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(، ك٤ٍِوٞف 4081كا٣ٔوان  – 4411)ٓوٞٛه٣٘ـٖ  Johann Gottfried Herderيوهان  ووفريياه هاي   

ػٕووه  وٗووٞ ن،  الٛووٞذ٢ ُووٞشه١ )تهٝذٍوور٘ر٢(ي  ُو٤ِووَ ٗؼهكووٚ ػووٖ ٛووم   ُٔلٌووه ٓووٖ ٝٓووخنؾ ٝيق٣ووة ئُووا٢ٗ،

ػح  ُر٢ ًاٗود ذٍورِْٜ ٓوٖ نٝغ  ُؼٕوه،  ّٞ ٝـٕٞٔاً تِـر٘ا  ُؼهت٤ح، الٗؼك ّ  ُرهظٔاخ ٝ ٌُراتاخي ٓخُلاذٚ  ُٔر٘

ٍ  ٤ٍُاٌوو٢ ٝ ُلٌووه١ ٝ وقتوو٢ كوو٢ يٝنٝتووا، ظؼِرووٚ ٓهظؼ٤ووح ٗاكوومج كوو٢ ٤ٓك ٗووٚ، ٤ٓووك ٕ  ُكن ٌوواخ  ّٞ ػٕووه  ُرؽوو

 ُؼأوولح »٤ووح ٝ ُران٣ف٤ووح، ٝيؼووك  ُٔٔصِّوو٤ٖ  ُثووانو٣ٖ ُر٤ووان  ُالٛٞذ٤ووح ٝ ُِـ٣ٞووح ) ُل٤ُِٞٞظ٤ووا( ٝ ُلٍِوول٤ح ٝ وقت

« ُٜعوووّٞ ٝ الٔووو الّ»يٝ « ٝ ُؼاٚلوووح
1
 (Strum und Drang ُِٝ٘ىػوووح  يٍٗووو٤ح كووو٢ ٚثؼرٜوووا  ؤُا٤ٗوووح )

(Humanität ُٚٔ٘اٛٙر٤ٖ ُألٗٞ ن  ُؽآِح وؼالّ ػوَ ٔانّ ٝظافي كٌاٗد  ُؽاظح، ٓوغ ٛوهقن ٝٓوغ ظ٤ِو  ،)

إُو٠ إػواقج  ٌورصٔان  الهرٕواق  ُؼواٚل٢ ُ،ٍٗوإ، تواُره٤ًى ػِو٠ هو٤ْ  ُووٞج ٝ الٗلؼواٍ  )ؿٞذٚ، ٤ِِه، ٛٞٓثُٞد(،

ٝ ُهٝٓا٤ٍٗح؛ ي١ ًَ  ُو٤ْ  ُر٢  ؼرهٌد ٜٓ٘ا  وٗٞ ن ٝظؼِرٜا  ُؼائن ك٢ ٌث٤َ ذؽه٣ه  ُؼوَ ٝذ٘و٣ٞهٙ، ٤ُرٔاِو٠ 

 ٓغ وٓ٘ٚ ٣ٝثرـ٢ ٌث٤َ  ُروكّي

، ؼ٤ووس ذووهقق ػِوو٠ ٓؽا٘ووه خ 4471ٓووٖ  (  ترووك  ً Königsberg) قني ٛووهقن  ُالٛووٞخ كوو٢ ٤ًٍٗٞووثهؽ

( ٝذرِٔووم ػ٤ِووٚي ٌُ٘ووٚ ٌووهػإ ٓووا  ترؼووك ػووٖ كؽووٟٞ كٍِوولرٚ ٓ٘اٛٙوواً 4081-4411إ٣ٔا٣ٞٗووَ ًوواٗٛ )٤ًٍٗٞووثهؽ 

ُِؼا٤ُٔووح ّٝٓووّكق ً ػِوو٠  ُفٕٞٔوو٤ح، ٛوواظه ً ُِؼوال٤ٗووح ٝٓ٘رثٜوواً إُوو٠  ُهٝٓاٍٗوو٤ح، ٍٓوورٜع٘اً  ُرو٤٘ووح ٝٓ٘ثٜوواً إُوو٠ 

رٚ ك٢ ٔه ع ٓوغ  ُوهٝغ  ُر٣ٞ٘ه٣وح  ُـاُثوح كو٢ ػٕوهٙ، ٓورل٤واً يشوه ظوٕٞ ظواى  يٍٗا٤ٗحي ًَ ٛمٙ  ُٔؼ ٤اخ ظؼِ

ك٢  يػال  ٓوٖ ِو ٕ  ُ ث٤ؼوح  ُٜٔوكٝنج ٝ ٍُٔ٘و٤ّح يٓواّ ؼٙوانج ًاٌوؽح  (4440تان٣ً  -4441)ظ٤٘ق  نٌٝٞ

وح، ؼٙانج  ُرّٕ٘غ ٝ ُهٝٗن ُٝؽٖ  ُوٍٞ ٝوـهف  ُلؼَي ػًٌ لُي، ًإ ٛوهقن ّٔ ٣ُؼِو٢ ٓوٖ ِو ٕ  ُ ث٤ؼوح  ٝٓ٘

ٝ ُؽٍا٤ٌح ٝ ُف٤اٍ ٝ ُمٝم ًَٝ  ُو٤ْ  ُعٔا٤ُح ٝ ُل٤٘ح، ًٝإ ٣ؼرثه  وْٓ إٕ ٢ٛ إال ذع٤ِّواخ  ُؽون كو٢  ُروان٣ؿ، 

ٓواخ  ُوم خ ٓوٖ ُـوح  ّٞ ذع٤ِاخ  و٤ُٛٞح ك٢  ُر ٤ٌٍاخ  ُثّه٣ح، ذع٤ِاخ ال ذ٘لي ػوٖ  الًرٔواٍ تاالِورـاٍ ػِو٠ ٓو

(،  ٗروووَ ٛووهقن إُوو٠ 4011كا٣ٔووان  -4411ٓووٖ ٣ٞٛووإ ؿٞذووٚ )كه ٌٗلووٞنخ ٝذووه ز ٝق٣ووٖ ٝكووٖ ٝيـووالمي تووكػٞج 

(، ؼ٤س ٝظك  ُث٤ئح ِٜٓٔح ٝذٍاػك ػ٠ِ  ٌُراتح ٝ ُثؽس، كاٌروه تٚ  ُؽاٍ ك٢ ٛمٙ  ُٔك٣٘ح ؼر٠ Weimarكا٣ٔان )

 ٝكاذٚي

                                                           
1
ٓوا ٣لعو   ُوِوة ٓوٖ  ُـ٤وة ػِو٠ »يٌرؼَٔ ٓؼعٔاً ٔٞك٤اً ُِكالُح ػ٠ِ ٛم   ُر٤ان  ٍُواتن ػِو٠  ُهٝٓاٍٗو٤ح، ؼ٤وس ج ُٜعوّٞج كو٢  الٔو الغ  ُٕوٞك٢ ٓؼ٘واٙ  -

)ػثوك «  ُُٞوٚ  ُـاُوة ػِو٠  ُوِوة»(، ٝج الٔو الّج ٓؼ٘واٙ 4488، 4104ُِْ ثوغ ٝ ُّ٘وه، ت٤وهٝخ،  ، قٗوكنجالمعجم الصاوي )ٌؼاق  ُؽ٤ٌْ، « ٌث٤َ  ُِٞٛح

(ي ُٝؼوَ يِوؼان ِو٤ِه ٝنٝ ٣وح ؿٞذوٚ 55، ْ 4111، ذؽو٤ون ٝذووك٣ْ ػثوك  ُؼواٍ ِوا٤ٖٛ، ق ن  ُٔ٘وان،  ُوواٛهج، معجام اطاحاتنث الصاوي ت ُهو م  ُواِا٢ٗ، 

 ثانوج ػ٠ِ ظث٤ٖ ٛم   ُؼٕه  ُٔلؼْ تاالٗلؼاالخ ك٢ ذٞ و ٝيؼ٤اٗاً ك٢ ذٙاق ٓغ  وٗٞ ن  ٌُاٌؽح ٝهرٜاي( ًاٗد  ُؼالٓح  4441ُ« )آالّ  ُّاب كهذه»
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ّٗووه ٛووهقن  ُؼك٣ووك ٓووٖ  ٌُراتوواخ  ُٔهذث ووح تٔثاؼووس ٓر٘ٞػووح ذرؼِوون تاُؼوووَ ٝ ُِـووح ٝ ُؽٙووانج ٝ ُرووان٣ؿ 

كٍِولح يـوهٟ ُِروان٣ؿ »(، 4441« )ك٢  ُ ثغ ٝ ُلٖ ػ٘ك  ؤُإ»(، 4441« )نٌاُح ك٢ ئَ  ُِـح»ٝ ُّؼة2 

، ًإ إٗراض ٛوهقن  ُلٌوه١ ٌٓصلواً 4447(ي تؼك  الٌروه ن ك٢ كا٣ٔان  ترك ً  ٖٓ 4441« )ٖٓ يظَ ذ٣ٌٖٞ  ُثّه٣ح

ػا2ً  ّٞ ك٤ٚ ٗظه٣ح  ُٔؼهكح ػِو٠ ٚه٣ووح  ُووكٓا   ( ٣ؼاُط4440« )ك٢  ُٔؼهكح ٝ يؼٍاي ك٢  ُ٘لً  ُثّه٣ح»ٝٓر٘

( ٣ وهغ ك٤ٜوا ٓثواق  4408« )نٌوائَ كو٢ قن ٌوح ػِوْ  ُالٛوٞخ»ك٢  ُثؽوس كو٢ ئوٍٞ  ُٔؼهكوح ٕٝٓواقنٛا؛ 

-4401« )يكٌان ٖٓ يظَ كٍِلح ذان٣ؿ  ُثّوه٣ح» ُص٤ُٞٞظ٤ا تٞٔلٚ ًإ هٍاً تهٝذٍراٗر٤اً ػ٠ِ  ُ ه٣وح  ُِٞشه٣ح؛ 

ن  ُثّوه٣ح ٓوٖ  ُ لُٞوح إُو٠  ُّو٤فٞـح ( ك٢ ػكج يظى  ، ٣ؼهٖ ك٤ٚ 4414ٗ ّٞ ظه٣روٚ  ٍُ٘وث٣ٞح ؼوٍٞ ذوان٣ؿ ذ و

ٓهٝن ً تأُه ٛوح شْ  ُّثاب كاٌُُٜٞح، ٝٛٞ ذوٍو٤ْ يٗصهٝتُٞوٞظ٢ ؼوٍٞ ٓه ؼوَ ؼ٤واج  يٍٗوإ هواّ تعٌوواٚٚ ػِو٠ 

(ي ذٍووواػكٗا ٛووومٙ  ُّووومن خ 4414-4411« )نٌوووائَ ؼوووٍٞ ذووووكّ  ُثّوووه٣ح»ذ وووٞن  ُؽٙوووان خ كووو٢  ُروووان٣ؿ؛ 

 ك٢ ٝ٘غ ٛهقن ك٢ ٤ٌاهٚ  ُران٣ف٢ ٝنت ٚ تأُهظؼ٤اخ  ُر٢  ٌرِْٜ ٜٓ٘ا يٝ ذِي  ُر٢ يشّه ك٤ٜاي  ُث٤ٞؿه ك٤ح

ٗاقن ً ٓا ٣٘ثغ ٖٓ ذلاؤٍ ػٕه  وٗٞ ن ِف٤ٕاخ ٓرّائٔح ػ٠ِ ؿه ن ظٕٞ ظاى نٌٝٞ، يٝ ٗاهكج تٕوه ٓح 

ني ُو٤ً وٕ  وٗوٞ ن ُوْ ذِوّة  ُرٞهؼواخ ًٝاٗود كو٢ تك ٣وح ّٓوٞ نٛا، توَ وٕ نٝغ ٗاقنج ػ٠ِ ِاًِح ٣ٞٛوإ ٛوهق

ٍ  ٤ٍُا٢ٌ ٝ ُلٌه١ ٝ الظرٔاػ٢ي ّٞ ال ٠ٍ٘ٗ يٕ ًراتاخ ًاٗٛ ٤ٛٝـوَ ٝٛوهقن ٝؿٞذوٚ   ُؼٕه ًاٗد ك٢ يٝض  ُرؽ

هٟ ، ٝؿ٤ّوه ٓوٖ ٓعو4401ًاٗد ػ٠ِ كٞٛح تهًوإ ٤ٌاٌو٢ كو٢ يٝنٝتوا،  ٗلعوه ٓوغ  ُصوٞنج  ُلهٍٗو٤ح  تروك ً  ٓوٖ 

ن خ ٝ ٍُو٤ًِٞاخ، ٝ ٗؼ واف ؼاٌوْ كو٢ ٍٓوان  ُؽك شوح  ُـهت٤وحي ُوْ ٣ٌوٖ ٣ٞٛوإ  ّٞ ٍ ك٢  ُرٕو ّٞ  ُران٣ؿ آٗم ى ترؽ

ٛهقن ٤ٍُر٤ٍؾ  ُؼوَ  ُعاف  ُم١ تّهخ تٚ  وٗٞ ن ًٝ ٗٚ  ُٔالل  وٍٝ ٝ وـ٤ه ٌَُ ٛىج ٤ٌاٌو٤ح يٝ  ظرٔاػ٤وح، 

ٖ ٜٗا٣وح  ُِؼثوح ٤ٍُُوكاٍ  ٍُوران ٝذرٞهوق  ُٔ ٌواج (  ُوكن ٓا  ُثّوه٣ح، ٣ٌلو٢ يٕ ٣ؼِوdeus ex machinaجِقـ٤َِج )

ٝذرٕاُػ  ُٙٔائهي ٤ٍُد  وٓٞن تٜمٙ  ٍُُٜٞح  ُٔثرمُح، وٕ  ُؼوَ  ُم١ تّهخ تٚ  وٗٞ ن ذعاَٛ ػ٘لٞ ٕ  ُ٘لً 

 ُثّه٣ح ًَٝ  الٗلؼواالخ  ُٕواقنج ٜٓ٘وا، ٝٛو٢  ٗلؼواالخ ٓثٜٔوح، ٛك ٓوح كو٢ تؼوٗ  ُعٞ ٗوة، ت٘وا ج كو٢ ظٞ ٗوة 

ٗ  ُ وهف ػٜ٘وا ُو٘ؼِٖ ت ٜٗوا ال ذٞظوك، ػِو٠ ِواًِح نيي  ُ٘ؼآوح ذؽود  ُروه بي ظوا  ذ٘ث٤وٚ يـهٟ، ال ٣ٌلو٢ ؿو

ٛهقن ٝذ٘ث٤وٚ  ُع٤وَ  ُهٝٓاٍٗو٢ )ؿٞذوٚ، ِو٤ِه، ِو٤ِـَ، ٛٞٓثُٞود( ُالُرلواخ إُو٠  ُعاٗوة  ُفلو٢ّ ٝ ُؼٕو٢ّ ٓوٖ 

 ٌْ،  وـالم(ي ُ ث٤ؼح  ُثّه٣ح )نؿثاخ، ٛٞ ظً،  ٗلؼاالخ( ٤ًُٝ كوٛ  ُعاٗة  ُع٢ِّ ٝ ُّٔهم ) ُؼوَ،  ُؽ
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يٝ « كٍِولح يـوهٟ ُِروان٣ؿ»ُْ ٣ٌٖ ٛهقن ٘ك  ُؼووَ ًٔوا ذٞؼ٤وٚ ٛومٙ  ُلٌوهج، ٝٛوٞ كو٢  ُؼك٣وك ٓوٖ كووه خ 

«يكٌان»
2
٣ٙغ شورٚ  ُؽمنج ٝ ُؽ٤ٕلح ك٢  ُؼوَ ك٢ ٌث٤َ ذو٣ْٞ  ُ ثوغ  ُثّوه١ ٝذ٘و٣ٞه  وٓوْ ٝ ُصواكواخ، ٌُٝوٖ  

٤رٚ ك٢ ٓ٘اٌثاخ ػك٣كج ج ُؼوَ  ُٔٙاقج ّٔ ٌَِ ٓا ٌ
3

ّ ٍُٔوانٙ،  ّٞ ،  ُؼوَ  ُّٕٔؽػ ُِؼوَ،  ُّٔرـَ ػ٠ِ ل ذٚ،  ُٔو

 ُٔ٘رثٚ إ٠ُ ػصه ذٚ ٝيـ ائٚ،  ُّٔٞظٚ وت٤٘رٚ ٝذ ٤ٌٍاذٚي ٣ٝ ذ٢ ٛم   ُرٕوؽ٤ػ يٝ  ُروو٣ْٞ ٓوٖ  ُروه ز  ُوم١ ظؼِوٚ 

ٛهقن جشوافج  ُرعهتح  ُثّه٣ح
4

٣وه ، ػ٠ِ  ُؼًٌ ذٔآاً ٖٓ  وٗٞ ن  ُر٢ ًاٗد ذوهٟ كو٢  ُروه ز  ُؼوائن كو٢ ذؽه

 ُؼووَ ٝذ٘و٣ٞه  يٍٗوإي ُوْ ٣ٌوٖ ٛووهقن ٘وك  وٗوٞ ن، تووكن ٓوا  ذفوم ٌووث٤الً آـوه ٣ؼرٔوك ك٤وٚ ػِو٠  ُؼووَ  ُٔٙوواق، 

 ُٔرٕاُػ ٓغ ذان٣فٚ ٝذه شوٚ، ُرٕو٣ٞة  ُؼووَ ٗلٍوٚ ٝذٍوك٣ك ٚه٣ووٚي ظؼوَ ٛوهقن ٓوٖ  ُروه ز  ُصوواف ٝ ُصواكوح، 

ٌٍِووِح  ُرووه ز ٛوو٢، كوو٢  ُؽو٤وووح،  ُرووان٣ؿ  كٍِوولح  ُرووان٣ؿ  ُروو٢ ذؼرٔووك ػِوو٠»كعؼووَ ٓ٘ووٚ إلٕ  ُؽو٤وووح ٝ ُ ه٣وووح2 

« ُؽو٤و٢ ُِثّه٣ح
5

ي كاُره ز ٛٞ يُٝو٠  ُٔهظؼ٤واخ  وٌاٌو٤ح كو٢ ذٌو٣ٖٞ ٛوهقن ٝذٞظ٤وٚ كٌوهٙ ٝكٍِولرٚ، ٝيهٕوك 

تمُي  ُره ز  ُك٢٘٣  ُٔرٔصَ كو٢  ُو٘ٓ  ُر ٤ٌٍو٢ ٝٛوٞ  يٗع٤وَ كو٢ ٌو٤ام ٛوهقن  ُصوواك٢، ُٝوٚ ٓؽاُٝوح كو٢ لُوي 

(ي ُٜوم  ٗوه ٙ ٣ؼرٔوك يؼ٤اٗواً ػِو٠ يٌولان  يٗع٤وَ كو٢ 4447-4441« )عوً٘  ُثّوه١ ُٞش٤وح  وًصه ػه هح كو٢  ُ»

ذثه٣ه يكٌوانٙ  ُران٣ف٤وح، تٔوا كو٢ لُوي  ُٔؼ ٤واخ  ُؼ٤ِٔوح ) ٌٌُٞؤُٞٞظ٤ا، ػِوْ  ونٖ ٝ ُ٘ثواخ، ػِوْ  وظ٘واي 

  ُثّه٣ح، إُؿ(ي

اؿرٜا ٝذّو٤ٌِٜا ذثؼواً ٌُٖ ُوْ ٣ؼرٔوك ٛوهقن ػِو٠ ٓهظؼ٤وح ذه ش٤وح شاتروح، ػِو٠ ٓواقج ـواّ، توَ هواّ تعػواقج ٔو٤

ُِٔؼ ٤اخ  ُه ٛ٘ح  ُر٢ َٝٔ إ٤ُٜا  ُؼِْ ك٢ ػٕهٙ، ٓرث٤٘اً ٓٞهلاً ذٞك٤و٤اً ػ٠ِ  ُ ه٣وح  ٤ُٜـ٤ِحي ًٔا يٗٚ ال ٣وٕك 

تاُٞش٤وووح  ُف وواب  ٌُٔرووٞب كوووٛ، ٌُٝووٖ ي٣ٙوواً ًروواب  ُ ث٤ؼووح  ُٔلرووٞغ  ُووم١ ٗوووهي ك٤ووٚ ػالٓوواخ  ٌُائ٘وواخ  ُؽ٤ووح 

ظكخ ك٢   ُٝ ٕ تٔوٞ ق  ُ ث٤ؼوح ٓوٖ ػ٘أوه ٝذه٤ًثواخ ٝ ُعآكج، ذِي  ُر٢  ّٞ ووٓ٘ح  ُـاتهج ٝذِي  ُر٢ ال ذى ٍ ذرٌو

ٛم  ٓا ٗوهيٙ ك٢ يػهم ًرواب ػِو٠ ٝظوٚ  ونٖ؛ ٛوم  ٓوا ٛوٞ ٌٓروٞب ػِو٠ ـ وٞٚ  ُهـواّ ٝ ُع٤وه »ٝذ ٤ُلاخ2 

«ٝ ُهَٓ ٝ ُؽعه  ُهٓاق١ ٝ ُِٕٕاٍ
6

 ي تٔؼ٘و٠ يٕ ٛوهقن ٣عؼوَ ٓوٖ  ُروه ز ) ُٞش٤ووح  ٌُٔرٞتوح( ٝٓوٖ  ُ ث٤ؼوح

                                                           
2
ٌُّ٘ه ـاُن  و٤ِا  تٔ٘ؽٚ إ٣اٗا، ٝذثؼواً ُ ث٤ؼر٘وا  ُٔٙو هتح، هوٞج  ُؼووَ،  ُّوؼاع  ووُو٢ (2 »481، ْ 1)ض «أيكن »٣ٌرة ك٢  ٌُراب  ُفآً ػّه ٖٓ  -

ال ٣٘ثـ٢ إلٕ يٕ ٗهٟ كو٢ ٗووك ٛوهقن ُِؼووَ  ُر٘و٣ٞه١ «ي ٤ُٜح، ؼ٤س ٣ٌٖٔ ظٞٛهٙ ك٢ ٚهق  ُؼرٔح ٝذث٤إ  و٤ِا  ك٢ يٌِاُٜا  ُؽو٤و٤ح ُٕاقن ٖٓ ٛمٙ  ُٜاُح  ي

ووَ (، ٌُٖٝ قػٞج إ٠ُ ذٕؽ٤ػ  ٍُٔان  ُم١ ًإ ٣رفمٙ  ُؼوَ ٝهرٜا، ٍٓان ُْ ٣رْ ذٕؽ٤ؽٚ، وٗ٘ا ٗؼهف ٓا آٍ إ٤ُوٚ  ُؼMisologieٗٞػاً ٖٓ جًه ٤ٛح  ُؼوَج )

-411 ْ ، 1ْ)ض «أيكان »ٖٓ ٔالتح ٝلن ئؼ٤ح ؼ٤س ظؼِد  ُ٘ظه٣ح  ُ٘وك٣ح  ُٔؼأهج )ٓكنٌح كه ٌٗلٞنخ( ٓ٘ٚ ِـِٜا  ُّواؿَي ٝكو٢ ٗلوً  ٌُرواب ٓوٖ 

ِوو٢  ٓووٖ  كوو٢ ًووَ يػٔوواٍ  يٍٗووإ، ػووٖ ٓووال  ٗثؽووسل ٓووال  ٗ ِووةل  ُؼوووَ،  ُف ووح،  ُٜووكف، ؼ٤ووس ػ٘ووكٓا ذُلرواووك ٛوومٙ  وِوو٤ا   ُصالشووح، كووال ٣ثووو٠»( ٣ٌروة2 411

ٌّغ  «ي   يٍٗإ، ٣ٕثػ ٓعهق هٞج ػ٤ٔا  ذرٞ
3
جان    ياهام مان ا  ا ماننا  ا  ، كو2٢ «ظاى قن٣ك 2 ٌخ ٍ  ُؼووَ كو٢ ٤ٌاٌوح  ُرل٤ٌوي ) ُؼووَ،  ٤ٍُاٌوح،  ُك٣ٔوه ٤ٚوح(»ٚاُغ قن ٌر2٢ ٓؽٔك ِٞه٢  ُى٣ٖ،  -

 111-148 ْ ، 1844ْإِه ف2 ٓؽٔك ِٞه٢  ُى٣ٖ، ّٓ٘ٞن خ  الـرالف ٝق ن  ُلان ت٢،  وها
4
، ّٓ٘وٞن خ الثقنف يا  ازممةات العجانف: ية ارت الثقنيات يا  النايا ع ةاه العاياؼٍٞ كٌهج ج ُصوافج، ٣ٌٖٔ  ُهظٞع إ٠ُ ٓؽاُٝر2٢ ٓؽٔك ِٞه٢  ُى٣ٖ،  -

 انلم ٓعِوح « ) ُصواكوح ٓوٖ ٝظٜوح ٗظوه كٍِول٤ح2 ٓوكـَ إُو٠ ٗظه٣وح ذ ٤ِ٣ٝوح ٝإقن ٤ًوح»؛ ٝقن ٌور2٢ 18-41 ْ ، 1841ْ الـرالف ٝ٘ولاف ٝق ن  وٓوإ، 

 ، ه٤ك  ُّ٘ه(ي الركي
5
- Herder, Idées sur la philosophie de l’histoire de l’humanité, t. 2, Livre IX, p. 153 (tr. Edgar Quinet, Paris, 1827). 

