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٠عاٌش ٘قا اٌّماي إٍىا١ٌت اٌضيـ ٚحْٛكاحٗ اٌفٍيف١ت ٚاٌخأ١ٍ٠ٚت اٌّعاّلة عٕـ ١ِلٌٛبوٛٔخٟ  

 ٚاٌطب١ع١ووت    اٌغيوو١ت اٌوول ٜ فاث ٘ووقا ايؽ١وول اٌووقٞ أخمووـ كٍيووفت ؿ٠ىوواكث ٚارحضا٘وواث اٌخضلبا١ٔووت

كووٟ حمٍوو١ِ كوولُ اٌخأِووً اٌفٍيووفٟ ٚاٌف١ِٕٛ١ٌٕٛووٛصٟ ٌٍضيووـ ِووٓ ع١ووذ  ٘ووٛ ، وٍٙووا، ٚاٌخووٟ ىوواّ٘ج

  ٚصيل اٌخٛاًّ ب١ٓ اٌقٚاث عٓ ٗل٠ك اٌع١ٓ ٚاٌعمً، ايىاه اٌّخضقك كٟ ٘قا اٌعاٌُ

ا ٌخضوواٚم رٕا ١ووت اٌووقاث  ـث ٌووقٌه ّوواكث إٍووىا١ٌت اٌضيووـ كووٟ كٍيووفت ١ِلٌٛبووٛٔخٟ تكموواث صـ٠وو

اعخباك٘وووا حعخموووـ لوووـكة اٌعموووً ٚاٌوووٛعٟ عٍوووٝ ا ِيوووان ٚإٌّٛوووٛي كوووٟ اٌفىووول اٌفٍيوووفٟ اٌغوووـ٠ذ ب

    بّٕٛٛعٗ ٚاٌخغىُ ك١ٗ

ٌمووـ صعٍووج اٌّماكبووت اٌف١ن٠ٌٛٛص١ووت ٚإٌفيوو١ت اٌضيووـ عبوواكة عووٓ ِوواؿة حَوو١ ١ت كاك ووت ِووٓ 

اٌـررث ٚاٌّعأٟ اٌخٟ حٖف١ٙا اٌقاث عٍوٝ اٌعواٌُ  ٌوقٌه كاٌضيوـ كوٟ حْوٛك اٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١وا ر ِوا 

٠مو١ُ ِعٙوا ، ٕ٘ان عاي كٟ ِٕٛٛعاث اٌعاٌُ ِخّيه بٙا وخّيىٗ بأعٖوا ٠ٗـكه بً ِا ٠عاً  إّٔٗ 

عاللت صٕي١ت لٛاِٙا اٌخباؿي ٚاٌَّاكوت اٌخٟ حبمٟ ٌٍطولك١ٓ فاحوٗ اٌّيوخمٍت اٌخوٟ بنِىأٙوا عّوً ٘وقٖ 

عٍّٙوا إٌوٝ ٌ وت حيوىٓ اٌخضواكس اٌضيوـ كوٟ عواٌُ ، اٌعاللت اٌضٕي١ت كوٟ بعوـ٠ٙا اٌب١ٌٛوٛصٟ ٚإٌفيوٟ

 اٌّوطٗلة ٠وـكعٕا إٌوٝ ٗولط بعؤ اٌخيوا رث، خؾٍِ ِٓ رمً اي١ٍاء  وً ٘وقاكِنٞ ٠ّىٕٗ ِٓ اٌ

ا كوٟ  ّْ اٌضيوـ تّوبظ ِخضوقكث ٌٍّماي ِٕٙا: و١ف لاكس ١ِلٌٛبوٛٔخٟ ِفٙوَٛ اٌضيوـا ِوا ؿرٌوت اٌموٛي إ

 اٌعاٌُا رُ و١ف ٔفيل حـاؽً اٌقاث بإٌّٛٛي ٚحغٌّٛٙا إٌٝ ٌ ت ؿر١ٌت ٚك١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١تا
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ّْ اٌعواٌُ ىوطظ بٍوٛكٞ حٕضٍوٟ عٍوٝ ّوفغخٗ ايٍو١اء ٚح ٙول يٚي ِلة ٠ٍخفوج ِأغوت ٌٕفيوٙا عوك ، إٌوٝ ت

ا ٌٙوقٖ اٌوقاث، اٌخٛاصـ ٚاٌخياوٓ صٕب ٚعوٟ ؽـكحوٗ تٔواٖ ك ٕٙوا ا١ٌمو١ٓ اٌّطٍوك ٚصعوً ِوٓ ، ٚعيوب اٌعواٌُ اِخوـاؿث

خم١ٍوـٞ كوٟ عٍوُ كّا ٠ ٙول ِٕوٗ إر ِوا حٖوعٗ ٘وٟ ك١وٗ  ٚعٍوٝ ٘وقا اٌخْوٛك بٕوٟ ارحضواٖ اٌ، اٌّىاْ كٖاءث ٌخّزٍٙا

، ٠ٚؾخْلٖ كٟ صٍّت ِٓ ا عياىواث ٚاٌَّواعل    ٔابعوت ِوٓ اٌوقاث، إٌفو اٌقٞ ٠لؿ اٌضيـ ٌّا ٘ٛ ى١ىٌٛٛصٟ

تِا ارحضاٖ اٌزوأٟ كخْوـكٖ اٌخضل٠ب١وْٛ ٚالخفوٝ ترولُ٘ عٍّواء اٌف١ن٠ٌٛٛص١وا اٌوق٠ٓ اؽخْولٚا اٌضيوـ كوٟ ِضّوٛي 

  تعٖا ٗ ٍِٚىاحٗ

ايِل اٌقٞ ٌُ ٠يخي ٗ ١ِلٌٛبٛٔخٟ
1
كأخـس ٔفيٗ ٌخط٠ٛل اٌعٍَٛ اٌّعلك١وت بخزو٠ٛل ِٕٛوٛعٙا ايىاىوٟ  ،

ع١ووذ ٠ْووبظ ، عبوول إؽلاصووٗ ِووٓ اؽخوونارث اٌيوو١ىٌٛٛص١ا ٚاٌب١ٌٛٛص١ووا إٌووٝ كعابووت اٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١ووا، ٚ٘ووٛ اٌضيووـ

، بووٗ ٔووـكن اٌعوواٌُ ٚٔخغوولن ٌ ٍوو١اء، corps objectifبضأب١ووٗ: اٌضيووـ إٌّٛووٛعٟ ، اٌضيووـ وصووٛام ىووفلٔاو

 corps propreاٌقاحٟٚاٌضيـ 
2
بً ِغا٠زثا ٌٍنِاْ اٌوقاحٟ ٚارٔبيواٗ كوٟ ،  ؿكان اٌعاٌُ اٌّع١ٌ ٚارٔؾلاٗ ك١ٗ 

  ٌّعا٠َت اٌؾٍٛؿ كٟ آ١ٔخٗ؛ ٕ٘ا ٚا٢ْ، كٖا ٗ بَىً ِطٍك

عٕـِا ِٕظ اٌضيوـ اٌغوك كوٟ اٌوخىٍُ عوٓ ٔفيوٗ تٞ صعوً ، ٌمـ تعـد ١ِلٌٛبٛٔخٟ إٌمٍت كٟ اٌعٍَٛ اٌّعلك١ت

٘قا اٌخغٛي ٠ّىٓ ح٠ْٛلٖ ِزً حغ٠ٛوً اٌّيواكت إٌوٝ ٔموٛؿ عٕوـ ىوا ك ىو١اكة ايصولة  ٚبٕواءث ، ١ّثآِ اٌالِل ٟ ِل 

ع١ٍٗ؛ أىخب ٌٍضيـ عّل صـ٠ـ ٠يّظ ٌٗ باٌخعب١ل عٓ عاصاحوٗ ٚك باحوٗ بٛاىوطت اٌٍ وت
3
بٍوٗ اعخولل ٌوٗ بضٕيو١خٗ   

ءي: و١ف عًْ ٘قا اٌخغٛي كٟ ٚتلل بخّاىىٗ ٚأخ اَ ظٛا٘لٖ كٟ اٌفٖاء تٚ اٌّىاْ اٌقٞ ٠ع١ٌ ك١ٗ  ِٕٚٗ ٔخيا

ا لابالث ٌٍخضن  ِع عٍُ إٌفو ٚاٌف١ن٠ٌٛٛص١ا إٌٝ ظا٘لة ٌ ٠ٛت ٚصٕي١ت ِٚىا١ٔت   ا  إٌ ل ٌٍضيـ بّٛفٗ ِٕٛٛعث

 اLa chairٚاٌٍغُ  Le corps ِٚا اٌفلق ب١ٓ اٌضيـ

                                                           
1
بإٌ ل٠وت اٌخووٟ ٚصٙوج ا٘خّاِوٗ ٔغووٛ اٌبغوذ كوٟ ؿٚك اٌّغيووٛه ٚ حوأرل بف١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١ووا ٘ٛىولي ،كلٔيوٟك١ٍيووٛل  1961–1908)) ِوٛك٠و ١ِلٌٛبوٛٔخٟ -

  ٚلوـ بو١ٓ كوٟ  (1945)َ( ٚك١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١وا ا ؿكان  1942ٚاٌضيـ كٟ اٌخضلبت ا ٔيا١ٔت بٛصٗ عاَ، ٚكٟ اٌّعلكت بٛصوٗ ؽواُ  ِوٓ ت٘وُ وخبوٗ ب١ٕوت اٌيوٍٛن )

ا  ٚإٌمـ ٕ٘ا ١ٌ ّث و ِٛصٙثا كغيب إٌٝ عٍُ إٌّفو بوً إٌوٝ اٌعٍوُ بَوىً عواَ بيوبب ٔونٚي ٘وقا ايؽ١ول ٘قٖ ايعّاي بطالْ ِطاِظ عٍُ إٌفو كٟ حأى١و فاحٗ عٍ

ٍٟ ٚاٌبوـ ٟ ٚكوٟ ٔغٛ حمـ٠ُ كُٙ اؽخناٌٟ ٚصال ٌٍ ٛا٘ل  ِّٚٙت اٌفٍيفت اٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١ت، عيب ١ِلٌٛبٛٔخٟ، حخّزً كٟ حغم١ك اٌلصٛي إٌٝ عاٌُ اٌغ١واة ايّو

   http://ar.wikipedia.org ا اٌّٛىٛعت اٌغلة:ِأؽٛف ِٓ ٠ٚى١بـ٠ ."واٌعٛؿة إٌٝ اي١ٍاء فاحٙا

2
اعز١ٓ، كاصع اٌخفا١ًّ اٌخ١١ّن ب١ّٕٙا كوٟ ِمواي: ىوباب )بوٓ ِغّوـ(: اٌضيوـ ٚاٌيوٍٛن اٌٍ وٛٞ، ٕوّٓ وخواس: اٌطل٠وك إٌوٝ اٌفٍيوفت، حوأ١ٌف ِضّٛعوت ِوٓ اٌبو -

 136 -135-134 ُ ُ ،2009، 1إٍلال صّاي ِفلس، اٌـاك اٌعلب١ت ٌٍعٍَٛ ٔاٍلْٚ َِٕٚٛكاث ارؽخالل، ٗ 

3
ٛصوٗ ا٢ؽول عٓ عاللت اٌضيوـ، بّوا ٘وٛ عموً وب١ول ٚاٌعموً بّوا ٘وٛ صيوـ ّو ١ل، باٌٍ وت، ٠لصوٝ اٌعوٛؿة ٌٍّمواي اٌطل٠وف: ايبموع )رل٠وا(: إٌّفوق اٌزاٌوذ تٚ اٌ -

 ٚاٌفىل، ّٕٓ اٌّْـك اٌيابك ٔفيٗ  ٍىا١ٌت اٌعاللت ب١ٓ اٌٍ ت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A
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1 

ّْ ِلٌٛبٛٔخٟ ٠يوخؾـَ اٌٍغوُ  ا ب١ّٕٙوا كوٟ ٌغ واث ،Le corpsٚاٌضيوـ  ٠La chairّىٓ اٌمٛي؛ إ ، ١ِّونث

وا كوٟ وخاب١وٗ: ّث و  visible et invisibleواٌّل وٟ ٚاٌالِل وٟ ٚصواعالث ِّٕٙوا اٌَوٟء ٔفيوٗ كوٟ تؽولٜ  ؽْٛ

حوأحٍف ِوٓ صيو١ّاث ٚؽال٠وا ٚتعٖواء ، و  كواٌٍغُ ٌو١و ِواؿة ك١ن٠ٌٛٛص١وت l’œil et l’espritٚواٌعو١ٓ ٚاٌعموً

، ٚر ٘قا اٌَعٛك اٌقٞ تٍعل عٕـِا ٠لحطُ بٍغّوٟ عضول    إّٔوٗ توبول ِوٓ فٌوه، اصخّعج ٌخَىٍٗ ٚحىْٛ ِضّٛعٗ

كّا ىّٟ اٌٍغُ ، ٚتؿعٝ تر ٠ؾخني كٟ تٞ صأب ِٓ صٛأبٗ ٚإر كمـ و١ٍخٗ  كاٌٍغُ إفْ كعً اٌخغاَ ٚأـ اَ باٌغ١اة

ا إر رٌخغاِٗ باٌعاٌُ ِٚغا٠زت ٌٗ؛ تٞ عاٌت ِٓ ارٔـِاس ٌٚغ ت ِٓ اٌخـاؽً ِع ٌغُ ّث اٌعواٌُ  ٌٙوقا ٘وٛ اٌلابطوت  ٌغ

ّْ  ٠ٚوقٚس ك١ٙوا ارؽوخالل  ٘ىوقا ٠فٙوُ ٌّوافا صعوً عْٕول ِٛإٗخٕوا  بّعٕوٝ، عٍٝ ٕٛ ٙا اٌّخفولق اٌخٟ ٠ضخّع  ت

ا كٟ بٕا ٙا ٠ٚـؽً ايكلاؿ ٠ٛ٘ت ٠َىً ر اٌٍغُ ّْ ا٠ٌٛٙت حخَىً عٍٝ ٕٛ ٗ، باعخباكٖ صنءث   بً إ

ٚوً ِا ٠ٍُٛ ٠ٚىخب كٛق اٌضيوـ  )اٌالِل ٟ(  اٌٍغُبٕاءث ع١ٍٗ؛ ١ْ٠ل اٌضيـ ِا ٠ ٙل ٠ٚلٜ بعـ حٛاكٞ 

ٚلٍّوا ٠ٕخبوٗ ٌغٖوٛكٖ  ِزٍوٗ ِزوً  ٠ٕىخب كٟ اٌغم١مت عٍٝ اٌٍغُ ك١ؾف١وٗ  ٌٙوقا كواٌٍغُ تٍوـ اؽخفواءث ، اٌبٍٛكٞ ١ٌ ٙل

ٚكٟ اٌىخابت حخٛاكٜ ٟ٘ وْفغت ب١ٖاء  ؿْٚ تْ ٠فٙوُ ِوٓ ، اٌْفغت اٌب١ٖاء اٌخٟ ر حبلم إر عٕـ اٌىخابت كٛلٙا

، بً ٘ٛ ٌغ ت أـِاس ك١ٗ ٚأْٙاك كٟ رٕا٠اٖ بَىً وٍٟ  ٠فُٙ ومطعوت ِٕوٗ، ّْ اٌٍغُ ٌغ ت لط١عت ِع اٌعاٌُت، ٘قا

لاؿكة عٍٝ ع١ٍّت ا ظٙاك ٚاٌىَف ٌٍّؾخفٟ كٟ و١ٕٛٔخٕا
4
  

ىطاي عٛي ِوٓ ٔىوْٛ ٔغوٓا ىوطاي ٠فخغٕوا عٍوٝ ايّوً ٠َٚوـٔا ٌٍبغوذ عوٓ اٌبوـء ايٚي  ، كيطاي اٌٍغُ

ووا بوواٌملس ِٕووا  إّٔووٗ ٌغ ووت ، ٠لكووع عووٓ اٌعوواٌُ بـا٘خووٗ تٞ اؽخفوواءٖ ٚىووى٠ٗٔٛغ١وول ٚ، ٌووقٌه ٘ووٛ ىووطاي ّث ١ٌضعٍووٗ ِم١

لْوـ ِعأموت اٌخضلبوت ٚاٌؾبولة اٌخوٟ حمو١ُ ِوع ٌغوُ ، ارٔؾلاٗ كٟ اٌعاٌُ ٚاٌؾلٚس عٓ ت٠ٛٔخٕوا إٌوٝ كعابوت اٌىوْٛ

ٞ ّوا ٗ ١ِلٌٛبوٛٔخٟ ِوٓ اٌعاٌُ صيل اٌعاؿة  كخ١ْل اٌعاؿة ر ِا ٠مخً اٌـَ٘ت بً ِا ٠غ١١ٙا  حغوٛي ِٙوُ فان اٌوق

إٌّٛٛي عٕـ اٌب١ٌٛٛص١ا ٚعٍُ إٌفو اٌىالى١ىٟ -اٌضيـ
5
إٌوٝ اٌضيوـ اٌٍغوُ؛ تٞ ِوٓ اٌّعطوٝ ٚاٌضوا٘ن اٌّل وٟ  

