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مقدمة الكتاب
د .صالح الديً يوىص

قبل أن يظائلنا القاسئ ،كنا قذ طااَللنا أفسظانا ذاارا قا
اختياسفااااا هلااااك ااااازا الاتاااااا ذاذاااازا ا ااااذل اذاااازا
الوكع ذ؟ ما العالقة اذسياذ للذازابب ال للسلظاستب نيا ناا
الثقافية؟
قباال أن طااوإ ابا تنااا هلااك الظاااالب الظااا قب فااش ما
لطف اللباقة يف البحث السلظس أ الظياطا أن فناوب ـاا
الاتاا ،فاألطتار الياغ مشقف  1991 - 1929مساش هلاك
مظتو العامل العش  ،له ما األهذااإ اذالساة هذياذ فاوه ،
منها اذاسكظية يف هـشفا ،منها اذاسكظية الؼاش ،،منهاا
فقااااذ العقالفيااااة العش يااااة ،منهااااا اذاااازا ا ااااذل اذاااازا
الوكع  ،الظتالنية اذظألة القومية الـادس يف دمؼق ،1963
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منها آسفظت لوخ ،فلظاسة هـاش النهلاة داس اققيقاة ،1980
منهاااا شكاااة كتااااا التااااسيس انقتـااااد لظااااان اذعذاااوس
اذسااااش األمشياا ا كااااسلو ػااايبون  .1990قاااذ اااشبم ها ا
السشفظاااااية هذياااااذ ا مااااا اذالساااااا الساشياااااة انقتـااااااادية
الظياطااية ،كااان أاذهااا شأينااا شكتااه لاااا ذ طاايم العقاالذ
ااوسل لوكااا  1971 - 1885قااذ ؿااذس الاتاااا هاا داس
اققيقة .1980
كااان الظياطا مااشقف قااذ مااش – سعاال فاايي ـاايله
الثقايف – مبنعطسب كبرلي فقذ فك هاش العالقاة التنظيذياة
م ا اقااضا الؼاايوه الظااوس منااز  ،1972ثاام اخااتف لنسظااه
منهجا يقوم هلاك فقاذ الوثوقياة يف كال ما اذسااايم الظياطاية
العقائذيااة ،أمااا اذنعطااف الثاااف فاااان وليسااه اذنهج ا ااب
اذاسكظية وؿسها منهج ا يف الساش الظياطة ،اب اناااب
القاااوم العش اا وؿاااسه اااانا ثقافياااة عاااذا افظاااافياا ،اوياااة
اسخيية.
سغاام اذاانعطسب اذاازكوسي فرفااه ماااسغ النقااذ البنيااو
لال م اذاسكظية القومية ،كان النقذ يقاوم هلاك قاهاذ
بواشيااااة ااا ا ابااااا الواقاا ا العش اا ا الااااشاا اذظااااتقبل
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انطاااذلا يج  ،لعا الو التحاااوإ اذشكاااض يف ػ ـاااية اليااااغ
مشقف او فاظة ضيشان  ،1967فااان لدد ااَ اذسااشي
العشا سد د فعل خمتلسة قوم هلك بلذ الزا  ،أ هلاك ذيال
النظم الظياطية العش ية اذظاا لية ،لاا اليااغ سقاف اااه
اااا ا ا آخااش ،اااو اهاااد ناااَ الؼ ـااية العش يااة م ا العذااق،
يعااااا دساطااااة فلظااااسة التاااااسيس ،قااااذ ذسأ أن العااااامل لاااايع
وسبواصياااة ةبقاااة هاملاااة ،اااااا العاااامل أمااام ػاااعوا د إ،
ؼاايال ابتذاهياة اقتـاادية خمتلساة يف مشا ال التاااسيسذ،
ثاام وؿاال ار أةش ااة مبذئيااة اا ذالقوميااةذ قيقااة كينوفيااة
اسخييااة ااو األمااة العش يااة بااود موكااوه  ،ا ااذإ ذاااو
الطشيق الز غائبه فهايته ذالعياف ذ م مقون ه ذ ن اسيس اال
فلظسة منطق ،ن فلظسة ن منطق اال ااسيسذ كاان ياش أن
اناتذاما الالاو ية وإ د ن التطوس ا نيا للساش.
كاااان لاااه آساَ يف فظشياااة اذعشفاااة ،ما ا أاذهاااا سأياااه يف
مسهااااوم اذطلااااق ،ذاذطلااااق ياطااااع اذنتذاا ا  ،ينهاا ا ا يائيااااة
البذائياااة ،طاااحش الالذاااا  ،يناااض القذاطاااة ها ا األػاااياَ
الناغ ،اذطلاق يقايم التااسخي  ،ياطاع الاذفيا ،يعلا أفهاا ن
اااوإ ار بناااة ،ياكاااذ فااااش آدم ماا هـااايافه بااليتاااه
7

