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ىما الثؽس مٌٌ٘ع المهأج ًقٙاّاه المرنٌعح، تما أنو ّعك أكصره المٌا٘رْا اٙظرماعْرح الررِ ِر  د  ّرناًل

ترال المكرررهّا ًالمصنكررْا ع ررَ مرره العٕررٌن، ًأـررم ؼْررىاح كثْررهاح مررا مٍرراؼاخ الرعثْرره عنيررا  ررِ الكررا ًالمٍررهغ 

الررمُ ّنّررؤ  ْررو المعرمررا  ًإقب ًالك ٍرركح ًالرررانّؿع ًّعررٌق ٌررثة للرر   ررِ ناهنررا الررَ أا المررهأج ىررِ الٌعررا 

ًّرطٌن، ًك ما كاا ىما الٌعا  قٌّاح ًمؽاٚاح تالعناّح، اٙ ًكراا معرمعراح منٍرعماح ًمرماٌرراح، ّنؽرٌ نؽرٌ أىكا رو 

اٙظرماعْح الرِ ذعع و ٍّرمه نؽٌ إ ق، ًترعثْه آـه أا المهأج ىِ أكثه مٍاىم  ِ ذّرْل الّفْٕح تؤقًانىا 

 لمُ ّععل منيا الناعكج الرِ ذثنَ ع ْيا اٗنٍانْح، تنْميا ًأـٚقْاذيا ًٌننياع ِ إمٌمح ًالرهتْحع ًىما ا

ذؽد ٘ ٛ كل ىمه المىاّا الرٌنْح الرِ ذرٌ ه ع ْيا المهأج كرْنٌنح مركّهقج، أـمنا أؼك كثان الكره الك ٍركِ 

رهّح مرمْرىج،  ّٕ  ِ العالم العهتِ أكصره اِرر اٙح ع رَ ىرمه الرْنٌنرح كنمرٌلض، تمرا ّمرراو ترو مرا  رره ًذرؤمٚخ ذث

ك ٍكح الطٌّل ما ناهّاخ ًمماىة   ٍكْح مرثاّنح لكيم مٌظكاح كل أقًاذو المعه ْح ًالمنيعْح ًما اؼرٌاه ذانّؿ ال

المررهأج، ًىررٌ الكْ ٍررٌر المٕررهُ امرراا عثررك الكررراغ امررااع لررًْ  نررٛ ٕنيررا تّررهاح، ًانمررا أّٙرراح تمررا أنيررا ظرراىهج 

 أنطٌلٌظْح معنكج، ٍّرؽْل الرعامل معيا قًا  يم ًذّهّػ عمْقع

  ٍكِ منكرػ ع َ النرها ج ًالرؤًّرل، تمرا أنيرا ذؽمرل المهأج  ِ   ٍكح اماا عثك الكراغ ىِ  ِ ؼك لاذيا نٓ 

ـٌْٕٔاخ ًعٚماخ ذّعا ع َ مٚؼاريا ًالرمعا  ْيا؛  يِ ذم   قكنج ذعكق المعانِ الرِ تيرا ذعرانُ تنْرح 

الاررٌاىهع ًلٍْررد ظرراىهج كثرراقِ ظررٌاىه الطثْعررحع تنرركن مررا ىررِ ظرراىهج عاق ررح، ليررا ٌررؽهىا ًظماليررا ًْٚثريررا 

ثح ما أتهو معالم الاٌاىه إـهٍ العكّكج، ّهِكىا عنرل أنصرٌُ، تيرا ذٍرريٌُ العنرل ًعنكيا؛  يِ ظاىهج مهك

المكٌنُ؛  يِ ظاىهج نّؤخ ما الرنٌع ًأٌهانه، نّؤخ  ِ ظكل مرا العنرل الرمكٌنُ الرمُ ٍّرعَ لرّر  ىرمه 

 ع!إٌهان، ًىنا ّرما اِٗرال

، ًاا ظراو لنرا أا ننرٌل اا المرهأج المهأج، مٌٌ٘ع مٍرّرل، ًىما المُ ظع يا ؼا٘هج  رِ ذرانّؿ الك ٍركح

ىررِ الك ٍرركح عْنيرراع الا   ررًْ ذررانّؿ الك ٍرركح اٙ ذررانّؿ ل مررهأج، ًمررا ىررمه المنانترراخ الكيمّْررح، نعررك أا ٔررعٌتح 

ذعهّ  الك ٍكح ىِ نكٍيا ٔعٌتح ذعهّ  المهأج ً يميا؛  رٚىما مرن ثراا، مهاًغررااع كصْرهاح مرا ذرك عاا العنرل 

 خ ّؤٌو، اٙترعاق عنيما، ًنٍْانيما لٖتك، اٙ أنو ٙ ٍّرطْا،  ْيّم تالعٌقج الْيماعالمكٌنُ  ِ لؽاح ما لؽاا

تامرْراو، ٍّررهعِ  اِر ال المكرره امراا عثرك الكرراغ امراا ع رَ ٌرئال المرهأج، ىرٌ اِرر ال اظرمراعِ ؼركاشِ

 عرح، ًأمراا الرهاظرا اٙىرماا ًالركرْهع ًلعل اقناك امراا عثرك الكرراغ امراا ٕىمْريرا  رِ ٔرناعح الؽٙرانج المرط

الؽٙانُ الرثْه المُ ّعّْو عالمنا العهتِ ع َ ظمْا المٍرٌّاخ، نأٍ أا ٌه ؼكاشرنا العهتْح الممرنرح، ّرمرا 
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 ِ اعاقج تنرا  ذٕرٌناخ ٔرؽْؽح ًؼنْنْرح لنٕر  المعرمرا إٌاٌرِ الرمُ ىرٌ المرهأجع ًتمرا أا المرهأج تٕركح 

الرّرٌىاخ الصنا ْرح ًاٙظرماعْرح تؤٌرثاب ِررَ أىميرا، عامح، ًالعهتْح منيا ع َ ًظو الفٌْٕ، ظ رد ذعرُْ 

ل معالعح ىما النٍم ما المعرما ٗعاقج اؼْائو مرا ظكّرك اؼْرا  ذنٌّهّراحع ًمرا ىرمه  ّٙ قّنْح ًعه ْح ًذانّفْح،  

 الىاًّح اعرثهنا   ٍكح اماا عثك الكراغ اماا النٌٍّح   ٍكح ؼكاشْح ذنٌّهّحع

عررٌق الررَ  رؽررو لم رر  ِررائ ، ّرنرراٚا مررا الرصْرره مررا إؼررراا الكنيْررح أمررا مرمررا ظررّكج ؼكاشرررو الك ٍرركْح،  ر

ًاٙظرماعْح ًالعه ْح ًالرانّفْح الرِ ـٕد المهأج، ًتالررالِ ذناًلرو ليرما الم ر  ىرٌ مؽاًلرح منرو ٗعراقج تنرا  

ـطرا ، ذانّؿ ظكّك ل مهأجع ذانّؿ ّرطاتق ما مٍ ماخ العنل المنكررػ ًالمرؽرهن مرا ذهٌرثاخ الررانّؿ المصنرل تإ

ـأح عنكما نعكه ّّّكق ع َ ذطثْق الكرهج اليْع ْح الفالركج الررِ ذرهٍ أا الكرره ّثنرِ الٌاقرا ًّهممروع ىرما مرا 

ظيح، ًما ظيح أـهٍ، ذعٌق الرَ مناقّررو ٌٕر  ح المرهأج الرانّفْرح، ًىرِ أٌر  ح مىمنرح، ذعاقرة ع رَ ؼ ؽ ريرا 

المُ ظع رو ّعرٌق لْؽكره ظْنْالٌظْرا  رِ أٔرل المرهأج،  كصْه ما الكٌٚكح ع َ غهان ما  عل اماا عثك الكراغ اماا

لع و ّعهر ؼنْنح ظْناذيا الكرهّح ًالٍ ٌكْح، ًعنكما عكنا معو  ِ مٍْهذو ىمه، ذثّْا لنا أا المنعرىاخ الثّرهّح 

الرثهٍ، كاند منعىاخ مّرهكح تْا الهظل ًالمهأج، ذؽمل ـٕرائٓ الرمكٌنج ًإنٌشرح،  رْر  ذؽامرل الهظرل 

 ع!قَٕ المهأج منيا؟، ّرٍا ل اماا عثك الكراغ، كْ  ٙ، ًالٌظٌق ك و قائم ع َ المكٌنج ًإنٌشح؟ع َ نكٍو ًأ

أماا قٌج المكره اماا عثك الكراغ اماا الرؽ ْ ْح، ذٍا لنا عا مٕركنىا، ًعرا الٍرثة الرمُ ظع رو ّيررم تيررما 

ِررهًٚو المعه ْررح، ذناًلنررا  ْررو مٌا٘ررْا  ررِ الصنا ررح العهتْررح المعأررهجع ًؼرررَ ن ررّم تيررما المٌ٘ررٌع ًنٍرررٌ ِ 

 العنأه الرالْح:

 المهأج  ِ   ٍكح اماا عثك الكراغ امااععععمنانتح ؼكاشْح -

 العنل إنصٌُ  ِ الفطاب إٌطٌنُ -

 العنل المئنس  ِ الصنا ح الٌْنانْح  ِ العٕه الرٌْٚرِ -

 أ ٌٚٚا ًالمهأج -

 المهأج ًالعنٍْح المص ْح  -

 أنٌطٌ ًالمهأج -

  ِ الك ٍكح المٍْؽْح العنل المئنس -
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 العنل المئنس  ِ العٕه الؽكّس -

 ىْعل ًعٌقج أنرْ ٌنا  -

 نْرّو ًالمهأج -
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وإذا بُّشر أحدهم باألوثً ظّل وجهه  سوهى ا وههى م هُم َىهىا ي سهه ان هى  سهه ّنٌل هللا ٌثؽانو ًذعالَ: "

 ( 59-58" )النؽل: سا َحكمىنسىء سا بُشر ب  أَموك  علً هىن أ  َدس  فٍ انىراب أال ساء 

" يا ىٌ ّاّهي ّفه عنك قكمْو قائٚح: اتنرِ الٕ ْهج ع رَ آـره ٌرمح لْرر  ذرؤذِ لرٙرا ّركك ع ْيرا لرّركَ 

ًأمٍ  ٌٍّع تْك الٕثْح ًقرال ليرا: ى ْصرا قرٌمِ )أُ ّرا ٔرثْح أً لر  قرٌمِ(  نامرد الٕرثْح ًمّرد" )مرهقً 

 (ع33-22اٗٔؽاغ الفامً: 

ق ا، ذنرٌل تهاكٍرراظٌنا  392الررِ مص رد عراا  Aristophaneٍرا " ٕنٌررٌ اا  رِ كٌمْركّا "مع رً الن

Braxajura ؼٌانىا ما ظاناذيا: نعم،ععع أنٍ أنرا قك قمرا تمرا ّنث رِععع معرا أنقّرح أوًاظررا ًعٕرْيم ِ 

 ًأؼمّريمعععع

 !العانج: ًعنٌليم

 ْيمعععععع ذركْنا أؼمّريم ًعٕ!تهاكٍاظٌنا: ٙعععع لٍنا  ِ ؼاظح الَ عنٌليم

ِّ أّّريا النٍا   ععععع!تهاكٍاظٌنا: ذ ركد الَ العمْا: أٔ ْا ال

اا غاّرنا الرِ ما أظ يا نعرما منم وما، ًىرك نا الرمُ نهمرِ الْرو منرم أمرك، ًؼ منرا الرمُ نٍرعَ لرؽنْنرو، 

ذٍرْه آا  -كمرا ذعره ا -ىٌ كما ذع ما: أا نرٍ م نؽا  ِ أّكّنا ِ ٌا الكًلرح؛  الكًلرح -ًنهظٌ أا ّرؽنق الٌْا

 كؤنيا ٌكْنح ٘الح  ِ تؽان عمْنح الناع، ًىِ عاٚ ح ما المعالّ  ًالّهاعععع

 ععع!ععع لٌ ذٍ منا ىمه الٍكْنح ل ىلنا ليا  ِ الؽال تم اولنا أل  ِهاع!العانج: نعم

 ععع!تهاكٍاظٌنا: ذ ركد الْيا منريهج: ألا ذركِّ عا لكه ال ىل ًالم ىل؟

ععع كْرر  نعررهإ ! أا نؽرررم الكًلررح؟ -نؽررا النٍررا  –ععع لرررا نٍرررطْا !ظٌناامررهأج: كٚمرر  ظمْررل ّررا تهاكٍررا

 ععع!تن ٌتنا الٙعْكح ع َ مفاٚثح الّعة؟

ععع ربا لرم نٍرانع !عععّنث ِ أا ننٌا  ِ ِعاعح تيما العمل العارْم!تهاكٍاظٌنا: ما قال اا ق ٌتنا ٘عْكح؟

   الفطاتح، ًذنٌل:ععع ذن  مٌق!نؽا الَ اننال الكًلح،   ا ّنعْيا أؼك ما اليٚك
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لْكمِ ق ثرِ أا أنٍ الكٍراق قرك ّقب  رِ  أًظو ذٌٌٚذِ الَ آليح، ًأٌؤليا أا ذٌ ننا الَ أٚغ إمهع انو

ظٍم الكًلح كما ّركب المرٌخ الثطرِ ، ًأا أنٍ الكًلرح قرك ألنرد تّر ٌنيا  رِ أّركُ نإٌرا ، ٙ ّعنرْيم مرا أمره 

الكًلح غْه أنكٍيم ًما ّؽْٛ تيم ما إـطا عععك يم ّهٍ الكًلح قائهج ْ٘نح ىم مهكىىا، ًمؽْطيرا إنٕران 

 ععع!ما المؽْٛ،  با أتٕانىم ٙ ذٍرطْا أا ذمرك الْوًإٔكقا ع أما ما ـهض عا ى

لم ّؤخ تعك نظل اٌرطاع أا ّناه الَ الثعْك قثل النهّة، ًلم ّايه نظل ظعل الكًلرح ك يرا قائرهج ًاؼركج، 

 ععع!مهكىىا النكا العاا، ًأـهض نكٍو منيا لٍْيه ع ْيا ما عل، كؤنو الو

المنٌّق ـاب الاا، ًٚكا ع َ لعط الٍفٛ العاا ؼرمرو  اا ك ما عنكنا إمل ع َ نظل، ًؼٍثناه المٕ ػ

العكا، كما ذطكٌ العْ ، ًانرّهخ  ِ العٌ نائؽح الكٍاق المعيٌقع انيا لؽال كاقخ ذكعٌ الَ الْؤي الممْد، لٌ 

 ععع!لم أظك لرم أّيا الناي قًا  لو  عل الٍؽه

 ععع!العانج: ّا لو ما ـطْة قاقن

ما ىمه الفطاتاخ الصٚشح، المرثاّنح المنىلح، المٌؼكج  رِ المٌ٘رٌعع الفطراب الهترانِ الرمُ مص ررو  انطٚقاح 

ل ٕرثْح المهّٙرح، ًالفطراب الثّرهُ  Jésusآّح النهآنْح، ًالفطاب الهٌٌلِ المُ مص رو ؼاقشح اِكا  ٍّرٌع 

مٌ٘ررٌع الررمُ ؼم رررو ىررمه الررمُ اؼرٌذررو ًقررائا كٌمْرركّا تهلمرراا النٍررا  ٕنٌرررٌ اا، نٍرررف ٓ مرركٍ عمررق ال

الفطاتررراخ، ًأىمْررررو الؽٙرررانّح ًاٙظرماعْرررح ًالرانّفْرررح، أٙ ًىرررٌ مٌ٘رررٌع المرررهأج، ًقًنىرررا الكاعرررل  رررِ 

اٌرمهانّح النٌع الثّهُ ًذهْٔا ذانّفو ت ؽااخ  هّكج، ٍّرؽْل ؼكًشيا ما قًا ؼٌٙن المهأج، ًلعل ذؤكْك 

ظٌىهّرح ّركرّهق تيرا عرا كائنراخ أـرهٍ، ٕمره ّٙرعنا  الفطاتاخ الصٚشح ع َ ٚثْعح المهأج، كرائا لو ـٕائٓ

أمرراا مٍرر ٌلْاذنا الرانّفْررح نؽررا الررمكٌن، لمررا ذعه٘ررد لررو مررا ذّررٌىاخ شنا ْررح ؼرراقج  ررِ ؼنيررا، ًلمعانرراج قاٌررْح 

لد ما مهًن الىما الَ قٍم ٙ ّمرا أا ذعُْ ما قًنوع ٌّ ذؽ
1

 

اعْح الرِ ِ  د تال المكرهّا ًالمصنكْا، ال ّعك مٌٌ٘ع المهأج ًقٙاّاه المرنٌعح، أكصه المٌاْ٘ا اٙظرم

ًأـمخ ؼْىاح كثْهاح ما مٍاؼاخ الرعثْه عنيا  ِ الكرا ًالمٍرهغ ًإقب ًالك ٍركح ًالررانّؿ، ًّعرٌق ٌرثة للر  

 رِ نارهُ الرَ أا المرهأج ىرِ الٌعررا  الرمُ ّنّرؤ  ْرو المعرمرا ًّرطرٌن، ًك مررا كراا ىرما الٌعرا  قٌّراح ًمؽاٚرراح 

عرراح منٍررعماح ًمرماٌررراح، ّنؽررٌ نؽررٌ أىكا ررو اٙظرماعْررح الرررِ ذعع ررو ٍّرررمه نؽررٌ إ ررق، تالعناّررح اٙ ًكرراا معرم

                                                           
1

 07، 06 -05ْ  مٕه، ْ 0961 2، مررثح آقاب، ٚ، براموا أو سشكلةذٌ ْق الؽرْم -
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ًترعثْه آـه أا المهأج ىِ أكثه مٍاىم  ِ ذّرْل الّفْٕح تؤقًانىا  رِ إمٌمرح ًالرهتْرحع ًىرما الرمُ ّععرل 