كٟ ٕٚٛعٗ ٚبـا٘خٗ
6
  إٌٝ اٌّبٕٟ ٚإٌَّأ اٌالِل ٟ 

ِطىو عٍٝ ٘قا اٌالٍٟء ايٍّٟ اٌّخٛاكٞ ؽٍف ٌغّٟ عْٕل ِوٛإٗخٟ ، اٌٍغُ إفْ كٟ عاللت باٌضيـ

ّْ ٌغّوٟ ٠ٕواؿٞ تٔوا ايكٓ تٔوا ايؿ٠وُعٍٝ ا يكٓ وصٛام ىفلٞو  ٚوأ
7

  ٠وقولٔا كوٟ ووً ِولة ب٠ٛٙخٕوا اٌبَول٠ت 

                                                           
4
 ٖ ١٘ـصل، بّا ٟ٘ ِضّٛي ا ِىأاث ٚارعخّارث اٌخٟ ىّغج ب ٙٛك اي١ٍاء ٚحٛاكث ٠يخعًّ ١ِلٌٛبٛٔخٟ اٌى١ٕٛٔت بٕفو ِعٕٝ تىخاف -

5
 ى١أحٟ ك١ّا بعـ ِٕالَت ِٛلف وً ِٓ اٌب١ٌٛٛص١ا ٚعٍُ إٌفو اٌىالى١ىٟ  -

6
 إٍاكة إٌٝ اٌفٍيفت ؿ٠ىاكث  -

7
 آؿَ، آؿَ، ئّٗ ِٓ تؿ٠ُ ايكٓ تٞ صٍـ٘ا  ٚاٌضٍـ ٘ٛ ايؿ٠ُ  ٠ٛ٘ت آؿَ َِىٍت ِٓ تؿ٠ُ ايكٓ، ٚاٌخي١ّت حطٍل ٌٙق اٌّعٕٝ  ىّٟ -
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بً ٠فخغٕا عٍٝ اٌعاٌُ ٠ٚيخمبٍٗ عٍٝ ّفغخٗ اٌب١ٖواء ٚىوطغٗ ، َٚ٘اٍخٙا ِْـك لٛحٙا  ٚر ٠ىخفٟ اٌٍغُ، اٌَٙت

ٚاٌَُ ٌو١و ، ٓ: كاٌقٚق  ١ل ا٠ٌَُعىو وً اٌْٛك ا٢ح١ت ِٕٗ كٟ ٍىً إعياىاث ٠ٚخلصّٙا بَىً ت١ِ، اٌبٍٛكٞ

ايِول اٌوقٞ ٠ّىٕوٗ ِوٓ اىوخمباي ووً ايٍو١اء اٌخوٟ ، ٘ٛ اٌٍّو    ٌقٌه كاٌٍغُ ىٍو ٠خّىٓ ِٓ حضواٚم ووً اٌغوـٚؿ

وا  ِث وا ٚؿ ّث حخٛاكؿ إ١ٌٗ لْـ وارعخلالو بٛصٛؿ٘ا ِٕٚغٙا عك اٌٛصٛؿ ِعٗ و حأ١ٍلة اٌّلٚكو؛ تٞ ٠ضعً ِٕٙوا ٌغ

ا   ٚلبٍٗ ٚبـْٚ ِالِيخٗ  ّث ىاوٕت كٟ كووٓ ِوٓ اٌعواٌُ ، ح ً اي١ٍاء و١أاث ٘ال١ِت ِخؾف١ت، ٚارلخلاس ِٕٗٚع 

حعأٟ إٌي١اْ حٕخ ل ِٓ ٠غٍّٙا ٌٍٛصٛؿ كٟ اٌعاٌُ ٚحأر١ذ كٖا ٗ  كاٌٍغُ فاولة ع١ت حضعوً ِوٓ اٌالِل وٟ ِل ١ّثوا  

٘وٛ ِوا ٠ضّوع ٍوخاث ا ٔيواْ كواٌٍغُ ، بٍوٗ اِخوـاؿ ٌٍغوُ اٌنِواْ، بىٍّت ٚاعـة اٌٍغُ اِخـاؿ ٌٍغُ اٌعاٌُ ٚحعاٌك ِعوٗ

  ٠ٚٛعـٖ ِع ٍخاث اٌعاٌُ

ّْ اٌٍغُ توزل ِٓ تْ ٠ؾخني إٌٝ تٔيضت كٙٛ عاِوً رىوخعاكاث عوـة ِوٓ لب١وً ِوا ٠خغوـد عٕوٗ ، اٌّالعع ت

حلىُ واًِ تبعاؿٖ  اٌعواٌُ ّوٛكة ٌٍغوُ ، ١ِلٌٛبٛٔخٟ كٟ وخاس: واٌع١ٓ ٚاٌعمًو اٌٍغُ وْٛكة ِعطاة ٌع١ٓ اٌعاٌُ

ّْ اي١ٍ ا؛ ، ك١عىيٙا بىاًِ تبعاؿ٘ا بع١ٕٗ، وّا ٠ ٓ إٌاه، اء حٕ ل إ١ٌٗ ر ٠ٕ ل ٘ٛ إ١ٌٙااٌقٞ ٠غو ت ّث ٚاٌع١ٓ ٌغ

ّْ ايٍو١اء حٕ ول »ٌوقٌه  ِلآة حيخض١ب ٌٕـاءاث اي١ٍاء اٌالِل ١ت ٌخغ١ٍٙوا ٌّل ١واث  وز١ول ِوٓ اٌّْوٛك٠ٓ لواٌٛا إ

ّٟٔ ٌووُ توووٓ تٔووا اٌووقٞ ٠ٕ وول ٌٍ ابووت: بووأ، ٚتٔووا كووٟ اٌ ابووت، ٠مووٛي تٔـك٠ووٗ ِاكىووخٓ: إّٔووٟ تعييووج عووـة ِوولاث، إٌوو١ُٙ

ّْ ايٍضاك ٟ٘ اٌخٟ حٕ ل إٌٟ ٟٚ٘ اٌخٟ حىٍّٕٟ    ٚإّٔوٟ وٕوج ٕ٘وان تىوّع    ٚتعخموـ  تعييج كٟ بعٔ اي٠اَ ت

ّْ اٌّْٛك ٠ٕب ٟ تْ ٠ؾخللٗ اٌعاٌُ ر تْ ٠ل٠ـ اؽخلاق اٌعاٌُ «ت
8
بٙقا اٌّعٕٝ ١ْ٠ل اٌٍغوُ ّوٛكة حٕموً ٚحعىوو   

ّْ اي١ٍاء حٕ ل ٌٍع١ٓحغ١، اي١ٍاء بىً تبعاؿ٘ا ٚحٕخ ل تْ حباؿٌٙا اٌع١ٓ ، ٍٙا إٌٝ ِل ٟ بعـ تْ وأج رِل ١ّتث  ٚوأ

حيىٓ لولس ايٍو١اء ر ، و١ّا ٠ىخب ٌ ١ٍاء ِل ١خٙا ٠ضب تْ حلا٘ا اٌع١ٓ  إّٕٔا تِاَ ع١ٓ ب١ٌٛٛص١ت، إٌ لة ٔفيٙا

 ا دورهبطاْ ِٚا كّا اٌّمْٛؿ بارىخ ،حفاكلٙا  ٚ٘قا ٘ٛ كعً ارىخبطاْ عٕـ ١ِلٌٛبٛٔخٟ

2

٘ٛ اٌعٛؿة ٌ ١ٍاء وّا ح ٙل تٞ حع١ٍك اٌغىُ )ا ٠بوٛؽٟ(  ، Phénoménologieِٕٛٛي اٌ ٛا٘ل٠ت 

كونّٕٟٔ تكاٖ ِوٓ ما٠ٚوت ِع١ٕوت ، كمـَ ِزارث: كعٕـِا تكٜ ِٕنرث ِا تٚ ِا ٠ ٙل ِٕٗ، ٚ٘قا ِا ىعٝ ٌفعٍٗ ١ِلٌٛبٛٔخٟ

بّعٕوٝ صيوّٟ ٠خعاِوً ِوع ِٕ وٛكاث ، اٌغم١مت ر تكٜ إٌّني إّّٔوا تكٜ صٙوت ِؾّْٛوت ِٕوٗكٟ ، تكون ع١ٍٙا

كٟ ٌغ ت اٌل ٠ت تّٟٔ ر تكب٘ ِا تكاٖ بع١ٕوٟ  ٠ٕٚيٝ تٚ ٠ؾفٟ صٛأب تؽلٜ  ٚاٌّالعع، ٠لون عٍٝ صٛأب ِٕٙا

ِٚىٛٔاحوٗ اٌضن ١وت ٚر تلٛي كتث ع١ٕٟ ِٕنرث  كوأصناء اٌضيوـ ٚتعٖوا ٖ ، ٚكم٘ بً بضيـٞ؛ كألٛي كت٠ج ِٕنرث 

                                                           
8
 31ُ  ،اٌغب١ب اٌَاكٟٚٔ، إٌاٍل إٌَّأة ٌٍّعاكل با ىىٕـك٠ت، بـْٚ ٗبعت ِٛك٠و)١ِلٌٛبٛٔخٟ(: اٌع١ٓ ٚاٌعمً، حلصّت: ؿ  -
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ر تلوٛي ، ٌٚىٓ عٕـِا تلوٛي بوإّٟٔٔ تكٜ إٌّوني بع١ٕوٟ»١ٌغ ل اٌضيـ كٟ بعـٖ اٌىٍٟ  ٠مٛي ِلٌٛبٛٔخٟ: ، حؾخفٟ

ٍوو١ ثا لووابالث ٌالعخوولآ ٌٚىووٓ عٕووـِا تلووٛي بووإّٟٔٔ تكٜ إٌّووني بع١ٕووٟ: ٌيووج تعٕووٟ ٍووبىت ٚعـىووت ع١ٕووٟ ٚع١ٕووٟ 

«بإٌيبت ٌٟ وأعٖاء ِاؿ٠ت حمَٛ بعٍّٙا ٚحضعً إٌّني ِل ١ّثا
9
  

وا عٍوٝ ، كنِا تْ تكون ع١ٍٗ تٚ تصعٍٗ عٍٝ اٌٙواٌِ، ع١ّٕا تكٜ ١ٍ ثا ِا ٚايّوظ تّٔوٟ تِواكه اٌفعٍو١ٓ ِعث

كوأؽخلق تعّالوٗ اٌخوٟ وأوج بع١وـة عٕوٟ  ٚكوٟ اٌّمابوً ، اٌَٟء  كأكون عٍٝ صأب تحعٍك بٗ ٚتكوخظ عاٌّوٗ تِواِٟ

«ك ٠ت اٌَٟء حعٕٟ اٌ ُٛ ك١وٗ»ٚ ٚتصعٍٙا حيخل٠ظ ٌ ا٠ت ك ٠ت ٍٟء آؽل ، تٌّ٘ صٛأب ِٕٗ
10

  ٚوإّٔٔوا بوقٌه 

ٚعٍٝ اٌول ُ ِوٓ فٌوه ، ٚكٟ اٌغم١مت ٔغٓ ٔضًٙ تصياؿٔا، ٔعلل تصياؿٔا ٚٔخضٗ بٙا ّٛس وَف تصياؿ اي١ٍاء

 ٠يّظ بىَفٙا بً إّٔٗ ، ر ٠طرل كٟ إؿكاوٕا ٌ ١ٍاء

بٕٙووا ٌَووٟء ِووا ىوواوٓ فاث كاٌل ٠ووت إفْ؛ تٍووبٗ بتٌووت حْوو٠ٛل اٌخووٟ حٍووخم٘ اٌْووٛكة ِووٓ بع١ووـ رووُ حىبل٘ووا ٌخٕ

كخخلاصوع إٌوٝ اٌٙواٌِ ٚحوـؽً كوٟ ىوباث  ٌٚىٕٙوا »ٚكٟ اٌّمابً حٌّٙ ت١ٍاء تؽلٜ  ، اٌّىاْ ؽاٌـ ك١ٗ ِّٚخـ ك١ٗ

«حبمٝ ٕ٘ا
11

بّوا ٠يوّظ ، تٚ لوً إّٔوٗ عٍوٛي ك١وٗ،   كإٌ ل  وُٛ كوٟ عواٌُ اٌىا ٕواث ٚالخغواَ رؽخبا ٙوا تٚ كٖوغٗ

ّْ  كىوً ٍوٟء ٘وٛ ِولآة ص١ّوع ايٍو١اء»ِوع تٍو١اء تؽولٜ   بىَفٗ ٚوَف عاٌّٗ تٞ اٌعاللاث اٌخٟ حلبطوٗ )   ( إ

ّْ وً ٚاعـ ِٕٙا ٠خغىُ كٟ ايؽلٜ ا ٚإ ّث «اي١ٍاء حَىً ِٕ ِٛت تٚ عاٌ
12
  

ا كوٟ فٕ٘وٗ ّْ اي١ٍاء ١ٌيج كٟ اىخمالي عوٓ فاث اٌلا وٟ ١ٌٚيوج ّوٛكث ٚإر رؽخفوج بّضولؿ ، اٌٛإظ ت

ِم١ّوت كوٟ ِىأٙوا كوٟ ىوالَ ٚاّٗ ٕواْ ٌٚٙوا مِأٙوا ، ا وٟ ٚبعوـٖابخعاؿٖ  ٚاٌغاي تّٔٙا حيوخّل كوٟ اٌٛصوٛؿ لبوً اٌل

ٚ٘وٛ تِول ، إٌّبي٘ ٚاٌّّخـ كٟ ٌغ ت اٌغإل اٌّّيه باٌّإٟ ٚاٌّيخمبً  كاٌل ٠ت ر حطواي اٌَوٟء كوٟ و١ٍخوٗ

ّْ عإولٞ »ِّا ٠عٕٟ تّٟٔ ر تٍِىٗ كوٟ ، كال تكٜ إر صٙت ِٕٗ، آؽل ٠طوـ اىخمالي اي١ٍاء اوخّاٌوٗ بواٌل ُ ِوٓ ت

ّْ ِا تؿعٟ تّٕٟٔ تٌخمطٗ ١ٌو فٌه اٌّإوٟ بقاحوٗ يخضّع كٟ ٔفيٗ اٌنِٓ اٌّإٟ ا٢ح٠ٟ ّٟ ، )   ( كن بوً ٘وٛ ِإو

«وّا تكاٖ ا٢ْ ٚاٌقٞ لـ توْٛ عـٌخٗ
13

وا ٚبوٗ ٠ٕمٖوٟ اٌموٛي بضٛ٘ل٠وت ايٍو١اء ،   ايِل اٌقٞ ٠خلن اٌَٟء ِٕفخغث

كووال بووـ ِووٓ حٖوواكل ك ٜ ، اٌَووٟء بَووىً ِطٍووكٚعخووٝ ٌووٛ كلٕووٕا إِىا١ٔووت ِعلكوت ، )أخمواؿ يكىووطٛ ٚؿ٠ىوواكث(

ٚلوـ ٠ىوْٛ كوٟ صـكأوٗ ، كإٌّني ٌوٗ تٔاب١وب ا١ٌّواٖ ٌٚوٗ ٗوابك ىوفٍٟ»عٍٝ اٌل ُ ِٓ فٌه ، ايكلاؿ وً ِٓ صأب

                                                           
9
 67ُ )ِٛك٠و(: ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان، حلصّت: ؿ  كطاؿ ٍا١٘ٓ، َٔل ِعٙـ ا ّٔاء اٌعلبٟ، بـْٚ ٗبعت، ١ِلٌٛبٛٔخٟ -

10
 67ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

11
 68ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

12
 68ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

13
 69ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -
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«ٌٚىٓ إٌّني ٠غ٠ٛٙا وّا ٠غٛٞ ٔٛاكقٖ ِٚـاؽٕٗ، ٍمٛق حخيع ؿْٚ تْ ٠لا٘ا تعـ  إّٕٔا ر ٔلٜ وً فٌه
14

  اٌضيُ 

 ٌىٛٔٗ ر ٠عبأ وً ِىٛٔاحٗ بً ٠يخعًّ بعٖٙا كم٘ ، كال ٠لٜ ِٓ إٌّني إر تصناء، ٟ و١ٍخٗر ٠خعاًِ ِع اٌعاٌُ ك

«ٚوأّٔٗ تعـ ت١ٍاء ٘قا اٌعواٌُ، ٚصٙت ٔ لٞ عٍٝ اٌعاٌُ»اٌع١ٓ اٌلا ١ت وّا اٌضيـ  
15

  ٚ٘وٛ باٌفعوً ٠وـؽً 

ٚا١ٌوـ حغا٠وذ ِوا ، حفاكلوٗ اٌع١ٓ ِوزالث حيوخمل ك١ّوا حولٜ ٚر، ّٕٓ اٌّضاي إٌّٛٛعٟ ٌٍعاٌُ  ك١ٕيً إٌٝ اي١ٍاء

كاٌضيوـ كىولة  ٚايِول ، ؿْٚ تْ ٔموـك عٍوٝ ح١ّونٖ عوٓ اٌعواٌُ، حٍّيٗ    ٚ٘ىقا ٠ـؽً اٌضيـ كٟ ٔي١ش صيـ اٌعاٌُ

ا  كّوا  ٔفيٗ بإٌيبت إٌٝ اٌعاٌُ ٚت١ٍا ٗ  ٌٚعوً ٘وقا ٘وٛ حْوٛك اٌفىول إٌّٛوٛعٟ اٌوقٞ ٠خْوٛك اٌضيوـ ِٕٛوٛعث