6
- Ibid., Livre X, p. 219 
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) ُعوى   ُصوا٢ٗ، « يكٌوان») و٤ِا   ُٔ ثٞػح( يٌا٤ٌاخ  ُٞظوٞق  يٍٗوا٢ٗ، ًٔوا ٌو٤خًك ػِو٠ لُوي كو٢ كووهج ٓوٖ 

( ٣ؼرثه ك٤ٜا  ُروه ز ٝ ُووٞج  ُؼٙو٣ٞح ٛٔوا جشووافج  ُرٌو٣ٖٞ  ُثّوه١، ًٔوا ٌو٘هٟ لُوي 417 ٌُراب  ُراٌغ، ْ 

 الؼواًي

، ٕٗواقف ًومُي شووَ  وكٌوان  ُعٞٛه٣وح  ُرو٢ ٚثؼود ػٕوهٙ  ُلٌوه١ ٝ ٤ٍُاٌو٢، ٝػِو٠ ػ٘كٓا ٗوهي ٛهقن

ٝظٚ  ُفْٕٞ يكٌان ٌث٤٘ٞو  ٤ُٝث٘رى ٝنٌٝٞ، ٛم   وـ٤ه  ُم١ ذهى ك٢ كٌه ٛهقن تٕؤح توانوج، ـٕٞٔواً 

ٖ تّوو ٕ  الػرووك ق تاُ ث٤ؼووح ٝٛعووه  ُ٘ووىٝع  وٗووا٢ٗ ٝ ُؼٕ٘ووه١ ُ،ٍٗووإ ٌٝووثثٚ  ُرل٤ٌووه  ُووم١ ٣ووخق١ إُوو٠  ُرفٔوو٤

ٝتكٝنٙ ٣خق١ إ٠ُ  ُؽٍاب ٝتاُرا٢ُ إ٠ُ  ُٔوانٗح ٝك٢ ٜٗا٣ح  ُٔ اف إ٠ُ  ُؽٍك ٝ ُوثُـٗ ٝ ُؼوك ٝج، ٝيـ٤وه ً إُو٠ 

ذؼر٤ْ  ُٔؼكٕ  ُثّه١ ٝهٜه  يٍٗا٤ٗح  ٌُآ٘ح ك٢ ًَ كهقي ُ٘وهي ٓا ًرثٚ نٌٝوٞ كو٢ ٛوم   ُٔٙؤان ٝٗوانٗوٚ تٌوالّ 

ٕ ٓؼاك٤ٖ ٓوٖ  ُؼِوَ، كوع٢ٗ يًواق يظروه  ػِو٠  ُووٍٞ تو ٕ إل  هّكنخ ُ٘ا ٛمٙ  ُ ث٤ؼح يٕ ٌٗٞ»ٛهقني ٣وٍٞ ن2ٌٞٝ 

«ؼاُح  ُرل٤ٌه ؼاُح ذٙاق  ُ ث٤ؼح، ٝإٕ  يٍٗإ  ُم١ ٣ر َٓ ]تؼوِوٚ  ؼ٤وٞ ٕ كاٌوك
7

؛ ٝكو٢  ٌُرواب  ُفوآً ػّوه 

ُْ ٣ٌٖ تعٌٓإ  يٍٗإ يٕ ٣ؼ٤ُ يٝ ٣ؽواك  ػِو٠ ل ذوٚ، إل  ُوْ ٣ورؼِْ ٤ًوق »، ٣ّٕهغ ٛهقن تٔا 2٢ِ٣ «يكٌان»ٖٓ 

ِٚي ٓا إٕ تاقن إ٠ُ  ٌرؼٔاُٚ ؼر٠ ظٜهخ  ُىالخ ٝ ُـِ واخ ٓوٖ ًوَ ؼوكب ٝٔوٞب؛ ٌُوٖ، ٓوٖ ظٜوح ٣ٍرؼَٔ ػو

يـهٟ، ٝتؼك ٌٍِِح ٘هٝن٣ح ٖٓ  ُر٤ٚ ٝ ُى٣ؾ،  ٗوّوغ ػوِوٚ تاُرعهتوح؛ ٝتٔووك ن ٓوا ػوهف ظ٤وك ً يـ وا ٙ، ػٔوَ 

َ ػ٠ِ ذٕؽ٤ؽٜا عا «تؼا
8

  ُؽٍو٢ ٝ ُرو٘و٢ ي ذٕؽ٤ػ ِ ٛ  ُؼوَ ٓهٕٛٞ تاُِعٞ  إ٠ُ  ُرعهتح، ٤ًُ كووٛ توأُؼ٠٘

(Erfahrung) ( تٌٍة  ُفثه خ  ُؼ٤ِٔح، ٌُٖٝ ي٣ٙاً تأُؼ٠٘  وٗ ُٞٞظ٢ ك٢  ُؽ٤اج  ُٔؼ٤ّحErlebnis َتٌو )

ٝٛعٜا  ُؽ٢ٔ٤ٔ ٝ ُهٝٓا٢ٍٗي تّ ٕ  ُرعهتح تأُؼ٠٘  ُؽ٢ٍ، ٣ثكٝ يٕ ٛهقن  ٌرلاق ٖٓ يكٌان  ُلالٌلح  يٗع٤ِى، 

٣ٍرٜعٖ  ُ٘ىٝع  ٤ُٔراك٤ى٣و٢ ٤ُ ـم تاُرعهتح، وٕ ٓا ٗوه ٙ ٓوٖ « يكٌان»ظٕٞ ُٞى ٝق٣ل٤ك ٤ّٛٞ، ك٘ه ٙ ك٢ ٓوكٓح 

ٓوٖ ٣ثرـو٢  ُرعه٣وك خ »ظٞ ٛه ال ذفرىٕ ٌٟٞ ذ٤ٍ٘وٜا  ُثاٖٚ ك٢ ٌَِ ػِح ٝٓؼِوٍٞ ٝٔو٤هٝنج ذفلو٠ ػ٤ِ٘وا2 

 ٤ُٔراك٤ى٣و٤ح ٣ٌٔ٘ٚ يٕ ٣ور٤ٜ٘ا تٌَّ ٌوه٣غ؛ ٌُٝوٖ ٓلٕوُٞح ػوٖ  ُرعهتوح ٝػوٖ  ُرٔاشوَ  ُ ث٤ؼو٢، كٜو٢ ذثوكٝ ُو٢ 

ي«ك ئغ ِلاكح ٗاقن ً ٓا ذوٞق إ٠ُ ٗر٤عح ٌِٓٔٞحٓعهق ـ
9
 

ٌُٖ  ُٔهظؼ٤ح  ٤ُ٘ٔٙح  ُرو٢ ّٝظٜود كٌوه ٛوهقن، ُٝوْ ٣ّوه إ٤ُٜوا  ُّٔورـِٕٞ ػِو٠ كٍِولرٚ  ُران٣ف٤وح، كٜو٢ 

 ُـائثح ٝ ُٔـ٤ّثح، نؿْ ي٤ٔٛرٜا  ُؽأٌح كو٢  ُلٌوه  وٝنٝتو٢  ُؽوك٣س ٝ ٍُٔو٤ؽ٢ ػِو٠ ٝظوٚ  ُفٕوْٞ
10

، ٛو٢ 

                                                           
7
 40، ْ 1881 ُٞؼكج  ُؼهت٤ح، ت٤هٝخ، ، ذهظٔح تًُٞ ؿاْٗ، ٓهًى قن ٌاخ خحنا ي  أطل الترنعث عي  أس ه ب   البشينٌٝٞ،  -

8
- Herder, Idées, op. cit., t. 3, Livre XV, p. 95 

9
- Ibid., t. 1, Introduction, p. xii 

10
 تّ ٕ  ُر ش٤ه  ُؽاٌْ ُِهٝ ه٤ح ػ٠ِ  ُلٌه  ٤ٍُٔؽ٢ ك٢ تك ٣ح  ُٜ٘ٙح ٝ الٓرك ق خ ؼر٠  ُوهٕ  ُصآٖ ػّه ٚاُغ2 -
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(ي ٖٓ يٍٝ كوهج إ٠ُ آـوه ًِٔوح ٓوٖ ًراتواخ ٛوهقن  ُلٍِول٤ح ٝ ُران٣ف٤وح، ٗوكنى Stoïcisme ُٔهظؼ٤ح  ُهٝ ه٤ح )

(  ُرو٢ ذوكتّه Providence ُؽٙٞن  ٌُٔصق ُٔثاؼس نٝ ه٤ح ؼٍٞ  و٤ُٛٞح  ٍُان٣ح كو٢  ُؼواُْ،  ُؼ٘ا٣وح  ي٤ُٜوح )

ك٢ ًراتواخ ٛوهقن  ٤ٕٓه  يٍٗإ،  ٍٗعاّ ػ٘أه  ٌُٕٞ ٝذ٤ٌِّٜا ُٔ٘ظٞٓح ذهػاٛا  ُؼ٘ا٣ح  وو٤ُح، إُؿي ٣رهقق

كن  ُ ث٤ؼح2  ُٝ كون »ػثانج  ُؼ٤ُ  ُٝ إل  ً٘ا ٗؽَٔ ٛم   ُٔثكي  ُصاتود ]٣وٕوك  ُووإٗٞ  ُ ث٤ؼو٢ ، كوال توك يٗوٚ ٣ّورـَ 

«ٚث٤ؼرٚ
11

مي  171يش٤٘ا  -مي ّ 111)هثهْ  Zénon de Cittium؛ ٝٛم  ٓا  ذلن ػ٠ِ هُٞٚ و٣ٕ٘ٞ  ٌُر٢ٓٞ٤ 

و٣٘وٕٞ  وٍٝ كو٢ نٌواُرٚ جكو٢ ٚث٤ؼوح  يٍٗوإج يٕ  ُٜوكف يٕ ُٜم  هاٍ »ّ( ؼٍة ٓا يٝنقٙ ق٣ٞظ٤ٖ  ُالئه2٢ٌ 

كن ٚث٤ؼرٚج، ي١ ؼٍة  ُلٙو٤ِحي كاُ ث٤ؼوح ذوٞقٗوا إُو٠  ُلٙو٤ِح ُٝ «يج٣ؽ٤ا 
12
ذوانج »٣ٝوٕوك  ُهٝ ه٤وٕٞ تاُ ث٤ؼوح  

و٢  ٌُائ٘واخ  ُؽ٤وح كو٢  ونٖ ّٔ «ي ُوٞج  ُر٢ ذؽ١ٞ  ُؼاُْ، ٝذانج يـهٟ  ُووٞج  ُرو٢ ذ٘
13
ت٘ثوهج ٓٔاشِوح ٣ُثوهو ك٤ٜوا  

ًَ إٍٗوإ ٣ؽٔوَ »قن قٝن  ُ ث٤ؼح ك٢ ذه٤ٌؿ يٌِاٍ  ُؽ٤اج  ُر٢ ٣ور٤ٜ٘ا  يٍٗإ ك٢ ٌث٤َ ذ٤ٌَٔ ل ذٚ، ٣و2ٍٞ ٛه

وٓ ُوٚ،  ٌُٞوٛ  ُٞؼ٤وك  ُوم١ ٣ٌٔوٖ يٕ ٣ٌوٕٞ ك٤وٚ ٌوؼ٤ك ًي   ٕ ك٢ ل ذٚ، ٝذثؼاً ُٔؼ٤ان ٌؼاقذٚ،  ٌَُّ  ُوم١ ٛوٞ ٓف

َ ٝ ؼوك، ذثؼواً ُِىٓوإ ٝ ٌُٔوإ،  ُِؼثوح  ُرو٢ ُٜم ،  ٌرٞكد  ُ ث٤ؼوح كو٢  ونٖ ًوَ  وِوٌاٍ  ُثّوه٣ح، ُرٔو٘ػ ٌُو

«يذ٤ٍِّٚ ـالٍ كرهج ؼ٤اذٚ  ُو٤ٕهج
14
كاُ ث٤ؼح ذٞكّه ػ٘أه  ٍُؼاقج ُ،ٍٗإ، وٗٚ ٣ؽ٤ا ق ئٔاً ٝكن ٚث٤ؼروٚ، ذثؼواً  

 ُٔا ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ ٤ً٘ٞٗرٚ، ك٤ٌٕٞ ل ذٚ ٝال ٣ؽ٤ا تٔهظؼ٤اخ ٍٓرؼانج ٌهػإ ٓا ذؽعة ظٞٛهٙي

ًّة ٖٓ ػ٘أوهٙ ٝهوٞ ٙ، كوعٕ ٛوهقن ال ٣ووّٞ  ػ٘كٓا ٣ثهٖٛ ػ٠ِ  ٍٗعاّ  ٌُٕٞ  ُم١ ٔكن ٓ٘ٚ  يٍٗإ ٝذه

ٌٟٞ تاٌرهظاع ٓثؽس نٝ ه٢ ػه٣ن ًإ ٣هٟ ك٢  ٌُٕٞ ػ٘ٞ ٕ  الٍٗعاّ ٝ ُرؼا٘ك ت٤ٖ ينًاٗٚ ٤ٛٝاًِٚي ٣ٌرة 

٤ًق ذهذثٛ تثؼٜٙا  ُوثؼٗ، ٤ًٝوق إل  يكِؽُد ك٢ ذٞؼ٤ك  ُّٔاٛك  ُٔثؼصهج قٕٝ  ُفِٛ ت٤ٜ٘ا، ك٢ ذث٤إ »ٛهقن2 

ذٕكن ٖٓ تؼٜٙا  ُثؼٗ، ٤ًٝوق ذفرلو٢ كو٢ تؼٙوٜا  ُوثؼٗ، ٤ًٝوق يٕ يـومٛا ًو كه ق ٓ٘ؼىُوح ال ٣ٔصوَ ٌوٟٞ 

ٌَّ ترٍٍِووِٜا ٌووٟٞ ٌٝووائَ ُـا٣وواخي ٣ووا ُٜووا ٓووٖ ٗظووهج ٣ووا ُووٚ ٓووٖ ذ ث٤وون ٗث٤ووَ ػِوو٠ ذووان٣ؿ  !ُؽظوواخ ٝال ٣ّوو

«ي!  ُثّه٣ح
15
ر٠ ٝإٕ ًاٗد ٓثؼصهج يٝ ٓر٘اهٙح، كٜ٘اى ق ئٔواً هوٞج قك٤٘وح كاو٤ِا  ذهذثٛ ك٤ٔا ت٤ٜ٘ا ته تٛ ـل٢ ؼ 

٣وُٞووٕٞ ]٣وٕووك »ذهػوو٠ ٛوومٙ  ُؼالهووح  ُّٔووررح ٝذٜثٜووا  ُٞؼووكج ٝ ُٔثووكيي ؼووٍٞ لُووي ًرووة يٌٍُوو٘كن  وكهٝق٣ٍوو2٢ 

 ُهٝ ه٤٤ٖ  ت ٕ ٛم   ُؼاُْ ٣رٔروغ تر٘ظو٤ْ يوُو٢ ٌُِائ٘واخ، ذٕوكن، ؼٍوة ذٍٍِوَ ٓؼو٤ٖ ٝؼٍوة ٗظواّ ٓؼو٤ٖ، وٕ 

                                                                                                                                                                                              
Sten Ebbesen, “Where were the Stoics in the Late Middle Ages?”, p. 108-131, in: Steven K. Strange and Jack Zupko 

(ed.), Stoicism: Traditions and Transformations, Cambridge, Cambridge University Press, 2004; Stoïcisme et 

Christianisme à la Renaissance, Cahiers V. L. Saulnier, 2006 
11

- Herder, Idées, op. cit., t. 3, Livre XV, p. 102 
12

- Diogène Laërce, Vies et opinions des philosophes, Livre VII ; in: Les Stoïciens, § 87, p. 44 (tr. Pierre-Maxime 

Schuhl, Gallimard, 1962, 2002, « Bibliothèque de la Pléiade »). 
13

- Ibid., § 147, p. 63  
14

- Herder, Idées, op. cit., t. 2, Livre VIII, p. 140 
15

- Herder, Une autre philosophie de l’histoire pour contribuer à l’éducation de l’humanité, p. 125 (tr. Max Rouché, 

Paris, Aubier/éditions Montaigne, 1964). 
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«يوح ٢ٛ ػَِ  وؼك ز  ُالؼوح، ًَٝ  و٤ِا  ذهذثٛ ك٤ٔا ت٤ٜ٘وا وؼك ز  ٍُات
16
إل  ًاٗود ٛ٘اُوي هوٟٞ ذوكتّه، ٓوٖ  

ٝن   ؼعاب،  ُظٞ ٛه  ُ ث٤ؼ٤ح ٝ ُثّه٣ح، ك٢ٜ ٤ٍُود هوٟٞ ـل٤وح ٝٓثٜٔوح، توَ ٛو٢ هوٞ ٤ٖٗ شاتروح ٓصوَ  ٍُوثث٤ح، 

ح ٝذفٙغ إ٠ُ ٍٓان ٓؽّكق ٤ٍُٝد ٌؽه٣ح   يٝ ٤ٍِٔٚحي ٝ ُهٝ تٛ ت٤ٖ  ُؼِح ٝ ُٔؼٍِٞ ٢ٛ ٓ٘رظٔا

إل  ظووهٟ ػِوو٠ ٍُووإ  ُهٝ ه٤ووح  ُؽووك٣س ػووٖ  ُؼ٘ا٣ووح  وو٤ُووح، كووألٕ ٛوومٙ  ُؼ٘ا٣ووح ٛوو٢ كوو٢ ؼووك ل ذٜووا  ُووه تٛ 

وِّْ  ُٞظوٞق؛ كٜو٢  ٌُ  ٍُٔ٘عْ ت٤ٖ  ُظٞ ٛه، ؼ٤س ًَ ظاٛهج ُٜا ٌٓإ ٝوٓإ ٓؽوّكق٣ٖ، ٝذّوـَ ٓٞهؼواً ٓؼ٤٘واً كو٢ 

ح ٝ ُثّه٣حي ٣رؽكز ٛهقن تٌصاكح ػٖ ٛمٙ  ُؼ٘ا٣ح كو٢ ػ٘ا٣ح ٗراض ؼٌٔح ـاُكج ذٍ٘اب ت٤ٖ ظٞ ٛه  ُٞظٞق،  ُ ث٤ؼ٤

ٓٞ ٖٚ ػكج ٖٓ ًراتاذٚي
17
ذٌّق  ُؼ٘ا٣ح ػٖ يٛك كٜا تررواتغ  وؼوك ز ٝذؽود »يًرل٢ تٜمٙ  ُلوهج  ُر٢ ٣وٍٞ ك٤ٜا2  

« ٌَُّ  ُم١ ذرٕق تٚ ٛمٙ  وؼك ز
18

ِة  ُٞظٞق تر٘ظو٤ْ ػ٘أوهٙ  ُٔ ي ًمُي، ًإ  ُهٝ ه٢ هك ظؼَ  ُؼ٘ا٣ح ك٢ 

ٌٔح ٝإؼٍإ، ؼ٤س ٣٘ؼًٌ  الٍٗوعاّ ػِو٠ يقم ذلأو٤ِٚ ٝكٞ ٔوِٚي ٝٛومٙ  ُؼ٘ا٣وح ٛو٢  ُٔثوكي  ُؼاهوَ ٝينظائٚ تؽ

 4475ٝ ُلاػَ  ُم١ ٣ِط ك٢  ُظٞ ٛه ٣ٝكتّهٛا ٖٓ  ُك ـَ، ٢ِ  ِث٤ٚ تٔا ٌٔاٙ ٓؽ٢  ُوك٣ٖ توٖ ػهتو٢ )ٓهٌو٤ح 

« و٤ُٛٞووح  ٍُووان٣ح كوو٢  ُؼوواُْ»( كوو٢ ذه ش٘ووا 4118قّٓوون  –
19

ٛووٞ  ُهظووَ  ُصووا٢ٗ كوو٢ ي ٗوووهي ػ٘ووك ًه٣ٍوو٤ثٞي )ٝ

ذؽٌوْ  ٣pneumaؽوّكق ًه٣ٍو٤ثٞي ًعوٞٛه  ُٕٔو٤ه ٚاهوح كو٢  ُو٘الًا » ُٔمٛة  ُهٝ هو٢ تؼوك و٣٘وٕٞ( ٓوا ٣ِو2٢ 

