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 نإلعالو أٔنٛش سإٚش ،"نإلعالو أَؼشٔرٕنٕؿٛخ َلٕ" ػُٕحٌ طلًم حنظٙ حألشٓش دسحعظّ فٙ أعذ، ؽالل ٚطشف

 ٔرلغدذ. فٕكدٕ يٛشدخل حنفشَغدٙ حنًفّكدش يدٍ يغدظؼخس يفٓدٕو ْٔدٕ ،(discursive tradition) خطدخرٙ كظقهٛدذ

 يًخسعددخص فددٙ يظـغددذس طخسٚخٛددخ   حنظطددٕس دحثًددش حنخطخرددخص' يددٍ يـًٕػددش ْددٙ حنخطخرٛددش فخنظقخنٛددذ أعددذ طؼشٚدد 

 ,Hirschkind, 1995) ٚغدكُْٕخ حندزٍٚ كٛدخس فدٙ رؼًد  يذيـش فٓٙ ٔنزنك حإلعاليٛش، حنًـظًؼخص ٔيئعغخص

 حنظقخنٛدذ يدٍ كًـًٕػدش دسحعدظّ يٍ طزذأ أٌ ٚـذ" حإلعالو نفٓى أَؼشٔرٕنٕؿٛش يقخسرش أ٘ أٌ أعذ ٚشٖ نزنك( '  

دخ حإلعددالو رشإٚدش طددشطزؾ حنخطخرٛدش  طهددك ندشفغ أٔ رخنشددؼٕد، نهظالػدذ ٔيلددخٔ ص أخالقٛدش رٔحص   نظشددكٛم يُٓخؿ 

 حنًغدهًخص يدٍ حنؼذٚدذ فدٙ حنظفكٛدش اػدخدس فدٙ حنخطخرٛدش حنظقخنٛدذ يفٓدٕو أعدٓى". يالثًدش يؼخسف ٔاَظخؽ حنًلخٔ ص

 رددٍٛ يددخ حندشرؾ طددى رلٛدغ حإلعدداليٛش، ٔحنًـظًؼدخص رخإلعددالو حنًؼُٛددش ح ؿظًخػٛدش حنؼهددٕو فدٙ حنفكشٚددش ٔحنًُطهقدخص

 رظدٛتظّ ٔحنظدذٍٚ َخكٛدش يدٍ حنُزٕٚش ٔحنغٛشس ٔحنغُش حنقشآٌ يؼم [Grand Traditions] حنكزشٖ حنُظٛش حنظقخنٛذ

 حنظقخنٛدذ يدغ حنًغدهًٍٛ طفخػدم كٛفٛدش حنًفٓدٕو ٚطدشف رلٛدغ حألخدشٖ، حنُخكٛدش يدٍ حنشدؼزٙ حنظدذٍٚ ٔأشكخل حنٕٛيّٛ

 اؽخس فٙ ٔرنك حنظهش، رحص حنُظٕص كٕل طلخٔس أٔ حعظٛؼخف أٔ طفغٛش كٕل حنـذحل أشكخل خالل يٍ حنُظٛش

 أعدذ، ٔٚقظدشف(. Anjum, 2006, 656) حنٕٛيٛدش يًخسعدخطٓى فدٙ أخالقٛدش رٔحص طشدكٛم حنًًخسعدٍٛ يلدخٔ ص

 حنخخطدش حنلـدؾ ٔاردذح  حنـذل ٔأعخنٛذ حنؼقهُش يٍ أًَخؽ خ طظؼًٍ حإلعاليٛش حنخطخرٛش حنظقخنٛذ أٌ أخشٖ، رظٛتش

 حإلعداليٛش رخنذٚخَدش يشطزطدش حؿظًخػٛدش ظدخْشس ٔطد  أٔ طلهٛدم ح ؿظًخػٛدش حنؼهدٕو فدٙ رخكدغ أسحد اٌ نزنك رٓخ،

 ,Agrama) حنظددهش رحص رخنُظددٕص حنًددشطزطٍٛ حنًفددخْٛى ٔطددخسٚ  حنخخطددش حنهتٕٚددش رددخنًفشدحص ٚزددذأ أٌ فٛـددذ

  رخنظقخنٛذ حنًشطزطش حنـذل ٔأعخنٛذ حنؼقهُش طهك أًَخؽ ٔط  فٙ طكًٍ حألعخعٛش حألَؼشٔرٕنٕؿٙ يًٓش اٌ(.     

 .حنًخظهفش حنظخسٚخٛش يغخسحطٓخ رلغذ حإلعاليٛش

 ركغدش -[ Instituted Practices] حنًئعِّغدش حنًًخسعدخص دسحعش ػهٗ حإلعالو أَؼشٔرٕنٕؿٛخ يزخدة ٔطقٕو

 ٚلخٔل حنظٙ حنشثٛغٛش حنًلخٔس طهخٛض ًٔٚكٍ. رٔحطٓى ٚفًٌٕٓ كًخ حنًغهًٍٛ ٔفٓى نالعظقشح  يلخٔنش فٙ - حنغٍٛ

 :حنظخنٛش حنُقخؽ فٙ طؤعٛغٓخ حنفكش٘ أعذ يششٔع

 يؼددم حنًظُددخفشس حنؼُخثٛددخص ػهددٗ رُٛددض ٔحنظددٙ حنظُددٕٚش٘ حنظددشحع ػهددٗ حنقخثًددش حألٔسٔرٛددش حنًغددهًخص سفدغ( 1

 يٕحؿٓدش فدٙ حإلعالو أَؼشٔرٕنٕؿٛخ يزخدة اسعخ  ػهٗ حنؼًم أعذ ٚلخٔل ٔنزنك ٔحنظؤخش، حنظقذو ٔحنظشحع، حنلذحػش

 .ح ؿظًخػٛش حنؼهٕو فٙ ح عظؼًخس٘ حنًؼشفٙ حإلسع

 حنخدخص حنغدهطش نؼالقدخص ٔطدخسٚ  حنًظفدشدس حنـدذل ٔأعدخنٛذ يُطقٓخ طًظهك حألسػٕركغٛش أٌ ػهٗ حنظؤكٛذ( 2

 .يؼُٛش ٔحؿظًخػٛش طخسٚخٛش يغخسحص يٍ َخرؼش رٓخ



 

  

                          

 

 حنظقخنٛدذ يدٍ كًـًٕػدش دسحعدظّ يدٍ طزدذأ أٌ ٚـدذ حإلعدالو نفٓدى أَؼشٔرٕنٕؿٛدش يقخسردش أ٘ أٌ أعدذ ٚدشٖ( 3

 ردخنًفشدحص حنتُٛدش حنلـدؾ ٔاردذح  حنـدذل أعدخنٛذ رـخَدذ رٓدخ حنخخطدش حنؼقهُدش يدٍ أشكخ    طظؼًٍ حنظٙ حنخطخرٛش،

 .حنظهش رحص رخنُظٕص حنًشطزؾ حنًفخْٛى ٔطخسٚ  حنًًٛضس حنهتٕٚش

 حنؼددخنى فددٙ يهلددش قؼددخٚخ نظلهٛددم حنًفددخًْٛٙ أعددذ ؽددالل اؽددخس أَؼشٔرٕنٕؿٛددش َظددٕص ػددذس حعددظخذيض نقددذ

 شدخسنض يدٍ كدم حَخدشؽ ٔقدذ. نهًُطقدش حأليشٚكدٙ ح عدظؼًخس اػخدس يٍ ؿذٚذس يٕؿش يٕحؿٓش ٔفٙ حنٕٛو حإلعاليٙ

 ػهددٗ أعددذ يفددخْٛى ططزٛدد  يلخٔنددش فددٙ( Mahmoud،2002) يلًددٕد ٔعددخرخ(  ,2002Hirshkind) ْششددكُذ

 حنظدلٕس طٛدخسحص دحخدم حنًئعغدش حنًًخسعدخص ػهٗ رخنظشكٛض ٔرنك حنًظش٘، حنًـظًغ دحخم حنظذٍٚ أًَخؽ رؼغ

 حندذػخس أشدشؽش رخَظشدخس حنًشطزطدش حنغدًخػٛش حنؼقخفٛدش رذسحعش ْششكُذ قخو: ٙحنظخن حنُلٕ ػهٗ يظش فٙ حإلعاليٛش

 رًُٛدخ حنًؼخطدش، نهًغدهى حنغٛخعدٙ-حألخالقدٙ طقدٕٚى ػهدٗ ٔآػخسْخ ح عظًخع آدحد ػهٗ ْششكُذ ٔسكض يظش، فٙ

 ػٍ يقخ ص ػذس رُشش حٚؼخ   حنزخكؼش ٔقخيض حنقخْشس، رًذُٚش حنًظشٚخص حنذحػٛخص كشكش ػهٗ يلًٕد عخرخ سكضص