اطااات الفه ،ياكاااذ أن الااانسع البؼاااشية ااا فساااع فشدياااة ن
سائية ،ا ش مظا لة ،ان أكيذ اذطلق قق اماافياة
معشفة الذفيا الوقائ ذ.
أماا النظابيوة – شأياه – فها ذ سفاي اذطلاق ،ااش ا ما
اذسهوم ،هجض ها الساشياة ،امتناا أ لا ه فهاائ ها الاواه
اذساايم ،أ امتناا ها اذباذأ ،السااش ،ثام يعاود ار اذطلاق
فاارل أفااه ياكااذ طااياد القااافون زلااوب ،يعلا أن اقااق فااو،
اققااو ،،القااافون فااو ،القااوافب ،فهناااب دائذ اا مبااذأ أهلااك،
منطق أهلك ،جي العود اليه ،فال موبود او منتول منتلج،
فالبؼاااش ينتجاااون باااودام انبتذااااه  ،اااازا ا فتاااال خاكاا
ذنطق له اسيس ،ازا الوبود اذنتج ،ازا التاسيس ااو مقولاة يف
النظيبو ،اجملتذ ا فظاف ا التااسيس ،راشس بهااد ا فظاان،
افظان ا زس التاسيس.
التااسيس – كذااا سآب  -لايع ا ا الاوه  ،التاااسيس ن يقااف
هنااذ اذنسعااة األكثااش ملذوطااية منسعااة ،اال هنااذ ثنائيااة الواق ا
اذنطق ،الواق فض  ،امااف ٌّ ،ناقل ٌّ ،هالقائ ٌّ ،متغرل،
ااازب ا ا اسخييااة الواق ا  ،الاينوفااة التاسخييااة ليظاات ةااو
ا سادا الشغبا  ،فذباذأ التااسيس هذلياة ؼاال ااون أ
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ا الإ أػااإ اون أػااإ ،او غيرل األػااإ ،هلك
سأ كاااسإ ماااسكع ذ نويعااا هلااك األػااااإذ ااازا الااتغرل
ا تذال  ،متباي متنو .
ه التقذوم يقوإ :او اوو ا فتابية ،أ قذس البؼش هلاك
افتااال بااودام ،ابتذاهي ااا ،ا اوو جاام الظاااان ا اوو مااشد د
العذل البؼش  ،ظو هالقاا ا فظاان ؼاش إ افتاباه ،ااوو
اجملتذ اذذف  ،اوو قو ،ا فظان.
ه الوبه الظليب للتقاذوم يقاوإ :ااو ان،اال  ،التغاشوا،
اطااتعذاس ؼااش لبؼااش ،ػااعوا لؼااعوا ،لااوم البي ااة ،ااذمرل
الغا اااااة ،التـاااااحش ،التسجاااااش الاااااذ وغشايف ،ااااااو القاااااذسا
التذمرلية ،فالتقذم ليع اشلاا ،افه ا فظان التاسيس.
ه الثوسا – السشفظية ،الش طية ،الـينية – يش أفها:
ذ كلست مثن ا ااظاا ،كل ثوس هاقلة ذسب فسظاها هلاك أفهاا
بضَ م هذلية التاسيس الظرل س التاسخيياة ،أماا الثاوس األ ر
يف اسيس البؼشية فه ثوس ظهوس البؼش كنو ذا فظان العاقلذ
افااذلا ،ا فظااان ها اقيااوان الطبيعااة ،ظهااوس مقولااة العذاال،
أمااا الثااوس الثافيااة فها ثااوس البؼااشية انبتذاهيااة ،أ اجملتذا
اذافْظ  ،طيطش البؼشية هلك فتائج أفعاشلا ،ب الثوس ب يأ
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اجملتذ اذاذف الاز يباذأ االثوس الينوليتنياة ،الات أظهاش أن
الـسة التاسخيية بواشية متاما يف ا فظان .
ثالثااااة آنم هااااام ماا ا الظاااارل سا اذتنوهااااة اذتلاااااس ة،
بااذن ،ظ ا انااذغ،
فا فظااان ب اشود ا اشود ،اطااتوه و ْ
بادل ،فـاال اذنسعاة الواقا العذاال اذعشفاة ار مباػااش غاارل
مباػااش ،افتقاال م ا القطااف الـاايذ ار الضساهااة اذااااثش ،
ؿااااس هاذاااه أطا ا لة ما ا فاااو أ األدا اااب أفلااال ،افهاااا أطا ا لة
أطيظية ،فهزب العذلية ا لبثو التقذم البؼش .
ها هـااش النهلااة األ س ا كااان لااه آساَ مهذااة ،يااشاب
اذيالد ا ذيذ ،او منعطف كابرل ،اذطبعاة ،ا ؿاالمن ،ااو
الذ لااة القوميااة ،افطااال ،انقتـاااد الشأزلااال  ،ااا وو ميااادي
الساااش ،الااش من ،اذعشفااة ،التذلااك ،السنااون ،ا داا ،العلااوم،
السلظااسة ،الس ا اقااذيث يتأطااع كااذ الس ا البيضفط ا  ،كاال
رلااك عاابرل ه ا س من هامااة ينااوب ؼ ـااية روسيااة يف فلظااسة
القاااشن الظاااادغ هؼاااش ااااو السيلظاااوم ا فظاااافو ا لياااض
وماااغ مااوس 1535 - 1478 Thomas Moreيع اذوب سائااذ ا
للؼاايوهية اليو يو يااة ،اااو مساااش طياط ا  ،ق اذويع ظ ا
الانيظة الش مافية الااثولياية ،هنذما سفي عااليم ملاك
ا لذلا انش الثام  1541 - 1509قط سأطه.
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ثم يقذوم سأي ا – سأيناب – غشيباا ،ماداب :ذ التـوم األذاف
اااو الشكيااض الش يااة الساشيااة للجااذإ ،فاذتـااوفة األذااان
لاااوا ااااأل شم األ ر مظاااألة اا العاااامل اذتعاااال الاااذفيا،
ثل لدذان د بواسدافو ش فو الشاا الذ مينيا .
ه اذش لة العثذافياة  1916 - 1516يف الؼاام ا ضياش
 1798 - 1517يف مـااااش يقااااوإ :ذ العثذااااافيون كااااش وا طااااوسيا
مـش ،أخشبواذا م التاسيس ،ولواذا م را التاسيس ار
موكااو م ا موكااوها التاااسيس ،فذلابعاات الضساهااة اقااشم
األما ا القاااافون العقااال الاااش من ااات ػاااعاس ذد لاااة ا خااااَ
ا طالم ذ الابرل  ،كان أن ن د لة ن جمتذ  ،ن بايؽ،
ل ػع ةوائف بيوؾ.
ه ا هـااش النهلااة العش ا يقااوإ :مااه رذااذ هل ا اػااا
1849 - 1805م يبااذأ هـااش فهلااة هش ا  ،رذااذ هل ا اػااا
فاش الو ذ العش ية ،ا إ قيقها ،قاف كاذب الظالطان
العثذاف مذهوم ا م شيطافيا ..فاشياا ..يـاف فااش النهلاة
العش احملذ ديوة اللعف ،غي هنه السلظسة ،ظلطت هليه
ثنائيااة فاطااذ  ،امااا احملافظااة امااا الثااوس  ..النتيجااة ان ااذاس
التقهقش.
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عذ
فقااذ خااتم يا ااه الاتاااا الااز أسدفاااب ذ كتاااا ا ي ا
اذشافااق لذ سيااة اذوقااف األد ا ذ قااذ ق ا هليااه اختياسفااا لغاارل
طااااب  ،سأيناااااب مهذاا ا ا هلااااك غاااارل ؿااااعيذ ،يف قاااات قااااذم
األؿااوليا اذؼاابواة شاجمهااا لتحطاايم الذ لااة الظااوسية ،منااز
هقذ هلك التقشي  ،قذ سأينا يف الاتاا ما ا أن ياون
طال ا منهجي ا يذ اذثقف الوةا الظوس  ،او خيوض اشا
بودب كذ التحالف ب اذشبعية العش ياة اب التنظايم العااذ
لإلخوان م ةشم ،ب األةلظ م الطشم ا خش األقو .
فلذارا ا ذل ه؟ ذارا الوكع ؟
كااااااان الياااااااغ مااااااشقف ن يظاااااالم اذعااااااابم الظياطااااااية
تعشيسا هاااا ،يف األغلا ا كاااان ياااشفي ،أ يعااذوإ ،أ ينسا ا ،
كان فاادس ا ماا يتقبال ،فاشبأ أن ااون اازب الزانياة قادماة
لااك ااه ،أغنااب هاادل أةااواسب الثقافيااة
ما العقاال الناقااذ الاز
الت كافت غاتا ما قشاَا اه السشفظاية أ نا العش ياة ثافيااا،
مل يا ا يتقباال انهااذلاض هليااه ظااهولة ،كااان يااضن فسظااه
مبيااضان السااشاد الاات مل جيااذاا ان هنااذ قلياال م ا أ ناااَ بيلااه
الظياطيب اذساشي الذل ويب.
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فا ذإ ظا اذوطاوهة العش ياة ذاذـاشيةذ اذيظواش مانهج
منطق ذأ طشيقة طاقشاإ يف الظاااإ ا اواا ،اقال ،ثام
ةاووسب أفالةااون ،فجعلااه منهجا ا يااشد ااه التؼاابيه اذتناااقي ار
مااذسكا هقليااة متظااقة مذلا طااة ،افتحاال السيلظااوم األذاااف
ا افوياال كااافتف  1804 - 1724اذـااطلأ ذا ااذإذ أةلقااه
هلااك ةشيقتااه يف الدلانااة هلااك اذيتافيضيقااا ،مسشوق اا ينهااا ااب
اذعشفاااة اذظاااتذذ ما ا الظاااوااش ،أماااا باااوسل ايجااال - 1770
 ،1831فأقام فلظسته هلاك منطاق ا اذإ مناتقالا ما كا ار
فقيله ،ثم منهذا ار التأليف ينهذا ،أ م فااش فقيلاها
ار فاااااش أهلااااك منهذااااا يف مشا اا ا اقااااق ،صهاااام أن ااااازب
اقشكة اذنطقية ا فسظها ةشيقة التااسيس يف طارل س ه ،قاذ
اطتعاس كاسإ ماسكع  1883 - 1818ازب الساش  ،لاناه
هاظاااها فجعااال اقشكاااة ا ذلياااة قاااذم أ نا اااب أ كااااا
اقتـادية مادية ،قبل أن اون منطق ا هقلياا.
باَ يف اذوطوهة الظوفيتية للعلذاَ الش غ أن ا ذإ هلم
أكثااش القااوافب هذوميااة الاات ااام طااوس الطبيعااة اجملتذا
الساااش ،قااذ طاابق ا ااذإ تاااسيس ةوياال ،فقااذ ا افااذلض
السالطسة غيواش كال خاؿاية ار هاظاها ذ ارل قلايطعذ غارل
أن مـطلأ ا ذإ يعاا فا اقاواس التجاادإ طشيقاة األطا لة
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األبو ة ،يعا هنذام ف ـنيف اذساايم ،قظيم األػاياَ
ار أبنااااغ أفاااوا  ،قاااذ فا اشو ،أسيظاااطو .،323 - 385م اااب
ا ذإ كعلم لآلساَ ان تذالياة ،اب هلام التحلايال أ هلام
الدلاان.
يش أفالةون .، 347 - 427م أن الوبود اققيق بود
ماااا ااااو و غااارل قا ااال للتحاااوإ ،ما ا اااازا أػااااد يف راااا سا
الظوفظطائ اسمنذيع احملـلة ا ذلية أن األبنااغ العلياا
للوبااااود ااا ا هااااذم كاا الو منهااااا ان كوبااااود ن بااااود،
كذظااا ية لبعلااها غاارل مظااا ية ،كذتطا ق اةا م ا أفسظااها،
كعاااااا ش ار ػااا ا َ هاااااذااا ،مااا ا ثااااام فاااااالوبود تاااااو
اذتناقلا  ،فهو مسشد ك طشمذ ها ش ،مذلب طاك ،
التناقي او الؼشإ اللش س  ،او يشف النسع ار التأمال،
ازا الس شأ أفالةون او ا ذإ.
يف فلظسة الطوس ا قطاه كان ا ذإ يؼيذ ار اذنطق
الـوس مقا ل ف البالغة ،يف الطوس الباكش ما الشأزلالياة
كاااان ش فااااو فيقاااونغ أ كوطوااااا يعنياااان ا ااااذإ ذ طااااا ق
األكذادذ يف فذل ن قة يقذم س فياه دياااس 1650 - 1596
ااااس خ طااابينوص  1677 - 1632ااااارل ماا السااااش ا اااذل ،
قذمها ديااس يف فظشيته ه خلق الاون ،قاذمها طابينوصا
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يف سأياه ها ا ااواش اهتباااسب هلااة را اه ،أمااا بااان باااب س طااو
 1778 - 1718فرل التناقي ػشإ التطوس التاسخي .
لااااا ا ماااااااسكع فشيااااااذسيك ا لااااااض 1895 - 1820
اطتأؿال اذلذون اذثال لسلظاسة ايجال ،أقاماا ا اذإ هلاك
فهذهذا اذاد للعذلية التاسخيية ،طوس اذعشفة ،هلك عذيذها
للعذليا الواقعياة الات اذم يف الطبيعاة اجملتذا السااش،
يلم ا ذإ العلذا –أطاطا ا  -القاوافب الات اام طاوس
الوبود ،قوافب اذعشفة.
فررا ليع ا ذإ اذاد أفطولوبي ا بودي ا فحظ  ،ل او
عاليم ا ظتيذولوبية معشفية ،افه منطق يعتادل السااش اذعشفاة
مظااا يب للوبااود الااز اااو يف الااة شكااة طااوس مظااا يب
لدػياَ الظوااش ،ا يف الة ؿرل س  ،عذ فظشية اذعشفاة
يف فظش ا ذإ اذاد اسخي ا معذوذ ا للذعشفة ،ان التناقي او
اذقولة الشئيظة يف ا ذإ اذاد  ،فالتناقي تو هلك مسا يأ
كيا ا اذقاااون  ،ا اااذإ اذااااد ااااو اذااانهج لبحاااث الطبيعاااة
اجملتذ السشد.
لعلو منهجية اليااغ ماشقف كذسااش باذل أفااد ما
ا ذلب :اشليغل اذاسكظ  ،لاناه اخاتف لزا اه منهجا ا يف
اااازا اجملااااإ ياااضب ،فساا كتا ا اااه ـااالك هاا قاااشا سائحاااة
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ايجل ،ه عذ يظهش لك ماسكع يف لو ة اكحة اخلطوإ
األلوان ،كان يـشمن دائذ ا رهجا ه األفالةوفية امتذادا ها
اااب ايجل.
أما الوكعية فقذ دسطها م د ن أن يااون كاعياا ،ما
انا كان يهيذ هلك سارلب مسهوم ذ اذ العاامل يف ماديتاهذ
ال رظوطاا ا للذااااد أ
ن يوباااذ ػاا َ يف العاااامل لااايع ػاااا ا
مظهشا خلـائـها هالقا ها اذتبادلة ،نعاع ذ العامل
يف الشا طااة الاليااة ااب الظااوااش األػااياَ ،ذيا أػااااإ
اذاد ؿسا مالصمة كاقشكاة اذااان الضماان للذااد يف
كل مظتو منها ؿسا خمتلسة ناَ خمتلف.
لقااذ الاام اذساااش مااشقف هلااك ذالوكااعيةذ ماا موقاا
بااذل  ..كافاات الوكااعية ماازابا فلظااسيا يقاايم اذعشفااة هلااك
أطاغ اخلدل اقظيوة ،ما يتجا ص اخلدل فذعشفتاه مظاتحيلة،
أ خالية ما اذعناك ،كاان ديسياذ اياوم  1776 - 1711سائاذ ا
للوكعية ماطظاا ،لا أ غيظت كوفت  1850 - 1799قذ
ةوسب فؼشب ،سشهات الوكاعية فيذاا عاذ ار كاعية منطقياة
ازب شب اطتحالة معشفة ا فظان ذا جياا ص خدل اه ار منطاق
اللغة فسظه ،ليع ار أطاغ طياولوب .
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عذ الوكعية ياس ا م اذثالية الزا ية ،افتؼش يف السلظاسة
خالإ القشفب :التاط هؼش العؼشي  ،ازا التياس يناش ذ أن
السلظااسة فظااش ػاااملة للعاااملذ ،يااشفي اذؼاااال التقليذيااة
للسلظسة هالقة الاوه االوبود ،اهتباسااا ميتافيضيقياة ،غارل
قا لااة للتحقااق ما ؿااذتها التجشيا  ،ما ةبيعااة الوكااعية أن
اااذ منهج ا ا نثي ااا ،أ منطق ا ا للعلاام يقااف فااو ،التناااقي ااب
اذادية اذثالية ،فه مهتذة تطوس هلوم الطبيعاة ،عاذ النضهاة
الظوااشية أ ذ أسكان منااج البحث الوكعية للعلم.
ما وش الوكااعية ااأةواس أاذهااا ةااوس التأطاايع الااز ػااهذ
فلظسة أ غيظات كوفات أطيظاه هلام انبتذاا  ،الثااف ااو
فباااز اذوكاااوها الواقعياااة ،أاااام مساشيهاااا أسفيظااات مااااخ
 1916 - 1938ك ا فلظااسته فقيل ا ا للسلظااسة اذاديااة ماطظ ا ا
هلااك فلظااسة ديسيااذ ايااوم ،أمااا الطااوس الثالااث فاااان خيااف
مذسطاااة فييناااا س د لاااف كاسفااااا  1970 - 1891يف أ لاااان
ااازا الطااوس ااات اذبااادئ األ ر للنضهااة ا بشائيااة الزسائعيااة،
قذ ا تلت مؼاال اللغة اذنطق الشمض معظم أنام اازا
الطااوس ،قااذ أفاااش د س السلظااسة كعلاام كل ا  ،يشداااا ار ذ
ليل منطق للغةذ ألن العلم شأيه يقوم هلك اذنطق الشياك .
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فأمل أن ياون خياسفا لاتااا اذازا ا اذل اذازا
الوكااع مظااااذ ا يف اغناااَ ماتبااة ا اااد الاتاااا ،مشكااي ا
لقشاس اذوقف األد ملحقه ،ػاكشا شلي ة التحشيش قبلها شلزا
انختياس.
د .ؿالمن الذي يوفع
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الفصل األول
القضية واملشألة
1ااااا يف اهتقااااد  ،جيا ا هلاااك السااااش العش اا  ،ن طااايذا
التقذم  ،الياوم ،أن خيتااس اختيااسا أ لياا فهائياا اب مازابب:
اذزا الوكع اذزا ا ذل .
اااا ذالساااش العش ا ذ أقـااذ فاااش أااال الساااش البحااث
العلاام أ نا ،فاااش اذااثقسب الؼااباا اذناكاالب ثافيااا ،ها
كل الناغ ثالثاا.
اااااا ذالتقااااذم ذ أقـااااذ :الساااااش اذاسكظاا ا  ،الساااااش
القوم  ،الساش الليدلالا  ،العلذااف  ،الاذ قشاة العلذااف ،
الثوس  ،اخل ...غرلاا م األزلاَ ،ال فش.،
اا ذأ لي ا فهائيااذ أقـذ مبذأ ،اكذ ا مهيذناا .كال ماا
هذا ازا اذبذأ ياون ؿوا ه ؿال ه خائعب شلزا اذبذأ.
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اا ذمزا ذ أقـذ اذعناك اقاشيف العش ا للالذاة :راا ،
ياااازا  ،راا اا ااا ...ماااازاباا .يف اذعشفااااة ر يف العذاااال  ،البؼااااش
يزابون ار الواق  ،اذزا ـووس ةشيقة رةشيق .
انااا ماازابان ،جي ا انختياااس ينهذااا ،يف اذنطلااق ر لاايع
عذب .
ؿحيأ أن اذزاا كاثرل  .يف طاا ة التيااسا األزلااَ،
اااذ :اذادياااة ،اذادياااة ا ذلياااة اذادياااة التاسخيياااة اذثالياااة
اذيتافيضيقيااة التجشيبيااة العقالفيااة الدلاغذا يااة الذ غذائيااة
ذالسااااش القاااوم ذ ذالسااااش الاااذياذ ذالسااااش ا طاااالم ذ
الؼشق القذيم
الذيااس النظيب الالةالق األ س
اقذيث اخل اخل.
لا أ نا :اناب مزابان ،أ ذاذا اةل .قذ ن ياون
لآلخااش بااود بااذو يف الظااا ة الساشيااة العش يااة ،يف طااا ة
اذسااااااشي يف اذاطظاااااة األيذيولوبياااااة الظياطاااااية العاماااااة
اذتلاااس ة .يف ااازب اقاااإ ،اااون الظااا ة اذاازكوس اةلااة
تك ارا اطتطا ا اص ػ َا
األطاغ ،ياون الساش العش
مااا ما هلاام هلااوم ،قليالو أ كااثرل ،ياااون هااابض ا ها عب ااة
ػع م أبل هذل اسخي كل .
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اااازا العذااال ،السااااش اذطلاااوا ألبلاااه ،اااال الـاااعو ة
اذؼاااقة .ارا كاااان مثاااة ذ عشياااافذ أ إ جيااا أن يعطاااك هااا
ا ااذإ ،فلنقاال أن ا ااذإ اااو بهاااد اذعشفااة .رلااك كااذ كاال
معشفااااة ااا ا  ،سمبااااا ،جمتهااااذ  ،فقيهااااة أيلاا ا ا ريف القااااذيم
اقااااذيث ،ن فااااش ، ،لانهااااا غاااارل جمااااااذ  ،أ أ نا غاااارل
جمااااذ ألؿاانام فسظااها .بهاااد اذعشفااة ،ا ااذإ ،يواصيااه اااا يف
الااذي اااا بهاااد الاانسع ،ا ااان ،التـااوم .لاايع مثااة مظااتو
فاااش اااا راااا ان اااو مش اااض يف ذالال ه ا ذ هلااك مظااتو
س ا اااا فسظا  .هلااك اذثقااف أن خيتاااس ااب مااوقسب يف ااازي
اذظتويب اللزي يالسان كلة س ية اا فاشية ا ذ .
ل كنت أك األموس هلك ازا الؼال ا اذ  ،فادن
اذظألة كذظألة غرل اسد يف الوه العش ا  .كاأن اازا الاو
هنااذب ،البذااااة ،بااواا هاا طااااإ مل يالااف فسظااه هناااَ
ةش ه .األؿأ له هادا ه او الة.
 2اا أػااإ ازب اقالة كثرل منها:
ا ااان ااالعلم العلااوم ،ااذ ن طااااإ ها السلظااسة أ ه ا
الس أ ه الذي اخل .التال ذ ن طااإ قيقا ها كياان
العلم فسظه .ذ ن اقامة صن ذقولة الساش ،الاش من ،النسظا ،
اخل ،الت ت طك كثرل ا اذبذأ اذعشفة العلذية.
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أ ا ان العقل ،ذ ن طااإ ه معناك الالذاة :هقال،
م ا انهتقاااد البااذيه ااأن فاااش العقاال مظااتنسذ يف ذالعقاال
العلذ ذ ذالعقل الواقع ذ كذ الظاحش ماثالا .أ كاذ الالااو ،
ل سمبا كذ العاةسة الؼعوس كاذ اقلام اخليااإ اخل ،كاذ
اذثالية ،ذ ن معشفة أن اذثالياة ااا كلاالإ ااا اا أ ان مازا
طااحشية الالذااا  ،أيااة كلذااا ما الالذااا  ،قااذ اااون
ازب الالذة ا كلذة هقل ،كلذة هلم ،هلوم ،اخل.
أ ا اااان التااااسيس التقاااذم ،اااذ ن طاااااإ الالذاااتب،
وؿااسهذا معلااومتب يف اااا ااازا ا ااان فسظااه ،ااذ ن اهتباااس
التاسيس مسهوم ا فلظسياا.
كزلك الطبيعة ،الش من ،الواق  ،الؼا َ األػاياَ ،اذااد
اخل .كلها كلذا معلومة ،هلك ما يبذ  .كازلك الالذاا
الظياطية اذتذا لة يف الظو.،
ياكاااذ ن هليهاااا قاااو  ،ثااام اماااا يظاااتذش ن يلااااهسون
التأكياااذ عاااذ فقاااذافهم ا اااان ،أ اااام ينباااز فها يباااذلون
األهاااالم ،لاا ا ااااا يف اقاااالتب ااااا اااذ ن الظاااااإ ها ا معناااك
الالذا  :فه طهلة مسهومة...
ان الشكياااض األطاطاااية الطبيعياااة شلااازا اذوقاااف ااااو أن
ا فظان ،ؿا اللغة رالت ا أدا الساش ػاشإ انبتذاا
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ا فتال اقيا البؼشية ؿاف أؿنامها م األؿنام األخش ،
ذ تالذ ار كلذا اا خمذا يش امن شأطه هليهاا ،ينؼا  ،يف
العااامل ا ااذل الـااشاه الؼااي  ،قاموط اا ثني ا ا رػااي ي ا
مافوياا.
ااازا القااااموغ خيتلاااف اااب ف اااة أخاااش  .لااا أطاااوأب،
كقاموغ ثا مافو  ،او قااموغ اذثقاف .فا فظاان العااد
يؼ َ الالذا العادية ال خطش قيقا  :ؿاحيأ أن كلذاا
ةا لة ،كشطا  ،يات اخل ،ليظات أػاياَ ،لانهاا هلاك كال
ااااإ أزلااااَ ألػاااياَ ،ألبظاااام مادياااة ،مذسكاااة ااااقواغ،
اطت ذام ازب الالذاا الؼاي ية لاذ ا فظاان العااد رأ يف
اقالااااة العاديااااة اؿاااال يف ااااذ د اقيااااا العذاااال اذنسعااااة
كذباػااش ااذ ن دهااو فظشيااة أ طياطااية .أمااا اذثقااف فيااوث
كلذااا كاابرل هاليااة ر متااوا ش يف التااذا إ العااام  :ماااد ،
س من ،قافون ،ػاش  ،طاب  ،هلام هلاوم ،قيذاة  ،ةبقاة ،أماة،
ثااوس  ،اق ا  ،كاااارل ،دي ا  ،دفيااا ،أؿااالة ،ذاثااة ،ااشام،
ضا اخل.
هنااذ اذثقااف العش ا  ،الواق ا أػااياَ أؿاانام بااوااش أ
مااياااااا  :اااااازب ذا ذاثياااااةذ قذ اااااة باااااذاا .العلااااام مياااااادي ،
ختــااا  ،شل ا قااوافب شل ا مـااطلحا خاؿااة ه ا  :ااازب
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ذا ذاثيةذ بذيذ  ،أ س ية متقذمة .فا ج ا ذاثيتب او اقالة
الساشية العش ية .يف اةاساا ،ا للذثقف أن خيتاس اذااياة
الؼاااشقية ،األؿاااالة ،ا طاااالمية ،أ العش ياااة ااااا ا طاااالمية ااااا
العثذافيااااة اخل ،أ أن خيتاااااس اذاايااااة األ س يااااة اقذيثااااة اااال
األ ذم م اقذيثة ،أ أن خيتاس مااية مـاشية ،أ لبنافياة،
أ طوسية ،أ بضائشية ،أ وفظية ،اخل ،أ أن خيتااس ...اذااياة
الطبقيااة .اذثقااف اقااذيث التقااذم اذثقااف الااز ااالعاع
متااساااا ،لا ا قاهااذ هذا الش يااة الساشيااة ا ااذ  .افهااا
منطاااق اشلوياااة ،ااااذعنك ا فاااف ،اشلوياااة األفواهياااة األؿااانافية.
ذالعلومذ اس قاَ عضيض شلزا اذنطق ،منطق اشلوية الز ن يتظاَإ
ه معنك كلذة اوية ،الز يعتادل اشلوياة طنااا ،يف اب أفهاا
هالقة هقل  ،األطاغ ،كلية ركوفية .
القاهاااااذ الش ياااااة للوكاااااعافية العش ياااااة ااااا الوثينياااااة،
الطوةذيااة ،اال أقااوإ :فااو م ا هشقيااة س يااة فاشيااة .ااازب
اذظااألة ت طااك اااا مبعنااك مااا فقاافذ اااا موكااو ااازا البحااث:
اذزا الوكع  ،مظألته ،اذزا ا ذل اصاَب.
ازا اذلف كبرل متنو .
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3اااا ان كتاااا ألاادل ااوساف الساااش العش ا يف العـااش
الليدلالا ا ر العش ياااة :السااااش العش ا ا يف هـاااش النهلاااة ،داس
النهاس عامل ،ؼال اكأ مثب ،م ازب القلاية يف اةااس
موكوهه :م بظيطنا األموس اا ازا التبظيف كش س متام ا ااا
با هلينااا القااوإ ان الاااا أ س ااا الاات هشفهااا مساااش النهلااة
العاااشا اا ا فشفظاااا افالاااذل القاااشن التاطا ا هؼاااش ،أ س اااا
الواؿاالة ،النابحااة ،اذتقذمااة الساااش األ س ا الااز هشفااوب
أيذ ب ار ازا اقذ أ راب ،طواَ أساد ب خالـ ا أ أساد ا أن
جيذعااوب م ا ا طااالم اذعتاادل دين ا ا هقلي ا ا اقعي اا اجيا ي ااا ،اااو
الوكاااعو السشفظا ا األ لاااو
السااااش الوكاااع را جياااا
طاظااوف  .ايغاال ،مااثالا ،خاااسل البـااش التذااامو السلظااسةو
ال يأخاز
أذافيا .السااش القاوم العش ا رطااة اقـاش ماث ا
ذأذافياذ أ  ،ذيذ ا ـشاا ،ذالساش القوم ذ األذاف لسيتؼه
عااي اذاااسخب لانااه يعاايؽ يف اذناااخ الوكااع السشفظ ا اااا
ا فاليض .
السلظااسة رمبااا فيهااا فيتؼااه منبااور  .القااشن الثااام هؼااش
رمثالا فولترل يذلاب  ،عذ سفاهة الطهطا .
أ س ااا العـااوس الوطااطك جمهولااة ،مشفوكااة كذوكااو
للذعشفااة ،معتاادل هـااوس الظااالم احملاااس ،يف اختااضاإ ذيو ااذذ
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العـاااوس يلغاا فااااشا التاسخيياااة ،التؼاااال ،التاااذسل اخل.
لوثش ،ارا ركش ،فهو مقلف ار خـم للاهناو للـاوس ،أ
رلذ ا نامن اليظاس ار سائذ للعلذافياة اقذاثاة :أن يااون
اناب ذخفذ م لوثش ار اخ ،ذخافذ ما لاوثش ار آدم زلياث،
ذخااافذ مااا لاااوثش ار السلظاااسة الاالطاااياية األذافياااة ،أن
ياااااون أطاااااغ ااااازا ا ظااااف اااااو ا وافيااااة ،ارا ا وافيااااة اااااا
الاوفية ،فهزا عياذ ن اماافياة النظاش .أن يااون اذوكاو ااا
أ س ا رأ  ،لغة األذان ،الؼ َ اا أ س اذ مظألة كبرل ا
جي ا أن ختااذم أطيظ ا ا هش ي ا ا كلي ااا ،يف الؼااش إ الواقعيااة
الشااناااة للعاااشا العاااامل ،اااازا عياااذ ها ا ااااس اناتذاماااا
اذتنوهااة .لا ا ااازب القلااية را هااا شابعاات هنااذ الال قااب،
الساش ذ ظيعذ أكثش فأكثش ،ظيظ ا را وي ا هابضاا.
4ا ا باَ نا أيلاا ...اذاسكظية ،اذادية ا ذلية.
سفعت الظعيذ ،ماسخ اليظاس انػذلاكية يف مـش ،هااد
ار األؿاااوإ ااااا أؿاااوإ اااذايا التااااسيس اذااازكوس يف ؿاااعيذ
الساش اا اهتقاذ فسظاه فيلظاوفاا .ار ابب أن فالفاا ما ا ناامن
اليظاس يف النهلة كان ذماديااذ مامن ا أصلية اذااد اذتحشكاة
فـااارل ا لاااذاس ي طاااوس األفاااوا  ،أةلاااق هلياااه ألقااااا اذادياااة
ا ذلية.
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ا

