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«Il faut que nous naissons coupables, ou Dieu serait injuste.» 

Pascal, Pensée,      (posth.) 

 :قـٍـلـتع

ٔمكففه تورُقٕففعال قبفف ال تففٕه َظففُ  توطففط بةففّ ت  ؼ َـٕثففح ت وففً  كٕفف 

ال كمفا ٌفُ Blaise Pascal (3226 – 3261تو وٍائٕح؟ تاوىسثح إوّ تاسفكا   

ضأن توكىٕسح تومسٕؽٕحال قإن توخطٕئح ت َوفّ ٖ   ذىسفؽة بةفّ ب،ثفًال َل   ف  

كفلوكال مه ذوك  ن كف   ظف  ٔفطِ توىفُ  توٕفُ  ُٔوفا مفلوثام َوفُ وفر ٔكفه ت مفط 

لورٍففّ تىففا تومطففات إوففّ ذؽمٕفف  ت وففً مسففاَوٕح تومففلتتػ تورففٓ ٔربففطؼ وٍففا 

ت تطٔاءم
1

 

 :André Gide( 3193 – 3621ٔ،ُ   وا ْ ظٕا  

قففٓ توٕففُ  توففلْ ذهٍففر قٕففً  ن تومسففاَ  بففه  يةففة بففلتتاخ توؽٕففاجال وففٕ  »

«مت وًال ت  توىاسال قإوك سُت ذ،ط   ل ذكُن ضطٔكا قٍٕا
2
 

Gide, Les Nourritures terrestres,     . 

ت قكا  تورٓ وسبّ إوّ ذ،أمٍا قفٓ مفره ٌفلي توا تسفحال ذمصف   بفُج إوفّ ذهكٕفط ظمفابٓ قفٓ مُؾفُ  توفأه 

 َتورأهال  بُج  ة،ح ذ،ُ  ؼرما إوّ َوُض باور ذٌىٓ ذطسُ  قكا ي بمٕ،ا قٓ توؿمٕط توهط ْ َتوعمابٓم

وؽففُ غففُل ظمةففح مففه تورسففاعلخ تورففٓ وبففاٌا مهرففاغ تورهكٕففط قففٓ  ؿففٕرٓ توففأه  ورعففً قففٓ ٌففلت توسففٕا 

َتورففأهالٌَُ مُؾففُ  مصففا  ظففا  قففٓ سففٕا  مطؼةففح ذا ٔخٕففح ؼساسففح ذرمٕففم ترففُذطتخ تظرمابٕففح ذمفف  بمففع 

 معرمباذىا قٓ تىٕاذٍا ت ق،ٕح َتوبمُ ٔحال قٓ مىظُمح  ٕمٍا َقٓ ذمص ذٍاال َقٓ ؼطكح تورؽفُ  َتذعاٌاذٍفام ٔربةفع

 ت مط إذنال تمػٕط تومعرمع ككٕان َماسساخ َب  اخم

                                                           
1
- Pascal considère que « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison mais aussi par le cœur ». In. Pascal, 

Pensées       
2
- Gide André, Les Nourritures terrestres, Gallimard,      



 

  

 

قٍر ب  ح توأه تاورأه ذ،رؿٓ تسربما  مكرسثاخ توبةُ  ت وساوٕحال َتلسرها ج مىٍا َذُظٕ  تبؽ   َتذٍا 

ور،أر إضا تخ َقرػ مسا تخ ذرمرع ت،ا  مؽرط  مه توكهاءج َتوىثاٌفح تومبطقٕفحال وةهفد تلورثفاي إوفّ  ٌمٕفح تورهكٕفط 

 ى،اش  كصطال مما ذابُ إوّ تلـمئىان إوّ توخ غاخ توسٍةح َتومطٔؽحمَتو

وسىا ٌىفا تػفا  ذ،فأر  ظُتفحال  َ ذُؾفٕػ تورثاسفاخال  َ توفاقع ت،ىابفاخال َتسفرىراظاخ  تسفخح َوٍائٕفحم إومفا 

سففبٕىاال قففٓ ٌففلت توسففٕا ال ٔسففرىا إوففّ إو،ففاء تبففؽ توؿففُء بةففّ  ٌمٕففح ت ضففكاوٕاخ تورففٓ ذففطذثف تاوففأه َتورففأه 

غففهٍما ظففاٌطذٕه  تسففخرٕه قففٓ غففٕطَ ج بىٕهففح ل وففرؽكر قٍٕففا كففأقطت ال َل وسففرطٕع  ن وىهففك مففه  ُتبففاٌا تُ

َسطُذٍام ٔربةع ت مط تظاٌطج مُظُ ج  ث  َظُ وفاال ٔرثفا  ؼؿفُ ٌا قفٓ َبٕىفا كمفا قفٓ مُت هىفاال َذفاشط قٕىفا 

  كصط مما واشط قٍٕام

إومفا ت ٌفر مفه ذوفك ٌفُ  ن وكرطف  توػفبُتاخ وٕ  مٍما قٓ مُؾُ  توأه َتورفأه توبصفُ  بةفّ  ظُتفحال 

َتلورثاساخ تورٓ ذُتظٍىا قٓ مؽاَوح قٍر َذهسٕط ك  مه توأه َتورأهال َتوُبٓ تٍام وكه َبٕىا تٍلي توػبُتحال 

ََ ُقىا بةّ ٌلت تلورثفاسال إومفا ٌفُ ظفمء مفه قٍفر تومُؾفُ  تا سفاسم قٍفر تومُؾفُ  مفطذثف تهٍفر تورثاسفاذً 

 ؽ تورؽةٕ خال إوما ٌُ  ٔؿا ظمء مه يمُؼ تومُؾُ  وهسًمَيمُؾًم َإن يمُؼ تب

وئه كان مه توممكه تورمٕٕم تٕه توأه َتورأهال قإن ذوك تورمٕٕم ٔث،ّ ؼثٕ  تورأـٕط توىظطْ تولْ وبرماي قٓ 

إ ساء تومهإٌرال َل مبىّ وةثؽس بىً قٓ توُ ائع توسُسُٕوُظٕح تورٓ ذبثط  ساسا به ؼاوح تظرمابٕح ٔرماٌّ قٓ 

ىهٍا توأه َتورأه مباال كمفا وفُ  وٍمفا ظفاٌطج َتؼفاجال إذ ٔمصف  تومعرمفع باومفا  ٔىٕفا مسفر،  بفه قٍمىفا كفأقطت   ك

قاوأه َتورأه ٌىا ٌُ: قٍر تومعرمعال َذهسٕطي وؽٕاذً تومٕراقٕمٔ،ٕحم كما ل ٍٔرر تومعرمعال قٓ إشط ذوفكال تمفا ذ،فُ  

 تً توهةسهح  َ توبةُ  ت وساوٕحم 

إزتء مُؾُ  توأه َتورأه وؽه  ما  ؼ،  مب،اال ٔ،رؿٓ تورهكٕط قًٕ تورسةػ تُباج مهإٌمٕح وظطٔح َمبطقٕفح 

بةّ  ا  كثٕط مه توا ح َتوبمع َتلؼرٕاـ توىظطْ َتومبطقٓ بةّ توسُتءم إذ ٔربةع ت مط ٌىا تما ٔمكفه َغفهً 

اسففرمطت  َقففٓ سففُٕوح ذطففكةٍا َذعففل ٌا "ضطَـ توُؾففع ت وسففاوٓ" بامففحال َترأمفف  قففٓ بمففع ظففاٌطج مرثاوففح تـتف

َذطُ ٌام َمه شر ل ٔمكه توُشُ  تما تسر،طخ بةًٕ ورائط توثؽُز قفٓ ٌفلت تومعفا ال إل إذت كفان ذوفك قفٓ إـفا  

 تلسرئىاس توُتبٓ تأٌمٕح ذطتكر تومبطقح قٓ ؼ،ةٓ توأه َتورأهم

  قاورأه وٕ  غُ ج مطات،ح وةأهال َل ٔبىٕىفا  ن َسُسُٕوُظٕح ومٕم تٕه توأه َتورأه لبرثا تخ مبطقٕح

ٔكُن ذبثٕطت غا  ا به توأه  َ يٕط غا  ال مفا ٍٔمىفا ٌفُ توسفةُف توهفط ْ َتوعمفابٓ توفلْ ٔسفرةٍر مفه توفأه 

مطظبٕرففًال َوهؿفف  ذهسففٕط توسففةُف توعمففابٓ  ومففاـ تورففأهال بةففّ تلٌرمففا  تاوسففةُف توهففط ْال  ن ومففف تورففأه 



 

  

 

تورمص ال َتوهٍرال َتورأَٔ  توفلْ ذما سفً توعمابفح إزتء توفأه  وٍفا ذمفىػ مفه  ف   ذوفك  توعمابٓ ٔبك  مظاٌط