اا ٚو١ف ٠ىْٛ اٌضي ا حـكىٗ اٌف١ن٠ٌٛٛص١اااٌّمْٛؿ باٌضيـ ِٕٛٛعث  ـ ِٕٛٛعث

3

ا ٌـكاىت اٌضيـ كوٟ ٍومٗ اٌب١ٌٛوٛصٟ، ٠ضعً ١ِلٌٛبٛٔخٟ ِٓ اٌف١ن٠ٌٛٛص١ا ٠ٚالعوع تّٔٙوا حعاِوً ، ِٕٛٛعث

ا »    ٚحضعً ِٕٗ ؽٍمثا ٌخضاكس عبل عًّ اٌضٙام اٌعْبٟ  ٠مٛي اٌف١ٍيوٛل اٌفلٔيوٟ: ، اٌضيـ باعخباكٖ ِٕٛٛعث

ّْ إّووابت اٌّلاووون اٌعْووب١ت بضوولٚط ٚعخووٝ إّووابت اٌّّٛووٍت ر حووطؿٞ إٌووٝ كمووـاْ بعوؤ اٌْووفاث  كووٟ اٌغم١مووت إ

«اٌغي١ت تٚ بعٔ اٌّعط١اث اٌغي١ت بً إٌٝ حبي١٘ اٌٛظ١فت
16

ّْ إّوابت اٌّلاوون اٌعْوب١ت ٚاٌغوٛاه    بّا ٠عٕٟ ت

بً ِلٕٗ ، ٍٝ اٌل ُ ِٓ ِلٕٗإف ٠بمٝ اٌضيـ ع، ر ٠طؿٞ ٌخعط١ً ا ؿكان بً ٌخبي١طٗ، باكحضاصاث ٚتِلآ

وّا ٌوُ ، ٚ٘قا تِل ٌُ ٠زل أخباٖ عٍّاء اٌف١ن٠ٌٛٛص١ا، ٠ؾلصٗ ِٓ عاٌت أؾلاٗٗ كٟ اٌعاٌُ ٠ّٚىٕٕا ِٓ ارٌخفاث إ١ٌٗ

ّْ اٌّلٓ ٠ط١ً ا ؿكان  ٠مٛي ١ِلٌٛبٛٔخٟ:  ّْ اٌضولٚط »    ٠ٍخفخٛا إٌٝ ت كوٟ اٌغم١موت حبول٘ٓ ايبغواد اٌغـ٠زوت ت

«اُ عٍٝ إٗاٌت اٌفخلاث اٌن١ِٕت اٌخوٟ حخٖواعف عٕوـ اٌّول٠ٔ ِولح١ٓ تٚ رالروتاٌّلون٠ت حطرل بَىً ؽ
17

تٞ ، 

إعياىٗ باٌعاٌُ ِٕٚٛعخٗ ٌ ١ٍاء حخباٗأ تٚ وٍّا حىلكث ا راكة تّوبغج إٌّٛوعت تلوً ؿلوت  ٚ٘وقا ؿ١ٌوً عٍوٝ 

٠ٍوت  ٚووقا ٌـكصت ر حعٛؿ حغو بغلاكة اٌّاء بعـ تْ ٕٚعج ك١وٗ ٌّوـة ٗٛ، أـِاس اٌغاىت كٟ اٌَٟء اٌّغيٛه

ٚبعوـ عو١ٓ حٕوـِش ، ٔغوو بعوـَ اٌموـكة عٍوٝ اٌل ٠وت، ٍعاي اٌَّو عٕـِا ٔؾلس ِٓ ِىاْ ِ ٍوُ ٌّىواْ ِٖوٟء

  اٌغاىت بٖٛء اٌَّو كخْبظ اٌل ٠ت عاؿ٠ت ِّٚىٕت

                                                           
14
 69ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

15
 70ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

16
 72ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

17
 73ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -
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٠يبظ ِع اي١ٍاء ٌـكصت ر ١ّٔنٖ عٕٙوا  ، ٌٗ اٌمـكة عٍٝ اٌخماٗٙا بيٌٙٛت، اٌضيـ ٠َبٗ ايصياؿ اٌؾاكص١ت

 ّْ ٚكوٟ ووً ِولة ٠ ٍوب ك١ٙوا صأوب عٍوٝ ا٢ؽول  ٚاٌضيوـ كوٟ ، ٌٍضيـ إؿكان ٌٍـاؽً ٚإؿكان ٌٍؾواكسٚبٗ ٠خضٍٝ ت

ٚاٌّمْوٛؿ بوٗ عاٌوت بخول عٖوٛ ، اٌغاٌخ١ٓ ِخًْ باٌـِاب ِخلاب٘ ِع إٌفو  ٠ٚخأوـ ٘قا كٟ عاٌت اٌعٖٛ اٌّٟٛ٘

ر »ضول٠ظ اٌغولس ك، ٚعٍٝ اٌل ُ ِٓ فٌه ِاماي ٕ٘اٌه إعياه ِوٓ اٌلصوً بلصٍوٗ، ِزالث بخل كصً، عٓ اٌضيـ

«٠ناي ٠َعل كٟ فكاعٗ اٌّٟٛ٘ بَ ا٠ا اٌمٕابً اٌخٟ ِنلج فكاعوٗ اٌغم١موٟ
18

  إّٔٙوا ٌغ وت اىوخبـاي اٌف١ن٠ٌٛٛص١وا 

إٌٝ إٌ ل٠ت اٌّلون٠ت اٌّعٍٕوت عوٓ حّاىوه ايعٖواء ، تٚ اٌخؾٍٟ عٓ إٌ ل٠ت اٌطلك١ت اٌما ٍت باىخمالي ايعٖاء

ص١ا كٟ ٘قٖ اٌغاٌوت ٚاٌموٛي باٌيو١ىٌٛٛص١ا تٚ باٌخفيو١ل إٌفيوأٟ  كى١وف بً إّٕٔا تِاَ حؾً عٓ اٌف١ن٠ٌٛٛ، ٚحلابطٙا

وا ٍوٍج ٠وـُ٘  ّث ٔفيل تّٔٗ باٌل ُ ِٓ لطع عٖٛ ِاماي ٠لاكمٕا إعياه ؿاؽٍٟ بٛصٛؿٖا  ٚاي لس تْ ٔضوـ تٍؾا

١ت ِّوا ٠مْوٟ كلٕو»٠غلووْٛ ا١ٌوـ ا١ٌيولٜ ظّٕثوا ِوُٕٙ تّٔٙوا ا١ٌوـ ا١ٌّٕوٝ  ، ٚعٕـِا ٔطٍب ُِٕٙ حغل٠ىٙوا، ا١ٌّٕٝ

ّْ اٌعٖوٛ اٌوّٟٛ٘ ٘وٛ فووولٜ اٌعضون  اٌخؾوـ٠ل اٌغم١موٟ ٠ٚبولك كلٕو١ت ككوؤ إكاؿة تٚ ، كٙوً ٠ضوب اٌمووٛي إفْ إ

«اعخموواؿ
19
ّْ اٌخفيوو١ل اٌفيوو١ٌٛٛصٟ كووٟ عاصووت ٌٍخفيوو١ل إٌفيووأٟ   ووا  ، ٠طوووـ اٌمووٛي اٌيووابك ت ٖث ٠ىّووً بعٖووّٙا بع

اٌَٟء كوٟ فاحوٗ بَوىً ِٕٛوٛعٟ ٚآٌوٟ  ٠ٚمَٛ عٍٝ اٌمٛي بأ١ّ٘ت ، كاٌخفي١ل اٌف١ن٠ٌٛٛصٟ ٠ ٍب اٌضأب اٌّىأٟ

كاٌعٖوٛ اٌوّٟٛ٘ »٠ٕبٕٟ عٍٝ اٌَٟء ٌقاحٗ بَىً فاحٟ ٚ ا ٟ  ٌوقٌه ، تِا إٌفيأٟ ك ١ل لا ُ كٟ ِىاْ بً مِأٟ

«١ٌو ِضلؿ ٔخ١ضت ٌيبب١ت ِٕٛٛع١ت وّا تّٔٗ ١ٌو ٔخ١ضت حفىل فاحٟ
20

  ٚوـ١ًٌ عٍٝ ِا ل١ً: عخٝ كٟ عاٌت حبوـ٠ً 

ّْ ِا ٔضـ ؽٍف » ٠خبـي إعياه اٌلصً اٌقٞ ٠خٛصٗ ٌٍعاٌُ بىً لٛاٖ  ر، عٖٛ عل بعٖٛ ِّٛٛي ٚآٌٟ ٚ٘ىقا كن

«ظا٘لة ا١ٌٕابت )١ٔابت عٖٛ عٓ  ١لٖ( ٟ٘ علوت اٌىا ٓ كٟ اٌعاٌُ
21

  علوت حيخـعٟ ارٔخبواٖ ٌٍّغولن ٚاٌوٛعٟ 

ت ٌٍضيوـ ِوٓ اٌّأعو، ٚ٘ٛ اٌضيـ إٌّؾلٗ كٟ عاٌّٗ بـؽٌٛٗ كٟ ب١ٕخٗ ٚحٕ ١ّوٗ ٌّز١لاحوٗ ٚعنكوٗ عٍوٝ ٔٛحاحوٗ، بٗ

ِزً اٌَؾِ اٌقٞ ر ٠ناي ٠ْطـَ باي١ٍاء ظّٕا ِٕوٗ تّٔوٗ ٠لا٘وا  عوالٚة عٍوٝ ، إؿكان اٌخ ١لاث اٌخٟ حغًْ ك١ٗ

 اٌعاٌُ ؿْٚ تْ ٠فمـ عٛاىٗ  ٔٛي راْ ٠مطع عاللخٗ ِع

ا لبوً ايٚاْ ٠ٚمطعوْٛ »كمـث اٌعاللت ِع اٌعاٌُ ٔخ١ضت للاك ٔفيٟ  ، ٔغٓ تِاَ عاٌت تٌٚٝ ٠ْبغْٛ عضنث

«ت اٌغ١اح١ووت ِوع اٌعوواٌُ لبووً تْ ٠فموـٚا اٌْووٍت اٌغيو١تاٌْوٍ
22

ّْ اٌعٖووٛ اٌضووٛ٘لٞ ٚا ؿكان ،  ايِوول اٌووقٞ ٠طووـ ت

ا ٔفيا١ّٔثا ا ك١ن٠ٌٛٛص١ّثا، اٌغيٟ ر ٠فيلاْ ر حفي١لث ا ِٕؾلٗثا كوٟ اٌعواٌُ  ، ٚر حفي١لث ا ِؾخٍطثا  بً حفي١لث ٚر حفي١لث

                                                           
18
 74ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

19
 74ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

20
 75ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

21
 75ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

22
 76ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -
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ا ع١ٍّّثا حغج اٌخْلل ـث أّٔٗ ِٕؾولٗ كوٟ اٌعواٌُ ٠خضواٚم ِوا ٘وٛ ك١ن٠ٌٛوٛصٟ ٚٔفيوٟ  و، ك١ْ١ل اٌضيـ بّمخٖاٖ بع

ا كٟ اٌخٛصٗ ٌٍعاٌُ ِٚخضٕبثا عًّ ايعٖاء اٌّل٠ٖوت تٚ اٌَّوٌٍٛت  إف عٍوٝ اٌول ُ ِوٓ اٌبخول ٠بموٝ اٌعٖوٛ  ِيخّّلث

بّعٕوٝ ؿٚاَ  كّا ؿاِج ٕ٘ان تٍو١اء ٠ّىوٓ اٌخماٗٙوا با١ٌوـ كوال بوـ ِوٓ ٚصٛؿ٘وا ، اٌّبخٛك ٠مَٛ بٛظ١فخٗ ؿاؽً اٌعاٌُ

ٚاِوخالن صيوـ ٠عٕوٟ ، كاٌضيوـ ٘وٛ ٚاىوطت اٌىوا ٓ كوٟ اٌعواٌُ»٠مٛي ك١ٍيٛكٕا: ، ي١ٍاء ٠يّظ بـٚاَ علوت اٌضيـا

«ٚارٔـِاس بَّاك٠ع ِع١ٕت ٚارٔؾلاٗ بٙا باىخّلاك، بإٌيبت ٌٍىا ٓ اٌغٟ ارّٖٔاَ إٌٝ ٚى٘ ِغـؿ
23
  

ا حْووّج ايٍوو١اء كعٕووـِا ر، كاٌضيووـ ِغووٛك اٌعوواٌُ إ١ٌووٗ حخٛصووٗ ايٍوو١اء ٚحطوولط ع١ٍووٗ تىوو ٍخٙا ـث  تٍِووه ٠وو

كووال ٠بٍووع اٌعٖووٛ وّاٌووٗ إر بّعأمووت ، ٚوإّٔٔووا تِوواَ عووٛاك تبووـٞ ٠ضّووع اٌعٖووٛ بّىٍّووٗ كووٟ اٌعوواٌُ، اٌّعطوواة ١ٌووـٞ

ِٕٚٛوٛعاث اٌعواٌُ ، ِٕٛٛعٗ ٚعيٓ ١ٕاكخٗ  تعٖاء اٌضيوـ ؿا ّوت ارصخوقاس ِوٓ ٗولل ِٕٛوٛعاث اٌعواٌُ

ّْ صيووـٞ ٘ووٛ ِغووٛك اٌعوواٌُ»١ِلٌٛبووٛٔخٟ: ِعٍمووت إٌووٝ عوو١ٓ إؿكاوٙووا ِووٓ اٌضيووـ  ٠مووٛي  ّْ ٌ ٍوو١اء ، إ إّٕٔووٟ تعٍووُ ت

ٚصٛ٘ثا عـة ئّٕٟ تؿٚك عٌٛٙا )   ( حطلط ايى ٍت عٍٝ ا١ٌـ اٌخٟ ٌُ تعـ تٍِىٙا  ٚ٘ىقا حخغـؿ كوٟ ِضّوً صيوـٞ 

«ِٕاٗك ِٓ اٌّْج
24

ٚبقٌه ٔىخَف تّٕٔوا ٔلىوُ ؿا ولة ؽاّوت بٕوا ٚىو٘ ؿا ولة ،   ِٚعٙا ٠ّْج صنء ِٓ اٌعاٌُ

ح ٙول اٌعٖوٛ ، ٌعاٌُ ٔغـؿ٘ا بأؾلإٗا ك١ٙا ٚحـ٠ّٚٙا عبل ع١َٙا ٚحوقول ِإو١ٙا  كاٌوقاولة بّيواعـة ارٔفعوايا

كعٍوٝ اٌول ُ ِوٓ بخول اٌعٖوٛ حبموٝ فاولحوٗ َِوخ ٍت ٚأفعارحوٗ ِيوخخلة ؿْٚ تْ ٠يوّظ اٌضيوُ ، اٌّٟٛ٘ تٚ حؾف١ٗ

ا ٌّافا ٠ٍ ٟ لطع ايعْواس إٌالٍوت إٌوٝ اٌ»باٌفلاب  ٠مٛي:  ّلوون اٌعٖوٛ اٌوّٟٛ٘ا ِوٓ ٚصٙوت اٌىوا ٓ كوٟ ٚتؽ١لث

ّْ ا راكاث ا٢ح١ت ِٓ اٌضقي حبمٟ اٌعٖوٛ اٌّبخوٛك كوٟ ؿٚكة اٌٛصوٛؿ  كٙوٟ حطبوع ٚحغواكع عٍوٝ  اٌعاٌُ ٠عٕٟ ٘قا ت

ٚ٘وٟ حغٖول اٌفولاب اٌوقٞ ىوٛل ٠ّو  حواك٠ؼ ، ٚحعّوً عٍوٝ تر ٠ٕعوـَ ٚتْ ٠بموٝ ٌوٗ عيواس كوٟ اٌضيوُ، ِلونٖ

«اٌفلؿ
25

ّْ اٌضيـ ر ّْ ١ِلٌٛبوٛٔخٟ ،  ٠فمـ ١ٍ ثا ِٓ تعٖا ٗ  ٚاٌّمْٛؿ ت ا حّاَ اٌعاٌُ اٌّـكن ٌوٗ  ٚووأ ِّث بً ٠بمٝ حا

وواْ ، ٚوواْ اٌضيوـ ٘وٛ ؿكن ٘وقا اٌعواٌُ، تٞ صونء ِٕوٗ ٌّوا وواْ اٌعواٌُ ر ٠فموـ تٚ ٠ٖو١ع، ٠ٍنِٕا بإٌّطك اٌخواٌٟ

  بّٛفٗ فاولةث ع١تث  اٌضيـ ر ٠فمـ تٚ ١ٖ٠ع تٞ صنء ِٕٗ بّا ك١ٗ اٌّبخٛك  ٚإر و١ف ٔفيل اىخّلاك عطا ٗ

ّْ صيوـ ا ٔيواْ ر ٠عو١ٌ كوٟ ٚىو٘ اٌغ١وٛاْ تٚ ِيولعٗ ع١وذ ٠موَٛ بولؿٚؿ  ٠طوـ إفْ اٌعٖٛ اٌّٟٛ٘؛ ت

بً ٠ى١فٙا ِع عاٌّٗ اٌـاؽٍٟ  ايِل اٌقٞ ٠يّظ بأـِاس ِا ٘ٛ ك١ن٠ٌٛٛصٟ بّا ٘ٛ ٔفيٟ كٟ ، اٌفعً عٓ اٌّز١لاث

