِم الٓدص. فِمً  :اًوؾي ابًاّلنٌلل وضٌلٍن ٌَفِم تّضوزت صُشا اًيّوغ من الازثَاة، هشنّ 
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 المفهوم .1

 

ِّم ُصحؽ بٔ ل سال مععًَحا كامًضا، مؽ ٔبهَّ  اهلفِوم ٔبو اًخّف سايسٌّ يف اهلٌلزسة اًفَسفِّة. ٌُس خزسم اًخّفِّم ٔكذات، ٍو

ٕاًََ هكـَاز، ًوىن مل ٍىن ُياك حماولث اكفِة حّت الٓن ًخـًصفَ ٔبو فِم وػَفذَ ثضلٍك حمّسذ. ٔبّما يف ثسٌزس 

َسفة، فال ًُحشل جمِوٌذ ٕلذزاح اس خزسامَ، ٔبي ٔبهَّ ل ثوخس متاٍزن هلٌلزس خَ وثـَّمَ ٔبو ًمّت ٕاذزاخَ حتت اًف 

و سخٌة مـخاذ وُمحّسذ -متٍصن اًخّـًصف. اًّسخة ألّول ّلكل ُو ثعاذم ألظصوحاث  -خّفَسفاً  يف ُو

َّة اهلفِوم. ما اّّلي هلَـَصف، واًّصٔبي، واهلوضوؿة، واًّعيف، ٕاخل؟ ميزّي اهلفِوم ؾن اًفىصت، وا اًفَسفِّة حول ماُ

َّة اهلفِوم  َّة ٔبو فائست ُشا اًخّمَزي ٔبو حتسًس اًفوازق اًّعلريت. ٍصى اًحـغ ٔبّن ذاّظ فًَسبٔل ٔبهفس يا ٔبّوًل ؾن ٔبَم

َّة و  َّية  . ٕاىل ٔبيّ مبا ُو صاميحوكن يف معاًحخَ ابهلوضوؾ َّة اهلـ مسى ًخجاوة ُشا اهلُععَح مؽ ُشٍ ارلاّظ

 اهلعاًحاث اًـاّمة اًيّت جُس يس ٕاًََ؟ ومؽ

 

سًدلى يف حزّي اذلّس ألذىن، وهونّس ٔبّن  -وثفاذاًي ٌَجسالاث وحمانٌلث اًِصظلة اًّسائست يف اًفَسفة -ّلكل

ُلَق ٔبتواة  ُييا، فِو مبثاتة لكمٍة مفذاحِّةمععٌَح هيَلك ر ؛س ًَّاسْ اهلفِوم ًحلى صُئًا وس خزسمَ حَ  هوهَ ًفذح ًو

اًيّت كس ثلوذن ًعَاكة  فاذًيا اًخّيؼري حول ُشٍ اهلسبةٔل سًذفاذى ٔبًًضا اولاسفةفىص. ابًّعحؽ، تخوظياذًق اً

َّة»ظحَـة اًخّفِّم  َّة». «اًفـَ  ، وِميف رُن من ثوّذ ثـًصف اًخاّلمِش ؿىل اهلٌلزسة اًفَسفِّة ؿىل ألكيّ  «فـَ

اجّساق ٔبو وضوخ  ؿَََ  اًخّـًصف، ًوىٌيا هفّضيل وس خثين ٕاهّياممازسٌة ثعاًة تخـًصف اهلفاُمي اهلُس خزسمة. 

ة مفِوم اهلفِوم، ًوىٌَّ ًحلى حباخٍة لس خزسام ألسَوة ٔبن ًخزىّل ؾن اسدِـِشا اكس ميىن ً الاس خزسام. 

كس حىون ظحَـة اهلفِوم ارلاّظة اكمٌة يف ُشا اًفازق تني ثـًصفَ واس خزسامَ. ابًفـي، ٕارا اثّحـيا . اهلفاُمي

 «س يزرتغ»، «مـَصف»دلًيا  فىصت، ٕارا اكن «دلًيا»ٔبو ٕارا اكن  «جنس»ادّلازح، فـيسما ٔبسَوة اًالكم 

اكّّلي خترتؿَ اهلِيسسة. ٕارا  ، مـّست فىًصّة، اذرتاغٌ ةّ هبشا ىصى ٔبّن اهلفِوم ُو ٔبذاٌت ظحَـَ .مفِوًما «وس خزسم»و

َّة.  ّلامـِص  فاكهت اًفىصت ثعّوًزا، واهلَـص  س يفِم وهلمّي اهلفِوم مضن اهلساحة  فة، فاهلفِوم ُو ٔبذات ٕاحصائ

َّة. َّة، ٔبو إلحصائ  اًـمَ

 الّرابع الفصل

 

 التّفّهم
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مثاًل ُي جية ٕاس ياذ مفِوم  ؟ّمة؟ ُي ميخكل اًفالسفة اهلفاُمي؟ ُي اهلفاُمي حمّسذت ٔبم ؿاُي اهلفِوم صامي

ًَّا؟ «فِوم اًـساةلهك »اًيّومني ًاكهط ثضلٍك ذاض؟ ٔبم ٔبّّنا ثيسزح حتت اًفِم اهلُضرتك،  ميىٌيا   اّّلي ًحسو ٔبًس

ٕارا اكن ألّول ٍمتزّي . ٔبن هضؽ ُشٍن اًيّوؿني من اهلفاُمي يف ثلاتي، وميىٌيا ٔبًًضا ٔبن هونّس ٔبّّنٌل كري كاتالن ٌَفعي

َّة ًوُس سائًسا تلسز اًثّاين، فِو جيس َّخَ يف اًّعسى ابرلعوظ اّّلي ًـعََ ٕااّيٍ اًفِم  مـياٍ وٕازحاث معَ

َّة. ٔبّما اهلُضرتك. ابًفـي، فامي خيّط اًيّوم َّي ٔبّن ًلّك هَاٍن حمّسٍذ هوٌغ من ادّلاذَ ني، من اًّسِي الاؿرتاف ٔبو خت

ٍن واتزخٍي، ٔبحساث هل مـيَني تواسعة ّصمغ من ثفاُخَ يف ٔباّيمٌا ُشٍ، داًف  -اًـساةل -اهلفِوم اًثّاين ُو مٌخج حىٍو

َّة من هجٍة ٔبد ٌل مؤّسسة اًـساةل من هجة ومدسٔب اًّّشؾ  صى.اذلسش اهلُضرتك، ُو

 

َّة: ما حيّسذ  -حصايئوالٕ  امئبي اًضّ  -يك ىصتط تني ُمس يسي اهلفِوم َّة اًخّاً  صاماًل  اهلفِوم ما ٕارا اكنهلرتخ اًفصض

َّة اس خزسامَ، وفائسثَ.  َّخَ، وٕاماكه ٕارا اكن من واحة اهلفِوم ٔبن ٍىون واذًصا يك ٍىون مفِوًما،  ٔبيُو فـاً

ا ؿََيا ثفاذي اًفوازق اًّعلريت اًيّت ل ثـّس ول حُتىص صلكًَّا. ٕارً  فـىل فائسثَ ٔبن حىون ػاُصت، وٕاّل فسُدلى

َّهتا تني اًخّـًصفاث َّاث -ؿىل اهلفِوم .اًّـيت مل هـس ىصى ٔبَم ٔبن ٌساؿس ؿىل حّي ُمضلكة،  -مثي اهلخخاًَة يف اًّصايض

ألٍم ُو ٔبن ميىن  ، ًوىنّ ٔبن ٍىون اهلفِوم ذكِلًا من اهلِمّ  .ٔلن خمصخَ ًخجاوس راثَ جية ٔبن ٍىون هل وػَفة،

َّة س خ، مسخَ الٕ مٌفصًذااس خزسامَ. ؾيسُا، همٌل اكن  . هبشا، ويك هخذـس ؾن اهلٌلزسة ارلُْبًّة، اماًل صجـهل حصائ

َّية ـاًية لّك حاةٍل ؿىل حسا، س يحاول مبساؿست وظفة ثس َعةحِر ًمت م ٔبي  .ٔبن هخفِّم اًفـي ٔبو اًفىصت اهلـ

صي وُمضرتك تني حالث مذيوّ ُ ٔبهّيا س يـمي ؿىل اس خرصاح ما من ُيا، س يخذـس ؾن اًّّسذ،  اتخساءً ة. ؿو حُو

 واًّصٔبي، واىلسوش، ًيسذي يف اًخّحََي.

 المفهوم وظٌفة .2

 

َّة اًخّفِّم. ميىٌيا ٔبن خنَق مفِوًما، ونٌل ًلول ذًَوس، ُشا ما جيـي اًفَِسوف  ُياك هجاثٌ  ؤبصاكل خمخَفة ًـمَ

 موحوذٍ ن ىصى وهخـّصف ؿىل مفِوٍم ما، ٔبي ٔبن منخكل اًلسزت ؿىل حتسًس مفِوٍم بٔ  وإبماكهيا ٔبًًضافَِسوفًا. 

 . حبر ٔبو معي هؼصي ما، ما ًعّة يف كَة ملّسمة ٔبي  ثـًصف مفِومٍ  ابٕلضافة ٕاىل ركل، ميىٌياواس خحضاٍز

اذلْسش، ما اهعالكًا من  ابًًّس حة ٌَـسًس من اًفالسفة واهلسّزسني. ًوىن إبماكهيا ٔبًًضا ٔبن وس خزسم مفِوًما

.ًُـخب ٔبًًضا   وضاًظا مفاُميًَّا ًوىن تـس اًخّحََي فَِ حمسوٌذ ابًًّس حة ًلرٍي

 

 :من اًًّضاظاث اهلخـَّلة ابهلفِومس يلرتخ زالزة ٔبهواغ 

ؿَهيا، ٔبي مـصفة واس خزسام اهلفاُمي اهلُعاذق  :اًيّت ٔبحسثهتا وظاذكت ؿَهيا مسزسة اًفَسفة مـصفة اهلفاُمي -

كس حىون ؿاّمة ٔبو ذاّظة. هلـصفة ُشٍ اهلفاُمي، جية ثـَّمِا، ٔبي اندساهبا و  ،حؽاهما هكص واًيّت ًمت اس خزس
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ا رشٌظ من رشوظ اًلسزت  -ابًخّبٔهَس -ثـًصفِا، ٔبي حتسًس ورشخ ظحَـهتا. ُشٍ اهلـصفة ، ابٕلضافة ٕاىلوثشنُّص

َاقحمتثّي ؿىل اس خزسام اهلفِوم.   هَفِّة اُمي ذون ثـنلّ ثـنّل مف يف اًثّلصت اًالكس َىِّة يف ُشا اًس ّ

ما ل ميّت ا يف كوهل ٔبو ًلوم تخـًصفَ فلط، اس خزساهما. وىصى ركل ؾيسما ٌس خزسم اًّضرط مفِومً 

 .لسدِـاة اهلفِوم اًفـًل تعةل

ٔبي اًخّـّصف ؿىل مفِوٍم مس خزسٍم ؾيسما ًؼِص، ذون ٔبن ٍىون تًٌُّا هكفِوم. ٕاّّنا  :ؿام اًخّـّصف ؿىل مفِومٍ  -

ٔبي ارلوف من اولّصذ،  اًًحا من ثيعصخ مضلكة اًخّجًصس،س مفِوم ؾيس ػِوزٍ. ُيا، كاًلسزت ؿىل حتسً

َّة اسدضفاف اولّصذ حني ًؼِص. وكس ًخحّول ُشا ارلوف ٕاىل موكف، ٔبي زفغ زؤًة  ٕاىل حصافلَ ؿسم ٕاماكه

فلس ح ثـحري ؾناولّصذ. ؾيسُا، ًفلس اهلفِوم ظفذَ هكفِوم، ٔلهَّ ًعحح جمّصذ  َّة اةٍل ذاّظة ًو مسة اًـمَ

حلى يف مس خوى ٕاًََ، ومسة اًّضمًوَّ  اهلًسوتة  اىلسوش.ة، ًو

ٔبي ظَاكة مفِوم ٕلجياذ حّيٍ هلضلكٍة فىًصّة. ميىن ٔبن ٍىون اهلععَح اهلُس خزسم  :مفِوٍم مـنّي  اتخاكز -

 ما هيمّ  ًفؼًة مدخىصت. نٌل ميىن ٔبن ٍىون مععًَحا ًخذـس ؾن مـياٍ، ٔبن ٍىون سائًسا يف فِامذَ اهلـخاذت، ٔبو

ـنّل ُو اًخّـّصف ؿىل اس خزسامَ اهلـنّي، ٔلّن يف اًىثري من ألحِان س َرصح اهلفِوم ثضلٍك ؾفوي. ثَ 

َّة اًخّلََسًّة ًخسٌزس اًفَسفة  ُو ادلاهة اًوحِس اهلخحلّي من ُشا اًًّضاظ و اهلفاُمي اًالكس َىِّة يف اًـمَ

َاق اهلهنجة.  -وسخًِّا -ًخعَّة ٕاذزاك ؿسٍذ من اهلفاُمي من ذالل ادّلزوش  ًحةؿىل اًّعاففي ُشا اًس ّ

حىدس هبا مؽ اًوكت ٕاىل حّسٍ ما. ؾيسُا، سُذوّحة ؿَهيا ٕاػِاز ما حفؼت من يك  يةواًيّعوض اهلُـاً 

مفاُمي ؾيس ممازس هتا ٔبحس اًخٌّلٍزن اهلفذاحِّة يف ثسٌزس اًفَسفة، وِم نخاتة ألظصوحة، وركل ًُس فلط 

سخهتا، وثُؼِص فِمِا ًِا اكذحاسِا، وٕاهٌّل ابس خزساهما تعًصلٍة ثحنّي ٔبّّنا اند  من ذالل رهص ثكل اهلفاُمي ٔبو

ُو تَوزت وتياء فىص حول موضوغٍ ما اهعالكًا من  ما ًُعَة مهنا يف اٍهّناًة، ٔبٍمّ  اس خزساهما. ًوىن وٕاثلان

ا ارلاّظة، ٔبي ثلسمي  مؽ ؾيازص اندسخهتا من  واًيّت ؿَهيا ٔبن ثسجمِا ؿسًذا من اهلفاُمي اًيّت متخَىِأبفاكُز

ادّلزوش اًيّت حّضهتا، وركل مؽ اىلافؼة ؿىل اجّساق ٍلوغ ُشٍ ألص َاء. ًوىن ل من ذزٍش، ٔبو متٍصٍن، 

ا ارلاض. ّلكل ل متكل ثكل اًّعاًحة ٕاّل زلافهتا  ا ُشا اهلس خوى من ٕاثلان ممازسة فىُص ٔبو ممازسٍة كس ؿَّمُو

َّة، وما مسـت وزٔبث مّما كاهل  عَة ما ًُ  ممازسة زش، ًوىهّنا مل حمتّصن ؿىلادلّ  ذاللوفـهل اهلسّزش اًّضرع

صذُا، ذالل الامذحان ظصوحاث اًيّت حىذهبا مبفحِست هلٌلزسة ُشا اًفن ِم تـغ الٔ مهنا كط. فصظهتا اًو 

ِم تضؽ مالحؼاث خيّعِا معَّح وزكهتا. جلكٌلٍث  خلشًة زاحـةولّك ما حتعي ؿَََ ن  ؛ٔبو يف اًحُت

و اًخّـًصف. وحّت ٔبدصى، ما  َّة اًيّت ظصحٌاُا، ُو  ل ًمتّ  ُوًمت ثسٌزسَ ُو فلط ادلزء ألّول من اًثاّلز

 اًـمًل. اهلس خوىثسٌزسَ ٕاّل ؿىل اهلس خوى اًيّؼصي، يف حني ًمت ّتاُي 

 المفهوم على التّعّرف .3

 

َّة اهلعصوح اهلسبةٔل ألٍم  -اًخّـّصف ؿىل اهلفِوم -ة ٔبؿالٍاًيّت هوّذ اًخعّصق ٕاٍهيا ِم ادلزء اًثّاين من اًثاّلز
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َّة سكل  موضؽؾيسما ٍىون يف  اهلُس خزسم حسس ًَّا مضلّي اًفىص. ؾيس اًخّفىري جىصيّسٍ ثَو الٓدص، خنّس ٕاماكه

، ٔبو ؿىل ألكي سٌَة ٔلّي ثـممي. ًفرتط اهلهنج ًلّك ما ُو صامياهلهنج اًـَمي، ٔلّن ُشا إلحصاء ُو سٌَة 

َّة، ٔبو ، صاكل اًوحستذامئًا صالًك من بٔ  اًـَميّ  ٔبي فِم اهلُجمي من ذالل اهلحاذئ اًيّت ثضحعَ. ُشٍ اًّضمًو

ٌَّة ٔبهخجِا اّّلُن  ٕاّّنا تًِة، حْسش، اس خسلل، ٕاخل. ُشا اًىصيس  :جساؿسن ؿىل فِم اًىونُشا اًخّـممي، معَ

َّة جضلّك   اذلواش هلعة الاهعالق، اهلـنّي ٔبمايم، ٔبس خعَؽ ٔبن ٔبزاٍ، ؤبهلسَ، وادلَّوش ؿَََ، ٕاخل. يف ُشٍ اًـمَ

َّة، و و  خّحلّق مّما مّت كوهل. ؿىل مس خوى اىلسوش، اهلخعّصف، إبماكين ٔبن اً ٔبذاًت ٌَحعول ؿىل اهلـَوماث ألّوً

. مفِوم )ٔبو فىصت( اًىصيس ل ميخكل ؿىل ما ٔبفىّص تَ ٔبؿّب مّعا ٔبفىّص تَ تال لكٌلث، فدٕاماكين ٔبن ٔبؤرّش إبظحـي

َّة ثكل اه حفواٍ اًخّايل: ؿىل الٓدص ٔبن ًـنَل ما ٔبحلكّم ؾيَ، ذون ٔبن  ، ّلا ٍصحىز ؿىل اثّفاٍق مضينٍّ اًـيازص اًُب

َّة اًخّحلّق مٌَ ثضلٍك ذْبّيٍ ٔبو  ؾصضَ. ٔبن ٌس خعَؽ ميكل ٕاماكه

 

. ُي اىلسوذًّة اًيّت ًواهجِا ُو مؽ ركل، ًواخَ اهلفِوم اهلـصوف تـغ اًـلداث. اًيّوغ ألّول من اهلضالكث

اًّضجصت اّّلي ٔبخَس ؿَََ هصيسٌّ ٔبم شا اهلسّمى ؿىل ُشا اًّّشء ٔبو ثكل اًّؼاُصت ٔبم ل؟ ُي خشغ ًيعحق ُ

ا، ؤبهَّ ًُس ُشا اهلوكف جيبن ٔبن هـرتف ٔبّن اًىصيس ًُس صُئً  مارا ؾن اًّعيسوق ارلض يّب؟ ل؟ ا ذاظًّ

،  تسهيًَّا، ٔلّن  َق،ُن. ُيا هخبٔزحج تني اًخّـّصف وارلَ من مٌخجاث اّلّ  ًدّسم ابىلسوذًّة نلرٍيو وٕاهٌّل مٌخٌج رُينٌّ

وؿىل ٕادصاخَ من مصثحة اذلْسش ارلاًط، وؿىل اهليُّض يف  ،بن ؿىل حتسًس اهلفِومُّت مواهجة اذلالث اىلسوذت 

ف تفائسثَ ف اًىصيّس ثضلكَ ٔبم توػَفذَ؟ ٕارا اكن اًىصيّس ًُـصَّ ٕاًرا  -ٔبي ابدلَوش -ثفِّمَ. مثال: ُي ًُـصَّ

ف ثضلكَادلشغ هصيسّ  ادلشغ ًُس هصس ًَّا. ٕاًرا اًّسمة ف -س َلان وػِصث  ًدّسمٔبي ٔبهَّ  -. ٔبّما ٕارا اكن ًـصَّ

َّة ِم ٕاّما وػَفة ا ،إلحصائ ـً شا ًًذج اهلحسٔب اًخّايل:  :ٔبو صلك، ٔبو الزيان م ُشا ما ميزّي اًفىصت ؾن اهلفِوم. ُو

َّة من اهلفِوم. ابًّصمغ من  ثلّصتيا  -اهلاُلسم واًّّضوزي ٌَفىصت -ٔبّن رضوزت اًخّـًصفاًفىصت ٔبنرث معومِّة ٔبو ٔبنرث راث

َّة اًخّاًَة هل راثَ، ٔبّما  مصحؽ اًفىصت ُو هَاٌن ؿام :نثرًيا من اهلفِوم. ٌَخّمَزي تني اهلفِوم واًفىصت، هلرتخ اًفصض

لس خزسام اهلفِوم فِو ٔبكصة ٌَوػَفة ٔبو اًـالكة. ٕارا اكهت اًفىصت ثلذرص ؿىل اذلْسش، فاهلفِوم هيمّت اب

 ص َاٍء ٔبدصى.بٔ ؿالكًة مؽ  -وابًّّضوزت -واًخّـًصف، ٔلّن ثـًصف اًّّشء ًلذيض مضيًا

 

اّّلي ٌضلي اًفىص.  ساؿس ؿىل اًخّفىري حباةل اهلوضوغُشا اًخّمَزي ُشٌّ ٌَلاًة. ًوىٌَّ ٌ  ؿََيا ٔبن هـرتف ٔبنّ 

اًّسؤال اًخّايل: مارا س َلرّي ُشا عصخ ؿََيا ٔبن هحول اهلفِوم ٔبو ٔبّي يشٍء بٓدص،  ًخفاذي إلفصاظ يف اًخّيؼري

َّة يفاًخّمَزي؟  َّة اًخّفىري اذلاً ا. معَ ي ُي جية اًخّـًصف مّث الاس خزسام، ٔبم ًفضّ  ُياك متَزٌي ًحسو ًيا هممًّ

َّة الاس خزسام ومن مّث اًخّـًصف؟ اًيّت ثُوّسغ ؿىل اًخاّلمِش ًَىذحوا  ألوىل ِم اًّسائست يف اًيّعاحئ اًفصض

مٌازص اًخّـًصف  -ٔبًًضا. ُشا الادذَاز اهلِم ًضؽ ٔبزسعو ٔبفضي. ًوىن اًـىس ممازسٌة سَميةٔبظصوحاٍث 

ـصفة يف ثلاتي. مسَّمة اًخّـًصف نفـي ٔبّويل ثلذيض مضيًا م -مٌازص اًـمي ؿىل اهلضلكة -ؤبفالظون -ألّويل

شا  ألفاكز اهلُس خزسمة ُمس حلًا َّاث ؿاّمة مذخاًَة، ومن مّث ّتمَـِا، ما ًُمىن ٔبن جيّمس اًفىص. ُو تسل اًحسء تفصض
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َّة،  اًيّمط ألّول َابثّحاؿومن مّث ٕاحساج مفاُمي ٔبو ٔبفاكز ُمس خزسمة.  س َجاسف اًّعاًة ُملرتًحا ؿّست مفاُمي ٔبّوً

ًوىٌَّ ًن حياول ابًّّضوزت ٔبن حيَّي معهل تـس ركل من ذالل فٍِم مـّمق ٌَمفاُمي اًيّت ٔبحسهثا فامي تـس ذالل 

َّاثٍ اهلفاُمي ل اًىذاتة. ُش ًَّة ؾن اهلفاُمي ألوىل فلس ثـّسل ٔبو ثياكغ اًلض يف اًحساًة.  ظصهحااًيّت مّت  ثلّي ٔبَم

َّة مهنٍج ؿىل بٓدص، ًوىٌيّا هسؾو«اًخّـّصف ؿىل اهلفِوم»حسٔب مب ّلكل هلرتخ اًـمي  ٕاىل اًخّفىري  . ل هياذي تبًٔو

َّاث خمخَفة ًني اًفَسفي واًرّتتوي. ذاّظة ٔبّن تـغ اًّعاّلة سرياتحون مبزياهتا اهلخـّسذت ؿىل اهلُس خو و  إبماكه

، ما سُساؿسٍم ؿىل تياء فىصٍم ارلاض. س َرخاز اًحـغ الاهعالق من حصنة ؿاّمة، ما  هلساٍز ٔبنرث من كرٍي

 كس ًؤّذي ٕاىل ؿسم اًوضوخ، تُامن س َرخاز اًحـغ الٓدص الاهعالق من كواًة حمّسذت، ما كس ًؤّذي ٕاىل حتّجص.

 

 المفهوم ماستخدا .4

 

َّة اًخّـّصف ٕاًََ،ؿىل اهلفِوم  من ذالل اس خزسامَ. فـَََ،  -وألٍم -ٕاّما من ذالل ثـًصفَ، ٔبو ٔبن حيمي ٕاماكه

َّة فِيي ٕاكامة اًّصواتط. مفِوم  مثاًل، ٔبن ٌساؿس يف حّي مضلكة، ٔبو ٔبن جيَة ؿىل سؤال. ٔبّما همّمخَ ألساس 

ابٕلضافة ٕاىل ركل، ؿَََ ٔبن ًعي  فصوكاث اًـسًست تُهنا.مغ من اًابًصّ  ٍصتط لّك اًىؤوش تحـضِا «اًكٔش»

س َةل. فىصت هَ و مفِوم أًكش فـي اًّّشة واهلاء هو  ، مثاًل،ٍصتط ٔكنمععَحني من هؼامني خمخَفني تحـغ. 

. ًوىن حزٌء هحرٌي من ثسٌزس اًفَسفة ؾحازت ؾن حـي اًّعاًحة ثـي ما  اًـالكة ُشٍ ًُست ٕاّل اس خسلًل ؿاذايَّ

َّاث  من ذالل ٕاؾعائَ مـىنً  تشكل حتّوهل ٕاىل ما ُو كري ؿاذي ذي، وحـَِاُو ؿا ًخجاوس اًحسهييي. ُشٍ ذاّظ

َّة، ؿََيا ٔبن م. ما اًّصاتط تني اًكٔش واهلاء؟ أًكش حتخوي ؿىل اهلاء. اهلفِوم واًخّفِّ ما وزاء إلخاتة اذلْسس 

ىصى ُشا اهلفِوم:  اًىؤوش ايلخَفة، فِرخَف ذوز يف حاةلٔبّما  حغ ٔبهّيا ٔبذزحٌا مفِوًما خسًًسا: الاحذواء.هال

و هوؿًا بٓدص من اًّصاتط  ًسلّ  ولاّّلي جيمؽ تني هَانث ثدضاتَ يف اًّعفاث،  ًـمومِّة ٔبو اًخّجًصس، اًخّعيَفا ُو

َّة ٍمتَزٍي بٓدص تني اًفىصت ؿىل ؿالكة ُيا ا. كس حوكن ُيا ٕاماكه وم. واهلفِ -ألكصة ٕاىل اًخّعيَف -س حخِّة ٔبو كرُي

ًِّا. ُشا إلحصاء اًثّاين اّّلي هخلكّم ؾيَ ًعصخ هوؿًا بٓدًصا من ٕاهَّ ٕاحصاٌء ٔبًًضا، ًوىٌَّ هوؾيٌّ ٔبنرث من هوهَ وػائف 

َئني؟»ٔبس ئةل نؼ اهلضالكث.  حَ تني ُشٍن اًض ّ  «ما اىلمول اهلُضرتك تني ُشٍن اًىِاهني؟»ٔبو   «ما وخَ اًض ّ

 .« ص َئني ٔبو فىصثني؟اّّلي ٍصتط تني يما ُو اًخّفاؿ»خمخَفة ؾن 

 

؟ ما «ة»و  «ا»؟ ما اًـالكة تني «ة»و  «ا»اهعالكًا من ُشا، ًبس ؿسٌذ من اًخٌّلٍزن. ما اهلضرتك تني 

 تعحَـة اذلالًِشٍ ازلةل ٔبو ثكل؟ ىصى ٔبّن ذَق اًّصواتط ٔبمٌص ظـة.  اًيّت ثـعي مـىنً  اهلفاُمي اهلُس خزسمة

َّة، يف فصذُياك مِوٌل ىلازصت اًفىصت وحـَِا حدُس ل »ُهّتا ارلُْبًّة ٔبو اًفىًصّة. واًخّـحري اًّسائس: اه ة ؾٍزهتا اّّلُي

ُشا اًخّـحري ًؤّخي حّي اهلضلكة ٔبو تَوزت اًفىصت ٕاىل  ؾن متؼٍِص واحض ًِشٍ اهلُحازصت.ؾحازت  «ؿالكة ًِشا تشاك!

ًمت اًّصتط  -من اًخّلاتي اًّضلكي وابًّصمغ -ًن ًبئت. وابًـىس، ُياك َؾَصط مدّسق مؽ اّّلي ًلدهل، حِر سمنٍ 
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. ًُض حَ اهلُرَصح لحئة  َّة، وذون ظَاكة ركل اًّصاتط ٔبو ادذحاٍز َّاث تني ألفاكز ذون ٔبّي اؾخحاٍز ٌَميعق ٔبو اهلاُ

اًفَسفِّة ثدّسم تيفس  «doxa»مضرتايٍث: ٍلوؿة من ألفاكز اهلخفّصكة ٔبو اًيّت مّت ّتمَـِا ثضلٍك اظعياؾّي. اًؼ 

َ اًخّـًصف. واًلَق اهلصافق ًِشٍ اًـةّل،  وركل ثسخة زقحهتا يف اذلفاع ؿىل ادّلكّة تبّٔي مثن، ادّلكّة اهلُصثحعة تدضًو

 اًّصقحة جيـي ثكل ادّلكّة ٔبٍّم من ٔبّي يشء.

 

حوكن اًّعـوتة يف اسدِـاة ٔبّن اهلفِوم ًُس ٕاّل ٔبذاًت راث ظحَـٍة مائـة، كس ثؼِص توضوخ ٔبو ل ثؼِص يف 

وركل تلاًة رشخ اس خزسامَ. ٕارا ػِص  وثوضَح مـياٍ، يف اًلسزت ؿىل حتسًسٍ نٌل ٔبّّنا حوكنايئ. اهليخج اٍهنّ 

َّة اهلعصوحة، وثلِمي وسن مـياُ ا اهلفِوم يف مجةٍل ما، جية اًخّـّصف ؿىل اًلكمة اهلفذاحِّة اىلوزًّة يف اًلض

ة ادلسًس اّّلي  ة ؿَََ. ٕارا اثّضح ٔبّن اهلفِوم ًونّس ٔبو جيَة َجي ، واًدّساؤل مّعا اهلفِوم َحَجي وثحـاهتا، وزًؤ

ؿََيا ٔبن هفِم مارا ٌسَة، مارا ٍصفغ، ومارا  صلٌك من ٔبصاكل اًّسَة. ابًخّايل ؿىل يشٍء ما، فِو ابًّّضوزت

ًلّوم. ٌَلِام تشكل، ًُمىن اس خزسام مدسٔب ألضساذ. ما اّّلي س َحعي يف حال قَاة ُشا اهلفِوم؟ ما ُو 

َ؟ ؾيسُا، جية ظصخ اًّصُانث اهلُصثحعة هبشا اهلفِوم ئا اّّلي ٍصفضَ؟ ما اّّلي خيحّ ؟ مسَة ُشا اهلفِوم

ابًخّحسًس. ُشا ٌساؿس ؿىل فِم ما كِي ثضلٍك ٔبفضي، وؿىل ثلَري اهلفِوم يف حال ثحنّي ٔبهَّ كري مالمئ، تـس 

َّة،  يف حال قَاةٕادضاؿَ لدذحاز مـياٍ.  َّة ًمّت ثلِمي يك ركل ؾن اًخّـحري جيةاهلفِوم يف اًلض . اًلض

َّة ٕاضافِّة. ٔبو كس وس خزسم اهخٌاءٍ يك  -ٕارا احذجيا-وابًّعحؽ، إبماكهيا  ظَاكة ُشا اهلفِوم كري اًّؼاُص يف كض

ّتَة ُشٍ  راميىٌيا ٔبًًضا اس خزسام مدسٔب ألضساذ. ؿىل ما  ؾيَهعَف ُمضلكًة خسًست. ًعَاكة اهلفِوم كري اهلـبَّ 

َّة؟  َّة ُشٍ اً  هَف ثخفاؿياًلض ما ّتَة ؿَََ؟ هَف ثخـازط ظفذاٌُل؟ مبا ٔبهّيا هـمي ُيا ؿىل اهلس خوى مؽ لض

الاهـاكيس ٌَفىص، ؿََيا ٔبن وس خحّض اًيّلِضاث اًفَسفِّة اًىبى: اًفصذي واًلكّي، اّّلايت واهلوضوؾي، اهلخياٍ 

 اّّلي ًدٌاول اًيّلِضاث. ؿىل اًلازئة الاّظالغ ؿىل اًفعي واًاّلمذياٍ، اًيّومني واًّؼاُصت، ٕاخل. ُيا هلرتخ

 

واحست من اًّعـوابث اًّسائست يف ُشا اًيّوغ من اًخٌّلٍزن، ِم زفغ اسدِـاة اًخّلاتي، وركل ثسخة اهلَول 

َّخني، وسمؽ اًيّاش ًلًوون  ل ؿالكة ًِشٍ »حنو اًًّسخِّة واًخّوافلِّة، زفِليَت ؾرصن. ؾيس ثـًصف ؿالكٍة تني كض

، ًوىٌّيّا كّي ما وسمـِم ًخحّسزون ؾن «ُشٍ ثضفي من ادّلكّة ؿىل ثكل»، ٔبو «ُشٍ حوكّي ثكل»، ٔبو «تخكل

َّة ؿاّمة و  َّية، اًخّلاتي. ؾيس مواهجة هلِضة اًفصذي واًلكّي، واًيّت جساؿس ؿىل اًخّمَزي تني كض حاةل ذاّظة مـ

فّضَون اس خزسامن يف اًخلّكّم ؾن اًخّلاتي و ذًرتذّ  سّنى اًىثري شٍ ًُست مبضلكةتري اهلشهوزتاًخّـا ًو يف  . ُو

َّةاهلُرَصح اًوحِس ُو ؿسم اًخّـحري ؾن اًخّحّسايث اهلعصوحة، ًىن يف ُ حال اكن  شٍ اذلاةل ًمت حمو ثحـاث اًلض

ّ  ألسَوة اًالكس َيّك الٓدص اىلوز اهلفاُميي.ًمت جضٌوش و  دـَ اًّعاًة ٌَِصوة من اًخّلاتي ُو اّّلي كس ًد

َّة ألوىل حمسوسة ٔبنرث من اًثّاهَة. ًوىٌَّ تشكل  فّناٍ ٍىذة .«ٔبكي ؤبنرث»ٔبي  :اس خزسام اهللازهة ٔبّن اًلض

َّة اًثّاهَة، فِو وظفِا ثَلائًَّا، ساًحًَّا. ابًّصمغ من ٔبّن مـىن مفِوم   س َرخَف «اىلسوش»ٍصفغ وظف اًلض

غ ؾن . ّلا جية الامذيا«ؿام»، ٔبو «ُمهبم»، ٔبو «جمّصذ»، ٔبو «لكّي»حسة ما س َضؽ يف ثلاتٍي مـَ: 
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َّة اًثّاهَة ثضلٍك حمّسٍذ ٔبنرث. اًّعاوةل اهلصتّـة ًُست «ٔبكي ؤبنرث»اس خزسام اهللازهة، ٔبي اًؼ  ، يك ًمت وظف اًلض

اسدِـاة ٔبّن اس خزسام ألضساذ يف  ظاوةل مصتّـة. من اهلِمّ ِم من اًّعوةل اهلس خسٍصت، وٕاهٌّل  «اس خسازتٔبكي »

َّخَ ا ًالدذحاز. سًس اًفىصت وٕادضاؾٌِساؿس ؿىل حت زيايئ مـنّي  ُشا اًخّمٍصن ٌساؿس ؿىل ٕادصاح اهلفِوم من تسهي

ٍَّة ؿاّمٍة تبّّٔنا   ف، وتـس حصّذذ، ثع«صامةل»وٕاجصاٍس من ذالل ضّسٍ. ٕاًَنك اهلثال اليٓت: ثلرتخ ظاًحة وظف كض

َّة َّة»ؿىل ٔبّّنا  -اىلسوسة ٔبنرث -اًيّت ثلاتَِا اًلض ًَىون يف  «اؾياظعي». تـس ؿسٍذ من ألس ئةل، ثلرتخ «ظحَـ

؟ حصفغ اًّعاًحة ُشٍ اًيّدِجة، وجسددسل  امي. ٕاًرا اًضّ «ظحَـي»ثلاتي مؽ  .  «ذاض»تؼ  «ظحَـي»اظعياؾيٌّ

ىشاثحُِهنا، ًو اكن إبماكّنا «حَـي والاظعياؾياًعّ »اكن إبماكّنا ٔبًًضا ٔبن ثـاجل هلِضًة خسًست، نؼ  ثُعاػ  . ُو

َّة اًخّفىري هبسوء، ٔبو حّت  ما ٌساؿس ؿىل تفضي مدسٔب ألضساذ،ادّللةل   ؿىل ثوضَح اهلفِوم واهليُض يف معَ

ًَّة ثـخب الكث خسًست. ظصخ مض ، «ذاّظة»ؤبدصى  «صامةل»يف ُشا اهلثال اىلّسذ، س خعَف اًّعاًحة كض

َّة  شا تعًصلٍة واؾَة وتٌُّة،  «اًّضامةل»وسرتتط تني الزيدني، ما سُساؿس ؿىل ٕادضاغ اًلض ًالدذحاز. ُو

َّة.ًوُس ت َّة، ومضي اًيّت كس ثؼِص يف ُشا اًيّوغ من اًخٌّلٍزن، ِم  من اًـلداث ألدصى عًصلٍة ُمهبمة، وحْسس 

ول ًثري اًلَق تيفس ذزخة   مذساذي ًحسو ؿاذًت مصحًيا ٔبنرثزفغ اًـمي يف جمال اهلىثّف. وركل ٔلّن جمال الا

َّة اهلعصوحة، ًفّضي اًّعاًة ٔبن ًضَ َّاٍث خسًستهلِضَ. تسل ٔبن حيَّي اًلض ًَا  -ٔبو ٔبمثةل -ف لكٌلٍث وكض مّسؾ

َّة ألوىل. ًوىن يف اًواكؽ، ما ًضَفَ ٕاّما ًيسزح حتت فىصٍت ٔبدصى وفـًََّا ل  ٔبهَّ ًلوم تشكل هبسف رشخ اًلض

َّة ألوىل.  ٌّشخ ألوىل، ٔبو ٔبهَّ ًيسزح وسخًِّا حتت اٌَّلو، وابًخّايل ٍىّصز جلكٌلٍث ٔبدصى ما مّت ثوهَسٍ يف اًلض

حِاًن، يف اذلالث اًلََةل اًيّت ًَـة فهيا اذلغّ ذوًزا، جُّشخ اًفىصت فـًََّا، ًوىن من ذالل اًخّعّصق ًخحـاث بٔ 

َّة دلزخة  اًفىصت، ًوُس من ذالل مواهجة اًفىصت راهتا. واًّسخة ثس َطٌ: ٕاّن ألفاكز اًيّت هعَلِا ثحسو ًيا تسهي

، فاًحلاء يف ماكٍن «اهليُض كسًما»ا ٔبو مـياُا. ذاّظًة ٔبهّيا هفّضي ٔبهّيا ل ىصى من اًّّضوزي ٔبن هثلي رُييا حباٍهت

ل  ُشا ارلََازٔبّن اًحلاء يف ماكٍن واحس ٌساؿس ؿىل َمضلَكة اًفىص،  مؽواحٍس مؤملٌ ٌَلاًة، ّلا هفّضي اًّصوغ. 

َّة. ً  ـمي ؿىل ٌسدسِي اّّلُن ٕاضافة ٔبفاكز خسًستدّسم ابًّضـح  اًخّـََي اهلفاُميي. تسل ٔبن ًخـّمق يف اهلفِوم ًو

 

ميىن ًخـًصف اهلفاُمي ٔبن ٍىون متًصيًا مثرًيا ًالُامتم، ًوىٌَّ يف اًىثري من ألحِان ًوضؽ يف ٕاظاز اًخّحسًس 

 اهلُعَق وادلّامس، ما جيـهل خمزِتًل وحمِسًذا.

 معجزة؟ أم تعلّم .5

 

َّة ثسٌزس اًفَ  جية ٕاذزاح اهلٌلزسة سفة، وٕاّل جية اًخّوكّف ؾن اًخّوكّؽ اًيّت وظفٌاُا يف ُشا اًفعي، يف معَ

َّاث اًخّفِّم،  ا ًوحسُا. ٌَلِام تشكل، جية ٔبن ًمت ثحُني معَ ٔبن اًّعاًحة س خلوم مبـجزت وّتس اًّعًصلة ًخفِّم فىُص

مفاُميًا تفـي ؾحلٍصهّتم ارلاّظة اًيّت ل يك ل ًـخلس اًّعاّلة ٔبّن اهلسّزسة، ٔبو ٔبحِاًن تـغ اًّعاّلة، ًًذجون 

َّاث وثحُِهنا. كس حىون تـغ اًّعاًحاث، ٔبو اهلسّزسة،  مثَي ًِا. نٌل جية حتسًس ارلَوظ اًّصفِـة يف ثكل اًـمَ
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، ًوىن ًُس مـلوًل ثـممي ُشٍ اًلسزت ؿىل ازلَؽ يف اًّعف. وحّت ًو اكن  كاذزاث ؿىل اًخّفِّم ثضلٍك ظحَـّيٍ

م حاخة موسازث دلزوٍش يف اًّعًوفِج ل ثـين ٔبّن ابيق ، ميىن ثـنّل اًىثري من ثفِّم اًخّفِّم. ؿسحارًضااذلْسش 

من اًخّىّب ٔبن هـخب ٔبهّيا وظاّلتيا ًس يا حباخة ًِشٍ  ٕاهَّ :ًًضابٔ ـاذًّة إبماكّنا ٔبن جس خلين ؾهنا اًاكئياث اًخّشًّة اً

َّة، اًيّ اهل حزمع اًيّت ذ اهلفِوم ابهلفاُمي اًلامئةاهلٌلزسة. ؾيسما حُيسَّ  َّة ٔبو اًّضمًو  اّتخني ؾن ؾحلًصّة ظاحةوضوؾ

ا لكذحاساٍث  وىساًيّت ًُست  احؤ تبٔظصوحاث اًّعالة واًّعاًحاثٔبن ىىّف ؾن اًخّف ل تسّ ، اهلفِوم ـً مل  ّتمَ

ا ٕاّل   اًخّلِمي ؿامالٌُل كَة اًخّفىري و  ٌضالّكن اًخّفِّم و ظَاكة اًفىص اًفصذيفاكٍز خاُزت. لٔ حزئًَّا و ًفِمُو

 ٌزس ممازس هتٌل تسل الانخفاء جزايزت اهلخاحف.ّلا هسؾو ًخس ان،اًفـََّ 

 

 

 

 

 

 

 

ظواث ثـَو معاًحًة إبًلائَ. ٕاهَّ من الٔ  اهلععَح، ُشا اهلفِوم ُمرجٌي دلزخة ٔبّن اًىثريَ  ؟ ُشاما ُو إلصاكيلّ 

ُس خزسم يف ٔباّيمٌا ُشٍ يف اًـس ريمفِوٌم ُمهبم، مـلّس، ك ًس من مفِوٍم، ًوىٌَّ ٔبًًضا ُمسّعح، ٔلهَّ ٍمتّسذ ٌو

ّي مفِوم، ٔلّن لٔ ِشا اهلفِوم، ووحلِلة ً اولالث. ًوىن كس ٍىون من اًواحة كدول ُشا اًدّسعَح وحلِلة 

ٍص مؽ وحوذ دعص ٕارابهل. ابٍهّناًة، ملَ  ّة حُو َّة ثضمن حًِو َّة ضٌلًن ٌَّعفة  ثـممي مسخَ إلحصائ ثُـخب الاس خثٌائ

َّخَ اًّعازذة اًيّت ثبس توضوخ تـس جسمَهتا؟ اًفَسفِّة؟ ٔبل ثََُّرط ؾحلًصّة مفِوٍم ما يف  ًُس اًـحلصّي بٔ تسهي

ةل ألوىل ألص َاء اهلهُبمة ثحلى نشكل، كري  ؟ُو من ميخكل اًيّؼصت اًثّاكدة اًيّت جسدضّف اًخساظة من اًُو

َّة، راث ٔبًوانٍ  تـسُا، ل ، كري واذصة حّت اٌَّحؼة اًيّت ًمّت فهيا إلصازت ٕاىل اًّّشء وجسمَخَ ؤبصاكلٍ  مصئ

ُـّصف من كدي اهلفِوم اّّلي  ُسّمى، ًو ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ٍصى ركل اًّّشء نٌل اكن ٍصاٍ ساتلًا. ًودل اًّّشء، ٌو

ّة ٔبنب. اًفىص اّّلي ميّجس اهلفِوم اًيّرحوي،  ًدلٍ. لكٌّل اكن ُشا اًّّشء ػاًُصا ٔبنرث، لكٌّل اكن اهلفِوم ًدّسم حبًَو

ًخالىش يف  ةّ  هفسِا اكفِة، ُو فىٌص ُمضّوٍ. ّلكل ٕارا اكن مفِوم إلصاكًَثـخب ظلريتٍ  اهللذرص ؿىل ٍلوؿةٍ 

ّة، كس ٍىون من اًواحة ظصحَ ؿىل اهليعق اًّسَمي اهلُضرتك  ، يك ىصى ووس خحسن واًّضاميألرُان اًيّرحًو

 هدِجة ثفاؿهل مؽ ُشا اهلفِوم.

ك .1  مشّكِ

 

ُلَِ ٌضىِّم، فِو حامٌي ًضّمٍ ًعصخ مُ  إلصاكيلّ  َّة، ٍوكن يف ق، ابًخّايل حيّر ؿىل اًيّلاص. ضلكة ًو اًفصوس 

 الخامس الفصل

 الَمشَكلَة
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ما  هَانً  اًرّتّذذ كدي ثعسًق ٔبنّ  ويف ؿسم اًَلني اّّلي ًسفؽ حن «إلصاكيلّ »اهلـىن اًخّازخيي ألّول هلععَح 

َّة ثـين  ٕاصاكيلٌّ  َّة. اهلضلكة ابًَونه َ ٔبي ما ٍُصىم ت، «problema»ٔبو كدي اس خزسام ٔبي هَاٍن ًدّسم ابٕلصاكً

عان لدة اًيّت كس هخـرّث هبا. يف ٔبحسن اذلالث، ّتشة اهلضلكة اهدداُيا وُّتبن ؿىل ٕاتعاء دُ ٔبمام ٔبكسامٌا، اًـَ 

حصنخيا. اتخساًء من  لاظـيا اهلضلكة متاًما وجضيُّ هوهبا. يف ٔبسؤب اذلالث، ثُ ٕاّما ًخفاذهيا ٔبو ًصُ  وؿىل تشل جمِوذٍ 

َّة ؿىل اكهط، َّة وؿىل ٔبّّنا ثلاتي مععَحَ مّت ثـًصف اًّعفة إلصاكً ٌل إلددازيُّ ني بٓدصَ  ٔبّّنا مًسوتة ٌَفصض  ٍن، ُو

صط، جنس ؿسم اًَلني، اًّؼي اّّلي . تني اًَلِيني اًخّاًَني، فـي إلميان واًـَ (اهلُثخت) واًّّضوزيّ  (اهلونّس)

 حُيسج اًّضم.

 

َّة. حّت ؾيسما ثحسو اًإلصاكيلُّ ًُ  يسزح حتت اًفصض َّة رضوًزّة ول ميىن ثفاذهيا، نٌل يف ًسة ٌَممىن ًو فصض

َّة.  حاةل اًاّلافرتايضّ  َّة اًّّضوًزة راث اًّعَاكة إلصاكً ألسايس يف ؿنل اًـٌلزت ألفالظوين، ٔبي يف حاةل اًفصض

َّة. مثاًل، ٔبل جية ٔبن هفىّص توحست اّّلاث كدي ٔبن وس يس ٕاٍهيا َلوًل  ٌَّة ابمذَاس ٔبو سَة ذلاةل اًفصض ؟ ٕاّّنا فصض

وحست اًـامل يك وس خعَؽ ٔبن هخلّكم ؾيَ تعًصلٍة ٔبو تبٔدصى؟ وركل مؽ اًدّضىِم  ؾن معاذزت ٕاهخاح ؤبل جية

ٕار ٕان اكن إبماكهيا ثوهَس، اس خلصاء، اس خًذاح، ٕازحاث اًىثري من ألص َاء ؾن اًـامل  .تعحَـة ثكل اًوحست

ىشا جنس ٔبهفس يا جمباث، ذون ٔبن ط حاهلا هحسٔب تفِم ٔبو حتسًس وحسلوألٌْس، سُدسٔب رسح اًفىص ابًضّ  حهيٌل. ُو

ىّن من ىمت معاذزًت يك ُشٍ اًوحست كري اهلفِومةاؾخحاز ذون ٔبن وس خعَؽ اسدِـاهبا، ؿىل و هفىّص تخكل اًوحست 

َّة اًيّت ٍصحىز  لصت تشاهتا ثبس ٔبو اًثّ ُشا ارلعاة، سّنى  ؿَهيااًخّفىري. ٕارا ثوكّفٌا ٌَحؼٍة ٌَدّساؤل ؾن اًّّشؾ

َّة. ٔبذرًيا، ىصى  ؛ِا ؿىل هؼصاثيا اهلشؾوزتثفصط هفس  َّة، ٔبي اًفصض ٕاًرا جس خـَس اهلُعاذزت اهلزؾومة ظحَـهتا اًفـَ

تـغ ارلَازاث وثلّسمٌا هبا، وكس ىىون ٔبرسؾيا تـغ اًّّشء يف مضازنخيا يف كضااي ُمؼَمة، تسافؽ  اهخلِيأبهّيا 

َّة، وتسافؽ اًّصقحة يف اًخّلّسم. ُش ظاحهبا وؾٌي ابًّسخة اّّلي ٍوكن ٍ اولاسفة مّشوؿة، ظاهلا اًوػائفِّة، واًيّفـ

ًَا ابًخّجاوس اّّلي حعي. ، وظاهلا اكن اًلصوزوزاءُا مثالن  «اًفصذيّ »و «اًلكّي»مفِوما  اّّلي زؿاُا واؾ

َّة. َّة ٌَمفاُمي اًرتوس يسهخاً  حِّسان ؿىل اًّعحَـة إلصاكً

 

 الّّلافتراضً .2
 

َّة ٔبدصى رضوًزّة ٌَفىصاًّزمان، اهلاكن، ألٌْس، اًو   اًفىصو  ؛حست، اذلًصّة، اًوحوذ، اًـلي، ومفاُمي ٔبساس 

ٌََمضلَكة. اهلَضلكة ًُست فـاًل  رضوزت ٌّّلُن ؤبساش جمال اًفَسفة، ّلكل مجَؽ ٔبسس ارلعاة ذاضـةٌ 

ص اذلَويّ  ِم ذازحًِّا وؾصضًَّا، وٕاهٌّل اكهت ثكل اهلفاُمي  واًـيرص اهلىّون ٌَمفِوم واًفىص اّّلي ٍصؿاٍ. همٌل ادلُو

َّة  ، ظحَـهتا اهلرتّذذت، ٔبو اهلَخخسة، ٔبو اهلخياكضة، ّتبن ٔبن ختىّل ؾهنا يف اًوكت اّّلي «واذصة»اًرتوس يسهخاً

َّاث اًفىًصّة. ايّ هؼّن فَِ ٔبه   ٔبحوكيا كدضخيا ؿَهيا إبحسى اًـمَ
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َّة  حتوًيميىن  َّة ٕاىل ٔبي كض َّة، ٔلّن ٔبي كض ني مععَحني. ميىن ظَاكة ؿالكة حمّسذت ت ؿالكةً  حتميٕاصاكً

َّة  تني اهلععَح ألّول واًثّاين، نٌل ميىن ٕاذزاخَ يف ؿالكة مؽ مععٍَح اثًٍر، ٔبو حّت زاتؽ، ٕاخل. ُشٍ اًـمَ

ًوىن ُياك مععَحاث ٔبو مفاُمي ثحسو مذضميّة  ،ّتـي اسدِـاة ألص َاء كري اثتخًا -ثلًصًحا -اهلخياَُة واىلّسذت

أبنرث من  -يف اًـالكة َّة ًوُس ارلازحِّة. متخكل ُشٍ اهلععَحاث ٔبو اهلفاُمي  -كرُي ًيوغٍ من ٔبهواغ اًلرًيّة اًّضمي

َّة  ؛كّوت فىًصّة ػاُصت سة ٔبو اىلّسذت، وركل حسة ما ٕارا نيّا هخذسئ هبا اًـمَ ميىن ٔبن وسّمهيا ابهلفاُمي اهلؤّسِ

َّة ّتس فهيا ٔبخَِا  سة حىمتي فهيا، و و اًفىًصّة، ٔبم ٔبّن ثكل اًـمَ ؿاذًت ل فصق ُياك تني الزيني. ُشٍ اهلفاُمي اهلؤّسِ

َّاث ل ميىن ظَاقهتا، ًوىهّنا رضوًزّة، ٔبي ٔبن  َّة، ٔلّن مـاىهيا ثبئت من فصض حمىوٌم ؿَهيا ابًاّلفرتاض

 اًاّلمّشوظ ًضؽ رشوًظا ٌَفىص.

 

َّاث اهلصثحعة هبشٍ اهلفاُمي مفازكاث، فِشٍ ا  ّتشة اًدّساؤل، وثًذج فاُميهلمن اًّعحَـي ٔبّن ثعحح اًلض

َّاث اهلخياكضة متحوزث حول اًواحس واهلخـّسذ، اهلخياٍ  اًخّياكضاث واًيّلِضاث. مك من اًدّساؤلث واًلض

واًاّلمذياٍ، اذلًصّة واًّّضوزت، اذلشز واهلخواظي، ألٌْس واٌَُّْس؟ اًـسًس من ألسواح مىّوهة من ٔبفصاٍذ ل هؼري 

ا حنن «مَموش»، ومؽ ركل ل ٌس خعَؽ اًـلي ٔبن ٌس يس ٕاٍهيم ٔبي واكؽٍ ًخجّزبٔ ل  ثلاتاًل جضلّك ًَِخهتم، و  . ُو

ًصا ووحوًذا، ًىٌّيا وس خعـة ثـًصف رواهتم ثّشٍء بٓدص كري  جمبون ٔبن منيحِم ذوًزا ٔبساس ًَّا، وابًخّايل حُو

ايًّ من ُشٍ اًوحست ِم اًوحست. ؿسا ؾن ركل، ؾيس ٕاذذاًيا بٔ  ،، فٌلول: ألٌْس ُو ألٌْسماٌَّلو اهلُضح

ا. اهلفاُمي يف ؿالكٍة مؽ راثَ، كس ىىون يف ظسذ  ٕاُساء ٔبهفس يا ّتاوًسا ممتزّيً

 أسئلة مجموعة .3

 

ا. فىِف ًِا ٔبن  ،إلصاكيّل ُو ما هيصة مٌّا ،ٕاًرا ـً ًوىن ُشا ل ًـين ٔبن ل حناول مٌح ثكل اًفٌصسِة اًِازتة واك

ٔبن هثخت ٔبّي يشٍء يف ُشا اًّضبٔن. ُا حنن جمبون ؿىل  هتصة مٌّا ذون واكؽ؟ ل هخجّصٔب ٔبن هونّس ٔبي يشء ٔبو

ا حنن جمباث ؿىل ظَاكة مفازكاث. ٔبّي ثوهٍَس س مييض ٕاىل مفصمة اًّّشوظ حتت قعاء  ظصخ ألس ئةل. ُو

َّاث، وحتسًس، واذزتاٍل رضوزي كس  َّة س خوذي تَ ابًّّضوزت ٕاىل ػصوف، وذاّظ اًفـي اهلّشوظ. ُشٍ اًّضلك

يف ظًصٍق هـصف ٔبهَّ اًوخَ الٓدص ٌَحلِلة ابًّصمغ من ٔبهَّ كس ٍىون ماكّنا.  . ؿََيا ٔبن هخلّسمل هتصة مٌّا ظحَـخَ

َّة ٕاّّنا  . كري اهلّشوظ مونٌّس ل ميىن ذمعَ، واهلّشوظ ؾيسما هـنل ٔبّن ل مـىن هلواكؽٍ ل مـىن هل ٕاّل مـىوس 

 مسؾوٌم ل ميىن ثوهَسٍ.

 

من اهلـيَني ألّوًني. تـسما زٔبًيا ٔبّن إلصاكيّل  -مصتعحَـة الٔ  -اهلُض خّق  ّلا هلرتة من اهلـىن اًثّاًر ًإلصاكيلّ 

َّية. ميىن ثَرَط  ٌَّة مـ مضىّم وافرتايض، ىصى ُيا ٔبهَّ ٔبًًضا ٍلوؿة ألس ئةل اًيّت ًعصهحا موكٌف ٔبو كض

ًّة واّّلي ًُفرتط ٔبن جيّسسٍلوؿة ألس ئةل ثكل يف سؤاٍل واحٍس مـنّي ًُـخب الٔ  ًص معومِّة اهلوكف  نرث حُو



55 
 

َّة ؾن اًّسؤال اهلُـاٍَ  َّة اًّسؤال اهلعصوخ. وكس حىون ٍلوؿة من ألس ئةل اًفصؾ ن، وجُسّمى ُشٍ اولموؿة إبصاكً

َّة اهلحّعية ٌَّسؤال ألول. ابًّعحؽ، ميىن اسددسال مععَح  َّة»ألّول ٔبو ابٕلصاكً  -ثضلٍك ٔبو تبٓدص -«ٕاصاكً

ٔبو ٔبّي كوٍل ًضؽ اًـلي ٔبمام  -ؤلّن اهلفازكة س ئةل ميىن ثَرَعِا يف سؤال، ٔلّن ٍلوؿة الٔ «اًّسؤال»مبععَح 

َّة اًّضلك، فِحسو ٔبّن هلسبةِٔل  -مضلكة ميىن اسددساًِا ثسؤال. مؽ ركل، حّت ٕارا مّت اذزتال لّك ركل ٕاىل كض

ا. اًخّمَزي تني اًوحست واًخّـّسذًّة  ُص  نشكل ُو .ؾن ألصاكل يف حسًثٌاحّت  كري مّضاًّضلِك ُشٍ حُو

َّة. ًوىن ًحسو ًيا ٔبّن د راإ ، تلّغ اًيؼص واًّسؤال اًخّمَزي تني اًخّوهَس ُشٍ اذلصة وط اكن مفازكًة ٔبو فصض

ًّة الٓن. ًو  ًُس ٔبًو

 الّسؤال تأهٌل إعادة .4

 

اولال اّّلي ىصى من اًّّضوزي اًـمي مضيَ الٓن ُو ؾحازت ؾن مسَّمة حُزجع اًفَسفة نثرًيا، ٔلّّنا ثلوذ 

َّة راهتا. ُشٍ اًحلـة ابس مت صاز ٕاىل اًّصًحة من اًّصٔبي، ٔبو اًـاذت، ٔبو اهلُـخلس. ُشٍ اهلسَّمة مذـَّلة تلمية إلصاكً

ا اًّسؤال  مباكهةاًـمَاء مذـَّلة  ل ٌُضفي مٌَ ٕاّل  ًضافىص اًّسائس اًّسؤال مص اً ًـخب. إلصاكيلّ  ماكهةؿىل وثبٔزرُي

ل فائست مٌَ. وألسؤب من ركل  كدعان،ًس واكًّسفِية ذون  ناكهلعصكة ذو  إلخاتة. اًّسؤال اّّلي ل ٕاخاتة ؿَََ

ُلَق هومٌا. اًسؤال مضلكٌة، ٔبّن اًّسؤال راثَ ًُثلَيا، وخُيجّ  لدٌة ثحعئ دعان ومتيـيا يف ظًصلٌا، ؾَ  «حعات»َيا، ًو

لِيا مسدِلؼني، ًُـَن ؾن تـسٍ من اًخّلّسم. وٕارا مّت زؤًة اًّسؤال نخحّسي، ونلري اهلُخوكّؽ اّّلي حيفّزن ٔبو ًح 

اًّسَيب وّشٍء ًخـازط مؽ ٕازاذثيا، وؾلَيا، وثرّصفاثيا، وٕازصازن. اًّسؤال ُو جفوت، هلٌط، ؿسم ًلنٍي ًٍُصيا 

 حمسوذًّدٌا توضوخ.

 

ىن ، فاًيّؼص ٕاىل اًّسؤال ؿىل ٔبهَّ مضلكٌة هوّذ اًخّزَّط مهنا تبرٔسغ ما ميوِشا ّّتاٍٍ ابمن كري اٌَّعَف ٔبن هخفاخبٔ 

َّة، فَو مل ٍىن ُشا اًخّموضؽ مّشوؿًا، هلا نيّا زٔبًيا  يا هوّذ حتََي وهلس ُشٍ اًّّشؾ ُو زّذ فـٍي مّشوغ متاًما. ُو

َّخَ  حيمي  . فاًحاظيتُُعهل ٌس خحّق ٕازحاث ذلّق ُو اًّّشء اًوحِس اّّليمٌص مثرٌي ًالُامتم. فابٔ ٔبّن رشخ ماُ

ًصا   مـاًية ما ُو حمصوٌم من اًوحوذ. ا مييـيا منل ىصى سخدً ول ًيلعَ اًرّثاء، ّلا  حُو

 

اًاكئن اًخّشي ماذّي، فِو موحوذ وُمجّسس. ابًخّايل اًاكئن اًخّشي اكئن احذَاخاث، وهلط، ؤبمل، وصلف. 

خجاوس ٔبّي يشٍء ميىن ٔبن ٌضلّك  ابًّصمغ من ركل، ٌسـى ٌَحلاء موحوًذا، ويك ٍمتىّن من ركل، ؿَََ ٔبن ًواخَ ًو

ضاص خَ. ٕان مل ٍىن اًاكئن اًخّشّي مسزاًك  اًوحوذ من ذالل اهلّس  ؾلدًة ٔبمام ركل حبسوذٍ، وخماوفَ، ُو

ُضاص خَ، ما اّّلي س َجـهل مرصًّا ؿىل الاس متصاز يف اًوحوذ؟ س َىون ركل كري مـلوًل. إلزصاز حباخة 

ٔبن ًحلى موحوًذا تخساظة  هللاومة مفصوضة يك ٍىون دلًَ سخٌة ٌَوحوذ. ًول اهللاومة، ميىن ٌَاكئن اًخّشيّ 

ذون ٔبن ًلَق ثضبٔن ٔبي كرًيّة، وذون ٔبن ًلَق ثضبٔن الٓدص، وذون ٔبن ًلَق ثضبٔن ما ًلاتهل. ابهلياس حة، يف 
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 .ٌَلرّيًّة متاًماخاُاًل ثكل اذلاةل ًن ًلاتهل يشٌء، ٔلهَ س َىون 

 

ذلَول: ٕاجياذ حّيٍ يك ًـنل، ٔبو ابًّصقحة يف ٕاجياذ ا ٌضـص اًاكئن اًخّشيّ  اهلَّحة ّصقحةاًيّلط واً من اةلاذل ُشٍ يف

ادّلوز ألسايّس ًإلزاذت  هَف ًؼِص ًخّت يف ٔبمٍص ما همٌل اكن اًثّمن. ُيا ىصى يكيك خيخاز، ٔبو يك ًخرّصف، ٔبي 

اذلّصت واذلًصّة، ٔلّن يف قَاة ؿسم اًَلني، واًّضم، واًدّساؤل، اذلًصّة كري ممىٌة ؿىل إلظالق، فِيي ثـعي 

َّة اهلعصوحة حاًًَّا: اٌَّحؼة اًيّت جسددق اوزت اًـمَاء. فَمنزّي ُماكّنا لسددساذ اًّّض  ثني اٌَّحؼخني يف اًلض

الادذَاز، ٔبي ذلؼة الاهخؼاز، واًخّفىري، واًدّساؤل، وؿسم اًَلني، واٌَّحؼة اًيّت ثخَو الادذَاز، ٔبي ذلؼة 

ي ذلؼة الادذَاز راهتا، ثكل اٌَّحؼة مفِست، كّصزن ّتاُ الازثَاخ، والاًزتام، واًخرّّصف، واًخّيفِش. ٔلس حاٍة 

َّة، ذلؼة الاه عاغ اًالكس َيّك، ذلؼة اذلارض رسًؽ اًّزوال اًيّت جنِي ظحَـهتا واًيّت لاًخس َعة وكري اهلصئ

 .«تـس» واًؼ «كدي» ًخجّسس ذوزُا يف اًفعي تني اًؼ

 والفعل القّوة .5
 

ؽ اًؼ  موحوًذا حرًصا ثسخة اًخّايل. ما وزاء اهلَول  ، نٌل ًو اكن اًّساتق«اًحـس»ٌَؼ  «كدي»من اهللصي ثعًو

َّة ٌّلُن اًخّشّي ذامئ اًّسـي ٕلص حاغ زقحاثَ و  -اًّعحَـ َّة ُو  ً يفـي اهلُخجّسس اهل فىص اًاًيّمط اّّلي حيّر ؿىل ب

تعاتؽٍ فَسفّيٍ ٔبوحض  َ ًدّسمًوخس مـعى بٓدص مصثحطٌ ابٔلّول، ًوىٌّ  -«؟ؿىل مارا ٔبحعي ٕان مقت تشكل»يف 

َّة معي ألص َاء، اًفـي، ويف ُشا زّي اًحَ ًحنّي حت ـسًّة. ٕاهَّ منط ٔبزسعو اّّلي ًلاتي اًلّوت، ٔبي اًلسزت ٔبو ٕاماكه

سوح اًلّوت واًفـي. ُشا اًيّمط ًلاتي منط ٔبفالظون وؿىل ٔبهَّ ميح ألس حلِّة ٌَفـي ؿىل ٔبهَّ ٕامتام وٕاجناس اًخّلاتي ثُ 

ا متثّي ٔبوىل ٔبصاكل ٔبو ثـًصفاث ألٌْس. من ُشا اهليؼوز، ميىن ٔبن اّّلي ٍصى ٔبّن ٌَلّوت كميٌة يف حّس راهتا، ٔلّنّ 

َّة اًفـي ًُـخب ٔبّن  َّاث  ثبئت ٔبّوًل، ٔلّن اًفـي ذاض وحمّسذ ٔبهعًووحًِّإاماكه ّلا فِو ًُس ٕاّل واحست من إلماكه

َّة من فالظون مي بٔ . ابًّصمغ من ٔبّن ًٌَّضاظ اهلصثحط ابًلسزت ؿىل اًلِام تفـٍي مااًاّلمذياَُة  يح اًفـي كّوًت ورشؾ

ا وكًِّما  -ٔبو اهلوكف - ، ٔبي اٌَّحؼة اهلياس حة«(kairos)»« اًاكٍصوش»ذالل مفِوم  اًيّت ّتـي اًفـي ممزّيً

َّة. اًخّـامي مؽابًًّس حة ٔلي فـٍي مـنّيٍ بٓدص، ٔلّن ُشا اًفـي جيَس   كرًيّة اًـامل، اهلُدّسمة ابًّزماه

 

اًلسزت ؿىل اًىون، يف كسزثَ ؿىل اًفـي، يف اذلًصّة اًيّت مييحِا ٌّّلاث. اًلسزت ؿىل ٕاًرا، حوكن كمية إلصاكيل يف 

. اًلسزت ؿىل ظصخ ألس ئةل اًلِام تفـٍي ما مؽ اًـنل ثسخدَظصخ ٕاصاكٍل ما ثـين اًيّمو يف ألٌْس، وحًصّة 

َّة. ابًّخايل، اذلَات ًُست فـاًل  مذواظاًل كاًخَ ٕازضاء  اذللِلِّة حتّصز اًاكئن من زلي حسوذٍ ومن الٓه

، ٍمتَّىَ. اًاّلفـي اًّّشيقّ  -ابًـىس -الاحذَاخاث ارلاّظة، وٕاهٌّل ذلؼة حتّصز من اًـصيّض، ًُس ُصاًب مٌَ، وٕاهٌّل

ا ٌَـامل يك ًفِمَ ثضلٍك ٔبفضي، ًخعاتق مؽ اًّصؤاي  اهلمتثّي يف اًيّمص اّّلي ٍصكس يف اًّؼي، خاؿاًل هفسَ مس خـسًّ

يفِمَ، ؿََيا ٔبن هًىس ما ثـَّمياٍ، و اًيّت وظفٌاُا ًخوّ  ن هدساءل ؾن بٔ ن. ًوىن دلـَيا مس خـّساث ٌَـامل، ًو
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اًّّشوظ اهلوضوؿة ؿىل فىصن ووحوذن. ٕاًرا جية اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ، جية ادذَاز ُشا اًخّموضؽ 

ّذؿاء حِاذًّة سائفة ول من اب ل وركل .ومضمون ٔبي يشٍء ؿىل ٔبهَّ مىدسة اؾخحازاًّصاذٍاكيل اّّلي ٍصفغ 

ا ملاومًة  ذالل ثـََق ألحاكم ثضلٍك مهبم ورسًؽ اًّزوال، وٕاهٌّل من ذالل حتسًس اهلسٌَّلث ألمعق ؤبنرُث

ذالل اىلاوةل اًَائسة ٌَخّفىري مبا ل ميىن  ٌَيّلاص، ومن ذالل ظصخ ٔبس ئةل كاذزت ؿىل ثـََق اًخّوهَس اليٓن.

ٔلّّنا اكهت ثُـخب  ،اث ايلخخئة اًيّت اكن من اهلس خحَي ظَاقهتا كدي ذلؼاثاًخّفىري تَ س خؼِص اهلُعاذز 

 .ومضموهة مىدس حة

 والوجود اإلشكال .6
 

ٍَّة ذاضـٌة ٌََمضلكة ٔبو لّك  ٔبو مضمون، ٔبو ل يشء مىدسة ،ميىٌّيا ٔبن هَّرط ٔبظصوحذيا اكًخّايل: لّك كض

ٍَّة معصوحة ًُست سوٍة ؾحازت ؾن ختمني. مـىن ٔبو ظفة اًّعسق اًيّت وس يسُكضَّ  ا  ا ًلض اثّفاكًا مضيًَّا، ُضًّ

َّة كاذزت ؿىل اًـمي وحتلِق كاٍهتا يف س َاٍق معصوخ،  اكًخّايل: وذلؼًَّا، منيحَ ٍمتوضؽٍ ذاض. ٔبو ٍَّة فصض لّك كض

َّة ومضن حسوٍذ معصوحة. َاق، واذلسوذ، واًّعفة اًـمَ َّة اهلعصوحة، جية فِم وثـًصف اًس ّ  اًيّت هلَضلَكة اًلض

ا هؼصايًّ ثس ًَعا معّمًما ًَحثّيا ؿىل اًخّفىري، وتـًَسا ؾن هوهَ متًصيًا ٔباكذميًَّا ثس ًَعا، متزّيُا . تـًَسا ؾن هوهَ حتزّيً

رث تشوز اًّصًحة يف ٔبّي فىصت، ميىن ٔبن ًحسو مذعّصفًا. كس ًمت ٕاذاهخَ يواّّلي ً  -اًّصاذٍاكيل ٕاىل حّسٍ ما -ُشا اًخّحزّي 

 ّ ِشٍ إلذاهة ٔبسٌس مٌعلِّة حصحىز ؿَهيا.  ثضّق اًّعًصق حنو اًً َّة، ًو َّة، ٔبو اًلكح سخِّة، وؿسم اهللاٍصت، وؿسم اًفـاً

ٍٍ ًُسفؽ ٕاىل اًخّعّصف ٔبو ًمت جضوهيَ، ميىن ًِشا الاّّتاٍ ٔبن ًدّسم ابًّعالتة ٔبو ٔبن ٌُ   ساء اس خزسامَ.ٔكّي اّّتا

 

 َ ضلَكة واًوحوذ يف حال مل ٍىن ُشا اًّصاتط ػاًُصا ّلا، ًحسو من اهلفِس ُيا جسََط اًّضوء ؿىل اًّصاتط تني اهل

َق من مدسٔب ٔبّن اًوحوذ ُو صلٌك من ٔبصاكل اًخّفاؿي: ثفاؿٌي مؽ اهلاّذت، واولمتؽ، والٓدص، واّّلاث، عتـس. سًٌ

َّة، ٕاخل. هبشا اهلـىن، اهلَضلكة ِم صلٌك من ٔبصاكل الاوسحاة من ُشا اًخّفاؿي، لٔ  َّة، واهلحاذئ اًلدَ ّّنا واًّزماه

ـّن. ُيا إبماكهيا ٔبن ىصى مَل  حتثّيا ؿىل اًخٌّلسف اًفىصي، وؿىل اًخّموضؽ اًيّلسي، وركل من ذالل اًخّجّصذ واًخّم

كس ثُـخب اهلَضلَكة نخزًّل ؾن اًوحوذ ٔبو ورَاهة هل، ابٕلضافة ٕاىل اًّسخة اّّلي ًسفؽ هللاومة حماولث ادلسًية 

. مؽ ركل، تـس ٔبن ؿّبن ؾن ُشٍ اًيّلعة، ؿََيا ٔبن هخّفق مؽ يف تـغ اهلواكف تسافؽ من قٍصزت اًحلاء

َّة  ٔبفالظون، ٔبّن اًوحوذ اّّلي ل ًدساءل ؾن راثَ ًـاين من هلٍط حاذ. مفارا ؾن وؾي اّّلاث؟ ومارا ؾن معَ

ٌَحًصّة؟ اًيّت ختسم هؼصايًّ هكلّسمة ونخحضري ٌَلصازاث اهلِّمة؟ جلكٌلٍث ٔبدصى، ٔبًُست اهلَضلَكة رشًظا  اًخّفىري

رشًظا ذلًصّة الادذَاز اّّلي حيمَيا من ؾةء تـغ اًّّشوظ اًيّت ُبدضـيا ًِا، وّشوظ اًخّـَمي، واولمتؽ، 

ا؟ ٕارا اكهت اهلَضلَكة دِاهًة ًخفاؿي اًوحوذ، ٔبًُست ثكل ارلَاهة ٔبذاًت ًخيؼَف اّّلُن،  َّة، وكرُي َّة، واًيّفـ والٓه

ًَّة ٌَحـس الٓدص من اًوحوذ اًخّشي  يا سّنى ٔبّن اًوؾي ُو ؾحازت ؾن ماهؽٍ: ماهؽ اًفـي، ٔبساس  ٔبي اًوؾي؟ ُو

وماهؽ اًّصقحة، وماهؽ إلزاذت، وماهؽ اّّلاث. كس ًضَف اًحـغ ٔبن اًوؾي مييؽ حاةل اذلة ٔبًًضا. ًوىن هَف ًُمىن 
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ؽ، يف حال حُصك ٕاحساج ثوحّص ٔبسايس ذلَات اّّلُن ذون ادلِوذ ايلّصتة ًِشا اهلاهؽ؟ ؤكّي سٍَة، ميىن ًِشا اهلاه

َّة.ذون مصاكدة، ٔبن هُيكِل  ، ًوىن ل وحوذ ٔلذاٍت ثضمن تشاهتا اهلثاً   اًاكئن ثضلٍك مصيّضٍ

 

 الَمشَكلة أسالٌب .7
 

َّة هبسف  َّة ألّوً اهلَضلَكة ثـين اًححر ؾن اؿرتاضاث ٔبو ٔبس ئةل جساؿس ؿىل ٕاػِاز حسوذ ٔبو ؾَوة اًلض

ِازت ِم ٔبّن لّك كوٍل ًعصخ ؿسًذا من اهلضالكث. ّلا جية اًخّـامي حشفِا، ثـسًَِا، ٔبو ٕاثصاهئا. ُمعاذزت ُشٍ اهل 

َّة ثس َعة، ممىٌة ٔبو مصّححة، ًوىن ل ميىن ٔبن َّة ؿىل ٔبّّنا فصض معَلة ٔبو رضوًزّة. اًخّفىري  حىون مؽ ٔبي كض

َّة، وحتسًس ما جيـَِا ابظةل ، حمسوذت، ٔبو تيلسًّة ًـين حتََي ما ًُلال تعًصلٍة جساٍم يف اًخّحلّق من حّصة اًلض

كري ُمجسًة. اهلَضلَكة ل ثـين اذرتاغ اهلضالكث، وٕاهٌّل ظَاكة ُمضلكة ذون ٔبن ًخوّحة حَِّا. نٌل ٔبّّنا ثـين 

َّة، تيا ا، ٔبو تَوزهتا. ُشٍ هئامذالك اًلسزت ؿىل زؤًة مٌؼوٍز وؾىسَ يف هفس اًوكت هبسف ادذحاز فصض

َّة ابظةل؟ حالثُي ُياك »ا: اهلُعاذزت ثخضّمن اًـسًس من ألس ئةل اهلِّمة، مهن ما »، «حىون فهيا ُشٍ اًلض

َّة؟ ِم حسوذ حلِلة َّة»، «ُشٍ اًلض  .«؟ما ِم رشوظ حلِلة ُشٍ اًلض

 

. يف ؿالكٍة مؽ ثوهٍَس حمّسٍذ، ثـين ِأبو ُسف  اُاُياك س َاكان خمخَفان ٌََمضلَكة، ًلرّي لكٌّ مهنٌل تعًصلٍة ما مـي

َّةة ٕادصاح مجةٍل من حاٍهتاهلَضلكَ  َاق،  ،ا اٍهّنائ ل « هلارا؟»ًحسٔب تؼ ؤالسصخ ظاًلاِظـة، واًّّضوًزّة. يف ُشا اًس ّ

 ّ َّة، وٕان ُّزُا، فس خىون ظسفًة  ،ؾن سخة ُشٍ اذلاةل ىل ًححر سو َ ميضلك، ٔله وابًّخايل فِو ل هيّز اًلض

. مثاًل، فَيفرتط ٔبّن ازلةل ٔبساش ازلةل «حيّعم»ٔبو  «ًفىّم»ٔبن  -ابًّّضوزت -اًّسؤال اّّلي ميضلِك ؿىل حبخة. 

َّة ِم اًخّاًَة: هلارا ؿََيا ٔبن »ٕارا سبًٔت ٔبحسُن: «. كمٍي ٔبذالكِّة اهعالكًا منؿََيا ٔبن هخرّصف ذامئًا » ألّوً

واّّلي كس ٍىون مدّسلًا  -اؾحازت ؾن رشخ وثـََي هلوكفُِا س َىون زذّ  «كمٍي ٔبذالكِّة؟ اهعالكًاهخرّصف ذامئًا 

ُي ميىن ٌَلمي ألذالكِّة ٔبن ثخـازط فامي »مضلكة. ًوىن ٕارا سبًٔت ٔبحسُن:  ل ًثري ٔبيّ وابًخّايل  -متاًما

اًلمي ألذالكِّة  هـصف ٔبنّ  ، ٔلّن تياًء ؿىل اًفِم اهلضرتك واًخّجصتة«هـم»، فإلخاتة ًُفرتط ٔبن حىون «تُهنا؟

َّة هفسَ ٔبم َّة ألّوً ام مضلكة. وركل ٔلّن اًخرّّصف تياًء ثخـازط فامي تُهنا، ّلا س َجس اًّضرط اّّلي ظصخ اًلض

كمٍي ٔبذالكِّة ثخلاتي يف مضامِهنا. ابٕلضافة ٕاىل ركل، ما اكن تسهيًَّا ول  ؿىل كمٍي ٔبذالكِّة ًـين اًخرّّصف ضسّ 

 قحاز ؿَََ ٔبظحح مضلكًة، ٔلّن ؾيس ثوهَسن صُئًا ما، هونّس ٔبًًضا ؾىسَ.

 

ٔلّن ، اكمي ًلرّي مفِوم اهلَضلَكة صلكَ، ووػَفذَ، وظحَـخَكّعة ما، ٔبو هّطٍ  يف س َاق يف س َاق اذلَات، ٔبو

َّة، فِيي جمّصذ مجةل وظفِّة كاظـة، ٔبو موِحدة. ابًّخايل جية  ازلةل اًيّت ل حتمي ًلًزا، ل ثخضّمن مضلكة كدَ

حعَت،  ٍج ٔبحسا توظف ًلوم اس خرصاح اهلضلكة من اًّسؤال اًاّلحق. ؾيس اًخّـامي مؽ رسٍذ ما، مًؤّف، ٔبو
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. ّلا، مل ت اًوؾين اًواحة م بٔهَّ حامٌي ٌَلٍز ما. ابًخّايل ميىٌيا ٔبن هلول ٔبّن لّك يشٍء ٕاصاكيّل مضيًَّا ٔبو ػاُصايًّ

، ٍىفي ٔبن ًحنّي مضلكة موحوذت، ؤبن «ارلازح»ًـس معَواًب من سؤال اهلَضلكة ٔبن جيَة ُمضلكة من 

ا، ؤبن ٍصهيا. وركل ٔلّن يف اذلَات، ٔبو يف كّعة ما، ل  ى ًوخس مسَّمة تٌُّة ٌَمضمون، ل ًوخس سو ًؼُِص

ٌي رايتٌّ ابًّّضوزت. ل وس خعَؽ ٔبن هفىّم صُئًا كري موحو  ، ًوىن ميىٌيا ٔبن هُؼِص ُمضلكًة موحوذت مضيًَّا يف ذثبًٔو

َاق، اهلَضلكة مل ثـس ثـين ٕاػِاز كري اهلمىن ٔبو  سَسةل من ألحساج ٔبو يف ّتصتدٌا مؽ موكٍف ما. يف ُشا اًس ّ

حـي اًحنّي مضيًَّا ٔبو اس خرصاح مضلكة ؿاّمة من موكٍف مـنّي ؿىل صلك  ثـين زي ٌَدّساؤل ؾيَ، وٕاهٌّلاًّّضو

ِا ٔكس ئةل َمضلَكة. مثاًل  مفِوم. ُيا ىصى ٔبهَّ ابًيّدِجة ُياك ؿسٌذ ٔبنب من ألس ئةل اًيّت ، سؤاٌل نؼ ميىن كدًو

شا ًيعحق ٔبًًضا ؿىل هّطٍ اكمي، حسة ميىٌَ ٕااثزت مضلكة يف رسٍذ ما، ما ل ًيعحق ؿىل ا «هلارا؟» ًخّوهَس. ُو

و سؤاٌل مذـٌَّق -«هلارا ٌس خزسم اًيّاش اًّسَعة هكصحؽ؟»مثاًل، ٕارا ظصحت اًّسؤال اًخّايل:  مسى ثـلِسٍ.  ُو

َّاث مذـّسذت، تعحائؽ مذلاتةل. من هجٍة، إبماكين اؾخحاز اًخّوهَس اًخّايل مّشوؿً  -َات اولمتؽحب   :اؿًّل ٔبن ٔبواخَ ٕاماكه

من هجٍة ٔبدصى، ميىٌين ٔبن ٔبهلس «. ل وس خعَؽ ٔبن خنرتغ لّك اهلـصفة، ّلا ؿََيا ٔبن ىصحؽ ٕاىل اًىذة وايلخّعني»

م تبٔهفسِم ثسخة ارلوف واًّضـوز تـسم ؿىل ٕاظالق ألحاك ًخجّصؤوناًيّاش ل »ُشا اًخّموضؽ ابًخّوهَس اًخّايل: 

ـَّلة تعًصلة ثرّصفٌا يف اذلَات. ُشا ل ًـين ٔبّن لك . هبشا ٍىون ُشا اًّسؤال كس ذَق مضلكًة مذ«ألمان

ةل ألوىل ٔبّن ُشا «ما ِم ؿامصة فصوسا؟»ًوىن ٕارا ظصحت اًّسؤال اًخّايل:  ألس ئةل متضلك. ، سُدسو ٌَُو

اًّسؤال ًن ًعصخ مضلكة، ٔلهَّ سُمت إلخاتة ؿَََ تعًصلة كاظـة وواذصة ًون حتسج إلخاتة صاكًّ ٔبو هلاًصا.  