 حنًقخندش أيدخ(. 2011) حنذُٚٛدش حنلشٚدخص نًغدؤنش حنلقدٕقٙ حنخطدخد ؽدشف كٛفٛدّ ٔكدٕل يظدش فٙ حألقزخؽ أٔػخع

 طُزددغ(. 2012) حنًظددشٚش حنشخظددٛش حألكددٕحل قددٕحٍَٛ يُظٕيددش دحخددم حنًغددٛلٛخص ؽددال  قؼددخٚخ فظُخٔنددض حنؼخَٛددش

 يغدخ نش يدٍ حألطدٛهش أسػدٛظٓخ طـدخٔصص حإلعداليٛش حنخطخرٛدش حنظقخنٛدذ ػدٍ أعدذ يفدخْٛى أٌ حفظشحع يٍ يخخٔفٙ

 ؽشف ددخ حنددذٍٚ ػددٕدس ظددخْشس انددٗ رخإلػددخفش رخنلذحػددش، حنددذٍٚ ػالقددش فددٙ ٔحنزلددغ نألسػٕركغددٛش، حنلددذحػٙ حنًفٓددٕو

خ  فدٙ حنًغدهًش غٛش حألقهٛخص ٔػغ ػهٗ حنظشكٛض ٔانٙ ٔيلًٕد، أعذ طؼشٚ  كغذ ػهًخَٙ، ػخنًٙ نُظخو يُخْؼ 

 .حنؼشرٛش حنًـظًؼخص

 حنًغدهًش حألقهٛدخص رشئٌٔ حنًظؼهقش حألعجهش طـخٔص حنخطخرٛش حنظقخنٛذ فٙ حنزلغ سقؼش طٕعٛغ اٌ أد ، ٔرظؼزٛش

 .حنؼشرٛش حنًـظًؼخص فٙ حنًغهًش غٛش حألقهٛخص ٔػغ ػهٗ نهظشكٛض أقشد ٔأطزق أٔسٔرخ، فٙ

 فدٙ أعدذ ؽدالل يفدخْٛى ٔأفدخ  كدذٔد ػٍ نهكش  حألعجهش يٍ يـًٕػش رطشف ْزِ، حنزلؼٛش ٔسقظٙ فٙ أقٕو،

 :حنظخنٙ حنُلٕ ػهٗ حألعجهش أنخض. حنًغهًش غٛش حنؼشرٛش حألقهٛخص دسحعش ػهٗ ططزٛقٓخ كخنش

 حنخخطددش حنؼقهُددش ألًَددخؽ حنظٕطددم ْددٕ حإلعدداليٛش حنخطخرٛددش حنظقخنٛددذ دسحعددش يددٍ حنتددشع أٌ حفظشػددُخ ارح. 1

 كٛدغ حنلخكًدش، حإلعاليٛش حنغٛخعٛش حألَظًش طلض حنًغهًٍٛ نتٛش حنًظخف" حنفؼخ " يغخ نش ًٚكُُخ فكٛ  رخإلعالو

 رٓى؟ حنخخطش حنذُٚٛش حنظقخنٛذ ػٍ حنظؼزٛش خالنّ يٍ ًٚكٍ حنز٘ حنلذ أٔ حألف  حإلعاليٙ حنخطخد ٚؼغ

 أيخيٓى؟ حنًظخكش ح َظقخد ٔأشكخل حنـذل أعخنٛذ ْٙ يخ. 2



 

  

                          

 

 أعذ ٚطشف حنؼخو، نهًـخل حنهٛزشحنٙ رخألًَٕرؽ حنًشطزطش ٔحنًظهلش حنفشدحَٛش يفخْٛى يشكضٚش يٕحؿٓش فٙ. 3

 أًَدخؽ ُْدخ  ْدم ٔنكدٍ يدؼال ، حنُظٛلش ارذح  كآدحد حإلعاليٛش، حنظقخنٛذ ػًٍ حنغٛخعٙ حألخالقٙ حنُقذ يٍ أشكخ   

 طخسٚخٛ خ؟ حعظزؼخدْخ طى حنظٙ حإلعاليٛش رخنظقخنٛذ حنخخطش ٔحنُقذ حنـذل يٍ أشكخل أٔ حنًؼخسف يٍ

 غٛش نهًـظًؼخص حنًالثًش رخنًغخكش طغًق   حإلعاليٙ حنؼخو حنًـخل دحخم حنًظخكش ٔحنـذل حنؼقهُش أشكخل اٌ

 رغدهطش حنؼدخو حنًـدخل ندشرؾ ٔرندك ػُٓدخ، ٔحنظؼزٛدش رٓدى حنخخطدش حنذُٚٛش حنظقخنٛذ  طزخع حنؼشرٙ حنٕؽٍ فٙ حنًغهًش

 أقدٕو ػشرٛدش، رهدذحٌ ػدذس فدٙ حنلكدى ألَظًدش حإلعداليٙ حنظٛدخس ٔطدٕل رؼدذ. حنؼخو حنُظخو ٔعٛخعخص حنلذٚؼش حنذٔنش

 يٓخيٓدخ كؤكذ أٔ حنؼخو حنُظخو عٛخعخص اؽخس فٙ حنؼخو حنفؼخ  فٙ حألخال  يـخل ػهٗ حنذٔنش عٛطشس يغؤنش رطشف

 .اشكخنٛش كًغؤنش حنشػٕٚش

 

 حنًششٔع رم[ nationalist] حنقٕيٙ كٛخَٓخ حإلعاليٛش حألٚذٕٚنٕؿٛش حنغٛخعٛش رخألفكخس حنذٍٚ طًخصؽ ًُٚق نى

 ٔحنلذحػددش ٔحإلعددالو حنًغددٛلٛش: حنؼهًددخَٙ طكُٕٚددخص كظخرددّ فددٙ    -statist. ((Asad,2003, 198]] حنددذٔنظٙ

 خدالل يدٍ ٔرندك ٔحنقٕيٛدش حنؼهًخَٛدش ردٍٛ حنًفخًْٛٛدش حنؼالقدش أطدٕل ػدٍ حنظُقٛدذ ٚؼٛدذ أٌ أعدذ ٚلخٔل ،(2003)

 ٔردزنك حنٕٓٚخطٛدش، ٔحنٕكدذس حنـًدخػٙ حنظؼدخيٍ ػهدٗ قخثًدش يظكخيهدش دٚخَش رزحطٓخ حنقٕيٛش ْم: حألطٛش حألعجهش ؽشف

دخ حنؼهًخَٛدش فدبٌ أعدذ نطشف فًٓٙ رلغذ ؟(181) حنقٕيٛش رخنذٔنش خخطّ دٚخَش طًؼم  طقدٕو  [ doctrine] يُٓخؿ 

 حنًفٓدٕو رلغدذ، طقدٕو ٔكؤَٓدخ حنذَٕٛٚدش، حأليدٕس ػدٍ حندذٍٚ فظم أٔ حنغٛخعش ػٍ حنذٍٚ فظم ػهٗ خخطش رظفش

 َفغدٓخ ططدشف نكُٓدخ يغدخسحطٓخ، ػهدٗ انٓدٙ طدؤػٛش رال حػظٛخدٚش كٛخس انٗ رخألكشٖ أٔ رحطٓخ، انٗ حنلٛخس رشد، حنشخثغ

 كٕنٓدخ حنغٛخعش يفٕٓو ٔطًلٕس حنقٕيٛش نهذٔنش حنظخسٚخٙ حنظؼٕد ْٕ حنشإٚش طهك فٙ يخ أرشص. نهؼخنى يؼُٛش كشإٚش

ح حنؼهًخَٛش طظزق ٔرزنك ػهٛٓخ، حنًظُخفغٍٛ نكم حنغهطش نًًخسعش ْٔذف خ ششؽ خ طظزق رلٛغ  اقخيش ششٔؽ يٍ ؿض  

 أٔ حنًدٕحؽٍ-نهفدشد حنخدخص حنًـدخل اندٗ حندذٍٚ ٚلدخل حنشإٚدش نظهدك ٔؽزقدخ   ندزنك، حنُٓدخثٙ حنٓدذف أٔ قٕيٙ يـظًغ

 .حنقٕيٙ حنظشحرؾ طؼؼٛذ أؿم يٍ" طٕظ " ػقٛذس رخػظزخسِ

 رخنقٕيٛددش حإلعدداليٛش حنًُظٕيددش رًغددخٔحس طقددٕو ػُخثٛددخص أٔ يغددزقش نفشػددٛخص طئعددظ حنؼهًخَٛددش أٌ أعددذ ٚددشٖ

   حإلعداليٛش حنًُظٕيدش أٌ أعدذ ئكدذٚ رًُٛخ يظُخفغش قٕيّٛ عشدٚخص ػٍ ػزخسس رًُٛٓخ حنقخثى حنـذل ٔكؤٌ حنؼشرٛش،

