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فٙ أطزح يزٕاػؼخ، رزكٌٕ يٍ أؽد ػشز ؽفالً،  4271طُخ  Königsberg ٔند كبَؾ فٙ يدُٚخ كَٕغظجزؽ

، فبػارز كابَؾ نهزٕقان ػاٍ اندراطاخ 4212كبٌ كبَؾ راثؼٓى، ٔقد رٕفٙ ٔاندِ، انذ٘ كبٌ طابَغ طازٔط، طاُخ 

اشازغم كابَؾ يدرًطاب ؽاًزا فاٙ عبيؼاخ  4211ؽٛش سأل يُٓخ انًزثٙ ندٖ يغًٕػخ يٍ انؼبئالد، ثدًءا يٍ طُخ 

راطخ انزٙ قاديٓب رؾاذ ػُإاٌ ثثؾاش فاٙ انًجابوٖء الٔناٗ نهًؼزفاخ انًٛزبفٛشٚلٛاخث  ٔ ناى كَٕغظجزؽ، ثفؼم اند

، ثفؼاام اندراطااخ انزااٙ قااديٓب ثبنالرُٛٛااخ رؾااذ ػُاإاٌ ثطاإرح 4221اثزااداًء يااٍ ػاابو  إال رطااًًٛب ٚظااجؼ يدرًطااب

أَاّ كازص ؽٛبراّ  ٔيجبوٖء انؼبنى انًؾظٕص ٔانؼبنى انًؼلٕلث  ٔنى رزٕفز يؼهٕيبد كضٛزح ػٍ ؽٛبح كابَؾ، طإٖ

 4011نهجؾش ٔانزدرٚض، ػزف ػٍ كبَؾ أَّ نى ٚغبور يدُٚزّ، ٔنى ٚزشٔط ؽٛهخ ؽٛبرّ، ٔػُديب رٕفٙ كابَؾ طاُخ 

أػهُذ يدُٚزّ انؾداو انؼبو، ٔؽًهّ أْهٓب إنٗ كبصدرائٛخ انًدُٚخ، ٔكزجٕا ػهٗ قجزِ ـ ثًبء انذْت ـ عًهزاّ انشآٛزح  

  ّشصعخ ثبٌٕجَٛ فٛلٟ، ٚاٌمبْٔٛ ا٤خاللٟ فٟ صذسٞ""ش١ئبْ ٣ّ٠ْ لٍجٟ إعجبثًب: اٌضّبء اٌ

ثبنزُٕع؛ فلد َشز ػدح أثؾبس نى ركٍ رزؼهق ثبنفهظافخ ٔؽادْب، ٔقاد كابٌ  4221رًٛشد كزبثبد كبَؾ قجم طُخ 

ٚادرص كام انًاإاو رلزٚجاب  صاى رراإر فكازِ ثشاكم راادرٚغٙ، إل اَزلام ياٍ اندٔةًبئٛااخ انؼلالَٛاخ انًزًٛاشح ث طااهٕة 

ب فاٙ ْاذا االَؼرابف اناذ٘  4221ْت اإليجٛزٚلاٙ ٔفٛشٚابء َٛإرٍ  نلاد كبَاذ طاُخ نٛجُزض إنٗ انًاذ ًً ربرًٚخاب ؽبطا

ؽظم فٙ ررٕرِ انفكز٘؛ أ٘ ثدًءا يٍ وراطزّ ػٍ ثطٕرح ٔيجبوٖء انؼابنى انًؾظإص ٔانؼابنى انًؼلإلث  ففاٙ 

زشانًٓاب ثا ٘ ؽابل ياٍ ْذِ اندراطخ طٛؼزجز كبَؾ أٌ انشيبٌ ٔانًكبٌ ػجبرح ػٍ يلٕنزٍٛ ؽدطاٛزٍٛ، ٔال ًٚكاٍ ا 

  M.Herz الؽإال إناٗ يغازو يفابْٛى أٔ رظإراد  ثؼاد طاُزٍٛ ياٍ ْاذا انزابرٚم كزات إناٗ يابركٕٛس ْٛازرض

رطبنخ ٚؼجز فٛٓب ػٍ َٛزّ را نٛن كزابة ثؼُإاٌ  ثؽادٔو انؾظبطاٛخ ٔانؼلامث، نكاٍ َؼاظ انزفكٛاز نادٖ انفٛهظإف 

كبَؾ كزبثًب ٚززعى َٛزّ انظبثلخ رؾذ ػُٕاٌ يغابٚز ْإ نكٙ ُٚشز  4204ٚظٛز ثجؾء، إل كبٌ الثد يٍ اَزظبر طُخ 

ثَلد انؼلم انخبنضث، ٔطدرد انرجؼخ انضبَٛخ انًُلؾخ ثًلديخ عدٚدح ثؼد طذ طُٕاد  ثؼد أٌ ارخذد فهظفخ كبَؾ 

طٕررٓب الٔنٛخ فٙ طٛغزٓب انُلدٚخ أٔ انززَظاُدَزبنٛخ، أروفٓاب ـ قجام إَغابس انرجؼاخ انضبَٛاخ نُلاد انؼلام انخابنض ـ 

ب فٙ انًظازلجمث طاُخ  ًً   ثؼاد طاُخ ٔاؽادح 4201ثًخزظز ٚؾًم ػُٕاٌ ثيلديبد نكم يٛزبفٛشٚلب رزٚد أٌ ركٌٕ ػه

، صى َلد يهكخ انؾكى 4200يٍ إَغبس انرجؼخ انضبَٛخ نكزبة َلد انؼلم انخبنض، َشز كزبة ثَلد انؼلم انؼًهٙث طُخ 

إ زاط ْاذِ انُشازح انًزؼهلاخ ثًغابل اإلطازرٛلب،   ٔٚغٕس انلٕل إٌ قٕاػد انُظق انكبَرٙ قد رؾدود ثا4271طُخ 

نزُؼبف إنٗ يغبل انؼلم انؼًهٙ ٔانؼلم انخبنض  أيب انُشزاد انالؽلخ نكزجّ انًزجلٛخ، فلد كبَذ ررًٕٚزا نغٕاَت 

، اطاازكًهّ ثُشااز كزاابة ثانًجاابوٖء 4201فجؼااد َشاازِ نكزاابة ثأطااض يٛزبفٛشٚلااب ال ااال ث طااُخ   يااٍ ْااذا انُظااق

  أيااب كزاابة ثاناادٍٚ فااٙ ؽاادٔو انؼلاام انجظااٛؾث انااذ٘ َشاازِ طااُخ 4272ٔنااٗ نًااذْت انؾااقث طااُخ انًٛزبفٛشٚلٛااخ ال

ثؼاد أٌ أؽاض   4270ٔانذ٘ طجت نّ ثؼغ انًشبكم يغ انزقبثاخ، فلاد أرًًاّ ثاـ ثطازاع انًهكابدث طاُخ ، 4271