« ٌُٕٞ ت٘ظاّ )ييي(  ٤ُٕٔه ٛوٞ  ُٔثوكي  ُؼوِو٢ ُِؼواُْ؛  ُٔثوكي  ُؼوِو٢ ُألِو٤ا  تٞٔولٜا ٓؽٌٞٓوح تاُؼ٘ا٣وح
20

؛ ٝكو٢ 

«يٍَِ  ُؼَِ، تٔؼ٘و٠ ٗظواّ ٝذرواتغ ال ٣ٌٔوٖ هٜهٛٔوا٣وٍٞ  ُهٝ ه٤ٕٞ ت ٕ  ٤ُٕٔه ٛٞ ذٍ»نٝ ٣ح يـه2ٟ 
21
ٛ٘واى  

٤ٍٔٓاخ الٌْ ٝ ؼك ؼٍة  ُؽٍا٤ٌاخ ٝ ُصواكاخ2  ُؼ٘ا٣ح،  ُهػا٣وح،  ُٕٔو٤ه،  ُواوكان،  يُوٚيي ذرلون ًِٜوا ػِو٠ يٕ 

كن ؼٌٔح ٌان٣ح ٝهٞ ٤ٖٗ ٗاكمجي ُٝ  ٛم   ُؼٕ٘ه  ُؼاهَ ٝ ُلاػَ ٣كتّه  و٤ِا  

َّ تٍٔوان ٛومٙ  وِو٤ا   ُوم ذ٢ ٝ ٌوروال٤ُرٜا  ُلهق٣وح، ـٕٞٔواً ٝظٞق ٛمٙ  ُؼ٘ا٣ح  ٍُان٣ح ك٢  و ٤ِا  ال ٣فو

ػ٘كٓا ٣رؼِن  وٓه تاُوٞ ٤ٖٗ  ُثّه٣ح  ُوائٔح ػ٠ِ  ُؽٌوْ ٝ ُؽه٣وح كو٢  ُف٤وان ٝ ُووه ني ال ذر٘واك٠ ٛومٙ  ُٙوهٝنج 

ُؽه٣وح ٝ ُٔعواالخ  ٤ٌُٗٞح ٓغ  ُؽه٣ح  يٍٗا٤ٗح، تَ ٢ٛ تٔصاتح  ُفو٤ٛ  ُهك٤وغ ٝ ُوكك٤ٖ  ُوم١ ٣ُو٘ظْ ٌو٤هٝنج ٛومٙ  

 ُروو٢ ذعٞتٜووا ٝ ُؽووكٝق  ُروو٢ ذرٞهووق ػ٘ووكٛاي ٓووٖ  ُهٝ ه٤ووح ٝؼروو٠ ٤ٛـووَ ٓووهٝن ً تأُؼرىُووح ٝ تووٖ ػهتوو٢ ٤ٌٗٝووٞال 

 ٢ٌٌُٞ ٣ٝٞٛإ ٛهقن، ُْ ٣ٌٖ ذان٣ؿ  ُلٌه  ُلٍِل٢ ٝ ُالٛٞذ٢ ٌٟٞ  ُ٘ظه ك٢ ٛمٙ  ُؼ٘ا٣ح  ٍُان٣ح  ُرو٢ ٤ٍُود 

                                                           
16

- Alexandre d’Aphrodise, Traité du destin, 191, 30-193, 8, in: Chrysippe, Œuvre philosophique, t. 2, § 951, p. 398 

(tr. Richard Dufour, Paris, Les Belles Lettres, 2004). 
17
(،  ٌُرواب  ُصاُوس ػّوه 451 ُراٌوغ )ْ (،  ٌُراب 414(؛  ُعى   ُصا2٢ٗ  ٌُراب  ُصآٖ )ْ 2101  ُعى   و2ٍٝ  ٌُراب  ُفآً )ْ «أيكن »ٓصال ك٢  -

 ، إُؿي115، 2184  ُوٍْ  ُصا٢ٗ، ْ «ية رت أخيى لةتن يخ»(؛ ك٢ 15-11 ْ (؛  ُعى   ُصاُس2  ٌُراب  ُفآً ػّه )541ْ)ْ 
18

- Herder, Idées, t. 2, Livre XIII, p. 513 
19
(؛  ُعووى   ُه تووغ2  ُلٕووَ 75)ْ  144(؛  ُعووى   ُصاُووس2  ُلٕووَ 441)ْ  11)ق ن ٔوواقن، قيخ(2  ُعووى   و2ٍٝ  ُلٕووَ  «الرتوتاانث المك اات»ٓووصال2  -

 (، إُؿي171، 180 ْ )ْ 550
20

- Stobée, Anthologie, I, 5, 15, 21-40, in: Chrysippe, op. cit., t. 2, § 915, p. 358 
21

- Aétius, I, 28, 4, in: Chrysippe, op. cit., t. 2, § 920, p. 362 
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ٖٝٓ ٣هٟ ك٤ٜا  ُؽاظْ ٝ ُٔؼ َّ ػِو٠ ٔو٤ـح ج ٌُٔروٞبج كو٢  ٤ِئاً آـه ٌٟٞ  ٗرظاّ  و٤ِا  ٝكن ٓثاق  ٤ًٗٞح؛

ُٜعر٘ا ٤ُرَٕ٘  يٍٗإ ٖٓ ٍٓخ٤ُٝرٚ ٣ٝؼىٝ يكؼاُٚ ٤ًٌِٞٝاذٚ إ٠ُ هٟٞ ـل٤وح، ٛوٞ كو٢  ُٞ هوغ نؤ٣وح جٔوث٤ا٤ٗحج 

ظكخ  و٤ِا  ٝ ُظٞ ٛه، و١ ؿهٖ ذرهذّة ٝذ٘رظْ، ٝو١ ٛكف ذ٤ٍه ٝذ٘رٜطي  ُٝ ذفِٞ ٖٓ  ُؽٌٔح ٝو١ ٓـىٟ 

ان ٛمٙ  ُٔهظؼ٤ح  ٤ُ٘ٔٙح ػ٘ك ٛهقن، ٝ ُر٢ ذرٔصَ ك٢  ُلٌه  ُهٝ ه٢  ُم١، ًٔا ٗؼِْ، ًوإ ذو ش٤هٙ هُٔد تاٌرؽٙ

ػِوو٠  ُٔووم ٛة ٝ ُٔووك ني  ُالؼوووح ؼاٌوؤاً، ٌووٞ   كوو٢  ٍُٔوو٤ؽ٤ح )ٌوو٤٘٤ٌا، يؿٍوو ٤ٖ( يٝ كوو٢  يٌووالّ ) ُٔووم ٛة 

 ٌُال٤ٓح ٝ ُٕٞك٤ح(
22

 ُٕه٣ؽح  ُرو٢ يِوهُخ إ٤ُٜوا،  ي ٣ثكٝ ٢ُ يٕ كْٜ ٣ٞٛإ ٛهقن ٓهٕٛٞ تائُاّ تأُهظؼ٤اخ

ٝي٣ٙاً تأُهظؼ٤اخ  ٤ُ٘ٔٙح  ُر٢ ؼكقذٜا ك٢  ُٔكنٌح  ُهٝ ه٤ح، وٕ لُي ٣ٍاػكٗا ػِو٠ ٝ٘وغ ٛوهقن كو٢ ٌو٤ام 

 ذ٣ٌٞ٘ٚ  ُلٍِل٢ ٝ ُك٢٘٣، ٝك٢ ٤ٌام  وكٌان  ُلاػِح ٝ ُٔرّاتٌح ك٢ ػٕهٙي

 ُؼوَ، ًٔا ذْ  ُر٘ظ٤ه ُٚ كو٢ ػٕوهٙ، ػٕوه  وٗوٞ ن ٝ ُرووكّ، ػِو٠ ٓؽوي  ُ٘ووك، ٓ ثّوواً تومُي  ٝ٘غ ٛهقن

يقٝ خ  ُ٘وك  ُر٢ ظا خ تٜا  وٗٞ ن ػ٠ِ  وٗٞ ن ل ذٜوا، ٤ٌُّوق ك٤ٜوا ػوٖ  ُفِوَ  ُٙو٢٘ٔ، ٝ ُوم١ ٌو٤ثو٠ ٌوان٣اً 

ؼ٠٘  ُرو٘وو٢ ٌُِِٔووح( )تر ووٞن  ُؼِووْ تووأُ ـووالٍ ذ ووٞن  ُووٞػ٢  وٝنٝتوو٢، ـٕٞٔوواً كوو٢  ُوووه٤ٖٗ  ُراٌووغ ػّووه

ٝ ُؼّه٣ٖ )تاٌرؼٔاٍ  ُرو٤٘ح وؿه ٖ ذٜك٤ٔ٣ح2  ُؽهتإ  ُؼا٤ُٔرإ(؛ ٛم   ُفَِ  ُوم١ ؼٕوه  ُؼووَ كو٢  ُؽٍواب 

ٝ ُرٍ٘وو٤ن وؿووه ٖ ٗلؼ٤ووح ٝلن ئؼ٤ووح، ٝيكهؿووٚ ٓووٖ ٓٙووا٤ٓ٘ٚ  ُهٝؼ٤ووح ٝ ُر٤٘٣ٌٞووح، ٝٛووٞ يٓووه يِووانخ إ٤ُووٚ توووٞج 

ووك ٔو٤ـح  ُرووكّ ًٔوا ًاٗود ذرّوٌَ ٝهرئومي ػِو٠ ؿوه ن ظ٤ِوٚ ( ك٢ Faustٗ« )كٌٞد»إ٣ؽائ٤ح ٗاقنج نٝ ٣ح ؿٞذٚ 

(، كوعٕ ٛوهقن ػٔوك ٛوٞ  ٥ـوه، كو٢ ٗ وام كٍِولح Bildung ُهٝٓا٢ٍٗ  ٥ـم تو٤ْ  ُرٌو٣ٖٞ يٝ  ُرّو٤ٌَ  ُصوواك٢ )

 ُران٣ؿ، إ٠ُ  ُرّك٣ك ػ٠ِ  ُ اتغ  ُر٢٘٣ٌٞ يٝ  ُر٢ِ٤ٌّ ُِ ث٤ؼح  ُثّه٣ح ترو٣ٜٞٔا ٝذٞظ٤ٜٜا ٗؽٞ  ُف٤ه ٝ ٍُؼاقجي 

(، كوعٕ ػ٘وٞ ٕ  ٌُرواب ٣ؽرٔوَ ػِو٠ ذٌٜوْ ٌٝوفه٣حMax Rouché 2ا الؼ  ٓرهظْ ٛوهقن، ٓواًً نِٝو٤ٚ )ًٔ

كٍِلح يـهٟ ُِران٣ؿ ٖٓ يظوَ  ٍُٔواٛٔح كو٢ ذٌو٣ٖٞ ]ذهت٤وح   ُثّوه٣ح2 ٍٓواٛٔح ٓوٖ تو٤ٖ  ُؼك٣وك ٓوٖ ٍٓواٛٔاخ »

«ي ُوهٕ
23
وروهغ كٍِولح يـوهٟ كألٕ  ُوهٕ  ِرَٔ ػ٠ِ ٍٓاٛٔاخ ال ؼٕه ُٜا ؼٍٞ كٍِلح  ُران٣ؿ، كوعٕ ٛوهقن ٣ 

                                                           
22
 ؼٍٞ  ُر ش٤ه  ُهٝ ه٢ ػ٠ِ  ُلٌه  يٌال٢ٓ ٚاُغ2  -

R. Walzer, Greek into Arabic. Essays on Islamic Philosophy, Harvard University Press, Cambridge, 1962 (« Oriental 

Studies », 1) ; Fahmi Jadaane, L’influence du stoïcisme sur la pensée musulmane, Beyrouth, Librairie Orientale, 1968 ; 

Osman Amin, « Le stoïcisme et la pensée islamique », Revue Thomiste, 59, Toulouse, 1959, p. 79-   ; Saul Horowitz, 

« Über den Einfluss des Stoizismus auf die Entwicklung der Philosophie bei den Arabern », ZDMG, Zeitschrift der 

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 57, Leipzig,1903, p. 177-1  . 
23

- « Une autre philosophie de l’histoire pour contribuer à l’éducation de l’humanité. Contribution à beaucoup de 

contributions du siècle/Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit. Beytrag zur vielen 

Beyträgen des Jahrhunderts » (1774).  
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ُِران٣ؿ ٢ٛ ٍٓاٛٔح ك٢ ذ٣ٌٖٞ  ُثّه٣ح يٝ ذهت٤ح  ُ٘ٞع  ُثّوه١، ُٝو٤ً ٓعوهق  ُرٍ٘و٤ن  ُ٘ظوه١ تو٤ٖ  ُٔؼ ٤واخ 

ًّهٗا  ُؼ٘ٞ ٕ تؼ٘ٞ ٕ آـه ٖٓ  ترٌان  تٖ نِك  « ذٜاكد  ُرٜاكود» ُٞ هؼ٤ح ك٢ ؼٍاب ظاف يٝ ذه٤ًة ٔٞن١ي ٣م

ذٜاكود »ُٔا ٣ّرَٔ ػ٤ِٚ ٓوٖ ٗثوهج ذ٤ٌٜٔوح ذل٤وك يٕ ٔواؼة وت٢ ؼآك  ُـى ٢ُ، « ذٜاكد  ُلالٌلح»ك٢ نقٙ ػ٠ِ 

 ٗوٗ ػ٠ِ  ُلٍِلح ت قٝ خ  ُلٍِلح ل ذٜاي ٝٛ٘ا، تال ِي، ًإ  تٖ نِك ٣ٍورؼ٤ٖ تٌوالّ ينٌو ٞ  ُوائو2َ «  ُلالٌلح

إل  ُووىّ  ُرلٍِووق ٝظووة يٕ ٗرلٍِووق، ٝإل  ُووْ ٣ِووىّ  ُرلٍِووق ٝظووة ي٣ٙوواً يٕ ٗرلٍِووق ؼروو٠ ٗصثوود ػووكّ ُووىّٝ »

«ي ُرلٍِق
24
  

يال ٣ٞظووك كو٢ ًووَ ؼ٤واج تّوه٣ح ٌوو٘اً، ؼ٤وس ال ٗوورؼِْ ِو٤ئاً تٞ ٌو ح  ُؼوووَ  ُعواف ٝ ُثووانق، »رٍوا ٍ ٛوهقن2 ٣

ٝؼ٤س ٗرؼِْ ًوَ ِو٢  ت٤ٔوٍٞ ٝذٌو٣ٖٞ ٝت ه٣ون  ٍُو٤اقجل ؼ٤وس ال يلٕ ُ٘وا ٝال ؼوً ٝال نٝغ ٓوٖ يظوَ ذو ٓالخ 

وو٢ٔ تا ٌُ وؼٌوواّ  ٍُٔووثوح ٝ ٌووركالالخ ؼووٍٞ  ُف٤ووه ٝ ُؽوون ٝ ُع٤ٔووَ؛ ٝؼ٤ووس ًووَ ِوو٢  ك٤٘ووا ٓلرووٞغ ػِوو٠ ٓووا 

«يٝ ٗ ثاػاخ  ُرهت٤ح
25
ٗهٟ تٞ٘ٞغ  الؼره ي  ُم١ ٣ُثوهوٙ ٛوهقن ذعواٙ  ُؼووَ  ُوم١ ٣٘ؼروٚ تاُعلواف ٝ ُثوهٝقج  

ٝيٗٚ ال ٣ؼِٔ٘ا ٌٟٞ  ُر ٓالخ  ُٔعهقج يٝ  الٌركالالخ  ُالٜٗائ٤ح قٕٝ تِٞؽ ٢ِ  ظٔا٢ُ ٣ٍٔ٘ا ك٢ ُػٔون ٝظٞقٗوا 

ظك ٣ٝهت ٘ا تاُف٤ه ٝ ٍُؼاقجي ُْ ٣ٞظك  يٍٗإ ٤ُ ُٝ ث٢٘ ؼ٤اذٚ كوٛ تاُره٤ًثاخ  ُؼو٤ِح ٝ ُر٤ٌّالخ  ُٔعهقج، ٌُٝ٘ٚ 

َّٔ ٓا ٗوُٓ ك٢ ل ذٚ تؼ٘أه  ُؽ٤اج  ُر٢ ٣ؼ٤ّٜا ٝتهٓٞو  ُروه ز  ُوم١  ي٣ٙاً ٢ٔ٘٤ُ هُُكن ذٚ  ُؽك٤ٌح ٝ ُمٝه٤ح ٣ٌٝ

قج ٣٘ر٢ٔ إ٤ُوٚي ٝظوٞق  يٍٗوإ ػِو٠ ٝظوٚ  ُفٕوْٞ، ٝٝظوٞق  وٓوح ػِو٠ ٝظوٚ  ُؼٔوّٞ، ٓوا ٛوٞ ٌوٟٞ ؼاُوح ظوا

ٝظاٛكج ك٢ ذو٣ْٞ  ُؼى ئْ ٝذِ ٤ق  ُووه ئػ، ٝػِو٠ كٍِولح  ُروان٣ؿ يٕ ذووهي كو٢  ووٓ٘وح ٝ وٌٓ٘وح ظ٤٘اُٞظ٤وا ٛومٙ 

 ُوٟٞ  ٤ُّ٘ ح، ٝذهٟ ٤ًق ذرٌٕٞ ٝذرٌصق، ٤ًق ذرؼا٘ك ٝذرٌاذق، ٝٗؽٞ ي٣ح ٝظٜح ذٕثٞ شوْ ذؼِوٞ كو٢  نذووا  

ك٢ ظهف ه٤ٕه، تَ ذور٢ٙ  ُوىٖٓ ُالـرٔوان  ال ٣لرهي ٤ٍُد ٛمٙ  ُؽهًح كٞن٣ح ذ٘ر٢ٜ تٕٞؽ  وٌِاٍ  ُثّه٣ح

٣٘ثـ٢ ُرهت٤وح  يٍٗوإ يٕ ذٌوٕٞ ٣ِٞٚوح، وٕ ُوٚ  ٌُص٤وه ٓوٖ  وٓوٞن ٣رؼِٜٔواي ًوَ ِو٢  ك٤وٚ »ٝ ُك٣ٔٞٓح ُِ٘ٙط2 

«ي٣رٞهق ػ٠ِ ٜٓانج ٚث٤ؼ٤ح ٝػ٠ِ  ُؼوَ ٝ ُلٖ
26
٤ِئإ ٣خٌٍإ ـا٤ٔح  يٍٗا2ٕ  ُ ث٤ؼح ٝ ُره ز، ك٢ إقؿواّ  

 ُران٣ؿ ػ٘ا٣ح ذث٤إ ٌٔل٤ٗٞرٚ  ٤ٌُٗٞحي ٓر٘اؿْ ٣ؼٞق ػ٠ِ كٍِلح  

إل  ًإ  ُـهٖ ٛٞ ٗوك  ُ٘ىػوح  ُؼو٤ِوح  ُرو٢ ًاٗود ذؽروهي ٓوٖ  ُروه ز، ٝـٕٞٔواً ٓوٖ  وؼٌواّ  ٍُٔوثوح 

(préjugésُر٢ ًاٗد ذؽِٜٔا ٝذ٘وِٜا ًٔا ت٤ّٖ ؿاق ٤ٓه  )
27

؛ كعٕ ٛوهقن ُوْ ٣ٍووٛ كو٢  ُ٘وو٤ٗ تع٘ولا   يٚوالم 

ج، ًٝإ ٣٘ثٚ إ٠ُ يٕ  ُره ز ًٔهظؼ٤ح ٛٞ ي٣ٙاً  ُُؼٕ٘ه  ُواتوَ ُِ٘ووك تعػواقج ػ٠ِ  ُره ز، تَ ًاٗد ُٚ نؤ٣ح ؼمن

                                                           
24
 45، ْ 4104، ق ن  ُصواكح ُِ ثاػح ٝ ُّ٘ه،  ُواٛهج،  ُ ثؼح  ٍُاقٌح، المعييتٗوال ػ2ٖ ٓؽٔك كرؽ٢  ٤ُّ٘ ٢،  -

25
- Herder, Une autre philosophie de l’histoire, op. cit., p. 125 & p. 233 

26
- Herder, Idées, op. cit., t. 1, Livre IV, p. 225 

27
- Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, tr. P. Fruchon, J. 

