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ِٗدف ُذا الجحث الٔ الٌظز فٖ الطج٘ؼخ الجؼزٗخ ّجذّرُب الؼدّاًّ٘ةخ الزةٖ رؼة   

الجٌ٘ةةخ الٌيظةةّ٘خ لنًظةةبى  ّ لةة  هةةي رةةظر اطزحلةةبر ًظزٗةةخ فزّٗةةد  ةةْر الٌشػةةبد 

 ّهجوْػخ هي اليظطيخ ّػلوبء الٌيض. الؼدّاًّ٘خ لنًظبى  ّرإٔ كّ  هي ُْثش

ٗجةةدأ الجحةةث ثو دهةةخ رِةةدف الةةٔ رجةة٘ي الؼظوةةخ ثةة٘ي احًةةب ّال ٘ةةز ّرْكةة٘حِب   ةةن 

 ْٗكةةط مج٘ؼةةخ الؼةةيؾ ّمج٘ؼةةخ ال ٘ةةز  ّٗلةةزة هةةرظي للحةةزة الو زثّ٘ةةخ الظةةًْ ٘خ

كٌوْ ج للٌشػخ الؼدّاًّ٘خ لنًظبى. ّّطن ُةذا الزحل٘ة  ّالٌ ةبع  ٗظةلن اللةْء ػلةٔ 

هؼةةبك  اجزوبػّ٘ةةخ ّط٘بطةةّ٘خ ّاوزـةةباّٗخ ّ  بفّ٘ةةخ...الأل  طةةججِب احطبطةةٖ ّالييةةٖ ُةةْ 

 الطج٘ؼخ الؼدّاًّ٘خ لنًظبى.

ّفٖ اليزبم  ٗؼطٖ ثؼق الحلْر الوو ٌخ للظ٘طزح ػلٔ الٌشػبد الؼدّاًّ٘ةخ  هةي 

االُزوةبم أكرةز ثبلززثّ٘ةخ ّثؼلةن الةٌيض  ّثةدػن الوئطظةبد الظ٘بطةّ٘خ ّاالوزـةباّٗخ وج٘  

 .الزٖ هي ػؤًِب أى رييف هي ػدّاًّ٘خ اإلًظبى
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الكل قد زاغىا معاً فسدوا ليس مه يعمل صالحاً ليس وال واحد""
1

 

 

هؼزفزةٖ ثةَ هظةزح٘لخ  حّى ثٌ٘ةٖ ّثٌ٘ةَ ػةدم.ال ٘ز ُْ أًب آرز  ُّْ  ل  الذٕ ل٘ض ُْ أًب  ّلظُذ أًب ُْ  
2
 

لذل   ال ٗو ي أى أوْر ػي فظى  اًَ م٘ت أّ ػزٗز.  ن اّى هؼزفزٖ ثٌيظٖ أًب هظزح٘لـخ  فِ  أًةب ػةيؾ م٘ةت 

 هرظي؟ أّ ُ  أًب اًظبى ػزٗز؟

وةد ا ى  ك٘ف طؤرو ي هي هؼزفخ اٙرز ّأًب ًيظٖ أجِ  ًيظةٖ؟ ّػل٘ةَ  فِة  ا ا رو ٌةُذ هةي هؼزفةخ ًيظةٖ 

أرو ي أٗلبي هي هؼزفخ ال ٘ز؟ ّل ي ُ  هؼزفزٖ ثٌيظٖ هو ٌخ؟ ُّ  ُٖ ؿبئجخ رل  الح وخ ال دٗوخ الزٖ ر ةْر: 

"اػزف ًيظ  ثٌيظ "؟ ألظُذ أريبجؤ هي ًيظٖ  ٘ي أرج  أّ  ٘ي أغلت   زٔ ل ؤًٖ أػؼز أًٌٖ ػيؾ آرز 

أكرةز احػةيبؽ جِةظي ثةذارٖ؟  ةن لةْ رحّزكَ اّافغ هجِْلخ؟ ألظُذ كلوب ظٌٌُذ أًٌٖ أػزف ًيظةٖ أكزؼةف أًٌةٖ 

؟ ألظةذ أ ُةت ال٘ةَ  زةٔ ٗؼّزفٌةٖ  ّٖ كبًذ هؼزفخ ًيظٖ هو ٌخ هي اّى اللّجْء الٔ ال ٘ز  فوب فبئدح الوحلة  الٌيظة

ػلٔ ًيظةٖ؟ ألة٘ض  لة  ال ٘ةز ا ى ٗظةزط٘غ أى ٗؼزفٌةٖ أكرةز هوةب أػةزف أًةب ًيظةٖ؟ ّثبلزةبلٖ ألظةذ أطةزط٘غ أى 