ٌىً اٌغٛاصن إٌفي١ت )ا ؿكان اٌغيوٟ( ٚاٌف١ن٠ٌٛٛص١وت  حيخٙـل ِضاٚمحٗ، اٌضيـ  ٘ٛ لْـ٠ت حٛصٙٗ إٌٝ اٌعاٌُ

ا بَوىً ، )اٌعٖٛ اٌّٟٛ٘(  كال ٠ّىٓ اؽخناي ا ٔياْ ٌضيوُ ِٖوال ٌوٕفو ا ِٚغوـؿث ِث ٚإر ٚصوـٔا حاك٠ؾوٗ ِلىوٛ

                                                           
23
 78ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

24
 78ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

25
 81ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -
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ّْ علوت اٌخاك٠ؼ حؾٍك تٍىارث رابختث رُ حٙوـِٙا، لبٍٟ إّٔٙوا اىوخّلاك كوٟ ، وّا ٘ٛ عاًّ عٕـ اٌغ١ٛاْ  ٚاٌٛإظ ت

٠طوووـ ؽطووأ اٌف١ن٠ٌٛٛص١ووا اٌـ٠ىاكح١ووت اٌخووٟ كْووٍج ، حووـاؽً اٌضووأب١ٓ إٌفيووٟ ٚاٌف١ن٠ٌٛووٛصٟ ٚحّامصّٙووا حضوواٚم 

ب١ّٕٙا  ٠ّٕٚظ ٌٍضيـ ٚعـة تِاَ عاٌُ ِٕيضُ ٠خٛصٗ إ١ٌٗ بَىً لْـٞ
26
  

4

ا كٟ عٖٛكٖ ٌٛ ٌوُ ، اٌضيـ  ١ل لابً ٌٍّٕٛعت عٍٝ اٌل ُ ِٓ تّٔٗ لابً ٌٍّالع ت ّث كال ٠ّٕع تْ ٠بمٝ ؿا 

٠ـكن  ٚع١ّٕوا تؿكن ايٍو١اء ر حفولٓ عٍوٟ ٗل٠موت ٌٍل ٠وا عٍوٝ اٌول ُ ِوٓ تّٔوٟ ر تكٜ إر صٙوت ِوٓ صٙاحٙوا  

ّٟ ٍىً اٌل ٠وت ٚإٌّ وٛك ٌ ٍو١اء ؿْٚ تْ ترع وٗ، عىو اٌضيـ اٌقٞ ٠ ً ِخؾف١ثا ٌٚوٛ تكؿث فٌوه ، ٠فلٓ عٍ

تِيووىٙا ٚتحْووفغٙا ٚتؿٚك ، ترعووع ايٍوو١اء اٌؾاكص١ووت ٌضيووـٞ»ٌٛبووٛٔخٟ: رعخضووج إٌووٝ صيووـ آؽوول  ٠مووٛي ١ِل

ا ، عٌٛٙا ا آؽول ر ٠ىوْٛ ؽإوعث ـث ب١ّٕا صيـٞ كنّٕٟٔ ر ترع ٗ باٌقاث: كٍىوٟ تلوـك عٍوٝ فٌوه ٠ضوب تْ تٍِوه صيو

«ٌٍّالع ت
27
  

ا ب١وـٞ ا١ٌ»ٚوإّٔٔا تِاَ صيـ ِخؾ١ً ٚصيوـ ٍِّوٛه ر ٠ّىوٓ ارٔعىواه ع١ٍوٗ   يولٜ تْ ئّٕوٟ وٕوج لواؿكث

ّْ ا١ٌـ إٌّٛٛي ١ٌو ا١ٌـ ا١ٌّٕٝ اٌالِيت: إّٔٙوا وخٍوت ِوٓ اٌع واَ ، تٌّو ٠ـٞ ا١ٌّٕٝ ب١ّٕا ٟ٘ حٍّو ١ٍ ثا ِع١ّٕثا كن

تِوا ا١ٌوـ ايؽولٜ كنّٔٙوا حضخوام اٌفٖواء واٌْواكٚػ ٌخىَوف ، ٚاٌعٖالث ٚاٌٍغُ ٍِماة كٟ ٔمطت ِع١ٕت ِٓ اٌفٖاء

«عٓ اٌَٟء اٌؾاكصٟ كٟ ِٕٛعٗ
28
  

ٚحيووووّظ ٌ ٍوووو١اء بوووواٌ ٙٛك ٚارؽخفوووواء عٍووووٝ ىووووطظ ، ّٕغووووٗ اىووووخّلاك٠خٗ اٌّخؾف١ووووتٕ٘ووووان ؿ٠ِّٛووووت ح

ا ، اٌووقٞ ٠ ووً كووٟ صوووأبٟ ٚللبووٟ ؿْٚ تْ تٍووعل بووٗ، ؿ٠ِّٛووت اٌضيووـ اٌّخؾفووٟ بّعٕووٝ اٌضيووـ ٌوو١و ِٕٛوووٛعث

ِوووٓ ِٕٛوووٛعاث اٌعووواٌُ بوووً ٘وووٛ ٚاىوووطت ٚتكوووك رحْوووإٌا باٌعووواٌُ  إّٔوووٗ ٌغ وووت أزٕا ٕوووا عٍوووٝ اٌعووواٌُ ِٚعأموووت 

با٠ٕاحٙوووا ٚاؽخالكاحٙووواِٛصٛؿاحوووٗ كوووٟ ح
29

ٌغ وووت حْووواٌظ ٚحيووواِظ ِوووع ٗب١عخٕوووا اٌؾاّوووت  إّٕٔوووا وا ٕووواث تكٕووو١ت ، 

لبً تْ ٔىْٛ وا ٕاث وىّا٠ٚتو ِفاكلت، ِغا٠زت
30
  

                                                           
26
 ٚعـة حقولٔا بفٍيفت ىب١ٕٛما ٚصْٛ ىٛكي  -

27
 86ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

28
 86ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

29
- Merleau-ponty(Maurice) : La nature, Editions du seuil, Paris 1995, P:123  

30
- Ibid. p:66. 
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بىٛٔٗ ِا بٗ ٠غو اٌعاٌُ  إٕاكت إٌٝ تّٔٗ ِٕٛٛي عاٗفٟ  كباٌضيوـ ، ٠علل عٍُ إٌفو اٌىالى١ىٟ اٌضيـ

إّٕٔوٟ تعولن ايٍو١اء اٌؾاكص١وت » ٠خغولن ٠ٕٚخموً ِعٙوا ؿْٚ ٍوعٛك تعلن ٚتٔمً اي١ٍاء؛ ِٚخابعوت ِٕوٗ ٌ ٍو١اء 

بٛاىطت صيـٞ اٌقاحٟ اٌقٞ ٠ٍخمطٙا كٟ ِىاْ ِع١ٓ ١ٌمٛؿ٘ا إٌٝ ِىاْ آؽل  ٌٚىوٓ تعولن اٌضيوـ ِباٍلةون كأٔوا ر 

تصـٖ كٟ ٔمطت ِع١ٕت ِٓ اٌفٖاء إٌّٛٛعٟ ٌىوٟ تٔمٍوٗ إٌوٝ ٔمطوت تؽولٜ  ر تعخواس إٌوٝ اٌخفخو١ٌ عٕوٗ كٙوٛ لوا ُ 

«ِعٟ
31 

ٌىٕٗ ٠خوٛاكٜ ، ٠ىَف ٌٟ اي١ٍاء ٌٚىٓ باٌع١ٌ ِعٙا  ٠ ٙل٘ا ٠ٚغٍّٙا إٌٝ اٌٛصٛؿ كٟ أىَاكٙا بضأبٟ

ِؾٍفثا آراكٖ ك١ٙا؛ ٠بولم ٔفيوٗ ك١ٙوا  ٠ىفوٟ عيوٓ اٌخعاِوً ِوع ٘وقٖ ايٍو١اء ٌّاللواة اٌضيوـ اٌّخيوخل  ٚبموـك ، ؽٍفٙا

كوونْ ووواْ اٌٛصووٛؿ ٠ّووٕظ اٌّٛصووٛؿاث ٚصٛؿ٘ووا بمووـك ِووا ٔبخعووـ عووٓ اٌغم١مووت  ، ار٘خّوواَ بايٍوو١اء ٚإّ٘وواي اٌضيووـ

إْ ٌوُ ، كّا ٠ـكن اي١ٍاء إّّٔا ٘ٛ اٌضيـ  ٚبمـك اؽخفواء اٌٛصوٛؿ ٠ؾخفوٟ اٌضيوـ  كاٌضيوـ ّوٕٛ اٌٛصوٛؿ، ٠ٚخٛاكٜ

  ٔمً ِٓ ١ٕٗخٗ ٔفيٙا

ا ِٕعونرث ، ٚ٘قا ِا ٌُ ٠فطٓ ٌٗ عاٌُ إٌفو اٌقٞ عْل ٚاؽخني اٌضيـ كٟ صأبٗ إٌفيٟ ٚصعٍوٗ ِٕٛوٛعث

٠غاٚك ، تعٍٗ صززثا ٘اِـة وّا كعً اٌف١ن٠ٌٛٛصٟ  ٚعاٌُ إٌفو ع١ّٕا ٠غاٚك اٌضأب إٌفيٟ كٟ اٌضيـ، ععٓ اٌٛال

كعواٌُ اٌوٕفو وواْ ٠عولل عوٓ »ّٛكحٗ ٠ٕٚالَوٗ بَوىً لبٍوٟ أطاللثوا ِوٓ ِعاككوٗ اٌضوا٘نة اٌخوٟ ٠يومطٙا ع١ٍوٗ  

لوـ وواْ ، عٍوٝ عوـ لوٛي اٌعٍوُ، كال ٍوٟء ِّوا عْوً ٌوٗ تٚ ٠غْوً ٌوٗ، اٌضٙام إٌفيٟ توزل ِّا ٠علكٗ عٓ ٔفيٗ

« ل٠بثا عٕٗ باٌّطٍك
32
اٌّخْوً باٌعواٌُ ، تّل ٍِٛبوٛٔخٟ عٍوٝ اٌعوٛؿة إٌوٝ اٌخضلبوت ايّو١ٍت ٌٍضيوـ ،بٕاءث ع١ٍٗ  

ّٛس اي١ٍاء اٌغيو١ت اٌّع١َوت بوـي ايٍو١اء اٌضوا٘نة   ٚا٢ؽل٠ٓ كٟ عاٌّٗ اٌّع١ٌ  ٚعٍٝ عاٌُ إٌفو اٌخغلن

تٞ وغٖوٛك ر ِيواكت حفْوٍٗ عوٓ اٌّإوٟ ، تْ ٠عبـ اوخَال ٔفيوٗ وخضلبوت كعاٌُ إٌفو ر ٠يخط١ع إر»٠مٛي: 

«ٚعٓ اٌعاٌُ ٚعٓ اٌضيـ ٚعٓ ا٢ؽل
33
  

                                                           
31
 88ُ  ِلصع ىبك فولٖ،١ِلٌٛبٛٔخٟ)ِٛك٠و(: ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان،  -

32
 89ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -

33
 90ُ  اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، -
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5

ا ِىاْ ٔٙا ٟ ِ ٍك ٠غخوٛٞ ايٍو١اء  ٚ٘ٛ Spatialité de position ٠ّىٓ اٌخ١١ّن ٕ٘ا ب١ٓ اٌّىاْ ِٛلعث

ا ، ٠ٚؾف١ٙا اٌقٞ ٠يّظ ٌٍضيوـ اٌوقاحٟ )ر ٘وٛ  Spatialité de situationتٞ ٠ّغٛ فاولحٙا  ٚب١ٓ اٌّىاْ حّٛلعث

بوً إظٙاك٘وا ٚإبلام٘وا عٕوـِا ، باٌف١ن٠ٌٛٛصٟ ٚر إٌفيٟ( بالخغاَ عـ٠ـ ايِىٕت ٚإكلا ٙا ٚحٍّىٙوا كوٟ ووً ِولة

ـٞ كووٟ صٙووت ِووٓ صٙوواث ايٍوو١اء    إر حّٕٛووعاث ٌضيو عٍووٝ، حغووج، ٠غوً ك١ٙووا  ِٚووا اٌىٍّوواث اٌخووٟ حمواي وفووٛق

 بلام٘وووا تٞ  ؽلاصٙووووا عووووٓ ِٛلعٙووووا إٌّ ٍووووك اٌّخؾفووووٟ ٚإٌّيووووٟ إٌووووٝ ِٕٛووووع اٌضيووووـ اٌ ووووا٘ل اٌّخووووقول 

««ٚاٌّفخٛط
34

ّْ ١ٍ ثا عٍٝ اٌطاٌٚت ا بواٌفىل كوٟ اٌطاٌٚوت تٚ اٌَوٟء ٚتٗبوك ع١ٍّٙوا  ،  كعٕـِا تلٛي إ ّث تحّٕٛع ؿا 

ؾاكص١وت  كخعاِوً اٌضيوـ ِوع ايٍو١اء باٌْوٛك اٌضيوـ٠ت اٌخوٟ حضولؿ ِمٌٛت حال ُ ِبوـ ١ّثا عاللوت صيوـٞ بايٍو١اء اٌ

  اي١ٍاء ِٓ ِىأخٙا )اٌخّٕٛع(

ا ٠يبظ ك١ٗ ؿْٚ تْ ٠غخ٠ٛٗ ـث كٙٛ ِضلؿ كٖاء ؽاكصٟ ، ٠ ٙل اٌفٖاء وّضّٛعت ِٓ إٌم٘ ئّٟ تٍِه صي

اٌغلووت ٠خغولن بعؤ ٠ّزً ىطظ اٌضيـ تِا عّمٗ كٙٛ اٌفٖاء اٌـاؽٍٟ  ٌوقٌه كاٌضيوـ عٕوـِا ٠طٍوب ِٕوٗ اٌم١واَ ب

وا ِوا( حأؿ٠وت علووت »٠ّل ِٓ ِلاعً ، تعٖا ٗ اٌّيطٌٚت عٓ اٌم١اَ بٙقا اٌفعً باٌغلوت ْث عٕـِا ٔطٍوب ِٕوٗ )ٍؾ

روُ ٠خّٕٛوع صيوـٖ كوٟ ٕٚوع١ت إصّا١ٌوت حخطٍبٙوا ، ٠بوـت تٚرث بخىولاك ايِول اٌّٛصوٗ إ١ٌوٗ بٕبولة اٌخيوا ي، ٍِّٛىت

ا ٠طؿٞ اٌغلوت، اٌّّٙت «ٚتؽ١لث
35

 Pathologie ِ اٌيٛٞ اٌّؾخٍف عٓ اٌَؾِ  ١ول اٌيوٛٞ  ٚ٘قا ٘ٛ اٌَؾ

ا ٠ٚىفٟ ، ك١ْ١ل صيـٖ وخٍت بال ٍىً ِقابت كٟ اٌعاٌُ ٚ٘ال١ِت، اٌقٞ ر ٠يخط١ع تْ ٠ضلؿ علواحٗ ٠ّٕٚغٙا ّٛكث

تِا إْ ٍٗب ِٕٗ علووت ؽ١ا١ٌوت كوال ٠موـك تْ ، ٍٗب حغل٠ه ٠ـٖ ١ٌخغلن وً صيـٖ رُ ٠يخمل عٕـ اٌغلوت اٌّطٍٛبت

ً ِغا٠ـ ِزً علوت اٌّّزً اٌقٞ ٠مَٛ باٌوـٚك ؿْٚ تْ ٠ٕؾولٗ ك١وٗ بَوىً وٍوٟ   ١ول اٌيوٛٞ حعوٛمٖ ٠مَٛ بٙا بَى

) ١ل اٌيٛٞ( بأّٔٗ ر ٠ّخٍوه  ٠بـٚ اٌّل٠ٔ»اٌمـكة عٍٝ ارٔفخاط عٍٝ ٕٚع١اث ؽ١ا١ٌت ِٚضلؿة  ٠مٛي ِٛك٠و: 

«صيـٖ إر وىخٍت بال ٍىً
36
٠ؾخوني اٌىٍّوت ، تٍبٗ بؾط١ب ر ٠يخط١ع اٌخٍفع بىٍّت ؿْٚ ٚصوٛؿ ٔوِ ِىخوٛس إّٔٗ  

  كٟ إٌِ اٌّىخٛس وّا ٠ؾخني  ١ل اٌيٛٞ اٌضيـ ٚاٌعاٌُ كٟ وً ِا ٘ٛ ٍِّٛه ٚٚالعٟ

تِا اٌيٛٞ كغلواحٗ ع١ّموت  ايٚي علوخوٗ ، ٌقٌه حأحٟ عَٛا ١ت،  ١ل اٌيٛٞ حٕفًْ علواحٗ عٓ اٌٛعٟ

، ٚا٢ؽل علوت ِٕفخغت ٠خُ بٕا ٘وا كوٟ ووً ِولة كنِأٙوا وّوا ٘وٛ ِىأٙوا ِّخوـ، عاٌٍُِّٛىت ِلحبطت بضنء ِٓ اٌ

كٙوٟ َٔواٗ ٚكاع١ٍوت ِيوخّلة حلىوُ اٌغوـٚؿ ٚحَوىً ٚحوٕ ُ تكعواي اٌٛصوٛؿ باحيواق ِوع ، اٌٛالع حب١ٕوٗ ٚر ٠عطا٘وا