Grondin, G. Merlio, Paris, Seuil, 1996, p. 292 sq. 
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إٕ ٓثاق  ٛمٙ  ُلٍِولح ]كٍِولح ذوان٣ؿ  ُثّوه٣ح  ذٍورؼَٔ ٚاتؼواً ظ٤ِواً، ٣ٍو٤ه ً ٝؿ٤وه هاتوَ »ذ٤ٌِّٚ ٝيهِٔرٚي ٣و2ٍٞ 

َ ذهت٤ح ٣٘ثـ٢ يٕ ذٕكن ُِكؼٗ، ًاُم١ ٣ؼرٔك ػ٤ِٚ  ُران٣ؿ  ُ ث٤ؼ٢ ُ،ٍٗإ؛ إٜٗا2  ُره ز ٝ ُوٟٞ  ُُؼ٣ٞٙحي ً

ٖٓ  ُرو٤ِك ٝ ُٔٔانٌح، تٜٔا ٣٘روَ  ُٔصاٍ إ٠ُ  ٍُ٘فح2 ٤ًق ٣ٌٖٔ  ُرؼث٤ه ػوٖ لُوي تٞ٘وٞغ ٌوٟٞ تٌِٔوح ذوه زل 

ٌُٖ ٣عة ػ٠ِ  ُٔوِّك يٕ ذٌٕٞ ُٚ ٌِٓاخ ُروثَُّ ٓا ٣رؽَٕ ػ٤ِٚ ]ٓوٖ  ُروه ز  يٝ ٓوا ٛوٞ هاتوَ ُِرث٤ِوؾ، ٝػ٤ِوٚ يٕ 

ُٚ ك٢ ظٞٛهٙ  ُفاْ، ػ٠ِ ؿه ن   ّٞ وَل ذثؼواً و٣وح ٤ًٔوحل ٓوٖ ي١ ٣ؽ ّٕ ُـم    ُوم١ ٣ؽواك  ػِو٠ ؼ٤اذوٚي ٓوال  ٣رؽ

ٌٓإل ت ٣ح ٚه٣وحل ي١  ٌرؼٔاٍل ي١ ذ ث٤نل ٤ًق ٣ٍرٞػثٚل ٛ٘ا ٣ٌٖٔ ٓوا ٣رٞهوق ػِو٠ ٚث٤ؼوح ٤ً٘ٞٗروٚ، ٝػِو٠ 

«هووٞ ٙ كوو٢  ُرِووو٢
28

؛ ي١ ػ٤ِووٚ يٕ ٣ٍوورٞػة  ُرووه ز تؽٌووْ ٍٓووروَ، ٓصِٔووا ٣ٜٙووْ ٗظآووٚ  ُؼٙوو١ٞ  وٚؼٔووح  ُروو٢ 

ُٜاي كال ٣ٌٕٞ  ُراتغ ٝ ُٔ٘لؼوَ ترو٤ِوك يػٔو٠، ٝإال ال ٓؼ٘و٠ ُِٜعوّٞ ػِو٠ ػووَ ؼٍو٤ه  ُثٕوه توعؼالٍ ٌٓاٗوٚ ٣ر٘اٝ

  ! ذه ز ؼ٤ٍه  ُث٤ٕهج

تك ك٢ ًَ  وؼٞ ٍ يٕ ذر٘اؿْ جهٞ ُةج  ُروه ز ٓوغ جهٞ توَج  ُلهق٣وح  ُثّوه٣ح، ٣ٍورٞػثٜا  ُوٞػ٢ ٤ُُؽٍوٖ  ال

كٜٜٔا، ٓصِٔا ذؽٍٖ  ُٔؼّكج ْٛٙ  وؿم٣ح كال ذٕاب تاُرُفٔح يٝ  ُوُهؼحي ٣ٙغ ٛهقن ٓٞ و٣ٖ  الٌر٤ؼاب ٝٓه ذة 

 ُرِو٢ّج ُكٟ  ُلوهق  ُٔ٘رٔو٢ ُِروه ز، إل  ظواو  ُلْٜ ؼر٠ ال ٣ ـ٠  ُره ز تصوِٚ  ُران٣ف٢، ٝلُي تٔه ػاج جظٔا٤ُح 

ًٍٞٗوراًٗ  -4114)ؿوٞذ٘ـٖ  ٢ُHans-Robert Jauss  ٌورؼٔاٍ ٓلٜوّٞ ذو٘و٢  ترٌوهٙ ٛواًٗ نٝتوهخ ٣واٝي 

( ك٢  ُلرهج  ُٔؼأهجي إل  هاّ ٛهقن تؼ ق  ُؼوَ ػِو٠  ُروه ز، ٝتؼ وق  ُروه ز ػِو٠  ُوات٤ِوح  ُثّوه٣ح، 4114

 ُروه ز ٓؼواً تاُؽٍاٌو٤ح  يٍٗوا٤ٗح، ك٤ٌوٕٞ تومُي يٍٝ ِٜٓوْ ُٔوا ٤ٌٍو٠ٔ  ُ٘ىػوح كألٗٚ ًإ ٣ه٣ك يٕ ٣وهتٛ  ُؼووَ ٝ

ًّى  ُوٟٞ، ٝٗؽٞٙ ذرٞظٚ  ُرهت٤حIndividualisme 2 ُلهق٣ح ) شٔح ذهت٤ح ك٢  ُٕ٘ق  ُثّه١، »(؛ كل٢  ُلهق ذره

ًّة ٖٓ ٌٍِِح ٓوٖ   وكوه قي إل  تؽٌْ يٕ ال يؼك ٣َٕ إ٠ُ ؼاُح  يٍٗإ ٌٟٞ تاُرهت٤ح، ٝيٕ  ُٕ٘ق ك٢ نٓرٚ ٓه

ٌَّ  ُٕ٘ق ٤ًُٝ  وكه ق، يػرهف يٕ  ُوائَ تمُي ٣٘ ن ًالٓاً ٓثٜٔاً؛ وٕ  ُٕو٘ق ٝ ُ٘وٞع  ه٤َ ٢ُ يٕ  ُرهت٤ح ذّ

«ي٤ٍُا ٌٟٞ ذعه٣ك خ، ٝال ؼ٤اج ُٜٔا ٌٟٞ ك٢  وكه ق
29
ٌُ٘ٚ ٣ؼٞق ٣ٝخًك يٕ ٖٓ ٓعٔوٞع  وكوه ق، ي١  ُٕو٘ق  

٣ٖٞ  يٍٗا٤ٗح  ُر٢ ٢ٛ يكون  يٍٗوإ ترؼث٤وه  ُرٞؼ٤وك١ي ُثّه١، ذٌٕٞ  ُرهت٤ح ٝ ُر٣ٌٖٞي كاُؼِح ٢ٛ ك٢ ذٌ
30
شٔوح  

ٌٍِِح ٖٓ  ُوٞ ػك  ُٔٞنٝشح  ُر٢ ذٍْٜ ك٢ ذٜم٣ة يكه ق  وٓح  ُٞ ؼكج  ُر٢ ذِرو٢ ك٢ ػ٤ِٔح ذ٣ٌٜٞ٘ا ٝذهت٤رٜا ٓوغ 

ح كوو٢  يٍٗووا٤ٗح  ُٞ ؼووكج؛ ػالهوو«  ُرالهوو٢»ٓووٖ  ُرووه ز ٣ووخٍٝ، تّووٌَ يٝ توو ـه، إُوو٠ «  ُرِووو٢» وٓووْ  وـووهٟي كوو 

 ػٔٞق٣ح ك٢ ًٞ ٖٓ ًَ شواكح ٝػالهح يكو٤ح ك٢  ُرلاػَ ت٤ٖ  ُصواكاخي 

                                                           
28

- Herder, Idées, op. cit., t. 2, Livre IX, p. 146 
29

- Ibid., p. 144 
30
كو٢ يٕ  يٍٗوا٤ٗح يكون ٝ يٍٗوإ ٓرؽوهى 2 »414، ْ 14،  ُٔواتٍوح 4111، ذؽو٤ن ؼٍٖ  ٍُ٘كٝت٢،  ُٔ ثؼح  ُهؼٔا٤ٗوح، المقنب نثيتٞ ؼ٤إ  ُرٞؼ٤ك١،  -

 «يإ٠ُ يكوٚ تاُ ثغ
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، ٣ؼوٞق ٛوهقن، ٤ُخًوك ػِو٠ يٕ ذٌو٣ٖٞ  ُ٘وٞع  ُثّوه١ ٝيٕ  ُؽوك٣س «يكٌوان»ك٢ كوهج ٖٓ  ٌُراب  ُراٌغ ٖٓ 

كٍِلح يـوهٟ 2 »4441ػٖ كٍِلح ذان٣ؿ  ُثّه٣ح يٓه ٕ ٌٓٔ٘إ، ٝٛم  ٣ثهن  ـر٤ان ػ٘ٞ ٕ  ُٔخُق  ُّٔ٘ٞن ٌ٘ح 

؛ ُو٤ً كووٛ ػِو٠ ِواًِح ٍٓوػ ذوان٣ف٢ ِوآَ كو٢ ذوان٣ؿ  وٓوْ ٝ ُؽٙوان خ، «ران٣ؿ ٖٓ يظَ ذٌو٣ٖٞ  ُثّوه٣حُِ

٣ٌرل٢ تواُؼهٖ  ٌُهُٝٗٞوٞظ٢ ٝتاٍُوهق  ُرو٘و٢ ٝ ُثالؿو٢؛ ٌُٝوٖ تاُثؽوس ػوٖ ٓثوكي ذّورهى ك٤وٚ  ُصواكواخ، ٝٛوٞ 

٤ِٔ٘ا ٝذـ٤٤ه ػاق ذ٘ا، كٜ٘اى ؼٍة تٔا يٕ شٔح ًائ٘اخ ؼ٤ح، ّٓاتٜح ُ٘ا، ذٍاْٛ ك٢ ذؼ»ج يٍٗا٤ٗحج ً كن  يٍٗا2ٕ 

ٗظه١ ذهت٤ح ُِعً٘  ُثّه١ ٝكٍِلح ك٢ ذان٣ؿ  ُثّه٣ح، تٔؼ٠٘ ذ ون يٝ ذؼإٝ ت٤ٖ  وكه ق، ٝؼكٙ  ُواقن ػ٠ِ يٕ 

«٣عؼَ ٓ٘ا تّه ً 
31

ي ٣كنى  ُلهق إٍٗا٤ٗرٚ ػ٘وكٓا ٣رٞ ٔوَ )ُـ٣ٞواً، شواك٤واً، ذعان٣واً، إُوؿ( تـ٤وهٙ ٓوٖ  وكوه ق؛ كٜوم  

وَ  ُرٞ َٔ ت٤ٖ  وكه ّٔ  ق يٝ  ِره ى  ُمٝ خ ك٢ ٌٔاخ تؼ٤ٜ٘ا ٛٞ  ُم١ ٣ؽّكق ٓا ٣ٌٔوٖ كٜٔوٚ ٓوٖ ج يٍٗوا٤ٗحج؛ ك٤ٌ

تؼٜٙا تؼٙاً تو٤ْ ٝنؤٟ ٝلـائه ال ٣عكٛا  ُلهق كو٢ ل ذوٚ يٝ كو٢ ٗ وام ذه شوٚ يٝ ل ًهذوٚي ٓوٖ ٛ٘وا ًاٗود تؼوٗ 

(، وٕ fr. traduction, d. Übersetzung يظوه   خ كو٢  ُر٤ٌٔوَ تو٤ٖ  ُثّوه ٘وهٝن٣ح ٓصوَ ج ُرهظٔوحج )

 ُلهق ٣عك ك٢ شواكح ؿ٤هٙ ٖٓ نٝ ئغ ٝػثوه٣اخ ٝيكٌان ٓا ال ٣عكٙ ك٢ إه٤ِٔوٚ ٝذان٣فوٚ، ٣ٝوٞكّه ُـ٤وهٙ ٓوا ال ٣عوكٙ 

ٛم   ٥ـه ك٢ ٗ اهٚ  ُران٣ف٢ ٝ ُعـه ك٢ي ال ٣٘ثـو٢ يٕ ٗوهٟ كو٢ ٛوم   الؼرلوا  تايٍٗوا٤ٗح ٝ ُؼا٤ُٔوح ػ٘وك ٛوهقن 

اكػ ػٜ٘وا قكاػواً ػوٖ ؼون ًوَ كوهق يٝ يٓوح كو٢  ُرؼث٤وه ػوٖ ٝظٞقٛوا ً٘و٤ٗ ُِلهق ٤ٗح ٝ ُف٤ٕٔٞح  ُر٢ ًوإ ٣٘و

ت قٝ خ ذكت٤هٛا  ُم ذ٢ ٖٓ ُـح ٝنٓى ٝل ًهج ٝذه ز؛ ٌُٖ ٣ٌٖٔ  ُوٍٞ يٕ ٛهقن ٣ثكٝ ٛ٘ا ك٢ ٝظٜٚ ج ٤ُِث٘رى١ج 

(، ؼ٤س  ُمنج  ُٕـ٤هج ٛو٢  ٗؼٌواي ٌُِوٕٞ  ٌُث٤وهLeibniz)ٍٗثح إ٠ُ ٤ُث٘رى 
32

، كوال ٗرؽوكز ػوٖ  ُفٕٞٔو٤ح 

 ٤ح تٔ٘ ن  ُرؼانٖ، ٝإٗٔا تٔلّٜٞ  ُرثاقٍ  ُٔهآ١ٝي ٝ ُؼأُ

ووغ ـٕٞٔوو٤ح )ًٝووإ ٣وٕووك تووال ِووي  وٗووٞ ن  ُلهٍٗوو٤ح( ػِوو٠ ؼٍوواب  ٌّ ٓووا ًووإ ٣هكٙووٚ ٛووهقن ٛووٞ يٕ ذرٞ

ـ٤ٕٔٞاخ يـهٟ تعػك ّ ٓوٞٓاخ ٝظٞقٛا، كررؽٍٞ إ٠ُ إٓثه٣ا٤ُح هأؤحي ٌُوَ يٓوح ػووَ ٝذوه ز ذٕو٘غ تٜٔوا 

ٓاخ ؼ٤اذٜا، ٝ نذثاٜٚا تاوْٓ  ّٞ  وـهٟ ٛٞ  ِره ى ك٢  ٍُؤاخ  يٍٗوا٤ٗح  ُعآؼوحي ظؼوَ ٛوهقن  ُروه ز كو٢ ٓو

يٌثو٤ح و٤٘ٓح ٝٗظه٣ح ػ٠ِ  ُؼوَ ٍُثة ت٤ٍٛ، ٝٛٞ يٕ  ُره ز ًٔعٔٞػح ٓوٖ  وؼٌواّ ٝ ُرٕوٞن خ ٌوثن  ُلوهق 

ٚ ٣ٌوٕٞ ك٢  ُىٖٓ، إل ًإ  ُره ز ُْٝ ٣ٌٖ  ُلهُق تؼك، ٝػ٘كٓا ٣ٞظوك  ُلوهق، كو٢ ت٤ئوح ٝظـه ك٤وا ٝإهِو٤ْ ٓؼو٤ّٖ، كعٗو

٣ٍٝرٞػة ػ٘أه  ُره ز ترهظٔرٜا ذثؼاً ُ ثؼٚ ٝهات٤ِرٚي ُٜم  ٢ٌ٘٘ٔ٣ يٕ يؼّكق كٌهج ٛهقن تٜمٙ  ٌُِٔاخ2  ُره ز 

ٌَّ ج ُصواكوحج،  ٛٞ ج ُصوافج  ُم١ ٣رٞهق ػ٤ِٚ ذو٣ْٞ ٚثائغ  وكه ق ٝذٞظ٤ٚ ذٕٞن ذْٜ ٤ًٌِٞٝاذْٜ، ك٤ٔا  ُؼوَ ٣ّ

ًوإ ٓٞظوٞق ً تؽٌوْ  ُؼه هوح كو٢  ُروان٣ؿ يٝ  ُهٌوٞؾ كو٢  ووٓ٘وح وٗٚ ت٘ا  ػ٠ِ ٓؼ ٠؛ ي١ إػاقج ذ٤ٌَّ ُره ز 

                                                           
31

- Herder, Idées, op. cit., t. 2, Livre IX, p. 146-1   
32
ٝٛوٞ «  ٌُوٕٞ  ُٕوـ٤ه»)ٖٓ  ُوهٕ  ُفآً  ٤ُٔالق١( ٝإـٞ ٕ  ُٕلا ذ ـم تاُلٌهج  ُرثاق٤ُوح تو٤ٖ  Nemesiusًمُي ًاٗد  ُلٍِلاخ  ُؼه٣وح ٓغ ٤ٍ٤ٔٗٞي  -

ٓوٖ ٓثوكي  ُرّوث٤ٚ ٝٛوٞ  ٌُوٕٞي كثووكن ٓوا ٣ؽٔوَ  يٍٗوإ كو٢ ذه٤ًثروٚ  ُ ث٤ؼ٤وح ٝ ُ٘لٍو٤ح ِظٔواع هوٟٞ  ٌُوٕٞ؛ كوعٕ  ٌُوٕٞ، ٝت٘وٞع «  يٍٗوإ  ٌُث٤وه» يٍٗإ، ٝ

(anthropomorphismeي)ٖ(، ٛٞ ًائٖ ؼ٢ ٝػاهَ )ترؼث٤ه  ُهٝ ه٤٤ 
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ٝ ُٙٔائهي ٣ٝ٘عه ػٖ لُي يٕ  ُره ز ال ٣ّٞظٚ كوٛ  ُلهق ٌُٖٝ  ُلهق ٣رّٞظٚ تواُره زي ٝ الـورالف ٚل٤وق ٌُٝ٘وٚ 

ؼاٌوو2ْ يٕ ٣ّٞظووٚ  ُرووه ز  وكووه ق، ٓؼ٘وو٠ لُووي يٜٗووْ ٓؼووكٝٓٞ  ُؽٌووْ ٝ الٌووروال٤ُح كوو٢  ُوووه ن؛ ٝػ٘ووكٓا ٣رّٞظٜووٕٞ 

ووِة ٛووم   ُرّٞظووٚ؛ ذٔآوواً ٓصِٔووا يٕ نتّووإ  ُثوواـهج يٝ توو ُٔ اُره ز، كووعْٜٗ ٣ٙووؼٕٞ يؼٌووآْٜ ٝنؤ ٛووْ ٝـثووه ذْٜ كوو٢ 

 ُ ائهج، ذؽر٣ٞٚ ت٤ٌِٜٜا  ُٔاق١ ٍٝٓانٛا  ُل٤ى٣ائ٢ )ك٢  ٤ُٔاٙ يٝ  وظوٞ  ( ٌُٝ٘وٚ ٣رّٞظوٚ تٜوا ٗؽوٞ  ُٞظٜوح  ُرو٢ 

ال ٗعوك كو٢ ًوَ ٌٓوإ »اي ٣ٌرة ٛوهقن كو٢ ٛوم   ُٕوكق2 ٣هذ٤ٜٙا، كِٚ  ُرو٤٘اخ ٝ ٤ُ٥اخ ٝ ُفثه خ ك٢  ُرّٞظٚ تٜ

«يٌٟٞ ذه ز  ُرهت٤ح  ُم١ ٣ٜكف إ٠ُ ٌؼاقج  يٍٗإ ٝذؽ٤ٍ٘ٚ ذؽد يٌِاٍ ٓرؼّكقج
33
  

٣ؽووكق ٛووهقن كٍِوولح  ُرووان٣ؿ،  ُروو٢ هوواّ ترووك٣ٖٝ ـٕائٕووٜا  ُرو٤٘ووح « يكٌووان»كوو٢  ٌُروواب  ُصووا٢ٗ ػّووه ٓووٖ 

 ٌُٔوإ ٝ ُىٓوإ؛ ي١ ًوَ  ُّوهٝٚ  ُٔٞ٘وٞػ٤ح،  ٌُٔرٞتوح ٝٓالتٍاذٜا  ُ٘ظه٣ح، ك٢  وـم تاُظهف ٝ ُٞ٘وؼ٤ح ٝ

ٌَّ ـا٤ٔح كوهق يٝ ٓعرٔوغ يٝ يٓوح2  ٓوا ٛوٞ  ُووإٗٞ  وٌاٌو٢  ُوم١ »ٜٓ٘ا ) ُره ز( ٝ ُٔ ثٞػح ) ُث٤ئح(،  ُر٢ ذّ

الؼظ٘اٙ ك٢ ًَ ظاٛهج ٖٓ ظٞ ٛه  ُران٣ؿل ٛا ٛٞ ؼٍة ني2٢٣ إٗٚ ًَ  و٤ِا  كٞم  ونٖ  ُر٢ ًاٗود ؼٍوة 

٘و٤ح ُألٓوْٓا ذٌٕٞ ػ٤ِٚ ذ ها «يثؼاً ُِؽاٍ ٝؼاظاخ  ُٖٔٞٚ ٝ ُظهٝف ٝٚثوغ  ُوىٖٓ ٝ ُؼثوه٣وح  ُل ه٣وح يٝ  ُؼا
34
 

٢ٍٔ٣ٝ ٛهقن ٛمٙ  ُٔؼ ٤اخ  ُٔٞ٘ٞػ٤ح  ُر٢ ٣ؽكقٛا كو٢  ُىٓوإ ٝ ٌُٔوإ ٝ ُث٤ئوح ٝ ُ ثوغ  ُوو٢ٓٞ ٝ يه٤ِٔو٢، 

« يشولوح»ٛومٙ  ُووٟٞ ًو  ٝ ُر٢ ذكـَ كو٢ ذ ث٤وغ  ُرٕوٞن ٝ ٍُوِٞى  ُثّوه٤٣ٖ، ٣ٍو٤ٜٔا ج ُووٟٞ  ُلاػِوحجي ٝذّورـَ

)ظٔووغ جشوووافج( ذوووغ ػِوو٠ ؼاكووح  ُ ث٤ؼوو٢ ٝ ُصووواك٢، وٜٗووا هووٟٞ كاػِووح كوو٢  وِوو٤ا   ُ ث٤ؼ٤ووح ًٔووا كوو٢  ُظووٞ ٛه 

 ُثّه٣حي ك٢ٜ  ُك كغ يٝ  ُٔؽلّى ُِران٣ؿ  ُثّه١ ٝػ٤ِٜا ٣رٞهق ذؽك٣ك كٍِلح  ُران٣ؿ  ُثّه١ي ٝٛمٙ  ُوٟٞ  ُلاػِوح 

(  الٌّٗاف  ُران٣ؿ  ُ ث٤ؼ٢ ٝ ُران٣ؿ Ursprung، ك٢ٜ ذٌَّ جئَج )٢ٛ ي٤ِٔح ك٢  ُ ث٤ؼح ًٔا ك٢  يٍٗإ

 ُثّه١ ُِٞػ٢  ُلهق١ ٝ ُو٢ٓٞي ٝيتهو ٓا ذرثكٟ ٛمٙ  ُوٟٞ  ُلاػِح، كل٢  ُؼثوه٣ح  ُو٤ٓٞح  ُرو٢ ذ ثوغ تفٞ ذٜٔوا 

  و٤ِٔح ػ٠ِ  ٤ٍُٔٞ ٝ ٍُو٤ًِٞاخ ٝ وػوه ف ٝ ُٔٔانٌواخ، ٝذرثوكٟ ػِو٠ ٝظوٚ يـوٓ كو٢  ُِـوح ٝكو٢ ذع٤ِاذٜوا

 (ي 4401-4401« )ك٢ نٝغ  ُّؼه  ُؼثه ٢ٗ» ي٣ؽائ٤ح ٓصَ  ُّؼه، ُٝٚ ك٢ لُي ٓؽاُٝح2 

إٕ كٍِلح  ُروان٣ؿ  ُرو٢ ػٔوك ٛوهقن نٌوْ ـ ٜٞٚوا  وُٝو٠ ٝذؽك٣وك ٓؼأُٜوا  ٌُثوهٟ ذٌٔوٖ كو٢ ٛومٙ  ُووٟٞ 

ٝوٕ  ُصوواك٢ ٛوٞ  ُلاػِح  ُر٢ ذّرـَ ك٢  ُ ث٤ؼح ًٔا ك٢  ُصواكوح، وٜٗوا  ُوه تٛ  ؤو٢ِ تو٤ٖ  ُ ث٤ؼو٢ ٝ ُصوواك٢، 

 ٓروك ق ُِ ث٤ؼوو٢ ػثوه  يقن ى  ُؽٍوو٢ ) ُعٍوك( ٝ وػووه ف ) ُووىٝ ض( ٝ ُرٞ ٔوَ ) ُِـووح( ٝؿ٤هٛوا ٓووٖ  ُظووٞ ٛه 

 ُثّه٣ح  ُر٢ ذؽَٔ ذه ز  ُم ًهج  ُ ث٤ؼ٤ح ج ُٔ ثٞػحج ك٢  ُم ًهج  يٍٗوا٤ٗحي إٗوٚ  ُٔثوكي  ُعوٞٛه١  ُوم١ ٣٘ثـو٢ 

ذان٣ؿ  ُثّه٣ح ت ًِٔوٚ ُو٤ً «2 »يكٌان» ٌُراب  ُصاُس ػّه ٖٓ  يٕ ٣٘ ِن ٓ٘ٚ  ُٔخنؾ ٣ٝؽكقٙ تٜمٙ  ُؼثان خ ك٢