ازا اورل هام يف السهام اذاسكظا  :اذادياة ا ذلياة اا
ان أصلية اذاد اقشكة نظشية داس ي .

لعل ازا ا ان تطوس األفوا ؿاع أ ػاا ،هلاك سباال
الذي  ،راازا كافت اقاإ أيل ا هنذ سباإ الذي اذظايح
يف الغشا وبه هام قبل س قشن ،لعلها ما صالات ااازا هناذ
الاثرل الاثرل منهم اليوم  ،لانه ال الظهولة هلاك بحافال
الؼااباا اذظيظااب الثااواس يف الدفااا العش يااة ،اااو ،م ا بهااة
أخش  ،يذسغ يف مذاسطنا أ يف بامعا نا ،ما صاإ يذسغ سغم
انس ااذاد ر مث اة ،يف عااي البلااذان العش يااة ،اس ااذاد بضئ ا ه ا
ازا التذسيعو خالإ الثالثب طانة اذاكاية ،ناام غارلا أ
ا ظاسا يف اذنااج ،لاا شلاا فتاائج ايذيولوبياة  ...هلاك أ
اااااإ ،ان ا ااااان تطااااوس األفااااوا لاااايع ػاااااق ا هلااااك وػاااانش
 Buchnerوػنش محل داس ي هلاك أكتافاه ،فؼاشب أراهاه يف
أ س ااااا ،مل يتسااااو ،هليااااه أ ااااذ يف ااااازا العذاااال ،ا جيااااا
التأكيااذ .ااازا ن نا ماااسكع ا لااض لياانب ما اهتباااسب،
اللاابف ،سائااذ وثاال مبلااوس اذاديااة اذبتزلااة materialism
:vulgair
افاااه أػاااهش س اد اااازا اذااازا الثالثاااة :وػااانش ،فوغااات،
مولؼو  ،ؿا القاوإ اذاأثوس :ذالاذماف يساشص السااش كذاا
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يسشص الابذ الـسشاَذ القوإ الز يلغ العذل الواه اذساايم
رأ ا ذإ  ،الز يلغ الثنائياة ااا التعاسكاية كاائ /فااش،
ةبيعااة /س من ،ماااد ه ا ر بااذان  ،ه ا فيضيق ا  /فسظ ا ،
اقا  /معشفااة ،هااامل /متلااك ،اخل .ا لااض أيلا ا يظااذ وػاانش
ذاذبؼااش اذتجااوإ ا قااادذ اااا يف ااازا الظاايا ،اااا ياادلس أ ذيسهاامذ
سفااي فويش اااخ النعاات :اذاديااة را لااض ،لودفي ا فويش اااخ فهايااة
السلظااسة الاالطااياية األذافيااة  .ان داس ي ا مهاام بااذاا ،أن
ياون ا نامن اليظاس يف النهلة أياذب مهام باذاا ،لاا اازا
ن يالف عذ ػي ا يذهك ا ذإ.
ان مظااألة الوكااعوية أ الوكاعافية ن اا أن ااشد هنااذ
سفعت الظعيذ ر ن هنذ غالبية ماسكظ الد العاشا  .يف اازب
اقاإ ااا اازا ماا أسياذ قولاه ما ا ن ،ان را لاة فهام اسخيناا
العش اا  :النهلاااة انطاااتعذاس اقشكاااة الوةنياااة ،الؼااايوهية
الؼيوهيون ،انطاتقالإ اققباة الناؿاشية ،ماا عاذاا اخل،
مهذا قذمت ،فرفها طتاون اةلة األطاغ .ذ ن ا اذإ ،ن
اااا ا أن فعاااااشم اقعااا اا هااااازا التعقياااااذ التااااااسخي اااااازب
التناقلية...
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الؼااااايوهيون األ ائااااال التاااااالون مل ينحذلاااااوا ،يف معظااااام
األ واإ ،هلك فساع كاعو هلذاو  .لاا اذؼاالة ااا أ اذ
بااوب اذؼااالةذ ااا اشلااو ااب فسظااهم غاارل الوكااعو غاارل
العلذو  ،أ الال بذل  ،م بهة أخش  :ازا انفؼطاس اةل،
اةل يف ػطشيه ،اقاق ،الـاواا ،ااو :ا اذإ ،ااو فااش
اذنطق .ازب فقطة ساانة التذام ،فطاقها طبيعاة اقااإ أ طا
ر اثرل م دائش الؼيوهية الؼيوهيب.
ماا رلااك ،فااال ااذ لاا انااا ماا قسااة هنااذ اذاسكظااية
اذاسكظاايب هنااذ اذاسكظااية أثشاااا الواطا بااذا اذلتاابع
بذا يف الساش العش الشاا  ،لا أقوإ :ارا كان مثاة ما
يعتقذ ؼال أ آخش أن اذاسكظية اا الوكاعية أ ا جيا ياة
اققيقية فهو خمط األطاغ .اذاسكظية ،ا ياة ما ايغال،
م السلظسة الاالطياية األذافية ركنف اا فيؼته اا ػايللن ااا
ايغاال ماا آدم زليااث ،ماا الثااوس السشفظااية ماا الؼاايوهية
الطو ا ية ،اذتذثلة يف ماسكع ا لض لينب ر ـشم النظش
ها اذاسكظااية اذوبااود الواقعااة الغالبااة أ الظااائذ يف دفيااا
الظياطة الساش الشاانة  ،ليظت ا الوكاعوية اذـاححة أ
العلذوية اققة ل اا ػا َ آخاش التذاام .يف الظاشم الاشاا ،
جي أن سهم كاا آفت كعوية.
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تاااك ؿااايغة ذالعقالفياااة اقذيثاااةذ ،أةش اااة أن ذاذادياااة
ا ذلية ا العقالفياة اقذيثاةذ ،اا ؿايغة أةش اة ملتبظاة
متاماا.
ان جملااة  la penséeالساااش ،الؼاايوهية السشفظااية ا ا
مناااز هؼاااشا الظااانب ،أفلااال جملاااة ماسكظاااية فشفظاااية،
أكثشاا بذية .ا ل ات هناوان ذالسااشذ عشيساا هاا أ
ػعاس ا شلا يقوإ ذجملة العقالفية اقذيثةذ .لا ذ ان مقاإ بااب
د فاااذ ذاختسااااَ األػاااياَ يف مادياااة مااااسكعذ رافظاااش الواقاا ،
العاااذد اخلاااامع اػااااس اكاااحة ذااال انس بااااإ ماا دنن
كثرل  ،ازب الذنلة :ذالعقالفية اقذيثةذ ،أ خف اجمللة خالإ
أس عب طنة ،ا ب اب ،اب ايغال ااا مااسكع دياااس ااا
كوفاات اااا ذالعلااوم اقذيثااةذ .ااازا الاابب اااا ااب هبااث ،ااازا أ نا.
ثافي ااا ،كوفاات خليسااة ديااااس يف اااااب ايغاال خليستااه يف
انااب اذعاكع .كوفت كاسياا وس للعقالفية.
جياا ا انختياااااس ذالعقالفيااااة اقذيثااااةذ ؿاااايغة ملتبظااااة.
ملتبظة ،مضد باة ،خاة اة .رلاك يف ػاطشيها ،أ هلاك العقال
ذالعقالفيةذ ،هلك ذاقذيثةذ .العقل اا اذنطق اا ا اذإ اخل اازا
قذيم ،هشيق ،ن يطأة سأطه للحذيث جملشد أفه ذيث ،ال
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خيلااعه يطوهااه ،ياال هلااك القااذيم ،هلااك األطاااغ ،هلااك
ا زس ،هلك األسض .Grund
كاازلك ؿاايغة ذالعقالفيااة التامااة أ ا امعااةذ  ،totalسغاام
كوفها مظوغة أكثش م الـيغة الظا قة ،فه ملتبظة أيلاا.
يف اقالااة الشاانااة ،العاذيااة العش يااة ،للااوه
جي أن فسهم العقالفية ا ذلية كاا آفت اا كعوية.