 أػزفَ أكرز هوب ٗؼزف ُْ ًيظَ؟

ّػلٔ كّ   اػٌٖ أركش ػلٔ  لة  الظةئار ال ةدٗن  ُّةْ: ُة  اإلًظةبى رّ٘ةز ثطجؼةَ أم ػةزٗز؟ اإلًظةبى الةذٕ 

ٗجوغ احًب ّال ٘ز. ٗو ي أى أرظبءر: ُ  أًب اًظبى رّ٘ز؟ فب ا أججذ ثبإلٗجبة  ٗو ي أٗلبي أى ٗ ةْى ال ٘ةز رّ٘ةزاي 

لظٌب ر٘زٗي. ّفٖ الحبلز٘ي  أكْى ود اوززثةذ هةي هؼزفةخ أٗلبي. ّأّهب ا ا كبى الجْاة ثبلٌيٖ  فبّى كلٌ٘ب أًب ّال ٘ز 

 ًيظٖ ّهي هؼزفخ ال ٘ز.

ّل ي لوب ا ُذا الظئار ثبلذاد؟ حّى اإلجبثخ ػلَ٘  فٖ ًظزٕ  طزو ٌٌب هي هؼزفخ أًيظةٌب ّهةي هؼزفةخ ال ٘ةز 

  ُّةةْ الةةذٕ ًز بطةةن هؼةةَ الةةْمي. فةةبل ٘ز ُةةْ الةةزئ٘ض  ّال ٘ةةز ُةةْ الةةْسٗز  ُّةةْ رجةة  الةةدٗي  ّرجةة  احػوةةبر

 .الوْامي...  الأل. ّأّهب الؼيؾ فِْ أًب  ُّْ الٌحي

 ّهحبّلخ لوؼبلجخ ُذٍ احطئلخ الزٖ  كزرِب  طؤوظن ثحرٖ الٔ  ظ خ أوظبم ػلٔ الؼ   الزبلٖ: 

 ـ فٖ مج٘ؼخ الؼيؾ1

                                                           
1

  3  14ـ الوشهْر 

 
2
- J.P. Sartre, l’etre et le néant. Gallimard, 1943, pp. 285  
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 ـ الؼظوخ هغ ال ٘ز2

 ـ الحزة الو زثّ٘خ الظًْ ّ٘خ ًوْ جبي لؼدّاًّ٘خ اإلًظبى3

 كْع  أػزف فِ٘ب مزق الظ٘طزح ػلٔ غزٗشح الؼدّاى فٖ اإلًظبى. ن طؤًزِٖ ثيبروخ للوْ

1

اّى اإلًظبى ُْ ػيؾ  ّكلوةخ ػةيؾ فةٖ اللّ ةخ الظرٌّ٘٘ةخ رةدّر ػلةٔ ال ٌةبع الةذٕ كةبى ٗلةؼَ الوورة  ػلةٔ 

ّجَِ كٖ ٌٗبطت اّرٍ فٖ الوظز ّ٘خ. 
3
الحةبر  فةبّى ُةذا ال ٌةبع ال ٗورة  الؼيةـؾ كجةُْز ّكح ٘ ةخ   ّثطج٘ؼةخ 

حًَ هجةّزا هظِةز. فبلؼةيؾ وةد ٗجةدّ هجزظةوبي  فةٌظي أًةَ طةؼ٘د  هةغ أًةَ لة٘ض كةذل . ُّةذا الورةبر ػةجَ٘ ث ـةخ 

 الجِلْاى الذٕ ٗجدّ هجزظوبي هي رظر وٌبػَ  غ٘ز أًَ ٗج ٖ اّى أى ٌٗزجَ أ د.

ٗزٌبطت هةغ الوؼجةن الل ةْٕ الؼزثةٖ. فٌجةد فةٖ ال ةبهْص الوحة٘ن هةب لِذا  فبّى الؼيؾ ُْ هظِز  ُّذا هب 

ٗلٖ: ػيؾ: ثةدى ّكةين. ًّجةد فةٖ الوؼجةن الْطة٘ن: الؼةيؾ ُةْ كةّ  جظةن لةَ ارريةبع ّظِةْر  ّغلةت فةٖ 

 اإلًظبى.