 رخنظقدذو حنلذحػدش سردؾ ػهدٗ طقدٕو حنظدٙ حنؼُخثٛدخص طهك طفكٛك ػهٗ أعذ َقذ ُٚطٕ٘. قٕيٛش طٕسس فٙ طقهٛظٓخ ًٚكٍ

 حنؼهًخَٛدش، يدٍ حنًُزؼقدش حنؼُخثٛدخص طهدك أعدذ ٔٚدشفغ حنظخهد ، أٔ حنًخػدٕٚش يٍ ألشكخل عـٍٛ حنظشحع ٚظم رًُٛخ

 فدظق طلخٔل ٔكؤَٓخ ػُٛٛٓخ َظذ حنًغظقزم طؼغ حنذٔحو ػهٗ كخَض حإلعاليٛش حنًُظٕيش أٌ ٔٚشٖ طؼشٚفّ، رلغذ

 عدؼٙ ُْدخ  أٌ أ٘ حنًئعِّغدش، حنًًخسعدخص أٔ حإلعداليٛش رخنظقخنٛدذ حإلخدالل دٌٔ نكٍ حنًغظقزم ػهٗ حنظشحع عئحل



 

  

                          

 

 ػهدٗ حإلعداليٛش حنًُظٕيدش طُفدظق رلٛدغ يتدخٚشس أعدظ ػهدٗ ٔنكدٍ حنشحُْدش رخنظلدذٚخص حإلعاليٛش حنًُظٕيش نشرؾ

 حنًظؤعغدش حنًًخسعدخص يدغ حنًُؼدزؾ حنظٕحطدم خدالل ٔيدٍ رٓدخ حنخخطدش حنؼقهُدش أشدكخل خالل يٍ ٔنكٍ حنلخػش

 .حإلعاليٛش

 يلدٍ ػدٕ  فدٙ حإلعداليٛش حنخطخرٛدش حنظقخنٛدذ سردؾ ٚلدخٔنٌٕ حإلعداليٍٛٛ اٌ ردخنقٕل أعدذ َقدذ طهخدٛض ًٚكٍ

 ػددٕ  فددٙ حنفقٓٛددش حنًغددخثم رؼددغ طفغددٛش اػددخدس أٔ طشؿًددش ٚلددخٔنٌٕ أخددشٖ، رظددٛتش أٔ حنًؼخطددشس حنًغددهًٍٛ

  ٔارشحصِ حنؼشرٛش نهقٕيٛش أعذ َقذ يٕحؿٓش فٙ حألْى عئحنٙ ٚظم. حنًؼخطش حنؼخنى فٙ رخنًغهًٍٛ حنًلٛطش حنظلذٚخص

 أٔ حنتشرٛدش حنًُٓٛدش يٕحؿٓدش فدٙ قٕيٛدش سحرطدش حإلعداليٛش حنًُظٕيدش طؼدذ أ : ْدٕ ركشْدخ حنغدخر  ح خظالف نُقخؽ

 طغدظزطٍ أٔ طلًدم قدذ حإلعداليٛش حنًُظٕيدش ردؤٌ أعدذ ٚـٛدذ قذ حنًؼخطش؟ ػخنًُخ فٙ شحنًُٓٛ طهك نًٕحؿٓش كششؽ

 ػهدٗ كفخظٓدخ فدٙ حنخطخرٛدش حإلعداليٛش حنظقخنٛدذ يدغ حنظٕحطدم ػدشٔسس يغ حطغخقخ   طظم نكُٓخ حنقٕيٛش عًخص رؼغ

 فٙ حنخخص حنًـخل انٗ حنذٍٚ أكخنض حنظٙ أعذ، ٚفًٓٓخ كًخ حنؼشرٛش، حنقٕيٛش رؼكظ رخنذٍٚ، حنغٛخعش سرؾ ػشٔسس

 .رظؼشٚزٓخ طًٓٛشٓخ رًلخٔ ص أٔ حنؼشرٛش غٛش حألقهٛخص كم رخعظزؼخد طظهخض فخشٛش نُضػش أعغض كًخ دعخطٛشْخ،

 حنقٕيٛدش حنذٔندش أصيدش أٌ أعدذ ٚدشٖ حنغٛخعٙ، حإلعالو كشكخص رظلهٛم حنًؼُٛش حنغٛخعش ػهى أدرٛخص ػٍ رؼٛذح  

ح رخػظزخسْدخ حإلعاليٍٛٛ أؿُذس ػهٗ طُفشع  يشطزطدش قٕيٛدش دٔندش فٓدٙ حنٛدٕو، حإلعداليٛش حنشدؼٕد ٔحقدغ يدٍ ؿدض  

 رددٍٛ حنشثٛغددٙ ح خددظالف ٔنكددٍ اندد ،... ٔحنظددلٛش ح ؿظًخػٛددش، رخنخددذيخص حألفددشحد كٛددخس رظغددٛٛش طقددٕو ٔحقؼٛددخ  

 ردذٔس حنذٔندش طقدٕو كٛدغ حنًدٕحؽٍ، حنفدشد كٛدخس فدٙ حنذٍٚ كٛخد طفشع حنؼشرٛش حنقٕيٛش أٌ حنغٛخعٍٛٛ حنًششٔػٍٛ

 .حنًخظهفش ُٚٛشحنذ حنـًخػخص رٍٛ حنلكى

 يظخٛدم عٛخعدٙ يـظًدغ طؤعدٛظ طلدخٔل حألخٛشس أٌ فٙ أعذ، سإٚش كغذ حنًششٔػٍٛ، رٍٛ ح خظالف ٚكًٍ

 حنشخظدٙ، حنًـدخل اندٗ ٔاكخنظدّ ٔحنقدخٌَٕ حنًٕحؽُش ػٍ حنذُٚٙ ح َظًخ  فظم خالل يٍ ٔرنك حنؼهًخَٛش، رششٔؽ

 حنذٔندش نتدشع حنؼقٛدذس ٔطدزنٛم حنغدهطش، اندٗ حنٕطدٕل يغدؤنش يٍ سكخرش أكؼش فٓٙ حإلعاليٛش حنًُظٕيش سإّٚ أيخ

 حنًُظٕيدش سإٚدّ ٔطكًدٍ حنغٛخعدٛش، ٔحنًًخسعدش حنغٛخعدش طؼشٚد  اػدخدس ْدٕ حألعدًٗ حنٓدذف ٚظدم ٔنكدٍ حنقٕيٛش،

 ،حألخددال  ػددٍ حنغٛخعددش فظددم نؼًهٛددش رشفؼددٓخ حنًغددزقش حنفشػددٛخص طهددك خهخهددش يلخٔنددش فددٙ نهغٛخعددش حإلعدداليٛش

 حإلعدداليٛش حنشإٚددش يددغ حنـددزس٘ ح خددظالف انددٗ رخإلػددخفش حنلٛددخس، ٔيـددخ ص حنددذٍٚ رددٍٛ حنفظددم حعددظلخنّ رددذػٕٖ

 .نهفشدحَٛش

خ أعذ ٚقظشف ٔػخو خخص نًـخنٍٛ حنششٚؼش طقغٛى قخرهٛش ػذو ٔرلكى دخ حنؼدخو نهًـخل اعاليٛ خ إًَٔرؿ   ً  ػهدٗ قخث

 ًٚهدٙ أٌ نهظٕػدٛق أعدذ ٔٚقظدشف(. public sphere) حنؼدخو نهًـدخل حنهٛزشحندٙ حألًَدٕرؽ يدغ حنـدزس٘ ح خدظالف



 

  

                          

 

 حنؼخيدش، حنلٛدخِ فدٙ حندذٍٚ دٔس َطدخ  طلذٚدذ ٚدظى أٔ حنذٔندش، ؽدشف يدٍ حنذٍٚ دٔس طٕظٛ  كٛفٛش حنؼهًخَٙ حنًُط 

 .حنلذٔد طهك رشفغ حنًُط  رنك ٚقٕػٕح أٌ حإلعاليٌٕٛ ٔٚلخٔل

 ندزنك حنخطخرٛدش، شدشٔؽّ ٚخهخدم حنهٛزشحنٙ، رظؼشٚفّ حنؼخو، حنًـخل يؼظش  فٙ حإلعاليٙ حنخطخد دخٕل اٌ

 يددٍ طُزددغ حنظددٙ حإلعدداليٙ ٔحألًَددٕرؽ حنهٛزشحنددٙ حألًَددٕرؽ رددٍٛ حنـزسٚددش ح خظالفددخص طهددك ٕٚػددق أٌ أعددذ ٚلددخٔل