يا هل َاق اهلفاُميّي، ُو َاق اًّّسذي ُياك ؿسٌذ ٔبنب من ألس ئةل اًيّت ميىهنا اهلَضلكة ملازهًة ابًس ّ ول ٔبهَّ يف اًس ّ

َّة ٔبظـة، ؤبنرث ثعًَّحا وثلًَِسا من َمضلكة اذلَات ٔبو  ذاّظًة ؾيسما ٍىون اًيّط خمخرًصا. ّلا مَفضلكة مجةل معَ

ذ وهبسف حت َمضلكة كّعٍة ما. يف قَاة ٕاظازٍ  سًس كسزت سؤاٍل ما ؿىل اهلَضلكة، ميىٌيا ٔبن هـخب ٔبهَّ ؿائس حمسَّ

َاق ًعحح اًّسؤال كري  ؿىل لّك اهلـصفة، ولّك اًوحوذ، ٔبو لّك س َاٍق بٓدص. جلكٌلٍث ٔبدصى، يف حاةل قَاة اًس ّ

 لّك ما ميىٌيا اًخّفىري تَ. ًعصخحمسوًذا وإبماكهَ ٔبن 

 والَجَدل والمفاهٌم، اإلشكال، .8

 

َّة سَة. نٌل ٔبّّنا ًُست سو ظَاكة إلصاكل ل صاكًّ ٔبو ٕاكصاًزا حباةل كَق. ٕاّّنا فـي  ى ثلذرص ؿىل هوّنا معَ

ذٍَق، فـي ذَق اهلفاُمي. فىِف ًيا ٔبن منضلك ذون ٕاحساج مفِوم؟ ُشا ًحسو ص حَ مس خحَاًل. إلصاكل 

ًىهّنا ًُسا ٕاّل اهلصحةل ألوىل مفِسان،  والزياناّّلي ل ًيخثق ؾن مفِوم ًُس ٕاّل ظَلًة ًضّمٍ ٔبو ثـََلًا ٌَحنك 

َّة َّة. فٌِل اذلاةل اّّلُي  اًيّت جساؿس ؿىل ٕاهخاح ٔبفاكٍز خسًست. -وِم رشٌظ رضوزيٌّ ًوىن كري اكٍف  -يف اًـمَ

 

يفرتط ٔبهيّن ٔبًزس َمضلَكة ُشٍ َ . ف «اًاكئن اًخّشي حصٌّ يف اًخرّّصف نٌل ٍصقة»س يعصخ اًلول اًخّايل هكثال: 

ةل َّة. من اًُو ُ  اًلض اك صمٌّ س َـّب ؾن هفسَ: ُي اًاكئن اًخّشي حصٌّ ذامئًا ٔبن ًخرّصف نٌل يألوىل، 
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َّة ٕارا اكهت اٍصقة؟ ُشٍ حماوةل ٌََمضلكة، ابًّصمغ من ٔبّّنا كري اكفِة، ٔلّن ُشا اًّضم ًعاًة ابًخّحلّق ممّ   اًلض

َّةصامةل ٔبم ل ُي »ؿّست ٔبمثةل ؿَهيا. اًوؾي: س يعصخ  ،سُذوّحة ؿََيا ٕاجياذ مفاُمي . ٌَميّض يف ُشٍ اًـمَ

ُي »اًوحوذ:  ،«ؾن رشوظ؟ ُي ميىن ٔبن حىون اًّصقحاث نّتة»اهلضرتظ:  ،«إبماكين ٔبن ٔبؾي زقحايت؟

جلكٌلٍث ٔبدصى،  «جسمح ًصقحاثيا ابهلصوز؟ُي ؿىل إلزاذت ٔبن »إلزاذت:  ،«؟مذوافلة مؽ رواثيازقحاثيا ذامئًا 

َّدٌا جية ٔبن هسزح مفاُمي ٌَخـّمق واًخحلّق. اهعالكَا من ُشا، ميىٌيا  ث خسًست ثـمي ٔكذواًيدساءل ؾن كض

َّة واًّضوء ادلسًس اّّلي  َّة ومفِوٍم خسًس ٔبو تني كض َّة اًخّاًَة: اهلَضلَكة ِم ٕاجياذ ؿالكة تني كض ٔبن هعصخ اًفصض

َّة معصوحة. ٌسَّعَ  مفِوٌم خسًٌس ؿىل كض

 

َّة ادلسًية. ُيا ًحسٔب اًـمي ؿىل اهخثاق وظحَـة من ذالل اًّسَة ٔبو اًدّساؤل اٌّّلان ًسؾوان ٌَيّ  لس ثحسٔب معَ

َّة َّة ألّوً َّة من ذالل ذزاسة رشوظ ثوهَسُا ٔبو سَهبا. مبساؿست مفاُمي ذازخة ؾن اًلض َّة ألّوً اًيّت  -اًلض

ابث اهلـاين ميىن اًخّـّمق من ذالل ٕاػِاز اهلـىن، اهلـاين، اىزلق اهلـاين، ٕاهلال -«ابهلفاُمي ادلسًست» سًسّمهيا

َّة اهلعصوحة. سًذـّمق يف ُشا ادلاهة يف اًفعي   اّّلي ًدٌاول ادلسل. اًخّايلواًاّلمـاين يف اًلض

 

يف ّناًة ُشا اًفعي، هونّس ٔبّن ٌََمضلَكة تـٌس حصاحِسيٌّ نٌل ٔبزخت اتزخي اًفَسفة. هشهص ُيا إلمياءت الافذخاحِّة 

ألٌْس ٍىون، »ًلو جصمٌَسش اًّضِري:  ذالًِاواًيّت ؾىس  «كذي ألم ٔبو ألة»ٔلفالظون اًيّت وظفِا تؼ 

سَفَ  «كّوت ًلني»ؿىل  -ثَمَش سلصاظ ادلسيل -ٍصّذ اًثّاين .«اٌَُّْس ل ٍىون»، مونًّسا ٔبّن «اٌَُّْس ل ٍىون

َّة هواكؽٍ ٔبّويّلٍ ثكل اًحسهية اًّسامِة. ٕاّّنا مسبةٔل اًخّفىري ابلفرتايض، ابًوُكُ  «ارلري»، مثاًل ما ُو واكـيمبَضلكة  وه

َّة. ُشا مل مييـَ ؾن اًخّوّظي ًصؤى ٔبنرث وزوكِّة يف ٔبؾٌلهل اًاّلحلة. ٔبّما ثَمَشٍ،  َّة اًحسهية اًـلاله ٍوكن يف بٓه

اهلالة » سة. فَيبٔذش هكثاٍل بٓدصد اًحسهية واهلُى  ٔبزسعو، فس َلوم ُو الٓدص خبَاهخَ ارلاّظة تـوذثَ هلفِويمّ 

ا يف زؤًة اًـامل: مل ًـس اًّّشء مصنز اهلـصفة، وٕاهٌّل اهلوضوغ. ًاكهط اّّلي ًف  «هوجصهَىوش ذخح اهلساًما هممًّ

 َعحح اًفىص ُو ألمسى ًوُس اًاكئن.، ً ألهعًووحِا ثفسح اًّعًصق ٌَمـَومِّة

 

َّة، ؤبسسَ، َّة ممازسة اًفىص، ومداذئَ اًَِلك  ٕاًرا، جية اًخّفاؿي مدارشًت مؽ اًيٌّلرح اًفىًصّة، ورشوظ ٕاماكه

وركل هبّزُا وكَهبا. ٕاهّيا هححر ؾن اذلسوذ، وألمثةل اهلضاّذت، والاس خثٌاءاث يك وس خرصح مهنا مداذئ خسًست 

اهلـعى. اهخلس هَدضَ اًّصؤاي اًّضاكّة واهلُززِتةل ٌَدّساؤل اًّسلصاظي، فِو ًفّضي اذلنك  مصمي وصلك ثلَة

َّة اًىصمية اًّؼاُصت  ا ؿىل اس خلداًِاهلن ميخكل اًلسزت  توضوخألزسعلصاظ ـً َّة ظح . ُياك مفِوٌم بٓدص هممٌّ يف معَ

و ؾحوز اًخّلِمي. ٌس خزسم هَدضَ ُشا اهلفِوم يف اولال  ، ُو اهلَضلَكة ٔبهخجَ ُشا اًفَِسوف، وميىن ٔبن هخشنٍّص

َّة من ذالل كَة اًيّؼام اًّعحَـي  -جصٔبًَ -هتاُذاليق يك ًـَس اًيّؼام اًّعحَـي ٌَلمي اًيّت صوّ الٔ  ٌَلمي.  اهلس َح

سٍن اًلوي، خياًف -«ذٍن اًّضفلة» -ُشا ادّلٍن اهلالة »مداذئ اذلَات. ُيا ٔبًًضا ىصى  اّّلي ميّجس اًّضـَف ًو

 مبا ٔبنّ  ، حِر ًمت كَة ذللث اهلععَحاث. ؾيسُا، ًعحح إلجيايّب سَحًَّا، واًّسَيب ٕاجياتًَّا.«هوجصهَىوش
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 خيخَف ؾنحنو ادلِة اهلـاهسة ٔبًًضا. ًوىن هَدضَ  متيضٔبن ، ًـين ٔبّّنا ميىن موهّجةُشٍ  «ٕاؿاذت اًخّلِمي»

ٍِ واحٍس فلط، تـىس اهلحسٔب ادلسيل ًَِلي. مؽ ركل، ًحلى اهلفِوم  ،َُلي فِو ٍصى ؾحوز اًخّلِمي ممىًٌا يف اّّتا

َّة اًفىص َّة  ،حًو   كّوت اًفىص. ثحنّي وجسمَة اًلسزت ؿىل كَة ألكعاة اهلفاُمي

 

 

 

 

 

 

 

 

و ادلسل.  ادلَسل مععٌَح مَخخٌس، ٕان  مععٌَح اثًٌر سائس، هوّذ اًخّعّصق ٕاًََ تـس اهلفِوم واهلَضلَكة،ُياك  ُو

اكن إبماكهيا وظفَ هبشٍ اًّعًصلة، ٌُس خزسم ٌَّضِاذت ؿىل ذكّة حماحجٍة ما ٔبو ٕلذاهة ظحَـهتا اهلهُبمة ٔبو 

َّة. مٌش تساايث اًفَسفة، يف فىص ٔبفالظون، اكن ًِش ّة، فلس اكن ًُـخب ّنج اًّسفسعائ ا اهلععَح ذللٌث كًو

سم اهلـصفة اًوحِس ألمسى من اًِيسسة، وتشكل فِو اًّعًصق ألفضي ٌَوظول ٕاىل اذللِلة وٕاىل ما ُو زاّبين. كِ 

َّدني يف  ، جسرَفَ وثعَّحَ. ميىٌيا ُيا ٔبن هخـّمق فَِ ٔبنرث وحنّسذ ؾلدخني ٔبساس  اهلععَح ٌّشخ، ذون صّمٍ

شا اًخّحسًس س َاسـسن ؿىل ٔبن هفِم اهلضلكة ثضلٍك ٔبفضي. اًـلدة ألوىل ثخجّسس يف اهلساز ادلسيل ، ُو

ّة اًيّت  و صلٌك من ٔبصاكل اًوزوكِّة حتت قعاء اذللِلة ٔبو اًـَمًو إلقصاء اًّضلكي ٔبو اهليعلي ٌَفىص، ُو

ٌَفىص اّّلي ًـخب ٔبّن لكُّ  حصفغ ٔبن ثـَس اًيّؼص يف مسٌَّلهتا. اًـلدة اًثّاهَة ثخجّسس يف إلقصاء الاهعِازي

 -يف ٔباّيمٌا ُشٍ اّّلي ًخجاُي ٔبو ٍصفغ متاًما اًّضِري «اًخاّكمي»يشٍء مذضّمٌن يف لّك يشء وابًـىس، ذاّظًة 

ةل ألوىل  مفِوم اًخّياكغ. -ٌَُو

 

َّة فىًصّة ثخـامي َّة. ادلسل ُو معَ َّاث  ًخوضَح ما هلول، سًذّزش تساًًة اًخّـًصف اًخّايل ٌََجَسل نفصض مؽ  كض

َّاث ادلسًست جساؿس ؿىل اًخّلََي من، ٔبو حي،  َّاث خسًست. ُشٍ اًلض ثحسو مذياكضة وحصحىز ؿَهيا ًخًذج كض

َّة. ؿىل مس خوى ٔبظي اًلكمة، ادلسل  َّة  ُؤبو ثفسري اًخّياكضاث ألّوً ثـين  «dia»فّن اًيّلاص، فداًَونه

. هَف ٕاًرا حتّول فّن اًيّلاص ٕاىل فّن اًخّـامي مؽ «محلكّ »ذـين ف  «legein»ٔبّما  ،«من ذالل»ٔبو  «مؽ الٓدص»

َّة إلخاتة ثعحح ٔبوحض ؤبنرث صفافِّة ؾيس  -نٌل ُو اذلال يف ٔبكَة ألوكاث -ألضساذ؟ يف ُشٍ اذلاةل ٕاماكه

َّة ًيلاٍص ٔبو ثلاتٍي نجٍت ؾن ادذالف؟ وهخلكّم ُيا ؾن  ظصخ اًّسؤال توضوخ. ابًفـي، ما ِم اًّعفة ألساس 

 واهلسٌَّلث، وألحاكم، والادذَازاث، وظفاث ارلعاة. حّت يف مٌاخات اّّلاث اًّعامذة اهلععَحاث، ثلاتي

، يف اًيّلاص مؽ اّّلاث ًـمي اّّلُن من ذالل اًخّلاتي وألضساذ ٔبي من ذالل (ًفىصابٔبفالظون ٌسّمهيا )

 الّسادس الفصل
 الَجَدل 

 



62 
 

 ، ابًخّايل ؾن اًخّياكغ.«legein»وتفضي اًخّياكضاث. مفِوم اًـلي نجتٌ ؾن اًالكم ٔبو اًفـي، اًؼ 

 هرقلٌطس .1
 

َّة- لحلًا، س يـوذ ٌَموضة اذلسًثة ح فىصت اًخّلاتي ٔبو اًخّياكغ ٔبو جسعّ  ثَّرط اًيّت -ابٔلحصى اذلاةل اهلصض

ثـّسذًّة بٓزاء. ابًًّس حة ٌَلازئ اهلخضاًق من اهليؼوز اًرّصاؾي ٔبو ادّلزايم اّّلي هعصحَ، ميىٌيا ٔبن  مبجّصذ توظفِا

َّة ًِشٍ اهلععَحاث، وركل يك ٌس خعَؽ ثددّؽ دِط فىصن هلرتخ ؿَََ  ةل مجَؽ ادّلللث اًّسَح ٔبن ًـَّق ًُو

اّّلي ًـخب من ٔبنب اهلؤثٍّصن ؿىل اًفىص ألفالظوين ابٕلضافة ًبمٌَسش  -جصاحٍة ٔبنب. جنس ؾيس ُصكََعس

ت ؾن اوسجام ثوحّصاث حتخّس اتزًت، اًـامل ؾحاز »، «اًلذال ُو ٔبة ومكل لّك يشء»ألفاكز اًخّاًَة:  -وفِثاقوزش

. ٍصوي «ًًهتيي ألمص تبّٔي يشٍء كري مذوافق ٔبن ًخوافق»، «وختّف اتزًت ٔبدصى، اكوسجام اًلِثازت واًلوش

ِة واًيّاش»ُصكََعس ًَوم اًّضاؾص اّّلي كال  » ٔبزسعو: ، ٔلّن ل اوسجام ذون «فََفىن اًرّصاغ تني الً 

ٌل ٔبضساذ وارلعري،زصاغ، ل اوسجام ذون وحوذ اًـعُة   .«ول وحوذ ٌَحّي ذون ألهىث واّّلهص، ُو

ن ، حىوّ ٌَخّـحري ؾن راهتا تي ًُفذح ًِا اولال . ؾيسما ل ًمت ٕاكعاء اًوحست«يشءارلالف ُو حمسج لّك »

اًخّلاتي واًخّـازط، وركل من ذالل زصاغٍ ٌضلّك حموز حِات  اّّلي حيساثهَؿب اًخّوحّص  ثكل اّّلاثوحىدضف 

الاوسجام »من ذالل اًفىصثني اًخّاًَخني:  ـاًَم واًّصوخ. س يحّسذ ُيا كسزت اًفصذ اىلسوذت ؿىل اًوظول ٌَوحستاً

اٌَّوقوش ُو ما ل ٌس خعَؽ اًيّاش ٔبن ًفِمٍو كدي ٔبن ٌسمـٍو وتـس »، «كري اهلصيئ ٔبمجي من الاوسجام اهلصيئ

همّمة اًـلي اًخّشي اّّلي حياول ٔبن ٌسدضّف اجّساق  . ٕاًرا اهلِّمة اًاّلمذياَُة ِم«ٔبن ٌسمـٍو ٌَمّصت ألوىل

ومتاسم لّك يشء، مبا يف ركل وحوذٍ ارلاض، مععسًما ابس متصاز تواكؽ اًخّلاتي وابلوضلاق. وّناًًة، هوّذ ٔبن 

من ذالل وظف مؤّزد اًفَسفة  ،هحنّي اًخّوافق ما تني ٔبفاكز وثرّصفاث ُريكََعس، اًفَِسوف إلفسويس

خلكّم ابٔلًلاس ػِص واكًفا اكًّعري اًّعادة، ٌض متُ »وس اًاّلٍصيت هل، حِر كال: إلقًصلي ذًوخا . «ادلّمِوز ًو

ص «اًرّصاغ»ًحسو ٔبّن   .«ابهلُؼنل»ي اًّضرط اّّلي مُسّ  ُشا اكن حُو

 أفّلطون .2

 

ّة واًفصذًّة ًُسَّط امن  -ؿىل ألكي ُشا ما هبٔمهل -كذي سلصاظ خيصحمن ُشا اهليؼوز،  ًّضوء ؿىل حاًخَ اًثّاهًو

انث ٕاحصاءاث َّية وتُ  َُز َّة. ـسِ اهلـ ُا اًفَسفي. ُشا اًفـي اًرّتاحِسي ٔبّسس هلا ميىن ٔبن وسّمََ ابًفَسفة اًلصت

سلصاظ خشٌط ًعاهلا اس خفّز ٕادوثَ اهلواظيني تبٔس ئَخَ اهلس متّصت. ابس خثٌاء كةّل كََةل من ألظسكاء واًخاّلمِش، 

ا. مارا اكن ميازش ُشا اًّصخي؟جاُاًل، ٔبو كري مف اكن سلصاظ ٕاّما مذَ  ًُ اكن سلصاظ ًخحّسى  ِوًما، ٔبو مىصو

نل يف ٔبّي جماٍل، من ذالل ظصخ  ـِ ـَِم ًسزهون ّت خب مـصفهتم و خت  س ئةلبٔ دعاابث من ًّسؾون امذالك اً

نل اهلسفون يف راثَ. وكس اكن حسوذٍم ـِ . نٌل ٔبهَّ اكن ًعصخ ألس ئةل ؿىل من ل ًـنل يك جيـهل ٌس خىضف اً
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ـّاةل وجمسًة. ذوزاًخّ  َّة ظصخ ألس ئةل ف َّة ظصخ ألس ئةل، ٔبي ذوز اهلشُة  ياكغ ٔبذاثَ ًَجـي معَ معَ

َّاث  َّاث ثععسم ثضلٍك ٔبو تبٓدص مبفاُمي ٔبو كض َسي، ًخجّسس يف ٕاهخاح ٔبو ادّلفؽ ٕلهخاح مفاُمي ٔبو كض اًخًّو

َّة  ساؿس ؿىل ّتاوسُا معصوحة ُمس حلًا. اًخّفاؿي مؽ ُشٍ اًـلداث ًسفؽ حنو اًخّزًّل ؾن فصض َّة ٔبدفلت، ٌو ٔبّوً

َّة خسًست، ٔبو ؿىل ألكي  َّة يف ُشا اًخّمٍصن ِم اًخّاًَة: لٕ  اًّسـيمن ذالل ٕاهخاح فصض هخاهجا. اهلسَّمة اًّضمي

َّة، ٔبو مفِوم ثـخب ابٔلساش حمسوذت ومزتؾزؿة ول ميىن ٔلي دعاٍة ٕاّل ٔبن ٍىون  ،ٔبي معاذزت، ٔبو كض

َّة يف اندضاف مىّوًن من ختمَياث وفصض  َّاث ل ثـمي ٕاّل مضن حسوذ حمّسذت. ابًخّايل، ثخجّسس حلِلة اًلض
سلف ارلَي فهيا وسلف اًخحاسِا، ٔلّن اهلُعَق، تخـًصفَ ٔبو تياًء ؿىل اثّفاق، ل ميىن ظَاقخَ. ٕاًرا، اًوظول 

ًِم ٔبو اًلامئ، وركل ٌدّلدول ٕاىل هعاق اًوؾي ابدلِي اّّلي  ٕاىل اذللِلة ًـين ّتاوس اًّصٔبي اًّسرَف، واًّصٔبي اًـا

. من اهلؤمل كدول ُضاصة ارلعاة وألٌْس، اًّسَة ، واهلضمونواهلُىدسة ،جيبن ؿىل اًخّزًّل ؾن اًَلني

ارلاًط معٌي ممىن ٔبن ٍىون حمّصًزا، نٌل ميىن ٔبن ٍىون خاحًسا ٌَجمَي. ادلََسل ُيا ًـين ٕاهخاح اؿرتاضاث 

ي إلصازّي ٌَّعـوذ حنو ألٌْس، ٔبو حنو ارلري، ٔبو ٔبي صلٍك بٓدص ؤبس ئةل جساؿس ؿىل ادّلدول يف معََّ  ة اًخّبًٔو

 ٔبّي صلٍك بٓدص ٌَمعَق. ًـين هلا ُو كري مّشوظ،

 

َّون وكريٍم ًسلصاظ  ًلس كّعـت دعايب »هلاصاث ٔبفالظون ِم:  يفاٍهّتم اًثاّلج اًـاّمة اًيّت وهّجِا اًّسفسعائ

اٍن كعـّي ؾن اًواكؽ «حًصس ٕاًشايئ» ،«ّتـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!»، «ومّزكذَ! . ُشٍ اٍهّتم اًثاّلج ؾحازت ؾن جُص

َّة. ابًفـي، ٔبي ٔبس ئةل ثُعصخ معاًحًة تخٍبص واكؽ مضموّنا س خععسم ذوزايًّ  ـّال ٌَمٌلزسة اًّسلصاظ اًخّازخيي واًف

انث ادلَسل اًّسلصاظي ثضلٍك حِّس هبشا اًيّوغ من اهللاومة. مؽ ركل،    ،ٕاىل حّسٍ ما ُشٍ اٍهّتم ثوحّض ُز

ؿىل اندضاف مسٌَّلث وثحـاث  اهلخلكّمة، وٕاحداز «ثلعَؽ ارلعاة»ُو  اًفىًصّة ارلعاة مصاتطفاندضاف 

َّة كري مصقوتة يف مـؼم اذلالث -ارلعاة  ، وادّلفؽ حنو اًخّزًّل «ّتـَين ٔبكول ما مل ٔبكهل!» رتمج يفثُ  -معَ

رتمج يف  . ىصى ُيا توضوخ اًحـس اًرّصاؾي يف ادلسل، ذاّظة «ًشايئحًصس إ »واًخّجاوس ؿاذًت يشٌء كري ًعَف ًو

عمئهنا. فذلاوم ثكل اّّلاث ثبلٓك اًفىص تـغ اًّّشء،  ٔلهَّ حيصم اّّلاث اهلفىّصت من ٔبّي يشٍء ميىن ٔبن ٍصحيِا ًو

ًخّشًّة اًّصوخ ا حّت  ، ٔلنّ راهتا اًرتوس يسهخاًَة اًلاذزت ؿىل اًوظول ٕاىل اًـلي وؿىل اًخّفىّص تـمقنٌل ثلاوم 

َّة اًلاذزت ؿىل اًخّفىري  حترتق ميىن ٔبن اًفصذًّة َّة )ُىشا مّسى سلصاظ اّّلاث اًرتوس يسهخاً يف اًيّاز اًّصابه

َّة( تـلاله
5
 ملازهًة ابٔلظي واًلكي.حنن ل يشء ألظي ٔبو اًلكّي، و  ًلاء. مـصفة اّّلاث ثـين  

 الكلبٌّون .3

 

َّة ِم فصٌغ من فصوغ اًفىص اًّسلصاظي وض بٔ يف اًـرص اًًَِس يت. ُشا اهلشُة ًُس مـصوفًا اكًفىص اًلكح

َّة. ابس خثٌاء كةّل كََةل مذـّسذت ، ٔلهَّ مل ًخجّشز يف اتزخي اًفَسفة اًلصت ومدارشت ٕاىل  ،ومذيّوؿة ،ألفالظوين وكرٍي

                                       
 مّلحظة المترجمة  5
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َّون كري مفِ ومني حّسٍ ما من وززة ُشا اهلشُة، هكوهخني، زاتَََ، ابساكل، فًوخري، ٔبو هَدضَ، ًحلى اًلكح

َّهتم ٔبو مٌاُضهتم اهلشُة اًـلًل، ًحسو ًيا ٔبّن رهصٍم مفٌِس يف ُشٍ اهللّسمة ؾن  ومذجاَُني. ابًّصمغ من زاذٍاكً

وركل ثسخة حماولهتم ًيلس اًلمي اًّسائست يف ؾرصٍم واهلالهبم ؿَهيا. جنس ؾيس اًلكحَني اًحـس اًخّرًصيب  ادلسل،

ٕاىل الاّّتاٍ ألظًل، واًالكم اذلامس واذلق، واًّضٌلن  ٌضري ُشا اهلععَح «.parrêsia»اًؼ  ،ٌَجسل

َّة ل ميىن ٔلحٍس   .اًوكوف يف وهجِااهلامتسم، واًخساظة تبٔي مثن، وٕاىل زاذٍاكً

 

َّة ألكصة جصوحَ  من زاكئز ُشا اهلشُة مععَحاٌث مضاهسة، اكًـسمِّة مثاًل، واًيّت ثـمّت ٔبو ختفي واكؽ اًلكح

ا «اًّزِن»ٕاىل فَسفة  َّة اًفَسفِّة اًـاّمة يف زلافذيا. مبا ٔبهّيا ل وسـى ُيا ٕاىل  وكرُي من اهلشاُة اًّّشكِّة من الً 

َّة يف ُشا اهلشُة س  اس خـصاط اتزخي اًفَسفة وٕاهٌّل ىًصس ثوضَح مضلكة ادلََسل،  يـاٍن تـغ ادلواهة ألساس 

َّة، ٔبهخُسدٌُس، مـَيًا اسذزاءٍ اهلعَق زلَؽ ا ٔلؾصاف، والٓزاء، واًلمي اهللدوةل اًفَسفي. اكن مؤّسس اًلكح

اًزّناُة، وألظاةل،  من واهلخساوةل يف اولمتؽ. مل ٍىن ٍصفضِا ولّصذ زفضِا، نٌل ًـخلس اًحـغ. ٔبىت زفضَ تسافؽ

َّة ألكوال واًخرّّصفاث  واًوظول ٕاىل اذللِلة. ابًّعحؽ ؾيسما ًُسفؽ هبشا اًلَق ٕاىل ٔبكعاٍ، سُذجّسس يف زاذٍاكً

َّني، ًـخب اًلكيّب ٔبّن اًفضَةل ِم  وس َحر ؿىل الاس خفزاس. والاّّتاُاث، ابدذالٍف فصذّيٍ تني تـغ اًلكح

خـَّق ابًخّلاًَس، واًّسَعة اًلامئة، واهلَىِّة، اهل  اًّسِيوس َان ما مّت ثـَّمَ من ٔبص َاٍء سُّئة، ذاّظة ما ُو 

ا اتًسا. ّلا ميَي اًلكيّب واًـُ  ـً َاسة واولمتؽ و التخـاًصف. ُشا اًًّس َان ًُس ممخ َّة ًخفاذى ذ ؾن اًس ّ الاهامتء دلًس 

س. كمي اًلكيبُّ فصذًّة اكٕلزاذت، واذلًصّة،  تواسعةما. ابًًّس حة هل جية اس خحلاق اًّسـاذت واذللِلة  ُّ اًزّت

َعصت ؿىل اّّلاث، ذاّظة فامي خيط اًخّحنّك ابًّصقحاث واًّضلف، ّلا ل حيرتم اًخّحفّغ، فِو  واًخّحّمي، واًس ّ

فّضي ألفـال، اًـيَفة كاًًحا، اًيّت ّتّص حنو ًـ  ا ومتَّلًا. نٌل ٔبهَّ ل ًثق ابرلعاابث ازلَةل وابًـلي، ًو ـً خٍب ثعيّ

ّة ؿىل اهلفاخبٔت اهلواهجة. ل ًدٌاسل اًلكيبُّ ؾن َّة اًرّتتًو ـمتس يف اًـمَ وإلماءت  ،واًّسرًصة ،اُامتمَ ابًخّـَمي، ًو

ّة. ل ٌسرتسي يف اًّّش ؛ اًّصمًزّة خ واًالكم اًىثري، تي ًفّضي ٔبن ًعسم اهلس متؽ ٕاًََ جبمةٍل واحست ٔبو حصنٍة كًو

 ًضؽ اًّعحَـي واًثّلايفو ًًذلس سَوك ممهتين اًفىص اهلخحّجص والكهمم ادلّسي ؾيسما ٌس خـصضون مـازفِم نٌل ٔبهَّ 

 يف ثلاتي. اًلكيبُّ ل حياحج وٕاهٌّل ًعَق اًّسِام. )اًحاظي ذامئًا(

 

. ـُش اًلكً  ـخب لسَعوايًّ ذًوخاوس،  راث مّصت ؿىل ٔبفالظون ٔبظَقيبُّ ؿاذًت يف اًِامش هوهَ ل ًُعاق ًو

ما فائست خشٍط مازش » . فصّذ ؿَََ ذًوخاوس توظفَ اًخّايل هل:«سلصاظ اوليون» ًلةنرث صِصت، اًلكيّب الٔ 

ةٍل مل ٍزجع ذالًِا ٔبحس؟ اكن ًـَن اسذزاءٍ ًساّكن مسًًذَ  صف ؾن ذًوخاوس ٔبهَّ. نٌل ؾُ «اًفَسفة ًفرتٍت ظًو

. واص هتص جبمةٍل «ٔبحبر ؾن ٕاوسانٍ »مبض ََ يف ٔبحِاء اهلسًية ماساًك فاهوًسا ومىّصًزا ًلّك من ٔبزاذ ٔبن ٌسمـَ: 

، اًفاحت اّّلي ل ًُلِص، ؾيسما اكرتة مٌَ ًَخـّصف ؿَََ. سىٌسزاًيّت وهّجِا ل «اتخـس ؾن مشيس!»ٔبدصى: 

 اؿس ؿىل اًوظول ٕاىل ُزٔبت اًوحوذ.يي جساًفاكُة سالحَ ألّول، فِ 
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ن» فلسفة .4  «الّزِ

 

ؿىل اًـمي ؿىل  ًًس خـصط مثاًل كري قصتًَّا ٌَجسل. ُشٍ اًفَسفة حترّ  «اًّزِن»سًذعّصق ُيا ابدذعاز ًفَسفة 

َّة من اًحورًّة، وحمتزّي ابًّعفاث اًخّاً  «اًّزِن»ألضساذ وممازسة ألظاةل.  َة: ِم وسزة ظًَِّة ومن مّث ايابه

َّة، واًـالكة مؽ اًخّمٍصن ادلسسي. جسمَة  َّة من اهلععَح  «سن»اًّضّست، واًّصاذٍاكً ِم اًًّسزة اًّصومًس 

َّة «chan») «جضان»ومصاذفَ اًّعَين  «ثبّٔمي ظامت»اًَاابين اّّلي ًـين  (. ُشا اهلععَح ًسّل ؿىل وضـ

َّة حتت دسصت ًسان اًـعفوز يف اًِيس، حِر وظي ٕاىل  مصحةل اًخّيّوز كدي ٔبنرث من ٔبًفي وسمسمئة تورا اًخّازخي

 ًـين، «اًوس َط» ٔبي« medium»من « méditation» ُو «ثبّٔمي»س ية. اهلصاذف اًفصويس هلععَح 

اهلصنز، اهلاكن، واًوساظة، تشكل ىصى ٔبّن فىصت اًخّبّٔمي حصحىز ؿىل مدسٔب اًخّمصنز، ٔبي اًخّواخس يف وسط 

 ىك ٔبّن تورا ثوكّف راث مّصت جفبًٔت ؾن جضازك اهلواؾغ مؽ ٍلوؿة من ألص َاء ٌَخّفاؿي مـِا ثضلٍك ٔبفضي. حُي 

خبّٔمَِا، مفاحئًا تشكل مس متـََ. ىصى يف ُشا اًخرّّصف ّتصتًة ثـىس حاةل  اًيّاش ًَبٔذش وزذًت تني ٔبظاتـَ ًو

ٌٍ مصنزيٌّ يف ممازسة  و اّّتا ٕاىل ما وزاء اًالكم، . فِيي ثسؾو ٕاىل اًّسـي «اًّزِن»الاهدداٍ اًخّام ٌَواكؽ نٌل ُو، ُو

َاق، مـصفة اهلشُة اًحوري واًّسوحصا  واًخاّلؾة، وارلعاابث اهلـخاذت، ٌَوظول ٕاىل ما ُو واكـي. يف ُشا اًس ّ

َّة ُشٍ همّمة وسخًِّا فلط ، ٔلّن ّتصتة اًوؾي اهلحارشت ثُـخب ٔبٍم. ابهلياس حة، ُياك ٕاًـاٌس مـصوٌف ًوحّض زاذٍاكً

و:   .«را، اكذهلٕارا اًخلِت تو »اًفَسفة ُو

 

ؿىل زالزة ٔبمعست: اًخّبّٔمي، واذلوكة، والاهضحاظ. نٌل ٔبّّنا، حسة سوحصا اٌَوجس، من  «اًّزِن»حصحىز فَسفة 

َّيت اذلَات واهلوث اًىدريثني»حصنّز ؿي حي  «فاًّزِن»اهلُفرتط ٔبن ثـًٌَا يك هـُش،  ُشٍ اهلٌلزسة حزٌء من  .«كض

وثضلٍك  -وثيّط ؿىل ٔبّن لّك اكئٍن حيمي يف ذاذهل «اهلصهحة اًىدريت»اُااين مسزسة اهلاُااين يف اًحورًّة. ثـين اهل

َّة ّتّسس  «اًّزِن». ثـخب فَسفة «تورا اًلكّ »فىٌل ًلول اًحـغ  ؛ما حيخاخَ ٌَخيّوز واًّسالم -مس خليٍّ  ٔبّن اًلك

ن مل حىن اًَلؼة كاًًة حبّس اًواكؽ، ّلا ًًدلي فِم ظحَـة اًوؾي اًّضريص اذللِلِّة ٌَوظول ٕاىل اًَلؼة، حّت وإ 

 راهتا.

 

، وِم حاكايث ل مـلوةل حتخوي ؿىل مفازكاث، «اًىوان»ؿىل هعوض  «اًّزِن»ٌسدٌس تـغ ممازيس فَسفة 

وهتسف ٕاىل اس خفزاس اًخّيافص اهلـصيف ٌّّلاث اهلفىّصت وذفـِا حنو ارلصوح من ٕاظاز ٔبساًَة اًخّفىري اهلُـخاذت 

ىون ؿىل سة ًِشٍ اًفَسفة ٔبن ثسذي ٕاىل اًفصاػ من ذالل اًاّلمـىن، ؤبن  اًّعاًحة اهلٌلزِ ٌَوظول ٕاىل اًَلؼة. ٍو

ًِحة ابًَلني ثخالىش. تـس ٔبن  خحّصز من ثكل ألن، ثعحح ث ّتـي ٔبنُا اهلمتصنزت حول راهتا، واهلمتَِّىة، واهلُعا

ًُست مشًُحا، وٕاهٌّل  «اًّزِن»فَسفة  ٔبن هشهص ٔبنّ  اًّعاًحة اكًّسعح ألمَس متاًما، ثـىس اًواكؽ اكهلصبٓت. من اهلِمّ 

ة ثكل مـصفة اّّلاثِم  ذزاسة اًحورًّة ثـين ذزاسة اّّلاث، وذزاسة اّّلاث »اّّلاث.  اًيّت ثـمي ؿىل ثشًو

ن اًوحِس اّّلي ميىٌم ٔبن ّتسٍ ؿىل مّقة ادلحي، ُو اًّزِن اّّلي » ،«ثـين وس َان اّّلاث ٕاىل  س خعححَاًّزِ
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مّما ِم يف  «اًّزِن» تـغ ادّلٍىوزاث واًّؼصوف. ثـسمي اّّلاث واًاكئن ٔبوحض يف ، وما ثحلّى ًُس ٕاّل »ُياك

 اًّسلصاظي.  «اؾصف هفسم تيفسم»مدسٔب 

 الحاسم والتّحّول القَْلب .5

 

ًخلّشى ؿىل ألضساذ و هلارا وس خـصط ُيا ىلًة من اتزخي اًفَسفة؟ ٔلّن ادلََسل ٍوكن يف كَة اًخّفَسف 

َّة ٌسّمهيا ادّلٍن ابًخّحّول اذلامس.  وٕارا اكن من اهلمىن حتََي واًخّياكضاث اًيّت جسـى  ًلَة اًفىص، وِم معَ

ة اًّسَة،  ة ٕاززَ واس متصاًزّخَ، مفن اهلمىن ومن اهلرُثي ذون صّم، حتََهل من ساًو اتزخي اًفَسفة من ساًو

َّة وذٍاكزث اّّلي ٍصفغ اًّسَعة  ؛والاوضعاز، واهلخلّعؽ: ٔبزسعو ملاتي ٔبفالظون اّّلي ًلاتي اهلاّذًّة واهلثاً

َّة ملاتي اًّسىولسدِّة لرتخ اًخّفىري ابس خلالً اكهط اّّلي ٌس خبٔظي من ذؿاماثَ اًلَخِّة وحيّوًِا  .ثضلك كدًل ًو

َّة ؤبن ثخجّسس يف اًخّازخي.  َّة فىًصّة. َُلي اّّلي ًلول ٔبّن ؿىل اًفَسفة ٔبن ثخوكّف ؾن هوّنا لسماه ًـمَ

 ُ َّة اهلفِوم. ومازهس اّّلي ٍصى ٔبهَّ جية ؿىل اًفَسفة اًخّوكّف ؾن وص َََيف اّّلي ًـَس ثبٔ َي اًّّسذ يف وخَ ٔبّوً

َسقص اّّلي ٍمتىّن اًـوذت سمسة وؾّشٍن س يًة ٕاىل اًوزاء لس خـاذت ألٌْس تسل لَرٍيحتََي اًـامل واًّسـي ًخ  . ُو

 اًخّـَّق تؼاُصت ألٌس.

 

ؿىل ُشٍ اًخّلاتالث وؿسٍذ من ُشٍ اًيّلِضاث اًىبى؟ ل  هَف اكن س َىون اتزخي اًفىص ًو مل ٍىن مديًَّا

َّة: اهلخياٍ واًاّلمذياٍ، اهلخلّعؽ  صّم ٔبّن من ٔبٍم ٕاجناساث اكهط اكن حتسًس تـغ اًيّلِضاث اًيّت ثـّس ٔبساس 

واهلخواظي، اهلّشوظ وكري اهلّشوظ، ٕاخل. ما معي ؿَََ اكهط ًـّس من اىلاولث ألٍم اتزخيًَّا ًخوضَح 

َّة تـس ٔبفالظون وحواز جصمٌَسش.لِضاث ألسااًيّ   س 

 ومضمون ُمكتسب شًء ال .6

 

َّة ٌَجسل تـًَسا ؾن معومِّة اًفَسفة واًيّلِضاث. كس ٍىوهون ؿىل ظواٍة ُيا س   يـاٍن ٕان اكن ُياك ٔبّي ذاظ

موضؽ ٔبو ؿىل دعبٔ )ابهلُعَق، ل ًُفرتط ٔبن ٍىون ُياك ُمضلكة يف ُشا اهلوضوغ(، ًوىن ًلوم اًفالسفة ابًخّ 

. ًوىن ُي اًخّموضؽ واهلـازضة  مؽ ٔبو ضس ٔبسالفِم ؤبكصاّنم فامي خيط اؾخلاذاهتم حول ما ُو حصٌَح وحقٌّ

َّة ادلسل،  اكفِان ٕلحساج خسل؟ اًخّلاتي واًخّياكغ اٌّّلان ٌسّمهيٌل َُلي ابًّسَة رضوزاّين حمتًا ذلسوج معَ

شا  ًوىن ل ًحسو ٔبّّنٌل اكفِان. ٕاّل ٕارا اؾخبن ٔبّن ٔبي ثلاتي فَسفي ٌساٍم، خسًًَّا، يف ٕاحساج مجةل اًفَسفة، ُو

 اهليؼوز كًصة من مٌؼوز َُلي.

 

ًيـاجل ُشا اًّسؤال س يشهص متَزي ٔبزسعو تني ادلسيل واًخّحًََل. ٍصى ٔبزسعو ٔبّن اًخّحََي ًخـامي مؽ اًَلني، ٔبّما 
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َّاث ًُست ٕاّل ممىٌة ٔبو مصّححة.  ٍوُكي اكهط ُ مٌعق » ،شا اًخّمَزي ًَفّصق تني ادلسلادلسل فِخـامي مؽ كض

. ٔبّما ٔبفالظون فال ميزّي تُهنٌل ٔلّن اًَلني ل ؿالكة هل ابذلّق، فلّك دعاٍة «مٌعق اذلق» ،، واًخّحََي«اًّؼاُص

، ةفَسفِّ اً  اهلسازاث مجَؽ حزًءا من ًُس ادلسل ختمَيًا ٔبو ثـحرًيا مّعا ُو كري مثايل. ٕاًرا، ًحسو ٔبنّ  ىًُس سو 

ًلوذ اًفصذ ٕاىل ٕاؿاذت  اهلخـَّق ابدلسليا من ثحُني ما ُو خسيّل وما ًيفعي ؾن ادلسل. ُشا اًفازق ميىٌّ  ما

هلٌلزسة ظاحدة اًخّـًصف  تسفؽثـًصف ادلسل  ، ٔبي يف حال كامثـًصف ادلسل، ٕاّل يف حال حعي اًـىس

 .ٔبو ؿسهما ادلسل

 

 اىلسوش، ٔبي واكؽ إلذزاك، كمية اهلـصفة اًفصق ألسايس تني ٔبفالظون ؤبزسعو ٍمتحوز يف مـادلهتٌل ذلاةل

ّة  ابؾخحاٍز ارلًُبّة. ألّول ل ًثق ابىلسوش ًفىص. ًـخب ُشا اوًَما، ٔبّما اًثّاين فريى ٔبّن اىلسوش ًضمن حّصِ

اًفازق من ٔبٍم اًفوازق يف اتزخي اًفَسفة. ٔبفالظون ًـخب ٔبّن اًفىص ُو اهلعسز اًوحِس ٌَمـصفة اذللِلِّة، ٔبّما 

هط، مثاًل، فريى ٔبّن اًفىص ل ٌس خعَؽ ٕاهخاح اهلـصفة تشاثَ، ٔلهَّ ًـمتس ؿىل ارلازح ارلُبي. ًِشا اًخّموضؽ ثِحـة اك

ٔبدصى وِم اًـالكة مؽ اًَلني اًيّت حتّسذ ما ٕارا اكهت اًفَسفة ؿًَما ٔبم فًٌّا. ٕارا اكن اًـنل ًّسؾي يف تـغ 

اح ما ُو مجَي، ٔبو مفِس، ٔبو حق، ذون ٔبن ًّسؾي جضىِي ٔبو ألحِان ٕاهخاح مـازف مؤنّست، فاًفن ٍىذفي إبهخ

َّني: ارلُبي اهلخـَّق  ثوهَس ٔبي حلِلة كاظـة. الاّذؿاء إبهخاح اًَلني ٍمتحوز ؿاذًت حول مـَازي مـصفة ٔبساس 

َّة مذـَّلة  ابهلاّذت، واهليعلي ٔبو اًخّحًََل اهلخـَّق ابًفىص. ابًخّايل، كام اكهط ؤبزسعو تخحسًس كواؿس ومداذئ كدَ

َّة معي اًفىص، والكٌُل ًـخبان ٔبهَّ ل ميىن ّتاوس ٔبو اذرتاق ُشٍ اًلواؿس.  ً  تب

 

َلي، ُشٍ اذلسوذ واًلواؿس ل مـىن ًِا، ٔلّّنٌل    ادلسل اًّعًصق اهلمزّيت حنو اذلق ٍصان يفابًًّس حة ٔلفالظون ُو

ًَّة فىًصًّة متّص من ذالل اّّلاث اهلفىّصت كرّي تًٌُّا  مدسب  )ُمعاذزًت  ؤبّّنا ًُستا ٌَفىص اًيّت جضلّك موضوؿً  ومعَ

(تيفسَ مسًَّما تَ ؿىل سخِي حسن اًّؼن
6

ذؾون هـاٍن . ٔبي ٔبّن ل يشء مىدسة يف ادلسل، تـىس اهليعق. 

و مدسٔب اًاّلثياكغ. ُشا اهلحسٔب ُو ٔبحس ٔبمعست اهليعق اهلثال الٔ  الٓن َّة معي اهليعق ُو  ً نرث ٕاذُاًصا يف مصمي ب

س خثين ا ًخّفىري ابًّّشء وتيلِضَ يف وسٍق مذعاتق. ُشا اهلحسٔب ًُس كائًحا ٔبو مصفوًضا ثضلٍك خشزّيٍ يف ٌو

ّتاوسُا. ابًًّس حة ٌَجسل ٌضلّك ّتاوس ُشا اهلحسٔب ذلؼًة همّمة،  ٌَفىص ادلسل، ًوىٌَّ ل ٌضلّك حسوًذا ل ميىن

دلسل ُو فنٌّ كاذٌز ؿىل ٕاهخاح، وثوضَح، فـيس ّتاوسٍ ثيعوي اًفىصت ؿىل راهتا يف سريوزت جضلّكِا وتياهئا. ا

 حّت اهلهنج ٌضلّك يف ادلسل موضوؿًا ّلاثَ. ؛واًخّحلّق من اًلواؿس اًيّت حتنك سرٍي

 الجدل تعّددٌة .7

 

َّة َّة، وألذائ َّة، واًفصذاه َّة تٌُّة ٔبو ؿىل كواؿس كامئة، ًدّسم ادلسل ابزلاً اً ـّ اكًـمي  -تـىس اًـنل اهلصحىز ؿىل ف

                                       
6
 مالحؼة اهلرتمجة  



68 
 

َّة اًيّت  -اًفيّن  ، ًوىن صاماًل  ٔبن ٍىون مَِا. ابًّعحؽ، ٌسـى اًـنل ٔبًًضا ٕاىلحي مؽ ٔبهَّ مَزم مبزاظحة اًـلي ابًّضمًو

ي إلصازّي، ٔبي اًخّوخَ حنو اًوحست اهعالكًا من ثـسّذًة ألحاذي،  تعًصلٍة خمخَفة. يف ظَة ادلسل جنس اًخّبًٔو

َّة س حق وحّسذُا ٔبفالظون. تعحَـة ألمص، ُشٍ َّة رضوًزّة ل ميىٌيا  وِم معَ َّة، ٔبي ٔبّّنا فصض اًوحست لافرتاض

ّّنا ٔبمسى من ٔبي ظَاكة فِيي ٔبساش ل ميىن ثبٔسُسَ. تشكل، ٔبّي ثياكٍغ، مبـىن لٔ ظَاقهتا، ٔلّّنا ثخجاوس ٔبو 

ةل ألوىل نخياكغ  اهخٌاء ٔبيّ  مضلكة، ٌساؿسن ؿىل اًوظول ٕاىل مس خوى فىصي ٔبؿىل، حِر ما ًحسو ٌَُو

و حعَةل ادلسل. هيمت َُلي ًخوّحس ًَحس ج مفِوًما خسًًسا. َُلي ٌسّمي ُشا اهلفِوم ادلسًس ابًرّتهَة، ُو

َّة وإلجناس، ّلا ًـخب ٔبّن اًفىص ل ميىن ٔبن ًحلى يف مصحةل اًخّياكغ، ؤبهَّ ل ميىن ٔبن ٍىذفي ابًّسَة.    ابًـمَ

ّة ٔبو اهلعاذلة. خيخَف ألمص ابًخّايل ٔبي ثوحّص ٔبو ٕاوضعاز جية ٔبن حُيي تخٌاء ثوهَس خسًس اسدٌ اًذا ؿىل مدسٔب اًًِو

(اهلضلكة اهليعلِّة اًيّت ل حّي ًِا) اهلـضةلؾيس ٔبفالظون اّّلي ل ًـخب 
7
ٔبو اهلوكف اّّلي ل خمصح هل، ٔبو  ،

فة ٕاىل ركل، جية ثلسٍص اهلضلكة اهلعصوحة تشاهتا، ٔلّّنا حتسج ثوحًّصا ل ااهلفازكة، مضالكٍث تشواهتن. ابٕلض

. يف «ملَق»وخسٍل  «مفذوخ»س خلىن ؾيَ ٌضلّك حِات اًفىص، ٔلّّنا ثسمي ذًيامِّخَ. هخلكّم ُيا ؾن خسٍل ٌُ 

ل ٌضلّك اهلفِوم ٔبو اًفىصت كائحة اًفىص. وابهلياس حة، ل ميىن ٔلّي موضوغٍ ذاّضٍ ٔبن ٌضلّك  «اهللَق»ادلسل 

و ٔبّن اًـلي ًُس وس َةًل وٕاهٌّل سخة، ولٔ  . ٌضلّك ّناًًة ًسخٍة وحَِ، ُو هَّ ل ميىن ٕادضاغ اًّسخة ًخبٔزرٍي

مل ثـس  اًـلي كائخذَ تشاثَ وـلٍي يف ؿالكذَ مؽ اهلوضوغ، فاًواكؽ ًُس سوى اهـاكًسا ٌَـلي اهلُعَق، ًوفىصتٍ 

سخة ٔبّي يشء من ألص َاء اًيّت ًَىوهوا فىصت، ٔلّّنا ّتاوسث راهتا. ل ألٌْس، ول اًوحست، ول ارلري مالمئني 

َّة.ٌضلّك اً  ـلي ٕاحسى ظفاهتا ألّوً

 

ُشا اهلوضؽ اّّلي جنسٍ ؾيس سلصاظ ٔبنرث من ٔبفالظون ٔبكصة ٌَفىص اًّّشيق من اًلصيب رو اًخّوّخَ اًـَمي، 

حلى اًخّـًصف ٔبساس ًَّا َّة ًو َّة. ّلا جنس اهلفِوم ٌسوذ يف اهلسزسة اًلصت اً ـّ َّة واًف ، ٔلهَّ ذون فهيا اهلِمت ابًوضـ

واًـمي  ثّشء ل ميىن اًحّت  -همٌل اكن مؤكّذًا -«اٍهّنايئ»ًخّوهَس وؿىل اهلخياٍ، وذون معاذزت اًفىص اهلُصحىز ؿىل ا

يف اًواكؽ ادّلهَوي اًَويم. ُيا ل كمية ٌَّسؤال، ٔبو ٌَمضلكة، ٔبو ٌَخّياكغ ٕاّل ؾيس اجّساهمم ابًفائست اًيّت ثبئت 

اًيّاجت ؾن مـضةل ل ًُعاق، فاّّلُن كري  ؿىل صلك ٕاخاتة، ٔبو حي، ٔبو حصهَة. يف ُشا اهليؼوز، الاسدِاء

تضؽ لكٌلٍث ثعمئيَ. اّّلُن ل حيمتي  ٔبو ثوضًَحا -ؿىل ألكي -كاذٌز ؿىل ثلدّي اًحلاء يف حاةل صم، وحيخاح

ـّن اهلحارش يف ؿسم كسزثَ ؿىل اسدِـاة مجةل مذفاوثة من  َّة اًيّت حتثَّ ؿىل ثبّٔمي ظـوتٍة ما، وؿىل اًخّم اًلض

ـوز ابًّصضا ٕاّل  يف حال ُوخس ضّ اً  ًعاحة ركل قَاة ؛ٔبو ؿسم كسزثَ ؿىل اًحّت ثضلٍك خشزيٍّ  هؼصٍت واحست،

ٔبّن  ًفىصا ٍصى ٕاحساٌش مهبٌم ابزلال ُمس خوىح من اًلَاة ادلشزي ٔبو من فصاػ اّّلُن. تـىس اًفن،

َاق  ٍىذفي تشاثَ. ل الاهسُاص يف ُشا اًس ّ

                                       
 مالحؼة اهلرتمجة  7
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 وسٌّل شارٌبد .8

 

َّة ٔبو اهليؼوز ادلسيل، ٔلهَّ هؼصت نٌل ُو وسق  نٌل س حق ووذّصيا، ًحسو ٔبنّ  َّة ادلسً ص اًـمَ اًّسَة ُو حُو

َّة ٔبو ما ًلاتي ادلسل، ُو زفغ اًّسَة. ُشا اًخّلاتي ٍمتؼِص يف زالزة   فـي ذاض. ابًخّايل، اًـلدة ألساس 

ا يف اهللّسمة. اًّضلك ألّول ُو اًخّلاتي اًـَمي اّّل  ـً ي ل ًٍصس اًحلاء يف هعاق ٔبصاكل خمخَفة، نٌل رهصن رسً

اًاّلًلني وثـََق ارلعاة، فِو ًعاًة تخـًصفاث، وٕاحصاءاث، وكواهني كامئة، ومٌعق كامئ، ووسائي جساٍم يف 

ي اهلـصفة اًيّت جضلّك ؾلدًة ٔبمام اذللِلة. اًّضلك اًثّاين ُو بٔ اًحت. ُشا ما ٌسّمََ ٔبفالظون ابًّصٔبي اًّعحَح 

َّة ثفّضي  اًخّلاتي اًـاظفي والاهعِازي اّّلي ل ًخحّمي اًرّصاغ، ول اهلواهجة، ول الاؿرتاط. ُشٍ اذلاةل اّّلُي

َّة، واًّضلف، وإلميان، و  معاذزت اًوحست اًيّت ل ثخجّزٔب ؿىل اًلواؿس، وادّلكّة، واهلعاًحة. ؿىل زٔبي ثفّضي اًيّ

عصخ هكعسز هلحسٔب الاوضعازي اّّلي ًُ َُلي، ُشا اهلَي من ؿساذ اًّصاّبين. واًّضلك اًثّاًر وألذري ُو اًفىص 

اّّلي ميثّي اًلائحة ّلاثَ. ُشا  احرتام الادذالف اّّلي ل مساومة فَِ وّشٍظ ل قىن ؾيَ هلعاذزت اًفصذاينّ 

َّة اًفصذاينّ  خيخرص اهلواهجة اًيّت ثعحح كري  فِو ؿىل الاذزتال ل مفّص مهنا، وهبشا اًخّعّوز ًونّس ٔبّن ؿسم كاتَ

 جمسًة.

 

َّة اذلواز ُل ادلس ٍص اذلَوي يف اًاّلًلني. ابًخّايل، ميىٌيا ٔبن هفِم سخة ٔبَم و اًـمي ؿىل اًّسَة، ٍووكن حُو

ًَّة اًّّضوًزّة ًيـَس اًيّؼص تبٔهفس يا؟ ُىشا هفِم ثضلٍك  يف ادلسل. هَف ميىٌيا ٔبن جنس يف رواثيا اًلرًيًّة اًّصاذٍاكً

عصخ ألس ئةل ًَفِم ما ًسوز يف ٔبؾٌلق  خحّصك،ٔبفضي ٔبسَوة سلصاظ اّّلي ٌس خجوة هبوش لّك يشٍء ً  ًو

ادلسل يشٌء وادلسل اهلمّوٍ يشٌء بٓدص. ادلسل  ألزواخ، ًوريى ٔبٍن ثلوذ اًّعصق اًـسًست اهلخلاظـة. وركل ٔلنّ 

ارلعَة ٕلكٌاغ دعمَ واًفوس ؿَََ ٔبي ٔبهَّ ٌسـى  فهيا ٌسـى اًيّتاهلمّوٍ فنٌّ من فٌون ارلعاة ٌض حَ اهلصافـة 

 حق. ادلسل ًُس مٌاػصًت مذياكضًة ول اس خـصاًضا، ٕاهَّ جساؤٌل، وادذحاٌز، وحفص يف حوف اًفصذاين ًَىون ؿىل

ضاص خَ، و خازٕلػِاز ٕلػِاز ٔبسسَ ُو  ؾن ألٌْس. ثـّسذًّة اًـسم اّّلي وحسٍ ٌسمح إبىزال اًس ّ

 

َّة ما وحلِلة معَ لة كري كاتةل ٌَيّلاص، ٔبو ُياك ظًصلذان ًخفاذي ادذحاز واكؽ اًيّلاص: ٕاّما ظصخ موكف ٔبو كض

ـًا  َّاهتا. اًوزوكِّة واًًّسخِّة ٌضالّكن ٔبساًسا زائ مصاهكة وهجاث هؼص ذون مواهجة اهلسٌَّلث اًيّت حتمَِا يف ظ

َّاث، واهلواكف، وألمناظ، ثخبٓمص الزًذان ذَسًة يك ختيلا اًفىص  َّة. ابدذالف اًّضرع َّة ادلسً ًخـعَي اًـمَ

يا حتسًًسا ىصى اًيّلاص ًعصخ اهلضلكة وثُلصكا اهلُعاًحة ابذلل  ِلة. فاذللِلة جس خًدط راهتا من ضلط ألضساذ، ُو

اًخّاًَة: هَف ًيا ٔبن هفىّص ابًّّشء وتضّسٍ يف بٍٓن واحس؟ مؽ ركل، اهلـىن وادلسًس ًيخثلان من ُشا اًفـي اّّلي 

من تني ٔبس ياهيا، ؤبن جناسف  كس ًحسو كري مـلوًل. ًوىن ٕلحساج اهلـىن وادلسًس، ؿََيا ٔبن هفَت اًفٌصسة

 وهخوّخَ حنو لًلني اًّؼي، ٕاّل ٕارا فّضَيا ؿىل ركل مٌؼوًزا ل هيمّت ابذللِلة، ٔلهَّ ًلّسش الادذالف.
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 الَحْدس وضع .1

 

ٔبي مسّزش فَسفة ؿىل زٔبش معهل س َجس هفسَ يف ذلؼٍة ما )هبٔمي ركل( مضلوًل ابٕلحصاح اًخّايل: ما ُو 

اّّلي ٍمتحوز حول فِم  اكذمييالٔ  «ادلسل»ك ظاًحاث ًيجحن مبس خوى ما يف اًخّـامي مؽ وضؽ اذلْسش؟ ُيا

ن ارلاّظة،  َّة ذالل اىلارضاث، وظصخ اذلجج، ومـاًية اؿرتاضاث ؿىل ٔبفاكُز وحفغ تـغ اًـيازص اًّضلك

 اًلِام هبشٍُياك ظاّلة ل ًيجحون يف وظَاكة تـغ اهلضالكث، وٕاذزاح تـغ الاكذحاساث. ًوىن 

َّة ذون ٔبي و  الاص َاء وكس ل ٍىون ُشا اًخّفاوث مضلكًة تشاثَ، ًو ٔبّن تـغ اًّعالة من اًّعيف . سُّئةه

من ٔبكصاّنم  اًثّاين )يف تـغ اذلالث اًيّاذزت( مل ٍىوهوا ٔبنرث ٕاًِاًما، ؤبنرث كسزًت ؿىل إلتساغ يف جمال اًفَسفة

جضـص ابٔلسف  ُشٍ اهلضلكة معصوحًة ٔبماهما ذحانمن اًّعيف ألّول. وؾيسما حصى معّححة ٔبوزاق الام 

َّعيف ألّول. وٕان ٔبزذن ٌ وثبٔهُة اًّضمري، ٔلّّنا ُمَزمة مبيح ثلِمي يّسء ٌَعيف اًثّاين من اًّعاّلة وثلِمٍي حِّس 

ا ٔبّن يف ثسٌزس ماّذت اًفَسفةٔبن  ـً اٍهّنج ًـَو ؿىل  -ملازهًة مبواٍذ ٔبدصى -وّشخ سخة ثرّصفِا، س يشهص رسً

 .اهلضمون

 المسلّمات .2

 

شا تشاثَ ًُس سخدًا  تـىس اًوٍم اهليدّش، اًخّفَسف صحىزان ؿىل اهلسٌَّلث. ُو والاس خسلل ٌسدٌسان ٍو

 الّسابع الفصل
 الحْدس 
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ابٍهّناًة، ظاهلا ٔبّن اًاكئن اًخّشي ًخفاؿي . ًالؿرتاط ؿىل حّصة اًخّفَسف ظاهلا ًمت حتلِق رشظ اًوؾي تشكل

من ٔبن ًخفاؿي مـِم ٔبًًضا. ٕاّل ٕارا وسٌُا ٔبّن اًحياء اًفىصي  مؽ اهلاكن، واًّزمان، واهلاّذت، فال سخة مييؽ فىٍص

ّ  ذحزّي، وحزيئ، ؤبّن اًـلي ارلاًط ارلايل من اهلواضَؽ ارلًُبّةؾي، وم و تعحَـخَ ٔبظصوحايت، وموض سم واهلد

َّة اًخّامّ  ذ ٌَحعةل ؿسم اًوزوق هبا. فال وحو ؿََيا مثريت ًالُامتم ومفِست، ًوىن  ٔبو فاهخاساي ٔبفٌق  ة ُوابهلوضوؾ

َّة  ٕاًرا،اًيّت متخعي حعاّنا ًرتهة كوش اًلزخ ٕاّل يف اًلعط واًّصواايث.  مارا ابًًّس حة ٌَمسٌَّلث يف معَ

ثسٌزس اًفَسفة؟ ُي ميىن حتسًس ٔبسس ُمضرتنة ل همصة مهنا ىصسو ؿَهيا يف ػّي ادذالف اهلعاذز، 

 ُو مؤًّفش اًفَسفة مسزّ »ما مـىن  فة؟وألساًَة، واهلسازش، ووهجاث اًيّؼص اهلعصوحة يف اتزخي اًفَس

يف ػّي اهلشاُة اًيّت ل ميىن اًِصوة مهنا؟ وابًـىس ٔبًًضا، هعصخ ابًخّواسي جساؤًل حول مـاًري  «ذزسَ

َّية ثلِمي اًّعاّلة واًّعاًحاث يف َّة مـ ا ًَمت حتسًس ما ٕارا ثـنّل  حال قَاة قصاتَي حٌلؾ ل تّس ٌَّعاًة ٔبن ًـُب

 حمّسذخَ ٔبم ل. ما ِم ٕاًرا مـاًري جناخ اًخّفَسف، ٕان ٔبزذن الاتخـاذ ؾن فىصت اتخالغ مضموٍن صُئًا ذالل ذزاس  

ذون ٕاكعاء ُشٍ اًّصؤًة؟ ثـّس ُشٍ اهلضلكة من اهلضالكث وركل  ،ٔبن ًًذج إلخاابث اًّعحَحة وػَفذَ

 اًلسمية اًيّت ثععسم هبا مجوغ مسّزيس ومسّزساث اًفَسفة اًّعـحة واًّعاددة.

 

ٕاخاابثَ ارلاّظة ؿىل ُشٍ ألس ئةل. وابًّصمغ من ٔبّن اًحـغ ًخفّصذ ابًلسزت ؿىل ظَاكة ُشٍ ألس ئةل  ًلكٍّ 

كري ذاضـة ٌَيّلاص، ول  اثتخةوإلخاابث اًيّت ثددـِا، ًحسو ٔبّن مؤّسسة اًفَسفة كامت مؽ اًّزمن توضؽ ٔبسٍس 

َاق، هشهص فَِسوفًا  ًخلرّي ُشا ىصى جماًل   َُلي. ،حصك ًيا ٕازاًث ًضّج ابًخّحـاثاًوضؽ. يف ُشا اًس ّ

 هٌغل .3

 

 ثخجّسس اًفَسفة اًيّت ل»هحسٔب تخوضَح ُشٍ ألظصوحة من ذالل رهصن ًحـغ ٔبفاكز َُلي اًّضائؽ اكذحاسِا. 

َّة، اًّضلك »(. «ؿنل اهليعق»نخاة ) «ومضموّنا ؾصيض فِيي ثـّب ؾن زٔبي رايت يف مٌؼومة ًُست ؿَم

ّة، ّلا اذلق ٌَحلِلة معصوٌخ يف ُشٍ فمنَيًووحِا »نخاة ) »ّتس اذللِلة ؾيرص وحوذُا يف اهلفِوم اًـَمًو

(. ٔبّما ابًًّس حة ًٔلظصوحة «ٔبظول فَسفة اذلق»نخاة ) «اًـلالين واكـي، واًواكـي ؾلالين»(. «اًّصوخ

َّة»اهلـاهسة، ٔبظصوحة اًفَسفة   ٕارا اكن»لول: اًيّت ًيلسُا دلزخة ٔبهَّ ٍصفغ ٔبن ٌسّمهيا ابًفَسفة، فِ «اًّصوماوس 

وحوذ، ٔبو ما ٌسّمى تشكل، )...( مفن اًٍن، ٔبو ادلّ ٔبو اًـنل اليٓن ابهلعَق، ٔبو  اذلّق حتسًًسا موحوًذا يف اذلسش

ًدؽ من  وهجة اًيّؼص ُشٍ ُو ضس اًّضلك اهلفاُميي اهلعَوة يف ظصخ اًفَسفة. اهلعَق ل حُيسج، وٕاهٌّل حُيس ًو

س خًذج يف ُشا اًخّـََق:  ،«س ؾن مفِومَ.حسش: جية اًخّـحري ؾن صـوزٍ وحسسَ ًوُ ٔبًوئم اّّلٍن »ٌو

صفضون إلذزاك، ص، ًسفٌون اًوؾي ابّّلاث ٍو مؤمٌني ٔبّن الّل كس  ًرتهون ٔبهفسِم ٌَخرّمص كري اهليّؼم ٌَجُو

 ىسزوهَ ذالل ركل اًيّوم ًُس سو ؤبهَّ ًيلي هلم اذلوكة ذالل هوهمم، ًوىن ما ٌس خلدَوهَ وحيُ  ادذازٍم

ل ذالض فَسفّيٍ ذازح اهلفِوم. ما جيـي ص َََيف ٍصّذ ؿىل َُلي  ا(. ٕارً «فمنَيًووحِا اًّصوخ»نخاة ) «ٔبحالًما.
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(. كال «مساَمة يف اتزخي اًفَسفة اذلسًثة»نخاة ) «مل ًـخب هللا مفِوًما، ًوىٌَّ اؾخب اهلفِوم ٕاًًِا.»ابًخّايل: 

ثفذرص تـسم الاسدٌاذ، تـىس »َ ظاحة فَسفة هوه َلي ٔبّن َُلي ًخّعف جبيون اًـؼمةاًـسو ًِ  ُشا ألد

ُشا اًخّفادص اّّلي ًخلّكم   (.«مساَمة يف اتزخي اًفَسفة اذلسًثة»نخاة ) «.ما س حلِا، ؿىل ٔبي مسَّمة معَلًا

 ؾيَ ٔبّسس مسزسًة.

 

انث اهلسبةٔل، س يخنّي   يف. سامِةاّّلي خاسف تَ َُلي تسافؽ زقحخَ يف ثبٔسُس فَسفة  «اًلذي»يك هؼِص ُز

 اًخّايل: «اًّعوزت ألسعوزًّة واًخّمثََّة يف فىص ٔبفالظون»ٌّشخ ًيا َُلي يف فلصت  «حمارضاث ؾن ٔبفالظون»

جضلّك اًّعوزت ألسعوزًّة ذلوازاث ٔبفالظون اًـيرص ادلارة ًىذاابثَ، ًوىهّنا معسز سوء ثفاٍم. فَيحسٔب تبّٔن »

ٌس خزسم ٔبسَواًب حّساًسا وظوًزا حّساسًة ختسم اؾخحاز ُشٍ ألساظري ُو سوء ثفاٍم.  ألسعوزت ِم امذثاٌل 

َّة ًوُس اًفىص. ٕاّّنا جعز اً واّّلي ل ٍىذفي تشاثَ. من هجٍة، ألسعوزت ِم  فىص كري اًلاذز ؿىل اًلِام ّلاثَاٍمتثَ

َّة ًوُس ٌَفىص  َّة، ًوىن من هجٍة ٔبدصى ل وس خعَؽ ٔبن هخفاذى دعص ٔبن ًمت اؾخحاز ما ًًمتي ٌَمتثَ ظوزٌت صـح

صايًّ صُئً   .«ا حُو

 

ُيا ىصى ٔبّن ألظصاف حمّسذت توضوخ: اًـلي اًلاذز ؿىل لّك يشء واهلفِوم يف هجة، واًّعوزت واًّضـوز، 

ضاصة اّّلاث يف هجٍة ٔبدصى. اًفَسفة ًُست ثضـٍص، اذللِلة واًفىص ميخَاكن حمتًا ظًصلًا ًدّسم  واذلْسش، ُو

َّة من ذالل  َّة حتََي، وحصهَة، وهلس، ومٌعقابلمذَاس ًوظٌَِل ٕاىل ادّلكّة ادلسً فَيحاول الٓن ٔبن ىهتّوز  .معَ

 اهلساز اّّلي حيثّيا ُو ؿىل اهليُض فَِ. وخنخبوىصّذ ؿىل َُلي 

 الفورٌّة .4
 

َّة الاس خسلل َّة، ذاّظة معَ مصاذف . اذلْسش ٌضري ثضلٍك ؿام ٕاىل مـصفة فوزًّة ومدارشت ثلذعس ٔبي معَ

َّة  وثـين اهلضاُست ابهدداٍ، إلجعاة،  «intueri»لكمة من ٔبظي لثُين وِم  «intuition»اذلسش ابًفصوس 

َّة  اة، ومن ُيا ـين اذلسً ،«ratio» ًبئت من «raison»وألذش تـني الاؾخحاز. ٔبّما مصاذف اًـلي ابًفصوس 

َّة اًفىص اهلُسَزنة، حِر اذللِلة ل ثُلّسم ؿىل اًفوز.  «(raisonnement)» ًبئت مـىن الاس خسلل ٔبي معَ

ُو ثلاتي فوزًّة اذلْسش  -س حق وكَيا نٌل -نرث ٕاذُاًصاادلاهة الٔ كصة حمخوايث ُشٍ اًيّلِضة.  ذؾون هـاٍن ؾن

ووساظة اًـلي. ؿىل ُشا اهلس خوى، ًحسو ٔبّن اذلْسش ًبٔذش اهلـازف اهللّسمة هل، ٔبّما اًـلي فـَََ ٔبن ًـمي 

َاق ًخّزش اًـلي صلك وضاٍظ ما، ٔبمّ  يا هوّذ ٔبن  ا اذلْسش فِخّزش صلك اًّسَحَة.ًَحعي ؿَهيا. يف ُش اًس ّ ُو

َّة») «passivité»هشنّص مبـىن  َّة( ومبا ثدضازنَ مؽ «سَح َّة( و  «صلف») «passion»" ابًفصوس  ابًفصوس 

«patience» («فِيي من ادلشز اًاّلثُين «ظب ،)َّة اّّلي ًـين اهلـانت، واًخّلدّي، « patio» ابًفصوس 

وضؽ اذلْسش كري اًًّضط يف  -لّك ُشٍ اهلـاين ٕاىلاسدٌاًذا  -ٕارا اكن إبماكهيا ابحة.واًخّحّمي، وإلخاست، والٕ 
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كس ٌسخّة ٔبهلًا  ُو متؼٌِص ًيوغٍ بٓدٍص من اًًّضاظًًضا ٔبن هحنّي ٔبّن اذلْسش بٔ اتي مؽ اًـلي اًًّضط، فدٕاماكهيا ثل

ىون ٔبكي  ىٌّ ٔبكي ٍو َّة ؿىل اهلس خًُس ٔبكّي ٕاهخاًخا و َخسازًت، ًو ين من معي اًـلي اهلُحخفى ل ٔبكّي ٔبَم وى اًخّىًو

َّيًا، ٕاهَّ يشٌء  ا ٔبنرث من ٕاػِاٍز فـاًل مـ ًُ تَ. ًـمي اذلْسش ٔبّوًل ؿىل اس خـساذًّة اّّلُن وألٌْس، ما ًُؼِص اّّتا

ؾن اًـلي اّّلي ًلوم  ما ًعسم اهلسافؽ. ؿائٌس ؿىل اًىون واّّلاث ٔبنرث من هوهَ ؿائًسا ؿىل اًفـي واهلوضوغ

َّة ثس َعة، فداًًّس حة هل اذلْسش ًـين ٔبن جضاُس خبمول ذون ٔبّي هجٍس  ًـخلس ٔبنّ ُو ٔبهَّ  لابلس خسل ُشٍ اًـمَ

 ًُشهص، ًوىٌَّ كس ٍىون خمعئًا، ٔلّن اذلْسش ًخعَّة اس خـساذًًّة ًُست ملّسمة ؿىل ظحٍق من رُة.

 

 التّأّمل .5

 

 ّ َّة اًّؼاُصت اًيّت ًدّسم َاذلْسش ُو ثبّٔمي، ٔله هبا، إبماكهَ ٔبن ميخّس يف اًّزمن. قَاة إلحصاءاث  ابًّصمغ من الٓه

َّة فهيا ٔبن ميىنواهلصاحي كس جيـي ذلؼًة  َّة. ذون اًحـس اهلخّعي واهلـّزس  متخس ثحسو ؤكّن ل وكذ ٔبو ؤكّّنا اهلعاؾ

كِّخَ، اّّلي ًضَفَ اًخّبّٔمي، ميىن ٔبن هيصة اذلْسش ثّسؿة كدي ٔبن ٌس خوؾحَ اّّلُن. ًوىن اًخّبّٔمي فاكٌس هلعسا

ّ  ّن من وهجة هؼص اًـلي ُو ًُس ٕاّل لٔ  َ ل ًمت تَوزت يشٍء ذالهل. مؽ ركل، اكن اًخّبّٔمي مضَـة ٌَوكت، ٔله

َّة اّّل ميثّي اًًّضاظ اًفَسفّي ابمذَاس، و  اكهت  اًيّت ابًًّس حة ٌَفٌون اذلّصتدّسم هبا. ً  يًو اكن ركل ثسخة اوّلاه

 ّ ة ذاّظًة ثبّٔمي اهلواضَؽ اًلَخِّة، واًىِانث اًرتوس يسهخاًَّ  -ة، اًخّبّٔميحصى ٔبّن اًفائست ٔبو اًفـي وضاظاث اثهًو

ٔلّن ُشا اًًّضاظ )اًخّبّٔمي( ُو ٔبمسى ما ». اكن ميثّي اًًّضاظ اّّلُين ألمسى -اًىبى اكذلق، وازلال، وارلري

حيخضهنا اّّلُن ِم ألمسى.  اّّلُن حيخّي اهلصثحة ألوىل، ومن تني لّك ما ًخـَّق ابهلـصفة، ألس ئةل اًيّت فِيا.

)...( ابٕلضافة ٕاىل ركل، ُشا اًوحوذ ُو اًوحِس اّّلي ميىن ٔبن حنّحَ ّلاثَ، فال ثحـة هل ٕاّل اًخّبّٔمي، تُامن 

ٔلزسعو(.  «ألذالق اًيَّلومادِّة»نخاة ) «اًوحوذ اًـمًل، ذازح اًفـي، ًلوذن ٕاىل هدِجٍة همّمٍة ٕاىل حّسٍ ما.

ضَئَ تخبٔزري اًّضمس، ٔبّما ابًًّس حة ً ضوء اًيّاز اّّلي هلصيئ ابًخّواخس يف جسٍن، وجضخَِ جية جضخَِ اًـامل ا»

 فىصت ارلري. )...( ادلًلـامٍل اًفَِ ظـوذ اًّصوخ ٕاىل ـََم ٔبن حصى نل ألؿىل واًخّبّٔمي يف جعائحَ، ف ٌَّعـوذ ٕاىل اًـِ 

ًلّك ما ُو ذرّي ومجَي. )...( ثكل  اًّضاميخة اًيّت ىصاُا تبمٔل، ًوىن ل ميىن ٕاّلٔ ٔبن وسًذج مهنا ٔبّّنا اًسّ 

 «اًفىصت ِم اًيّت ثلّسم وثوّسغ اذللِلة واّلاكء، وجية زؤٍهتا ٌَخرّّصف حبوكة ؿىل اًّعـَسٍن ارلاض واًـام.

 .ٔلفالظون( «ازلِوزًّة»نخاة )

 

ٌَ «ىصى»ٕاًرا، ما هيم ُو ٔبن  محخاخني، ؤبحصاة . من ُشا اهليؼوز، ٔبل ًعحح الاس خسلل اًًّضاظ اّّلُين 

ادّلذي اىلسوذ، ولّك من ل ٌس خعَؽ ٔبن ٍصى ثضلٍك مدارش حلِلة ألص َاء، ٔبو لّك من ٌسـى ًِسٍف ما ذون 

َّة اًّعـوذ حنو اًوحست وألظي، نٌل ظصحَ ٔبفالظون  ي إلصازّي، ٔبي معَ ثوكّف؟ ٔبل ًلرتخ ٔبسَوة اًخّبًٔو

.  ما ثحلّى ًُس ٕاّل حماوةل ٔبدصى هلٌلزسة اًيّفور اهلعَقوكائحة؟ ؤبؿاذ ٕاهخاخَ ادّلٍن اًّعويف، زؤًة اهلعَق إكمتام 
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،  دِاًزاًعحح الاس خسلل  ويف ثكل اذلاةل ما ثـصفَ اهلـَّمة من هؼصت  ثوكّؽم و ِثفى  ُواًخَّمَشت  مفا ٌضلياثهوايًّ

 .هلضمونذون ٔبن ثفىّص اب ٔبّّنا حتاول الاجناسثس َعة، ٔبو 

 الحْدس تقٌٌم .6

 

َّخَ. ُشٍ اهلضلكة كري معصوحة ابًًّس حة ٌَهّنج  صىهعصخ مضلكًة ٔبدُيا  َّة ومشًو وِم كمية اذلْسش اهلوضوؾ

مواكف خمخَفة. ٍمتزّي ُشا اهليؼوز  يف اًلِام تَيف ثفىري اهـاكيس ميىن  إلحبازارلعايب، فالًزتام إبحصاء ًلذيض 

اةل يف اًّصايضَاث واهلضلكة اًفَسفِّة ابهلوكف اّّلي ًمت حتسّسَ صُئًا فضُئًا ذون اًخّـّصف ؿىل معومِّخَ. ادلّ 

ُشٍ حمتثّي ثدضاهبان، فالكٌُل ثلامين ؿالكة ؿاّمة تني ٔبسواح ٔبو ٍلوؿاث من ألؿساذ، واًلمي، ٔبو ألفاكز. 