الساااش،

5ااااا هباااذ اا العاااش  ،يف كتا اااه األيذيولوبيا اة العش ياااة
اذعاؿااش رداس اققيقااة  ،أهطااك لاايال خطوة اا مظااائل
فائقااة األاذيااة .ااب ااأثرل الوكااعوية هلااك فاااش سباااإ النهلااة
العشا .النظبة له ،كان اانَ هلاك خاف اازب اقالاة الغش ياة
ذالتقذمةذ هلك خف ازا اذزا ازا اذناخ .النظبة له ،ازب
الوكااعوية الغش يااة افتااااغ اااا ما يااث األطاااغ اااا ها فاااش
العـش األ س الظا ق .ازب فقطاة جيا أن فظاذها ،أن فؼاذد
هليها ،أن فتبب أ عاداا.
يف ذالساااشذ ،ذأ س اااذ  1750اااا  1850متسوقااة هلااك أ س ااا
 1850اا  1950م أن ازب األ س ا رالثافية متسوقة هلك لك ،يف
الـاااناهة ،يف التقنياااة التانولوبياااا ،يف العلاااوم .فوهاا ا ماااا،
األ ر اطع للثافية ،لا الثافياة ااا اذتقذماة ااا منتاظاة ها
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األطاااغ ،مقلـااة يف مظااتو ا اازس .ااالطب  ،انااا اطاات ذمت
كلذااة ذفاااشذ مبعنااك رااذد ،أهطياات م ا اااا انؿااطالمن
واسيس رذد  ،اا أخرلا ااا أغسلات اذاسكظاية شكاة العذااإ
الثوسياااة :لاا ا لااانال فاااوس ا أن اااازب مل نتـاااش يف أ س اااا
الغش ية.
ازب اذقاسفة ،ا أن أفقلها أيل ا ار اققبة التاسخيية
الظااا قة ر 16 15 ،اااا  ، 18مهذااا ا ا السااش  ،التعااذيال
الالصمة:
ذفلظااسة هـااش النهلااةذ ،فاااش القااشن الظااادغ هؼااش،
هـااش العذالقااة ر ظا ا لااض متسااو ،هلااك العـااش الااز يليااه
الااز اااو أ ل األصمنااة اقذيثااة الاالطااياية ر 1600اااا 1750
ارا باااص التحذيااذ  .هـااش النهلااة اااو هـااش اخااذلا الطباهااة
انكتؼااافا ا غشافيااة ،لااوثش انؿااالمن ،الشطاام ا يطااال
األذاف  ،السالطسة :ياكوا وام اساطيلع بوسدافو ش فو
كامباااااافيال ،ومااااااغ ماااااوس ومااااااغ منتظاااااش الؼااااايوهية
الطو ا يااة ،كو شفيااك فيااضاإ ،فيياات هلاام ا اادل اقااذيث...
ااازا العـااش ياطااع ،العـااش التااال يبظااف ،ينذ ا  ،يتقااذم،
يااابا العلااام الشياكا ا العلااام الطبيعا ا الشياكا ا رفياااو ،
السلظاسة التجش ياة رلاوب اخل،
السلظسة العقالفية ردياااس
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لانه اا يف يثياا غارل ثافوياة ااا قلايف ،اطاتغناَ ها مظاائل
خطوإ موبود يف العـش الظا ق .اهتباس ا م منتـاف القاشن
الثااام هؼااش ،نقلا اقاااإ :كاانف ،نفواصيااه لوموفوطااوم،
هـش األفواس ،هود الؼيوهية الطو ا ية ،السيضيوقشاةيون آدم
زليث ،غو ه السلظسة الاالطياية األذافية...
 6ااااا اذظاااألة الوكاااعوية ،الظاااااإ أ اخليااااس كاااعوية أم
بذلياااة ،أةش اااه ر ةش تاااه يف رااااا مناااز طااانوا مبناطااابة
الاتاااا الثاااف لعبااذ اا العااش  ،العااشا الساااش التاااسخي
رداس اققيقااة  .أهتقااذ أن يف ااازا الاتاااا هؼااشي أ أس عااب
ؿسحة ظاتحق أن سا غيباا ران بااص مثال اازا التـاشم ...
لانا أهتقذ أيل ا أن العش  ،يف ازا الاتاا الظهل فظبي ا
رافااه أكثااش طااهولة النظاابة للقاااسئ م ا طاالسه  ،مذلاب ا ه ا
الاتاا األ إ ،اللابف رااا يف ااااب كاعو  ،يظهاش يف
أ اام العش هلك عي ذالتجاساذ العش ية ...لعل نث ازا
ذآ اذ ادئ ر ذَ ب كلة أموس ،م لك اللحظة رقبال سمباا
هؼااش طاانوا  ،لااانا قـااذ اااا ذقظااةذ أكثااش م ا اذعنااك
الااضماذ الاات أثاااس فيهااا كتاااا العااش  ،انااا ،خالف ا ا مهذ ا ا
مسيذاا...
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النظبة ل  ،كان ازا اخلالم أ ذ أاام س افاذ مظارل
الساشيااة يف الظاابعينا  .افا أطااتأرن القاااسئ أزلااأ لنسظا
اختضاإ ازب القلية ذالؼ ـيةذ هلك النحو التال :
يف طااانة  1970رالظااانة الااات ؿاااذس فيهاااا سمباااا فـاااف
مالساااا ػاااذد هلاااك اذاسكظاااية كااااا آفااات ااااا اقتـااااد ية.
النظبة ل  ،ازا اذوق فهائ  ،طبيعة اقااإ .قاذ فقلاا اازا
اذوقا ا  ،ؼاااال ةبيعا ا  ،هااادل بهاااذ متناااو ااااا ما ا قاااشاَا
شكاااا أهذااااإ منؼاااوس غااارل منؼاااوس  ،ما ا مناقؼاااا
فاشيااة ذملاااس ا ذ فظشيااة اخل اااا ار موق ا ثااان ،اختضلااه يف
ؿااايغة :ا اااذإ كاااةفت كاااعوية ،أطاااعك ار ا فـاااامن هناااه
ذايـالهذ ار القاسئ منز ل طنوا .
يف ذاذاااش ذ األ ر ر ، 1970أهطيااات ذانقتـااااد يةذ معناااك
ليع او اذعنك اذعطك شلزا اذـطلأ يف اذاسكظية الغش ية الت
شلاا موقعهاا ،لاناه ااا أهتقاذ أفاا ينات رلاك ااا اذعناك اذوافااق
للينب رلينب  1916لينب  ،1902لينب وبه هام اذش بف أ
احملاااوم اقالااة العش يااة الاات ليظاات اق ا جمتذ ا سأزلاليااة
افتااال اطااتهالب ،اال اا مظااألة ثااوس  ،أ ثااوس قيقيااة م ا
بهة رػع  ،كاارل ،جمتذا  ،اذ هش ياةو أطايع اذسل
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اايااة ذثااوس ذ ما بهااة أخااش  ،كااذ ا مدلياليااة الـااهيوفية
الشأزلالية التأخش اخل.
يف ازب اذش اا ا ذإ كةفت كعوية ااا أيلا ا أهطا ها
الوكعوية أ يل الؼ ـ  ،ـشم النظش ه أية مشاب  .أي ا
ا أؿوإ س افذ ازا اللح اا كاذ الوكاعوية ااا الظاااش يف
مواقا ا لا ا طاااا قة ،قذ اااة أ أ ا اذم ،فااارفا ا ن أ اااشص اااازا
اخلاف ،داهيا ا اذساااشي هلااك الوقاوم هليااه :سنيااذ ا أ أييااذ ا
ـحيحا ـويباا.
لقذ عاملات ما القلاية ااا موكاو اازا البحاث ،ؼاال
طشي يف اةاس رذد ،يف فذ القومية العش ية ا طالم رةبا
مشكااض دساطااا الو ااذ العش يااة  ،يف مواقا أخااش  .قظا
اقاا  ،ماا بهااة ثافيااة ،لقااذ ةش اات جملااة الواقاا  ،هذليااا
فعلي ااا ،اذظااألة اذـااطلأ اااا كااعوية ،ماازا كااع اااا اال
أ يافا اطم الشبال ااا أ غظات كوفات ااا يف هاذد ما اذقاان :
صغاإ ر وفع  ،ؿوفاس ر شكياا  ،قاوم رالتنذياة األياذيولوبيا
اخل .ااازب الالئحااة غاارل مظااتنسز  .ااا القاااسئ يعلاام أن اناااب
هالقة م أ غظت كوفت ار وفع ،ما أ غظات كوفات ار
شكيا ،الذجشا يف العامل اذذلام األسبااَ :الوكاعوية قائذاة
هنااذ اذعناايب نهلااة قااذم اخل ،طااواَ كااافوا يعشفااون أ ن
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يعشفااون ازلهااا أ اطاام ؿااا بها السشفظ ا  ...أكاايف طبيعااة
اقااااإ ،ناااث مااااسكع ذةشيقاااة هلااام انقتـااااد الظياطاا ذ،
مقالااااة السشفظااا باااااب د فااااذ ذاختساااااَ األػااااياَ يف ماديااااة
ماسكعذ.
7اااا ان ااازا اذقاااإ األخاارل ااافض مهاام .افااه ياابب أن اذظااألة
الت جي أن ا ههاا اوه ليظات ،اذباذأ األطااغ ،مظاألة
هش ياااة أ ػاااشقية أ أخشياااة هلاااك طااابيل اقـاااش .افهاااا أيلا ا ا
فشفظية ،أذافية ،أس س ية اخل ،كلية هاذية .اا ن نحـاش
يف قيقااة اجملتذ ا الشأزلااال  ،اال اا أيل ا ا ؼااال جمااشد
كل مظألة فظشية اذعشفة :ماا األػياَ ماا ااو الواقا ؟ ماا
معنك معاف ػ َ ،اق  ،اخل .أمتنك أن ن يظ َ القاسئ فهم
مقااااإ الاا اا السشفظاا راذاسكظاا  ،الؼااايوه  :ان بااااب
د فذ مل ل مل يز ا مؼالته قلايته يف مظاألة شكاة
مااااسكع ماا األذافياااة ار السشفظاااية .قااااإ ؼاااال اكاااأ أن
اللااالإ الاااز يعاااذلض هلياااه قلاااية هاماااة مبذئياااة ،ت طاااك
مظألة ذري لغةذ :ن معنك ن بود لااا ذراي لغاةذ .ا فظاان
األذااااف ااااو أيلا ا ا اا ا أن يظاااح مااااسكع ما ا اذوقاااف
ذاألذااااف ذ ار موقاااف ذفشفظااا ذ ااااا مبعناااك ماااا ،ان بااااص ااااازا
انؿطالمنو اا أقـذ م اذوقف ا اذل ار اذوقاف ذالوكاع ذ،
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ذا جيااا ذ ،ذالعلذا ذ اخل .اااازا أكا األمااوس ،ااازا مااا أسيااذ
ا شاصب التأكيذ هليه.
آمل أن ياون مقاإ بااب د فاذ قشيناة هلاك افعطاام يف
الساش اذاسكظ السشفظ ر غرلب  .اناب ،يف اسيع ،وبذ
هاااااد ذماسكظاااايةذ هلذويااااة محقاااااَ فحوااااااا :اذاسكظااااية،
ماسكظية ماسكع ،اا ااذعنك األلتوطارل للالذاا ما
اااابرل اقاااشم األ إ ااااا اا ا ذمعشفاااةذ ،ااا ذفظشياااةذ ،ذهذااال
فظش ذ ،ذافتاال ذعشفاةذ ،اخل ،اا ذهلامذ ذمعشفاة هلذياةذ ،أماا
ا لض لينب فهذا ملوثان األيذيولوبيا ،الالاو  ،ااا اناا يف
مقاإ د فذ اا لاوثش ذالقش اان اذقاذغذ .اازب العذلياة باضَ ما
هذلية أ ط اثرل :هذلية اخذلا فظشية ن ػأن شلا مبااسكع
األطاطا ا  .اااازب ذالنظشياااةذ رآلتوطااارل آخاااش ن سكبااات هلاااك
الظاااا ة الباسياااة يف هاااامل الثاااواس ... ،ماصالااات فاهلاااة ؼاااال
ملذوغ .باب د فذ ياشد :اازب العاذ ذاللوثشياةذ ذالالاو ياةذ
أؿا ت اا قظ اق اا كاسإ ماسكع أ ناذ
8اااا ااالطب  ،ااازب فقطااة ؿااغرل  ،ان كافاات را دنلااة.
اذظألة ت طااا ار مان فهاية كنقطة جمشد معض لة .اخلاف
أكاادل اااثرل ،منطقي ا ا اسخيي ااا ،م ا مظااألة لااوثش اااا ايغاال اااا
ماسكع .افها اا ليع هنذ ؿف آخش اا مظألة أصلية.
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ان ا ذإ ،قبل أن ياون اخذلاه ا ما ايغال مااسكع،
أ م أسططو ارلاكليت ايغل مااسكع طلظالة ن ـاش
شلا م فالطسة هلذاَ الؼاش ،الغاشا الؼاذاإ ا ناوا هلاك
امتااذاد ثالثااة ألااوم ما الظاانب ،اااو الساااش العقاال اذعشفااة.
ا ذإ او ؿسة ذا فظان العاقلذ الـاف العاقال ،أ األؿاأ:
العاقاال الـاااف  .ان ا ااذ أااام مااةثش لياانب ا لااض ماااسكع
رأ ااذ أهظاام بااوب مااأثش هم ا ا أفهاام أكااذ ا رلااك ؼااال
ؿشيأ .أركش ،هلك طبيل اذثاإ ،مقالة لينب ذ وإ ا اذإذ يف
لاض .اللابف ،لقاذ سفعاوا
الذفا ش السلظسية بذإ الطبيعاة
لواَ السلظسة السالطسة اا ا لاض ذياذ ا سفا اازا اللاواَ كاذ
الوكعو د اشف كذ العلذاَ ا فاليض غرلام ،سفعوا لواَ
ا فظاااان ،ا فظاااان العااااد  ،افظاااان ا ااازس األطااااغ .اااازا
األطاغ كان او األطاغ لتاسخييهم.
اسخييتهم ليظات عاقبياة صماان جماشد ال ظاف ذظاتويا
كينوفية يف الضمان اذاان .ن ظتقيم أية اسخيية يف السااش
هلك غرل قاهذ ا ذإ.
مثة هنذ لينب ،هلك األقل اهتبااس ا ما طانة  ،1915تاك
فهايتااه يف طاانة  ،1923مثااة هنااذب يف اذظااتو النظااش األهلااك أ
ذاأل ذأذ انس باإ م العذل الابرل ،م الثوس  ،منظوسا ها يف
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العامل غش ا ػشقاا ،م س طيا البالغة التقاذوم البالغاة التاأخش،
انس باإ م انفعطام الابرل األصمة األكادل ،مثاة هناذب يف
اذظتو الش ا النظاش ااو كابرل ،أقـاذ :افسعااإ ااو
آنم  ،Passionااااازا اشلااااو  ،ااااازب القلااااية ااا ا ا ااااذإ.
كتا ا ه السلظاسية كتا ا اه الظياطاية يف طانة 1916 ،مقالتاه
ه ا ذد س اذاديااة اذناكاالةذ ،ؿاايته رلشطااالة ار اذااامتش اخل،
ػوااذ ليغة.
يف منظوس العذل الثوس  ،ان التو ش ب الواقا  / /اشلاذم
ن ال ،اشلااو ينهذااا ن ااشدم ،ااذ ن ا ااذإ الااز اااو اذنطااق.
لاك اا النقطاة األ ر ،النقطااة املاة الالفهاياة .الواقا كلااة
 ، totalitéا ذلااة ليظاات جمذوهااة أبااضاَ .الواقاا كااله اا
ليع مياافياا أػياَ .العامل را  Sujetلايع ذموكاوهااذ
جمشداا ،ذماد اذ للذعا ة أيذ الزا وية الثوسية.
 9اا اذلف الابرل .القلية ا قلية السلظسة.
السلظسة ،أقـذ ػي ب:
أ نا :فظشية اذعشفة أ ازا الز يقوإ هنه لينب أفه ذػا َ
ا اااذ يف كلذاااا ثاااالمذ :اذنطاااق ،ا اااذإ ،الغنوصيولوبياااا
رفظشيااة اذعشفااة اذاديااة .مبوب ا كتا ااا لياانب السلظااسية يف
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طااانت  9991ااااا  9991ااااون كااال ذاذادياااة ا ذلياااة اخلذ
اايااة قبيحااة ااذ ن الثااالوم ا فااف :منطااق ،بااذإ ،فظشيااة
معشفة.
اذاديااة الاات ليظاات ،أ نا ااوه ااام ،فظشيااة معشفااة ،ثاام
اذوؿوفة أفها ـاوس ها الااون الطبيعاة اجملتذا التااسيس
اذنعو ة أيل ا ا ذلياة التاسخيياة ،ان اازب ذالنظشياة اذادياةذ
الت ليظت ذفظشية اذعشفة اذادياةذ ،اا محاقاة ن اذ شلاا .افهاا
يف أياااذ الثاااوسيب ،ن طااايذا اذاسكظااايب ،طاااالمن الزا وياااة،
ا ساد يااة ،اذثالثااة .فاذثالثااة ا ا رلياانب ياكااذ ااازا التعااادإ
الزا وية .اذاسكظ يظت ذم ازب األدا ا ااض  ،ازب النظشية
اذادية اذضهومة اليت عطيه األطاغ ام العـذة ه اللاالإ
اذثال  ،يعاا  manipulationالواقا البؼاشية ،كذااد ،
يف اااب اشلذم اا اذثاإ.
أمااا ذاذنطااق ا ااذل ذ فهااو اايااة ملتبظااة ،راابااة كااذ
اذنطق .اذنطق ا ذ ،افه منطق الؼال اقذ اذسهوم .مبذؤب
أن األزلاَ أزلاَ ،الالذاا كلذاا  ،ليحازس ا فظاان ما
كلذا ااه العظذااك ،ما أؿاانام اللغااة .ااازا اذنطااق اااو ا ااذإ.
ذبان او افظاانذ ،اازا منطاق ،أ ظاف منطاق ،ااو باذإ :افاه
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ياكذ ذ ل اوياة رمتاثال اللاذي راخلااق العاام  .اازا
ظ لينب رمقالة ذ وإ ا ذإذ  .ظ ايغل ليانب :ذمباذأ
اشلوية T ،ا  ،Tأ كل األػياَ خمتلسة رختالسة  :ألن كال
األػياَ كل اذساايم خمتلسة ،لا أ ذأ ،لزلك فأفا أ ذأ اا
 Tا ا  .Tمبااذأ اذعشفااة خااش ل م ا انخااتالإ ،فـاال ،قط ا ،
مسهوم ،ذ.
يف القاااموغ العش ا الااشاا  ،اذااافو  ،ذالسـاالذ الااه ػااش
ظالم بهل.
ؿااحيأ أن اذاسكظااية اذوبااود الساهلااة مل ظاااهذ ااازا
الوه  .فعلت العاع متاماا ،هلك ازب النقطة األ لياة .كتااا
طااتالب السلظااس األػااهش راذاديااة ا ذليااة اذاديااة التاسخيي اة
يظاااارل ااااذ ن فاااااش اذسهااااوم اذـااااطلأ اااااا مسهااااوم ،جااااذ
ذالذلا فذ ،ل ذ اشا ف األػاياَذ أيلااا .الاوه العش ا اقاكاش
ذالتساهلذ ،يتـوس أن ا ذإ او التساهال .كاالذ ا اذإ
او اذنطق ،اذنطق او أ نا :فَـْل .لا الوه العش يتـوس
ال لاايع فـ االا ،يتـااوس هالقااة ليظاات
ؿ االا ااال فـاال ،ؿ ا ا
هالقة ب اثانب ،يتـاوس هالقاا كاثرل باذا متنوهاة باذا
لا ا لاايع يف هااذاداا هالقااا م ا فااو  :عاااسض ر قا اال أ
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ناقي ،أ شا .هناذب ،اازب ليظات هالقاا  ،رلاك ناام
التعشيف ،نام ا ذلية أيلاا..
ظا ا ليااانب ،ذا اااذإ ااااو فظشياااة اذعشفاااة لاااارايغل
اذاسكظاايةذ طااواَ ظااواَ ،ذااازا ا اف ا لدمااوس الااز لاايع
بافب ا ل او بواش األموس قذ أاذله لي افوم فاايك ه ااق
اذاسكظيبذ رمقالة ذ وإ ا ذإذ يف الذفا ش السلظسية .
ب أقوإ فظشية اذعشفة ،أ الثالوم منطق ،بذإ ،فظشية
معشفااااة ،فاااارفا أ بااااه كالماا ا أيلاا اا كااااذ ذاأليااااذيولوبياذ
الااشاكبب هليهااا .ان معظاام اذاسكظاايب ،م ا ا ياال الؼاااا
أ يافا ا ما ا ياال الاهاال ،الاازي عاملاات معهاام لااو ؼااال
هاا ش ،يعتقااذ ن بااذي ا أن الساااش يتعااادإ ما األيااذيولوبيا ،ان
الساش او او األيذيولوبيا أن األيذيولوبيا ا ا الساش،
رلااك طااواَ ـااش ا األيااذيولوبيا يف ذاأليااذيولوبيا الطبقيااةذ
رنيث اون اجملتذعا الالةبقية ال أيذيولوبياذ؟ أ سكوا
اااا ـااعو ة اااا تلااذب األيااذيولوبيا بواف ا أيذيولوبيااة أخااش
رمثالا :قومية ازا التعادإ اةال األطااغ .اذنطاق لايع ،لايع
قطع اا اةالق ا ا أيذيولوبيااة ،اال اااو اذنطااق .ارا كااان الثااواس
مظاااااتغنب هااااا اذنطاااااق بااا اا األياااااذيولوبيا ،فا مدليالياااااة
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األمشياياة ليظاات مظاتغنية .غالبيااة ا يال اذاسكظا الناػا
د ن مظاااتو كتااااا طاااتالب اااوإ اذاسكظاااية يف هلااام اللغاااة
ر 9911الز ك  ،يف ينه ،ذا هلك الؼطأ الطبقو .
األيذيولوبيا اذاسكظية ليظت ،وؿسها كزلك ،املاة
اقق راققيقة  ،ن األيذيولوبيا الدلبواصية املاة اللاش س
الباةل راخلطأ كذعشفة ،اذاسكظاية ـاي ختطا  .اب
ذلب أطاطها ،أ الثاالوم اللينايا ،فها ختطا هلاك الطاال
الناصإ .ب متظك اازا األطااغ ،اا أن ختطا فشهيااا،
أن ـحأ اخلطأ مببذأ اذشابعة األصل  ،فاألطاغ ؿحيأ.
لينب يقوإ ياشس أن اللاالإ لاه مـاذسان أ فوهاان ما
اذـادس:
ابتذاهيااة ،ةبقيااة اخل  2غنوصيولوبيااة ،معشفيااة .تعاابرل
آخش ،اناب خطأ رليع فقف ألن اناب مـلحة مـاحل ،ل
ألن اناااب معشفااة .لا ا بحافاال م ا ماسكظ ا ااالد العش ااة
الباسيظااايب ااااا لينينااايب ،ش ظاااايب ،ماااا يب ،قلياااذيب،
ال ينظاابون أخطاااَ
ألتوطاارليب اااا جيهلااون اذـااذس الثاااف  ،مااث ا
كااالن الظااا ة العش يااة التقذميااة لاااا ذالدلبواصيااة الـااغرل ذ،
ذبااااشاا الاااااشد ذ ذسأغ الذلكاا ا ذ ر السشفظااااية ،أ لنقاااال:
كبؽ احملشقةذ .
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ازا اللالإ الابرل اا يف بهة ذاذاسكظيبذ ااا ااو مظهاش
لالقتـاد ية.
انقتـاد ية ر لنزكش أن هلام انقتـااد الظياطا ااو،
مبذئي ا أ كذحوس ،هلم هالقا ا فتال ل العذل ،ا فتاال،
ااااف ا فتاااال يف مظاااتو ريف بافا ا ااااو هالقاااا ا فتاااال،
الطبقاااا  ،ؿاااشا الطبقاااا  ،فظاااام اذلاياااة ،ااال الاااش من،
الساااااش ،الااااوه الثقافااااة يف األيااااذيولوبيا .ارا كافاااات يف
اقاااام ارا أساد أن تقياااذ نسظاااها معتقاااذاا الـاااذيذ ،
فه ا  ،يف اذظألة الضساهية مثالا ،أن اش ذا قطااه ذ ن
أن ااش األسض ،الطبيعااة ،العذاال ػااش ةه ،ااا أن ااش
السالمن كسالمن اا ةبقة ن كساحل صاس افظان*و ا  ،يف
اذظألة التعليذية الثقافية ،أن اوإ التعلايم الثقافاة اذعشفاة
األخااال ،الس ا كاال ػ ا َ فاااش س ا ار أيااذيولوبيا.
انقتـاد ية اا األيذيولوبوية خـ لإلفظان الـاف العاقل.
لااايع ماااا ينقـااانا ااااو انياااذيولوبيا ااال اذنطاااق اذعشفاااة
الثقافااة األخااال ،،بااذافا عااامالا ... ،أيذيولوبيااة ااذلم
ثذ األطاغ اذنطق اذعشفة الثقافة األخال .،انقتـاد ية
*