 حنتخٚدش: أًْٓدخ َقخؽ ػذس فٙ طكًٍ حألًَٕرؿٍٛ رٍٛ يخ فخ خظالفخص يًُٓخ، نكم حنخطخرٛش حنظقخنٛذ طخسٚ  خظٕطٛش

 كدددظ طتٛٛدددش أٔ طشدددكٛم فدددٙ ٚغدددظخذو حندددز٘ ٔحألعدددهٕد حنخطدددخد، انٛدددّ حنًّٕؿدددّ ٔحنـًٓدددٕس( telos) حنُٓخثٛدددش

(sensibility )حنًًخسعٍٛ أٔ حنًظلخدػٍٛ ؿًٕٓس (practitioners .)طًؼدم ح خظالفخص طهك أٌ ػهٗ أعذ ٔٚئكذ 

 .حخظالفٓخ فٙ ؿزسٚش نهؼخنى ٔكشإٖ يظُخفغش، عٛخعٛش كًشخسٚغ حنًششٔػٍٛ رٍٛ حنذحثش حنظخسٚخٙ حنـذل ؿْٕش

 ػهدٗ فشػدٓخ ٚدظى يؼٛشدش كقٛقدش حنذٔندش أٌ ْدٕ حنقٕيٛش أشكخل يٍ شكال   حنذٍٚ نشإٚش أعذ سفغ ٔسح  يخ اٌ

 انٛٓدخ ٚؼٓدذ حنظدٙ حنلذٚؼدش حنذٔندش ٔػدٕد أ٘ حنًغهًٍٛ، نؼًٕو حنٕٛيٛش حنلٛخس طًظ يغؤنش ْٔٙ" حإلعاليٍٛٛ" أؿُذس

 رندك، ٔيدغ. حن ..  حنطزٛش ٔحنخذيخص أفؼم، يؼٛشٛش ٔظشٔف: ٔح ؿظًخػٛش ح قظظخدٚش حنخذيخص ٔطٕصٚغ ربدحسس

ح حنقٕيٛش حنذٔنش طظم  حإلؽدخس ػدًٍ حنخدخص نهًـدخل حندذٍٚ اكخندش ْٔدٕ حنقٕيٛدش حنذٔنش يششٔع يٍ ٚظـضأ   ؿض  

 .حنًظظخسػش حنذُٚٛش ح َظًخ حص يٍ خخل   يلخٚذ ػخو فؼخ  فٙ حنًظلكى نذٔس حنذٔنش حكظكخس نظؼزٛض حنٕؽُٙ

 قخرهٛدش يدذٖ رظلذٚدذ حنؼخيدش حنلٛدخس فدٙ حندذٍٚ دٔس شدشٔؽ ٚلذد حنؼهًخَٙ حنًُط  أٌ انٗ (2003) أعذ ٚشٛش

 اٌ ٔندزنك كًؼدخل، حندٕؽُٙ ح َظًدخ  يدٍ ٚؼؼدذ كٛد  حنؼدخو، حنًـدخل فدٙ يقزدٕل أٔ يفٛدذ ردذٔس نالػدطالع حنذٍٚ

 ٚخهخدم حنًظلذػٍٛ كظ طشكٛم اػخدس نًلخٔنش حنهٛزشحنٛش، رظزتظّ حنؼخو، حنًـخل يؼظش  حإلعاليٙ حنخطخد دخٕل

 أخدشٖ، رظدٛتّ حإلعداليٌٕٛ، ٚقزدم ٔ . حنؼدخو حنـدذل طُظى حنظٙ ٔحنقٕحػذ حنؼهًخَٙ حنًُط  فشػٓخ حنظٙ حنششٔؽ

 حنًًُٓٛدش حنؼقهُدش أشكخل نفؼق ح عظًخع قٕحػذ ػهٗ حنًفشٔػش حنقٕٛد نظلذ٘ ٚغؼٌٕ ٔنكٍ حنؼخو حنًـخل رششٔؽ

 حنخطخرٛدش حنشدشٔؽ رخنؼدشٔسس ٚظدش    رظٛتش حنؼخو حنًـخل فٙ حإلعاليٙ حنخطخد ٔؿٕد اٌ. حنؼخو حنًـخل ػهٗ

 (.82) عهًٛش عخرق خ حنًٕؿٕدس

 ٔحنؼقدخفٙ، حنذُٚٙ رظُٕػٓخ حنؼشرٙ، حنٕؽٍ فٙ حنًغهًش غٛش حنًـظًؼخص أٌ حفظشحع ػهٗ قخثى ألعذ َقذ٘ اٌ

ح طشددكم  حنؼهًخَٛددش حألَظًددش أٌ حفظددشحع سغددى أَددّ أصػددى. ٔحإلعدداليٙ حنؼشٔرددٙ حنًشددشٔػٍٛ نكددال اشددكخنٛخ   ػُظددش 

 حنتٛشٚدش، ػدٍ أٔ حٜخدش عدئحل ؽدشف يدٍ  ردذ ،"حإلعداليٍٛٛ" أؿُدذس ػهدٗ حنذٔنظٛدش حنفكدشس رفشع قخيض حنؼشرٛش

 كذحػٛدش كهًدش يشدشٔع كهًدش طكدٌٕ رلٛغ حنًغظقزم، ػٍ طظٕسحص ؽشف رؤًْٛش يشطزطظخٌ حنشإٚظخٌ طكٌٕ رلٛغ

 نًٕحؿٓدش َظٛـدش ؽُدشحف ٔكؤَدّ رخألعدخط، أٔسٔردٙ عدئحل رخػظزخسِ حنغئحل حإلعاليٙ حنطشف ٚشفغ قذ. رخألعخط



 

  

                          

 

 ٔنكدٍ حنـذٚذس، ح عظششحقٛش حنًؼخسف فٙ حنذيخ  ػ  إلػخدس يلخٔنش أٔ حألٔسٔرٙ ح عظؼًخس٘ حنظشحع يغ يؼُٛش

 .يظش فٙ نهلكى حإلعاليٛش حنظٛخسحص طؼٕد رؼذ حٌٜ حنغئحل ؽشف يٍ  رذ

 أكؼدش ردذٚم رخػظزدخسِ أٔ حنـدٕحس ٜدحد يظكخيهدش سإٚدش ٚطدشف حإلعاليٙ حنزذٚم فبٌ حإلعاليٛش حنشإٚش رلغذ

 ٔركٛفٛدش أٔسٔردخ فدٙ حنًغدهًش حألقهٛدخص رٕػدغ يشطزطش أعذ أعجهش طظم. حنقٕيٙ حنزذٚم يٍ حنذُٚٛش نألقهٛخص حَفظخكخ  

 حألقهٛددخص ػددذ حنهٛزشحنٛددش حنًـظًؼددخص فددٙ حنؼددخو حنًـددخل طُخقؼددخص يددذٖ نٕٛػددق حنتشرٛددش يـظًؼددخطٓى فددٙ ديـٓددى

 حنظقخنٛذ نظظزق حإلعاليٛش حنًُظٕيش ػًٍ حألخالقٙ حنُقذ يٍ ًَخرؽ ٚطشف أٌ ٚلخٔل ٔنزنك حنًؼطٓذس، حنًغهًش

 أٌ أعدذ ٚلدخٔل ْدم ٔنكدٍ حألٔسٔرٛدش، حنلكٕيدخص ؽشف يٍ حنًظؼغفش حنذيؾ يلخٔ ص يذحسحص خخسؽ حإلعاليٛش

 أعدجهظّ اؽدخس خدخسؽ ألَٓدخ يكظًهدش طكدٌٕ ندٍ حإلؿخردش يدؼال ؟ يظدش فدٙ حألقزدخؽ ٔػدغ كٕل َفغٓخ حألعجهش ٚطشف

 ْدم: أعدذ يفدخْٛى ػهدٗ حألعدجهش ؽدشف اػدخدس أكخٔل ٔنزنك أخالقٛش، ػشٔسس نٓخ طظزق نٙ رخنُغزش نكٍ حنًؼشفٛش

 ٔكدذٔد ردم يُٓدخ، ٔيٕقؼّ حإلعاليٛش حنخطخرٛش حنظقخنٛذ ػٍ أعذ يفخْٛى أيخو كقٛقٙ طغخإل ٚطشف أٌ نهقزطٙ ًٚكٍ

 حنذٔنددش طلددض حنًٕحؽُددش نفكددشس حنُقذٚددش حألعددجهش طهددك ٕٚؿدّ أٌ ًٚكددٍ ْددم خالنٓددخ؟ يددٍ حنظؼزٛددش نددّ حنًغددًٕف حنـدذل

 حنظقخنٛدذ طًدظ أعدجهش رطدشف ندّ ُٚغدًق أو حإلعداليٙ حنؼدخو نهًـدخل رٓدخ حنًغًٕف حنششٔؽ دحخم يٍ أ٘ حإلعاليٛش،