ُو اًلسزت ؿىل اًخّـّصف ؿىل  اًـالكة ٕاجياذ زواتط، واًخّـّمق يف اهلـصفة، واًوؾي ابًواكؽ. ابًًّس حة ٌَوؾي، اًفنّ 

ّخَ، ٔلهيّن فـًََّا نيت ٔبؾصفَ، فلس متىٌّت من  ؾيس ثـّصيف ؿىل خشٍط مايف ما ل هـصفَ. ما هـصفَ  ٔبذزك ًُو

مـصفة تـغ ألص َاء اًيّت ختّعَ واًيّت مل ٔبهن ٔبؾصفِا تساًًة، وركل ذون ٔبن ٔبهددَ ّلكل فوًزا. ًلّسم اًخّحََي 

زص اهلىّوهة هلصنٍّة ما، وِم ؾيازص مـصوفة اًىميَايئ ايلبي ٕاحصاءاث حتََي مضاهبة جساؿس ؿىل حتسًس اًـيا

 ، ٔلّن ُشا إلحصاء ُو ؾحازت ؾن اذزتال وجضخَِ كري اهلـصوف ابهلـصوف.ُمس حلًا

 

ٕاًرا الاندضاف ُو ثـنّل وثعحَق ُشٍ إلحصاءاث اًيّت جساؿس ؿىل اًوظول هلس خوى من اهلـصفة خيخَف ؾن 

َّة اًفىًصّة؟ ٔبي ُي  ثَلي ميىن ٔبن ًوىن نٌل وس حق ٔبن جساءًيا، ٔبل اهلـصفة اهلحارشت. ُشٍ إلحصاءاث اًـمَ

صاكل بٔ اًفىص من ذالل سّخَ وثلََفَ يف  ثلوم إلحصاءاث )اكًّعَلة، واهلفاُمي، وألفاكز اًلامئة( ٔبحِاًن تخـخمي

ص تسل ٔبن جساٍم يف اًوظول ٕاىل ذزخة ٔبؿىل من اًوؾي؟ يف ُشٍ اذلاةل، إلحصاء  جمّوفة ذاًَة من ادلُو

نل واًباؿة، ٌسلعان من ؿىل اهليّعة. ابهلياس حة، كام اكهط إبهشازن من دعص اًّعوزت ارلاًعةواهل  ـِ  فِوم، زمزا اً

ًدٌاسة مـِم  اذلْسش واهلفاُمي ؾيازص لّك اهلـصفة اًيّت منَىِا، دلزخة ٔبّن ل اهلفاُمي ذون حْسٍش »: ؾيسما كال

(. ٕارا اكن من «هلس اًـلي ارلاًط»نخاة ) «مي مـصفة.ٌس خعَـون ثلس ، ول اذلْسش ذون مفاُميما ٕاىل حسٍّ 

نٌل ميىن اًخّحلّق من اس خزسام  -ن ذالل اًخّـًصفاث ٔبو الاهخٌاءاثاهلمىن اًخّحلّق صلكًَّا من معي اهلفاُمي م

َّاثاهلـاذل َّة وظَف اًّصايض ٕاىل ٔبّي مسى ميىٌيا ٔبن هلمّي اذلْسش؟ هَف ًيا ٔبن هلُس ما ٍصاٍ  -ث اًىميَائ

ميىن ل و صاماًل ص؟ كس ل ٍصى ما ىصاٍ، ما س َلًصيا ٔبن هلول هل ٔبهَّ خمعئ. وركل ٔلّن اذلْسش ًُس الٓد

اًخّواظي ؾيَ ثضلٍك تنّي من ذالل اًخّحلّق ٔبو تفضهل نٌل ُو حال إلحصاء، فاذلْسش فوزيٌّ ورايّت. ما ًحلى 

َّة ٔبم ل.  َّة هلِضة ٌَّضمًو ا هلِضة و  زسعوبٔ ؿََيا مـصفذَ ُو ما ٕارا اكهت اّّلاث َّة ثضلٍك ؿام ثـخُب اًفَسفة اًلصت

وىريهَلازذ، مثاًل، اّّلي ًـوذ ٕاىل سلصاظ ًُس خَِم  .حمتًا، ًوىن ُياك من اًفالسفة من خيخَف مؽ ُشٍ اًّصؤاي

ىوّ  َّة ِم اذللِلة، جية ؿىل »هلا رهصنٍ ٔبؿالٍ، فِلول:  ن تشكل اس خثٌاءً مٌَ اس خحضاز اّّلاث ٍو مبا ٔبّن اّّلاث

َّة )...(حتس اّّلي  «ادذخام اهلالحق كري اًـَمَة»نخاة ) «ًس اذللِلة ٔبن حيخوي ؿىل ثـحري ؾن هلِضة اهلوضوؾ
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ـََصط(. ابًّعحؽ ؿازط َُلي ُشٍ اًّصؤاي، ٔلهَّ ًـخ«اًّضشزاث اًفَسفِّة»ثحؽ  َّة مصاذفة ٌَ ٔبي ٌَحلِلة  ب ٔبّن اّّلاث

َّة. اسدٌاًذا ؿىل زؤًة نريهَلازذ هعصخ اًّسؤال اًخّايل: ٕارا مل حىن ُشٍ اذللِلة ُمضرتنة  اولّزٔبت واًّسعح

َّة؟  ابًّّضوزت، هَف ًيا ٔبن هلمّي مضموّنا مبوضوؾ

 االستعدادٌّة .7
 

ٔبن ثُشهص توضوخ، وِم  نذًزاُيا وس خحّض ظفًة هممٌّ ٔبن ثدّسم هبا اًفَِسوفة ٔبو مسّزش اًفَسفة، واًيّت 

َّة ًف ُي ًـنل اهلسّزش هَ الاس امتغ ٔبو الاس خـساذًّة. ـّصف ؿىل يشٍء ما ؾيس قَاة إلحصاءاث اًّعوزًّة ًـمَ

اهلـنّل يف اًخّفَسف ِم اىلاحجة، ّلا ؿىل اًّعاًة ٔبن ًلّسم ذلئي ثحنّي  ٕاٍهيااًخّـّصف؟ ٔبحس اهلـاًري اًيّت ٌسدٌس 

ؿىل  فَسف ل حيرّ ٔلن اًخّ وركل . ما ٕارا اكن ًـصف مّعا ًخلكّم، يك ًخـّمق يف اًفىصت اًيّت ًعصهحا ويك ًـََِّا

ٔبي ٔبهَّ ل حير ؿىل اًخّمّسم  -كَة ألحِان ٕاّل ظسًى ًصٔبٍي ؿامواّّلي ل ٍىون يف بٔ  -اًخّمّسم جصٔبٍي خشيصٍّ 

مبا ُو مـصوف وُمىّصز ب لف اهلّصاث، وٕاهٌّل ًسفؽ حنو ٕاهخاح مـىن. اًخَّمَشت اهلُجهتست ابهلـىن اًّسائس ًِشا 

ؽ متاًما، مسدٌسًت ؿىل اهلاّذت اًيّت ثسزسِا وؿىل إلحصاءاث اهلُـَية اهلخـَّلة اًوظف، ِم من ثلوم تـمٍي ما، مذوكّ 

اّّلي ثًذجَ مـصوٌف مس حلًا. ًوىن ٔبل ًعسف ٔبن ٍىون ُياك تـغ اًّعاّلة  «ادلسًس»ّلا فاهلـىن  ابهلاّذت،

ميخَىون مس خوًى ما من ، و لًاهلهل ٕاًََ تسكّة مس ح كري اهلصاتحني مؽ اًّعالتة اًّعوزًة، ول ميََون ٕلؿاذت ما متّ 

ًو اكهوا نشكل، ًىٌّا »، زصد اهلـنّل، «ًُسوا نريهَلازذ ٔبو هَدضَ !ثالمِشن ًُسوا ؾحاكصت»اًلسزت ؿىل إلتساغ؟ 

ي هعَة من اًخاّلمِش ٔبن ٍىوهوا «!اٍماندضفٌ . ًوىن ُي ؿىل اذلْسش ٔبن ًدّسم ابًـحلًصّة ًَىون حْسًسا؟ ُو

ء اهلُس خزسم؟ ابًّعحؽ ل، ًوىن ًحسو ًيا ٔبّن اًخّـّصف ؿىل ما سزؾياٍ يف اًخَّمَشت ٔبسِي ؾحاكصت ؾيسما هلمّي إلحصا

َّة ٔبكواًِا. ٔبل ثحنّي ظـوابث اًيّلاص ت اًيّت كس ثخحّول تخساظة ٕاىل  -ني اهلسزّسني واهلسّزساثمن اندضاف فصذاه

 ؿسم الاس خـساذًّة ٌَحًصّة والاتخاكز؟ -دصَج

 

ساذًّة يف مسزسدٌا اًفَسفِّة، فٌجسُا ؾيس اًىثري من اًفالسفة ومهنم ٔبفالظون مؽ ركل حوكن خشوز الاس خـ

زّي اًيّت مت اًخلاظ اٌَّحؼة اهلياس حة اًلسزت ؿىل ، ٔبي«kairos»مدسٔب اًؼ  يف كّسم اّّلي «زخي ادّلوةل»يف حواٍز 

َايس، ؾن اًفَِسوف َايس ٔبن ًعحح فَِسوفًا،. زخي ادّلوةل، ٔبو اًس ّ فـىل اًفَِسوف ٔبن  ٕارا اكن ؿىل اًس ّ

َاق؟ ٕاّّنا  «kairos»ًعحح س َاس ًَّا، واًؼ  جيّسس هلعة ضـف اًفَِسوف. ما ِم اًحلـة اًّسوذاء يف ُشا اًس ّ

اًلسزت ؿىل الاس امتغ ٌَمساز ادّلاذًل اهلُسمَّى ابذلْسش. نٌل هّؼص لحلًا ماهَافِي، اهلفىّص اًىدري اهلِمت هبشا اًفن 

اًل وهخهيًا. لحلًا، كام صازل اّّلي ٌساء فِمَ ٔبو ٌُس هتان  ـّ َايس ٔبن ٍىون ف تَ يف اًىثري من ألحِان، ؿىل اًس ّ

يف اًىثري من ألحِان ل ًلدي اّّلُن »ذًلول، مًَِما تبقسون، إبؿاذت ظصخ تـغ اذلجج اهلضاهبة ًِشٍ: 

وفة مس حلًا، تُامن ؿَََ ـص ابًلٍصزت. )...( فاّّلُن ًـمي ؿىل ما ُو ظَة، ّلا ًٍصس ٔبن ٌس خًذج ثفِّم اًثّواتت اهل

َّة واهلخلرّيت يف لّك حاةٍل ؿىل حسا. جية ٔبن هشهص ُيا ٔبّن اّّلُ ئٔبن ٌس خلص  ن ُشا اًخّفِّم من اًوكائؽ اًـصض
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، فِو فضويلٌّ وكاذٌز ؿىل اًفِم، ّلا فِو حباخة ٕاىل اهليعق، وحية ٔبن ٍهبش ةاًفصويّس ًيجشة حنو مِوٍل صخهي

ثق ابًيّؼًصّة ٔبنرث من وزوكَ ابًخّجصتة.ًعفّس اًوكائؽ والاس خسللث َف»نخاة ) «، ًو (. ًيعحق «حّس اًس ّ

ألمص راثَ ؿىل اًّضاؾص اّّلي ل هيمت ٔبتًسا إبزحاث، ٔبو ثـََي، ٔبو ثوضَح حْسسَ. اًّسؤال اّّلي ًحلى معصوًحا 

ا فنٌّ مبا ثدّسم تَ من ُيا ُو اًخّايل: ُي ؿىل اًفَسفة ٔبن حصحىز ؿىل اٍهّنج اًـَمي، نٌل ًٍصس ذٍاكزث، ٔبم ٔبّنّ 

َّة، واتخاكز؟ َّة، وفصذاه َّة، وراث  َؾَصض

 اإلخباريّ  .8

 

: اًّّضوزي، وإلصاكيل، «وػَفة اًفىص يف ٕاظالق اذلنك»ًلرتخ اكهط يف خسول ثعيَفاثَ زالزة ٔبهواغ من 

َّاث. ٔبّما إلصاكيل ًخـامي مؽ اهلمىن، فِو ًلمي زواتط مّشوظة مؽ . وإلددازي. اًّّضوزي ًلوم ابٕلزحاث اًفصض

عَق ٔبحاكًما مذـَّلة ابًواكـة ذون رشوظ. ما ِم اًواكـة؟ ٕارا اكن ٕاظالق  ابًًّس حة ًإلددازي، فِو ًونّس ًو

اًيّت ثثري  هلواضَؽ اًفىًصّةألحاكم فامي خيّط ألص َاء اهلاّذًّة ٔبمًصا ص حَ مذّفلًّا ؿَََ، فاذلال خمخٌَف فامي خيّط ا

إلخاست  تيفساث. ًوىن هلارا ل ٍمتخّؽ اًّضرط اّّلي ًعَق حوكًا يف ُشا اولال اًىثري من اًيّلاصاث وارلالف

اًيّت ٍمتخّؽ هبا من ًعَق حوكًا فامي خيّط اهلاّذًّة؟ ابًّعحؽ، كس ٍىون إلددازي خسًَفا، ٔبو نكًعا، ٔبو تًٌُّة اكرتًة، ٔبو 

اًَةسِاًل، ًوىن ٔبل ميىن ٔبن ًـّب ؾن  ـّ ؟ ُي ٌسـى سزاذصت ًإلزحاث، واًخّـََي، اثحَوزُ ذلؼةيف  تفىص اً ف

واًخّحُني؟ مارا ؾن اس خـازاث ُصكََعس؟ مارا ؾن ألكوال اهلبٔزوزت ثضلٍك ؿام؟ ل صّم ٔبّّنا ٔبكصة ٌَفَسفة 

ؤبن جّشخ وثثخت ما حياول اهلـنّل ٔبن ًسّزسِا ٕاايٍ،  ،اًّّشكِّة، حِر ؿىل اًخَّمَشت ٔبن حىدضف وثفِم تيفسِا

ا يف ُشٍ اًـمََّ ًوُس ٔبن ثفِم وحىصّ  ا خسًّ ة، فـيس ز ما كاهل وتٌَُّ ًِا اهلـنّل. تعحَـة ألمص، ًَـة اًخّبّٔمي ذوًزا هممًّ

 حتخوي ؿاذًت ؿىل مفازكة، ؿىل اًخَّمَش ٔبن ًخبّٔمَِا ُمعّوًل ًَعّوز فىٍص ارلاض. ظصخ مضلكة يف مجةل كعريت

 

ّة اً »ذٍاكزث اّّلي ميثّي اًّصُان الٓمن ٔبو رًزـة  ًمت مـصفة اًلضااي »ٍصى ٔبّن ٌَحْسش ذوٌز هحرٌي:  «فَسفِّةاًـَمًو

اًيّت جضلّك ثحـاث فوزًّة ٌَمحاذئ ألوىل من وهجاث هؼص خمخَفة: ابذلْسش اتزت، وابلس خًذاح اتزًت ٔبدصى. ٔبّما 

سايس (. تشكل ٍىون الٔ «كواؿس ًخوحَِ اًفىص»نخاة ) «اهلحاذئ ألوىل تشاهتا، فال ميىن مـصفهتم ٕاّل ابذلْسش.

ارلُْبًّة، واًـلي اّّلي  واُصواًؼّ ُو حْسيس! ُيا ًخًدّبٔ ذٍاكزث جمتَزي اكهط تني اًفِم اّّلي ًخـامي مؽ اهلفاُمي 

؟ ل ؾيسما ًًذاتيا اًّضمٕاىل اٌَّحاق حبْسس يا ألوّ  ؤبذالكَ اهلؤكّذة ًخـامي مؽ اهلحاذئ ألوىل. ٔبل ًسفـيا ذٍاكزث

لئي واًخّوضَحاث؟ كميٌة كس حىون هحريت ٔبو ظلريت نٌل ُو حال ادلّ  -الفِاابدذ -«اهلحاذئ ألوىل»ٔبًُس ًِشٍ 

ي هـنل حلًّا هَف حننك ؿىل اذلْسش اهلعصوخ ٔبمامٌا؟ ٔبم ٔبهّيا ل هـعي كميًة ٕاّل ٌَحْسش اّّلي هـصفَ وحنّحَ؟  ُو

ٌس خحق امس  وركل حسة ما ًفّضي لك كازٍئ: اًّضلك ٔبو اهلضمون؟ ٕارا اكن توذًري مٌخًجا ًٔلفاكز، فِي

ي اًفَِسوف ٔبكي من خشٍط بٓدص ٔلهَّ ل ًًذج مٌؼومة ٔبفاكز؟ ٔبم ٔلهَّ ل ًعصخ ل  ثـََاًل ول مصاحؽ؟ ُو

ََّهتا جس خحّق ًلة اًفَِسوفة ٔبكّي  ٔبو مضلكةً  فَِسوفًااًّعاًحة اًيّت ثخبّٔمي تسزخاٍث خمخَفة  وّتزي هلٌل ٔبن ًـحثا مبر
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كّة ذون ٔبن ٍىرتج ٔبتًسا ٌَمضمون اّّلي ًعّوزٍ؟ ابًخّبٔهَس لّك ُشا ظاًٍة ًـنل هَف ًلذخس وهَف حيَّي تس من

 .صيّب اهلـنّل، إكوسان وهك ٌسـى ٕاًََ ما ًـمتس ؿىل

 

سم حواس يا، واتزًت ارلازح تواسعة ألص َاء اًيّت ثع حصاوذن ٔبفاكٌز ل ٕازاذًّة، اتزًت من» :ُشا ما ًعفَ ًيا ًَحًِزت

َّة كاًًحا( واًيّت ثحلى ؿىل صلك ثعّوزاث ساتلة )...( ٕاهّيا ثودل يف ادّلاذي ثسخة الاهعحاؿاث )ك ري اذلس 

َّون يف ُشا اًّعسذ، وحّت ؾيسما ىصاكة ابهدداٍ، ىصى ظوًزا حصاوذن نٌل يف ألحالم ذون ٔبن وس خحّضُا  سَح

لول: ثوكّفي ُي   «ا )...()...( ًوىن ميىن ٌّّلُن، تـس ٔبن ًسزك تـغ اًّعوز اًيّت ثـوذ ٕاًََ، ٔبن ٌس خوكفِا ًو

َّة اًيّت ُي ُشا معٌي فَسفيٌّ ٔبظلص فلط ٔلهّيا جنِي  ؛"(«ملالث خسًست يف اًفِم إلوساين»نخاة ) اًـمَ

ٔبنرث  ؟ ٔبًُس ؿََيا ٔبن هخوكّؽ من اًفَِسوف ٔبن ًلّسم ًيا ثوضَحاث حتمي مـاٍن؟ ٔبًُست تـغ اًّعوزٔبهخجخَ

 يف ٕاهخاهجا، وٕاذزاوِا، واًّضِاذت ؿَهيا؟ ٔبجية ؿََيا ٔبن وس متصّ حرًيا من اًّّشخ اّّلي ٍصافلِا؟ ثـ 

 االختٌار .9

 

اّّلي دّعط ماكهًة همّمًة يف معهل ًلٍصزثني  خشهص ص ََص، اًّضاؾص واًفَِسوفًيهنيي ثفىّصن حول اذلْسش، وس  

َّدني ميخَىٌِل إلوسان: َّة واًـلي ٔبساس  ٍصى ص ََص ٔبّن ُياك دعصان ميىن ٔبن ًيلّضا ؿىل اًفىص:  .اذلساس 

َّة و  اًوحّش ُو من ل ًعلي ٕاّل ًفىٍص اًفوزي، ًوـواظفَ، ًوصقحاثَ. واًبجصّي ُو من ًحَوز . اًبجًصّةاًوحض 

فصط كًِسا ؿىل اّّلُن.  والكٌُل ًـخب ٔبفاكٍز حلًّة وُمعَلة ذون  مٌؼوماٍث ظوزًّة، ومن ًـمتس ؿىل اًلدًل، ًو

َّة ارلاًعة واًـلي اًّعوزي، ًدضٔبي حصّذذ. ممزَّ  يلدغ ؿىل ما ًحسو هل تسهيًَّا يف كًا تني اذلساس  ّوص اّّلُن ًو

 اذلاًخني.

 

يف ايلخازاث اًفَسفِّة اًيّت ختسم هكلّسمة يف اًفَسفة، جنس َُلي مبيعلَ ومفاُميَ، ًوىن مارا ؾن ٔبكصاهَ وض ََص 

نل اًفوزي؟ مارا ؾن هلّاذ ُمي  ـِ ية اهلفِوم؟ وثـَمي ازلال، ووجاهويب وحلِلة اهلضاؾص، ووض َََيف وكّوت اذلْسش واً

 ل خنخاز اٍهّنج اًـَمي تلّوثَ ارلازكة؟ الادذَاز.  فنلَ   ؿاثلٌا واحةؿىلًلؽ ابًخّبٔهَس 

 

 

 

 

 

 

 الثّامن الفصل
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 والمعلّمة المعلّم دور .1

 

ٕارا ٔبزذن ٔبن هَّرط ذوز مـَّمة اًفَسفة يف وػَفة واحست، فس يلول ٔبّن وػَفهتا حمتثّي يف ثسٌزس اًّعاّلة 

َّة ثفىرٍي ظصخ ألس ئةل، فعصخ  مداذئ فنّ  هنا اًخّازخيي. اًفَسفة معَ ألس ئةل فـٌي ٔبسايسٌّ يف اًفَسفة وحىٍو

ومـاًَجٌة ٌَفىص كدي ٔبن حىون زلافًة. فاًثّلافة ًُست ٕاّل مٌخجِا، ماّذهتا، ٔبو وس ََهتا )وإبماكهيا ثوهَس هلِغ 

َّة ؾن اّتّ  فامي ًو ؾىس ياركل  ٍٍ وجسدٌس ؿَََاٍهّناًة واًوس َةل(.  ولّك اًفٌون، ثًذج ُشٍ اًـمَ والاّّتاٍ، نٌل . ا

ًلوذن ٕاىل ثوهَس ٔبهَّ ل ميىن ثسٌزس اًفَسفة. يف هفس ٌزسَ يف اهلعَق، ما صّم ٔبفالظون، ل ميىن ثس

 ، نٌل ميىن ثلشًخَ، ابًخّايل،ًوؾياب ٕاذزانَ اًوكت، ىصى ٔبهَّ من اهلمىن اندضاف ُشا الاّّتاٍ، ومن اهلمىن

َّة ُو  «الاّّتاٍ»ٌُسمَّى َسفة ممىن تيفس اًّعًصلة. ميىٌيا ٔبن هونّس ٔبّن ثسٌزس اًف  ، ٔبّما «attitude»ابًفصوس 

َّة» َّة»ٔبو  «ألَُ ى ف  «اًلاتَ اًيّت  «agree»، والك اًلكمخني مض خلّذان من اًلكمة اًاّلثًَِّة «aptitude»دُسمَّ

ان تحـضٌِل ومبفِوم اًفـي، نٌل ابًخّايل الاس خـساذ واًلسزت مفِومان مصثحع ؛ٔبو اًخرّّصف ،ٔبو اًـمي ،ثـين اًفـي

اًفَسفة، متاًما  من ذزاسة ىنّ متٔبّن لكهيٌل رشٌظ ٌَفـي. ٕاًرا ؿىل اًّعاًحاث ٔبن ميخَىن اهلاّذت اًفَسفِّة مس حلًا يك ٍ 

مثي رضوزت وحوذ اذلس ازلايل ؾيس اًّعاّلة ًخسٌزسِم اًفن اًدّضىًِل ٔبو اهلوس َلى. ُيا ًخخنّي ٔبّن فىصت 

 يي ثفرتط وحوة ميء فصاػٍ ابهلـازفخمزِتةل، فِ  اًيّت ٔبهخجِا ٔبزسعو «(tabula rasa« )»اًّعفحة اًحَضاء»

َّة هليٌ وحصّوح  و ثعّوٌز صائؽ يف ٔبوساظ اهلؤّسسة اًفَسفِّة. ٔبّما مسٌَّلث مـازف َفَسفة ؿىل ٔبّّنا معَ ، ُو

َّة اًاك َسي اًّسلصاظي فّناُا ُمرخَفة: من مٌؼوزُا، اًّضـةل إلًِ مٌة يف كَة لّك اكئٍن ثّشّي اهلشُة اًخًّو

ـّاةلِم اًوحِست   ، وجية ٕاحِاءُا ٔبو ٕاؿاذت ٕاحِاهئا.اًف

 

َّة وثحـاهتا، فدٕاماكهيا ٔبن هلول ٔبّن اًفَسفة ِم  -كدي لّك يشء -ٕارا نيّا ؿىل اس خـساذ ٔبن هخلدّي اًّصؤاي اهلوسوؾ

ٌة مضفّصت، مصثحعة جزماٍن وتحلـٍة هعصخ اًّسؤال اًخّايل: ُي اًفَسفة ممازسوابًخّايل ٍلوغ مـازف خمخَفة. 

حلصافِّة، ٔبم ٔبّّنا مكل اّّلُن اًخّشّي اًـام تعحَـهتا؟ ىصى اهلضلكة هفسِا ثخىّصز فامي خيط ٔبظي اًفَسفة.  مؽ 

هـخلس ٔبهّيا حزٌء من  وجلّك ظسٍق ٔبهّيا تال ٔبٍة ول ٔبّمٍ، ؤبن ؾي، ذون ؾلس اذلاحدنيركل، ُي إبماكهيا ٔبن هسّ 

ّ  حٍِي ؾفوي؟ سكزكة اًـعافري واًثٌّلز اًًبّة، ًوىٌّيا ٔبًًضا  ىظلريت سارخة مل هـصف سو  يا جمّصذ اكئياٍث ؤبه

َّون ومدسؾون؟ ًِ  ٔبن ًـَّمون هَف هعصخ  ىًصس ٔبن هيىص ما حصنَ ًيا ٔبسالفٌا ؤبخبون ؿَََ؟ ٔبمل حياًووا مَ مفاُمي

ة األس ئةل؟    ًًّس َان.ؿىل ألكي ًِشا اًّسخة ل جيسز ٔبن ىصيم هبم ٕاىل ُاًو

 والثّقافة الّطبٌعة .2

 

مهنا، مبا ٔبهّيا رلّعيا اًفَسفة يف فن ظصخ  هيعَقُا حنن جنس ٔبهفس يا جمٍبن ؿىل الاؿرتاف ابهلسٌَّلث اًيّت 

َّة ألس ئةل. هـخب اًفَسفة مالسمةً  ٔبنرث من كريٍم  ؿىل اًخّفَسف ًإلوسان، حّت ًو ظّوز اًحـغ اًلسزت اًّعحَـ
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 اكهوا فهيا. ٔبهخج اًفالسفة اًـسًس من ألذواث ذالل اًخّازخي، ًوىّن اهلفاُمي اًفَسفِّة يف س َاق اًّؼصوف اًيّت

ظصخ ألس ئةل اّّلي  اًلامئة ل ّتـي من إلوسان فَِسوفًا، نٌل ل جيـي اًخّعّوز اًخّلين من إلوسان زّساًما. فنّ 

ُي ٔبؾٌلل ألسالف. ونٌل اسدٌىصن جيّسس ٕازج اًخّازخي ًفّضي ٕاحساج اًخّفَسف ًوُس دلًَ ٔبي سخة ًَخجا

َّة ٌَفَسفة، جية ٔبن هًدَّ  َّة واًىذح وِم ادذعاز اًخّازخي وثفضَي ٔبدصى،  «ظفحة تَضاء» ًؼاًّصؤًة اهلوسوؾ

دعان،  ًلوذٕاحساج اًفىص ألظَي واًّضريص. ًحسو ًيا من اًّّضوزي ٕاجياذ مساٍز تني ُاثني اًِّوثني 

ول ٕازج اًلسماء. فىٌل ًحسو ًيا يف تـغ  كسزاث اًّعاّلة ل ًخجاَُواٌلث ٔبّل ساؾَني ًدضجَؽ اهلـَّمني واهلـَّ 

اٌَّحؼاث من اًّّضوزّي ٔبن هسٍن إلختام ابًفَسفة وارلعاابث اًّضرمة اولّصذت واهلََئة ابهلواؾغ، ًحسو ًيا ٔبًًضا 

ىص اًفصذاين ٔبو ازلاؾي حتت ميّجس اًف لّك دعاٍة  من اًفَسفة، و ذايل من اهلَّح ٔبن هسٍن لّك دعاٍة فَسفيٍّ 

ّة ؤبظاةل ُشا اًفىص، و   ٔبهَّ ل ًسٍن ٔلحٍس ثّشء.ٍصى رًزـة حًِو

 

نل تبٔي يشء ٔبو فنّ  ظصخ ألس ئةل ُو فنّ  اًفَسفة ٔبو فنّ  فَيلرتخ اهلفازكة اًخّاًَة: فنّ  ـِ نل.  ؿسم اً ـِ ٕازاذت اً

رث، لكٌّل كَّت جساؤلثَ. ُياك اًـسًس من اًّسؤال اّّلي ًـّب ؾن دعاٍة ًُس سؤاًل، فلكٌّل ٔبفعح ارلعاة ٔبن

ًوىهّنم ًعصحون ٔبس ئةل زلِةل ومََئة ابهلـعَاث،  ،اهلـَّمني واهلـٌَّلث اّّلٍن ًّسؾون ظصخ ألس ئةل ؿىل اًّعالة

ًىوّنا مؤّذتة، ٔبو مهبوزت تثلافة اهلـنّل اهلًضوزت  «هـم»دلزخة ٔبّن اًّعاًحة ثفلس اًلسزت ؿىل إلخاتة، فذيخس تؼ 

َّس ُو ؿسم اًّصقحة يف ٕاػِاز ٔبو ثَلني ًخوّ  ُا، ٔبو ٔلّّنا مل ثفِم صُئًا مّما مّساٍ اهلـنّل سؤاًل. اهلـَاز ألّول ٌَّسؤال ادل

، ؤبن ًخذـس لّك اًحـس  ٔبيّ  ًَا جبِهل، ؤبن ًعّسكَ، ؤبن ًُؼٍِص يشٍء ثضلٍك مدارش، فـىل اًّسؤال ٔبن ٍىون واؾ

نل اّّلي ٔبهخجَ ـِ جية ٔبن ًسوز يف اًِواء ٔبنرث من مّصت تبٔكىص ظاكذَ يك ًعُة اًِسف  اكًّسِم اّّلي .ؾن اً

َّة وظوهل ٌَِسف. وحـَ: لكٌّل اكن اًّسؤال ٔبذق، لكٌّل ثوّسؽ مساٍ وساذث احامتً  ًو

 

لّك ما ًخوّحة فـهل  ؛ ًٍصس، مامت ًٍصس، وهَفٌل ًٍصسمؽ ٔبّي مس متؽ، فاّّلُن ًشُة ٔبًامن ميىن ممازسة ُشا اًفنّ 

وإلظلاء. ًِشا اًّسخة ل ٌس خعَؽ ٔبن ٍىون فٌّاهيا خاُاًل، ًوىن ؿَََ ٔبن ميازش فّن ادلِي يك ُو الاس امتغ 

شا ما ل ًيلّح مسـَ. فِو ًـصف هَف ًامتسف مؽ راثَ، وهَف ًعي ٕاىل كاغ راثَ، وهَف ًًضعص ؾهنا ، ُو

سما لًـنل صُئًا.  ًـخلس اًخَّمَش اّّلي ًـخلس ٔبهَّ ًـنل حّت ٕان مل ٍىن ًـنل صُئًا، وحّت ؾي ٌس خعَؽ فـهل ثَمَشٍ

ٔبهَّ ًـنل ما ًـَمَ، تُامن ما ًـَمَ اهلـنّل ُو ٔبهَّ جيِي ما ًـَمَ. ٔبّوًل، ٔلهَّ ل ًـصف ما ًـَمَ نفاًًة، وّلا فِو 

ًَا، ٔلهَّ ًـنل ٔبّن  ما جيِي ٍلوغ ملذضَاث وثحـاث ما ًـصفَ، ٔلهَّ ل ٍصى مجَؽ اًخّياكضاث اهلالسمة هلا ًـَمَ. اثه

ًـَمَ اكرة، ٔلهَّ جمّزٔب، وحزيئ، ومهبم.  ًوىن ُشٍ اًّضحاتَة ل ثلَلَ، ٔلهَّ ًـنل ٔبّن ل وحوذ ٌَالكم اهلعَق 

ًوىن ُشا ٔبًًضا ما جيٍب ؿىل الاس امتغ، وؿىل جسمَة  .اًّضفاف مؽ راثَ، وٕان اكن موحوًذا فال ميىن ظَاقخَ

َّة، وؿىل ثوكّؽ ٔبّي يشٍء من ٔبّي ٔبحٍس يف لّك وكت.حاةل اًخّـّسذًّة كري اىلّسذت اًيّت جضلّك إلوسا  ه

 

ابًصمغ من ركل، ٕان اكن فَِسوفٌا ل ًـصف صُئًا، فـَََ ٔبن ًـنل هَف ًخـّصف، ففي اهعواء اهلـصفة ؿىل راهتا 
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مل ٍىن دلًيا اًلسزت ؿىل اًححر  وٕانٕان مل ىىن ًيخـّصف ؿىل يشء،  ل ميىٌيا ظصخ ألس ئةل :اًفصقٍوكن 

ًون جس خعَح  ،زت، ؿاّمةس خىون ٔبس ئَخيا كري مالمئة، مذرّحعة، ذاًَة من ادّلكّة، كري مصنَّ  ؾيسُا. واًخّـّصف

إلخاتة اهلعصوحة ؿَهيا. ًيخـّصف ؿىل ألص َاء ؿََيا ٔبن ىىون جاكمي ؾخاذن، ؤبن حىون ؾَوهيا ًؽ متحّت ٔبن جس  

 ٌس خعَؽ ٔبن ًرتتّط،  ٔلهّيا هخـنّل هَف هخـنّل من مل ًفذح ؾًََِ كط، من مل ًخـنّل، ل ًرتتّط، ل :وبٓراهيا خاُزت

ٌَلِام ابهلصاكدة يف اًلاتة، جية ثلسٍص حفِف ٔبوزاق اًّضجص  ايلخَفة، وسكزكة اًـعافري اهلخيّوؿة،  .ذالل اًخّـنلّ 

يا س َىون جمصّ  ؛ؤبهواغ اًفعص اًّعاذلة وكري اًّعاذلة ًلٔلك ذ وٕاّل ًن ىصى صُئًا، ًون وسمؽ صُئًا، ولك ما حًو

 اًخّـّصف ؿىل ألصاكل. منكل اًلسزت ؿىلكري ممزّيت. ًون وسـى ؾيسُا ًيـنل ٔبهّيا ل  ضوضاء، ؤبًوان، ؤبصاكل

 الّسائدة األسئلة .3

 

ـِ  نل واًاّلِؿنل ٕاًرا وػَفة مـَّمة اًفَسفة مزذوخة: ٔبن ثسّزش اً ـِ ًسّمََ ُىشا هلن ًلَلون من س نل وادلِي، ٔبو اً

نل، تُامن ٍصنّز اًحـغ الٓدص ؿىل اًاّلِؿنل.  ؽ، ٍصنّز، يف اًواكمععَح ادلِي. ًوىن ـِ تـغ اهلسّزسني ؿىل اً

ي ًخفَسفان؟ الكٌُل ًؼيّان ٔبّّنٌل ًسّزسان والكٌُل ًسّزسان ذون صم، ًىن ُي ًسّزسان اًخّفَس ف؟ ُو

َّا تيا ، ف مل هي ابهلعَق يـاٍن ذوز مـنّل ومـَّمة اًفَسف مىّونثىوكي. فَّنى ِ ة يف ُشٍ ظصخ ألس ئةل ًو

َّة. س يـاٍن ُيا تـغ ألس ئةل اًّسائست، اًيّت حىّصزث نثرًيا ذالل اتزخي اًفَ  ا،اًـمَ َِّحة خسًّ  سفة، وركل ٔلّّنا ُم

َّة.َوخس  ا. ومؽ ركل جية ٔبن هخـامي مـِا حبساس  ـّاةل خسًّ ا، وف  فة خسًّ

 

 مّع هخلكّم؟

َّة. ٕاًرا، نٌل يف جمال اًّصايضة ٔبو اًلياء، جية س حق وكَيا ٔبّن اًّّشظ ألّول ٌَفـي ُو الاّّتاٍ، اجن مّع الٔ  َُ

اًخّموضؽ يف حاةل مالمئة، يف حاةل من الاس خـساذ، وركل ٌَخّفَسف ٌوَـمي ؿىل ما ٌضلّك ٔبساسَ.  يف ُشٍ 

َّة، سّنى ٔبّن تـغ اًّعالة ًـاهون من ٕاؿاكاث ؾعَحة ل ميىن ّتاَُِا.  اهلصحةل ألوىل اًّّضوًزّة من اًـمَ

ص اهلـنّل ٕاىل اس خفزاس ُشا الاّّتاٍ، فٔلهَّ ًُس ظحَـًَّا. وٕان اضعُّ فَسف من اًّّضوزي هتسئة اًفىص، ٌَلِام ابًخّ 

ل ثـّب ؾن هفسِا ابًالكم ٔبو تبٔي وس َةل  حمىوٌم تضوضاء مذواظةل -هحرًيا اكن ٔبو ظلرًيا -ابًفـي، رُن إلوسان

ًـمتس ؿىل مسى  راكٔبو  ُشأبو اهلعاًحة تَ، وادذَاز  ثواظي ٕاّل كََاًل. ٍهتسئة اًفىص، جية ٔبّوًل ظَة اًِسوء،

اّّلي س َلذضََ ارلَاز ّتاٍ ظحَـة اولموؿة. من مّث جية ظَة ثبّٔمي فىصٍت ما، ٔبو اًخّفىري ثسؤاٍل  «اًـيف»

ُشا اًّسؤال اّّلي ًعصخ هفسَ يف  «:مّع هخلكّم؟»ما، ٔبو اًخّـّمق تيط، ٔبي اًخّفىّص ذون اًخّـحري ؾن ٔبّي يشء. 

َّة نخاتًة ٔبو صفًَِّا. ُش اٍ ارلعوت. ٔبّما يف ارلعوت اًثّاًثة، ًُعَة اًخّـحري ؾن فىصت خشع ـً يف حال اكن اًخّـحري  ظح

صفًَِّا، جية ؿىل لّك فصٍذ ٔبن ًًذؼص ذوزَُ ؤبن ٌس خبٔرن كدي ٔبن ًخلكّم، ؤبن خيفغ ازلَؽ ٔبايذهيم ذالل 

ي يف اًّصحوغ ٕاىل اًوزاء من ذالل ظَة اًخّحلّق من كدي ٔبّما ارلعوت اًّصاتـة فذمتثّ  .الكم سمَِِم ٔبو سمَِهتم

ظاحدة ألكوال ٔبو اولموؿة من مالَءمة ألكوال اهلعصوحة. ُي ألكوال واذصة؟ ُي ألكوال معاتلة 
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ٌَخّـَاميث؟ ُي ّتَة ألكوال ؿىل اًّسؤال؟ ًُس من اهلعَوة مضازنة الثّفاق ٔبو الاؿرتاط ؿىل ألكوال 

يف ُشٍ ارلعوت ُو مـاًًهتا ؿىل اهلس خوى اًّضلكي ًخحسًس مسى مالءمهتا، وركل ٌَخحلّق  اهلعصوحة، ما هيمّ 

َاق اهلعصوخ. اهلعَوة ٕاًرا ُو حتسًس اهلضمون تسكّة. ُنمن ٔبّن اّلّ   حارٌض يف اًس ّ

 

ُي إلخاتة ّتَة ؿىل اًّسؤال اهلعصوخ »ُيا هعصخ تـغ ألمثةل ؿىل ٔبس ئةل ميىن ظصهحا ًخوضَح اهلوكف: 

ُي ما ؿّبث ؾيَ »، «ُي ٕاخاتخم واذصة زلَؽ ٔبفصاذ اولموؿة؟ جصٔبًم،»، «ّتَة ؿىل سؤاٍل بٓدص؟ ٔبم

. اهلضالكث  «ُي ٔبحدت ؿىل اًّسؤال ٔبم ظصحت مثاًل؟»، «معاتق ٌَخّـَاميث اهلشهوزت كدي اًخّمٍصن؟

هتا، ووضوهحا، فِيي اهلعصوحة من ذالل ُشٍ ألس ئةل مذـَّلة مبـىن ألكوال اهلعصوحة، واجّساكِا، وظحَـ

ثعَة حتسًس ما حيعي واًخّحلّق من ظحَـخَ وحفواٍ. ُشٍ اًـوذت حنو اًفىص ارلاض واًلِام تخحََهل ِم اهلسذي 

 ألّول ٕاىل اًخّفَسف.

 

 هلارا؟

َّة اًفىًصّة ُو  ًـين ظصخ مضلكة كائحة  «هلارا؟». ظصخ سؤال ًحسٔب تؼ«هلارا؟»اًّسؤال ألسايس اًثّاين يف اًـمَ

َّهتا، ؤبظَِا، وادّللئي اًيّت ثثخهتا، وؾلالهُهّتا، ٕاخل. ميىن اس خزسام ُشا اًّسؤال يف ٔبصاكهل اًفىص  ت، ورشؾ

. ُشا «هلارا كَت ركل؟» اهلخـّسذت ذون اذلاخة ٕاىل اًخّـَني، وكس فِم اًخاّلمِش ُشا، ٔلّّنم ٌس خزسموهَ نيؼام:

ُشا اًّسؤال مفِس، ٔلهَّ  مؽ ركلٌسبٔل ؾن يشء. اًّسؤال كري مذلاٍص، فِو ٌسبٔل ؾن لّك يشء، ابًخّايل ل 

 «هلارا؟»اًحـس اًاّلمصيئ ٔلي ٔبكوال ًمت ظصهحا. ل يشء ًبئت من ل يشء.  اًؼ  -ذاّظة اًّعلاز -ٍصي ألظفال

ص ُشا اًحـس ؿىل حخِّة، وألْخي، وادّلافؽ، ّلا ًـّوذن ثعٍو  ثـََي ٔبكواًيا ثضلٍك ٔبوثوماثَيك ًلذيض اًخّىوٍن، واًس ّ

حماحجهتا، وركل ًفِم حفواُا اًـمَق. نٌل جيـَيا ُشا اًّسؤال هـي اًفىص وألٌْس ارلاّظني تيا، اٌّّلان ؿىل و 

َّية ًُست سو ان ٔبّن بٔ ًـخب  اهـاكًسا صاحدًا ٔبو سعًحا دض يًا، ميىن الاهعالق مٌَ هلٌلزسة ازثلاء  ىّي فىصٍت مـ

 اّّلُن وألٌْس.

 

 مثال ٔبم فىصت؟

ُشا ٌض حَ ما »: اًـَين ميَي ألظفال واًحاًلون ؿاذًت ٕاىل اٌَّجوء ٕاىل اهلثال، ٔبو اًّّسذ، ٔبوٌَخّـحري ؾن ٔبهفسِم 

َّة «صزاض...الٔ  ىصى تـغٔبحِاًن »، «مثاًل...»، «حعي ؾيسما... . كام ٔبفالظون تخوظَف ُشٍ اًـمَ

َّية حنو حالث مذـ َّة اًيّت حمتثّي يف اهعالق اّّلُن من حاةل مـ َّة اًّعحَـ ّسذت وظوًل ٕاىل اًفىصت اًـاّمة. اّّلُي

ؾيسما وسبٔل اًّعفي ؾن اًفىصت اهلحّعية يف اهلثال اّّلي ظصحَ ومّعا ٕارا اكن اهلثال حاةًل ذاّظة ٔبم كري ذاّظة، 

َّة ثـممي حْسسَ من ذالل صلكيهتا، نٌل ٔبهّيا هعَة مٌَ اًـحوز ٕاىل مصحةل  فٕاهّيا هعَة مٌَ ٔبن ًعَف معَ

س يس الٓدص. نٌل ٔبّن تـغ اًخّـماميث ادلاُزت ختخرص  ثاًل . اًفىصت ًُست م اًخّجًصس مؽ ٔبّن الكٌُل حيخوي ٌو

ضَف ٔبّن ل وحوذ ذلْسٍش ذون مفِوم، ول هلفِوٍم ذون  سّمهيا اكهط ابهلفِوم ارلايل من اذلْسش. ًو اًفىص، ٌو
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 حْسش.

 

 مساوي ٔبم بٓدص؟

َّة اًخّفىري اًفَسفي ًـين اًخّفىري ابًّصاتط، فلّك يشٍء مرتاتط يف  اًفىص اًخّشي، لّك يشٍء ممزّي. ُشٍ ِم خَ

َّة  اهلساوي والٓدص اًيّت ًسؾون ٕاٍهيا ٔبفالظون. لّك بٓدٍص ُو مدساوي، ولّك مدساوي ُو بٓدص، فال ٕاماكه

ًوحوذ زاتط ذون ثفاؿي ومتَزي. ًوىن يف ارلعوت اًخّاًَة ما هيّم ُو الاهخٌاء ٔبو ثفسري ُشٍ اًـالكة، وثياسخِّة 

اّّلي ًحلى ذامئًا حمغ جساؤل  ل يشء ميىن ٔبن خيخرص ُشا اذلنكالادذالف مؤّظصت يف س َاق. اًخّفاؿي و

جية ثفاذي اًخّىصاز اًاّلمذياٍ، ٕاّل ٕارا اكن تلصط ٕاؿاذت اهلـاًية  فـًلٍّ ومصاحـة، ٔلهَّ ٕان ٔبزذن ٕاحساج ثفىٍّص 

اًفىصت وساتلهتا؟ ٌَحياء واذلواز،  توؾي، ٔبي جية ثفاذي اًخّىصاز يف حال قَاة اًوؾي تَ. ما اًـالكة تني

َّة تـضِا اًحـغ:  ُي مضامِهنا ص حَ مذعاتلة؟ ما ِم  جية ٔبن ثـي ألفاكز تـضِا اًحـغ ؤبن ثخوىّل مسؤوً

ظحَـة الادذالف، ظحَـة اًخّياكغ تُهنا؟ ما مـىن ما سبٔكوهل، ٔبو ما كَخَ ٌَخو، ٔبو ما كَخَ؟ ما ِم اهلفاُمي 

َّة خسًست ًعَاكة  ايث ٔبو ٔبوخَ اًدّضاتَ؟ ُشٍ ِم ألس ئةل اًيّت جية ٔبن ثالسم ٔبيّ اًيّت حصحىز ؿَهيا اًخّحسّ  معَ

َّة ميىن اًوكوغ يف ُّوثني: ٕاّما ُّوت  ألس ئةل، وِم ٔبس ئةل ل ميىن مـادلهتا ٕاّل يف س َاٍق مـنّي. ويف ُشٍ اًـمَ

َّة ادّلامئة ًوحوذ متزّياثالٕ   ُّوت ازثحاظ ووحست لّك يشء يفّ  ة، ٔبومذياَُازق اًخس َعة اًاّل و اًيّت متثّي خّف اًف ماكه

 اًيّت ثحسٔب ابًضّس مؽ ضّسٍ ومبا ٌض حَ اًزّنؿة الاهعِاًزّة.

 

صي ٔبم ؿاجص؟  حُو

 ُ فّضي اًلِام تشكل كدي ٔبزسعو ُو ظاحة ُشا  اًخّمَزي اًلوي. اًخّفىري ًـين قصتةل ما ًـب يف رُييا، ًو

فس يا وهحوخ مّعا يف رُييا، ًوىٌّيا ل هفىّص، ٔبو ٔبهّيا هفىّص تعًصلة ؿاّمة اًخّـحري ؾيَ. ذون ُشٍ اًلصتةل هـّب ؾن ٔبه 

اًَخَ، وحٌلهل، وحلِلذَ، ٕاخل. جية  ـّ َّخَ، وف َّة. جية ٔبّوًل فصس ما جيوة تشُييا وفلًا دلزخة ِزفـخَ، ؤبَم وضحات

ًصّة ٔبو ؿاجصت، وهبشا اًدّساؤل مّعا ٕارا اكهت ا، ٔلّن  اًفىصت حُو َّة ٔبو يف ظسذ ثفسرُي ىىون يف ظسذ ظصخ كمي

ّة  ياًفىص ًـم ًو ـَبَّ  حصاثخِّة اكهت حّت ًواهعالكًا من حصاثخِّة ومن ثعيَف حسة ألًو كري واؾَة ٔبو كري ُم

 ّ ًص َّة، حُو صي ُو اًثّاتت اّّلي جيـي هَاًن، ٔبو صُئًا، ٔبو فىصًت، ٔبو اكئيًا ٍمتزّي تعفٍة ما ٔبساس  ة، ؾهنا. ادلُو

ّة. ُي ًحلى اًّّشء ؿىل ما ُو ذون ُشا اىلمول ٔبم ٔبهَّ ًخحّول ٕايل يشٍء بٓدص؟ حمنو اًفاوِة ؿىل  ًوُست اثهًو

ألدساز، ًوىن ُي ميىن ًفاوٍِة ما ٔبّل حمنو ؿىل دسصت؟ ُي اىلمول ٔبو اًّعفة اهلًسوتة ًىِان رضوًزّة حلًّا؟ 

ي ُشا اىلمول حصَحٌ  ؟ٔبًًضا مؽ هَاٍن خمخٍَف خش ُو اًـسًس من ألس ئةل اًيّت ثسفؽ ٌَخّفىري حول ظحَـة  زايًّ

 ألص َاء، وألفاكز، واًاكئياث، وحول ثـًصفاهتم، وادذالفاهتم، وكميِم.

 

 ما اهلُضلكة؟

ّلكل جية اًخّفىري . ا ٕارا اكهت صامةل وٕاىل ٔبّي مسىل ٕاىل اًدّساؤل معّ ؾيسما هعصخ فىصًت ما، ميىٌيا الاهخلا
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ؤذش تـني الاؾخحاز، ٔلهَّ ميىن ٔبن ًعـن ابًلاؿست ٔبو ٔبن ًؤنّسُا. الاس خثٌاء ًعـن ة ٔبن ًُ اّّلي جي ابلس خثٌاء

ؤنّسُا، ٔلّّنا ثضؽ حسوذٍ. شا اًيّوغ من اٍهّنج اًـَمي ًخّعف هب ابًلاؿست، ٔلهَّ ًيزتغ مهنا ذزخة اهلعَق، ًو

َّة ثضؽ ا اهلـادلة حبسة توجص َّة ارلعبٔ يف ٔبّي كض ّة وحتمي من اًيّمط ادّلًين اّّلي ًـخب ٔبّن ٕاماكه ٔلساش ٌَـَمًو

َّاث كري كاتةل ٌَيّلاص. لّك ما ًبئت من اًـلي ًُمىن مٌاكض خَ، ٔبّما اهلُعَق فِخحؽ ًفـي إلميان.  اهلُصحىز ؿىل كض

تي حّت اًّسـي ٕاًََ. ٕاًرا ؾيس  اًـمَق، وؿسم ارلوف من الاؿرتاط ؿىل فِم واكـِا فِم حسوذ اًـمومِّة ؿائسٌ 

َّة  ي مؽ ٔبي فىصت ملرتحة،اًخّـام ؿََيا ٔبن هدساءل تساًًة مّعا جيـَِا ذاظئة، وركل من ذالل ظصخ ُمعاذزت ٔبّوً

َّة سُساؿسن ؿىل اًوظول وٕاىل  ٕاضافًة ٕاىل ركل، ػِوز ٔبيّ  ابًّّضوزت وجية حتسًسٍ. تبّٔن ارلعبٔ موحوذٌ  فصذاه

َّاٍث خسًست َّة فصض  .وٕاىل حتسًس ذزخة اًّضمًو

 القدوة .4

 

، ويك ثَِم اًخاّلمِش ٔبن اهلـَّمة ٔبن جس خحور ؿىل وػَفة ظصخ ألس ئةل يك حىون مثاًل، كسوتً  ة ؿىليف اًحساً

ٍىوهوا ذكِلني، ًوىن ؿَهيا ٔبن متّصز ُشٍ اهلِّمة هلم ثّسؿة. وسّنى اًخاّلمِش ًـخاذون ظصخ ألس ئةل، تـضِم 

جنسٍ يف حوازاث ٔبفالظون ألذريت.  ّّلياكىل اهلـنّل ٔبن ًَـة ذوز اًلًصة، ثّسؿة واًحـغ الٓدص تحطء. ؿ

و اّّلي ل ًلدي تبّٔي ؿاذٍت، واّّلي ل  اًلًصة ُو اًّضرط اّّلي ل ًخـامي مؽ ٔبّي يشء ؿىل ٔبهَّ مؤنّس، ُو

ًـصف اًـلس الاحامتؾي ول ًخـّصف ؿَََ. صُئًا فضُئًا ىصى اًخَّمَشت ثـخاذ ٔبن حىون قًصحًة ؿىل هفسِا وؿىل 

ثححر ؾن الاهعِاز اذلايم، ؤبّل ثححر ؾن اًخّلسٍص ٔبو ؾن ٔبي اثّفاق مؽ الٓدٍصن. اولموؿة، وثـخاذ ٔبّل 

َّاث  ـّنل ًُست ظمبٔهة اًخاّلمِش ٔبو ظمبٔهة هفسَ، فشكل ُو ذوز الآبء وألّمِاث ؤبدّعائيي ؤبدّعائ وػَفة اهل

، فِو مالسٌم ٌَفىص. ٕاهَّ ص اًفىص اذلي، نٌل مّساٍ  ؿنل اًيّفس. حوكن وػَفة اهلـنّل يف ٕااثزت اًلَق واس خفزاٍس حُو

 ًَحًِزت.

 

ٕلاثزت اًخّفَسف، جية اًخّفَسف. اهلـَّمة اًيّت حًصس ٔبن ّتـي اًخاّلمِش ًخفَسفون، ل متكل حق اٌَّجوء ٕاىل 

ٕارا اكن اهلـنّل ل ًوّذ  .مساحٍة ذاًَة من اهلعاًحة واًخّفىري، ٕاًرا ؿَهيا ٔبن ثخفَسف ِم ٔبًًضا ؤبن ثعحح اًلًصحة

، وزقحة، وٕاهخاح ما ل ميَىَ، هَف هل ٔبن حُيسج اًخّفَسف يف ظفَّ؟ س َىون من اًّعـة ؿىل حةّ  ٔبن ًـخاذ

اًيّت كس حىون مّمةل  ًعـة ٔبحِاًن كصاءت وفِم هعوظِم فِم ؿسم سـََ ًفِم ما كاهل ٔبسالفٌا اًفالسفة. ابًخّبٔهَس

ا، و هلمجَـيا منَي ٕاىل ٔبهّيا  ابٕلضافة ٔبحِاًن، َّة جسـى ًخٍبص واضَؽ ٔبنرث من كرُي ًىن ٕارا مّت اؾامتذ ادلِي هوضـ

هفسِا وثّسؾي اًخّفَسف اًـفوي ادلاُز ًالهسُاص ٔبمام ٔبي الكٍم ظفويّلٍ ٔبو مصاُق واؾخحاٍز تسًاًل ٌَفىص، 

وسمؽ اهلـَّمة ثعَح ٔبمام ثالمِشُا واكهط، ًوىن ذون ٔبن « Sapere aude»!فميىن اًوكوغ يف خّف ادّلخي. 

نل!»ثلول   ؛ىل ٔبزط اًواكؽثعّحق ُشا ألمص ؿ ـِ ًوىن ثرّصفاهتا ختوّنا. ما اًّعاكة اًيّت ثًذجِا ، «ّتّصٔب ؿىل اً

ًعـة فِمِا؟ ابًّعحؽ، كس حُيسج  لمذياٍ ٔبو ولكٌلٍث  ُىشا مـَّمة ؾيسما ثسغ الكهما خيصح من مفِا وحعامٍ 
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همازت يف اًخّفَسف ًون ثعصق  ٕاىل ٔبيّ ي الكهما تـغ اهلواكف اًـحلًصّة اًلََةل تعسفٍة كامضٍة، ًوىهّنا ًن ثؤذّ 

مؽ اهلـصفة  ابة اًوؾي. ٕارا مل حىن اهلـادلة اًفىًصّة ذكِلة، س َلوم اهلـنّل ابًّّضوزت توضؽ فىص اًخاّلمِش يف ثلاتيٍ 

َّاثاهلُصخّس  َّة اًيّت  ة يف اًّعف، يف ذزش اًّصايض مثاًل، حِر جية ثوضَح هدِجة من ذالل ثوضَح اًـمَ

ـّنل كس وفّص تُئًة ًعَفًة ٌَخّحاذل تني اًخاّلمِش، واًيّت كس حىون مفِسًت ٔبحِاًن، ًوىن ٔبّذث ٕاٍهيا. وهب شا ٍىون اهل

َّة ٔبكواًِا، ٔلّن اهلساز ُو اّّلي ًحنّي حّصة ألكوال  ذون ٔبن ٌساؿس لّك ثَمٍَش وثَمَشت ؿىل اًوظول ٕاىل مشًو

اّّلُن ًفىّص  ًسغ وط وحيّصز، حِرمساز ًحّسذ اًلوٕاّل سددلى زٔباًي، واهلساز ل ميىن ٔبن ًًضبٔ من ثعاذف. اهل 

و ًـصف اًّسخة اّّلي حيثَّ ؿىل ركل. ٌوَخّفىري ًُ  َّاث فّضي إلهلام تحـغُو  ابًًّس حةنٌل ُو اذلال  -اًـمَ

َّاثٌ ذت. مَل ل وس خفِس من  مس خوى ٕاىل ل ٔبتًسازتَ خيُ  ناّّلُن اًخّشي ً ابًّصمغ من ٔبنّ  -َّصايض َّاث حمسَّ معَ

يا ممازس هتا تياًء ؿىل ما اهلايض َّاث ممخـة، ًون ثلّي مذـهتا ٕارا حاًو  ٔبسالفٌا. وّظي ٕاًََث؟ اًّصايض

 

ميىٌيا ٔبّن هفىّص ٕاىل اهلالّناًة ابٕلحصاءاث اًيّت جية ٕاجياذُا وتخفاظََِا ادّلكِلة وتخـلِساهتا، ؤبن هخبّٔمي تلواهني 

 اًخّفَسف فّن ظصخ ألس ئةل ٔبّوًل  حّت يف ػّي هون اًيّلاص و ابًحـس اًيّفيس واًـاظفي ًِشٍ اهلسبةٔل، وركل

َّاث ومـازف رضوًزّة ٕلحساج إلتساغ وٕاػِاز اًـحلًصّة. -ولّك اًفٌون -واّّلي ًـمتس ابًخّبٔهَس ًحلى  ؿىل ثلٌ

َّة رشظ  َم هخجاُي اهلوحوذ واهلُـعى؟فـي، ًىن ًِ ٌَ انالاّّتاٍ وألَُ

 

اًلًصة، فاًـاذُت ل حتّة اهلضالكث،  ٕاىل. ؾيسُا فلط هخحّول افَن وس خلصة صُئً ٕارا نيّا حنّة اهلضالكث 

خـمّ  حـسُا ٕاّّنا ثلّسز اًَلني واًحسهييي. حّة اهلضالكث هلا ثضَفَ من حلِلة، وزلاًِا، ًو لِا يف ألٌْس، ًو

يا جية حصتَة اًـواظف ًـين حّة اًّعـوتة، واًلصاتة، واًّسؤال. اهلبٔسيق  جاوس ٕاذلاخ اذلاخة ٕاىلخيك ه  ُو

هبسف ؿسم اًخّواظؤ مؽ اًفوزًّة، واس خجواة اّّلاث ، وركل ظالتة اًّصٔبي، وارلوف من اهلضلكةاًخّـحري، و 

َّة واثتخة، ٔبو من تـغ اًلصاءاث  اهعالكًا مّما حيسج يف اًـامل، ًوُس اهعالكًا من ل يشء، ٔبو من كواؿس حتوّك

َّة.  الٔاكذمي

 

ُي ثـَمني ما ثلًوني؟   :ي ٔبهت موحوذ؟ ابساكل ٌسبًٔياسلصاظ ٌسبًٔيا: من ٔبهت؟ نكازحون ٌسبًٔيا: ُ

ذٍاكزث ٌسبًٔيا: من ٔبٍن كل ُشٍ اًحسهية؟ اكهط ٌسبًٔيا: هَف ثـَمني ركل؟ َُلي ٌسبًٔيا: ُي جس خعَؽ ٔبن 

من ًخلكّم ؾيسما : ثفىّص ابًّضس؟ مازهس ٌسبًٔيا: ما ِم اًّّشوظ اهلاّذًّة اًيّت ّتـكل ثلًوني ُشا؟ هَدضَ ٌسبًٔيا

ىوين؟ فًَس خجوة رواثيا، ًيا: ما اًّصقحة اًيّت حتّصوم؟ سازحص ٌسبًٔيا: من حًصسٍن ٔبن حبٔ ؟ فصوًس ٌسثخلكّمني

 ومؽ من هّسؾي اًالكم ؾيسما ىصفغ ٔبن وسمؽ ُشٍ ألس ئةل؟ ٕاّل ٕارا نيّا هفّضي اًيّلاص فامي تًٌَا فلط.مَل ل؟ 
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يواث يف َّة اهلسازش يف اهلخـسّذت تبٔصاكهل اًفَسفي لاصابًيّ  -حّس ما ٕاىل -مّت اًرّتحِة ألذريت اًس ّ  الاتخسائ

. ل ًفذلصون اّلٍن اهلـَّمني كدي من وذاّظة ،وإلؿساذًّة  حبس اذلاةل ُشٍ جضلّك  ًخبٍَُٔي ؿَمٍي فَسفّيٍ حلِلّيٍ

 ٔبّّنا ؿىل ٌَفَسفة اًخّلََسي اًخّعوز الاؾخحاز تـني ٔبذشن ٕارا حمحَّشت، حّت  حىون مضلكة، ابًـىس، كس راهتا

 ؿىل ًضفي اّّلي فَسفًِّا؟ ما اًيّلاص ٍىون هَف. اًيّلاص ُشا ظحَـة مسبةٔل ثعصخ -صم ذون -ًوىهّنا ،ةلُمثلِ 

 اهلعصوحة اهلضامني حصافق اًيّت اًّصُانث هتميّا ما تلسز اًيّلاص مسة حتسًس هيميّا ل ظاتـًا فَسفًِّا؟ ُيا ما هلاٍص 

َّاث ٌَّل ل اًيّت ٔلّن اهلُضلكة وركل ،اًيّلاص وصلك  اهلضمون هـي ٔبن اًخٌّلٍزن، ِم من اًيّوغ ُشا ؿََيا ًفصضِا س 

شا. وعوزت وٕاهٌّل هكضمونٍ  ًُس  .اهلـَّمني من ٌَـسًس مبًٔوف ٔبمٌص كري ُو

 اآلراء على العمل .1

 

َّة من فَييعَق . وادذحاٍز ٕاذزانَ، حتََهل، َمضلَكَِخَ ذالل من راثَ من اًّصٔبي اهزتاغ ُو اًخّفَسف: اًخّاًَة اًفصض

 اهلخحّجصت اًحٌُّة ملام من اكًّعَعال، ٕادصاهجا َِااًفىصت، حدْ  ؿىل اًـمي ؿىل اًفَسفّي ًلوم ٔبّن اًخّمٍصن ٔبي

ةل ٔبسسِا وسؾزؿة  نٌل ثـوذ ثخحّول، ًن مل حال ويف ،اًفىصت اًخس َعة، ثخحّول اًواكـة ُشٍ ؿاذًت، تفـي. ًُو

ٔبص َاًء  مسـت ما ؿَهيا، تلسز مّت اًـمي ما تلسز اًفىصت لرّي كََاًل؛ سدذ ؿاصت كس س خىون متامًا ٔلّنا اكهت

 ،ومعي ،معاًحة -يشء لك كدي -ُو اًخّفَسف ٔلن وركل. ؿَََ ًُست ِم ما واهجت ما وتلسز ّتَِِا اكهت

حَ اٍهّنايئ، ٔبو اهلُرصح سوى ٍىون ٔبن ميىن ل ألذري دعااًب ثس َعًا؛ فِشا ًوُس ،وحتّول  اّّلي اٍهّنايئ اًض ّ

َّة معحوكًا ؿاذًت تعالتة ٍىون ص ٍوَكن. وَم  ظحَـة ؾن اًفَِسوف وضاظ ظحَـة ميزّي  اًخّفَسف، واّّلي حُو

 كري شاذلسْ  يف اًلالف ُشا ٍمتثّي. حيمهيا اّّلي اًلالف من اًفىصت ٕادصاح مثاًل، يف اًفَسفة مؤّزد وضاظ

َّة،  واًخّحـاث اًـسًست اًلصاءاث نالٓ  فهيا وسدضف اًّـيت ادلاُزت اًّعَلة ٔبو اًّصهَىة واهللوةل اهلُعاػ اًّضمي

 .هبا اهلُـرتف كري ٌَمسٌَّلث ابٕلضافة

 

َاق ُشا يف  ألمص نشكل. اهلـصنة يف اًفوس ًـين تسوزُا نةمضازِ  لكّ  فَِ مخلكّ ث  هلاٍص  اًفَسفّي، ٕاؿساذ اًس ّ

 حّت  واًخلّكّم ظلاءالٕ  ذالل من ما، مواهجخَ موضوغٍ  حول دعاتيا ؾن خمخٍَف  رلعاٍة  ًالس امتغ ابًًّس حة

 ؿسم ّتّسس اذلاةل ُشٍ يف. اًلًصة اًالكم تيا ًَُحلَ ٔبن ميىن اّّلي ابًخّـيَف إلحساش ؿب ُشا ًمتّ  ؾيسما

 التّاسع الفصل

 الّصفيّة الغرفة في الفلسفيّ  النّقاش شروط
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 اًّعلاز مبصاكدة ؿََنك. تَ هفسَ ًَُزم ٔبن اهلصء ؿىل اًّسِي من ًُس اًلدول، ثًّساكً  من همّمةً  حاةلً  الٓدص ملاظـة

 ؿىل اًحـغ ًلسزت ظحَـي؛ ابٕلضافة ٔبمص ؤكهَّ ومس متص فعصيٍّ  ثضلكٍ  اًحـغ متـضِ ًلاظـون ؾيسما واًىداز

 الٓدص، من ممىٌن ابس خزسام اًخّفَسف هبشا، فٕان. إبرساف ٌَخلكّم اهلُخاحة اهلساحة ؿىل ثسِوةل الاسدِالء

 ابًّضلف ةلُمحمّ  ٔبفاكزٌ  دصَج و ابزثحاك ثخعاذم حِر ،اهلخلّعـة ٔبًضًا اىلاذاثث ٌضمي اّّلي اذلواز ذالل

 ٕاّل  فَسفاًخّ  ًمت ل هفسَ، كس متاكل ؿىل حِّست كسزت ميكل اهلصء ٍىن مل اذلاةل، ٕان ُشٍ يف ًوىن. واهلُـخلساث

خبّٔمي اًفـي نز ختمس ؾيسما اًيّلاص، تـس  بٓدص حنٍي ٔبو يف كِي مبا واًخّفىري اًيّؼص ًَـَس وحِسًا وهبسوء اهلصء ًو

ّ . كوهل ميىن اكن امب ٔبو  ثاليش حنٍي، ؾيس تـس اهلصء ًخفَسف كََاًل ٔبن ومذبّٔدص مؤسف ًّشء َظحـًا ٕاه

 ٔبنرث اهلصء ٍىون ٔبن فهيا ًُفرتط اًيّت اذلارض، اٌَّحؼة اًيّلاص، يف ذالل تشكل ًلوم ٔبن الاظعزاة، تسل

 تـس اؾِاواهسف ألن اضعصاابث ؾن اًيّاجت اًَِجان هتسئة اًّسِي من ًُس . ذاّظًة ٔبهَّٔبظاًل  فَسفاًخّ  ؿىل كسزت

  .الكًَّ  اًخّفىّص احامتل اًَِجان ُشا ًـَق مل ٕان تـيف، ُشا ٕاًلاذُا ًمت ٔبن

 التّكلّم آلٌة .2

 

 ؿّست تساًًة اكرتاخ واظعياؾي، جية حمّسذ، صلكي ٕلظازٍ  حيخاح فَسفٔبّن اًخّ  اهلشهوزت، ومبا ألس حاة َؽزل 

َّة سةاًّسَِ  ريوزتاًسّ  نؾ ومسؤولث ًَىوىّن مُّّساث ٔبصزاض ؿّست ٔبو اخشًع  وثـَني كواؿس  اس خزسام ًـمَ

ًلّكٍ ذوزٍ  ٔبن حتّسذ اًيّت ثكل ِم إلظاز ُشا يف ألٍم ٔبّن اًلاؿست ٔبؿالٍ، ىصى رهصن نٌل. واًلواهني اًلواؿس ُشٍ

متّ  ،ٌَخّحسج  ثوسًؽ اهلُّّست ثـلّصز تبٔن ٔبو، وكذًا ٌَخّحسج دصالٓ  ثَو اواحسً  ألصزاض لكّ  إبؾعاء إامّ  ممازس هتا ًو

 من وحتمي اهلخوكّؽ ارلَي س حاق ثفاذي ؿىل اًلاؿست ُشٍ جساؿس. مٌاس حة ٔبدصى ظًصلةٍ  تبٔي ٔلذواز، ٔبوا

 ؾيس اًفىص حيخاخَ اّّلي اًخّيفس ؿىل جساؿس -يشء لك كدي -ٔبّّنا نٌل. الاس خـجال ٍصافق اّّلي الاهلداط

خحّصز اًلكٌلث من فَِ وكذًا ًخجّصذ ًَضمن اًخّفَسف َّة ةواًّصقح اذلاخة من ًو . واًخّحسج فـي زذ ٕلظساز الٓه

حة واًلِام مّسيح ٕاظاز ذَق جية، ّلا مجَؽ ألكوال ثضلٍك اًخّـامي مؽ  ًمتّ  حبَر حيسج هلا مّسحِّة تلًو

اًَهتا، ثكل ٔبزحدت ٔبدصى كاؿست ُياك.مٌفصذ  ـّ َ ٔبن ٕاّما اهليعوق ٔبّن اًالكم ثيّط ؿىل اًيّت ف  ٔبن ٔبو ٌَجمَؽ ًَُوخًّ

َ ل َّة ٔلحاذًر اولال ٕافساخ ؿسمؿىل ٔلحس، و  ًوخًّ ـَبَّ  خشع  حتمي. الاهسفاغ تواكؽ ارلاظص يف ًسوز مّعا فهيا ًُ

 من حيسّ  اّّلي وإلسؿاح اًّضوضاء هوؿًا من ثُودّل  اًيّت اًىثريت ادلاهخِّة ألحاذًر من اولموؿة اًلاؿست ُشٍ

لذي الاس امتغ  إبحقام ًيفسِا واس خزنافِا اًالكمِّة اكةعّ اً اهدضاز ُشٍ اًلاؿست متيؽابٕلضافة ٕاىل ركل، . اًرّتنزي ًو

 ذسمة منتسًل  اًـعيب الاهفـال ؿاذًت  ثرصًف ختسم اًّـيت ادلاهخِّة واهلالحؼاث اهلِّمة كري إلضافِّة اًلكٌلث

 .اذللِلي اًخّفىري فـي

 

ُِ  اًخّحول من اهلضازك ميىّن ٔبهَّ ابًخّموضؽ، ٔبي ٌَيّلاص اهلّسيح إلظاز ٌسمح  ؿىل تـس، كاذزٍ  ؾن سهلضا

 الاس هتاليّك حِر ٔلسَوةا ؾن ًُحـس اًّعًصلة هبشٍ اًالكم ثلسٌس. ألكوال وزاء ما وثوظَف اًخّحََي
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فة حىون كس ألكوال ذت ُمسرَّ ة ٔلّّنا، كميهتا من وُمجصَّ  جمِوذٍ  ٔبي ذون اهخاهجا كاذٌز ؿىل وازلَؽ اهلضمون من ذاًو

 ىًصس اًيّت واهلععَحاث ؾهنا اًخّـحري ىًصس اًيّت ألفاكز حبشزٍ  خنخاز و ٌلثيالك هوسن ؾيسما هلّسش اًالكم .ًُشهص

ىشا.  اس خزساهما  هفسَ، كاذٌز ؿىل مؽ هلسًّة مواهجة وطخبلكٌلثَ، زاقٌة  حشٌز من ابّّلاث وؾي ًخبّٔسس ُو

انث ثَّمس  اًيّلِغ، ثبس مدسبٔ  ؾيس اس خـٌلل  -الٓدص اهليؼوز تفضي -تـسُا. ٔبكواهل وثحـاث ،وملذضَاث ،ُز

 .كوهل هخجيّة وما ،وثياكضاثيا ،مسٌَّلثيا ٕاذزاك من متىٌّيا كس ّلواثيا مـىوسة ظوزت

 اللّعبة .3

 

اًـسًست،  ابدذحازاثَ اًخّمٍصن تَ ًعاًة اّّلي ،الٓدص ٕاىل والاهدساة اثاّلّ  فلسان ٔبي ،الاوسالة ُشا

 س خؼِص. اًدّضّوص ًِشا اهلصافلة اًفىًصّة التةواًّع  ألفاكز وجضّوص ،اذلواز ظـوتة: ٔبمٍصن ؿىل اًضوء ٌُسَّط

اهلُّّست،  حمتىّن ٔبن اًّّضوزيّ  من، ّلا. مذحاًية تًسٍة  اًثاّلزة ألؾصاط ُشٍ ذالل من فَسفاًخّ  يف اًّعـوتة

َّة مسى ٕاذزاك اهلس خعاغ، من كسز  هلواهجة ٌدّلفؽ ألصزاض تـغحيخاح  كس. ابدّلكّة ألصزاض معاًحة ٕاماكه

َاث صوائة من ذالل حمو وركل واًدّضجَؽ هلساؿستا بٓدصونخاح حي  حني اهلضلكة، يف  ً  رُهنم معي ب

 ًَـمال -ٔبمىن ٕان- اًفاكُة واس خزسام اٌَّـحة ثوػَف اهلِم من، ادذحازي، ّلا خاهة اًخّمٍصن . ًِشاوثفىريٍم

 اًفىصي عنياًّضل مؽ اًخّـامي ًعـة كس واٌَّـة اٌَِّو خاهة ذون. اًولذت ذالل موضـي ب لم هكزّسز

ّ  زاماادلّ  من اًخّرفِف ؾيس. واًخلّكّم الاس امتغ ؿىل اهلصنٍّزن واًيّفيس انث حصافق يتاً  ثَعَف اًيّلاص، ًمتّ  ُز

متّ  .والاهخلاذ ،ارلازحِّة واًيّؼصت ،ثُعَق كس اًيّت ألحاكم من ابرلوف إلحساش  ٔبّن ُشا اًخّوضَح ؾيس ُشا ًو

 ،«ألذريت اًلكمة » ثـوذ نخحسًس هلت  ول حق ؿىل من إبزحاث ًُـىن ل -ئستاًّسا اًيّلاصاث ذالفًا ؾن -اًيّلاص

 .اولمتؽ يف ٔبدصى زايضةٍ  ٔكيّ  ثٌُلزشو  ايضةاًصّ  ٔبهواغ من هوغٍ  فِو جمّصذ

 

ّة ًخفىّصن اٌَّوايت اًـاهلاث من مبجموؿةٍ  فَِ اهلضازاكث جضخَِ ثضلٍك خمخَف، ميىن اًخّمٍصن ُشا ًخلسمي  سًو

َّة لكّ  ظصخ جية ّلكل. ثضبٍٔن ما ا ًَمتّ  اولموؿة ٔبفصاذ ؿىل فصض  لك ذزاسة وجية. وظب ،ووؾيٍ  ترتوٍّ  ادذحاُز

َّهتا لدذحاز ٔبس ئةل ذالل من الٓدص، ومـاًًهتا ثَو اهلفاُمي، اًواحس اً ـّ  مسى من ٌَخحلّق ، وركلوظالحِهّتا ف

 اًخّـامي ٔبو اًوخَ ماء دسازت نم ارلوف ذون ساؤلاًدّ  وجضجَؽ كدول اهليؼوز، ٍىون ُشا من. مٌعلِهّتا

عحح. وألدصايث ًولٓدٍصن ٔلهفس يا ذسمًة هلّسهما الٓدص مؽ ًحقٍ  كري ثضلكٍ   ًياكضون من تني ًُس اًفصق ًو

 ًفـَن ًسزهن ٔبّّنن ل ومن ٔبهفسِنّ  ًياكضن ٔبّّنن ًسزهن من تني وٕاهٌّل ،ركل ًفـَون ل ومن تبٔكواهلم ٔبهفسِم

َّة ونكط مامتسم كري ُو ما لكّ  ٕاػِاز يف ألسايس اًخّحّسي خجّسسً  اٌَحؼة ُشٍ اتخساًء من. ركل  يف معَ

 مثايل، ابًّصمغ دعاة ٕاهخاح ؿىل انكاذز  اًّعاًة ول ٔلس خارن ل ابٔ  فىصت اًّّضوزّي متٍصص من، ّلا. اًفىصت تياء

 .اًّعصخ ُشا حيمهل اّّلي إلحداظ من
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 نَرٌد؟ ماذا .4

 

 ٔبمصان ٌُلو مٌَ،  واًِسف ة اًخّمٍصنظحَـ فِم يف حوكن اًخّمٍصن هبشا اًلِام ٍصقة مـنلّ  لكّ  ًواهجِا اًيّت اًّعـوتة

 ،سَفًا. فـاذتً  ملّصزت مضامني هليٕاىل  ٔبسايس ثضلك هتسف اًيّت اهلـخاذت ممازساثَ ؾن صم كََاًل ذون تـَسان

 مساحةً  ٍىون ٔبن ٔبو -مثاًل  اًّعَحة جمَس يف حيعي نٌل- ملدوةل خبالظة ًًهتيي ٔبن هلاص، ٕاّما وضوء حال يف

َّة نفاءاث ؿىل فذـمتس اًفَسفِّة اهلٌلزسة ٔبّما اًالكم. وثفًصف ـحريٌَخّ   ،واهلَضلَكة ،اًخّحسًس: اكًخّايل هـّصفِا هوؾ

ظحَـهتا،  ٕلكصاز الٓدٍصن كدي من ٔبو كدَيا من اهلعصوحة ألكوال مبـىن اًخّـّمق ًـين اًخّحسًس. واًخّفُِّم

َ  .وثحـاهتا ،ملذضَاهتا الث ،ألس ئةلو الاؿرتاضاث،  ثلسمي ثـين ضلَكَةاهل  حمسوذًّة ثُؼِص اًيّت ايلخَفة واًخبًٔو

َّة َّاثاًلض   تعَاكة وجسمح حَِّا ٔبو ثالكمض حتسًس ؿىل كاذزت مععَحاث ٕاهخاح ًـين اًخَّفُِّم. وثُليهيا ألّوً

 ألظصوحة) ألظصوحة، اًيّلِضة :اًّضِريت اهلًسوتة ًَِلي اًّسَسةل من هلرتة إلظاز ُشا يف .خسًست َّاثكض 

 .واًرّتهَة ،(اهلضاّذت

 

َّية ذالظة ٕاىل اًخّوظي يف اهلـَّمة كاًة حوكن ابًخّايل، ل اًىفاءاث، بٓذشًت  من اًيّوغ ُشا ثعحَق يف وٕاهٌّل ،مـ

. اثاّلّ  ٕلزضاء ول اًلَق تسافؽ ل ريوزتاًسّ  ثًض َط ٔبو خاجئاًيّ  ّتمَي ذون اولموؿة مس خوى الاؾخحاز تـني

 ًو حّت  -اًفىص اًًّضاظ، ًُسىن ًِشا اًّعف حِات من ألوكاث تـغ ثؼرّعط ٔبن ثخبىّٔن، ٔبي ٔبن ؿَهيا

 ـوابٍث ظ اهلـَّمة س خواخَ ابٕلضافة ٕاىل ركل .اهفسِ ؿىل وثـميا راهت اهلـَّمة ًرتىو  -ٔبحِانً  تعـوتة

 اتخساًء من. إكؿاكة مـِا ثخـامي مل حال يف ٔبفضي ثضلكٍ  ّعاًحاثًوا اًّعاّلة مضالك اسدِـاة ؿىل سدساؿسُا

 معسزًا ًالسدِاء حّت  مٌاس حًا ٔبو كري اهلوضؽ ُشا ٍىون وكس. اًخّمٍصن حزءًا من اهلـَّمة ثعحح اٌَّحؼة ُشٍ

 يشء، ُو لك فَسف، كدياًخّ . ـحةاٌَّ  ثَـة ٔبن كدَت ٕان تَ الاس متخاغ اهلـَّمة إبماكن ًوىن ابًًّس حة ًِا،

ٔبّن  ُو ُيا اهللعوذ. اًلكٌلث ِاوختَل  ُاثبس اًيّت ُانثاًصّ  ٕاذزاك مؽ ابًخّحَوز اًِ واًّسٌلخ اًفىصت زؤًة

ة يف خنصاظاًخّفَسف ًـين الا حاق تـَسًا ؾن واًدّسمَة ،صاكدةاهلو  ،ىُز  .اًوكت مؽ اًس ّ

 الّصفٌّة الغرفة فً النّقاش أنماط تصنٌف .5

 

َّة اًيّلاص فئاث حنّسذو  ،ًيّلاصا ٔبمناظ هعيّف ٔبن يحاولس  اًفَسفي  ابًيّلاص هـيََ ًيلّص ما  ًيوحّض  ألساس 

 الاُامتم، ًوىن جس خسؾي ل ألدصى اًيّلاص ٔبهواغ ٔبن ًـين ل ُشا. ٕلاثزثَ وسـى اّّلي اصلاًيّ  ظحَـة تشكل

َّة متٍصٍن مذعَّحاث ًلكّ . مـادلخَ ىًصس اّّلي ركل ؾن خمخَفة وػَفة وهل اا خمخَفً ذوزً  ًَـة لكٌّ مهنا  دعوظ

َّة همامٍ  ٕامتام ؿىل ٌساؿس فِو وتشكل  حلِلذَ حوكن ُشا فيف واهلِام اهلخعَّحاث ُشٍ حتسًس جية ،دعوظ

 ما حتلِق اّذؿاء من راثَ اًوكت يف وس مييـَ، ٌس خعَؽ ما حيلّق ٔبن اولال هل س َدِح اًخّحسًس ُشا. تَ ارلاّظة

ّ  اًخّوحهياث من احزءً  اًيّلاص ذلؼة ثعحح ؾيسما ّلا،. حتلِلَ ميىٌَ ل  اًّعفوف مـنلّ  معي جسرّي  يتاً
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ي ُّفضَّ َّة، ً َّة فِم الاتخسائ  .كواؿسٍ ثُعَصخ ٔبن وكدي ًحسبٔ  ٔبن كدي اًيّلاص ماُ

 

 «ألدداز؟ صو»

َّة اًّعفوف مـَّمي ٔبوساظ يف اهلـصوف اًخّمٍصن ُشا  ثـاٍن اًيّت اًيّلاصاث ٍلوؿاث ٌض حَ واّّلي الاتخسائ

َّية مواضَؽ ـمتس ؛زلاؾيا اًيّفيس اًـالح خَساث ٔبو مـ  ًريتعوا تسوزٍ جًخحسّ  ظاًة لكّ  حـي ؿىل ًو

 اّّلاث ؾن ـحريواًخّ  وزابدلّ  اًخلّكّم سوى ثّشء حواًُعاًَ  ٔبن ذون ٌضلَِم ما ٔبو اذلواذج اًيّت مّصوا هبا تبٔهفسِم

ًَّا ٔلهَّ حتّساًي وحوذاّيً، ألسَوة ُشا ٌضلّك . اولموؿة ٔبفصاذ ِم ابيقًَفِم  واحض ثضلكٍ   من اًّعالة ميىّن حزئ

نل مؽ. جسىهنم اًيّت واهلموم ،هبا ميّصون اًيّت وألحساج ،هبم ارلاض وحوذٍم مضازنة ـِ  اًيّلاص ُشا ذلؼة ٔبنّ  اً

 ٔبفصاهحم، هبسوء فَِ ًدضازهون اّّلي اًوحِس اهلاكن ألظفال ًحـغ ابًًّس حة س خىون اًّعفِّة اًلصفة يف

 فِو ،اٌَّفؼي ـحرياًخّ   ؿىل مس خوىحتّسايٍ  اًخّمٍصن ُشا نحٍِة ٔبدصى، ٌضلّك  من. ارلاض ووحوذٍم ،ومذاؾهبم

حصَح،  ابًّّضوزت ُو مبا الانرتاج ذون واًّّسذ اًّعفي هيمّ  مّعا ٌَخّـحري مُجي وظَاكة لكٌلٍث  اهخلاء ًخّعَة

 .وركل هبسف مضازنة اّّلاث مؽ اولموؿةق، ح ٔبو ،حِّس

 

 اًّعف جمَس

 ثكل اّظةاهلضالكث، ذ وحيّ  اًّعـوابث ؿىل وءاًضّ  جسََط ِم لاصاثاًيّ  من اًيّوغ ُشا من ألوىل اًلاًة

َاث اًيّت  ً  من اًيّوغ ُشا اس خزسام ما رشنةٍ  يف معي ولموؿة ابهلياس حة، ًُمىن. اًعفِّة اًحُئة معي متّس ب

َّة مضلكة ذليّ  اًيّلاص َّة اهلضالكث مؽ اًخّـامي ؿىل إلظاز ُشا ٍصنّز. حٌلؾ  ًُفّضي اًيّت وألذالكِّة اًـمَ

َّة ًخضّمنو . ٔبمىن ٕان ًِا حيٍّ  ٕاجياذ َّة كصازٍ  اخّتار معَ  ثخوّظي ٔبن ًُفرتط. اًّعف ٔبؾضاء مجَؽ كّشِ جُ  ذميلصاظ

َّةا صيضٍُ  اثّفاقٍ  ٕاىل من ذالهل اولموؿة  اًيّوغ ُشا ذاللل حيمتي ٔبن ًحلى مفذوًحا ذون ّناًة.  هلاٌص  ٔلهَّ ٔلكَح

 اًخّحاذل من اًيّوغ ُشا مؽ اًخّـامي ًُمىن. َاقاًس ّ  بٓدص، حسة ثضلٍك ٔبو اهلضمون اهلـَّمة ثعَف اًيّلاص من

 اًخّـحري ؿىل اًلسزت ًعّوز ٔبهَ نٌل ؛اهلسؤوةل اًفاؿةل ذوز يف اًّعاًحة ضؽً اهلواظية، ٔلهَّ هلٌلزسة ملّسمة ٔبهَّ ؿىل

َّية مواكف ؾن هخجت مضالكث وثحُني اًّضفِيي  ومثال، حّت  فىصتٍ  تني تطاًصّ  ؿىل اًلسزت ًعّوز ٔبهَّ ٔبي، مـ

 .ابزسًا ٔبنرث اًـمًّل مٌَ ادلاهة اكن ًو

 

 الٓزاء مٌاػصت

 -ُمجسي ٕاضايفٌّ  مذعَّةٌ  -مـنّي  موضوغٍ  مـاًية ًخعَّة ًىٌَّ ،«؟ألدداز صو» وسخًِّا منط ٌض حَ اًيّمط ُشا

 اهلـَّمة وثسّذي ثَلُّغ سىم ؿىل ًـمتس اًيّلاص من اًيّمط ُشا يف يشءٍ  لكّ . ٌَمحاَحجة ًسؾو ٔبهَّ ٕاىل ابٕلضافة

  الٓدص ذاىلسِّ  اًـامي. صقاًعّ  مفرتق ؿىل اًوحي يف مذفاذٍن اًلصق ثوحهيَ ٕاؿاذت وكسزهتم ؿىل اًّعاّلة ٔبو

 ٕارا ٔبهَّ ىصى. واذلجج اًخّوضَح من اهلًزس ًعَة ٔبو اهلخلرّي  اهلضمون ًخلومي اهلـَّمة ثسّذي مسى يف ٍوكن
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 اًيّت ادّلكة ثسخة اًيّلاص ظحَـة اًفىصت، سدذلرّي  َظوَزهة ؿىل ؤبكسمت ظصثذا ٕارا ٔبو تخـّمق وفـَهتا خاسفت

 ؾن ًَـّب  فىصثَ ًعَف ؤبن ،تعبٍ  ذوزٍ ًًذؼص ٔبن اًيّلاص ُشا نم -ؿىل ألكي -اًّعاًة سُذـنلّ  .هبا س َدّسم

ّ  اًيّلاص من اًيّوغ ُشا رضوزيُّ يف اًِسوء. الٓدصون ًفِمَ ٔبن حياول ؤبن ،هفسَ من هوغ  هلساذالٍث  ماكنٌ َ ٔله

 -حّسٍ ما ٕاىل -ُمسزنة مضلكة وؿىل اهلـازضة ثسّل ؿىل ؾحازاثٌ  ؛ وِم«مـم ٔبثّفق ل» ٔبو «...هـم، ًوىن»

 ُشا يف تَ ٌُس هتان ذوزًا ل ًَـحون ثضلٍك ؿام اًـاظفةو واًّضلف،  اًرّصاحة، اهلـخلس. ًـّب ؾيَ مس متٌؽ مٌفصذ

ّة ثسخة وركل ،اًيّلاص من اًيّمط  ثسفّق ٌُضّجؽ ؛ ماٌَيّلاص صلكيٍّ  ٕاظاز قَاة ٍصافلِا اًيّت هلساذالثا ؾفًو

 مدضخّثاث ٔبنرث ٔبو ازيدني تني ظاوةل هصت ًـحة ٕاىل هلاص ُىشا ًخحّول ّلا، كس. ادّلكة خيسم ل ًوىن ألفاكز

 من اًيّمط ُشا اؾخحاز ميىٌيا اظحـً . اًحـغ نتـضِ ًفِمن ٔبو -ابًّّضوزت -ٌسمـؼن ٔبن ذون نتبٔظصوحاهت

ا ُانثاًصّ  ُشٍ ثخّضح ٔبن مذبّٔمَني اًخّمٍصن من احزءً  اًخّحاذل  الٓزاء مٌاػصت ٔبنّ  ُيا هضَفو  .ابًخّسزجي وكرُي

َّة افرتاضاث ؿىل ألحِان من اًىثري يف ثـمتس ّة مساواث  .ووس حًو

 

 ألفاكز َُجان

 ؾفويٍّ  ثضلكٍ  ميازش اّّلي ألمٍصيكّ  «اّّلُين اًـعف» ّنج ؿىل احّسٍ م ٕاىل مدين اًيّلاص من اًيّمط ُشا

ذاّظًة ؾيسما ٍىون كائًَّا، ٔبي ؾيسما ٌُس خزسم هوس َةل ٌَخّوّظي ٕاىل ُمرصح ُمحّسذ ُمس حلًا  اهلسازش، يف وثَلايئٍّ 

 يف وزادلّ  خّسًا ٕاؾعاء اهلِمّ  من ًوُس ولكٍّ  اًّعف ٕاىل ًُيؼص ذالهل ٔلنّ  ،هوؿًا ما اهعِازيٌّ  لاصاًيّ  ُشا ومذوكّؽ.