ػةي طةبئز ال بئٌةبد  فِةْ ٗزوزةغ ثوؼطةٔ طة٘ ْلْجٖ/ ًيظةٖ. ُّةذا الوؼطةٔ  ّلنًظبى مج٘ؼخ ربؿخ روّ٘ةشٍ

ّٖ الةذٕ ٗو٘ةش  ٗزجلٔ فٖ الؼيـّ٘خ. فلئي كبى الؼيؾ ٗح٘  الٔ الوظِز  فبّى الؼيـّ٘خ رح٘  ػلٔ الجٌ٘بى الٌيظة

 كّ  ػيؾ ػي غ٘زٍ  ل٘ؼ   الجبًت احؿ٘  هي أًبٍ. فِ  ُذا الجٌ٘بى الٌيظٖ ر٘ز؟

َ ؿيؼخ لنًظبى الحبلن ّالوربلٖ: "ل٘ض اإلًظبى ثذل  ال بئي الطّ٘ةت الظةوط  ٕ ال لةت ٗ ْر فزّٗد  ّفٖ وْل

الظوآى الٔ الحّت  ّالذٕ ٗ بر ػٌَ اًَ ٗدافغ ػي ًيظَ  ٌ٘وةب ِٗةبجن  ّاًّوةب ُةْ ػلةٔ رةظف  لة   كةبئي رٌةدرج 

الؼدّاًّ٘خ لدَٗ ثبللزّرح  ّث در ال ٗظزِبى ثَ  كوي هؼط٘برَ ال زٗشٗخ".
4
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  ـ ثحرذ ػي هؼٌٔ ال لوخ فٖ ال بهْص الظرٌٖ٘ اليزًظٖ فْجدد:

Persona (nom féminin):  

  Masque ـ

  .part, role, personnage (dans le monde théatre) ـ

  .personne, personnage, individu ـ

  .tat, condition, position. role. poste. rang ـ
4

  72  ؽ 1996  ث٘زّد اار الطل٘ؼخ  الطجؼخ الزاثؼخ    رزجوخ جْرج مزاث٘ؼٖقلق في الحضارةط٘ وًْد فزّٗد   ـ اًظز:
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ن هةةي رإٔ فزّٗةةد أّى اإلًظةةبى كةةبئي ػةةدّاًٖ ثطجؼةةَ  فبلؼدّاًّ٘ةةخ هؼطةةٔ غزٗةةشٕ. ّال زٗةةشح ُةةٖ ا ى  ًيِةة

الطج٘ؼخ ّال زٗحخ ّالّظجّ٘خ  ُّٖ مزاس هي الظلْك ٗؼزود ػلٔ اليطزح ّالْرا خ الجْ٘لْجّ٘خ.
5
 

رةز  ّالةٔ ّأكرز هي ُذا  فبّى فزّٗةد ٗةزٓ "أّى اإلًظةبى ٌٗةشع الةٔ رلجّ٘ةخ  بجزةَ الؼدّاًّ٘ةخ ػلةٔ  ظةبة اٙ

ي ثدّى ركبٍ  ّالٔ االطةزحْا  ػلةٔ هوزل برةَ ّاُبًزةَ   اطز ظر ػولَ ثدّى رؼْٗلَ ػٌَ  ّالٔ اطزؼوبلَ جٌظّ٘ب

ّالٔ اًشار اٙالم ثَ ّاكطِباٍ ّوزلَ".
6
 

ّرزر٘جبي ػلٔ ُذا الزإٔ  ٗظِز لٌب أّى اإلًظبى ٗو٘  الٔ الؼدّاى  ثوؼٌٔ أّى ال ٘ز ػدّاًٖ ثطجؼةَ  ّٗو ٌٌةٖ 

 أى أفززف أّى الؼدّاى أٗلبي هي مج٘ؼزٖ. ثبلزبلٖ

2

اّى ػظوخ اإلًظبى ث ٘زٍ ػظوخ رؤرذ رْجِبد هزٌْػةخ  فِةٖ رظِةز فةٖ ثؼةق اح ٘ةبى ػلةٔ ػة   ؿةداوخ  

ّفٖ أ ٘بى أرزٓ ػلٔ ػ   رـْهخ ّػدّاى. ّود أػزد فٖ ال ظن احّر الٔ أّى مج٘ؼخ اإلًظبى  ظةت فزّٗةد 

ّ٘خ. ا ى  هب الذٕ ٗو ي أى أوْلَ فٖ هْكْع الـداوخ ثبٗجبس وجة  أى أػةْا لوْكةْع ػدّاًّ٘ةخ ُٖ مج٘ؼخ ػدّاً

 الؼيؾ ّال ٘ز.