 منيا الناعكج الرِ ذثنَ ع ْيا اٗنٍانْح، تنْميا ًأـٚقْاذيا ًٌننياع

ه المىاّرا الرٌنْرح الررِ ذررٌ ه ع ْيرا المرهأج، ذؽرّهك أؼرك كثران الكرره الك ٍركِ  رِ العرالم ذؽد ٘ ٛ كل ىم

هّح، مٌظكاح كل أقًاذو المعه ْح ًالمنيعْح ًما اؼرٌاه ذرانّؿ الك ٍركح الطٌّرل مرا  ّٕ العهتِ، تكرهه ًذؤمٚذو الرث

-Imam Abdelثرك الكرراغ امراا ناهّاخ ًمماىة   ٍكْح مرثاّنح، لكيم المهأج، ًىٌ الكْ ٌٍر المٕرهُ امراا ع

Fattah Imamع لررًْ  نررٛ لرٌنيررا تّررهاح، ًانمررا أّٙرراح تمررا أنيررا ظرراىهج أنطٌلٌظْررح معنرركجphénomène 

ontologiqueٍّرؽْل الرعامل معيا قًا  يم عمْقع ، 

، ليا ٌؽهىا ًظماليا phénomène rationnelالمهأج ىِ ظاىهج كثاقِ ظٌاىه الطثْعح، ظاىهج عاق ح  

مررا أتررهو معررالم الاررٌاىه إـررهٍ  Un phénomène complexeًعنكيررا؛  يررِ ظرراىهج مهكثررح  ًْٚثريررا

العكّكج، ّهِكىا عنل أنصٌُ، تيا ذٍريٌُ العنل المكٌنُ؛  يِ ظراىهج نّرؤخ مرا الرنرٌع ًأٌرهانه، نّرؤخ  رِ 

 ع!ظكل ما العنل المكٌنُ المُ ٍّعَ لرّ  ىمه إٌهان، ًىنا ّرما اِٗرال

رّرل، ًىما المُ ظع يا ؼا٘هج  رِ ذرانّؿ الك ٍركح، ًاا ظراو لنرا أا ننرٌل اا المرهأج المهأج، مٌٌ٘ع مٍ

 Histoireالا   ًْ ذانّؿ الك ٍكح اٙ ىٌ ذانّؿ ل مهأج La femme est la philosophieىِ الك ٍكح عْنيا 

des femmesهّر  المرهأج ، ًما ىمه المنانتاخ الكيمّْح، نعك أا ٔعٌتح ذعهّ  الك ٍكح ىِ نكٍيا ٔعٌتح ذع

ً يميا؛  رٚىما مرن ثراا، مهاًغرااع كصْهاح ما ذك عاا العنل المكٌنُ  ِ لؽاح ما لؽااخ ّؤٌو، الرَ اٙترعراق 

 عنيما، ًنٍْانيما لٖتك، اٙ أنو ٙ ٍّرطْا،  ْيّم تالعٌقج الْيماع

اِررر ال  ، ىررla question des femmesٌاِررر ال المكررره امرراا عثررك الكررراغ امرراا ع ررَ ٌررئال المررهأج 

تامرْاو، ٍّرهعِ اٙىرماا ًالركرْهع ًلعرل Le fonctionnement d'un social moderneاظرماعِ ؼكاشِ 

اقناك امراا عثررك الكررراغ امراا ٕىمْريررا  ررِ ٔررناعح الؽٙرانج المرط عررح، ًأمرراا الرهاظرا الؽٙررانُ الرثْرره الررمُ 

عهتْررح الممرنررح، ّرمررا  ررِ اعرراقج تنررا  ّعّْررو عالمنررا العهتررِ ع ررَ ظمْررا المٍرررٌّاخ، نأٍ أا ٌرره ؼرركاشرنا ال

ذٌٕناخ ٔؽْؽح ًؼنْنْح لنٕ  المعرما إٌاٌرِ الرمُ ىرٌ المرهأجع ًتمرا أا المرهأج تٕركح عامرح، ًالعهتْرح 

منيا ع رَ ًظرو الفٕرٌْ، ظ رد ذعرُْ الرّرٌىاخ الصنا ْرح ًاٙظرماعْرح تؤٌرثاب ِررَ أىميرا، قّنْرح ًعه ْرح 

ل معالعح ىما النٍم ما الم ّٙ عرما ٗعاقج اؼْائو ما ظكّك اؼْا  ذنٌّهّاحع ًما ىمه الىاًّرح اعرثهنرا ًذانّفْح،  

 عPhilosophie moderniste des Lumières  ٍكح اماا عثك الكراغ اماا النٌٍّح،   ٍكح ؼكاشْح ذنٌّهّح 



 

8 

 أما مرما ظّكج ؼكاشرو الك ٍركْح،  يرِ ذعرٌق الرَ  رؽرو لم ر  ِرائ ، ّرنراٚا مرا الرصْره مرا إؼرراا الكنيْرح

ًاٙظرماعْح ًالعه ْح ًالرانّفْح الرِ ـٕد المهأج، ًتالررالِ ذناًلرو ليرما الم ر  ىرٌ مؽاًلرح منرو ٗعراقج تنرا  

ع ذرانّؿ ّرطراتق مرا Construction d'une nouvelle histoire pour les femmesذرانّؿ ظكّرك ل مرهأج 

ـأرح عنركما نعركه ّّرّكق ع رَ ذطثْرق مٍ ماخ العنل المنكرػ ًالمرؽهن ما ذهٌثاخ الرانّؿ المصنرل تإـطرا ، 

الكرهج اليْع ْرح الفالركج الررِ ذرهٍ أا الكرره ّثنرِ الٌاقرا ًّهممروع ىرما مرا ظيرح، ًمرا ظيرح أـرهٍ، ذعرٌق الرَ 

مناقّرو ٌٕ  ح المهأج الرانّفْح، ًىِ أٌ  ح مىمنح، ذعاقة ع َ ؼ ؽ ريا كصْه ما الكٌٚكح ع رَ غرهان مرا  عرل 

ظع ررو ّعرٌق لْؽكره ظْنْالٌظْرا  رِ أٔرل المرهأج، لع رو ّعرهر ؼنْنرح ظْناذيرا الكرهّرح اماا عثك الكراغ اماا الرمُ 

ًالٍ ٌكْح، ًعنكما عكنا معو  ِ مٍْهذو ىمه، ذثّْا لنا أا المنعىاخ الثّهّح الرثرهٍ، كانرد منعرىاخ مّررهكح 

مرهأج منيرا؟، تْا الهظل ًالمهأج، ذؽمل ـٕائٓ المكٌنج ًإنٌشح،  رْ  ذؽامل الهظرل ع رَ نكٍرو ًأقٕرَ ال

 ّرٍا ل اماا عثك الكراغ، كْ  ٙ، ًالٌظٌق ك و قائم ع َ المكٌنج ًإنٌشح؟ع

أماا قٌج المكره اماا عثك الكراغ اماا الرؽ ْ ْح، ذٍا لنا عا مٕركنىا، ًعرا الٍرثة الرمُ ظع رو ّيررم تيررما 

ْع ِ ًذؤشْه   ٍكرو ع ْرو تنرٌج، مٌاْ٘ا  ِ الصنا ح العهتْح المعأهجع قًا ذكرْه، ًظكناىا ذعٌق الَ ذرٌّنو الي

،  ؤتركع  ْيرا la philosophie de Hegelـأح ًأنرو اٌرر هق ؼْاذرو الصنا ْرح ك يرا  رِ  يرم الك ٍركح اليْع ْرح 

ًأقـ يا الَ العالم العهتِ، ًٌانخ اليْع ْح تكٙ و ذنطق ت ٍاا عهتِ، مئلكاح ًؼا٘هاح  ْيا، ًذهظم كل أعمال 

ح الَ ال  ح العهتْرحع ًلرم ّرٌقر  عنرك ىرما الؽرك  ؽٍرة، ًانمرا ذرثرا ذطٌنىرا تعرك ىْعل العكّكج ما ل ريا إٔ ْ

نؼْل ٔاؼثيا ًذؤشْهىا  ِ الك ٍكح المعأهج، ؼرَ أٔثؽد   ٍكح كٌنْح، تيا ٔان اماا عثرك الكرراغ امراا أؼرك 

 معالم اليْع ْح المعأهجع

المرع نرح ترالٌظٌق، ًالؽْراج ًالكرا ًالركّا  ًالك ٍكح اليْع ْح تؤ رانىا الّام ح، ذؽْ ر  الرَ عركج أٌر  ح، منيرا

؛ أُ أنطٌلٌظْرررح Question générale de la féminitéًغْهىرررا تمرررا  ْيرررا ٌرررئال إنٌشرررح العامرررح 

الررِ ىرِ اؼركٍ أنٌاعيرا،  féminité rationnelleًؼررَ إنٌشرح العاق رح  ،féminité ontologiqueإنٌشح

رل  ْرو ٚثْعرح الٌظرٌق ًالمٌظرٌقاخ، ً رِ ىرما الثراب، أؼٍرة  ـأح ما ذناًلو  ِ قٍم المنطق الرثْه الرمُ ّٕ  

 نكٍِ ذ مْمه، ؼْا ذر ممخ ع َ مئلكاذو  ِ اعكاق أٚهًؼاذِ الع ْا ؼٌل   ٍكح ىْعلع

 ِ كل إؼٌال، تٕماخ اماا عثك الكراغ اماا  ِ الك ٍكح عمٌماح، ًاليْع ْح منيا ع رَ الفٕرٌْ، ترانوج 

ثاؼصْا العهب  ِ معال الك ٍكح، اٙ أا تؽٌشو الك ٍكْح  ِ اِرالْح المرهأج،  يرِ ل عْاا، ًلاخ ذؤشْه ىائل ع َ ال

تؽق ذّرل عٚمح  انقح  ِ معال الثؽس الك ٍكِ العهترِ، ؼْرس انرو ـٕرٓ ليرا مٍراؼاخ ًاٌرعح مرا الرراترح 

ًالثؽررس  ْيررا، ًمررا واقىررا أىمْررح ًقْمررح، ىررٌ ذٍرر ْطو ل ررهًغ اليْع ْررح  ررِ ؼررهز مٌ٘ررٌع المررهأج، ًىررِ نًغ 
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قّالررْرْح ِام ح، ٙ ذيمل الرطٌناخ الرانّفْح منيا، ًذن ثاخ ظاىهج المرهأج الرانّفْرح ترْا الايرٌن ًاٙـركرا ؛ 

أُ ترْا المررٍرثاخ اّٗعاتْررح ًاٙنرٍراناخ الٍر ثْح،  رٚىمررا ليمرا قًن  رِ تنررا  المعه رح ً رق ىْعررل الررِ ذعررك 

ٍرريا الرررِ اعرمركىا  ْ ٍررٌ نا  رِ منانتاذررو لٍررئال اٌررهاذْعْح ىْعررل الّرام ح  ررِ معه ررح الّرِ  ًتنائررو، ًىرِ نك

المهأج، ًع ْو نعكه ّٚمً ؼنْنح المهأج ًأؼٌاليا  ِ ذكنظيا الرانّفِ تهإّرح   ٍركْح، مرا ـرٚل الرننْرة عنيرا 

 ِ الفطاتاخ إٌطٌنّح النكّمح ًالكّنْح، ً ِ الصنا ح اٗغهّنْح عثه مكانٌيا الرثهٍ ًمٌاق   ٌٚكريا منيرا، 

المرهأج  رِ الؽنثرح المٍرْؽْح ً ٌٚركريا ً رِ الك ٍركح الؽكّصرح ًذعانتيرا المهّرهج ًأـْرهاح  رِ الك ٍركح  شم ً٘عْح

 ع ررَ ِرراك ح قٕررح الؽٙررانج l'histoire des femmesالمعأررهجع  الهظررل ّررراق ّررررة لنررا قٕررح المررهأج 

l'histoire des civilisations قًّررل قٌّنانررد  -لWill Durantً الّرريْهج الرررِ ،  ررِ ٌ ٍرر رو الطٌّ ررح

 ٌماىا: ٌ ٍ ح الكْ ٌٍر ًالمهأجع

ًنؽا كنها ، ًؼرَ نرمرا ما قها ج   ٍكرو ؼٌل المهأج، ًظكنا أنكٍنا ما الٙهًنج أا ننعط  معو عثه 

 ٌ ٍ رو ٗعاقج ذنكّم مآشهه الك ٍكْح ؼٌل اِرالْح المهأجع

عثك الكراغ اماا، ىٌ قعٌج لنثم الكرهج الٍالظح، ًالرِ ذٕ ثد  ِ ذانّفيا الرِ ذنٌل: أا عنل  مّهًع اماا

المهأج أقل ما عنل الهظل ِؤناح ًقكنج، أً أا ذكرْهىا ّ  ة ع ْو العاٚكح ًاٙنكعال، ًأا أؼراميا ٍّْطه ع ْيرا 

ا لل ، ًٙ الع م ّعرهر تو، ًٙ الرانّؿ ّّيك اٙنك اع ًالريٌن، ًذننٕيا الهإّح ًالركته،  ٚ الكّا ّنٌل ِْ اح م

 تٕؽح ِِ  منو، ًلًْ اٙ ىٌ قٌل ذن ْكُ نظعِ تعْك كل الثعك عا الؽكاشح المهظٌج ًآ اقياع

ًإمه المُ أشان اىرماا الكْ ٌٍر اماا عثك الكراغ اماا ؼٌل ىمه المنٌلح الٍالظح، ىٌ عنكما ٔركنخ عرا 

(، شم ِاعد تعكه  رِ العرالمْا العهترِ ًال هترِ معراح، Aristoteل )أنٌطٌ  ٌٚكح كثان ع َ غهان المع م إً

ناهاح لمكٍ ذؤشْه أنٌطٌ ع ْيما ع َ ؼك ٌٌا ، ًأٔثؽد كما ّنٌل  ْ ٌٍ نا، ىِ الياقُ ًالمهِرك عرا المرهأج 

ْرح تٕكح عامح، كما أٔثؽد المهأج  ِ المفْال العاا كائا نراقٓ، ٙ قًن ليرا  رِ الٌظرٌق ٌرٌٍ اٗنعراب ًذهت

إًٙق، ًأـطه ما  ِ ناهّح أنٌطٌ ىمه كما ّهٍ اماا عثك الكراغ، ىٌ أنو ّمىة أا الطثْعح الرِ ٙ ذكعل ِْ اح 

تاٚٚح، ىِ الرِ ظع د المهأج ع َ ىما النكن مرا الكًنْرح، ًلرًْ ل عراقاخ ًالرنالْرك أً أ عرال المعرمرا تركـل  رِ 
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ًناغ ّٙركِ  -كؽاظرح  رِ نكٍريا -ذ نكد ىمه الناهّح ت ثطرح ذؽكّك ىمه الكًنْح، ًالععْة أا معرمعاذنا العهتْح

ع ْيا ِْ اح ما النكاٌحع
2

 

ًؼرَ ّؽطّم اماا عثك الكراغ ٔنم ىمه الناهّح، ّؽاًل أا ّكرُّ عا ٚهّق ٌِاىك الرانّؿ، أا ىناك امهأج 

ر إمص ررح ًاؼرركج ذك ٍرركد أً تهىنررد ع ررَ نظاؼررح العنررل ًٔررٌاب الكررره عنرركىا،  ْنررٌل:  بننررا نيرركا تررمل  آٙ

اّٗعاتْح الرِ ّنٌل تيا أٔؽاب الكرهج إنٌطْح المرف كح الرِ ذ مٗ العْا ؼرَ ٙ ذهٍ نمالض مْٙ ح لنٍرا  

ناظؽاخ العنل، ٔائثاخ الركرْه، ٌكّكاخ الهأُ ع َ نؽٌ ماع  نك ظهخ العاقج الرِ أٔثؽد أقهب الَ الثكاىرح 

الك ٍكاخ النكّمح، ىٌ ذانّؿ الكٌٚركح مرا الهظرال، ًتالررالِ  الٌا٘ؽح تماذيا أا ذنٌل: اا ذانّؿ الك ٍكح، ٌْٙما

لًْ ما المؤلٌر أا ّررٌا ىنراك نٍرا   ٌٚركح، ؼْرس اا تركاّاخ الك ٍركح إًلرَ المٍرع ح  رِ ترٚق الٌْنراا  رِ 

ق Thales (585، أنرعيا ق ح مرا الهظرال ىرم شٚشرح: ٚرالًْ Ioniaالنها الٍاقي قثل المْٚق  ِ منطنح أٌّنْا 

ق ا( أعٙا  المكنٌح إٌّنْرح  546)Onaksmons ق ا( ًأناكٍمنً  565)Onksmender أنرٍمنكن ا( ً

l'école ionique ًع ال ىرررم ٚثْعْرررٌا، شرررم ذرررٌالَ مٌكرررة الكٌٚررركح مرررا الهظرررال: ىْرررهاق ْطHerakulait 

 Onxagorasًأناكٍرررراغٌناي  xénonًوّنررررٌا Parménide ًتانمنْرررركي  Pythagoreً ْصرررراغٌني 

 Socrate، الرَ أا نٕرل الرَ العٕره الرمىثِ ل ك ٍركح الٌْنانْرح  رِ عٕره ٌرنهاٚ Damgarittsًقّمنهّطً 

ًأنٌطٌع شم ٍّْه الهكة ؼرَ نٕل الَ الؽهكح الرٌ ْنْح  ِ النها الصالس المٍْؽِ ؼٍة  Platonًأ ٌٚٚا 

 ال ٌؼح الك ٍكْح الرِ نٌميا اماا عثك الكراغ امااع

، Vindbanntل هتْح ؼٍرة مرا ّهًّرو المئنـرٌا مرا أمصرال  ْنركلثند ًلٌ أننا اٌرعه٘نا ذانّؿ الك ٍكح ا

، تررل ؼرررَ المئنـررٌا Emile Brierًامْررل تهّْررو  Koppeltonًكٌت رررٌا  Kounovichirًكٌنٌ ّْررْه 

، لٌظكنا أنو اٌرعهاٖ ٕ رران Bertrand Russellًتهذهانك ناٌل  Hegelالكٌٚكح الرثان ع َ غهان ىْعل 