                                                           
34
 93اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، ُ  -

35
 95اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، ُ  -

36
    ِاب١ٓ لٛى١ٓ إٕاكت ِٓ عٕـٔا ٌخْغ١ظ اٌخلصّت99اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ، ُ  -
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لوووت اٌغ»ٌووقٌه ّووظ اٌمووٛي: ، تِووا اٌغلوووت اٌٍّّٛىووت ٌ ١وول اٌيووٛٞ ك١َووىٍٙا اٌٛصووٛؿ ٠ٚلىووُ عووـٚؿ٘ا، صيووـ٘ا

ايٌٚوٝ حضولٞ كوٟ اٌىوا ٓ ، ب١ّٕا اٌغلوت اٌّضلؿة ٟ٘ صافبت ٔغٛ اٌّلوون، اٌّغيٛىت ٟ٘ إفْ ٔابقة عٓ اٌّلون

«ٚاٌزا١ٔت كٟ اٌّّىٓ ٚكٟ اٌالوا ٓ، ٚاٌلا٘ٓ
37
  

ٚ٘ووٛ ٠غوواٚي كٙووُ ، ٠ّوول ١ِلٌٛبووٛٔخٟ ٌوولكٔ اٌّووٕٙش ارىووخملا ٟ اٌووٛاكؿ عٍووٝ عٍووُ اٌووٕفو ِووٓ اٌف١ن٠وواء

٠ٚالعع تّٔٗ ِٕٙش ٠فْوً كوٟ صيوـ  ١ول اٌيوٛٞ بو١ٓ اٌضأوب ا ؿكاووٟ اٌغيوٟ ، تاٌغارث اٌّل١ٕت  ١ل اٌي٠ٛ

، تٞ تّٔوٗ ٠ضونا اٌىوا ٓ إٌوٝ عوارث ٠ٕخموٟ ِٕٙوا ِوا ٠ٕاىوب حفيو١لٖ كٙوٛ ِوٕٙش صوا٘ن ٚٔواصن، ٚاٌضأب اٌبْلٞ

ّْ اٌّوٕٙش اٌّال وُ ٠أؽوق بعو١ٓ ارعخبواك ت ّْ ٠مٖٟ عٍٝ ؽ١ّْٛت اٌّضاي إٌفيٟ ٚاٌضيـٞ ٌٍىا ٓ  ٚاٌغاّوً؛ ت

كعً لْـٞ ٠خضٗ ٔغٛ اٌضنء اٌّل٠ٔ كٟ صيـ  ١ل اٌيٛٞ تٚ ٠ي١ل ٔغوٛ ، اٌفعً اٌيٍٛوٟ ٌ ١ل اٌيٛٞ ٌٍٚيٛٞ

٠عّوـ رىوخعّاي ِوٕٙش اٌخفى١ول ٚاٌخأِوً تٞ ِعا٠ٕوت ، اٌعاٌُ عٕـ اٌيوٛٞ  ٚ٘وقٖ اٌؾ١ْْوت حضعوً ِوٓ عواٌُ اٌوٕفو

ىل ارىوخملا ٟ ٚاٌيوببٟ بغيوّٗ كواٌف: »المرئي  والمررئي عارث اٌضيـ كٟ ؽ١ّْٛاحٙا  ٠مٛي ّاعب وخاس 

وا  ٠ؾف١ٙوا عٕوا  لـكة اٌخؾط١٘ كٟ اٌبْول تٚ كوٟ اٌٍّوو تٚ كوٟ تٞ ِعطوٝ ٚالعوٟ  حٍوه اٌموـكة اٌخوٟ حيوىٕٙا ص١ّعث

«٠ٚضعٍٕا ع١ّأاث بإٌيبت ٌبعـ اٌيٍٛن اٌقٞ ٘ٛ باٌٖب٘ بعـ عٍُ إٌفو
38

  كاٌغلواث اٌّضلؿة علواث لْـ٠ت ٌٙا 

ٚعٍٝ اٌل ُ ِٓ فٌه ٠ْعب اٌخ١١ّون ، اٌٍّّٛىت اٌخٟ حبمٝ عف٠ٛت ٚكضا ١تعىو اٌغلواث ، بـا٠ت ٚٔمطت ّٚٛي

ب١ٓ اٌٛعٟ ٚاٌضيـ  ٚ٘ٛ اٌؾطأ اٌقٞ ٚلعج ك١ٗ إٌنعت اٌعمال١ٔت ٌـ٠ىاكث اٌخٟ عنٌج اٌفىل عٓ اٌضيـ ٚعنٌوج 

ٚحووُ كْووٍٕا عووٓ عوواٌُ ايٍوو١اء ، كْوولٔا ٔفىوول كووٟ اٌالٍووٟء، اٌضيووـ عووٓ اٌعوواٌُ ٚعنٌخّٙووا عووٓ لْووـ٠ت اٌفعووً

ٕٛعاث اٌعاٌُ  ٠طٍك ع١ٍٗ ؿ٠ىاكث ٕٚع اٌعاٌُ ب١ٓ لٛى١ِٓٚٛ
39

ٚؽطأ اٌفىل تّٔٗ ٘ٛ »  ٠لؿ ع١ٍٗ ١ِلٌٛبٛٔخٟ: 

«ٚكْوٍٙا عوٓ اٌّوٛاؿ اٌخوٟ ٠خغموك ك١ٙوا، صعٍٙا حلحىون عٍوٝ فاحٙوا
40

بوـي ،   ٠ْوبظ اٌفىول تؿاةث ٌفْوٍٕا عوٓ اٌعواٌُ

  ٍّٕٚا بٗ  ٕٚ٘ا ِىّٓ ٕعفٗ

ّْ اٌفىل ر ٠ٕفًْ  عٓ اٌغارث اٌبْل٠ت ٚاٌٍّيو١ت    )عوٓ اٌضيوـ( بوً ٠عو١ٌ كوٟ ٠ٚالعع ١ِلٌٛبٛٔخٟ ت

، كواٌّغخٜٛ بوال ٍوىً تعّوٝ ٚاٌَوىً بوال ِغخوٜٛ كواكب، احْاي ٚحلاب٘ ِعوٗ  ِزوً حولاب٘ اٌَوىً ِوع اٌّغخوٜٛ

اٌَىً ٠ّزً اٌٛعٟ ٚاٌّغخٜٛ ٠خضيـ كٟ إعياه اٌضيـ  ِٚا اٌّل٠ٔ إر عاٌت عوـَ اىوخطاعت كبو٘ بو١ٓ اٌَوىً 

٠ٚضعٍوٗ  ١ول لواؿك عٍوٝ كٙوُ اٌخعواب١ل اٌّضام٠وت ، ٚوأّٔٗ ٠ٕخمـ بَوـة ؿ٠ىواكث، اٌفىل ٚاٌضيـٚاٌّغخٜٛ تٚ اٌٛعٟ/

                                                           
37
 100ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

38
 106ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

39
«  الخٕعوج ِوٓ لبووً بأّٔوٗ ر ٍوٟء كوٟ اٌعوواٌُ بّٛصوٛؿ عٍوٝ ا ٗوالق: كووال حٛصوـ ىوّاء ٚر تكٓ ٚر ٔفوٛه ٚر تصيوواَ»٠موٛي ؿ٠ىواكث كوٟ اٌخأِووً اٌزوأٟ:  -

 95ُ  ،2014حأِالث كٟ اٌفٍيفت ايٌٚٝ، ث: عزّاْ ت١ِٓ، اٌّلون اٌمِٟٛ ٌٍخلصّت 

40
 103ُ )ِٛك٠و(: ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان، ِلصع ىبك فولٖ، ١ِلٌٛبٛٔخٟ -
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«ِزووً ىوواق اٌىلىووٟ تٚ كته اٌّيووّاك   »اٌخووٟ ٠فّٙٙووا ا ٔيوواْ اٌعوواؿٞ  
41

  ٠ٚيووخّل اٌخ١١ّوون ب١ّٕٙووا ِووٓ صٙووت 

ٛي ٠ٚيووّظ بووٗ كوونْ ووواْ اٌيووٛٞ ٠عٍووُ إٌّٛوو، ٚ٘ووٛ اٌعوواٌُ اٌّخّزووً كووٟ ِٕٛووٛعاحٗ، عاللخّٙووا باٌّىوواْ اٌعوواَ

 ١ل اٌيٛٞ اٌقٞ ٠ضـ اٌعاٌُ ّاِخثا ر ٠غًّ تٞ ؿرٌت ، كاٌعاٌُ عيبٗ توبل ِٓ تْ ٠ؾخني  كعٍٝ اٌعىو، ٠ٖٚبطٗ

ا عٕٗ ، ت١ٍا ٖ ح ُٛ كٟ فاح١خٙا ِٕفٍخت ِٓ ىٍطت فاحٗ، تٚ ِعٕٝ ـث ٚايِول ٔفيوٗ كوٟ حعاٍِّٙوا ِوع  ٍِماة ٕ٘ان بع١

ب١ّٕا  ١ول ، اٌعاٌُ ٚإٌٝ ىٍطت اٌعاللاث ِٓ صّع ٕٚلس    عٕـ اٌيٛٞكب١ّٕا ٠غ١ً اٌعـؿ إٌٝ اٌّعـٚؿ تٞ ، اٌعـؿ

ٌو١و ٌوٗ تٞ ِعٕوٝ تٚ ؿرٌوت عٍوٝ عضوُ ِعو١ٓ تٚ ، اٌعـؿ بإٌيبت ٌٗ ١ٌو ٌٗ أخّاء إر إٌٝ ىٍيٍت ايعـاؿ»، اٌيٛٞ

«عٍوٝ ِضّٛعوت تٚ عٍووٝ ل١واه ِغووـؿ
42

   ١ول اٌيوٛٞ ٠فْووً ايٍو١اء عووٓ عاٌّٙوا تٚ ٠ٕنعٙوا ِووٓ ىو١الٙا كخبووـٚ 

ر حغ١ً عٍوٝ تٞ ٍوٟء اٌٍٙوُ إر فاحٙوا، طٛعت ايّٚاي بـْٚ ِعٕٝ تٚ تكك  بال فاولة ىاوخت ؽلىاءِم
43

  ِوزالث 

٠قولٟٔ بٍغ وت ِو١الؿٞ تٚ بوللُ ِمولس كوٟ ىوضً ٘واحفٟ  حضواٚمث اٌعاللوت اٌعـؿ٠وت ِعوٗ  لاِوت عاللوت  9اٌعـؿ 

  ٚ٘قا عاي اٌيٛٞ، ٚصٛؿ٠ت

ّْ  ١ل اٌيٛٞ كٟ تكعاي اٌٍ ت ٚحعاٍِٗ ِع اٌعاٌُ رُ عاللخٗ ِع اٌعـؿ    كموـ ٍو١ ثا صٛ٘ل٠ّثوا  اٌّالعع ا ت ٖث ت٠

ِٚٓ رّت كمـ ا عياه باٌعاٌُ  ٚعٕوـِا ٠فموـ ٘وقا وإٌ ول اٌ وٛا٘لٞو ٠فموـ بعوـٖ اٌٛصوٛؿ  ، ٘ٛ ا عياه باٌضيـ

ا  ١ل اٌيٛٞ عٓ اٌٍعب ٖث ّْ اٌٍعب ٘ٛ حّٕٛع كٟ ٕٚع١ت ؽ١، ٠عضن ت٠ ٚاٌؾ١واي ٠ضّوع ٠ٚلحوب ٠ٚلووب ، ا١ٌتي

    اٌضيـ ٚاٌعاٌُ ٚاٌٍ ت ٚاٌعـؿ

ّْ  ١ل اٌيٛٞ كمـ ٘قٖ ايبعاؿ ٠غوٛي تبعواؿ ، ٌقٌه كمـ ٘قٖ اٌمـكة  كأكمٗ ١ٕك ِٚغوـٚؿ، حأوـٔا ك١ّا ىٍف ت

، ر ٠يوخط١ع ) ١ول اٌيوٛٞ( تْ ٠ٍعوب»، اٌعاٌُ إٌٝ بعـ ٚاعـ عم١مٟ ٚوأّٔٗ ٠ؾخني اٌضيـ كٟ صٙت ِٕٚ وٛك ٚاعوـ

«كٟ ٕٚع١ت ؽ١ا١ٌت، كاٌٍعب ٠عٕٟ اٌخّٕٛع ٌفخلة
44

٠خٛصوٗ ٌىوً ،   تِا اٌيٛٞ كأٍبٗ بىَال اٌٖٛء )بلصىخوٛك(

ّْ كّٙٗ ٌٍعاٌُ كُٙ عفوٛٞ ّْ ، ر ٠غخواس ٌخْوٛكاث حخٛىوطٗ، اي١ٍاء و٠ىخَفٙاو تٚ لً حٕىَف ٌٛعـ٘ا ٠ب١ٓ ت تٞ ت

ر تكىوول باٌفٖوواء ، ٚكووٟ اٌنِوواْ، ٖوواءتٔووا ٌيووج كووٟ اٌف»كٖوواءٖ ٚمِأووٗ صوونء ر ٠خضوونت ِٕووٗ  ٠مووٛي ك١ٍيووٛكٕا: 

«صيـٞ ٠ٕطبك ع١ٍّٙا ٠ٚغ١طّٙا، تٔا عٍٝ اٌفٖاء ٚعٍٝ اٌنِاْ، ٚاٌنِاْ
45
  

                                                           
41
 111ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

42
 105ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

43- 
 ،١2008وٛ ١ِلٌٛبٛٔخٟ)ِٛك٠و(: اٌّل ٟ ٚاٌالِل ٟ، حلصّت ٚحمـ٠ُ: ؿ عبـ اٌعن٠ون اٌع١واؿٞ، َٔول إٌّ ّوت اٌعلب١وت ٌٍخلصّوت، اٌطبعوت ايٌٚوٝ ب١ولٚث ٠ٌٛ

 ُ203 

44
   ِا ب١ٓ لٛى١ٓ إٕاكت ِٓ عٕـٔا ٌإل٠ٖاط 115ُ  بٛٔخٟ)ِٛك٠و(: ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان، ِلصع ىبك فولٖ،١ِلٌٛ -

45
 119ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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كضيوـ اٌيوٛٞ ِٕفوخظ عٍوٝ ، ٠ٚيخّل ١ِلٌٛبٛٔخٟ كٟ ٕٚع اٌؾطٛٗ اٌغّلاء بو١ٓ اٌيوٛٞ ٚ ١ول اٌيوٛٞ

علوت ِيخّلة ٚحٕموً ؿا وب صيـٖ ، ر ٠ ٍب ِعطٝث عٍٝ آؽل وّا ٠فعً اٌّل٠ٔ، ِضّٛعت ِٓ اٌّٛالع اٌّخعاؿٌت

وا حضلبوت ٌضيوـٞ كوٟ اٌعواٌُ، ر ٠ٛصـ كم٘ حضلبت ٌضيوـٞ»، كٟ اٌّٛالع ٖث «بوً ت٠
46

  حخَوىً حضلبوت صيوـٞ كوٟ 

ا    ٠خّٕٛع صيـٞ ؿاؽٍٙا ٚحْو١ل ، اٌعاٌُ ٔخ١ضت اٌعاؿة ْث كغ١ّٕا تعخاؿ عٍٝ ٌبو لبعت تٚ ل١اؿة ى١اكة تٚ عًّ ع

ا ِٕٗ ّْ اٌضيوـ لواؿك عٍوٝ وّا ح، إّٔٗ ٠ضخاعٙا ٠ٚبخٍعٙا، صنءث بخٍع اٌّعوـة ٚحٖٙوُ ِوا ٠موـَ ٌٙوا  ايِول اٌوقٞ ٠عٕوٟ ت

ّْ ارعخ١اؿ عٍٝ لبعت»حٛى١ع و١ٕٛٔخٗ كٟ اٌعاٌُ  ٠مٛي:  ا، تٚ ى١اكة، إ ْث تٚ باٌعىو ، ٠عٕٟ اٌخّٕٛع ؿاؽٍٙا، تٚ ع

تٚ عٍوٝ ح ١١ول ، صعٍٙا حَاكن كٟ عضُ اٌضيوـ اٌوقاحٟ  كاٌعواؿة حعبول عوٓ لوـكحٕا عٍوٝ حٛىو١ع و١ٕٛٔخٕوا كوٟ اٌعواٌُ

«اٌٛصٛؿ بنٕاكت تؿٚاث صـ٠ـة إ١ٌٕا
47

حيوّظ ،   ٚ٘قا ٠َولط ؿٚك اٌعواؿة اٌخوٟ حخّلوون ٚىو١طثا بو١ٓ اٌضيوـ ٚاٌعواٌُ

صاعٍوت اٌخعاِوً ِعٙوا حٍما ١ّثوا  بىٍّوت ٚاعوـة؛ اٌعواؿة حٛىو١ع ، بً حـِش كٖاء اي١ٍاء كٟ كٖاء اٌضيـ، بأـِاصّٙا

ّْ اٌَؾِ اٌقٞ»ٚكٟ ِزاي ٠مـِٗ ١ِلٌٛبٛٔخٟ كٟ ٘قا اٌباس: ،  ٌـَ٘تٌّضاي اٌضيـ ١ٌٚيج لخالث ٌٍّىاحٗ تٚ لخالث   ت

ّْ اٌالعوب اٌّغٕوه عٍوٝ ايك وٓ  ا٢ٌوت اٌىاحبوت ٠وـِش كٖواء آٌخوٗ كوٟ كٖوا ٗ اٌضيوـٞ عٍوٝ اٌٖلس ٠خعٍُ )   ( إ