رُؼزف الـداوخ ثؤًِب "ػظوخ اجزوبػّ٘خ ّ ٘ ةخ ّاائوةخ  ر ةْم ػلةٔ روب ة  االرجبُةبد ثـةيخ ربؿةخ  ّرحوة  

االالد ثبل ةةخ احُوّ٘ةةخ روةةض رْافةةو اليةةزا ّاطةةز زار الجوبػةةخ".
7
أّى اإلًظةةبى كةةبئي اجزوةةبػٖ ثطجؼةةَ   ّالًٌظةةٔ 

 ّثبلزبلٖ فِْ ال ٗظزط٘غ ثويزاٍ أى ٗح و ثٌيظَ كبفخ ا ز٘بجبرَ  لِذا فبًَ ٗحزبج الٔ االجزوبع ث ٘زٍ.

ّهي ٌُب  كبًذ الـداوخ هربر هي أهرلخ االجزوبع ّهحجّخ اإلًظبى حرَّ٘ اإلًظبى
*

  غ٘ةز أّى الةدّافغ وةد رظة  

هزرجطخ ثبلوـلحخ. فللـةداوخ ّظةبئف ًيظةّ٘خ ّاجزوبػّ٘ةخ هِوةخ  فِةٖ رييةق هؼةبػز الْ ةدح ّرةدػن اإلٗجبثّ٘ةخ 

 الظبرح  كوب رظِن فٖ الزٌؼئخ اإلجزوبػّ٘خ.

ّػلٔ الؼوْم  رظّ  الـداوخ مزٗ بي للؼ٘غ هؼةبي.
8
اق غ٘ةز أًةَ ٗجةت أال ً ية  أهةزاي هِوةبي  ُّةْ أًٌةب ال ًـةب 

ّٗو ةي أى ً ةْر . الجو٘غ  ثوؼٌّٔ أًٌب ًيؾ ثبلـداوخ أفـزاااي هؼٌّ٘٘ي  فٖ  ـ٘ي ٗظة  اٙرةـزّى غزثةبء ّأغ٘ةبراي 

                                                           
5

 ـ الوؼجن الْط٘ن. 
6

 ـ ط٘ وًْد فزّٗد  هزجغ طبثو. 
7

  27  ؽ 1993  ًًْجز 179  طلظلخ ػبلن الوؼزفخ  ػدا الصداقة مه منظىر علم النفسـ أطبهخ طؼد أثْ طزٗغ  
*
 لن ألو فٖ ُذا الْجْا طؼباح // كوْاح اإلًظبى لنًظبى. ٗ ْر هحود اوجبر فٖ ث٘ذ ػؼزٕ اًظبًٖ جو٘ :  -
8

  101  ؽ 2014  ٌٗبٗز 75ـ ػجد الظظم ثٌؼجد الؼبلٖ  ه بلخ: الـداوخ مزٗ بي الٔ الؼ٘غ هؼبي  هجلخ الدّ خ  ػدا 
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اّى ػؼجبي ود ٗـباق ثؼلَ ثؼلبي  ٌُّب ٗزٓ أرططْ أّى الـداوخ ث٘ي الوْامٌ٘ي ُٖ أ د الؼزّم احطبطّ٘خ ل ٘بم 

الح٘ةةبح اليبكةةلخ اارةة  الودٌٗةةخ.
9
٘ي وةةد ٗؼزجةةزّى ػةةؼجبي آرةةز ػةةدّاي ّغزٗجةةبي  فٌ٘ؼزًْةةَ هةةرظي ّل ةةّي ُةةئالء الوةةْامٌ 

 "ثبلٌـبرٓ"  ّود ٗدرلْى هؼَ فٖ  زّة ّػداّح ربرٗيّ٘خ.

ا ى  فبّى ال ٘ز كوب ٗو ي أى ٗ ْى ؿدٗ بي ٗو ي أى ٗ ةْى ػةدّاي  ّوةد ٗ ةْى ػةؼجبي أّ فةزااي. ّل ةي هةب ا ػةي 

؟ ّأل٘ظذ الؼدّاً٘خ هزجذرح فٖ ثٌ٘زَ الٌيظةّ٘خ كوةب ٗةذُت ػداّح ال ٘ز؟ أل٘ض اإلًظبى  ئجبي لنًظبى كوب ٗزٓ ُْثش

 فزّٗد؟

فٖ الح ٘ خ  هي هٌب أهبم ك  هب ػلوٌب اٗةبٍ ّاوؼٌةب فةٖ ثلةداًٌب الوزيليةخ ٗو ةي أى ٗيٌةد ُةذا الطةزذ؟ ألة٘ض ُةذا 