ثيم،  بننرا ٙ نعررك عنرركىم اِرانج الررَ نٍررا   ٌٚركح تاٌرررصنا   ْ ٍررٌ ح ًاؼركج ذنرٍررة الررَ الهظرال الكٌٚرركح ًمررماى

 philosophe،  ْ ٍررٌ ح اٌرررنكنّحHepashiaإ ٌٚٚنْررح المؽكشررح، ّررمكهًنيا  ررِ ععالررح ًىررِ ىْثاِررْا 

d'Alexandrie
3

 ع

لمُ ّكٍهه تٍثة اعرنراقىم ًىنا ّرٍا ل اماا عثك الكراغ اماا، عكا لكهىم لكْ ٌٍ اخ ٌٚال ذانّؿ الك ٍكح ا

أا المهأج نقْنح العٌاٚ  ًانكعالْح، ًلًْ لكّيا النركنج ع رَ الركرْره المعرهق، ًأا الك ٍركح  رِ ؼرك لاذيرا عنرٚح، 

ًالنٍا  ناقٕاخ  ِ قكناذيا العن ْح؛  يا ٙ ّث  ا ما المكا  ًالعثنهّح مث غ الهظل كما قرال أنٌرطٌ، ًأععرة 
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 07 ْ ،مٕه العهتْح ،الناىهج ،0996، مررثح مكتٌلِ وواء انفالسفةاماا عثك الكراغ اماا،  -

3
 06ْ  ،المٕكن نكٍو -



 

00 

اماا عثك الكراغ، ما ّهقق ىمه إ رران الم  ٌٚرح ًالمرف كرح ًآنا  الفاٚ رح الرَ  الععاب أا ذعك  ِ تٚقنا ّنٌل

 اٌٗٚا العاْمع

ًالٌاقا أا الؽم ح الرِ ذّا ٘ك عنل المهأج، ًالىعم تعكا قكنذيا ع َ الرك ٍ ، ًالنٌل تؤا ذانّؿ الك ٍكح 

عثو الاهًر اٙظرماعْح ًالكّنْح، ناىْ  عا ىٌ ذانّؿ الكٌٚكح المكٌن، ىمه الؽم ح ذر ا ل الكًن الثانو المُ ذ 

اٌرعثاق الهظل ل مهأج ًٌْطهذو ع ْيا لىما ٌّٚل،  رانّؿ المهأج ىٌ ذرانّؿ عثٌقّرح، ًمرا ذهذرة عرا للر  ك رو 

 ما عكا اذاؼح الكهٔح ل نٍا  أا ّرع ما ًاظيان قكناذيا الكع ْحع

ّنرانا ىرمه الؽم رح المٙر  ح  رِ ؼرق المرهأج ًىناك ذ ا ل لكًن الثْ ح  ِ كرثػ قركناذيا، ًامراا عثرك الكرراغ 

 تالؽم ح الرِ ّمانٌيا ال هب  ِ ؼق الّهق ًمهقًقه الك ٍكِ ًالع مِع

اا النٌل تؤا عنرل المرهأج أقرل  رِ ككا ذرو مرا عنرل الهظرل، ًأا إنصرَ لرًْ لركّيا النركنج ع رَ الرك ٍر ، 

لنٙررْح الرررِ كصْررهاح مررا أشانىررا ّّررطه العنررل الثّررهُ الررَ ِررطهّا، ًىررٌ قررٌل ظرراىه الررثطٚا، ًىررٌ ّّررثو ا

المٍرّهقٌا ؼٌل امرانْح العنرل العهترِ ًقكنذرو ع رَ الرك ٍر ، ًانررانىم أا ىنراك  ٌٚركح مٍر مْاع  الرنركُ 

Kindi  ًِالكاناتAl-Farabi  ًاتا ٌرْناIbn Sina  ًاترا نِركIbn Rushd لٍْرٌا ٌرٌٍ نٍرفاح تاىررح مرا ،

ق ًاٗتكاع، ًما شم لٍْد لكّيم   ٍكح ـأح تيم، ًىنرا ٍّررنك أ ٌٚٚا ًأنٌطٌ ًلٍْد لكّيم النكنج ع َ الف 

المُ  نّك أتاْٚ يم ؼْنما قال: )ما ٘هًب الرعنِ الرِ ٙ ذؽمرك مرا الع مرا  أا  Akkadاماا عثك الكراغ تالعناق 

ّنال أا العنل العهتِ لا ٍّرطْا الرك ٍ  تؽال ما إؼٌال(ع
4

 

ّرٌٔل اماا عثك الكراغ اماا الَ نرْعح مكاقىا، أا الثْ ح الرِ عاِد  ْيرا المرهأج ٚرٌال الررانّؿ، ًمرا  ًىنا

ّّر يا ما عٌامل ًظهًر اظرماعْح ًٌْاٌْح ًقّنْح ًاقرٕراقّح، ىرِ الررِ منعرد المرهأج مرا الرك ٍر  ًلرًْ 

د الهظل ما اٌرعثاقىا ًً٘رعيا تٍثة ننٓ عن يا أً ـ ل لاذِع الاهًر الرِ مهخ تيا المهأج، ىِ الرِ مرن

 ِ واًّح منعىلح ما الكان ّط ق ع ْيا لكع الؽهّمع ًعنكما ـٙا الهظال لط اج الرانّؿ، ؼهمٌا ع ْو الرك ٍر  

( ًغْهه، ٌ ٌك ٌاىم  رِ اـركرا  الك ٍركح، ًمعنرَ ىرما، Neroع َ نؽٌ ما  عل اٗمثهاٌٚن الهًمانِ )نْهًا 

 تيمه الاهًر نكٍيا لععى عا الرك ٍ  ًاٗتكاعع أا الهظل لٌ كاا  ِ ً٘ا المهأج ًمهّ 

ًالٌاقا كما ّهٍ اماا عثك الكراغ اماا، أنو نغم ـٙرٌع النٍرا  الطٌّرل لٍرْطهج الهظرال ًاٌررثعاقىا مرا 

الؽْاج الصنا ْح العامح، ًاذاؼح الكهٔرح ع رَ أُ نؽرٌ ل رصنر  ًالرك ٍر ،  بننرا نٍررطْا أا نعرك ىنرا ًىنراك نٍرا  
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 21ْ  ،ننٚ عا اماا الكراغ اماا، المٕكن نكٍو -



 

02 

 ِ الثؽس عا الؽرمح منم  عه الك ٍكحع ٔرؽْػ أنرو قًن ٔر ْه ًتٍرْٛ لرنرو ّصرثٛ ع رَ أّرح ٙمعاخ، ليا قًن 

ؼال قكنذيا ع َ النْاا تكًن أكثه، الا ما أذْؽد الكهٔح ًذ ْهخ الثْ ح المناًئح الرِ ذعمل ع َ كثد قركناذيا 

ًلرم ّثرق منيرا ٌرٌٍ  نرهاخ،  ًذمنعيا ما الايٌن، ًكما أننا نعك أا ىناك كرثاح كاند لكٌٚكح لكٌن، لرنيا  نكخ

( ٌٌٍ ِمناخ ق ْ رح عرا Isar ٌٍر نعك لل  تالٙثٛ ما النٍا  الكٌٚكح،   م ّثق لنا مصٚح ما كراتاخ )اّىانا 

(، ًكمرا أا ذرانّؿ الك ٍركح ال هتْرح ّثركأ مرا الٌْنراا  رِ La nature humaineكراتيرا )عرا الطثْعرح الثّرهّح 

النها الٍاقي ق ا تالمكنٌح إٌّنْح،  رمل  ّثكأ ذانّؿ النٍا  الكٌٚكح  ِ النها نكٍرو، تالمكنٌرح الكْصاغٌنّرح 

école pythagoricienneع 

  مررا الركرْرره لنررك ؼاْررد المررهأج الكْصاغٌنّررح تكررهْ ميمررح مرنريررا مررا النررها ج ًالرراتررح، ًقثررل كررل ِررِ

ًالمناقّح ًاعمال العنل، ًًقكد ع َ قكا مٍاًاج ما نظل، ًكاا اٙعرناق الٍائك عنك العماعح الكْصاغٌنّح، أنو 

ع َ الهغم ما أا ٚثْعح المهأج ذفر   عا ٚثْعح الهظل،  بنيا ٙ ذنل عنو أتكاح مرا ؼْرس النركنج ًٙ مرا ؼْرس 

نّراخ مصنكراخ ليرا اىرمامراخ  رهّرح ًأقتْرح ترانوج، ًقرك عّرا اتراا النْمح، ًما ىنا،  نك كانرد النٍرا  الكْصاغٌ

( وًظح  ْصاغٌني أِيهىا ظمْرا، ًقرك قامرد مرا Thianoذؤًٌْ المكنٌح الكْصاغٌنّح إًلَ ًكاند )شْانٌ 

تهئاٌح المكنٌح الكْصاغٌنّرح ًاقانذيرا تعرك ً راج  Damoًقامٌ  Miaًمْْا  Erajnocتناذيا الصٚز: أنّعنٌخ 

 ْصاغٌنيعمئٌٍيا  

ًلم ذرا الكْصاغٌنّاخ  ِ المكنٌح إًلَ ىا النٍا  الكٌٚكح الٌؼْكاخ  رِ العرالم النركّم، ترل ىنراك كصرهج 

(، ًىرررٌ مؽرررامِ مصنررر  ًتاؼرررس  رررِ ع رررٌا ال  رررح 0602-0692) Gelminajكصْرررهج، ًقرررك قررراا ظْرررل مْنررراض 

النركّم، ًلىرة الرَ أنرو كّر  مرنيا ًالرٌْٚرْاخ  ِ النرها الٍراتا عّره، تكناٌرح النٍرا  الكٌٚركح  رِ العرالم 

 Histoireـمٍح ًٌرٌا امهأج  ْ ٌٍ حع ًقك ٌعل ىرما اٙكرّرار  رِ كرراب تعنرٌاا: )ذرانّؿ النٍرا  الكٌٚركح 

des femmes philosophes ًىٌ كراب تالغ إىمْح، أنو ِّرل اٌياماح مثرهاح  ِ ظانة 0691( ًنّهه عاا ،

لعن ِ ل مهأج تٕكح عامحع ًلنك أٔثػ ننطح انطٚق  ِ تؽٌشو ظكّركج  رِ ميمل ما ذانّؿ الك ٍكح، ًما الرانّؿ ا

ىما المٌٌ٘عع
5 

، أا أًل امهأج  ِ مٙرمان الك ٍركح كانرد )ك ٌْتٌلْنرا Daugiyn Allaersًكما ّمكه قٌّظْْا الّٚهٌِ 

Cleopolina  ِق ا( الرِ ّرهظػ أنيرا أا ٚرالًْ  611ؼٌالThales ن نرح ، ًالرمُ ًٔركيا تؤنيرا أؼررم امرهأج

الم نثررح تكْ ٍررٌ ح نقًي، ًنعررك أّٙرراح الكْ ٍررٌ ح الرررِ  Ameroاتنررح ـْررهًا الؽرررْم ًٙمْررهً  Hippoىْثررٌ 
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 27 ْ ،المٕكن نكٍو -



 

03 

مع مررح الثْرراا، ًاعرررهر ليررا ٌررنهاٚ ع ررَ أنيررا  Spaziaـٕررٓ ليررا أ ٚٚررٌا مؽرراًنج كام ررح، ًىررِ أٌررثاوّا 

ٚ ًناهّريا عا الؽة ًـ رٌق مع مح ٌنها Diotimaًا٘عح الفطاب العنائىُ )لْهك ْى(ع ًنعك أّٙاح قٌّذْما 

أً ظٌلْرا  Julia Dominaالنكً، ع َ نؽٌ ما عه يا أ ٌٚٚا  ِ مؽاًنج المؤقتح، كما نعك أّٙاح ظٌلْا قًنرح 

، ًالكْ ٌٍ ح ماكهّنا النكٍّح الىاىكج، ًالكْ ٌٍ ح المٕهّح الرِ لاع ٔرْريا  رِ Julia philosophe الكْ ٌٍر

Susan Stabenj(0885- 0943 ) ٌرررنكنّح(، ًأّٙررا ٌررٌواا ٌرررْثنط العررالم النرركّم )ىْثاِررْا  ْ ٍررٌ ح اٗ

(  ْ ٍررٌ ح العمررال 0895-0985) Susan Langerالكْ ٍررٌ ح ًعالمررح المنطررق اٗنع ْىّررح، ًٌررٌواا ٙنعرره 

( الكْ ٌٍ ح الٌظٌقّح الكهنٍرْح الررِ 0918-0986) Simone de Beauvoirإمهّرْح، ًٌْمٌا قُ تٌ ٌان 

 Hanna Erdnt كرثد )العنً إـه( ًعا إـٚق ًعا الّْفٌـح، ًما إلماا نعك الكْ ٌٍ ح ؼنا أنقنرد 

( الرِ ىهتد ما الىنىانح الَ الٌّٙراخ المرؽركج، ًأٔرثؽد منارهج ٌْاٌرْح،  نرك كرثرد أٔرٌل 0916-0975)

ًعا العن  ًالؽهّح ًؼْاج العنل، كل ىما ٍّهقه اماا عثك الكراغ ؼررَ ّرّر  عرا الؽرم الّمٌلِ ًعا الصٌنج 

ّناح المهأج الك ٍكْحع
6

 

لنررك ذنرراًل الكْ ٍررٌر امرراا عثررك الكررراغ امرراا العنررل المئنررس ًأقًانه  ررِ الٌظررٌق،  ررِ الرصْرره مررا الفطاترراخ 

و الك ٍرركْح الرررِ اِررر  د ع ررَ المررهأج، ًالنٕررك مررا للرر ، ىررٌ ذعهّررح إٌررطٌنّح النكّمررح المٌوعررح  ررِ نٌٕٔرر

الرٌّىاخ الرِ ذّر د  ِ ؼق المهأج قاـل ىمه الفطاتاخ، ًالرِ اعرثهىا أنيا ىِ أًلَ الفهًقاخ الىائكح الرِ 

ذرٌند  ِ مٌٌ٘ع المهأج، ًىمه الطهّنرح الثؽصْرح، ىرِ ٚهّنرح معأرهج ناظؽرح، ذمرننرا مرا اٗؼاٚرح الّرام ح 

لمٌٌ٘ع ؼرَ  ِ أتعاقه إٌطٌنّح ًما ىٌ ميّمُ، ما أظل الرّ  ع رَ العٚقراخ المرناقٙرح الررِ نتطرد تا

 ما ظيح المهأج تالهظل، ًما ظيح أـهٍ المهأج تالعالمع

 مرررصٚح نعرررك أا إٌرررطٌنج الينكّرررح النكّمرررح ذرررهًُ قٕرررح ـ رررق الهظرررل ًالمرررهأج،  رنرررٌل أا )ذٌاِررررهُ 

Twastraeرائنراخ ظمْعراح، تعرك أا ـ رق الهظرل ًأناق أا ّف رق المرهأج، اكرّر  أا مرٌاق ( اٗلو المثركع ـ رق ال

الف ق قك نكمخ ك يا، ًلم ّثق لكّو ما المٌاق الٕر ثح ِرِ  ّف رق منرو المرهأجع ًاوا  ىرمه المّرر ح، ناغ ّٕرٌ  

ا المهأج مرا  رراخ ًقٕأراخ ّعمعيرا مرا ىنرا ًىنراك،  ؤـرم مرا النمره اٌرركانذو، ًمرا الّرمً اِرهاقريا ًمر

الٍؽة قمٌعيا، ًمرا إوىران ِرماىا، ًمرا الرٌنًق ألٌانيرا ًمرا إغٕراا ذماّ يرا، ًمرا النٍرْم نقررو، ًمرا 

النثاخ نظكرو، ًما النران ؼهانذيرا ًمرا الؽمراا ىمّ رو، ًمرا الر رة ً را ه ًمرا الررهًاا ٔرٌذو، ًمرا العٍرل 
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 30ْ  ،المٕكن نكٍو -



 

04 

أج،  ٌىثيا ل هظرل الرمُ أقثرل ع ْيرا ؼًٚذو ًما الؽنال مهانذو، ًمىض ما ىمه العنأه ك يا  راند منيا المه

ًأـم تْكىا ًٌان تيا الَ ظنروع
7

 

لرا لم ّمٗ ع َ ًظٌقىا معو ٌٌٍ ِيه ًاؼك، ؼرَ أٌهع الهظرل الرَ اٗلرو المثركع، ًىرٌ ّعره المرهأج 

ما ّكىا تعن ، ًىٌ ّنٌل: ّا اليِ، ىمه المف ٌقرح الررِ ًىثريرا لرِ، قرك أؼالرد ؼْراذِ ظؽْمراح ٙ ّطراق،  انن رة 

ْم المُ كند  ْو ِنا ؛  يرِ شهشرانج ٙ ّررل لٍرانيا عرا الررٚا ًٙ ّمرل، ًىرِ ذطرالثنِ ترؤا أنعاىرا نعاّرح النع

مٍرمهج، ًالا نظعد ما ْٔكُ مهىناح ًنمرد أّنارنرِ، لررِ أٌر ْيا مكعْرح أنيرا مئنقرح،  ربلا ـأرمنِ النرٌا 

 ًأنقد نامد، ليما ك و  نك ظ د ٕنقىا الْ ، ٕننِ ٙ أْٚق العُْ معياع

  نال اٗلو: ىاذيا، ًانٕهرع

ًلم ّمٗ ع رَ للر  ٌرٌٍ ِريه ًاؼرك ؼررَ عراق الهظرل، لْنرٌل: ّرا اليرِ، لنرك نققخ ىرمه المف ٌقرح الررِ 

ًىثريا لِ،  ؤنا أِعه منم لل  الؽْا تالٌؼكج، تل اننِ أؼً تٌؼّح ٙ ذطاق، ًلم أكا أِعه تيا ما قثل كما أا 

لممررا، ًقعاتريرا المهؼرح، ًعثصيرا المٍر ِ،  يرٚ أنظعريرا لرِ مرهج ؼْاذِ أٔثؽد  هاغاح، لنرك ا رنركخ ؼركّصيا ا