 زجعًا. مامُ  ابًّّضوزت ٍىون ل كس بٍٓن واحس يف ظاّلة ؿّست حلكّم إلظاز ُشا فلط، ففي واحسٍ  ًضرٍط  اذلسًر

 جاٍهنّ  ُشا ٍىون كس. اًخس َعة واًلكٌلث ألفاكز فذاث حّت  ٔبوألفاكز،  ًؼِوز اولال ٕافساخ ُو ُيا هيمّ 

ّحوزت ؿىل حُىذة وكس ِم نٌل ألفاكز فَِ مفذوحًا، جُس خلدي َ  ما ُو مهنا خُيخاز ما: اًس ّ  ًًذؼٍص ٔبو مـَ فقخّ ً

، اًيّلاص من اًيّوغ ُشا يف أبساس ًَّ  اهلـنلّ  ذوز ٍىون ؿاذتً . ظصهحا فوز ألفاكز ثكل ًًذلي اّّلي فِو ،اهلـنلّ 

ُِثين   من ُظَة ٔبو تـس فامي بٓدص هوغٍ  من هلاٍص  ؾلس متّ  ٕارا حني، ٕاّل  تـس ٔبو ظصهحا فوز ألفاكز ثكل ؿىلف

ص اثواًّعاًح اًّعاّلة َّاث من. حتَََِا ذالل من ألفاكز ثكل ثعٍو ّة ٍمتخّؽ ٔبهَّ جاٍهنّ  ُشا ٕاجيات ، واًًّضاظ ابذلًَو

َّاثَ ومن ّ  اىلاحجة ٔبو ألفاكز تعَاكة ًُـىن ل ٔبهَّ سَح َّة تبٔص َاء ٌَحوخ اولال ًفسح ٌلوٕاه  ؾيازص ٔبو حسس 

( ـاث)إلخاتة حتسًس ٔبو ،ألفاكز من ٍلوؿة ؾن اًخّـحري خيسم اًيّلاص من اًيّوغ ُشا. ؾضوايئ مـصفِّة ثضلكٍ 

 .ابدّلزش واًّعاًحاث اًّعاّلة «ٕارشاك» -ثساظة جلكّ  -ٔبو ،اًّعحَحة

 

 اًيّلاص ؿىل مديَّة متاٍزن

ّ  ألص َاء تـغ ّتصتة ِم اًيّلاصاث ُشٍ وػَفة  اس خزسام متاٍزنمن ذالل  معًّل،  ثضلكٍ  ثسٌزسِا متّ  يتاً

ا واًـَوم اهلععَحاث، واًلواؿس َّية تسزوٍش  اًلِام ِاُسفُ . وكرُي  رشحَ متّ  كس مبوضوغٍ  فىريٌَخّ  اًّعاًحة ثسؾو مـ

ُعَة ظلريت ٍلوؿاٍث  يف اًخٌّلٍزن ُشٍ ؾلس ؿاذًت ًمتّ . هل اسدِـاهبا مسى من واًخّحلق  اًّعاّلة من فهيا ًو

 ُشٍ وحُصهت اًيّلاص صلك سًسحت ًمت مل حال يف. ٌدلزش حتََاًل  ٔبو امَرعًّ  ٍىون هّطٍ ما، كس نخاتة واًّعاًحاث
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 واًيّت ذتاىلسّ  اهلـنلّ  ثوكّـاث مؽ ثامتىش ٔبن هدِجخَ حّسٍ ما، ؿىل ٕاىل ؾضوايئٍّ  ثضلكٍ  هبا واًَلوم ٌَّعاّلة اهلِّمة

َ اهلُ . ألسايس ادّلزش اسدِـاة ذزخة تياًء ؿىل ثلِميِا ًمت  جس خسؾي ٔلّّنا تسزخٍة ما، همّمة اًّضلك تخحسًس حةعاً

ا ٔبفاكز وحصهَة وثٍبص ظَاكة ؿىل اًلسزت  .اهلِازاث من وكرُي

 

 اذلجاحِّة اهلياػصت

َّة ادّلول يف جىرثت اٍهّنج ُشا س خزسمٌُ  ٌَ  ٕاهَّ. فصوسا يف افضُئً  اصُئً  ًيدّش ٔبظحح ًَوىٌّ  ،ألجنَوساهسوه  صخِ

ًصّة ملّسمة ًُـخب اكن ًعاهلا ياّّل  اًيّلاص فنّ  ٔبو ابًحالكة  اًيّلاص، ُو من اًيّوغ ُشا يف هيمّ  ما. فَسفٌَخّ  حُو

َّية ٔبظصوحةٍ  ؾن فاغٌدلّ  اىلاحجة ثـنلّ   ٔبحِاًن ثـنلّ  اًّّضوزي من ٍىون كس ّلا. ٔبدصى ٔبظصوحةٍ  ملاتي مـ

صٕاىل  حتسًسُا، ابٕلضافة حّت  اس خـٌلًِا، ٔبو ؿىل اًلسزت ؾصط مثّ  ومن ؿةاهلخيوّ  اىلاحجة ٔبصاكل  اًلسزت ثعٍو

 هلاص هبىشا ٌَلِام. ممهنج وكري حسيسٍّ  ثضلكٍ  أبًضً  ُشا لكّ  ًمتّ  وكس. اىلاحجة يف اهللاًعاث ؿىل اًخّـصف ؿىل

 من اًيّوغ ُشا. ابٔلساش مـِا خّفقث  ل ٔبظصوحةٍ  ؾن سافؽث كس زةاهلخحسّ  اًخٌّلسف، ٔلنّ  من اًلََي معَوةٌ 

ّة إلؿساذًّة اهلسازش وظاًحاث ظاّلة ًياسة اًخٌّلٍزن عـة واًثّاهًو َّة سازشاهل يف ثعحَلَ ًو  .الاتخسائ

 اًّصمسي اًيّلاص

دّسم هعصحَ اّّلي ابًّضلك اًفَسفيّ  اًيّلاص حتهتا ًيسزح اًيّلاصاث من فئة ُو اًّصمسي لاصاًيّ   لك كدي -ًو

 ـحةٌَّ  لواؿسن ثُفصط اًيّت ٔلّن ٔبصاكهل ، وركلٌلسفاًخّ  ؾن اًيّاجت اذلزّي  يف اًيّلاص ُشا حيسج. تحعئَ -يشء

َّاٍث  رلَق ٔبسايسٍّ  ثضلكٍ  هتسف  ً َّة ب  يف أبساس ًَّ  ـخٍبه  اّّلي الاهـاكيس اًخّفىري ؿىل جساؿس ٔبن ًُفرتط زمس

َّة  ٍٍصن ٔلن واًخّفاؿي، وٕاهٌّل ٌَخلكّم فلط ًُس فَِ اهلضازاكث اًفَسفيّ  اًيّلاص ُشا ًسؾو. فَسفاًخّ  معَ

 ٔلكوال ابٕلضافة ثرّصفاهتنو  ٔبكواًِن َنوحيَّ  ًـني ًيك وركل ،ٔبهفسِن مؽ ًامتسفن ؤلن ركل ًفـَن ٔبهفسِن

 يف ًوىن ،اًيّلاصاث من ٔبدصى ٔبهواغ ٕاظاز يف ظحَـيٍّ  ثضلكٍ  اًِسف ممىنٌ  ُشا حتلِق. ِالهتنسم  وثرّصفاث

 ، ًمتّ فَسفيّ  تيلاٍص  اًلِام ٕارًا، ؾيس. حّسٍ ما ٕاىل وافذـاهل ادلاهة ُشا اس خفزاس ًمت اًفَسفيّ  لاصاًيّ  ٕاظاز

 ايً متصً  ٔبحِانً  ٍىون كس حبّس راثَ ُشا. مؽ ٕاتلاهئا ذاضـة ٌَيّلاص واهلصاحـة لواهنياً -فصط ابٔلحص ٔبو -اكرتاخ

ّ  الٓزاء مٌاػصت يف ىصاٍ ل ؛اًيّلاص من اًيّوغ ُشا ُسًا يفسُ  جنس ، حِراخسًّ  امذعَّحً  َّة ٔبنرث ثحسو يتاً  ظحَـ

ّة سموثدّ   تبٔهفسِم اًيّلاص ثُسري عاّلةاً ادلَسة، ٌس خعَؽ تساًة يف اًلواهني تعصخ اهلـنلّ  كام ٕارا. ابًـفًو

ّ  ارلاّظة كواهُهنم ؾن واًخّـحري ؾن  اًلواهني ُشٍختخَف  كس. ـحةاٌَّ  ًخمتّ  ازلَؽ كدي من رتمحتُ  ٔبن فرتطًُ  يتاً

َّة  حصهَة ٔبو ،اهلضمون حتََي ؾن ؾحازت حىون كس اًيّت الاهـاكيس اًيّلاص ظحَـة اّّتاٍ ذس خحسّ  ، ؿٌَلً ٔبّّناألّوً

 اهلـين اًيّلاص وزلَِا، س خؤّظص اًلواهني، تخـلِسُا ُشٍ. ٕاخل اًخّفِّم ٔبو خّفىّص،اً  ٔبو ،هلَضلَكَةا ٔبو ،ألفاكز

 واًّعاًحاث اًّعالة متَزي ٕاىل متَي تساًةً  كس ًوىهّنا ،تخجّصذ اًخّفىري ٕاىل وابهلضمون، وس خسؾ ًوُس ابًّضلك

ّة متَئ اًفجوت اًيّت ثًذجِا ٔبدصى واهنيك وضؽ متّ  حال يف اًخّجّصذ، ٕاّل  مؽ اًخّـامي ؿىل كسزت الٔنرث  اًلواهني خنحًو

ّ ً  من صاتخٍ كس ركل مؽ. ألس حق ا اًيّت اهلساحاث يف ابرلجي سمد  تَحؼاٍث  ، ٔلّّنا مََئةاىلّسذ اًالكم ًوفُّص
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 . َّةَل  ٔبو ؼةمذحفّ 

 

َّة ابًّّضوزت ٍمتخّؽ اّّلي -اًيّلاص من ٔبهواغ هوغٍ  ٔبّن لكّ  ىصى َّاثت ٍمتزّي  -ما خبعوظ  ً َّية معيٍ  ب  متيح تسوزُا مـ

ن، ؿىل ذون اًّعاًحاث ًحـغ اً امذَاس   ل رهصنُا اًيّت اًيّلاصاث ٔبهواغ من هوغٍ  لكّ . ألمص تساًة يف ألكي كرُي

َّة ٔبو ابًِميية ٍمتخّؽ  ٔبدصى ٔبهواغ مؽ ذجمَ ٔبو ًوحسٍ اس خزسامَ ميىن ٔبسَوٍة  ؾن ؾحازت فلكٌّ مهنم، ألفضَ

 -تُهنا اٍمتَزي اًّعاًحاث سدذـنلّ  اًيّت -ٌَيّلاص ٔبساًَة تؿسّ  ، اس خزسامابهلياس حة .ًضوذاهل  اًِسف ٌَوظول ٕاىل

اًل  أبمصً  ٍىون كس ـّ  يف ألساًَة ُشٍ متزتح كس. اهلخـّسذت وايلاظحة اذلسًر ثحاذل مباكنث اًّعاًحاث ًخـًصف ف

 ذنُاحسّ  اًيّت ـًصفاثواًخّ  ٔبؿالٍ اٍرلّعي ما. حلِلِّة مضلكةً  ٌضلّك  ل راثَ حبسّ  ُشا ًوىن ،ألحِان تـغ

َّة ول صامةل ًُست  اهلعصوخ اهلوضوغ ًفِم ازهةٌَمل ؾيازص ظصخُو  مهنا اًوحِس اًِسف ٕانّ . حمتخّؽ ابرلعوظ

ة اهلـَّم ؿىل ادلِس ُشا ايلخَفة، وثوفري اًيّلاصاث ٔبهواغ من اهلخوكّـة وايلصخاث اًلواهني خحسًسً و  ٔبفضي ثضلكٍ 

 ٔبهَّ ا، نٌلهئحياً  وسـى اًيت واهلِازاث اًلكمة هبشٍ هـيََ ما ثوضَح ، ؿََيارا ٔبزذن ٔبن هخفَسفإ . إلماكن كسز

اؿىل واًـمي ذتاىلسّ  اهلِازاث ثوػَف مسى كسزهتا ؿىل ًخحسًس اهللرتحة اًلواهني مـاًية ؿََيا  . ثعوٍُص

 

 

 

 

 

 

 اللّعبة لعب .1
 

ص، اًلصط مهنا مذعَّحة وملِِّست تـغ اًّشء واذصة،ولك متٍصن حيخاح ًلواؿس  ،ممازسة، و لك ًـحة   همازاث  ثعٍو

َّية. اٌَـحة ًُست ٔبذاتً   ،وثُلرتخ ،من ذالل كواؿسُا اًيت جية ٔبن ثُعاػ ٌَخّفًصف، فٕاّّنا ثخحّسى اًالؾحني مـ

هتا ول وحُصاحؽ ابس متصاز. يف اذللِلة، اًلواؿس ل جساوي ٔبنرث من كمي ،وثُفصط ،وجُس خزسم ،وثُوحضَّ  ،وحُتّسذ

ي ٕاؿاذت اًيّؼص فهيا، ّتسًسُا، حىَِفِا، ثـسًَِا، ٕاذذال تـغ اهلصوهة ؿَهيا  حُتلّق ٔبنرث مما جس خعَؽ. ابًخّايل، ًَُفضَّ

ٔبو مذعَّحاث  ،ٔبو اًخّزًل ؾهنا، وركل مبا ًدٌاسة مؽ ألصزاض اهلـيَني، اًؼصوف اىلَعة ابًخّمٍصن اًفَسفي

اس خزسامَ، ابٕلضافة ًـوامي ٔبدصى. جلكٌلٍث ٔبدصى، ميىن، ٔبو  ٔبو رضوزت ّتسًس ما كس ُبرسف ،اٌَحؼة

جية، ٔبن حىون اًلواؿس حزءًا ل ًخجّزٔب من اًيّلاص، تشكل س خىون موضوؿًا ًُعصخ ٌَمياػصت تني اذلني 

ًَّا يف اًخوّخَ اًخفىّصي وادلسيل )ادّلايًىذَيك( اّّلي  والٓدص، هلياػصت حول اهلياػصت، واًيت جضلّك ؾيرصًا ٔبساس 

لكِا اًلواؿس ختخَف من متٍصن لٓدص، ابٕلضافة ٕاىل ٔبّّنا، حّت ؾيس متازَِا، ثلرّي تيُهتا وص  منزّيٍ ُيا. ركل ٔلنّ 

 العاشر الفصل
 الفلسفي التّمرين في مبادئ عشرة 
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ا  احسة اهلُّّست، ٕان اكن ظاًحً  َّة اهلىّصسة دلواهة مهنا ذون كرُي ٔبو مـَّمًة، ٔلن ادّلكة يف ثعحَلِا وألَم

 س خرخَف من خشٍط لٓدص.

 

َّ نٌل ؿََيا ٔبل هًىس ٔبن    ً ما وحتاول ٔبن ختفي تـغ  زشان مٌحىً ة معي وفىص اًّعاًحة ًَخّ ٌَلواؿس مضامني ثوّخَ ب

ا. ابًخّايل، ٕارا واخَ تـغ اًّعالة ظـوتة يف اًخّـحري ثسخة ارلجيظـوابث اًخّ  ٔبو ثسخة  ،فىري ذون كرُي

ّة اىلسوذت، سُمت ،حتفّؼاث نمجة ؾن ظـوتة تَئهتم اًعفِّة ظحَـي ؿىل  اًرّتنزي ثضلكٍ  ٔبو ثسخة كسزاهتم اٌَلًو

َّة ظَاكة ألفاكز ًوُس ؿىل اًلسزت ؿىل اًخّجصذ ٔبو اًّّشخ. نٌل سُمت ثفضَي  اًخبٔهَس ؿىل الكم اهلخحّسزة معَ

َخّفِم ٔبو اهلَضلَكَة: س َضعص ٌ  ابًًّس حةا، وس خحخفغ اهلـَّمة تسوز اهلساءةل. نشكل ؾن ظصخ ألس ئةل ؿَهي اؾوضً 

َّة ثلسٍص اًالكم اهلخفّصذ وركل ابدّلزخة اًيت ٍصاُا مٌاس حة. ٔبحِاًن،  -وكفحسة اًّؼصف واهل -اهلـنّل  ٌَلِام تـمَ

عـة فِمِا، كس جيس اهلـنّل  هفسَ  ؾيسما حىون ازلي اًُمس َخزسمة من كدي اًّعاّلة واًّعاًحاث كري سَمية ًو

ٕلضافة ٕاىل ركل، كس ابمٌعلي.  اس حة ٔبو حصثُة ازلةل ثضلكًالنخفاء ابًـمي ؿىل اهخلاء اًلكٌلث اهلي امضعصًّ 

َّة، اكًخلّكم ابدلوز، ِم اىلوز ألسايس يف اًـمي مؽ اًّعاّلة واًّعاًحاث، ذاّظة  حىون ٔبحِانً  َّاث ٔبساس  سَوه

ّن  اًخّمٍصن اًفَسفي ، لٔ راثَ حبسّ   ٌضلّك ُشا اًـامي مضلكةً ًوىن من اهلفرتط ٔبّل ادّلزايس. يف تساًة اًـام 

، ٌّّلاث ثعّوز وكدول سريوزت يف ٔكفصاذ ٍم فَِي من اهلاكن اّّل  اابًـمي مؽ ألظفال اهعالكً اًحسء  اًلذيض مضيً 

َّة ٔبو ٕاذاًزّة، مؽ اًـنل ٔبن ُىشا ثوكـاث ثفسس ثكل ٕاّل ٕارا مت ادذَاز جّسًؽ  اًسريوزت ٕلزضاء ثوكّـاث خشع

 اًوزصة تخعفَِّا ؿَهيا.

 

َّة اًيت هخحّسج ؾ هنا ميىن ثلسميِا لكـحة ًوُس نخبٔظري ثيؼميي ممي ٔبو ٔكصلال ُيا هشنّص ٔبن اًلواؿس ألساس 

ياسة مؽ اًلسزت ؿىل الاهسماح ثسزجيًَا، ابًخّ  س خرّف  ثؼِص يف اًحساًة ضس ُشٍ اًلواؿس صاكّة. اهللاومة اًيّت كس

َّة اًفصذ ؿىل الاس متخاغ ابٌَّ  «اًواحة»واًخّـامي مؽ فىصت  ـحة ضّ ـة هبشٍ اًلِوذ. نٌل يف اً اهللصوهة تلاتَ عصجن ًو

ـة. ابًًّس حة ُس خعَؽ اٌَّ ٌَـحة، واًيت كس حىون خافّة، ً اًوزق، ؿىل اًفصذ ّتاوس مصحةل اسدِـاة ؾيازص ا

ّة ما ٔبو مضلكة، ٔلّن قٍصزت اٌَـة دلهيلّك ؾحئً هلـؼم ألظفال، ُشٍ اًلِوذ ل جض ؿىل ؾىس  ل حزال كًو

ّ اًىداز. ٕاّن ألظفال ل ًؤمٌون نثريًا مبا ًفـَوهَ و  م ٌَّؼِوز ٔبو كِوذٍم ص ثضلك هحري حبهبّ ثرّصفاهتم ل ثخبٔث

م مل ًفلسوا تـس اًلسزت ؿىل مٌح اًثّلة. ًوىن ما ميىن ٔبن ٌضلّك ؾلدة حلِلِّة ِم ٍلوؿة من فٕاّنّ اًوحوذًّة، 

 ّ ّ اًلواؿس اً ا، واً  ّلا من اهلِم اىلافؼة اث صسًست اًلصاتة ابًًّس حة هلم.يت جس هتسف هماز يت مل ٌسدس َلُو

ألظفال ًوىن خبعوت  ابس متصاز ؿىل وس حة من اًخّوحّص ما تني اهلعَوة واهلس خحَي، ٔبي اًخّلسم خبعوت ؾن

ّ ظلريت فلط.  و  دسٔب ًَف فِجوجسيك اًّضِرييا هخحّسج ُيا ؾن م ٕاه . يف ُشا «مٌعلة اًخّعوز ادّلاهَة»ُو

َّة، ِم فنٌّ حبّس را َاق، ظَاكة وثعحَق اًلواؿس ٔكذات ثـَمي ٔبساس  ثَ وكس ل حىون اهلـَّمة ابًّّضوزت اًس ّ

 ادذبثَ ٔبو حتّّضث ٕلهخاخَ. ل خُيخرص ُشا اًفن يف ٍلوؿة وظفاث خاُزت ٌَخعحَق، فِو هخاح ممازسة مس متّصت.
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َّة هلاصِا. تـسُا   اهلسًّل ًًدؽ من ًدسَِي اسدساكة ُشٍ اًلواؿس، من اهلِم اًخّبٔهَس ؿىل تـسُا اهلسًّل وٕاماكه

ـة. ٔبما كاتََهّتا ٌَيلاص فذبئت مبـىن ٔبن ُياك حلِلِّة ٔبو حِّست ابهلعَق. فِيي ؾحازت ؾن ٔبذات ٌَّ  مدسٔب ؿسم هوّنا

تلواؿس ٔبدصى. ُشٍ  الاسددسالواحض ًوحوذُا ؤبس حاة ؿسًست ًـسم وحوذُا، ٔبي ٔبّّنا كاتةل ًإلًلاء ٔبو  سخةٌ 

َّة كاتةل ٌَيّلاص   اسدِـاة وفِم اًلواؿس، ٔلّّنا يف ُشٍ اذلاةلىن . من ُشا اهليعَق هلول ٔبهَّ ميهبسوء وزاحةاًـمَ

ًُست هخاح سَعة معَلة، سَعة اهلـنّل ظاحة اًيّفور اًلامغ، وٕامنا هخاح سخة ٔبو ثيؼمي مذّفق ؿَََ 

ا ؾضوايئ تـغ اًّشء. ؾيس زؤًة اًلواؿس من ُش وابًخّايل ميىن الاؿرتاط ؿَََ. ميىٌيا اًلول ٔبّّنا هخاح ثيؼميٍ 

ـحة ِم اٌَّ ـحة؟ حىون خمخرصت ؿىل مدسٔبي اًّصفغ ٔبو اًلدول. ما ِم اٌَّ  ٔبن تسل، ٌَخّفىّص اهليؼوز، ثعحح حموزاً 

َّة حمّسذت  ي ٔبو فصذي ًدِح اولال ًلك مضرتنـة مواهجة اّّلاث والٓدصؾحازت ؾن متٍصن حٌلؾ من ذالل معَ

ا  ثلذيض اس خزسام همازاث ذاّظة. ابًخّايل اًلاهون ًُس اًلاًة، ًُس اًلاؿست اًعَحة ُص اًيّت جس متس حُو

َّهتا من ثكل اًّعالتة، وٕامنا ُو ؾحازت ؾن وس َةل وحوذ ىون. ٔلهَّ ًدِح اًفصظة ٔبمام اًاكئ ،ورشؾ ن ًَفـي ٍو

َّة والا ُشا اهليؼوز ًسؾو  ا ؾن اذلّست وادلاهة اهلؤمل اّلي ًدّسم هبٌل الاهضحاظ.، تـَسً سرتذاءًٔلزحي

 

و تيا حتّسيـحة ًؤذي ٕاىل ًـة اٌَّ  َّة؟ من ٔبٍن ثًدؽ؟ ًـة  حىنء اهلـصفة. من ٔبٍن ثبئت اهلـصفة ٕارا مل بٓدص ُو كدَ

َّة اًيت جية ٕاؿاذت ٕاهخاهجا. اٌَّ  ـحة ًلذيض مضيًا ٔبن اهلـصفة ممازسة، همازت ًوُست ٍلوؿة من اهلـازف اًيّؼًصّة اًلدَ

ٔبن اهلـصفة ثودل من اًفىص.  ًخكل اهلِازاث. هًىس ثّسؿة الً مس ح اا رشظً اهلـازف ثًذج ؾن اهلِازاث ٔبنرث من هوّن

َّية، هكـصفة اٌَّ  لة، مثاًل، يف س َاق ثعحَق متًصًٌا اًفَسفي، ًوىن تسل ظحـًا، ثيفِش يشء ما ًخّعَة مـصفة مـ

ىل ُان ؿاًصّ ٍن. هحسٔب مـِم ابًخّمص )ما ميىن فـهل يف ػصف بٓدص(،  زمسيّ  ٔبن هَلّن ألظفال ثكل اهلـازف ثضلكٍ 

تخلِمي همازاث وهلاظ ضـف ألفصاذ يف اولموؿة  -منيظالاًب وظاًحاث ومـَّ  -مَؽُىشا ذًيامِىِّة سُسمح ٌَج 

 ومن مث ٕاكصاز ما ًُياسة فـهل.

 ،لس خحضاز مـازفِم ُشا اهلسكل ثسؾو ٔبفصاذ اولموؿةُيا هخلكّم ؾن اهلسكل اًـام. إلحصاءاث اهلعَوتة يف 

َّية، حي اهلضالكث وختّعي اًـلداث ويف  ،وحتسًس الاحذَاخاث ،وٕاذزاك حمسوذٍهّتا ،واس خزساهما حالث مـ

ألفاكز واهلفاُمي ادلسًست. حّت ؾيسما ل ثـخـّسى اهلضرتنة مصحةل ٕاذزاك اهلضلكة،  اًخّـامي مؽاًيت ثًضبٔ ؾيس 

َّة سزًتس من  ٍىون اًـمي كس ُبمت؛ اًـمي ؿىل ٕااثزت اذلاخة ٌَمـصفة وفذح نفشت ثيفّس ٌَفىص. ُشٍ اذلاةل اًيّفس 

ّتصتة حمّسذت. ة اهلضرتك وس خفذح ٔبمام اهلـنّل بٓفاق خسًست متىٌَّ من رشخ تـغ اهلحاذئ اهلِّمة تياًء ؿىل ذافـَّ 

ن ُشٍ اهلـصفة ًصّةاًيّت ثؤنّس و  حىٍو وايت ًُفرتط ٔبن ٌساؿس من هجة اًّعاًحاث اٌَّ  جضري ٕاىل رضوزهتا تعًصلة حُو

ـخبّنا َّة اًخّـنل ًو َّة ًـاهني من ادّلزاسة ومعَ ذالًِا ٔبص َاء قًصحة، ومن هجة ٔبدصى  زلِةل وممّي ًخذَـن معَ

ـصفون هَفِّة ٕاؿاذت ٕاهخاح ما متّ ٌساؿس اًّعالة اٌّّل  ثَلِهنم ٕااّيٍ ؿىل حساة  ٍن ًيجحون ٔلّّنم فِموا اًيّؼام ًو

ي اٌَـحة ٔلذات ل حتلّق  ـةاذلَوي واذللِلي ٔبحِاًن. اٌَّ  اًفىص سوى مؽ اذلفاع ؿىل ادّلكّة )ًخجيّة حتًو
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 وتـر اًّصوخ فَِ. ،وحـهل حِوايًّ  ،ن ثفـَي اًفىصاًدّسََة( ًخضمّ 

 اللّعبة قائدة .2
 

خشٌط حمّسذ، فدٕاماكن اولموؿة ٔبن ثدضازك ُشا  ُؼجّسس ذوز اًلائسً َّة اهلعَق، ًُس من اًّّضوزي ٔبن يف مثاً 

َّة. ًٔلسف ُشا اًخّعّوز نذزًا  ذاّظًة خحلّق يف اذلَات اًَومِّة. ً  ماادّلوز يف حال ثلامس مجَؽ ٔبفصاذُا اهلسؤوً

َّية ،ٕارا اكهت اولموؿة هحريت َّة ؿىل  ،ٔبو ٕارا صلّكت اٌَـحة ظـوابث مـ  همّمة. مؽ ركل حتّسايثٔبو اكهت مدي

َّة جناخ اٌَـحة. وركل ذون  َّةىصى ٔبن لّك ما مت ثلََط ذوز اًلائست، لّك ما ساذث احامتً  اًخواظؤ ٔلس حاة معَ

ـيب. مؽ اًـنل ٔبهَّ يف حال مّت اخّتار ُشا ن سِوةل اًخّمٍصن ؾيس الاس خلياء ٔبو ثلََط تـسٍ اٌَّ مؽ إلقصاء اًيّاتؽ م

َّاث معي ٔبدصى تـس ثوضَح ظحَـهتا  ً  .اوهخاجئِا مس حلً  ،وثحـاهتا ،اهلسكل، ميىن ادذَاز ب

 

اذت اهلـلّست، . يف حال جضازك ٔبنرث من خشط همّمة اًلِكدعانًلول ٔبفالظون ٔبن ل مبٔذتة ول سفِية ذون   

واّّلي كس  اؾي ركل، ابخّتار اًلصاز اٍهّنايئ اّّلي ٍصاٍ مٌاس حً يف اهلواكف اًيّت جس خس جية ادذَاز فصذًا ًَجاسف

 ّ َّة ؾلس ٍىون كري ؿاذًل ٔبو ذاظئًا. مؽ اًـنل ٔبه َّة ٌَفصذ ايلخاز. ما هـيََ ُو ٔبَم يا ل هـين تشكل مٌح سَعة ٕاًِ

ٍصى ٔبفالظون ٔبّن ُشا ًخواىل ُشا ادّلوز ؿّست ٔبصزاض.  ة حبخة، ابًخّايل ميىن ٔبناثّفاق واحض مـَ ٔلس حاة معََّ 

حبنك ذبهتا، هيعح  سما ثـخوىّل اهلـَّمة ُشا ادّلوزحتفة فًصست من اًخّـّسذًة. ؾي ٕاهخاحادّلوز س َايس، ٍمتثّي يف 

ة اًخّـامي مؽ اًّعـوابث ذوزي، ٕارا ٔباتحت اًّؼصوف اولال. جي تبٔن حلكّف تَ اًّعالة واًّعاًحاث ثضلكٍ 

َّة ؿىل ٔبّّنا حزٌء  اًيّاّتة لاغ اهلٌلزسة اًفَسفِّة يف ميىهنٌل ٕاً ٔبسؤب ص َئني ل ًخجّزٔب من اًخّمٍصن، ٔلنّ ؾن ُشٍ الً 

ة َّة. ُاًو  ٌُل ادلٍىذاثوزًّة واًلوكائ

 

، اًلائست ِم ممثةّل اًّسَعة ٔبّولً ؟ «اًيّاظلة ابذللِلة»ٕارًا، هَف هـّصف ذوز اًلائست تـس ٔبن زٔبًيا ٔبّّنا ًُست   

وثــّسل مواذٍ ٔبحِاًن. نٌل س حق وكَيا، اًلواؿس  ،ؿَََ ذ اًلاهون، ثشنّص ثضلك ذوزي مبا ًيّط اًدّّشًـَة: ثؼحسّ 

يك ل ًخحّول  يّلاص واًوكت واهلّست اهلخاحة هلذاضـة ٌَيّلاص واهلياػصت، ًوىن ثّشظ حتسًس مساحة ُشا اً 

. ميىن ٔبن ٍىون من اهلفِس سؤال اولموؿة، يف تساًة (خفٌّ ٌسِي اًوكوغ فَِ) لاصاًيّ  ؾناٍمتٍصن ٕاىل هلاص 

ُياك ظصق ؿسًست ٕلزساء ُشٍ شا ادّلوز. هب ًلوماًّضرط اّّلي  ادلَسة ٔبو ّناٍهتا، مّعا ٕارا اكهت موافلة ؿىل

َّة ثـمتس ؿىل مٌح اًّسَعة اًاكمةل ٌ  اً ـّ ا ألنرث ف َّة؛ اًّعًصلة اًيّت هـخُب رط اهلُرخاز، وٕاكامة هلاص يف َضّ اًـمَ

 حسج ؾٌل ذاز ذالًِا.ّناًة ادلَسة ٌَخّ 

 

ّ  وم تَ كائس اٌَـحة ُو ذوز اذلنَك ادّلوز الٓدص اّّلي ًل  َّة: فِو ًضمن ثعحَق اًلواؿس ٔبي ٔبه َ ميخكل اًّسَعة اًلضائ

ٌَمجموؿة لخّتار اًلصازاث سواء اكن ُو من وضـِا ٔبو اًّعالة واًّعاًحاث. جبمَؽ اذلالث، من اىلّحش اًـوذت 
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ت جصفؽ ألايذي. ذوز اذلنك ٍمتثّي ابًخوكّف ؾيس ما ًحسو هكضلكة، ظصهحا  حٌلؾيّ  ثضلكٍ  من ذالل اًخّعًو

َاق، ل  ،ٌَيلاص من ذالل ظَة تـغ الٓزاء ومن مّث ظَاكة كصاز ثضلك مدارش ٔبو كري مدارش. يف ُشا اًس ّ

صّي من اًخّمٍصن ، فِو حزءٌ اثهويّ جية اًخّـامي مؽ اًخّحىمي ؿىل ٔبهَّ   منٔلّن تَوزت اذلنُك وظَاكة اذلجج  ،حُو

ّ  ألحِان، ثودّل هلاصاث اًخّحىمي كَة اًًّضاظ اًفَسفي. يف اًىثري من َّةسم كاًحً اًيّت ثد ٔبس ئةل مثريت  ا ابذلساس 

ق واًـالكاث تني ؿىل اًخبّّٔمي واًخّفىري ثضلك اهليع ُشٍ اًيّلاصاث حترّ  ، حِر ٔبنّ اشا ًُس مسُضً خّسًا. ُو

ّ  ا حترّ اهلـاين، ٔبي ٔبّنّ  فاق ٔبو الادذالف ؿىل هلاٍص اهـاكيس ًوُس ؿىل ثحاذل بٓزاء. ّلا جية ّتاوس مصحةل الث

َّة، حّت ًو اكهت مبّ  حول اهلضامني َّة اهلعاًحة زت حبجج. اًخّفىري ابلهعَاغ ٌَلواؿًخفاذي اّّلاث س ميثي معَ

ًَّا؛ همٌل ًّشٍء ما اهعَاغٍ  جمّصذابذللِلة اًيّت ًُست  اهعَاٌغ ًفىصت خمخَفة، هلحسٔب، ٌَميعق،  ٕاهَّ اكن اؾخحاظ

َّة، ٕاخل. اً ـّ  ٌَف

 

ا ما ًُيؼص ٌدّلوز اًخّيفِشي ـحة ابًخُّسري، ٔبو ما ميىن جضخهيَ ابًّسَعة اًخّيفِشًّة. كاًحً ي ادّلوز اًثّاًر ًلائست اٌَّ ٍمتثّ  

َّة وؿىل ٔبهَّ امذَ ودّل ؿسم اًثّلة تسل ؿىل ٔبهَّ جيّسس سَعًة مقـ اٌس ٌُس خلي ذون حصّذذ؛ ُشا اهليؼوز ًثري اًّضم ًو

ّ ّّض أًبن ٍىّصش اًثّلة  ٔلي ٍلوؿة يك ثـمي ثسالم وظمبٔهٌُة. ٕاضافًة ّلكل، ُياك خاهة اؾخحاظي ًسَعة  ةوًز

خحاز وتشكل ل ادّلوز اًخيفِشي، ٔلّن ما من مُّّست ثؼعَة بٓزاء ازلَؽ؛ ويف حال ظَحهتا، كس ل ثؤذش تـني الاؾ 

ٍىون هلساٌُلث اولموؿة ذوٌز ًُشهص. من ألسايس يف اًخّمٍصن اّّلي هخحّسج ؾيَ حصس َخ ؿالكة زلة مذحاذةل تني 

 تلَاة ل تلَاتَ، ول ـحة ًن ثمتّ . فاٌَّ او ظاًحً اهلضازاكث يف اٌَـحة واهلُّّست، ٕان اكهت مـَّمًة، ابًلًة ٔبدصى، بٔ 

َّة حفسة، وٕاهٌّل ٔبًضً .  وركل ًُس اا فصذً الٓدٍصن وألدصايث، فصذً  ًخفاذي اهلواكف اًيّت ثًذج  ألس حاة صلك

زنني انٌل كس ٍىون ُياك مض ،تخرّصف كري مٌاسة ٌَزمان واهلاكنـحة ؾن ٔبي مضازك ًخـّمس ٔبن ًلعؽ اٌَّ 

َّة جساٍم تخلّسم اولموؿة. ًلرتحون فىص  اص تبٔفاكز، ًوُس هًىس ٔبّن اهلضازنني ٍم من ٍزّوذون اًيّل ؿََيا ٔبلّ ت قي

َُّا ؿَهيم. ُشٍ اًـالكة الاؾامتذًّة كس جضلّك ٔبسمةً  ، ما جيـهلاهلُّّس  ًَّا وٕاذزاه حـغ اهلـَّمني ً حلِلِّة  مـمتسًا هفس 

 تعـوتة ابًلة. ٕاّل  هبم وظاًحاهتمًثلون تعالّ  ل اٌّّلٍن

 

لسز ما جية ؿسم اًرّتذذ ابلؿرتاط ، جية اًخّوكف ؾن اؾخحاز اًّسَعة صدمية ٔبو صُئًا هُياة، تيف ُشا إلظاز  

َّةؿَهيا ؾيس اٌَّ  شا فنٌّ حبّسِ راثَ ومسؤوً ميىن اًخّمّصن ؿَهيا. ٕاّّنا ممازسة ٔكي ممازسة ٔبدصى، وجض حَ  زوم. ُو

ا فىصت ثوسًؽ ألذواز اًيّت اكهت ثٌُلزش يف ٔبزٌُا. ٕاّّنا ممازسة ثـنّل اًثّلة ابلٓدص وابّلّ  ُص اث، وابًخّايل ثـَس جبُو

َات يف اولمتؽ ٌوَوحوذ ا ثـنّل ثلدّي اًحـس اًلمـي اهلصافق ٌَح ّنّ ذ من ذالل ُشا الثّفاق اهلضرتك. نٌل بٔ ٍص اًفص ثلس

َّة اًيت جساٍم يف جضىِي ٍلوؿة، ًوُس ؿىل ٔبهَّ ؿامٌي  ؛ثضلك ؿام ثلدهّل ؿىل ٔبهَّ واحٌس من ادلواهة ألساس 

َّة ،كِصي ًمت حتّمهل خبمول زسة ثـنّل هَفِّة اًخٌّلسف مؽ اًحـس اهلشهوز واًخّـامي مـَ ؿىل وحلس. ُشٍ اهلٌل ،وسَح

 اا حًِّ دّي اًحـس الاؾخحاظي ًخعَّة وؾًَ اهلسى اًحـَس ثّشظ ٔبن هحلى مسزاكث اهلضلكة اًـاّمة اًيّت ًعصهحا. ثل 

ؿاث واًّصقحاث مؽ اّّلاث، ابٕلضافة ٌَلسزت ؿىل اًخّلََط من اّّلاث ًعاحل اولموؿة واذلساذ ؿىل اًزنّ  اوثٌّلسفً 
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 ّ َّية، ذاّظة ابًً َّة حتمي، ذون صم، خماظصت مـ َّة. ُشٍ الً  س حة هلن اؾخاذث امذالك اًّسَعة يف اًّضرع

عة حؼاث ايلّع يلي تني اًلِاذت واٌَّ ـحة. اًخّ اذلَات اًَومِّة، نٌل ابًًّس حة ًخكل اًيت اضعّصث هلٌلزس هتا ذالل اٌَّ 

ّ ايت وثلِمي اولموؿة، حُينِك اًخلِمي اّلّ ي جيصي ذالهل اّّل  لاص الاهـاكيسٌَيّ  َّة اًخّيلي  ،فاق اهلـلوذ الث ٔلّن معَ

َّخَ ًالس خـاذت واًيّلس. الاس خـاذت واًيّلس يف ٔبي ذلؼةثكل ّت  صك اًلائست ثـلوم ح ؿىل مّت الثّفاقمؽ ٔبهَّ  ّسس كاتَ

 -اذلفاع ؿىل مىّونث اٌَـحة، ٔبي ان ٔبًضً ؿىل ممازسة اهلواظية ًخضمّ  ّناًة ادلَسة. اًخّسًزةحّت  تسوزُا

َاق  ـحة.َهيا همّمة ثُسري سريوزت اٌَّ ضٌلن اًلسزت ؿىل اًـمي هبسوء هلن ؿ -ابٕلضافة ٔلص َاء ٔبدصى ُشا اًس ّ

ّة، اهلالابً ًودّل ؾيس تـغ اهلضازنني اهلـخاذٍن ؿىل ؿسم اًثّلة وؿىل ٕاظس ؾن ا ا وازثساذً  هفس ًَّ از زذوذ فـي كًو

 .«ةاندساة مفِوم اهلسؤوًَّ » . ميىٌيا جسمَة ُشٍ اًسريوزت تؼًا تشاث اًوكتا ومصحيمفاحئً  اّّلاث

 

 الكّلم قبل االستئذان .3

 

ٌس خوؿنب ًوىن كالئي من ميازس يَ تسكّة ٔبو  ،اًالكم جصفؽ اًَس كدياًّعاًحاث ًـصفن مدسٔب الاسدئشان ٔبكَة   

ُشٍن اهليؼوزٍن: ٕاّما مٌح اهلـنّل اًّسَعة  ٔبحسن مؽ مدسٔب الاسدئشان م تال وؾي ًحامـياٍ. ابولمي ًمت اًخّـامي كاً 

اهلعَلة جصفغ ٔبو كدول ظَة اًخلّكم، ٔبو اؾخحاز فـي الاسدئشان ظلسًا ص حَ ٕاحدازي ًـعي اذلق يف اًالكم 

ثَحَة ظَة ما ٔبو جّشّغ مداذزت ًّسَوك ألدصى اًيّت ثضمن ثضلك ثَلايئ، نٌل ًو اكن ًيسزح حتت بٓذاة ا

َّية، مثهل مثي مجةل َّة وىصاٍ  ال ٔبكي اهدضازً . اهليؼوز ألوّ «ابٕلرن»ٔبو  «ًو مسحت» مـ يف اهلسازش الاتخسائ

ُِعّحق تسزخاث مذفاوث ظاًحاث ًحسٔبن ابًالكم ة، حِر ىصى يف اًىثري من اًفعول ًخىّصش لحلًا. ٔبّما اًثّاين ف

 ذون اهخؼاز ٕارن ٔبحس. فوز زفؽ ٔبايذهيؼنّ 

 

َّهتا ٌَيّلاصوزت اسدِتّض  شنري مّصًت ٔبدصىىًصس اًخّ  ُيا   َّة فصط اًلواؿس ـاة اًلواؿس وتلاتَ  ،ذون اس خثٌاء ٕاماكه

ّ  وذون ّتاُي خاىهبا اًّسَعوي. ّ «هلارا هخلكّم؟»َاق ِم يت ثعصخ هفسِا يف ُشا اًس ّ اهلسبةٔل اً يا . ُي هخلكّم ٔله

ق خحلّ ث ميوهة؟ كس ًـعري من اٌَّ مٌّا نٌل ا اًيّت ثيـرصفاكز الٔ ، ٔبي ذاذَياتبٔمّس اذلاخة ًخفًصف ٔبفاكز ثخضازة يف 

تـغ ٔبهواغ اًيّلاصاث اًيّت هتسف رلَق تُئة ثـحري حص وبٓمن يف اًّعف. ًوىن يف متًصًٌا ذالل ُشٍ اًلاًة 

، ّلا ختخَف فَِ اًلاايث من اًالكم وثسذي فَِ ؾيازص ٔبدصى. ٔبّول «ٌَخفىري ابًخّفىّص»فَسف، ٔبي وسـى ٌَخّ 

مس متؽ فَِ؟ ؾيس ابهلخحّسزني وما من  ًضجّ  ا اًلاًة من اًالكم يف حمَطٍثكل اًـيازص: الاس امتغ. فـاًل، م

تبٔكىص ذزخاثَ ًضٌلن ثبٔزري ارلعاة ؿىل الٓدص موحوًذا  جية اًخّبٔنس من ٔبن ٍىون الاس امتغ اهلحاذزت ابًالكم

 اًفصاػ وضٌلن اذلعول ؿىل زّذٍ مٌَ. ًوىن مارا ؾن اًلائست؟ ما اهلثال اّلي ثــعََ؟ ُي اؾخاذث اًالكم يف

صص؟ ٔبم ٔبّّنا، تخرّصفاهتا ًوُس تبٔكواًِا، ثــخب ٔبن لكمهتا ِم لكمة  ،وإلّناك ،واًفوىض تفـي الاسدِاء واًعَّ

 يعق يف ضوضاء؟الكم اًّعالة واًّعاًحاث ميىن ٔبن ًُ  تُامن على ٕاٍهيا يف ُسوءَعة، ّلا جية ٔبن ًُ اًسّ 
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اًالكم  كدي. ٔبّوًل، نٌل رهصن ساتلًا، زفؽ اًَس ًالسدئشان سًس خـصط ُيا تـغ اًيّلاظ اهلخـَلّة هبشا اهلوضوغ  

ـّال كدي كول ٔبي يشء ؾوضًا ؾن ثفًصف ما ًسوز يف ارلاظص يف حمَط  ىلإ ًـوذ  رضوزت اًخبٔنّس ٔبن الاس امتغ ف

ـّا ةل يف ؾضوايئ. اًالكم مميوغ ؾيسما ًخلّكم الٓدص. اثهًَا، ظفة اًّعاًة واًثلّة اهلخحاذةل اًيّت جساٍم تعوزت ف

ا  هلاظؽ ظاًحً ٔبّل ، ؿََيا ٔبن حنصض ٔبنرث ؿىل ثـًصف ثكل اًّعفة. ٕارا نيّا حًصعني ؿىل ؿسم ملاظـة الكم اًلائس

 ءانًخجزّ ؿسم اًفِم حزءان ل  ارلعبٔ ٔبو ٔبو كري مفِومة؛ ،حّت ؾيسما ىصاُا تعَئة، كري مٌاس حة ًحَوز فىصت ما

َّة اًخـنّل ول ميىن اس خزساهمٌل وـيازص  كمية اًفصذ. دعوظًا ٔبّن اًّعاًة كس ٍمتىن من  من لََيخّ َ ٌ من معَ

ثـسًي ٔبكواهل صُئًا فضُئًا ذالل مساذَخَ. ظحـًا فىصت ؿسم اهللاظـة ل ثيعحق ؿىل اذلالث اًيت ًعَي فهيا 

ضَؽ يف جضّوصَ.  اهلخحّسج اًالكم ًو

  ّ َُعلى ًالكهما تعَحيا من اًّعاًحة الاس امتغ ٌَمخلّكم، هضمن ًِا ٔبه  هًىس ٔبن ِم ٔبًضًا فامي تـس. نٌل ؿََيا ٔبّل َ س 

ًّعاًدـة اًيّت اب ملازهةً ثسخة ملاظـة حعَت  زًت ٔبنب ؿىل ثسازك سَسةل ٔبفاكٍز اهلضّوصاهلـنّل ميخكل كس

س خواخَ ظـوتة هحريت يف اذلفاع ؿىل اًرّتنزي ٕارا كاظـِا ٔبحس. مؽ اًـنل ٔبن ُشا اًالكم ًيعحق ثضلك ٔبنب ؿىل 

ا، هويص ابًّعَة من ٔبفصاذ اًّعالة ارلجًوني  وكًََل اًرّتنزي. ابهلياس حة، ًضٌلن حاةل اس امتغ معَق مؽ ٕاػِاُز

اهلخلكّم ؿىل اًّّسؿة  اولموؿة ٔبن ل ٍصفـوا ٔبايذهيم ؾيسما ًخلّكم خشٌط ما، ٔلن ثكل اًَس اهلصفوؿة ِم مبثاتة حرّ 

 غ.، اًَس اهلصفوؿة ل حتّسن من حوذت الاس امتؿىل لّك حالٔبو اًّعمت. 

س اًّعاًحاث ؿىل   وؿىل ٕاذزاك اًّعـوابث  ،ظَاكة ما ًفىّصن تَ، ؿىل ٕاتعاز حمسوذًّة ركل اًفىص اثًثًا، ثـًو

َاق، هشهص ؿاذًت سُّئة سائست يف ٔبوساظ اًخّ  َّة اًخّفىري. يف ُشا اًس ّ ـَمي، وِم ٔبن ٍهنيي اهلـنّل اًيّت حصافق معَ

ً  نّ اًّعاًحاث ابس متصاز ٔبو ٔبن ًلرّي ٔبكواًِمجي   اتـيف ؾيس ٕاؿاذت ظَاقهتا. هـصف ٔبهَّ من اًّعـة فسح اولال ذامئ

َاكاث ًلك فصٍذ يف اولموؿة يك ًخلكّم، ّلا ًَجبٔ اهلـنّل ثضلك ٔبو ؾهنا،   ل ٕازاذي ٌَخلّكم تسل اًّعاًحةويف لك اًس ّ

َّية من حِات اًلصفة اًعفِّ  ًِشا اًّسَوك. من اهلِمّ  ًوىن ًُمىن وضؽ حسٍّ  ، «ٕلضاؿة اًوكت»ة حىٌصس ٔبوكاث مـ

 ّ منيح  من ذالل ُشا اًيّوغ من اًيّلاصاثَ ٔبي حىٌصس ٔبوكاث هلا وسّمََ ُيا ابًيّلاصاث اًفَسفِّة. وركل ٔله

ا وما ثخضميَّ م اًّعاًحة وكذًا ًخفىّص َّاث ثفىرُي  ً ، نتب فىّص حبلِلة وؿسم وضوخ، ٔبي ٔبن ث ،وملاًعاث ذّيٍ

ا؛ حلِل ا.  ةٌ فىُص  «إلسـاف»ابٕلضافة ٕاىل ٔبن اًّعاًة كس ًخـّوذ ٔبن ٌس خـني هبشا من اهلؤسف ٔبن ًمت حمُو

اهلـَّمة ل جس خعَؽ مساؿست  ٔبنّ  -نٌل سّنى فامي تـس -هلا ًلّسمَ من جسَِالث.  ُشا ل ًـين كري اهلعَوة

من اىلّحش ٔبن ًلوم ابيق  اًّعاًة ظَاقهتا. مؽ ركل ًعـة ؿىل وضط من ذالل اكرتاخ ٔبفاكزٍ  اًّعاًة ثضلكٍ 

 صاذ اولموؿة هبشا ادّلوز.ٔبف

 

زاتـًا، ظلس زفؽ اًَس ًٍزس من كسزت اًّعاًة ؿىل اًخٌّلسف مؽ اّّلاث، وؿىل الاهخؼاز وؿىل ؿسم اًخرّصف   

َّة، ذون ثفىري. ؿاذًت، اًّعاًة اّلي ًخفّوٍ ابًالكم فوز   ً ، ول ًًذؼص ًزامث ًعَف «صـوزٍ تَ»ابهسفاغ وب



99 
 

 اًـنل ٔبهَّ كس ل ًـَس ما كال دوفً ا مٌَ حىصاز ما كال وصاُسوا ما حيعي. مؽ ادعاتَ، ل ًخشنّص ما كاهل: اظَحو 

مهنم: يف اًىثري من ألحِان ًعـة ٕاؿاذت ألكوال ثسخة ارلجي واًّضم اٌّلان  من الٓدٍصن ٔبو جخاًل 

جيصؤ ن ٌس َعصان ثضلك ظحَـي. لكّيا هـصف ركل اًّعاًة اّّلي ًـّب ؾن ٔبفاكٍز يف ضوضاء اًلصفة اًعفِّة ًو

 مؽ ازلَؽ.اسم توخ هبا ؿىل ٔبن 

 

َّة، نفصذ خياظة  لعة ارلامسةُيا هًذلي ٌَيّ    وِم اًخّفصذ يف اًالكم. وهلعس هبشا اًلسزت ؿىل اًخلّكم ابس خلالً

خحّمي لك ايلاظص اًيّت حيخوهيا ُشا اًفـي«اهلسًية» َّة  مضيًا. ُشا ًخّعَة همازت حمّسذت ، ًو ل ثحسو ظحَـ

َّة ّلا  جية اًـمي ؿَهيا، وؿىل اهلـنّل اًرّتوجي ًِا. حمتثّي ثكل اهلِازت، تبٔصاكًِا اهلخـّسذت، تخـنّل ثويّل  ًٔلكَح

َّة ا كس ًًذج تخـنّل ثويّل اًّسَعة اهلؤكذة وركل ابولاسفة وؿسم ارلوف ممّ ، و واهليفعيهمّمة اًخّفصذ اًـَين  مسؤوً

ٔبدصى، ثدّسم ُشٍ اهلِازت ابولاسفة ٌَمثول توحوذن  ٍث ؾن اس امتغ الٓدص واًّعوزت اًيّت ًـىسِا ؾيّا. جلكٌل

 اًاكمي واًّعاذق ٔبمام اًـامل.

 

َّاث ٔبدصى  ،إلظحؽاًالكم ِم زفؽ اًَس ٔبو  كدياًّعًصلة ألثسط والٔنرث ص َوؿًا ًالسدئشان  ًوىن ُياك ثلٌ

وثعَف فىصهتا ، ًوكت اهلياسةوثًذؼص ا ،ثسؾو اًّعاًحة ٌَخٌّلسف مؽ ٔبكواًِا ارلاّظة ًخخـنّل ٔبن ثؼؤّخي الكهما

َّة ،ثضلك ٔبفضي كدي مضازنهتا َّة يك ثبٔذش تـني الاؾخحاز اولموؿة  ،واهلصنًزّة ،وثخزىّل ؾن ذوافؽ اكلٓه وألنه

، ٔبو مِىصوفون ل ًُعلى ٕال هلن ًخلّكم فَِ. ٔبو ميىن «ؾعا اًالكم»تبهٔكَِا. من ُشٍ اًخّلٌَاث: اس خزسام 

من سدذلكّم تـسُا. اهلِم، ونٌل رهصن ساتلًا، ٕاؿاذت ٕاؾعاء مـىن ذلصنة اًَس ُشٍ اًّعَة من اهلخلكّمة ثـَني 

الاؾخحاز ًلميهتا اًّصمًزّة. تشكل سُمت ٕادصاح اًلاؿست من ظاتـِا  هوس َةل رلَق زاتط تني اًفصذ واولموؿة ًوصذّ 

 اكمي.  ل ًخَـة ذوزُا اًرّتتوي ثضلكٍ اًّسَعوي اهلُززتِ 

 ةواحد فكرة على التّركٌز .4
 

َّة ؿىل اهلس خوى إلذزايك. فِيي ثسفؽ اًضرط ٌَيّؼص يف موضوغ  ُشٍ، ذون صم، واحست من اًلواؿس ألساس 

َّية هلياكض هتا، اًخّـّمق هبا وحتَََِا ًخعّوزُا وَمضلَكهتا. اهلوضوغ ُو مفذاخ ٔبي متٍصن  ما، اًرّتنزي تفىصت مـ

ص اًخّمٍصن يف بٍٓن واحس. ّلا  حارضًا ذامئًا يف ٔبرُان جية ٔبن ٍىون اهلوضوغ فىصي، فِو دِط ٔبزايذين وحُو

ةل ٔلن ٔبي هلاص ٔبو ثفىّص س َجـَيا هَخفت ٔلفاكز ٔبدصى راث ظ ازلَؽ. ثعحَق ُشٍ اًلاؿست ًُس سِاًل 

اٍ اًخّفىري ٔبو ل. نٌل ميىن ٔبن هشُة ابّتّ  اوؿً ومّش  اابهلوضوغ اًّصئُيس ووس خعصذ، ما كس ٍىون مفِسً 

ًىن ذون اًخّزًل ؾن اهلوضوغ ألّويل. ما جيـي اهلِّمة ٔبظـة ُو ٔبن متاًزًٌا  الاهـاكيس واّّلي جية ثلِميَ

َّة ًودّل فصض ؿسًست ٌَرصوح ؾن  َّة ثمت مبضازنة ٔبظواث مذـسذت ومذلاظـة. جضاتم اًخّـسذًة واًخّلاظـ اًيلاص 

غ ًلٓدص اًيّت كاؿست الاس امتهعاق اهلوضوغ واًّضَاغ يف مسازاث مذواًسة وظصق صائىة ومبٓسق ل خمصح مهنا. 
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الازثساذ ؾن ما وسمـَ يف إلخاتة و  والاهلٌلشاهلوضوغ ألّويل   ًًس َانثلًصيا ابس متصاز  هفصضِا ٔبو هويص هبا

س يدٌاول فىصت ٔبفالظون اًيّت ثوحديا تخخِني  اًفىص يف ُشٍ اذلاةلٍمتَزي اهلضلكة اًـاّمة اًيّت ثواخَ  من الكم.

َّية هفىّص هبا ؿىل حسى ميىن ٔبن ثوكؽ اًخّفىّ  ٔلنّ اًلكّي وادلزيئ يف بٍٓن واحس. وركل  ص يف خف لك فىصت مـ

يعصخ ووػَفِّاث كس حىون ٔبحِاًن مذياكضة. فَ  س خَزم ٔبفـاًل ج مذاتـة موضوغ حمسذ  ااًخجزيء كري اهلالمئ. ٕارً 

َّة ت  ٕاىل ٔبيّ  اا مهنا ًًس خـصط لحلً ُيا تـضً   ياء اًفىص.مسى ميىن ًِشا اًخّيوغ اهلخضازة ٔبن ٌساٍم يف معَ

 

ٔبّوًل، مذاتـة موضوغ ما جس خَزم اًلسزت ؿىل ثبّٔمي فىصت كدي حماوةل حتسًس مسى فائسهتا وكدي اًدّساؤل ؾٌل ٕارا   

اًيّت جض حَ يف اًىثري من اذلالث زذ فـي ثس َط، ًخّحسًس نيّا هخفّق ٔبو خنخَف مـِا. الاس خجاتة ألذريت اب

اابث واًيّعوض. اخّتار موكف من ارلعاة ٔبو اًيّط، ٔبو ما مّسَياٍ جضلّك اًـائق ألّول ًفِم اًىثري من ارلع

َّة، ابلس خجاتة، ؿاذًت ٌس ح َّة يفما جيـي اًفِم ذاظئًا. ق اًفِم ثّسؿة وظًصلة ٕاحصائ حتخاح  اهلسزسة ادّلٍاكزث

َّة خا  ضؽوو اًفىصت ٔبو زفضِا،  اذلنك والامذياغ ؾن اهلوافلة ؿىل ًخـََق ما مذاتـة موضوغٍ  وركل  ،هحاً اّّلاث

شا ًـين رضوزت ذؾوت اهلضرتنني ًالمذياغ ؾن تسء مضازاكهتم جبمي  .اس خلدال اًفىصت تيفس مٌفذحة وسخًِّ ل ُو

اًلصط من  وركل ٔلنّ . «مل ثـجحين ُشٍ اًفىصت»ٔبو  ،«ُشٍ اًفىصت ذاظئة»ٔبو  ،«ٔبن ٔبثّفق مؽ ُشٍ ازلةل»نؼ 

 وفِمِا. ،ّعِااًخّمٍصن ُو مـاًية اًفىصت من مجَؽ اًيّوايح، ثفح 

 

َّة ًإلخاتة. فَيخذـس  اًّضلطهسؤال ذون   ، من اًّّضوزي ثلسٍٍص ٔبوًل ٕارا اكن ما هـاًيَ سؤاًل  ؿَََ ابذلاخة اًخَّلائ

َّة اًفىًصّة -اًفـي اّّلي ؾن زذّ  ٔبو  ،ًوظي تني مفِومني ٔبو فىصثني، ًحـسٌُل ؾن تـغ -ٔكي زذ فـي يف اًـمَ

ـاٍن مضامِهنٌل. ٔبو حت جيـٌَِل ٍصثعٌل ،ًَعلٌِل ن، ذون ٔبن ًخّزش اًوكت اًاكيف ًُس خوؾهبٌل ؿىل حسى ًو

 وّتًصسٍ من مىٌوهَ الاس خفِايم. إلخاتة ِم حتسًسٍ تلاًةٍ  اثـين اذزتاهل ٕاىل ل يشء ثلًصحً  إلخاتة ؿىل سؤال

 ِايم. وركل ٔلنّ من اًخّفىري حبجم اهلضلكة اهلعصوحة من ذالل اًّسؤال واًخّفىري مبىٌوهَ الاس خف  واحست تسًل 

 تلصط اًخّبّٔمي فنل ل هسؾو اهلضرتك ًخبّٔمهل ،اًّسؤال هفسَ مضلكةو سؤال ُو ظصخ مضلكة،  اًلصط من ٔبيّ 

ؾيسما هسؿَ خياظحيا تسل ٔبن هيؼص ٕاىل ساؾخيا ابس متصاز  مذحففيّن يف  ؟ ما هعفَ ٌض حَ حال ثبّٔمي معيٍ فلط

ا  وهدساءل مّعا تلي ؿََيا من ٔبؾٌللٍ   اًّزايزت. اءكدي اىهتىزوُز

 

ٔبو ٔبن مٌازصت فىصت ٔبو مـازضهتا مميوغ، ابًـىس متامًا. ًوىن ًحسو ًيا ٔبهَّ من  ،ُشا ل ًـين ٔبن إلخاتة مميوؿة  

ّ  ،وكّسٍهّتا ،ًيفِمِا وخنَّعِا من ثلَِسُا -ًوو تخعيّؽ -اهلفِس ثفىِم ؾيازص اذلصنة ساكِا. ٕان اًىفاءاث اًيّت واج

َّاث ُشا اهلخّعَة هـمي ؿَهيا مذحاًية ومبا ٔبهي  ً ا هخلكّم ؾن ًـحة، فَيبز ُشا اهلخّعَة ابًخّوضَح اًخّايل: ٕان ب

َّة ثدّسم  ألًـاةثرتنّة وثدٌّؼم يف ذلؼاث ثدداٍن فهيا ألفـال وألذواز واًوػائف. ٔبكَة  اًّصايض

ص اهلِازت َّاث خمخَفة، ّلكل ذالل اًخّسًزة ًمت اًـمي ؿىل ثعٍو َّاث اٌَّـة اًّّضوًزّة وثل  ،واًباؿة ،ابسرتاثَج ٌ
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 هوغ زايضة. ًلكّ 

 

َّة  هعحون ابًرّتوي وثبّٔمي ألفاكز ًلس   هوّنا حموز اًخّمٍصن وملعسٍ. فَيخشنّص ٔبهَّ يف اًّساتق، كدي حنك اّّلاث

َّني، اكن   نؼًيّت جض َس اًفىص ا اي ألفاكز، ذاّظة اهلِّمة مهنخبٔمّ ت مثاًل،  وىص، يف اًَونن اًلسميمواًيّفؽ اذلاً

َّة: اذلق«اهلفاُمي اًىدريت» َّة ُيا  س خزسموارلري. وو  ،وازلال ،، اًرتوس يسهخاً ، اكهط اس خزسهماٌل ناًرتوس يسهخاً

سمح هل ابًدّضلّك. مبـىن  ما حيّسذ اًفىص ٌو

 

ؿىل ٕاتعاء -ًوو كََاًل  -وركل ٔلن ؾلي اًّعاًة ٍمتّصذ، عحَق كاؿست ثعاًة تخبّٔمي ألفاكزًوىٌَّ من اًّعـة ث   

ؿىل ثُسري اًيّلاص هبسف  أبًُس مـخاذً صنة اًـلي. مارا ؾن اهلـنّل؟ ُي ًيجح ُو يف ثعحَق ُشٍ اًلاؿست؟ ح

اًَة ٔبو تسافؽ ارلوف من مضاًلة اًّعاّلة ومتَمَِم ـّ ٔبو ثسخة ؿسم زلذَ ، اًخّلسم تَ همٌل اكن اًثّمن؟ تسافؽ اًف

َّية ث  ًزأبو ٔلهَ ًًذؼص ٔبفاك ،تلمية ألفاكز اهلعصوحة ٔبو  ،ٔبو كس ٍىون ركل تسافؽ اًَِؽ من اًفصاػ ؟ثري صلفَمـ

َّخَ. وضؽ اًفىصت، اًخّيفس، ملاظـة اًّسريوزت اًيّت ثبٔذش جمصاُا، ذَق ثسخة ٔبو  ،ثسخة اهـسام اًّعب خشع

ابٔلظفال  فَيفىّصّتّوفاث يف اًيّلاص ثضلك مععيؽ... مجَـِا ؾوائٌق سائست ومفِومة ثلِّس اهلـنّل. مؽ ركل، 

ُاحس هسة اًوكت. ٕارا مل  من لني اّّلٍن ًـُضون يف ؿامٍل من اًثّوزان اهلس متص واًخّلَة ادّلامئ تسافؽٍ واًحاً

َّة، ٔبيّ ٌَخّ  اعوا وكذً ًخـنّل ُؤلء ألظفال يف اهلسزسة ٔبن خيّع  مـجزت ٔبو  فىري وٕلؾعاء ألفاكز كميهتا اًضمي

ّ ادل ؟ ٕانّ اسـَست س خجـَِم ًخـَّمون ركل لحلً ظسفة  َّة اًرّتنزي ؿىل فىصت، ًخجّسس يف اهة اًً ضط يف معَ

َّة ا  ،ويف ظَة اًخّشنري هبا من ذالل اًخّـحري ؾهنا ،ثوضَحِا ذون ٔبي مالحؼاث ومساذالث فصؾ ويف حىصاُز

ؿرتاط اًدّساؤل حول فىصت معصوحة ٔبو الا ثضازاكاهل  ٕاحسى اكهلاهرتا حت ّتخاخ اًـلي. يف حال ٔبزاذث

ز ثكل اًفىصت. ٔبّما ٕارا ٔبزاذث إلخاتة ؿىل سؤال، فَيعَة مهنا حىصاز اًّسؤال ؿَهيا، فَيعَة مهنا ٔبن حىصّ 

من  اثـخشنّص صُئً  ل -ؿىل ما ًحسو -اّّلي ثؼزمع إلخاتة ؿَََ، ابٔلدط ؾيسما ىصى من ذالل ٕاخاجهتا ٔبّّنا 

من ظاحدة اًفىصت،  تما فِق ممّ اًّسؤال. ٔبّما ٕارا اؾخلسث اهلس متـة ٔبّّنا فِمت زفِلهتا، فَيعَة مهنا ٔبن ثخحلّ 

 . ٔبي ٔبهيا هويصس متؽحىن ج مل  ايسء ٔبو ٔبّنّ  حّت ًو مل ثـس خعؽ ألذريت حتسًس ما ٕارا ؿّبث ؾن اًفىصت ثضلكٍ 

ا ّتـي اًفصذ راهتا متاًزيً  . ُشٍ اًّعَحاث اًخس َعة كس حىون حبسّ اوضوهحمن ابًخّبٔنس من وحوذ هلعة الاهعالق و 

ىًصّة:  ففي اًىثري من ألحِان ىًصس كول يشء جنِهل ٔبو ٔبن جنَة ؿىل ُئة يف حصخَ اًفًسزك اًـاذاث اًسّ 

 سؤال ل هـصفَ.

 

كت ـحة ل ثخجّسس فلط يف اًرّتنزي ؿىل فىصت ويف ٕاؾعاء اًـلي اًو مؽ ركل لكَّ، ؿََيا ٔبن ل هًىس ٔبن اٌَّ   

اًلسزت ؿىل  اٌَّـحة ِمحي مذـسذت. اهلضرتنة لحذَاس مصألّّنا ثسؾو  ،ابذلصنة أبًضً ثدسم ًَخبّٔمَِا، وٕاهٌّل ٔبّّنا 

 احذَاس ثكل اهلصاحي وحتلِق اهلخعَّحاث ومـصفة هَفِّة الاهخلال من ذوٍز لٓدص، ادّلوز اّّلي ًمت ادذحاٍز فامي تـس.
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 للمشكلة االعتبار إعادة .5

 

من يا ىصى من اًواحة ٔبن هـَس ظصحَ هكحسٔب حبس راثَ، هكىّون ًلس س حق ورهصن مفِوم اهلضلكة، ًوىٌّ   

ا وجزء موكّي من معََيت اًخّـَمي  مىّونث اًخّمٍصن اًفَسفي. ما ىًصسٍ ُيا ُو ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَمضلكة واؾخحاُز

ي جية اًخّزَّط مٌَ ،واًخّـنّل تسل ٔبن هيؼص ًِا ؿىل ٔبّّنا ؿائق ًَّا. همٌل اكن اًثّمن ٔبو ٕادفاء ٔبو ؿامي مـّعِ ٍ لك

و هون اهلضلكة مضلكة. فاهلـنلّ  َ اهلضلكة ًيفسِااّّلي ّتشت «اًّعُت»حوكن اًّعـوتة ُيا يف   ًلول من ُو

ٔبما اًّعاًحة فدلهيا مضلكة. يف تـغ ألحِان، ٔبسؤب   .«ما يف مضلكة»ذالل الكمَ ؤبفـاهل وسىوثَ: 

 اًّعاًحة ل ثـفِم ول جس خعَؽ اًخّـحري ؾن ظحَـة اهلضلكة. ًو اكن ابس خعاؾهتا فـي اهلضالكث كس حىون ٔبنّ 

ل ٔبحة ُشٍ »يف اًحساًة ل ٌسـِا سوى اًضـوز ابٔلمل واًخّـحري ؾيَ تلول ث اهلضلكة ابًخاّليش. ركل، ًحسبٔ 

َّة  زذّ . «ل ٔبحة ُشا اهلـنلّ »ٔبو  «اهلاّذت اًفـي ُشا مٌاسٌة متامًا هوس َةل ذفاغ ؾن ىزاُة اهلساحة اًضرع

َّت كسزت اًّعاًحة ؿىل اًخّـحري ؾن ٔبن هيؼص هل وـسّو. لك ما ك اًّعحَـي منٌَاكئن، فـيسما ًؤهليا الٓدص، 

 ُشا ٕان مت اًخّـحري ؾيَ من ذالل اهلواهجة ٔبو الاوسحاة. ،اًفـي زذّ  ما ساذ ألمل واحذسّ  اهلضلكة، لكّ 

 

َ  م يف ُشٍ اذلاةل؟ ٌساؿس اًالكم يف ٔبي حوازما اًفائست من اًالك   ة ل ضلكَ ؿىل اهلَضلَكة وثلَري اهليؼوز. اهل

يف ظَاكة مضلكة موحوذت. واًّعَاكة ًن جساؿس ابًّّضوزت ؿىل  اضلكة، فِيي ثخجّسس ٔبًضً اذرتاغ م  جمّصذثـين 

ُو اًلسزت ؿىل  ًوىٌَّ ممىن. ما هيمّ  ،ة ًُس رضوزايً اهلضلك ًوىهّنا س خحسذُا وثـادلِا. حيّ  ،اهلضلكة حيّ 

هتا ،مالحؼة اهلضلكة َّة. هكٌلزسة، سددلى اٌَوح ،واًخّحنك هبا ،وزٍؤ َّاث ة مضلكًة ابًًّس حة ٌَصّسام نٌل وحـَِا ماُ

َّاث ابًًّس حة ًـاهلة اًّصايضَّ  َّة ُو اّّلي اث واًفَسفة ابًًّس حة ٌَفَِسوف. ُو حال اًّصايض اًوٍم الٔنرث اكزز

ما حتمهل ُشٍ اًلكمة من مـىن ثلََسي،  ، جلكّ اهلـنّل ساحصٌ  واّّلي ًويح تبٔنّ  اس حق ًُس حصَحً  ًؤنّس ٔبّن ما

ّ دلًَ كسزاث دفِّ  ؤبنّ  ّ ة. وركل تسل ٔبن ًمت ثوضَح ٔبه َ ًـصف َ ًُس سوى خماذغ ًـصف هَف حيّصك ارلَوظ ٔله

َة ًسزك ف ثدضاتم و َه   ً َّة ب  .معَِاماُ

 

ما ؾيسي »،  «ما يف مضلكة!»ًوىن ٌَلِام هبشا اًخّوضَح، جية ٔبّوًل ٕاؿاذت الاؾخحاز هلفِوم اهلضلكة.   

ياك« مضلكة! اًفىصت من ٔبي مضلكة. اهلضلكة  ئمبٔهٌُة جيبن حّت ٔبن هبّ ... اًلصوز ٔبو سـَيا ٌَعوسمؽ ُيا ُو

اًيّت ثحسو  اهلزياثِم لك ما ًلف يف ظًصق ٔبفـاًيا، ٕاّنا ؿائق، فصامي ثحعئ رسؾخيا. مفارا ًو اكهت ُشٍ 

َّة َّة ثـَّمِا  سَح َّهتا اهلثريت ًالُامتم؟ ٔبفاََل حناول ذامئًا اذزتال ماّذت ما ومعَ ص اهلضلكة وماُ ٕاىل ٍلوؿة ِم حُو

َّاث واً من اهلـعَاث  ّة اًيّت ٌسِي حرصُا، وثلِميِا، واًخّحلّق مهنا؟ ومارا ًحلى حِهنا منـمَ زوخ  اًرّتتًو

َّة،  اهللرتحة ًوىن ملَ ابًّعحؽ، ميىن حّس ُشٍ اًّصوخ يف ألوضعة   ثسٌزسِا؟اهلاّذت اًيّت ًمت ّة وؾصض ا اثهًو هـخُب

َّة ًُست  شٍُ ٔبن ادعوظً وهرتوِا هلِّة اًّصحي؟  ٕارا اكهت ُشٍ  ًيـم هبا مجَؽ اًّعالة. مزيتً اهلـصفة اذلسس 
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اهلـصفة كًصحة من اًحـغ هدِجة ػصوٍف ما ل ؿالكة ًِا ابهلـنّل، ىصى اًحـغ الٓدص ًواهجون ظـوتًة يف فِمِا، 

ثؼضـِا ؿىل زّفٍ ل  اهلاّذت هكضلكة ؤبن ٔبًًضا ّلا جية ٔبن ثؼصى اهلـَّمة  ّلا ثعسز ؾهنم زذوذ ٔبفـال ّتاُِا.

 فاًخَّمَش اّّلي ًواخَ ظـوتة يف اًخّمٍصن س َفسس ُشا اًرّتثُة. ،ٍلّي وهؼَف

 

 ،وتعحَـهتا ،ٕان ٌَّعـوابث اًيّت ثؼواهجِا اًخَّمَشت ٔبُساٌف حمّسذت: ٕاؿاذت اًخّفىري ابهلاّذت اًيّت ًمت ثسٌزسِا  

َّهتا ّتاُي لك ُشٍ اًـوامي، ثخحّول اًّعـوابث ٕاىل مـَلاث  متّ  ومبىٌونهتا اهلثريت ًالُامتم. ٕارا ،وحبلِلهتا ،وتفـاً

جلّك ما حتمهل اًلكمة من  -مٍصن ٕاىل اّذؿاٍء اكرةجيسز اًخّزَّط مهنا ثّسؿة لس خىٌلل اًًّضاظ. تشكل ًخحّول اًخّ 

خ وٕاىل مبٔوى ٌَروف وؿسم ألمان. ؿََيا ثـنّل اًىثري، من ٔبٍن ًيا اًوكت ًيـمي ؿىل اًـلي؟ ؿىل زو -مـىن

اهلاّذت وؿىل ؾلي اّّلاث اهلفىّصت؟ ؿََيا ٔبن ىصنّز ؿىل اهلاّذت. تشكل هًىس ثّسؿة مداًلة ذزوش اًلسماء ًيجس 

ؿامالن مفِسان، ابًّعحؽ، ًوىن  ،وظة، ثلذرص ؿىل اًخـنّل والاجناسٔبهفس يا ٔبمام ماّذت مسَوتة اًّصوخ، مٌل

لن خّسًا.  خمزَتِ

 

. وكس «ااخَ مضلكة يف ُشٍ اهلِّمة حتسًسً ٔبو »، «مضلكة دلي»كول اًلسزت ؿىل  ابًخّايل، ٔبّوًل، من اهلِّم امذالك 

كس . «ل ٔبفِم»ٔبو  ،«ل ٔبس خعَؽ إلخاتة»، «ل ٔبؾصف»اث اًخّاًَة: ًمت ٔبحِاًن اًخّـحري ؾن ُشٍ اهلواكف ابًـحاز 

 اًيّلاص. ًوىن ُشٍ تال مـىن ٔبو فائست ؿائست ؿىل ،هلضمون ٔبو ٕاخاتة ثحسو ُشٍ اًلكٌلث اهلُفذَِلصت وسخِّاً 

الاؿرتافاث اًخس َعة اًيّت ميىن ٔبن جض حَ ثـاترين اًيّت وس خزسهما ٌَِصوة ٔبو ٌَمجامةل يف ظلوس يا 

َّة، ُمثَلةل ، وتوضوخ، ؾن وحوذ مضلكة وتشكل ثفسح اولال ٔلحساٍج  ابًخّحـاث. فِشٍ اًلكٌلث ثـّب الاحامتؾ

َّة زُا حنصّ  ثَهيا. ؾيسما هـرتف ابًّعاتؽ إلهخاج ٌَمضلكة،  ؿاذتً  ان ًـَلاناٌّّل من اًّضـوز ابّّلهة وسوء اًي

ىشا ًخحّول اًـامي  مضازنة لكّ  َّة. ُو  ٕاىل ؾيرص ًسؾو ٌَخّفىري، ٔلنّ  «اهلزجع»من دلًَ زلصاث مـصفِّة ٔبو معَ

ّ  اهلضلكة اًيّت ًواهجِا فصذ َ مت ظصهحا. سدذحّول هلضلكة ًواهجِا ازلَؽ. وركل ًـّست ٔبس حاة: ٔبّوًِا ؤبثسعِا ٔبه

ـن حتسًسُا. ٔبو مل ٌس خع ،ٔبو مل ًـرتفن هبا ، ٔبّّنن مل ٍٍصهنإاّل  اصايث س َىدضفن ٔبّّنا مضلكهتن ٔبًضً اثهًَا، ٔلّن ٔبد

ثكل اًخّحلّق من  هيممؽ اهلضلكة اهلعصوحة وس َىون ؿَمضلكة من ل ًواخَ ظـوتة يف اًخّـامي  نٌل ٔبّّنا ثعحح

ط مضلكَة ازلَؽ، س َسؾو ظاحة اهلضلكة لك فصذ يف اولموؿة ٌَخّفصػ . فـيسما ثعحح مضلكُة خشااًلسزت ؿَيً 

َّة:  ؾيسُا س َلوم من ًـخلسون ٔبهَّ  ،«ذاح مساؿستل ٔبفِم ؤبح »ًِا وركل تـحازت كس ثحسو كََةل ألَم

ىشا حّت ٍى  َّة. ُو َّة اهخلائ ذفي ابس خعاؾهتم ظَاكة اهلضلكة ٔبو مـادلهتا ابًخّوضَح ابًخّياوة ٔبو من ذالل معَ

َّة اًحّت يف اهلوضوغ ثضلك مؤكّت، تـس تضؽ حماولث كري ممثصت ًزمالئَ  ظاحة اهلضلكة ٔبو ًلدي تـسم ٕاماكه

 وسمِالثَ. 