الؼدّاى ٗزجلٔ فٖ هجزوؼبرٌب ثؼ   ّاكط جلٖ؟ فوي الوظئْر ػي ّكغ الؼجبة الؼبمل٘ي؟ ألة٘ض ال ٘ةز؟ ألة٘ض 

هةةي غزٗشرةةَ الؼدّاًّ٘ةةخ أاد الةةٔ افظةةبا الجلةةد؟ ألةة٘ض ال ٘ةةز ُةةْ الةةذٕ ٗظةةزق ّٗزرؼةةٖ ّٗظةةز   ًيةةْ ٍ ّٗؼزوةة  

اإلؿظذ  حًَ الٗيدم هـبلحَ؟ أل٘ض ال ٘ز ُْ  ل  الةذٕ ٗحز ةز الوئطّظةبد الحشثّ٘ةخ ّاالجزوبػّ٘ةخ؟ ألة٘ض ُةْ 

ك زٗةةت ّ ّار٘ةة  ّػةةدّ  ف٘ؼباٗةةَ الةةذٕ ٗؼبهةة  الؼبمةة  ّالرةةبئز ّالوٌزظةةت الجدٗةةد للحةةشة أّ لجوبػةةخ هؼٌ٘ةةخ 

ّٗ ـَ٘  ّٗوٌؼَ هي الحـْر ػلٔ   ْوَ الطج٘ؼ٘خ ّالظ٘بطّ٘خ؟ أل٘ظذ ُذٍ الؼدّاًّ٘خ ُةٖ الزةٖ أاد الةٔ اًيجةبر 

الرْراد الؼزثّ٘خ  أل٘ظذ ُٖ هب ٗجؼ  إٔ هجزوغ هِدا ثبالًِ٘بر ثبطزوزار؟ أل٘ظذ ُذٍ الؼدّاًّ٘خ ُٖ الزٖ رئإ 

  هجزر لِب طْٓ أى اإلًظبى  ئت لنًظبى؟الٔ الحزّة الطب ٌخ الزٖ ال

ثٌبءي ػلٔ ك  ُذا  فبى اإلًظبى ال ٗو ٌَ أى ٗ ْى رّ٘زاي  ث  ٗو ي أى ً ْر  ّاى هبرص أفؼبالي ر٘زح  فبًةَ ال 

ٗوبرطِب اال هزغوبي  لؼجشٍ ػي ارر بة الؼز. ٌُّب ًظزحلز أوـْؿخ ج٘ج٘ض الزٖ أّراُةب أفظمةْى   ٘ةث 

ر ّآرز ظبلن الحزٗخ فٖ فؼ  هب ٗزّوِوب  ّلٌز أٗةي طةزئإ ث ة  ّا ةد هٌِوةب أُةْاإٍ  ٗ ْر: "لٌؼن إلًظبى ػبا

ف٘ظْق أفظمْى  بلخ الزاػٖ ج٘ج٘ض الذٕ كبى هؼزّفبي فٖ ال زٗخ ثط٘جزَ  ّالذٕ اكزؼف فجؤح أى رحزٗ  رةبرن 

الولة  فبغزبلةَ فٖ اؿجؼَ ٗوٌحَ ودرح االرزيبء ػي احثـبر ّٗجؼلَ فٖ هٌؤٓ ػي الؼ ْثخ  ف ـد ج٘ج٘ض وـز 

 ن اطزْلٔ ػلٔ الظلطخ.
10
ًيِةن هةي ُةذٍ احوـْؿةخ أى ال أ ةد ٗ ةْى ر٘ةزاي اال ثةبإلكزاٍ. فج٘جة٘ض كةبى راػ٘ةبي  

ثظ٘طبي ال ٗول  ال ْح  فِْ كبى ػبجش ػي االطزجداا ّالظلن
*

.  ٘ي اهزل  ال ْح ظِزد غزٗشرَ الح ٘ ٘ةخ. ف ةن هةي 

 بم ّالشػ٘ن  ّكؤى ثظ ْمَ ط٘ح  الؼدّاى ّٗيزيٖ  فٖ  ة٘ي ج٘ج٘ض ْٗجد فٖ أّمبًٌب؟ ّ كن هي  بئز ٗزٗد اط

 أًَ ٗزٗد اط بمَ ل٘ح  هحلَ؟

                                                           
9
  هزجغ ًيظَ.ـ 
10
   الجشء الربًٖ.جمهىرية أفالطىنـ 

*
 للؼبػز الجبُلٖ ػوز ثي أثٖ رث٘ؼخ ث٘ذ ػؼز فٖ ُذا الوؼٌٔ  ٗ ْر: اًّوب الؼبجش هي ال ٗظزجد -
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3