 أـهٍ،  ؤنعم اٗلو الناه  ْو شم قال: أظل، ـمىا  يِ ل ع

ًتعك أّاا ق ْ ح عاق الهظل، لْنٌل: ّا اليِ اننرِ  رِ ؼْرهج، انيرا ٌره م  رق ٙ ّمررا كّركو، ل رى مؽْره، لرم 

أٌررطْا العرُْ تركًنيا، ًذٍررمه إٌرطٌنج لرررهن الّرِ   أٌرطا  يمو، اننِ ٙ أٌرطْا العُْ معيا، لرننِ ٙ

نكٍو ما المهأج الرِ ظا خ تكًنىا ذّرٌ ما الهظل: ّا اليِ، اا ىما المف ٌق المُ ًىثرنِ لو، قك ٘ند لنعاح 

ما أنانْرو ًقٌٍذو ًغهًنه، انو لم ّؽٍا عّهذِ اٙ ٌّماح ًاؼكاح، شرم تعرك للر  كراا ّ ٙرة الا قنرٌخ منرو ًٙ 

ِ الا ؼاقشرو، ًالا أِهخ الْو تهأُ ٌكيو، ًالا  ع د  عٚ قثؽو، ًالا ىكٌخ ىكٌج أقاا الركنْا ًأقعركىا، ّٕ ِ ال

ال يم اظعل تْنِ ًتْنو ٌّكاح،  ْثرٍم اٗلو ًّّْه تْكه،  ربلا العنرح الررِ كراا ٍّررنانيا ظنرراا، تْنيمرا ٌرك عرال، ٙ 

ك أّاا ق ْ ح ل٘لو، ًىِ ذثرِ: لنك اكرّركد ّرا اليرِ  رِ ذٍرطْا المهأج تؤا ذهٍ نظ يا، لرنيا ٌهعاا ما ذعٌق تع

إّاا الن ْ ح الماْ٘ح، أنِ ٙ أٌرطْا أا أعُْ ما قًنرو، لنرك ظ  رد ٚرٌال ىرمه المركج ذائيرح أذهقرة، الا ذؽرهك 

غٕا لعهخ، ًالا عٌٍ لئة نيٙد ًالهعكج  ِ مكأ ِ ًأغ ند الثاب ًتنْد نكا الؽعرهج أنذعر ، ًلنرك 

ال اتح أظما الصمان غْه ىْاتح، ًأنا أع م أنو ًنائِ ّؽمْنِ، كند الا قعٌذو ىهع الِ، ًالا  كند ما قثل أظٌب

اٌرٕررهـرو ٌررانع لنعرركذِ، ٙ، ٙ، انررِ ٙ أقررٌٍ ع ررَ  هاقررو، انررو ظررانُ ًؼٕررنِ ًأمررانِ ًمعن ررِ ًمررٚلُ، 
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ٔراؼثو ًّّرنْو ًّّررٌ   ؤعاقىا اٗلو لو، ًىٌ ّنٌل: الىثِ الْو، ىٌ لثاي ل  ًأند لثاي لو، ًكل منرما ٍّرعك

منو، ًىٌ ناغة  ْو، كل منرما مهآج ّهٍ  ْيا آـه ؼٍناذو ًٌْ اذو ًمؽاٌنو ًعٌْتوع
8

 

الا كاند ىمه ىِ الٌٕنج العامح عا المهأج ًعٚقريا تالهظل  ِ إٌطٌنج الينكّرح،  مرا ىرِ ؼنْنريرا  رِ 

 ؟عHeyzeodأً ىْىٌّق  Homerإٌطٌنج اٗغهّنْح ّا ذهٍ، ٌٌا  ذ   الرِ ٌهقىا ىٌمْهًي 

الؽق أا إٌاْٚه اٗغهّنْح ٌٔنخ ً٘ا المهأج  ِ الٍما  كما ىٌ الؽال ع َ إنٖ، ألم ذرا ذعثْرهاح 

ذررؤل  مرا وّرٌي  montagnes Olmbأمْناح عرا أؼرٚا الثّره؟،  نرك كانرد إٌرهج اٗليْرح  رِ ظثرال أًلمرة 

Zeus  ىْها( ًاـٌانو ًأتنائو الٍرحع شم اتاHeraًؼكىا )  المٍمَ ىْكاٌرٌيHivastos ُاٗلو إعرهض الرم ،

ًلك قثل اكرمالو، ًىٌ الو الؽكاقج ًالثهاكْا، ًالطهّ  أا وٌّي، تاعرثرانه كثْره ىرمه العائ رح كراا ٍّررؤشه تررل 

امرْاواخ الهظل الٌْنرانِ ًؼنٌقروع  نرك ذرىًض مرا ىْرها ًذمرد مهاٌرْم ىرما الرىًاض ع رَ إنٖ المنكٌرح، شرم 

ا النٍا  ع رَ الرىًاض، ًذنر  تعرٌانىا أشنرا  الؽمرل ًالرٌٙقجع أٔثؽد ىْها نتح الىًاض الرِ ذٍاعك غْهىا م

 -كثْه آليرح ًنب إٌرهج -لرنيا كاند ىِ نكٍيا ذعانِ كؤُ وًظح ٌّنانْح ما مراعة ٙ ؼٕه ليا ما وٌّي

 يٌ نغم مرانرو لم ّرا وًظاح مف ٕاحع  راا ّفٌا وًظرو ًّرؽاّل تّرَ الطهق لٚذٕرال ت ْهىرا مرا النٍرا ، 

آلياخ أً تّرهاح، ًمرا شرم  نرك أ٘راعد ىْرها معارم ًقريرا  رِ ذعنثرو ل رّر  عرا ـْاناذرو ًاّٗنراع ترو  ٌٌا  كا

ًاٙنرناا ما عّْناذو، لرنو كاا ّٙاع  ما ٔعٌتح ميمريا قكنج وٌّي اٗليْح ع َ الرفكرِ، ًذنمرٓ أِررال 

 و ً ٙػ أٌالْثوعمرنٌعح أقمْح أؼْاناح ًؼٌْانْح أؼْانا أـهٍ، مما ظعل ما العٍْه اكرّار أعمال

ىنا نٚؼع أنيا لم ذؽاًل ـْانرو قٛ،  يِ تٌٔكيا وًظح مف ٕح، ًتما أنيا نتح الىًاض  رٚ ّعرٌو ليرا أا 

ذكنً  هاَ الىًظْح ميما  عل وًظيا، ًىما ىٌ المصل إع َ ل ىًظح الٌْنانْح، ًليما نهاىا ذٕثػ غا٘ثح  ِ 

ـْانح وًظيا ذنٌل: أنٕرٌا الِ أّريا آليح، ًاناهًا كْ  اظرماع آليح الفالكّا كؤُ وًظح مف ٕح أنىنريا 

 ّع ة لِ وٌّي العان ًالميانح، ًىٌ أًل ما ّكعل لل  الكعل المّْا تعك أا ٔهخ لو وًظح، أُ وٌّيع

أّيررا الررٌؼُ المفرراقع، كْرر  اٌرررؤشهخ أا ذ ررك أشْنررا؟، أً لررم ّرررا  ررِ ًٌررعِ أا أنعررة لرر  ٚكررٚ، أً لٍررد 

آا ع َ أا أنعة اتناح ٌٌر ّرٌا قنج تْا آليح، ًٌؤ عل للر  قًا أقنرً  هاِر  وًظر ؟ اننِ ٌؤعمل ما 

أً  هاِِ، ًلا أذٕل ت  تعك الٌْا لرنِ ٌٌر أىعهكع
9
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ًذهًُ المْصٌلٌظْا الٌْنانْح أّٙاح، أا وٌّي ىٌ المُ أقـل العنٍْح المص ْرح الرَ ترٚق الٌْنراا؛  نرك كانرد 

اب، ذؽمل لكّو ٌراقْو ًؼام رح لرئًٌرو،   مرا ذىًظيرا ىهقرل ا٘رطه وّرٌي اتنرو ىْثح العمْ ح نتح الٕثا ًالّث

الَ الثؽس عا ذكعْم آـه،  اذفم ٌٔنج نٍه ًٚار ّؽ ق  ِ م رو الٌاٌا ؼرَ نأٍ الهاعرِ العمْرل )ظانمْرك 

Ganymede اتا م   ٚهًاقج )Trojan  َنائماح  ٌق نتٌج، ًكاا العمال ّّا ما ًظيو،  ؤّنارو ًٚران ترو الر

ًاذفمه نكّماح ًـ رْٚ ًأعطرَ ٕتْرو  رِ مناترل للر  معمٌعرح مرا العْراقع ًتاـرٕران كراا لىّرٌي عركج أًلمة، 

عّررْناخ  ْمررا ّّررثو )الؽررهّم( الررَ ظانررة وًظرررو الّررهعْح، لرنررو كرراا نظررٚح ـائنرراح لعيررٌق الررىًاض مْ ٌٌرراح مررا 

كاا اٗغهّق مرا الّرعٌب  أٚؼو، ًلم ّرا أماا وًظرو اٙ اٌٙرٍٚا، ًىما ما كاا ّؽكز ع َ إنٖ،  نك

 الرِ ذماني الىًاض الٌ اؼكُ؛ أُ ذئما تىًظرو ِهعْح ًاؼكج، لرنيم كانٌا ّمانٌٌا ٙ ِهعْح العنٍْحع

 Poseidonًما كاا ّٕكق ع َ وٌّي أكثه آليح، ّنطثق ع َ تنْرح آليرح الفالركّا؛  نرك كراا تٌوّركًا 

ذىًض كصْهاح ما عهائً الثؽه ًؼٌنّاخ الْناتْا ًأنعة الو الثؽه كؤـْو وٌّي مىاًظاح ًلو عكج عّْناخ،  نك 

( ظاما الّريٌج م رٕرثاح Tritonمنيا كصْهاح ما إتنا  قامٌا تؤقًان ميمح  ِ إٌاْٚه، كما كاا اتنو )ذهّرٌا 

ل نٍا ع
10

 

د ٍّرنرط الكْ ٌٍر اماا عثك الكراغ اماا أا المهأج  ِ المْصٌلٌظْا كاند ٘رعْكح ًم  ٌترح عرا أمهىرا، لٍْر

ًأنذمرًْ  Hestiaًىٍررْا  Athènesليا ؼنٌق ًا٘ؽح ؼرَ ًاا كاند مرا آليرح، ًىرا شرٚز آليراخ: أشْنرا 

Artemis ًىررا عررمانٍ ن ٙررا الررىًاض مررا ظمْررا الفطثررا ،  ؤٔررثؽد إًلررَ ناعْررح ل ؽررهر ًالٕررناعاخ ،

مِ الٕ ان مرا كرل نرٌع، المنىلْح، ًالصانْح ىِ نتح المٌقك؛ أما أنذمًْ،  يِ نتح الؽٌْاناخ الٕ ْهج الرِ ذؽ

ال عٌتح الرِ كاند نتح العنً ًالث ا ، ًع َ أشهىرا كانرد  Aphroditeًليما لنثد )تالهتح إا(ع أما أ هًقّد 

مكّنح أشْنا ذعرهر تيمه الهتح عم ْاح،  ؤٔثػ الث ا  ِْ اح نٌمْاح معره اح تو ما قثل الكًلح، ًذنٌا تكهٖ الٙهّثح 

ما إظنثْاخ الٚئِ ّمانٌا ىرمه المينرح كمٕركن ل رهوق، تيرا أٔرثػ العيره  رِ  ع َ الث اّا، ًىا  ِ إغ ة

 المكا الٌْنانْح مينح مىقىهج ًمنرّهج ع َ نطاق ًاٌاع

المْصٌلٌظْرح النكّمرح، تعكما اٌرفهض امراا عثرك الكرراغ امراا المررٌا المفر كرح لٕرٌنج المرهأج  رِ الفطاتراخ 

انرنررل الررَ العٕرره الرٌٚررْرِ الٌْنررانِ الررمُ ّعررك العٕرره الررمىثِ الررمُ اوقىررهخ  ْررو المرركا الٌْنانْررح ًع ررَ 

الفٌْٕ أشْنرا ًاٌرثهٚح، الرمُ ّثركأ مرا النرها الٍراتا قعا الرَ غاّرح نياّرح النرها الهاترا قعا، ًؼرال المرهأج 
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إٌاْٚه النكّمح ما ٌٔن، ع َ الهغم ما اوقىران شنا ررو؛  نرك ظ رد الٌْنانْح  ْو لم ّر ْه كصْهاح عما قكمرو لنا 

الٌظْكح إٌاٌْح ل مهأج الؽهج اقانج المنىل ًذهتْح إٚكال، ًّعنرِ ترالمهأج الؽرهج المٌاٚنرح إشْنْرح إٔر ْح، 

ّهعرَ  لل  ٕننا نعك  ِ أشْنا  ِ لل  العٕه ٔنكْا ما النٍا  الَ ظانة العٌانُ: ٔن  ماكس  رِ الثْرٌخ،

ِئًا المنىل، ًىِ امهأج كاند ذؽاَ تِّ  ما الّهر، ًكاند ذ نرة ترالمهأج الؽرهجع أمرا الك رح الصانْرح،  يرِ 

   ح النٍا  إظنثْاخ، ًىئٙ  ٙ قٌْق ع ْيا،  كِ اٌرطاعريا الفهًض  ِ أُ ًقد ًعمل ّهًنو مناٌثاحع

ًٙ امرْرراواخ ليررا  ررِ أّررح مكّنررح ٌّنانْررح، المررهأج إظنثْررح لررم ذرررا ليررا ؼنررٌق مصررل المررهأج الؽررهج إٔرر ْح، 

ًلٍْررد ظرركّهج تؽماّررح المكّنررح، ًٙ ذّررهع لٕررالؽيا أّررح قررٌانْا، ًانمررا ع ْيررا أا ذيرررم تمٕررالؽيا تطهّنريررا 

الفأح، ًأا ذعك نظٚح ؼها، ّنٌا ليا تؤعمال نٌمْح، ًكاند الكًلح ذؽهْ  ِ مٍرؤلح النٍرا  إظنثْراخ ىرمه 

ٚيانج قا المٌاٚا الؽه، ؼرَ ٙ ّهز الؽنٌق ًاٙمرْاواخ ًالممر راخ اٙ ما ىرٌ  كِ ٙ ذكنً المكّنح ًذكنً

 أشْنِع

ًع ْو ِرهعد النرٌانْا الررِ ذمنرا أُ مرٌاٚا مرا الرىًاض مرا امرهأج أظنثْرح أً العررً، ًلرٌ ؼركشد  يرِ 

نل اٗغهّنِ نكٍو ظهّمح ِنْعح ّعاقة ع ْيا النانٌا، ًٙ ّمرا أا ذعُْ النٍا  إظنثْاخ  ِ عمنّح ذامحع  الع

ّؤتَ لل ، ًىرما ِر د النٍا  إظنثْاخ ٚثنح ظكّركج لمرعرح الهظرل إشْنرِ،  نرك ًظرك  ْيرا مرا كراا ّننٕرو  رِ 

المنىل، ًىِ ٚثنح ذثكأ ما الكانْاخ الَ ٌْكاخ الٕالٌناخ، ًىرما انرنَ الهظال ما النٍا  إظنثْراخ ـ رْٚخ 

ْركج المصنكرح ًليرا ميرانج عن ْرح، ّكنٌرا الكنرٌا، ًّعره ا إ رران ًن ْناخ ًٔكّناخ مصنكاخ ) يرا الطثنرح الٌؼ

الك ٍكْح ًذْاناذيا العكّكج، ًليا اىرمامراخ منٌعرح تالٍْاٌرْح، ًالنٍرا  المصنكراخ ع رَ ىرما النؽرٌ ٙ ترك أا ّررا 

ج ع مرو  ا الؽة، ًىِ امهأ Diotimaمٌ٘ا ذنكّه، ً ِ ىما المناا ّهًُ ٌنهاٚ أا ًاؼكج منيم ىِ قٌّذْما 

ع ًلٍْد ىِ المهأج الٌؼْكج الرِ ّؽكشنا عنيا ٌنهاٚ، ًلعل الرٌق  ق ْٚح عنك ىما النٌع Mantinaaما مانرْنْا 

ما العٚقاخ، ّرّ  لنا ظانثا مرٌان ما آنا   ٌٚركح العٕره  رِ المرهأجع  ٍرنهاٚ الرمُ كراا ّؽرة وًظررو  رِ 

ًذٌظْييا لررٌّا عٚقاخ مرْنح ما الهظالع المنىل ًّؽرنه عن يا ًذكرْهىا، ٍّعَ ل نا  النٍا  المصنكاخ
11

 

: أنو عنكما ٌرما ٌرنهاٚ عرا Xénophonًلركلْل اماا عثك الكراغ ىمه إ ران، ٍّرّيك تهًاّح اوّنٌ ٌا 

امهأج ظمْ ح  ِ المكّنرح ذٍررنثل إٔركقا ، ًأا ظمرال ىرمه المرهأج ّكرٌق الٌٔر  ؼررَ أا المٕرٌنّا ّرمىثٌا 

ع ْنرا أا نرمىة لهإّريرا، ال ٙ ّمررا أا نكيميرا ظْركا تمعرهق اٌٙررماع لمرا ّهًّرو لهٌميا، قال له نائرو، ّنث رِ 

آـهًا، ًلىة الَ منىل ذٌْقًذا،  هآىا ًىِ ذهٌم ًظييا، ًأععة تعماليا الكرااع ٌرؤليا ٌرنهاٚ، مرا أّرا 
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،  ؤظاترد ترؤا ل  المال المُ ذنكنْا؟، ألكّ  ممر راخ منىل ّكن ع ْ  تكـل، أً عثْك ّمانٌرٌا الؽرهر الْكًّرح

قـ يا ما أٔكقا  كهما ، عاق ٌنهاٚ لٍْرؤليا عرا ًٌرائ يا  رِ ظرمب ىرئٙ  إٔركقا  ًّنٕرؽيا تنٍرط ِرثاك 

أِررثو تفْررٌٚ العنرثررٌخ لٕررْك الهظررال، أررطْاق الهظررال  ررا ّنث ررِ أا ذرع مْررو، أٙ ذررهّا عرركق الكنررٌا الرررِ 