قٍمٍا توخاظ ومُ هٍا مه توؽٕاج َتوُظُ ال َولوك ٔكُن تلٌرما  تاورأه تٌرماما تظاٌطج تظرمابٕحم َوفلٌة إوفّ 

ل ق،فف وةرمٕٕفم تٕىٍمفا كمفىٍط تو،ُ  قٓ ٌلت توػا  تؿطَ ج  ن ٔىرٍٓ تىا توثؽس إوّ توهػ  تٕه توأه َتورفأهال 

ٔساباوا بةّ قٍر مُؾُبٓ َمرعط  وةكٕهٕاخ تورٓ ٔػُل تٍا تومعرمع مُ هً مه توأهال َوةطط  تورٓ ٔبرمفاٌا 

قففٓ تورطففاتع مففع توطَؼٕففح توعمابٕففحال تفف   ٔؿففا و سففرطتذٕعٕاخ تورففٓ ٔرثىاٌففا قففٓ تورؽأفف  بةففّ توؿففمٕط توففأىٓ 

 وةعمابحال َبةّ توأه وهسً!م

ٔبففا ت وسففانال مففه َظٍففح وظففط ٌففُتم
3
  3966- 3261) Thomas Hobbes ل تففاومبىّ  كائٌااا نٌٌٍاااال

توغطٔمْ تولْ ٔاَ  توظاٌطج توأىٕفح تؽسفثاوٍا معفط  ؼاوفح بعفم بفه ذهسفٕط مفا ٌفُ  اتف  وةرهسفٕطال  َ تفاومبىّ 

 توثطظسُوٓ تولْ وظط إوّ توأه تُغهً    قب  بةّ  ةع تومُخم

ٔ،ع  ا ض تورعطتح ت وساوٕحال ٔؽر  قًٕ مهٍفُ   وحًتبا  مربا ج:  ٌمٍا توثبا ت وٍٓ  قاوأه تؽسثاوً وةأه  

مُ با ظٌُطٔام قاوغٕفة ٌفُ وظفا  كامف  مفه تومبفا ت َتوب،ائفا َتوؽ،فائعال ٌَفُ ٔمصف  باومفا ماَ تئٕفا  "الغٍب"

ٔاسفف  وب  ففح تومففامه تخاو،ففً
4

سففرطتذٕعٕرً   ْ توغأففاخ توكثففطِ ذبكفف  قففٓ ظمةرٍففا ت رسااالتم كمففا  ن وكفف   ٔففه 

َت  َتخ توبمةٕح ورؽ،ع توأه َذعساي قٓ توؽٕاجم َٔمص  توُؼٓ  طاب َمؿمُن ٌلت توأهال قٕما ٔعسا تلبر،ا  

تورمظٍط تومبىُْ َتوبمةٓ وةأه قٓ توؽٕفاج توهط ٔفح َتوعمابٕفح بةفّ توسفُتءال ٌَفُ  فائر بةفّ ت ٔمفان َتلبر،فا  

هرفطؼ توفأه  ن ذرؽ،فع ذباوٕمففً قفٓ توؽٕفاج توهط ٔفح َتلظرمابٕفح كعفٌُط ل كمظٍففطم َتوٕ،فٕه تصُتتفد توفأهم َٔ

فالتايٌي    الايٌي   اى  لاا  َوفلوك ٔبفا تلورفمت  توفأىٓ ذطظمفح وةفأه إوفّ سفةُف َب  فاخ َ َتتفف تظرمابٕفحم 

 التوظهز الذي ٌستبطٌه ا لتزام اليًٌٌ.

ؽر  قًٕ ت وسان مُ ع تومرة،ٓ توفلْ ٔةرفم  بمةٕفا تاوربفاوٕر توأهال قٓ تبا مه  تبا يال وً مػا  مٕراقٕمٔ،ٓال ٔ

 تومثصُشح قٓ توُؼٓم

تومطكةح تورٓ ذصا  قٓ ٌفلت توسفٕا  ذربةفع تب  فح توفُؼٓ تاوب،ف م قمفا ـثٕبفح توب  فح تٕىٍمفا؟ َمفا ٌفٓ ؼفاَ  

مه ذبا ؼ تٕه َتظفة توب،ف  ََتظفة  ذا   توُؼٓ قٓ ذطكٕ  ب،  تومامه؟ ٌَ  توب،  ؼط  ما  توُؼٓ؟ ٌَ 

                                                           
3
ال  ت  توهفا تتٓال 3 ٔاوفا ؼفطب َتطفطِ غفبةال مطتظبفح َذ،فأر  ؾفُتن توسفٕام ـ م ذطظمفحاألصىل الطبٍعٍات والسٍاساٍت لسالطت اليولاتٌُتمال توةٕهٕاذانال  -

6133 
4
- Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion       



 

  

 

توُؼٓ؟ إذت كان توُؼٓ ٔمص  تومطةفع قفٓ م،اتف  توب،ف  توفلْ ٔبفا وسفثٕاال قكٕف  ٔسفرُبة توىسفثٓ تومطةفع؟ ٌَف  

ٔبرثط توأه توب،  وسثٕا؟ مفا توفلْ ٔمةكفً ت وسفانال تػفهرً إوسفاواال  مفا  م،رؿفٕاخ توفُؼٓ؟ ٌَف  توفُؼٓ مبطفّ 

ُظفً إوفّ ت وسفان تؽسفثاوً كائىفا با ف ؟ مفآٌ ـا فح تلسفرٕباب تورفٓ  اظ تاومامىٕه َؼاٌرال    ٌُ  طاب م

 ٔمرةكٍا توُؼٓ إزتء توب،  ت وساوٓ؟ ٌ  وخطاب توُؼٓ ؼاَ ؟ َإذت كان ت مط كلوكال قما ـثٕبرٍا َظاَتٌا؟

ب،  ٌ  ٔ،ا  توأه  ظُتح به ٌلي تورساعلخال    إوً ٔرطف وةب،  قسؽح تلظرٍا ال     ن توأه ٔصع قٓ مةكح تو

َقٓ  ا ذٍا بةّ توكط  تومسفرمط بفه تومبفاوٓ توبمٕ،فح وةفُؼٓ؟ َمفا قائفاج  ن ذظف  ٌفلي تومبفاوٓ مؽعُتفح بفه 

 توب،  ما تمد ذطك  ـطٔ،ا وؽُ مبطقح توؽ،ٕ،ح توأىٕح؟

ٔبا توُؼٓ مُؾُبا وةهٍر َوةرأم    ْ  ات  وةرباـٓ توب، وٓال ٔسرابٕك تُغهك  ا ئا ل تُغفهك مامىفا: 

صففا ل مطٔففات  ذوففك  ن ت ٔمففان ٌففُ مؽػففةح ذعطتففح  اغففح مففع توففُؼٓال ل ذسففث،ٍا مسففةماخ  َ  ْ تُغففهك تاؼ

 ىاباخال ت  ٔاـطٌا توسات  َتوطك َتومطتظبح َتوى،اال َوٕ  تؽصا بفه توؽ،ٕ،فحال َوكفه تؽصفا بفه توططٔفع إوٍٕفام 

ح مخموفح قفٓ ذتكففطج وفٕ  توفُؼٓ ظمةفح ذفطتوٕر ٔكهفٓ ذط ٔفاٌا وىٕف  توبىأفح ت وٍٕفحال َل ٌفُ ظمةفح مبةُمفاخ كمٕف

توُؼٓم مىطع توُؼٓ ٔ،رؿٓال ؼرّ ل ٔكُن مرىا ؿا مع مرىًال  ن ٔ،ا  وةمفامىٕه تفً َوغٕفط تومفامىٕه تفًال بةفّ 

ؼا سُتءال مىٍعا مبطقٕا مىهرؽا بةّ تولتخ َبةّ تٖ ط َبةّ توباور َتوُظُ م  َن ذوك ل قائاج مه َؼٓ مٍما 

طع توفأىٓ وهسفًال  فا  ُوفم  مفه  ظف  توسفبا ج ت وسفاوٕح َتوطؼمفح تةغ  غٕاي مه تو،اتسفحم إذت كفان توفُؼٓال تفاومى

 توطامةحال قمبىّ ذوك  وً  ات  وةهٍر ل مه  ث  تومامىٕه تً ق،فال ت  مه  ث  توب، ء ظمٕبام 

ل ٔبففطت توففأه وهسففً إل مففه  فف   توففُؼٓال وكففه ذوففك ل ٔبىففٓ  ن توففُؼٓ ٌففُ توػففا  توُؼٕففا وهٍففر توففأه 

ٔىٕح مؽػةح مػا     فطِ  تطزٌفا توب،ف  توفلْ ٔمصف  تومفا   ت ساسفٓ ومبطقفح تومسفرُِ َذأَٔةً  قاومبطقح توا