اى الحزة  إٔ  زة  طْاء كبًذ ػبلوّ٘خ أّ أُلّ٘خ  رؼزجز ال٘ظي ػلٔ ػدّاًّ٘خ اإلًظبى  ّفٖ أى ُةذا احر٘ةز 

جٌٖ جٌظَ. ّود أػبر فزّٗد الٔ الحةزة الؼبلوّ٘ةخ  لزؼشٗةش ف زرةَ ػةي الٌشػةبد الؼدّاًّ٘ةخ فةٖ ال ٗ ٘ن إٔ اػزجبر ل

اإلًظبى. ّأًب ٌُب أرؾ ثبلذكز الحزة الو زثّ٘خ الظًْ ّ٘خ  حًِب رؼٌٌ٘ب ًحي الو برثخ  ّحًٌب كٌةب فِ٘ةب غةشاح  إٔ 

)فزًظةب ّاطةجبً٘با الؼةدّاى أ ٌةبء فزةزح أًٌب هبرطةٌب الؼةدّاى ػلةٔ اٙرةز  كوةب هةبرص ػلٌ٘ةب  لة  اٙرةز الؼةوبلٖ 

 الحوبّٗخ.

ً زأ فٖ كزت الزبرٗأل أى الظلطبى الظؼدٕ أ ود الوٌـْر الذُجٖ أرط  ج٘ؼبي ث ٘ةباح جةْار ثبػةب الةٔ أسّاا 

ثحربي ػي هٌبجن الذُت ّالولط ّالزجز الزٖ رشرز ثِب احراكٖ الظًْ ّ٘خ  فدارد هؼزكخ رًْدٗجٖ   ٘ث اطةزطبع 

 ـبر  فظ٘طزّا ػلٔ الودٌٗخ.الو برثخ االًز

ّ ٘ي ً زأ أٗلبي فةٖ كزةت الزةبرٗأل ػةي ُةذٍ الحةزة  ًجةد أى الزةبرٗأل هلةٖء ثبلؼجْاّٗةخ ّثبلْ ؼةّ٘خ  ف ةد رةن 

ه بٗلةةخ اًظةةحبة الو برثةةخ ثبلةةذُت ّثةةبلزو٘و ّثبلويـةة٘٘ي
11

  ّوةةد كةةبى اليـةةٖ أهةةزاي ػباٗةةبي فةةٖ ػـةةْر 

هةي ّ ؼةّ٘خ اإلًظةبى هةغ أر٘ةَ  الةٔ جبًةت الةزق ّالؼجْاّٗةخ. اإلهجزامْرٗز٘ي الؼروبًّ٘خ ّالو زثّ٘ةخ  ُّةذا جبًةت 

"لة٘ض الزةبرٗأل هجةبالي لل جطةخ. ّفزةزاد الظةؼباح ال  ّٗؼ٘ز ُ٘ج  الٔ أى الزبرٗأل هلٖء ثبلوآطٖ اإلًظبًّ٘خ  ف٘ ْر:

الؼيؾ الةذٕ ٗيةزط كزةبة الزةبرٗأل ٗ زؼةف هةدٓ ػدّاًّ٘ةخ  رور  فٖ الزبرٗأل  اال ؿيحبد ث٘لبء". ّثبليؼ   فبى

إلًظبى ّػزٍ. ّ ٘ي ًجحث ػي احطجبة الظ٘بطّ٘خ للحزة الو زثّ٘خ الظًْ ّ٘خ  ًجد أى ُذٍ الحزة ػ لذ فزؿخ 

ّٖ إلثؼبا وبارَ الؼظ زٗ٘ي ػي الجظم  ّلـزف مةبوزِن الحزثّ٘ةخ ثؼ٘ةداي ػةي هول زةَ. ُةذٍ الطبوةخ  للظلطبى الو زث

ٗو ي أى ًزاُب اال كزؼج٘ز ػي غزٗشح الؼةدّاى ّالزةده٘ز  ّاى كبًةذ هشٌٗةخ ثوجةزراد ّاوؼّ٘ةخ أّ ه ّدطةخ.  الزٖ ال

ًّيِةن ٌُةةب أى ُةذا الؼةةدّاى  اى لةن ٗ ةةي ؿةزف فةةٖ غةشّ رةةبرجٖ  ف ةد كةةبى ل٘ـةزف فةةٖ  ةزّة أُل٘ةةخ اارةة  

الدّلخ.
12
ي أج  رْ ٘د ػؼْثِب  ّؿزف ّلِذا  فبى ال ر٘ز هي الدّر ػجز الزبرٗأل  كبًذ رؼي  زّثبي ربرجّ٘خ ه 

 الطبوخ الؼدّاًّ٘خ حفزااُب.