 ٔطـدزٚش طؤطدٛم يلخٔندش رندك، فدٙ رًدخ يغدهى، يـظًدغ فدٙ حنًغدهًٍٛ غٛدش نٕػغ سإٚظٓخ فٙ حإلعاليٛش حنخطخرٛش

 حنلذٚغ؟ حإلعاليٙ حنفقّ فٙ حنًٕحؽُش يفٕٓو

 يُط  انٗ رخإلػخفش حإلعاليٙ عٛخقٓخ فٙ حنًفخْٛى اَظخؽ طخسٚ  نفٓى ػشٔسٚ خ حنخطخرٛش حنظقخنٛذ يفٕٓو ٚظزق

 رؤْدم حنًغدهًٍٛ ٔطدؤػش حنًشدظش  حنظدخسٚ  رلكدى اعداليٛش غٛدش يظدخدس حنظقخنٛذ نظهك ْم ٔنكٍ رٓخ، حنخخص حنـذل

 يدٍ  ردذ أعدذ يفدخْٛى يغدخ نش قزدم. ػدُٓى ح خظالف أٔ حنخطخرٛش ٔطقخنٛذْى ػخدحطٓى حعظٛؼخد يلخٔ ص فٙ حنزيش،

 طهددك يددٍ ٔحنتددشع حألقزددخؽ، قؼددخٚخ يددٍ يٕقفٓددخ ػددٍ ٔحنكشدد  حإلعدداليٛش حنلشكددخص أدرٛددخص ػهددٗ حنغددئحل ؽددشف

 حنخخطدش حإلشدكخنٛخص رؼدغ ٔفٓدى حألدرٛدخص طهدك فٙ حألقزخؽ أيخو حنًظخكش حنًغخكخص حكظشخف يلخٔنش ْٕ حنًقخسرش

 أٔؿددّ نظٕػددٛق أعددذ ؽددالل يفددخْٛى يددغ عددشٚؼش يقخسَددش انددٗ رنددك رؼددذ حَظقددم. حنلذٚؼددش حإلعدداليٛش حنذٔنددش اؽددخس فددٙ

 .حنؼهًخَٛش يٍ حنشإٚظٍٛ رٍٛ ح خظالف

 

 كدٕل أعدجهش ؽدشف( 1881 حنؼٕح،;  2002ْٕٚذ٘،; 1881حنزشش٘،) حإلعاليٍٛٛ حنًفكشٍٚ يٍ ػذٚذ كخٔل

 حإلعاليٛش نهذٔنش سإٚظٓى فٙ حنًٕحؽُش يفٕٓو ديؾ رؼؼٓى ٔكخٔل. حنًغهًٍٛ يٍ غخنزٛظّ يـظًغ فٙ حألقزخؽ يٕقغ

 ؽدخس  حنًغظشدخس دسحعدش أطدض. حنشدشٚؼش اؽدخس فدٙ ٔٔحؿزخطٓى حألقزخؽ كقٕ  يُظٕيش ػٍ رخنلذٚغ ٔرنك حنلذٚؼش

 حندٕػٙ فدٙ حنًٕحؽُدش يزذأ نظشعٛ  ؿخدس يلخٔنش) 1881( حنٕؽُٙ حنـًخػش اؽخس فٙ ٔحألقزخؽ حنًغهًٌٕ حنزشش٘



 

  

                          

 

 أػًدخل طًؼدم كًدخ. حنًظدشٚش حنٕؽُٛدش حنلشكش دحخم يٍ يشظش  طخسٚخٙ ٔؽُٙ َٔؼخل نًـٕٓد كُظخؽ حنًظش٘

 حندذٍٚ نؼالقدش يؼُٛدش سإٚدش اؽدخس فدٙ ٔنكدٍ حنًؼخطدش حإلعاليٙ حنفكش فٙ حنًٕحؽُش يزذأ نظؤطٛم يلخٔنش حنزشش٘

 ردٍٛ ح ؿظًخػٛدش حنؼالقدخص يـًدٕع ٚدُظى حندز٘ حألشدًم ح ؿظًدخػٙ حنؼقدخفٙ حإلؽخس حإلعالو ٚظزق رلٛغ رخنذٔنش

 حنًشؿؼددٙ حإلؽددخس رًؼخرددش حنًـظًؼٛددش حنقًٛٛددش حنًُظٕيددش طهددك طظددزق أخددشٖ، رظددٛتّ. حنًظددش٘ حنًـظًددغ أؽٛددخف

 ٚؼدزؾ يشؿؼدٙ كبؽدخس حنذعدظٕس٘ رخنقدخٌَٕ ػالقظٓخ فٙ حنهٛزشحنٛش نٕػغ يلخكخس فٙ حنًظش٘ ٔحنظششٚغ نهقخٌَٕ

 .حنؼخيش حنغٛخعش ٔٚلكى حنؼخو حنُظخو ػهٗ ٔٚلخفع

 فددٙ حنظددخسٚخٙ دٔسْددخ حعددظًشحس ػهددٗ حنًلخفظددش حنًخػددٛش، حنؼقددٕد حيظددذحد ػهددٗ حنًظددشٚش، حنكُٛغددش كخٔنددض

 كؤَٓدخ ٔؽُٛظٓدخ اػزدخص حنكُٛغدش ػهٗ أطزق حنذٔس رنك يطخنذ طُخقؼخص ظم فٙ ٔنكٍ حنًظشٚش، حنٕؽُٛش حنلشكش

 فدزخالف ح عدظؼًخس، يدغ حنظؼدخٌٔ شدزٓش َفدٙ دٔس فدٙ حندذٔحو ػهدٗ ٚكًدٍ حنكُٛغش دٔس ٔكؤٌ ح طٓخو، يٕػغ فٙ

 يشطزطدش حنكُٛغدش طظم يؼال ، ٔطـذٚذْخ حنكُخثظ رُخ  اؿشح حص ػهٗ حنًظشٚش حنذٔنش رٛشٔقشحؽٛش ٔطؼغ  عٛطشس

 حنٕؽُٛدش نهٕكدذس كشحػٙ حنًظشٚش حنغٛخعش فٙ يؼٍٛ دٔس رخسطؼخ  دحثًخ   طهضيٓخ حنظٙ حنٕؽُٙ حنظشحع نتش رقٕحػذ

 حنؼُد  ٔطٛدشس حسطفدخع ظدم فدٙ ٔرندك نًشدكالطّ، حنشٔكدٙ ٔحنظغدكٍٛ حألصيدخص ٔقدض فدٙ حنقزطدٙ[ شدؼزٓخ] رظٓذثش

 نًغدؤنش أكخدٚدش رشإٚش ٔحسطزخؽّ حإلعاليٙ حنخطخد فٙ حنطخثفٛش َزشس حصدٚخد ٔيغ حنًظش٘، حنًـظًغ فٙ حنطخثفٙ

 طظدٕس ُْدخ  ٔكدؤٌ حنغٛخعدٙ، حنكُٛغدش دٔس رشدؤٌ حإلعداليٛش حنظٛدخسحص رؼدغ يدٍ ٔحػدق حَضػخؽ ُْخ . حنٕٓٚش

 ٔخظٕطدٛش نطزٛؼدش ح نظفدخص دٌٔ نكدٍ رخنغٛخعش أ٘ حنضيُٛش رخنغهطش حنًغٛلٙ حنذٍٚ ػالقش يخْٛش رشؤٌ ٔحػق

 نتدش فٓدى ػهدٗ حنقدذسس نؼدذو ٔرندك رخإلعدالو، حنظخسٚخٛدش رخنؼالقدخص حسطزخؽدّ أٔ حنًغٛلٛش طخسٚ  فٙ حنقزطٙ حنًغخس

 طزُّددٙ فٓددٕ حنؼددخَٙ، ح فظددشحع أيددخ. آخددش ػددٕ  فددٙ حنالْٕطٛددش حنـددذح ص سإٚددش ػهددٗ أٔ حنظؼقٛددذ شددذٚذس  ْٕطٛددش

ح حنكُٛغش حطخخر يٍ حنؼذح  شذٚذ نًٕق  حإلعاليٍٛٛ  حنؼهًدخَٙ نهًُطد  حنًزدذثٙ سفؼدٓى ردشغى ٔرندك عٛخعدٛ خ، دٔس 

 .حنؼخيش حنلٛخس فٙ حنذٍٚ دٔس طقهٛض ػهٗ حنقخثى

 ػدؼ  رٓدٕحؿظ يغدكَٕش يزدخس  ككدى يدٍ حألخٛدشس حنفظدشس فدٙ حنكُٛغدش ندذٔس ْدزِ حنزشدش٘ سإٚش طكٌٕ قذ