تعابرل آخااش :افهاا غااش ،يف الثنائياة اقطاااه ا فااالمن ،اذقطوهاة ،اجملااشد  ،احملولااة
مااوي ا سغم أفف الواق .
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تـاااوس أن ذا فظاااان كلاااة العالقاااا انبتذاهياااةذ اااازا معنااااب
ذهالقا ا فتالذ أ ذالطبقا ذ اازا اةال .فااش ذانبتذاا ذ
أكثااش أطاطااية أكثااش سلااو ان لااذن ا م ا فاااش الطبقااا .
الطبقااا كسعليااة ساانيااة طياطااية ظااقف ظااقوإ فاااش
اا أن يقاود ار جمتذا
انبتذا  .فظشياا ،ؿاشا الطبقاا
*.
ظ  .ن وبذ
أسقك ،ا أن يقود ار طقوإ اجملتذ
ذ تذيااااةذ ،وبااااذ كااااش س جياا ا أن ااااوهك ،وبااااذ كااااش س
ا تذالية ،وبذ عينية ركلة عينا عيينا .
اااب أقاااوإ فظشياااة معشفاااة رغنوصيولوبياااا  ،فااارفا أ باااه
كالم أيل ا كذ الاشاكبب هلاك فظشياة العلام العلاوم هلاك
فظشية النظشية ،أ هلك ذان يظاتيذولوبياذ .كاذ اازا القـاف
ا يظتيذولوب  ،أقوإ ان فظشية اذعشفة ا  ،مبذئياا ،القاطام
اذؼاااذلب اااب ليااانب آينؼاااتاي الباااذ اقااازاَ :اذتـاااوم
ياااكوا ااوام ،أ ااو كي ا السالطااسة األذااان ،طاايذ التـااوم
السلظااسة ،كااان أيلا ا طاايذ شفااة ؿااناهة األ زيااة** .لاا
يش ا فظان أموسفا ،أموس العشا العاامل ،لاا يعا اسخيناا
*

voir Manit. Commun. 1er chap

**

يف كتاا اسفظت لوخ ،فلظسة هـش النهلة رداس اققيقة  ،جيذ القااسئ ؿاسحة
فلظسية ه ازب اقشفةذ
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ذل مـرلب ،افه ليع نابة ار
اكشفا مظتقبلنا ،لا
أن ياااون خااشيج الظااوس ون أ غرلاااا .لقااذ أهطاات ا امعااا
ر التلافش م أػياَ أخش ماسكع لينب هذد ا كابرلا ما
اذساشي اذناكلب اذذتااصي  ،لانهاا أهطات أيلا ا هاذد ا ن
ـك ما التاافهب ما اقذقاك .يف طاا تنا ،يف طانة 1970
مثالا ،قبلها عذاا ،ماليب م الناغ العااديب األمايب سأ ا
سؤياة ؿاا ية ،الاوم ما ا اامعيب اذاثقسب اذساااشي سأ ا
سؤياة ااريااة ر علاهم باااَ ما اااسيع ،ما ثقافااة اطاعة بااذاا.
*
اازا برلاس ػاليان يف طنة 1970