ت َ  مفه توفأه:  ْ توب،ٕفاج شفر تومسففرُٕٔه تورفاوٕٕه  توطفطٔبح َت  ف  (م توؽ،ٕ،ففح توأىٕفح ؼ،ٕ،فح ب، وٕفحال  اتةففح 

 باء  ن توأه ضمُوٓ توخطاب؟م وةرب، ال كما تومبطقح توأىٕح مبطقح ب، وٕحال  اتةح وإل  تفال َإل قكٕ  ٔمكه تل

تامرٕازال  وً مابُ إوّ تورهكٕفط قفٓ ذعفا ب توؽٕفاج َتومفُخ  اإلًساى كائٌا نٌٌٍاتوؽعح ٌٓ توب،  تولْ ٔعب  مه 

 مبام َك  تبر،ا  ل ٔرطك  إل مه  ت   توب،  ل  ا ظًال تُتسطرً ٔرطسخ َٔرب،ةه َٔكُن ممكىام

إضكاوٓ  تطتز ت ٌمٕفح تومىٍعٕفح  -أوح توأىٕح قٓ إـا  مبطقٌٓىاف ؾطَ ج إتسرٕمٕح ذ،رؿٓ مُؾبح تومس

لٌُذٕفا  تمبىفّ  ن كف  ذهكٕفط مُؾفُبٓ قفٓ توفأهال -وةرهكٕط قٓ مُؾُ  توأه ذهكٕطت وظطٔاال ل ذهكٕطت َشُ ٕا

ٔه تؽسثاوً َت بح تظرمابٕحال ٔىثغٓ وً  ن ٔرخل تومساقح تو زمحال َتوباج تومبطقٕح تورٓ ذمكه مه تؽفس  َتتفف توفا

ت،ؿأا توؽٕاج توبمةٕح َذؽةٕ  ذمظٍطتذً َذبثٕطتذً َمهابٕةً قٓ ذطكٕ  تلظرما  ت وساوٓال َقٓ ت شط توفلْ ٔسفر 

 تً تورماسك تلظرمابٓال َقٍر َذهسٕط ٌلت تلظرما  توط  ا مه مهابٕ  توأه قٓ تورمص خ َتوسةُكاخم



 

  

 

ن توفأىٓ وعفا وفً غفاِ بمٕ،فا قفٓ توؽٕفاج ما ٔهػػ بىً توثؽفس توهةسفهٓ مفه ذىفُ  َذبفا  ومسفرُٔاخ ت ٔمفا

تلظرمابٕح بةّ غبٕا توص،اقح َتوسٕاسح َتو،ٕر َت       ْ تورأه تا رػا م سُسُٕوُظٕاال ٔىرمفٓ تورفأه إوفّ 

تومعرمعال قٍُ ؼ،ةً توطثٕبٓال َذكمه  ٌمٕح ذوك مه     تورباـٓ مع تورفأه ورهسفٕط تورفأه وهسفً ل وهٍفر توفأه 

ع   ْ قٍر ؼطكح توأه قٓ توؽٕاج تومعرمبٕحم   تسح تورأه ل ذهٕا قٓ قٍر توططتئفع تورفٓ ٔرفأه َوكه وهٍر تومعرم

تٍا ت قطت ال َوكه وهٍر ذمظٍطتخ توأه قٓ توؽٕاج توعمابٕفحال َتورفٓ ذكمفه  ٕمرٍفا قفٓ مفا ذمفاوا تفً مفه ذهسفٕطتخ 

تٍففا توففأه قففٓ توب  ففاخ َتوففطَتتف  َذففأَٔ خ وسففٕطَج توففأه قففٓ سففٕا اذً تلظرمابٕففحال َوةكٕهٕففاخ تورففٓ ٔرمظٍففط

تلظرمابٕحال َمىظُمح تو،ٕر َتورمص خ: توكٕهٕح تورٓ ٔرطك  تٍا تورفأه قفٓ تىٕفاخ تومعرمفعم توةؽظفح تورفٓ ٔر،فاـع 

 قٍٕا توأه تاومعرمعال وؽظح قا  ح قٓ ذكٕٕ  تومعرمع وةأه ؾمه ؼطكح ذهاب  قٓ تلذعإٌهم

ذٍرر سُسُٕوُظٕا ت  ٔان تا تسح تومبر،اتخ َتومما ساخ توأىٕحم َ ا تورٍّ ذؽةٕف   َ  توفأه قفٓ تومعرمفع 

إوّ تلورثاي إوّ ؼاوح تورأهال َ ضكا  ذطُ ي تُغ  تورأه  سةُتا وةربثٕط َومما سح توأهم تٍفلت تومبىفّال َتفاءت 

أه إوفّ ذؽةٕف  ت  ٔفان  تػفٕغح توعمفع(ال َتلبرىفاء مه تو،فطن توبطفطٔهال تور،ف  توسُسفُٕوُظُٕن مفه   تسفح توف

 تا تسح تورأه بةّ توخػُظم

ٌىاف تذعاي َتؾػ ورطُ  ت  ٔان َتومما ساخ توأىٕحال توطثع قٓ مطؼةح  َوّ ترطتظفع توفأهال  َ مفا ٔسفمًٕ 

 الايًٌٌ ج م شر قٓ مطؼةفح شاوٕفح   ف   توب،فُ  ت  تبفح ت  ٕفطج( بفُعلوٌت الوجتوع"توسُسُٕوُظُٕن ظاٌطج "

تولْ وهد تورثاي توسُسُٕوُظٕٕهم  ير ما ٔثاَ  ت ف  ٌفلٔه تلذعفإٌه مفه ذبفا ؼ  قٍمفا ؼاؾفطتن كظفاٌطذٕه 

مربأطرٕه ظىثا إوّ ظىةالؼٕس ٔمكه ذأَٔةٍما كماضفطٔه ورؽفُ  ٔبكف  مهابٕف  تورفأه قفٓ تومعرمفعال تف  ٔمكفه 

 (6112 -3162  كان ٔ،ػاي كةٕهُ   يٕطذفمباٌما مه بُتم  ذغٕط تظرمابٓ قٓ ـُ  تورب،ٕاال َوطتما ٌلت ما 

Clifford Geertz  ال َإن كفان ٌفلت تورأَٔف  ٔطفطغ  كصفط مفه العثىر على اليٌي أ ن هي تعزٌفهبىاما تبرثط  ن

إضفففكا ال ذوفففك  ن توبصفففُ  بةفففّ توطفففٓء ٔ،رؿفففٓ تاوؿفففطَ ج ذبطٔهفففًال  ن توسُسفففُٕوُظٕا ذىظفففط إوفففّ توظفففاٌطج 

-تلظرمابٕح تُغهٍا ضٓء
5

 .Chose ٌَلت ٔ،رؿٓ توربام  مبٍا كُت ع  ات  وةم ؼظح مه توخا ضال تف  ٔهرفطؼ

 وىففا ل ومةففك إزتء ـثٕبرٍففا  تؽسففثاوٍا ظففاٌطج تظرمابٕففح( مبطقففح مسففث،حم َبةٕففً ذاكففا توسُسففُٕوُظٕا بةففّ  ن 

توسةُف توأىٓ  اؾع ومىطع ظمابٓ  كصط مه كُوً ذبثٕط قط ْال َ ن ظٌُط توفأه ٔ،رؿفٓ  عٔفح ذ،سفٕر توبفاور 

وّ ظُتٌط م،اسح َظُتٌط  ؤُٕحال قك  ما وً ب  ح تاوم،اس ٔىرظر ؾمه تومبر،فاتخ َتوط،فُس َتومما سفاخال إ

                                                           
5
- Durkheim Émile, « considérer les faits sociaux comme des choses ». 1987, les règles de la méthode 

sociologique      , PUF, coll. « Quadrige », p 15 



 

  

 

تؽسثاوً ظامبا مطرطكا تٕه ك  توظُتٌط توأىٕح تورٓ ت رثطذٍا تورعطتح ت وساوٕحم تٍلت تومبىّال قاوأه ٔاضط بةّ 

 ذباوٓ توُبٓ توعمبٓ م،ات  توُبٓ توهط ْم

األشكال األولٍت للحٍاة اليٌٌٍت قٓ كراتً mile DurkheimÉ( 3136 – 3696 َ ا ؼاَ    كإٌر 
6
قٍفر  

 توبىاغط تومطرطكح تٕه ك  توأاواخ:

َولوك وعاي ٔاكا  وً: إذت كان تاوهب  مه توؿطَ ْ مبطقح ما ٔرطك  مىً  ٔه مه ت  ٔانال قإن مه ت قؿف  

ع  به توالوح تومُؾفُبٕح َتوُظفائ  تورفٓ ٔ،فُ  تٍفا ٌَلت تومبىّ سٕ،ُ  إوّ تورساها اليٌي عاهت؟ توثؽس به: 