 

ٌَّة تعَئة ثَُزم ابًخّوكّف ؾيس خاهة ذاض ومٌلوض، ٔبو حّت فصؾي، من اًّصحةل. مؽ ركل ل    ٕاّّنا ابًّعحؽ معَ
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. ٕارا مسحيا لهعحاؾيا تبّٔن مـادلة «ًُس دلًيا اًوكت اًاكيف»ٍىون جيوس ّتاُهل ٔبو اًخّلايض ؾيَ حّت ؾيسما 

ٌضـصن ٔبّن اهلضلكة دصايث َ، ٔبي ٕارا حـَيا الٔ ي ٔبو اًخّـحري ؾن هفسابًدّسَّ  «ثلّسم اًخّمٍصن»اهلضلكة ثـَق 

ّة، ًو ا ل ِا ٕاىل ل يشء. ُشس يًذلط من هجوذ ٕاؿاذت الاؾخحاز ٌَمضلكة والاؿرتاف ابدلِي وحنوًّ  ًُست ٔبًو

ٔبهَّ جية الاهلٌلش والاس متصاز يف اًخّـامي مؽ ظـوتة واحست ذالل اكمي مّست ادلَسة، ّلا ميىن اٌَجوء ًـين 

َّة  َّة»ٕاىل معَ َّة جساؿس يف  ًس ٔبي ّتصتة ٌَحت يف مضلكة تثالج: حتس«وكائ حماولث مذخاًَة. ُشٍ اًـمَ

 ارلصوح من مسبةٔل صائىة ذون ّتاَُِا.

 

َّاث، واهلضالكث ٔبن جسّمى ابلٕ  «جس خحق»اًيّت  تني اهلضالكث اًفىًصّة ًمت اًفعيُىشا، ًن   َّة»صاكً  «اًلح

فِم. فاًفعي ؿىل ُشا اًيّحو ًسفؽ ابّّتاٍ هفي اًحـس اًواكـي واًـمَق  ٔبو ؿسم ،ٔبو هجيٍ  ،هلٍط  دؽ ؾناًيّت ثً 

ـّزس اًخّـحري ؾن اهلضالكث اًيّاّتة  اث اًـلول اًحاواًوحوذي ٌَمضلكة ًو ؾيسُا، حّت زؿة حرصًا. ؾن حُص

ًَّا. مفا اّّلي س َسفـِا ٕارً حّت  ول اهلـَّمة ًن ثخجّصٔب ٔبن ٍىون دلهيا مضلكة، ٌَلوض يف سريوزاث دعريت ا مضي

ا، ًفصط ؿىل ازلَؽ تسكّة ٕارا ُظّحق، وِشا ا؟ متٍصن ثفىري حٌلؾيهتًعـة اًخًّدّؤ تبٔحاتََِا ٔبو مب ل ٔبذىن من  حسًّ

، وكدول ٌَيّفور واًلّوت اًّسـي مت مواهجهتا، وزفغالاؿرتاف ؿَيًا ابرلعبٔ وابًّعـوابث اًيّت  ؿىلاًخّواضؽ، واًلسزت 

 .زألفاك جس متصّ  ُىشاالاؾامتذ ؿىل الٓدص. 

 الخٌارات صٌاغة .6

 

 ،َّمةؿىل دوط جماسفة من كدي اًّعاًة واهلـهتا مٌش تساٍهتا وحّت ّناٍ ادلَسة، ثـمتس انٌل س حق ووذّصيا حزئًَّ   

ا جماسفة مذـَّلة مبفِويم الادذَاز واذلنك. فاًّعاًة جياسف ابًىثري ؾيسما ًفىّص خبَازاثَ، مذفٌِّلً ٔبهَّ ل مفص من ٕاّنّ 

ا واًخّحلق من مضموّنا.  ُص من ادلسٍص ابّّلهص ٔبّن اىلاحجة، ٔبو حّت ثٍبص ثكل ارلَازاث، وركل ٌَخّـّمق جبُو

ا مؽ اًّزمِالث  اًّعاًحة ل ٌس خعـن فـي ركل. ؾيسما هلول ٔبنّ  ثنثريا ثؼجاسف ابًىثري، هـين مضازنهتا تبٔفاكُز

َّة ؿسم كسزهتا ؿىل ثب  اًخرّصف »ٍص دِازاهتا، ابٕلضافة ٌَروف من واًّزمالء واهلـنّل، واولاسفة اهلصافلة لحامتً

ٔبو  ،َاق، ٕاخل. ٔبّما اهلـنّل فِجاسف ؾيسما ٌسمؽ دِازاث وجحج كس ثحسو هل ذازخة ؾن اًس ّ «تعًصلة ذاظئة

س متصّ  ٔبو حّت ذاظئة ،ُملَلة تعصخ ألس ئةل ؿىل ركل اًّعاًة ٔبو راك.  ذون ٔبن ًـّب ؾن اسدٌاكٍز ٔبو كَق، ٌو

و ذًَي  ؿىل كٍَق ذاذًّل جيـَِم ًفّضَون تـغ اهلـَّمني ًـرتفون تـسم كسزهتم ؿىل مواهجة موكف وِشا، ُو

 ٔبكوال اًّعاّلة واًّعاًحاث. «ثعحَح»

 

جيـي ثسّذي سَعة  اول خياظة مـازف حمّسذت م ظالق حنكٍ إ زصة ثسؤال حيّر ؿىل اًخّفىري و ؿاذًت، ثحسٔب اًو  

 . ففي س َاق اًخّمٍصن اًفَسفيّ عصوًحاذاظئة، كري م مإلخاتة حِّست ٔبو سُّئة، حصَحة بٔ ما ثلّصز ما ٕارا اكهت 

ىون اًفىصت اهلُلرتحة واذصة ما ُو معَوة ٔبن ح اًلاًة من اًّسؤال ٕاهخاح فىص ًوُس ثلسمي ٕاخاتة حصَحة،  لكّ 
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َاق. كس ًفاحئ ُشا اًّعَة اًّعاّل   نة كري اهلـخاذٍن ؿىل ُشا اًيّوغ من اًخّـَاميث. ًوىؤبن حىون مضن اًس ّ

من اهلِم اًرّتنزي ؿىل ٔبهَّ وٕان مل ٍىن ادلواة اًّعحَح ُو اًلاًة، ُياك مـاًري ٔبدصى همّمة ٌَفىصت: ُي ّتَة 

؟ ُي ّتَة ؿىل سؤاٍل بٓدص؟ ُي إلخاتة واذصة؟ ُي ُياك صاوكةاول اهلاهلعصوخ؟ ُي حت ؿىل اًّسؤال

ألذىن؟ اهلعَوة، تساًًة، وابًّّضوزت، ٕاهخاح مجي ًوُس اًخّـحري ؾن ثلدّي فىصت ٔبو  جّحة ثسمعِا، ًوو ابذلسّ 

إلخاتة جلكمة واحست. اًلاًة، ثضلك ٔبسايّس، ِم تياء فىص ًوُس اًخّحلق من مسى اسدِـاة اًّعاّلة 

  واًّعاًحاث دلزٍش مّت ثَلِيَ.

   

َّة واذلاسمة س خالا   َّة»ضاًق اًّعالة واًّعاًحاث ألنرث زثَاة يف مواهجة اهـسام اهلعاذكة الٓه ،  وركل «ٔباكذمي

ٔلّّنم س َـخلسون ٔبهَّ مت حصوِم ٌَـسم. ُشا اًّضـوز س َسفـِم ٌَّسؤال واًخّبٔنّس ثضلك مس متص مّعا جية فـهل، 

خاابث حمّسذت اًّعـة ثعسًق ٔبن اهلعَوة ُو اًخّفىري فلط ؤبهَّ ل ٔبحس ًًذؼص مهنم إ فاًّضم س َجـي من 

دلَّسٍن وادّلؤوتني سُضـصون ٔبّن اهلـنّل كس ٔبَمَِم وحصوِم ٌَلسز، ا. نٌل ٔبّن ُؤلء اًّعاّلة اؿَهيا مس حلً  ذّفقوم 

اًـائس ؿىل اذلنك اهلعّسق واهلعاتق وس َـخبون ُشا اًخرّّصف دِاهًة حتصهمم من مٌعهبم الٓمن واهلصحي اهلـخاذ، 

ّ  «اًىساىل»اًّعاًحاث ٌَخّـَاميث. يف ُشا إلظاز، حّت  َ س ًَزتغ مهنن ماكىهتن س َلَلن من اًخّمٍصن، ٔله

َّة ٔبو كري اهلـخاذت َّة. وركل ٔلن لك ظاًحة اًعوؾ و حنكٌ كري مذوكّؽ،  اًّعوؾ س خرضؽ ذلنك اكمي اولموؿة، ُو

 ٌَخّواسن، ل مفّص من مواهجخَ. ُشا اًيّوغ من اهلواهجة حمصح ٔبنرث من سَعة اهلـنلّ  ومـَق مذلَّةكري مٌخؼص، 

ًّة ٔبنرث. تشكل كس اًيّت كٌَّل ًمت الاؿرتاط ؿَهيا، وٕان مت اًخّـحري ؾن اذلنك جلكٌلٍث  ًخّضح ٔبن ما  ثحسو حّصًت وؾفًو

 اكن ًحسو ٔبنرث من سِاًل،  ُو ظـٌة ٔبو حّت كاًة اًخّـلِس ٌَحـغ.

 

رفِف من ذزامِّة اولاسفة اًيّت خيوضِا اًّعاّلة، جية ثلسمي اًخّمٍصن اًفَسفّي ٌَخّ  -ونٌل رهصن ساتلاً  -ؿىل لكٍّ   

ا من ألًـاة وجية اًخّشنري ثضلك ذوزي ابًـيرص اهلسًّل، ذاّظة تـس مصوز مواكف  لكـحة جض حَ كرُي

اًخّـحري ؾن ٔبهفسِن حباخة ًعٍب ٔبنرث، نٌل هيعح  وذلؼاث مدّسمة ابدلسًّة. واًّعفالث اٌَّوايت جيسن ظـوتًة يف

 كََاًل  ٕاّل  ًيجحن ل ابًّصحوغ ٕاٍهين تني اذلني والٓدص يك ل ٌضـصن ابٕلكعاء، حّت ؾيسما ل ًيجحن ٔبو ؾيسما

ن. نٌل جيسز جضجَؽ ارلجًوني ؿىل اهلضازنة من ذالل الاكرتاخ ؿَهيم  بٔن تيف اًخّـحري مّعا جيول يف دواظُص

سلهئم يف وكٍت لحق ؾيسما ًخّضح ٔبّّنم ؿاًلون. من همّماث اهلـنّل يف ُشا إلظاز، ٕااتحة اًفصض ًسًوا ت

ٌَجمَؽ يك ًخلكّموا ابذلس ألذىن وؿسم اًّسٌلخ ٌَرّثاثٍزن ابلس خحوار ؿىل مساحة الٓدٍصن وألدصايث، ؿٌَلً ٔبن 

ًالكم ًُسوا ابًّّضوزت مّمَني ٔبو مفذلٍصن ُشا دعص صائؽ حيسج يف اًىثري من اًيّلاصاث. ذاّظًة ٔبّن كًََل ا

 ٌَـمق يف اًخّفىري.

 

ٔبي ثفرتط وحوذ ذزش ، رتط مس حلًا سريوزت ثـنّل حمّسذتإلخاتة ؿىل ٔبس ئةل راث ؿالكة مبـازف مىدس حة ثف  

َاق، ل ٍىون ارلعاة  مت ثـَّمَ ٔبو ؾيازص مت حفؼِا. ٔبّما ٕاهخاح اًفىص، فِو ٌُّشك ٍلي اًاكئن. يف ُشا اًس ّ
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َّة ووحوذًّةماّعةل حصنة ثس َعة هلـصفة هؼًصّة ؾحازت ؾن حم ، وكسزًت ؿىل اًخّموضؽ اًوحوذي. ، وٕاهٌّل همازًت معَ

 ارلخَاز ُو، فودوط اًخّجصتةلدذَاز،  ّلا من اهلِم اولاسفة اب اًلِام وركل ٔلهَّ ًمت اس خسؿاء اًفىص تبهٔكهل ؾيس

َّة وركل من ذالل حضس اهلـازف اًفـي اّّلي ًفذخح اًخّفىّص. تـس الادذَاز،  َّة ألّوً جية ثٍبص اًلض

ضاث. ُشا ؿىل ألس ئةل والاؿرتا اًّصذواىلاوةل فامي تـس  ،والاس خسللث اهلمىٌة ،وتَوزت اذلجج ،اهلىدس حة

و كصاٌز  ارضوزّي حت ًو اكن ٔبمصً  ،ٌس خسؾي ٕاؿاذت اًيّؼص يف اذلنك ألّويل، ُو من  ألهَّ ًـىس ملسازً  هممٌّ

ؿىل ما ميىن جسمَخَ  وؿالكًة ظاذكًة ودساؿًة مؽ الٓدٍصن وألدصايث، ابٕلضافة ٕاىل ٔبهَّ ًسلّ  ،ًّة اًفىصحص 

 ابًححر ؾن اذللِلة والاُامتم ابًوظول ٕاٍهيا.

 

 ؿىل الادذَاز. ممازسةٌ  ًومًِّااهلـازف ِم اًيّت جساؿسن  اذلنك ًلرتن ابًواكؽ اًوحوذّي مبا ٔبنّ  ٔبذريًا، هضَف ٔبنّ   

َّست واًّسُئة ،ل ًلرتن فلط ابًّعف ٔلهَّ يف ُشا إلظاز ،ٍ ّتـي اًخّسٌزس واكـَ اهلبًٔوفِشو   ،واًـالماث ادل

َّة يواث ادّلزاس   مل اىلَط اّّلي ثـُش فَِ. فٕاراً ، وٕاهٌّل ًـوذ ًَلرتن مبا ٌضلّك اًـالكة تني اّّلاث واًـاوثخاتؽ اًس ّ

 ّ يت ثدّسم هبا اذلَات اهلزذوخة واٌَّلة اهلزذوخة تني اهلسزسة واًحُت، هخلّكم ؾن اًخّـّمق يف اًزّنؿة اًفعامِّة اً

َّة  َّاث ثضـف هخاجئ هجوذ اهلـنّل ومعَ اًّضازغ واًىذة، اًلصفة اًّعفِة وساحة اهلسزسة. اًفجوت تني ُشٍ اًثّيائ

خّمٍصن اًفَسفّي، سُمت ذفؽ اًخّـنّل اًيّت من اهلفرتط ٔبن جضازك فهيا اًّعفةل، ؤبحِاًن ثَلهيا متامًا. ّلا، ذالل اً 

ذؼحَّي ادذَازاهتا وادذَازاث سمالهئا، ًوخبّ خجَة ؿىل ً  ،ِازاثَف د اًّعاًحة ًخع  ذ مسى زُا، ًوخحسّ ٔبس ئةل، ًو

َّة َّاث اهلُصافلة رلعاابث فـاً وٕاخاابث لك  ،واس خجاابث ،اذلجج اهلعصوحة، وحّت ًخعَق ألحاكم ؿىل اًّسَوه

َّة، جية تيافصذ من ٔبفصاذ اولموؿة. لك ا ٔلّّنا جضلّك  ،ُا ومـاًًهتا تحطءءهلشهوز ٔبؿالٍ ؾحازت ؾن كصازاث ٔبساس 

َّة ما، مٌاكض هتا ٔبو  َّاث معَيا اًَومِّة ًوُست جمّصذ ثفاظَي ُمَحلة. وؾيس اًخّفىري مباّذت مسزس   ً ص وتُْوثََلة ب حُو

 ،ِا، ٔلن سُس خعَؽ ثعحَلِااًخّـّمق هبا من ُشا اهليعَق، س َىون من ألسِي ؿىل اًّعاًة اًخّىِّف مـ 

َّة َّة سُمتىّن من  و ،وحـَِا معَ َّة يف اًـالكة مؽ اًـمَ َّة اًّصمس اًخّموضؽ ّتاُِا. ُشٍ اهلٌلزسة متيؽ ارلازخاه

َّة اًيّت ّتصي يف اًلصفة اًّعفِّة. فِ  ، ٔلن كواؿس اٌَـحة ثفصط ذازجٍّ  يي ل جسمح ٔلّي اكن اخّتار موكؽٍ اًخّـَم

ىشا جس خـَس اذلَات ماّذهتا، وجس خـَس اهلاّذت حِاهتا.اًخّموكؽ يف اًـال  كة مؽ اهلاّذت اهلسزوسة. ُو

 والتّعّمق ،والمحاججة ،التّساؤل .7

 

َّة اًدّساؤل: ن هدّّشتَ يف ٕاظاز ما هخحّسج ؾيَٕان اكن ُياك مدسٌب ؿََيا بٔ   ،حول اّّلاث اًدّساؤل فِو  تسهي

اّّلي ًدّسم  «هلارا؟»دّلدول ٕاىل ؿامل اًدّساؤل من ابة اًؼ يشء ًُلال. ٌَلِام تشكل، ميىٌيا ا ولكّ  ،والٓدص

و ٔبساش اًفىص وارلعاة ؾيرص حِويّ  «هلارا؟»ابلمذَاس.  عاٍهبٌل تخٍبص وثـمَق  وحمّصك، ُو ًـعهيٌل ادلوُص ًو

دساءل ؾن اًىثري من اًـيازص: «ٔلن»خياظة اًؼ  «هلارا؟»مضامِهنٌل.   ،«ما اّّلي جيـَيا هلول ركل؟»، ًو

ما مـىن اًالكم اّّلي » ،«ما اًلاًة مما كَياٍ؟» ،«هَف ميىٌيا ثوضَح ما كَياٍ؟» ،«بٔي حّقٍ هلوهل؟ت»
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واًلاًة من  ،ؾن مـىن اًالكم من ذالل ُشٍ اًـحازاث. هدساءل «ما اّّلي ًرتثّة ؿىل الكمٌا؟» ،«كَياٍ؟

َّة ظاحدَ ،وحوذٍ َّة اهلخـّسذت ألصاكل اًيّت حّصن ، ٕاخل.ورشؾ ذات اس خفِام حدّازت، ثسؾو ٕلدصاح بٔ هتا ُشٍ اًـمَ

َّة واهلسّعحة، وركل ٌَىضف ؾن مىٌونثَ اًلامضة يَ ،ارلعاة من تساُخَ الٓه  ،وجسََط اًّضوء ؿىل حىًو

ًيسؾِم  ؾيسما هخلّكم مؽ اًّعلاز «لكمة اًّسحًصّة»وسّمََ ابًؼ واسدضفاف مضامِيَ وثحـاثَ. ُشا ابًّضحط ما 

. ٕارا اكن ُياك مععَح «هلارا؟»َّاث اًالمٌهتَة اهلُصافلة ٌَدساؤل اّّلي ثخضميَّ لكمة ٌسدضفّوا اًلّوت وإلماكه 

، يف اًىثري من ، ثؼصاٍ«هلارا؟» جُيّسس كسزت اًلكٌلث وكّوهتا، فِشا ُو. ؾيسما ثؼواخَ اهلخحّسزة اهلس متؽ تؼ

 ذلس ألذىن ؾن دعاهبا ارلاض.، تُامن ل ًددلّى ًعاحدة اًّسؤال ٕاّل ٔبّن حىون مسؤوةًل ابااذلالث، حمصخً 

 

وركل ٔلّّنم ؾيسما ًـخاذون ؿَََ، سُس خزسموهَ يف لك مّصت ًٍصسون  ،«هلارا؟»اًّعاّلة مـىن اًؼ  ٌسدضّف   

.  وركل «هلارا كَت ركل؟»: هكيفٍش سِي، نٌل ىصى يف ،اًن ابًلَطٔبن ٌسبًٔوا سؤاًل، ُشا ٕان مل ٍىن ركل ٔبحِ

ًخعَّة  مجَـِا ٔبذواثٌ  «ُي؟»و بٔ  «مارا؟»، «ي؟بٔ »، «من؟» ،«ٍن؟بٔ »، «ف؟هَ» ،«مت؟»، «مك؟»اًؼ 

فِيي ٔبذات ميىن  «هلارا؟»اس خزساهما فِم اًّؼصوف ارلاّظة اىلَعة ابًّسؤال وتَوزت مجةل مؤاثَة تياًء ؿَهيا. ٔبّما اًؼ 

َّةل. اس خزساهما ًعصخ سؤال تعًصلة ثس َعة، ذون تشل اًى  شا اًـامي وكس ًؤّذي ُثري من ادلِوذ ًخوػَف ايل

يف حال مّت اس خلالًِا ثضلك ممهنج ومؤري ًخلّسم  ن اس خزسام ُشٍ ألذات ثضلك مؤكّتٕاىل رضوزت اًخوكّف ؾ

 ظـحت إلخاتة ؿَََ. واهلعَوة من اًّضرط اّّلي ٌلاًّسؤال سِاًل ٔبنرث، لكّ اًخّمٍصن. وركل ٔلّن لك ما اكن 

 ختاظةٔبفاكز خسًست من ذالل ظصخ مضالكث  تًولذًعصخ اًّسؤال ٔبن ًلوم تـمي حلِلي ًَفسح اولال 

 ثس َعة ثضلك مذواظي. «ذسؿة»اهلس متـة ًوُس من ذالل اس خزسام 

 

والاس خسللث، ومجَـِا  ،وادّللئي ،وثلسمي اذلجج ،اًّعاًحاث ثٍبص ٔبكواًِنًعَة ظصخ ألس ئةل من   

َّاث َّاثخسًست، اًلصط مهنا ثضلك زئُيّس ذمع  كض َّة وا اًلض ا. من ُشا اهليؼوزًخّـمّ ألًو ُص  ، ىصى ٔبنّ ق جبُو

ُياك تـغ ٔبهواغ اذلجج اًالكس َىِّة اًيّت ثـَق ؾن فـي ما س حق رهٍص وٕان مل ًمت اًخّـحري ؾهنا توضوخ، فِيي 

 ّ يف اًخّمٍصن اًفَسفّي  َثُـخب مبثاتة كاهون تني اًيّاش، دعوًظا يف اًلصفة اًّعفِّة، وحّجة اًّسَعة مثاًل. وركل ٔله

شا ل ًـين ٔبن معاذز   نخاٍة ما هكصحؽٍ  مؽ ٔبو ،ٔبو اًوادلٍن ،اهلـنلّ  ًخّـامي مؽال جيوس  ٕلؾعاء اًفىصت كميهتا. ُو

ُشٍ ُمدَعةل متاًما، ابًـىس، من اًّعـة وكري اولسي الاّذؿاء ابًخّزَّط مهنا، ًوىهّنا سدمتثّي  «ألوىل» اهلـصفة

ؾهنا اًّعاًة. تشكل، ًعحح اًّعاًة مؤًّف  ًيّت زحهّبا وؿّب ا َّاثي يف اًلض يف سريوزت اًحياء اًفىصّي حرًصا، بٔ 

 من اًّسِي اًّضـوز تحعمة ثبٔزري اهلعسز فَِ. دعاتَ ارلاض حّت ٕان

 

َّة حصحىز ؿىل مدسٔب مسّ ُشا اًدّساؤل ًُ    و مدسٔب ًُـىن ابدذعاظ سذي اًّعاًة يف معَ اٍ ٔبفالظون ابٕلصازي. ُو

اهلـىن اذللِلي ًفىصٍت ما ٍوكن يف ُشا ألظي  ن حفواٍ، وركل ٔلنّ فىص مـنّي ٌَوظول ٕاىل ٔبظهل ٌَخحلّق م

َّة ٌَفىصت. ؿسا ؾن ركل، ٌس متسّ  َّة جضلّك اًفىصت يف  ًوُس يف اًحٌُّة اًضلك هفس اًاكئن، اًفىص كّوثَ من معَ
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ً َّ  مس خوى اًّصٔبي ٕاىل مس خوى اًفىصت. ا ٌسمح ابلهخلال منم َّة ٕاّن اًفصق تني اًّصٔبي واًفىصت ًخَّرط تب ة اًـمَ

َّة راهتا زٔباًي ٔبو فىصًت، وركل حسة ظصق اًلصاءت وثفيض ٕاٍهيٌل. اًيّت حتَط جلكهيٌل  ّلا ميىن اؾخحاز اًلض

ي.واًخّحََي اهلس خزسمة وحسة  مؽ  -فىصت ٌساٍمأًبذرًيا ًوُس بٓدًصا، اًححر يف س حخِّة  ذزخة نثافة اًخّبًٔو

ا من سوااي خسًست. يف ُشٍ اذلاةل، ً ة وراث ؿالكة هبا يف اًخّوّظي ٔلفاكز مصافلة ٌَفىصت ألًوَّ  -اًوكت خيرُي

َّةتـغ اًخّياكض ثؼِص هلواهجة اًلامئة تني زؤى اًيّت ثسؾو ٌدّلزاسة واًيّلس. يف ُشٍ ا اث وادّلللث ؿىل اًاّلحصاتع

ا ت حّت ثكل اٌَّحؼة يف هفس ظاحدهتفصظٌة ًخحسًس واًـمي من خسًس ؿىل معاذزاث خمخَفة اكه مذـّسذت

ذون ٔبن ثـسزوِا، وركل من ذالل سـٍي خاٍُس ًالجّساق ًُمىن جضخهيَ ابًّسـي ٌَحلِلة. يف مواهجخَ ًـّست 

َّة، ٔبو ؿىل ألكي ٔبن ًفِم ثياكضاهتا.  كضااي، ؿىل اًـلي ٔبن ٍىدضف تيُهتا ومسخدّاهتا ألساس 

 

َّةىل ٔبس ئةل ثّبز اًفىصت الٔ اًيّت ثلذيض إلخاتة ؿ هبشا، ثخحّول اىلاحجة   َّة اًخّـّمق. كس  ّوً ٕاىل ما وسّمََ تـمَ

َّة  . ٔبّما اًخّـّمقةاًّسعحَّ  اهلـاًيةثمت اىلاحجة حتت رًزـة ثس َعة، وِم الاس خىضاف ٔبو  فُساٍم تخلِمي رشؾ

، وٕاهٌّل من ذالل ؿالكة فىصت حمّسذت  فىصت ًُس من ذالل كواًة مس حلة اًخّعيَؽ ٔبو ابلسدٌاذ ؿىل هّطٍ زمسّيٍ

َّة، من مؽ حمَعِا  ٕان اكن ُياك  َّ وركل ٔله اًّّضوزّي ٕاثلان فن ظصخ ألس ئةل،اًفىصّي. ًوىن ٌَلِام هبشٍ اًـمَ

َّة وجساٍم يف اًخّـّمق، ُياك ابهللاتي ٔبس ئةل ل خسوى مهنا ول حتر  تـغ ألس ئةل اهلاحلة اًيّت جسِّي اًـمَ

 ؿىل ٕاهخاح اهلفاُمي.

 

َّة ظصخ ألس ئةل هكوخة حبص ثخبٔزحج ت   اّّلي ٌض حَ ذزًسا ًعـة  ني خصصثني. من هجة، ُياك اًّسؤالمعَ

وخَ  اًيّت حصمس ؿىلحصافلَ ملّسمة ظوًةل حتخوي، كاًًحا، ؿىل إلخاابث اهلُيخؼصت. ثكل إلخاابث  اسدِـاتَ

ٔبش اهلس متـة ؿالماث اس هتاٍم ٕاّما ٔلّّنا مل ثـفِم ٔبو ٔلّّنا ثـضـص ٔبّن اًّّشء اًوحِس اهلخوكّؽ مهنا ُو ُز اًصّ 

حّسزين ؾن » ٔبدصى، ُياك اًّسؤال كري واحض اهلالمح، اّّلي ل ٌس خفّس ؾن يشٍء واحض: ابهلوافلة. من هجةٍ 

. ُشٍ ألس ئةل كري جمسًة ول متّت ًإلًِام تعةل. يف «ُي إبماكهم اًخّوضَح ٔبنرث؟»ٔبو  «ُشا اهلوضوغ ٔبنرث

َّة سُذّضح ٌَمـنّل ،  مؽ ثـسذًّة اًّعَحة، ٔبهَّ من اًّعـة حتسًس هوغ ـامي خّ من ذالل اً  وركلس َاق ُشٍ اًـمَ

ص  اًّسؤال اولسي ٔبنرث من كرٍي يف حالث حمّسذت.  ّلكل، وحسٌُل ارلبت واًخّجصتة س ميىٌّان اهلـنّل من ثعٍو

َّاث ثفىري اًّعاًحة ٔبو ٔبن ٍصى ثياكضاث يف   ً ُشٍ اًلسزت. كس ٌس خعَؽ اهلـنّل ٔبن ٌسدضف زلدًا ٔبسوًذا يف ب

ا، ًو ىن من اًّعـة ٔبن جيس اًّعًصلة واًلكٌلث ألوسة ًَجـي اًّعاًحة ثـسزك اهلضلكة يف ما ثلوهل. ّلا، ٔبفاكُز

ًُس خوؾة ازلَؽ ٔبّن ما هيم يف  اهلعصوحة من كدي فصذ يف اولموؿة، َّاثؾوت اًّعف تبهٔكهل هلـاًية اًلض جية ذ

ص اًلسزت ؿىل ظَاكة ألس ئةل ًوُس اهلضاز  َّة»نة ابٕلخاابث اًخّمٍصن اًفَسفّي ُو ثعٍو . ذاّظًة ٔبّن «اًّضرع

َّة، وركل ًـين اًـمي ؿىل خاهحني: ٕاذزاك  ظصخ ّسؤال حلِلّي ًخالسم مؽ ؿسم اًدّضازك ابٔلفاكز اًّضرع

ألفاكز اًيّت هيلَِا واًلسزت ؿىل ٕاساكث وهتمُش مفاُمييا ومـخلساثيا ًًس خعَؽ اًخّوخَ ٕاىل الٓدص تبٔس ئةل متىٌّيا 
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ذنٍ ٔبو دلـهل ٌس خرصح مضموًن حسّ  «اًفىصت اًّعحَحة»ذون اىلاوةل ًدس َرٍي ابّّتاٍ  من فِم ما ًفىّص تَ

ابًيّلس ادّلاذًل، ٔبي اًلسزت ؿىل اًدّساؤل ؾن ٔبظصوحة من ذاذَِا، واّّلي جية  مس حلًا. ُشا ما ٌسّمََ َُلي

َّة ظصخ ىن جضخَِ مع فعهل ؾن اًيّلس ارلازج، اّّلي ًُـىن تخلسمي اذلجج واهلفاُمي تلصط الاؿرتاط. مي َ

َس، م يف راث الٓدص )اولَة ؿىل ألس ئةل( ذون وضـِا يف مفَ  ثودلا ًـين ٔبّن ألفاكز جية ٔبن ألس ئةل ابًخًّو

 ؿىل صلك ممضوكة من ذالل ألس ئةل. ظصخ ألس ئةل ًـين ذَق مذيفّس ًوُس جسىري جفوت.

 األقوال فردانٌّة .8

 

َّةثفرتط    َّهتا. مؽ ركل، ًعـة اؾخحاز لّك ما ألكوال مس حلًا الاتخاك فصذاه ز ٔبو اًخّمزّي اٌّّلان ًـعَاّنا ذاّظ

ا، ُياك ذامئًا تـغ إلخاابث اهلفاحئة من ُشا اهليؼوز. ًوىن حّت  ـً وسمـَ ذالل هلاص اًّعف مدخىًصا. ظح

ًزتام ابهلضازنة. ابًًّس حة ًإلخاابث ألكي مفاخبٔت، هفرتط ٔبّن اًّضلك ألّول اّّلي ثخّزشٍ اًفصاذت ًخجّسس يف الا

هـين ُيا اهلضازنة ابًخّفىري واًخّبّٔمي ابلحامتلث اهلخـّسذت اًيّت حتمَِا اًفىصت اهلعصوحة. ُشٍ اًّسريوزت ّتـي 

َّة. ّلا، جية ؿىل لك فصذ يف اولموؿة اهلضازنة يف اًخّمٍصن اًفَسفّي ٕاّما  ن ذالل ٕاهخاح ماًفىصت فًصست وخشع

ك مؽ ٔبفاكز الٓدٍصن وألدصايث. ول ثلذرص اهلضازنة ؿىل اهلوافلة ؿىل فىصت ٔبو ألفاكز ٔبو من ذالل الاصددا

نٌل ثخعَّة اهللرتحة من كدي اًفصذ هفسَ ومن كدي الٓدص،  ٔلكوالؿسهما، فِيي ثخّعَة الاصدداك مؽ ظحَـة ا

 ،من ذالل اًخّوضَح -يانٌل زبًٔ  -ومؽ حّصهتا. وثمت ثكل اهلضازنة ،ومؽ اهليعق اّّلي ٔبهخجِا ،اجّساكِا اًخّفاؿي مؽ

َّاث. ،واىلاحجة ا من الً   وإلزحاث وكرُي

 

 من جمِوًذاا ًخّعَة ذزاك، مما، تلغ اًيّؼص ؾن مست ّتّصذُا، ٌس خَزم اًخّفىري والٕ  اًخّموضؽ ّتاٍ مسبةٔلٍ   

َا اًّعَحة ق جية اًلِام كس ٍىون ظلرًيا ابًًّس حة ٌَحـغ وهحرًيا ابًًّس حة ٌَحـغ الٓدص. وركل ٔلهَّ يف ُشا اًس ّ

َّة ادذَاز فصذًّة توؾي، ما كس ًعـة ؿىل ظَحة اًّعفوف ألوىل.  ٌَلِام هبش ا ارلَاز، جية ثفاذي اًفخ تـمَ

و اًخّوخَ ًخىصاز ما مّت كوهل، ألّول اًخّوخَ ًخلََس ما ًلوم  لص اًّعالة واًّعاًحاث. هـين ُيأبمٌص صائٌؽ تني ٔبظ ُو

شمَ الٓدص، ٔبي اولموؿة ٔبو اهلـَّ ت ا ما ة، وركل ٔلّن الاهعِاز مؽ الٓدٍصن وألدصايث حيٌّ سٌِي ومضمون ُو

ا تني ألظفال.  ـً ٔلّن اًّعفي تخىصاٍز هلا مّت كوهل ٔبو فـهل من كدي  ،الاهعِاز ُيا ًضمن ؿسم ارلوفجيـهل صائ

وؿىل حق. لحلًا، ًخحّول  ،ؤبذزى ،الٓدٍصن ل ٌضـص ابًوحست. ًلدّل اًّعفي اهلـَّمة ٔلّّنا ابًلٌٌة، مما جيـَِا ٔبؾلي

 .«ابرلعبٔ ألّول»زّذ اًفـي ُشا ٕاىل دوٍف من ارلعبٔ، ما ٌسّمََ َُلي 

 

ا ٔبن ثـخفاذى اهلـَّمة ذالل اًخّمٍصن اًفَسفّي ٕاػِاز ٔبي زفغ ٔبو كد  ل ىلخوى و ًِشا اًّسخة، من اًّّضوزّي خسًّ

شا ل ًـين ٔبّنّ خّزشٍ بٔ ث ٔبو صلك  حسو ًِا ثـس خعَؽ ل ـا كوال اًّعَحة. ُو اًـوذت يف وكٍت لحٍق هلضلكٍة ػِصث ًو
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َضٌلن ؿسم حىصاز ما مّت كوهل، جية اًخّشنري فٔبهَّ ؿَهيا اًخّـامي مـِا تيفسِا. ٔبّما ابًًّس حة ٌَـالكة تني ألكصان، 

ٔبن   ةجيتبٔن واحست من كواؿس اٌَّـحة حمتثّي يف الامذياغ ؾن حىصاز ما كاهل اًّعاًة تيفسَ ٔبو ما كاًخَ اًّزمِةل. 

ألكوال اهلعصوحة ؿىل اًفوز. ٔبحِاًن  «زفغ»ٔبهَّ يف حال ؿسم احرتام ُشٍ اًلاؿست، سُمت  ةٍىون واذًصا ٌَّعَح

هالحغ ٔبّن تـغ اًّعَحة ًلرتحون ظَاكاث خمخَفة ٕلخاتٍة واحسٍت، وركل ًخىصاز فىصت مّت ظصهحا ذون اًخّـصط 

ًَّة مثري ؿسم الامذياغ ؾن اًخّىصاز. وىصى يف ُشا ا «ًـلوتة»  ً هعَة من  ت ًالُامتم، ٔلهَّ يف ُىشا حاةلرلَاز ب

معاتلة ٌَّساتلة ٔبو مّعا ٕارا ٔبّّنا ٔبهخجت  «ادلسًست»مجَؽ ٔبفصاذ اولموؿة اًخّفىّص واًدّساؤل مّعا ٕارا اكهت إلخاتة 

حٍس ٔبن ي س حق لٔ ُ»مفِوًما خسًًسا. ٌَلِام هبشٍ اهلـاًية، ثعصخ مُّّست ادلَسة ؿىل اولموؿة اًّسؤال اًخّايل: 

َّة اهللرتح«ًلول ما مّت رهٍص ٌَخّو؟ ٔبن إلخاتة اهللرتحة  -ؿىل ألكي -جية ٔبن ٍصى ظاًٌة واحسٌ  ة. ًصفغ اًلض

فضَّ  َّة. مىّصزت. ٕلزحاث ركل، جية ٔبن ٌّشخ ٔبوخَ اًدّضاتَ تني إلخاتخني ًو ي ٔبن ًشهص ظاحة إلخاتة ألّوً

ُشٍ اهلسبةٔل، إبماكن اهلُّّست تسء  حولذالف يف اولموؿة  يف حال اكن ُياك ٔبي صىوك ٔبو يف حال وحوذ

ت ًخّعَة ٔبن ًلوم لك فصذ من ٔبفصاذ اولموؿة ابختّ  اًخّبٔنّس  ار موكٍف واحض. ؿسم اًخّىصاز،هلاص واهلحاذزت تخعًو

وضوغ من ٔبّن إلخاتة ّتَة ؿىل اًّسؤال، حتسًس ما ٕارا اكن اًّسؤال سؤاًل فـاًل وما ٕارا اكن رو ؿالكة ابهل

ّ اً  مت اّّلي َّة: كواؿس خمخَفة حتمي مذعَّحاث خمخَفة ثسؾو ؤ ساد ل حوهل، وضف اًخّياكضاث اًاكمٌة يف كض

وؿة الاس امتغ اًّضرط ىلاهكة اًيّلاص ابس خزسام مٌعلَ. ُشٍ اًّسريوزت ثفصط ؿىل لّك فصٍذ من ٔبفصاذ اولم

َّة ما مّت كوهل. لكّ ٔلّن لك فصذ ؾصضة يف ٔبّي وكت ٔلن ، وثشنّص ما ًلوهل الٓدصون حتََي  ًُعاًة تخلِمي رشؾ

َاق ًمت  ، ٔلهَّ يف ُشا اًس ّ َّة ًٔلفاكز اهلعصوحة ميىٌَ ثوحَِ اًيّلاص يف مٌحى ذون كرٍي وكصاءت ذاّظة وخشع

َّة ظَاكة ألكوال، ّلا فِيي كري مٌفعةل ؾن تـضِا اًحـغ: ثخحلّق من تـضِا اًحـغ،  اًدّضازك يف معَ

َّة ًخّحاذل. وحمتَضلك اب ،ثخـّمق و مدسٔب اهلسؤوً يف  اهلخضّمنُشا ًلوذن ٕاىل خاهة بٓدص من حواهة اًخّفّصذ، ُو

 اًخّمٍصن اًفَسفّي.

 

َّة، ؿىل ألكي يف ما خيط ألفاكز اًيّت ًعصهحا اًفصذ هفسَ.    ل صّم ٔبّن لك هلاص ٌس خسؾي ذزخة من اهلسؤوً

َّة، وؾيسما ًوىن ؾيسما منيؽ اًلفز من موضوغٍ لٓدص والاهخلال من ف ا ٔلُواء خشع ـً ىصت ٔلدصى ذون زتعٌِل ثح

ا ؾن ٔبفاكز جنـي اولموؿة حصنّز ؿىل فىصت واحست وثخفىّص فهيا، ًعحح لّك فصٍذ يف اولموؿة مسؤوًل مضيًَّ 

وركل ٔلهَّ ؾيسما ًلوم اًفصذ ابًدّساؤل حول فىصت دلـَِا ثحوخ ابيلفي، ٔبو ؾيسما حينّك  الٓدٍصن وألدصايث.

َّة، ًبٔذش ؿىل ؿصلكِا ًَّة هحريًت ّتاٍ ظاحد، ٔبو ؾيسما ٌس خرصح مضالكهتا اًّضمي ة اًفىصت واولموؿة اثلَ مسؤوً

ـّن يف  ّة ٌَخّم ًو تبهٔكَِا. ويف ُشا ىصى مفازكة حمتثّي يف اًخّايل: يف ؿسم متصنٍز حول راثَ من ذالل ٕاؾعاء ألًو

َّة. اًخٌّلسف مؽ اّّلاث ًـين  ٔبفاكز الٓدص، ًلوم اًفصذ ابًخّفّصذ تسزخة ٔبؿىل وركل من ذالل حتّمهل ُشٍ اهلسؤوً

َّة ٔلّن اًفصذ يف ُشٍ اذلاةل ًلوم ابلس امتغ ًٔلدصايث واًخّواخس مـِن. مؽ ركل، وسدضّف يف  حتّمي اهلسؤوً

َّة اوضلاكًا نمًجا ؾن اًخّوحّص اذلاظي تني اّّلاث والٓدص  وتني اًفصذّي وازلاؾّي.  ُشٍ اهلسؤوً
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و اًخٍّبص ٔبو اًخّوضَح. حّت ؾيسما ًخجىّل مـىن فىصت توضوخ، ُياك خا   َّة اًفىصت ُو هة بٓدص ُام ًـّزس فصذاه

ا يف ؾلي ظاحهبا، ٔبو  ، ميىن ًِا ٔبن ثخحّول هلضمون ذاّضٍ خسًّ ٔبو ؾيسما ٍىون راك اهلـىن موضوؾًَّا ػاُصايًّ

َِا، و  اكن ركل اهلضمون كري مٌاس ًحا، ل جيوس  من ذالل لكٌلثَ. يف ُشٍ اذلاةل، حّت ًوركل من ًلوم تخبًٔو

َّاثزفضَ ثسِوةل. ذاّظًة ٔبن تـغ  اهلعصوحة اًيّت كس ثحسو ؾحثِّة ٔبو ثدّسم تحًِة قًصحة، ميىن ٔبن ثحاقت  اًلض

كس جُس خزسم اًيّت  شا ٔبن حيعي مؽ تـغ اًلكٌلث ٔبًًضامبضمون قيّن تـس ٔبن ًمت ثـسًَِا ٔبو ثوضَحِا. ميىن ًِ

 تـَسًت لّك اًحـس ؾن، ُشا ٕان مل حىن ذللهتا اهلحخىصت ؾهنا سللث قًصحةت وفة حزّوذُايف س َاكاث كري مبًٔ

مـياُا اًالكس َيّك.  يف لك ُشٍ اذلالث، ٕان اكهت ألكوال نّتة ؾن ملاًعة، ٔبو ؿسم فِم ٔبو ٔبّّنا كري 

ًُست تبٔكواهل. يف ُشٍ اذلاةل، ٔبكواًل  «ًعّحح»مالمئة، ؿىل اهلـنّل ٔبن ًثق تعاحدة اًفىصت واولموؿة، ًوُس ٔبن 

عَة من ٔبفصاذُا ٔبن ًسًوا تبٓزاهئم حول هلعة حمّسذت ذون ٔبن ًـىس  ؿىل اهلـنّل ٔبن جيشة اهدداٍ اولموؿة ًو

عصهحا ٌَيّلاص ثضلكٍ « حِّستً »فىصًت  اىلاولث »كري مدارش. ؾيسُا، س َىدضف اهلـنّل ٔبن اًـسًس من  ًو

ّة، مدّسلة ومـعاءت ٔبنرث مّت ثعحَحِا ثضلك حِوي.  كس« ارلاظئة ُشٍ اًّسريوزت كس حىون ٔبتعبٔ، ًوىهّنا حصتًو

ًَّة ظص  «ٔبدعاء»من دِاز ثعحَح  هحا خشٌط اًّعَحة. جية ٔبن هضَف، ٔبّن ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًـّسل كض

ّحوزتؿىل بٓدص، ذون ٕارن اهلـنّل.  َّة،، ًمت نخاتاًس ّ ماكن  ا ًـّزس فصذٍهّتا. ُيا، لم ة امس ظاحدة ٔبّي فىصت ٔبو كض

ّحوزتؿىل  ـسًي ملرتخ، ٔبو ثوضَح ًمت جضازنَمت نخاتة ٔبي ثخ. ً «حنن»ٌَؼ   اذلعول ؿىل موافلة، جية اًس ّ

َّة. ًوىن َّة: جس خعَؽ اولموؿة  ظاحدة اًفىصت ألّوً َّة ثحسو ًِا كري مالمئة يف حال اكن ُشا حنك ألكَح ٕاذاهة كض

َّة ؿىل ٔبّّنا ل ،مثاًل  َّة كض ، ٔبو ُمَضّوَصة. ذوز متّت ٌَموضوغ تعةل، ٔبو ٔبّّنا مذياكضة يف حال حاهكت ألكَح

َّة ٔبو حتََي،  اًخّحىمي ُو ادّلوز اًوحِس ٌَمجموؿة هكجموؿة. ظاهلا ٔبن اهلُّّست ل جس خعَؽ كدول ٔبو زفغ فصض

َّة  ت. حتسًس ٔبّن ذوز اًخّحىمي ُشا رضوزّي ٔلس حاة جصاقٌلث ؿىل اولموؿة ٔبن ثلوم تشكل من ذالل اًخّعًو

. ًمت ركل من ذالل اًخّوضَح ٌَمجموؿة ٔبّّنا كس ختعئ يف حبخ َّاث حوكِاة، ٔبمٌص ٔبسايسٌّ ، ؤبهَّ ؿىل اًلض

ابهللاتي، كس ٍىون خشٌط واحٌس ؿىل ظواة، حذّو ًو اكن ضّس ازلَؽ. مؽ ركل، ًيىن زصحيني: كاًًحا، ثدّسم 

َّة ًِا، ؿىل ألكي ٔلس حاة اهكة اهلالمئة، تلسٍز ٍٍلوؿاث اًّعَحة تلسزهتا اًًّسخِّة ؿىل اىل ىفي ًخىون اهلصحـ

َّة حسوج حتّولث همّمة ذالل سريوزت اًخّمٍصن، ّلا ًُيَعح  حني لحامتً ُّ َّة. ؿىل ٔبّي حال، ؿََيا ٔبن هحلى مذبٔ معَ

َّاثثَضعة  ا. اًلض  اهلصفوضة ؾوًضا ؾن حمُو

 الجوهريّ  الّرابط .9

 

، ٌََحًِزتاًيّلاص اًفَسفّي. ابًًّس حة و  «اًـاذيّ »صق تني اًيّلاص ّسذ ابدذعاز اًف، ٔلهَّ حيحًِزتَ هعصخ ُيا ثـحري ً   

ص ؛ س. ما ًحنّي هَاًن ُو ثـًصفََُْ اٌ   تلسز ما ُو ٍوكن يف ؿالكهتا مؽألص َاء ل ٍوكن يف ٔبٌْس ممزّي  واكؽ ٔبو حُو

َّة  واًخّـًصف ُيا ُو حتََي موضوغٍ مـزوٍل واثتٍت يف حاًخَ اًّصاُية تلغ اًيّؼص ؾن ثعّوزٍ ٔبو ثلرّيٍ. ٔبّما معَ

ّة وذًيامِّة. ُشا ل ًـين ٔبهَّ  َّة ٔبنرث حًِو فِم ؿالكة هَاٍن ما جىِانٍث ٔبدصى فذسؾو ٕاىل اهلَضلَكة، وِم حاةل رُي
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سزًخا حتت ٍلوؿة من اهلواكف اهلدّسمة ابذلصنة ادّلامئة، ّلا فِيي ثـّسل ًمت ٕاتـاذ اًخّـًصف؛ ًوىٌَّ جيس هفَسَ مُ 

َّة اًفىًصّة وثلرّي اهلـىن ابس   متصاز، ًَعحح من كري اهلمىن حتسًسٍ مس حلًا. اؾخحاًزا من ُشٍ اًيّلعة، حمتثّي اًـمَ

ةل ألوىل، قًصًحا ؿَهيٌل، ميف ادذحاز مسى ملاومة فىصت ٔبو مفِوم من ذالل حفٌِّل مبا ًحسو،  َُؼِص ٌَُو ا س 

ّة. ًيىون مدّسلني مؽ راثيا، هلرتخ اهلحسٔب اً  واًيّلاص  «اًـاذيّ »خّايل: ٕاّن اًـالكة تني اًيّلاص حسوذ هَاىهيٌل اًحًًِو

ذت «اًفَسفيّ » ّة واهلَُحّسِ وركل ٔلّن ثفسري اًـالكة ٌسَّط اًضوء ؿىل  ،ثخجّسس يف ثفسري ُشٍ اًـالكة اًحًًِو

لرّيُا.  ؾيازصُا ًو

 

جمَ يف اهلٌلزسة ًيىون ٔبنرث  ؾًًَِّة ووضوًحا، فَيـاٍن ادّلزخة ألوىل من ُشٍ اًـالكة ثضلكِا اّّلي هس  

اًفَسفِّة، ٔبي ٕاؿاذت اًّعَاكة، واًيّت جُس َخزسم ٌَخحلّق من الاس امتغ. هَف ًيا ٔبن ىزمع ٔبهّيا يف ظسذ هلاٍص ما، 

ابٔلوىل فَسفّي، ٕارا اكهت اهلخحّساثث ل ٌسمـن تـضِن اًحـغ؟ وذاّظًة ٔبّن دعائط اًخّحاذل اًفَسفّي ميىن 

َّة.  ٔبن حمتثّي يف ّتاوز وثلًصة اذلجج ٕلػ   «ٕاذَؽ مقَعم ًيخواخَ جبسسًيا»ِاز ؾيازص اًحياء اًـَمّي ألساس 

ادلسس اًفائز، وٕاهٌّل مواهجًة ُسفِا ادذحاز ألفاكز واًـالكاث  ًخحسًسل ًـين ٔبفالظون مواهجًة  ؛ًلول ٔبفالظون

ٌيا الاؿرتاط ؿىل ًُس من اهلمىن ٔبتًسا الاؿرتاط ؿىل وحوذ ٔبو حضوز اًلكٌلث، ميى حتافغ ؿَهيا مضيًَّا.  اًيّت

و ؿىل اهلب ل اّّلي  اّّلي حتافغ ؿَََ مؽ لكٌلٍث ٔبدصىاس خزساهما ٔبو وػَفهتا فلط، ٔبي ؿىل اًّصاتط اًـصيّض 

.  ٍصثحعن فَِ هؼصايَّ

 

اًيّلاص ٔبو حول ظحَـة  غا تني ألظصاف اذلارضٍن حول موضو ٔبذاٌت حتمي مـِا اثّفاكً  ِم ٕاؿاذت اًّعَاكة 

و رشٌظ حل  اّّلي حناول ٔبن  «اًّصتط» ٌَؼ ِليٌّ ًلِام ٔبي هلاص. ُشٍ ألذات متثّي اهلصحةل ألوىلادذالفاهتم، ُو

، ابًّضلك اّّلي حّسذنٍ ًخّون، وزاتطٌ هفيسٌّ يف الٓن راثَ، وركل ٔلهَّ ًـين  و زاتطٌ رُينٌّ هوخسٍ هكحسٔب. ُو

، تـس اذلعول ؿىل موافلة ٔبًًضا ذَق حاةل من اًخّـاظف مؽ اهلخحّسج. ٕاّن ٕاؿاذت ظَاكة ٔبكوال الٓدص تخ بّٔنٍ

ي وثفاذي جسعَحِا تعًصلة اكٍزاكثوزًّة. نٌل  اًّّشًم تبٔن ًمت ثَرَط ٔبكواهل، ًخعَّة ؿسم الاذزتال ؾيس اًخّبًٔو

ٔبّّنا ثَُزم ؿىل اًخّمَزي تني فِم اذلجج اهلعصوحة واًفصوكاث ادّلكِلة، اًخّـسًالث ٔبو الاؿرتاضاث اًيّت ثحَج 

اس خجاتًة هلا مّت ظصحَ من كدي اًّّشًم. ٔبّما اًّضرط اّّلي ٌسمؽ ٔبكواهل ُمعاكًة ثضلٍك واًيّت هلوم تخلسميِا 

شٍ ًُست ابًخّجصتة اًّسِةل: الاس امتغ ٔلفاكزن ٔبو لكٌلثيا ارلاّظة  ُِجب ؿىل سٌلغ ما مسـَ رشٍىَ، ُو بٓدص، ف

ا.  وركل ٔلن ُشٍ اًخّجصتة ثسفـيا ٕلؿاذت اًخّفىري مبا كَياٍ  ؾيسما ًحوخ هبا مٌف بٓدص ميىن ٔبن ٍىون مؤهلًا خسًّ

تامتسف، مذحّمَني ما حيمهل اًحـس اًيّلسي اًيّاجت ؾن ُشا الاوضعاز. يف اًىثري من ألحِان كس وس خاء من 

ًَا كَََلٌا. من نحٍِة ٔبدصى، ىصى ٔبّن ُمس َخِمـخيا ًُست تب ةل جسجٍَي، فِيي  ََ اًّضرط اّّلي ًلوم تسوز اهلصبٓت ُمح

ٌلهتا ارلاّظة وثَّرط نٌل جس خعَؽ. ّلا ؿََيا ٔبن هـصف هَف منزّي تني ما ُو ٔبسايّس وما ُو ثرتمج ما مسـخَ جلك

  بّٔن ٔبكوال الٓدص معاتلة ٔلكواًيا.تفىصن ولك ما ىمتىّن كوهل ٔبو ٕاضافذَ، ًيلدي  «زحاتة»اثهوّي، ؤبن هخلدّي موث 
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َُّة حماهكٍة ذ ثلِمي مسى اًخّوافق تني ظَلخني ذكٍِق وحّصٍ ٕاىل حّسٍ ما.  صٍ ىٌة ٕاّل توحوذ فىكِلٍة، ًُست مم ِم معَ

ة هلاظ ضـفِا وحسوذُا.  اخنصاظيا يف ُشٍ اٌَـحة س َدِح ًيا فصظة اسدضفاف مضامني ٔبفاكزن وزًؤ

 

صّي    َّة، كري ُمـّب ؾهنا ابًّّضوزت،  ٌضلّك ىصى ُيا ٔبّن اًّصاتط ادلُو ٔبًًضا وحست ارلعاة؛ وِم وحست حصوس يساثَ

َّة اًفىصتٔبي ضمون ثضلك مىثّف، واًيّت حتخوي اهل َّة خمزتةل مَّرط ٔبو ه كاًًحا ما هلفي  اًيّت هـّب ؾهنا، كض

َّة ٕاّّنا اهلحسٔب اّّلي ًوّحس ٔبو ، كس هخفاخبٔ هبا ٔبو وس خاء مهنا. ؾن صلكِا وابظهنا. ؾيسما ثُعاػ ُشٍ اًوحست اًّضمي

، اًيّت ٌس خـمَِا ألظفال واًىداز نثرًيا. «ا...ُشا ٌض حَ ما حيعي ؾيسم»ازلةل اًّضِريت  مٌخجةً ًّودل ٔبمثَخيا، 

ٔبو اسلميّي، من ذالل الاس خحوار ؿىل  احض، جية اس خزالض اهلـىن اًحاظينرلَق ُشا اًّصاتط ثضلٍك و 

ص فن  اهلفصذاث ٔبو اهلفاُمي اًيّت جضلّك ادلاهة اًـمًّل من ارلعاة. ٌَلِام هبشا، ًعحح من اًّّضوزي ثعٍو

ًَّة ثس َعة، مجةًل واحست، ثـّب كل، ميىن اًّعَة من اهلخحّسج ٔبن ًعَف ك الادذعاز يف اًالكم. ّل جصٔبًَ ؾن  ض

ص ما ًـيََ وحياول اًخّـحري ؾيَ من ذالل اًـسًس من ازلي اًيّت ًـمّت اصدداوِا، يف ٔبكَة ألحِان، اهلـىن  حُو

ست اذلرصًّة ًفىصٍت معصوحة. ُشٍ ازلةل اًوحِست، ِم اًيّت س ُخىذة ؿىل اٌَّوخ ًخىون اًّضاُ. تسل ٔبن ًضَئَ

عَة اهلساؿست من ً هسفـِااهلِّمة ؿىل ٔبحسى اًّعاًحاث ؤبن  ُشٍ ؿََيا ٔبن ل هخفاخبٔ يف حال ظـة ٕاجناس

ي تـغ ادلواهة ادلشًزّة من ألكوال  سمِالهتا ٕلمتام اًـمي. س َىون من اًّّضوزّي، ثضلك ذوزّي، حتًو

َّة ًصحب ُشا اًّصُان: ؾيسما ًحسٔب دع  اتيا ابلثّضاخ، ىصى ٔبهَّ من اًّّضوزّي ثـسًي تـغ مفصذاثَ.ألّوً

 التّفكٌر فً التّفّكر .11
 

َّة حسوج  صّي ُو وحست ارلعاة، ًوىٌَّ كس ٍىون وحست ؿّست دعاابث، وِم رشظ ٕاماكه زٔبًيا ٔبن اًّصاتط ادلُو

ياكغ ٔبو ارلالف. حواز. ؾيسما ختخَف معاذز ألكوال، من اًحسهييّي ٔبّّنا كس حتمي مـِا تـًسا ًخّعف ابًخّ 

تـىس ارلعاة ألحاذّي اّّلي ًخوّحة ؿَََ الاجّساق، ثـّسذًّة ٔبحصاة ألكوال ل ثَُزم تبّٔي هوغٍ من إلحٌلغ. 

وِم وحست اهلوضوغ.  ٔبي ٔبهَّ من اًّّضوزّي يف تساًة اًيّلاص، اص ًَُزم تيوغٍ بٓدص من اًوحست، مؽ ركل، اًيّل

، حتسًس اًزوااي ٔبو  اهليؼوز اّّلي سُمت من ذالهل اًخّـامي مؽ مضمون وتلغ اًيّؼص ؾن ثيوّغ ٔبصاكل اًخّـحري

َّة ،اذلسًر. ثوحِس اهلـىن، ًوو حزئًَّا، رضوزّي، وٕاّل جنس ٔبهفس يا كائعني وكائعاث يف اًـحثِّة واهـسام  ،وألنه

َّة الثّفاق ؿَََ َّة، س يىدضف الادذالفاث ااًخّواظي. مبساؿست اهلوضوغ اهلوّحس، وذالل معَ اذلامةل تني  هلفاُمي

يا. ُشٍ الادذالفاث س خجـَيا حنّسذ ووسّمي اًّصُانث اًيّت س يروضِا ذالل  َّاهتا زؤان ايلخَفة ٌَـامل من حًو ظ

، نٌل ًلول ٔبفالظون. ما اّّلي جيـي موضوغ هلاٍص مساواًي وملاًٍصا؟ «خسل اهلساوي واهللاٍص»ٕاهَّ لاص. اًيّ 

َّة اًوحِستازلةل تعحَـة ألمص، سدذّزش  ا رضوًزّةً  اًخس َعة، اًلض ، صلك اهلضلكة. وهـين ُيا ذامئًا اًيّت هـخُب

َّة اًيّت س خعصخ مضلكة من ذالل سؤاٍل، ثياكغ يا س يواخَ ،اًلض هفس اًّعَة: فن ادذعاز  ٔبو مفازكة. ُو

َّخني ثخواهجان، جية ؿََيا اندضاف هلِضة ٔبو اًالكم.  َّخنيازيدني يف اً ًوىن، كاًًحا، ًيجـي كض َّخني ألّوً مل  لض
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َّة اًيّت ثسفـِ  اًمت اًخّـحري ؾهنٌل توضوخ ووؾي. هَفٌل ًخوّحة ؿََيا اًخّـّمق يف ٔبكوال ٔبحاذًّة ًخحسًس مـياُا واًيّ

َّة ثس َعة، جية اًخّـّمق يف دعاتني خمخَفني ًإلمساك مب ا جيـٌَِل ًخـازضان من ذالل ٕاهخاح مفاُمي خسًست وكض

. ألكوال اًيّت ثوظف ابهلخياكضة، ًُست نشكل اتًسا، ٔلّّنا  اخبٔ تبٔهَّ يف تـغ الاحِانُا سًذفؾيس وٕلػِاٍز

ثدّسم ثسِوةل ٕاؿاذت ظَاقهتا، ؤلّن الادذالفاث ما تُهنا ثلذرص ؿىل تـغ الادذالفاث يف ذللث اهلـاين 

ًصّة. تُامن سّنى ٔبّن ألكوال اًيّت ثدٌاول اًّّشء » حزمع ٔبّنا واهلفصذاث ٔبو ؿىل تـغ اًفصوق ادّلكِلة كري ادلُو

  مّبز ّنائًَّا.، حتمي وٍم اهعِاٍز كري «راثَ
 

َّة، ٔبي الٓثَة من اًخّجصتة، واهلفاُمي  ًحنّي اكهط «هلس اًـلي ارلاًط»يف  هوؿني من اهلفاُمي: اهلفاُمي اًخّجصت

ُِحسزَ  «ثياكغ»مفِوم  ًبئت جبزئَ ألنب من اًخّجصتة، ٔبّما «ٕاوسان»اّتة ؾن اًـلي. مفِوم يّ اً ارلاًعة،  ف

َّة، ًوىٌيّن ل ٔبس خعَؽ ٕاذزاك  اًـلي. وركل ٔلهيّن ٔبس خعَؽ ٕاذزاك ٕاوسان تـَيَ من ذالل ألؾضاء اذلس 

)ما ًُسزك ابًـلي ذون اذلواش( مـلولٌ  «اًخّياكغ»اًخّياكضاث مبساؿست ثكل ألؾضاء. ٕاّن مفِوم 
8
فلط،  

اًرّتهَة. ًحسو ًيا ٔبّن اًخّفَسف مصثحٌط ابًّسـي ٕلهخاح ًوُس حمسوًسا، ٔبي ٔبّن ٕاحسازَ ٌس خَزم اًخّحََي و 

َّة مهن شٍ ِم سريوز ا وارلاًعة اًيّاّتة ؾن اًـلي، اهلفاُمي، اًخّجصت ًوىٌّيا ىًصس ت اًخّجّصذ اًيّت س حق ورهصنُا. ُو

 َّ ً ة معَِا، ٔبي اًفىصت ٔبن ىصنّز ُيا ؿىل ٕاهخاح اهلفاُمي ارلاًعة اًيّت ثدضلّك من ذالًِا اًفىصت اًواؾَة تشاهتا وتب

َّة ثفىري اهـاكيس. ، اًخّجّصذ من راهتا ًالخنصاظ يف معَ  اًلاذزت واًيّت ًخوّحة ؿَهيا، ثضلٍك ذوزّيٍ

 

َّة ًخواخس الٔ  ادلاهة   ابذلسش  َوسّمَ اّّلييف مصاحي مدىّصت ؿىل مس خوى اذلسش نرث ّتًََّا يف ُشٍ اًـمَ

 ّ ة ٌَـامل، ٔبي ٔبّن اًّعفةل حصى ٔبهَّ ميىن حسوج ٔبي يشء يف ُشا اًـامل، اهليعلّي. ثدّسم مصحةل اًّعفوةل جصؤاي حسًص

 ،من حوهل «ءهؼام ألص َا»ف اّّلُن ول ماكن يف ُشا اهليؼوز ًـيرص اهلفاخبٔت. ًوىن مؽ اًوكت، ٌس خىض

اّّلي ٌضلّك تساًة مسكل اًـلي. ُشٍ  واًؼاُصاث مبحسٔب اًرّتاتط ،واًاكئياث ،ٔبي ٔبهَّ ٍصتط تني ألص َاء

حخِّة ،واًّزمان ،ًّصواتط اهلخـّسذت ثخحّول تحطء ًخلوم تحًِية اهلاكنا ما  جلكّ  واًوحوذ ،واٌَّلة ،واهليعق ،واًس ّ

حتمهل ُشٍ اًّصؤاي اًثّاتخة ٌَـامل من زلٍي وظالتة؛ زؤاي ثخخنّي وّشظ رضوزّي ًدس ُّنُّ اًـلي. الاس خسلل ٍمتثّي 

ا ًؤّذي ٕاىل اًلسزت ؿىل اًخّوكّؽ. ؿسم امذالك اًلسزت ؿىل فِمِا، م واكؽ ألص َاء ٔبو اًخّـّصف ؿَهيا ويف يف مـصفة

شا ًفّّس ثفاحؤن ابٔلحساج اًيّت  اًخّحول اّّلي  ثخجاوس حسوذ ؾلَيا وثوكّـاثَ.اًخّـّصف واًخّوكّؽ ًحًل اًـلي، ُو

 ُ مَزي تني اهلمىن وكري ـىن تَ ُيا ُو حتّول اّّلُن اّّلي ٍصى يف اًحساًة لكَّ يشٍء ممىًٌا، من مّث ًحسٔب ابًخّ ه

و ٔبساش اًفىص اهليعلّي: اهلمىن، ٍميزّي لحلًا اهلامتهن، ٔبي لك ما ُو ممىن يف حال ثوفّص رشٍظ حمسّ  ٕارا »ٍذ، ُو

ُشا  ؛«ٕارا حسج نشا من هجة، ونشا من هجٍة ٔبدصى، فس َحسج نشا»ٔبو  «حسج نشا، فس َحسج نشا

 اًّصتط ُو ٔبساش اًلِاش اًالكس َيّك.

 

                                       
8
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، يف ذؾوت اًـلي ًَعّوز راثَ من خاهحني. ادلاهة ألّول ًخجّسس اًخّ    مٍصن اًفَسفّي، ؿىل صلك هلاص ٔبو كرٍي

حََالث. ٔبّما ادلاهة اًثّاين فِمتثّي يف واًخّ  ،واهلضالكث ،ٍمتثّي يف مالحلة اًدّساؤلث اًيّت ًعصهحا ؿىل هفسَ

َّاثَ اهل   ً َّة ٕامتام وػائفَ، ويف اسدضفافَ ب ٔبو ثلرّي  ،اًيّت ثوكف، ثحعئ جة ٌَفىص وألدصىيخِ زؤًخَ ّلاثَ ذالل معَ

َّة اًخّفىّص. ُشان ادلاهحان ًلّشاين تـضٌِل اًحـغ، ٔلّن ٕاذزاك اذلسوذ ٌساٍم يف حتسًس ظحَـة سريوزت  اّّتاٍ معَ

ما، وحتسًس اًّسريوزت ٌساٍم يف اًـمي ؿىل اًـمي ؿىل اذلسوذ جمّسًذا ٔبو ّتاوسُا. تشكل ىصى ٔبّن اًخّفىري 

عَلوهالاه ابًّضلك اًخّايل:  َـاكيّس ٌساٍم يف ثلّسم اًفىص. ُشا ابًّضحط ما ًـاين مٌَ اهلـَّمون يف اهلسازش، ًو

اًيّلاص ًـوذ ابس متصاز ًيلعة اًحساًة، ل ٔبؾصف هَف ٔبحـهل »ٔبو  «ل ٔبؾصف مارا ٔبحِة ؿىل ٔبس ئةل اًّعَحة»

خاابث اذلي ُيا ل ٍوكن يف ثلسمي الٕ ص ًخلّسم. م اًلسزت ؿىل حـي اًفىٔبّن مضلكهتم حمتثّي يف ؿس ؛ ٔبي«ًخلّسم

. ما جية فـهل ُو ذؾوت «خيصح اولموؿة من ألسمة»ؿَهيا ثّسؿة، ول يف اكرتاخ مساز  ادلاُزت ٌَّعَحة ًَـمَوا

َّاث معَِم ؤبفاكزٍم وما ًًذجوهَ من ثياكضاث واىزلق مـىن، ٕاخل. وركل من ذالل   ً ٔبفصاذ اولموؿة ٌَخّبّٔمي يف ب

َّة اًيّت حتّسذ ذوز لك ذلؼة ثفىّص واًلاًة مهنا.تـغ   اًلواهني اهلهنج

 

َّة يف وؾَيا تعحَـة ٔبكواًيا ؤبفـاً    ا ًخعَّة كسزًت ؿىل ثعيَف ألكوال يا، مٍمتثّي ادلاهة ألّول من ُشٍ اًـمَ

ؿرتاٍط ٔبو جنَة ؿىل ا ُيوجسمَة ذوزُا ٔبو اًلاًة مهنا. ما اّّلي هعصحَ؟ ُي ُو سؤاٌل ٔبم فىصت خسًست؟ 

ٔبو هحنّي ابٔلمثةل؟ ٔبو كس ىىون يف  ،ٔبو منضلك ،ٔبم ٔبهّيا حناحج ا؟ ُي وسـى ٕلػِاز ٔبو ٕازحاث فىصتهلّسم واحسً 

َِا؟ من اًّّضوزي اًخّزَّط من  ٔبًزس ٔبن ٔبكول نشا... ُشا »ظسذ ثفِّم ظوزت ما، اس خـصاط وكائؽ ٔبو ثبًٔو

. من اًّسائس «ٔبخي ًوىن...» اٌَّخني وسمـٌِل نثرًيااًلكمخني ومن  «ًشنّصين جىشا... ٔبًزس ٔبن ٔبضَف نشا...

ل ثـين  «اًّصقحاث»اًّسـي ٌَخّـََق وإلصازت ًفصٍق ذكِق وإلضافة واًـوذت هلوضوغٍ ساتق واًخّحسًس... لك ُشٍ 

َّة ّوًل بٔ وغ اًخّحََي اّّلي هلرتحَ ؿائٌس ول متّت هلا ًلال تعةل مدارشت. ه ،ثدّسم ؿاذًت تـسم اًوضوخو  ،اًىثري  ؿىل ه

َّة  ثـُشاًخلّكّم اًيّت جية حتسًسُا توضوخ، ٔلّن اهلخلكّمة كاًًحا  ، ٔبي هصقحة يف «هصقحة مَّحة يف اًخلّكّم»ثكل اًيّ

ؾحازت ؾن بٓزاء  «اًّّشء اهلحاقت»ٕادصاخَ تبرٔسغ وكٍت ممىن. ُشا  صقةحا و ما ابقت رُهناًحوخ ثّشء 

ِي ظحَـهتا وذوزُا. ُشا ادلِي ًفّّس تـغ اًّعـوابث اًيّت صلّكياُا من ذالل زتط ٔبص َاء تحـضِا اًحـغ، جن 

ٕاذزاك ما هوّذ كوهل  ًرّتاحؽ ؾن ألكوال.وا ،كس هواهجِا ؾيس ظَاكة ألكوال، نٌل ًفّّس اًخَّـمث، وتـغ اًخّياكضاث

ٔبحِاًن  اًيّت ثـمي هكؤرّش ٌساؿس ؿىل وضؽ تًِة اًفىص. كس ًحسو ًيا ًـمي ؿىل ظلي ألكوال حسة كاٍهتاًـين ا

ة اّّلاث ثلوم ًخّحسًس حًزس ٔبكواًيا جضّوًصا. يف اًحساًة ٔبّن حماولثيا يف اًخّعيَف ٔبو ا حزامن اًلِام ابًفـي وزًؤ

ـّة اهلِّمة، ًوىن مؽ اًوكت ومؽ ثعّوز اًلسزت ؿىل  اّّلي كل اًفـيتش ميىن ٔبن ًُـخب وخُيخب وـامي اوضعاز ًع

َّة اًخّفىري واًخّـحري من اًّسريوزت يف «ذازح»و «ذاذي»اًخّواخس   بٍٓن واحس، ٌساٍم ُشا اًزّتامن يف جسَِي معَ

 ذالل ثوضَح ما مّت فِمَ.

 

، مؤنًّسا ٔبهّيا هخوٍّم ؾيسما هـخلس ٔبهّيا هفىّص ذون ٔبن هعَف اًفىصت ث ًـين اًخّفىري، ًلول ًيا َُليكول اًلكٌل  
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َّة، اذلس، الاهعحاغ، اذلسش... مج  َـِا ٔبصاكل ٔلفاكز كري معاتلة، كري اكفِة وخماذؿة، ابس خزسام اهلفاُمي. اًيّ

اهلسٌَّلث، حسوٌذ ثـصفِا، ًوىهّنا ثسزك فائسهتا ٔبًًضا. ٔبن هـصف  ٔبي ٔلفاكز كري واؾَة تشاهتا. ًِشٍ اهلسَّمة، ولكّ 

َّة ٔبكواًيا ي كدَِا. ؤبن هعَف ؿالكهتا مبا كِ ،ؤبن حنّسذ صلكِا ،ما هلوهل ًـين ٔبن هلول ما هلوهل، ٔبن هفعح ؾن ه

ًوىن، ونٌل ُو اذلال يف اًخّمٍصن اًفَسفّي ثضلك ؿام، ل هـين هبشا واحة اًـمي ؿىل ثـنّل مععَحاث 

َّة»ومفصذاث نؼ  صيّ »، «جمّصذ»، «اؿرتاط»، «فصض ا من اهلععَحاث، حّت وٕان مل ٍىن ثـَّمِا  «حُو ٔبو كرُي

اهلِازت، ول ؿىل اًـنل وٕاهٌّل ؿىل اًلسزت ؿىل  مسددـًسا يف وكٍت لحق. ل ىصنّز ُيا ؿىل اهلـصفة وٕاهٌّل ؿىل

اول حتسًس ظحَـة ما ثـلول. مبـىن بٓدص، حت، ٔبي ٔبن ااس خزسامَ؛ ىًصس ٔبن حمتّصن اًّعاًحة ؿىل اًخّفىّص يف ثفىرُي

ًلكٌلث اًلكٌلث اًيّت جس خزسهما ل هتم، اتخساًء من لكٌلهتا ارلاّظة، اًخّلًصخِّة وكري اهلـخاذت، ومن مّث ا

فـاًل ُو ٔبن حىّس دمت اًفوزًّة  ما هيمّ ًفَسفِّة. اًيّت سدذـَّمِا من ذالل اهلٌلزسة ا عالحِّة، ألنرث ذكّةالاظ

ا ًخًذلي من ما ُو مضيّن هلا ُو تنّي، وركل ًخيفعي  اّّلي ٍصتعِا جالكهما، ٔبن ثؼحفص ًخخـّمق، ٔبن ثـفذح مذيفسًّ

، ًوىن ثّشظ ٔبن وسمؽ ما ا. بٓزاؤن حلائق، ًلول ابساكلاهتاّّلاث ؾن هفسِا ًوخعحح اًفىصت موضوغ ثفىٍّص ّل

  فَيحاول ٔبن هخلّصة مهنا. ؛ا كس ل حىون ذامئًا حِامث هـخلسثلوهل. حلِلة بٓزائي

 

  

 

 

 

 

 

الاسدضازت اًفَسفِّة ٔبو اًـَاذت اًفَسفِّة ؾحازت ؾن ممازسة ًُست مٌدّشًت يف فصوسا نٌل ُو حاًِا يف ًُويسا، 

ٕاًعاًَا ٔبو اًولايث اهلخّحست ألمٍصىِّة، وختخَف ظصكِا ؤبساًَهبا ومٌاٌمِا من ممازش لٓدص. يف ُشا  اس حاهَا،

 اًيّط، هعصخ اًخّعّوزاث واهلياًم اًيّت وس خزسهما يف معَيا اّّلي ىزاوهل يف ُشا اولال مٌش س يواٍث ؿسًست.

 المبادئ .1

 

اًّعحَـاهَّة
9
 اًفَسفِّة 

ّن ُياك زايخ ّتسًس ُّحت ؿىل اًفَسفة. تبٔصاكهل ايلخَفة، ٍزمع ُشا اًخّجسًس ذالل ألؾوام ألذريت تسى بٔ 

ا ادلامـايّت ادّلزايّس ارلاًط اهلدّسم مبصنًزّة اهليؼوز اًخّازخيّي. مّت اس خلدال واًرّتحِة  اكذالغ اًفَسفة من ٕاظاُز

                                       
9
ا اًّعحَـة من ًخّزش فَسفي، مشُةٌ    ـً  )مالحؼة اهلرتمجة( .وحلِلة واكؽ ًلكّ  مصح

 عشرة الحادي الفصل

 

 الفلسفيّة االستشارة
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، هبشا اًخّوّخَ تعصقٍ  ا رضوزايًّ وحِوايًّ تُامن ًـخٍب اًحـغ الٓدص دِاهًة  خمخَفة، حِر ٍصاٍ اًحـغ مذيّفسًّ

َّة. فىصت ٔبّن اًفَسفة ل ثلذرص ؿىل اًخّحّحص اًـَمّي وهمازاث  سوكًِّة، اتفًِة، ثامتىش مؽ حلدةٍ  َّة سعح اتزخي

َّة، ِم واحست من  ا ُشا اهليؼوز اًفَسفِّة اًيّت رهصنُا.  «اهلس خجّساث»ارلعاة ؤبّّنا ٔبًًضا ممازسة معَ ـً ظح

اّّلي صلّك مععَح اًفَسفة ٔبظاًل؛ مؽ  ًالوضلال ألسيّل ابًّسـي ٌَحوكةهَّ ميثّي فىصت اًـوذت ًُس مدخىًصا، لٔ 

 ٔبتعن ُشا اًحـس ذالل اًلصون اهلاضَة. ٌَفَسفة «اًـَمي»اًـنل ٔبّن اًوخَ 

 

َّة واًسّ ًِشٍ اذلاةل، ثحّسل اًخّلرّياث اًثّلافِّة و  «اهلـصوف»مؽ ركل، وتلّغ اًيّؼص ؾن ادلاهة  وس ًَووحِّة اًيفس 

ا َّة ؾن اًَونن اًلسمي مثاًل اًيّت ثفعي حلدخيا اًخّ  وكرُي  مـعَاث اهلضلكة ثضلٍك خشزّي.  ّتس ادّلميومِّة ازخي

صِفة واًواِكؽ اذلَلِلة ثَلريُّ  ؿََسم يف َبسايِسّ  فَََْسِفيّ  ِاْؾِخلاذ) ـْ َ  ٔبزسعو َبْؾٌلل يف ُخشوز الاْظِعالخ ًِٰشا . واًِلميَ  واهل

(ؤبفالظون
10

َّة هفسِا ُمجبًت ؿىل ٔبن متثُ   ي ٔبمام اًخّازخي ٌَمساءةل، ٔلهَّ ًعـة ؿىل ذَوذُا ثفاذي ّنائ

 -نٌل ُو حال اهلشاُة اًفَسفِّة-اولمتـاث اًيّت ثعَف مضالكهتا وحتساّيهتا. تشكل، جية ؿىل اهلٌلزسة اًفَسفِّة 

َّة. وركل حّت ًو تسى تَوزت اهخٌاءاث ثامتىش مؽ ماكّنا وسماّنا، تياًء ؿىل اًّؼصوف اهل ودّلت ًِشٍ اهلعفوفة الٓه

ارلصوح ؾن، ٔبو ّتاوس اهلسائي اًفَسفِّة اًىبى اًيّت ظاهلا  ٔبو يف وكٍت لحٍق ٔبهَّ ص حَ مس خحَي ثفاذي،

 .ثكل اهلسائي ة ٔبي ثفىّص رو ظاتؽٍ فَسفّيٍ تلّغ اًيّؼص ؾن صلك اهخٌاءاثصلّكت، ًوـعوز، معفوف

 

َّة اًفَ  َاكني اًخّازخيّي وادلّلصايّف، ّلا فِيي مصنًزّة فامي هعصحَ ُيا.ثًذلس اًّعحَـاه َّة اًفَسفة يف  اًس ّ  سفِّة دعوظ

َّة اًفَسفِّة ٔبّن اهخثاق اًفَسفة ًُس حسَ  ا اذلَوّي مـضـٌش يف كَة ثفرتط اًّعحَـاه ُص ا، ؤبّن حُو اًث ذاظًّ

ىسو زوحَ. وركل ل ًَلي فىصت ٔبّن تـغ ألوكاث ٔبو ألماه َّة، ّتًََّا، مالءمًة إلوسان ٍو ن كس ثحسو ٔبنرث حمت

َّة ٔبو ا لهخثاكِا نٌل ُو حال ٔبّي ؿنلٍ  ٔبنرث ٔبساس   –ٔبو مـصفٍة. اًاكئياث اًخّشًّة ثدضازك ؿاهلًا واحًسا  من كرُي

ا ٔبمام ُشٍ اًوحست   –نٌل ٔبّن ػصفٌا ٔبو ظحَـخيا مضرتنة  –ابًّصمغ من اًخّمثاّلث اًاّلمٌهتَة اًيّت جضلّك سسًّ

ٌلرح اًفىًصّة يّ ؿسًذا من اً  ،ًوو تعًصلٍة حًٌَِّة، وؿََيا ٔبن هـَس ٕاجياذ –مغ من اًًّسخِّة اًثّلافِّة واًفصذًّة ابًصّ 

َّة اًيّت جضلّك ؾٌلذ اًفىص ا تـغ ؾيازصُا. جس متّس اًفىصت كّوهتا من  جضلّك  ، ٔبو ؿىل ألكي«اًخّازخييّ »ٔلظَ

َّهتا، ّلا ًخوّحة ؿىل ألفاكز َّة اًخّواخس يف لّكٍ مٌّا. ٔبًُست ُشٍ فىصت اًخّشنّص  ٕاحصائُهّتا ومشًو ألّوً

َّة ٍة ٔبدصى؟ ألفالظوه ا ؿىل هبشا ثعحح اهلٌلزسة اًفَسفِّة اًًّضاظ اّّلي ًـّصف الكًّ مٌّ ، تخـحرٍي بٓدص ومن ساًو

َّة الكًّ مٌّا ؿىل ؿامل ألصاكل اّّلي ٌسىٌَ ؿامل ألفاكز اّّلي ٌسىٌَ . وركل حسة نٌل ثـّصف اهلٌلزسة اًفٌ

 مجَـيا اكهط ٔبو زميباهسث. ىونٍط، ذون اهلعاًحة تبٔن ىاهللسزاث اًفصذًّة ًلّك خش

 

 اهلخّعَّة اهلزذوح

ُياك حىٌلن مس حلان صائـان جية فعٌَِل ًفِم اهلهنج اّّلي هعصحَ ُيا. اذلنك اهلس حق ألّول ُو الاؾخلاذ 
                                       

10
 مالحؼة اهلرتمجة  
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ٔبًًضا ؿىل الاسدضازت  لذرص ؿىل خنحة فىًصّة، ما ًيعحقث  –وابًخّايل اًيّلاص اًفَسفّي  –تبّٔن ممازسة اًفَسفة 

و موكٌّي ظحَـيٌّ ًٔلّول  –اذلنك اهلس حق اًثّاين، تـىس ألّول  اًفَسفِّة. ُو اؾخحاز اًفَسفة ملذرصت  –ُو

ل ميىن ٔبن حىون فَسفِّة، ٔلّّنا مذاحة ٌَجمَؽ. ُشان  الاسدضازت اًفَسفِّة ابًخّايلابًفـي ؿىل خنحة فىًصّة، 

واحس ٔبّن اهلٌلزسة اًفَسفِّة مذاحة  بٓنٍ ذلىٌلن اهلس حلان ًـّبان ؾن اوضلاٍق واحس. ًحلى ؿََيا ٔبن هُؼِص يف ا

َّية متزّيُا ؾن اًيّلاص اًخس َط. ابٕلضافة ّلكل، سُذوّحة ؿََيا ثحُني  ٌَجمَؽ ؤبهَّ ًرتثّة ؿَهيا مذعَّحاث مـ

َّة ٔبو اًخّحَ  و اًفصق تني الاسدضازت اًفَسفِّة واًيّفس   .ٌسِي اًوكوغ فَِ ذَطٌَي اًيّفيّس، ُو

 

 

 ارلعواث ألوىل

َّة، واّّلي جية  «ما اّّلي ٔبىت تم ٕاىل ُيا؟» ُشا اًّسؤال الافذخايّح ًفصط هفسَ ًَىون ألّول، ألنرث ظحَـ

من اهلؤسف ٔبن ل ثخذسئ لك مـَّمة ثسّزش مسذاًل ٕاىل اًفَسفة امئًا ؿىل الٓدٍصن وؿىل ٔبهفس يا. ٔبن هعصحَ ذ

 اّّلي ثـّوذ مٌش س يواث ؿىل زاتتة يف ادّلزاسة ٍمتىّن اًّعاًةًيّوغ من ألس ئةل اًّسارخة. ًـام ادّلزايّس هبشا اا

انث طمن ذالل ُشا اًخّمٍصن اًخس َ اًيّت ثعصخ جساؤلث حّت  ُشٍ اهلاّذت اًلًصحة وحتّسايث من اسدِـاة ُز

َّاث. ظـوتة إلخاتة ؿىل ُشا اًّسؤال وثـسّ  فّجص ثفاُخَ اًّؼاُصت. ذ إلخاابث اهلمىٌة رسؿان ما ثُ حول اًحسهي

َّة اًيّت وس خزسهما ًخفاذي  ا ًَحسج ُشا اًخّفجري، جية ؿسم الانخفاء تواحست من إلخاابث اًّسعح ـً ظح

ٔلهين ل ٔبؾصف »حىون إلخاابث ألوىل اكًخّايل:  اًـسًس من الاسدضازاث اًفَسفِّة اًخّفىري إبخاتة حلِلِّة. يف

ٔلهيّن ٔبًزس ٔبن ٔبؾصف ما ًلوهل »ٔبو  ،«ٔلهيّن همخّمة ابًفَسلة ؤبًزس ٔبن ٔبثـّصف ؿَهيا ٔبنرث»، «ري ؾن اًفَسفةاًىث

ُشٍ  اَهيؿاًيّت ثخىمّت . ُيا جية ظصخ ألس ئةل ذون ثواٍن ٕلػِاز اهلسَّماث «اًفَِسوف ؾن اًخّايل...