ا ٚحؾخٍوف تِاوٕٙوا عوٓ ا٢ٌوت اٌخوٟ ٠يوخؾـِٙا  كوٟ ٠يخط١ع اىوخؾـاَ تك وٓ ر ٠علكوٗ ِٚالِيوخٗ توزول تٚ تلوً عوـؿث

«اٌعوواؿة
48

ا،   اٌضيووـ ر ٠فوولٓ ع١ٍٕووا ٍووىالث حٛاصووـ٠ّثا كووٟ اٌعوواٌُ وّووا ٠فوولٓ عٍووٝ ، تٞ ر ٠فوولٓ ع١ٍٕووا حّٕٛووعث

ا ىٍفثا ا بع١ٕٗ تٚ ٍىالث ِٓ اٌغ١اة ِغـؿث حطاٌبٗ باعخلاَ ٗب١عخوٗ اٌؾاّوت ِوٓ  لا ون ٚعاصواث    ، اٌغ١ٛاْ حّٕٛعث

ّْ اٌضيوـ حواكةث ٠ضعوً ِٕوا وا ٕواث حغواكع عٍوٝ ع١احٙوا بخزّو١ٓ  ،كاٌم٘ ر ٠مـك عٍوٝ عو١ٌ ع١واة ايىوـ ِوزالث  وّوا ت

ا ٠بيوطٕا كوٟ ىواعت ِوا ٘وٛ ِضوامٞ ٠غبوً بىوً ِوا ٘وٛ رمواكٟ ِوٓ كوٓ ٚكلوِ ٌٚ ووت ، ٍولٗٙا اٌب١ٌٛوٛصٟ ٚٗوٛكث

ٚؿ٠ٓ   
49

كٙوً ٘وٛ ِخّاىوه عٍوٝ اٌول ُ ِوٓ ٚصوٛؿ حبا٠ٕواث بو١ٓ ،   ِّا ٠غ١ٍٕا عٍٝ اٌخيوا ي عوٓ حّاىوه اٌضيوـ

 يٟااٌب١ٌٛٛصٟ ك١ٗ ٚاٌزماكٟ ٚإٌف

6

إّٔٗ ِزً اٌلعُ  ٚحّاىىٗ ك١٘ٓ اٌخٛاكك ِوع ، ٌٍضيـ عاللت ١ٗٚـة باٌفٖاء اٌقٞ ٠مَٛ باىخمباٌٗ ٚاعخٖأٗ

ا ِٓ اٌضيـ ا تِاَ ٗاٌٚخٟ ٚتكؿث اٌّٛٛي إٌوٝ اٌٙواحف »كّزالث ، تصناء ٘قا اٌعاٌُ اٌخٟ ح١ْل صنءث إفا وٕج صاٌيث

                                                           
46
 120ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

47
 121ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

48
 122ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

49
 123ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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ّْ علووت ٠وـٞ ٔغوٛ ٘وقا  «اٌَوٟء ٚأخْواس لواِخٟ ٚحمٍوِ عٖوالث ايكصوً وٍٙوا ٠ ٍوف بعٖوٙا اٌوبعٔكن
50
  

ٚاٌخوٟ ، ٔاحش عٓ اٌمْـ٠ت اٌّلىِٛت ٚاٌّغوـؿة ٌوٗ، اٌخٕاىك ٚاٌخلاب٘ ب١ٓ اٌعاٌُ اٌـاؽٍٟ ٌٍضيـ ٚعاٌّٗ اٌؾاكصٟ

يوه اٌمٍوُ ٌبٍوٛب ٘وقٖ اٌمْوـ٠ت  كّوزالث يِ، باٌخنآِ ِع عّوً ِىٛٔواث اٌعواٌُ، حيخعًّ ٚحعبئ وً ِىٛٔاث اٌضيـ

ٚحخٍٜٛ تّابعٟ يؽق اٌمٍوُ  حّاىوه ، رُ حٕبي٘ ٠ـٞ، ٠ٚخمٛه صيـٞ، حخغلن لـِاٞ حضاٖ اٌطاٌٚت، لْـ اٌىخابت

ا ِٓ اٌخّاىه اٌضيـٞ، صيـٞ ِخٛامْ ِع تعـاد اٌعاٌُ ، ٚكٟ  ١اس اٌخّاىه ح١ٖع اٌ ا٠ت، وً عـد ٠طٍب ٔٛعث

ٍٛب لْـٞ كٟ ا ِيان باٌمٍُا  اٌضٛاس ٚإوظ: ر  كٍٛ ِزالث ٌُ حٕبي٘ ٠ـٞ تٚ ٠خمٛه صيـٞ ً٘ واْ بنِىأٟ ب

ّْ حولاب٘ تصوناء صيوـٔا ٚحولاب٘ حضلبخٕوا اٌبْول٠ت ٚحضلبخٕوا اٌٍّيو١ت ر ٠خغممواْ ٍو١ ثا »٠مٛي ِٛك٠و:  ٚ٘ىقا كون

«ك١َ ثا ٚباٌخلاوُ
51

ايِل اٌقٞ ٠يّظ ٌٍضيـ باىخعاؿة حٛامٔٗ ِع ووً كعوً حٕيو١مٟ حلابطوٟ  حخٌٛوـ اٌعواؿة بّزابوت ، 

ا  ٘قا اٌخّاىه ٠خضٍٝ كٟ تم٘ٝ ّٛكٖ ٚتكلا٘وا كوٟ اٌفوٓ ِياعـ ٠ض ا ٚتوزل حٕاىمثا ٚحّاىىث عً اٌعاٌُ توزل ٕٚٛعث

  بْفت عاِت

٠ْبظ ووً ، إّّٔا ارٔـِاس ٚاٌخٕاىك ب١ٓ اٌخعب١ل ٚاٌّعبل عٕٗ ب١ٓ اٌٍٛعت ّٚاعبٙا، كّا ١ّ٠ن اٌعًّ اٌفٕٟ

ا ر ٠خضنت ِٓ ا٢ؽل ا ِوٓ ّواعبٙا اٌىف١وف، باٌّلاه ٚاٌعاؿة، ِزالث عٕـِا حْبظ اٌعْا، ِٕٙا صنءث حٕخٙوٟ ، صنءث

ّْ ا١ٌوـ بوـٚك٘ا تؿاة  ، ّاكث توزل ِوٓ تؿاة، عْاٖ ٟ٘ ٠ـٖ ٠ٚـٖ عْاٖ، ٠ـٖ عٕـ ِٕخٙٝ اٌعْا عٍوٝ اٌول ُ ِوٓ ت

٠ٕوـِش كوٟ اٌىوْٛ ٌـكصوت ٠ّوخِ ك١ٙوا ّواعبٗ وّوا ، تؿاة حّىٕٗ ِوٓ ارِخوـاؿ بٛصوٛؿٖ  ٚ٘وقا ِوا ٠موع ٌٍعّوً اٌفٕوٟ

ٌخعوو١ٌ كووٟ حٕاىووك ، ب١ّٕووا حمووـك ٘ووٟ عٍووٝ ارٔفْوواي ع١ٍووٗ، عّووٝ كووال ٠مووـك عٍووٝ اٌخؾٍووٟ عٕٙوواحّووخِ اٌعْووا اي

تٞ وا ٕواث ، كاٌمْت ٚاٌمْو١ـة ٚاٌٍٛعوت ٚاٌّمطٛعوت اٌّٛىو١م١ت ٘وٟ تكولاؿ»ٚأيضاَ ِع ِىٛٔاحٙا اٌقاح١ت  ٠مٛي: 

«ت حّواه ِباٍولةٚع١وذ ر ٠ّىوٓ بٍوٛب ِعٕواٖ إر بٛاىوط، ع١ذ ر ٔيخط١ع تْ ١ّٔن اٌخعب١ل عوٓ اٌّعبول عٕوٗ
52
  

ٕ٘ا بو١ٓ اٌفٕواْ ، ٠ٛصٗ ١ِلٌٛبٛٔخٟ إٌمـ ٌٍعمال١ٔت وّا اٌخضل٠ب١ت اٌخٟ كٍْج ب١ٓ إٌّٛٛي ٚاٌقاث، ِٚلة تؽلٜ

بىٍّت ٚاعوـة؛ إّٔٙوا حمٖوٟ عٍوٝ اٌضيوـ ع١ّٕوا حّنلوٗ إٌوٝ ، ٚعٍّٗ  ٟٚ٘ بقٌه حمٖٟ عٍٝ حٕاىمّٙا ٚأيضاِّٙا

  تصناء ٚتٍالء ّ ١لة ر كاب٘ ب١ٕٙا

7

ٚصأووب اٌخْووٛكاث ، )اٌضأووب اٌب١ٌٛووٛصٟ( ٠وولحب٘ اٌغووـ٠ذ كٍيووف١ّثا عووٓ اٌضٕيوو١ت بضووأب١ٓ: صأووب اٌٍووقة

ّْ ِوا ٠ّوٕظ اٌضيوـ لوٛاٖ اٌضٕيو١ت ٘وٛ حٕاىوك اٌضوأب١ٓ ، )اٌضأب إٌفيٟ(  إف ر ع١اة يعـّ٘ا كوٟ  ١واس ا٢ؽول ي

                                                           
50
 131-130ُ ُ اٌيابك ٔفيٗ،  اٌّلصع -

51
 131ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

52
 132ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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ّْ إٌيواء ِخَوابٙاث ب١ٌٛٛص١ّثوا إر ، ٘ٛ صٕيٟكاٌضأب اٌب١ٌٛٛصٟ ر ٠فيل ٌٛعـٖ ِا ، ٚحىاٍِّٙا كعٍٝ اٌل ُ ِوٓ ت

ّٓ ؿْٚ بعؤ ّْ اٌخفيو١ل اٌب١ٌٛوٛصٟ  ١ول ووال، تّٕٔا ١ًّٔ إٌوٝ بعٖوٙ ا ِوا ٔضوـ ، ايِول اٌوقٞ ٠طووـ ت وا وز١ولث ٖث ٚت٠

ا كٟ ايعالَ ٚكٟ  ١اس اٌضأب اٌب١ٌٛٛصٟ   ا ٍباي اٌضٕيٟ عإلث

ا ٖث كىً إّابت كٟ عٖٛ ِٓ ، ٖ ٌخفي١ل ِا ٘ٛ صٕيٟ كٟ اٌضيـاٌضأب إٌفيٟ  ١ل وال بـٚك، ٠ٚبمٝ ت٠

( 1939)ث Sigmund Freudوّا تلل بقٌه كل٠ٚـ  ٠Libidoطرل فٌه كٟ صأب ا١ٌٍب١ـٚ ، ايعٖاء اٌضٕي١ت

ّْ اٌضوأب١ٓ ٚعوـة ٚاعوـة ٠غخواس اٌّعطوٝ ، اٌقٞ ٠ ً حغ١ٍٍٗ ِ للثوا ٌٍغ١واة إٌفيو١ت كوٟ ِوا ٘وٛ صٕيوٟ  ٚايّوظ ت

كوال تىوخط١ع تْ تىوّع بوـْٚ ِوا ، ٚاٌغٛاه ٌٍعاٌُ اٌؾواكصٟ، ٚاٌـِاب بـٚكٖ كٟ عاصت ٌٍغٛاه، اٌغيٟ ٌٍْٛكة

وأوج ٕ٘وان كخواة »ٚوّزاي ٌٍٛعـة ٠مـَ كٟ ٘قا اٌباس ٠مٛي ١ِلٌٛبٛٔخٟ:  ٚر تبْل كٟ  ١اس ِا ٠بْل   ، ٠يّع

ا كموـث ٍوٙٛة ايووً وّو، عٍوٝ إرول فٌوه كموـث ا عيواه بإٌعواه، ِٕعخٙا ٚاٌوـحٙا ِوٓ ك ٠وت اٌَواس اٌوقٞ حغبوٗ

ا ٌُ حعـ حيخط١ع اٌىالَ «ٚتؽ١لث
53

٠وطرل بعٖوٙا كوٟ بعؤ  ِّوا ٠زبوج ،   إّٕٔا تِواَ ٚعوـة ٚاعوـة ٚىٍيوٍت ِخلابطوت

أؾلاٗوٗ ،   ٚاىخضابت اٌضيـ ٌٍضأب١ٓ ٠زبوجLibidoِع ارٔـكاعاث اٌضٕي١ت  Erosٕلٚكة ٚصٛؿ حىاًِ اٌغب 

ّْ اٌغ١واة  وّوا ٠ضولٞ ّٚوً ، اٌخٕاىو١ٍت ٠ضولٞ ّٚوٍٙا باٌغ١واة اٌَواٍِت ٌٍفولؿكع١ٍّثا كوٟ اٌغ١واة ٚؿؽٌٛوٗ اٌخواك٠ؼ ي

)اٌضأووب إٌفيووٟ(  ِٚووا  Erosِووع اٌضيووـ اٌالِل ووٟ اٌخْووٛكاث ، اٌضأووب اٌب١ٌٛووٛصٟ Libidoاٌضيووـ اٌّل ووٟ 

ِزالث كمـاْ اٌفخاة اٌْٛث ٚاٌىالَ كمـاْ ، اٌغارث اٌّل١ٕت  ١ل اٌي٠ٛت إر ٌغ ت )أفْاي اٌضأب١ٓ( ٚأفلاّٗٙا

ٚعوـَ ك بخٙوا كوٟ بٍوع ايٗعّوت ٠طٍول ، تٚ ككٔ ارٔؾلاٗ ك١ٗ ِع اعخفاظٙا بٛصٛؿ ٍؾْٟ، صٛؿ اٌَّخلنٌٍٛ

إّٕٔوا ر ٔيوىج إر عٕوـِا ، كموـاْ اٌْوٛث ر ٠عٕوٟ اٌيوىٛث»ٌعـَ ك بخٙا اٌـك١ٕت كٟ بٍوع اٌغ١واة  ٠موٛي ِوٛك٠و: 

ّْ اٌّل٠ٖت ع ٌٛضج باٌعمال١ل إٌفيا١ٔت ٚحلوج ٌٙا ٔيخط١ع اٌىالَ  ٚكمـاْ اٌْٛث ١ٌو ٍٍالث ٚاٌـ١ًٌ عٍٝ فٌه ت

«عٕـِا عاؿ إ١ٌٙا اٌىالَ، اٌغل٠ت ِٓ لبً عا ٍخٙا ٌّمابٍت اٌفخٝ اٌقٞ حغبٗ
54
  

، كٙوٛ ر ٠مو١ُ بَوىً ٍوعٛكٞ بوً ر ٍوعٛكٞ، عخٝ إٌي١اْ ٠ْبظ عاٌت ٔفي١ت ِلحبطت باٌبعـ اٌب١ٌٛوٛصٟ

ٚعاؿ كٛصـٖ بعوـ تْ حْواٌظ ِعٙوا ٌوُ ٠ٖو١ع اٌَؾِ اٌقٞ ٔيٟ كٟ اٌـكس اٌىخاس اٌقٞ ت٘ـحٗ إ٠اٖ مٚصخٗ »ِزاي 

«اٌىخوواس بوواٌّطٍك ٌٚىٕووٗ ر ٠عوولل ت٠ووٓ ٠ٛصووـ
55

ّْ ٘ووقٖ اٌغووارث ٌٙووا عاللووت بووا كاؿة ٚؿررث ٚصووٛؿ ،   ٠ ٙوول ت

                                                           
53
 139ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

54
 140ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

55
 141ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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ؿْٚ تْ ، كفٟ عاٌت اٌّلٓ تكموـ اٌْوٛث تٞ تكموـ ووً ا ِىأواث، ا كاؿة عمً ا ِىأاث اٌقٞ ٠ٕفخظ تِاَ اٌضيـ

ا، ٝ كٟ إٌَٛتكمـ حعا٠َٟ ِع اٌعاٌُ عخ ِث ا ِٕ ٍمثا عٍٝ فاحٗ حّا ـث ا باٌىاًِ، كإٌا ُ ١ٌو تب ّث تٞ ١ٌو ٔا 
56
  

ووا ٖث ٚلوووـ ٠ٕ ٍووك ٠ٚوووٕىٌّ ، ٠ٕفوووخظ عٍووٝ اٌعووواٌُ ٠ٚووقٚس ك١وووٗ ٌـكصووت ر ٠خ١ّووون عٕووٗ، ٠عوو١ٌ اٌضيوووـ ِٕمب

٠غووواكع ك١ٙوووا عٍوووٝ ؽّْٛووو١خٗ إّٔوووٗ بّزابوووت ٔٙووول ، ٠ٕ ٍوووك ٠ٚوووٕىٌّ ٌـكصوووت لْوووٜٛ، ٌـكصوووت ر ٠خ١ّووون عٕوووٗ

بووو١ٓ اٌضيوووـ اٌوووـاؽٍٟ ، ٚاٌّمْوووٛؿ تّٔوووٗ ٔٙووول بّعٕوووٝ كوووٟ علووووت ؿا بوووت بووو١ٓ اٌوووقاث ٚاٌعووواٌُ، ٠ٖوووقٚس ص١ٍوووـ

ٚ٘وووٛ ص١ٍوووـ ِخّاىوووه ِٕ ٍوووك عٍوووٝ ٔفيوووٗ ر تّوووً ٌوووٗ  ، ٚاٌضيوووـ اٌؾووواكصٟ ٠وووقٚس؛ تٞ ٠ٕفوووخظ ٠ٚعوووأك اٌعووواٌُ