ؽبٔل أٌ ٚجاٍٛ ٔرفزؽ نفهظفزّ انرجٛؼٛخ، إل  4272كبَؾ ثبنٍْٕ ٚظٛت قدرارّ انغظدٚخ، رخهٗ ػٍ انزدرٚض طُخ 



 

  

 

ٔناى ًٚٓهاّ إلرًابو ْاذا  4011ػالقخ انفٛشٚبء ثـث انًجبوٖء انًٛزبفٛشٚلٛخ نؼهى انرجٛؼخث، إال أٌ انًإد ثبةزاّ طاُخ 

  انًشزٔع

1

 ًٔٚكٍ رلظٛى فهظفخ كبَؾ إنٗ صالصخ أقظبو رئٛظخ  

 انزٙ ػًم ػهٗ ررٕٚزْب فٙ كزبة ثَلد انؼلم انخبنضث  انفهظفخ انُظزٚخ  ْٔٙ -أ

انفهظاافخ انؼًهٛااخ  ْٔااٙ انزااٙ ػزػاآب فااٙ كزاابة ثَلااد انؼلاام انؼًهااٙث، ٔفااٙ كزاابة ثأطااض يٛزبفٛشٚلااب  -ة

 ال ال ث  

 فهظفخ انغًبل  ْٔٙ انزٙ ػزػٓب فٙ كزبة ثَلد يهكخ انؾكىث  -ط

ثيابلا ًٚكُُاٙ أٌ أػازف  ث، ٔانفهظافخ انؼًهٛاخ ْاٙ  أيب انفهظفخ انُظزٚخ، فٓٙ يؾبٔنخ نهغٕاة ػٍ انظااال 

يؾبٔنخ نهغٕاة ػٍ انظاال  ثيبلا ٚغت ػهٙ أٌ أفؼم ث، فٙ ؽٍٛ أٌ اإلطزرٛلب أٔ فهظافخ انغًابل رشاغم ٔػاًؼب 

ٔطرًب ثٍٛ انفهظفخ انُظزٚخ ٔانفهظفخ انؼًهٛخ، ْٔٙ يؾبٔنخ نًؼزفخ ؽجٛؼخ ٔأًْٛاخ يهكاخ انؾكاى انزاٙ رؼزجاز قبػادح 

 بنٙ انؾكى انغً

 يب ْٙ أْى انًاليؼ انزٙ ارخذْب انًشزٔع انُلد٘ انكبَرٙ  

رزًٛش انفهظفخ انكبَرٛخ، ثبػزجبرْب يشزًٔػب ٚٓدف إنٗ ثُبء انًؼزفخ انؼلهٛخ، ٔيٍ صى رؼٍٛٛ انؾدٔو انزٙ ٚغت 

أٌ رلاان ػُاادْب، ٔلنااي ثزشااذٚت يخزهاان إَزبعاابد انفٓااى انجشااز٘ انااذ٘ راابِ  ااالل قاازٌٔ ٔث شااكبل يخزهفااخ فااٙ 

ػبد يزؼدوح  إال أٌ انًشزٔع انُلد٘ نٍ ٚزؾلق طٕٖ ثإٚغبو ؽم نهلؼابٚب الطبطاٛخ انزاٙ أفزسرٓاب َظزٚاخ يٕػٕ

انًؼزفخ، انزٙ رظٕرد انؾلٛلخ، ثبػزجبرْب رربثلًب ثٍٛ انفكز ٔانًٕػٕع  نلد رظٕرد انًضبنٛاخ ْاذا انزرابثق ياٍ 

ٔانًُراق ْإ اناذ٘ ٚؼًام ػهاٗ َشاز رهاي   الل يفبْٛى فرزٚخ أٔ ػهاٗ القام يفابْٛى رزقاد قجهًٛاب فاٙ ػلام إنٓاٙ،

ٔاإلوراك  أياب انزغزٚجٛاخ، فزاذْت ػكاض لناي إناٗ  انًفبْٛى ػجز يلٕالرّ ٔاطزخدايٓب ثرزٚلاخ رظابػد ػهاٗ انفٓاى

  كٌٕ انًؼزفخ ثؼدٚخ؛ أ٘ أَٓب ر رٙ يٍ يظبور  برعٛخ، ٔيٍ صى فهٍ ركٌٕ يؼزفخ ػزٔرٚخ ٔال كَٕٛخ

انجاابة أياابو انشااي، ٚهااشو أٌ ركاإٌ يؼزفزُااب ػاازٔرٚخ ٔكَٕٛااخ، ٔنااٍ ٚزاا رٗ لنااي إال إلا كبَااذ أؽكبيُااب  ٔنظااد

 رؾهٛهٛخ ٔرزكٛجٛخ، ٔالؽكبو انزؾهٛهٛخ ْٙ رهي انزٙ ال رؼٛن عدًٚدا إنٗ يب َؼزفّ طهفًب، كلٕنُب  كم عظى نّ ٔسٌ 

  إلا 7، ٔال ٕٚعاد فاٙ 1ال ٕٚعاد فاٙ  1بنؼادو ، ف1=1+7 كلٕنُاب  أيب الؽكبو انززكٛجٛخ، فٓٙ انزٙ رؼٛن عدٚاًدا

أٌ ٚزٕافاق فًُٓاب  كبَذ الؽكبو انزؾهٛهٛخ قجهٛخ، فكٛن ركٌٕ الؽكبو انززكٛجٛخ قجهٛاخ ثادٔرْب  إٌ كابٌ ياٍ اناالسو



 

  

 

نهؼبنى يغ أشٛبء انرجٛؼخ، فإٌ انًؼزفخ انلجهٛخ طازكٌٕ يظازؾٛهخ فاٙ ْاذِ انؾبناخ  فاإلٌ نكاٙ ركإٌ يؼزفزُاب ثبنؼابنى 

ٚهشو أٌ رؼكض انلبػدح، ٔفٙ ْذِ انؾبنخ انضبَٛخ طٛكٌٕ ػهٗ الشٛبء انرجٛؼٛخ أٌ رزٕافق يغ فًُٓاب نهؼابنى   خرزكٛجٛ

إٌ ؽجٛؼخ ؽدطُب نألشٛبء ْٙ انزٙ رؼٍٛ ؽجٛؼخ الشٛبء ٔنٛض انؼكض؛ ثًؼُٗ أَُب ال َؼزف يٍ الشٛبء طٕٖ رهي 

َخ يغ كٕثزَٛي نزفظٛز ثؼاغ انظابْز انفهكٛاخ انزاٙ ال انزٙ َخهلٓب فٙ انؼبانى أٔ َؼؼٓب فّٛ  يٍ ُْب عبءد انًلبر