                                                           
33

- Herder, Idées, op. cit., t. 2, Livre IX, p. 148 
34

- Ibid., Livre XII, p. 413 
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ِوو٤ئاً آـووه ٌووٟٞ  ُرووان٣ؿ  ُ ث٤ؼوو٢ ُٔ٘ظٞٓووح ٓووٖ  ُوووٟٞ ٝ وكؼوواٍ ٝ الٌوورؼك ق خ  ُثّووه٣ح كوو٢ ػالهرٜووا تاُىٓووإ 

«ٝ ٌُٔإ
35

ي يٓا ٝهك ؼّكق ٛهقن  ُٔثكي  ُوم١ ٣ووّٞ ػ٤ِوٚ  ُروان٣ؿ، كعٗوٚ ٣ُثوهو  ُٔوٜ٘ط  ُوم١ ٣رٞظوة ػِو٠  ُٔوخنؾ 

كوٚ ٌُِّق ػٖ  ُوٞ ٤ٖٗ  ٍُان٣ح ك٢ ٛمٙ  ُوٟٞ  ُلاػِحي ٣رؽّكق  ُٜٔ٘ط ك٢  ُ٘واٚ  ُرا٤ُح2  ٍُ ُٝ  ٤ه 

 الترؼاق ػٖ  ٍُهق  ُعاف  ُٔث٢٘ ػ٠ِ  ُمٍٛٞ يٓاّ  الُروا  تٔٞ٘ٞع  ُكن ٌح ٝ الػرٔاق ػ٠ِ نؤ٣ح ٗاكومج  -

ين٠ٌ هٞ ػكٙ ال ٣لَٕ ت٤ٖ  ُ ث٤ؼ٢ ذِط ك٢  ُؽكز  ُران٣ف٢ تٞٔلٚ ظاٛهج ٚث٤ؼ٤حي ٝٗهٟ ٛ٘ا ت ٕ  ُٔثكي  ُم١ 

ٝ ُصواك٢، تَ ٣هٟ ك٢  ُصواك٢ ) ُؽكز  ُران٣ف٢( ظاٛهج ٚث٤ؼ٤ح ي٣ٙاً، تؽٌْ يٕ  ُِٞؼوح  ُفِل٤وح ٛو٢  ٌورؼك ق خ 

تّه٣ح ٓرعمنج ك٢  ُ ث٤ؼح ) ُث٤ئح( ٝك٢  ُّهٝٚ  ُٔٞ٘ٞػ٤ح ) ُىٓإ،  ٌُٔإ(، ٝذورهب ٛمٙ  ُلٌهج، ٗٞػاً ٓوا، 

ٌأد، ٌِٓح، إُؿي ٤٤habitusه تٞنق٣ٞ ن ٛ٘اً ٝٛٞ ج ُٜثرٞيج )ٖٓ  ُٕٔ ِػ  ُم١ ٗؽرٚ ت  (2 ُػهف، 

ـالٍ ػ٤ِٔح  ٍُهق، ٣ؼَٔ  ُٔخنؾ ػ٠ِ  ُثؽس ػٖ  ُؽو٤وح  ُٕوانٓح، ٣ٝرٞهوق لُوي ػِو٠ يؼٌواّ ٌو٤ِٔح،  -

وه  ُٔهئو٢  ٍّ ؼ٤س ٣وّٞ ترل٤ٍه ٝهائغ ّٜٓٞقج ت٘اً  ػِو٠ ٝهوائغ ٌِٓٔٞوح ٌوثورٜا كو٢  ُوىٖٓ يٝ كو٢  ُكنظوح، ٝال ٣ل

تووأُرٞ ن١ يٝ  ُٔؼِووّٞ تووأُعٍٜٞي ٝٗووهٟ ٛ٘ووا ت ٗووٚ ٣ورووهب ٓووٖ كٌووهج ًوواٗٛ كوو٢  ُلٕووَ  ُؽاٌووْ توو٤ٖ  ُظوواٛهج 

(phénomène( ُٚٔؼِٞٓح ٝ ٌُِٔٔٞوح ٝ ُّو٢  كو٢ ل ذو  )noumèneَُوم١ ال ٌوث٤َ ُ٘وا إ٤ُوٚي ًو  )  ظواٛهج ُٜوا

هاػكج ذوّٞ ػ٤ِٜا يٝ هإٗٞ ٣كتّهٛا، ك٢ٜ تاُروا٢ُ ّٓوٜٞقج ٝٓؼِٞٓوحي ال ٣ٌٔوٖ إ٣ؼواو هوٟٞ ـل٤وح ٤ٓٝراك٤ى٣و٤وح إُو٠ 

 Emmanuel Swedenborgؼهًح  ُظٞ ٛه  ُثّه٣حي ٝال ِي يٕ ٛهقن ًإ ٣ٍرٜكف إ٣ٔا٣ٞٗوَ ٌو٣ٞكٗثٞنؽ 

 ٌووروه تووٚ  ُؽوواٍ، تؼووك يوٓووح نٝؼ٤ووح ػ٤٘لووح، وٕ (  ُووم١  ترووكي ػأُوواً ٚث٤ؼ٤وواً 4441ُٝ٘ووكٕ  – 4700)ٌوورًُْٜٞٞ 

ٍّه  ُظٞ ٛه تفٞ نم  وؼك زي   ٣ٕثػ تا٤٘ٚاً ٣ٝل

 ُهٛإ ٛٞ يٕ ٣ُكنى  ُٔخنؾ  ُظاٛهج  ُران٣ف٤ح ك٢ ـ٤ٕٔٞرٜا ٣ٝؼَٔ ػ٠ِ  ٌُّق ػٖ قالُرٜا تاٍُ٘وثح  -

 ػِٔوٞ  ػِو٠  ُ٘ظوه كووٛ »ِو2ّٞ ُِٔرِو٢ ُٜا، ٣ٌٕٝٞ لُي تاٌرثؼاق  ُ٘ىٝ خ ٝ ُف٤االخ ٝ ُرو٤ُّك تٔا ٛٞ ّٓوٜٞق ٝٓؼ

ك٢ ٓا ٛٞ ًائٖ؛ ٓا إٕ يقنًرٔٞٙ ذالؼظٕٞ، ك٢ ؿاُة  ُؽاالخ، ٤ًق يٕ ٓا ًإ ال ٣ٌٔ٘ٚ يٕ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ ؿ٤وه ٓوا 

«يًإ ػ٤ِٚ
36
٣ككغ ٛم   ُكني  ُٜهقن١ إ٠ُ  ُرو٤ُّك تٔا ٛٞ ًوائٖ، وٕ ٛوم   ٌُوائٖ )ظواٛهج، ؼوكز، ٔوٞنجيي( ال  

ٍ إ٠ُ ٢ِ  آـه تٌّ ّٞ َ ٌؽه١ يٝ ػثصو٢ي ٛ٘واى هوٞ ٤ٖٗ ٤ًٗٞوح، كو٢  ُ ث٤ؼوح ًٔوا كو٢  ُصواكوح، ٛو٢ ٣ٌٔ٘ٚ يٕ ٣رؽ

  ُه ػ٤ح ػ٠ِ ٛم   الٍٗعاّ  ُؼاّ ٝ الٗرظاّ  ٢ُ٘ٔٙ ك٢ ًَ قه٤وح ٝنه٤وح ٖٓ  ُٞظٞقي 

                                                           
35

- Ibid., Livre XIII, p. 511- 12 
36

- Ibid., p. 512 
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إٕ ٛمٙ  ُ٘واٚ  وٌا٤ٌح  ُر٢ ٣وّٞ ػ٤ِٜا  ُٜٔ٘ط  ُران٣ف٢ ال ذفرِق ػٖ  ُ ه٣وح  ُٞ٘ؼ٤ح ًاُر٢ ٣ٍر شه تٜا 

تٔعهق  ُؽٍٕٞ ػ٠ِ ٛمٙ  ُؼاقج، ٣ُكنى  ُلٌوه  ُلٍِولح  ٍُوك٣كج  ُرو٢ ال ٕٗواقكٜا »٢ ػ٘كٓا ٣ّٕهغ2  ُٜٔ٘ط  ُؼِٔ

«يػاقج ٌٟٞ ك٢  ُران٣ؿ  ُ ث٤ؼ٢ ٝ ُه٣ا٤٘اخ
37
ٗكنى ٤ًق يٕ ٛهقن ّٜٓك  ٍُث٤َ ُٞ٘ؼ٤ح ٌوررؼّىو كو٢  ُووهٕ  

رؼآَ ٓغ ٓٞ٘ٞع  ُٔؼهكح، ك٢  ُراٌغ ػّه، ٝوٗٚ ِٜك ي٣ٙاً  النٛأاخ  و٤ُٝح ُٜمٙ  ُ ه٣وح  ُٞ٘ؼ٤ح ك٢  ُ

 ُؼاُْ  ُ ث٤ؼ٢ ٓغ ت٤لوٕٞ ٓوصالً، يٝ كو٢  ُؼواُْ  الظرٔواػ٢ ٓوغ نٌٝوٞ ٝٓٞٗر٤ٍو٤ٌٞي ٝ ُل٤ٍِوٞف  ُؽو٤وو٢ ٛوٞ ٓوٖ 

٣ؼهف  الٍٗعاّ  ٢ٌُٗٞ ٝ ُ ث٤ؼ٢ تاُ٘ظه ك٢ ظىئ٤اخ  ُؽووائن  ُرعه٣ث٤وح  ُرو٢ ذ٘ورظْ ذؽود ٗظوهٙ ٝيٓواّ يقٝ ذوٚ 

٤ً ذثؼواً ُِرٕوٞن  وكالٚو٢ٗٞ كو٢ ظؼوَ  ُؼواُْ  ُ ث٤ؼو٢ ٓعوهق ٍٗوفح ٓوٖ  ُؽ٤ٍح ٝ ُؼو٤ِح؛ ٤ًُٝ  ُؼٌوً؛ ي١ ُو

 ُروان٣ؿ ٛوٞ  ُؼِوْ تٔوا » ُٔصاٍ  ُٔلانم يٝ  ُلٌهج  ُ٘أؼحي ٣ٝفِٓ ٛهقن إ٠ُ ٛمٙ  ُؽو٤وح تّو ٕ ٗظواّ  ُروان٣ؿ2 

«يٛٞ ًائٖ، ٤ًُٝ تٔا ٣ٌٖٔ يٕ ٣ٌٕٞ، ذثؼاً ُروِّثاخ  ٤ُٕٔه يٝ ذف ٤ اذٚ
38
ُران٣ف٤ح ال ٣ٌٖٔ ٓٞ٘ٞع  ُٔؼهكح   

كوو٢ ٓووا ٣ٌٔووٖ يٕ ٣ٌووٕٞ ػ٤ِووٚ )ػِوو٠ ٌووث٤َ  الؼرٔوواٍ  ُٔؼهكوو٢(، ٝال كوو٢ ٓووا ٣٘ثـوو٢ يٕ ٣ٌووٕٞ ػ٤ِووٚ )ػِوو٠ ٔوو٤ـح 

ٝكوٛي ٍٝٗرّق ٛ٘وا نتٔوا  وٗوٞ ن  ُفاكروح ُٔوا ٤ٌٍو٠ٔ الؼوواً، كو٢ « ٓا ٛٞ ًائٖ» ُٞ ظة  وـاله٢(، ٌُٖٝ ك٢ 

؛ ٝٗكنى يٕ ٛم   ُ ه٣ووح  ُٜهقن٣وح كو٢ «٤ُٓ٘ٞٞظ٤ا ُل٤٘ٞ»ٜٗا٣ح  ُوهٕ  ُراٌغ ػّه ٝك٢ تك ٣ح  ُوهٕ  ُؼّه٣ٖ، ت 

ٓوانتح  ُظٞ ٛه  ُ ث٤ؼ٤ح ٝ ُثّوه٣ح، ٛو٢ ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞظ٤وا هثوَ يٝ ٜٗوا، ك٤ٓٞ٘٤ُ٘ٞٞظ٤وا  ُوٞػ٢  ُروان٣ف٢؛ يٝ ّٜٓوك، 

ػ٠ِ  وهَ، ُِؼِّٞ  ُران٣ف٤ح ُِلٌه  ُر٢ ٤ٌٌٕٞ ؼظٜا  وٝكه ٖٓ  ـرٕاْ قُرا١ي
39
 

ح  ُران٣ؿ، كعٕ ٛهقن ؼاٍٝ يٕ ٣ؼ ٢ ُٔعهٟ  ُٞهائغ ٝ وؼك ز تُؼك ً تٞ٘ؼٚ ُألًٌ  ُؼ٤ِٔح ٝ ٤ٌُٗٞح ُلٍِل

(، ؼ٤س  ُؼ٘ا٣ح  ٍُان٣ح ٢ٛ  ُر٢ ذكتّه  ُووٟٞ  ُلاػِوح كو٢  ُ ث٤ؼوح ٝكو٢  يٍٗوإي impersonnel« )الِف٤ٕاً »

 ( ػٖ ٓ٘ر٠ٜ  ُٞػ٢  ُم١ finalité, téléologieَٕ٣) إل  ًاٗد تؼٗ كٍِلاخ  ُران٣ؿ ذثؽس ك٢ ؿائ٤ح ته ٤ٗح

إ٤ُٚ  ُثّه، ٝ ُم١ ٣رعٍك ك٢ كٌهج ي٘ؽد ٗظآاً يٝ ٤ٌٛالً، ًٔا ٛوٞ  ُؽواٍ ٓوغ  ُكُٝوح ػ٘وك ٤ٛـوَ؛ يٝ ذثؽوس كو٢ 

ػثوه٣ح كومج يٝ ٌوِ ح ٗاكومج ) ُِٔوي،  ُوٍو٤ً،  ُوائوك،  ُٔصووق، إُوؿ(، كوعٕ ٛوهقن ٣وهكٗ ٛومٙ ج ُّفٕو٘حج  ُرو٢ 

وى ًّ ػثوه٣وح يٝ ٌوِ ح كو٢ ل ذٜوا ِظٔواع  ُووٟٞ  ذخٍٝ، تّوٌَ يٝ تو ـه، إُو٠ ٗوٞع ٓوٖ  ُوٜوه ٝ الٌورثك ق، ػ٘وكٓا ذه

ٝ ٌُِٔاخ ٝ ُهؤٟ )ٓصال2ً  ٤ٌٍُ٘ح ك٢  ُؼٕوه  ٌُٞو٤ٛ، ٛرِوه يٝ ٌورا٤ُٖ كو٢  ٤ٍُاٌوح  ُٔؼأوهج، إُوؿ(، ٝذؽظوه 

ػ٠ِ ًَ كهق يٝ ٝػ٢ يٕ ٣ٔاني ؼوٚ ك٢  ُف٤ان يٝ  ُوه ني ٘ك جِفٕ٘حج  ُران٣ؿ، ظؼوَ ٛوهقن ٓوٖ ج ُؼ٘ا٣وحج 

ٝذلاؤ٤ُاخ ه٠ٙ ػ٤ِٜا  ُ٘ىٝع  ُرٔهًى١ ُألٗٞ ن  ٌُاٌؽح ك٢ ػٕهٙ  ُر٢ ًاٗد   ُُؼٕ٘ه  ُلاػَ ٝ ُؽآَ ٥كام

ذٙغ  ُؼرثاخ  و٠ُٝ ُ٘فث٣ٞح ٤ّٓ٘حي قكؼوٚ ٛوم   وٓوه ٤ُّٞظوٚ ٗووكٙ إُو٠ ٛومٙ  ُ٘فث٣ٞوح  ُرو٢ ال ذروهى ُِلوهق ؼه٣وح 

                                                           
37

- Ibid. 
38

- Ibid., p. 514 
39

- Cf. Gadamer, Vérité et méthode, op. cit., p. 25 
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ـِن ًائٖ ٓـرهب ال ٣ؼرٔك  ترٌان ل ذٚ ت قٝ ذٚ  ُفأح، تَ ذ٢ُِٔ ػ٤ِٚ ٓا ٣٘ثـ٢ كؼِٚ يٝ هُٞٚ؛ كرٍاْٛ تاُرا٢ُ ك٢ 

ُِؼِٚ لًائٚ ك٢ ذكت٤ه ٍٓانٙ ٤ٕٓٝهٙ، تَ ٣عك هٞ ػك ظاٛىج يِٓرٜا ٗفثح )٤ٌا٤ٌح يٝ ق٤٘٣ح يٝ شواك٤وح( ذؽٌوْ  ػ٠ِ 

ن ذٚ يٝ ذٕووّهكاذٚي كٜوو٢ ذوٙوو٢ توومُي ػِوو٠ ٓٞٛثرووٚ كوو٢ ذٌوو٣ٖٞ ل ذووٚ ٝذٞظ٤ٜٜوواي ّٞ  ُ٘ووك    ٌُوواٗ ٢  تٜووا ػِوو٠ ذٕوو

ي٘ووؽ٠ «( ذعووّهي ػِوو٠  ٌوورؼٔاٍ ػوِووي تووم ذي« )»!Horace« 2Sapere Audeتاٌوورؼانذٚ ُٔوُٞووح ٛووٞن ي 

  !ٍٓفهج

(، ٣ٌٝٔوٖ Bildungيٝ  ُر٤ٌَّ يٝ  ُر٣ٕٞه يٝ  ُرصو٤ق يٝ  ُصواكح يٝ  ُرهت٤ح )« كٍِلح  ُر٣ٌٖٞ»ال ٓه   يٕ 

٤اخ ٍُٔوو٠ٔ ٝ ؼووك، ًاٗوود  ُلٍِوولح  ّٔ  ُؽاٌوؤح كوو٢ ٓ٘ؼ ووق  ُؽك شووح  ُـهت٤ووح  ُصا٤ٗووح )ػٕووه  وٗووٞ ن(، ذؼووك ق  ٍُٔوو

و٤ّٓىٛا ػٖ  ُؽك شح  ُـهت٤ح  و٠ُٝ )ػٕه  ُٜ٘ٙح(، ٝتٔهٝن  ُىٖٓ ٝ ًرٍاغ  ُؼِْ وها٤ُْ ٝ ٌوؼح ٓوٖ  ُرعهتوح 

ٓهًى  ُرٌو٣ٖٞ » ُثّه٣ح، ي٘ؽد ٓعّهق ذه٤ًى ٢ًٔ ُِٔؼانف ٝظكخ ُٜا  ُكُٝح ٤ٌٛال ـأاً  ٔ ِػ ػ٤ِٚ  ٌْ 

ٌُٖ ك٢  ؤَ، ًاٗد كٍِلح  ُر٣ٌٖٞ يٝ ج ُث٤ِكٝٗؾج، نؤ٣ح ٝ ٌؼح ك٢  ُٞظٞق  يٍٗا٢ٗ ك٢  ُؼواُْ ٝٓوا «ي ٢٘ ُٜٔ

ن خ ٤ًٌِٞٝاخ ُٜا يٗظٔح ك٢  الِرـاٍ ٝٚه ئن ك٢  ٍُٔان ٗؽٞ  الًرٔاٍ ذؼر٘و٢  ّٞ ٣٘عه ػٖ ٛم   ُٞظٞق ٖٓ ذٕ

قٝ ذٜاي ٝؼٍٞ لُي ٣ٌرة ٛهقن ٛمٙ  ُلوهج  ُر٢  ُلٍِلح ترث٤إ ـا٤ٔرٜا ٝه٤ٔرٜا، ٣ٝؼر٢٘  ُلٖ ترؽك٣ك ـه ئ ٜا ٝي

تٔا يٕ شٔح ًائ٘اخ ؼ٤ح، ّٓاتٜح ُ٘ا، ذٍاْٛ ك٢ ذؼ٤ِٔ٘ا ٝذـ٤٤ه ػاق ذ٘ا، كٜ٘اى ؼٍة ٗظه١ ذهت٤ح »لًهذٜا ٌاُلا2ً 

ُِعً٘  ُثّه١ ٝكٍِلح ك٢ ذان٣ؿ  ُثّه٣ح، تٔؼ٠٘ ذ ون يٝ ذؼإٝ تو٤ٖ  وكوه ق، ٝؼوكٙ  ُوواقن ػِو٠ يٕ ٣عؼوَ ٓ٘وا 

«يتّه ً 
40
، ٣رٍا ٍ ٛهقن ػٖ  ٤ٌَُٜ  ُٙفْ  ُم١ ذ٤ّّك كو٢ ػٕوهٙ «كٍِلح يـهٟ ُِران٣ؿ»ك٢  ُوٍْ  ُصا٢ٗ ٖٓ  

ٌِّدل ت ١ ٓؼ٠٘ ذؼّىوخل إ٠ُ ي١ ٓ٘ؽ٠ ذّٞظٜدل ٣ر ٌق يٕ ٛمٙ  ُؽٙانج ذؽُٞد إُو٠  ٝٛٞ  ُؽٙانجي ٤ًق ذّ

ُٔؼوانف توكالً ٓوٖ ذٌو٣ٖٞ كو٢ ج٤ٌٓا٤ٌٗاج، إ٠ُ آُح ٕٓ٘ٞػح تكالً ٖٓ ه٤ٔح ٓ ثٞػح؛ إ٠ُ ذ٤ٌْٔ )ٖٓ  ٤ٌُٔوح( كو٢  

  ُهؤٟ ٝ ُ ثائغي 

«ي٣ٜوا  يٍٗوإ، ُوْ ذٌوٖ ػِو٠  ُوهؿْ ٓ٘وي ٌوٟٞ يق ج ػ٤ٔوا »٣رٞظٚ ٗؽٞ  يٍٗإ ٓفاٚثاً إ٣وا2ٙ 
41

؛ يق ج كو٢ 

ٗوٚ، توَ ذرٍوِٛ ػ٤ِوٚ، ال  ّٞ ي٣اق١  ين ق خ ك٢  ُووٞج، كو٢  ٤ٍُاٌوح ًٔوا كو٢  ُوك٣ٖ، ذؼثوس تٍٔوانٙ ٕٝٓو٤هٙ، ال ذٌ

ة ػ٤ِٚ  ُٞٔوا٣ح ٝ يٓوال ، ال ذٍواْٛ كو٢ ذؽه٣وهٙ تواُؼِْ، توَ ذٍوع٘ٚ كو٢ هلوٓ  ذه كوٚ ك٢ ذ٤ٌَّ ل ذٚ، ّٕ تَ ذ٘

 ُوٞ ػووك  ُكٝؿٔائ٤ووحي ت٘ثووهج ٗوك٣ووح ؼوواقج ٝاللػووح، ٣وورّٜعْ ٛووهقن ػِوو٠  ُ٘ظوواّ  ُٔؼهكوو٢  ُووم١ ػووا٣ٖ ذ ٤ٌٍوواذٚ كوو٢ 

                                                           
40

- Ibid., Livre IX, p. 146-1   
41

- Herder, Une autre philosophie de l’histoire, op. cit., p. 237 
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 ُٔؼووانف   ٤ٍُاٌووح ٝ ُووك٣ٖ، ٣ٝرٍووا ٍ ػووٖ ٓـووىٟ ًووَ ٛووم   ُلووٞن ٕ كوو٢  ُرّوو٤ٌالخ  ُ٘ظه٣ووح ٝٛوومٙ  ُووٞكهج كوو٢