َّة تـغ بٔ  فاكز اّّلاث )ٔبي اًّضرط اهلضازك يف إلخاابث، ٔبو ابٔلحصى اًاّلٕاخاابث. س ُخؼِص ُشٍ اًـمَ

اّّلي ل بٓدص ًمت اًخّعّصق ٕاًََ، مما ًضعص اًّضرط ؿىل اًخّموضؽ  موضوغٍ  الاسدضازت( حول اًفَسفة ٔبو ٔبيّ 

شا ًُس ٔلّن اهلٌلزسة ثسفـَ ًَخـّصف ؿىل ذَفِّة ما ًفىّص تَ  مٌَ مفصّ  نٌل ُو اذلال يف  –يف ُشٍ اهلٌلزسة. ُو

َّة ٌَـمي ؿَهيا. –اًخّحََي اًيّفيّس   وٕاهٌّل ٔلّّنا ثسفـَ ٌَمجاسفة تفصض

 

ُشا اًخٌّلسف هممٌّ ًس حخني ًعّحان يف ظَة معَيا. اًّسخة ألّول ُو ٔبّن اذللِلة ل ثخلّسم ابًّّضوزت تشًزـة 

. ُشا اًخّضاذ مدين ؿىل مدسٔب ٔبّن اًّصق  «ألظاةل»ألماهة ٔبو  َّة، كس حىون حّت مذضاّذت مـِا خشزايًّ حة يف اّّلاث

ٕان اكهت اّّلاث مَزتمة ابًفىصت اًيّت ثعصهحا ٔبم  اًىثري من ألحِان ثخـازط مؽ اًـلي. من ُشا اهليعَق، ل هيمّ 

. ًوىن ما اّّلي حًصس ٔبن حىون «ًست مذبٔنًّسا مّما ٔبكول )ٔبو سبٔكول(»ل. يف اًىثري من الاحِان وسمؽ اًخّايل: 

ٌّيا من ادذحاز فىصثيا؟ ٔبًُس اًخّبٔهَس ُو اّّلي س َعّس ُشٍ مذبٔنًّسا مٌَ؟ ٔبًُس ُشا الازثَاة اّّلي س ميى 

و كًصٌة من ألّول -اًّسريوزت؟ اًّسخة اًثّاين ٔبّن ُياك متاسٌف رضوزيٌّ جية ٔبن ًخواخس لس خزسام  -ُو

اًلسزت ؿىل اًخّفىري واًخّفىّص. ُشا اًخٌّلسف ُو رشٌظ ٔبسايسٌّ يف اًخّفِّم اّّلي وسـى لس خلصائَ. ُشان رشظان 
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ا اىلّسذت، َّة اولاسفة تبٔفاكُز حبًصٍّة ٔبنب. جس خعَؽ اًـاهلة ٔبن  ن اولاسفة ثدّسموٕاهٌّل جيـال ل ًـَلان اّّلاث يف معَ

ٔبن ثـجهبا ٔبو  من ّشك فهيا ألن تعًصلة مهبمة، وركل ذون ٔبن متيؽ تـغ ألفاكزثياكش ألفاكز اًيّت ًن جُ 

ا.  ثياس هبا ٔبنرث من كرُي

 

ٔبي ٔبهَّ  ،«ما ُو سؤاكل؟»ُشا اًّسؤال ًُعصخ هلـصفة اهلضلكة، نٌل ًو سبًٔيا  «ٕاىل ُيا؟ما اّّلي ٔبىت تم »

نة متاًما يف سؤاٌل ًخحسًس ادّلوافؽ اًّّضوًزّة وزاء اٌَّلاء، حّت فامي ًو اكهت ُشٍ ادّلوافؽ كري واذصة ٔبو كري ُمسزَ 

َّة حتسًس. تـسما ًمت اًخّـحري اًحساًة.  ا كََاًل )ثضلكٍ ٕاهّيا هخلكّم ُيا ؾن معَ ُص َّة وثعٍو مدارش ٔبو من  ؾن فصض

ٔبو كدول  –ذالل ٔبس ئةل(، ثلرتخ اًّسائةل ٕاؿاذت ظَاكة هلا مسـخَ. ؿاذًت، ًـّب اًّضرط اولَة ؾن زفٍغ ٔبّويّلٍ 

. ؾيسُا «ُشا ًُس ما ٔبزّذث كوهل»، «خمخَف ما كَخَ»من ذالل مجٍي نؼ  َلة ادلسًست اهللرتحةٌَّع  –جمامي 

َّة. يف اذلاًخني، ؿىل اولَحة س َلرتخ ؿََ َ اًّسائي حتََي ما مل ًـجحَ يف اًّعَلة اهللرتحة ٔبو ثـسًي ٔبكواهل ألّوً

ا ًعحَـة اهلضمون )هشنّص ٔبن  ارلعاة ألّويلٔبن حتّسذ ما ٕارا اكهت اًّعَلة اهللرتحة كس ذاهت  ثسخة ثلَرُي

ثـرتف  تدسََعِا اًّضوء ؿىل ما مل حىن اولَحة حصاٍ ٔبو ٔلّّنا ذاهخَسم ابًىٌلل، ّلا فِشا ممىٌن( ٔبو اًّسائي ل ًدّ 

اًىدري اّّلي ًعصحَ اًيّلاص مؽ الٓدص: ؾيسما هلدي ٔبن  خّحسيىصى اً  -ؿىل مس خوى فَسفيّ  -ُياتَ يف دعاهبا. 

و متٍصٌن ظـٌة، ًعحح اهلس متؽ مصبٓتً  «ىزن» ظـوذ اًّعسى جماسفٌة ل حصمح ثـَسن تلسوت ّلواثيا.  لكٌلثيا، ُو

 ُ  ّسف يف هجَيا هلساُا.و

 

ّ  -يف اًحساًة ل ميىن ٕاؿاذت ظَاقخَؾيسما ًحسو ٔبّن ما مت اًخّـحري ؾيَ  َ مضّوص ٔبو كري واحض ثضلٍك ٕاّما ٔله

ؿىل اًّسائةل ٔبن ل ثرتّذذ يف اًّعَة من اولَة ٔبن ٍىّصز ما كاهل ٔبو ٔبن ًعَلَ ثضلٍك خمخَف.  ٕارا اكن  -اكٍف 

ّول ّلًزـٍة ًخرصًف الاهفـال )من ذالل زتط ؿّست ٔبص َاء تحـضِا ٔبو تعًصلة اًخّفسري ابًف اًّعول ٔبو ٕارا حت

َعصت(، ميىن ٌَّسائي ٔبن ًلاظؽ اولَحة جبمةل اكًخّاًَ فاكزك. ًست مذبٔنًّسا ٔبيّن فِمت وهجة بٔ »: ةذازخة ؾن اًس ّ

َيَ رليّص يل يف مجةل ما  » يف ُشا اهلوكف إبماكن اًّسائةل ٔبن ثلرتخ اًخّمٍصن اًخّايل: «.مل ٔبفِم مـىن ما ثلًو

ص ما حًصس واحست، مارا  فامي ًو اكن ؿََم ٔبن ثـّبي مّعا ًسوز يف رُيم جبمةلٍ »، «ٍن كوهلثـخًبيَ حُو

ؾيسُا س خلوم اولَحة ابًخّـحري ؾن اًّعـوتة اًيّت ثواهجِا يف ُشا اًخّمٍصن، وركل ٔلّّنا  «.س خىون ثكل ازلةل؟

 واذصة وملذضحة. اًوؾي اهلصثحط ابًخّفَسف ًحسٔب ؾيس ٕاذزاك ُشٍ اًّعـوتة. سرتى ٔبّّنا ل جس خعَؽ ظَاكة ٔبكوال

 

ي إلصازي واًخّمَزي   اًخّبًٔو  

َّة اًحساًة حول ظحَـة اًخّفَسف اًيّت ذفـت اًّضرط رلوط ّتصتة اهللاتةل ٔبو   تـس فِمتـس ٔبن ًمت ثوضَح فصض

ي إلص»ٌضلهل، حيني وكت ٕاظالق سريوزت  اّّليوضوغ اهل اهلوظوف يف ٔبؾٌلل ٔبفالظون. اًـيازص  «ازياًخّبًٔو

ي إلصازي ِم ما وسّمََ  َّة اًيّت جضلّك اًخّبًٔو . سًدسٔب اًسريوزت مبساءةل «اًخّمَزي» و «ألظي»تؼ ألساس 

. وركل ٕاّما ؾن ظًصق اًـوذت ًٔلظي:  َّخَ من ذالل ظَة ثـََي دِاٍز هلارا اس خزسمت »اًّضرط ؾن فصض
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ما ُو ٔبٍم ؾيرص من ؾيازص ظصحم »ٕاّما ابس خزسام اًخّمَزي: ، و «؟من فىصثم ةما اًلاً»ٔبو  «ُشٍ اًّعَاكة؟

يف ُشٍ اهلصحةل من اهللاتةل ًمت اس خزسام ألذاثني . «؟ا ِم اًلكمة اهلفذاحِّة يف مجَخمم»ٔبو  «اهلخـّسذت؟

.  اهلشهوزثني ثضلٍك ذوزّيٍ

 

ٕاىل ؿسم اًخّحسًس   وسخِّة اًؼصوف ٔبوص ابٌَّجوء ٕاىلؿىل ألكَة، س َحاول اًّضرط اٍهّتّصة من ُشا اًيّلا

 «.مجَؽ ازلي واًلكٌلث همّمة» ،«ألس حاة نثريت...»، «ُشا ًـمتس ؿىل...»من ذالل مجي صخهية ابًخّاًَة: 

 ،ٌساؿسان ؿىل حتسًس ألسس واًـيازص اهلخىّصزت حداز ؿىل ثوحَِ وحتسًس اًخّفىّصالادذَاز والٕ ادّلفؽ حنو 

ا لحلًا. تـس ممازسة اًـوذت إلصاًزّة ؿّست مّصاث من ذالل اًـوذت ٕاىل واهلسٌَّلث و  ،واًثّواتت ركل لدذحاُز

َّة. يف اًوكت راثَ، حص  حنّي واًخّمَزي، ًَؼِص ٕاظاٌز ما ًُ  ألظي ثُة اهلفاُمي ٔبسس اًخّفىّص واهخٌاءاثَ ألساس 

َّةاّّلي ثل -واهلععَحاث هبصمِّة ا ذزامًِّا وخُيصح اًلكٌلث من ًُضفي ؾيرصً  -وم تَ ظاًحة الاسدضازت مبسؤوً

كوكـة اًخّـسذًّة كري اىلّسذت، ٔبي من نخةل اًلكٌلث اًيّت متحي ثفّصذُا. ؾيس فعي ألفاكز ؾن تـضِا اًحـغ، 

َّة اًيّت   .جساؿسٍ ؿىل اًخّمَزيًُسزك اهلضازك يف اهللاتةل اًـوامي اهلفاُمي

 

 وركل يك ل متصّ  ،يّسٍ ٍمتحوز حول ٕاجصاس ما مّت كوهليف ُشٍ اهلصحةل من اهللاتةل ثلوم اًفَِسوفة تسوٍز ٔبسا

َّة. كس ثلوم ٔبًًضا ثسؤال اًّضرط مّعا ٕارا اكن ً  َّة ما كام دِازاث اًّضرط وملذضَاهتا كري مصئ خوىّل مسؤوً

َّة ًوُسدضف ما ًخزَّي ثفىٍّص اهلِمّ  ؾيَ ثضلٍك اكمي. ابًخّـحري  ،ُو ثوحَِ اًّضرط ًَلمّي حبًصّة مواكفَ اًّضرع

َّة ما كاهل  ٔبن ًلميّ  وابًخّايل اًخّفىّص هفسَ. ُشا س َلذَـَ تحطء من اًوٍم اّّلي ًلّشايهَ إلحساش تحسهي

و مسذٌي رضوزيٌّ ًحَوزت مٌؼوزٍ  ّتاٍ الٓزاء ثضلٍك ؿام وبٓزائَ ُو ثضلٍك  هلسيٍّ  وإلحساش حبَاذًّخَ، ُو

 ذاض.

 

 اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ

َّة ٔبو  ٔبو ،تـس حتسًس زواتت ـّن يف وهجة اًيّؼص اهلـاهسة، وركل من مسبةٔل ٔبساس  مفِوم مـنّي، حيني وكت اًخّم

. همٌل اكهت اًثّواتت ٔبو اىلاوز اًيّت ٍصاُا اًّضرط «اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ» امسذالل متٍصن هعَق ؿَََ 

َّة هلِضة ًِا من  عّوز فصض ، س يعَة مٌَ ٔبن ًعَف ًو ًو اكن ؿََم ٔبن »ذالل مجي اكًخّاًَة: مصنًزّة يف ثفىٍّص

َّخم، ما ِم ازلةل اًيّت س خعَلني من ذالًِا ركل اًيّلس؟ ما ِم ٔبوسة ؤبكصة ظَلة هلِضة » ،«ثيلسي فصض

الث، سُضـص اًّضرط يف ٔبكَة اذل. «حسوذ اًفىصت اًيّت ؿّبث ؾهنا؟ ما ِم» ،ًٔلظصوحة اًيّت هتّمم؟

ٔبو  ،ا ثحّسل يف سريوزت اًخّفىّص سواء اكن ٔبساسِا ٔبو مصحـِا اذلةؿىل دوط ُىش -فىصايًّ  -تـسم اًلسزت

س َلوذٍ ٕاىل ما ٍصاٍ حّوًت. وكس ًـّب ؾن ُشا  «كري ممىًٌا»ٔبو ادلسس. اًخّفىري مبا ٍصاٍ  ،ٔبو اًّسـاذت ،ازلال

 .«ًوىن ُشا كري ممىن!»ٔبو  «ًوىيّن ل ٔبًزس اًخّفىري هبشا!» نؼّضـوز ٔبحِاًن ترصذاث من اًلَة اً 
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دلًَ. ؾيسما هسؾو اًّضرط ٌَخّفىري  ذلؼة الاهلداط ُشٍ جساؿس اًفصذ ؿىل ٕاذزاك إلرشاظ اًيفيس واهلفاُميي

َّبٔثَ اًفىًصّة واًوحوذًّة تسل ٔبن   ً ٍَّة ما حول ب ـّن تفصض مبا ل ميىن اًخّفىري تَ، هسؾٍو ٌَخّحََي واهللازهة واًخّم

ا مفِحمة، وهبشا ًسزك اًّضرط ٔبهَّ مل  ، وكس ًـّب ؾن ركل جبمةٍل اكلٓثًَـخُب ٕاًرا ل » ة:ٍىن ًـي ظالتة ٔبفاكٍز

وس خعَؽ، ًوىن إبماكهيا ٔبن هـعي ٔلهفس يا اولال ذالل ساؿة اًخّمٍصن ُشٍ ٔبن  «.وس خعَؽ ٔبن هؤمن ثّشٍء!

َّة، ٔبو ؾىس ما  َّة اًـىس  َّة ٔبن حىون اًفصض سما تَ، مٌعلِّة. ؿىل كري اهلخوكّؽ، ؾي «هؤمن»هدساءل ؾن احامتً

َّة، ًخفاخبٔ تبّّٔنا مٌعلِّة ٔبنرث مما اكن ًخعّوز ؤبّّنا ثيضء حواهة مثريت  َّة اًـىس  ـاٍن اًفصض جياسف اًّضرط ًو

َّة ًَمتىّن من حتس َّخَ ألّوً ُشٍ اًخّجصتة حُصي اًّضرط ًس ظحَـهتا وحسوذُا ثضلٍك ٔبفضي. ًالُامتم من فصض

 ًيلدغ مهنا، مبـىن ٔبّّنا ثسفـَ ٕلؿاذت اًيّؼص يف ألفاكز اًيّت ز ٌَخفىّص وّتـهل ًَمسَ ثضلٍك مدارشاًحـس اهلُحصِّ 

ص(، وجساؿسٍ  يف اًاّلوؾي، نٌل ٔبّّنا متىٌَّ من اًخٌّلسف مؽ راثَ، ومن حتََي ٔبمناظ ثفىٍّص )يف اًّضلك وادلُو

َّة.  ؿىل ثفِّم حتساّيثَ اًوحوذًّة اًّضرع

 

 «اًـَوياًّعاتق »اًّعـوذ ٕاىل 

ّة»ضازت ٔبن جس خـَس فلصاث اًيّلاص اهلِّمة ًدسرتحؽ وثَّرط اٌَّحؼاث س يعَة من ظاًحة الاسد  ٔبو  «اًلًو

ـّن جاكمي ، وركل هبسف اًخّوّظي ٕاىل اس خًذاحاًيّت ًِا مـىن وذللث . ثمت ُشٍ الاس خـاذت من ذالل اًخّم

ُ «مارا حعي؟»اًخّمٍصن:  َّة من اًخّمٍصن ؾيوان . ه ،  «ـَوياًّعاتق اً اًّعـوذ ٕاىل»عَق ؿىل ُشٍ اًفلصت اٍهّنائ

.  ؾيس زؤًة ما حعي ذالل «اًّسفًلاًّعاتق »تـىس ما مّت ادذحاٍز يف  مفاُمييٍّ  وركل ٔلّّنا ؾحازت ؾن حتََيٍ 

ذالل الاسدضازت، وؿىل  ظسزث، ٍمتثّي اًخّحّسي يف اًلسزت ؿىل مصاكدة ألفـال اًيّت «من فوق»اًخّمٍصن 

ا، وؿىل ثلِمي اًخّحّساي اًيّت حصافق  ، ابٕلضافة ٌَلسزت ؿىل اًخٌّلسف مؽ اًّضجةاًيّت ثعصهحا ثحتََي هَفِّة سرُي

َّة يف الاسدضازت واهـعافاث اذلواز اّّلي ذاز. يف  ؛اًفـي ورسذ ألحساج وركل ًخحسًس اًـيازص ألساس 

وزت سري  ذاللُشا ادلزء من اًخّمٍصن ثلوم ظاًحة الاسدضازت ابلًزتام خبعاٍة اهـاكيّسٍ حول ما اسدضفّذَ 

ا،ثف ا. ُشٍ اٌَّحؼة همّمة خسًّ َّة اًوحوذ اهلزذوخة  ىرُي  ً َّة ٕاذزاك ب ٔلّّنا ثعحح اهلاكن اّّلي ثمّت فَِ معَ

صايًّ ابهلٌلزسة اًفَسفِّة. يف ُشٍ  ،)ذاذي/ذازح اذلسج( اًيّت ثدّسم هبا اًيفس اًخّشًّة واًيّت حصثحط حُو

اًخّفىري( اًيّت ثفسح اولال ٌَفصذ يك ًخواظي مؽ هفسَ ومؽ اٌَحؼة حتسًًسا ثيخثق زؤًة اًاّلمذياٍ )لحمسوذًّة 

. َّة ثفىرٍي من مٌؼوٍز خسيّلٍ  اس خلالً

 

 ٔبٍن اًفَسفة يف اهلوضوغ؟

مبارا ختخَف الاسدضازت اًفَسفِّة ًخحلِلَ من ذالل ُشٍ اًخٌّلٍزن؟ ما اّّلي جيـَِا فَسفِّة؟ ما اّّلي ّنسف 

مـاًري ذاّظة هبا: اًخّحسًس،  ةهصن، اهلٌلزسة اًفَسفِّة ثدّسم تثالزؾن خَسة اًخّحََي اًيّفيّس؟ نٌل س حق ور

ا ٔلّن اهلـاًري اًثاّلزة اهلشهوزت  م. ابٕلضافة هلـَاٍز بٓدٍص هممٍّ اًيّلس، واًخّفِّ ـً و اًخٌّلسف، ًوىٌّيا ل هـخٍب مـَاًزا زات ُو

دلامـة ًىذاتة حبر. ؾيس نخاتة حبٍر ما، جض حَ اهلعَوة من ظاًحة ا ةخضميَّ. ُشٍ اهلخّعَّحاث اًثاّلزمجَـِا ث 
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ثكل  ؿَهيا ٔبن ثخحلّق من، من مّث فُصط ؿَهياجية ؿىل اًّعاًحة اًخّـحري ؾن تـغ ألفاكز حول موضوغٍ 

 هفسِا.  تشكل مـمتسًت ؿىل ٕاّما مس خـَيًة تحـغ اًىذّاة واًاكثحاث ٔبو ؤبن ثعَف تـغ اهلسائي اًـاّمة ألفاكز،

يف الاسدضازت ي يف ادذَاز اهلوضوغ اهلُـاجل: تني الاسدضازت اًفَسفِّة ونخاتة اًححر ٍمتثّ ىصى ٔبّن اًفصق اًوحِس 

ا ًٍزس من ُو هفسَ موضوغ وحموز اًححر(، م خيخاز اًّضرط اهلوضوغ اّّلي ًوّذ مـاًًذَ )ابٔلحصى، ٍىون

َّة اًخّفىرياهل  فَسفِّة ٌَموضوغ ٔبنرث ٕاحصاًخا.جة اً ابهلياس حة، كس جيـي ُشا ادلاهة اهلـاًَ  .سى اًوحوذّي يف معَ

 

ـّن «هفيسٌّ »الاؿرتاط ؿىل ُشا اًخّمٍصن ًىوهَ  يف  -وركل ٔلّن اًّضرط اهلضازك يف الاسدضازت ،ٌس خحق اًخّم

ٌسرتسي يف اذلسًر ؾن مضاؾٍص ؤبحاسُسَ ذون ٔبّي كِوذ ثُشهص، ٔلّن ُياك مس متـة  -ٔبكَة ألحِان

َّة. ثكل ارلبتالاسدضازت ذبت ساتلة  دّععت وكهتا هل، ذاّظًة ٕارا اكن دلى ظاًة  يف اًـَاذاث اًيّفس 

ٍ ارلاّظة ٔبو اًخّمَزي تني ويف لّك مّصت ًُعَة مٌَ هلس ٔبفاكز  سدضازت ُمححًعا ؾيس لّك ُملاظـةظاًة الا خجـيس  

َّاثاًل   ،َاهتاجضلّك حزًءا ل ًخجّزٔب من اٌَّـحة وملذض  «اهلعاًة»اًـسًست اًيّت ظصهحا، ٕاخل. ؿًَما ٔبّن ُشٍ  ض

 -وركل ٔلس حاٍة ؿسًستٍ  -اًّسخة الٓدص وزاء ُشا الاؿرتاط ٍوكن يف فىصت ٔبّن اًفَسفةوحتّسايهتا.  ،وادذحازاهتا

ـّن يف اًلكّي اول َّة اًفصذًّة واًخّم من ًخّزش من اًفَسفة همية، ّصذ واًخّعّوزاث كري اهلُجّسست. متَي ًخجاُي اّّلاث

َّة ًفَسفة لك يشء، وركل ميَي ٕاىل ارلوف من اًّصٔبي دلزخة اًصّ  قحة يف ّتاُهل تسًل من اخّتارٍ هحساًة حمت

من الاحدضام اّّلي كس ًعي دلزخة اًزّتّمت. ُشا حيعي تلّغ اًيّؼص مّعا ٕارا اكن من ًـّب ؾن زٔبًَ ُو  تسافؽٍ 

ًَّة ٌَّصٔبي لٔ اًفَِسوف تشاثَ ٔبو خشٌط من ؿاّمة اًّضـة، مؽ اًـنل ٔبن اًفَِسوف ؾصضة   «يضّ اهلصَ »ن ًلؽ ذص

 ِكل.واهلُ 

 

يف حتسًس اهلسٌَّلث كري اهلُـرتف هبا واًيّت جضلّك هلعة اهعالق ًىِفِّة ثـامي اًّضرط  ُشا اًخّمٍصن ٍمتثّي ٔبّوًل 

َّة اًخّـّمق تيلعة ٔبو ٔبنرث.  مؽ اًواكؽ، وركل من ذالل بٓزائَ. اتخساًء من ُيا ًمت حتسًس هلعة الاهعالق ًـمَ

ًَا،  ي اهلُعاذزاث اًيّت ٍصفغ اًّضرط مٌاكض هتاؿىل ثكل ا ظصخ اؿرتاضاث يفاثه ٕاىل  هلسٌَّلث وركل ًخحًو

َّاث ثس َعة. اثًثًا،  ّسذت وواذصة. يف ُشٍ اهلصحةل ظَاكة اهلسائي اًيّت مت اًخّـحري ؾهنا يف مفاُمي حم يففصض

سائي جس خعَؽ اًفَِسوفة اس خزسام م  -ٔبو كدي ركل يف حال اكن ُياك حاخة -ذريت من اًخّمٍصنالٔ 

ّفة، وركل ٕلجصاس كمية ٔبو حتسًس حتّسي مـنّي ػِص ذالل ٔبهخجِا « الكس َىِّة» من كدي فَِسوف ٔبو مًؤ

 الاسدضازت.

 

َّاث ًوحسٍ، ُشا ٔبمٌص ل صّم فَِ.  َّاث ٔبو اٌَّساه من اًّعـة ٔبن ًلوم فصٌذ ابس خـاذت اتزخي اًفَسفة ٔبو اًّصايض

ًَِم الاس هتزاء ابهلايض؟ فٌحنوهدساءل ُي ًوىن ُي ُشا . اًـٌلًلةهحلى ٔبكزاًما مذـَّلة تبٔنخاف  -ٌل فـَياهم -ا: 

ًـين ٔبهَّ جية الاتخـاذ ؾن اًّصايضة والانخفاء مبضاُست اًالؾحني اًّصايضَني من تـَس ابس خحساٍن وٕاجعاٍة، 

ي ُشا ًـين ٔبن ىىذفي ابّّلُاة ٕاىل مذحف؟ ًفـَوهَ و حّت كري كاذٍزن ؿىل فـي ماحبّجة ٔبهّيا كعاز بٔ   ُو
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َّة ل ثعي هلس خوى كسزاث اًاكئياث اهلََُِمة؟ اٌَّ  وفص ذون ٔبن هَمس اًّعَعال تبأيذًيا، حبّجة ٔبّن كسزاثيا اّّلُي

ًـين ابًّّضوزت اًخّلََي من صبّٔنن؟ ٔبًُس الامذثال هبن ثـحرٌي ؾن ثلسٍص هجوذُن،  «ابًىدرياث»ُي الاكذساء 

َّة اًـؼمى مهنم، من ذفـيا ًيفىّص نٌل ُو إلجعاة هبن والاكذحاش من ٔبكواًِن؟ ٔبًُسوا  ٍم، ٔبو اًلاًح

َّة؟  ابس خلالً

 الّصعوبات .2

 

َس اًسلصاظي، حِر ًعصخ اًفَِسوف ؿىل حمّسزخَ ألس ئةل  ّنجِيا ُمس خَِم ثضلٍك ٔبسايّسٍ من ّنج اًخًّو

ا، وَمضلَكهتا تسؾوى حتسًس اًخّحسايث اًّؼاُصت يف ٔبكواًِا، وثفِّمِا من ذالل حتسًس اًلكٌلث اهلفذاحِّة هلـاًًهت

 ، َّة) هوهَيةو من مٌؼوٍز هلسّيٍ (حـَِا هوه
11
ؤلخي ادّلكّة، هوّذ ٔبن هشهص ُيا ٔبّن ُشٍ  ملذضَاهتا. من ابة اهللازهة 

َّة،  اهلٌلزسة اًفَسفِّة ثسؾو اًّضرط ٕاىل اًخٌّلسف مؽ مضاؾٍص اًخس َعة ًَمتىّن من حتََي الكمَ وهفسَ تـلاله

َّة واًوحوذًّة واًححر فهيايٌّ هلـاًية اًخّحّسايث اؿًَما ٔبن ُشا اًخٌّلسف رشٌظ رضوز  و ٌَلِام تشكل ل تّس  ؛ّّلُي

ا، ًُس ٔبمًصا تسهيًَّ  -وِشا متٍصنٍ وزي ٍ اًّّض  -ٔبوىل. ارلصوح ؾن اّّلاث ورعوتٍ  من حتسًسُا واًخّـحري ؾهنا توضوخٍ 

 َََِا يف اًفلصاث اًخّاًَة.نٌل ٔبهَّ ًعصخ تـغ اًّعـوابث اًيّت س يحاول حت  ،ّلا ًخعَّة مصافلة من خمخّطٍ 

 

 إلحداظ ودِحة ألمي  

 -ؿىل ألكي يف تـغ اٌَّحؼاث -دلى اهلضازك ًَاظاق  ًَّاسَح  وًزاصـ وزاء الاُامتم ابًخّمٍصن اًفَسفيّ جنس ما 

واّّلي كاًًحا ما ًمت اًخّـحري ؾيَ ؿىل صلك ٕاحداظ يف الاسدضازاث اًفَسفِّة ٔبو ذالل خَساث اًخّفىري 

َّة. اًيّلسي معاذز ُشا إلحداظ ؿسًست ؤبّوًِا اهللاظـة: مبا ٔبّن اهللاتةل اًفَسفِّة ًُست ماكًن ٌَخّفًصف  ازلاؾ

َّة، جية ملاظـة اًالكم كري اهلفِوم ي ،اًـاظفي ٔبو ادّلزذصاث اًّسعح  اهلس متؽ ًخـامي مؽٔبو اّّلي  ،ٔبو اًّعًو

ل ًُفِس اهللاتةل ول ماكن هل يف س َاق  لٍك مدارشي ل ًلّشي اًيّلاص ثض. اًالكم اّّل ؿىل ٔبهَّ كري موحوذ

اس خزسامَ »يف اًخّمٍصن حتََي اًالكم ًوُس اًخّـحري ؾيَ، ولك ما هلوهل كس ًمت  اثىهيا، اذلّسًّة: اهلِمّ  اًخّمٍصن.

دوف الؾة ابًلكٌلث ٔبو إلفصاظ يف اس خزساهما، تي ماكٌن ل اثٍهثا، اًحطء: اهللاتةل ًُست ماكًن ٌَخّ  «.ضّسن

َّهتا  حتسًس مـياُا واًدّضىِم تَ.  مبـىن، من لّك ادلواهةفَِ من اًّعمت ٔبو اًخّوكّف ؾيس مجةٍل ما ًّنى ماُ

َاق َاهة، وزاتـِا، ارل   ،ؼِص ما ل ىًصس كوهل ٔبو مـصفذًَُ مبـيَني: دِاهة الكمٌا ًيا ؾيسما ِم يف ُشا اًس ّ

ذامسِا، اًوحوذ: ؿسم هوهيا ما ىًصس ٔبن ىىوهَ، ؿسم هوهيا ما هـخلس ودِاهدٌا ًلكٌلثيا اًيّت ل ثـّب مّعا ىًصس كوهل. 

َّة ؾ ة ٔبهفس يا هفلس اذللائق اًوَم ، -، ؾن وحوذن وؾن فىصن، واًيّت هلّشهيا ابس متصازن ٔبهفس يأبهيا ىىوهَ، وزًؤ

ةل من حِواثيا  ثضلٍك واغٍ ٔبو كري واغٍ. -ٔبحِاًن ًفرتاٍث ظًو

 

                                       
 مالحؼة اهلرتمجة  11
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رط اهلضازك يف اًخّمٍصن توضوخ. وكس ل ًـّب ؾيَ اًضّ  ؿاذتً  مؤملٌ  -اهلخـّسذت اؿَؤبهو  مبعاذٍز -ُشا إلحداظ لكّ 

ابلسددساذ واًلمؽ من ذالل مجي  يف حال اكن ُشا اًّضرط ؿاظفًِّا ٔبو كري  مِّاًل ٌَخّحََي، كس ًوّخَ اهّتاماٍث 

مضمون ثُؼِص توضوخ   فهيا ؾن ٔبيّ اًّعمت اًيّت مل ًمت اًخّـحري ذلؼاث، مؽ ٔبّن «ل ثسؾًَين ٔبحلكّم!»اكًخّايل: 

، مؽ ٔبهَّ حصٌّ يف «ًبًين ؿىل كول ما حًصسٍن سٌلؿَّت»اًّعـوتة اًيّت ثواهجِا ازلي يك ثددَوز. ٔبو كس ًلول: 

ًـّب ُشا إلحداظ ؾن  ٕاخاابثَ ؿىل ألس ئةل اهلعصوحة ولّك ما ُياكل ٔبّن ٕاخاابثَ س خودّل ٔبس ئةل خسًست. ؿاذًت،

ًوىن جمّصذ اًخّـحري ؾيَ ًُفسح اولال يك ًخحّول ىلوز اًيّلاص، وركل ٔلهَّ ٌساؿس اًّضرط هفسَ ابهّتاماٍث، 

اهعالكًا من ُشٍ اهلـاًية ّلاثَ، ًعحح اًّضرط كاذًزا . «من ارلازح»اّّلي ًـّب ؾيَ ٔبن ًُسزنَ ؤبن ٍصى هفسَ 

َّاثَ اًفىًصّة ثضلٍك ٔبفضيٍ ، وؿىل فِم ب  راثَ تواسعة اًخّحلّق والادذحاز ؿىل اًخّفىّص، وؿىل حتََي وتشكل  ؛ً

ٔبو  -خلي. من اهلؤنّس ٔبن اهلصوز تَحؼةًُعحح كاذًزا ؿىل ٕاحساج ثلَرياث مصثحعة توحوذٍ وفىٍص ثضلٍك مس  

نثرًيا، ٔلّن ثكل اٌَّحؼة   ن من اًّّضوزّي ؿسم اًخّوكّف ؾيسحمتيٌّ ٕاىل حّسٍ ما، ًوى هّفيسّ  ثدّسم تحـسٍ  -ذلؼاث

 ٔبو حتّسايٍث ما. هلصحةل اًفَسفِّة اًخّاًَة تواسعة اًيّلس وحتسًس مسبةٔلٍ ٕاىل ال الاهخلا ُو ألٍمّ 

 

َّة، ٔبي كعاظاث ميىن ٔبن وسّمهيا بٓزاء َّة معَيا ؿىل حتسًس تـغ اًـيازص اّّلاث ، وِم بٓزاء ؿاظفِّة حصحىز فصض

 ّ ارلصوح من  ف ميىنٔبي خمخَف. هَ «بٓدص»وركل هلـاًية هلِضِا ودوط ّتصتة اًخّفىري مبا ُو  ،ةوبٓزاء فىًص

َّة  َّة واهلسٌَّلث توؾي وزقحة ؾلاله َّةٕاظاز اهلّشوظ ؟ هَف ميىن الاتخـاذ مّعا ُو ذون دوط ُىشا معَ

كس ل ٍمتىّن اًّضرط من ٕاجناس ُىشا همّمة ٔبو كس ل  ألحِان َمَصيضٌّ وحمىوم ابهلضاؾص؟ ابهلياس حة، يف تـغ

َّة، ٔبو ثسخة ؿسم ألمانٌس خعَؽ اًخّفىري هبا ٔبظاًل، وركل ثسخة كةّل اً  ٔبو اًلَق  ،خٌّلسف ٔبو الاس خلالً

عحة مـِا تـغ اهلخعَّحاث عًـمي مـَ. فاهلٌلزسة اًفَسفِّة ثيف ُشٍ اذلاةل، كس ل وس خعَؽ ا؛ اًـمَق

ا، ٔبكَهبا  اًيّت ٔبذىن من اهللّوماث وحوذ حسٍّ  -هكٌلزسة اًّصايضة-جس خسؾيو ث واًّعـواب ل ميىن اًـمي من كرُي

َّة.  هفس 

 

، وركل ٔلن اًِضاصة اهلُفصظة ٔبو ٌُة مؽ لّك اًّّشوظ اًيّت حصافلَهلٌلزسة ُشا اًخّمٍصن، جية ثوفري ؿامي اًّعمبٔه 

َّة. اسدٌاًذا ؿىل ّنج معَيا، ىصى ٔبّن مسخّداث اهـسام اًّعمبٔهٌُة ًُست من ادذعاظيا،  اًزّنق س َـَلان اًـمَ

َّاث. ابًزتامٌا توػَفذيا وٕاهٌّل من ادذعاض اهلـادلني اًيّفس َني واًّعحُداث ًن وس خعَؽ اًخّوّظي دلشوز  اًيّفس 

ًوىن وس خعَؽ حتسًسُا واس خًداظ ثحـاهتا. يف حال زٔبًيا ٔبّن اًّضرط ل ٌس خعَؽ اًلِام هبشا اًخّمٍصن  ،اهلضلكة

 هواغٍ ٔبو حنو بٔ  زاث ًلَة ؿَهيا اًّعاتؽ اًيّفيسّ ًوىٌَّ ٍصقة ٔبن ًخـّمق تشاثَ، س يلرتخ ؿَََ اًخّوخَ حنو اسدضا

َّة ذالل «ابدلََصاين»ثدّسم  من اهلٌلزسة اًفَسفِّة . ّناًًة، وس خًذج ٔبهّيا ل مناهؽ ول ىصى ذاغٍ ًخفاذي اًفلصت اًيّفس 

َّة ل  االاسدضازت اًفَسفِّة، ظاهلا اكهت حمسوذت، ٔلّن اّّلاث  اًيّت ، مؽ ٔبّن تـغ اٍهّنجاث اًفَسفِّةاؾفًصخً  هـخُب

حصى يف اًواكؽ اًّضريّص ؿائلًا ٌَخّفَسف. اًفَِسوف ادلاسم واًَفزِغ خياف من  مييّ ًلَة ؿَهيا اًّعاتؽ الٔاكذ

، تُامن  ، ٔلهَّ ًـخب ٔبّن الاكرتاة مٌَ س ََلي اًخٌّلسف اًّّضوزّي ٔلّي وضاٍظ فَسفّيٍ الاحذاكك مؽ ما ُو هفيسٌّ
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 خنخاز حنن اًـمَي ؿىل ٕاػِاز وٕادصاح ُشا ادلاهة من كوكـخَ.

 

 نشًزـةاس خزسام اًالكم 

َّة )ابًًّس حة ٌَّضرط اهلضازك يف اًخّمٍصن( يف اهلٌلزسة اًفَسف  ِّة ٍمتثّي يف اًـالكة مؽ ٔبحس ادلواهة إلصاكً

ابًّّشانة  -سٌس اًالكم، ٔلهيّا وسمح ٔلهفس ياثضلكِا اّّلي وسـى ًحيائَ. فٕاهّيا، من هجة، هعَة مٌَ ثل اًالكم

ّ ن لّك مععٍَح ٌس خزسمَ، وركلٔبن ىزِ  -مـَ مبا وزاء  -ابًّّشانة مـَ ٔبًًضا -يا وسمح ٔلهفس يا ٔبن هخـّمق ٔله

اًخّـاتري اهلس خزسمة واذلجج اهلَعصوحة، دلزخة ٔبّّنا ثلرّي صلكِا ٔبحِاًن فِعـة ؿَََ اًخّـصف ؿَهيا، ّلا كس 

كس مّت اًخاّلؾة تَ. من هجٍة ٔبدصى، هعَة مٌَ و ًعَق زصذة دِحٍة تني اذلني والٓدص ؾيسما ٍصى الكمَ 

ٔبّن ظسق وصفافِّة ىصنّز ؿىل و  ،وكّف ؾن ثلسٌس اًالكم، ٔلّن ُشا اًخّمٍصن ل ٍصحىز ؿىل اًالكم فلطاًخّ 

ما هيّميا ُو  الاهسماح مؽ ما مّت ظصحَ. ذون وحوةٔبكواهل ًُست همّمة، اهلِم ُو اًلسزت ؿىل اٌَّـة ابٔلفاكز 

ُين اّّلي ًـّب ؾن هفسَ تحطٍء ودفِة. ما الاجّساق، وألظساء اهلرتّذذت تني ازلي واًلكٌلث، واًّعَف اّلّ 

ويف  .َة متاسًفا مؽ ما ًُسَزك وحلِليّ ثخعّ  من اًّضرط اهلُضازك يف اًخّمٍصن ُو اهلضازنة يف ًـحٍة ثس َعةهعَحَ 

ؤبن جيهتس ٔبنرث مما ًفـي ؿاذًت ؾيس ظَاكة  ،هفس اًوكت، هعَة مٌَ ٔبن ًَـة ابًلكٌلث جبسًّة واًزتام هحرٍين

 َهل.دعاتَ وحتَ 

 

َّة ول اًّضفافِّة وألظاةلفال ؿالكة ًِا حبلِلة  :ُيا ثرتّخي اذللِلُة ملٌّـةً  جيب  ا. ًزوهمًلس ٔبظححت لسمةً  ؛اًيّ

َّة اًخّياكضاث اًيّت ثؼِص ؾيس مـاًية هومة اًالكم اًّعاذزت ؾيَ، حّت ًو  اًّضرط ٔبن خيخاز ؤبن ًخحّمي مسؤوً

، ٔبو ث  يف حال زافلذَ ؿسم اًّصقحة يف زؤًة ما حيعي  وحّت لَري اًخّموضؽ تـيف، ؾىن ركل ثلَري ادلهبة خشزايًّ

واٍء دعريٍت،  ُِ َّة وحوذ  واخّتار موكف، ٔبو يف حال اؿزتل اًّعمت ٔبمام اًّضلوق اًـسًست اًيّت ٍصى وزاءُا احامتً

ازت )ثسزجيًَّا( ٔبن وؿىل اًّضرط اهلُضازك يف الاسدض ؿىل اًفَِسوف اًوحوذًّة.واًثََّلصت  ،واوضلاكاث اّّلاث

سائي حول  ذَيٍ  ًَـة ذوز اًّّشظّي ٔبو ابٔلحصى ذوز اهلخحّصي اّّلي ٌس خليص ٔبيّ  يف اًالكم واًّسَوك ٌو

 ماكن. ولكّ  ،ذلؼة ولكّ  ،فـي لكّ 

 

ابًّعحؽ، كس خنعئ تخـسًَيا ًسريوزت اًيّلاص، ؿًَما تبٔن ُشٍ اًّسَعة ِم امذَاٌس ٌَفَِسوف وؿَََ ٔبن ًخحّمي 

َّهتا ٍىون ؾىس ركل. نٌل ٔبّن اهلضاٍزنة  ٔبن، ُمّشاًٍك مـِا اهـسام حِاذًّخَ، ترصف اًيّؼص ؾن حماولثَ مسؤوً

ثسخة ألس ئةل اًيّت ثُعصخ ؿَهيا وحاةل  حتََالهتا وألفاكز اًيّت ثعصهحايف الاسدضازت اًفَسفِّة كس ثخٍو تني 

ة من كدي مواكف مس حلة اؾمتسهتا وكس اًـمى اًيّت ثعَهبا ؾيس ذفاؾِا ؾن مـخلساهتا، ذاّظًة ؾيسما حىو ن ُمَوهجَّ

الث اًيّاكعةخكل اًلسزت ؿىل اًخّفىّص فهيا. ل مت  واًّزائست. ُشٍ ألدعاء،  ،وارلاظئة ،يف ُشٍ اذلاةل حزذُص اًخّبًٔو

ًحبٔ، ٔبن ٍصاكة ُّ  ،َّيوحي ،فامي ًو اكهت ابئية ٔبو مزؾومة، ل هتم. ما هيم اهلضاٍزك يف الاسدضازت، ُو ٔبن ًحلى مذبٔ
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سزك. فلّك يشءٍ  وؿالكذَ  ،ؤبفاكٍز ،وظحَـة زذوذ ٔبفـاهل ،ومـادلخَ ٌَمضلكة ،مبا يف ركل ظصق اس خجاتخَ -ًو

 ؛إلدعاء ُيا ل ًـين صُئًا حلًّاجية ٔبن ًعحح رًزـًة ٌَخّحََي واهلَضلَكة. جلكٌلٍث ٔبدصى،  -وابًخّمٍصن ،تيفسَ

حلًّا ُو ما ٕارا اكهت اهلُضاِزنة حصى ٔبو ل  سة اًّصايضة. ما هيمّ يف ُشا اًخّمٍصن ُو ًـة اٌَّـحة، ٔبي مماز  ما هيمّ 

 ُو مفا ًُـىن تَ اًخّمٍصنث اًّعحَحة وارلاظئة ُيا، واًاّلوؾي. ل ماكن ًإلخااب اًوؾي ما هيّم ُو حصى، ٔبي

مؽ هلط وفاء اًالكم ًيفسَ ًوُس يف ؿالكذَ  ثسخةِاهة، فس خىون حرًصا د  اكن ُياك. وٕارا «زؤًة إلخاتة»

ا اًيّج حلِلةٍ  مؽ ركل، ُشا اًوفاء اّّلي هخلكّم وم ٔبو يف ظوااي اًوؾي اًحاظيّن. ما تـَست، مىذوتة يف سٌلء متَُؤ

حّت ًو اكن اًـعَان مّشوؿًا. ل ًحلى  لٌة ؾيَفٌة ؤبنرث كسوًت من ثكل، وركل ٔلهَّ ل ميىن ؾعَاّناؾيَ حلِ

ًف.  ُياك سوى اًزَّ

 

 ِةألمل واذللٌة فوق ادلاف   

 ازثَاٌغ صسًس. ّلااًخّمٍصن ثّسؿة، وؾيسُا كس ًعَحَ  حتّسايثك يف الاسدضازت اًفَسفِّة كاًًحا ما ًسزك اهلضازِ 

َّة اًولذت اًلامئة. ٔبّوًِا ا ؤبن ،ؤبظـهبا ،ؤبَّمِا ،من اهلِم ختسٍٍص تحـغ ٔبهواغ اذللن فوق ادلافِة ًدسَِي معَ رُث

وادّلفؽ ٔبو  ،ن متخكل اًلسزت ؿىل حتسًس اهلوؿس اهلياسة ًعصخ ألس ئةلاًيّت جية بٔ  ٕاحصاًخا ِم ًحاكة اًفَِسوفة

مت جية ٔبن متخكل اًلسزت ؿىل حتسًس  -ابدذعاز -والاكرتاخ تسًل ؾن اًّسؤال، ٔبي ،«الاىزلق»و ،اًخّجاُي

ّة ٔبفـاًيا ٕاظالق ُشا اذلنك كس ل ٍىون ٔبمًصا سِاًل، ٔلهّيا كس هسغ ٔبهفس يا يف هم حىون هصمية ومت حىون خبَةل.

َّة اًيّت ثسفـيا ًٔلماموزقحاثي َّة ٔبدصى. ا اًّضرع  ٕاىل ماكٍن حمّسذ، واهلصثحعة ابًخّـة واًَبٔش وؾوامي خشع

 

ابًحـس اهلسًّل ٌَخّمٍصن. ُشان اًـامالن ًسفـان اًفصذ حنو  ان: حس اًفاكُة واًّضحم اهلصثحعٔبهواغ اذللن اثين

مهنا، وثبّٔمي خسافة تـغ اهلواكف اًيّت كس ًخخٌّاُا  وحوذًّة اًيّت ًـايناًخّحّصز من راثَ، واًِصوة من ادلزاما اً

مؽ راثَ. اًّضحم خيفّف من  ذون ٔبمل، وركل ٕان مل حىن ثكل اهلواكف مذياكضة تـمقٍ  ًسؾو ٌَّسرًصة ثضلكٍ 

 ٍ اهلٌلزسة اًاّلرؿة.ازك يف ُشاًخّوحّص اّّلي كس ٍىدح متاًما اهلُض

 

مح ٌَّضرط ابرلصوح ؾن راثَ واؾخحاز هفسَ مضرًيا كائًحا. ؾيسما خيوط سٌ ز اّّلي الاوضعا اذللٌة اًثّاًثة ِم

انٍث زلِةل اًـَاز، من اهلثري واهلفِس ٕاسلاظ اذلاةل  اًفصذ مصحةًل وؾصت يف حتََي الكمَ ٔبو ؾيسما ًعصخ اذلنك ُز

َّي رسذًّة اًيّت ثمت مـادلهتا ؿىل خشٍط اثًر )مضري كائة(، وركل تسؾوت اًّضرط هلضاُست فِنل  ٔبو خت

َّة، فَيفرتط ٔبهّم ثلصٔب كّعة، ًُلال »: ةمن ذالل مجٍي اكًخّاًَ وركل ًالس امتغ ًلّعخَ ؤكّّنا حاكًة دِاً

. ٔبسَوة اًّّسذ اًخس َط ُشا ٌساؿس اًّضرط «...ٕاّل ًخلِت ثضرٍط ل ثـصف ؾيَ افرتط ٔبهّم ا»، «فهيا...

امَ اهلوحوذت واهلفلوذتوٕازا ،وزقحاثَ واايٍ،ن ًخـامي مؽ هٔبن ًًىس ٔبو بٔ  ؿىل ٔبّّنا وسخِّة، وركل يك  ذثَ، ؤبُو

ا  ٌس خعَؽ ٔبن ًخـامي مؽ ما ًلوهل ذالل اًيّلاص حرًصا، اتزاًك اًالكم جُيِص ؾن تـغ ألص َاء ذون ٔبن ميحُو

 زلِةل ٔبو اهّتاماث مذـَّلة خبَاهة اًلكٌلث وكعوزُا. ابس متصاز ثضىوكٍ 
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ةل ألوىل ج: اًخّفِّم واًخّجّصذ. اذللن تؽزا من ذالل َمضلَكخَ  ٔبو حتّسايًّ خشعًَّا حرًصا ٕاحصاًخاَىوهية ما ًحسو ٌَُو

ُلَؽ اًخّفىّص. فـي اًخّفَسف تشاثَ ُو سفصوًوحِا ٔبو  َّة ادلسل، خيّف ألمل ثسزجيًَّا ًو  «مواسات»وٕادضاؿَ ًـمَ

ؿىل تَسٌم ٌساؿسن  سفاًخّفَ . لحلًا ومُض َي ذي موهخني ،ؤبتَلوز ،وس ياك ،هحوزَوش تخـًصف اًلسماء

 ثضلٍك ٔبفضي يف اهلـانت اهلصثحعة مضيًَّا توحوذ اًخّشًّة ثضلٍك ؿام ووحوذن ثضلٍك ذاض. اًخّفىري

 التّمارٌن .3

 

 ٕاجياذ اًّصواتط  

َّة اًخّفىّص، ومهنا متٍصن اًّصواتط. ُشا اًخّمٍصن  ُياك تـغ اًخٌّلٍزن إلضافِّة اًيّت ميىن ٔبن حىون مفِست يف معَ

ُحلي اهحانءاث  «س َي اًوؾي اهلخسفّق» مساحةؿىل ٕادصاح ارلعاة من ًـمي  اّّلي ًدّسم جصواتط حّصت ًو

س ؿسًست، ٔبَّمِا ٔبهَّ ًَمس ألٌْ  . اًّصاتط مفِوٌم ٔبسايّس ٔلس حاٍة اهلؼَمة ومفاظي اًخّفىّص يف سوااي اًاّلوؾي

صيّ » حًِزتيلخَفة تحـضِا، فسّماٍ  ًَ تـمق وركل ٔلهَّ ًوظي حواهحَ وجساّلثَ ا ما اّّلي ٍصتط »: «ابًّصاتط ادلُو

واًلفزاث  ،واهلعاغ ألفاكز ،. سؤاٌل وِشا سُسَّط اًّضوء ؿىل اًخّياكضاث«كَخََ الٓن مبا كَخََ كدي كََي؟ما 

واًيّت جساؿس ؿىل اًـمي ؿىل هفس اًّضرط يف حال مّت  ،زلوٍة فىًصّة سوذاءو  مجَـِا ؿىل ؾلٍس ما، ثسلّ  اًيّت

ي إلصازيّ »ضوخ ذالل اًخّمٍصن. ُشا اًخّمٍصن صلٌك من ٔبصاكل ظَاقهتا تو  اّّلي ٌساؿس ؿىل اًوظول  «اًخّبًٔو

وحتسًر هلعة ٕاكالغ معََة اًخّفىّص دلى اًّضرط، حّت ًو اكهت اًلاًة  ،ألفاكز مصاتط موكؽوحتسًس  ،ٌَلكي

ركل، ًـمي ُشا اًخّمٍصن ؿىل زمس  وثـسًي مٌاظق حصس َخ ألفاكز. ابٕلضافة ٕاىل لكّي ّلكلاًلغ يّ اً فامي تـس 

َّة ٔلمناظ ثفىري اًّضرط.  دًصعة مفاُمي

 

 ارلعاة اذلق

و   -ما يف الكم اًفصذ .  ًٌُلزش ُشا اًخّمٍصن ؾيس ػِوز ثياكٍغ «ارلعاة اذلق»ُيا سًذلكّم ؾن متٍصٍن بٓدص ُو

تـغ ألصزاض   ؛الثظـٌة يف ٔبكَة اذل فِشا ٔبمصٌ  -ا ؿىل كدول وظف ثفىرٍي ابهلخياكغيف حال اكن كاذزً 

يىصون َّة وحوذ ثياكغ يف الكهمم. ؾيس ظَة حتسًس ارلعاة ا -ابهلحسبٔ  -ٍصفضون حّت اًخّفىري ابٔلمص ًو حامتً

(، هسؾو اًّضرط ٕاىل ثٍبص مّت اًحوخ جبمَؽ ارلعاابث مبس خوى مدضاتَ من ألماهة واًّعسق )حّت ًو اذلق

 ،ملازهة الاس خحلاق اًًّس يّب ًلكهيٌلثلِمي لكهيٌل و  نٌل هعَة مٌَ ،موكفني خمخَفني اخّتشٌُل وؿّب ؾهنٌل تيفسَ

َّاث  ادذَاز واحسٍ  سفواًخّفىّص اهلـّمق هب  ً مهنٌل ؿىل ٔبهَّ ألوىل. ُشا اًلصاز سُساٍم يف حـي اًفصذ ًسزك ب

ا ادذَاز موكٍف ؿسا الٓدص تدضجَؽ ًوىٌّيا هويص  ،ثفىرٍي والاوضلاق اّّلي حيّصنَ. ًُس من اًّّضوزي خسًّ

ا ٔبو من ص حَ اهلس خحَي ٔبن ل  ،اًّضرط ؿىل اولاسفة يف ُشا ألمص ًفّضي اًّضرط ٔلهَّ من اًّعـة خسًّ

حمو حتساّيث  جساٍم يف ّسائستبٓذًشا تـني الاؾخحاز اًخّحـاث اهلـصفِّة اًيّاّتة ؾهنا. ًلخيا اً  واحست من اًّصؤًخني
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َّةاًخّفىري اً  ا اًخّياكضاث فـَ  «موكَّخان ًحـضٌِل اًحـغ»وظف اًّصؤًخني اهلخياكضخني تبّّٔنٌل ت ، وركلاًيّت ثؼُِص

كس ٍىون ُشا اًوظف حصًَحا حزئًَّا يف تـغ ألحِان، ًوىٌَّ خيفي  .«ثدّسٌلن ابًفصوكاث اًّعفِفة»ٔبو 

اًّسخة  اهلُفجـة واهلخضازتة اًيّت حتمَِا لّك فىصت مٌفصذت. ميىن اًّعَة من اًفصذ ٔبن ٌّشخ واًخّحّسايث اًّصُانث

. كاًًحا سّنى ُشا ارلعاة ًـّب ؾن ثوكّـاث ٔبذالكِّة ٔبو فىًصّة، ًـخلس «كري اذلق»دعاتَ  اّّلي ٔبهخج

ا كري مّشوؿة. هبشا اهلـىن، ًُ  َّة ًـخُب ؼِص ُشا ارلعاة زؤًة اًّضرط ٔبهَّ ٍصاُا يف اولمتؽ، ٔبو ؾن زقحة خشع

 اًّضرط ٌَـامل ٔبو ؿالكذَ ابًّسَعة ٔبو اًـلي.

 

 ثُةاًرتّ   

 مذـَّلةٔبو ٔبمثةل  ،ٔبو ثفسرياٍث  ،. ؾيسما هعَة من اًّضرط ٔبن ًلّسم ٔبس حاابً «اًرّتثُة»ُيا سًذلكّم ؾن متٍصن 

َّة حص ّشٍء ؿّب ؾيَ، ث  ذاّظًة اًـيرص ألّول يف اًلامئة، ثُدَ ًخكل اًـيازص ؾيس ثـساذُاهعَة مٌَ ثويّل مسؤوً

َّة ،كًا من فىصت ٔبّن اًـيرص ألّول ُو الٔنرث وضوًحازتعَ ابًـيازص اًيّت ثددـَ. اهعال اّّلي سُمتّ  ؤبماًن،  ،وتسهي

َّة يف رُيَ، س يعَة من اًضّ  َّة ُشا الادذَازفٕاًرا ألنرث ٔبَم . اّّلي كاًًحا ٍىون كري واغٍ  رط حتّمي مسؤوً

َّة دِاٍزٍمتّصذ اًّضرط ؿىل ُشا اًخّمٍصن  ؿاذتً  صفغ ٔبن ًخحّمي مسؤوً زمًغا اّّلي ُودل ؿىل اًيّىصت  مـرتًضا ٍو

َّة ُشا اًخّمٍصن )تلغ اًيّؼص مّعا ٕارا اكن   ًيرصظ تَٔبو مضيََّا ٔبو ل  ؿَيًا تَ ًيرصظؾيَ. تلدوهل حتّمي مسؤوً

. يف ٔبسؤب اذلالث خضمهّنأبن ًُؼِص اهلسٌَّلث اًيّت ً ٔبظاًل(، جية ؿَََ  اذلال يف مـؼم متاٍزن  ونٌل ُو -دِاٍز

َّةٍ  ل ُشا اًخّمٍصن ٔبن ًفىّم ٔبيّ س َـخاذ اًفصذ من ذال -الاسدضازت معصوحة ًَحّسذ مضموّنا اهلـصيّف  كض

سدضّف اهلفاُمي اًيّت حتخوهيا، حّت ًو ؾىن ركل ٔبن ًفّغ تني راثَ وتني اًفىصت.  ٌو

 

 َنوين ومٌفصذ  

ن عالكًا مابهلُجمي، ما اّّلي هعاًة تَ اًّضرط اّّلي ًٍصس ٔبن ًدساءل حول راثَ واّّلي ٌسـى ٌَخفَسف اه

؟  ؿَََ ٔبن ًخـنّل ٔبن ًلصٔب هفسَ، ٔبي ٔبن ًلرّي موضؽ ٔبفاكٍز وموضؽ راثَ من ذالًِا. ٕاّّنا وثضبٔن وحوذٍ وثفىرٍي

حاةل اوضعاٍز ؾن اّّلاث ومتاسٍف ًخعَّحان اًخّزًّل ؾن اًيّفس سرًيا حنو اًاّلّناًة، من ذالل اًلفز ٕاىل ما ُو 

اًحرص  وقّغ  ،واًًّس َان ،ذلاخة ىلو يشٍء ما ابس متصازذاًٌط كسز إلماكن. حوكن ظـوتة ُشا اًخّمٍصن يف ا

ؾن اًيّفس ٔبو ادلسس، اًـلي ٔبو إلزاذت، اًّصقحة ٔبو ألذالق، اًىبايء ٔبو اًخَّّعف. ٌَلِام تشكل، جية 

في ُشٍ ف ؛ٔبو دعاة اهلؼاُص ،ٔبو دعاة اًِصوة من اًّعمت ،ٕاساكث ارلعاة اًثّاهوي، دعاة اًّؼصف

َّة وكـَ وملذضَاثَ ٔبو مضموهَ ٔبو ٔبن ًخـنّل اًّسىوث. اًالكم اّّلي ًخحمّ  ٔبن اهلساحة ٕاّما ًُس ي اًالكم مسؤوً

َّة ٔبٌسَ َمت جسََط اًّضوء ؿَََ ً  ًُفسح اولالوابًخّايل مساٍ، ول ٍصقة إبذزاك هفسَ، ل  خاًُزا ًخحّمي مسؤوً

. ، ؿىل ألكي مدسئًَّا وهؼصحة، حِر ل ماكن ٕاّل هلا ُو واغٍ يف ُشٍ اٌَـّ  ابًخّبٔهَس، ُياك من سريفغ ًـة ايًّ

 ُشٍ اٌَّـحة، ٔلّّنا مؤهلة واًالكم ذالًِا مًلٌء ابًخّحساّيث.
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ا، ؾيس  ٕاحدازن اًّضرط ؿىل اهخلاء دعاتَ من ذالل اس خزسام ٔبذات ٕاؿاذت اًّعَاكة ًًّنَ اًّعوزت اًيّت ًُؼُِص

َّة ّتـي اًالكم اكصًفا كسز إلماكن، وركل من ذال  ً َ جية ٕاجياذ ب َّة َنوه تي  -ية فىصت حمّسذت. ابًخّبٔهَس ميىنل معَ

َّة اس خزسام اكذحاك اس خـازت ظصق مّت صلِّا من كدي -ومن اهلفِس ساث ًفالسفة مثاًل، ًوىن جية ثويّل مسؤوً

ّشؾيوا موكًفا ًعلى ؿَََ ارلوف ٔبو مساُا نٌل ًو نيّا ٔبحصاهبا. ابهلياس حة، ميىن ًىداز اًىذّاة واًاكثحاث ٔبن ٌُ 

حناول ٕاجياذ اهلسائي اًفَسفِّة اًىبى اًيّت دمتِا  -همٌل اكن ٔبدصكًا -كًفا مؤهلًا. يف لّك دعاٍة مٌفصذسفِّوا مو ٔبن ٌ 

ا ٔبسالفٌا من اهلفىٍّصن. ما هيميّا ُو هَف ًخحاوز َّة،  انوصفُّص يف لّك ٕاوساٍن اهلعَق واًًّس يّب، ألحاذًّة واًثّيائ

هلوم تشكل جماسفني، فلس وضـص ابرلَاهة، اًيّاّتة . اهلخياٍ و اًاّلمذياٍ، ٕاخل ّي،ادلسس واًّصوخ، اًخّحًََّل واًّضاؾص 

ؾن ظـوتة ثلدّي فىصت ٔبن ًمت اًخّـامي مؽ الكمٌا هبشٍ اًّعًصلة، حّت ًو مقيا تشكل تبٔهفس يا. ًًذج ؾن ُشٍ 

ًعا ٍصاكة حسسٍ اًّسريوزت ٕاحساش ابٔلمل ومضاؾص حصافق ىزاغ ٌَحَاست ؿىل يشٍء ما، اكٔلمل اّّلي ًعُة خش

َّة ظصخ  ٍَّة حصاحِّة حّت ًو اكن ُمزّسًزا. يف تـغ ألحِان، ؾيسما ًخوكّؽ اًّضرط هخاجئ معَ خيضؽ ًـمَ

اًّسؤال ٕارا اكهت اًّسائةل كاذزت ؿىل الاس متصاز يف  خاتة ؿَهيا ثض ّت اًّعصق.ألس ئةل، كس حياول ٔبن ًخفاذى الٕ 

ة ٍىون اًخّحّسي كس ادذفى يف ًوىن فلط ؾيسما  ،ًة ؿىل ٕاخاتٍة ماكس حتعي يف اٍهّنا ،ابس خزسام ظصق مَخًو

َّة. ٕارا  ألفق فلس اًلسزت ؿىل اًّصتط ما تني إلخاتة واهلضلكة ألّوً حّت ٌسـس اًّضرط تشكل الادذفاء ًو

كامت اًّسائةل ابس خشاكز مصاحي الاسدضازت يك جس خحّض جسَسي اًيّلاص، كس ًلدي اًّضرط ٔبن ٍصى ما 

يَ. ُشٍ ذلؼة حامسة، حفّت ًو زفغ ٔبن ٍصى من ذالل ثـحرٍي ؾن حعي ٔبو ل  ًلدي، فشكل ًـمتس ؿىل حىًو

َّة، كس حياول  ركل ابًالكم، ُشا ل ًـين ٔبنّ  َّة ذفاؾ ادلَسة مل ثرتك ٔبثًصا يف هفسَ معَلًا. اهعالكًا من وضـ

ًوىّن ركل ًن خيفّف من ثبٔثٍّص  ،كري ممىنٍ  ٕاىل ؿىل اًخّوضَح ٔبو اًخّفسرياًّضرط ٔبن حيّول جالكمَ اًـمي 

َّة اًخّفىّص اًيّت س َروضِا لحلًا مؽ هفسَ.  ثسريوزت الاسدضازت يف معَ

 

 كدول اهلصط  

يف اس خًذاحٌا حول ظـوابث الاسدضازت اًفَسفِّة، هلول ٔبّن الادذحاز الٔنب ٍوكن يف كدول فىصت اهلصط 

ثضلك ص حَ ُمسزك  ًمتّ  ة وحوذًّة فصذًّة ِم ادذَازٌ فلّك وضـَّ  ؛ًفَسفّي اّّلي حيمهل ُشا اهلععَحابهلـىن ا

ابٔلساش،  من ألفاكز واهلسائي اهليعلِّة. ذالل س يواث اذلَات ؤلس حاة مذـّسذت ٌسّس اًّعًصق ؿىل ؿسذٍ 

ا حّت ًو ٔبذشن تـني الاؾخحاز ٔبّن اهخٌاءاهتا مصاط اًيّت هخلكّم ؾهنا حمسوذتالٔ  ن ًوى ،اىلّسذت خمخَفة ومذـّسذت خسًّ

ِا ًُست  ا ابًًّس حة هلن ًـاين مهنا ٔبن ٌس خوؾة ٔبن ألفاكز اًيّت ٍمتحوز وحوذٍ حًو ثحـاث  ٕاّل من اًّعـة خسًّ

ٔبًُست  وسبٔل: ؿىل اًخّبّٔمي واًخّفىّص. مؽ ركل مذالسم يف كسزثَ ثسخة ضـٍف  ثس َعة ٌسِي اًخًّدؤ هبا

َّة يف اًخّفىري حًة ذَلِّة همسات  ،ساتَ وٕاثلاهَا ميىن اند فًٌّ  اًيّت ًسؾون ٕاٍهيا هحاز اًفالسفة الاس خلالً ًوُس مُو

ُو ٔبهَّ جية كدول فىصت ٔبّن اًوحوذ اًخّشّي ُو   حىصاًزا ٕاىل راهتا؟  لك ما ُياكلاًـوذت مصاًزا و  ل ٌسـِا ٕاّل 

َّاثَ وذًيامِّاثَ مثليٌ ٔبهَّ ّس راثَ، و مضلكة حب   .خبّيٍ ٌضلّكون ماُ
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 التّفلسف اقتضاء .1

ما تبّّٔنا  ميىّن من وظف هلاٍص ما ابًفَسفي؟ ٔبًُست ِم هفس اًّعفاث اًيّت ّتزي وظف ٔبظصوحةٍ ما اّّلي 

نٌل ثـصف لّك مسّزسة فَسفة، وٕان ميىن ٔبن ثًىس ركل ٔبحِاًن، ل ميىن اؾخحاز ما  راث ظحَـة فَسفِّة؟

َاق تشاثَ كري اكٍف ً  خوهَس ٔبو ٕاتعال ظفة ٍُىذة ٔبو ًُياكش يف ذزش اًفَسفة فَسفًِّا ابًّّضوزت، فاًس ّ

اهلضمون اًفَسفِّة. نٌل ٔبّن حضوز اهلسّزش وثواظهل مؽ اًّعَحة، همٌل اكن ركل اهلسّزش ابزؿًا، ل ٍىفِان ًضٌلن 

َّة، واًخرّصحياث ارلاًَة من  ص ٔبو حوذت ٌَميخج اًفىصي ٌَّعَحة. الٓزاء كري اهلـاًية، واًخّـاتري اًيّمع وحوذ حُو

ص وكري اهلـَةّل اًيّت ّة.ادلُو   ثلفز من موضوغِ لٓدص، ل جضلّك ٔبتًسا مضموًن فَسفًِّا ل مىذوتة، ول صفًو

 

ُّي اهلُثلي  اهلؤ

ٕاًرا، ًلّكٍ مـاًرٍي ارلاّظة اًّؼي ٌس خزسهما ًخحسًس اًلمية اًفَسفِّة ٔبو اًلوام اًفَسفي ٔلكواٍل ما ٔبو ًخحاذٍل فىصّيٍ 

َّة ٔبو مُ  ة، واذصة ٔبو مضمصت، ثـّسفِّة ٔبو ُمـَةّل.  ًوىن كدي ٔبن ضلكيما. س َىون ًِشا اًخّحسًس ظحَـة حْسس 

ُّي  َاق، ؿََيا ٔبن هفعح ؾن ٔبّول ثيخَِ: ًحسو ًيا ٔبّن اهلؤ َّة يف ُشا اًس ّ ا.  اًفَسفيهعصخ ٔبي فصض مثلٌي خسًّ

اًّسخة ألّول ُو ٔبهَّ ًـّب ؾن اًىثري وؾن ل يشء. وركل ابًخّبٔهَس ٔلّن هلععَح اًفَسفة اس خزساماث 

وزت اهلشاُة ة، فِو ارلعاة اًَويم اًـام ارلايل من اهلضمون اًواكـي واهلِمت ابًـامل وإلوسان، نٌل ٔبهَّ تَّ مذيّوؿ

اًـاهلة، واس خـصاط اًثّلافة اًفَسفِّة )اّّلي كس ٍىون كري مالمئ(، وٕاهخاح ما ُو جمّصذ. يف ُشٍ اذلاةل 

َّة، ُياك من س َحاول اهلزاًست ؿىل كمية متوضـَ اًضّ  ريص زافًضا ٔبي مٌؼوز بٓدص ؿام ٔبو ذاض ومهتوّكًا اًّضحات

 ؿَََ. ٔبّما اهلهتّوزون من اًفالسفة اهلخـّعحني فَن ًرتّذذوا ؾن اٌَّجوء ٕاىل رم وؾزل اهليؼوز الٓدص.

 

ضلّك اهلساز ٔبو اهلضمون اًفَسفي. ًوىن كدي  ابًّصمغ من ركل، ل يشء مييؽ ؾن حماوةل ٕاجياذ ما حيّسذ ٌو

َّة اًحٌُّة اًخّاًَة واًخّشنري هبا: ركل، ثفاذاًي ٕلزل ال ُشٍ اهلِّمة رُيًَّا وؿاظفًِّا، ًحسو ًيا من اهلِّم ثوهَس اًلض

َّة ٔبو مـص  ٔبيّ  اًفَسفة ل حتخىص الاُامتم ابّّلُن واًرّتتَة.  جلكٌلٍث ٔبدصى، فِّة، ميىن ٔبن ممازسة ٔبدصى، ثـَمي

ا  َسفِّة. وهبشا هوحّض ٔبهَّ ؾيسما هعف متًصيًا ٔبو ثـَميًا تبٔهَّ تعًصلهتا ارلاّظة، حّت ًو مل حىن ف حىون همّمة خسًّ
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اًل ٌَثّلة. حّت ٕارا اكن  كري فَسفّي، ؿََيا ٔبن هدساءل ؾن فائست ركل اًًّضاظ، كدي ٔبن هشّمَ وهـخٍب كري مُؤ

اًفَسفة. وٕارا  اًفَسفي هحريان، ميىٌيا ابًخّواسي ٔبن هـخلس ٔبّن ٌَّصوخ حِاٌت ما وزاء «ٌَموضوغ»قصامٌا واحرتامٌا 

اؾخب مٌؼٌص ما ٔبّن اهلععَح ٌُس خزسم تبٔسَوٍة كري مالمئ، ٔبو زهَم، ٔبو كري حمّسذ، ًن وضـص ٔبهّيا جمبون 

 َ َّة، س يـعي ؿىل ٕاؿالن اذلصمان اًىً يس. ابٕلضافة ٕاىل ركل، ؾيسما هخلدّي َمضلَكة اهلععَح واًخّـّسذًّة اهلفاُمي

ل ٔبن هَـة ذوز حازش اًلَـة اًّعازم واهلدضّسذ. وركل ل ًـين ثفاذي ٔبهفس يا فصظًة ٔبنب ٌَمٌلزسة اًفَسفة تس

ودعة حيثّيا ؿىل ٕاؿاذت اًخّفىري تبٔساش  ادّلكّة، تي ابًـىس، ٔلّن ممازسة اًفَسفة ثـين الاًزتام حبواٍز مرثٍ 

 اًفَسفة.

 

 اًفَسفة واًفائست

ص ٔبكواًيا وجنـَِا مَموسة، س يعصخ مثاًل حنّحَ: اًيّلاص، ٕان .  ًيجُو اكن ؿىل صلك حواز، ٔبو مٌاػصت، ٔبو كرٍي

كس ٍىون اًيّلاص فَسفًِّا ٔبو كري فَسفًِّا ٕان اكن يف ٕاظاٍز ٔباكذميي، ٔبو يف ٕاظاٍز مضلكن ٔبو كري مضلكن. ُي 

يف س َاق ؟  ٍىفي ٔبن ٍىون حموز اًيّلاص ٔبحس اهلسائي اًىبى اكذلة، اهلوث، ٔبو اًفىص، يك ٍىون فَسفًِّا

ا ابهلعَق ما ٕارا اكن ُشا اًيّط ارلاض س يجَ ة ؿىل ُشا اًّسؤال ابًيّفي. مؽ ركل، ونٌل كَيا ساتلًا، ًُس هممًّ

ميىن اؾخحاز اًيّلاص فَسفًِّا ٔبو ل.  كس ًمت ٕاكعاء هلاٍص ما من جمال اًفَسفة ًلَاة اًخّحّحص اًـَمي ٔبو ًىرثثَ، 

َّخَ ٔبو ًفائضِا، ٔبو ًلَاة اًخّجًصس ٔبو ًىرثثَ، ٔبو ث  سخة اثّحاغ مشُة حمّسذ ٔبو زفضَ. ٕاهّيا ٔبو ًـسم ذميلصاظ

َّة مسّزش اًفَسفة اّّلي ًـخب ٔبهَّ ًًدلي ٔبن حيّجم ذوزٍ، ٔبو حّت ٔبن خيخفي افرتاضًَّا، نٌل ىصفغ  ىصفغ زومًس 

َّة ومذبٔنّست من ِؿَمِا. َّة اهلسّزسة اًيّت ثـخب هفسِا ٔبساس   ٕالكوزس 

 

َّاث وزوكِّة ورشفًا ًحسوان كري مٌ اس حني هلا هلوم تَ، فٌحن ل حنخىص ما هفـهل، ًوس يا ىصى يف ُشٍ اًوضـ

ماّلنني هممتنّي ابدّلفاغ ؾن كعـة ٔبزط. ُي ُشا اًخّمٍصن مفِس؟ ُشا اًّسؤال اهلِم ألّول اّّلي جية ٔبن هعصحَ 

اًدّساؤل حول مسائي وحوذًّة يف جممتـيا ويف اولمتـاث  ؿىل ٔبهفس يا. مؽ ٔبهَّ حصٌَح ٔبّن اًّضرط اّّلي حيةّ 

دصى، تال صم، جيس ظـوتًة يف اًـثوز ؿىل مس متـاث ظاذكاث ًعلني ابهدداٍ. معوًما، حياول اًاكئن الٔ 

، ول ٍىرتج ٕلجياذ «مفِست»اًخّشي ثفاذي ُشا اًيّوغ من ألس ئةل، فِو مضلوٌل ٔبو مضلوٌل ٌَلاًة مبسائي 

ًخّـحري ؾن اّّلاث هبسوء، ٔبو اًخّوكّف مؽ ٔبهّيا ىصى ٔبّن اًخّوكّف وا وكٍت ًخبّٔمي ذالهل اهلضالكث اًيّت ًواهجِا.