  رُظغى يغ انلٕل ثدٔراٌ انشًض، افززع كٕثزَٛي انؼكض؛ أ٘ أٌ الرع ْٙ انزٙ ردٔر

إلٌ، فًؼزفزُااب ثبلشااٛبء رلزؼااٙ اإلؽبؽااخ ثشااأٌ انًؼزفااخ أٔالً، ٔ ْااذِ اإلؽبؽااخ، أٔ يهكااخ انًؼزفااخ، ْااٙ 

ٛبء، ٔثؼجبرح أ زٖ إَٓب يؼزفاخ رزَظاُدَزبنٛخ يزؼبنٛاخ  ْٔاذِ انخبطاٛخ يؼزفخ قجهٛخ؛ أ٘ طبثلخ ػهٗ يؼزفزُب ثبلش

انززَظُدَزبنٛخ ْٙ انزٙ رغؼم يؼزفزُب رزًٛش ثبنؼزٔرح ٔانكَٕٛخ، لَٓب رؼٕو إناٗ يظادرٍٚ أطبطاٍٛٛ، قاد ٚكإٌ 

أَٓاب رظادر نًٓب عذر ٔاؽد، ًْٔب  انؾظبطٛخ ٔانفٓى  إلا كبَذ كم يؼزفخ رجادأ ياغ انزغزثاخ، إال أٌ ْاذا ال ٚؼُاٙ 

ػُٓااب ثبنؼاازٔرح، ْٔااذا ْاإ انخراا  انااذ٘ طاالرذ فٛااّ انُشػااخ اإليجزٚلٛااخ، ف شااٛبء انؼاابنى انخاابرعٙ رظاادر ػُٓااب 

ٔانزؼادو  نكُٓاب ال رادرك  ْٔاذِ اإلؽظبطابد رزًٛاش ثابنزُٕع، ٔرٔائؼ     انم( إؽظبطبد )أنٕاٌ ٔأطٕاد ٔؽؼٕو

أشاٛبء انؼابنى  ٌإوراكٓاب إوراًكاب يجبشاًزا؛ أ٘ أثًب ْٙ كذني، ثم رادرك ػُاديب رُظآز فاٙ طإرح ٔاؽادح، إل ٚازى 

انخبرعٙ ْٙ انزٙ رزٕافق يغ يؼبرفُب، ٔنٛض انؼكض  لني لٌ انزؼدو انًالؽا  ػهاٗ يظازٕٖ الشاٛبء ٚاأل فاٙ 

آ ز انًربف إنٗ طٕرح يٕؽدح، ْٔاذِ انظإرح ياٍ ؽجٛؼاخ ؽدطاٛخ  ٔثًاب أٌ طإرح ؽدطاُب ْاٙ فاٙ ؽاد لارٓاب 

ا هٙ )انشيبٌ( أٔ إؽظبص  برعٙ )انًكابٌ(  ٔانشيابٌ ٔانًكابٌ ًْاب طإرح طٕرح  بنظخ، فٓٙ إيب إؽظبص و

  انؾظبطٛخ، ْٔذِ انظٕرح انؾدطٛخ ْٙ انزٙ رؼفٙ انٕؽدح ػهٗ انزُٕع انؾظٙ

أراو كبَؾ ثٓذا أٌ ٚؼٛد ثُبء انًٛزبفٛشٚلب انزٙ كبٌ ٚؼزجزْب طبؽخ يؼزكخ، إل فٙ ْذِ انظبؽخ رًش  انؼلم أًٚاب 

رًش  ثٍٛ انشي كًب ػزف يغ ْٕٛو يٍ عٓخ ٔاندٔةًبئٛخ كًب ػزفذ يغ نٛجُزض ٔٔنن يٍ عٓخ صبَٛخ  رظازدػٙ 

ي قظااد رغُاات ْااذِ ال راابء أصُاابء ػًهٛااخ انجُاابء إػاابوح ثُاابء انًٛزبفٛشٚلااب انكشاان ػااٍ أ ربئٓااب انلبرهااخ أٔالً، ٔلناا

انغدٚدح  ٔرزًضم ْذِ ال ربء انلبرهخ فٙ يؾبٔنخ انؼلم انخبنض يؼزفخ يٕػإػبد رٕعاد  ابرط انزغزثاخ، ْٔاٙ 

ٔانااُفض  ْٔااذِ انًؾبٔنااخ انغبيؾااخ راااو٘ ثبنؼلاام إنااٗ انظاالٕؽ فااٙ يفبرقاابد ٔيغبنراابد  ٔانؾزٚااخ ثبنؼااجؾ  ه

 ْذِ انًؾبٔنخ يغبيزح رزغبٔس ؽدٔو انؼلم  فًب ْٕ انؾم انذ٘ ٚلززؽّ كبَؾ يٛزبفٛشٚلٛخ، َظًزا نكٌٕ 

 الفًب نهًٕقن انزافغ نهًٛزبفٛشٚلب، ٚزٖ كبَؾ أٌ اإلنلبء ثٓذِ انًٕػٕػبد انًٛزبفٛشٚلٛخ عبَجًب طاٛاو٘ إناٗ 

لٌ فاٙ إطاالػ ْاذِ رديٛز انؼلم ثذارّ؛ أ٘ طٛزى اإلنلبء ثبنًبء ٔثبنرفم فاٙ انٕقاذ َفظاّ  ٚزًضام انًٕقان انظاهٛى إ

ال ربء ثدالً يٍ انزخهٙ ػٍ انًٕػٕػبد انزٙ كبَذ ٔراءْاب، ٔإطاالػ انخرا  ٚجادأ ياٍ انؼلام اناذ٘ كابٌ طاججًب 

فّٛ  ٚهشو أٌ ٚفٓى انؼلم انخابنض أٌ ناّ ؽادًٔوا ػهٛاّ أٌ ٚزٕقان ػُادْب، ْٔاذا ٚؼُاٙ أٌ ػهاٗ انؼلام أٌ ٚلادو َلاًدا 

انزااٙ رؼإو إنااٗ انكهًااخ  Criticus يشازلخ يااٍ انالرُٛٛاخ Critiqueذ ٔم   لارًٛاب  َٔلااد انؼلام ٚؼُااٙ يؾبكًزاّ، فكهًااخ



 

  

 

انزٙ رؼُاٙ ؽابكى ثُإع ياٍ انؾظاى  فُلاد انؼلام انخابنض يؼُابِ  رلادٚى انؼلام نهًؾبكًاخ؛ أ٘  Krineinاإلةزٚلٛخ 

 يؾبكًخ انؼلم نهؼلم ثبنؼلم  

 م إنٗ ْذا انفٓى ٔاإلوراك إلا كبٌ انؼلم ةٛز قبور ػهٗ فٓى ٔإوراك انلؼبٚب انًٛزبفٛشٚلٛخ، فًب انظجٛ

ٚغٛت كبَؾ ث ٌ االطزخداو انٕؽٛد انًًكٍ نهًٛزبفٛشٚلب ًٚز ػجز ال ال ، إال أٌ ػجٕر ْذا انرزٚق ٚظٛز فٙ 