* باارلاس ػاااليان :ثقافااة متقذمااة م ا فشفظااا ،باااَ ذسأ ذ عينيااه رسأ ذالظااا ةذ سأ
طال ا مادي ا منظذا نفتا ماسكظية لينينية اخل  .اب كلاة أماوس :افاه يف
كتا ااه راذقا مااة السلظااطينية ،داس الطليعااة م ا ل ؾ م ،كااذ ل ؾ م،
لانه ،يليف يف األخرل ،ؿسحة منسشد مغايش  .يباذ أفاه اكتؼاف أن ل ؾ
م ا أيل ا ماسكظية لينينيةذذ غطاع يف هاامل الشؤياة هاامل األػاياَ الشماوص،
أ ولاااة احملظااوغ أ اذلذااوغ ؼاااليها .فيذااا عااذ ،باااَ كتا ااه األطاااةرل
الثوسية للعامل الثالث  Mythes revol. Du tiers mondeر السشفظية شابعا ا اااشا
مبالغ ا أ ذ اذعاف  ...هلذ ا أن برلاس ػاليان ،او ،اال سيا  ،أفلال ماشاسا ما
أمثاله الااثرلي  ،افاه مسااش باذ  ..لاا جيا أن أكاشس :ػااليان رهاذا ها
أمثاله ليع خشيج األصاش أ النجف ن ا خيام البادية ،افه خشيج الظاوس ون أ
غرلاا ان فشفظا أ س ا اذاسكظية ما ػا ه..
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اا الؼ َ الثاف الز أقـذب السلظسة ،او ـوس لإلفظان
اسخيه مـائشب اليوم.
مثة هنذ ماسكع ا لض لينب ،لا أيل ا هنذ م ا
ا خشي قبلاهم ر عاذام  ،ـاوس لإلفظاان التااسيس مـاائشب.
اذضية األ ر لتـوس ماسكع ا لض لينب ا أفه ،يف ػش إ
بذياذ راذد لتااسيس البؼاشية ،ـاوس ااادم ،مانهج طاالمن
لعذل ساا  ،وا اب  .اذضية الثافية ا افه ،التأكيذ،
ـوس هلذ  .كل ما يبتعذ هنه كتـوس ركذسهاوم أطاطا
ـااوس غاارل هلذا  .لاا ذهلذا ذ ااازا معناااب أفااه قا اال لـااواا
خطأ ،مظتوب لتـحيأ ،ذتا عة ،لتعذيق.
ازا التـوس او فلظسة.
القوإ أن مااسكع أفهاك ذفلظاسة التااسيسذ ،أ ال رلاها
ذهلم التاسيسذ ،اا او قوإ ا أن يظاتنذ ار ـاش ا ما
مااااسكع اااااا ان ااااازا القااااوإ ،يف الؼااااش إ الشاانااااة للعلذويااااة
اذاسكظااية ،ملتاابع ذاال أكثااش ماا كااالإ .الظااااإ هاا
مـااائش ا فظااان مل خيتااف ما بااذان فاااش ماااسكع .ن يف
البذاية ن يف الوطف ن يف النهاية .مظاودا الشطاالة ار فارلا
صاطااوليتؽ ػااااذ  .مااااسكع مل يت اال هاا مسهااوم ان،اااال
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رالتغااشا  .عاملااه السااائق العلذيااة م ا انقتـاااد الظياط ا اااو
عامل فقذ  ،ااسخي فلظاس اةن .ان ماا يظاتحق أن يادلص ااو
قااوإ ماااسكع ذأفااا لظاات ماسكظااي ا أ ماسكظااوي ا Marxiste
أ ادافتااه للتذاازا  ،ادافتااه اذظاابقة ألبياااإ اذتذاازابب .ااازا
التذااازا اااال ااااو السلظاااسة؟ يف سأياا افاااه دائذاا ا افقطاااا ماا
ا ذإ ،كاعوية ،اقتـااد ية ،هلذوياة يف ػاال ذهلام اذادياة
التاسخييااةذ ذقااوافبذ ااازا العلاام ،أ يف ػااال ذهلاام انقتـاااد
اذاسكظاا قوافيناااهذ ،أ  ،يف الاااثالثب طااانة األخااارل  :قاااوافب
التجش ااة التاسخييااة لذكتا وسيااة الدل ليتاسيااا ،القااوافب العامااة
قشكة التحشس الاوةا ،ماا ار رلاك ما ذقاوافبذ ذالسلظاسةذ
فسظاايا اااا ارا ركااش ااازا اذـااطلأ اااا اااون ذالسلظااسة العلذيااةذ
تالم لغة ذالقوافبذ ارا كافت األزلاَ ر ظ ارلاكليت
اا ا قاااوافب الطبيعاااة ،فااارن اااازب ذالقاااوافبذ ا ااات ،يف ػاااطش
كابرل ،راي أزلااَذ هلاك السلظاسة اذاسكظاية أن اتالم ن
لغة ذالقوافبذ ل لغة اذساايم ،أن ع أن هنـشاا ،العنـش
الز عايؽ فياه مناه ااو اذطلاق ،كذاا هنـاش الظاذاة ااو
اذاَ .هلك السلظسة اذاسكظية ،ك ااون فلظاسة ،أن غاادس
يا ظة الوكعافية.
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اذطلق النظيب ليظا ػي ب ،ل مسهوماان اذوان .اذطلاق
اذ ،اذ اذ النظايب :اازب ظيستاه األ ر ،سطاالته األزلااك.
م ليع هناذب ،يف س اه فااشب ،اذطلاق ،اوإ فظابية ار
مطلااق .رلااام اااو انطااتبذاد .فظاابيه اذطلااق ظااف لزا ويتااه
اذعا ة للعامل كاذماد ذ.
ارن :ـااوس لإلفظااان اسخيااه مـااائشب .ااازا ،يف معظاام
اقاااان  ،مسقاااود يف السااااش العش ا ا اقاكاااش .لا ا كافااات
اذ
ماسكظية طتالب آخشي قذ أهطت ؿوس مغلوةاة ها
اسيس ا فظاان ،فارن قظاذا كابرلا ما السااش العش ا يتبناك،
فعلي ا هذلياا ،موقف فس شلزب الو ذ  ،تك ارا كاان ،فظشيا ا
لسظياا ،يشدد ال كلل كلذة ذافظانذ مسشد ا كعااا ،كلذاة
كوفية الت يسهذهاا كاوفياة مظاطو ة مباػاش هلاك امتاذاد
الاش األسكية ،أ األؿأ هلك امتذاد بضَ منها :اناب ػش،
غااشا ،ا رالعااشا ،أ العااشا اذظاالذون الؼااش .،فاااش
النااو ا فظاااف ملغااا  ،أ لاايع شلااا قيذااة فظشيااة اسخييااة .أن
البؼاااش ؼاااش أن التااااسيس ااااسخيهم :دساماااا مأطاااا  ،هذاااشان
سااذم ،غاارل لدػااااإ ،طااببية معقوليااة ،ااازا مشفااوض
األطاغ .يظ ش الذي شلزا الشفي...
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مااا احملاااااإ العبااااث اقذاقااااة أن ،ااااشل خاااااسل اااااسيس
البؼشية ،خاسل مـائش ا فظان اليوم :اازا التااسيس الااوف ن
خيشل :اما أن فـرل را ا فاهالا ؿافع ا شلوفياه اماا أن فااون
أن فعاود كذاا كنااا قبال قاشن ماااد موكاوها زلااد ا لتاااسيس
فن ل هنه ين ل هنا.
ان ـوس ماسكع ا لض لينب ـووس ااادم سااا  .ان
اذاسكظية ،قبل أن اون هلم كزا هلم كيات ،اا مانهج
هذاال ثااوس بااام مبااادس اسخييااة كليااة ،يف ػااش إ رااذد
يا هقل .اق لايع ذمااد ذ اال
لواق أ هامل او زا ه را
ػااال يؼااالها الثااوس م ا سأطااه ،هااامل لاايع ذموكااوهااذ
جمااشدا ميت ااا ،لاايع ذأػااياَذ مش وةااة ااش ف ،لاايع بلااذ ا أ
خؼااباا ،ن آلاااة أ قطااااساا ،اخل .ااال ااااو موكاااو ااااا را sujet
ظ ا فظشيااة اذعشفااة ،فظشيااة اذعشفااة اذتطلعااة ار هذاال هاازا
اقجاام اااا الثااوس اااا ان اذوكااوهية أ اذوكااوهية اققيقيااة اا ،
اللااابف ،انهاااذلام ااازا اذوكاااو زا يتاااه ،ذكاااذذ را ياااة
الشأغ البؼش رفشد ،كاهة ،ضا ،اخل  .ازا انهذلام ااو
قظااة الـااسش ،املااة الالفهايااة ،اااو مبااذأ التجااشد التجشيااذ
اذظااأ اماال مباااذأ قيقااة أن العاااامل ،أن الواقاا  ،أن كااال
اق  ،مبا أفه اق  ،او كل  ،Un toutااو كلاة  totalitéأ
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ليع قافوف ا لايع مسهوماا لايع كلذاة الاشأغ ) (der kopfااو
الاز ياطااع اازا انهااذلام يابا ااازب اذعشفاة .كاال خمااا ش
األسض منااج ا امعا ان ا ان أد ا شلازا الاشأغ ،الاز
جي أن اذها كشأغ تذامه.
ظا منطااو ،ذةشيقااة هلاام انقتـاااد الظياطا ذ لااااسإ
ماسكع رمذخل 1857 ،جملة الواق  ،العذد الشا ليع هناذ
مااااسكع :ماا بهاااة العلااام  seienceأ اذعشفاااة العلذياااة الااانرل
البااااش  ،م ا ا هااة الثافيااة ظااالم الباااق  ،اال هنااذب التذلااك
 appropriation, aneignungمتلااك ا فظااان للعااامل اااا هاذااه اااا
أػااإ ازا التذلك :الساش الناظش النظش رار ا ليع ذالعلمذ
ذالعلااوذ اال السلظااسة اااا العلااوم  ،الس ا  ،الااذي  ،الااش من العذليااة
رالعذل ،األخال. ،
ان اشلذم الاز يلاعه مااسكع ا لاض للتااسيس ،ساانااا،
اااذم هلااك مااا ياس ا م ا الوكااومن .اااو اااذم .لقااذ دسباات
العلذوية اذاسكظية األخرل هلك النلاإ اطم ذالعلذياةذ اطام
ماااسكع الـااحيأ أ اذـااحأ ،هلااك النلاااإ كااذ ذالغائيااةذ،
كذ ذالتيليولوبيةذ ،الغاَ لساش اشلذم رألتوطرل ،هلاك طابيل
اذثاإ ،أهطاك ذ عشيساااذ للعذال أ اذذاسطاة اذ ن مقولاة اشلاذمو
م زفها الغائها .
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لاايع فقااف فاااش اشلااذم ،هنااذ ماااسكع أ ا لااض أ
لينب ،بواشية يف فاش العذل ،رذفاهلية ا فظان الاز اختاز
اااذفااذ ،لياانب يف خالؿااة منطااق ايغاال  ،يف فاااش الؼااغل
أطااااغ هلااام انقتـااااد الظياطا ا اذاسكظا ا  ،ااال ان ااااذم
اذؼااااش الثاااوس اذاسكظااا اكااااأ مـاااشومن ااااه أػااااااإ
خمتلسااة ،فلظااسية ،أد يااة ،هلذيااة اااو يأخااز ماافااه يف كاال
ـوس ماسكع لتاسيس ا فظان انبتذا ا فظاف .
اناب ثوس ان كبرل ان يف ازا التاسيس 1 :ظهوس ا فظان اا
النااو  ،ؼاااله الطوياال كنااو يولااوب اااو ا فظااان العاقاال،
ظهوس مقولة الؼغل ،افسشاص ا فظان ه اقياوان ،ها الطبيعاة
اخل  2الثااااااوس اذنؼااااااود  ،ا فظااااااان كذجتذاااا ا  ،البؼااااااشية
انبتذاهيااااااة ،أ اجملتذاااا ا اذافظاااا ا * .كاااااال ااااااذيث هاااا ا
انػااذلاكية ،ه ا الؼاايوهية ،عااذ فظاايان ااازا اذعنااك أ ااازا
القـذ ،اةل.
ذ بذ اا ب الثوسي الادليب يف التاسيس ااا اذنطاق ،انااب
ثوس طيطة ،اب الناو ا فظااف اجملتذا ا فظااف اجملتذا
ا فظاااف اذافظ ا  ،اناااب اجملتذ ا اذااذف société civite,
* افظش ؼال خاق :بذإ الطبيعة ،اذذخل ،مقالة د س الؼغل يف ووإ السشد ار افظان.
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 . burgerlische Gesellschaftازا اجملتذ اذاذف يبلا متاماه
يف اجملتذ ا الدلبااواص اقااذيث ،يف أ س ااا .أؿااوله ،ااز سب،
بوافبه قذ ة هاذية .اسخيه ةويل بذا متنو  .اسيس ا فظاان
عذ ظهوس النو ااو ،بواشيااا ،يف اذنظاوس العاشيي البظايف،
اااسيس ااش ص هااذم ااش ص اجملتذا اذااذف  .ذ اا ذ أن فبااذأ ااازا
التاااسيس ااالثوس النيوليتيااة ،ظهااوس القااش يف ااالد الؼااام ااب
األلف التاط األلاف الظاا قبال اذايالدو اا أن فتاا أن
فنظش يف أ سغاسيت راأللاف الثااف .،م اناا ،ان ناو األهذااإ،
عااذد اقااشم اذه ا النقا ااا  ،يظتحلااش يف الاازا ااذيث
ماسكع ه ازا اذوكو الز او موكو كلية الؼغل را ها
كواقاا فعلاا ـاااذد جمتذعاااا الغاااشا اذتقاااذ قبيااال الثاااوس
الـااااااناهية نـااااااش اذعنااااااك ...ااااا ا أن فنظااااااش يف س مااااااا
ا مدلاةوسية الش مافية ،يف العـش األماو العـاش العباطا ،
يف الـااب انثيقااا الاوفسوػااية اخل اخل .لاايع التاااسيس عاقب ا ا
هلك خف .ان فاش منطق التاسيس ايغال مااسكع ،ـاشم
النظش ه كي السش  ،أ التعاسكا عا ،ب كلة أماوس،
ان التاسيس ليع عاقب ا هلاك خاف .تعابرل آخاش :الااائ رLetre
الاينوفة اسخي  ،ازا يعا أن له الـسة التاسخيية كـسة
بواشية متاماا ،لانه ن يعا أن ازب الـسة ظتنسزب.
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ظ ا هلاام انفذل ولوبيااا ،ذا فظااان العاقاالذ لااك منااز
ظهوسب خـائف فسظية ا اذ اماافاا رانياة ا اذ * .ان
فلنحزم اذقولة :ا فظان العاقل .انهتقاد أن العاشا ما ةيناة
أخش  ،أفهم يف غنك ه أ هابض ن ه اجملتذ اذاذف اهتقااد
ن يظتنذ ار أطاغ**...
لا اسيس ا فظان ،اليوم ،يت طك كثرل ا مهذة اوي
امتااام اجملتذاا اذااذف  .أ األؿااأ يتجا صاااا اااذعنك اشليغلاا
للالذااة :يبقيهااا اازفها يت طااااا ااةن .يف يثيااا هااذ ،
اجملتذاا الغش ا ا مناااتاع ها ا اجملتذا ا اذاااذف ااااا الدلباااواص
الظااا ق :ا اف ا التاازسس ان،اله ا يغل ا أكثااش فااأكثش،
ذاااال و اليتاسيااااا بذياااااذ قذ ااااة .العااااامل انبتذااااااه
ا مدليال مأص م .التاسيس يطل التجا ص ،انفعطام األكدل.
* أػذد هلك ذاماافا ذ ازا اماان ،اماافا ا مسهوم جمشد،
ار قذس هلك التجشد التجشيذ.
** كذا ركاش  ،يف مناطابا طاا قة ،ان اذباادئ ا طاالمية القائلاة كذاا اوفاوا
يور هليام ،أفتم أهلم أمش دفيااكم ماا ر أماش ااذسشد :كال ،كلاة ،لايع
قطعا ذياافياا اخل فاةقة نذ را ها .تك القوإ :ا طالم دي دفيا ،لايع
اللااش س افؼاااَ لو ااذ اختالةيااة ،كذااا جيعلااه الاااثرل ن ،اال اااو منطقي اا
العاع :ن ؿل ال فـل ،ن ذ هقلية ال عاسض ر قا ل .
تال لاا ياوهك
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غاارل أن الثااوس اذطلو ااة ،هاذيااا ،ن اا ان أن ش اااض
هلااك أطاااغ احملااشص ا جيااا الااابرل للذجتذا اذااذف  ،ااازا
احملشص ا جيا ليع البتة رـاوسا يف ا افا الاتقا اذااد
اخل ،ن ا اف التقا اذاد او اللش س د م ا فوس.
ذأ س ااااذ قظاااة ) (momentكااابرل يوياااة ازلاااة يف
منطااق البظااف أ النذااو التاااسخي لإلفظااان كااال ،للعااشا،
للجذيا ا * التعامااال ما ا اااازا ذالؼا ا َذ الاااابرل ااارداس الظهاااش،
اااااللع  ،أ ااااالشكو  ،أ التعاماااال معااااه انفبهاااااس اقااااشا،
الظااااجاإ العنيااااف األ ولااااوبيتيق الااااز خيساا ا أ ن خساا ا
انفبهاس ،موقف أ لق يلحق كشسا كبرل ا الوه العش ا  :افاه
الليا .
ن ا أن اون اناب اػذلاكية يف الدفا ذمناقـاةذ
أل س اسص يف ؿذيم التاسيس األ س  :الاوموفا رالبلذيا ،
فاش اقق القافون اقق الطبيع  ،ثنائية الوة اذواة ،
السشد اجملتذ  ،العذل التعامل ،فقا ا العذاإ يف القاشفب 19
 20ذاقشيا الدلبواصيةذ
* أهتقذ أن ازا اخلف مبجذوهه بوافبه اكاأ متاما ا يف جمذال كتا اا مااسكع.
ليع مثة ما يدلس انطتغناَ ه أ بضَ منه.
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لا اجملتذ اذذف ليع فهاية اذطاام يف ااسيس ا فظاان
قذمه .ا لض يل كذهذة للتاسيس :لوإ ذاداس األػياَذ رل
ذ ااام البؼااشذ* ـاااحل ا فظااان ذما را ااهذ ذما الطبيعااةذ**،
لوف طا ق ب النتاائج السعلياة البعياذ العاماة ألهذااإ البؼاش
غايا هم الزا ية اذباػش *** ازب الـي ذد اااااا ،ساتأ
مظائل اخل ،لا ةيوها ياون ةيو ا للذاسكظية.
ن أهتقاااذ ر ن أس ماااا ياااذفعا باااذي ا ار انهتقااااد اااأن
ماسكع راجملتذ اذافظ  ،ا فظافية الـائش جمتذعي ا ****،
ؼااش ا سااشد غ قااادم ،رنااة هلااك األسض .ن
ا لااض ،لياانب ،و
أهتقذ أفهم آمنوا مبظتقبل ؼش دفيو اا يض إ فيه كال الؼاش
اا الذاَ .لانهم آمناوا مبظاتقبل واا ابا ن يااون فياه
فقاااش ،باااو  ،اااشا ،اطاااتغالإ اقتـااااد قهاااش طياطاا ماا
ا فظااان لإلفظااان .ااازا لاايع كاال القهااش ،لانااه معظاام القهااش
اذتجل يف التاسيس كتاسيس .ازا ساا  .افه الياوم سااا أكثاش
* انػذلاكية الطو ا ية انػذلاكية العلذية.
** ا لض الؼاا ،اسد يف خمطوةا  1844ذاسكع رةب صاس الثقافة ا دمؼق .
*** ا لض ذد س الؼغل يف وإ القشد ار افظانذ
**** انةش ا ه فويش اخ ن طيذا األةش ة األخرل .
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أيلاا ا واااا كاااان سااناا ا يف هـاااش مااااسكع أ ليااانب .العاااامل
مأص م ،ل منعطس ا او أكدل منعطف يف اسخيه.
ةاقة ا فظان لل رل الؼش لغت مبلغ ا مل بلغاه ما قبال...
األطلحة النو ية ،فه الطبيعاة خماض ن األسض ،لاوم البي اة،
طلطان األبهض  ،أخال ،ن أخال ،العلم رازب اذظألة يطش هاا
الياااوم هلذااااَ الغاااشا ان ااااد الظاااوفيا  ...ان مظاااألة الغاياااة
اذةإ نب م كال بهاة ؿاوا .كال ؿاي مااسكع ا لاض
ساانااة ،مبااا فيهااا الـاايغة القائلااة ه ا اشلااذم :ذانفتقاااإ مل ا
البؼااشية م ا مااا قباال اسخيهااا ار اسخيهااا اقااقذ .اذاسكظااية
مثناات جماااذ ا فظاااان الدل ميثي اا  ،لانهاااا كاااعت اااذاا،
أق امت اقذ هلاك الدل ميثي ياة .يف اازب اقيثياة ،افهاا باذ لا
أقااشا ار سؤيااة الااذي التو يااذ منهااا ار الغااشا الدلبااواص ،
التقذم اذتسائل.
ن أس أفها أقامت مظلذة أ مـادس م فو  :ا فظان خرل
ان باب
طبيعته ،ان ا فظان خرل ظ  .ازب الساش ا
س طااااو را ااااذل الااااابرل  ،ليظاااات ذاااااسكع .ارا مل ختااااا
الااازاكش  ،فااارن اطاااحق د يتؼاااش أػااااس ار اااازب النقطاااة غااارل
الثافوية .يبذ ل أن اذاسكظية توخك اخلرل ،مضيذ ا م اخلارل
قليـا للؼاش ،انبتذاا البؼاش  ،لايع ما الغشياض السطاش
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الطب  .الغشياض السطاش الطبيعاة البؼاشية مضد باة .ذا فظاان
كلة العالقا انبتذاهيةذ ،له هليه أن يتقذم.
ان ايذنااة السقااش ا ااو هلااك م ااا اذاليااب م ا البؼااش،
هلك امتذاد أس قاسا رم افذلاكنا أن أ طذلاليا اال فقاشذ ان
بااااود هؼااااشا اذاليااااب ماا ا السقااااشاَ يف الونيااااا اذتحااااذ
األمشياياة ،ان اازب الذ ومااة للسقاش لإلفقااس اابب ما يااث
ا اااواش ااااا ار أ اااذ كاااان مااااسكع رهاااامل فاقاااذ هلااام
انقتـااااد الظياطاا هلاااك اااق كاااان انقتـااااد الدلباااواص
التساااؤل اذبتاازإ هلااك اةاال .لااو ظاابنا معااذإ قااذم التقنيااة
جمشد  ،معذإ او ا فتابية رالقذس ا فتابية للعذل ا فظااف
جمشد ا هلك امتذاد اذ ة طنة اذاكاية ،فقاذ يااون اازا اذعاذإ
م ة كعف .ازا مل يعذم الثشاَ ،ن الشا ة ،كو اا ،ان الز
يتوط يف ا فة األخرل  ،لايع اليظاش ،ن العذال الشا اة ،ال
البطالة التعطل ،طالة أال السقش أال البطش هلك ذ طواَ.
افااا ن أهتقااذ ،ما قشيا أ عيااذ ،أن ماااسكع ا لااض
لينب ،كافوا معـومب ه اخلطاأ اللاالإ .ال أطالم فاوس ا
أفهم هلك األسبأ اس ابوا م ا األخطاَ التقـرلا  ،أفهام
مل يش ا كل ػ َ ن تك يف هـشام أ العـاش الاز طابقه.
لااااانهم كااااافوا يف اذوكااااو  .آخااااش ن اااااا فظشيااااا أ س يااااة،
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مساش ن هشا شاثويون أ س ويون اا ام خاسل اذوكو hors
 du sujetذ