ح النْمرح،   مرا كانرد إنانرة ذر رمٍ لرْٚ، ٍّرفكميا الْٕاقًا ٙقرناْ إنانة الثهّرح، ًىرِ ؼٌْانراخ ٘ر ْ 

 بنيم ّع ثٌا الرٚب ٙٔطْاقىا لْٚ، ًلما كاند ذفركِ نياناح،  بنيم ٍّرفكمٌا نٌعا آـره مرا الررٚب، ّعرمرك 

ع َ ؼاٌح الّم نيانا، ًلما كاند ٌهّعح  بنيم ٍّرفكمٌا كٚتاح  ِ غاّح الٍهعح،  ٙٚح عا أنيم ّٙرعٌا  رِ 

ا لّ٘ناع تيا، ًٍّرطهق ٌنهاٚ قائٚح: تكٙ ما كٚب، ّمرن  اـرْان ِرفٓ ٍّررطْا ذعنرة ٚهّق إنانة ِثاك

 إغنْا  ما مؽثِ العمال شم ٌٍّقيم الَ ِثاك ع

ّٕ  ليا أنٌاع الّثاك، ما اٌرفكاا العنل الَ الؽكّس المعٌٍل الرَ الرعراٚ  ًنقرح الن رة، ًنارهاخ  شم

ؼررَ ّّرعهًا تالهغثرح  العٌْا، ًّؽمنىا ما أا ذنكا نكٍيا لٖٔكقا ، ًىم  ِ ؼالح ِثا، ًانما ع ْيا اٙنراران

الْيا الَ آـه ذ   النٕائػ الكعالحع
12

 

 الكراغ اماا، الَ مٚؼارْا ميمرْا، ىما: ًما ىما الٌقائا، ّف ٓ اماا عثك

المٚؼاح إًلَ: أا المعرما إشْنِ كاا معرمعاح أتٌّاح، الهظل ىٌ الٍرْك ًالمالر  لعمْرا الؽنرٌق المكنْرح 

ًالٍْاٌْح؛  يٌ المال  لٖنٖ ًالعناناخع ًما شم المالر  لٌٖرهج تمرا  رِ للر  إتنرا  ًالىًظرح،  مرا ؼنرو أا 

ّرو عنك ًٙقذو، ًىٌ المُ ٌا الرّرهّعاخ مرا ّرهاه مناٌرثاح لركعم ىرمه الؽنرٌق ؼررَ ًلرٌ ّه ٗ أُ ٚكل ما لن

كاا الرّهّا غهّثاح، كالنانٌا المُ ّثْػ اٗظيراٖ الا مرا أناق إب للر ، أمرا الا  ع رد المرهأج للر  قًا نغثرح 

 إب،  ررعهٖ لعنٌتح قاٌْحع

ح أً معنٌّح ًتالمْهاز، ًىمه الم رْح الرِ ّهّك إب أا المٚؼاح الصانْح: اا المٍؤلح مهذثطح تالم رْح ماقّ

ّهشيا أتنا  ما ٔ ثو، ىِ الرِ ظع ررو ّناره الرَ المرهأج نكٍريا ع رَ أنيرا ظرى  مرا ممر راذرو، ًٌرٌر نعرك ىرما 

الرعثْه نكٍو عنك أ ٌٚٚا، عنكما ّرؽكز عا ناهّح امرٚك النٍرا ، أً ؼْراوج امرهأج ـأرح ّررٌا مرا ًاظثيرا 

ال ما ٔ ة نظرل ّطمر ا الرَ ننرل ممر راذرو الرْيمع أمرا المرهأج إظنثْرح  يرِ عّرْنح، ميمريرا امرراع انعاب أٚك

 الهظل ًذٍ ْرو، قًا أا ّرٌا ليا الؽق  ِ انعاب إٚكال، ؼرَ ٙ ذكٍك المعرما تكما  غهّثحع
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أ ٚٚررٌا اِرررالْح المررهأج  ررِ أكصرره مررا مؽرراًنج، ًـٌٕٔرراح  ررِ مؽرراًنج العميٌنّررح ًالنررٌانْا  ذنرراًل

ًالمؤقتررحع ّنررٌل أ ٚٚررٌا  ررِ العميٌنّررح: )ٌررنرٌا ع ررَ ؼررق لررٌ ظنثنررا عامررا  الهظررال للرر  العٌّررل ًالنؽْررة 

ا الٙع  ًالفرٌن، ًذهكناه ل نٍا (، ؼرَ ّصثد أًل   المّا نهتْيم ما أظل ؼهاٌح الكًلح ًع َ اؼرنان مصل ىم

ىم نظال لا نكعيم ّؽاكٌا امهأج ِاتح كاند أً مٍنح، ذعنر  وًظيرا أً ذرطراًل ع رَ آليرح غرهناح تنكٍريا أً 

ذنكب ؼايا العاشه، أً ذٍرٍ م ل عٌّل ًالنؽْة، ًٙ ظكال أننا لا نكعيم ّؽاكٌنيا ًىِ مهّٙح أً ىِ ذؽة أً 

ذ ك ٚكٚحع
13

 

ا أ ٌٚٚا ذهتْرح الؽرهاي غهّثرح تعرٗ الّرِ ؛  يرٌ قثرل أا ّعرهٖ قك ذثكً ىمه النٌْٕ الرِ ّكررػ تي

تهنامط الرهتْح ّنثينا الَ ٘هًنج اٌرثعاق العنٕه النٍرائِ،  رنؽا ّنرٌل أ ٚٚرٌا نهّرك نظراٙح قثرل كرل ِرِ ، 

 ًما شم ٙ ننثل ما ّؽاكِ النٍا ، ؼرَ ّرٌا ؼانٌاح مصالْاح ل مكّنح الكا٘ حع

، أا أ ٌٚٚا ًىٌ ّٙرا المنركماخ العامرح لناامرو  رِ الرهتْرح، ّؽرمننا مرا ًىنا ّهٍ اماا عثك الكراغ اماا

ذهك الؽهاي ّرّثيٌا تالنٍرا  أً تؤٌر ٌب أنصرٌُ، ًىرٌ أٌر ٌب كراا ّنكره منرو ظركا، لرنرو ّنرٌل أّٙرا: )كرمل  

ٍرا  ّنث ِ أٙ ّؽاكٌا العثْك لكٌنا أً اناشا  رِ أؼرٌال عثرٌقّريم(، ًنٍررطْا أا نٍررنرط أا أ ٚٚرٌا ّٕرن  الن

 قائما  ِ أؼاقّصو ما العثْك ًإٚكال ًإِهان ًالمفثٌلْا ما الهظالع

أ ٌٚٚا ٙ ّرؽكز عا المهأج كؤنصَ تؤُ قكن ما الرعاٚ ، ً ِ الررراب الفرامً مرا العميٌنّرح، ّنراقُ 

أ ٌٚٚا مٌٌ٘ع ٌِْعْح النٍا ، ًىٌ  ِ ىما المٌٌ٘ع ّطهغ  رهج المٍاًاج تْا العنٍرْا؛  يرٌ ّرٕرٌن أا 

لهظال تمصاتح كٚب الؽهاٌح ذهعَ النطْا، ًالنٍا  مصل اناز كٚب الؽهاٌرح، ع ْيرا أا ذٍريه كالرمكٌن ع رَ ا

 ؼهاٌح النطْا، ًمعنَ لل  أا ع َ العنٍْا أا ّنٌما معاح تالؽهاٌحع

الؽررهاي ىررم العيرراو المؽررهك ل كًلررح لاذيررا؛  يررم الررمّا ّرركا عٌا ع ْيررا ًّرركّهًا ِررئًنيا،  ؤًل رر  الررمّا 

ًّمٍرٌا تىماا الٍ طح ًقد الٍ م، ىم أنكٍيم المّا ّكا عٌا عا الكًلح ًقد الؽرهب، ًمرا ىنرا،  نرك  ّؽرمٌا

ِ ل أ ٌٚٚا نكٍو تاـرْان ىمه الطثْعح ًذع ْميا، ًىما اٙـرْان الكقْق ّعع نا ن كل أمره الركهقرح ترْا العنٍرْا 

 ملع ْما ّنٌل ألرٍنكن كٌنّْو،  ما أا المهأج تٕكح عامح أ٘ع  ما اله
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نف ٓ ما لل  الَ أا أ ٌٚٚا  ِ مؽاًنج العميٌنّح لم ّرا قاعْاح الرَ ذؽهّره المرهأج أً الرَ مٍراًاذيا 

تالهظل،  يٌ ّعثه تالعرً، عا اؼرنانه ل مهأج، ًّؽمننا ما أا نععل الّثاب ّن كًنياع ًٙ تك أا نٚؼرع أّٙراح 

عميٌنّح،  يٌ ٙ ّرؽكز عنيا  ْيا اٙ تِّ  ما أا كهاىْح أ ٌٚٚا ل مهأج قك عثه عنيا تبٌياب  ِ مؽاًنج ال

اٙؼرنرران ًّٙررعيا ٘ررما ممر ررراخ الهظررل، ًٙ ّهّررك أا ذرررٌا العٚقررح تْنيمررا مثنْررح ع ررَ المّرراعه ًالؽررة 

ًالٕكاقح، تل أناقىا عٚقح ٙ ِفْٕح تما أنيا كائا مياا  ِ ناههع ً ِ ىمه الننطح تالٙثٛ، ّثرهن امراا عثرك 

 ٌٚٚا  ِ ؼْاذوعالكراغ ٌثة عكا وًاض أ
14

 

ًالا كاا أ ٌٚٚا قك تكأ ترؽمّه الّثاب ما مؽاكاج النٍا   ِ الرراب الصالس ما العميٌنّح،  نك انريَ  رِ 

الرراب الصاما الَ الرعهٖ الَ الهتٛ تْا المهأج ًانؽطاٚ الؽرم،  يٌ ّطهغ ىرما الٍرئال كْر  ذرّررل ٔرٌنج 

 عالّثاب الطمٌغ  ِ نااا الؽرٌمح الكّمٌقهاْٚح؟

أمررا  ررِ مؽرراًنج النررٌانْا،  بننررا نعرركه  ررِ مؽرراًنج النررٌانْا ّرؽرركز عررا نارراا إٌررهج ًالم رْررح ًالررىًاض 

الرن ْكُ، ًذايه  ْيا ما ظكّك ًظْكح المهأج الطثْعْح، كما ّايه  ْيا ٌ طاا الهظرل  رِ إٌرهج الثطهّانكْرح، 

ًاض، ًنغرم ـْانرح وّرٌي  رِ المْصٌلٌظْرا الا ذايه مهج أـهٍ ؼٌٙن آليح  ِ قٌانْا أ ٌٚٚا المرع نح تالى

اٗغهّنْررحع اٙ أا أ ٚٚررٌا ّنارره الْيررا مررا النمررالض الع ْررا المنكٌررح ل ررىًاض، ًىرررما نعررك تناّررا المْصٌلٌظْررا  ررِ 

مؽاًنج النٌانْا إ ٌٚٚنْح ع َ نؽٌ ما كاند ِائعح  ِ العاقاخ ًالرنالْك ًالرهاز الٌْنانِ عمٌما، ٌْٙما  ِ 

ع ًع َ أٌاٌريا ناغ أ ٚٚرٌا ّكرهٖ غهامراخ ع رَ كرل مرا ّره ٗ الرىًاضع  رِ ىرما Sparta أشْنا ًاٌثهٚح

الّؤا ّنٌل تعثانج مماش رح  رِ المؤقترح: )الرىًاض ىرٌ الطهّرق الرمُ ّمراني  ْرو العرنً الثّرهُ الف رٌق،  رٚ ترك 

ل هظرل أا ّئكررك الطثْعرح الفالرركج، ترؤا ّرررهك أٚكراٙ ًأؼكرراقا لْنرركمٌا اٗلرو مررا تعركه(
15

ٚح عرا للرر ،  رربا ، ً ٙرر

إٌهج ىِ مٕكن العاقاخ المٌنًشح ما إٌٚر ًالنٌانْا غْه المررٌتحع ًّؽكق أ ٌٚٚا عا الىًاض تالنٍثح 

ل كرررَ ًالكررراج، تررنكً الركرراًخ الررمُ كرراا قائمرراح عنررك الٌْنرراا؛  الّرراب ؼرركق ٌررا وًاظررو تررْا الصٚشررْا ًالفامٍررح 

يا تْا ٌد عّهج ًعّهّا ٌنح،  بلا ن ٗ الكررَ الرىًاض ًذعراًو ًالصٚشْا عاما، أما الكراج  نك ؼكق ٌا وًاظ

 ىما الٍا ّعاقة ت هامح معْنحع

أما الكراج،  كِ ظمْا إؼٌال ٙتك ليا أا ذرىًض ًٙ ّؽق ليا أا ذه ٗ،   ًْ ليا  ِ إغ رة مّرٌنج  رِ 

 لل ،  ثالىًاض ّرؽنق الف ٌق  ِ ناه أ ٌٚٚاع
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ع رَ اـرْران معمٌعرح مرا النٍرا  الععرائى، لِ٘رهار ع رَ الرىًاض،  ّعرثه أ ٌٚٚا أا الكًلح ىِ مفٌلح

ًع َ ىمه المعمٌعح أا ذعرما ٌّمْا  ِ معثك آليح أشْنرا ل رثاؼرس  رِ أمرٌن الرىًاض، ًذنركّم ذنهّره مكٕرل عرا 

إِفاْ المئى ْا ل رىًاض مرا العنٍرْا، ًأّٙرا ذنكْرم ًٔراّا الرىًاض ًاذمراا مهاٌرْم الرىًاض، ًنعاّرح  ررهج 

ًاٗنعاب، ًمكج اِٗهار ع َ الىًظْا ؼكقىا قانٌا أشْنا تعّه ٌرنٌاخ ٙ أكصره، عنركما ّررٌا الرىًاض الؽمل 

مصمهاح، ًلرا الا اٌر هقد ىمه المكج ما قًا انعاب،  ٌٍر ّنٕؽيما تٙهًنج الطٚق ًىما لمٕ ؽريما معا، 

 ًىما قلْل ع َ نقاتح الكًلح المٍرمهج لكرهج الىًاض ًاِٗهار ع ْوع

ا ّرع ق تالمْهاز،   م ّرا ل مهأج الؽق  ْو، ًاٙتنح ٙ ذهز ًالكىا، ًانما ّهشرو اتنرو  نرٛ، ًكراا إب أما م

)ىنراك ؼالرح ـأرح  رِ  Monique Peterّفران أؼك أتنائو المكٌن لمل  اا كانٌا كصْرهّا، ذنرٌل مٌنْر  تْرره 

 ما كاند ىِ ِفْٕا أا ذهز،  نك كاند ذعك النانٌا الٌْنانِ، ىِ ؼالح الْرْمح الرِ ٙ ِنْق ليا ّهز ًالكىا،  

نكٍيا مٙطهج ل ىًاض ما أؼك أقهتائيا ٕتْيا كِ ّثنَ اٗنز قاـل إٌهج،  با كاا ىما النهّرة مرىًظراح ؼرق 

لو أا ّط ق وًظرو، تّهٚ أا ّئما ليا وًظراح آـره، ًذرراتا قائ رح الا أا ننركن الرَ أُ ؼرك كانرد المرهأج ذعرثره 

ِْ ا أً ًٌْ ح(ع
16

 

ا الٌ٘ا المىنُ ل مهأج  ِ النانٌا الٌْنانِ، ؼا ع ع ْو أ ٌٚٚا قًا ذ ْْهه  ِ مؽاًناذو الرِ ذناًل ىم

  ْيا قْٙح المهأجع
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Les femmes et l'homosexualité

الكْ ٍررٌر امرراا عثررك الكررراغ امرراا اِرررالْح المص ْررح العنٍررْح  ررِ المعرمررا الٌْنررانِ عامررح ً ررِ   ٍرركح  ّرنرراًل

أ ٌٚٚا ع َ ًظو الرؽكّك، الرِ ما ـٚليا ذمرا ما اظيان مٌقا المهأج الؽنْنِ ما الكائهج العنٍْح  ِ الؽْاج 

 الٌْنانْحع

ذثنرَ ٚررِ الررمراا، ؼْرس ّؽرثً اٌرم الٍررْكج كانرد ؼْراج المرهأج  رِ المعرمرا إشْنررِ ؼْراج ٌرهّح ـأرح، 

ع أما الهظرل،  مرا العران أا ّثنرَ  رِ المنرىل، ال ع ْرو Theokededzالمٌٕا  ِ الثْد، كما ّنٌل شٌْكْكّكو 

،  رِ إٌرٌاق ًالؽْراج العامرح ًالٍْاٌرح ًالنركًاخ، ًٙ Xénophonقٙا  ؼْاذو ـانظرو كمرا ّنرٌل وّنٌ رٌا 

و ما الهظال المّا ذهتطو تيم ناتٛ الٕركاقح ًالمؽثرح، ًىرٌ نتراٚ كصْرهاح مرا ّٕاؼثو  ِ ىما الفهًض اٙ أِثاى

ّرؽٌل الَ عٚقح ظنٍْحع ًىرما كاا اٙنذثاٚ ًشْناح  ِ المعرما إشْنِ تْا العنٍْح المص ْح، ًعىلرح المرهأج  رِ 

ه مرا ّنرا ً النٍرا  ىرم منىليا ٗنعاب النٍل ٙ غْه،  نك كاند العنٍْح المص ْح ِائعح  ِ الٌْناا،  نرك كراا أكثر

ال  ماا، ًكاند العراىهاخ ّنركقا تمرا  رِ عّرق الرمكٌن مرا  ٍراق كثْره، ؼْرس اا ذعران أشْنرا كرانٌا ٍّررٌنقًا 

ال  ماا الؽٍاا لْثْعٌىم  ِ أٌرٌاق أشْنرا، ًكراا ىرئٙ  ٍّررفكمٌىم ًٕل إمره لنٙرا  ِريٌاذيم العنٍرْح، شرم 

ا مرا ّعرنرك أا شمرح عْثراح  رِ أا ّصْره الّرثاا ِريٌج نظرال المكّنرح ٍّرفكمٌنيم  ْما تعك كعثْكع ًلم ّررا  رِ أشْنر