توفففأه تُغفففهً: وظفففا  مرؿفففامه مفففه تومبر،فففاتخ َتوسفففةُكاخ ذتخ توػفففةح تاوم،اسفففاخ:  ْ قػففف  تومبر،فففاتخ 

َتومما ساخ تورٓ ذرُؼا  ت   ظمابح     ٕح ماممم َتوهكطج تورٓ ٔسُ ٍا   كٍأر قٓ ٌلت توربطٔ  ذهٕا  ن توأه 

ظرمففابٓ مففه  فف   إ سففاء معمُبففح مففه تومبر،ففاتخ َتومما سففاخ توعمابٕففح تورففٓ ذطففبط ٔسففاٌر قففٓ تورماسففك تل

ت قطت  تومبرى،ٕه وٍا تُظُ   تتطح تٕىٍرم قاوأه تٍلت تومبىّ ُٔظا ضفبُ ت تالورمفاء إوفّ ظمابفحال َٔسفابا بةفّ 

 ٔمكفه بفاي معفط  وسط  َتتف تٕه  قطت ٌاال َبةفّ إ سفاء  بفائر تومعرمفعم يٕفط  ن توفأه تاوىسفثح وفاَ كٍأر ل

تبر،ففا  قففط ْال َوففلوك ذػففثػ توعمابففح م،اسففح ـاومففا  سففخد ب  ففح تومرففأىٕهم توعمابففح توم،اسففح: ٌففٓ ظمابففح 

 م Impersonnelle -     ٕح ذسرما  ُذٍا ََظٕهرٍا مه كُوٍا يٕط  اتةح وةطخػىح

 ٔىفٓ ٔبفمز  َتتفف َوٕسد ٌلي تو،ُج توم،اسح سُِ تومعرمع وهسًال تؽسفثاوً سفةطح     ٕفح  وبطفد تط،ف  

توهط  تاومعرمعم ٌَفلت مفا ٔػفهً  َ كٍفأر تفاوط،  ت ٔعفاتٓ م،اتف  ـ،ف  سفةثٓال ََظٕهرفً ؼمأفح توم،فاس مفه 

 "تورىظٕر تلظرمابٓ وةم،اس َتواوُْٕ"مـتوربهه تواوُْٕال ٌَُ ما ٔبثط بىً  َ كٍأر كلوك ت

م  تورغٕٕط تلظرمفابٓال ٌَفُ مفا قٕبرثط ت  ٔان بام  مه بُت Max Weber (3161 – 3621 ما قٕثط   

"L’éthique protestante et l’esprit du capitalismeؼاَ  إتطتزي قٓ كراتً: "
7
َمةخفع  ـطَؼرفً  ال

إن م،ا وح تومثا ئ ت    ٕفح وةثطَذسفراورٕح تفطَغ توط سفماوٕح توؽأصفحال ذثفٕه َظفُ  ب  فح : قٓ ٌلت توكراب ذ،ُ 

 ُٔففح تٕىٍمففاال مففا ٔففابُ إوففّ تبرثففا   ن توثطَذسففراورٕحال َتوكاوهاوٕففح  ػُغففاال  ففا  سففٍمرا قففٓ توطفف   توط سففماوٕح 

َتومبفام خم ذوفك  ن توكاوهٕىٕفح توؽأصح َذطُ ٌا قٓ توغطب  قا     توأىٕح وٍا  شط بةّ تومما سفاخ توهط ٔفح 

تورٓ ت ذثطد تا غ غ توأىٓ توثطَذسراورٓال  بةد مه ضأن توبمف  َتلسفرصما  تؽسفثاوٍما مظٍفطت مفه مظفاٌط 

                                                           
6
- Durkheim Émile, 2003, Les formes élémentaires de la vie religieuse (1912), PUF, coll. « Quadrige ». 2003 

7
- Weber Max, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, coll. Champs, éd. Flammarion, 1999 



 

  

 

توربثاال َتٍلت تومبىّ  ؾهّ بةّ توبم  َتلسرصما  مبىّ  ٔىٕاال َ غثؽا تمىموح توُتظة ت    ٓال ؼٕس سفٕمص  

 مظاٌط تلغطهاء ت وٍٓ بةّ ت  ؼم توىعاغ تواوُْٕ/توما ْ مظٍطت مه

َ ا توطغ  توسُسُٕوُظُٕن تماِ إمكاوٕح غفُل مهٍفُ  ظفامع وةفأهال ؼفٕه  قفطز مهٍفُ  توفأه قفٓ توغفطب 

توم،فففاس   بفففاومٕه: تبفففا ٔطفففم  توؽٕفففاج تلظرمابٕفففح تبفففأه:  َوٍمفففا: تبفففا ٔطفففم  توؽٕفففاج توم،اسفففحال َشاوٍٕمفففا:

رمابٕففح وةففأهم َ ففا تسففرابّ ذىففُ  ت  ٔففان َذبففا ٌا إوففّ تففطَز َتلظرمففابٓ(ال مففع تورطكٕففم بةففّ توُظٕهففح تلظ

 سُسُٕوُظٕا ت  ٔان تال به سُسُٕوُظٕا توأهم

بففُ ج توففأه  فف   توب،ففُ  ت  ٕففطج كففان وففً مظٍففطتن  ساسففٕان: غففبُ  ت  ةٕففاخ توأىٕففح مففه ظٍففحال َتففطَز 

وفّ ٌفلي توبفُ ج تؽسفثاوٍا ظفاٌطج توؽطكاخ توأىٕح مه ظٍفح شاوٕفحم يٕفط  ن تبفؽ توسُسفُٕوُظٕٕه ل ٔىظفطَن إ

و،ٕؿح وةبةمىح تورٓ مسد تومعرمعال ت  ٌٓ ذأكٕا وٍام قاوأه توٕفُ   غفثػال  كصفط قفأكصطال ت رٕفا ت قط ٔفا َ اغفاال 

ٌَففُ ٔىففا ض قففٓ توؽٕففاج توطخػففٕح ومقففطت م تففا م  كففان وةففأه ومبففح  ساسففٕح وةبففة  َ  تومأسسففح توعمابٕففح 

 م J.C. Kaufmanٍُ  كصط قأكصطال مػا  مُ   وةمبىّ تربثٕطتومىامعح َ َ  تومىظرم  ما توُٕ ال ق

قهٓ سٕا  توهط وح تومٍٕمىح قٓ تومعرمباخ توغطتٕح تومباغطجال ٔؽاَ  ك  ضخع  ن ٔطذع  ذأىا ٔسرىا إوفّ 

باج مرىُبح مه تومبر،اتخ تومراؼحم قاومثا  ج توأىٕح توُٕ  ذأذٓ مه ت قطت   كصفط مىٍفا مفه توماسسفاخم إن تور،فا  

لْ ؼ،،رً توهط وح ٔاقع ت قطت  إوّ توثؽس به مبىّ وؽٕاذٍرال ما ٔا ْ إوّ مىطع ٌُٔفاذٓ ظأفام  مفص  ت ذفاتء تو

 توؽعاب قٓ  َ َتا ل ٔمكه ذهسٕطي  تئما تاواتقع توأىٓ تومؽؽ(م

توثؽس به تؤٍُح ٌفُ  مفط قفٓ يأفح تولتذٕفحال َ وفً كفلوك قٍفُ مف ز  و سفر،طت ال ٌَفلت تفاَ ي ٔهسفط ذثفا  

رأهم قط وح توأىٓ ل ذبىٓ با  مطات،رً ومضكا  َتوط،ُس توأىٕح توعمابٕح تورٓ تا خ ذبطت وطاـا َغبُ ت تو

 مصٕطتال  وٍا ذرٕػ ومقطت  ذأكٕا مبر،اتذٍر توأىٕحم

ور ٔبا ممكىا تٖن توؽأس به مُخ توأهال إذ ٌىاف  ضكا  َ وماـ مربا ج وةرأهال ت  وم ٔانال َوب  ما ذغٕط 

  ع توأه َ َ ي قٓ تومعرمباخ توؽأصحم ٌُ مُ

تورؽةٕ  توسُسُٕوُظٓ وةأه ٔبك ال  كصط قأكصطال ماِ تورب،ا تلظرمفابٓ: إذ ٔػفثػ تلورمفاء إوفّ  ٔفه مفا ل 

ٔرطاتع تاوؿطَ ج مع مما سرً  قاومبر،اتخ ذخرة  به تومما ساخ  ن ٌىاف قط ا تٕه تومبر،ا َتوسةُفم ذبك  

تومعرمباخ ت وساوٕح تورٓ ذؽرؿىٍاال َتٍلت تومبىّ ٔمكه قٍر تومعا  توأىٓ تُغهً ذمظٍطت ت  ٔانال تطك  با ال 

 وةرغٕط تلظرمابٓم



 

  

 