 حألقزدخؽ قؼدخٚخ ػهدٗ ٔحَؼكخعدّ حنفكش رنك طُخقؼخص حنزشش٘ ٚشٖ   سرًخ نكٍ حنُخطش٘ رظشحػٓخ حنًظشٚش حنذٔنش

 ٚظؼهد  فًٛدخ ٔحنكُٛغدش حنًظدشٚش حنذٔندش عدهطخص كدذٔد أ٘ رلدض، دٔنظدٙ يُظدٕس يدٍ حأليش سإٚش ػهٗ إلطشحسِ

 كـدض قؼدٛش يدٍ حنًظدٕحصٌ حنزشدش٘ يٕقد  سحؿدغ) ح َظًدخ  أٔ حنقخََٕٛدش حنظزؼٛدش ٔأٔنٕٚدخص ،[حنقزطٙ] رخنًٕحؽٍ

 نؼالقش طخسٚخٛش قشح س اػخدس يٍ  رذ ٔحػلش َقطظٙ طظم نكٍ(. 2011، حنزشش٘( )حنكُٛغش دحخم قغطُطٍٛ ٔفخ 

 حنذٔنددش رددٍٛ ٔعددٛط خ ؽشف ددخ حنكُٛغددش ٔػددغ كٛفٛددش فددٙ حنُظددش ٔاػددخدس حنًظددشٚش رخنكُٛغددش حنلذٚؼددش حنًظددشٚش حنذٔنددش

 .حألقزخؽ ٔحنًٕحؽٍُٛ حنًظشٚش



 

  

                          

 

 حنًٛدشحع ٔٚظدم حنزشدش٘، فكدش فدٙ حنشدٙ  رؼدغ ػزخرٙ حنؼخيش حنلشٚخص ٔعئحل حنؼخو حنًـخل يفٕٓو ٚظم

 حنذٔنش اشكخ ص يٕحؿٓش فٙ. يششٔػّ يٍ ؿض  حنشخظٙ، سأٚٙ فٙ حنًشٚشس، ٔطـخسرّ ؽًٕكخطّ ركم حنُخطش٘

 قدخََٕٙ كفقٛدّ حنلدذٚغ، ردّ ُٔٚظٓدٙ. حنذٔندش يٛدشحع َفدظ يدٍ يخدشؽ ػدٍ حنزلدغ اندٗ حنزشدش٘ ٔٚهـدؤ حنُخطشٚش،

 يزرلدش أصيدش طكدٌٕ قدذ َخطش، خطخٚخ طكشحس نؼذو ؿزس٘ كلم حنغهطخص طٕحصٌ ػٍ حنشخظٙ، سأ٘ فٙ يلخفع،

 حنزشدش٘ ؽدخس  ػُدذ حنؼهًدخَٙ حنًُط  طـخٔص يلخٔنش طظم نزنك يخٛهظّ، فٙ كخػشس دحثًخ   حنغظُٛٛخص فٙ حنقؼخ 

ح حإلعالو اَظخؽ ربػخدس يشطزؾ دخ يشؿؼٛ دخ اؽدخس   ً  يٕحؿٓدش فدٙ حألكزدش حنغدٛخدٚش حنـٓدش نظظدزق حنذٔندش نغٛخعدخص كخك

 .حنزشش٘ فكش ػهٗ حنُخطشٚش طؤػٛش ٚظؼق ٔرزنك ح عظؼًخس،

 حألخالقدٙ حنزؼدذ ٚزدذٔ رلٛدغ يتدخٚشس أعدظ ػهدٗ اعاليٛش سإٚش ٚطشف أٌ أعذ ٚلخٔل حنزشش٘، سإٚش رؼكظ

 نؼالقظدّ حإلعدالو رخعدظؼخدس حنلهى ْٕ أعذ يششٔع يٍ ؿض . ٔحنؼهًخَٛش حنلذحػش نًغخ نش أطٛهّ يلخٔنش حإلعالو فٙ

 حنلذٚؼدش حنذٔندش عدئحل ٚظزق أٌ رخألكشٖ أٔ حنلذٚؼش حنذٔنش طٕسس فٙ طقهٛظّ يلخٔ ص ٔسفغ رخنلٛخس حألشًم

 طهدك طدهذ فدٙ حنًظؤطدم ح عدظؼًخس٘ حنظدشحع يٕحؿٓدش كٛفٛدّ ػدٍ حنزلدغ ْدٕ أعدذ شدخغم نٛظدزق ػخَٕٚ خ، عئح   

 ػدٍ فٕكدٕ يفٓدٕو اندٗ اشدخسس فٙ حنهلذ، انٗ حنًٓذ يٍ حنزشش طفخطٛم أد  ػهٗ عطٕطٓخ فٙ حعظفلهض حنظٙ حنذٔنش

 .حنلذٚؼش رخنذٔنش حنًشطزطش[ Biopower] حنلٕٛٚش حنغهطش

 

. حإلعداليٛش حنخطخرٛدش نهظقخنٛدذ ٔفق دخ نكدٍ حنذٔندش يفٓدٕو ٚظزُدٕح أٌ أعدذ، سأ٘ أفٓدى كًخ حإلعاليٍٛٛ، رًقذسس اٌ

خ حنظخنٙ حنغئحل ٚظم رنك ٔيغ  ً  كٛد : حنؼخَٛدش نهُقطدش حنطشٚد  ًٚٓدذ حنغدئحل ْدزح حنشدشٔؽ؟ طهدك طظلقد  كٛد : قخث

 أكؼددش طقخنٛددذ يددٍ ؿددض  أطددزلض كٛدد  أد  رظؼزٛددش أٔ" حألسػٕركغددٛش" يددٍ ؿددض  حنخطخرٛددش حنظقخنٛددذ طهددك أطددزلض

 ػُخثٛددش شددخكهش ػهددٗ حنًغددٛلٛش طدخسٚ  يددٍ يغددظًذس يفخًْٛٛددش ػُخثٛددخص اَظدخؽ أػٛددذ أٌ أسٚددذ   غٛشْددخ؟ يددٍ أطدٕنٛش

 طكظغدذ كٛد  أخشٖ، رظٛتش. حنظخسٚخٛش أعذ عشدٚخص طؼقذ ْٕ فؼهّ أكخٔل يخ كم ٔنكٍ حنٓشؽقش، حألسػٕركغٛش

 أعددزخد: حألدٚدخٌ ؿُٕٛنٕؿٛدخص كظخردّ فدٙ يؼدٍٛ؟ طدخسٚخٙ عدٛخ  فدٙ غٛشْدخ ػدٍ شدشػٛش حإلعداليٛش طقخنٛدذ رؼدغ

 حنخطخرٛدش حنًُٓٛش طلفع" حألسػٕركغٛش" أٌ انٗ( ٣٩٩١) أعذ ٔٚشٛش ٔحإلعالو، حنًغٛلٛش فٙ ٔح َؼزخؽ حنغهطش

 حنؼقهُددش ٔأشددكخل حألسػٕركغدٛش يُطدد  َفٓدى أٌ ػهُٛددخ ٚـدذ ٔػهٛددّ حإلعدداليٙ، حنؼدخو حنًـددخل ٔشدشٔؽ كددذٔد ػهدٗ

 .فٛٓخ حنكخيُش

 خدالل يدٍ ٔرندك رحطدّ حنُقدذ نًفٓدٕو حنًفخًْٛٛدش حألعدظ َقدذ َلدٕ( 2008) أعذ طلٕل حألخٛشس، حنغُٕحص فٙ

 حنًزكشحص فٙ. حنشخظٙ يـخل فٙ حنذٍٚ ػضل حنٕحعغ، رًفٕٓيّ نهُقذ ٔحنًئعغٛش حنظخسٚخٛش ؿزٔسِ ػهٗ حنظشكٛض

 طقدٕو حنظدٙ حنًئعغدٛش حنشدشٔؽ نذٚدّ حنُقدذ٘ خطدخد'' كدم: "ٚهدٙ يدخ أعدذ كظدذ حنؼهًخَٛدش َقدذ فكدشس ػهٗ حنظخسٚخٛش



 

  

                          

 

 يشطزطدش حنُقدذ ػدشٔسس ػدٍ فًُٓدخ أشدكخل أٌ ٚقظدشف ندزنك ".نظدذيٛشِ ٚٓدذف يخ انّٛ، ٚٓذف يخ ٔطؼشٚ  رظؼشٚفّ،

 يدٍ حَظقخدْخ حنًطهٕد حنُقخؽ ؽشف كٛفٛش ٔحعظٛؼخد فٓى حنًًكٍ يٍ ٚـؼم حنز٘ حأليش ٔيخدٚش، طخسٚخٛش رًلذدحص

 ٔحنلشٚش رخنؼقم رقشَّ حنؼهًخَٙ حنُقذ رٍٛ حنظًٛٛض يغخ نش اػخدس ْٕ حنشثٛغٙ أعذ طشكٛض اٌ. حنًظلذػٍٛ ؿًٕٓس قزم