ًّّثعٌا ىمه الّيٌج، ًلم ذرا ذ   الممانٌاخ أّٙاح ِالج منرٕرهج ع رَ أشْنرا  ؽٍرة، ًانمرا امرركخ الرَ ظمْرا 

ٌ، المكا الٌْنانْح،  نك كاند منرّهج  ِ اٌثهٚح، ً ِ مؽا ل المٌائك الررِ نثرمىا أ ٚٚرٌا  ْمرا تعركع أمرا أنٌرط

ذثهّهاح ععْثاح ؼْنما قال: )أا المّهع الرهّرِ  ٕل تْا الهظال  Crète نك تهن انرّان ىمه الااىهج  ِ كهّد 

ًالنٍررا  ؼرررَ ّن ررل مررا نٍررثح المٌالْررك، كررمل  أترراغ لررنكً الٍررثة العٚقرراخ العنٍررْح تررْا الررمكٌن(، ًىرررما ّع ررل 

تالفٌر ما اوقؼراا الرثٚق  Le phénomène de l'homosexualitéأنٌطٌ انرّان ظاىهج الّمًل العنٍِ 

 تالٍرااع أما أ ٌٚٚا،  نك ىاظم العنٍْح المص ْح ًاؼرنهىا، ًؼٛ ما ِؤنيا، تل ًؼهميا  ِ مؽاًنج النٌانْاع

ح، أنو لم ّكا العنٍْح المص ْح تما ىِ كمل ؛  كِ مؽاًنج ـهمْكي  ، نعرك  ْيرا Khrmidesلرا ال هّة ؼنّا

ؤل أٔكقا ه عا الّثاب، ًما منيم ٔان أكصهىم ظماٙح ما غْهه،  ْنرال لرو انرو ٌنهاٚ ًقك عاق ما الؽهب، ٍّ

الّاب )ـهمْكي(، ًما أا ٌنهاٚ كما ّنٌل عا نكٍو كاا ّئما تعمال الّثاب ظمْعراح،  ال الثْرح العامرَ مرا 

 رررا ترو الّثاب،  بنو ّنثيه عنكما ّهٍ ـهمْركي، ًّنرٌل: أِريك أننرِ أـرمخ تعمرال ىرما الكررَ ًلنٌامرو، كمرا ا

 ظمْا اله اقع

ٌنهاٚ عا  Chevronًّهًُ أ ٌٚٚا، أا الّاب قـل الناعح ًـ كو  هّق ما العّاق، ًٍّؤل ِْكهًا 

 ! نأّو  ِ ظمال ًظيو: ما نأّ  ّا ٌنهاٚ  ِ ًظو ىما الّاب؟ ألرًْ نائعرا؟، ًّعْرة ٌرنهاٚ: أكصره مرا نائرا



 

23 

نأّرد ظٍركه عانّراح،  يرٌ كامرل إًٔرار مرا كرل  ْنٌل ِْكهًا: لرن  ٌٌر ذنٌل اا ًظيرو ٙ ِرِ  الا مرا 

ًظو، ًًا ق العمْا ع َ لل ع
17

 

ّركعٌ ٌرنهاٚ لىّرانج ؼ ثرح ل مٕرانعح، ؼْرس إٔركقا   Hautalasً ِ مؽاًنج لًٍْ، نعرك ىٌْذرالًْ 

ىنراك، ًعنرركىا ٍّررؤلو ٌررنهاٚ عمررا ّكٙرل مررا ىررئٙ  إٔرركقا ، ّؽمرره ًظيرو ًذررىقاق نثٙرراخ ق ثررو،  ٍْرررنرط 

ٌنهاٚ تؽرمرو أا الّراب ّؽرة قرائٚح: لٍرد  رِ ؼاظرح الرَ أا ذنرٌل لرِ أنر   رِ ؼالرح ؼرة،  اعرها ر  ٌرْؤذِ 

ٍد  ِ ؼالح ؼة  ؽٍة، تل غانق  ِ الؽة ؼررَ إلنرْا، انرو ع رَ الرهغم مرا مرؤـهاح، ال ما الٌا٘ػ أن  ل

أننِ ٙ ـثهج لِ  ِ مٍائل أـهٍ،  نك ًىثرنِ آليح ذ   النكنج الرِ ذمرننِ ما أا أكرّ   ِ الؽرال المؽرة، 

ن ررو  ْؽمه ًظو الّاب ًّرٌنق أكصه  ؤكصه، ًعنكما ّعهر ٌنهاٚ أا مؽثٌتو ٍّعَ ل ثؽس عا للر ، ًع ْرو ذي

( ع َ لًقرو اله ْرا، شرم ٍّرؤلو عمرا الا كراا عمرا الا كراا ّعرهر مرا الرمُ ّنث رِ ع رَ Habathlees)ىْثاش ًْ 

المؽثٌب أا ّنٌلو  ِ مصل ىمه الؽاٙخ، ًّعطْو ـٚٔح ذعانتو، ًىِ ك يا قنًي ّنكميا ٌنهاٚ ذصثد انرّان 

 العنٍْح المص ْح  ِ أشْناع

عْاح عنركما ذنركمد ترو الٍرا،  ركعا الرَ الؽرك مرا ىرما اٙنؽرهار  رِ غْه أا أ ٌٚٚا،  نك عكل نأّرو ذركنّ

مؽاًنج العميٌنّح، ًذثنَ قاعكج ع َ المؽة أا ّنثل مؽثٌتو ًّنرهب منو ًّ مٍو ًكؤنو ًلكه مٍريك اح غه٘راح 

 ِهّكاحع

ً ررِ مؽرراًنج النررٌانْا، ّّررا أ ٚٚررٌا ؼم ررح عنْكررح ع ررَ العنٍررْح المص ْررح ًّٕرركيا تؤنيررا )الؽررة غْرره 

 ثْعِ(، ًنرْعرو ـطْهج ع َ الكهق ًالمكّنح، ًّعة ً٘ا قٌانْا ٔانمح ذؽانتوعالط

ّنط ررق امرراا عثررك الكررراغ امرراا  ررِ قها ذررو لمٌاقرر  أنٌررطٌ ل مررهأج مررا   ٍرركرو تٕرركح عامررح، ع ررَ أا آنا ه 

المررهأج كارراىهج مررا الك ٍرركْح ؼررٌل المررهأج ىررِ ذاتعررح لنٍررنو الك ٍرركِ، مررا ـررٚل اٌررناٚ منٌٙذررو الك ٍرركْح ع ررَ 

الاٌاىه الطثْعح، ًىنا ّئكك اماا عثك الكراغ، أا أنٌطٌ اٌركاق ما ناهّرو المعه ْح  ِ  يم ٚثْعح المهأج،  يٌ 

منم الثكاّح ٍّعَ الَ الٌٌٔل الَ معه ح   ٍكْح عا المهأج، ًّعرهر ؼنْنرح ً٘رعيا اٙظرمراعِ، ًكْر  ٚثرق 

كٍه الٌظٌق ذكٍْها ذهاذثْاح، أقنَ ّفكا إع َ،  راا ما المعنٌل ناهّاذو ع َ ذؽ ْل إٌهج، ًتما أا أنٌطٌ ّ

أا ذفكا المهأج الهظل،  هظل ىٌ إع َ ًالمهأج ىِ إقنَ، شم كْ  أٔثؽد المهأج ىِ اليٌْلَ ًالهظرل ىرٌ 
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 الٌٕنج، ًع َ ىما النؽٌ ذرعكق ًظْكح المهأج، ًتاـرٕان نهٍ كْ  ننل أنٌطٌ مْرا ْىّناه ًٚثنيا ع َ عرالم

 المهأجع

ًىرما ّع ا أنٌطٌ منم الثكاّح أا ىناك ىْهانكْرح اظرماعْرح ًٌْاٌرْح قاـرل المعرمرا الٌْنرانِ نكٍرو؛  نرك 

أقامد الطثْعح ذعان٘اح  ِ كل مراا تْا إع َ ًإقنَ، تْا النكً ًالثكا، تْا العنرل ًالّريٌج، ترْا اٗنٍراا 

 ًالؽٌْاا، تْا المكه ًإنصَع

ر تْا مٌظٌقّا،  با لل  ّرٌا لمٕ ؽريما معا، أا ّؽرم أؼكىما ًّطْا آـهع ًؼْصما ًظك ىما اٙـرٚ

ًذرعو الطثْعح الَ اقامح مصل ىمه الركهقح ترْا الثّره  رععرل أؼركىما أقرٌٍ ًأقركن ع رَ العمرل، ًآـره أرٚغ 

الؽْاج الٍْاٌْح، ًما ىنا كاا تعٗ الناي تالطثْعح أؼهاناح ًتعٙيم عثْكاع
18

 

عررا أنٌررطٌ، مررا أنررو كرراا ّننررل  رررهه المنطنررِ  Francis Baconهنٍررًْ تْرررٌا ًىررما مررا ّررمكهه  

ًالمْررا ْىّنِ الرَ الطثْعررح، ًلعرل أً٘رػ مْرركاا ذايره  ْررو ىرمه الكررهج  ررِ قها ذرو لناهّرح المررهأج، ىرٌ مْرركاا 

رهذة الثٌْلٌظْا،  يٌ ّثؽس عا الٌٕنج ًاليٌْلَ، ًلما كاند الٌٕنج أنقَ،  ٚ تك أا ذرٌا ىِ الهظل، تما ّ

 ع َ لل  ما ذكاعْاخ ذايه الهظل أنظػ عنٚح ما المهأجع

كاند الثٌْلٌظْا المهظا الع مرِ الرمُ اعرمركه أنٌرطٌ  رِ تؽٌشرو اٙظرماعْرح؛  نرك كراا ّعرنرك أنيرا ذركني 

 مٌٌ٘عاخ شٚشح نئٍْح ىِ:

 مّر ح اٗنعاب ًالرٌالك -0

 مّر ح اٗؼٍاي -2

عمّر ح الؽهكح -3
19

 

كاا أنٌطٌ ّعرنرك أنرو ّررم  رِ مم ررح النثراخ، ً رِ تعرٗ الؽٌْانراخ الررِ أما اٗنعاب ما ًالك ًاؼك،  نك 

ذّثو النثاخ  ِ ٌرٌنيا ًعكا ؼهكرياع ًالٌاقرا أا الناهّرح الصالصرح ىرِ الررِ ٌرْطهخ ع رَ اىرمامرو، ًىرِ  رِ 

 جعالٌقد لاذو الناهّح الرِ ذيم مٌٌ٘ع المهأج، ًلل  ٕنو ناقُ  ْيا تعٗ المّرٚخ الميمح لاخ ٔ ح تالمهأ

لنك اىرم أنٌطٌ كصْهاح تمٍؤلح اٗنعراب، ًنأٍ أنيرا مرا عمرل الطثْعرح، أكصره مرا غْهىرا تالنٍرثح ل رائنراخ 

الؽْح النا٘عح أً مررم ح النمٌ، ًىِ ًظْكح الطثْعح  ِ ىرمه الرائنراخ، ٕنيرا الٌٌرْ ح الٌؼْركج لرؽنْرق الف رٌق، 
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ىرٌ الرمُ ّرىًق العنرْا ترالهًغ، ًىنرا ذرمرا أىمْرح غْه أنو المكه ىٌ ًؼكه  ِ الٌاقا المُ ّؽنق الف رٌق، ٕنرو 

إنصَ  ِ اٗنعابع  بلا أنقنا أا نكيم ًظْكرح المرهأج كمرا عه٘ريا أنٌرطٌ  رِ كرراب الٍْاٌرح  يمرا ظْركا، كراا 

 ع ْنا أا نعٌق الَ ما كرثو  ِ الثٌْلٌظْاع

الررالِ: ّفر ر  الرمكه  رِ ذعهّكرو قكا أنٌطٌ  ِ منالرو )ذٌالك الؽٌْاا( ذعهّكاح ل رمكه ًإنصرَ ع رَ النؽرٌ 

عا إنصَ تما لو ما م راخ ـأح،  رنؽا نعنرِ تالرمكه للر  الرمُ ّنٍرل مرا آـره، ًنعنرِ ترإنصَ ذ ر  الررِ 

ذنٍل ما قاـل لاذيا، ؼْس ّفهض النٍل ما تاٚنيا، ًىٌ النٍل المُ كاا مٌظٌقاح  ِ الرناٌل ما قثلع
20

 

أح تالرّهّػ  ؽٍة، ًانما ّّْه كرمل  الرَ مهاذرة ًقنظراخ ًمصل ىما الرعهّ ، ٙ ّّْه الَ ظٌانة ـ

 ِ الٌظٌق؛  يناك قكناخ ـأح مٌظٌقج عنك المكه لرنيا غْره مٌظرٌقج عنرك إنصرَ، ًليرما  ٍرٌر ّررٌا لررل 

منيما قًن ـاْ  ِ عم ْح اٗنعاب، ًًظْكرح ذفر ر  عرا آـره، ًمرا ىنرا ٌرْرٌا الرمكه تاٌررمهان ًتطرهق 

 مناماح ما إنصَعِرَ أن ا قْمح ًأع َ 

  ننارره  ررِ مٍرراىمح كررل منيمررا  ررِ اٗنعرراب ع ررَ أا ذرررٌا  ررِ لىننررا تاٌرررمهان المكرراذْػ إٌاٌررْح عنررك 

أنٌطٌ، ًالرِ ذّرل إٌاي المْرا ْىّنِ ل ناهّح، كما ذّرل إٌراي  رِ تنرا  الررٌا تؤٌرهه، ًمرا للر  مرصٚ 

ىْرٌلَ ًٔرٌنج، ًٕا الٕرٌنج  رهج المهاذة، ًكمل  الكرهج الرِ ذنٌل اا كل ِِ   ِ ىمه الؽْراج ّررؤل  مرا 

أع َ ًأىم ما اليٌْلَ الرِ ىِ الماقجع  يمه إ ران ك يا أٌاٌْح  رِ الثٌْلٌظْرا إنٌرطْح، ّنرٌل أنٌرطٌ:  رِ 

ظمْا الؽٌْاناخ الناقنج ع َ الؽهكح، ّنكٕل المكه عا إنصَ، لْٕثػ أؼك ىمه الؽٌْاناخ، لكهاح ًآـه أنصَ، 

النرٌع، مص مرا ننرٌل اا الهظرل ًالمرهأج مٌظرٌقاا تّرهّااع ًالكرهي ًالميرهج  ع َ الهغم ما أنيمرا مرؽركاا  رِ

كٚىما ـْلع ًأما  رِ ؼالرح النثراخ،  رنركمط ىاذراا النٌذراا معرا، ؼْرس ٙ ّنكٕرل الرمكه عرا إنصرَ، ًلرما  يمرا 

 ّنٍٚا ما لًاخ نكٍيما ًٙ ّنرعاا ؼٌْاناخ منٌّح، تل تمًناحع

ٌطٌ المْرا ْىّنْح ع َ قناٌح الرائناخ،  بلا كاند ىناك ىْهانكْرح  رِ ما ىما الرؽ ْل، ذايه ذطثْناخ أن

الرٌا ً ِ الٍْاٌح،  يِ مٌظٌقج أّٙاح  ِ الثٌْلٌظْا الرِ ذايه الرهاذثْح الرٕاعكّح  ِ عالم الؽْراج، ال ذٍرْه 

الرررِ ذععررل مررا الطثْعررح مركنظررح مررا إِررْا  العامرركج الررَ الرائنرراخ الؽْررح أً الؽْرراج الؽٌْانْررح، تر رر  الطهّنررح 

 المٍرؽْل ً٘ا ـٛ  أل تْنيماع
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الا، المكه ىٌ المُ ّية الٌٕنج أً الهًغ، لكما  الطمس الررِ ىرِ أِرثو تالمراقج المْررح، ًمرا ىنرا، كراا 

المكه ىٌ المُ ّنٌا تٌظْكح الع ح الكاع ح  ِ ؼْا أا إنصَ ٙ ذنكا ٌٌٍ اليٌْلَع  كما  الطمس  ِ إنصَ ذناتل 

ٌّح  ِ المكه؛ أُ الكا الكائٗ المُ ععىخ إنصَ، ناهاح لكًنْح الؽهانج الؽْح عنكىا، أا ّنطثا الؽٌْاناخ المن

ع ْو الٍائل المنٌُع ًلما كاا ىما الٍائل ىٌ الٌٕنج،  بنو ّنٌا تٌظْكح الع ح ال ائْح أً الٌٕنج  ِ النٍل،  ِ 

نٕره إنصرَ تيرمه الرنمٛع ًليرما، نعركه ؼْا ذرٌا قما  الطمس ىِ الع ح الماقّح، اا عنٕره الرمكه ّعمرل  رِ ع

ّنٌل: اا المٍاىمح الرِ ذنكميا إنصَ  ِ عم ْح الرٌالك ىِ الماقج المٍرفكمح  رِ ىرمه العم ْرح، ًىرِ انمرا ذٌظرك 

  ِ ٌائل الطمسع

ِ مرٌنيا الك ٍركْح المفر كرح، ّنرنرل الرَ تعك ذؽ ْل اماا عثك الكراغ اماا لٌٕنج المهأج  ِ الصنا ح الٌْنانْح ً 

ذناًليررا  ررِ الصنا ررح المٍررْؽْح  ررِ العٕررٌن الٌٌررطَ ً ٌٚرركريا، ًع ررَ الررهغم مررا إ ررران اٗنٍررانْح ًالمٌاقرر  

العكّكج الرِ ظا  تيا الٍرْك المٍرْػ تالنٍرثح ل مرهأج، ًمنيرا مرصٚ: أنرو لرم ّناره الْيرا ع رَ أنيرا )ظٍرك( ًع رَ أا 

نو لم ّره ٗ اٙـررٚٚ ترْا العنٍرْا، ًعرالط المرهأج كمرا عرالط الهظرل ٌرٌا  تٍرٌا ع  نرك ٌٔنذيا عٌنج، كما أ

الهًمانِ( المُ كاا قائماح  ِ لل  العٕه؛ ًالمُ كراا ّمصرل إنٖ -ذٌانخ ك يا لْؽل مؽ يا الرهاز )الْيٌقُ