تٍووبٗ ِووا ٠ىووْٛ بعاللووت اٌووِٕ ايّووٍٟ بوواٌّخلصُ  كعٕووـ اٌمووٛي ، ٚصووٛؿٖ ِٕبيوو٘ بخّاِووٗ ر ٠غخوواس ِووٓ ٠فيوولٖ

ا ـث ا تٚ تِخٍووه صيوو ـث ّْ ٌووٟ صيوو ، تعخوولل ٕوو١ّّٕثا بٛصووٛؿٞ وَووٟء؛ لابووً يْ تعاِووً وعبووـ حووابع ٌيوو١ـ ٠لأووٟ، إ

ا ٠ّىوووٓ تْ تحغوووٛي إٌوووٝ »ٚ٘وووٛ ِوووا ٠غْوووً كوووٟ اٌل بوووت اٌضٕيووو١ت  ٠موووٛي ١ِلٌٛبوووٛٔخٟ:  ـث ّْ ٌوووٟ صيووو باعخبووواك ت

وووا بإٌيوووبت ٌوووٗ ْث «ٍوووٟء حغوووج ٔ ووول ا٢ؽووول ٚر تعوووٛؿ تعيوووب ٍؾ
57

ا إ ـث ّْ ٌوووٟ صيووو لووولاك باٌضيوووـ   ا لووولاك بوووأ

تٞ ارعخووولال باٌضيوووـ كوووٟ بعوووـٖ اٌٛىوووا ٍٟ  عىوووو ا لووولاك بوووإّٟٔٔ  كوووٟ بعوووـٖ اٌمابوووً ٌالىوووخعّاي ٚارىوووخٙالن 

  صيـ  ١ل لابً ٌالىخعّاي تٚ ارىخٙالن

٠ّىووٓ حْووٛك ا ٔيوواْ تٚ اٌضيووـ بووال ٠ووـ تٚ كصووً تٚ عخووٝ تعٖوواء صٕيوو١ت  ٚكووٟ ٘ووقٖ اٌغاٌووت ٠ّىووٓ 

ا ٌوووقٌه ر ٚصوووٛؿ ٌضيوووـ بوووـْٚ ٠وووـ ، ٚاٌغاّوووً تْ ر ٚصوووٛؿ  ٔيووواْ ِضووولؿ، حْووٛك ٘وووقا اٌىوووا ٓ إٔيوووأثا ِضووولؿث

ّْ ا ٔيووواْ لوووـ ٠ىوووْٛ ِؾخٍفثوووا »تٚ كصوووً تٚ تعٖووواء صٕيووو١ت؛ ؿٚك٘وووا ارٔخَووواك كوووٟ اٌٛصوووٛؿ   عٕوووـ٘ا ٔطووووـ بوووأ

«إفا ٔمْوووٗ ٚاعوووـ ِوووٓ تٔ ّوووت اٌعاللووواث اٌخوووٟ ٠ٍّىٙوووا كع١ٍّثوووا، ٚباٌخووواٌٟ ٌوووٓ ٠ىوووْٛ إٔيوووأثا، عّوووا ٘وووٛ
58

  اٌضيوووـ 

٠مووَٛ بٛظا فووٗ اٌضٕيوو١ت عٍووٝ تعيووٓ ٚصووٗ  إّٔووٗ وووا ٓ صٕيووٟ بىووً ِووا حغٍّووٗ ، ك ِٚخوولاب٘وووً ِلوووب ِخٕاىوو

ٚ٘ووووٛ إٍووووباي ٔيووووبٟ ٘وووواكس ، ئّٕووووا ٔؾيوووول ك١ٙووووا ع١احٕووووا ٚٔلٕ٘ٙووووا بنٍووووباعٙا، وٍّووووت صٕيوووو١ت ِووووٓ ِأىووووا٠ٚت

ٚ٘ووووقٖ ٘ووووٟ ِأىووووا٠ٚت اٌضٕيوووو١ت بأبعاؿ٘ووووا اٌب١ٌٛٛص١ووووت ، تٚ ٠غخوووواس ٌّووووٓ ٠َووووبعٗ، إٍووووباي ر ٠َووووبع، باىووووخّلاك

ّْ اٌضٕيووو١ت ِأىوووا٠ٚت »٠موووٛي ِلٌٛبوووٛٔخٟ:  ( Eros( ٚتبعاؿ٘وووا إٌفيووو١ت )اٌغوووب Libido )اٌ ل٠ووونة ٌموووـ لٍٕوووا إ

«ئّٕووا ٔؾيووول ك١ٙوووا ووووً ع١احٕوووا اٌَؾْوو١ت
59
وووا كوووٟ إٗووواك عال موووٟ   ّث ٠يوووخـعٝ ، كاٌفعوووً اٌضٕيوووٟ ٠ْوولل ؿا 

ا صٕي١ّثا   ٠ضٍب اٌٍقة ٚارىخّخاي، ك١ٗ اٌطلل ا٢ؽل بّٛفٗ ِٕٛٛعث
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 142ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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 144ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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 146ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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 147ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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8

ا آؽول ِوٓ حّ ٙولاث اٌضيوـ، ١ِلٌٛبٛٔخٟ وّا كعً ك١ّا ىوٍف٠ٕالٌ  ٚ٘وٛ اٌضيوـ اٌٍ وٛٞ اٌوقٞ ، حّ ٙولث

وّوا ظٕوج إٌ ل٠وواث ، ٌوقٌه كٍو١و اٌىوالَ كعووً ٌٍوخىٍُ، ٠خوٛاكٜ ؽٍوف اٌىٍّوت ٠ٚلىووُ ٌٙوا لْوـ٠ت ِع١ٕوت حخضوواٚمٖ

ا إ٠ا٘ووا كووٟ ٔ وولح١ٓ: حخفمووا، اٌيووابمت اٌخووٟ ٠ٕالَووٙا ١ِلٌٛبووٛٔخٟ وّووا عٛؿٔووا ِووٓ لبووً ْ عٍووٝ اٌوول ُ ِووٓ ِؾخْوولث

ّْ اٌىٍّت ١ٌو ٌٙا ؿرٌت»اؽخالكّٙا  «عٍٝ ت
60
  

ِوٓ ، حفيل ووالَ ا ٔيواْ ٌخوٛكلٖ عٍوٝ ِوط٘الث ب١ٌٛٛص١وت ٗب١ع١وت، إٌ ل٠ت ايٌٚٝ: إٌ ل٠ت اٌب١ٌٛٛص١ت

كٍٛر٘وا ٌّوا ٔطوك ا ٔيواْ  ٚ٘وٟ ٔ ل٠وت حضعوً ِوٓ اٌىٍّوت ، ٌياْ ٚكُ ٚعٕضلة    اٌّيوطٌٚت ايٌٚوٝ عوٓ إٌطوك

، بّعٕٝ ا ٔياْ اعخاس ٌ وً ٚاٌَلس ٚعّا٠ت ٔفيٗ ِٓ عاؿ٠ت  ١لٖ، ٓ ِا ٘ٛ ٗب١عٟ كٟ ا ٔياِْضلؿ ِعبل ع

حٕوخ ُ عٍوٝ ٍوىً لٛاعوـ ِٚبواؿا    ، لبً تْ ٠خطٛك إٌوٝ ٌ وت ِعموـة، كاوخَف ٕلٚكة ّٛحثا ٠مَٛ بٙقٖ اٌٛظ١فت

  ا ِِٕٗٚفيلةث أطاللث ، ؿر١ٌت ٚحـا١ٌٚت  حْبظ اٌٍ ت حابعتث ٌٙقٖ اٌغاصت اٌب١ٌٛٛص١ت

، كٟ اٌٍ ت حؾخني اٌىٍّوت كوٟ اٌّلاكموت اٌؾاكص١وت ٌٍفىول ب١ّٕا إٌ ل٠ت إٌفي١ت / اٌعمال١ٔت )إٌ ل٠ت اٌزا١ٔت(

ا ِٓ حّ ٙلاث اٌٛعٟ تٚ  الكثا ٌٗ ٠يخط١ع اٌخؾٍِ ِٕٗ وّا ٔخؾٍِ ِوٓ اٌمٕواي كٙوٟ لٕواي ، ٚحضعً ِٕٙا حّ ٙلث

ّْ إٌ ل٠ووت إٌفيوو١ت ٌووُ حمووً بٛصووٛؿ  وّووا كعٍووج إٌ ل٠ووت ، ِٕفْووً ٌٍىٍّووت )اٌٍ ووت( عووٓ اٌفىوولاٌفىوول  ٚاٌّالعووع ت

ٚاعخبولث اٌىٍّوت بوـْٚ ِعٕوٝ كوٟ  ١واس اٌب١ٌٛوٛصٟ تٚ ، اٌب١ٌٛٛص١ت اٌخٟ ٌُ حفًْ اٌىٍّوت عوٓ اٌضأوب اٌطب١عوٟ

 ايٌٚٝ ر ٠ٛصـ تعـ ٠خىٍُ )تٞ اٌب١ٌٛٛص١وت(  ٚكوٟ اٌزا١ٔوت»باٌخْل٠ظ: ، إٌفيٟ  ٠ؾخْل ١ِلٌٛبٛٔخٟ اٌمٛي ك١ّٙا

«٠ٛصـ باٌفعً فاث ٌٚىٕٙا ١ٌيج اٌقاث اٌّخىٍّت إّٔٙوا اٌوقاث اٌّفىولة    )إٌفي١ت(
61

حفيول اٌٍ وت ،   كفوٟ إٌ ول٠خ١ٓ

ّْ اٌّعٕٝ ٠طؽق ِٓ اٌىٍّوت ؿْٚ إكصاعٙوا يٞ  بّىٛٔاث ِٓ ؽاكصٙا  ؿْٚ تْ حٍخفج إٌٝ اٌ ت كٟ ٔفيٙا  ٚاٌغاي ت

ٚأخؾابٙووا ، عٍووٝ ارٔفْوواي عووٓ ايٍوو١اءبّووا ٘ووٟ لووـكة ٌٍضيووـ ، ِووٓ اٌضووأب١ٓ  ٚاٌّعٕووٝ ٠بوولم عووٓ كعووً اٌخيوو١ّت

ًّ ِوٓ ، باٌضٛ٘لٞ ك١ٙا ِٓ تصً ارحْاي كع١ٍّثا بٙا ِٓ اٌـاؽً  كٍىٟ ٠خًْ اٌضيـ باي١ٍاء ٠ٕفًْ عٕٙا ٚ٘قا حض

  كّٓ ؽالٌٙا ٠خؾٍِ اٌضيـ ِٓ رمً اي١ٍاء ٠ٚخؾفف ِٓ ٚمٔٙا، حض١ٍاث اٌٍ ت

صووٗ ٚتوزول ِوٓ حّ ٙوول  حّ ٙول تٚي ٠ضعوً ِووٓ حبوـٚ عاللوت اٌفىول باٌٍ ووت عاللوت ِعموـة ٌٚٙووا توزول ِوٓ ٚ

عاللخٙا عاللت حؾاكص١ت ٚحّ ٙل راْ ٠ضعٍٙا حـاؽ١ٍت؛ حضعً ِٓ اٌٍ ت إٍاكة إٌٝ ِا ٠عخًّ كٟ إٌفو ِٓ ايكىواك 

وّا ١َ٠ل اٌـؽاْ إٌٝ إٌاك  ٚاٌُٛ٘ ٕ٘ا عاًّ ٔخ١ضت اٌ ٓ بٛصٛؿ تكىواك حَوىٍج ٌٛعوـ٘ا ٚحعبول عوٓ ٔفيوٙا كوٟ 

                                                           
60
 151ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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ٚاٌوقٞ ٠ضعٍٕوا ٔعخموـ بفىول لوـ ، كاٌقٞ ٠ؾـعٕا عٛي ٘قا إٌّٛٛي: »   العين والعقلّّج  ٠مٛي ّاعب وخاس 

«٠ٛصووـ ٌقاحووٗ لبووً اٌخعب١وول ٘ووٛ ايكىوواك اٌخووٟ حىٛٔووج ٚعبوول عٕٙووا ٚاٌخووٟ ٔيووخط١ع حووقول٘ا بْووّج
62

 ّْ   ٚاٌغوواي ت

،  ١واس اٌٍ وت اٌّْج اٌّنعَٛ حخناعُ ك١ٗ اٌىٍّاث ٚحٖش ؿاؽٍٗ ايلٛاي  كال ع١اة ؿاؽ١ٍت تٚ ؽاكص١وت ٌٍفىول كوٟ

حغٌٛوج إٌوٝ ر ٚعوٟ  ٠بوـٚ ارحْواي ، كاٌقاث اٌّفىلة حبمٝ صا٘نة يكىاك٘ا  إفا ٌُ حْ ٙا ٚحطٛعٙا كٟ وٍّواث

)ؿاؽ١ٍّثوا( كوٟ ا٢ْ ٔفيوٗ ؿْٚ تْ ٠غوـد أمطواي  )ؽاكص١ّثا( ٠ٚفىول اٌقٞ ٠خىٍُ، ب١ٓ اٌفىل ٚاٌٍ ت كٟ عاٌت اٌؾط١ب

كاٌّعٕٝ ٠طؽق ِٓ ، )   ( إّّٔٙا كٟ اٌغم١مت ٠ ٍف تعـّ٘ا ا٢ؽل ٍفىل١ٌو ٌٍىالَ إٍاكة ٌ»     كٟ تٞ صأب  ٠مٛي:

«اٌىالَ ٚاٌىالَ ٘ٛ اٌٛصٛؿ اٌؾواكصٟ ٌٍّعٕوٝ
63

ّْ اٌٍ وت ِٕفولؿة كوٟ اٌعواٌُ ٌـكصوت ٠ْوعب كْوٍّٙا تٚ ،   ٠مْوـ ت

ّْ كعً حٍّىٙا ٌ ١ٍاء ٠ّل بواٌخعلل، كىُ عـٚؿ وً ِّٕٙا ٚٔٙا٠احٗ ٚبـا٠احٗ ٚاٌخعولل ، ٚاٌقٞ ٠ٙبٙا ٘قٖ اٌمـكة ت

حي١ّت ٚاٌخي١ّت إ٠ضاؿ ٌ ١ٍاء ٚؽٍك ٌٙا  كاٌعاٌُ ِخٛاك عٕـ اٌطفً ِا إْ ٠يّٟ عخٝ ٠بـت باٌٛصٛؿ
64
ٌٕٚيخغٖل   

ا باٌخي١ّت   كِن٠ت إٗالق اىُ عٍٝ اٌطفً ٚارعخفاي بٗ بّٛفٗ ٌِٛٛؿثا ّاك ِٛصٛؿث

ٌٚعً ٘قا ِا ٠يّظ ٌٍطفً بواٌخعٍُ اٌيول٠ع ٌٍ وت ؿْٚ ، كعً اٌخفى١ل ٠خُ ؿاؽً عاٌُ ٠خىٍُ ٠ٖٚش باٌخعب١لاث

تْ ٠علل تٞ ب١ـا ٛص١ا حع١ّ١ٍت حع١ٍّوت  وّوا ٠فيول ٌّوافا ٕٔخبوٗ ٌإل٠ّواءاث ٚا ٍواكاث ا ٔيوا١ٔت توزول ِّوا ٕٔخبوٗ 

ٌٍغلواث اٌغ١ٛا١ٔت  كفٟ عاٌت أخبإ٘ا ٔيوخٛعب ارٔؾولاٗ اٌوقٞ ٠غْوً ٌٍضيوـ ِوع عاٌّوٗ اٌّعو١ٌ  ٚارٔؾولاٗ 

ٚاٌخفواث ٌٍخّاروً اٌغاّوً بو١ٓ اٌٍ وت ، ٠َبٗ عاٌت إٌوا ُ اٌوقٞ ٠ و٘ كوٟ ِٔٛوٗ، طٛي ٚاٌعلٓ كٟ اٌغ١اةأبياٗ باٌ

ايِل اٌقٞ ٠ضعوً ِٕٙوا ، كٟٙ ١ٌٕت ٚكؽٛة حخّىٓ ِٓ اٌخعب١ل عٓ اٌعاٌُ ٚاٌضيـ، ٚاي١ٍاء اٌخٟ حيىٓ وً اي١ٍاء

بوً ِوٓ صيوـ ٢ؽول كٙوٟ ٌْو١مت  ،ٌ ت اّطالع١ت  حؾخٍف ِٓ ِضخّع إٌوٝ ِضخّوع تٞ ِوٓ عواٌُ إٌوٝ عواٌُ ِعو١ٓ

ّْ ى١طلة اٌغلٚل اٌْٛح١ت كٟ ٌ ت ِع١ٕت ٚاٌغلٚل اٌْاِخت كٟ » باٌخضلبت اٌقاح١ت اٌّع١َت  ٠مٛي ِلٌٛبٛٔخٟ: إ

ا اعخبا١ّٗثوا ٌٍخعب١ول عوٓ اٌفىولة فاحٙوا ٚإّّٔوا ٗولق ِخعوـؿة ، ٌ ت تؽلٜ ٚتٔ ّت اٌبٕاء ٚإٌغٛ لـ ر حَىً اّطالعث

«عاًِ ِع اٌعاٌُبإٌيبت ٌٍضيـ ا ٔيأٟ ٌٍخ
65
  

اٌٍ وت اىوخ١عاس ٌ وُٛ كوٟ اٌعواٌُ ، ٌٍ ت إفْ؛ اٌمـكة عٍٝ حَوى١ً اٌّٛصوٛؿاث ٚحٕ و١ُ ايٍو١اء كوٟ اٌعواٌُ