ّالجدٗز ثبلذكز ٌُب  أى ُْثش ٗزٓ أى الٌّبص ال ٗظزوزؼْى ثبلؼ٘غ اار  جوبػخ ال رْجد فِ٘ب طلطخ ثْطؼِب 

أى روٌغ أفزااُب هي هوبرطخ ػدّاى ثؼلِن ػلٔ ثؼق.
13
ّهب ٗ بر ػةي احفةزاا  ٗ ةبر ػةي الةدّر فةٖ ػظوةبد  

                                                           
11
ؽ   2006الطجؼةخ الربلرةخ   هٌؼْراد جوؼ٘خ الوئرر٘ي الو برثةخ  الزثةبم  الوول ةخ الو زثّ٘ةخ  المغرب في عهد الدولة السعديّةاًظز: ػجد ال زٗن كزٗن   -

  175الٔ  145
12

  328هزجغ ًيظَ  ؽ  ـ  ل  هب ّوغ ثؼد هْد الوٌـْر الذُجٖ  اًظز: ػجد ال زٗن كزٗن 
13

 2011    رزجوخ: اٗبًب  ج٘ت  زة  ثؼزٓ ؿؼت  كلوخ  اار اليبراثٖ  الطجؼخ احّلٔاللفياثانرْهبص ُْثش   ـ اًظز:
*
ؼشٗةش الظةظم الوزحدح هٌظوخ ػبلوّ٘خ ظِزد هجبػزح ثؼد اًزِبء الحزة الؼبلوّ٘خ الربًّ٘ةخ  فْكةؼذ ه٘ربوةبي هلشهةبي حػلةبئِب  ِّٗةدف ُةذا الو٘رةبق الةٔ ر احهن -

  ث٘ي اّر الؼبلن.
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ّلؼّ  احهن الوزحدح* رور  رل  الظلطخ الزٖ رظؼٔ الٔ هٌغ هوبرطخ الؼةدّاى ثة٘ي الةدّر  كوةب  ثؼلِب هغ ثؼق.

 رظؼٔ احًظوخ اار  ك  اّلخ الٔ هٌغ الـزاع ث٘ي أفزااُب. فلْال ُذٍ الظلطخ ا ى  لوب رْوف الؼدّاى.

دّاًٖ ثطجؼةَ كوةب ٗؼة٘ز ّػلٔ ُذا الٌحْ  فبى اإلًظبى طْاٌء كبى ػيـبي أّ غ٘زاي فِْ جح٘ن  حًَ أًبًٖ ّػ

ّٖ  ّالؼ ض ؿح٘ط. ّل ةي  فزّٗد. ّأًب ثطجؼٖ ػدّاًٖ  فبل ٘ز كوب ودهذ ُْ أًب آرز. فوب ٌٗطجو ػلَ٘ ٌٗطجو ػل

هب الؼو  للحد هي ػدّاًّ٘خ ال ٘ز جوبػةخ كةبى أّ فةزااي؟ ّأال ٗو ةي أى ٗ ةْى اإلًظةبى م٘جةبي؟ أال ٗو ةي أى ًةزاُي 

 ػلٔ الٌّ٘خ الط٘جخ لنًظبى؟

٘جخ اإلًظبى  ٗةزٓ جةْى جةبك رّطةْ أى اإلًظةبى م٘ةت ثيطزرةَ  ّل ةي الوجزوةغ أفظةدٍ. فبإلًظةبى ّ ْر م

 ظت رّطْ كبى ٗؼة٘غ أٗبهةبي ُبائةخ ثزٗئةخ  ّل ةي الوجزوةغ جؼلةَ مبغّ٘ةخ لٌيظةَ ّللطج٘ؼةخ.
14
ّأهةب كةبًن فٌ٘ؼةد  

اًظبًبي م٘جبي ّأرظو٘بي أػجَ ثبحه٘ز ه٘ؼ٘ ٘ي فٖ رّاٗخ اٗظزْٗيظ ٖ
*
هٌة  أى ر ةْى هئهٌةبي ثةؤرظق ف بًن ٗطلت   

الوظ٘ط فٖ هجزوغ ف د اٗوبًَ  رغن هؼزفزَ ثؤى احرظق رظ٘ز كةّد الطج٘ؼةخ  فةٖ  ة٘ي أّى ُةدف اإلًظةبى الؼبوة  