ٚثْعْراح ل ررهاز  اح الرِ عم د ع ْيا المٍرْؽْح عنركما ظيرهخ، ًمرا المعرهًر أا الررهاز الهًمرانِ، كراا امرركاق

الٌْنانِ تما ّؽم و ل مهأج ما كهاىْح ًناهج قًنْح،  ٙٚح عا أا الرهاز الْيٌقُ كاا ّرثنرَ النارهج نكٍريا مرا 

 أؼناق قّنْح ع ْيا، مؽاًٙح أا ّعع يا )اليْح أً منكٌح( ؼرَ اٌرٍ مد ليا المهأج الْيٌقّح  ِ نياّح المطارع

يرا المٍرْؽْح منرم ظيٌنىرا  رِ ىرما العرالم، لرم ذفر ر  قرٛ عرا الررهاز ًىرما ذرثّْا الف كْح الرِ عم رد ع ْ

النكّم، ًىٌ ذهاز كاا ّكعم  ْو ٌ طح الهظل ع َ المهأج ًمنكعرو  ِ معرما أتٌُ )لكٌنُ( ّعمك الَ الٍْطهج 

ا ع َ المهأج، تاعرثانىا  ِ نذثح أقنَ، أمرا الا كانرد وًظرح،  نرك أناق ليرا أا ذثرعرك عرا كرل اشرانج، ؼررَ ّٙرم

ٌٚلح ما إتنا  ما ٔ ثو الننِ، لًْ  ْيا قما  غهّثح، ؼرَ ذهز ما ّم  ع
21

 

لنك كاند ناهج الٚىٌذْْا ًالكٌٚكح المٍْؽْْا، مص يا مصل ناهج نظال الكّا، ذهذرى ع َ معْران العرنً؛ 

-Saintطْا  المهأج  ِ مفْاليم، ٙ ذرئذما ًٙ انٍرانْح، ًلرنيرا معرهق ًعرا  ل رناٌرل كمرا ّنرٌل النركًّ أًغٍر

Augustinع 

                                                           
21

 7، ْ 0996 ،0، مررثح مكتٌلِ، الناىهج، ٚانفُلوىف انموُحٍ وانمرأةاماا عثك الكراغ اماا،  -
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ًالا كاند كهاىْح العٍك ما أ ٌٚٚا مؽٌٕنج ٘ما نطاق   ٍكِ،  نك أٔثؽد قّنْح ٔه ح ما  ٌٚكح 

المٍْؽْح، كما لٌ كاا العٍك ِْ اح منكٕٚح عا اٗنٍاا، ًىٌ مٌٌ٘ع  ٕ د  ْو الك ٍكح الٌظٌقّح المعأرهجع 

ل المف ح تؽهمح المرهأج مرا قثرل الكٌٚركح  رِ ِرثاتيم ع رَ ًإمه الصانِ، ىٌ الماِ٘ الم ٌز تالرصْه ما إ عا

غهان ما  عل النكًّ أًغٍطْا  ِ ٌا مهاىنرو، شم عاقًا  ِ ِْفٌـريم الَ النكا ًالرٌتح، ع َ نؽٌ ما ؼركز 

( الررمُ كرراا أعاررم أٌرررال 0179-0042) Pierre Abélardل كْ ٍررٌر الٚىررٌذِ الكهنٍررِ تطررهي أتررْٚنق 

 لٚىٌخ  ِ عٕههع

نشد المٍْؽْح عا الْيٌقّح ناهذيرا الرَ إنصرَ ًمرا  ْيرا مرا اٌررفكار تعن يرا ًلعٌاٚكيرا، ًاؼرنران لنك ً

لعٍكىا المُ اعرثهذو مٕكناح ل كٍاق ًأٔل الّه  ِ الرٌا، ًتكاّح انؽهار الٍ ٌك اٗنٍانِ منم تكاّرح الف رق، 

 شم أ٘ا د الْيا ما عنأه الكرهّا، اٗغهّنِ ًالهًمانِع

ِ نًذيا الرٌناج عا أٔل المرهأج أكصره ِرٌْعاح  رِ الصنا رح المٍرْؽْح؛  اٗٔرؽاغ الصرانِ مرا لعل النٕح الر

ٌكه الررٌّا، ّهًُ أا اٗنٍاا ـ ق ما ذهاب إنٖ )ًظْل الهب الو آقا ما ذرهاب إنٖ، ًنكرؿ  رِ أنكرو 

ٗلو لًْ ظْكا أا ّرٌا ، لرا آقا كاا ًؼْكاح ٙ أنًْ ًٙ ظ ًْ لو )ًقال الهب ا7نٍمح،  ٕان آقا نكٍا ؼْح( ع

،  ؤًقا الهب اٗلو ع َ آقا ٌثاذا  ناا،  ؤـم ًاؼكج ما أ٘ٚعو ًمرٖ 08آقا ًؼكه،  ٍؤ٘ا لو معْنا ّناهه( ع 

مرانيا لؽما، ًتنَ الهب اٗلو الٙ ا الرِ أـمىا ما آقا امهأج ًاؼٙهىا الَ آقاع  نال آقا: ىرمه آا عارم مرا 

هأج، ٕنيا ما امهة أـمخ، لمل  ّرهك الهظل أمو ًأتاه ًّ رٕق تامهأذو عاامِ ًلؽم ما لؽمِ، ىمه ذكعَ ام

 (ع24-20ًّرٌناا ظٍكا ًاؼكا )عكق 

ًعنكما ٌؤل آقا عا اٌميا قال: ؼٌا ، ًلمالا ٌرمْريا ؼرٌا ؟، قرال: ٕنيرا ـ نرد مرا ِرِ  ؼرِ، ًذٍررمه 

لرِ اٌرمعد الرَ غٌاّرح الّرْطاا  رِ قٕح الرٌناج،  رععل المهأج ٌثثا لما ّعانْو الهظل ما ِهًن ًآشاا،  يِ ا

العنح، ًعٕد أمره هللا، الرمُ ؼرها ع ْيمرا إكرل مرا ِرعهج المعه رح ) رهأخ المرهأج أا الّرعهج ظْركج لٖكرل، 

ًأنيرررا تيعرررح ل عْرررٌا، ًأا الّرررعهج ِررريْح ل ناررره،  ؤـرررمخ مرررا شمانىرررا ًأك رررد ًأعطرررد نظ يرررا أّٙرررا معيرررا 

 (ع6 ؤكل()اٗٔؽاغ الصالس ع
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ج تؽماقريا ظمْا الّهًن ًالمعأِ، ًذٍثثد  ِ ٚهق اٗنٍاا ما ظنح عكا الرِ كاا ًىرما أقـ د المهأ

ّعُْ  ْيا ًّؤكل ما شمانىرا ترٚ ظيرك ًٙ ذعرة، ًالؽرق أا ؼماقرح المرهأج الررِ كانرد ٌرثثا  رِ اقـرال الّرهًن 

ًآٙا الَ ؼْاج اٗنٍاا، ذهًّيا الرصْه ما النٕٓ النكّمح تٌٕن منٌعحع
22

 

ٍْك المٍْػ ما المهأج كاا أنٙط ترصْه ما مٌق  أذثاعو ما الؽٌانّْا ًالهٌل، تل ما الؽق أا مٌق  ال

 مٌق  الرنائً المٍْؽْح ك يا ًلنهًا ٌّٚ حع

 كِ عٕه المٍْػ، ذطالعنا إناظْل تمعمٌعح كثْهج ما المٌاق  العكّكج الررِ ٙ ّّرعه النرانة  ْيرا تؤّرح 

امل معيرا الٍرْك المٍرْػ ًامرركؼيا، ًكّر  عرا مٌاقر  انٍرانْح قًنْح ل مهأجع  يناك ِفْٕاخ كصْهج نئٍْح ذع

ظكّكج،  نك كاا ّعالط الهظال ًالنٍا  معا قًا ذكهقح، ًما المٌاقر  اٗنٍرانْح العكّركج الررِ ـرال  تيرا المٍرْػ 

الرهاز الصنا ِ المٌنًز  ِ عٕهه، ىِ أنو ّعالط المهأج الرِ ظ د ذنىر اشنرِ عّرهج ٌرنح، ًكانرد  رِ ناره 

ق نعٍح ٙ ّعٌو أا ّ مٍيا أؼك ذماما كالمهأج الؽائٗع لرا المٍْػ لم ّمانا أا ذؤذِ الْو ًذٍْه ما ًنائو الْيٌ

ًذمً شٌتو،   ٌقد قْٕه ظ  ّنثٌع قميا، ًىٌ أّٙا ٙ ّكهق تْا المهأج الْيٌقّح ًالٍامهّح، تل انرو ّرفطرَ 

 ٌّٚح الَ ظانة الٍامهّحعالٌّاىك المؽهماخ الرن ْكّح المرٌانشح عا آتا ، عنكما مرس ٚ

ًع َ الهغم مما قاا تو الٍْك المٍْػ لٕالػ المهأج، اٙ أا إّكٌّلٌظْح المٍْؽْح الرِ ٌاقخ تعكه، لم ذنل 

ترؽهّه المهأج، ًلم ذعمل ع َ انٕا يا أً اننالىا ما الٌ٘ا المرهقُ المُ كاند ذرفثٛ  ْو، ًلم ذؽاًل قٛ أا 

الهظرل ع ْيرا، ًلرم ذٍررطا المرهأج أا ذٍريم  رِ اقانج ِرئًا العثراقج اٙ تٕركح  ذه ا عنيا العثٌقّح الرِ  ه٘يا

 شانٌّحع

ىما الفٌٙع المُ اٌرمكه ما الرهاز الْيٌقُ ما ناؼْح، ًما ناؼْرح  Saint-Paulًقك أكك النكًّ تٌلً 

الرهاز الٌْنانِ ًالهًمانِ ما ناؼْح أـهٍ، أكصه مما اٌرمكه ما ذعالْم الٍْك المٍْػ ًأ رانه ًمٌاقكو ًأقٌالو، 

ّم ذرانج ًمرا شم ٌان الٚىٌذٌْا ًأتا  الرنٍْح ع َ نكً الكنب الٍائك، ًناؼٌا ّ رمٍرٌا أٌرانْك مرا العيرك النرك

 مماىة  ٌٚكح الٌْناا ذانج أـهٍع

ًىرما كاند العاقاخ ًالرنالْك ًإعهار اٙظرماعْح أقٌٍ ما إ ران العكّركج، ًىرِ عراقاخ ًذنالْرك ذهذرك 

 ِ نياّح ذؽ ْ يا الَ مٌق  الهظل ما الم رْح الفأحع
23

 

                                                           
22

 696، ْ أفكا  وسىاقفاماا عثك الكراغ اماا،  -

23
 071، ْ انفُلوىف انموُحٍ وانمرأةاماا عثك الكراغ اماا،  -
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مٍْؽِ، لْننا ىما الٌ٘ا المرركنِ م رْح ّؽهْ إب ع َ أا ّهشيا أتناإه ما ٔ ثو، شم ظا  الكْ ٌٍر ال

ل مهأج أً ّٙكِ ع ْو مٍؽح قّنْح، ًالرمُ  ع رو النركًّ ترٌلً عنركما قرال: )أّيرا النٍرا  اـٙرعا لهظرالرا كمرا 

 ل هب(، ٌٌٍ أنو عمك الٌ٘ا اٙظرماعِ المرهقُ ل نٍا   ِ معرمعو ًظع و  هّٙح ّؤمه تيا الكّاع

الكْ ٌٍر اماا عثك الكراغ اماا  ِ ذؽ ْل ً٘عْح المهأج  ِ الصنا ح الكّنْرح المٍرْؽْح الٌٌرْطْح، ًتعك ذعمق 

ًذهٔك مٌاق  نظال الكّا ًالرنائً ً ٌٚركح العٕره مرا المرهأج كررائا ًككاعرل اظرمراعِ، ًالررِ كانرد  رِ 

ماعْاح الَ أتعك الؽكًق، ًىما مرا معم يا ٌ ثْح ذنّىا ما ًظٌقىا الطثْعِ، ًتالرالِ، مهؼ ح كاند  ْيا مركنْح اظر

ذناًلررو تالٙررثٛ  ْ ٍررٌ نا  ررِ كراتررو المرفٕررٓ ؼررٌل ىررما المٌ٘ررٌع الررمُ ىررٌ تعنررٌاا )الكْ ٍررٌر المٍررْؽِ 

-Clement 051ًالمهأج( المُ تكأه ما الٍْك المٍْػ الَ غاّح انثعاز عٕه النيٙح مهًناح تالنكًّ )ك منرد 

، ّنرنل Thomas d'Aquinًذٌما اٗكٌّنِ  Anselmنٍ م ًأ Saint-Augustin ( ًالنكًّ أًغٍطْا 223

 الَ قناٌح اِرالْح المهأج  ِ الك ٍكح الؽكّصح ًالمعأهجع
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Hegel et le retour de Antijona

ذناًل الكْ ٌٍر اماا عثك الكراغ اماا مٍؤلح المرهأج عنرك ىْعرل، ًىرٌ المرفٕرٓ  ْرو مرا قًا منراوع  رِ 

العهتررِ ًاٌٗررٚمِع ً ررِ ىررما الٕرركق ّّررْه الررَ أا ىْعررل عررالط مٌ٘ررٌع المررهأج مررا واًّررح قّالررْرْررح الكررره 

 ٔه ح؛  يناك شٚز نٍا  كاا ليا ؼٌٙن  ِ ؼْاج ىْعلع

 0773( الرِ كاند ذٕ هه تصٚشح أعٌاا، ًلكخ عاا Christinaالمهأج إًلَ ىِ ِنْنرو ذكعَ )كهٌرْنا 

مهتْح أٚكال ؼررَ مه٘رد عٕرثْا شرم انرؽرهخ غهقراح تعرك ً راج أـْيرا تؤِريه ًتنْد تكًا وًاض، ًظ د ذعمل 

 ع0832 ثهاّه  2ق ْ ح ًع ح ًظو الرؽكّك  ِ 

ًما الٌا٘ػ أا ىْعل كاند ذهتطو تؤـرو ناتطاح نًؼْاح ًشْنا، ذرّ  عنو غْهج إـد  ِ وًظح ىْعل، 

وًظح أـْيا، لررا إىرم مرا للر  نارهج  ًّرّ  عنيا انيْانىا عنكما ٌمعد تىًاظو، شم ِرٌاىا المٍرمهج ما

الكْ ٌٍر نكٍو الَ ىما الهاتٛ الهًؼِ المُ عثه عنو تؽٍو الك ٍكِ، عنكما ذك ٍر  ؼرٌل عٚقرح إؾ تإـرد 

 ِ   ٍكح الؽق، ع َ أنيا عٚقح ما أٌمَ العٚقاخ  ِ العائ ح، ًالمصل الؽِ ىٌ أنرْ ٌنا تط ح نًاّح ٌرٌ ر ًْ 

Sophocle الّيْهج
*

 ع

ىْعل أا إؾ ًإـد، ًاا كاا ّعرهُ  رِ عهًقيمرا قا ًاؼرك،  ربا كرل ًاؼرك منيمرا ّمصرل تالنٍرثح  ّهٍ

لٔـه  هقّح ؼهج، ًذعما تْنيما ماىْح أـٚقْح ىِ تمصاتح عٚقح مرثاقلح تْا ًعِ لاذِ ؼه ًًعِ لاذرِ آـره، 

ْعرح ّنركرِ معيرا كرل الطثراع ًلما كانرد عٚقرح إؾ تإـرد عٚقرح نًؼْرح ٙ ؼٍرْح، أً ىرِ عٚقرح انٍرانْح ن 

الّيٌانْح،   ًْ ما ال هّة أا ذرٌا ىمه العٚقح ىِ قمح العٚقراخ العائ ْرح ًتالفٕرٌْ أنيرا تعْركج كرل الثعرك 

عا الطاتا الؽٌْانِ أً الطثْعِ، ًىما ىرٌ الٍرثة  ْمرا ّنرٌل ىْعرل مرا أا مرٌخ إؾ ّمصرل تالنٍرثح الرَ أـررو 

ا ما عثهخ عنو أنرْ ٌنا تنٌليا: )الا ماخ الىًض،  با نظٚ آـه ٌْؽل ـٍانج  اقؼح، ٙ ّمرا أا ذعٌ٘و، ًىم

مؽ و، ًالا ماخ اٙتا،  با نظٚ آـه ٍّرطْا أا ّعطْنِ اتنا شانْا، لرنِ لم أعك أٌرطْا آا أا آمرل  رِ مٌلرك 

أؾ ظكّك(ع
24

 

أُ ًاظرة آـره،  ًما ىنا كاند أنرْ ٌنا ذّعه أا ًاظثيا نؽٌ أـْيا ىرٌ ًاظرة أٌرمَ، ٙ ّمررا أا ّعكلرو

 ًىما ىٌ الٍثة  ِ أا أنرْ ٌنا كاند تاٌرمهان ذعٍك أماا ىْعل ِنْنرو كهٍّرْاناع

                                                           
*

انْا المكّنرح الٍْاٌرْح، عنركما ؼرها ـاليرا الم ر  كهّرٌا ق را ِرنْنيا الرمُ كراا أنرْ ٌنا اتنح الم   أًقّة، نمى الٌ ا  إٌهُ ًإـٚق  ِ معان٘رح قرٌ -

  مرا ِرؤا الٌاظرة ّناذل ما إعكا ، ًأمه أا ذرهك ظصرو، تاعرثانه ـائناح  ِ العها  ل ٍثاع ًالطٌْن العانؼرح، لرنيرا قامرد ترك ا العصرح، كانرد مرصٚ ل٘عرٚ

 ح ّمكهىا ىْعل  ِ معام كرثو، ًٌْٙما  ْنٌمْنٌلٌظْا الهًغعإـٚقِ، ًلعٚقح إـد تّنْنيا، ًتيمه الٕك
24

 704، ْ أفكا  وسىاقفاماا عثك الكراغ اماا،  -
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أما المهأج الصانْح،  يِ الرِ أنعة منيا ًلكه غْه الّهعِ، ًالرِ كاند ذؽمل نكً اٌم ِرنْنرو )كهٍّررْانا 