كّوا حعبول ، ٚعخوٝ ٌوٛ كبطٕا٘وا بواٌخعب١ل، كٟٙ إفْ توبل ِٓ تْ حطٗل كٟ صأب اٌخعب١ل، ٚحعب١ل عٓ ٘قا اٌ ُٛ
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 156ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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 155ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

64
ـ  »ٔيخ لس تْ ٠ّٓ هللا عٍٝ آؿَ بأْ عٍّٗ ايىّاء وٍٙا  ٠مٛي ىبغأٗ  ر - وٓ ٠ ْفِيو َِ ً  ك١َِٙوا  ا تَحَْضَعو ِٓ َؽ١ٍِفَوتث ل لَواٌٛ  ًِ كِوٟ اْيَْك اَل َِىوِت إِِّٔوٟ َصاِعو َّ ٍْ إِْف لَاَي َكبَُّه ٌِ َٚ

ِـّه  ٌَهَ  ٔ مَ َٚ َن  ـِ ّْ ٓ  ٔ َيبِّظ  بَِغ َْٔغ َٚ اَء  َِ ِـّ ٠َْيفِه  اٌ َٚ َْ  لك١َِٙا  ٛ  ّ ا َر حَْعٍَ َِ   ُ اِء  (30)  لَاَي إِِّٟٔ تَْعٍَ َّ اَل َِىوِت كَمَواَي تَٔبِ  وِٟٛٔ بِأَْىو َّ ٌْ ُْ َعٍَوٝ ا وٙ  َٕ َُّ َعَل َوا ر و ٍَّٙ اَء و  َّ ََ اْيَْىو َُ آَؿ َعٍَّو َٚ
اِؿلِ  َّ  ُْ ٕخ  َٓ )٘طرء إِْ و  ١31  ُ ٌَْغِى١ ُ  ا ٌَْع١ٍِ خََٕا ل إََِّٔه تََٔج ا ّْ ا َعٍَّ َِ َُ ٌََٕا إِرَّ  ٍْ ْبَغأََه َر ِع ا ى  وا تَٔبَوأَُ٘  بِأَْىو (32) ( لَاٌٛ  َّّ ُْ ل كٍََ ِٙ ا ِ َّ َ  تَٔبِْ ُٙ  بِأَْىو ُْ تَل وً لَاَي ٠َا آَؿ ُْ لَواَي تٌََو ِٙ ا ِ َّ

 َْ ٛ  ّ ُْ حَْىخ  ٕخ  ا و  َِ َٚ  َْ ـ ٚ ا ح ْب َِ   ُ تَْعٍَ َٚ  ِٓ اْيَْك َٚ اِث  َٚ ا َّ ُ  َ ١َْب اٌيَّ ُْ إِِّٟٔ تَْعٍَ  33-32-31-30ا٠٢اث:  ،ىٛكة اٌبملة (33)»ٌَّى 
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 159ُ صع اٌيابك ٔفيٗ، اٌّل -
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)   ( ٠وخىٍُ بوأْ ٠موٛي ٌ ٍو١اء  اٌىوالَHeidegger  (1976« :)عٕٗ إّّٔا ٘ٛ فاحٙا  ٠مٛي كٟ ٘قا اٌْوـؿ ١٘وـصل

«ٚاٌعوواٌُ تْ ٠ضووٟء إٌووٝ ايٍوو١اء، بووأْ حضووٟء إٌووٝ اٌعوواٌُ
66

تٞ ٌٙووا اٌمووـكة عٍووٝ ارٔعىوواه عٍووٝ فاحٙووا  ٠مووٛي ، 

«إّٕٔا ٔيخط١ع اٌىالَ عٓ اٌىالَ كٟ ع١ٓ تّٕٔا ر ٔيخط١ع تْ ٔلىوُ عوٓ اٌلىوُ»١ِلٌٛبٛٔخٟ: 
67

اٌموـكة عٍوٝ    ٌٍ وت

كاٌعاٌُ  ١ل ِٕ ُ؛ اٌٍْٛ للس اٌىا ٓ  ٌىوٓ عٕوـِا ٠غّوً إٌوٝ ، حَى١ً اٌّٛصٛؿاث ٚؽٍمٙا رُ حٕ ١ّٙا كٟ ٚعـاث

ٚحلىو١ُ ، اٌٍ ت حٕ ُ ٚحفًْ ب١ٓ اٌّٛصوٛؿاث ٚايٌوٛاْ ٚح١ّون ب١ٕٙوا  اٌّول٠ٔ كالوـ ٌٙوقٖ اٌموـكة عٍوٝ اٌخْو١ٕف

  اٌغـٚؿ بخمي١ُ اٌّعأٟ

ا ّْ اٌّعٕٝ ٠ي، باث ٚإغث وّا اٌفىل ٠خضٍوٝ ٠ٚخضيوـ كوٟ ، ٚ٘ٛ ِا ٠يّظ باٌخ١ّن ب١ٓ اي١ٍاء، ىٓ اٌىٍّتت

ٌخّٕغٗ ع١احٗ  ٚاٌٍ ت ٠ٕ ّٙا ِٕطك ٠ٚب١ٕٙا ٔغٛ كىلٞ  ايِول اٌوقٞ ٠ّٕوع ِوٓ كبو٘ اٌٍ وت بواٌب١ٌٛٛصٟ كوٟ ، اٌٍ ت

َّو وّا لاي ؿاك٠ٚٓ ئّٙا ِعطٝ رماكٟ  كىقٌه ر ٔفيل اٌغاصب١ٓ باٌغّا٠ت ِٓ اٌ، وغلوت اٌفُ تٚ اٌفى١ٓ، اٌضيـ

ّْ اٌخفي١ل اٌ ا ٟ ِلكٛٓ عٕـ ١ِلٌٛبٛٔخٟ ّْ اٌخ١ّون اٌ وا ٟ ، تٞ ت ٠ّٚزٍٗ اٌخفيو١لاْ اٌب١ٌٛوٛصٟ ٚإٌفيوٟ  ٠بوـٚ ت

ٚإٌّٛوٛعاث اٌّوخىٍُ ، وّا اٌٛظ١فٟ ٚاٌعمالٟٔ عٕـ ؿ٠ىاكث اٌقٞ ٠فًْ ب١ٓ اٌّخىٍُ اٌٛاعٟ اٌعالوً،  ١ل وال

١ٌْبظ اٌفلؿ ِطاٌبثا بخلوٙا ٚاٌخٛصوٗ إٌوٝ ، اٌخٟ حع١ٌ ؽاكس ا ٔياْ  ١ل اٌٛاع١ت اٌ اِٖت ٚاٌّٖطلبت، ع١ٍٙا

  ٕآِ ٌغم١مخٙا ٚ٘ٛ هللا

ّْ اٌخفي١ل اٌـ٠ىاكحٟ ٌٍ ت ٠ٛصٕٙا ١ٌٍّخاك١ن٠ما ٠ٚعٍك ٍولٕٗا اٌٛصوٛؿٞ اٌّخّزوً كوٟ ، ٠العع ١ِلٌٛبٛٔخٟ ت

«ك١ٍو ٌٟ ت٠ت ٚىو١ٍت تؽولٜ ٌّعلكوت اٌضيوـ اٌبَولٞ  ١ول تْ تع١َوٗ»اٌضيـ  
68

ٌو١و وخض١ّوع ، ُ ٌٍضيوـ  ِوع كٙو

٠لكٔ وً ، ٌٍعٕاّل اٌٍ ٠ٛت كٟ ِعٕٝ ٚوٍّت ٚؿرٌت    تٚ اٌب١ٌٛٛص١ت ِٓ ٌياْ ٚكُ ٚعٕضلة    إّٔٗ توبل ِٓ فٌه

َِىٍت صيوـٞ اٌوقاحٟ حوخٍؾِ بّوا »عبل ارٔؾلاٗ ك١ٗ ِٚعا٠َخٗ  ٠مٛي ١ِلٌٛبٛٔخٟ: ، اعخٛاء ئّٗ اعخٛاء ٌٍعاٌُ

«٠ٍٟ: وً ٍٟء ٠يىٓ ك١وٗ تٚ ٠مو١ُ ك١وٗ
69

ب١ٌٛٛص١ّثوا ٚ ١ول ، ع١ّثوا ١ِٚخثوا،   كٙوٛ ٠ضيوـ ٠ٚغّوً حٕالٖواحٗ ِٚفاكلاحوٗ

ا ّٚاِخثا، ٔفي١ّثا ٚ ١ل ٔفيٟ، ب١ٌٛٛصٟ ّث ، صٕي١ّثا ٚ ١ل صٕيٟ    ٌقٌه ّظ ّٚفٗ تّٔٗ ٠م١ُ كٟ ووً ايٍو١اء، ِخىٍ

كًٙ حىٍّٕا ع١ٍٗا ٚاىخطعٕا ا ٌّاَ بٗ كٟ وً حض١ٍاحٗ ٚحّ ٙلاحٗا إٌوٝ ، إّٔٗ ِا ٠عاً ر ِا ٠ّٛف تٚ ٠خىٍُ ع١ٍٗ

تٞ عـ حّىٕا ِٓ ِالِيخٗ كٟ واًِ تبعاؿٖ إٌفي١ت ٚاٌب١ٌٛٛص١ت ٚاٌفىل٠تا ًٚ٘ ٘قٖ كعوالث ٘وٟ تبعواؿٖ اٌٛع١وـةا تر 

  حٛصـ تبعاؿ تؽلٜ ِطاٌبت ِماكبت ١ِلٌٛبٛٔخٟ بارٔفخاط ع١ٍٙاا

                                                           
66
 15ُ  ،1994ِاكحٓ)١٘ـصل(: إَٔاؿ إٌّاؿٜ: للاءة كٟ ٍعل ٌ٘ٛـك١ٌٓ ٚحلاوً، حلصّت: بياَ عضاك، اٌّلون اٌزماكٟ اٌعلبٟ  -

67
 161ُ  ١ِلٌٛبٛٔخٟ)ِٛك٠و(: ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان، ِلصع ىبك فولٖ، -

68
 167ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -

69
 166ُ اٌّلصع اٌيابك ٔفيٗ،  -
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تٚ فٌه اٌعْٕل اٌقٞ ٠عأٟ ِوٓ اٌوٕمِ ئّوٗ ِغخمول ، ْٕل اٌقٞ ٠َىٛ ِٓ إٌضاىتاٌضيـ ٌُ ٠عـ فٌه اٌع

بووً تٕووغٝ عوواكالث باٌّعووأٟ اٌلِن٠ووت اٌخووٟ حخووٛاكٜ ؽٍووف اٌغٖووٛك اٌّوواؿٞ ، عٕووـ ِماكٔخووٗ باٌلٚط/اٌعمووً/إٌفو

٠ٕب ٟ اؽخناٌٗ  احيعج ا٢كاق اٌـر١ٌت ٌٍضيـ  ٕٚ٘ا ر، كىٍّا حطٛك اٌخاك٠ؼ اٌبَلٞ ٚا خٕٝ بعـة ِماكباث، ٌٍضيـ

كم٘ كٟ ِا ٠يوخزّل يصٍوٗ كوٟ ا عالٔواث تٚ ارىوخزّاك اٌل٠إوٟ تٚ اٌفٕوٟ    بموـك ِوا ٌوٗ ِوٓ عّوٛرث ِلحبطوت 

وّوا ٘وٛ اٌغواي يصيواؿ تّوبغج حٍخٙوب اعخلالثوا ، ٌٍخ ١١ول ت٠مٛٔوت تّوبظٗ بطب١عت إٌ ُ اٌي١اىو١ت اٌيوا ـة  بوً إّٔو

  عٍٝ لّع ايصياؿ وّا اٌعمٛي ٗاٌّا كإ٘ج، ٌخغم١ك ح ١١لاث كٟ تٔ ّت ى١اى١ت

، بـي ح٠َٛٙٗ ٚاؽخناٌٗ كٟ اٌٛىو١ٍت، ٔغٓ ا١ٌَٛ كٟ ِي١و اٌغاصت ٌالعخلال باٌضيـ ٚعيٓ اٌخعاًِ ِعٗ

تٞ صعٍٗ لٕبٍت ِٛلٛحت ِيخعـة ٌالٔفضاك كٟ ٚصٗ وً ِؾاٌف تٚ ِبا٠ٓ؛ بّعٕٝ صعً اٌضيـ للبأثا ٠مـَ كـاءث ٌبٍوٛب 

ٌٕٚعوـ ، اٌّماي  ٚك٘أٗ اٌبع١ـ ٠ؾخْل كٟ ٍعاك: وٌٕعٍٓ حْاٌغٕا ِع اٌضيوـا١ٌَٛ اٌّٛعٛؿ  ٚ٘قا ٘ٛ ِطّظ ٘قا 

حْف١ف اٌعاللت ِعٗو  كٙٛ عْٕل أخّا ٕا ٌو كٓ ٚصوٛام ىوفلٔا ٌٍوـؽٛي ٚارٔخّواء ٌٍّٛإٗوت اٌعا١ٌّوت اٌخوٟ ر 

كوٟ بواس ِّارٍوت  ٚارعخٕواء بوٗ ؿاؽوً، كٙٛ عٍٝ ايلً آٌت ٔفعً بٙا تكعإٌا ِزً إٌَّاك، حطِٓ باٌخفل٠٘ كٟ اٌضيـ

، اعخٕاء إٌضاك بَّٕاكٖ عخٝ ٠ضـٖ عٕـ اٌغاصت إ١ٌٗ وّا لاي بقٌه اٌف١ٍيٛل اٌّيٍُ ابٓ باصت كٟ وحـب١ل اٌّخٛعـو

ا ِٓ اٌغلُ عٍٝ صيـ ـث ٚإعالٔٙوا علبثوا  ٔلٜ تؿ٠ُ ايكٓ َِىالث ِٕٗ  كم١ّٓ ِٕا ِن٠وـ ِوٓ ارعخٕواء بوٗ ، كّن٠

  ٕـ وً ِٓ ٠ل٠ـ ح٠َٛٙٗ ١ٍٚطٕخٗ، ٍعٛاء
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 2014اٌّلون اٌمِٟٛ ٌٍخلصّت ، ث: عزّاْ ت١ِٓ، حأِالث كٟ اٌفٍيفت ايٌٚٝ )ك١ٔٚٗ(: ؿ٠ىاكث -

، اٌـاك اٌعلب١ت ٌٍعٍَٛ ٔاٍلْٚ َِٕٚوٛكاث ارؽوخالل، إٍلال صّاي ِفلس، ِضّٛعت ِٓ اٌباعز١ٓ حأ١ٌف، اٌطل٠ك إٌٝ اٌفٍيفت -

 ٗ1 ،2009 

 1994، اٌّلون اٌزماكٟ اٌعلبٟ حلصّت: بياَ عضاك، إَٔاؿ إٌّاؿٜ: للاءة كٟ ٍعل ٌ٘ٛـك١ٌٓ ٚحلاوً )١٘ـصل(: ِاكحٓ -

 بـْٚ ٗبعت ، ؿاك ت١ِت، حلصّت: ِغّـ ِغضٛس، حمل٠ع اٌغىّت )ِٛك٠و(: ١ِلٌٛبٛٔخٟ -

 بـْٚ ٗبعت ، ك٠تإٌاٍل إٌَّأة ٌٍّعاكل با ىىٕـ، اٌغب١ب اٌَاكٟٚٔ حلصّت: ؿ ، اٌع١ٓ ٚاٌعمً )ِٛك٠و(: ١ِلٌٛبٛٔخٟ -

، اٌطبعوت َٔول إٌّ ّوت اٌعلب١وت ٌٍخلصّوت، عبوـ اٌعن٠ون اٌع١واؿٞ حلصّت ٚحموـ٠ُ: ؿ  ،اٌّل ٟ ٚاٌالِل ٟ )ِٛك٠و(: ١ِلٌٛبٛٔخٟ -

 2008ايٌٚٝ ب١لٚث ١ٌٛ٠ٛ 

 بـْٚ ٗبعت ، َٔل ِعٙـ ا ّٔاء اٌعلبٟ، كطاؿ ٍا١٘ٓ حلصّت: ؿ ، ظٛا٘ل٠ت ا ؿكان )ِٛك٠و(: ١ِلٌٛبٛٔخٟ -

- Merleau-ponty (Maurice): La nature, Editions du seuil, Paris 1995 

- Merleau-ponty (Maurice): Phénoménologie de la perceptions, Editions Gallimard, Paris 1945 

، 37، اٌّضٍوـ 4اٌعوـؿ ، )٠ٛىف(: حطٛك ِفَٙٛ اٌضيـ ِٓ اٌخأًِ اٌفٍيفٟ إٌٝ اٌخْٛك اٌعٍّوٟ  ِمواي ٕوّٓ: عواٌُ اٌفىول ح١بو -

 ١ٔٛ٠2009ٛ  -تبل٠ً

اٌعووـؿ ، ِمووً ٕووّٓ: ِضٍووت إبووـاي ،)ِضووـٞ(: اٌضيووـ ا ٔيووأٟ بوو١ٓ ِووـاكه اٌفٍيووفت ٚك١ِٕٛ١ٌٕٛٛص١ووت ١ِلٌٛبووٛٔخٟ عبووـ اٌغوواكع -

 1997، ىبخّبل اٌخاىع
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