 االرغبِ انًؼبكض نًب ْٕ ي نٕف ٔيزدأل، َؼضز ُْب ػهٗ انضٕرح انكٕثزَٛكٛخ انضبَٛخ 

ؽزػ طاال ثظٛؾ ْٕ انزبنٙ  يب انذ٘ ٚغؼام فؼاالً ياب ركًٍ َلرخ االَرال  ـ نفٓى ْذِ انضٕرح ال القٛخ ـ فٙ 

 أ القًٛب  

ُْبك عٕاة قدٚى شبئغ يزدأل يفبوِ أٌ انفؼم ال القٙ ْٕ فؼم  ّٛز، ْٔذا ٚؼُٙ ٔعٕو رربثق ثٍٛ ال ال  

أ٘ ؽاازػ انظاااال  ٔانخٛااز  ٔنكااٍ انظاااال انكاابَرٙ ٚزغاابٔس ْااذا انزراابثق ثاابنؼٕوح إنااٗ عااذر انًشااكهخ ال القٛااخ؛

 ٙ  يب انخٛز  ْم ٚظهؼ فؼم انخٛز أٌ ٚكٌٕ قبػدح أ القٛخ  انزبن

  Moraleٔناٛض فاٙ يغابل ال اال   Ethique عٍُ ا٤خالقْذا طاال ةٛز أ القٙ، لَّ ٚد م فٙ يغبل 

رلٕل ال ال   افؼم انخٛز  أيب ػهى ال ال ، فٛزظبءل  يب انخٛز  أٔ نًبلا ط قٕو ثفؼم انخٛز  ٚذكزَب ْاذا انُإع 

يشاازق يااٍ  Ethiqueئهخ ثااًُؾ انزفكٛااز انَٕٛاابَٙ، ثاام ٚااذكزَب ثبنظاااال انظاالزاؽٙ ثبنؼااجؾ  فًظاارهؼ يااٍ الطاا

فٓإ يشازق ياٍ انالرُٛٛاخ  Mœurs  أياب يظارهؼ Êthosانزاٙ رؼإو إناٗ ، Êthikê،Êthikosالنفبظ انَٕٛبَٛاخ 

Mors  ٔMores اال  فز يزَاب ثبنلٛابو ؛ أ٘ أٌ ػهى ال ال  ٚظًؼ نُب ثٕػغ يظبفخ ثُُٛاب ٔثاٍٛ انفؼام، أياب ال 

 ثفؼم يؼٍٛ 

 كٛن ًٚكٍ ٔػغ يظبفخ ثٍٛ انذاد ٔانلٛى ال القٛخ  ْم ْذا اليز يًكٍ 

 نإلعبثخ ػٍ ْذا انظاال َلززػ انؼٕوح إنٗ يلبل كبَؾ انشٓٛز  يب الَٕار 

ث، ٔاإلَظابٌ َفظاّ ْإ اناذ٘ ٚزؾًام يظاأنٛخ خشٚج اإلٔضبْ ِٓ دبٌخ اٌٛصب٠خالَٕار ؽظت كبَؾ ث رؼُٙ

 ؼٕػّ نٓذِ انٕطبٚخ  ٔرزًضام ْاذِ انؾبناخ فاٙ ػادو قادرح اإلَظابٌ ػهاٗ اطازخداو ػلهاّ ثادٌٔ رٕعٛاّ ياٍ أؽاد، 

ٔانظجت قٙ ةٛبة ْذِ انلدرح ال ٚؼٕو إنٗ ػغش فٙ انؼلم ثم ٚؼٕو إناٗ ػغاش فاٙ ارخابل انلازار، ٔإناٗ ػغاش فاٙ 

 ٍ ُْب عبء شؼبر الَٕار  رغزأ ػهٗ اطزخداو ػلهي انخبص انغزأح ػهٗ اطزخداو انؼلم  ي

 كٛن ًٚكٍ رزعًخ ْذا انشؼبر ػهٗ أرع انٕاقغ  يب شزؽ انغزأح ػهٗ اطزخداو انؼلم  



 

  

 

ٚزًضم ْذا انشزؽ فٙ شٙء ٔاؽاد ْإ  انؾزٚاخ  فًاب ػالقاخ انؾزٚاخ ثابنغزأح  رظاجؼ انغازأح يًكُاخ إلا رٕفاق 

ٔاالطازخداو انؼابو نهؼلام ٚلزؼاٙ ، Usage public de la raisonػبًياب اطازخداًيب  اإلَظابٌ فاٙ اطازخداو ػلهاّ

انزؼجٛز ػٍ انزأ٘ ػالَٛخ أيبو انًأل ثدٌٔ يٕارثخ، ٔإال طٛكٌٕ اليز يغزو َفب  أٔ يداُْخ  ٔػهٗ ػإء ؽزٚاخ 

عدٚد  ياب ٔيٍ  الل ٔػغ يظبفخ ثٍٛ انذاد ٔانلٛى ال القٛخ، ٚؼبٔوَب انظاال يٍ ، اطزخداو انؼلم عًٓزا ٔػالَٛخ

نهلابٌَٕ  ٚازٖ كابَؾ فاٙ انلظاى  انذ٘ ٚغؼم فؼالً يب أ القًٛب  ْم ْٕ اقززاَاّ ثلًٛاخ انخٛاز ياضالً  أو ْإ انخؼإع

ث أصش ١ِزبف١ز٠مب ا٤خالقث يٍ كزبة ثاالٔزمبي ِٓ فٍضفخ ا٤خالق اٌشعج١خ إٌٝ ١ِزبف١ز٠مب ا٤خالقانًؼٌُٕ ثـ ث

كُاااخ أٔ ٔاقؼٛاااخ َااابرظ ػاااٍ ثالياااز انظُاااٙ )االفززاػاااٙ( أٌ انفؼااام انخّٛاااز اناااذ٘ ٚظااازٓدف رؾلٛاااق ةبٚااابد يً

hypothétique Impératif ،ٔلنااي فااٙ يلبثاام ثاليااز انلرؼااٙ ث Impératif catégorique ث انااذ٘ ال

ٚظزٓدف رؾلٛق أٚخ ةبٚخ ػهٗ اإلؽال   ٔٚظزدػٙ اليز انظُٙ انلٛبو ث فؼبل رد م فاٙ َراب  انؾاذ  أٔ انجزاػاخ 

Habileté ،ؼهااق فااٙ ْااذِ انؾبنااخ ثًؼزفااخ انخٛااز انًلظاإو ثلاادر يااب ٚزؼهااق ثبنٕطااٛهخ انزااٙ ٚهااشو لٌ اليااز ال ٚز

اػزًبوْب نجهٕؽ لني انلظد  ٚظٕ  كبَؾ انًضبل انزبنٙ نجٛبٌ ْذِ انٕطٛهخ انًؼزًدح فٙ أٔايز انؾذ  ٔانجزاػخ  ثإٌ 