وغ كو٢ يٝنٝتوا، ٣ّٝورٜه ٔو٤رٚ كو٢ ًوَ »ٝ ُرو٤٘اخ2  ٌّ َٛ ٗعك ٛ٘ا  ُٔصَ  و٠ٌٔ  ُم١ ٣وٞقٗا إ٤ُٚ ًَ ٓوا ٗوه ٙ ٣رٞ

رٜووا ٣ٝعؼووَ ٜٓ٘ووا ٓووا ٗؽووٖ ػ٤ِوو2ٚ تّووهل ٓووٞ ٤ٖ٘ٚل  ّٓ ينظووا   ُٔؼٔووٞنج، ٣ووّكػ٢ ذؽٙوو٤ه يٝ ذٔووك٣ٖ  ونٖ كوو٢ ن

ا ػِو٠ ٓوا ٗؽوٖ ػ٤ِوٚ ٓوٖ ػوكق، ٝؼٍوة ؼاظاذ٘وا، ٌُوٖ، ٓوا قٓ٘و ! ٓفِٞهاخ ٓكػٞج وٕ ذٌٕٞ ٤ِئاً تمٝ ذٜال نتٔا

ٚ، آُوح ِٚ وْه ِا توال ِوي ٛومٙ  وٌوٞ م  ٛ٘واى ! ٝٛكك٘ا ٤ٕٓٝهٗا، ٓٞ٘ٞػاخ  ُؽٍاب  ٤ٍُا2٢ٌ ًَ ٝ ؼك كو٢ توّىج 

ٕ ٕح ُر٣ٌٖٞ  ُثّه٣ح، ٓ٘اته  ٌُٜ٘ح ٝ ٍُٔوهغ، هاػواخ  ُؼك ُوح،  ٌُٔرثواخ،  ُٔوك ني، ٝػِو٠ ٝظوٚ   ُالٓؼح  ُٔف

ض لُي2  وًاق٤ٔ٣اخ  ٤ُّٜهج ّٞ ِّ٘د تثٜا  ٖٓ يظوَ ي٣وح  ! ٖٓ يظَ كفه  وٓه   ! ٣ا ُٜا ٖٓ ػظٔح ! يـٓ ٓا ٣ر ُق

«ي! ٍؼاقج ُِثّهل ٓال  ذلؼَ إلٕل ٓا ٣ٌٜٔ٘ا يٕ ذلؼِٚل إٜٗا ذِؼةيٛك فل ذ٣ٌٖٞ  ُؼاُْ ٝذ٣ٞ٘هٙل ظِة  ُ
42
  

ٛم   ُ٘وك  ُاللع ٝ ٍُاـه ٝ ٌُٔرٞب ت ٌِٞب ٌاؼه، ٣ُثهو ٖٓ ـالُٚ ػصه خ  ُر٣ٞ٘ه ك٢ ػٕهٙ،  ُٔو٘ـًٔ 

ك٢ قٝ ػو٢ ذؽٙو٤ه  ُٔعرٔؼواخ  ُٔرٞؼّوح ٝذٔوك٣ٜ٘ا؛ ٣وىػْ ظِوة  ٍُوؼاقج ٝ ُف٤وه ُِثّوه٣ح؛ ٣رٔوّهؽ كو٢  ُرِّٔون 

٤ً  وًاق٤ٔ٣اخ ٖٓ يظَ كفآوح هٍو٤ً يٝ ٓلفوهج ي٤ٓوهي ٓوا ٛوٞ  ُٜوكف ٓوٖ ًوَ لُويل ٛوَ ٓوٖ يظوَ ذٌو٣ٖٞ تر ٌ

 يٍٗإ ٝذهت٤رٚل َٛ ٖٓ يظوَ ذ٤ٔ٘وح ـٕواُٚ ٝذؼى٣وى ٌِٓاذوٚ ٝذ و٣ٞه هات٤ِروٚ  ُعٔا٤ُوح ٝ ُمٝه٤وحل ٛوَ ٓوٖ يظوَ 

وه توٚ  ّ كو٢ ػٕوهٙ هوك يقٟ يقٝ نٙ  ذؽه٣ه ٚاهاذٚ ٝؼِٔٚ ػِو٠  ًرّواف ل ذوٚل ٣ّوي ٛوهقن يٕ ٣ٌوٕٞ  ُر٘و٣ٞه  ُٔث

 ُر٣ٞٔ٘ووح ٝ ُرهت٣ٞووح، تووَ  ُرووان٣ؿ تووهٖٛ ػِوو٠ ٔووكم يكٌووان ٛووهقن، ؼ٤ووس ذؽٙوو٤ه  ُؼوواُْ  ٍُٔوو٠ٔ ج ُٔرووّٞؼُج 

(Sauvage ٓوا ٍ ّٞ ٍ إ٠ُ  ٌرؼٔان  وها٤ُْ ٝ ٌرؼثاق  ُثّوه ٝ ٌورـالٍ  ُف٤وه خ؛ ٝو قٙ ذٕوك٣واً ػ٘وكٓا ذؽو ّٞ (، ذؽ

٢ ٝؼٍات٢ ٛعه  ُصواكوح ٝذؽواُق ٓوغ  ُرو٤٘وح، كٌاٗود ذع٤ِاذوٚ كو٢ ٤ٍٔ٣ٚ ج ُؼوَ  ُعاف ٝ ُثانقج، إ٠ُ ػوَ لن ئؼ

 ٤ٍُاٌح يػر٠  ُرع٤ِاخ ) وٗظٔح  ٤ُُّٞٔح2  ُلا٤ِح ٝ ُ٘او٣ح(، ٝك٢  ُؼالهح ت٤ٖ  وْٓ ينػة  ُؼالهواخ ) ُؽهتوإ 

 ٤ٍُٔٞ إ٣واظ ٝذؽ٤ٕٖ » ُؼا٤ُٔرإ(ي إٕ  ُثك٣َ  ُم١  هرهؼٚ ٛهقن ٣ٌٖٔ ك٢ جذ٣ٌٖٞج  ُثّه٣ح، ٣ٝوٕك تاُر٣ٌٖٞ 

«ي ُروو٢ ذعِووة  ٍُووؼاقج ُِثّووه٣ح
43
ال ذؼ وو٢  وكٌووان كوو٢  ُٞ هووغ ٌووٟٞ  وكٌووان، )»ٝال ٣ٌووٕٞ لُووي كوووٛ تاوكٌووان  

Ideen geben eigenlitch nur Ideen»
44

(، ي١ ت٤ٌٔح  ُٔؼانف  ُٔعّهقج ٝ ُٔو ٞػوح ػوٖ ذهترٜوا  ُؽٍو٤ح، 

وكٌان يٕ ذثو٠ ؼائٔح ك٢ ٌٔا   ُرعه٣ك، تؼ٤كج ٌُٖٝ ت٘ٞػ٤ح  ُوٞ تَ  ُم ذ٤ح ٝ الٌرؼك ق خ  ُ٘ل٤ٍح، وٕ ٖٓ ِ ٕ  

ن خ؛ ٝال ٣ٌٔوٖ  ُر ًوك ٓوٖ  ّٞ ػٖ ٓعاٍ  ُرعه٣وة، ذووّٞ ترهذ٤وة  ُٔٞ٘وٞػاخ ٝذٍ٘و٤ن  ُٔؼ ٤واخ ٝذ٘ظو٤ْ  ُرٕو

هُوكنذٜا كو٢ ذٌوو٣ٖٞ  ُؽ٤واج  ُثّووه٣حي كٜو٢ ذوٞكّه  ُٔؼِٞٓوواخ، ٌُوٖ يٕ ذٍوواْٛ كو٢ إ٣وواظ  ُٜٔووْ ُوكٟ  ُثّووه، ٛوم  ٓووا 

 ك ػ٤ِٚي ٣ؽرهي ٛهقن ٖٓ  ُر٤ًٞ

                                                           
42

- Ibid., p. 253 
43

- Ibid. 
44

- Ibid., pp. 255, 263 



 

07 

 

 والسياسة الدين سمق

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

٣ٍوورؼَٔ ٛووهقن  ٌوورؼانج ت٤ِـووح كوو٢ ٛعووه ٛووم   ُ٘ووىٝع  ٌُٔوو٢ ٝ يؼٕووائ٢ ُؼٕووهٙ  ُى ـووه تأُؼِٞٓوواخ 

ٝ وكٌاني كٜٞ ٣ّثّٚ لُي تاٍُ٘كنج  ُؼآهج تاُثمٝن، ٌُٖٝ ٝال تمنج ٣فوهض ٜٓ٘وا ظومن يٝ ٣هذلوغ ٜٓ٘وا كوهع، وٜٗوا 

ٟ  ُلاػِحج ًٔا  ٔو ِػ ػ٤ِٜواي  ُٔوه ق تٜومٙ ٤ٍُد ك٢ ٓؽِٜا، ٝٛٞ  ُرهتح  ُر٢ ذ٘ٔٞ ك٤ٜا؛ ٤ٍُد ك٢ ٖٓٞٚ ج ُوٞ

 الٌرؼانج ٛٞ ٗوك ج ُرٌك٣ًج ك٢  وكٌان،  ُؼ٤ِٔح يٝ  ٤ٍُا٤ٌح يٝ  ُك٤٘٣ح،  ُم١ ٣خٍٝ إُو٠ ج ُرووك٣ًج، تٔعوّهق يٕ 

ٍ  وكٌووان إُوو٠ شٞ توود قٝؿٔائ٤ووح ٝٔووٞن يو٤ُووحي ال ٣وو ذ٢  ُرٌوو٣ٖٞ ًوومُي تووأُٞ ػ   ُؽٍوو٘ح، ٛووهقن ٣ؼووهف  ّٞ ذرؽوو

اٗح  ُر٢ ًإ ٣ّـِٜا ًو٤ًٍ؛ كال ٣ ذ٢ تاوٍُ٘ح  ُث٤ِـوح ٝال ٓوٖ ت وٕٞ  ُووه ٤ًٚ ٝ ٌُروة، توَ كؽٞ ٛا تؽٌْ  ٌُٔ

تع٣واظ  ُْٜٔ  ُثّه٣ح ٝذٞظ٤ٚ  ٤ٍُٔٞ ٗؽٞ ؿا٣اخ ذ٤ِ٤ٌّح، ٣ٌٕٞ ك٤ٜا ُ،ٍٗوإ هوكن ً ٓوٖ  ُؽٌوْ ٝ الٌوروال٤ُحي كوال 

ٜا ذؽود  ُوكػٞج  ُوٜه٣وح ٝ يٓوال  ٣رِو٠  ُٔٞ ػ  تٞٔلٜا ج٤ٌق قٓو٤ًِج كوٞم ُػ٘ووٚ؛ ي١ ال ٣ٌٔ٘وٚ يٕ ٣ٍورٞػث

ْه٘و٤ح، ٌُٝوٖ ٓوٖ ل خ ٓ٘اكووح،  ٓا  ُوٍه١، كوعٕ لُوي ػٍو٤ه  ُٜٙوْ ٝ الٌور٤ؼاب، وٗوٚ ال ٣٘ثوغ ٓوٖ ل خ ن ٘و٤ح 

كالٌولح »ذخٖٓ ذؽد ٝٚ ج  ُوٍٞج ٝ ُؼ٘ٞجي ٣ٞظٚ ٛوهقن ٌوٜاّ  الذٜواّ إُو٠ وٓالئوٚ كو٢  ُٞظ٤لوح  ُك٤٘٣وح ًٔوا إُو٠ 

(، ؼ٤س إٕ  ُلَّ  ُومن٣غ 4440-4711ٝظٚ  ُفْٕٞ كُٞر٤ه )تان٣ً  ًٔا ٤ٍٔ٣ْٜ، ٣ٝوٕك تْٜ ػ٠ِ« تان٣ً

٘وو٢ تووٚ ٛووخال  ٝيُٝئووي، ظووا  ٓووٖ ظٜووح  ُرٍووِّٛ  ُووك٢٘٣ ػ٘ووك  وٝ ئووَ، ٝ ُٔٞ٘ووح  ُلٌه٣ووح كوو٢  يُؽوواق ػ٘ووك  ُٓ  ُووم١ 

  ٥ـه٣ٖي ت٤ٖ  ُرٍِّٛ ٝ ٌُثه٣ا ، ٘اع  يٍٗإ ٝ٘اع ٓؼٚ ذ٣ٌٞ٘ٚي 

 يٍٗوإ كو٢ ٗ اهوٚ ٝذثؼواً ُ اهروٚ ٝؼٍوة ٤ُٓٞوٚ ٝ ٌورؼك ق ذٚ، ال ٣ٌٕٞ  ُر٣ٌٖٞ ٌٟٞ تٔه ػاج ٓا ٣ٍورٞػثٚ 

٤ًُٝ ُٔا ٣ه٣كٙ ٓ٘ٚ  ُو٤ًٍ يٝ ٓوا ٣ؽصوٚ ػ٤ِوٚ  ُٔصووق  ُثان٣ٍو٢ي
45
وٕ كو٢ ٜٗا٣وح  ُٔ واف، ال ٣ووّٞ  ُوٍو٤ً يٝ  

 ُٔصوق ٌٟٞ تعٓال  نؿثرٚ ٛٞ، إقن ًٚ ٛوٞ، ؼٍاٌو٤رٚ ٛوٞ، ٌواؼواً تومُي نؿثواخ ٝؼٍاٌو٤اخ  يٍٗوإ  ُوٞ هؼ٢ 

 ُم١ ٣رٌِْ ػ٘ٚ ك٢ ٌٔا   ُرعه٣ك  ُ٘ظه١ يٝ ك٢ ٚٞتا٣ٝاخ  ُٔٞ ػ   وـاله٤وح ٝ ُك٤٘٣وحي ػ٘وكٓا ٣٘رووك  ٝ ُِٔٔٞي

ْ لُي ػ٠ِ  ُؽٙانج  وٝنٝت٤ح ك٢ نٓرٜا  ّٔ ٛهقن ٔٞنج  ُٔصوق يٝ نظَ  ُك٣ٖ ًٔا ذثِٞنخ ك٢ ػٕهٙ، كعٗٚ ٣ؼ

ْ يلٝ هٜوا ٝنؤ ٛوا ػِو٠  ُثّوه، ذوانجً ٓوٖ ٓرّٜٔاً إ٣اٛا تأُهًى٣ح، ٝيٜٗا ُْ ذؽٍٖ ٌٟٞ  ئـا  إ٠ُ ل ذٜوا ٝذؼٔو٤

ٝن    ُرث٤ّه  ُوك٢٘٣، ٝذوانجً شا٤ٗوح ٓوٖ ٝن   ٓوى ػْ  ُرٔوك٣ٖ ٝ ُرؽٙو٤ه، ٝذوانجً شاُصوح ٓوٖ ٝن    ُر٘و٤وة  ُؼِٔو٢ 

وة ٗلٍوٜا ٍٓورثك ً ٝذلوهٖ »ٝ الٌر الع  ُٔؼهك٢ي ٣ٌرة ؼٍٞ لُي2  ّٕ ٓ٘م ههٕٝ ًوإ ٛوكف يٝنٝتوا ًِٜوا يٕ ذ٘

ًّٔ ٖٓ يظَ ٌؼاقج  ُـ٤ه ٛٞ يتؼوك ٓوا ٣ٌوٕٞ ػوٖ ػ٠ِ يْٓ  ونٖ يٕ ذٌٕٞ ٌؼ ٤كج ؼٍة ٛٞ ٛا؛ ٛم   ُر ُٚ  ُٔرؽ

 ُٜكف  ُم١ ٌ هذٚ ٝ هرهؼرٚ )ييي(ي ي٣ٜا  ُثّوه، ٓوٖ ًوَ توواع  ونٖ، يٗورْ  ُوم٣ٖ ػّورْ ٌو٘ٞ خ يٝ ههٝٗواً، ُوْ 

ٛوم   ُلٌوه  ! ٝنٝت٤حذؽ٤ٞ  ُْٝ ذ٘ؼّٞ   ونٖ تهكاذٌْ ٢ٌُ ذٌٕٞ يظ٤اٌُْ  ُواقٓح ٓك٣٘ح ك٢ ٌؼاقذٜا ُِؽٙانج  و

                                                           
45
ٓر٠ ذؽِٕد  ونٖ ػ٠ِ يٗٞ ن ػآح ٓصِٔا ذؽِٕد ػ٤ِٚ  ٤ُّٞل ٝال ذى ٍ ذرؽَٕ ػ٤ِٜاي إل  ًاٗد  ُؽٌٔوح 2 »ك٢ كوهج ل خ ٌفه٣ح اللػح، ٣ٌرة ٛهقن -

ونٖ ت ًِٜٔوا ذرو ُن ٖٓ هثَ ه٤ٓٞح ٝؼلهخ ػ٤ٔوا ٝٓانٌد ظالت٤رٜا توٞج، ال ذى ٍ يِؼرٜا ذمٛة إ٠ُ يتؼك  ُؽكٝق  ٌُٔٔ٘ح  ٥ٕي ٖٓ ُْ ٣وهي ٓا ًرثوٚ كوُٞر٤هل  

، كو٢ (، كو٢ ٗظوه ٛوهقنUniversalité(ي ُوْ ذٍواْٛ  وٗوٞ ن  ُلهٍٗو٤ح ت٘ىٝػٜوا  ُؼوا٢ُٔ )171  ُٔهظوغ ٗلٍوٚ، ْ ،ية ارت أخايى لةتان يخ)« !ت ٗٞ ن كُٞر٤ه

ه ذ٣ٌٖٞ  يٍٗإ، إٕ ُْ ذلؼَ  ُؼًٌ، ي١ يٜٗا ظؼِد ٖٓ ـ٤ٕٔٞرٜا  ُصواك٤ح جػا٤ُٔحج ًاٌوؽح، كٜوكنخ تومُي ـٕٞٔو٤ح ًوَ ٓعرٔوغ كو٢  ٌورفالْ ػ٘أو

 ذ٣ٌٞ٘ٚ ٝذصو٤لٚ ٖٓ ت٤ئرٚ ٝذه شٚ، ي١ ٖٓ جشوافج يوٓ٘رٚ  ُران٣ف٤ح ٝيٌٓ٘رٚ  يه٤ٔ٤ِحي 
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 ُٔرؼعهف، ي٤ًُ ٛٞ إٛاٗح ُعالٍ  ُ ث٤ؼحل إل  ًإ شٔح ٌؼاقج ػ٠ِ ٝظٚ  ونٖ، ك٢ٜ كو٢ ًوَ ًوائٖ ؼو٢ )ييي( 

ظك ػ٤ِٚ،  ُٔعواٍ  ُٞؼ٤وك  ُوم١ ٣ٌٔ٘وٚ يٕ ٣ٌوٕٞ ك٤وٚ  ُٝ ًَ إٍٗإ ٣ؽَٔ ك٢ ل ذٚ، ذثؼاً ُٔؼ٤ان ٌؼاقذٚ،  ٌَُّ  ُم١ 

«يٌؼ٤ك ً 
46
   

ٌٞ(، ٣ؽكق ٛهقن ٌؼاقج  يٍٗإ ك٢ ٓا ٣٘ثُغ ٓوٖ ل ذوٚ، ٓوٖ ٝؼو٢ ػثوه٣روٚ، ت٘ثهج جن٣ٌٞٝحج )ٍٗثح إ٠ُ نٝ

ٖٓ نٝغ وٓاٗٚ ٝإه٤ِٔٚ، ٖٓ إٌٓا٤ٗاخ ٚاهاذٚ، ٤ٍُٝد ٤ِئاً ٠ُِٔ٣ ػ٠ِ  ٍُٔآغ يٝ ٣ُلهٖ ػ٠ِ  ُ ثائغ؛ وٕ ٓوٖ 

ٜٓٔوا ٣لهٖ ٌؼاقذٚ ػ٠ِ  ٥ـه٣ٖ، كٜٞ ٣ٍْٜ ك٢ ِواٝذْٜ، ك٤ًِ ًَ قٝ   ٓل٤ك ٌَُ ق  ، ٤ٍُٝود ًوَ ؼٙوانج، 

 ٍُ٘وث٣ٞح »ًاٗد ن ه٤ح ٤ٜٓٝٔ٘ح، ٢ٛ ٓؼ٤ان ًَ ذوّكّ يٝ ذّٔكٕي ٣ٌٖٔ  ُوٍٞ إٕ ٛهقن يٌوً كو٢ وٓاٗوٚ ُٔوا ٣ٍو٠ٔ 

(؛ إل ٓؼ٤ان  ُؽو٤وح ٣عكٙ ًَ كهق كو٢  ٌورؼك قٙ ٝت٤ئروٚ، ٝذعوكٙ ًوَ يٓوح كو٢ Relativisme culturel« ) ُصواك٤ح

ٓعرٔوغ  ُؽون كو٢  ٌورفالْ ٗروائط نؤ٣روٚ ُِؽ٤واج ٓوٖ ُـرٜا ٝذه شٜاي يًصه ٖٓ ٓعهق جٍٗث٣ٞحج ذٔ٘ػ ٌَُ كهق يٝ 

ٓاخ ل ذوٚ ٝذان٣فوٚ، ًٔوا ٚٞنٛوا  وٗصهٝتُٞوٞظ٢  وٓه٣ٌو٢ ٓاُل٤وَ ٛهٌوٌٞكرً ّٞ  Melville Herskovits ٓو

( ذعؼَ ٓؼ٤وان  ُؽو٤ووح كو٢ ٚثوغ Perspectivisme(؛ كعٕ كٍِلح ٛهقن ٢ٛ ي٣ٙاً جٓ٘ظٞن٣حج )4015-4171)

ُروان٣ف٢ ٝ ُعـه كو٢، وٕ  ُؽو٤ووح ٛ٘وا ٛو٢ ٍٓو ُح ؼٍاٌو٤ح ذوهذثٛ تاُىٓوإ ًَ كهق يٝ ٓعرٔغ ٣َٜ٘ ٓوٖ ٌو٤اهٚ  

ٝ ٌُٔوإ، ٍٝٓوو ُح نؤ٣ووح كوو٢  ُٞظووٞق ُٜووا و ٣ٝرٜووا كوو٢  ُهٔووك ٝ يقن ىي ك٤ٍِوود  ُؽاظوواخ ٗلٍووٜا، ٝال  ُهؿثوواخ 

ٖ ٗلٍٜا، ٝال  ولٝ م ٝ يؼٍاٌاخ ٗلٍٜا، إل  ٓا  ٗروِ٘ا ٓوٖ إهِو٤ْ إُو٠ آـوه، ٝٓوٖ ػٕوه إُو٠ آـوه؛ ُو٤ً كووٛ ٓو