 حإلعداليٙ حنؼدخو حنًـخل فبٌ أعذ طؼشٚ  رلغذ. ٔحنظاليٛش رخنظؼظذ سرطّ ٔيلخٔنش حإلعاليٙ ٔحنُقذ َخكٛش يٍ

ددخ(     ،     ،Asad) حنُظددٛلش ارددذح  آدحد ٔأًْٓددخ حإلعدداليٙ، حنغٛخعددٙ حنُقددذ يددٍ أًَخؽ ددخ ٚظؼددًٍ  يفٕٓي 

 .حنفشد أٔ نهـًخػش حألخالقٙ حنظقٕٚى كٕل نظًشكضِ ٔرنك حإلعاليٙ، نهفقّ يشكضٚ خ

 فبٌ ح َظقخد، رؼكظ. حنُقذ يلظٕٖ فٙ حنظذحو أٔ حنًٕحؿٓش طـُذ يلخٔنش ْٕ حإلعاليٙ حنُقذ ًٚٛض يخ أْى اٌ

 شدكم رٍٛ ح خظالفخص ػهٗ نهظذنٛم ،(    ،     ،Asad) ٔحإلَظخف ٔحنُضحْش حإلخالص قٛى طؼكظ حنُظٛلش

 حنغدؼٕدٚش حنًخنكدش حنؼخثهدش ردٍٛ ؿدشٖ حندز٘ حنؼدخو حنُقخػ رظظزغ( 1883) أعذ ٚقٕو حنظذحيٙ، ٔحنُقذ حألخالقٙ حنُقذ

 .حنؼخَٛش حنخهٛؾ كشد خالل حنًقذعش حألسحػٙ فٙ حأليشٚكٛش حنقٕحص ٔؿٕد رشؤٌ حنذٍٚ، ػهًخ  ٔحنؼهًخ ،

 انٗ سعخنش حنذٍٚ ػهًخ  يٍ يـًٕػش يغ رخ شظشح  حنؼخَٛش، حنخهٛؾ كشد ارخٌ حنضػٛش، رٍ عؼٛذ حنؼخنى ٔؿّ

 حأليشٚكٛددش حنقددٕحص دخددٕل عددًخكّ رغددزذ  َظقددخدِ حنشددشٚفٍٛ حنلددشيٍٛ رخددخدو حنًهقددذ حنؼضٚددض ػزددذ رددٍ فٓددذ حنًهددك

 ٔحنًفكدشٍٚ حنغٛخعدٍٛٛ حنُقدخد يدٍ ٔحعدؼش يـًٕػش يُٓخ رخ َظقخد طؼخنض قذ أطٕحص ػذس كخَض. حنًقذعش حألسحػٙ

 حنًؼخطزدش شدكم حنُظدٛلش يدزكشس أٔ حنشعدخنش حطخدزص ٔنكدٍ حنغدؼٕدٚش حنؼشرٛدش حنًًهكدش فدٙ ٔحنظدلفٍٛٛ حنؼهًخٍَٛٛ

 حنًدزكشس حطخدزص فقدذ أعدذ سإٚدش رلغدذ. حألؿُزدٙ حنظدذخم يدٍ حنًغدهًٍٛ أسحػدٙ كًخٚدش فٙ رًٓخيّ حنًهك نظزكٛش

 كلدخكى ندّ حنًهضيش حنششػٛش رخنًٓخو حنًهك طزكٛش خالنٓخ يٍ طى كٛغ حألخالقٙ، حنغٛخعٙ ح َظقخد أشكخل يٍ شكال  

. حنهٛزدشحنٍٛٛ يدٍ حنًهدك يؼخسػدٙ ٔأعدخنٛذ حَظقدخدِ أعدهٕد ردٍٛ ٚفدش  أٌ خطدذ ػدذس فدٙ حنضػٛدش ٔكدخٔل. يغهى

 يدٍ شدكال   حنُظدٛلش أ٘ حنضػٛدش، طؼشٚد  رلغذ ح َظقخد أعخنٛذ رٍٛ حنظفشقش كٛفٛش حنظخنٛش حنفقشس فٙ أعذ ٕٔٚػق

 :"حنؼٕسٚش" حألكؼش حألعخنٛذ يغ رخنًقخسَش حنغٛخعٙ حألخالقٙ ح َظقخد أشكخل

 ْدزح؟ ٚقدخل نًدخ. حنُظدخو ػدذ أطدزلٕح ٔأَٓدى حنخدٕحسؽ، يدٍ ٔأَٓدى ػدٕحس أَٓدى حندذػخس رؼغ ػهٗ ٚقخل حٌٜ"

 كخَدض ٔارح. كدشحو حنًطخندذ طهدك ٔٚؼظزدشٌٔ خطزٓى، فٙ حنشحٍْ حنٕػغ فٙ رظتٛٛش ٚطخنزٌٕ حنذػخس أٌ ٔٚضػًٌٕ

 ح فظشحػدخص؟ ْدزِ ْدٙ يخ ْزح؟ ٚقٕل حنز٘ يٍ. رخنؼُ  حأليٕس نظتٛٛش ٚغؼٌٕ عٕف نًطخنزٓى طغظـٛذ   حنذٔنش

 (.٣٣٢ ،٣٠٠١ أعذ،)

 يظدطهق) ػدٕحس حنًظدطهلخص طهدك خخطدش يظزدخدل رظٕظٛد  ٚقدٕو حنضػٛدش كدخٌ نًدخرح حنظًٛٛدض؟ ْدزح طى كٛ 

 ؿٕحر دخ أعدذ ٚقدذو( 1883) ح َظقدخد؟ عدٛخ  فٙ يظًخعك يظطهق ْٕٔ" حنخٕحسؽ" انٗ فقؾ طشٛش   نًخرح( حنلذٚغ

 (:حنًظطهلخص رٍٛ حنشرؾ ٔسح  حنغزذ نششف) حنظخنٛش حنلخشٛش فٙ حنؼًُٛش حألعجهش ْزِ ػهٗ



 

   

                          

 

 ػددٕحس كهفددع" حنؼهًخَٛددش- حنًؼخطددشس" حنًظددطهلخص يددٍ يددضٚؾ ػهددٗ ٚلظددٕ٘ حنددُض أٌ يددٍ حنددشغى ػهددٗ

دخ رندك اندٗ حنُظدش ُٚزتدٙ   حنـًهدش، َفدظ فدٙ حنخٕحسؽ حنًؼخل عزٛم ػهٗ ٔيُٓخ" حنالْٕطٛش– حنكالعٛكّٛ"ٔ ـ   يضٚ

 طددهش ػهددٗ حنظشكٛددض ٚـددذ حإلعدداليٙ حنغٛخعددٙ حنخطددخد طقخنٛددذ فٓددى أؿددم ٔيددٍ. ٔحنظقهٛذٚددش حنًؼخطددشس يددٍ رغددٛط خ

 .نهًفشدحص حنًظُٕػش حألطٕل فٙ حنزلغ ٔنٛظ طزخُٚٙ كظذٖ حنًظطهلخص

. حنهفظدٙ رخنظزدخٍٚ ٔطدفّ أٔ حنخهدؾ ْدزح يؼدم طـخْدم ُٚزتدٙ  . يخ َلٕ ػهٗ كخف   غٛش حنظظشٚق ْزح أٌ أؿذ

ح اٌ ،(1882) نٓششددكُذ ٔفقددخ    طًخعددك انددٗ حَظزخُْددخ ٕٚؿددّ أَددّ ْددٕ حنخطخرٛددش، حنظقخنٛددذ يفٓددٕو حطغددخ  يددٍ ؿددض  

 رندك فدٙ رًدخ يفشدحطٓدخ، رؼدغ رٓدخ طًش حنظٙ حنظلٕ ص خشٚطش نشعى ٔرنك حنخطخرخص، يٍ يـًٕػش ٔحعظًشحسٚش

 طقهٛدذ ٚظظزدغ( 1883) أعدذ أٌ رندك يدٍ ٔحألْدى".  يُٓدخ أقدٕٖ خطخرٛدش طقخنٛدذ ػدتؾ ػٍ حنُخؿًش حنخطخرخص رؼغ

 حنظلدٕ ص طظزدغ ػهٗ حنضحثذ أعذ كشص ػهٗ أإكذ أٌ ٔأٔد. حإلعاليٛش حنخطخرٛش حنظقخنٛذ ؿًهش فٙ" حنُظٛلش ارذح 

 رؼدغ ادسحؽ كٛفٛش يغؤنش فٙ َفكش ٚـؼهُخ" حنخهؾ" ْزح يؼم أٌ أصػى ٔأَخ ٔحنًفخْٛى، حنخطخرخص نزؼغ حنظخسٚخٛش