انزاٙ ٚغات أٌ ٚهزاشو ثٓاب انزؼهًٛبد انزٙ ُٚجغٙ ػهٗ انرجٛت ارجبػٓب نكاٙ ٚشافٙ يزٚؼاّ شافبء ربًياب، ٔانزؼهًٛابد 

ٔاػغ انظًٕو نكٙ ًٚٛزّ ثرزٚلخ ياكدح، كهزبًْب يزظبٔٚزبٌ يٍ ؽٛش قًٛزًٓب يب وايزب رظزٕفٛبٌ ياب ْإ يرهإة 

 (  Métaphysique des mœurs, 1994,p.89ػهٗ انٕعّ الكًمث )

نخٛزاـ ناٛض فؼاالً ـا ٔ نإ كبَاذ ْاذِ انغبٚاخ ْاٙ رؾلٛاق ا ٔيؼُٗ ْاذا أٌ انفؼام اناذ٘ ٚلزازٌ إَغابسِ ثغبٚاخ ياب

أ القًٛب ػهٗ اإلؽال   ٚؼبف إنٗ لني أٌ قًٛخ انخٛاز ْاٙ قًٛاخ لارٛاخ، رةاى أَٓاب رلادو َفظآب كلًٛاخ ػبياخ، فا ٌ 

ٚشؼز شخض يب ثبالررٛبػ ػلت إقدايّ ػهٗ فؼم انخٛز، يضم يظبػدح يؾزبط أٔ يزٚغ أٔ يٍ ٕٚاعاّ  راًزا أٔ 

هٗ طدٔر فؼم أ القٙ، لٌ يضام ْاذا انظاهٕك ٚكإٌ يخزهراب ًٚز ثٕػؼٛخ طؼجخ   انم، كم ْذا ال ٚلٕو ونٛالً ػ

ثًٕٛل أ زٖ ال ػالقخ نٓب ثبنغٛزٚخ، ثم ْاٙ أَبَٛاخ يؾؼاخ، كبنزػاب ػاٍ اناُفض ٔانشاؼٕر ثابنشْٕ أصُابء إشابػخ 

انؾجٕر ندٖ اٜ زٍٚ، ٔانذ٘ ٚزًضم فٙ اإلؽظابص ثإشاجبع ثابؽُٙ ثؼاد يالؽظاخ انُزابئظ انًؾظام ػهٛٓاب  )َفظاّ، 

 ( 66ص  

 انفؼم ال ٚكٌٕ أ القًٛب إلا كبٌ يربثلًب نًجدإ انخٛز، فٓم ٚظجؼ كذني إلا كبٌ يربثلًب نًجدإ انظؼبوح  أ٘ أٌ

2

ِفَٙٛ غ١ش ِذ ذد ثذل خ، ف شغُ ٚ  ٛد سغج خ ٌ ذٜ و ً إٔض بْ ٌى ٟ ٠  جخ  إْ ِفَٙٛ اٌضعبدحٚلٕل كبَؾ  ث

ٚاٌضجت ف ٟ  عّب ٠شغت ف١ٗ ٚعّب ٠ش٠ذٖ ثىٍّبد دل١مخ ِزّبصىخ.صع١ًذا؛ ف١ٍش فٟ ٚصع أٞ شخص أْ ٠ف خ 

رٌه ٠عٛد إٌٝ وْٛ  ١ّع اٌعٕبصش اٌّىٛٔخ ٌّفَٙٛ اٌض عبدح ٘ ٟ ِ ٓ عج١ع خ إِجش٠م١ خ؛ ثّعٕ ٝ أٔٙ ب ر  ذس ع ٓ 



 

  

 

اٌزجشثخ. ٚثبٌشغُ ِٓ رٌه، فئْ ِفَٙٛ اٌضعبدح ٠ضزذعٟ ثبٌض شٚسح و الم ِقٍمً ب ٚد ًذا أل  ٝ ِ ٓ ٕ٘ بء اٌع ١  

   ٗ ٚضع١زٟ اٌشإ٘خ ٚاٌّمجٍخاٌزٞ رمزض١

ِٚع رٌه فّٓ اٌّضزذ١ً عٍٝ وبئٓ ِزٕبٖ ٠ذًّ فىًشا ثبلجًب، ٚ٘ٛ فٟ اٌٛلذ ٔفض ٗ ل ٛٞ أو  ش ِّ ب ٔز  ٛس، 

ْ ر ًٛسا ِذذًدا عّب ٠ش٠ذ ثبٌضجط، فًٙ ٠ش٠ذ اٌ شٚح؟ وُ ٟ٘ اٌَّٙٛ ٚاٌذصبئش اٌزٟ ص ١جٍجٙب ٌٕفض ٗ؟  ٛم أْ ٠ى

سثّب ٌٓ ٠ّٕذٗ رٌه ص ٜٛ سي٠ خ ع١ّم خ رض ّخ ٌ ٗ ثزّ  ً أو  ش ف بع خ  ًٚ٘ ٠ش٠ذ ِز٠ًذا ِٓ اٌّعشفخ ٚاٌز٠ٕٛش؟

ٌٍش  شٚس اٌز  ٟ ٌ  ُ ٠ى  ٓ ٠ ث  ٗ ثٙ  ب، دز  ٝ ا٢ْ ث  بٌشغُ ِ  ٓ اص  زذبٌخ رجٕجٙ  ب، أٚ سثّ  ب ص  ١ز٠ذ ِ  ٓ ش  ذٓ سغجبر  ٗ 

ثذب بد  ذ٠ذح، ٠ٚجذ اٌى ١ش ِٓ اٌ عٛثخ فٟ إشجبعٙب، ًٚ٘ ٠ش٠ذ د١بح ِذ٠ذح؟ ٌٚىٓ ِٓ ٠ضّٓ ٌٗ أْ رٌه ٌٓ 

عزاة ع٠ًٛ؟ أِب إرا وبْ ٠ش٠ذ اٌ ذخ عٍٝ ألً رمذ٠ش، فىُ ِٓ عًٍ ف١ز٠بئ١خ ِٕعزٗ ِٓ إف شاع و بْ ٠ىْٛ صٜٛ 

   ص١فمذٖ صذزٗ وبٍِخ

إْ اٌّشىٍخ اٌزٟ رزّ ً فٟ رذذ٠ذ دل١ك عبَ ٤ٞ فعً رزٌٛذ عٕٗ صعبدح وبئٓ عبلً، ٌٟٙ ِشىٍخ ثذْٚ د ً، 

شح ١ٌضذ ِ بالً ِٓ صٕع اٌعمً، ثً ِٓ ص ٕع خ١ بي إر ١ٌش ثّخ صٍقخ لبدسح عٍٝ رٛف١ش اٌضعبدح، ٤ْ ٘زٖ ا٤خ١