هلواهجة تـغ زؤى اًـامل تعرة، صُئان مفِسان وحِّسان، فلس ًًدؽ ُشا اًيّوغ من اًخّحاذل من حْسٍش معَق 

 ٔبو من جحٍج حًصئة. ًوىن ُي ٕاؿاذت حصثُة اًـامل ُو ثفَسف؟

 

ُشا اًيّوغ من اًيّلاصاث ٍىذفون ، هالحغ تني اذلني والٓدص ٔبّن ألصزاض اهلِخّمني خبوط ؿىل مس خوى اثنٍ 

َّة ذون ٔبذىن اُامتم ابدّلكّة ٔبو اًخّـّمق. همٌل اكن ُىشا متٍصن ًعًَفا، سّنفغ ٔبن  ابًخّفّوٍ تحـغ اًّسزافاث اًّسعح

َّة. وٕارا اكن اًحـغ ٍصقحون اس خزسام ُشا اهلععَح  ِشا اذلنك ثحـاٌث حمسوذت ًوُست اكزز هعفَ ابًفَسفي.، ًو



132 
 

ًت ما لحذَاخاهتم، فَن هخضاًق مهنم. اًفَسفة ؿارشث اًىثري من ُؤلء ًون متوث وا مزيّ همٌل اكن يك ًًس ح

اة  «موث اًفَسفة»ثسخة حاذزٍة من ُشا اًلدَي.  مفِوم ذزايمٌّ قًصٌة ؾيّا، ًوىٌّيا سًس خزسمَ ًيعف ُز

 ؾهنا وماًىهيا ووزثهتا اًلًصة اّّلي ًدّسمون تَ مّسؾو ثبٔظص اًفَسفة دلزخٍة ّتـَِم اهلصّوخني ًِا واهلسافـني

اًوحِسٍن ٔبو ص حَ اًوحِسٍن.  وهمٌل اكن، وابًّصمغ من اىلاولث اهلس متّصت ٌَحّس وإلكعاء، ٔبو حّت تفضَِا، 

َّة اًفَسفي، ضامًٌة تشكل اس متصاًزّة  سدس متّص اهلياػصت اًيّت س خحاول مصاًزا وحىصاًزا ٔبن ثـَس ظصخ مضلكة ماُ

سوج ممازسة فىًصّة اكمةل.  ابهلياس حة، ميىن ظصخ اًدّساؤل اًخّايل: ُي هون متٍصٍن ما اًخّوحّص اهلفِس واًّّضوزي ذل

َّخَ؟  فَسفًِّا ٌضري ٕاىل فائسثَ ٔبو ٔبَم

 

 ُيسسة اًفىص اهلـٌلًزّة

تـس ٔبن ظصحٌا اًخّيخَِ، س يحاول ٔبن هلرتخ ٕاظاًزا ٌَخّفَسف.  هبٔمي ٔبن ىىون دفّفٌا حّت اذلّس ألذىن س َي 

َّة من حزة زذوذ ألفـال ا . ؿىل لّك حال، ٕارا «ادّلميوكصاظَني»وحزة  «ألزسعلصاظَني»هلفاحئة واًّسعح

ٔبزذن اًخّفَسف، فال مفّص من اولاسفة! ّلا س يعصخ ُيا مدسٔب اًيّلِضاث وَِلك معًل وذًيايم، ًوُس إكظاز 

لِّس. ًحسو ٔبّن ألضساذ حتّسذ ٕاًلاغ اًفىص، وركل يف اًفَسفة اًّّشكِّة، وألساظري اهلًووذت يف مجَؽ  حيّسذ ًو

َّة مٌش ثبّٔسسِا يف اًَونن اًلسمية.  ٔبظلاغ ألزط، واًخّفىّص اًَويم ؾن اذلَات، ويف مسازش اًفَسفة اًلصت

وهعصخ مهنا تساًًة ٔكمثةل ارلري واًّّش، اذلق واًحاظي، اًـاذل وكري اًـاذل. جضلّك ُشٍ اىلاوز هلاظ اًخّوحّص 

َّاث اًيّت ثيعَق مهنا وحمتصن سة، وثعَف ألحاكم واًلمي ِا اهلحاذئ اًىبى، فِيي ثعصخ اًخّلاتالث اهلؤّسِ ز حًو

َّة. من اًلًصة وكري اهلخوكّؽ ٔبهَّ من  اًـسًست، وجساؿس ؿىل ٕادصاح اًفىص من زواسة ألفاكز والٓزاء الاس هتالً

َّاث اهلعيّفة واهلخّسعة ًـب اًفىص من ؾمتة وسٌلنة فذاث الٔ  فاكز ٕاىل تياٍء مـٌلزّيٍ ًفّضي ذالل ُشٍ اًّضلك

َّة، اّّلي ٔبىت تـس اًّصوماين ًَىون ٔبنرث دفّة  اًّضفافِّة واًوؾي ابّّلاث. نٌل حسج يف حاةل فّن اًـٌلزت اًلوظ

اماث ذازحِّة. ثعصخ ُمعاذزثيا ٔبّن اًفىص ًُس واؾخساًل يف اذلجم، ٔبنرث ثيؼميًا ؤبكّي جحًما، وركل تدضُِس ذؿّ 

من الٓزاء اًلًصحة وسخًِّا ؾن تـضِا اًحـغ واهلخياكضة وادلّاُةل، وٕاهٌّل ُيسسًة تعساُا واجّساكِا،  حصاىًك ٔبو ذًََعا

َّة.  فًٌّا مـٌلزايًّ حبجص ٔبساسَ و جحاز اًّزوااي، ٕاهَّ موس َلى تيلٌلث مََئة ابزلي الاؿرتاض

 

َّة  َّة فصذًّة ٔبو حٌلؾ ٍَّة رُي َّة توؾي ٔبو ذوهَ )ذلسن اذلغ، ؿسًذا من اهلفاُمي وألكعاة  ثيدذجلّك معَ اهلفاُمي

حوكن وػَفة ثكل اهلفاُمي وألكعاة يف ثيؼمي حِات اّّلُن تبٔفضي صلٍك ممىن،  زلَيا تـمٍي لمذياٍ(.وٕاّل ًىٌّا بُ 

ياك  ابًّصمغ من رصامة وثـسّذًّة ٕاقصاءاثَ، وٕاذزانَ، ؤبحاسُسَ، وحْسسَ، ٔبو الٓزاء اًيّت مّجـِا من ُيا ُو

ا وثـامي مـِا  نثواتت. ل ٔبحس ٌس خعَؽ ٔبن ًلذعس اًخّفىري ابٔلمل واهلخـة، ابٔلن والٓدص، ابٔلٌْس واًّؼاُص وتلرُي

من ألكعاة ذون ٔبن ًضَؽ ٔبو ًفلس ظواتَ. ول جمال ٌَخّوّظي ٕاىل اذلنك اًىبى ٔبو ألمناظ اًثّوزًّة اًيّت 

َّة ٔبو مس خ َّاث، هوّنا مثاً وحات، ٕاّل ابًىثري من اًـمي اًيّفيس واًفىصي إبماكّنا ٔبن ثّسؾي ّتاُي ُشٍ اًحسهي

َّة ُمٌخًجا ظَاكاث تعًصلة مِاكهَىِّة ولامةل اّّلاث ٔبو الٓدص، ًحلى  ؿىل اّّلاث. مؽ ٔبّن اًفىص ًـمي تعًصلة ثفاؿَ
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َّية.  مؽ ركل مضن توثلة اًخّعيَفاث، وألصاكل اهلضفّصت، واىلاوز اهلـ

 

 كصاءت سارخة

َّة، وارلًُبّة، واًحـس تـغ اًيّلِضاث، ذاّظة ثكل  اًيّت هععسم هبا يف اذلَات اًَومِّة )اًيّت ثدّسم معوًما ابًـمَ

ًعا. يف اذلاًخني ًًدلي جسََط  ألذاليق، واًلاتةل ًإلذزاك(، كس ثحسو خسَفة، تُامن ًحسو اًحـغ الٓدص مهنا ؾًو

ن ٔبحاكٍم مس حلة، ٔبّما اًيّاذزت مهنا فِيي اًّضوء ؿىل ثكل اًيّلِضاث وثوضَحِا، وركل ٔلن اهلضِوزت مهنا ثـاين م

َّة  لاايٍث مفِست، سًٌعَق من فصض اكًحـحؽ اّّلي ل هخجّصٔب ؿىل اًخّلّصة مٌَ هلـاًًذَ هبسوء وحًصّة. مؽ ركل، ًو

سة، ولّك مفِوٍم مرثي، ًًدلي ابًّّضوزت ٔبن حصحىز ؿىل حْسٍش سائس ميىن ٌّّلُن  ٔبّن لّك هلِضٍة همّمة ٔبو مؤّسِ

ٔبن ٌس خوؾحَ. جلكٌلٍث ٔبدصى كس ثعسم ٔبحصاة اًيّفوش اذلّساسة، هونّس ٔبّن لّك هلِضٍة، لّك مفِوٍم اهلُضرتك 

ٔبسايس خسٌَف وتسهيييٌّ تـغ اًّّشء، ؿىل ألكي دعوظَ اًـًصضة.  ّلا هلرتخ ؿىل اًلازئة كري اهلـخاذت ؿىل 

َّة ٔبّل ثلوض يف اهلـجم لكٌّل ظاذفت ٕاحسى ُ شٍ اًيّلِضاث. معوًما، من ادلسٍص اهلععَحاث اًفَسفِّة اًّصمس

إلظلاء ٌَحْسش، فِو كاذٌز ؿىل ٕادصاح اًلكٌلث ٕاّما تشاهتا ٔبو من ذالل مجٍي ثلَّفِا وثًُذجِا. ابًخّبٔهَس ُياك 

اٌَّفؼاث اهلحخىصت وتـغ اًلكٌلث ادّلدِةل اًفّؼة اًيّت س خلاوم مجَؽ حماولث فِمِا، ول منيؽ ابولمي اس خزسام 

َّة،، ًوىٌّيا وضّجؽ اًلازئ ٔبّل ًلوض يف ُشٍ اهلصاحؽ ٕاّل تـس ٔبن ًلوم تلصاءت اهلـجم اًفَسفي َّة  ٔبّوً مدسئ

وسارخة. حشاز من اًىذة اًحازؿة، اهلََئة ابهللّسماث واًِوامش واهلَحلاث، اًيّت كس جضلّك ٔبحِاًن اًلسم 

حًة اًلصاءت تسل ٔبن جسَِِّا. ـّ ُياك دعبٔ صائؽ يف اًفَسفة ًؤثّص  الٔنب من اًىذاة ذاهلًة تشكل ألساش ومع

، اّّلي ميخكل تـًضا من ٔبسس اًثّلافة اًفَسفِّة. ٌسـى ُشا اًّعاًة «اًّعاًة اولهتس»ثضلٍك هحري ؿىل 

ـّن واًّضَاغ يف اًخّفاظَي  ، فِلوم ابًخّم ًالحهتاذ حتت ثبٔزري مـَّمََ، اٌّّلٍن ًحاًلون يف ٕاػِاز جصاؾهتم ًسحٍص

اًيّط ذون الانرتاج ٌَرعبٔ ول ارلوف من ٕاسلاظ تـغ اًخّفاظَي اًّعلريت.  س يسؾو تسل ٔبن ًلصٔب ما ًلّسمَ 

اًلازئة ًلصاءٍت واسـة مصسومة خبعوٍظ ؾًصضة، وازلني ٔبّّنا مؽ اًوكت س خـي ثفسرياهتا ارلاظئة هلا كصٔبث وما 

اهلعصوخ. ُشا ُو  ًيلعِا، وركل ذون اًّسـي ٌَخحلّق يف لّك دعوت مّما مّت ظحزَ واس خًذاخَ ثضبٔن اهلوضوغ

ةٍل ظحوزت، ًَىدضف ؾيسُا ٔبّن  ٍَّة ظًو خّف اًباؿة اًفىًصّة اّّلي ل ًخزَّط من راثَ ومن ٔبزلاهل ٕاّل تـس معَ

 اًخساظة ًُست ؿةّل، تي ابًـىس متاًما.

 

 اًخّحّسايث

ق ثس َعة يك ًحنّي فَيـاٍن ُيا حاةًل ذاّظة: ألٌْس واًّؼاُص. ٔبنرث من خمخّطٍ يف جمال اًفَسفة سُس خـني تفواز 

ًِمة ومذلٌة ٔبنرث من اًيّلِضة اًـاّمة اًيّت ظلياُا ًخّون « اًيّومني واًّؼاُصت»ًيا ٔبّن هلِضة اكهط  معّوزت وؿا

ص، ٕاّل هلن ٍىذة ٔبظصوحة  َّة ًِشٍ اًفصوكاث، وإلثلان، واًخّعٍو حول  ذنخوزأٍبؿالٍ. ًوىن ًحسو ًيا ٔبّن ل ٔبَم

سـى ًيَي صِاذت وٕاجع ص ابس خثٌاء ادلوُص اهلوضوغ ٌو اة ألكصان. وركل ٔلّن ُشٍ اًلكٌلث ذاًَة من ٔبي حُو

اٌَّلوي اًـصيض. ًلس س يحت ًيا اًفصظة من كدي ًّناكة تـًضا من ُؤلء اهلِمتنّي ابس خزالض اٌَّحاة، واّّلٍن 
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ةل ألوىل، ًوىن رسؿان ما ًعسمون  حاث اهللصوز ٔبو اًّسرَف. مك من ألظصو تبٔسَوهبمكس ٍهبصون ٌَُو

و ٔبّن  ظمحت ٔبن حىون مدخىصت وخسًست فاهعَلت يف ختمَياث ظلريت اكهت ل ثعّسق ًسخٍة واحس، ُو

ص.  اهلىذوة رصم اذلجم ذال ادلُو

 

، ٔبو  لّك اكئٍن ثّشي ادذب ابًّّضوزت اًفجوت تني ألٌْس واًّؼاُص. كس حىون ّتصتخَ ثس َعة، ٔكن خيشهل خاٍز

حوظ تسا هل ٔبزهًحا، ٔبو ٔلّن هؼٍص اسذاذ سوًءا. ُياك اًىثري من ارلالفاث اًيّت ٔبن ًؼّن اهلثاهة فاهوًسا، ٔبو ٔلّن اً  ض ّ

ثًضبٔ من ُشٍ الادذالف اًخس َط تني ألٌْس واًّؼاُص ٔبو تني متؼِصاث مذحاًية حتّسذُا وهجت هؼص مذحاًية. 

سفِّة. مدسٔب ٔبفالظون حتسًس وهجاث اًيّؼص ُشٍ ٔبو اًـالكاث ارلاّظة مؽ يشٍء ما ثَّرط اهخٌاء اًخّحّسايث اًفَ 

إلصازي حيثّيا ؿىل ٕاؿاذت اًيّؼص تبٔظي فىصٍت ما، وابًّصؤاي اًيّت ٔبحسثهتا هبسف ٕاجياذ ما ٌضري يف سخهبا ٕاىل اًواكؽ 

َاق، ًحسو ًيا ٔبّن اًيّلِضاث اًيّت هعصهحا ُيا ثحنّي اٍهّنج اًفَسفي ؾن كصة.  اّّلي اوضبُٔا. يف ُشا اًس ّ

 

ًحـغ كائاًل ٔبّن اًيّلاصاث اًفَسفِّة مؽ ٔبظفال ٔبو مصاُلاث ٔبو ابًلني تـَسٍن ؾن ؾيس ُشٍ اًيّلعة كس ًـرتط ا

َّة، ٔبو الاًزتاماث  جمال اًفَسفة سدسـى ًإلخاتة ؿىل ٔبس ئةل ؾن مـىن اذلَات، وظـوابث اًـالكاث إلوساه

شا ًحـسن ؾن اًيّلِضاث اًيّت هعصهحا. ًوىٌّيا سّنّذ ؿىل ُشا الاؿرتاط تبٔ  ّن اًخّفَسف ل ًلذرص ألذالكِّة، ُو

ش ؿىل ثحاذل ثس َط ًلٓزاء واذلجج، ٔلهَّ َّة حتََي وثفىري، ُو َّة ً  ًٍلذيض معَ ست سوى ماّذت ُ اًـمَ

اًخّفَسف ألوىل. الاكذضاء اًفَسفي ًـين اًخّـّمق يف اهخٌاءاث وهجاث اًيّؼص اهلخيّوؿة وظَاقهتا. وٕارا مّت اهليض 

ضلٍك ظحَـّيٍ اًيّلِضاث اًالكس َىِّة اًيّت حواًيا ثـساذُا. حوكن همّمة هبشٍ الادذالفاث ٕاىل ألمام، س خًذج ث 

 اهلـَّمة وظاًحاهتا يف اًخّوكّف ؾيس ألفاكز اهلخيّوؿة اهلُعاكة وثبّٔمَِا كدي اهليض يف ٕاهخاح ٔبفاكٍز ٔبدصى ٕاىل اهلا

َّة. ٕاًرا ٔبو  «ل ٔبثّفق» انخفاء تؼ ل لّناًة، وركل هبسف اس خرصاح مـاىهيا ألمعق وثوضَح ثـازضاهتا ادّلاذَ

ابًخّبٔهَس ٕلهخاح اذلجج كمية  .، ٔلهَّ ًًدلي اًّصتط تني ألفاكز اهلعصوحة، وٕاّل سددلى بٓزاًءا«دلّي فىصٌت ٔبدصى»

شا ًحـسن ؾن اًّعسق نخـٍََي وحِس، ًوىن ًًدلي ٔبًًضا ملازهة ألس حاة  ُمضافة وِم ثـََي اًّصٔبي، ُو

 اًخّفِّم، ومن مّث ثحُني ثـّسذًّة اهليؼوز، ٔبي اهلَضلكة. ًخوضَح مضموّنا ٔبو ثحُِهنا، ٔبي

 

قَاة ُشٍ الاكذضاءاث  .ًًدلي ٕاظالق ألحاكم وثوظَف ألكوال هبسف ٕاذزاك اًفىص اًّضريص وفىص الٓدص

سُدلي اٍمّتٍصن جمّصذ ثحاذل بٓزاء ٔبو مساحًة ٌَخّـحري ؾن اّّلاث، ًوىٌَّ من ص حَ اهلس خحَي ٔبن ٍىون فَسفًِّا ٕارا 

شا ًيعحق ٔبًًضا ؿىل ألظصوحاث اًيّت ًمت ٕاهخاهجا يف ذزوش اك ًَا من ملازهة ووظف ألفاكز اهلخيّوؿة. ُو ن ذاً

و ٔبّن ألظصوحاث مؤّظصت تبنمٍج حمّسذ مبفاُميَ ونخّاتَ، ّلا ميىن ٔبن ثؼِص يف ثكل  اًفَسفة، تفازٍق وحِس ُو

ثؼِص ابًّّضوزت يف حاةل اًيّط اهلىذوة ٔبو اًيّلاص ألظصوحاث تـغ اهلصاحؽ ٔبو اهلفاُمي اهلضفّصت اًيّت ًن 

 اًفَسفي اهلُحساثن ذازح ٕاظاز جصنمج اًفَسفة ايلّعط.
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يف ًزوم ُشٍ اهللّسمة س يـاٍن اذلاةل اًخّاًَة. فَيفرتط ٔبهّيا يف سايزٍت ٕاىل مصمس فٌّاهٍة ما وىًصس ٕاػِاز ٕاجعاتيا 

 ّ ا»يت ميىٌيا اس خزساهما، ومهنا:  تـمَِا. ُياك اًىثري من اًخّـحرياث ايلخَفة اً معكل » ٔبو «معكل مجٌَي خسًّ

َّة «ًـجحين نثرًيا ِا تياًء ؿىل حساسُّذَ ٔبو ؿىل دِازاثَ اًّضرع . ًلّكٍ ادذَاٍز فامي خيط ازلةل اًيّت س َلًو

ا هيّمِا ٕاجعاة ٔبّما اًفٌّاهة فَن حىرتج ٌَمععَحاث اهلُرخازت، ٕاّل ٕارا اكهت همخّّمة ابًفَسفة، مف اًواؾَة وسخًِّا.

شا ًيعحق ؿىل اهلضاُس ظاحة ألكوال ٕارا اكن ما هيّمَ ُو فلط اًّــحري ّؾٌل ًسوز يف  اهلضاُس واجنشاتَ. ُو

.  ذاظٍص

 

واكن ما هيّميا يف ُشا اهلوكف من اًيّاحِة اًفَسفِّة ُو حتسًس اًخّحساّيث اًيّت ًلذضهيا دِاز ازلةل اًيّت مّت 

َّي ظصكًا ٔبدصى ٌَخّـحري، ويف حال ثوكّفٌا ًيفىّص اس خزساهما. ميىن اهخٌاء ُش ٍ اًخّحّسايث يف حال اس خعـيا خت

ابلدذَاز اّّلي مقيا تَ. ٕاًرا ًًدلي اًلِام ابًخّفِّم، واهلَضلَكة، واًخّـّمق ٌَخّفَسف. يف اذلاةل ألوىل ؾيسما خناظة 

َّة، حِر ٌَرتوس يسات َّة ومشًو يل اؾخحاز، ٔبّما يف اذلاةل اًثّاهَة فٌزاظة ازلال، حنسج زؤًًة ٌَـامل ٔبنرث موضوؾ

اهلخـة وهحلى يف هعاق اّّلايت وادلزيئ، حِر ٌسدٌس اًواكؽ ؿىل اًفصذي. هبشا ىصى ٔبّن ما ًـخٍب اًىثريون جمّصذ 

ًصؤاي اكمةل ٌَـامل، ًوىن جية متٍصن اًـني ومـصفة اًخّحّسايث  ثّي ابًًّس حة ٌَفَِسوفة اهخٌاءً مجةًل ثس َعًة مي 

 ـّصف ؿَهيا. ُشا ما جيـَيا هـخلس ٔبّن كامئة اًيّلِضاث اًخّاًَة ميىن ٔبن جسِّي اهلٌلزسة اًفَسفِّة.ٌَخّ 

 

 والثّّلثٌّات النّقٌضات قائمة .2

 

فَيحاول الٓن نخاتة كامئة صامةل ًيلِضاث ثحسو ًيا همّمة ومذىّصزت. وِم مىّوهة من س حؽ وزالزني هلِضة، مثاهَة 

َّة. وركل ٔلهَّ ًحسو ًيا ٔبّن اًَِلك اًثّيايئّ وؾّشٍن سوخًا من ألضساذ و  َّاث مفاُمي ذامئ اًّؼِوز، ٔبّما  جسؽ زالز

َّة. هلّسم ٔبّوًل اًلامئة، ومن مّث س يًذلي ٕاىل  اًَِلك اًثاّليث فبٔكّي ػِوًزا، مؽ ٔبهَّ ًلوم ٔبًًضا توػائف اًـلدة اهلفاُمي

ا:حصهٍَة كعري ٌَّصُانث اهلعصوحة جس حلَ مضلكة هعصهحا ًخعٍو واحس ومذـّسذ، ألٌْس واًّؼاُص، ادلوُص  ُص

، ادلسس واّّلُن، واًوحوذ، مساوي وكري، ألن والٓدص، اهلخواظي واهلخلّعؽ، اًلّك وادلزء، اولّصذ واًـَينّ 

اًّعحَـة واًثّلافة، اًـلي واىلسوش، اًـلي واذلْسش، اًـلي واًّضلف، اًّزمين وألتسي، اهلخياٍ واًاّلمذياٍ، 

َّة، اًًّضط واًّسَيب، اًفـًل والافرتايض، اهلاّذت واًّعوزت، اهلوضوؾ ي واّّلايت، اهلعَق واًًّس يب، اذلًصّة واذلمت

اهلساحة واهلاكن، اًلّوت واًّضلك، اًنك واًىِف، اًّّسذ وارلعاة، اًخّحََي واًرّتهَة،  اًّسخة واًيّدِجة،

صّحح واًّّضوزي، الاس خلصاء والاس خًذاح واًلِاش اهليعق وادلسل، اًخّوهَس وادّلًَي واهلضلكة، اهلمىن واهل

َّة، ارلري وازلال واذلق، اًىون واًفـي  َّة وازلةل واًرّتوس يسهخاً الاحامتيل، اًّصٔبي واًفىصت واذللِلة، اًفصذاه

 واًخّفىري، ٔبهرتوتًووحِا )ؿنل إلوسان( واهلـَومِّة واًلَخِّة، اًيّفيس وألذاليق واذللويق.
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 واحس ومذـّسذ -1

 اهلضلكة: ُي اًّّنذ هَاٌن تشاثَ ٔبم ٔبهَّ ثـّسذًة حواهة؟

 

َّة ألوىل وألساس َّة ِم ٔبّن لّك هَاٍن ُو واحس ومذـّسذ يف هفس اًوكت. فاًفصذ واحٌس، هل  إلصاكً

شا ما ميزّي ؾن ألفصاذ الٓدٍصن، ًوىٌَّ مذـّسٌذ ٔبًًضا.  ٔبّوًل ٔلهَّ اكئٌن  و حمّسذ ومـنّي، ُو ّة فًصست ُو ًُو

َّة ٕاىل مىّ  وٌن من حسٍس وزوخ. وٕان اكن اًحـغ ٍصفغ ُشا اًخّمَزي، جفسسٍ ًُلّسم ٕاىل ٔبحزاء ٔبساس 

حّسٍ ما ًحلائَ. ونشكل ابًًّس حة ًصوحَ، ٔبو وؾََ، اهلمّزق تني مِول خمخَفة اكًـلي، واًلٍصزت، 

ا هَاًن ٔبو ّت  ا. إبماكهيا ٔبًًضا واهلضاؾص.  ونشكل ُو حال مجَؽ ألص َاء اهلاّذًّة اًيّت ميىن ٔبن هـخُب ـً مَ

ٔبن هفِم ثـّسذًّة اًىِان من ذالل ثـّسذًّة وػائفَ وؿالكاثَ اًيّت جساٍم ٔبًًضا يف ثـًصف ألٌْس ارلاض 

تَ. فداًًّس حة ٌَاكئن اًخّشي، ميىٌيا ٔبن منزّيٍ مباكهَ، وذوزٍ الاحامتؾي، ووضاظاث، وحواهة ٔبدصى 

 ذثخـسّ ئياث حفسة، وٕاهٌّل مؽ ألص َاء واًلكٌلث اًيّت حىّوهَ. وميىٌيا ثعحَق اًّّشء راثَ ًُس مؽ اًاك

ُواّيهتا حسة اًّؼصوف اىلَعة هبا. هبشا ىصى ٔبّن اًخّفاحة مىّوهة من كّشت، ًوة، وتشزت، وساق، 

َّة ومقًصّة، وحصاكث، ؤبظواث.   َّة، نٌل ثخىّون اًلكمة من حصوف مشس   ومن نحٍِة ٔبدصىؤكس 

ًّضجصت، ٔبو ؿىل ألزط، ٔبو ؾيس اًحائؽ، ٔبو ؿىل ظحق هكىّونث مذحاًية ميىٌيا ٔبن هـخب اًخّفاحة ؿىل ا

. ٔبّما اًلكمة فميىن ٔبن ثلرّي مـياُا حسة ازلةل اهلوضوؿة فهيا، وثـّسذ اهلـاين «اًخّفاحة»ًيفس واكؽ 

 ُشا ًـّصف اًلكمة.

 

َّة ٔبو ا مؽ ركل اًخّـّسذًّة، نٌل اًوحست، خفٌّ، ٌل، ومن ذالل اولمي مفن ذالل اًخّـّسذًّة الاحامتً ًّؼصفِّة ٔبو كرُي

َّة، وكري كاتةل ٌَخّـًصف، وذون ركل اًىِان  َّة، ٕاصاكً وادلّمةل، ثؼِص وحسٌت ثضلٍك ٔبو تبٓدص، همٌل اكهت فصض

حلى ثـّسذًًّة ذاًعة. ٕارا متّت مـاًية اهلععَح من ذالل ثـّسذًّة كري حمّسذت، ًفلس  ًفلس مسّمى اًىِان ًو

 ّ َ ًعحح كري ؿائًسا ؿىل ٍلي، ول ؿىل ثفاؿي، وابًخّايل ول ؿىل هَان. اًّّشء ًخحّول من اهلععَح جسمَخَ، ٔله

واحس ٕاىل مذـّسذ ؾيس قَاة اًثّاتدِّة، واًخّفاؿي، واًوحست.  ًوىن ذون ثـّسذًّة، وثفاؿي، ؤبحزاء، وظفاث 

افة ٕاىل ركل، ؿََيا حماوةل فِم مذيّوؿة ًعحح اًّّشء كري مفِوًما وكري موحوًذا، فِعحح حصوس يسهخاًًَّا. ابٕلض

 اًوحست من ذالل اًخّـّسذًّة، واًخّـّسذًّة من ذالل اًوحست.

 ألٌْس واًّؼاُص -2

 اهلضلكة: ؾيسما حنّة خشًعا ما، ُي حنّة اًّضرط ٔبم ما ًؼِص ًيا مٌَ؟

 

ص، اًّّشء تشاثَ، ميىن بٔ  ف ؿىل ميىن وظي ُشٍ اهلضلكة ابًّساتلة ثسِوةل. وركل ٔلّن ألٌْس ٔبو ادلُو ـَصَّ ن ً
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سة ًىِاٍن ما، وؿىل ٔبهَّ رسٍصت ل ًؼِص مهنا يف ارلازح ٕاّل ما ُو حزيئ ٔبو جمّزٔب. من ُشا  ٔبهَّ اًوحست اهلُؤّسِ

اهليؼوز اهلخعَّة ًعـة اًوظول ٔبو حّت ٌس خحَي اًوظول ٕاىل واكؽ ألص َاء ألظًل وٕاىل حلِلهتا. هبشا 

ص. ًوىن ميىن اؾخحاز اًّؼاُص، ٔبي ما ىصاٍ، وس ًَعا تني  هَاهني، تني هَاٍن ما واًـامل اهلًحَط تَ، حيجة ادلُو

حٌَُّ، ٔلّن اًّّشء ًخخنّي ٌَـامل من ذالهل، من  ص ًو ميىن ٔبًًضا اًخّفىري ابًّؼاُص ابًـىس، ؿىل ٔبهَّ ًـّب ؾن ادلُو

َّة زؤًة اًّّشء تشاثَ «اهلَموش»اًواكؽ اًوحِس  ذالل اًّؼاُصت اًيّت جيّسسُا، ّتـي اًّؼاُص ًُـخب . ؿسم ٕاماكه

و  َّة، ُو اً ـّ من كدي اًحـغ اًواكؽ اًوحِس، وركل تخوهَس ٔبّن اًّؼاُص ُو اًوحِس اّّلي ًخفاؿي مؽ ارلازح تف

ٌص يح. ُيا ثعحح فىصت اًواكؽ ادّلاذًل، اّّلي ل ًـّب ؾن راثَ  اًوحِس اّّلي ميىن مـصفذَ، فِو ؿالكة وحُو

ص. ابًخّايل، ٕاذزاك اًّّشء،  ىسو ثّص ؿىل اًـامل ارلازج، ًُست ول ًؤ  واكـة ومفِوم ذاوي ذايل من ادلُو

هل ٔلذات ِم اهلىّونث اًوحِست ًواكـَ.  إلمساك تَ، ٔبو حتًو

 

الاكذضاء اّّلي ًعصحَ مفِوم ألٌْس ُو اكذضاء اًثّاتدِّة، اًيّت ثلّسم تـغ اًّعفاث ارلاّظة واهلمزّيت، اًيّت ميىن 

خ، ٌَّّشء تشاثَ، همٌل حتّول وهمٌل ثيّوؾت ؿالكاثَ. ُشا اًثّاتت ميثّي اًّصاتط تني ذامئًا وس هبا ٌَىِان اهلعصو

ص ُشا  اذلالث ايلخَفة اهلمىٌة، تـًَسا ؾن اذلواذج اهلخيّوؿة اًيّت ثًذجِا اًـصّضَة. ُشا اًّصاتط جيّسس حُو

فلسان »واًّؼاُصت ميىن فِمِا نؼ  -ُصت اًّؼا -سُذـازط تعًصلٍة ما مؽ اًخّحّول  -اًيّومني  -اًىِان. ألٌْس تشاثَ 

 ثسخة اسذايذ كّوثَ وثبٔزرٍي ؿىل اًـامل. ، ٔبو وىسة ألٌْس«هلائَ ألظًل»ثسخة ُحوظَ من  «ألٌْس

ص واًوحوذ -3  ادلُو

 اهلضلكة: ُي حنن ما ىًصس ٔبن ىىوهَ؟

 

َّة الٔ  ٌَ إبصاكً ص واًوحوذ صخِ ىل ألهرتوتًووحِّة، ٔبي ٔبّّنا إ ٌْس واًّؼاُص، ًوىن ظَلخَ ٔبكصة اًخّلاتي تني ادلُو

َّة ٔبنرث تددـاث ُشا اًخّلاتي ؿىل اًاكئن اًخّشي. اهلضلكة ألٍم اًيّت ثعصهحا ُشٍ اًيّلِضة ِم حزئًَّا جسـى  مـي

ٍص ثّشي، ابًخّايل حٌلؾي. ٕارا اكن ُياك وحوٌذ ًِشٍ اًّعحَـة،  ًخـنل ما ٕارا اكن ُياك وحوٌذ ًعحَـٍة ثّشًّة، دلُو

ا:  ميىن ٔبن حىون  فِشا ًـين ٔبنّ  لّك فصٍذ فِيا سُذحّسذ هبا كدًََّا. ميىن حتسًس ُشٍ اًّعحَـة تعصٍق خمخَفة خسًّ

َّة هتمت  َّة، ؾيسُا سًذلكّم ؾن اًّصوخ، ٔبو هفس  تًَووحِّة، ؾيسُا سًذلكّم ؾن اًلٍصزت، وميىن ٔبن حىون زوحاه

َّة حصنّز ؿىل اولمت َّة هتمت ابًـلي، ٔبو احامتؾ شٍ ًُست سوى تـغ ألمثةل.  نٌل ميىٌيا ٔبن ابّّلاكء، ٔبو رُي ؽ، ُو

َّية وكري كاتةل ٌَخّلَري، همٌل اكهت ظحَـة ركل اًخّحسًس  هـخب ٔبّن لّك اكئٍن ثّشّيٍ حمّسٌذ مس حلًا تعًصلٍة مـ

(، ؤبن هخـامي مـَ ؿىل ٔبهَّ حمتي.  )حِيّن، زلايف، ٔبو كرٍي

 

ّة حمتزّي ؾن اًوحوذًّة اًفصذا ّة اذلّصت، اًيّت ُشٍ اًّصؤًة اهلاًُو . ُشا اهليؼوز حيخفي ابًًِو َّة واهلخلرّيت واىلّسذت تـسايًّ ه

ّة اًيّت ل ختَو من اًخّبٔزري ارلازج واًـصيض، واًيّت ثددَوز ؾن س حق  ميىن ٌّّلاث ٔبن ثلرّيُا تشاهتا، اًًِو
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ؾن ًفصذ مسؤوًل متاًما ٕازصاز مبصوز اًّزمن.  ابًخّايل، ومن ذالل ٍلوغ ُشٍ ألفاكز واًخرّّصفاث، ًعحح ا

تـًَسا ؾن إلوسان،  حر ؾن زاحة ٔبو ثٍبصاث يف حتسًٍس حمتّيٍ مس حق.حً وحوذٍ، وهوهَ، ول ٌس خعَؽ ٔبن 

و اًخّلاتي تني اهلوضوغ اهلاّذي وموضوغ اًـلي اّّلي ًعصخ اهلضلكة اًخّاًَة: ُي ما ًًذجَ  ُياك ثلاتٌي بٓدص ُو

َّة مّما ًوخس ؿىل صلك  َّة اهلوحوذ يف زواًة ٔبكّي وحوًذا اًـلي ٔبكي واكـ ماّذت؟ ُي اًيّؼًصّة اًًّسخِّة واًّضرع

 من خازي اّّلي ٌسىن يف اهللاتي؟

 مساوي وكري -4

 اهلضلكة: ُي ميىن ملازهة لّك يشء؟

 

َّة،  مفؽ ٔبّن كس ًحسو ركل قًصًحا، لك مساوي ُو كري،  ا وخسً ُشٍ واحست من ٔبذّق اًيّلِضاث، وِم كسمية خسًّ

وٕاّل ًن ميىن ملازهة  و مساوي. ابًفـي، ًيك ٍىون اهلساوي مساواًي، ؿَََ ٔبًًضا ٔبن ٍىون اًلري،ولّك كري ُ

هُؼِص مفازكة الادذالف،  «مساوي ًؼ...»ل و ٔبّي يشء، فدخساظة، ل ميىن ٔبن هلازن اًّّشء تشاثَ. ؾيسما هل

شا ابًّضحط حال اًلري، فـيس هلوم  «ُشا كري ُشا...»ما هلول فٌِل مدضاهبان وكري مدضاهبان يف بٍٓن واحس. ُو

مبلازهة، ثضلٍك من ٔبصاكل اهللازتة، ابًخّايل ثضلٍك من ٔبصاكل اًدّضخَِ اّّلي ل ميىن اهللازهة ٕاّل تَ، ول ميىن 

 اًخّـحري ؾن الادذالف ٕاّل ابس خزسامَ.

 

شا رضوزّي ٕلحساج ملازتة.  اًيّلِضاث، ولّك ألضساذ، ثلسّ  م مثاًل حًِّسا ؿىل ُشٍ اًّضخَِ ًـصف ابًّضخَِ، ُو

اًـالكة، فِيي ؾحازت ؾن ٔبسواح ثخلاتي ٔلّّنا ثـاٍن اًّّشء راثَ. ابهلياس حة، مٌعلًِّا ل ميىن وضؽ هَاهني ل 

ٌضرتاكن تبٔي ظفة يف مجةٍل واحست، وحّت ًو اكهت اًّعفة اًوحِست اهلضرتنة تُهنٌل اًلصاتة، جية ٔبن ٍىون 

ٕاّل ألٌْس راثَ، هكعَق، ميىن ٔبن  ابٔلٌْس ُو كري ومساوي يف بٍٓن واحس.ُياك ظفة مضرتنة. لّك ما ًخـَّق 

راثَ ، ٔلهَّ معاتٌق متاًما ّلاثَ، ٕاهَّ راثَ.  سوىًـخب لكري، فِو معَق، ول يشء قًصٌة ؿَََ، نٌل ٔبهَّ ًُس 

ا يف اهلاكن، ٔبو ًـين ٔبن ُياك ثلرّياث: ٕامّ  «ُي ُشا اًّّشء مثي ُشا؟»ؾيسما هدساءل ؾن ٔبّي يشء ابًخّايل: 

شٍ اًخّلرّياث جسمح تعصخ ُشا اًّسؤال. هبشا اهلـىن، لّك يشٍء  اًوكت، ٔبو اًّؼصوف، ٔبو يف ظفٍة ما. ُو

مساوي وكري )ٔبو بٓدص( ّلاثَ يف هفس اًوكت. ًوىن ميىٌيا ٔبًًضا ٔبن هـخب لّك يشٍء ولّك اكئٍن كري كاتٍي 

 ّ َاق ٔبهَّ كري كاتي ٔلّي هوغٍ من ٔبهواغ اًخّعيَف، ؤبهَّ ًالذزتال، ؤبهَّ فصذاينٌّ ابهلعَق، ؤبن هـخب ٔبه َ يف ُشا اًس ّ

 اًّخاتؽ ًّشٍء بٓدص. «اهلساوي»ًُس 

 ألن والٓدص -5

 اهلضلكة: ُي ميىن هلا ُو ثّشي ٔبن ٍىون قًصًحا ؾيّا؟
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متثّي كاًًحا ُشٍ اًيّلِضة ِم حاةل ذاّظة من اًيّلِضة اًّساتلة، ٔلّّنا ثيلَِا ٕاىل اًًّسق ألهرتوتًووج حِر ح 

َّية ًِشٍ ادّلزخة مؽ ٔبٌيْس،  حَ ًن ٍىون يف ؿالكٍة مـ ذون صم. الٓدص ُو بٓدص ٔلهَّ ٌض هبين، ذون ُشا اًض ّ

فلس ٍىون كًصًحا ميّن ٔبو تـًَسا، ًوىٌَّ ًن ٍىون ٔبتًسا قًصًحا. فِي ٔبن ٕاًرا مصنز اًىون، اهلصىس، اًّّست، مبا ٔبّن 

ى ٔبحس الٓدٍصن، بٓدًصا رصًما، ٔبنرث واكـَّة ؤبوسؽ من ٔبني اًّعلريت، لّك يشٍء ًيعَق ميّن، ٔبم ٔبيّن ًست سو 

َّية تني ُشٍن اًلعحني ابس متصاز.  فبٔفاكزي، وٕاذزايك،  َّة اًخّافِة من الٓدص؟   ثخبٔزحج ألذالق اهلـ ثكل ادلزئ

دِح «ٔبن»ومضاؾصي، وفىصي ًسفـوهين لس خزسام لكمة  يل ، ًوىن من ٔبن ذون الٓدص اّّلي ٔبحسزين، ًو

فصظة ٔبن ٔبهون موحوًذا، ؤبن ٔبفىّص، ؤبن ٔبفـي؟ تـًَسا ؾن ادّللئي وادّلللث ألذالكِّة اًيّت ميىن ٔبن ًسافؽ 

ؾهنا اًحـغ، ُي جية ؿًل ٔبن ٔبحّسذ ثرصفّايت اهعالكًا من رايت، ٔبي اسدٌاًذا ؿىل مصنًزّة ألن، ٔبم من 

ي ألن ثًدؽ من را َّة ٔبمسى مهنا؟  هتا ٔبم منالٓدص، ٔبي اسدٌاًذا ؿىل اًلرًيّة؟ ُو ُي الٓدص راٍث حصوس يسهخاً

ٔبم ٔبهَّ اًخّشًّة مجـاء؟ مارا ؿًل ٔبن ٔبدذاز من تني ُشٍن اًلصاٍزن اهلخياكضني يف  خشٌط، ٔبم ثفاؿٌي ذاض،

َّة حبخة ل ميىن ٔبن  ٔبكَة ألحِان: سـاذت ؿائَيت ٔبم سـاذت ازلَؽ؟ ُي ميىن، وٕان اكن ركل ٔلس حاة معَ

َّة ادلشًزّة، ٔبّل ثفىّص ابٔلن والٓدص يف بٍٓن واحس، هبشٍ اًيّلِضة اًيّت حوكن يف مصمي اًرّصاؿاث ثّسؾي الاس خلال ً

َّة؟  اًوحوذًّة ألساس 

 

 اهلخواظي واهلخلّعؽ -6

ا مس خواًي؟  اهلضلكة: ُي حىّون اًيّلاظ دعًّ

 

تـغ اًّّشء ثضلك اثهوي ما ِم ظحَـة اًـامل؟ ُي اًـامل مىّون من هَانث مامتٍزت ومٌفعةل، مصثحعة تحـضِا 

ٔبو حبنك اًّّضوزت، ٔبم ٔبهَّ مٌّؼم يف ٕاظاٍز حمنٍك، حِر اًاكئياث ًُست سوى ؾيازص مدسَسةل وكري كاتةل 

ثعصخ اًفزيايء ُشٍ اهلضلكة ؾيسما ثدساءل مّعا  يف اهلاكن واًّزمان اهلخواظَني؟ٌَفعي مّعا حيَط هبا، مٌدّشت 

، ٕارا اكهت اهلاّذت تعحَـهتا موخاث )مذو  ـّالن ثضلٍك حاكمًّلٍ اظةل( ٔبم حسم )مذلّعؽ(. ًحسو ٔبّن اًيّمورخان ف

َّة ومـَومِّة. ِشا  ثحـاث ؿَم  ًوىهّنٌل ٔبًًضا مذياكضان، ًو

 

هواخَ اهلضلكة هفسِا ؿىل اًّعـَس ألهرتوتًووج، حِر ٍصى اًحـغ إلوسان ؾيرًصا يف اولمتؽ، ؤبهَّ حمّسٌذ 

ث واهلسازاث اًيّت حتَََ، ٔبّما اًحـغ الٓدص فريى ٔبّن اولمتؽ ُو ؾحازت ؾن ّتّمؽ ثضلٍك هحري هبشا اولمتؽ وابذلصاك

َّة  َّة، واحامتؾ من ألفصاذ اهلخفاوثني اٌّّلٍن ًخرّصفون تبٔنت. ًًذج ؾن ُاثني اًّصؤًخني ثحـاث فَسفِّة، وس َاس 

ؽ تبهٔكهل، ٔبّما اولموؿة اًثّاهَة فذـعي كمية مذيّوؿة، فاولموؿة ألوىل ثـعي كمية ٔبنب وسخًِّا ٌَخّشًّة مجـاء ٔبو ٌَمجمت

ٔبنب وسخًِّا ٌَفصذ. ُي ٍىّون ألفصاذ اولمتؽ، ٔبم ٔبّن اولمتؽ ٍىّون ألفصاذ؟  ٕارا ٔبزذن إلخاتة تيـم ؿىل اًّسؤاًني 

ّة اًيّت ثًس هبا ثكل اهلسٌَّلث ًو ٔلحس  اهلعصوحني يف بٍٓن واحس، فسّنى ٔبنرث من مٌؼوز ًخفّصغ مبسٌَّلثَ وألًو
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 اًىِاهني.

 اًلكّي وادلزيئ -7

َّاث؟  اهلضلكة: ُي اًلكّي ُو ٍلوغ حزئ

 

َّاثَ ٔبم ٔبّن ظفاث  َّاثَ؟ ُي ثيعحق ظفاث اًلكّي ؿىل حزئ َّاث اًلك ٔبم ٔبّن اًلكّي حيسج حزئ ُي حىّون ادلزئ

َّاث ٔبم ٔبّّنا ثخجاوسُا؟ ُي ميىن اذزت  َّاث خمخَفة؟ ُي ظفاث اًلكّي ِم ٍلوغ ظفاث ادلزئ ال اًلكّي ادلزئ

َّاثَ، ما ٌضلّك مضلكة  َّاثَ ٔبم ل؟ ميىٌيا ٔبوًل ٔبن هدساءل ّؾٌل ٕارا اكن ميىن اذزتال اًلكّي جبزئ مبجموغ حزئ

شا ًـَس ظصخ مضلكة اهلخلّعؽ واهلخواظي.   ُشا ًيعحق  َّاث مامتٍزت، ُو ٌَمساحة مثاًل، ارلاًَة تشاهتا من حزئ

كري اًلاتي ٌَّمس. من مّث ميىن ظصخ اًّسؤال اًخّايل: ُي اًاكئن اذلي ٔبًًضا ؿىل اًّزمن، اّّلي ًدّسم ابهلصوهة و 

َّاث ثفلسٍ ظفة اذلي يف حال مّت فعَِا ؾن تـضِا؟  مىّون من حزئ

 

ٕارا نيّا هـنل ٔبّن هومة اًّصمي مىّوهة من حدّاث اًّصمي، ًنك حدّة زمي حنن حباخة يك ىىّون اًىومة ألظلص؟ دلًيا 

َلِاش: حدّة اًّصمي )تعحَـهتا اهلخلّعـة( واًىومة )تعحَـهتا اهلخواظةل(، ومن ُشا ُيا هَاهني كري كاتَني ٌ 

اهليؼوز، ل ميىن ًِشٍن اًىِاهني ٔبن ميَىوا ظفاث مذعاتلة، حّت ًو اكن الكٌُل رضوزاًي ًلٓدص.  ميىٌيا ٔبن 

َّاثَ، اكٔلتسًّة م  ثاًل، نٌل ميىٌيا ٔبن هدساءل مّعا هوّسؽ اهلضلكة وهدساءل مّعا ٕارا اكن ٌَىون ظفاث ل متَىِا حزئ

َّاث اًىون متخكل ظفاث ل ميخَىِا ُو، اكذلَات مثاًل. ًوىن ؿََيا ٔبن  ٔبًًضا مّعا ٕارا  هدساءلٕارا اكهت تـغ حزئ

ن ٍمتزّي تعحَـخَ ؾن مضموهَ. إلخاتة ثلرّي اهلـعى  اكن اًلكّي مضموًن تيفس ظحَـة ما ًخضميَّ، ٔبو ٔبهَّ مذضّمِ

ًُس فـاًل، اًفـي  «ٔبفـال»ُس من اًحسهييّي ٔبن حيخوي اًلكّي ؿىل راثَ. مفجموغ ألفـال اهلسّمى تؼ نثرًيا، ٔلهَّ ً 

 ًُس فـاًل.

 

 اولّصذ واًـَين -8

؟  اهلضلكة: ُي ألن واكٌؽ ؾَينٌّ

 

َّة من اًـَين؟  ثخع َّة. ُي اولّصذ ٔبكي واكـ َّاث رُي اذم لّك ما ُو كري ُمسزك ابذلواش جمّصذ، ٔبي ٔبهَّ هخاح ًـمَ

َّون ،وهجاث اًيّؼص ثضبٔن ُشٍ اهلسبةٔل، حِر ارلًبّون واهلاّذًّون الٓدصون، اٌّّلٍن ًـخبون ٔبن لّك  ،واًباقٌلث

صايًّ  ـًا حُو َّون، اٌّّلٍن ًًس حون واك َّون واًواكـ ا، يف هجة، واهلثاً ـً َّة ًُس واك ما ُو كري كاتي ٌَخّجصتة اذلس 

اٍم ؤبدعاء، يف هجٍة ٔبدصى. ٍمتثّي ًٔلفاكز ٔبنرث من إلذزاك اذليّس ٔبحِانً  ، فِم ًـخبون اىلسوش معسز ٔبُو

اًخّوخَ اذلسًر اًـام ؾيس اًفالسفة تًسة واكؽٍ مـنّي ًلّكٍ من ُشٍ اولالث، مـخٍبن ٔبّن تشكل ثيحّي 
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 ثياكضاهتا. جنس ُشٍ اهلعاذزت من اًخّوّخَ اًخّجًصيب اًّصائس يف اولال اًـَمي.

 

َّة جسدٌس ؿىل ٕاذزاك ألص َاء مؽ ركل، ًحلى سؤال ا َّة رُي ٔلس حلِّة معصوًحا.  ُي ًًذج اولّصذ ؾن معَ

َّاثَ ارلاّظة تَاًـًَِّة؟  ٔبم ٔبّن اّّلُن حيسج ٕاذزاك اًـَ ما ِم ذزخة اس خلالل اّّلُن  ؟ين من ذالل معَ

ـي ابًخّواسي مؽ جعٍز ؾيسما ًلاتي اهلاّذت؟  ُي ًـَس اًخّجًصس ٔبحِاًن ٕاىل صلٍك من ٔبصاكل قَاة اًـَين اًواك

َّاث اًيّت حىّون لّك  ؾن متثَي اًوظول ٕاىل مس خوى ٔبمعق ٌَواكؽ؟ ٕارا اكن اًـَين ٌس متّس ٔبظهل من ّتمَؽ ادلزئ

ا؟ من هجٍة ٔبدصى،  ُص يشٍء ماذّي، ٔبل ٌس خعَؽ اّّلُن ٔبن ًعي مدارشًت ٕاىل وحست ثكل ألص َاء ٔبو ٕاىل حُو

ذفي إبؿالن ظفاث ٔبو َلول اًّّشء ذون ٔبن ٍمتىّن من ٕاذزاك اًّّشء ميىٌيا ٔبن هدساءل مّعا ٕارا اكن اّّلُن ٍى 

ًَّا.  تبهٔكهل، تُامن ٍىون اًّّشء اًـَين حارًضا لك

 ادلسس واّّلُن -9

 اهلضلكة: ُي هفىّص ابهلخ ٔبم ابّّلُن؟

 

ن ٍىّونهَ. اهلضلكة اهلعصوحة يف ثلاتي اولّصذ واًـَين ثلوذن ٕاىل ثلاتي دلى إلوسان تني ادلسس واّّلُن اٌّّلا

ٔبن هفعي تني الزيني ٔلّن ًإلوسان ظحَـٌة مزذوخة، ًىٌّيا ل وس خعَؽ ّتاُي  ؽكس ٍصى اًحـغ ٔبهّيا ل وس خعَ

َّة اهلعصوحة. وتياًء ؿىل تـغ اًيّؼصاّيث، ُشا ل مييؽ ؾن ٕاىاكز واكؽ ادلسس ٔبو  َّة اهلفاُمي ُشٍ اًلسمة اًثّيائ

 سًسا ٔبو رُيًا.ح  ىاّّلُن، فلس ىىون فـاًل ًس يا سو  واكؽ

 

يا هعصخ اًسّ  يل ذون ٔبن وسـى ًعَاكة ٔبي اس خًذاح حول ُشٍن اًىِاهني: ما اّّلي جيـي ادلسس يف ااًخّ ؤال ُو

ن، ٔبّما اّّلُن فِحسو كري كاتاًل ٌَخّلس مي. ادلسس ماّذي، موحوٌذ يف اهلساحة  ثلاتي مؽ اّّلُن؟ ادلسس ُمَىوَّ

ٍٍ وكري واًّزمان، ٔبّما اّّلُن فِو زوحاين ول مي ، حمّسذ، ٔبّما اّّلُن فِحسو لمذيا ٍٍ ىن حتسًس ماكهَ. ادلسس مذيا

. ٕاًرا، تياًء ؿىل اًـوامي واهلـاًري اهلس خزسمة، ًحسو  حمّسذ وسخًِّا. ادلسس ميوث، ٔبّما اّّلُن فميىن اؾخحاٍز ٔبتسايًّ

َّة ألٌْس، وميىن اًوزوق تبٔحسٌُل ٔبنرث من الٓدص ؿ ىل مس خوى اهلـصفة اًيّت ًًذجِا. ٔبّّنٌل خيخَفان يف ذزخة واكـ

واّيثَ ارلاّظة تبٌْٔسَ توؾي وٕازاذت ٔبو ذوّنٌل من ذالل ثرصًفَ ُشٍن اهلثاًني اًلسميني  سنلّ لكٌّ مٌّا ًضؽ ٔبسس  ٔبًو

 ايلخَفني وظَاقخَ ًِشٍن اًلعحني اهلخاكمَني واهلخياسؿني.

 اًّعحَـة واًثّلافة -12

َّة؟  اهلضلكة: ُي اًّعحَـة اًخّشًّة ظحَـ

 

ّعحَـة ثخلاتي مؽ اًثّلافة نٌل ًخلاتي اهلُىدسة مؽ اًفعصي. ُي ٔبٌْس اًاكئن اًخّشي حمّسذ مس حلًا ٔبم ٔبهَّ اً 
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َّة واؾَة وكري واؾَة؟ ُي اًثّلافة ابٔلساش، ٕان مل حىن ابدلوُص، ثّشًّة  ًدضلّك من ذالل دِازاث اتزخي

اًخّشي حزء من ثعّوز ألزط ٔبم ٔبهَّ ميثّي  ومٌلعـة ؾن اًّعحَـة، ٔبم ٔبّّنا ثـحرٌي مذعّوٌز ؾهنا؟ ُي اًاكئن

َّة؟ ُي اًـلي واًوؾي ٔبو اّّلُن مٌحـثان من اذلَات ٔبم ٔبّنٌل من واكؽٍ  اهلعاؿًا ؾيَ، حاذزًة، ٔبو حّت اكززًة ظحَـ

 بٓدص حصوس يسهخايل ًخجاوس اًواكؽ اهلاّذي ٔبو اذلي؟

 

اّّلي ل ًسٍن وحوذٍ ًالتخاكز ٔبو اًـمي اًخّشي. يف  اًّعحَـة ثلاتي اًثّلافة ٔكحدوةل، فِيي متثّي لّك  واكؽ اًـامل

ًَّة ما وهؼاًما، ٔبو ؿىل ألكي اجّساكًا، وثخـصط مؽ اذلًصّة،  َاق ّتّسس اًّعحَـة اًىون فٌىدضف فهيا حمت ُش اًس ّ

يف ٕاظاٍز ٔلّّنا ثـّب مّعا ل خيضؽ يف اًاكئن اًفصذاين ذلوكَ اذلص. ٔبّما اًثّلافة فِيي من ؿساذ ما ٔبحسزَ إلوسان 

اتزخيّيٍ واحامتؾي. ثخىّون اًثّلافة من ٍلوغ كواهني ٔبو كواؿس ٍىّصسِا اولمتؽ، ٔبو اًّضـة، ٔبو اًخّشًّة مجـاء. 

َّة حىّون زلايف َّة، اًثّلافة ِم معَ ّخَ. وألرواقمسؤول ؾن ألحاكم  وثضلٍك ٔبنرث فصذاه ًو  اًيّت متزّي اًفصذ ُو

 اًـلي واىلسوش  -11

 واؾَة تشاهتا؟ اهلضلكة: ُي اذلواش

 

لوذاهَ. ٌس متّس ادلسس اهلـصفة ؿب سمس  زّوذان اًاكئن مبـَوماث ًو ادلسس واّّلُن ًًذجان اًفىص واهلـصفة، ٍو

ٔبؾضاء مسؤوةل ؾن اذلواش: ألرن ٌَّسمؽ، ألهف ٌَّضم، اًـني ٌَّصؤًة، ادلدل ٌَّمس، واٌَّسان ٌَخشّوق. ٔبّما 

َّة، اًيّت كاًًحا ما  حىون ٔبصاكًل خمخَفة من ألمل واهلخـة، فميىن ٔبن جس متّس مـَوماهتا من ٔبهجزٍت ألحاسُس ادّلاذَ

َّة ابًفوزًّة، فوزًّة اٌَّحؼة، وفوزًّة اًـالكة اهلَموسة مؽ ظوزٍت ما . ٔبدصى ًوىن ابولمي، ثخّعف اهلـصفة اذلس 

ٌس خلصٔب صـوًزا ابًَلني  ٔبو مؽ ٔبّي صلٍك بٓدص من ٔبصاكل اهلاّذت. ُشا اذلْسش اًفوزي يف ُشا اًًّسق اهلـصيف

ٍصافلَ يف اًىثري من ألحِان:   ادلسس ل ٌضّم ثّشء، إلذزاك حيّصك زّذ اًفـي، ذاّظة فامي خيّط ألمل ٔبو 

 اًّضـوز ابًيّلط، اٌّّلان ًعاًحان ابس خجاتة فوزًّة.

 

َّة جنس اًـلي َّة مصثحعة يف معَِا ابًّزمٌَّ  يف ملاتي ُشٍ الً  ، ٔلهَّ اّّلي ُو ؾحازت ؾن معَ ة، اًخّفىّص ًُس فوزايًّ

َّاث يك ًعي ٕاىل اٌَّزوم. مؽ ركل، ثدضلّك فوزًّة اذلْسش مؽ اًوكت، وكاًًحا ما ثيعَق من  ميّص تـسٍذ من اًـمَ

َّة ثمّت  ، مؽ ٔبهَّ كس ًمت اًخّعفّي ؿَهيا من كدي تـغ اًخّفاؿالث اكًاّلوؾي، تبٔنتاىلسوش يك حصامك ِؿَمِا. ُشٍ اًـمَ

َّة، ٔبو ادلسس. ًِشٍ ألس حاة اًـلي ذاضٌؽ ٌَضّم، ٔلهَّ ذامئًا ٔبمام دِازاث واًّّشوظ  ّة ٔبو الاحامتؾ اًرّتتًو

مذـَّلة تخسّذي إلزاذت، ؾوذت اًفىص ٕاىل راثَ، ومواهجة اًفىص ذلسوذٍ وهلا ُو بٓدص. ُشا اًّضـف ًزتاوح مؽ كّوت 

ًَّة ما،  فِو كاذٌز ؿىل ٕاساكث لّك ما حيَط   تَ، حّت اًـامل ٔبمجؽ وإلذزاك اذليّس هل.ثضمن هل اس خلالً
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 اًـلي واذلْسش -12

 اهلضلكة: ُي اذلْسش ًبئت من اًـلي؟

 

َّة مضاهبة تٌَُ وتني اذلْسش.  ٍصحىز  واهجِا، فِياك ؿالكة خسً َّة ًو ٕارا اكن اًـلي ًـمتس ؿىل اهلـصفة اذلس 

. ًبئت اذلْسش من فىص كري مذفّىِص اذلْسش ؿىل اىلسوش فامي خيّط معهل مضن اًًّسق اًفوزي وٕاهخاخَ ٌََلني

ثًذجَ ارلبت، واًّصقحة، واًخّـَمي، واًّضلط الاحامتؾي، ومؤثّصاث ٔبدصى ثدضاتم تعًصلة كري مامتٍزت.  ًحسو ٔبن 

اذلْسش ًخسّذي ابًـلي، ٔلهَّ خيخرصٍ ومييـَ من اًخّفىري، نكاًل تشكل ما جية حتََهل حبًصّة واهفذاخ هبسف اخّتار 

َّة. كصازاث واؾ  َّة اًـلاله ٍَّة لواؾَة، ًوىٌَّ ًَـة ٔبًًضا ذوًزا ٕاجياتًَّا، ل تي ل ٌُس خلىن ؾيَ، يف اًـمَ َة ٕاىل معَ

، سُذـّعي ًون ٍمتىّن ٔبتًسا  فـاًل، ٕارا وكؽ ؿىل ؿاثق اًـلي اًخّفىري ٕاىل اهلا لّناًة جلّك اًـيازص اهلىّوهة هلساٍز

يا حوكن وػَفة اذلسْ  ش اّّلي ًـخب تـغ ؾيازص اهلـصفة ُمىدس حة، وتشكل ًـعي اًـلي اًوظول ٕاىل كاايثَ. ُو

ٔبساًسا ميىٌَ ٔبن ًـمي اهعالكًا مٌَ. وتَىن ابًّعحؽ ُشا ل مييؽ اًـلي من اًـوذت هلـاًية ٕاحسى ُشٍ 

 ؾيسما جس يح هل اًفصظة. «اهلىدس حاث»

 

ٔبنرث من اًـلي، فاًـلي ًخّسذي  اذلْسش ؾحازت ؾن زؤًة مدارشت ًٔلص َاء ًخرّصف نفـي ٕامياٍن نتؽٍ من اًلَة

يف ارلعوت اًخّاًَة ٌَلِام ابًـلَية اًحـسًّة. يف ُشا إلظاز ىصى ٔبّن اذلْسش ًًذج الٓزاء، ٔبي ألفاكز ادلاُزت 

َّة، اًيّت ّتِي حىوٍهنا ارلاض ول جس خجوة راهتا وكاًًحا ثًذج ؾن ٕاصاؿاث.  واًّسعح

 

 اًـلي واًّضلف -13

 اهلضلكة: ُي ٌَّضلف ٔبس حاة؟

 

َّة نٌل ُو حال  َّة اًثّاًثة اهلخـَّلة ابًـلي، حِر ًلاتي اًّضلف. ُشٍ اًيّلِضة خسً هعصخ ُيا اًيّلِضة ألساس 

خا ؿالكة اًـلي ابىلسوش وؿالكذَ ابذلْسش. اًـلي فـٌي ٕازاذي، ٔبّما اًّضلف  اًيّلِضخني اًّساتلذني اٌَّخان ثياًو

إلزاذت، ٔلّن إلزاذت ل ميىن ٔبن ثّسؾي ٔبّّنا كاذمة من  فِو سَيبٌّ ومـاىن. ومؽ ركل، اًّضلف ٍوكن يف كَة

َّة ذاًعة. يف اًىثري من ألحِان ٌس خحّض اًّضلف اًـلي رلسمذَ، فاًّضلف ُو حمّصك، وزوخ، وكائحة  ؾلاله

َّة. َّة ارلاًعة ل ٌس متص ذون صلٍف، ذون زقحة اًـلاله  اًـلي. حّت ثفـَي اًـلاله

 

و سخٌة رضوزيٌّ ًِا، ًوىٌَّ ًععسم ابًـلي ابس متصاز، فاًـلي هبشا ىصى ٔبّن اًّضلف ًؤّسس ا َّة ُو ًـلاله

َّاث اًـلي،  ، ٔبّما اًّضلف فِـّعي ٔبو ًليض ؿىل معَ ضلّكَ، وخُيضـَ لدذحاٍز هلسّيٍ لوهيَ، ٌو هيّسئ اًّضلف، ًو

ختصس يا زقحٌة ما مل  حيّصوِا ٔبو حيّوًِا. مؽ ركل، ميىن اؾخحاز اًّضلف سخدًا تـًَسا ؾن اًـلي، نٌل حيعي ؾيسما
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هنا ٔبو ٔبس حاهبا، زقحٌة ثحسو حامةًل ٌَحلِلة. اذلة، قٍصزت اًحلاء، وإلميان ٌُل زالزة  ا ذون ٔبن هـصف حىٍو خنخاُز

ا مؽ موضوغ اذلْسش. اًـلي  ـً ٔبمثةل الكس َىِّة ًِشا اًّضلف جساؿسن ؿىل اًوظول ٕاىل كَة ألٌْس، مذلاظ

شا ما جيـهل ًّسؾي ابحٌر مزّتٌن ؾن اذللِلة، ًوىٌَّ كاً  ًحا ابزٌذ وميَي ٌَحساابث، ٔبّما اًّضلف فِو خازٌف، ُو

ّتس َس اذلَات اهليسفـة وادّلًيامِّة ملاتي ظالتة ادّلكّة.  ابهلياس حة، إبماكن اًّضلف ٔبن ٍىون ظًَحا ومدّسلًا 

 اكًـلي، فألظاةل ِم اًّضلك ألّول ٌَحلِلة.

 اًّزمين وألتسي -14

 ة من اًّزمن؟اهلضلكة: ُي هتصة اٌَّحؼ

ص واًوحوذ مثاًل. ما هيصة من  تـغ اًوكوغ حمفوزت يف اًّزمن وتـضِا هتصة مهنا، نٌل زٔبًيا يف هلِضة ادلُو

، ًوو ٕان اكن ُشا اهلفِوم ًلّعي ٔبنرث من وسٍق خمخَف. اًخّمَزي اهلِم ألّول ُو متَزٌي  اًّزمن ميىن ٔبن ًعحح ٔبتسايًّ

فِوم اّّلي ميىن وظفَ ابٔلتسي جمصٌذ ومذجاٌُي اًّزمن. اًىون ميىن وظفَ تني كري اهلوحوذ واهلوحوذ ذامئًا. اهل 

ـصف اًّزمن، ًىٌَّ ًخجاوسٍ. فىصت  ابٔلتسي ٔلهَّ ؾحازت ؾن هَان ؾَيّن ًحسو ٔبهَّ ل ميىن ٔبن ٍىون كري موحوًذا ًو

جمّصًذا، كري  تني ُشٍن اًلعحني، فاًحـغ ًـخبوهَ مفِوًما حجسخة لّك يشٍء موحوذ، ثخبٔزهللا اًواحس، 

موحوًذا، ٔبّما اًحـغ الٓدص فِـخبوهَ لّك ٔبصاكل اًوحوذ ألوىل واًيّمورح اهلعَق ٌَوحوذ. تلّغ اًيّؼص، 

اًّزمين ميَي حنو اهلاّذي واًـَين، ٔبّما اًاّلسمين فميَي حنو اهلفِوم واولّصذ، ٔلّن حّت ًو تسا ًيا اًىون ؾًًَِّا، 

  ذزاك.اًثّاتت فَِ ًحلى كري كاتاًل ًالٕ 

 

ـََصط واًخّلرّي، اًِش، واًيّاكط، و ًِشٍ ألس حاة ًحسو ًيا   اًّزائي، اًلًصة من ظًصلة وحوذناًّزمين ارلاضؽ ٌَ

َّة ؾىس ُشٍن اًلعحني، وِم ػاُصت  حًِّا، ٔبّما ألتسي، ألتـس، كس ًحسو ًيا مًِّخا ٔبو كري واكـًَّا. ٕارا مقيا تـمَ

َّة، ٔبي تشكل اًخّـحري ؾن ما فوق اًوحوذ، صائـة يف اًفىص اًفَسفي، ميىن ًاّلس  مين ٔبن ميسم تفىصت اهلثاً

 جمتؼِص اذللِلة ألوىل ٔبو ألٌْس اًاّلمّشوظ.

 اهلخياٍ واًاّلمذياٍ -15

 اهلضلكة: ُي ميىن اًخّفىري ابًاّلمذياٍ؟

 

ٍٍ يف بٍٓن واحس، ًوىّن اهلخ  ٍٍ ولمذيا ياٍ واًاّلمذياٍ ًؼِصان نٌل لّك يشٍء واحس ومذـّسذ يف بٍٓن واحس، لّك يشٍء مذيا

 تعصٍق خمخَفة. فٕارا اكن هَاٌن ما مذياٍ يف اًّزمن ٔلّن هل تساًة وّناًة، ميىن ٔبًًضا ٔبن ٍىون كاتاًل ٌَخّلس مي ٕاىل اهلا

َّاثَ، ٔبو ٔبن ٍىون لمذياٍ يف سَسةل ألس حاة اًيّت حيسهثا ثسخة وحوذٍ، فَو اكن موحوًذا  لّناًة ٕاىل حزئ

رخَف َُئة اًـامل. ويف اًوكت راثَ، لّك ما ُو كاتٌي ٌَدّسمَة، وإلذزاك، واًفِم، ثضلٍك خمخَف، اكهت س خ 
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ٍٍ ابًّّضوزت ثضلٍك ٔبو تبٓدص، وٕاّل مل ًن ىىن ًيعي ٕاًََ، فٌحن ل هفِم ٕاّل من ذالل اهلخياٍ. تـغ  فِو مذيا

ياٍ اًواكـي )إكهل واحس ؿىل ألساتُت اًيّت ثدّسم ابًّسَة ٔبو ابًّسَة اًاّلُويت جس خزَط ٔبّن يف حاةل اًاّلمذ 

ا ول حسوًذا، وميىن ثعحَق ُشٍ  سخِي اهلثال( ل ميىن ثوهَس ٕاّل ما ُو ًُس ؿَََ، ٔلهَّ ل ًـصف ل حسًّ

َّة ؿىل ٔبّي يشء. ؾيسُا ًخّزش اًاّلمذياٍ صلك اًاّلحمّسذ وكري اًوازذ، ٔبّما اهلخياٍ فِخّزش صلك اذلمتي  اًـمَ

ٌي ٌَملازهة ومذياٍ، ٔبما اًاّلمذياٍ فِو كري كاتي ل ٌَلِاش ول ٌَملازهة. ميىن فِم ُشا واًوازذ. ما ميىن كِاسَ كات

ؿىل مس خوى اًنك واًىِف، وركل مبلازهة ظفاث هَانث مذيّوؿة، ٔبو حّت حتسًس ٔبهؼمة خمخَفة من اًاّلّناًة، 

َّة ولمذياٍ ألؿساذ اًّعحَحة.  هكلازهة لمذياٍ ألؿساذ ألّوً

 

ي ًحلى معصوًحا ُو اًخّايل: ُي اهلخياٍ كاتي ٌَملازهة ابًاّلمذياٍ نيلِضة ٔبم ٔبّن ٔبحسٌُل ًخجاُي اًّسؤال اّّل 

الٓدص؟ فٕارا كَيا ٔبّن اًاّلمذياٍ مثايل ملازهًة ابهلخياٍ، ميىٌيا ٔبًًضا ٔبن هونّس ٔبّن اهلخياٍ مىمتٌي ٔبنرث. ٕاّل ٕارا اؾخبن 

ا ؿىل واكؽٍ بٓدص كري ٔبّن مععَحاث اهلخياٍ ل مـىن ًِا يف س َاق اً ـً اّلمذياٍ واًـىس، فالكٌُل ًـىس واك

 مذعاتق تعًصلة كري مٌاس حة.

 اهلوضوؾي واّّلايت  -16

َّة؟ َّة صلٌك ذاض من ٔبصاكل اّّلاث  اهلضلكة: ُي اهلوضوؾ

 

اهلوضوؾي ُو ما خيط اهلوضوغ تشاثَ وما خيط واكـَ ذازح اّّلُن اّّلي ًفىّص تَ، حّت ًو اكن اًخّفىري هبشا 

واكؽ ٕاصاكًًَّا، هوهَ ًلؽ هؼصايًّ ذازح اّّلُن اّّلي ًفىّص تَ. وكس ًلوذ ُشا تعحَـة ألمص ٕاىل ًزوٍم حفواٍ ٔبّن ُشا اً

اًواكؽ ًُس مذاًحا ًيا، ٔبو ٔبهَّ ًُس موحوًذا حّت، ٔلّن اهلـصفة ِم ًلاء تني اّّلاث واهلوضوغ، ّلا لّك ما ل ميىن 

حلّق، وابًخّايل ل ميىن ٔبن ًُعصخ هكحسٔب هلسَّمة. كري ٔبهّيا كاًًحا ما هلّسم ًلاٍؤ ًلسو كري كاتاًل ٌَمـصفة واًخّ 

اهلوضوؾي ؿىل ٔبهَّ كري اهلخحزّي وارلايل من ألحاكم اهلس حلة، ًونك من ميىٌَ ٔبن ًّسؾي ؿسم اخنصاظَ تبٔي صلٍك 

َاق اًواكـي بٔ  َّة؟ مؽ ركل، ؾيسما ًمّت اس خزسام ُشا اهلععَح يف اًس ّ و اًـَمي، ميىن ًحـغ من ٔبصاكل اّّلاث

ًَّة وسخًِّة ؤبن ثًذج ًلِيًا، ًوو اكن  ج وإلحصاءاث، ٔبو حّت ًحـغ الاّّتاُاث، ٔبن ثوخس ٔبو ثضمن موضوؾ اٍهنُّ

 مؤكّذًا.

 

َّة، اّّلايت ُو ما خيط اّّلاث، وؿاذًت ًسّل ؿىل إلوسان وضرٍط ميخكل حواًسا  وتـىس ما كَياٍ ؾن اهلوضوؾ

ؿىل الاس خسلل. ظفة اّّلايت ِم من ظفاث اهلـصفة وٕاذزاك اهلوضوغ، وكس حىون ومضاؾًصا ٔبو نشٍُن كاذز 

َّة، ًِشا اهلععَح ؿاذًت مـىن ادلزيئ ٔبو اولّزٔب، ٕان مل  خمزَتةل ٔبم مـّسةل من كدي ظحَـة اّّلاث.  تـىس اهلوضوؾ

ؿىل اًواكؽ ارلاض ٌّّلاث  ٍىن مس خزسًما ابهلـىن اًخّحلريي هلا ُو وَمي ول ٔبساش هل. ًوىن اّّلايت ؿائس ٔبًًضا

َّة اكرتة وسائفة ٔبو هوّنا رااًت ثًذج حلِلهتا ارلاّظة.  اًيّت ل ثّسؾي هوّنا موضوؾ
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 اهلُعَق واًًّس يب  -17

 اهلضلكة: ُي اهلعَق مفِوٌم وس يب؟

 

ا ُو حُيّسذ تـالكذَ مؽ م اهلعَق ُو ظفة ما ل حسوذ هل، وما ل ًـمتس ٕاّل ؿىل راثَ وؿىل ما ُو ذامئ، وما ل

ٌَمثايل، فِو ًعف هَاًن كري نكًعا ومس خلالًّ اكهلل، ٔلّن  ذازٌح ؾيَ.  وتشكل ميىن ٔبن ٍىون اهلعَق مصاذفًاً 

اًّعفاث اهلشهوزت ثـّب ؾن ٔبٌٍْس ٔبكىص. ٔبّما اًًّس يب فِو ظفة يشٍء ٔبو فىصت ل ميىن وحوذُا ٔبو اًخّفىري هبا ٕاّل 

اًّّشء ٔبو اًفىصت ارلاضـان هلا ٌُل ًُسا ؿَََ ل ميَاكن يف راحهيٌل ل  توضـِا يف ؿالكة وزتعِا ثّشٍء كري راهتا.

راحهيٌل. وهبشا من اهللصي ٔبن وس خزَط ٔبّن اهلعَق  وحوًذا ول كميًة معَلة، ٔلّن وحوذٌُل مّشوٌظ مبا ُو كري

ٕارا اكن ُشا  كري موحوذ، ٔلّن اًوحوذ ًلذيض مضيًا ؿالكًة ابًّّضوزت.  اًّسؤال اّّلي ًحلى معصوًحا ُو ما

اًاّلوحوذ ثـحرًيا ؾن واكؽٍ كري مّشوظ، ٔبؿىل ؤبكىص، ٔبم ٔبهَّ ثـحرٌي ؾن فٍِم ذاٍو هوهَ ذايل من ٔبّي مضموٍن 

 حلِلّي ٔبهخجَ اّّلُن.

 

تلّغ اًيّؼص ؾن ركل، ؿىل اهلس خوى اهلفاُميي ٌسمح اهلعَق ابًخّفىري جىِاٍن ذاٍل من ٔبّي َؾَصط ومن ٔبّي 

َّة حِر ثسّذي ذازج، ٔبي ٔبّّنا  ٌسمح مبـصفة اًّّشء تشاثَ، ما ميىٌيا وضـَ يف ثلاتي مؽ اًّؼواُص اًـضوائ

 ًيفجص اهلفِوم اهلعصوخ، ٔلهَّ ًخـّسل لكًَّا حسة اًّؼصوف.

 اذلًصّة واذلمتَّة  -18

 ؟حمىومون ابذلًصّةاهلضلكة: ُي حنن 

 

حيّة اًاكئن . واًّسـي ٕاٍهيا ؿىل اهلس خوى ألهرتوتًووج، ٍمتؼِص الاجنشاة حنو اهلعَق يف زقحة اذلًصّة

، ؤبن ًـخلس ٔبهَّ  ًلواهٌَُ ارلاّظة ثضلٍك  َمن حيّسذ راثَ من ذالل ٕادضاغ هفساًخّشي ٔبن ٍصى هفسَ ُمس َخلالًّ

َّة،  فصذّي ٔبو حٌلؾّي يك ًعحح را كّوت ذازكة. كس ٍىون إلوسان فـاًل ٔبنرث حًصًّة من كرٍي من اًاكئياث اذل

َّة ايلخَفة اًيّت ثؤثّص ؿَََ توؾي ٔبو ذوهَ. فعحَـة إلوسان اًحًَووحِّة، ًوىٌَّ من اًّسِي ثحُني ٔبص اكل اذلمت

واتزخيَ اًّضريص، وزلافذَ ِم تـٌغ من اًـوامي اًيّت ثَـة ذوًزا يف ظًصلة وحوذٍ ويف اًلصازاث اًوحوذًّة 

َّة. َّة اًيّت ثُثلي ظحَـخَ اًفصذاه  اًيّت ًخّزشُا، ما ًُثخت اًخّحـ

 

 ّ ة ٔبن ثخخنّي ٔبًًضا هوؾي، ٔبي ؿىل صلك ٕاذزانيا هلسى ثبٔزري ظحَـخيا وحمَعيا ؿىل ٕازاذثيا. ُشا اًوؾي ميىن ٌَحًص

ُو ؾحازت ؾن حًصّة اًخّفىري اًيّت حتثّيا ؿىل اًخّفىّص حول ملذضَاث ؤبس حاة ثرّصفاثيا، وؿىل فِم حاةل اًـامل، 
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ٍٍ حاسٍم ومزّتن ابًّصمغ من اًّعـاة،  اًيّت كس ل ىمتىّن من اًخّسّذي ًخلَري جمصى ٔبحساهثا. وؿىل اذلفاع ؿىل اّّتا

 . ا ُمصاًذا، وٕاهٌّل ؿسم اظعسامَ تبٔص َاٍء ٔبدصى وؿسم ثـصكهل يف مساٍز اًّسلوظ اذلص ًّشٍء ما ل ًـين اثّحاؿَ دعًّ

، نٌل ُو حال اذلنك اذلص، ؾ  َّة ل ًخلاتالن خشزايًّ َاكاث ايلخَفة ٔبّن اذلًصّة واذلمت يسما جس خعَؽ ىصى يف ُشٍ اًس ّ

ملصوهة ثضلٍك ٕازاذثيا ادذَاز ما س َحسج ثسِوةل، ٕاّما تلدول ٔبو جصفغ ما ًلّسم ًيا. وميىٌيا ٔبن هونّس ٔبّن اذلًصّة 

 من ٔبصاكل اًّّضوزت.

 اًًّضط واًّسَيب  -19

َّة؟  اهلضلكة:  ُي الاس خلدال ملصوٌن ابًّسَح

 

ًفـي. ُشا اًخّمَزي ماّذي ؤبذاليق يف هفس اًوكت، اًًّضط ُو ما ًودّل فـاًل، ٔبّما اًّسَيب فِو ما خيضؽ ًِشا ا

ًوىٌَّ، ولّك اًخّمَزياث، سائٌف تـغ اًّّشء. جّشخ ًيا اًفزيايء ٔبّن لّك فـٍي ًخَلّى زّذ فـي، وذون زّذ اًفـي 

ل ميىن وحوذ فـي. فىِف ًيا ٔبن هلوم تفـٍي ما ابًًّس حة ًّشٍء ل حُيسج زّذ فـي؟ اًفـي ُو ذامئًا  ُشا،

، ًلاٌء تني ظحَـخني وهَاهني، نٌل ٔبهَّ ًلاٌء تني فـَني ٍىّونن سوًخا ذًيامًِّا مذعازؿًا ومذاكماًل. مسخّة ثفاؿيٌ 

ك من كدي كائحة اًخّفاؿي، ًوىن يف لّك ذًًِامِّة  اٌَّلاء ُو من حيؼى تَلة اًًّضط، ٔبي اًًّضط ُو اهلُحصَّ

. ما ٌس خ فّز اًفـي ًن ٍىون ابًّّضوزت ما حيّسذ ُمرصخَ،   فاًّسخة ألّول سمًٌَّا ًُس ابًّّضوزت ألّول وحوذايًّ

ـّال ل ًخعاتق ابًّّضوزت مؽ اًّسخة اٍهّنايئ.  اًف

 

اًك ٕاّل تلّوت كعوزٍ اّّلايت. اهللاومة ِم صلٌك  ما كس ًحسو سَحًَّا كس ميخكل كّوًت ٔبنب من اًّؼاُصت، وٕان مل ٍىن حمصَّ

ص َاء. ُشا ًيعحق ٔبًًضا ؿىل اهلحاذئ اًىبى اًيّت كاًًحا ما حىون كري من ٔبصاكل اًفـي، وِم ثيّؼم وثخحنّك ابلٔ 

َّة وكري حمّسذت، وِم كوى حتنك اًاكئياث وألص َاء، ُمضلّكًة تشكل ٕاظاز واكؽٍ ًخجاوس، وحيّس، وجيزي،  مصئ

 وهيَلك ألفـال اًفصذًّة اًّؼاُصت.

 اًفـًل والافرتايض  -22

 من ٔبّي صلٍك من ٔبصاكل الافرتايض؟ اهلضلكة: ُي ميىن اًخّفىري تفـًل ذالٍ 

 

اًفـًل ُو ما ٍمتؼِص ٔبمامٌا، اًفوزي، اهلَموش واهلُسزك، ما ًؤثّص تفـهل ؿىل ألص َاء مدارشًت. الافرتايض ُو ما 

َّة حبخة، ٔبي ما ميىن ٔبن ٍىون موحوًذا، كري  ًحسو كائًحا، تـًَسا، ٕاهَّ اًواكؽ اّّلي كس ٍىذفي ٔبحِاًن جىوهَ ٕاماكه

َّة، وىصى ركل يف ثوهَسن اّّلي ىصّذذٍ اهلاّذي ، وركل ُو «جمّصذ فىصت ٕاّل ُشٍ ًُست ». فٕاًرا ألفاكز افرتاض

َّة، ًوىن ُشا كامٌئ ٔبًًضا ؾيسما ٍىون ُياك  حال لّك ما ُو جمّصذ.  ٔبّما ألص َاء اهلاّذًّة، اًـًَِّة، فِيي ٔبنرث فـَ

لفرتايض، ٔلّن اسدِـاتَ ٔبو ًلاٍؤ ًُسا سوى ممىٌان، مسافة يف اهلساحة واًّزمن. اًحـَس اهلُيخِؼص ًوظف اب
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ـّال.  وحوذٍ ممىن، ًوىن كري ف

 

َّة هكحسٔب هوين  َّة، اًخّجارة تني ألحساذ اًّعَحة، ٔبكي واكـ حوكن اهلضلكة يف مـصفة ما ٍىّون اًواكؽ. ُي ادلارت

َّة ٕاّل ؾ  يسما حمتؼِص ٔبمام ٔبؾًٌَا؟ ُي اًّسخة من ألحسام اًيّت حتّصوِا؟ ُي كواهني اًفزيايء ل ثدّسم ابًواكـ

َّة؟ ُي ًؤثّص  ٔبكّي حضوًزا من اًيّدِجة؟ ُي ًيلط خمّععاث هميسسة اًـٌلزت، اًّّضوًزّة ًحياء اهلحىن، واكـ

َّة اهلاّذًّة ؿىل  ارلري ٔبو اذللِلة ابًفـي ؿىل اًـامل؟ ُي جصؤًدٌا ٌَـامل، وذون ٕازاذثيا، هفصط ؿىل ٔبهفس يا فىصت ٔبّوً

ذليّس؟ اًواكؽ اّّلي ًددَوز ٔبنرث فبٔنرث ؿىل صاصاث ٔبهجزت اذلاسوة ًُؼِص ًيا واكؽ الافرتايض إلذزاك ا

 تخبٔزرياثَ اهلفِست وثبٔزرياثَ اهلؤرًة واًواَمة.

 اهلاّذت واًّعوزت  -21

 اهلضلكة: من ٔبٍن ثبئت اًّعوز ٕان مل حىن ثبئت من اهلاّذت؟

 

ّوز لّك ما ًُـخب ماّذًت ذاّمة، وركل ٕلزضاء احذَاخاث حاول إلوسان مٌش ألسل ٔبن ًعّوز ما حوهل، ٔبي ٔبن ًع

ي اهلاّذت ًـين ٕاحساج ما ُو كري موحوذ اهعالكًا من اهلوحوذ، نٌل ًـين اًّعيؽ  َّة.  حتًو َّة، وحٌلً َّة، ومعَ فزيايئ

عوزٍت ذون وارلَق. هبشا اهلـىن اًـامل هفسَ ذاًٌق ٔلّن ل وحوذ هلاّذٍت ذون ظوزت، نٌل ل وحوذ يف اًّعحَـة ً

 ماّذت.