( ٝذٌو٣ٖٞ perfectionnementشواكح إ٠ُ يـهٟ، ٌُٖٝ يؼ٤اٗاً ك٢  ُصواكح ل ذٜاي ًَ ذووكّ ٛوٞ ذ٤ٌٔوَ كو٢  ُوم خ )

(، ٤ًُ  ُروكّ ًٔا ًاٗد  وٗٞ ن ذثّه تٚ ٝذهٟ ك٤ٚ ػ٠ِ يٗوٚ ـوٛ ٍٓ٘وعْ formationك٢  ُٕٞن ٝ ُٔٔانٌاخ )

١ ٜٗا٣روٚ، كو٢ ِوٌَ ٓوٖ يِوٌاٍ  ُر٘ظو٤ْ  ُثّوه١ ٣هذو٢ تاوكه ق ٝ وْٓ ٗؽٞ  ُؽٙانج يٝ  ُر٘و٣ٞه ٤ُثِوؾ ٓ٘رٜواٙ، ي

 ) ُكُٝح ػ٘ك ٤ٛـَ ٓصالً(ي

(، ذ٘روَ ٖٓ ٗو ح ق٤ٗا ُرهذو٢ إ٠ُ ٗو ح ػ٤ِوا ٓوٖ diachroniqueُْ ذٌٖ ُٜهقن نؤ٣ح ذ ٞن٣ح يٝ ذؼاهث٤ح )

( concentrique(، ؼ٤س يٌِاٍ  ُر ٞن ٢ٛ ؼِوواخ ٓره ًوىج )synchronique ٌُٔاٍ، ٌُٖٝ نؤ٣ح ذى ٤٘ٓح )

ه نج ًَ كهق، ٝك٢ ـ٤ٕٔٞح ًَ شواكح، ٝذٍْٜ ٛمٙ  وٌِاٍ ك٢ ذ٤ٌٔوَ ٓوا ٗوُوٓ ٓوٖ  ُلوهق ٓوٖ ٌِٓواخ يٝ ك٢ ه

ـٕاٍ، ٝك٢ ذ٤ٌَّ  ُث٤٘اخ  ُم٤٘ٛح ٝ ُؼ٤ِٔح ُِصواكحي ؼر٠ ٝإٕ ً٘ا ٌٗرّق ي٤ٚاف ٤ُث٘رى ذؽّٞ ؼٍٞ كٌهج ٛهقن 

ٝإهِو٤ْ، إال يٕ ٛوهقن ٣ٔو٘ػ ُألِوٌاٍ  ُٔا ك٢ لُي  ٗـالم ُِلهق يٝ ُِصواكح ك٢ ٗ اهٜا  ُؽٕوه١ ٓوٖ ذوه ز ٝل ًوهج

( ٖٓ ٗظه٣رٚ  وتٞ ب ٝ ُ٘ٞ كمي ٚثؼاً، ذوّٞ  ُؼ٘ا٣ح  وو٤ُح تٙٔإ ٛومٙ  ُٞؼوكج  ٤ٌُٗٞوح monadesج ُٔٞٗاق٣حج )

ك٢  يقن ى ٝ ُرٔصَ، وٕ ًَ شواكح ذعك ك٢ ٗ اهٜا ٓا ذعكٙ  ُصواكاخ  وـهٟ ك٢ ٗ اهٜا ي٣ٙاً )ٝٛ٘وا ٣ٌٔوٖ  ُووٍٞ 
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- Herder, Idées, op. cit., t. 3, Livre XV, p. 139-1 0 
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 الـورالف  ُصوواك٢ كو٢  ُٞؼوكج »، تووكن ٓوا ٛوٞ ٔواؼة كٌوهج « ُٞؼكج كو٢  الـورالف»ه٣ح يٕ ٛهقن ٔاؼة ٗظ

، تؽٌْ يٕ  يقن ى  ُثّه١ ٝ ؼك ) ُِمج،  وُْ،  ٍُؼاقج، إُوؿ( ؼرو٠ ٝإٕ  ـرِلود ٓٞ٘وٞػاخ  يقن ى «( ُثّه٣ح

 الػرثوان تٔؼ٘و٠ ٝٓٞ ٖٚ  ُؽكي؛ ٌُٖ ٣ٙغ ٛهقن ظٍٞن ً ت٤ٖ  ُصواكاخ ٢ٛ تٔصاتح  ُعٍانج كو٢  ػرثوان  ٥ـوه، 

يـمٙ تؼ٤ٖ  ُروك٣ه ٝ ٤ُٔى ٕ،  ُؼكٍ ٝ الػرك ٍ، ٝ الػره ف تؽوٚ ك٢  ُر٤ّٔى ٝتِٞؽ  ٍُؼاقج تٔوٞٓاخ ل ذوٚ، ال ٓوٖ 

إٓال   ُفانض يٝ شهشهج  ُٔٞ ػ ي ٝؼٍٞ ٛمٙ ج ُٔ٘ظٞن٣وحج  ُرو٢ ذوهتٛ  وكوه ق ٝ وٓوْ تعٍوٞن  ُعٍوانج ٝذوو٤ْٜ 

٣ثؽوس ػوٖ ػالهواخ  وِو٤ا  ٝيٕ هِثو٢ ٣هذؼوك تٜعوح ٌٝوهٝن ً ػ٘وكٓا ٓصِٔا يٕ ػو٢ِ »ِه  ٤ُٜٔ٘ح، ٣ٌرة ٛهقن2 

٣رؼهف ػ٤ِٜا؛ ًمُي ًوَ إٍٗوإ ٗى٣وٚ تؽوس ػٜ٘وا هثِو٢، ُٝوٞ ٓوٖ و ٣ٝوح ٗظوهٙ، ٝذٞٔوَ إُو٠ إقن ًٜوا ٝٝٔولٜا 

ت ه٣وح ٓفرِلح تٌَ ذ ٤ًكي ٛ٘ا ؼ٤س ذؼصه، كعٕ ذؼصهٙ ٣ل٤ك٢ٗ ٣ٝل٤كٙ، تر٘ث٢ٜ٤ ػِو٠ ذلاق٣وٚي ػ٘وكٓا ٣ٌوٕٞ ُو٢ يـواً، 

«ي٣ّانى ٓص٢ِ ك٢  ُهٝغ  ٤ٌُٗٞح، ٣ٝـرهف ٖٓ  ٌُ ي ٗلٍٜا، ً ي  ُؽو٤وح ٝ ُؼوَ ٝ ُؼكٍكٜٞ 
47
  

ك٢ يٌاي ًَ ذ٣ٌٖٞ يٝ ذهت٤ح؛ وٕ ٖٓ ِ ٕ  ٛمٙ  وـاله٤ح ك٢  ػرثان  ٥ـه، تاُؼوَ ٝ ُؼكٍ، ٣عؼِٜا ٛهقن

 ُؼوووَ يٕ ٣ووهتٛ توو٤ٖ  وِوو٤ا ، يٕ ٣ّٞؼووك  ُرثؼصووه، يٕ ٣وو٘ظْ  يؼٍاٌوواخ، ك٤هذووو٢ ٗؽووٞ ج ُؼوووَ  ُعووآغ ٝ ٌُوو٢ٗٞج 

(Vernunft( ٝال ٣ثووو٠ ػِوو٠ ػرثووح يٝ كوو٢ ؼووكٝق ج ُؼوووَ  يظه ئوو٢ يٝ  ُؽٍووات٢ج ،)Verstand ُووم١ ٣ٌرلوو٢  ،)

٤ٍح ٝ ُٞهائغ  ُّٜٔٞقجي إٕ  ُؼوَ  ُم١ ٣هذ٤ٙٚ ٛهقن ك٢ ًَ ذ٤ٌَّ شواك٢ ٝذ٣ٌٖٞ تاُر٤ٍ٘ن ت٤ٖ  الٗ ثاػاخ  ُؽ

(ي  ُؼووَ gr. phronêsis, lat. prudentia« ) ُرؼوَُّ»ل ذ٢ ٛٞ  ُؼوَ  ُؽ٤ٕق تأُؼ٠٘  ُؼه٣ن ػ٘ك ينٌ 2ٞ 

ٍ ػ٤ِٚ ٛوهقن، ٣ٝعؼِوٚ  ُٕٔوثاغ  calculateurج ُٔرؼوَّج ال  ُؼوَ ج ُٔوّكنج ) ّٞ ُوم١ ٤٘٣وه قنٝب ( ٛٞ  ُم١ ٣ؼ

 ُرعهتووح  ُثّووه٣حي ٝال ٣ٌووٕٞ لُووي ٌووٟٞ تاُؼووكٍ؛ ي١ تٞ٘ووغ ٓووٞ و٣ٖ كوو٢  ُوٍووٛ ذووىٕ  وكووه ق ٝ وٓووْ ت٤ٌٔوواٍ 

ِهٜٝٚا  ُٔٞ٘ٞػ٤ح ٝهٞ ٛا  ُلاػِح، ٝال ذىٜٗا تٔؼا٤٣ه ـانظح ػوٖ ِوهٜٚا  ُروان٣ف٢ ٝ ُ٘ظوه١ي ٓوٖ  ظرٔواع 

ٌوٟٞ تايٍٗوا٤ٗح، ي١  ُؼووَ ٝ ُؼوكٍ، كو٢ ػالهرٜٔوا ال ٣رؼِون  وٓوه » ُؼوَ ٝ ُؼكٍ، ٣ؽكق ٛهقن كٌهج  يٍٗوا٤ٗح2 

تّهٝٚ  يٍٗإ ٝ ّٗـاالذٚي ٓا ٣عؼَ  يٍٗا٤ٗح ػ٠ِ ٓا٢ٛ ػ٤ِٚ، ٤ًُ ت٘ىٝج ػاَٛ يٝ ٌِ ح ذه ز، ٌُٖٝ تعِٔح 

« ُوٞ ٤ٖٗ  ُر٢ ذخًٌ ظٞٛه  ُرل٤ٌه  ُثّه١
48

وه  ٌُ ناذعا ُٝ كن  ُ ث٤ؼح، ٚث٤ؼرٜوا ٛو٢، كو٢ ذؽا ُٝ ي ػ٘كٓا ذؽ٤ا يٓح 

كوون ٗظوواّ ق ـِوو٢ ٍٓ٘ووعْ ٓووٖ  ُوٞ ػووك ٝ ُرٕووٞن خ ٓووغ  ُ ثووائغ   ُٝ وـووهٟ، كعٜٗووا ذصوووق ٌووؼاقذٜا، وٜٗووا ذٍوو٤ه 

ٝ وكؼوواٍ، ُٝوو٤ً ؼٍووة يٛووٞ   ِووفٓ يٝ ٗووىٝ خ ؼٙووانج يٝ إٓووال  خ ٤ٛٔ٘ووح؛ كٜوو٢ ذٍوورٔك إلٕ ٓووٖ ػوِٜووا 

ٞ وٜٗوا، توال ج ُٔرؼوَّج، ٖٝٓ  ُؼكٍ  ُم١ ٣ؼِٜٔا ج الػرك ٍج ك٢  وق   ٝج ُؼكٍٝج ػٖ  ُى٣ؾ، تؽ٤س ذعوك ٗو وح ذ

إكه ٚ ٝال ذله٣ٛ، ٝذعك ٓ٘ وح ذه٤ًى هٞ ٛا  ُلاػِح، ٖٓ يظَ ذٌو٣ٖٞ كو٢  ُوم خ ٝذهت٤وح كو٢  ٌُِٔواخ ٝذ٤ٔ٘وح كو٢ 

  ُوُُكن خي 

                                                           
47

- Ibid., p. 125 
48

- Ibid., p. 121 
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٣ٝحج ) وووْؼكا ٍا  .gr(، ؼ٤وووس  ٍُوووؼاقج )eudémonismeُوووْ ٣لؼوووَ ٛوووهقن ٌوووٟٞ  ُر ٌووو٤ً ُ٘وووٞع ٓوووٖ ج ُ

eudaimonia ُٝوو٢ٓٞي إٕ  ٍُوؼاقج ٛو٢ جكهق٣وحج كو٢ ت٤٘رٜوا، ( ٢ٛ ٓؼ٤وان  ُؽو٤ووح ٝٓ٘رٜو٠  ُرٌو٣ٖٞ  ُلوهق١ ي 

جٓٞٗاق٣حج ك٢ ظٞٛهٛا، ٣عكٛا  ُلهق يٝ  ُٔعرٔغ ك٢ ٚه٣ورٚ  ُؽ٤ٕلح كو٢ ٝوٕ  وِو٤ا  ت٤ٔوى ٕ  ُؼووَ ٝ ُؼوكٍ، 

ت٤ٌٔاٍ  ُرؼوَّ ٝ الػرك ٍ، ُٖٝ ذ ذ٢ يتك ً ٖٓ إٓال  ِفٓ ٜٓٔا تِؾ ٖٓ  ُؼِْ يٝ  ُؽٌٔح يٝ  ٍُِ ح يٝ  ٍُؼاقج، يٝ 

نج ٜٓٔوا تِـود ٓوٖ  ُرووكّ يٝ  ٌُٔواٍ، وٕ  ٍُوؼاقج ٛو٢ ٍٓو ُح ِوؼٞن ٝلٝم ٝؼٍاٌو٤ح، ٤ٍُٝود ٖٓ كهٖ ؼٙا

ٍٓ ُح ذف٤ٖٔ يٝ ذف ٤ٛي ٝٛ٘ا ٗكنى يٕ  ُرؽوم٣ه  ُوم١ ٝظٜوٚ ٛوهقن ُؼٕوهٙ ُوْ ٣عوك آل ٗواً ٔواؿ٤ح، وٕ ٓوى ػْ 

ح، تعؼٌاّ  ُوثٙح ظؼَ  وكه ق ٌؼك   تٔا ذف  ٚ ُْٜ  ُ٘فثح ٖٓ ٗظه٣اخ ٝإٚان خ، ُْ ٣ىقْٛ ٌٟٞ ِوا  ٝذؼاٌ

ػ٤ِْٜ ٝذٞظ٤ْٜٜ ُػ٘ٞج، تاُكػا٣ح ٝ ُف اتح، ٝتاُؽك٣ك ٝ ُ٘ان )ٓصالً، ذؽد ٗظاّ ٤ٌا٢ٌ ٓر هف ٓصَ  ٤ُّٞػ٤ح يٝ 

 ُ٘او٣ح(ي ُٞ ًإ  ُؽة ٛٞ ٌعٖ  ُٔؽثٞب ك٢ هلٓ  ُؼ٘ا٣ح  ُٔلهٚح ٝ الٛرٔاّ  ٍُٔوهف ُعِوة  ٍُوؼاقج ُوٚ، ٓوٖ 

ُح؛ ٌُٖ ال ٓؼ٠٘ ٍُِؼاقج توكٕٝ  ُؽه٣وح، ال ٓؼ٘و٠ ُؽ٤واج  يٍٗوإ ـانض إؼٍاٌٚ ٝهات٤ِرٚ، ٌُإ ُِؽة ٓـىٟ ٝقال

ه ُّوهٚٚ  ُٞظوٞق١؛ ٝتاُؼوكٍ  ّٕ إل  ُْ ٣ٌٖ ُٚ  ُف٤ان ك٢  ُؽٌْ ٝ ُوه ن، ي١ إل  ُْ ٣رٔرغ تاُؼوَ ج ُٔرؼوَّج،  ُٔرث

الٌورؼٔاٍ  »ج ُٔؼركٍج،  ُه٤ٖٔ ك٢ يؼٌآٚ ٝ ُٔرّىٕ ك٢ ٤ُٓٞٚ ٤ًٌِٞٝاذٚي وٕ  ٍُؼاقج ٤ٍُد ِو٤ئاً آـوه ٌوٟٞ 

« ُّٔهٝع ُوٞ ٙ ك٢  ٌٍُٕٞ ٝك٢  ُؽهًح
49

؛  ٌرؼٔاٍ ذ٤ِٔٚ ٘هٝنج  ُؽاٍ ٝٝٚ ج  ُٞهد؛ ي١ ٖٓ إٓال  ٤ً٘ٞٗرٚ 

 ُٔرعمنج ك٢  يه٤ِْ ٝ ُم ًهج ٝ ُؽٍا٤ٌح، ٤ًُٝ ٖٓ ذف ٤ٛ ٝػ٢ ٍٓرثك يٝ ٖٓ إٓال  ٓى ض ِفٓ؛ وٕ ال يؼك 

ًوَ »لٝ م ٝ ُؽٍا٤ٌاخ ٛو٢ كهق٣وح، ذؼواَ ٝال ذُِٔو2٠ ٣ؽً ك٢ ٌٓإ يؼك، ٓصِٔا ال يؼك ٣ر ُْ ك٢ ٌٓإ يؼكي كاو

«ييٓح ذؽَٔ ك٢ ل ذٜا ٓهًى ٌؼاقذٜا، ٓصِٔا ًَ ٓؽ٤ٛ ٣فرىٕ ك٢ ل ذٚ ػ٠ِ ٓهًى شِوَ
50
  

ًإ ًَ كهق يٝ ٓعرٔوغ ٣عوك كو٢ ٓهًوى ل ذوٚ ٌوؼاقج ٛوٞ يػِوْ تٜوا ٝيقنٟ تٔوك ٛا ٝٓ٘لؼرٜوا، كوعٕ ذ٣ٌٞ٘وٚ  إل 

 ُم ذ٢ ٝذهت٤رٚ  ُ٘ظه٣ح ٝ ٤ًٍُِٞح ٓهٛٞٗح تٜم  ج ُره٤ًىج  ُم١ ٛٞ ؿ٤ه ج ُرٔهًوىجي إٕ  ُهٛوإ ٓوغ ٛوهقن ٛوٞ 

وىج ال ج يٍٗوإ  ُٔرٔهًووىج ًّ ج يٍٗوإ  ُٔره
51

ُه٤ًوىج ٝ ُره٤ًوى، ال  يٍٗوإ  ُووم١ ،  يٍٗوإ  ُوم١ ٣ؼرٔوك ػِوو٠  

٣رهتّغ ػ٠ِ ػهَ  ُرٔهًى ) ُؽٙان١،  ٤ٍُاٌو٢،  ُوك٢٘٣،  ُرو٘و٢، إُوؿ(ي ُهتٔوا ػ٤وة  وٗوٞ ن، نؿوْ  ُ٘ظه٣واخ 

ووى  ًّ  ُلٍِوول٤ح ٝ ٤ٍُاٌوو٤ح ؼووٍٞ  ُؽه٣ووح ٝ ُروووكّ ٝ ُؼوووَ، يٜٗووا ُووْ ذؽٍووٖ  ُر ٌوو٤ً ُٜووم   ٌُووائٖ ج ُٔرهًووىج  ُووم١ ٣ه

 forceِٜا ُـا٣وح ذ٤٘٣ٌٞوح، ذّو٤ِ٤ٌح، ٔو٘اػ٤ح، ظٔا٤ُوح، لٝه٤وح، جهوٞج ظالتوحج )ُػٕوانج هوٞ ٙ ٝػثوه٣روٚ ٣ٍٝورؼٔ

centripète ،َذُؽٍٖ جظمبج ٓؽاٌٖ  ُٞظٞق ُررهظٜٔا إ٠ُ ُث٘اخ ك٢  ُث٘ا   ُم ذ٢؛ تَ  ُؼًٌ ٛٞ  ُم١ ؼٕو )

                                                           
49

- Ibid., p. 146 
50

- Herder, Une autre philosophie de l’histoire, op. cit., p. 183 
51
تاٌور٘ثاٚ ٓوٞٓواخ ل ذٜوا ٓوٖ شوواف ذان٣فٜوا ٝذه شٜوا، ٓوٖ ن٤ًوىج ػٔاقٛوا،  "المتيكزة"إٕ ٛم   ُٔٞ٘ٞع ؼٍٞ  يٍٗإ،  ُؽٙانج،  ُصواكح،  وٓح،  ُكُٝح  -

وله  ُرٌو2ٖ٣ٞ »، ػ٘ٞ ٗوٚ « ُصوواف كو٢  ووٓ٘وح  ُؼعواف»، ٤ٌٌٕٞ ٓؽٛ  ِرـاٍ ؼص٤س ك٢  ُعى   ُصوا٢ٗ ٓوٖ ًروات٢ "المتميكزة"ٖٓ ذه٤ًى هٞ ٛا  ُلاػِح، ال  ٌِ
 ق ٝ ُر٤ٌَّي ، ٝٛٞ ه٤ك  يػك «ٗظه٣ح ج ُث٤ِكٝٗؾج ٝذ ٤ًٌ كٌهج  ُصواكح
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س ( ذثوforce centrifugeٛٞ يٕ ًَ  ُٔخِه خ ًاٗد ذخٍٝ ٗؽوٞ ظؼوَ  يٍٗوإ كو٢ ج ُٔهًوىج، جهوٞج ٗاتومجج )

إِؼاػٜا ػ٠ِ  وٚه ف  ُوا٤ٔح ٝ ُك ٤ٗح ٖٓ  ُٔؼٔوٞنج، ٝذعؼوَ ٓوٖ ل ذٜوا  ُٔؼ٤وان ٝ ُ ه٣ووحي ٣ؼثّوه ٛوهقن ػوٖ 

إٕ  ُ٘ـٔح  ُؼآح،  ُلٍِل٤ح ٝ ُف٤ه٣ح، ُىٓاٗ٘ا ذٜٟٞ ٓ٘ػ ًوَ يٓوح تؼ٤وكج ًٝوَ ػٕوه »لُي تٜمٙ  ٌُِٔاخ  ُع٤ِٔح2 

٘ا  وػ٠ِج ك٢  ُل٤ِٙح ٝ ٍُؼاقجي َٛ صِا ٓا ْ  ُٞؼ٤ك تٔا ك٤ٚ  ٌُلا٣وحل ٛوَ ٛو٢  وٓوه  ُوم١  ٗائ٢ ٖٓ  ُؼاُْ ج ٌا ٢ٛ  ُؽا

ػواً كو٢  ونٖل كوألٕ ِوٌالً  َّٔ يػه كْٜ ؼٍة يػه كٜا ٢ٛل يال ٣ٞظك  ُف٤ه ٓٞو  ٣ُك٣ٖ ٣ٝرّْٜل يّ يٜٗا ذثرٌه ٝذع

 – تّه٣اً ٝ ؼك ً ٝهُ ه ً ٝ ؼك ً ٖٓ  ونٖ ال ٣ٌٔ٘ٚ يٕ ٣ؽر٣ٞٚ ]ي١  ُف٤ه ، كٜوٞ ّٓور د ذؽود يُوق ِوٌَ، ٣٘رّوه

ػثه ًَ ينظا   ُؼاُْ ٝك٢ ًَ  ُوهٕٝي ٜٓٔا  ٗرّه ٝذوّكّ يتؼك ٖٓ لُي، ك٤ًِ ٗؽٞ كٙو٤ِح ًثوهٟ  – ! ذوِّة يو٢ُ