ِؤصش عٍٝ ِجبدا إِجش٠م١خ فمط، ٕٔز ش ِٕٙب ثذْٚ   ذٜٚ أْ رى ْٛ ل بدسح عٍ ٝ رذذ٠ ذ اٌفع ً اٌ زٞ ص ١ذمك 

  ِجّٛع صٍضٍخ ِٓ إٌزبئج ٟ٘ فٟ اٌٛالع الِزٕب١٘خ"

Kant, Métaphysique des mœurs 1, éd. Flammarion, 1994, pp. 93/94  

إلا قبرَب يغ انززاس انفهظافٙ انظابثق، ٚزجاٍٛ نُاب يادٖ ؽغاى انضإرح انكٕثزَٛكٛاخ انزاٙ قبوْاب كابَؾ فاٙ يغابل 

ال ال   إل ٚغٕس انلٕل إٌ انفهظفخ انَٕٛبَٛخ ٔانفهظفخ انٕطٛرخ )انًظٛؾٛخ ٔاإلطاليٛخ( قد أَزغذ َظزٚخ أ القٛاخ 

ٔطاى رهاي ال اال  ثكَٕٓاب أ اال  انظاؼبوح  نُفازؼ رزًؾٕر ؽٕل انظؼبوح ثبػزجبرْاب  ٛاًزا أطاًٗ، ٔياٍ صاى ًٚكاٍ 

 ث، ٔنُلزأ فٙ انكزبة الٔل يُّ يب ٚهٙ  ا٤خالق إٌٝ ١ٔمِٛبخٛسث كزبة أرطرٕ انشٓٛز

"اٌخ١  ش ٘  ٛ ِ  ب ١ّٔ  ً إ١ٌ  ٗ ف  ٟ و  ً ا٤د  ٛاي ... ف  ئرا و  بْ ص  ذ١ًذب أْ ٕ٘  بن غب٠  خ ِ  ب ٔش٠  ذ٘ب ٤فعبٌٕ  ب ث١ّٕ  ب 

خ ا٤ٌٚٝ، ٚإرا وبْ صذ١ًذب إٔٔب ٌضٕب ِججش٠ٓ عٍٝ االٔزمبي ِ ٓ غب٠ خ اٌغب٠بد ا٤خشٜ ٔؤِٙب فٟ صج١ً ٘زٖ اٌغب٠

٤خ  شٜ، إر ٔز   شق ٚف  ك أدٛإٌ  ب ل ٔ   ًشا ٌىٕٛٔ  ب ص  ٕز١ٗ ف  ٟ اٌالِزٕ  بٟ٘، وّ  ب ص  زفش  ١ٌِٕٛ  ب ِ  ٓ ِض  ب١ِٕٙب 

 Ethique) ثٚر جخ ثذْٚ ٔز١جخ ل فّٓ اٌٛاضخ أْ ٘زٖ اٌغب٠خ اٌم ٜٛ صزىْٛ ٟ٘ اٌخ١ش ثً اٌخ١ ش ا٤ص ّٝ

de Nicomaque , 1965 , p. 20  صى ثؼد ْذا ٚزظبءل أرطرٕ  ٔنكاٍ ياب ْإ ْاذا انخٛاز الطاًٗ  ٔٚغٛات ،)

٠زفك اٌج١ّع عٍٝ ٔعزٗ ثبصُ ٚادذ: اٌضعبدح، فضٛاء رعٍك ا٤ِش ثبٌخبصخ أٚ ثبٌعبِخ، فٙ ُ ِجّع ْٛ عٍ ٝ أْ ث

 (77ث  )َفظّ، ص  سغذ اٌع١  ٚإٌجبح فٟ اٌذ١بح، ٠عبدالْ اٌذ١بح اٌضع١ذح



 

  

 

ٔانخٛز الطًٗ، ثظجت كَٕٓب رخزهؾ ثبنًٕٛل، ٔانًٕٛل رلٕو إنٗ انزغابرة  كبَؾ إلٌ، أ ال  انظؼبوحٚزفغ 

كبنهذح، ٔانًزؼخ، ٔاإلشجبع، ٔانزػب، ٔانزاؽخ   إنم  ٔيؼُٗ ْذا أٌ انفؼم  انخبرعٛخ؛ أ٘ إنٗ انؼُبطز اإليجزٚلٛخ

يلبثاام لنااي فؼااالً إَظاابًَٛب  بنًظااب  فٓاام ال القااٙ ٚهااشو أٌ ُٚفظاام ػااٍ انغبٚاابد أٔ الْااداف انخبرعٛااخ، ٔٚظااجؼ 

 اررجبؽ انفؼم ثبنٕاعت يضالً طٛؾٕنّ إنٗ فؼم أ القٙ  

ٕٚرو كبَؾ يضبل انزبعز انذ٘ ٚشؼز ثبنٕاعت فٙ يؼبيهزّ نشثُبئّ، فٛؾدو صًٍ انجؼبػخ ٔٚشٓزِ أيبو انغًٛغ، 

هًٕكب أ القًٛااب  إٌ انزاابعز انااذ٘ ٔال ًٚٛااش ثااٍٛ انرفاام أٔ انًغفاام أٔ انفرااٍ  فٓاام ٚؼزجااز طااهٕك يضاام ْااذا انزاابعز طاا

ٚؾزص ػهٗ كظت انشثُبء ثٕاطرخ انزؾدٚد اندقٛق نألطؼبر، إًَب ٚفؼم لني يٍ أعم يظهؾزّ؛ أ٘ رؾلٛق انًشٚاد 

٠زق بثك ِ ع  (  فٓاذا انظاهٕك61ص  ، يٍ الرثبػ فٙ يغبل انًُبفظخ انذ٘ رلزؼّٛ ػًهٛبد انجٛغ ٔانشزاء )َفظّ

ٌ انٕاعت ْبُْب ال ٚززافق ياغ الياز انلرؼاٙ  ٔالياز انلرؼاٙ ال ٚ  اذ ثؼاٍٛ ، لاٌٛا ت ٌٚىٓ ال ١ٍّ٠ٗ اٌٛا ت

االػزجبر أٚخ ةبٚخ  برعٛخ فٙ انؾظجبٌ؛ أ٘ أَّ ٚظزجؼد كم ػُظز إيجزٚلٙ كٛفًاب كابٌ َٕػاّ  إٌ الياز انلرؼاٙ 

ل انظهٕك إنٗ فؼم أ القٙ ٔنٛض انٕاعت فٙ ؽد لارّ؛ أ٘ أَّ ٚؾدو انفؼم ثرزٚلخ يٕ ّٕ ػإػٛخ رلإو ْٕ انذ٘ ٚؾ

ػهٗ انؼزٔرح ٔانكَٕٛخ، فٙ ؽٍٛ أٌ اليز انظُٙ االفززاػٙ ٚؾدو انفؼم ياٍ  االل ػالقزاّ انخبرعٛاخ ثرزٚلاخ 