ٔرُ ع ت وسفان مفه توفأه  ن ٔ،فا  وفً  ظُتفح بفه ذسفاعلذً تومطذثطفح تؽٕاذفً ََظفُ يال ذسفاعلخ ذطفم  قفٓ 

توراتٕط توُٕمٓ وةؽٕفاجال َم،رؿفٕاخ توبفٕص تومطفرطفم  توغاوة  ؿأا ما َ تء توطثٕبحال وكىٍا  ٔؿا ذساعلخ ؼُ 

ٌلي توبُ ج إوّ توأهال ٌَلت تلـمئىان إوّ توغٕة ٔكُن  ُٔفا َمةؽفا قفٓ كف  مطتؼف  توؽٕفاجال َقفٓ ؼفالخ تورفُذط 

ج تؽصفا بفه ذهسفٕط مىط،فٓ وةُظفُ  َ سفطت ي  كما قٓ ؼالخ توٍاَء َتوسكٕىحم وكه ٌلي توبُ ج ل ذبىٓ تاوؿفطَ

ؼٕس ٔرؽُ  توأه ٌىا إوّ  ما ٔمكه  ن ذكُن بُ ج ذثط   ٔؿا بعم ت وسان  ما  توطثٕبح َإكطتٌاذً:َ وغازيال إو

مةعأ ٔؽرمٓ تً ت وسانال ل ق،ف مه توؿغُـ تورٓ ذأذٓ مه توخا ضال ت  مفه تورفُذطتخ تورفٓ ذىطةفع مفه ؾفمٕطي 

تلسفر،امحال َؼرفّ ٔكفُن ممكىفا   ٔؿام َولوك كان قٕثط ٔابُ إوّ ؾطَ ج ب،ةىح توأهال ؼرّ ذ،فُ  مما سفرً إوفّ

يٕطذ ال  ن ذهسٕط توأه وةباور ٕٔسط ذىظٕر تومعرمفع تفط ْ  وةأه  ن ٔمىػ توباور َت وسان مبىّ تربثٕط كةٕهُ  

 مP. Berger - ( - 3161تٕرط تٕطيط  

َبةمىرففً  يٕففط  ن ٌىففاف مففه ٔبرثففط إ ؽففا  توففأه قففٓ مرطةثففاخ توؽٕففاج ت وسففاوٕحال ٔ،ففُ  تاسففرمطت  إوففّ   وعرففً

 مَذسٕٕسً

( َ ن قٕفً  ذهػفٕ ك كف  61(  توىؽف : ذثٕاوا وكف  ضفٓءٔبطت توأه  وٍرر ٌىا تاوربطٔ  تو،طآوٓ( وهسً تأوً  

(ال مع ذوكال قاومطكةح تورٓ ذصا  قٓ ٌفلت توسفٕا  ذربةفع تأسفةُب ذبفاـٓ ت وسفان مفع توفأهال 333ضٓء(  ُٔس : 

ه توففأهم وكففه مففا توففلْ ٔعبفف  ت وسففان مففاٌ  وٕبر،ففا ٌففلت ٌَففلت ت سففةُب مففطذثف تطثٕبففح تورُ بففاخ تومىرظففطج مفف

تلبر،ا  قٓ  ا ج توأه: ٌ  مبطقرً توب،ةٕح تاوأه؟ َكٕ  ذرؽ،ع ٌلي تومبطقح؟ شرال  ل ٔسٍر ٌلت تلبر،ا  تومسثع 

قٓ  ا ج توأه بةّ َؾع مبإٔط ل  ٔىٕفح وةفأه؟ َإذت بطقىفا توفأه تأوفً تؽفس بفه ت ظُتفح تومطذثطفح تؽاظفاخ 

ت وسانال  ل ٔ،ُ  ذوك إوّ تو،فُ  إن ؼفاَ ي مطذثطفح تم،فات  مبطقفح توثطفط تؽاظفاذٍر:  ْ  ن ؼاظفاذٍر ٌفٓ تورفٓ 

ذؽا  مبطقرٍر تاوفأه؟م ٌَفلت ٔىرٍفٓ تىفا إوفّ تو،فُ  إن ؼاظفاخ ت وسفان ذخرةف  مفه ضفخع إوفّ آ فطال َمفه شفر 

 ت وظطٔفحال وفٕ  ٌفلت معفا  تؽصٍفا تٖنال قمبطقرىا تاوأه مبطقح ضخػٕحم تطثٕبح توؽا  ٌلي تومطك خ ذأ فل  تبفا

 إوما وسرخامٍا ق،ف وةرىثًٕ بةّ تورب،ٕاتخ تورٓ ذطا  سٕطَ ج تلور،ا  مه توأه إوّ تورأهم

مرففّ ٔرففا   توففأه قففٓ ذسففٕٕط تومعرمففع َإ ت ذففً؟ بةففّ  ْ  سففاس ٔرثةففُ  ٌففلت تورففا  ؟ مففآٌ مثط تذففً َمففا 

تورا  ؟ شرال ٌ  ٔكهٓ تو،ُ  تأن وةأه ذأشٕط بةفّ توىفاس َبةفّ توؽاظح إوًٕ؟ ٌَ  ٔؽُ  توب،  تومسر،   َن ٌلت 

غُل  ٕمٍر َيأاذٍر؟ ٌ  ُٔقط توأهال تما ذ،رؿًٕ توُتظثاخ تورٓ ٔة،ىٍاال  ن ٔػا  به تومرأه  قبال     ٕح؟ 

وٓ؟     ن توأه وهسً ٔبرثط  ن وةُتظثاخ َظُ ت مسر، ال ٌَُ ٔ،ُ  ق،ف تىم  توعٍاوح به ضفطَـ توُظفُ  ت وسفا

ٌفف  ٔهٕففا تو،ففُ  تففأن توففأه ٔؿففمه ذؽػففٕ  توكمففالخ َتومػففاوػال  ن ت وسففان بففاظم بففه إ  تف توخٕففط َتوطففط 



 

  

 

تاسر،   به تورُظًٕ توأىٓال     ن توأه مػا ي إوٍٓ قؽرما َتاوؿطَ ج وً     قٓ ؼٕاذىا َضاَوىا توسٕاسٕح 

 َتلظرمابٕح؟

توأه قٓ ؼٕاج ت وسان؟م وكىٍا  سئةح ذكط  قٓ مظٍفط  ذخرم  ٌلي تورساعلخ توهطبٕح ساتل َظُ ٔا: مُ ع

مه مظاٌطٌا ذىا ؿا ظٌُطٔا مع ذكاوٕ  توب،  توبمةفٓ  إذ ٔعفا  تورسفاع :  ل ٔكفُن توُتظفة َتظثفا إل إذت كفان 

 مطت إوٍٕا؟ مع  ن مهٍُ  توُتظة وً تسر، وٕح ٔثط ٌا توب،  توبمةٓال كما  َؾفػ ذوفك ق سفهح ت  ف  ال تمفا ٔهٕفا 

 متوأه   سّ مىاٌط توربطت بةّ توُتظةال َقرػ تومساوك إوًٕ تما  َ بً قٓ ت وسان َقٓ توططٔبح مبا ن 

وب  تورهكٕط قٓ توأه َتورأه ٌُ ذهكٕط قفٓ تومعرمفع َقفٓ سفٕطَ ذًال وكفه ٔعفة تلبرفطتت  ن ٌفلت تورهكٕفط 

وةمبطقح توسُسُٕوُظٕحال تُغهٍا مبطقح  ا  ج بةّ ذؽةٕ  َقٍر َذهسٕط   َوً غبُتاخال َولوك ذطرا توؽاظح ٌىا

ـثٕبح تورثالخ تورٓ ذخرط  مىظُمح تومعرمع َوسع ٌُٔرًم وؽه إزتء معرمع قٓ ؼاوح تور،ا ال َك  مؽاَوح وهٍر 

ؼاوفح  ـثٕبح ٌلت تلور،ا ال ذمط بثفط ذؽةٕف    ٕفع وؽٕصٕاذفًم كف  تومعرمبفاخ تورفٓ مفطخ تمطتؼف  تور،اوٕفحال باضفد

ذُذط َتؼرات  ذبك  تو،ةع توُظُ ْ بةفّ مسفرُِ توعمابفح َتوهفط ال ٌَفُ  ةفع مفاشط قفٓ ؼطكفح تومعرمفعال َقفٓ 

كٕىُورًال َقٓ تورظامًم َوكٓ وا ف  سُج مهابٕةٍاال ٔمكىىا  ن ورأم  ؼاوح تورفأه قٕفً مفه  ف    غفا: ؼطكاذفًال 

معرمع تىاء بةّ تومبطٕاخ توهابةح قٕفً:  ْ ومفف َتذعاٌاذًال َمػائطيم لتا مه إبا ج غٕايح  سئةح تورأه قٓ تو