 

ًصا، حسًما، ٔبو  اًّعوزت جضلّك، فِيي ذًيامِّة، ٔبي ٔبّّنا مدسٔب حُيسج وحيّصك، ٔبّما اهلاّذت فذلاوم موفّصًت ٌَّعوزت حُو

زلاًل. اًّعوزت واهلاّذت مثالن كسميان ل ميىن فِم ٔبحسٌُل ذون الٓدص ٕاّل تعـوتة. ثلّصة ألفاكز من اًّعوزت 

، واًّزمن، واهلساحة ميزّيون اهلاّذت. اًّعوزت ِم ما ميزّي هَاًن ؾن كرٍي ابهلالمح، واًَِئة، ارلاًعة، ٔبّما اهللاومة

واًخّبٔزري، واًّعفاث، وثدّسم تعحَـٍة مذلّعـة ومضَئة. ٔبّما اهلاّذت فِيي كري ممزّيت وثدّسم ابًخبّٔظي، واًـمتة، 

َّة، وتلري اهلخاخ ء اهلاّذًّة ٔبنرث من ثفاؿَيا مؽ اًّعوز ارلاًعة.  ًوىن مؽ ركل، هخفاؿي ؿاذًت مؽ ألص َا. وادّلاذاله

َّة ظوزُا، اكس خزساماهتا، وكميهتا، ٔبو اًـلداث اًيّت متثَِّا؟ة ماّذًّة ُشٍ ألص َاء ٔبم ثسخة هُي ُشا ثسخ  وه

 اًّسخة واًيّدِجة -22

 اهلضلكة: من اًّّشٍص، من ًّضة خاٍز ٔبم ادلاز؟

 

شا ، ًبئت اًّسخة كدي اًيّدِجة ُو َّة، حيمّ  هؼصايًّ ٕاًلاغ اًـامل واهلـصفة.   اًدّسَسي اًّزمين اهلبم اّّلي ًًذج اًزمٌ

ًوىن كس حىون ُشٍ اًّصؤًة ٌَـامل سائفة نٌل جضري مفازكة اًحَضة وادّلخاخة.  وركل ٔلهَّ ٕارا اكن اًّّشء حُيسج، 
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َّة ثًُذج يف س َاٍق حمسّ  ذ ًخفاؿي يف لّك يشٍء ول يشء ًًذج ابذزتال، صُئًا بٓدًصا، فـََيا ٔبّل هًىس ٔبّن ُشٍ اًـمَ

من اًـسم. ٔبًُس لّك يشٍء سخدًا وهدِجًة يف هفس اًوكت؟ فىصت اًّسخة ألّويل، حمّصك لّك ما ُو موحوذ، 

مفِوٌم ظـٌة ًـوذ لّل ٔبو هلـضةل. وركل ٔلهَّ هَف ميىن هلا ٌسخّة لّك يشء ٔبن ٌسخّة ما ُو ًُس ؿَََ؟  

؟ من ٔبٍن س َبئت ما ُو خمخَف، ٕارا اكن هللا ُو اهلحسٔب ألّويل اّّلي حيسج هلارا ميىن ٔبن حُيسج هللا صُئً  ا كرٍي

، ًوو اكن «اًّسخة»اًلري وؿىل َُئذَ ابًّّضوزت؟ ُا حنن جمبون ؿىل وسة حاةٍل حلِلِّة ٌَيّدِجة، وِم حاةل 

. من اًلًصة ٔبّن ٔبّي هدِجة ِم سخٌة تشاهتا، ثدّسم ابٔلظاةل واًفصذاه  َّة، اًوحِست اًلاذزت ؿىل ثحُني سخدًا اثهوايًّ
ة اًثّاهوي؟ ُي ثيوّغ اًـامل، واًّسخة اًّّضوزي وكري اهلُس خلىن ؾيَ ًلّك موحوذ. ًوىن من ٔبٍن ٕاًرا ًبئت اًّسخ

َاق اًّسخة اًثّاهوي ٔبّويل. يف ُشاُو سخٌة ّلاثَ؟   اًس ّ

 

َّة اًـزل، من اهلمىن، واهلفِس، واًّّضوزي ظَاكة جسَسي ا ٔلس حاة واًيّخاجئ تعًصلة مِاكهَىِّة، ٕارا مقيا تـمَ

ثفاذي اًوكوغ يف خّف الاذزتال ذالل اًلِام تشكل. فٕارا اكن من  وركل تلاًة اًخّحََي واًفِم، ًوىن من اهلِم

َّهتا اًًّسخِّة، فَُس من اهلمىن ٔبتًسا فعي ألس حاة ؾن اًيّخاجئ،  اهلمىن اٍمّتَزي تني ألس حاة حسة حصثُة ٔبَم

حخِّة.حسو مٔلّن اًيّخاجئ ث   ىّوهة ًعحَـة ألس حاة اًس ّ

 اهلساحة واهلاكن  -23

 اهلضلكة: ُي ميىن ٌَماكن ٔبن ٍىون ذازح اهلساحة؟

 

يك وس خعَؽ ٔبن هـُش وهفىّص، ؿََيا ٔبن حنّسذ ماكهيا ووضلّكَ.  اهلاكن ُو اذلزّي اىلّسذ اّّلي هـُش فَِ، واّّلي 

، ففي قَاة اًخّحسًس ثعحح اذلَات ل ثعاق وهفلس ظواتيا. ٌساؿسن ؿىل اهلـصفة واًخّـّصف، ول يشء ممىن ذوهَ

مارا اكن ًَحسج ًو اكهت اًاكئياث وألص َاء لّك ًوٍم خمخَفة ؾن اًَوم اًّساتق؟ ٔبو ًو ٔبظحح لّك يشٍء كري 

ٔبن هـخاذ  كس هخهتج هلا ُو كري مذوكّؽ وجمِول ًفرتٍت ما ومضن حسوٍذ ما، ًوىٌّيا ل وس خعَؽ بٔهَسابًخّ كاتاًل ٌَخّوكّؽ؟ 

ا، وحناول مضيَ ٔبن هحَوز وحوذن وهـعََ  ـً ُىشا وضؽ ثضلٍك ذامئ. ُا حنن ٕاًرا حمّسذٍن مباكٍن همٌل اكن واس

مـىًن.  ثدّسم ألص َاء ذاذي اهلاكن ابًوضوخ وإلذالض ّلاهتا، ًوىن ل تّس من اًخّعّصق هلا ًخجاوس اهلاكن، 

هلساحة، سّنفّؽ اهلاكن ٌَمعَق ؿىل مجَؽ ألظـست: حلصافًِّا، اهلساحة، فال جمال ًخجاَُِا. يف حال ّتاَُيا ا

، فاهلساحة ٔبًًضا، همٌل اكهت  اتزخيًَّا، ؿَمًَّا، زلافًِّا، ٕاخل. وؿََيا ٔبّل هًىس ٔبهَّ ٕارا اكن اهلاكن معًَحا وحوذايًّ

اؿي مؽ اهلاكن. حمسوذت، جضلّك اهلاكن. من نحِة، اهلساحة ِم ٕاظاز اهلاكن، من نحٍِة ٔبدصى، اهلساحة ثخف

وابًًّس حة ًساّكن اهلاكن، ٔبي ابًًّس حة ًيا، ًددَوز اهلاكن تواسعة ّتاوس اهلاكن، وٕاّل سُدلى اثتخًا يف وحوذٍ/ 

ونشكل حنن سًدلى اثتخني يف وحوذن.  ٕارا اكهت اهلساحة حصمز ٕاىل اًاّلحمسوذًّة، وادلِي، وكري اهلياسة، 

ا حنن جمبون ٔبن هـُش يف فِيي ٔبًًضا اًاّلمذياٍ اًوحِس اّّلي ميى ن ٔبن وس خوؾة حلِلة اهلاكن اهعالكًا مٌَ، ُو

 ادّلاذي وارلازح ابًخّواسي.
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 اًلّوت واًّضلك  -24

 اهلضلكة: ُي ميىن ٔبّل ٍىون ٌَلّوت صلك؟

 

ٕاحسى اًيّلِضاث اًيّت ثشنّصن تَ ُشٍ ِم هلِضة اّّلهص وألهىث، اًيّت ًسزوِا جممتـيا اًلصيب ثضلٍك ؿام هواكؽٍ 

امتؾي، ٔبهرتوتًووج، ٔبو تًَووج، اكدذالٍف يف اًيّوغ.  ًوىن ُشا ًُس حصًَحا ابًّضوزت،  ّلا هوّذ ُيا ان اح

هـاٍن اًحـس اًلَيب ٔبو اهلـَويم ًِشا اًّزوح من اًيّلِضاث. ُشا ما ثـّب ؾيَ ٔبًًضا اًيّلِضة اًّعًَِّة اًيّت حتخوي 

دسٔب ٕاماكنث ٔبو فـي، فِيي سَعة، وظاكة، وكسزت، ثَجبٔ . اًلّوت، ظفة ما ُو كوي، م «اًَيف واًَاهف»ؿىل 

والٓدص. اًلّوت  ثسِوةل ٕاىل إلهصاٍ، واحذلاز الٓدص، واسذزاء اًلاهون، ًىهّنا جساٍم ٔبًًضا يف فصط احرتام اًلاهون

َّة. اًّضلك  و ُحتّول، ٔبي ٔبّّنا هتّز اًّضلك. ٔبّما اًّضلك )اًّعوزت( فِو حمّسذ مضن ٕاظاز، وثالمس، وذازخاه

وجية احرتام ُشٍ اًّعصق، فِيي مدسٔب اًخّواظي اّّلي ٍزّوذ ابهلـَوماث،  ص َاء،اًّعًصلة اًيّت ثددَوز هبا الٔ 

ضؽ حسوًذا. ًلوم اًّضلك تخوحَِ اهلاّذت واًلّوت ارلاّمذني يك حتيي وثـعي كواًما هلا ُو مجَي. ٕارا اكهت  وحيسّذ، ًو

طء ٔبو ازلوذ. اًّضلك ًفـي ابس متصاز ذون ٔبن ًفـي حبضوزٍ اًلّوت ذًيامِّة ابٔلساش، فاًّضلك ل هياة اًح

وثضلٍك مذلّعؽ. ثبئت اًلّوت من ٕازاذت  فلط، ٔبّما اًخّوحّص اّّلي ثفصضَ اًلّوت فال ٌس متص، وٕاهٌّل ًـمي ابًّعسام واًِزّ 

َّية ودّعة مصثّحة، ومن ُسٍف ذاض مصثحطٍ تلائحة، ٔبّما اًّضلك فِـّب ؾن ظًصلة وحوذ ول ًسّ  ؾي ٔبن مـ

 ألص َاء ًُست ما ِم ؿَََ.

 اًنك واًىِف  -25

َّاٍث حمّسذت؟  اهلضلكة: ُي لّك ما ُو موحوذ، موحوٌذ جوك

 

َّاث، وميىن ٔبن ًٍزس ٔبو ًيلط. اًنك ؿاذًت ًُسزك  اًنك كاتٌي ٌَلِاش، واهللازهة، واًخّـساذ، وخيضؽ ًلواهني اًّصايض

َصضَّ  ـَ هتا.  وركل تـىس اًىِف اّّلي ًـّب ؾن هفسَ تعفاث نخعاذيف، فِو ل ًًمتي ًيؼام ألص َاء، وٕامنا ً

ص ألص َاء. اًىِف مكٌل ٌَّّشء اّّلي ًددـَ، ٔبّما اًنك فِو مجـي وذازج. اًنك مذلرّي، تُامن  ثحسو نتـة من حُو

ا جىثري. من هجٍة ٔبدصى ىصى ٔبّن اًىِف ثعـة ملازهخَ وكِاسَ، فعحَـة ألص َاء ًُست  اًىِف ٔبكي ثلرّيً

ٔلكي والٔنرث، وٕان اكهت ثـصفٌِل. ميخّس اًىِف يف اهلّست، وابًّصمغ من اًخّـسًالث اًًّسخِّة اًيّت خيضؽ مصثحعة اب

ٌَىِف خاهٌة ابظين كري كاتي  .ًِا، ميخّط يف راثَ مجَؽ الادذالفاث، ٔبّما اًنك فِعحح كرًيا ؾيس ٔبّول حتّول

عـة فِمَ، نٌل ٔبهَّ ٍصفغ ا َّة ًو عـة ثـسًهل. يف هفس اًوكت ىصى ٌَلِاش، ّلا ًدّسم ابّّلاث َّة واًـنل، ًو ًخّلٌ

صفغ ما ًخلاتي مـَ، فِو ثـازيضّ  خلاتي مؽ ما ُو ًُس ؿَََ، ٍو . ٔبّما اًنك ٔبّن اًىِف مذجّشٌز يف ألٌْس، ًو

و َؾَصيض وكاتي ٌَخلَري، ؤلهَّ مصٌن، فِو ل ًخلاتي مؽ يشء.  فِخجّشز يف اًخّـّسذ، ُو
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 اًّّسذ وارلعاة  -26

 ي اًّصواًة ثـين اًّّشخ؟اهلضلكة: ُ

 

رتم اًدّسَسي اًّزمين، ٔبّما ارلعاة فِو جمّصذ ومدين ؿىل  وخس سَسةل من ألحساج اًـًَِّة، ًو اًّّسذ ٍصوي ًو

فّضي اًرّتثُة اًوحوذي ؿىل اًّزمين. الكٌُل هممتٌّ ابهلـىن، اهلـىن ألّول ُو اًخّازخي، ٔبّما اًثّاين فِو  ثخاتؽ ٔبفاكٍز ًو

وضَح. نٌل ميىٌيا ٔبن هونّس ٔبّن ُياك حاكًٌة حصوي وحاكًٌة ثبّٔول: ألوىل جسـى ًخحُني وكائق اًّّشخ ٔبو اًخّ 

 ذاّمة، ٔبّما اًثّاهَة فدسـى ًخحُني ػواُص س حخِّة، ًوىن ُشا اًخخّاتـان ل ًخّعالن تحـضٌِل اًحـغ فوًزا.

 

َّة، فاًّّسذ ًعف، حّت ًو اكهت ادذَازاث  شا ؾيازص اًّّسذ ذازحِّة وموضوؾ َّة، ُو اًلكٌلث ثخَّّون ابّّلاث

يىص ٔبحِاًن حتزّيٍ تو  َ إكزحاث حاةل. ارلعاة ًخعَّة مساَمًة ٔبوحض ثظفَ ّلاالادذَاز ًؤثّص ؿىل ظًصلة اًّّسذ ًو

و تخـًصفَ كاتي ًالؿرتاط واًخّلاتي مؽ دعاٍة  خعَة جحًجا، وذلئي، وحتََالث ابًّّضوزت، ُو من اهليِخج، ًو

ي.  حِات إلوسان كس حىون بٓدص. ل ًدداُم ارلع َّة، ًوىٌَّ كس ٌسـى ٌَحلِلة، فِو ثبًٔو َّة واًواكـ اة ابهلوضوؾ

َّة وّتّصًذا، ؤبكي  رسًذا، ًىن اذلاخة ٌَرعاة ثحسو ٔبًًضا مىّوًن ٔبساس ًَّا ًٔلٌْس، ًوو اكن ارلعاة ٔبنرث ؾضوائ

ًصّة.  فوزًّة وحُو

 اًخّحََي واًرّتهَة  -27

 تخحٍََي ٔبم ترتهٍَة؟ اهلضلكة:  ُي جية ؾلس الاس خسلل

 

َّة ٔبو ُاًخّحََي  َّة رُي هة. اًرّتهَة ُو معَ َّة ٔبو ماّذًّة ثلوم تخفىِم اًلكّي ًفعي ؾيازصٍ اهلُىّوِ َّة رُي و معَ

ةل ألوىل مفعوًل. حسة اهلَول ًمت اًّصتط ٔبو اًفعي، ًوىن نٌل لّك  ماّذًّة ّتمؽ ٔبو ثوحّس ما كس ًحسو ٌَُو

احس، لّك يشٍء موّحس ومٌفعي يف بٍٓن واحس ٔبًًضبٔ. لّك موحوذ ميىن وجية ٔبن يشء وحس ومذـّسذ يف بٍٓن و 

َّخني ابًخّواسي،  ٔلّن  ًُفِم تشاثَ، وميىن وجية ٔبن ًُفِم من ذالل اًـالكة.  اًّعـوتة حوكن يف اًلِام ابًـمَ

 فامي تُهنٌل. فوزًّة ألص َاء ثخـازط مؽ اًخّحََي ومؽ اًرّتهَة، نٌل ٔبّن اًخّحََي واًرّتهَة ًخـازضان

 

اًخّحََي ًـين ثفذَت ارلعاة ٔبو اًفىص ٕاىل حًزئاث يف مهنيى اًّعلص ذون مـصفة مس حلة ًخوكِت ٕاًلاف ُشٍ 

َّة، وركل حّت ًعحح من اهلس خحَي اًخّـّصف ؿىل اًىِان ألّويل. اًرّتهَة ًـين ذمج اًـيازص فامي تُهنا  اًـمَ

َّة، ٔبّما حّت ختخفي وثلصق يف ازلةل اًيّت متخّعِا. ا انث مفاُمي ًخّحََي ًـين اًخّمَزي تني ؾيازص ٕلحساج ُز

ست. َّة ٕلحساج مفاُمي موّحِ  اًرّتهَة فِـين ثفـَي اًخاّكمَ
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 اهليعق وادلسل  -28

 اهلضلكة: ُي حيّصزن ادلسل من اهليعق؟

 

حيّسذ رشوظ حّصة  ٌساؿس اهليعق ؿىل ٕاجياذ اجّساق يف الاس خسلل واًخّحلّق مٌَ ومن قَاة اًخّياكغ. نٌل ٔبهَّ

نل من  ـِ ـّس اً اهلِّمة ٌَميعق، فِيي جسـى ٕلظالق ٔبحاكم منزّي من ذالًِا  ألذواثالاس خسللث، واجّساكِا، ًو

َّني. ألّول مدسٔب اًخّياكغ، ٔبو اًاّلثياكغ، اّّلي ًلّص ٔبهَّ  اذلّق ؾن اًاكرة.  ٌسدٌس اهليعق ؿىل مدسٔبٍن ٔبساس 

ّة، اّّلي ًلّص ٔبّن اًّّشء  ل ميىن ثوهَس يشٍء وهلِضَ يف هفس اًّؼصوف ابًخّواسي. لسمة ُشا اهلحسٔب ُو مدسٔب اًًِو

َّخني مذياكضخني، واحست مهنٌل حلّة،  ُو ما ُو ؿَََ ًوُس ما ُو ًُس ؿَََ.  ابًخّايل، ؾيس مواهجة كض

 وألدصى اكرتة.

 

ني اهلُعَلة. ابهلياس حة، ل ًـرتف ادلسل ل ٍصفغ مس حلًا مسٌَّلث اهليعق، ًوىٌَّ ل ٍصفـِا ٕاىل مس خوى اًلواه

ِا، مفحسٔب معهل ٍصحىز ؿىل فىصت اًـوذت ٕاىل  متحوز حًو ادلسل تبّٔي كاؿست مس حلًا، حّت ًو اكن ٌس خـمَِا ٍو

ةل ألوىل مذياكضة، وحصحىز  َّاث كس ثحسو ٌَُو َّة فىًصّة ثخوىّل كض اًلواؿس اًيّت جضلّكَ. ابًخّايل، ادلسل ُو معَ

َّاث ادلسًست جساؿس ؿىل اًخّلََي من، ٔبو حي،  ؿىل ُشٍ اًخّياكضاث َّاث خسًست.   ُشٍ اًلض يك حتسج كض

َّة.  ابًخّايل، لّك هَاٍن ابًًّس حة ٌَجسل ُو ما ُو ًُس ؿَََ، ٔلّّنا مىّوهة مّما ِم  ٔبو ثفسري اًخّياكضاث ألّوً

َّة اًفاذصة اًيّت ثلول ٔبّن ألٌْس ل ٍىون شا ًلوذن ٕاىل اًلض ، ٔبّما اٌَُّْس فِىون.  ابًّعحؽ، ًُست ؿَََ. ُو

سة ًِشا اًيّوغ من الاهـاكساث، ما ٌس خسؾي الاجّساق واهليعق  حوكن وػَفة ادلسل يف ٕاهخاح اهخٌاءاث مؤّسِ

 ابًّّضوزت.

 

 اًخّوهَس، ادّلًَي، وإلصاكل  -29

َّيًا من ٔبصاكل ارلعاة؟  اهلضلكة: ُي جية ثفضَي صالًك مـ

 

ىص اًفَسفي اهلـنّي فِونّس. ٕارا اكن اًضّم ٌساؿس ؿىل اًخّـّمق اًفىصي، فِو ثخلّشى اًفَسفة ابٔلس ئةل، ٔبما اًف

َّاث خسًست، تعًصلة بٓمًصّة ٔبحِاًن، مؽ ٔبهَّ ميَي ٔبنرث ٔلسَوة اىلاحجة. مؽ ركل، ظَاكة  ٔبًًضا حيّحش ػِوز كض

َّاث اهلخيّوؿة:  اذلنك، ٕاهخاح اهلفاُمي، ٔبو اًخّحََي، ِم معٌي حبّس راثَ، هم ٌل اكهت حاًخَ: ُمعاذزت، ٔبو ُشٍ اًلض

َّاث اهلعصوحة. إلزحاث ميىن ٔبن  َّة. ٍمتثّي حزٌء هحري من ممازسة اًفَسفة يف ثـََي ُشٍ اًلض ًلني، ٔبو فصض

ٍَّة مٌعلٍِّة ما، ٔبو ٕاهخاًخا ذلزمة ٔبفاكز ثعّة يف هفس الاّّتاٍ، ٔبو ظصخ ٔبمثةل ًُفّضي ٔبن حىون  ٍىون ثحُِيًا تـمَ

َّة مىذفِة تشاهتا، ادّلًَي ُمحَةّل جضِس ؿىل حصّ  َّة. تـىس اًخّوهَس اّّلي ُو ؾحازت ؾن كض َّاث ألّوً ة اًلض
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َّة ُشا اًّصاتط، نٌل ُو  َّة.  من وهجة اًيّؼص ُشٍ، ميىن ٔبن ًمت الاؿرتاط ؿىل رشؾ موحوٌذ يف ؿالكة ٔبو معَ

ٍَّة ثـَن اس خلالًِا.  اذلال ابًًّس حة ًلض

إلزحاث، وٕاهٌّل  ارلعاة. ُشا اًيّوغ من ارلعاة ل ٌسـى ٌَخّوهَس ٔبو إلصاكل ُو اًّضلك اًثّاًر من ٔبصاكل

شا ًس حُني، ألّول ُو ٔبّن  ٍمتّـن ابهلمىن اّّلي كس ٍىون كًصًحا من اهلس خحَي، ذون الادذَاز ٔبو اًحت. ُو

َّة اهلعصوحة ًُست سوى  َّة، واًثّايناًلض َّة اهلعصوحة تلض  فصض ٍَّة ٔبدصى وألٍم، ُو ٔبهَّ ميىن اسددسال اًلض
ثلوذ تيفس ادّلوز: ؾيسما ٍىون ُياك ٔبنرث من ٕاخاتة ؿىل سؤاٍل ما، مثاًل. ٕاًرا إلصاكل ُو ظَاكة سَسةل 

َّاث اهلخلاتةل، اًيّت جضرتك تيفس اهلوضوغ، ٔبو ظَاكة ٍلوؿة من ألس ئةل ُسفِا ٕاػِاز مضلكة  من اًفصض

َّة. ميثّي إلصاكل اًّعـوتة اًّضامةل واًّصُانث اهل  خـَلّة تخفىٍّص حول مسبةٍٔل ما. اهلفازكة اًيّت حتخوي ؿىل ٔبساس 

َّة ِم ٕاحسى ٔبصاكل إلصاكل. ًحنّي مضلكة ثياكٍغ   ٔبساس 

 اهلمىن، واهلصّحح، واًّّضوزي  -32

 اهلضلكة: ُي اًواكؽ ممىن ٔبم مصّحح ٔبم رضوزي؟

 

و ًُس تًٌُّا ول  ؿسم اهلمىن ُو ما ًُس مس خحَاًل، ٔبو ما مّت ٕازحاث مؤنًّسا، فبٔحِاًن كس ٍىون اس خحاًخَ، ُو

ٔبكصة ٌَمس خحَي، ًوىن كس ل ًمت حشفَ هكمىن ثسخة دعبٔ ما. يف اًىثري من ألحِان كس ًحسو ًيا ٔبهَّ ل 

َّة ل ميىن ثـمميِا. يف ثلاتٍي مؽ اهلمىن  ميىن اًخّفىري ابهلمىن هوهَ ًالمس حسوذ فىصن. اهلمىن ُو حاةل فصذاه

و ألكصة ًيا، Lجنس ال وألوحض، ًحسو ملدوًل ومـلوًل ٔبنرث، ابًخّايل فِو ؿامٌّ ٔبنرث. ًفصط اهلصّحح زّحح، ُو

هفسَ نيوغٍ من اًَلني ارلُبي، ٔبو ًلّصة تيفسَ من اًفىص من ذالل اس خسلل فعصت سَمية. ابٕلضافة ٕاىل 

ٍَّة ثفىّص ركل، ميخكل اهلصّحح فصًظا ٔبنب ًوحوذٍ. يف تـغ ألحِان، ميىن ٔبن ًخّضح ٔبّن اهلمىن مصّحح ت ـس معَ

ؾصضًَّا، فِو ل ًـصف ظحَـة اًّّضوزي اهلخعَّحة. ًفصط اًّّضوزي  حمؽ ركل، ًحلى اهلصحّ ما ثـحر ابًفىص.  

ل ميس . ، ٔبي ٔبهَّ مّشوظ«ٕارا حسج ُشا، فس َحسج راك...»هفسَ من ذالل مساٍز مٌعلي من ٔبمثال 

كذّة ثضلٍك مدارش، فال يشء موحوٌذ ابًّّضوزت، ممىن اًّّضوزي وحوذ اًىِانث اهلاّذًّة، ٔبو اًـًَِّة، ٔبو اهلؤ 

ابس خثٌاء هللا ٔبو اًىون، ٔبو ٔبي هَان بٓدص معَق. ًوىن اًّّضوزي ًـاجل اًـالكاث تني اًّّشء واىلمول، مثاًل: 

 .«إلوسان ًـُش ابًّّضوزت ٔلهَّ ًدٌفّس»

 

َّاث مذيّوؿة حسة ذزخة ًلني لّك مهنا ابًًّس حة ٌَفىص، نٌل ٔبّّنا ثخفاؿي مؽ  ُشٍ اًخّحسًساث اًثاّلزة ثعف كض

َّة معصوحة:   . اهلصّحح ُو ما «ممىن ٔبن ٔبزحب اًَاهعُة، ٕارا اصرًتت تعاكة»ظحَـة ارلعاة. اهلمىن ُو فصض

َّة »حيسج ؿاذًت ٔبو ما جية ٔبن حيسج تـًَسا ؾن جمال اهلمىن:  من اهلصّحح ٔبن ٔبزحب اًَاهعُة ٕارا اصرًتت كاًح

و حنكٌ . ٔبّما اًّّضو«اًحعاكاث ، زاتًعا ٔبنرث من َلول، ُو ، ٔبو مٌعلّيٍ ، ظوزّيٍ زي فِبئت من مساٍز حتًََّلٍ

 .«سبٔزحب اًَاهعُة ابًّّضوزت، ٕارا اكهت تعاكيت ِم اًّصاحبة» كاظٌؽ ًليص الاس خثٌاء:
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 الاس خلصاء، والاس خًذاح، واًلِاش الاحامتيل  -31

 اهلضلكة: ما اًّّشء اّّلي ميىن ٔبن حىون مذبٔنًّسا مٌَ؟

 

َّة اًيّت حُتسج ألفاكز؟  ًـخب الاس خلصاء مىدس ًحا ما ًمت اًخَّلن مٌَ ابٕلذزاك اذليّس وابرلبت، ومهنٌل  ما ِم اًـمَ

ٌس خلصئ ما حيسج ؿاذًت ٔبو ما ًًدلي ٔبن حيسج يف اهلس خلدي.  ًًدلي ؿىل اًّؼاُصت اهلخىّصزت ٔبن جس متّص يف اًخّىّصز: 

. ٌس خعَؽ الاس خلصاء ٔبن ًخوّظي ًخًدٍّؤ «كًسا ٔبًًضا سدّشق اكهت اًّضمس جّشق لّك ظحاخ، اًَومحّت »

ًَّة اثًثة، كس حىون كِاًسا  َّخُنت كض معَق، ًوىن ًُس ابًّّضوزت. الاس خًذاح ُو مساٌز مٌعلي ٌس خرصح من كض

. يف اًـموم، حيخوي اًلِاش ؿىل «سائَون، سلصاظ ٕاوسان، ّلا سلصاظ سائي اًيّاش»اكًلِاش اًالكس َيك اًخّايل: 

ي وحزيئ. ُيا ٔبًًضا كس ًـخب ّنٌج مٌعليٌّ مـنّي اهللّسماث، اًيّت ٍصحىز ؿَهيا ًعَاكة اٌَّزوم، كري كاتةل لكّ 

، اًّضلك ألثسط ًالس خًذاح  ٌَمـازضة، ٔبو ميىن ٔبن ًونّس ٔبّن اٌَّزوم حقٌّ يف حال اكهت اهللّسماث حصَحة. هؼصايًّ

، «نشا، ابًخّايل نشا...»ًخحّي ماكّنا اًؼ  «ٕارا»حِان ثًُىس اًؼ ، ًوىن يف اًىثري من الٔ «ٕارا نشا، فىشا...»ُو : 

َّة ذون رشوظ. َّاث ألّوً َّة ٔبو اًلض  وهبشا ًمّت ثوهَس اًلض

 

ًًُذج الاس خلصاء اسدٌاًذا ؿىل ارلبت، والاس خًذاح من ذالل اًخّحََي ٔبو اًرّتهَة، ٔبّما اًلِاش الاحامتيل فِو 

َّة ثَلي حْسٌش، اتخاكٌز ًًذجَ اًـلي ارلاّل  ق يك ًـاجل اهلضلكة اهلعصوحة. ًمت ٕاهخاح اًلِاش الاحامتيل إبهخاح فصض

َّة ؿىل حّي مضلكة اذلصنة  َّة اًىوه اًّضوء ؿىل ثياكٍغ ػاُص، ٔبو حتّي مضلكًة ما. ابًخّايل، ٌساؿس مدسٔب ادلارت

َّة ٔبن ثلّسم مفِوًما خسًًسا مي  ِّس ًيوغٍ بٓدٍص من اًـالكاث تني اًًّسخِّة تني اًىواهة حزئًَّا. ًًدلي ؿىل اًفصض

َّة ثؤّذي ٕاىل ؿسٍذ من الاس خًذاخاث ادلسًست اًيّت  اًّؼواُص اهلخياكضة ٔبو اًيّت ًيلعِا زاتطٌ تنّي. لّك فصض

ا، ًوىن هوذ ٔبن هشهص ُيا ٔبّن  جضلّك ذؿامًة ٍمنطٍ فىصّيٍ خسًس. ابًّصمغ من ٔبّن اًخّمَزي اًخّايل وس يبٌّ خسًّ

حىّصز اًّؼواُص، والاس خًذاح ًـمتس ؿىل اجّساق اًـلي، ٔبّما اًلِاش الاحامتيل فِـمتس ؿىل الاس خلصاء ًـمتس ؿىل 

َّة مؽ اًـامل واًـلي. َّاث وؿىل ؿالكٍة خسً  ذَق اًفصض

 اًّصبٔي، واًفىصت، واذللِلة  -32

 اهلضلكة: ُي ميىن ٔبن ٍىون اًّصٔبي حلًّا؟

 

ول لك ما ُو ػاُص. بٓزاًءا ىمتّسم هبا ٕاىل ذزخٍة مجَـيا منخكل بٓزاًءا حول لك ما ُو موحوذ، ٔبو ؿىل ألكي ح

َّة   ً ما وهًسة ٕاٍهيا ذزخًة ما من ذزخاث اًَلني. نٌل ٔبهّيا هـي ٕاىل ذزخٍة ما ظحَـة ُشٍ الٓزاء، ومضموّنا، وب

شا ل ًـين ٔبّن اًّصٔبي  معَِا، ؤبظَِا. جلكٌلٍث ٔبدصى ميىٌيا كول ٔبّن اًّصٔبي جيّسس اًفىص اًحسايئ اًخس َط. ُو

وزت اكرة، وٕاهٌّل ٔبهَّ كََي اًـمق وكََي اًوؾي تشاثَ. ابهللاتي، اًفىصت ِم ؾحازت ؾن مثصت معٍي فـًل: مثصت ابًّّض 
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ٔبو تددـاهتا، ٔبو ؿالكاهتا اًخّضمًَِّة، ٔبو  ٕاهخاح، وحتََي، وادذحاز. كس حىون اًفىصت واؾَة تبٔظَِا، ٔبو  مبضموّنا،

ٔبو الاؿرتاضاث اًيّت ميىن ٔبن ثخَلّاُا.  ابًخّايل ثـمتس اًفىصت  حسوذُا، ٔبو ألس ئةل اًيّت ميىن ٔبن ثُعصخ ؿَهيا،

حلى اس خزسام ُشٍ اهلععَحاث خمخًَفا ؿىل ّنٍج فـًلّ  ، ٔبّما اًّصٔبي فِبئت من ٕاصاؿاث ٔبو من ثلسٍصاث ثلًصخِّة. ًو

 من خشٍط لٓدص.

 

وؾن ثعاتق مؽ مسًول. معوًما، اًّصٔبي تسايئ، اًفىصت هدِجة معي، ٔبّما اذللِلة فِيي نّتة ؾن ؿالكة مؽ اًَلني، 

َّة، اذللِلة اًلاتةل  اذلق ُو ما ًخعاتق مؽ اًواكؽ، اّّلي ًـّصف يف اًىثري من ألحِان اكًّعحَـة اهلاّذًّة واًفزيايئ

َاق، حىون ألفاكز حلّة ٕارا اكهت ثامتىش مؽ ٔبص َاء ٔبو  ٌَخّحلق من ذالل اًخّجصتة اىلسوسة. يف ُشا اًس ّ

ة،  ًوىن ُياك ٔبًًضا اًخّعاتق مؽ اًـلي اًخّشي اًفصذي ٔبو ازلاؾي. ًلال ؾن يشٍء ٔبهَّ ػواُص كاتةل ٌَمصاكد

َّة. ابٕلضافة ٕاىل  َّة اًخّحََي ٔبو ابًًّس حة ٌَلاًح ا ؾن اس خسلٍل ًحسو اباتًّ ابًًّس حة هلن ثلوم تـمَ ـً حّق ٕارا اكن نت

يا اذلق ُو ما اًيّوؿني ألّوًني اهلشهوزٍن، ُياك هوٌغ اثًٌر من اًخّعاتق، ُو و اًخّعاتق مؽ اًواكؽ اًفصذي. ُو

ًدّسم ابٔلظاةل والاجّساق ؾيس اكئٍن ما ٔبو مضن زؤًٍة ما، وركل ذون اّذؿاء جضىِي واكؽٍ مشويل. ؾيسما هلول 

َّة. اًاكرة ُو ما ل «ظّحاٌد حلِلي»، «كعـة حلِلِة»، «ٕاوسان حلِلي» مؽ  ًخعاتق، فٕاهّيا هـين حلِلًة حزئ

 ُشٍ اذلالث اًثاّلج.اهلسًول يف 

 

ابًخّايل ميىن ٌَحلِلة ٔبن حىون زٔباًي ٔبو فىصًت، ابًّصمغ من ٔبهّيا كس هـخلس ٔبّن اًفىصت ٔبنرث ؾصضة ًخىون حلِلِّة من 

هنا ؤلهَّ مت اًـمي ؿَهيا. همٌل اكن، حتّسذ اذللِلة حضوز وظحَـة اًّصاتط تني الٓزاء  اًّصٔبي، ٔلّّنا واؾَة ًخىٍو

ة ُيا ُو قَاة ٔبو ُضاصة ُشا اًّصاتط. فلَاة اًّصاتط ٔبو ُضاص خَ ثـّب ؾن ؿسم اجّساق وألفاكز، واًاكر

 وهلط، ما ٌّشخ ظـوتة حتسًسٍ ّلاثَ.

 اًفصذاهَّة، وازلةل، واًرتوس يسهخاًَّة  -33

َّة ٔبو ازلةل؟ َّة ًفِم اًفصذاه  اهلضلكة: ُي ميىن اًخّزًّل ؾن اًرتوس يسهخاً

 

َ وىِاٍن تشاثَ: موضوغ، فىصت، ػاُصت، ٔبو حّت اس خسلل ٔبو ثعيَف ٔبص َاء. اًفصذاين ُو ما ًمت اًخّـامي مـ

مؽ ركل، اهلِم يف لّك فصذايّن، همٌل اكن فصذاهًَّا، ُو ٔبهَّ إبماكهيا متَزٍي ووضـَ يف ثلاتي مؽ فصذايّنٍ بٓدص، ٔبو مؽ 

َّاث تـغ ا ٔلص َاء وعحَـهتا ٔبو ٔبساسِا، ٔبنرث من فصذايّن تعحَـٍة مضاهبة.  هبشا اهلـىن كس ثدضازك ُشٍ اًفصذاه

ًوىهّنا حمتخّؽ ٔبًًضا تحـغ اًّعفاث ارلاّظة، همّمة ٔبو كري همّمة، وميىن ًِشٍ اًّعفاث ٔبن ّتـَِا ثخـازط مؽ تـضِا 

من ُشا اهليؼوز، ميىن ّتمَؽ  اًحـغ، وهبشا حتّس لكٌّ مهنا راهتا ؾن ألدصى، نٌل حتّس راهتا ؾن اًـمومِّة.

َّاث من هفس ا ّة، ومن مّث ّتمَؽ ثكل ألهواغ يف ٔبظياف. ُشٍ اًفصذاه ًّعصاس ًُضلّكن هوؿًا ٔبو ٔبهواؿًا اثهًو

َّاث ابًّّضوزت. مجَؽ ُشٍ اهلععَحاث وسخِّة، فِيي  اهلععَحاث ايلخَفة ثـّب ؾن مجةل ل جس هتَىِا ُشٍ اًفصذاه
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َّة ِم ٔبّن اًفًصس ميىن ٔبن ثـمتس ؿىل هلعة الاهعالق وؿىل اًخّعيَف اًـام اّّلي وسـى ٕلجياذٍ. اًيّلعة  ألساس 

 ًًمتي زلةل ؤبن ٍمتزّي ؾهنا مبزياثَ.

 

ن اًخّشي فًصس ٔلهَّ ًيجز الادذالف ُو ما جيـي اًّّشء فصذاهًَّا، ادذالٌف ًيخين ابًّّضوزت مضن ثفاؿي. اًاكئ

َّة اًاكئياث اًخّشًّة.  ًوىن ما ًخفّصذ تَ إلوسان، كس ل ٍىون  ٔبص َاءً  ا كاًح ما ًخفّصذ تَ حٌلز اًوحش ل ثيجُز

َّة. َّة ذون مجةل مصحـ َّة ظفة ازلةل ٔبو وحسهتا  ٔبو اًلعصش، ٔبي ٔبّن ل فصذاه معوًما، هـخب اًرتوس يسهخاً

ا تشاهتا من  ـً َّاث. يف حال اًخمّنَط، ميىن ٔبن ثُـخب ُشٍ اهلزيت واك ًصّة، اكّّلي ٌسمح تخفاؿي ٍلوغ اًفصذاه ادلُو

ـخب ٔكذات ٌّّلُن من مٌؼوز اهلـَومِّة، ٔبو جمّصذ ظفة من مٌؼوز اهلاّذًّة. هبشا، ظفة مٌؼوز اًلَخِّة، ٔبو ٔبن ثُ 

إلوساين ِم رشظ إلوسان اًفًصس، وما ٌسمح إبذزاك اًخّشًّة وجمةل. اًخّشًّة مفِوٌم حصوس يساتيل، ّلا مفزًنخَ 

ا ثفَت مٌَ وحتّسذ ٔبفلَ يف بٍٓن واحس.  خمخَفة ؾن مزنةل إلوسان نفصذ، فاًخّشًّة ثخجاوس إلوسان وحىّوهَ، نٌل ٔبّنّ 

ًصا حيّسذ اًوحوذ. مؽ ركل، ٕارا اكن من كري اهلمىن ٔبذش ُشٍ اًّعفة تـني الاؾخحاز تشاهتا  ٕاّّنا ثفرتط حُو

َّاث اًيّت حُتسهثا، حتّصوِا، ٔبو حتّسذُا،  َّة، اًّضلك ألفلي  فدٕاماكّناوّشٍء ذازح ؾن اًفصذاه ٔبن جسّمى ابهلثًو

َّة، مّعا ٕارا اكن موحوًذا تشاثَ، ٔبو ٌَرتوس يسهخا َّة. ميىٌيا ٔبن هدساءل مّعا ٕارا اكهت ألٌْس رو ظحَـة حصوس يسهخاً ً

َّة. ًوىن ادّلوةل، هَان اذلق، ثحسو ؤكّّنا ثخجاوس مجةل اولمتؽ اهلىّون  مّعا ٕارا اكن جمّصذ َلوًل هلا ُو، ٔبي مثًو

 من ٔبفصاذ.

 ارلري، وازلال، واذلق  -34

 ميىن اًخّفىري ذازح ارلري، وازلال، واذلق؟ اهلضلكة: ُي

 

َّاث  َّة، وجسمح جمتَزي  ؤبحِانً ُشٍ اهلفاُمي اهلـَاًزّة اًثاّلزة، ِم مفاُمي ٔبسّست اًلمي ثوظف ابًرتوس يسهخاً

 َّ اث اّّتاُاث وحوذًّة وفَسفِّة، نٌل ٔبّّنا جسمح ابًخّفىري ابًـامل.  حُصحؽ ُشٍ اهلفاُمي ٕاىل زالزة ٔبمثةل كسمية لً 

نل. ارلري ـِ حّسذ  ُو اهلفِس وػَفِّة، وِم ألذالق، وؿنل ازلال، واً اّّلي ٌس خجَة ًيلط، واّّلي خيفّف ًو

لاتهل ما ًُـخب حزئًَّا، مذلّوًسا،  ألمل، ارلري ُو ما ٌس خفزّ  اًّصقحة واًّصضا. ٍصمز ُشا اهلفِوم ٕاىل مالء ألٌْس، ًو

شاة حنو ارلري حيثّيا ؿىل اًفـي، وؿىل اًّدساؤل ؾن ٔبفـاًيا وؾن وفاصاًل، ٔبو حّت مؤراًي، ٔبي اًّّش. الاجن

َّة،  كائحاهتا ووسلِا، وركل ٌَوظول ٕاىل اًّّساء، واًّسـاذت تبٔصاكًِا وظحائـِا ايلخَفة. ُي ثرّصفاثيا ؿاذةل، رشؾ

ا، ِم حتسًس ٔبو ؾلَي َّة ٔبو كرُي ـّاةل، حِّست ٔبو مالمئة؟ ألذالق، ٕان اكهت ّّلًّة ٔبو مٌفـ ة ًخرّصفاثيا ًيعحح ف

ًَا ٌَّسـاذت، واهلالء، وارلري اًخّام.  ٔبفضي، ٔبو سـ

 

َّة ٍلوغٍ ما، ٔبو ٔبظاةل ٔبصاكٍل فًصست، ًلاتهل اًلدح اًـحيث، اًيّاكط،  ازلال ُو الاوسجام تني ٔبحزاء اًلك، مثاً
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اة ٔبنرث من اًفـي، ٔبو اًّسرَف.  ازلال ٌس خسؾي إلذزاك اذليّس ٔبو اّّلُين،   وحيّر ؿىل اًخّبّٔمي وإلجع

َّة وذون ملاتي،  ابًّصمغ من ٔبّن اًفـي ٔبو اًفىصت، ٔكي يشء، ميىن وظفٌِل ابزلََني. ًثري ازلال مذـًة كري ٔبنه

ًَّة من اًيّت ثوظي ٕاىل ارلري،  َّة اًيّت جسِّي اًوظول ٕاىل ازلال ٔبنرث راث ٔلهَّ ٍىذفي تشاثَ. معوًما، ثُـخب اذلساس 

َّة وهلالء ألٌْس.ؤبنرث فوزًّة، ؤبكي   ؾلَية، مؽ ٔبّن ازلال ميىن ٔبن ٌسـى ٌَضمًو

 

ٕارا اكن ارلري ٍُصحؽ ٕاىل اًفـي، وازلال ٕاىل اًخّبّٔمي، فاذلّق ٍُصحؽ ٕاىل اّّلُن واهلـصفة. ًعَة اذلّق الاسدِـاة، 

 ًًُ صحىز ؿىل الاجّساق تني اًـامل واًـلي، فلَاة اًـلي  ذج اًاكرة. كاًة ُشا واهلصاكدة، واًخّحََي، واهللازهة، ٍو

اًًّضاظ راثَ، فِو ًعاًة ابهليض ٕاىل ألمام ابس متصاز، ٔلّن اذلق ل ًخوّظي ٔبتًسا ٕاىل اًىٌلل. اذلّق ُو ثوافق 

تني اًالكم واًواكؽ، تني فىصٍت ما واًّسخة اّّلي حُيسهثا، تني اًّؼاُص وألٌْس اّّلي حيمهل.  فاذلّق ًفرتط 

ا مضيًا ؿسم ثع ـً . مبا ٔبّن اذلق ممتحوٌز ٔبنرث من اًاكرة مس خدد اتق هَاٍن ما مؽ هَاٍن بٓدص ًُـخب ٔبؿىل وحوذايًّ

ان اًّسـاذت. ًَا ابًرّصاؿاث اًخّشًّة، فِو ٔبكّي انرتااًث مهنٌل جُص  هؼرًيَ ؿىل واكؽ اًـامل، ومبا ٔبهَّ ٔبنرث وؾ

شا ما مسح يف ن ألٌْس راثَ. هالحغ ٔبّن لكٌّ من ُشٍ اهلفاُمي اًثاّلزة ًـّب تعًصلذَ ؾن وحست ألٌْس ٔبو ؾ ُو

ابًاكئن ألمسى، تُامن ٔبضساذٍم  وتدضخهيِمحِان جصفـِم حنو اهلعَق، وثضرعيهتم، وتخبٍٔهيِم، اًىثري من الٔ 

 ًـيون اًيّلط، اذلصمان، ٔبو ثوكّف ألٌْس.

 واًخّفىري ،واًفـي ،اًىون  -35

 اهلضلكة: ما ُو واكؽ إلوسان ألّول؟

 

ص ّة ابًًّس حة ًإلوسان؟ ُي ٍىفي ٔبن  ميىن فِم اًوحوذ، ٔبو حُو ألص َاء، تثالج ظصق. ما اّّلي ٌضلّك اًًِو

ٍىون موحوًذا، ٔبم جية ٔبن ًفىّص، ٔلّن ُشا ما ميزّيٍ؟ ٔبم جية ٔبن ًخفاؿي مؽ اًـامل يك حيلّق راثَ واكئن ؾَين 

من ٔبحٌاش  واتزخيي؟ ما ُو ٔبساش إلوسان؟ كس ٍىون ألساش ولذثَ ؿىل َُئة ٕاوسان، ؿىل َُئة خًٍس 

شا ما ًلذيض ٔبن لّك ٕاوساٍن ٕاوسانٌ  من اًحساًة، تفـي  اذلَوانث، ٔبو وعيٍف ذاض من ٔبظياف اًوحوذ، ُو

و ٔبّن إلوسان اًـاكي ) ( ٕاوساٌن هوهَ كاذٌز ؿىل اًخّفىري، ٔلّن homo sapiensادلَياث. ُياك احامتٌل بٓدص، ُو

وسان ًيفعي ؾن اًـامل اذلَواين. ٔبّما الاحامتل ٔبظي إلوسان ًـوذ ٕاىل الآثز ألوىل ٌَـلي، ما حـي الٕ 

ّة إلوسان ؤبظهل تلسزثَ ؿىل (homo faber)اًثّاًر، فرُيحؽ ٔبساش إلوسان ٕاىل إلوسان اًّعاهؽ  ، زاتًعا ًُو

 ، اهلفرتط ٔبّّنا ذاّظة ابٕلوسان.اًخّفاؿي مؽ اًـامل، من ذالل، مثاًل، ظياؿة واس خزسام ألذواث

 

َّة، ًعصخ ُشا اًخّمَزي زؤى ٌَـامل حتّصك وحوذ لّكٍ مٌّا. ُي ٍىفِيا ٔبن تـًَسا ؾن اهلضلكة  ألهرتوتًووحِّة واًخّازخي

َّة اًوحوذ نٌل  ىل ُشا اًـامل يك ىىون موحوذٍن؟هحلي ادّلافؽ ألّول اّّلي ٔبّذى ٕاىل كسومٌا إ  شا تخويّل مسؤوً ُو
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اٍ ٔبن ًودّل سـاذًت سارخة وفوزًّة، ٔبو ٔبن ًسفؽ حنو ُو، ومبا ًلّسمَ، وحبسوذٍ، ومبالئَ اًىصمي. ميىن ًِشا الاّتّ 

ٍَ لكيّبٍ لرغ يف اًخّـامي مؽ ٔبي هَان ثّشي. ُي ًًدلي ٔبن هفىّص يك ىىون؟ وتلّغ اًيّؼص مّعا ٕارا اكن  ثوّخ

ائط ركل من ذالل اًخّوّخَ حنو اًـلي، ٔبو اًباؿة اًفىًصّة، ٔبو اهلـصفة، ٔبو إلهخاح اًفيّن، ٔبو اًثّلافة، ٔبي اًوس

َّة، ٔبو ٔبن  َّة واهلثاً اًوحِست اًلاذزت ؿىل مٌح اذلَات مـىًن وهصامة. ميىن ًِشا الاّّتاٍ ٔبن ٍصفؽ اًّصوخ حنو اًّصوحاه

فّاث اًخّش، ٔبو حّت حنو ّتاُي ُشٍ اًوكوغ. ُي ًًدلي ًسفؽ حنو اٍهّتنّك واًّسرًصة من اذلَات، واًـامل، وثرصّ 

خّشي جاكمي ظاكاثيا يك حىون حِواثيا جمسًة؟ هبشا ًـّصف إلوسان هفسَ ٔبن هخفاؿي مؽ اًـامل اًفزياييئ ٔبو اً 

من ذالل ٔبفـاهل، ومن ذالل كسزثَ ؿىل إلجناس، ومن ذالل معهل، اّّلي ٌسخّة حتّولٍث يف اىلَط.  ميىن 

دمنّص الٕ  حيخلصًـمي ما يف وسـَ رلسمة ُشٍ اهلِّمة، ٔبو ٔبن و ًِشا الاّّتاٍ ٔبن ًـعي كمية زلةل اًخّشًّة،  وسان ًو

َّة، واًفوزًّة. ؿَََ اً ـّ  كَلًا ؿىل إلهخاحِّة، واًف

 ألهرتوتًووحِا )ؿنل إلوسان(، واهلـَومِّة، واًلَخِّة  -36

 اهلضلكة: ُي ًًدلي ٔبن ًوخس مٌؼوٌز واحٌس ظاػٍ؟

 

ؿنل إلوسان لاظؽ ُشٍ اهلععَحاث اًثاّلزة اًخّلس اميث اًفَسفِّة اًىبى وزؤى اًـامل اًيّت حُتسهثا. ًـخب ثُ 

ّة يف اًفَسفة نشاٍث مفىّصت، وهكوضوغ فصذي ٔبو  ًو اًفَسفة مسبةًٔل ثّشًّة حبخة، وابًًّس حة هل إلوسان ٔبًو

حٌلؾي.  يف ؿنل إلوسان حيخي إلوسان اهلصثحة ألوىل واهلصنًزّة ؾيس اًخّفىري تبٔي يشء: إلوسان اًخّازخيي، 

َايس، والاحامتؾي. ٔبّما اهلـَومِّة فُذـىن ٔبّوًل وكدي لّك يشء اًاكئن اًحًَووج، واهلفىّص، واًيّفيس، واًس ّ 

ابهلـصفة ورشوظِا تـًَسا ؾن اّّلاث.  ٌَمـَومِّة ظحَـٌة ظوزًّة، وثدداُم ابًـَومِّة واًَلني، واّّلاث ابًًّس حة ًِا 

َّة، ٔلّنّ  ا جسـى ٌَوظول ٕاىل واكؽٍ مَموش ِم اهلصاكدة اًيّت ثدِلّن، واولّصتة اًيّت ثخحلّق. نٌل ٔبّّنا ل ثثق ابّّلاث

 وماّذي، كاذٍز ؿىل ثبٔهَس ٕاحصاءاهتا وثوهَساهتا.

 

َّة، ٔلّن ُشا اًواكؽ ُمحسج ٔبو مّشوظ تواكؽٍ  يا هعي ٕاىل اًلَخِّة اًيّت ثّسؾي ّتاوس اًّعحَـة اًخّشًّة واًىوه ُو

، بٔ «ًخجاوسٍ»بٓدص  شا اًواكؽ الٓدص ُو واكٌؽ ٔبّويل ميىن اؾخحاٍز فىصايًّ و تعحَـٍة ما ٔبمسى من اّّلُن واهلاّذت. .  ُو

ة ًُسوا سوى فذاث ٔبٌْس، ٔبو فذاث ما ُو كري حمسوذ، ٔبو  ابًًّس حة ٌَلَخِّة اهلاّذت وإلوسان واهلـصفة ادّلهًَو

 فذاث حضوٍز صخَِ، فصؤاي اًلَخِّة ثدّسم تحـٍغ من اًّصمًزّة.

 

غ مذالمسة ومدضاجىة، كاذزت ؿىل اس خجواة تـضِا ٕارا اكهت ُشٍ اولالث اًفَسفِّة اًثاّلزة ثلّعي حلًّا وكو 

شٍ  اًحـغ ٔبو َّية اًيّت حتّصوِا. ُو ؿىل اًخّلازة، فِيي متَي ٔبًًضا ٕلحساج زؤى ٌَـامل من ذالل الادذَازاث اهلـ

َّة اهلعاذزاث وثحـاهتا. ٔبكَة اًفالسفة واًفَِسوفاث ٔبو زؤى اًـامل ثلؽ  َّاث اًخّلاتي، واس خثٌائ  ً اًّصؤى ثـمي تب

ن مٌؼوٍز ٔبو كري من اهلشهوزٍن، وركل من ذالل ظَاكة اهخٌاءاث تني اولالث ايلخَفة وؿالكاهتا حسة مض
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 ٕاظاز اهليؼوز اهلعصوخ، اهخٌاءاث ثؤّسس حصاثخِّة اًفىص وألٌْس.

 اًيّفيس، وألذاليق، واًلاهوين  -37

 ما اّّلي حيّسذ ألفـال اًخّشًّة؟

 

حسًس ٔبفاكٍز ؤبفـاهل، نٌل ُياك ظصٌق خمخَفة ثعَح ًخلِمي ثكل ألفاكز ُياك ظصٌق خمخَفة ٌس خزسهما إلوسان ًخ

يَ نتؽ من قصائز وّذوافؽ واحذَاخاث  وألفـال ٔبو حتَََِا. اًّعًصلة ألوىل ٔبو اًًّسق ألّول هفيس، ٔبي ٔبّن حىًو

ًَّا ٔبو رُيًَّا، حِر ميى َّة ٔبو اهلخـَّمة. ميىىن ٔبن ٍىون ُشا اًخّحسًس حس ّ ن ٔبن ًعحح اًفىص ٔبو اًفصذ اًحسائ

َّة. َّة يف تـغ ألحِان. ُشا ما ميىن ٔبن وسّمََ ابّّلاث  اًـلي دلى إلوسان رضوزًت هفس 

 

ٔبّما اًخّحسًس اًثّاين فِو ألذاليق،  حِر ثًدؽ ادّلوافؽ من ٍلوؿة كواهني ومداذئ، مىذوتة ٔبو مضمصت، ًُفرتط 

. ثخعاتق ألذالق ؿاذًت مؽ ٔبن ثيّؼم ثكل ادّلوافؽ تبٔحسن صلٍك، يك حتّسذ مس حلًا  ثرّصفاث اًفصذ ٔبو حّت فىٍص

َّة يف حال حتّصز اًفصذ من س َاكَ ٔبو متّصذ  ، ًوىهّنا كس حىون خشع َّية، ٔلّّنا حىون اًفصذ من ظلٍص زلافٍة مـ

َّة مؽ راهتا، ٔبو ميىن ٔبن ثخعازغ مـِا َّة، ؾيسما ثسجمِا اّّلاث . ؿَََ. نٌل ميىن ٔبن ثخعاتق ألذالق مؽ اّّلاث

َّة، واًحياء اًفىصي اّّلي ّتّسسٍ ألذالق.  معوًما، ُياك كاًًحا ثوحّص هفيس ٔبو ٕاحصاح تني فوزًّة اذلاخة اًيّفس 

َّة،  شا ل مييؽ اًرّصاغ تُهنا وتني اهلضاؾص ألدصى ألنرث تسائ مؽ ركل، ميىن ٕاذزاك ألذالق وضـوز، ُو

 اهلفِومان ألنرث اس خزساًما يف ُشا اولال، تلّغ اًيّؼص اهلصثحعة إبص حاغ اهلخـة ثضلٍك فوزّي. ارلري واًّّش ٌُل

 ؾن ظحَـة ارلري ٔبو ظحَـة اًّّش.

 

صحىز كاًًحا ؿىل كواهني ٔبو كواؿس مىذوتة جس خَزم ابًّّضوزت ؾلااًب يف حال مّت ّتاوسُا.  اًخّحسًس اًثّاًر كاهوين، ٍو

كاؿست اًفـي »، ٔبو «مدسٔب اًواكؽ»، ٔبو «ًلاةكاهون ا»، ٔبو «اذلق اًّعحَـي»وكس حىون ثكل اًلواهني من ؿساذ 

َُزم، تُامن ل جنس ُشا اًفصق واذًصا «ألكي ا. اولال اًلاهوين ل ًـعي هعاحئ ٔبو ثوظَاث، وٕاهٌّل ٌسّن ًو ، ٔبو كرُي

َّية كعوى اكًّضَاغ، اّّلي جيـ َّة، ٕاّل يف حالث مـ ي ُىشا يف اولال ألذاليق. ل ٍىرتج اولال اًلاهوين ٌّّلاث

ا يف ُشا اولال ٔلّن إلًزام ابًلاهون مـّزس ٔبو  اًفصذ كري مسؤوًل وفق اًلاهون اهليعوض. ًَـة ارلوف ذوًزا هممًّ

حّت وحّش. كس ًُـخب ُشا إلهصاٍ مٌفًّصا ثسخة سَحَ اًخّام ٌّّلاث، ٔبو ٔبن ًُـخب ؾحوذًًّة، ًوىٌَّ ٍمتخّؽ مبزيت اًخّلََي 

َّة، اًيّت ل ثـاٍهنا ألذالق ٕاّل ثضلٍك ضـٍَف ٔبو مَخخس. ابٕلضافة ٕاىل ركل، من الاحنصافاث اًيّاّتة ؾن اّلّ  اث

َّة اًيّت ميىن  َّة، حِر ٔبّن ُياك تـغ اهلواذ اًلاهوه َّة واًّّشؾ حيّصك اًحـس اًخّحوّكي ثوحًّصا ٕاصاكًًَّا ٌَلاًة تني اًلاهوه

ا كري ٔبذالكِّة.  اؾخحاُز
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َّة اًخّفىري واًيّلاص. وكس مّت  ُشٍ اًلامئة نّتة ؾن حتََي اًّعـوابث اهلـخاذت اًيّت ًواهجِا اًّضرط ذالل معَ

ا ًخىون حزًءا من ٍلوؿة ٔبؾٌلل ًخـَمي اًفَسفة، تـيوان   L’apprenti») «اًفَِسوف اهلخسّزة»حتضرُي

philosophe») ناتن» وّشهتا اًيّت» (Nathan.)  ِّة يف اهلٌلزسة ميىن الاس خـاهة هبشٍ اًلامئة ٔكذات ٕاضاف

اًفَسفِّة، ٔلّّنا جساؿس ؿىل فِم واسدِـاة مذعَّحاث اًحياء اًفىصي. تـغ اًـلداث واذلَول اهلعصوحة كس 

 لاٍص ما.هيف بٍٓن واحس ذالل  ٔبو ثرتامك ،ٔبو ثدداذل ،ثخلازة فامي تُهنا، ّلا كس ثخلاظؽ

 العقبات .1

 

 اىزلق اهلـىن -1

َّة ٔبو فىصت من تعَاكٍة مذلازتة، ًىن خمخَفة ؾهنا  -تحالذت ودفِة -ذالل اسددساًِا اىزلق اهلـىن ُو ثـسًي كض

صايًّ يف اهلـىن.  حُو

َّة  ي كض َّة اًثّاهَة جس خددؽ مضيًا مفِوم «لكّيا دلًيا حق امذالك الٓزاء»ٕاىل  «ًلّكٍ بٓزاٍؤ»مثال: حتًو . اًلض

َّة ألوىل ابًّّضوزت. َ اًلض و مفِوٌم ل حتخًو َّة اًّصٔبي، ُو  رشؾ

 («الاحذَاخ اًـاظفيّ »، و«اًخّـّجي»ٕاىل  )اهؼصي

 

 ؿسم حتسًس ما ُو وس يبّ  -2

َّة  و زفغ إلخاتة ؿىل سؤال، ٔبو ثفسري فىصت، ٔبو ادذحاز مـياُا من ذالل اًخّشزّغ تـسم حمسوذًّة هك ُو

ا يف ٔبنرث ألحِان يف ملّسماث نؼ  َّة اهلمىٌة، واًيّت ميىن اس خلصاُؤ ، «...ُشا ًـمتس ؿىل»وهجاث اًيّؼص اّّلاث

ا. «...ركلألمص ٔبؾلس من »  وكرُي

تبّٔن ُشا ًـمتس ؿىل اًّضرط اّّلي جيَة وؿىل وهجة  «ُي اذللِلُة مفِوٌم مفِس؟»مثال: إلخاتة ؿىل سؤال 

 هؼٍص ومتوضـَ.

 («اهلفِوم كري اهلخلاٍص»)اهؼص ٕاىل  

 

 الفصل الثّالث عشرة
 

 ُملحق: العقبات والحلول 
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 اًحٌُّة اًاكرتة -3

َّهتٌل، مّما ًسل ؿىل الثّلاء  وِم اؾخحاز مساحة مضرتنة ٔبو الكٍم خسَف كري كاتَني ٌَيّلاص، وركل ثسخة تسهي

 وحوذ ألحاكم اهلُس حلة ٔبو قَاة اًخّفىّص.ؿىل و 

َّة ول قحاز ؿَهيا:  َّة اًخّاًَة تسهي ُيا ميىن  «.ٕاّّنا مذـّسذتًُس ُياك حلِلة واحست، »مثال: اؾخحاز اًلض

 وهكفِوم.اكمس خًس مضرتك رو مـىن   «اذللِلة»اًدّساؤل ؾن سخة اس خزسام مععَح 

 («اًّصٔبي اهلََُلَّن»، «الاحذَاخ اًـاظفي»، «جّحة اًـسذ»، «اًَلني اًوزويق»)اهؼصي ٕاىل 

 اًَلني اًوزويّق )ٔبو اهلشُيّب ٔبو ادلوحٌلظَلّي( -4

ا تاّّتاٍ اًّضرط اّّلي حينك ؿىل فىصٍت ما  بّّٔنا كري كاتةل ٌَمياكضة، واّّلي ٍىذفي ابًخّـحري ؾهنا ابهسفاغ وتخىصاُز

ا، ٔبو ٌَخّفىري  ذون ٔبن ٌسـى ٌَمحاحجة، ٔبو اًححر ؾن اهلسٌَّلث اًيّت ثخضمهّنا وثحـاهتا، ٔبو ىلاوةل ادذحاُز

َّة حعول َمضلَكة. َّة مـاهسة. ُشا ارلَي يف اًخّفىري ميحي احامتً  تفصض

ساؿس ميىن ٌَجِي اهلُسَزك ٔبن ٌ »ذون ٔبن ثفىّص هَف  «اهلـصفة ـازطادلِي ً»مثال: ؾيسما ثؤنّس ٔبحسُّن ٔبّن 

 «.ؿىل اًخّـنلّ 

ةل»، «اًّصٔبي اهلََُلَّن»، «اًحٌُّة اًاكرتة»، «الاحذَاخ اًـاظفيّ »)اهؼص ٕاىل   («اًفىصت اهلُززَتِ

 

 جحّة اًـسذ -5

َّة اهلعصوحة والاؾخلاذ تبٔنّ  الاّذؿاء توحوذ ؿسذٍ  ّس اًلض  رهٍص س َثدت حّصهتا. ًًؤ

َّة امذالك الٓزاء ازلَؽ ُيا ًخّفق ٔبهّيا  دلًيا حّق »مثال:   -اًـسذ ابولمي ل ًثخت صُئًا تشاثَ، ٕاّل ٕارا «.اًّضرع

 مّت حتسًسٍ ٔبو ثحُِيَ. -ٔبكي إلميان

 («اًّصٔبي اهلََُلَّن»، «اًحٌُّة اًاكرتة»، «اًَلني اًوزويقّ »)اهؼصي ٕاىل 

 

 اًّصبٔي اهلََُلَّن -6

َّة فلط ٔلّن سَعة اًخّلاًَس ٔبو ارلحري )اهلـرَتف ٔبو كري  ،ؾيّ ٔبو اًوسط الاحامت ،ٔبو اًـاذاث ،اؾامتذ فىصت ٔبو كض

ًَّت حّصهتا. «ظحَـة ذادلت»اهلـرَتف تَ( ٔبنّسهتا، ٔبو  ٔلّن   ما ت

َّة  ، «كاجصت ٔبذزك إلوسان... مٌش ؾعوزٍ »، «تنّي ًيا اًخّازخي...»ابًخّـاتري اًخّاًَة:  «ًلّكٍ حلِلذَ»مثال: ثٍبص كض

َّة اهلعصوحة.«...ٔبنّ  اولمتؽًـخب »، ٔبو «كال اًفَِسوف اًفالين...»   ، وركل ًخفسري اًلض

ةل»، «اًحٌُّة اًاكرتة»، «اًَلني اًوزويقّ »، «جّحة اًـسذ»)اهؼص ٕاىل   («اًخّـّجي»، «اًفىصت اهلُززَتِ

 

 اًخّـّجي -7
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ٌٍ ًخجّسس يف ظَاكة ٕاخاتةٍ  مٌسفـة، وكاًًحا كري واذصة، ذون حماوةل حتسًس اًـوامي ايلخَفة اًيّت ميىن ٔبن  اّّتا

َّة اًدّضٌوش واًخّفسرياث ارلاظئة.ثَـة ذو   ًزا يف حي اًّسؤال اهلعصوخ ٌَمـادلة. اًخّـّجي ًٍزس من احامتً

ذون اًخّمِّي واًدّساؤل مّعا جيـي  «ًلّكٍ حلِلذَ»تؼ  «ُي اذللِلُة مفِوٌم رضوزّي؟»مثال: إلخاتة ؿىل سؤال 

 اتًة ؿىل اًّسؤال اهلعصوخ.اذللِلة رضوًزّة ٔبو كري رضوًزّة ومّعا جيـي ثـّسذًة اذللائق ٕاخ

 («الاحذَاخ اًـاظفي»، «اًَلني اًوزويقّ »، «اىزلق اهلـىن»)اهؼصي: 

 

 الاحذَاخ اًـاظفيّ  -8

ذلؼة حتعي ذالل سريوزت اًخّفىري، حِر ّتّصن كٌاؿاثيا ٕاىل زفغ حتََي الكمٌا وٕادضاؿَ ًالدذحاز، وركل 

  دعاتيا.يك ىوكي ما هلوهل ذون اًخّـامي مؽ احامتلث ٔبدصى هلـىن

اًّصٔبي جيِي »ؤبهكي دعايب ذون ٔبن ٔبزّذ ؿىل الاؿرتاط اًخّايل:  «بٓزاؤن ُمَىٌا»مثال: ؾيسما ٔبساهس فىصت ٔبّن 

وركل ٕاّما ٔلهيّن ٔبزفغ اًّصذ ؿىل الاؿرتاط اّّلي مّت ثوحهيَ ٕايّل ٔبو ٔلهيّن ل  ؛«ٔبظوهل، ٕاهَّ قًصة ؾن راثَ

 ٔبمتِّي يك ٔبظَف تيفيس اؿرتاًضا وِشا.

ةل»، «اهلفِوم كري اهلخلاٍص»، «اًَلني اًوزويقّ »ٕاىل:  )اهؼص  («اًحٌُّة اًاكرتة»، «اًفىصت اهلُززَتِ

 

 اهلثال كري اهلَُفّسَّ  -9

رسذٍ ٔبو جمّصذ رهٍص اكفِان ٕلزحاث فىصت ٔبو ٔبظصوحة، وركل ذون  اًخّـّسف يف اس خزسام مثاٍل ما، ػيًّا ٔبنّ 

َّخَ ظصخ ٔبي حتََيٍ   الكذَ ابًفىصت.وؿ ،ومالءمذَ ،ًُؼِص مسى ٔبَم

 تشهصي ٔلًًض خاٍن هكثال ذون ٔبّي ثفسري. «خنرتغ اهلـصفة»مثال: ؾيسما ٔبذافؽ ؾن فىصت ٔبهّيا 

ةل»، «اًحٌُّة اًاكرتة»، «اهلفِوم كري اهلخلاٍص»)اهؼصي ٕاىل:   («اًفىصت اهلُززَتِ

 

 اهلفِوم كري اهلخلاٍص -12

َّة كري مىمتث ٔبي اس خزسام مهبم وملذضة هلفِوٍم ما،  ةل، وركل ثسخة ؿسم اس خىضاف اهلسٌَّلث ًذج ؾيَ كض

َّة اًيّت حيمَِا وؿسم حتََي ثحـاثَ ايلخَفة اهلمىٌة.  هبشا، ل ًمت هلوكف اهلَُخخىَنَّ جاكمهل، ٔلّن ابالاضّعالغ  اًّضمي

 مٌعق اىلاحجة كري مىمتي. 

صت اذلواش، ٔبم ؾن ُيا ًـّب ؾن  فىصت الاس خسلل، ٔبم ؾن فى «اًـلي»،  ُي «ل مـصفة ذون ؾلي»مثال: 

الث اًـسًست اهلخوكّـة، مٌخجًة تشكل مـاين خمخَفة كس  َّة ثضلٍك ُائي وفق اًخّبًٔو فىصت اًوؾي؟ ختخَف اًلض

 ختاًف تـضِا اًحـغ ثضلٍك خشزّي.

 («اًخّـّجي»، «اًَلني اًوزويقّ »)اهؼص ٕاىل 

 

ةل -11  اًفىصت اهلُززَتِ
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ةل يف ادذَاز اؾخحاظّي ًوهج ا وادّلفاغ ؾهنا، ؾيسما حىون وهجة  ة هؼصٍ حمتثّي اًفىصت اهلُززَتِ واحست ذون كرُي

انهتٌل  اًيّؼص ثكل كري كاذزت ؿىل مـادلة ٍلوغ اًحَانث اهلُخاحة يف اًّسؤال ٔبو اهلفِوم مس خبٔظةًل ٕااّيٌُل من ُز

َّة. ُىشا، ًمّت حماحجة فىصت ما ًوىن ذون متوضؽ هلسي.  اًفـَ

تيـم واهليض يف تَوزت وهجة اًيّؼص ثكل حرًصا  «ًّضرط ؾن بٓزائَ؟ُي جية ٔبن ًسافؽ ا»مثال: إلخاتة ؿىل 

 ذون اًيّؼص يف ما جيـي ُشا اًخّموضؽ حيّس من اًخّفىّص.

 («اًّصٔبي اهلََُلَّن»، «اًحٌُّة اًاكرتة»، «الاحذَاخ اًـاظفيّ »، «اًَلني اًوزويقّ »)اهؼصي ٕاىل 

 

 اًاّلًلني اّّلي ًعُة ابًّضَي -12

ز ؿىل اًخّلّسم يف اًخّفىّص ثسخة وحوذ دِاٍزن مذياكضني ٔبو ٔبنرث ؿَََ مـادلهتٌل ذون ٔبن اّّتاٍ اًـلي كري اًلاذ

ًيجح واحٌس مهنٌل يف حـهل ًَحلَ، وذون ٔبن جياسف ُو يف حتََي ألظصوحاث اهلوحوذت ٔبمامَ ٔبو يف ظَاكة 

 ُمضلِكة.

اّّلاكء ُو اًلسزت ؿىل ثلَري »من مّث ٕاضافة  ،«لكٌّ جية ٔبن ًسافؽ ؾن بٓزائَ»مثال: اًخّـحري ٔبّوًل ؾن اًفىصت اًخّاًَة 

َّخني اهلعصوحذني واس خًذاح ٔبّن اهلضلكة ظـحة ول ميىن اًحّت فهيا. «اًّصٔبي  ، ومن مّث اًخّـحري ؾن اًرّتذذ تني اًلض

 («ظـوتة يف اهلَضلَكة»، «اهلفِوم كري اهلخلاٍص»)اهؼص ٕاىل 

 

 وٍم اًرّتهَة -13

ـس ثضازهبٌل تسكّة ًـصكي ثلِمي تُ  ام ،ما من ذالل وضـٌِل يف وحست ابظةل زفغ مـاًية مىّوهني ٔبو ٔبنرث ًفىصتٍ 

 سعحي ًخياكٍغ ما. وظَاكة مضلكة ثبٔذش تـني الاؾخحاز ُشٍ ادلواهة اهلخـّسذت. ُشا اًّصفغ ُو حيٌّ 

َّة:  لا، ُيا جية ثحُني هَف ًِشٍن اًـيرصٍن ٔبن ًخواف ؛«يف لّكٍ مٌّا ثامتىش الٓزاء واًـواظف»مثال: اًلض

 ابٕلضافة ًعصخ هَف ميىن ٔبن ًدٌاكضا.

 («فلسان اًوحست»و «ظـوتة يف اهلَضلكة»)اهؼصي ٕاىل 

 

 فلسان اًوحست -14

َّة وذون ٔبذش وحست لّك ما ًلال  وس َان اًّصاتط اًواظي تني اًـيازص ايلخَفة اهلىّوهة ٌَخّفىّص، احنَاًسا هلـاًية حزئ

َّة ؛تـني الاؾخحاز ص ٕاهَّ كعَـة الاجّساق يف معَ  ألفاكز. ثعٍو

مـادلة ادلاهة اًلاهويّن واًفىصّي  «ُي دلًيا اذلق يف اًخّـحري مّعا هؤمن تَ ؿىل ٔبهَّ حق؟»مثال: ًإلخاتة ؿىل 

َاق(، ومن مّث مـاًية ادلاهة ألذاليق ٌَّسؤال ذون زتط ادلاهة ادلسًس  )ٔبو حّت ظصخ مضلكة يف ُشا اًس ّ

 مبا مّت اًـمي ؿَََ ساتلًا.

ةل»، «وٍم اًرّتهَة»، «ظـوتة يف اهلَضلَكة»)اهؼص ٕاىل   («اًفىصت اهلُززَتِ
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 ألكَوظة  -15

َّة ذالل اىلاحجة، ذون ٕاذزاك . ركل ّتاوس كواؿس اهليعق ألساس   ٔبو ثٍبٍص

ذون ثحُني ٔبو ثٍبص ما  «اذللِلة اًّعحَحة ابًًّس حة ًفصذ، ِم حصَحة ابًًّس حة ٌَجمَؽ»مثال: اًخّبٔهَس ؿىل ٔبّن 

َّة ختاًف تشاهتا كواهني اهليعق. جيـي ألحاذيّ   هوهََّا يف ُشا اًّعصخ، وِم معَ

 («اًحٌُّة اًاكرتة»)اهؼصي ٕاىل 

 

 ظـوتة يف اهلَضلكة -16

َّخني مذياكضخني ٔبو ٔبنرث ؾيس الاظعسام هبٌل يف  َّة ثفىّص كري اكفِة، ًًذج ؾهنا حصّذٌذ ٔبو زفغ ًرتهَة كض معَ

ـٌِل، ذون حماوةل مـادلهتٌل ٔبو اًّصتط تُهنٌل ثضلٍك حلِلّي من ذالل ما. ؾيسُا ًمت اًرّتّذذ تُهنٌل ٔبو مج  موضوغٍ 

 ٕاهخاح مسبةٔل.

َّخني يف وكذني خمخَفني:  تـغ الٓزاء جية مٌؽ »و «ًلّك ٕاوساٍن اذلّق يف اًخّـحري ؾن بٓزائَ»مثال: ًمت ًفغ كض

س خحَي اًحّت فهيٌل، وركل ذون . ًمت ًفؼٌِل ابدّلوز ٔبو ًمت ًعلٌِل تحـضٌِل واس خًذاح ٔبهَّ من اهل «اًخّـحري ؾهنا

ّة )يف ٕاظاز مسبةٔل مثاًل( يك ًمت اًخّحلّق من اًـيرص اّّلي ٌضلّك حموز اًخّـازط تني  حماوةل ذجمٌِل سًو

َّخني.  اًلض

َاق، هلرتخ اًّعَاكة اًخّاًَة:  ل ثخـازط مؽ اًلاهون ٔبو مؽ  اكهت ميىٌيا اًخّـحري ؾن بٓزائيا ظاهلا»يف ُشا اًس ّ

 .«اليّق تـسم جس حُة ألرى ًلٓدصإلًزام ألذ

ةل»، «وٍم اًرّتهَة»)اهؼصي ٕاىل   «(اًفىصت اهلُززَتِ

 الحلول .2

 

 ثـََق ٕاظالق ألحاكم -1

 وضؽ ألحاكم خاهًحا ثضلٍك مؤكّت حّت ًمت ٕاتساء وذزاسة اًلصاءاث اهلخـّسذت اىلمتةل ٔلظصوحٍة ٔبو مسبةٍٔل ما.

، هـَّق مـخلسن يك وس خعَؽ ذزاسة وَمضلكة «اًخّـحري ؾن بٓزائَ ًلّك اذلّق يف»مثال: حّت ًو نيّا هـخلس ٔبّن 

 اًّسؤال.

  («اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ»و  «متوضؽ هلسي»)اهؼص ٕاىل 

 

 ٕامتام اًفىصت -2

َّة وثحـاهتا، وثفسري  الاّظالغ ؿىل وذزاسة اًـيازص اهلِّمة اًيّت جضلّك ألظصوحة، وٕاكصاز مسٌَّلهتا اًضمي

 وكاهتا ادّلكِلة ايلخَفة.مـاىهيا وفص 
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، ؿََيا ٔبن هوحّض اهلـاين ايلخَفة اًيّت حيمَِا مععَح «اهلـصفة حتّصز إلوسان»مثال: ٕارا ٔبتسًيا فىصت ٔبّن 

ٔبو ؿََيا ٔبن خنخاز واحًسا من ثكل اهلـاين ؤبن حنّسذٍ  ؛ٔبو اهلـخلس ،إلذزاك ،اًـلي ،ٔبي اذلواش «اهلـصفة»

 وهفّّس ما ًرتثّة ؿَََ.

 («ٕاضافة مفِوٍم ٕاحصايئّ »، «مسبةٔل مىمتةل»ي ٕاىل )اهؼص 

 

 متوضؽ هلسيّ  -3

ٕادضاغ ٔبظصوحة ٔلس ئةل ٔبو اؿرتاضاث من ٔبخي حتَََِا واًخّحلّق من حسوذُا، مّما ٌساٍم يف ثسكِق حمخواُا، 

َّة وثحـاهتا، ابٕلضافة ٕاىل  ظَاكة مسبةٔل. مساَمخَ يف واًخّـّمق يف فِم مسٌَّلهتا اًّضمي

َّة، ؿََيا ٔبن «اذللِلة ِم مفِوٌم رضوزيٌّ »ٔبّن  مثال: ٕارا ٔبتسًيا يا ٔبّن اذللِلة ميىن ٔبن متثّي  هلاتي ُشٍ اًلض تلًو

َّة، ؤبن ىصّذ ؿىل ُشٍ الاؿرتاضاث.  هفي ألحاذّي، هفي اًواكؽ، هفي اّّلاث

 («اًخّفىري مبا ل ميىن اًخّفىري تَ»، «ثـََق ٕاظالق ألحاكم»)اهؼص ٕاىل 

 

 ًخّفىري تَاًخّفىري مبا ل ميىن ا -4

َّة، وحتََي اكذضاءاهتا وثحـاهتا، حّت ًو مـخلساثيا ابولمي واس خسلًيا ألّويل ًسفـاهيا  اكهت ختَُّي وظَاكة فصض

َّة تـس ذزاسة حمخواُا حّت ًو حسس ًَّا ثحسو ًيا كري ملدوةل.  حنو زفغ ركل الاحامتل. كدول فصض

َّة ِم فىصت ٔبّن  َّة ألّوً حماوةل حماحجة اهلوكف اهلـاهس:  ؿََيا ،«اهلـصفة حتّصز إلوسان»مثال: ٕارا اكهت اًفصض

 .«َوحوذٌ مـَلةاهلـصفة »

 («اًخّموضؽ اًيّلسي»، «ثـََق ٕاظالق ألحاكم»)اهؼص ٕاىل 

 

 اهلثال اهلَُحََّي -5

اكذحاش ٔبو اذرتاغ مثال ومن مّث حتََهل، وركل من ذالل متثَي اهلضلكة ٔبو اهلفِوم يف موكٍف ما دلزاس هتٌل 

 ٔبو ٌَخّحلّق مهنٌل. ،هحٌلورش

َّة ادّلًًِّة، ورشخ هَفِّة «اذللِلة مفِوٌم دعري»مثال: ٕارا زقحيا ابدّلفاغ ؾن ٔبّن  ، ميىٌيا الاس خـاهة مبثال اًزّتّمذ

َّة.  اس خزسام اذللِلة ًخٍبص فصط ٔبًسًًووحِا خاُزت ذون الاًخفاث ٌَفىص واذلًصّة اًّضرع

 («مفِوٍم ٕاحصايئّ ٕاضافة »، «ٕامتام اًفىصت»)اهؼصي ٕاىل 

 

 ٕاضافة مفِوم ٕاحصايئّ  -6

َّة مـادلة   ً ٕاضافة فىصت ٔبو مفِوٍم خسًس ؿىل اًخّفىّص ٌَمساَمة يف مـاًية مضلكة ما ٔبو جسََط اًّضوء ؿىل ب

، ويف جسََط اًّضوء «ُشا ًـمتس ؿىل...»سؤاٍل ما. ٍوكن ذوز ُشا اهلفِوم يف ثفاذي اًًّسخِّة اًفازكة ٌَمـاين نؼ 

َّا  ث، ويف ٕاجياذ اًّصواتط تني ألفاكز.ؿىل اًفصض
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. «اًوؾي»، ظصخ مفِوم «اهلـصفة حتّصز إلوسان»مثال: ىلاحجة ٔبّن   وثفسرٍي

 («مسبةٔل مىمتةل»، «ٕامتام اًفىصت»)اهؼص ٕاىل 

 

 مسبةٔل مىمتةل -7

َّخني يف ٕاظاز موضوغٍ واحس، وركل من ٔبخي ظَاكة  مذحاؿسثني ٔبو مذياكضخني -ٔبو ٔبنرث -زتط موحز تني كض

َّة ثـّب ؾن مضلكة بةٔل ٔبو ٕاػِاز مفِوم. ميىن ٌَمسبةٔل ٔبن حىون ؿىل صلك سؤالٍ مس ٔبو  ،ٔبو مفازكة ،ٔبو كض

 ثياكغ.

َّخني:  من مّث ظَاكة ؛ «اذللِلة مفِوم رايتّ »و  «اذللِلة مدسٔب هوينّ »مثال: هلـادلة مسبةٔل ازلال، ظَاكة كض

مفِوم اذللِلة ٍمتثّي يف لّك » صلك ثبٔهَس:ٔبو ؿىل  «ُي اذللِلة مذاحة ٌَفصذ؟»مسبةٔل ؿىل صلك سؤال: 

 .«ٔلحاذيا اهعالكًا من ٕايل اًلكّيؿىل اًوظول  كسزثَ اهلمزّيتٕاوساٍن يف 

 («ٕاضافة مفِوٍم ٕاحصايئّ »، «ٕامتام اًفىصت»)اهؼصي ٕاىل 

 