ثؼدٚخ ٔنٛض ثرزٚلخ قجهٛخ، ٔيٍ صاى فٓإ ناٛض كًَٕٛاب ٔال ػازٔرًٚب لَاّ ناٛض يٕػإػًٛب  فابليز انلرؼاٙ إلٌ ال 

 انظٛغخ انزبنٛخ  ٚزؼهق ثًبوح انفؼم ثم ثظٕررّ، ٔطٕرح انفؼم رززعى فٙ 

  "اعًّ فمط ٚفك اٌمبعذح اٌزٟ رش٠ذ ٌٙب أْ ر جخ فٟ اٌٛلذ ٔفضٗ لبٔٛٔب عبِب"

ٔثًب أٌ انلبٌَٕ انؼبو ٚزربثق يغ أشٛبء انرجٛؼخ؛ أ٘ يغ انلبٌَٕ انفٛشٚبئٙ انؼبو، فإٌ اليز انلرؼٙ ًٚكاٍ أٌ 

 ٚزخذ انظٛغخ انزبنٛخ كذني  

  شرفع ثٛاصقخ إسادره إٌٝ ِضزٜٛ اٌمبْٔٛ اٌىٟٛٔ ٌٍقج١عخ""اعًّ وّب ٌٛ أْ لبعذح فعٍه ٠ٕجغٟ أْ ر

ٕٚرو كبَؾ ثؼغ اليضهخ ٚزؼؼ يٍ  النٓب أٌ انزجزٚزاد انزٙ َلاديٓب كادنٛم ػهاٗ قٛبيُاب ثظاهٕكبد َؼزجزْاب 

   أفؼبالً أ القٛخ، ال رُظغى فٙ انغبنت يغ انلبػدح انظبثلخ 

االَزؾابر َزٛغاخ يؼبَبراّ ياٍ شازٔر ٔآالو ال ركابو  ُْبك يضبل نشخض ٚؾبٔل أٌ ٚلُغ َفظاّ ثبإلقاداو ػهاٗ -أ

رُزٓٙ، ٔٚجزر ٚ طّ ٔػغزِ ثبنلٕل  إٌ ؽجٙ نذارٙ ٚلزؼٙ أٌ أػغ ؽًدا نؾٛبرٙ، إل ٔعدد أٌ رًدٚد ْذِ انؾٛابح 

 طٛشٚد يٍ ػذاثبرٙ  ْٔكذا ٚغؼم ْذا انشخض يٍ ؽت انذاد، قبًََٕب ؽجٛؼًٛب ػبًيب  

خ إناٗ اقزازاع انًابل ياٍ اٜ ازٍٚ، ياغ ػهًاّ أَاّ ناٍ ٚظازرٛغ ُْبك يضبل انشاخض اناذ٘ ردفؼاّ انؾبعا -ة

طداوِ، إال أَّ يغ لني ٚظبئم َفظّ   أنٛض انزخهض يٍ انؼبئلخ انًبنٛخ ثٓذِ انرزٚلخ أيًزا يُبفًٛب نأل اال   ٔنكاٍ 



 

  

 

 انكبلثاخإلا يب أقُغ َفظّ ثبنهغٕء إنٗ ْذِ انرزٚلخ، فإَّ طٛؼزجز أٌ انًُفؼاخ انشخظاٛخ انزاٙ طاٛغُٛٓب ياٍ انٕػإو 

 ٚزربثق يغ ؽت انذاد ٔيغ انؾٛبح انُٓٛخ انزٙ ُٚزظز رؾلٛلٓب فٙ انًظزلجم 

ُْبك يضبل نشخض ٚؼٛش فٙ ظازٔف انٛظاز، ٔٚااصز أٌ ٚغاز٘ ٔراء انًهاذاد، ثادالً ياٍ رًُٛاخ يٕاْجاّ  -ط

ٔٚازٖ أٌ  ًْابل انًٕاْات انرجٛؼٛاخ ٔانزًزاغ ثبنًهاذاد، ٚزفاق ياغ انٕاعات   ٔرضلٛفٓب، ٔنكُّ ٚظابئم َفظاّ  ٌ كابٌ

انرجٛؼخ ثؾظت ْذا انلبٌَٕ طزظم طبئزح ػهٗ ؽبنٓب، ؽزٗ ٔنإ رازك االَظابٌ يٕاْجاّ رظادأ، ٔناى ُٚشاغم طإٖ 

 ثبنًزغ ٔانزُبطم ٔرٕعّٛ ؽٛبرّ َؾٕ انفزاؽ 

ُْبك يضبل نشخض رٕفزد نّ أطجبة انؼٛش انزةٛد، ٔٚزٖ انُبص يٍ ؽٕنّ فٙ ػٕس شدٚد، نكُّ  ٔأ ًٛزا -و

ال ٚزةت فٙ يظبػدح أؽدْى  فٕٓ ٚفكز ثبنرزٚلخ انزبنٛخ  يب ش َٙ ْٔااالء  أَاب ناٍ أطاهت ياٍ أؽادْى شاٛئًب، ٔناٍ 

 نٗ عبَجّ فٙ أٔقبد  أقن أيُؾّ أ٘ شٙء، ٔنٍ أؽظدِ ػهٗ أ٘ شٙء، ٔثبنًلبثم ال أرةت فٙ  طؼبو أؽد، ٔال أٌ

انشدح  نٕ أطجؼ يضم ْذا انزفكٛز قبًََٕب ؽجٛؼًٛب، فهٍ ٚؼز ثابنغُض انجشاز٘ قرًؼاب، ٔطٕٛاطام ْاذا انغاُض ثلابءِ 

 ؤٌ شي 

َظابَٛخ، ثًُٛاب إلرلٕو ْذِ انًُبلط يٍ انظهٕكبد ػهٗ رظٕر نهٕاعت يظزًد ياٍ انخبطاٛخ انًًٛاشح نهرجٛؼاخ ا

ٔرح انؼًهٛااخ ةٛااز انًشاازٔؽخ ثاا ٘ فؼاام  اابص؛ أ٘ أٌ ٚكاإٌ طاابنًؾب نكاام ُٚجغااٙ أٌ ٚظاازًد انٕاعاات يااٍ انؼااز

انكبئُبد انؼبقهخ، ٔقبًََٕب نكم  راوح  َظبَٛخ  ْذا ٚؼُٙ أَّ يٍ انًًكٍ أٌ َظزُجؾ يٍ انًُبلط انظبثلخ قبػدح َٓزاد٘ 

َالئى فّٛ ثٍٛ يٕٛنُب ٔأفؼبنُب، ثٓب، ٔنكٍ ال ًٚكٍ أٌ َظزُجؾ يُٓب قبًََٕب أ القًٛب  ٔقد رًُؾُب ْذِ انًُبلط يجدأ لارًٛب 

ٔنكُٓب نٍ رًُؾُب يجدأ يٕػٕػًٛب َ رًز ثّ ؽزٗ نٕ كبَذ كم اطزؼداوارُب ٔيٕٛنُاب َٕٔاسػُاب يؼابوح ناّ   ٌ انًجادأ 