ل٘ض ُْ الظ٘ز كّد الطج٘ؼخ  ث  ا زْاإُب ّالظ٘طزح ػلِ٘ب. ف ٘ف ٗو ي الظ٘طزح ػلٔ ػدّاًّ٘خ ال ٘ز الو زّطةخ 

 فَ٘؟

ٗو ي الظ٘طزح ػلٔ الٌشػبد الؼدّاًّ٘خ الزٖ رؼ   الجٌّ٘خ الٌيظّ٘خ لنًظةبى ثبلززثّ٘ةخ ػلةٔ ثؼةق ال ة٘ن ّالورة  

)الززث٘خ الـْفّ٘خ هرظيا  ّٗو ي  ل  ثيظط الوجبر أهبم ػلن الٌّيض   زٔ ٗجد الحلْر الوٌبطجخ. ٌُّب ٗؼ٘ز هبطلْ 

لوْاوةةغ ّأ ظةةوِب ػلةةٔ اإلمةةظق. ّٗئكةةد ُةةذا  حى كةة  "هْوةةغ ػلوةةبء الةةٌّيض فةةٖ ػةةبلن ال٘ةةْم هةةي أُةةن ا الةةٔ أى

الوؼلظد الزٖ رْاجةَ الجؼةزّٗخ ال٘ةْم هةي  ةزة ّطةظم ًّظةبم ّفْكةٔ  ّاطةز ظر ّرةآو  ّفِةن ّطةْء فِةن  

ّطؼباح ّػ بء  ّ ت ّكزاُّ٘خ  جو٘ؼِب ٗ وي  لِب فٖ كْء فِن الطج٘ؼخ الجؼزّٗخ فِوبي ج٘ةداي. ّالةٔ ُةذا الِةدف 

يض ث بهلَ ّ ثذارَ ".رزجَ ّظ٘يخ ػلن الٌ
15
ّػظّح ػلٔ  ل   فبى ّكغ الزداث٘ز الْوبئّ٘خ هظؤلخ كزّرٗخ إلً ب   

اإلًظبى هي ًيظَ أّالي  ّإلً ب ٍ هي ظلوَ لل ٘ز  بً٘بي. ّأػٌٖ ثبلزداث٘ز الْوبئّ٘ةخ ٌُةب ّجةْا الوئطظةبد الزةٖ روٌةغ 

ًّ٘خ الشػ٘ن الوظزجد  ّٗ ظخ الوجزوةغ الوةدًٖ اإلًظبى هي فؼ  الؼز. فْجْا اح شاة الظ٘بطّ٘خ هرظي ٗ ل  هي ػدّا
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 51ـ50  ؽ ؽ 1972ث٘زّد   اللجٌخ اللجٌبًّ٘خ لززجوخ الزّائغ    رزجوخ: ثْلض غبًنأصل التفاوت بيه الناسـ ج. ج. رّطْ  
*
غ ثةؤرظق كبى ٗطلو ػلٔ احه٘ةز ه٘ؼة٘ ي ل ةت: احثلةَ  ُّةٖ ال لوةخ الزةٖ ّكةؼِب اٗظزْٗيظة ٖ ػٌْاًةب لزائؼزةَ الزةٖ ٗـةف فِ٘ةب ػةبثبي ؿةباوبي ّم٘جةبي ٗؼة٘ -

 الوظ٘ط فٖ هجزوغ ف د اٗوبًَ.
15

 5  ؽ 1980  هبرص  27ػدا  الوؼزفخ   طلظلخ ػبلن العالج النفسي الحديث ـ اًظز: ػجد الظزبر اثزاُ٘ن 
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ّّطبئ  اإلػظم أٗلبي رظِن فٖ الز ل٘  هي ػدّاًّ٘خ ال ٘ز  طْاء كةبى فةزااي أّ جوبػةخ. ّكةذل   فةبى هةٌط طةلطخ 

 وّْٗخ لألهن الوزحدح  ثؼد    الوؼ ظد الظ٘بط٘خ ّالزبرٗي٘خ للدّر  ود ٗ ل  هي الحزّة ث٘ي الؼؼْة.
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 :المراجع والمصادر

 :المعاجم اللغىيّة -*

 ـ الوؼجن الْط٘ن1

 ـ الوؼجن الوح٘ن 2

 ـ الوؼجن الظرٌٖ٘ اليزًظ3ٖ

 :المؤلفات -*

4- J.P. Sartre, l’etre et le néant, Gallimar, 1943 
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 2004  ال زبة الربًٖ  رزجوخ: ا. فئاا سكزٗب  اار الْفبء لدً٘ب الطجبػخ ّالٌؼز  جمهىرية أفالطىنـ 7
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