ا فا ن أهتقذ اأن الاشد الذينياة ااا الظياطاية طاوم طعام
السقاااشاَ .ن أهتقاااذ مااا اذعقاااوإ أن فطاااشمن مظاااائل مااا فاااو
الذ قشاةية أ اقذاثاة أ العلذافياة مبعاضإ ها ةعاام البؼاش،
ه انطتقالإ ،ه العالقاا انبتذاهياة الظياطاية ،العش ياة
العاذية.
 11ااا القلاية اا قلاية السلظاسة قلاية الواقا قلاية
الؼااع  .الااوه العش اا ذالنظااش ذ الظااائذ ماااون ماا ا ااان
كاااذا ؿاااذيذ اااأن الثاااالوم الظاااا ق متناااافش :فالسلظاااسة يف
مااااان رهااااإو غاااائم ،مشفاااوض الؼاااع يف مااااان آخاااش
ر اة الواق اققيق يف ماان ثالث ،متوطف بيذ ،ما
ذالعلاامذ ذالعلااومذ امليهااا ذالنظاابيبذ .ااازا ا ااان اااو أ ااشص
مظهش للوكعية الساشية العش ية ،الوكعافية.
ماا الوكعافية أ الوكعوية ،كذزا فلظس معلوم؟
مااا ااا الوكااعافية التلقائيااة ،هنااذ البؼااش هنااذ العااشا
مثقسيهم؟
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مااا هالقااة ااازا األمااش اذااضد ل م ا فاااش هـااش النهلااة
العش ا ا ما ا السااااش العش ا ا اقاكاااش؟ اااال انااااب فااااش
اطالم  ،ديا اا طياط  ،كعو ؟
اااال انااااب يف ااااسيس اكاااش اذاسكظاااية ،ماسكظاااية
ماسكظااااايا كاااااعوية؟ ماسكظاااااية طاااااتالب ،ماسكظاااااية
السشفظيب؟
ال اناب هنـش م كعوية ما ػا ه اا أ ػ َ ما جي
أن يذان اا يف اذاسكظية فسظها ،يف آساَ أهالمها :ا لض لينب
ماسكع؟
ماااا هالقاااة اااازا الؼا ا َ كلاااه تاسخيناااا األخااارل ،عذلناااا
مظتقبلنا كؼع ؟
ما ا اخلطوإ الابرل للذعاسكة :كعوية /أم /بذإ؟
ال شلزب اذعاسكة السلظسية به طياط  ،ياون ليدلالية
/أم /د قشاةية؟
ازا ما أطعك لإلبا ة هنه.
غا ه البيان أن اازب ا با اة ػ ـاية ،أفهاا ن اذوه
األكاد ية العلذية الذقة ،لانها ذه السلظسية الؼاعبية
الظياطية أيلاا .مظعا او مظاعك اققيقاة .ما بهات ،ما
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ا ذلامااا ا لدكاد ياااااة ،ذناااااااج البحاااااث العلذااا ا  ،للذقاااااة
ا ـاااَ ،فاارفا أهتقااذ أن اققيقااة غاارل مظااتنسذ يف ااازب
األموس ن ماطظة هليها.
هلااااك اذساااااش أن خياةاا ا ػااااعبه .خطااااا
أختـشب طلسا يف فقطتب:

الؼ ـاا ا

ا ذإ ن الوكعوية.
الذ قشاةية ن الليدلالية.
ااازا لاايع معناااب :ن للذوقاااف الوكااع أ ا جيااا  ،ااال
معناب أن اذوقف الوكع أ ا جيا الواقع ا جيا اخل لاه
أطاغ خاسل را ه ،له موق كبرل ذةويل ار مان فهايةذ لاا
ب ذي قطبب ،ن جيوص أن يتحوإ ار مازا  ،ن جياوص أن
يااااون فلظاااسة ،فلظاااسة اهااال فسظاااها كسلظاااسة يف معظااام
اقااان مـااش هلااك ااازا ا هاال لاازا ها ،ن جيااوص أن ياااون
مزاب ا هقيذ دين ا يتـوس فسظه هاؿذ ا اقي ا كذ الؼذولية
التو اليتاسية ،جيهل و اليتاسيته او .ا ذإ ااو مازا اقاماة
اقذ ،اذبذأ ،هلاك اازب التو اليتاسياة ،اخلاؿاة العاماة طاواَ
ظواَ.
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ازا ليع معناب :ن لليدلالية ،ل معناب أن مثاة فشقا ا جيا
أن يوطم اب ماوقسب مباذأي  :ليدلالياة /د قشاةياة .أن اازا
الساااش ،ااااو ،اااب كلاااة أماااوس ،ػاااشإ لسهااام اسخيناااا األخااارل
اكااشفا مظااتقبلنا ،ااال كاايا ن أ ااالم اوائيااة ،ػااشإ
لتـاحل قطا اط م اذثقسب ا يذي م اسخينا ػعبنا.
الذ قشاةيااااة ليظاااات اااااذفا ةشيقاا اا أدا  ،يف العذاااال
الظياط ا  ،ظ ا  ،اال ا ا أيل ا ا موقااف يف فظشيااة اذعشفااة.
الذ قشاةياااة ااا موقاااف اهاااذلام الااااائ الواقاا  ،ااازا
الواق التاسيس ،موقف اهذلام البؼشية األمية ؿافعة التااسيس.
طياطياا ،الليدلالية ا موقف اهاذلام ن باة ،طبقاة طاطك،
دلبواصية ،مبثقسب أ ضاا ،ذائش ذيثاة ما جمتذعناا ،أ
ؼال م أػااإ ذػع اا اذ تااسذ اذيث ذأياذيولوب ذ.
كن بويااة ،ما الظااهل أن نقلا ااازب الليدلاليااة ار فاػظااتية.
الذ قشاةيااة ا ا موقااف اهااذلام رذاااارل ا ا كتاال كاابرل
مهذؼة جي أن تحوإ ار را اسخيية طياطية.
ما أباال ااازب القلااية ،الاات اا قلااية اسخينااا األخاارل
الااشاا  ،هلااك اذثقااف أن ينتقاال ااوه ما ذهنـااشذ كااعافيته
السلظسية ار هنـش ا ذإ.
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الفصل الثاىي
املذهب الوضعي حبصز املعيى
1اا اذزا الوكع نـش اذعنك او مزا فلظس أهلنه
فيلظوم فشفظ مهم ،او أ غظت كوفت ر 1798اا  ، 1857يف
الاااذس غ الااات ألقاااااا عناااوان دس غ يف السلظاااسة الوكاااعية أ
ا جيا يااة ،طاانة  1826أؿاااا افتؼاااس ا اطااعاا .فسظااه الباااسص:
العلاوم العلذياة التقاذم البؼاش  .مبعنااك ماا ،افاه يواؿال خطا ا
طا ق ا يف اسيس الغشا ،لا يف ظش م بذيذ .
كان م اللحظة األ ر كأفه مناخ هام للغشا ،أل س اا،
للعاااامل ،الاااذاخل طشيقاااة أخاااش يف هذلياااة طاااوس ااااذيث
بااااسم .العـاااش هـاااش ماااا عاااذ الثاااوس السشفظاااية فاااا وليون
اقش ا األ س ية اذذيذ  ،افه هـش الثوس الـناهية ،افطال،
اذال ة الب اسية طاك اقذيذ...
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العاااامل اللغاااو السشفظا ا الاااابرل لااايذلب  littréؿاااا
القاموغ اذعش م ازله ،غيض  Guizotسبل الظياطة اذااسخ
السشفظ  ،اسفظت سينان  Renanالسيلولوب البا ث السشفظ
يف أؿوإ اذظيحية ،السشفظ اميل د سكيم  Durkheimهامل
انبتذا الزائ الـيت األاذية ،ا فاليض اش اش طبنظاش
 spencerؿااااااااا اذاااااااازا اذعااااااااش م اطاااااااام التطوسيااااااااة
 évolutionnismeا فالياااض طاااتواس ميااال Stuart Mill
ؿااا ذةشيقااة العلااومذ كذااا فعلذهااا يف اذااذاسغ ،األمرلكا
ليم بيذع  W.jamesؿا مزا الدلاغذا ية اخل:
أػا اق متنوهااون ،ياااسا متباينااة لانهااا الااف مناخا ا
هلك امتذاد فيف م ة هام .أ غظت كوفات  Aug.conteسائاذ
ااازا اذناااخ ،الااز لااه قاهذ ااه التاسخييااة انبتذاهيااة أؿااوله
منا عه الساشية يف قبة ماكية م اسيس أ س ا.
يف الدلاصياااال ،يف شكيااااا ،هنااااذ العااااشا ،اخل ،ةبعاااات
ثقافااا اقذاثااة التجذيااذ هاازا اذناااخ .اذثقسااون مااش ا ااش ن
أ غظاااات كوفاااات لااااو مااا خااااالإ كتاااااا السلظااااسة لـااااف
البالوسيا .يف أ س ا الغش ية منطقة اػعاهها العاذ  ،السلظسة
ذفضلت ار الؼاس ذ ،ذ سؼتذ يف الـحافة األدا.
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سبااإ الثقافاة الظياطااية الازي يااذيش ن ظهاشام للسلظااسة
ياوفااون ألفسظااهم فلظااسة كااذنية ه ا ااازا الطشيااق ،فلظااسة
طهلة ،اكحة هقيذية ...ػعاساا :العلوم .أ األؿأ :العلاوم
مثل هليا .األػ اق الزي ركشفاام ذلون مثالا هلياا ،اام
كيع ا س اد قذم ،قذ وم ما.
2ااااا هااااؾ أ غظااات كوفااات ،بواشيا ااا ،يف صما ا ا هااااد
موفاسػاية لاو فيليا  ،أ يف اققباة  1815ااا  1848ار ا كذااا
قلنا ،يف هـش افطال ،الثوس الـناهية يف فشفظا وشلاا عاذ
العـش العذال ،،هـش الثوس فا ليون ،هـش األفواس السشفظاية
األذافية ،كنف س طو ،غو اه ايغال .العـاش العذاال ،كاان
هـش مشابعة هامة ثش  .العـش الز يليه هـش قذم.
كااان كوفاات سباال هلاام هلااوم قنيااة اطاا انةااال
متعذد اذيادي .
قذ لق أ ياف ا أفه ايغل فشفظا .هلذ ا اأن الساش ،كابرل
ينهذاااااا يف النؼاااااأ األؿاااااوإ :ايغااااال ر 1770ااااااا  1831اااااا
للذظااايحية لاااوثش ،للسلظاااسة اليوفافياااة مظاااائلها مذاسطاااها،
ألسطااطو ياااكوا ااوام ،لااذيااس اايا لااوب طاابينوصا
ن يباااانع ،دم زليااااث مظااااألية العذاااال القيذااااة ،للثااااوس
السشفظية كنف السلظسة الاالطياية األذافية .افه ةن مع ا
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ا هـشب ذخالؿة أ س اذ اذساش  .أما كوفت فله ،طبيعاة
اقاااإ ،عااي األؿااوإ السلظااسية أ الساشيااة العامااة ،لانااه
ذمتجااا صذ اياااااا متقاااذم هليهااا يف اااااااه ااااو .افااه اااال ؿااالة
قيقية م السلظسة الاادل  ،ؿالته اا ما العلاوم التقنياا
الـااناهة السا ااة ،أ م ا ذهـااشبذ موقسااه م ا السلظااسة م ا
العـش الظا ق موقف سفي .افه سبل ا با ة ا جياا :اازا
ـوس فسظه ـوسب األ با  .أ س ا التالية قذم ما ياس ما
اذدلسا شلزا التـوس.
كااان كوفاات خااشيج معهااذ البوليتانااك ر 1814اااا 1816