راوح ػهٗ أطبص أَّ إلانًٕػٕػٙ ٚزركش ػهٗ انرجٛؼخ انؼبقهخ نإلَظبٌ كغبٚخ فٙ لارٓب، ٔيُّ َظزُجؾ كم قٕاٍَٛ ا

  ٚزخذ ْذا انًجدأ أٔ اليز انؼًهٙ انظٛغخ انزبنٛخيجدأ ػًهٙ  ًٔٚكٍ أٌ 

ًّ  ب ٚف  ٟ اٌٛل  ذ ٔفض  ٗ،  اعّ  ً ثذ١  ا رعبِ  ً اإلٔض  ب١ٔخث ف  ٟ شخ   ه ٚف  ٟ ش  خص و  ً ،ٔض  بْ ص  ٛان، دائ

 ث ثٛصفٙب غب٠خ ١ٌٚضذ ِجشد ٚص١ٍخ

ثُبء ػهٗ ْذِ انلبػدح انًظزًدح يٍ انًجدأ انًٕػٕػٙ، انزاٙ رزخاد طاٛغخ أياز ػًهاٙ، رجادٔ انًُابلط انظابثلخ 

كظااهٕكبد ٔأفؼاابل ةٛااز أ القٛااخ  ؽالقًااب، لٌ انشااخض انًُزؾااز ٚظاازغم اإلَظاابَٛخ انًزًضهااخ فااٙ شخظااّ كٕطااٛهخ 

 نزؾلٛق ْدفّ؛ أ٘ رؾلٛق ؽت انذاد ػٍ ؽزٚق انزخهض يٍ انًؼبَبح 

أيب انشخض انذ٘ ٚلززع انًبل ؤٌ طداوِ، فٕٓ ٚؼبيم اإلَظبَٛخ انًزًضهاخ فاٙ انغٛاز ٔطاٛهخ نزؾلٛاق ي رثاّ  

بنُظجخ نظبئز انًُبلط ال زٖ، فٓٙ ال رخزط ػٍ ْذا انُٕع يٍ انًؼبيهخ نإلَظبَٛخ،  يب فاٙ شاخض الَاب ْٔكذا ث

 أٔ فٙ شخض انغٛز  



 

  

 

 ٌ ْذا انًجدأ انذ٘ ٚلٕو ػهٗ يؼبيهخ اإلَظبَٛخ ةبٚخ فٙ لارٓاب، ناٛض يظازًًدا ياٍ انزغزثاخ، َظاًزا نكَٕاّ يجادأ 

ض ػهٗ شخض ثؼُّٛ   لٌ، فبنفؼم ٚهشو أٌ ٚكٌٕ طبوًرا ػٍ  راوح شبيالً ُٚرجق ػهٗ عًٛغ انكبئُبد انؼبقهخ، ٔنٛ

ػبقهخ رؼغ َظت ػُٛٛٓب اإلَظبَٛخ عًؼبء؛ ثًؼُاٗ أَٓاب  راوح رشاّزع نهغًٛاغ ٔناٛض نهاذاد ٔؽادْب، ْٔاٙ رشاّزع 

ثشكم كَٕٙ ػبو  ْٔذا يب يُغ انًؾبٔالد انظبثلخ ػهٗ كبَؾ يٍ اكزشبف انًجدإ ال القٙ، لَٓب يؾبٔالد كبَاذ 

ثؾ انٕاعت ثبنلٕاٍَٛ  ٔنى ٚخرز ثجابل أؽاد أٌ رهاي انلإاٍَٛ نٛظاذ  برعٛاخ، ثام ْاٙ ياٍ طاُغ  راوح  َظابَٛخ رز

ؽزح  ٔػُديب ركٌٕ انلٕاٍَٛ  برعٛاخ فظاززرجؾ ثُإع ياٍ انًُفؼاخ انزاٙ رلادو فاٙ طإرح عذاثاخ )أ اال  انظاؼبوح 

ؼاّٛ  ْكاذا ػابع انًجادأ ال القاٙ فاٙ ٔانخٛز(، ٔيٍ صى رظجؼ اإلراوح يهشيخ ثزهي انلٕاٍَٛ ٔرظاهي ٔفاق ياب رلز

انًؾبٔالد انظبثلخ انزٙ ػغاشد ػاٍ انزٕطام  ناٗ طاٛبةخ يفٓإو انٕاعات، ٔكابٌ أقظاٗ ياب رٕطاهذ  نٛاّ ْإ 

رظٕر َٕع يٍ انؼزٔرح انزٙ رؾغ ػهٗ انفؼم ثدافغ يٍ يظهؾخ يؼُٛخ  ٔطٕاء كبَذ ْذِ انًظهؾخ شخظاٛخ 

 ظًُٛب، ْٔذا ال ٛز ال ٚظهؼ ثزبرًب أٌ ٚكٌٕ أيًزا أ القًٛب أٔ  برعٛخ، فٳٌ اليز طٛزخذ ؽبثًؼب افززاػًٛب 

؛ أ٘ Autonomeنٓذا انظجت ُٚؼذ كبَؾ اإلراوح انؾزح انزٙ رشّزع نأليز ال القاٙ ثبطاى اإلراوح انًظازلهخ 

  Hétéronomeاإلراوح انلبئًخ ػهٗ يجدإ انزشزٚغ انذارٙ، فٙ يلبثم اإلراوح انلبئًخ ػهٗ يجدإ انزشزٚغ انخابرعٙ 

فبإلراوح انًظزلهخ ْٙ  راوح كبئٍ ػبقم ٚؼًم ػهٗ يزاػبح قًٛاخ ٔاؽادح ْاٙ اإلَظابَٛخ، ثبػزجبرْاب ةبٚاخ فاٙ لارٓاب 

ٔنٛظذ ٔطٛهخ نغٛزْب  نذني ٚؼزجز كبَؾ أٌ ْذا انكبئٍ انؼبقم انذ٘ ٚزظزف ٔفق ْذِ انلًٛخ، ْٕ كبئٍ ٚؼاٛش فاٙ 

 يًهكخ انغبٚخ  

ّ يًهكزبٌ  يًهكخ انرجٛؼخ يٍ عٓخ، ٔيًهكخ انؾزٚخ ياٍ عٓاخ أ ازٖ  ْكذا َخهض يغ كبَؾ  نٗ أٌ انؼبنى رٕعد ث

ٔرخؼغ يًهكاخ انرجٛؼاخ نهلابٌَٕ انفٛشٚابئٙ انكإَٙ انؼابو، ثًُٛاب رخؼاغ يًهكاخ انغبٚاخ نهلابٌَٕ ال القاٙ انكإَٙ 

ٔانؼبو؛ أ٘ نأليز انلرؼٙ انذ٘ ٚز طض ػهّٛ انٕاعت 
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