مه تورأه ٌُ تٖن قٓ ـُ  تورطك ؟ ٌ  ٌُ ومف ذأه  ات  وةربمٕرال     وً معمُبفح  ومفاـ؟ ٌف  ٔمكفه توؽفأس 

به ٌُٔح ظمابٕح وةرأه؟ َكٕ  ٔرأه تومعرمع؟ َبىاما ورؽاز به تورأهال ٌ  وؽه تػا  توؽأس به توطٓء 

ضفك  ن تومعرمفع تومغطتفٓ  غفثػ  ٔفح توأىٕفح وةمعرمفع ذؽفد ذفأشٕط تومطؼةفح تلور،اوٕفح؟ لوهسً؟ ٌَ  َ بفد توٍُ

مرأىا تططتئع َ وماـ َ ضكا  مرىُبح َمخرةهفح  كصفط ممفا كفان بةٕفً قفٓ توسفاتعال قمفا ٌفٓ توبُتمف  توهابةفح قفٓ 

 ذوك؟

مكُن مه مكُواخ تؤٍُحال َإن ور ٔكه تاوؿطَ ج كلوك قٓ ك  توؽالخال إل  ن َظُ   فا  كثٕفط مفه  توأه

توؽطٔح قٓ ت رٕا وفا  ْ  ٔفه وطٔفا  ن وربثفا تفًال ل ٔعبف  توفأه  مفطت ؼرمٕفاال تف  ت رٕا ٔفام َوفلوك قاومثفا  توفلْ 

تذٍر َمبر،فاتذٍرال َوفلوك توثىفّ ٌفلت تومثفا  ٔؽركر إوًٕ توأه ٌُ  ؼ،ٕح تومبرى،ٕه قٓ  ن ٔكُوفُت  ؼفطت ت قفٓ ت رٕفا 

بةّ مثاإ آ ط ٌُ مثا  تل ر ت  قاوؽطٔح ذ،رؿٓ َظُ  تل ر تال َتوأه ٔبرطت َٔىظر ٌفلت تل فر ت بةفّ 

 اباج مىط،ً ت    ٓ َتورططٔبٓم يأاخ توأه َمثاوًٕ تومبطقٕح َتورططٔبٕح ذرثىّ ٌلت تورػُ ال ت  ٔبا م،ػات 



 

   

 

قهٓ تورعطتح ت وساوٕح ٔةػ توأه بةّ  ٌمٕح توب،  َتوركطٔرال َبةفّ توُظٕهفح تورؽطٔطٔفح وةفأه  مه م،اغاي توبةٕام

قٓ تلظرما  توثططْم ٌفلت تلظرمفا  توفلْ  ػفً تو،فطآن تسفمح ذكُٔىٕفح ٌفٓ تل فر ت:  َل ٔمتوفُن مخرةهفٕه( 

 ة،ىففاٌر(  ٌففُ ال تٖٔففح  (ال تفف  تل ففر ت ٌففُ ضففطـ َظففُ  تلظرمففا  ت وسففاوٓ تطمرففً  َوففلوك336 ٌففُ ال تٖٔففح 

يٕفط  ن توففأه سفبّ تمففا ذؿفمىرً ذطففطٔباذً َم،اغفاي إوففّ ذىظفٕر ٌففلت تل فر تال َوففٕ  تو،ؿفاء بةٕففًال  (م331

 وٕػثػ تل ر ت ذىُبا ٔرماضّ مع م،رؿٕاخ توسٕطَ ج تلظرمابٕحم 

مفُ  تٖ فطٔه ظاء توفأه ترػفُ  ٔبرىفٓ تطثٕبفح توفطَتتف تورفٓ ٔ،ٕمٍفا توىفاس قفٓ مفا تٕفىٍرال قعبف   بأفح  

ضفبُتا  َتورباَن مبٍفر َتور،فطب مفىٍر َتوربفطت إوفٍٕرال ضفطـ توؽٕفاج تلظرمابٕفح تومثىٕفح بةفّ توص،فح َتورُتغف  

 م(ال بةّ  اباج ٌلت تومثا  ٔؽع وك  تؤٍُاخ  ن ٔكُن وٍا ؼع م،اس قٓ توُظُ 31 توؽعطتخ:  َ ثائ  وربا قُت(

تاوظفاٌطج توأىٕفح وفً بفاج قُتئفاال قٍفُ ٔسفاباوا بةفّ قٍفر  ومفاـ تورفأهال مفه توىاؼٕفح تلٌرما  توسُسُٕوُظٓ 

 تومىٍعٕح لتا مه تلورثاي إوّ  ٌمٕح تورمٕٕم تٕه مهٍُ  "توأه" َمهٍُ  "تورأه"م

وب  قٍر  وماـ تورأه َ َ ٌا قٓ توثىاء تؤٍُحال ٔمط تاوؿطَ ج بثفط ذبطٔف  توفأه َذهسفٕط  َ ي قفٓ ؼٕفاج 

َتومعرمعال َ ٌمٕرً قٓ غُل ذمص خ تومهإٌر توأىٕح قٓ توُبٓ توهط ْ َتوعمبفٓم كمفا ذكمفه  ٌمٕرفً قفٓ توهط  

ذأسٕ  ٌُٔح  ٔىٕح َ َتتف َ ٔىامٕاخال ذعب  مه تورأه ذتذً   تج وهٍر تومعرمفعال َذهسفٕط تورؽفُلخ َتورعاذتفاخ 

 تو،ائمح قًٕال َ غا مػائط تؤٍُاخ تورٓ ذرعاذتًم

ا به  وماـ َذمص خ تورأه تؽسثاوٍا مات    ساسٕح ذسفاباوا بةفّ ذؽةٕف  ٌُٔفح توظفاٌطج لتا  ن ورؽاز ٌى

توأىٕففحال يٕففط  ن ٌىففاف إضففكال آ ففط ٔ،فف  بائ،ففا  مففا  ذؽةٕفف  توظففاٌطج َذهسففٕطٌام قاواَوففح ذُخؿففع توؽ،فف  توففأىٓ 

سفٓ قفٓ تومسفأوح توأىٕفح  تواَوح قاب   سام وةط اتحال ؼٕس ٔرؽكر توٍاظ  توسٕاسٓ َت مىٓ قٓ سةُكٍا إزتء توأه

قٍٓ تورٓ ذىرط توخطاب توأىٓ مفه  ف   توماسسفاخ تورفٓ ذطفطت بةٍٕفا َمفه  ف   ت ظٍفمج َتوطمفُز  إمفا ج 

تطثٕبح توؽا ال قٍلي توط اتفح ذسفابا بةفّ إورفاض  مفُز  ٔىٕفح م تومامىٕهال  َ َزت ج ت َ ات َتوطاَن ت س مٕح(

ٕبٕا وؽ،ُ  َ وماـ ذأه قٓ مسرُٔاخ تظرمابٕفح مرهاَذفحم َقفٓ م،اتف  تاو،ا  وهسً تولْ ذبٕع مه   وٍا ومُت ـث

توفلْ ل " تورفأه توطفبثٓب"بةفّ ٌفامص توماسسفاخ توطسفمٕح  َ مفا ٔسفمّ  ك  ذوكال ٌىاف ٌُٔاخ  ٔىٕح ذرثةفُ 

ٔىؿففثف تاوؿففطَ ج إوففّ مبففإٔط تورففأه توطسففمٓال َوففً بففاج مػففا   َمطظبٕففاخ مففه تٕىٍففا ذُظٍٕففاخ تواَوففح 

مُزٌففاال َوففً  ٔؿففا مطظبٕففاخ   ففطِ مىٍففا ت بفف   تومكرففُب َتوسففمبٓ توثػففطْال َت ضففطـحال َماسسففاذٍا َ 

م تورأه توطبثٓ مطذثف قٓ كصٕط مه مظاٌطي تاورؽُلخ تورٓ ذؽاز قٓ تومعرمعم َتومىطُ تخال َتوكرة َتورأَٔ 



 

   

 

ٌىففاف  ََظففُ   طففاب  ٔىففٓ  سففمٓ ل ٔبىففٓ تاوؿففطَ ج  ن تومعرمففع ٔؽمفف  توخطففاب وهسففً َتورػففُ تخال إومففا

سففٕطَ ج بةففّ ٌففامص توماسسففاخ توأىٕففح وةاَوففح  َ مففا  سففمًٕ تففـ "توسففٕطَ ج تلظرمابٕففح وةرففأه"ال ٌَففُ َغفف  

سُسُٕوُظٓ وؽ،  ذأه ٔػبة  غفايال تمبىفّ آ فط: إن تومعرمفع تومغطتفٓ ذرعاذتفً بةفّ ت  ف  ؼ،فُ    تبفح: 

تظرمابٓ ٔ،راخ بةّ  وماـ ذفأه   َوٍا: ؼ،   ٔىٓ  سمٓ ماسساذٓ وً  طاب  ؼا ْ مؽا م َتوصاوٓ: ؼ،   ٔىٓ