Christianaِاّْنرا  ( الرِ كاند ذهتطو تيا عٚقح ظنٍْح غْه ِرهعْح، ذعرهر الْيرا  ر( مكّنرحAina ًاٌرميا )

(، كانررد  ررِ الصانْررح Christaana Charlotte John Fincherالرامررل )كهٌرررْانا ِررانلٌخ ٌّؼنررا  ْنّرره

، ذٕرر هه تصمررانِ ٌررنٌاخ، ًكانررد وًظررح 0816ًالعّررهّا مررا عمهىررا عنرركما الرنررَ تيررا ًٕل مررهج  ررِ عرراا 

ً٘رررعد غٚمررراح ىرررٌ لرررٌق ْط  0817 ثهاّررره  5ميعرررٌنج عم رررد عنرررك ىْعرررل مّررره ح ع رررَ منىلرررو، ً رررِ ّرررٌا 

Ludwigاٙتا غْه الّهعِ لو، ًالمُ ظل مٕكن مراعة ظمح ليْعل الَ أا ٘مو الَ أٌهذوع 

 Maria ذعهر ع َ المهأج الصالصح  ِ ؼْاذو ًىِ )مانّا  ٌند ًذّه Nurembergً ِ مكّنح نٌنمثهض 

von mention كانرد  اذنرح العمرال، ًتعرك أا كراا ّّرعه (، ًىِ  راج ما أعهق أٌه ىرمه المكّنرح، ًّنرال انيرا

، ًتعك ذعه و ع ْيا ِعه تٍعاقج ٙ ذٌٔ ، ؼرَ أنو نام قْٕكج غهامْرح ـطْرهج 0801تالمهانج  ِ نياّح عاا 

( ّنرٌل لرو: Nitamrع ًتعركىا تؤّراا كررة الرَ ٔركّنو )نْررامه 0800أتهّرل  03 ِ ؼنيا، تعس تيا الْيا ترانّؿ 

ًالطْثح، اٌميا مانّا  ٌنرد ًذّره، أنظرٌ أا ّررٌا إمره ٌرهاح، ًالٍرثة  رِ أا ذعه د ع َ  راج تال ح ال ط  

ًالك الكراج كاا عٌٙا  رِ مع رً ِرٌْؾ المكّنرح، ًاِررهٚ ؼررَ ّعنرك الرىًاض أا ّررٌا الرىًض ٔراؼة ًظْكرح 

ٌامْح ىما ما ظيرح، ًمرا ظيرح أـرهٍ ًتمرا أا ىْعرل مٌظر   رِ الكًلرح ّعرة أا ّؽٕرل ع رَ مٌا نرح الم ر  

 مثاِهجع تالىًاض

ّعرثه ىْعل ظاىهج الىًاض، ع َ أنيا ظٌىه أـٚقِ ّرهتٛ  رهقّا تهتراٚ ٙ ّنكٕرم، ٙ ّف رٌ مرا عنٕره 

ذمص و النىًج الطانئح، ًىما ما ؼكز معرو، ال ّرركـل عنٕره النرىًج ًاليرٌٍ  رِ ٔرٌنج كهٍّررْانا عّرنْرو  رِ 

 َ المركعٌّا ؼالريرا المىنّرح مرا الؽكل، ًىِ ذؽمل اتنو غْه الّهعِ لٌق ْط، ًىِ ذٕهؾ تاكْح، عان٘ح ع

ىْعل، ًؼْنيا كرة ليا ىْعل كراتاح تفٛ ّكه، ّرعيك ليا  ْرو ترالىًاض، ًذنريرِ المؤٌراج تٌعرك ىْعرل تالنكنرح ع رَ 

( ًىرِ أنم رح  نركخ وًظيرا Sophie Bonnاتنو، ًّهٌ و الَ ِنْنح أؼك أٔكقائو، ًىرِ الٍرْكج )ٔرٌ ِ ترٌا

لرّهر ع َ قان إٚكالع ًعنكما انرنل ىْعرل لّْر ل كهٌرِ الك ٍركح  0817، ًانرن د الَ ّْنا عاا 0813عاا 

ّنٌل: لنك قهننا أنرا ًوًظررِ  0806أغٍطً  28 ِ ىاّكلٌض، ّررة الَ  ٌنماا ِنْق الٍْكج ٌٔ ِ  ِ ٌّا 

أا ّنٙم الْنا لٌق ْط لْعُْ معنا مرا الْرٌا  ٕراعكا، ً رِ الهتْرا مرا العراا نكٍرو ّ رؽرق لرٌق ْط تإٌرهج الررِ 

ٔثؽد ذرؤل  ما: لٌق ْط ًكانل ًاّمانٌّل، شم ًقعد لو مّاكل ما وًظح أتْو ًأـٌّو، ًنغم أا لٌق ْط كاا أ

ّرٌق لكناٌح الطة، اٙ أا ىْعل كاا ٍّه تّركج غْره مكيٌمرح ع رَ أا ّررٌا ذراظهاح،  ْثعرس ترو الرَ ذراظه  رِ 

قر  ىْعرل ع رَ مٍراعكذو المالْرح، ِرٌذ انخ لْع مو إعمال الرعانّح، ًعنكما ن ٗ لٌق ْط ىرما العرهٖ، ذٌ

مما ظع و ّنٌل  ِ ؼق أتْو: لا أٌمْو أتِ تعك لل ، ًع ْو الرؽق تالفكمح العٍرهّح، ؼْس ذٌ ِ ىنراك  رِ ّرٌا 
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، ًقثل مٌذو كررة الرَ أـررو قرائٚح اا ًالركه لرم ّر ر  ـراٚهه عنرا  ذٌقّعرو قثرل أا ّرمىة الرَ 0830غّد  28

أمو العىّىج، ًالاهًر الرِ أؼاٚد تيا قثل ً اذيا ًعٚقريا تيْعلع الفكمح العٍرهّح، ًىٌ ٍّؤل عا أـثان
25

 

ًأـْهاح،  با ىْعل ّ فٓ نأّو  ِ المهأج  ِ ىمه العثانج: ٙ تك أا ذٚؼع تٕكق العٚقاخ العنٍْح الَ أا 

ّاٚ إـٚقرِ الكراج عنكما ذٍ م ؼثيا ل هظل ذكنك ِه يا، أما تالنٍثح ل هظل  با إمه مفر  ، لل  أا معاٙح ل ن

لو ـانض إٌهجع  الكراج مفٕٕح ما ؼْرس ماىْريرا لرهاتٛ الرىًاض، ًليرما اليركر ًؼركه، ًمرا ىنرا  رالمط ٌب 

 منيا أا ّرفم ؼثيا كل الىًاض، ًأا ذث غ ال ؽااخ المفر كح  ِ الؽة، عٚقريا العن ْح الؽنْنْح تعٙيا ما تعٗع

هق تررْا الؽٌْانرراخ ًالنثاذرراخ؛  الهظررال ّنرراظهًا ًّنررٌل أّٙرراح: الكررهق تررْا الهظررال ًالنٍررا ، ىررٌ كررالك

الؽٌْاناخ، ًالنٍا  النثاذاخ، ٕا ذطٌنىا أكصه ىركً ا، ًالمثركأ الرمُ ّؽرمرو ىرٌ الٌؼركج ال امٙرح الرَ ؼرك مرا 

ل ّعٌن أً الٌعِ، ًعنكما ذرٌلَ النٍا  وماا الؽررم ذٕرثػ الكًلرح  رِ الؽرال  رِ ـطره، ٕا النٍرا  ٙ ّرناما 

ثاخ ك ْح، تل تٌاٌطح المٌْل ًآنا  الرعٍكْحعٌ ٌكيا ً ق لمرط 
26

 

ّنٌل نْرّو "ألاىة أند الَ المهأج؟ع الا ٙ ذنٍَ ٌٌٚ "
27

، ًقٌل "كرل مرا  رِ المرهأج ل رى، ًلرًْ ليرما 

ال  ى ٌٌٍ مكراغ ًاؼرك ىرٌ الؽمرل"، ًّنرٌل أّٙرا "نًغ المرهأج ٌرطؽْح،  يرِ ٔركؽح مرا  مرماًظرح ذركاعثيا 

 الهظل تالنٍثح ل مهأج اٙ ًٌْ حع أما غاّريا،  يِ الطكل"ع الهّاغ، ًلًْ

( ما المهأج؛  عٚقح نْرّو ما 0844-0911) Nietzscheّمرا النٌل اا ىمه آنا  ذ فٓ مٌق  نْرّو 

المهأج كاند مؽكًقج ًمررٌذهج،  يرٌ ّنرٌل: مرا ال هّرة أا ّنطرق وانا ترالؽق عرا النٍرا ، ًىرٌ ٙ ّعره يا اٙ 

ّعُْ  ِ تْ ح نٍرائْح ـالٕرح تعرك  –اٌم الكلا لكهقنُّ الطكل  –ما تكأنا ما الثكاّح لٌظكنا  هّرً  ق ْٚ، أً الا

ً اج أتْو، ًىٌ  ِ الفامٍح ما عمهه، ًكاند ىمه الثْ ح ذرؤل  ما ـمرً نٍرا  ىرا: أمرو، ًأـررو، ًظكذرو ٕمرو 

 ٚكٌلرو ؼالمحعًعماذيا العانٍراا، ًليما قْل عنو أا نّؤذو كاند  ِ ًٌٛ ناعم ًنـٌج، ً

                                                           
25

 705المٕكن نكٍو، ْ  -

26
 706 ْ ،المٕكن نكٍو -

27
 715 ، ْالمٕكن نكٍو -
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نتمرا كراا ىرما ىرٌ الٍرثة  رِ عّرنو ل نرٌج  ْمرا تعرك، ًظرل ّر نرَ تيرا، ال ًٔر  )اناقج النرٌج( تؤنيرا ٌرره 

الٌظٌق،  ِ مناتل كهىو ل مٍْؽْح لما  ْيا ما ذعالْم الهؼمح ًالّكنح، ًاعرثهىا ذناقٙاح ًذمٌّيا ًعثٌقّحع ًما 

 نكُ مناذل(،  يمه الهًغ الؽالمح كاند ذكعٌ الَ  نو النٌجعىنا قْل تؽق )لنك كاا نْرّو نًغ  راج ذهذكُ قنع ظ

 ما المعهًر أنو منم ِثاتو كاند عٚقرو مرٌذهج مرا الكّانرح المٍرْؽْح،  رراا ّنرٌل ٕٔركقائو "الٌاقرا أا 

المٍْؽْح  ِ ؼنْنريا ذرع ق تالرعالْم إٌاٌْح ل مٍْػ، ًٙ ّمرا الرعثْه عنيا اٙ تٌٔركيا ؼنرائق أٌاٌرْح ل ن رة 

أنو لًْ ع رَ مرا ّرهاا،  Elizabethالىاتْد  الثّهُ" ؼرَ ت غ ٌا العّهّا، عاق ما العامعح ًعه د ِنْنرو

  ٍؤلرو  هق ع ْيا أنو ٌْرٌق  عا قناٌح الٚىٌخع

كاا ىما النهان تمصاتح أًل ٔكاا ما نٍا  أٌهذو، ًىرما اٌرمه الّناق ترْا الكْ ٍرٌر ًترْا الٙرع  كمرا 

، ًكراا ّّرعه 0879عراا ذمص و المهأج ًالكّا معا  ِ ناهه، ؼرَ أنو كرة ـطاتا الَ ِنْنرو اشره مرهٖ ألرم ترو 

أنو مّرهر ع رَ اليرٚك "أعركّنِ الا مرد أٙ ّنر  ع رَ ظصمرانِ ٌرٌٍ إٔركقا ، ًأٙ ّركـل الكٙرٌلٌْا مرا 

الناي ع ْو، ًأٙ ذركعِ قٍٍْراح ّنطرق تإتاْٚرل ًإكالّرة ع رَ قثرهُ،  رِ الٌقرد ٙ أٌررطْا  ْرو الرك اع عرا 

نكٍِ، أنّك أا أىثٛ الَ قثهُ ًشنْا ِهّكاحع"
28

 

ح المهأج عنك نْرّو، ىٌ أنرو أؼثيرا ًذع رق تيرا أكصره مرا ال رىًا، ًمرا شرم كهىيرا ًاؼرنهىرا أكصره ممرا مّر 

ّعة، ظنا منو أا ىما اٙنذثاٚ العمْق ىٌ ٘هب ما العثٌقّح، ذؤتاه نًؼو الؽهج، ًىٌ ذعمْرك تال  رح المٍرْؽْح 

( Lusa Loméًٕلرَ مرا )لٌٌرا لرٌمِ لرعانب الكّل الرِ مه تياع ذعهتراا  اِ راا مه تيما نْرّو، الرعهتح ا

 (عKoizumiًالصانْح ما )كٌوًمِ 

أما إًلرَ،  يرِ ع رَ قنظرح عالْرح مرا الرمكا  ًالؽٌّْرح ٚمٌؼرح  رِ العّرهّا مرا عمهىرا، اتنرح ظنرهال 

، ًقك انعمب الْيا عكق مرا العامرا ، مرنيم Université de Zurichنًٌِ، كاند ذكني  ِ ظامعح وٌّنّؿ 

(؛  نك 0856-0939) Freud( كما كاند ٔكّنح ؼمْمح لكهًّك 0871-0926) Rilkeناّ رح الّاعه إلمانِ 

اعرثهىا نْرّو  راج ممراوج ٔاؼثح مٌاىة، ًقك أؼثيا كمهأج مرمْىج "ىرِ ألكرَ نٍرا  إنٖ ظمْعرا، ناهاذيرا 

ٚ ثرو ىرما كراا م  كراح شاقثح كالنٍه" ع َ ؼك ذعثْهه، ًتعك شٚشح أِيه ذنكا الْيا نْرّرو لفطثريرا، ًىرِ ذنرٌل اا 

تإنكح ًالرثهّا ،  يٌ كاا ّنٌل ليا "اننرِ ؼررَ أؼمْر  مرا النْرل ًالنرال، اننرِ مٙرطه ٕا أذنركا الْر  أٚ رة 

 ّكك"  يٌ ّعثه ليا عا ؼثو ًعا عىذو  ِ الٌقد نكٍوع

                                                           
28

 717، ْ أفكا  وسىاقفننٚ عا اماا عثك الكراغ اماا،  -
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ِ ًتيرما الٍرر ٌك، ّرهًُ امرراا عثرك الكررراغ امرراا، أا نْرّرو قـررل  رِ نررىاع مررا نٍرا  أٌررهذو ـأرح أمررو الررر

عان٘د  رهج وًاظو تياو ِنْنرو أّٙا،  نك كرثد ِنْنرو ذنٌل "اا أمِ المٍرْنح ذعرنك أنو لم ّعك أماا  رهّرً 

 ٌٌٍ شٚشح اؼرماٙخ ك يا ٌْ حع اما أا ّرىًض ٌالٌمِ، أً ّنرل نكٍو أً ّٕاب تالعنٌا"ع

يا الىًاض ترو، شرم ذهؼرل ًّىقاق ذمىق نكٍْح نْرّو تٍثة المهأج ًذررمل ذعاٌرو عنكما ذه ٗ ٌالٌمِ نكٍ

ما ٔكّنو تٌل نُ لْرىًظيا تعك لل ، ع َ اشهىا ذكعهخ ٚاقاخ الرهاىْرح ل نٍرا   رِ نكٍرْرو،  نرك كررة ٕؼرك 

أٔكقائو قائٚ: "أنا ٙ أؼة أمِ، كمرا أنرو أٔرثػ مرا المرئلم لرِ أا أٌرما ٔرٌخ ِرنْنرِ، اننرِ أِرعه تال صْراا 

 عنكما أكٌا معيما"ع

( وًظح المٌٌْنان )نّرّرانق  راظنه Cosima Wagnerنك كاند ما )كٌوّما  اظنه أما الرعهتح الصانْح،  

Richard Wagner ،المُ أععة ترو نْرّرو اععاترا ِركّكاح  رِ  ررهج مرا الكررهاخ، شرم انن رة الرَ عركا  منْرد )

ة ًنتما كاند كٌوّما ٌثثا ما إٌثاب، كاند امهأج نا٘عح ًلكْح ًاٌعح اٙٚٚع، ذرثهه تٍد ٌنٌاخ، أععر

تيا نْرّو اععاتاح ٔرامرا، ًأؼثيرا تعمرق، ًلرنرو لرم ٍّررطا الثرٌغ ليرا تؽثرو ليرا،  ارل ّررمرو ؼررَ قـرل مهؼ رح 

العنٌا، ًاذٙػ أا ؼثو لرٌوّما لعة قًناح ميما  ِ ؼْاذو الك ٍكْح، ًلرًْ مٍررثعكاح أا كهاىْررو لكراظنه تٍرثة 

 ؼثو لىًظروع

الّكّك ليا المُ قًما ّنريِ تالكّل المنّا، ؼرة ٙ ّرؽنرق، اا كهاىْح نْرّو الّكّكج ل نٍا  ذهظا الَ ؼثو 

  انن ة الَ ٘كه ًأٔثػ ّكٙل العىلح ًّ ٌْ  ِ أعماق لاذوع
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ًتيما الرؽ ْل، ّمرا أا ننٌل اا الكْ ٌٍر اماا عثك الكراغ امراا قرك ً٘را ّركه المٕرؽٌتح تالرؤمرل ًالرعنرل 

الهظرل ترالمهأج  رِ ذانّفيرا، ترْا اّٗعراب ًالٍر ة، ًىرِ ك يرا مؽراًٙخ ع َ ذعانب مفر كرح، ذعررً عٚقرح 

  ٍكْح ظاقج ذؽاًل أا ذنكا لنا المّيك الؽنْنرِ لرطرٌن المرهأج تعم رح ـٕائٕريا ًٌر ٌكْاذيا، مؽراًٙخ ظركّهج 

غ اماا  ْ ٌٍر تالرؤمل  ْيا ًالركته  ِ مٍاناذيا الرِ ك يا ىِ لاذيا   ٍكح، ًع ْو ّمرننا أا نعرثه اماا عثك الكرا

 المهأج تكًا مناوعع
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