ح نظظزق حنخطخرخص  ششٔؽ ػٍ حنخهؾ رنك ٚكش  قذ أخشٖ، ٔرؼزخسس. أخشٖ ٔحعظزؼخد حإلعاليٛش حنظقخنٛذ يٍ ؿض  

 (. طؼقٛذح   حألكؼش رخنغهطش حنؼالقخص انٗ اشخسس فٙ رحطٓخ، حألسػٕركغٛش دحخم" حإلقظخ "ٔ" ادسحؽ" ػًهٛخص

 طـُذ( 1883) أعذ ٚلخٔل قذ حنؼظٛخٌ، يٍ حنًخظهفش حإلعاليٛش حنًُخرؽ يٍ طشحػ خ حنخٕحسؽ فشقش يُلظُخ نقذ

 قًُدخ ارح عدٕح  حنغدٛخ ، ْدزح فدٙ يًٓدش نٛغدض  ، أو حنهفظدٙ حنظزدخٍٚ طقهٛدذ ركش كخٌ ارح يخ يغؤنش اٌ. انٛٓخ حإلشخسس

خ يخظهف خ عئح    ٚفظق ألَّ رزنك؟ َقى نى أٔ يئعغش يًخسعش أو يغظًش طقهٛذ رخػظزخسِ  ْدزح َغدٛخٌ طدى كٛ : ْٕٔ طًخي 

 ؿخَدذ، فٙ حنلذٚغ حنًظطهق ػٕحس: يؼم يٍ حنًظطهلخص طهك رٍٛ يخ رخنخهؾ حنضػٛش قخو نًخرح حنـذل؟ يٍ حنظقهٛذ

خ حألكؼددش حنًظددطهق ٔحنخددٕحسؽ  انددٗ فقددؾ ٚشددٛش   نًددخرح حٜخددش؟ حنـخَددذ فددٙ حإلعدداليٙ حنفظددٛم انددٗ نٛشددٛش قددذي 

خ أكؼددش كًظددطهق"  حنخددٕحسؽ"  ْددزِ ػهددٗ ؿٕحر ددخ ٚقددذو  ( 1883) أعددذ أٌ أػظقددذ حإلعدداليٛش؟ نهظقخنٛددذ ٔفق ددخ طًخعددك 

 .حنًظطهلخص رٍٛ حنشرؾ ٔسح  حنغزذ نششف ركشْخ حنغخر  حنلخشٛش فٙ حنؼًُٛش حألعجهش

 

( 1882. )حإلعاليٙ نهؼخنى ؿذٚذس حعظؼًخسٚش يٕؿش ارخٌ أخالقٛش يؼؼهش أيخو حنخطخرٛش حنظقخنٛذ يفٕٓو ٚؼؼُخ

 ٔح نظدضحو ندّ، حنظقهٛدذ ْدزح يظزؼدٙ فٓدى ؽشٚقدش يدٍ طزذأ أٌ ٚـذ يخ دُٚٙ طقهٛذ نفٓى ؿخدس يلخٔنش أ٘ أٌ أعذ ٔٚئكذ

 دحسعددٙ ػهددٗ أعددذ دسط يفددخد اٌ. حنظقهٛددذ ْددزح نًزددخدة ٔفقددخ   نكددٍ ٔحقؼٓددى رًشددكالص سرطددّ ٔرًلددخٔ ص رًُٓخؿددّ

ح ٚززنٕح أٌ حإلعالو أَؼشٔرٕنٕؿٛخ  حنًلٛطدش حنًخدخؽش يدٍ حنًغدهًٍٛ يخدخٔف طؼكدظ حنظٙ حنهتش قٕحػذ فٓى فٙ ؿٓذ 

 شدكال   حنًئعغدش حنًًخسعدخص ْدزِ فٓدى ٚظطهدذ سرًخ. حنذُٚٛش نظقخنٛذْى ٔحأليشٚكٙ حألٔسٔرٙ حنًٍٛٛ سإٚش ٔيٍ رٓى

 ػهدٗ حَفظخكدخ أكؼدش كدظ نظقٕٚى أٔ أخشٖ رطشٚقش رخ عظًخع حنذسط رنك أطزغ أٌ كخٔنض نقذ. ح عظًخع يٍ يخظهف خ



 

   

                          

 

 آفخقٓدخ ػدٍ أكشد  أٌ كخٔندض أعذ، يفخْٛى يغ حشظزخكٙ اؽخس فٙ. رنك َٓخٚش انٗ حنؼقهُش أعخنٛذ يٍ أخشٖ ًَخرؽ

 حألعدذ َقدذ رقهدذ قًُدخ ارح ٚلدذع يدخرح: حنظدخنٙ حنُلدٕ ػهدٗ حنُقدخؽ رؼغ طهخٛض ًٔٚكٍ. حإلشكخنٛش َقخؽٓخ ٔرؼغ

 ْدٙ يدخ: حنظدخنٙ حنُلدٕ ػهدٗ حإلعداليٛش حنخطخرٛدش حنظقخنٛدذ ػهدٗ َفغدّ حألعدجهش ًَدؾ ٔؽشكُدخ سأعدّ، ػهٗ نهؼهًخَٛش

 حنظقخنٛدذ طهدك شدشػٛش طؤعغدض كٛد  حنًغهًٍٛ؟ غٛش طقخنٛذ ػهٙ حنظقخنٛذ طهك طفشػٓخ حنظٙ حنًغزقش ٔحنششٔؽ حنقٕٛد

 حنخطخرٛش؟ حنظقخنٛذ نٓزِ ؽزقخ حٜخش يٕحؿٓش فٙ حنظزش كذٔد ْٙ يخ طخسٚخٛخ ؟

 طخسٚ  يٍ حعظهٓخيّ طى نظقهٛذ حعظًشحسٚش عٕٖ ٚؼكظ   حإلعاليٙ نهُقذ يششٔػش ٔعٛهش حنُظٛلش حخظٛخس اٌ

 خطدخرٙ نظقهٛذ كًؼخل أٔ حنهٛزشحنٛش يٕحؿٓش فٙ حنظقهٛذ ْزح ػهٗ أعذ ٚظش نًخرح: حنغئحل نٛظم حنُغٛخٌ يٍ ٚظـضأ  

 يدٍ حندشغى ػهدٗ حنغدُٙ؟ حإلعدالو طدخسٚ  يدٍ رخندزحص حنظقهٛدذ ْدزح نًخرح حنؼخو؟ حنًـخل َظشٚش يغ َقذٚش يٕحؿٓش فٙ

 أٌ ٕٚػدق حنخطدؤ رندك ٔنكدٍ عدشٚؼخ ، ٔطـخْهدّ رظًشٚدشِ قدخو ٔحندز٘( 1883) أعدذ َظدش فٙ حنزغٛؾ حنضػٛش خطؤ

ح  قض اعاليٛش كفشقش حنخٕحسؽ خ يظٛش   :يهخظّ يضدٔؿ 

 ربػطدخثٓى حإلعداليٛش حنفدش  أْدى يدٍ فشقدش يظدٛش ردٍٛ سرطض كؤَٓخ حنظغًٛش رغهطش يشطزطش: أرذٚش ادحَش .1

 .يلظٕو رًظٛش نشرطٓى حنخٕحسؽ نقذ

 أعدذ أٌ أؿدذ ٔندزنك حنفدظٍ، ٔاػخسس نهؼظٛخٌ كًؼخل طخسٚخٛش طفخص حنخٕحسؽ ػهٗ فشع: حنؼظٛخٌ أرذٚش .2

 ٔحنًًخسعخص حنخطخرٛش نهظقخنٛذ طلهٛهّ فٙ ح عظًشحسٚش أشكخل ػهٗ ٚشكض أٌ ٚلخٔل حألخٛش، طلهٛهٙ فٙ ،(1883)

 ػهدٗ كدخٌ حإلعدالو فدٙ حنـدذحل أشكخل طخسٚ  ٔكؤٌ حنؼخو، حنًـخل َظشٚش يغ يٕحؿٓش فٙ حنغُٙ نإلعالو حنًظؤعغش

 ػالقددخص طظددزق حنشإٚددش نظهددك ؽزقددخ   ٔنكددٍ. حنفددظٍ اػددخسس نظـددخٔص أٔ ح طفددخ  أٔ نهظـددخَظ رخنٕطددٕل يشطزط ددخ حنددذٔحو

 حنـدذل طدخسٚ  قدشح س فدٙ حإلقظدخ  آنٛدخص فٓدى اندٗ ٚشقدٗ   حنشدت رؼدغ ْضندٙ ألًَٕرؽ أقشد حنظخسٚخٛش حنغهطش

  .حنًخظهفش حإلعاليٛش حنفش  رٍٛ حنفقٓٙ
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