ذتخ مطظبٕاخ مخرةهح توخةهٕاخ َتو،ٕر َتورمفص خم َشاوفس: ٔبفطت تفـ"ت س   توسٕاسفٓ توؽطكفٓ"م يٕفط  ن ٌفلت 

توُغ  ٌعٕهال َذعا توسُسُٕوُظٕا بىاء قٓ  ثُوًم َ ما توؽ،ف  توطتتفعال قٍفُ  ةفٕف مفه توخطاتفاخ توأىٕفح تورفٓ 

توهؿائٕاخال َتولْ  غثػ وً ظمٍُ ي َ ذثابفًال توفلٔه ٔبفاَن كصةفح مى،طبفح  ٔما سٍا ت ب   تومطئٓ بةّ غبٕا

ذماما به تورأه تومؽةٓال ٌَٓ يٕط مٍرمح تًال إذ ٔرؽ،ع وٍا إضثا ال تف  َقفائؽ  ٔىفٓم بةفّ ٌفلت تومسفرُِ وؽفه 

بٕرفً  ما   كصط مه ٌُٔح  ٔىٕحم توؽ،  ت َ  مطت ة َمُظً ٔخؿع وةر،ىٕهال ٌَُ تاومؽػفةح  ٔفه "تواَوفح"ال مطظ

 َ تورفأه توطفبثٓال قٍفُ مىهةفد  "توسفٕطَ ج تلظرمابٕفح وةرفأه"َتؾؽح َ ٌاتقً     َؾُؼام  ما توؽ،ف  توصفاوٓ 

وةرؽُلخ تلظرمابٕح تورٓ ذبرم   ذبا ْ تومطظبٕح مرىا ؽال ذأه تومها  اخ َيٕط  ات  وةط اتح َ ٌاتقً  اؾبح

سفةر تو،فٕر   ْ ذةفك تورؽفُلخ تورفٓ ذؽفاز تو، تفا قفٓ  مهابٕةٍا قٓ غةة توفطَتتف َتوب  فاخ وٕمرفا ذأشٕطٌفا إوفّ

م وكه ت كٕا  ن توسُسُٕوُظٕا ور ذسرها تبا مه تومبطٕاخ توثؽصٕح تومٕاتوٕح ؼرفّ ذركفُن وفأىا  عٔفح مىظُمح تو،ٕر

ه بةمٕح   ٕ،ح  ا  ج بةّ ذهسٕط َذؽةٕ   وماـ تؤٍُح توأىٕح َمآلذٍفا قفٓ معرمبىفام ٌَفلي مىاسفثح وفابُج توثفاؼصٕ

إوّ ؾطَ ج َ ٌمٕح ذأسٕ  مطتكم توثؽفس َتوا تسفاخ تورفٓ ذبرىفٓ تاورفأه مفه  ف   ذُظٕف  مبطٕفاخ توبةفُ  

 ت وساوٕح بامحال َتوسُسُٕوُظٕح  اغحم 

ٔث،ففّ  ن وطففٕط إوففّ  ن ٌففلت تورؽأففا توىظففطْ وؽ،ففُ  تورففأه قففٓ تومغففطب  ففا ٔمٔففا  َ ٔففى،عال َ ففا ٔرسففع  َ 

 م مؽًم كما ٔرمٕم َٔما س تو،طٕبح تٕه/ َ مع ؼ،ُوً تؽسة توطفطَـٔؿٕعال َ ا ٔرات    َ ٔر،اـع قٓ تبؽ 

 َتوسٕا اخ تلظرمابٕحم

بةٕىا  ن وسأ  تومعرمع به ذأىً  قاومرأىُن مرطَكُن لظرٍا تذٍر توخاغحال ت   ؼٕاوا وةػاقحم تومرفأه ل 

،طٔثفا إل تورفأه  قٍفُ وطشفً  َ وكرطفهً مفه  ف   تٖ فطال ٔربةر  ٔىً: إوً ٔرة،اي  َ ٔػا قًال وؽه وربةر ك  ضفٓء ذ

َوكىً وٕ  قٓ ك  ت ؼُت  ورٕعح تؽس  َ   تسح  َ بةرم ٔىرمٓ ذأىىا وةرطتز  كصط مه تورمائً وةُؼٓال َوةرفا ٔخ 

 كصط مه تورمائً وةبػطم إن غةح تومعرمع تاوأه وٕسد مثاضطج َوٕسد َتؾؽحال َ ا ٔىرمٓ توطخع قفٓ توُ فد 

كصط مه ومف ذأه مه  َن  ن ٔمص  وً ذوك  ْ إؼطتض  َ توهػا م َقٓ ٌلت توسٕا ال ذثاَ مؽاَلخ تواَوح وهسً  

توٍٕمىفح بةففّ ؼ،ف  تورففأه  َن ظفاَِال  ن  طاتٍففا ٔؽمف  توكصٕففط مفه توغمففُؼ إوفّ توؽففا توفلْ ذثففاَ قٕفً  َوففح 



 

   

 

ا سفً تواَوفحال ؼٕفا  يٕفط مػفطغ تفً  ل ٔىٕحال َوكىٍا وٕسد ؾا توفأه!م َوفلوكال وعفا  ن توؽٕفا  توفأىٓ توفلْ ذم

 قبىاما ذ،ُ  وىا تواَوح إوٍا ذاتقع به توأهال قإوىا ل وهٍر تاورؽأا به  ْ  ٔه ذرؽاز؟

ٌ  تىٕح تومعرمع تىٕح  ٔىٕفح؟ تفر و،فٕ  ذفأه تومعرمبفاخ؟ ٌَف  سفٕا ج ت ومفاـ توربثأفح ذكهفٓ ورأَٔف  توؽٕفاج 

  َ ماضط و،ٕ  ؼعر َومف تورأه؟تلظرمابٕح وةىاس بةّ  ساس  ٔىٓ؟ َتأْ م،ٕاس 

ذ،رؿففٓ   تسففح مُؾففُ  توففأه َتورففأه تلسففرها ج مففه مكرسففثاخ توبةففُ  ت وسففاوٕح تومباغففطجال َمففا ذففُقطي 

 توهةسهح بةّ توخػُظ مه م،ا تاخ ذتخ بمع بةّ مسرُِ ذػُ  توب  ح تٕه توأه َتورأهم

  ت  ٔفان وهسفٍاال  َ وعٍفح ذػفُ  توبةفُ  وئه كان توأه مفه ؼٕفس توربطٔف   فات  وةرؽأفاال إمفا وعٍفح ذػفُ

 مت وساوٕحال قإن ذبطٔها   ٕ،ا وةرأه ٔث،ّ مُؾع ظا  بةّ وطا  َتسع قٓ توهكط توسُسُٕوُظٓ بةّ توخػُظ

ٔىرمٓ توأه إوّ ؼ،  تومبطقح توأىٕحال تومبطقح تومثاضطج تورٓ وٍا غةح تاوُؼٓال ؼٕس ٔ،فا  توفأهال قفٓ تومفره 

َمبطقٕفا ومبىفاي َمثىفايم قٕمفا ٔىرمفٓ تورفأه إوفّ ؼ،ف  تومبطقفح ت وسفاوٕح َؼ،ف  تورعطتفح تو،طآوٓال ذبطٔها مىٍعٕفا 

تلظرمابٕحال إوً ؼ،  تلوهبا  َتورمص  َتوب  اخم ولوك ٔسربػٓ تورأه بةّ توربطٔ  َتورؽأا توػا مٕهال  وً 

ًٕ إكطتٌفاخ توبفٕص تومطفرطف شمطج ومعم  توؽٕاج تلظرمابٕح ترُذطتذٍا َتورثاسفاذٍا تمفا ٔؿفمطي توؿفمٕط َذ،رؿف

 َما إوّ ذوك مه توؽٕصٕاخم

وٕ  توأه ٌُ تورأهال َؼٕس ذرطسفخ تىٕفح تورفأه ذثربفا تومعرمبفاخ بفه توفأه قفٓ توممفان كمفا قفٓ تورمصف ال 

ذظٍط بُتم  يٕط مرُ بح قٓ إبا ج غٕايح ب  فح تومعرمبفاخ تاوسفات  تومٕرفاقٕمٔ،ٓم َكةمفا تبر،فا تومرفأه  وفً 

 إوًٍ تومبثُ ال كةما تتربا تومعرمع به توأه َتز ت خ توب  ح تٕىً َتٕه توأه ذب،ات َيمُؾام كصط  طتا مه 

ٔمص  توأه  ٌان ظلب َساؼح غطت  تٕه تو،ُِ توسٕاسفٕح َتلظرمابٕفحال ٌَفُ بةفّ مفاِ تورفا ٔخ توبطتفٓ 