ن ٍٓوورٔه، ٓثؽصوو٢  ّٞ يٝ ٌووؼاقج كهق٣ووح ٣رّٞظووٚ، ذثووو٠  يٍٗووا٤ٗح ٛوو٢  يٍٗووا٤ٗح؛ نؿووْ لُووي، ٣رعِوو٠ ّٓووهٝع ذ وو

«ي!  ٌُث٤ه
52
 

نج  ٍُٔرٔه  ُم١ ٛٞ ُْ ٣رؽكز ٛهقن ػٖ ج ُروكّج ػ٠ِ ؿه ن يٗك قٙ ٖٓ ٓلٌه ّٞ ١  وٗٞ ن، ٌُٖٝ ػٖ ج ُر 

ٗراض ػَٔ ٢٘ٙٓ،  ِرـاٍ ال ٣٘ٙة، ظٜاق ك٢  ُ٘لً ال ٣٘و غ، ٖٓ يظَ ذ٤ٌٔوَ  ُوم خ تؼ٘أوه  ُث٤ئوح  ُٔؽ٤ وح 

ٝ ُصواكاخ  ُ٘ائ٤ح يٝ  ُوا٤ٔح، ٖٓ يظَ ذ٣ٌٖٞ جإٍٗوا٤ٗحج  يٍٗوإ تاُؼووَ ج ُٔرؼوّوَج ٝ ُؼوكٍ ج ُٔؼروكٍجي ال ٣ٌٔوٖ 

ػوح،  و٣ح ؼٙانج ّٞ يٕ ذىػْ يٕ ت٤كٛا ٓلاذ٤ػ  ُف٤ه يٝ  ٍُؼاقج، تَ  ُف٤ه ّٓٞوع ػ٠ِ  ُثّه٣ح ًِٜا ك٢ يٌِاٍ ٓر٘

ك٢ ٤ٚاخ ٕٓاقكاخ ظ٤ِٔح، ك٢ يؿٞ ن ُوا  خ ٍٝٓآه خ، ك٢ ذالك٤ق ٔ٘اػاخ ٝإّٗا  خي ٝتٔا يٕ ٛوم   ُف٤وه 

وؽ٘ح  ال ٖٓٞٚ ُٚ ٝال ظ٤ٍ٘ح، كٜٞ ٤ًُ ٤ٌِٓوح يؼوك، وٗوٚ ٤ٌِٓوح  ُع٤ٔوغ؛ ٣ـروهف ٓ٘وٚ ُِ ًوَ إٍٗوإ ُوٚ تايٍٗوا٤ٗح 

ووَ ل ذووٚي كٜووٞ إلٕ  ّٔ ووى تووٚ هووٞ ٙ ٣ٌٝ ًّ ِٝووع٘ح، ٣ٍوورو٢ ٓووٖ ٤ٓاٛووٚ ٝظك ُٝووٚ، ٣ور ووق ٓووٖ ؼوُٞووٚ ٝشٔووانٙ، تٔووا ٣ه

ج ُهئٌاٍ  ُفل٢ج  ُم١ ٣ر٤ػ ج ُٕلواخ  ُع٤ِحج؛ ُػٕ٘ه ق٤ِٛى١ ٣ٍه١ ك٢  ونٝهح  ٍُل٠ِ ٖٓ  ُؼاُْ  ُ ث٤ؼو٢ 

 ظٞقٙ ٍُٝٗؾ هٞ ٙ  ُلاػِح ٝ ٤ُّ٘ حيٝ ُثّه١، ٣ٝٔك ٛم   ُؼاُْ تٔوٞٓاخ ٝ

وٓ ُوٚ   ٕ إٕ  ُؼالهح ت٤ٖ ًواٗٛ ٝٛوهقن ًاٗود ذووق ػِو٠ ؼِثوح ٓوٖ  ٍُوعاٍ  ُٔرثواقٍي هوهي ًواٗٛ ٛوهقن ٝـ

«يكٌوان»ٓالؼظح ٗوك٣وح ؼوٍٞ ًراتوٚ 
53

ٝػثّوه ػٜ٘وا تٜومٙ  ٌُِٔواخ كو٢ نٌواُح إُو٠  ، ٓالؼظوح ُوْ ٣ٍرٍوـٜا ٛوهقن

يذكنىل يُك يػوك   ًروات٢ جيكٌوانج ُوْ ٣ٌوٖ ٓرٞهؼواً تاٍُ٘وثح ُو٢، يٌورال١ 2 »4401قظ٘ثه  ٣41ٞٛإ ٤ِٓه تران٣ؿ 
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- Herder, Une autre philosophie de l’histoire, op. cit., p. 187 
53

- Kant, « Rezensionen von J. G. Herders “Ideen zur einer Philosophie der Geschichte der Menschheit”» (1 8 ), in: 

Aufklärung: Les Lumières allemandes, textes et commentaires par Gérard Raulet, Paris, Flammarion, 1995, p. 237-2 1 
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«يك٤ٔا 2٠ٙٓ ًاٗٛ
54
ُٝوْ « يكٌوان»ػاب ٛهقن ػ٠ِ ًاٗٛ ذٍوّهػٚ  ُّٔو٤ٖ، ٝيٗوٚ هواّ تووه  ج ُِعوى   وٍٝ ٓوٖ  

ُرٌٕٞ ُٚ نؤ٣ح ِآِح ًٝآِح ػٖ ٓ٘ؽاٙ  ُلٍِل٢ي ذٍّهع ك٢  ُؽٌوْ ػ٤ِوٚ  ٗ الهواً  ٣٘رظه ٔكٝن  وظى    وـهٟ

ٖٓ كٌهج ُْ ذ٤٘غ ُْٝ ذ٘ٙط، ًٝاٗد ذر ِة إ٘اكاخ ٝذ٘و٤ؽاخي ًإ ٛهقن ٣ّّكق ػ٠ِ يـم كٍِولرٚ ًٍ٘ون ٓلروٞغ 

ٌرٔوَ ئوكن ًواٗٛ ( ُْ ٣ٌرَٔ ت٘اؤٙ ُْٝ ذرؼا٘ك ػ٘أهٙي كرُعاٙ ػَٔ ؿ٤ه ٓ! )ُْ ٣ٌٖ نٝ ه٤اً ٔآراً تكٕٝ ػثس

ؼٌٔٚ ج ُوا٢ٌجي ػواب ػ٘وك ٛوهقن ٗىٝػوٚ  ٤ُٔرواك٤ى٣و٢ ٝ ٌورؼٔاُٚ  ٌُٔصوق ٝ ُٔلوهٚ ُالٌورؼانج، ٗاػرواً يٌوِٞتٚ 

 ُر٢ ذؽعة كٌهج ٗرٍوا ٍ ٓوا٢ٛ ٝال ٗعوك ُٜوا ذوك٤ُالً ًاك٤واً يٝ ظٞ تواً ِواك٤اًي ٛوهقن ِواػه «  ُلٕاؼح  ُّؼه٣ح»ت 

ٜووا، ٌُ٘ووٚ ُووْ ٣وورٌٖٔ ٓووٖ  النذوووا  إُوو٠ ٕٓوواف  ُٔلٜووّٞ ٝإقن ى تووانع ٝهكنذووٚ  ُثالؿ٤ووح ٝ ُلٕوو٤ؽح ال ٓٞ نتووح ك٤

 ُلٌهجي ٍٗرّق ك٢ ٛم   ُ٘وك  ٌُاٗ ٢ ٗىٝع ػٕه ت ًِٔٚ، ػٕه  وٗٞ ن، ٗؽٞ  وكٌان  ُروك٤ٓح ٝ الؼره ي ٓوٖ 

 ُرؼث٤ووه  ُثالؿوو٢ ٝ ُٔعوواو١  ُووم١ ال ذثووكٝ ك٤ووٚ  ُلٌووهج ٝ ٘ووؽح ٝٗأووؼحي كٙووالً ػووٖ لُووي،  وٗووٞ ن  ُروك٤ٓووح كوو٢ 

 ُلٍِوول٤ح ٛوو٢ هووه  ج قه٤وووح كوو٢  ُٞهووائغ ٝ ُٕ٘ووْٞ، ٝ ٌوورؼٔاٍ ٓالئووْ ُِٔلووا٤ْٛ، ٝذرؽاِوو٠  ٍُوووٞٚ كوو٢  ٔوو٤ـرٜا

 وؼٌاّ  ُروه٣ث٤ح ٝ ُٔهذعِح، ٢ِ  ػاذة تٚ ًاٗٛ يٌوِٞب ٛوهقن، ٝٚثون ػ٤ِوٚ ٔوه ٓرٚ  ُ٘وك٣وح توأُؼ٠٘  ُرو٘و٢ 

 ٝ ُلٍِل٢  ُم١ تِٞنٙي

نٓاً تٔؼ٤وح ٓلوا٤ْٛ ٝٓووٞالخ، ٣ٝث٘و٢ ظوك ن ً ٤٘ٓؼواً تو٤ٖ ك٢  ُٞهد  ُم١ ًإ ٤ّ٣ّك ك٤ٚ ًواٗٛ ٍٗوواً كٍِول٤اً ٔوا

 ُلٍِوولح ٝ وقب، كووعٕ ٛووهقن ًووإ ٣ثرـوو٢  ُٞظٜووح  ُٔؼٌٌٞووح، ٝٛوو٢ ٛووكّ  ُؽ٤ ووإ  ُؼا٤ُووح توو٤ٖ  ُٔلٜووّٞ  ُلٍِوول٢ 

ٝ ُٕٞنج  ُٔعاو٣ح، ٝٛم   وٓه ُْ ٣لوٜٚ ًاٗٛ ٝال ػٕهٙي ال ػعة ك٢ لُي، ٓا ق ّ يٕ ٛهقن ًإ ٍٓ٘وعٔاً ٓوغ 

ٙغ شوح ػ٤ٔا  ك٢  ُؼوَ، تَ هاّ ترِ ٤لٚ ت قٝ خ  ُّؼه ٝ وقب ٖٓ ٓعواو ٝت٤وإ ٝـ٤واٍ ٝؼٍاٌو٤ح، ٗلٍٚ، ُْٝ ٣

(ي ٣ثو٠  ٍُخ 2ٍ ٛوَ Stürmerذثؼاً ُِهٝغ  ُّاػه٣ح  ُر٢ ين٠ٌ ٓؼأُٜا ٓغ ظ٤ِٚ ٖٓ ت٤ٖ ج وقتا   ُؼأل٤٤ٖج )

ظوً٘ تعقـواٍ  ُـٔوٖٞ إُو٠ ٓعاُوٚ ٛم   ُفِٛ ت٤ٖ  وظ٘اي ) ُلٍِل٢ا وقت٢( ٓؽٔوٞق يّ ٓومّٓٞل يال ٣ٙوّه تٌوَ 

 ُ٘ظه١ل ٛم  ٓا ًإ ٣رفٞف ٓ٘ٚ ًاٗٛ ٣ِٝوػ ػِو٠ ذث٤وإ ـ وهٙ ت٘ثوهج ٗوك٣وح ؼواقجي شوْ ٛوَ ًوإ  ُٜعوّٞ  ُؼ٤٘وق 

ُٜهقن ػ٠ِ  وٗٞ ن  ُله٤ٍٗح ٛٞ ٗٞػاً ٓا نكٗ ج ُك٣ٌانذ٤حج  ُٔرٌ٘هج ك٢ و١ّ ج ُلُٞر٤ه٣وحج  ُرو٢ ذ اُوة تؽوٜوا 

 ٛح ك٢ ٝظٞق ٓلؼْ تاُؼَِ  ُٔرّاتٌح ٝ الٗلؼاالخ  ُٜائعحل يُْ ٣ٌٖ ٛهقن تكٝنٙ ٖٓ  ُٞ٘ٞغ ٝ ُثك ٛح، ٝيٗٚ ال تك

٣ؼ٤ووة ػِوو٠ ًوواٗٛ ذثؼ٤ووح قك٤٘ووح ٝؿ٤ووه ٕٓووّهغ تٜووا ُك٣ٌانذ٤ووح آكِووح ُووْ ذ٘روون ٓووٖ  يٍٗووإ ٌووٟٞ ػوِووٚ ٝإقن ًووٚ 

(entendementٝذعاِٛد يٝ ذٌ٘هخ ُٔا ٣ؼرَٔ ك٤ٚ ٖٓ ؼهًح ِٞه٤ح ٝلٝه٤وح ٝ ٗلؼا٤ُوحل ظوا  نق ٛوهقن ػ ) ِو٠

 ,Eine Metakritik der Kritik de reinen Vernunft« )ٗوك ػِو٠ ٗووك  ُؼووَ  ُفوآُ»ًاٗٛ ؼأٌاً ك٢ 

(، ٍٓرؼٔالً ػثان خ  ُثره ٝ ُر٣ّٞٚ ك٢ ٗؼد كٍِلح ًاٗٛ، ق٣ٌانذ٤ح ٓو٘ ؼح، ظاٛكج ك٢ ؼومف يهوهب ػٙوٞ    1
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- In: Pierre Pénisson, « Kant et Herder: « Le recul d’effroi de la raison » », Revue germanique internationale, 6, 

1996, p. 64 
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ُؼووكٝ ٕ، ُٝوو٤ً كوووٛ  ُرل٤ٌووه ٓووٖ  يٍٗووإ، ٝٛووٞ ظاٗثووٚ ج ُ ث٤ؼوو٢ج  ُٔ٘ؼ ووق ػِوو٠ ٤ٓووٍٞ  ُهؿثووح ٝ ُؽ٤ٔووح ٝ 

 ٝ ُرف٤ٖٔ ٝ ُؽٍابي

ترؽ٣ِٞوٚ إُو٠ ذوان٣ؿ ٚث٤ؼو٢ ٣وورؽْ  ُرعهتوح « ذ ث٤وغ  ُروان٣ؿ»ٛم  تاُٙثٛ ٓا  ٗروكٙ ًاٗٛ ػ٘ك ٛهقن، ٝٛٞ 

 يٍٗووا٤ٗح تصِوِووٚ  ُؼٙوو١ٞ ٝ ٌٌُٞوؤُٞٞظ٢، ٓفرووىالً  ُؼوووَ إُوو٠ ٓر ٓووَ نذ٤ووة ٝٓ٘لؼووَ كوو٢ ظٔوواٍ  ُفِوون ٝظووالٍ 

هقن ٓوٖ  ُؽووَ  ُوم١ ًوإ ٣هٌوْ يذالٓوٚ ػِو٠ ينٖ ٓؼهك٤وح ظوهق   ُوْ ٣ؽوٛ  ُلٌوه  ُفاُني ؼاٍٝ ًاٗٛ إتؼواق ٛو

يكٌوووان ٛوووهقن ٛووو٢ جذوووان٣ؿ ٚث٤ؼووو٢ج يٝ «ي كٍِووولح  ُروووان٣ؿ» ُلٍِووول٢ ٓراػوووٚ  ُؼوِووو٢ ك٤ٜوووا، ٝٛوووم   ُؽووووَ ٛوووٞ 

٢ جيٗصهٝتُٞٞظ٤ا ذان٣ف٤حج ذكني  وْٓ ٝ ُرعٔؼاخ  ُثّه٣ح تأُوانٗح ٓغ  ُث٤ئوح ٝ ُٔ٘واؾ، ٤ٍُٝود ؼرٔوا كٍِولح كو

 ُران٣ؿي َٛ ٛمٙ ج ُٔؽٌٔحج  ٌُاٗ ٤ح ك٢ ٓؽأًح ّٓهٝع ٛهقن ٢ٛ جّٓهٝػحجل ُهتٔا  ػرثوه ًواٗٛ يٕ ٛوهقن 

ؼ٤وٞ ٕ لٝ »٣ٍعٖ  يٍٗإ ك٢ ج ُٙهٝنج  ُ ث٤ؼ٤حج ُِران٣ؿ، ٝك٢ ج ُٙهٝنج  ُران٣ف٤حج ُِ ث٤ؼح، ٣ٝعؼَ ٓ٘ٚ 

٢ٛ  ُؽه٣وحي ٌُوٖ يٕ ذٌوٕٞ ٛومٙ  ُؽه٣وح كو٢  ، ٤ًُٝ ًائ٘اً ؼه ً ٣هذو٢ تاُران٣ؿ إ٠ُ ؿائ٤ح يـاله٤ح ٤ٌٝا٤ٌح«ػوَ

ؿائ٤ح ٢ٛ ج ُكُٝحج تٞٔلٜا ٜٗا٣ح  ُران٣ؿ ٝٓ٘ر٠ٜ  ُٞػ٢  ُثّه١، ٛم  ٓا ًوإ ٣هكٙوٚ ٛوهقن ظِٔوح ٝذلٕو٤الً، 

٣ورّٜعْ ٛوهقن ػِو٠ كٌوهج « يكٌوان»ن ئ٤اً ك٢ ؿائ٤ح ًاٗٛ ٗل٢ ُِؽه٣ح ٤ًُٝ إشثاذاً ُٜا، وٕ ك٢ ٓؽ اخ ػك٣كج ٓوٖ 

وٖ يٕ ٣عِوة  ُؽه٣وح ٝ ٍُوؼاقج ُِلوهق يٝ  ُٔعرٔوغي   ُكُٝح  ُر٢ ٛو٢ ذعٍو٤ك ُٕ ُووٞج جذرّفٕوٖج، ٝال ٣ٌٔوٖ ُِرّف

ًووإ ٓ٘ ِوون ٛووهقن ٛووٞ ٗوووك ج الٌوورثك ق  ُٔر٘ووٞنج ًٔووا ًووإ ٣ٔصِووٚ  ! ٍٗوون ًوواٗٛ  وـالهوو٢ ٣ر ًووَ ٓووٖ  ُووك ـَ

كه٣ك٣ه٣ي  ُصا٢ٗ ك٢ يٝض ػٕه  وٗٞ ن؛ ٝال ٣ٌٖٔ ؼٍة ٗظهٙ ذ٣ٞ٘ه  ُلهق ترو٤٤ك لن ػ٤ٚ   يٓثه ٚٞن  ُثه٢ٌٝ

 وٕ لُي ٓعهق  ٌرٍ٘اؾ ٌُِٜق  وكال٢ٗٞٚ، ت٤غ ٌٔٞى  ُر٣ٞ٘ه تصٖٔ تفًي ! ٝنظ٤ِٚ

ؿا٣ح  ُران٣ؿ ػ٘ك ًاٗٛ ك٢ يكن ٣ٕثٞ إ٤ُٚ  يٍٗإ تاُرووكّ؛ ك٤ٔوا ؿا٣وح  ُروان٣ؿ ػ٘وك ٛوهقن ٛو٢ ن ٛ٘وح، ٛ٘وا 

ٕ، كوو٢ إهِوو٤ْ ٝذووه ز كووهق يٝ يٓووح، كوو٢  ُرٌوو٣ٖٞ  ُعٔووا٢ُ ٝ الـالهوو٢ ٌُووَ كهق٣ووح يٝ ػا٤ُٔووح؛ ؿا٣ووح ال ٗرٞظووٚ ٝ ٥

جٗؽٞٛاج ٌُٖٝ ٗرٞظٚ جتٜاج، ٝٛ٘ا ٌٖٓٔ  ُلهم ٝ الكره م ظؼَ  ٍُوعاٍ ت٤ٜ٘ٔوا ػثوانج ػوٖ جؼوٞ ن  ُ هِوإجي 

 ُوأووو٤ح ٓوووٖ ٝظوووٞقٙ  ُلٌوووه١ ٝتٔوووا يٕ  ُـا٣وووح ٕٓووواؼثح ُ،ٍٗوووإ ٤ٍُٝووود  ُووو٤ٓٞٗ  ُوووم١ ٣ووورألو كووو٢  وتؼووواق 

( Drang, conatusٝ الظرٔاػ٢ ٝ ٤ٍُا٢ٌ، كعٕ  ُؽو٤وح ٢ٛ  وـهٟ ٔ٘اػح آ٤ٗح، ٓه كوح ق ئٔح، ٓؽلّى هث٢ِ )

٤ٍُٝد ؿا٣ح تؼك٣حي ٛ٘ا ي٣ٙاً تاخ ٛهقن جنٝ ه٤اًج قك٤٘اً، وٕ  ُؽو٤وح تأُلّٜٞ  ُهٝ ه٢ ٢ٛ جظٍكج ٖٓ  ُووٞ ٤ٖٗ 

٤ٔح  ُلاػِح، ٢ٛ هٞج ذٍه١ ك٢ ذالك٤ق  ُؽ٤واج ٝذعوه١ ٓعوهٟ  ووٓ٘وح ٝ ُٞهوائغ؛  ٤ٌُٗٞح  ٍُان٣ح ٝ وؼٌاّ  ُؼاُ

ٝتاُرا٢ُ ٤ٍُد  ُؽو٤وح ك٢  ُران٣ؿ، ٤ٍُٝد ؼو٤وح  ُران٣ؿ، يٕ ٗٙغ ُٕٗة يػ٤٘٘ا، ك٢  وكن  ُثؼ٤ك، ٗظآواً ًوآالً 

ن خ ) ُؼووَ  ُ٘ظوه١( ٝ ٍُو٤ًِٞاخ ) ُؼووَ  ُؼِٔو٢(، ٗؽواٍٝ تِٞؿوٚ تاٌُوك ٝ ُعٜوك ّٞ ، ٝٗوكنى كو٢ ٜٗا٣وح ٖٓ  ُرٕ

 ُٔ اف يٗ٘ا ٜٗهٍٝ كٞم ينٖ ن٤ِٓح ذصثٛ ػى ئٔ٘ا، ٝٗهٟ ٤ٓاٛاً الٓؼح ٢ٛ ٓعهق ٌه ب ال ٣٘لوي ػوٖ  ُره ظوغ 

ٝ الترؼاق؛ ٌُٖٝ  ُؽو٤وح ك٢  ُران٣ؿ، ؼو٤وح  ُران٣ؿ، ٢ٛ ٛم   ُٔؽلّى  ُم١ ٣ككغ، ٛمٙ  ُوٞج  ُر٢ ذىنع، ٛم   ُؼوَ 
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ٕواؼة  يٍٗوإ كو٢  ُرّو٤ٌالخ  ُ٘ظه٣وح ٝ ُر ٤ٌٍواخ  ٤ٌِ٤ُٜوح ) ُووإٗٞ،  ُم١ ٤٣٘غ؛ وٜٗا ؼو٤ووح كو٢ جٓؼ٤وحج، ذ

 ُكُٝح،  ٤ٍُاٌح،  ُك٣ٖ،  ُلٍِلح(؛ ٤ٍُٝد ؼو٤وح ك٢ جٗؽ٣ٞحج، ٣رٞظٚ ٗؽٞٛا  يٍٗإ، ٝال ٣عوك كو٢  ُفرواّ ٌوٟٞ 

 ٤ٛاًَ ذلٞهٚ، يت٤٘ح ذؽر٣ٞٚ، ٝهائغ ذرعاٝوٙي
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