تومططَبٕح قفٓ  مػا   ُج َإوٍا  ٔسربمةً توعمٕع مه  ظ  ت ـاؼح تخػر  ٔىٓ  َ سٕاسٓال َؾخ مىسُب مه

 غٕا ٌلت توططت م،ات  ومبٍا بفه توطفطت تٖ فط:  ْ توخػفر تومهرفطؼم َتوفأه تٍفلت تومبىفّ ل ٔمصف   ٕمفح 

    ٕح  َ  َؼٕح تؽا ذتذً وفاِ تومرىاقسفٕهال ت،فا  مفا ٔمصف  ز مفا َ غفٕات وةكرةفح تلظرمابٕفح تورفٓ ذ،فع  فا ض 

 مات تخ تورأـٕط توماوٓ َتوسٕاسٓم

  ٓ ٔرر قٓ توغاوة تاسفر ت  ف   وهسفٍاال قٕػفثػ توفأه ضفل ج معرفم ج َمهػفُوح بفه إن وم  توطاتع ت  

مىظُمفح توب،ٕفاج تمفا ٌفٓ َؼففٓال وٕفرر ذؽُٔةفً إوفّ   شلَكسفٕح مركةسففح غفماء ٔسفٍ  ذػفطٔ  ذباوٕمٍفا تططتئففع 

 سطؽٕح  ت   تىٕح تظرمابٕح مٍٕأج لسر،ثا   طاب ذثسٕطٓ َبظٓ ٔخاـة توُظاتن َٔةغٓ توب، م



 

   

 

"قُؾّ تورفأه" ذبم،فد تطفك    تمفاذٕكٓ مىفل توب،فا ت  ٕفط ـعرمباذىا بةّ ماِ  طَن ما  سمًٕ تباضد م

"توهؿائٕاخ توأىٕفح"ال ؼٕفس ضفط  ت وسفان توبطتفٓ ـمه تو،طن توماؾٓال بىاما كاود تومىط،ح بطؾح وما سمٓ ت

وخف ظ ت وفاوٓال َوفٕ  قٓ تورباـٓ مع تطتمط  ٔىٕح سبد قٓ معمةٍا إوّ وطط ومفف مفه تورفأه  فائر بةفّ  فٕر ت

توهط ْال قأغثؽىا  ما  ذبا  تومطظبٕاخ توأىٕح تورٓ ذغلٍٔا توطيثح قٓ تكرساغ توؽٕاج توأىٕح وةعماباخ تبٕات بفه 

مبإٔط َ ُتبا توأه وهسًال مه     ذعٕٕص توباـهفح َتو َبفٓال َذأغفٕ  قكفطج إمكاوٕفح َوفُض توعىفح مفه  َن 

كىك  ن ذكُن مامىا ومُذظٕا َذؽاقع قٓ توُ د ذتذً بةّ  يا توبفٕصال كمفا ذكةهح ما ٔح  َ مبىُٔح  َ  َؼٕح: ٔم

ٔمكىك  ن ذكُن مامىا ؼ،ٕ،ٕا إن  ثةد تطفظ  توبفٕص َ طفُورًم إوفً  طفاب مفم َض ٔؽفاقع بةفّ ذفأه توه،فطتء 

ٕفح َٔطمئه ت شطٔاءم ٔثط  ذساكه  وماـ تورهاَذاخ ذؽد مسمٕاخ  ٔىٕحم ٔىطثع ٌلت تورُغٕ  بةفّ تولٌىٕفح توبطت

 تطمرٍا َقٓ توباور ت س مٓال ٌَٓ ذٌىٕح ب،ائأح  تسخح مىل  طَنم

ذطسخ ٌلت توخطاب تهب  توهطتل توأىٓ َتوطَؼٓال َتهب  إ ت ج سٕاسٕح كاود ذىظط إوًٕ تبفٕه توطؾفا ـاومفا 

كصفط مفه ٔؽاقع بةّ توسكٕىح توسٕاسٕح َتوأىٕحال  وً قٓ تومطات ت  ٕط ٔىرط مرفأىا سفةثٕا َباـهٕفام إوفً زتفُن  

 كُوً مرأهم سطؽٕح توخطاب توأىٓ ٌٓ شمطج سطؽٕح تورهكٕط تولْ ٔ،ُ  توب،  توأىٓ َُٔظًٍم

قففٓ معرمباذىففا ٔمكىففك  ن ذؽػفف  بةففّ قرففُِ ومعففط   ن ذففمَ  ؼ  ففك توطخػففٓال  َ  ؼففا ظٕطتوففكال  َ  ن 

هرفُِ تلقرطتؾفٕح ذؿغف بةّ ز  توطاضح ورطفهٓ يةٕةفك توفأىٓ مفه توهرفُِ َتوفُبعم توهرفُِ بةفّ توٍفُتء  َ تو

بىفاما ٔؽرفاض  ذػىع كرةح مه تومرأىٕه ذبعفم توسُسفُٕوُظٕا تأ َتذٍفا تور،ةٕأفح بفه ذؽةٕف  ذكُٔىاذٍفا َذهسفٕطٌام

تومرأه إوّ قرُِ قٍُ ٔرسُ ٍا كما ٔرسُ  توثؿائع قٕؽطظ بةّ ت رىاظ توط ْ توه،ٍفٓ توم ئفر ولَ فً َتورمائفً 

ظرً!م إوفً ل ٔثؽفس بفه   ْ توفأه قفٓ تومسفائ  توه،ٍٕفحال تف  تلظرمابٓال َوطتما ٔؽطظ بةّ قرُِ ذطؾٓ زَ

به "تواتبٕح توىعر" تومهؿ  وأً تىاء بةّ مبإٔطي َمُٕلذًال َومف بٕطً َمسفرُتي تومفا ْ َتوص،فاقٓال ََسفطً 

 تلظرمابٓم

 وكه مع ذوفكال ل ٔىثغفٓ تورفُ ـ َت قفطتـ قفٓ ذأَٔف  ذثسفٕطٓ وةمسفأوحم إن ٌىفاف تسفرطتذٕعٕح  ٔىٕفح مُظٍفح

وركصٕف  تومُؾففُ  توففأىٓ قففٓ توؽٕففاج توُٕمٕففح وةمرففأىٕه َتومففامىٕهم ذ،ففُ  ٌففلي تلسففرطتذٕعٕح بةففّ مفف ء توهففطتلال 

َذ،طٔة توهرُِ َذثسٕف توُوُض توأىٓ مه     سُٕوح توثؿابح توأىٕح َ َتظٍفا ََقطذٍفام َ فا َؾفبد  ٌفه 

بامف  مفع تومفامه كمتفُنال َذكصٕفط تومتفائه ٌلي تلسرطتذٕعٕح  مُت  ـائةح ٔبطت توعمٕع مػفا  ٌام وفلوك ذفر تور

ٔ،رؿٓ إ ؿا  توؽاظاخ توأىٕح ومىطع تورسُٔع َتوسةبىحم إوً توىمف توعأا مه تورأه ت كصفط تورطفا ت َم،ثُوٕفح 

 مقٓ توباور توبطتٓال َل ٔطل به ٌلي تو،اباج  ٔا مه تومعرمباخ توبطتٕح بةّ ت ر ت سٕا اذٍا توص،اقٕح َتوُظاتوٕح



 

   

 

 ما مه ؼٕس تومؿمُنال ق،ا توثىد ٌلي تلسرطتذٕعٕح بةّ تورطَٔط وخطاب  ٔىٓ ذا ٔخٓ َـائهٓال وكفه مفه 

 َن تسربما  تو،امُس توطائهٓ  تئماال كما ذمد مسطؼح تورا ٔخ ت س مٓال َ سططج  مُزي َإؼاـرٍر تىُ  مه 

ٔىٕه إوفّ ذؽٕٕفا توب،ف  توى،فاْ توفلْ ذ،فُ  تو،اتسح تورٓ ذىهٓ بىٍر ـثٕبرٍر توثططٔحم َمه شر  ا  ٌلت توخطاب تومرا

 مَظٕهرً تا ساس بةّ تومطتظبح تومسرمطج وةمبطقحال سُتء مىٍا توأىٕح  َ تورا ٔخٕح

ذطكةد تولٌىٕح تلظرمابٕح َذطسخد مهإٌمٍا به توأهال ؾمه ٌلت تورُظًٕ تومثطمط تولْ  قؿّ إوّ  وماـ مه 

ا ذتذً توفلْ ُٔتظٍىفا بىفا مؽاَوفح قٍفر تومعرمفع َذؽُلذفًال َمفه شفر تورأه بةّ  ا  كثٕط مه تورب،ٕام ٌَُ تورب،ٕ

ذثطز ت ٌمٕح تومىٍعٕح َتومبطقٕح تورٓ ٔمىؽٍا ذُظٕ  مهٍُ  "تورأه" قٓ ذؽةٕ  َذهسٕط ذةك تورؽُلخم
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