ف ا لاا طان اا طايذون ر1817

معهذ النوا اذباشي  .ثم ؿاس معا
ااااا  ، 1824الاااز سغااام قطيعتهذاااا التالياااة ،طااااام كاااثرلا يف
ؼال فاشب.
لناازكش أن طااان اااا طاايذون ر 1760اااا  1825اااو أ ااذ س اد
انػااذلاكية الطو ا يااة آفاازاب ،يتذيااض ،كلااون خاااق شلاازب
انػذلاكية الطو ا ية السائقة األاذية ،التأكيذ هلاك التقاذم
الـااناهة التنظاايم .مزابااه ماازا ؿااناهية متسائلااة :افهياااس
النظاااام القاااذيم راذلاااا  ،األسطاااتقشاة  ،جمااا َ اجملتذااا
الـااناه الااز يظاارلب ذالـااناهيونذ رأ اذنتجااون  ،يف ناطااق
جيذاا ا سؤطاااااَ اذؼااااش ها أ اذنؼااااة العذاااااإ ،اااااااب
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اػااذلاك  ....اااجملذو  :أفااااس غنيااة ،فؼااشاا يف اجمللااة الاات
أفؼاااأاا عناااوان الـاااناهة ر ، 1816ثااام ماا كوفااات يف اذااانظم
ر 1819ااااا  1820ثااام يف اذنظوماااة الـاااناهية ر 1820ااااا ، 1822
أخاااارل ا يف كتاااااا أخالقاا ا اػااااذلاك هنوافااااه اذظاااايحية
انبتذاهيااة ،ؿااذس عااذ فا ااه ،طااان طاايذون فيلظااوم هااامل
اقتـاااد .كاػااذلاك ةو ااا  ،ان لوفااه اخلاااق اااو ،كذااا
قلنااا قباال قلياال ،التقااذم الـااناهة التنظاايم ،مزابااه ؿااناهية
متسائلة .فوسييه  Fourierمثالا ةشاص آخش ريف الطو ا ياة فسظاها
أكثااش بذليااة اااا يااث أن ا ااذإ ماازا ناااقي ،قشي ا م ا
س طو ؿا أؿل التسا  ،فاقذ اقلاس اذذفية .م بهاة
أخش  ،لنقل ان العنـاش انػاذلاك الظاان الظايذوف خيتسا
هنذ أ غظت كوفات ،لاا لايع العنـاش الطو اا اذهام ن
البؼشية.
وبااه ا كاااإ ،ان الشباااإ الاازي ركشفاااام اااا سينااان،
ال
طبنظاش ،اخل ااا يتذياض ن نا قيقا للبؼاشية ،ذلاون ماث ا
هليا ،كذا قلنا قبل قليل...
أ غظت كوفت كوون مزابه ااكشاا ،يف ػابا ه ،أهلناه
هلك اذد .ازا أيلا يظتحق قسة.
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لقااذ ن اا عااي البحاثااة أن انكتؼااافا الااادل يف
ققهااا
السيضياااَ أ الشياكاايا رمااثالا فيضياااَ القااشن العؼااشي
أؿااحا ها اذبااذهون يف أ إ ػاابا هم ثاام اااون مظاارل يااا هم
الطويلة اااَ وطيع ا لالكتؼام األ إ الز كان ااو الثاوس
انفقااااالا .ليظاااات اااااازا تذااا ا اااااإ السلظااااسة اذاااازاا
انبتذاهيااة .لا ا اااازا اااإ أ غظاات كوفاات .اااازا اااا
ؼااال آخااش اااا اااإ ماااسكع ،أ كال طاايسيتع ،أ ايغاال،
لا م السش .،مثة هنذ اانَ قذم هلاو  ،اووإ قيقا ،
ظااف اااااَ .ااازا ن ا ا قولااه ه ا أ غظاات كوفاات .مثااة
مظااافة ااب ايغاال الؼاااا ماتؼااف بااذإ التناااقي ،أ العقاال
) (Vernunftكجاااذإ ،هلاااك قلاااية ذالعاااذد األؿااامذ كتااااا
اذنطق الابرل ،ن ا أن ذ ما يؼا هها لاو ما عياذ يف
مظرل كوفت.
ااااذأ كوفاااات القاااااَ دس طااااه يف السلظااااسة الوكااااعية رأ
ا جيا ية طنة  .1826اذه ذافهاَ العـش الثاوس ذ رهـاش الثاوس
السشفظااية مااا الاااا  ...ذ وبيااه األراااان ااو التالقاا هلاااك
يااذذ ،اهاااد نظاايم اجملتذ ا رعاال الظياطااة ذهلذ ا ا
ماازا
اجيا يااا فيضيائيااااذ .عاااذ أصمااة فسظااية ،هااااد ار العذاال ،فؼاااش
دس طه ا فسة ،م طنة  1830تك طنة .1842
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3اااا يف ااازا اذالااف ،يعل ا كوفاات أااام أػااهش قطعااة يف
جمذو أفااسب ،أن ا قافون اقان الثالم.
ياكااذ كوفاات أن البؼااشية يف طوساااا ر كاازلك السااشد
متش هلك التوال ثالم ان أ مشا ل:
اقالة الالاو ية رأ الالاو ية العظاشية يث الساش
البؼااش يعلاال ظااااشا الطبيعااة علاايالا خيالي ا ا خاسق ا ا رهباااد
أؿنام متائم ،عذد آشلة ،ثم اله ا ذ أطباا الظاااشا اا
األس امن :مثالا العاؿسة ا غل اله الشيأ.
اقالااة اليتافيضيقيااة ،اذا سائيااة أ الغيبيااة ،ا ا ذ عااذيلذ
للحالااااة األ ر .انااااا ااااذنا ماااا اللجااااوَ ار األس امن العواماااال
اخلاسقااااة ،ا فظااااان يعلاااال الظااااااشا قااااو جمااااشد  .اذثاااااإ
الااسياا وس ه ازب اقالاة اذيتافيضيقياة ،يأخازب كوفات
ما مظااش ية طاااخش لاااذوليرل كااذ األةباااَ اذااذهب :يااا طاايذ
الطبي  ،ذارا األفيون ينوم؟ ا واا :ألن له قاذس نو ياة ،رأ
ارا ػ تم :فليلة نو ية .
أخرلاا ،عذ بهذ ةويل ،يبل ا فظان اقالاة الوكاعية رأ
اذش لااة الوكااعية الـااناهية أ ا جيا يااة  ،positifالاات اا
قط أ قطيعة م اقالة الظا قة.
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انااا البؼااش ختلااوا ه ا البحااث ه ا األطااباا رختلااوا ه ا
التعلياال أ التسظاارل  ،ااام ياتسااون اكتؼااام القااوافب الاات
ام الواق الوقائ رلك اذال ظة احملاكذة.
ازا ذا للاثرلي  ،ماا صاإ يباذ للابعي ،كأفاه خامتاة
تويج طوس أ س ا قذم فاشاا .لقذ دخلت أ س اا يف هـاش
أيلاا /أ ظ البعي ا خاش،
ا ذ  ،هلينا أن فذخله
جي ا أن فااشفي أ س ااا ،النظاابة للطااشفب :ااازب ا ا أ س ااا،
خالؿتها ص ذ ها ذبواشاا اخلامعذ ).(quintessence
*

لا لنتا مظرل كوفت

ينؼا كوفاات ـاانيس ا للعلااوم ،را أاذيااة أكيااذ قـااوس
ماكذ ،أ لنقل را فائذ عليذية .افاه ـانيف خطا رأ هلاك
خف ،خف مظتقيم يزا يف ااااب ذ نااقف العذومياة ضاياذ
التعقيذذ .طاتة هلاوم :الشياكايا ر اا ذسكياض كال السلظاسة
الطبيعيةذ  ،هلام السلاك ،السيضيااَ ،الايذيااَ ،السيضيولوبياا،
أخااارل ا السيضيااااَ انبتذاهياااة أ طوطااايولوبيا رهلااام انبتذاااا
نقظم ار طتا ياا رثبا دينامياا ر شكية ابتذاهية.
* أطتنذ ار مشاب ا تذائية :كتاا مذسط  ،قاموغ هاد  ،اخل.
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ن يهذنا أن فعشم ما ارا كان ازا التـنيف أ كان ازا
اذـاطلأ األخاارل اااا طوطاايولوبيا اااا ا ا ا غظاات كوفاات أ ا ا
أطااتارب طااان طاايذون* ...كوفاات يااشفي الظااياولوبيا رهلاام
الاااانسع انطااااتبطان راذال ظااااة الذاخليااااة  ،أ اااال العلاااام
اذااازكوس يف ا ذاثيتااااه :السيضيولوبياااا الظوطاااايولوبيا .ااااازا
يعطيه مظحة اكافية م هلذية اصاَ ساف م اطتبطاف القاشن
التاط هؼش السشفظيب ا فاليض ....الطب  ،أن ياون األدا
الاالطاااايا الااااابرل رالسشفظااا أ الش طااا  ،األذاااااف أ
ا فالياااض أ الظاااويذ اخل معشفاااة بذياااة هذيقاااة للااانسع
البؼشية ،فهزا أماش عياذ ها ا جيا ياة العلذوياة ذماذال هااذ
م اطتبطافية هلذية أ هلذوية اخل .ازب اققيقة مل ختف هلك
الساااش اذاسكظا  ،ن طاايذا الساااش اذاسكظا الظااوفيا
يف صم طتالب.
4اااا هلااك أ اااإ ،فأ غظاات كوفاات لااه فسااع ،كااال
البؼش ،يق يف هؼق أفالةوف للظيذ كلو يلاذ د فاو ر الات
ؿادفها يف هام  1844ما ت عذ هامب  ،بضئيا ا ات اأثرل
* ازب مظألة أثاس

عي اناتذام هنذ ا لض.
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ازا اق  ،يأ ػ َ بذياذ يف طارل ه الساشياة :ار اذازا
السلظاااس ا جياااا ينلاااام دياا اجيااا يظهاااش يف هاااذد ماا
اذالساااااااا  :منظوماااااااة الظياطاااااااة ا جيا ياااااااة  1851ااااااااا 1854
الاا يؼيظام ا جياا  .1852ذجمذاو مازا كوفات يتحااوإ
و اجيا وية دينية قيقيةذ.
ذالاا يؼيظاامذ يف اللغااة السشفظااية يعااا ،هاااد ا ،مااوبض
علااايم الاااذي األطاا لة األبو اااة ،ؼاااال خمتـاااش منهجاا .
الااضم كااان ،هلااك كاال اااإ ،هـااش ا هظيذ ااا ،كاارلي ااا،
الساش يشيذ خماةبة كهوس البؼش .لنزكش أن ا لاض كتا ،
كذظااود أ كذؼااش منااه لاااا ذالبيااان الؼاايوه رالـااادس يف
أ ائل  1848ذكا يؼيظذا ػيوهيااذ كتااا ليوػا ػا كياف
اون ػيوهي ا بيذ ا يزكش الاا يؼيظم ،او كتاا بيذ.
كزلك الاتاا األمحش رما ظ وف لاب ياا  ،الاز بااا
الـحاس الغا ا يف العامل ،او يف سأي أطوأ ماا ؿاذس ها
الـب :افه هذلياة افهيااس لسااش ما ظا وفا اققيقا اذ ن
أ ض ياااااش فـااا ا  ،رلغااااااَ الظااااايا ،التاسخيياااااة ،اااااالتطهرل
الظااشمذ  ...يبقااك أن خماةبااة كهااوس البؼااش العاااديب أ ظااف
ػال وا مظألة غرل طهلة .لعل البيان الؼيوه ن يقلاذ.
أما فلظسة اذادية ا ذلياة اذادياة التاسخيياة ،كتااا طاتالب،
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فه ا مأطااا يعضساااا كذأطااا كااون الاتاااا كا يؼيظااذا
متقذم ا متطوساا ،كعه صهيم اقشكة الظافش امام اذازا
البااال رس التقااذم النقاااَ العلذاا رطااتالب لقاا السشفظاااية:
. coryphée de la science
ظاااا ا كوفاااااات ،اجملتذاااا ا الذ لااااااة الوكااااااعافيتان أ
األجيا ويتااان طااياون شلذااا دينهذااا أخالقهذااا :الااذي ا ذيااذ
اااو هباااد ذالاااائ الااابرلذ الااز اااو ذالبؼااشيةذ أ ا فظااافية
ر األسض ا التذيذة الابرل * .أما األخال ،فؼعاساا :ذاق
كذبذأ ،النظام  ordreكقاهذ  ،التقذم كهذمذ.
طبيعااة اقاااإ ،ااازا الااذي ااال ناااو رافااه دي ا كااع
اجيااا  ،ظيستااه تااويج اقالااة الوكااعية  ،لا ا م ا ةقااوغ
ا ا او كوفت .م بهة أخش  ،لنال أفاه
هبادا شا
يعظاام ا فظااان البؼااشية كذااا سمبااا ن يعظذهااا فويش اااخ مااثالا
رهنااذ ااازا األخاارل ،لعلااه جي ا القااوإ ان الطبيعافيااة اااا فاااش
* ن ااأغ م ا أن فاازكش أن دي ا س ظاابيرل كااان هباااد الاااائ األزلااك أ األهلااك
رػ ا َ مااا فااو ، ،أمااا ا نااامن اليظاااس األقـااك راياادل  ،ػااوميت فاازا ار
هباد ذا شلة ا العقلذ  déesse raisonازا العقل را الذسبة األ ر ،او اله رأ
اشلة مبوب الالذة السشفظية . raison
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الطبيعااة اااا لع ا د س صن مقا اال أ خمسااف  .سمبااا جي ا القااوإ
أيلاااا ااا :كوفاااااات يااااااشفي اا ،يقاااااايم الزا ويااااااة ،ماااااازاب ا
مياافياي ا يف خذمتها .ازب ا مثاليته ،ماش أخاش  :اذثالياة
== الزا وية ،هالقة عادإ أ اافا.
عي أ با كوفت أ معظذهم ،ن طايذا العالماة اللغاو
الاابرل لاايذلب  ،littréسفلااوا ااذ واؿاال ماازا كوفاات،
فاااشص ا فشقاااوا اذااازا السلظاااس الوكاااع الاااذي الوكاااع .
ا تسظوا القظم األ إ ،أ اذس غ السلظاسة الوكاعية ،ةاوس ا
ازا اخلف ،اهذلكوا هلك ؿوفيا اذعلم اخل ،زل مزابهم
أ يافا الوكعوية العلذوية*.
طبيعااة اقاااإ ،ان مااا نااا اااو اذاازا السلظااس  ،اذناااخ
ذا جيااا ذ ،ذالعلذ ا ذ ،اخل .يظااتطي اذااشَ أن ياااون كوفتي ا ا
ذ ن دي كوفت ،ذ ن أ دي  ،م دي آخش كركافة ،مثالا
م دي اذظيحية أ دي ا طاالم ،أ غارل رلاك ،ما أدياان غارل
دينيااة .لاايع جماادلا هلااك اابا كاال قطعااة يف اذاازا السلظااس
* لا مـطلأ ذالعلذويةذ  seientismeيت طك اةاس ليذلب كوفت .افه عبرل بيذ ها
ـذدب ،او ا مبعنك ما ا مشادم للوكعوية ،ا جيا ية اخل..
اذناخ الز
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الاوفت .ا أن ياون ػعاسب الذي العلم أ العلاوم ،أ
اذعشفة العلذية ال الذي أ وؿسها ا الذي اذتقذم.
اقلقاااة الوكاااعوية قاااذ ااااون يف افؼاااقاقا خالفاااا ،
لانها لقة مغلقة ،سافلة لاا ايغال ،للجاذإ ،مل ظاذ اأمش
كهااازا ،ارا زلعااات فها ا ماااذيش ظهشااااا لدذاااان الغذاااوض
األذاااف  ،سافعااة اااا يف فشفظااا ،اال هنااذ ماسكظاايب متنااوهب
مت السب اا ساية الوكومن الذيااس اذثلثاة األلاوان .هلذا ا اأن
ديااس أيلا ا يظاتطي  ،اصاَ خالفتاه السشفظاية ،أن يقاوإ ماا
ـاااذ
قالاااه مااااسكع اصاَ عاااي األ باااا  :ذصسهااات نيناااا
شاغيثذ....
كذ اا قلنااا ،ان دي ا كوفاات الااز سفلااه معظاام أ باهااه
الز مل هتذ اليه البؼشية يف الظنة الت ذدواا كوفت لزلك
ريف منتـف قشفنا ازا  ،او دي ال ناو  ،لا م ةقوغ
هباااد شا ا ألقاااا ا ااا .لقااذ قياال هنااه ،اال ه ا كاال
مزا كوفت ،افه فو م كاثولياية ذ ن اذظيحية*ذذ لك
مؼااااا هة مو يااااة ،جيااااذس نااااا أن ن فنظااااااا ،ااااب فنظااااش ار
* افظش بان باب ػساليه ،اذالسا الظياطية الادل م ماكيافال ار أيامناا ،داس
اققيقة.
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ذاأل ااضاا الظياطاايةذ طااف القااشن العؼااشي أ هلااك مؼاااسم
افتهائه :الش من ش لو الذ ام للطقوغ العبادا البا ا ا  .ا
اق الباق .
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الفصل الثالث
احلالة امليتافيزيقية
 1اااا اقالااة الوكااعية أ ا جيا يااة معشوفااة كل اذو للحالااة
اذيتافيضيقياااة ،اذا سائياااة ،الغيبياااة .كوفااات ما ا الطبيعاااة ،ما ا
الواق  ،م اذوبود ،م الظااشا هالقا ها ،اخل ،فاما للاا ما
ساَ ،الغيا  ،الاااا مااا فااو ،،الاااا ما اات .اا أن فااشدو فااوساا،
مبوب ا ذإ :كل اققيقة قائذة يف ماا ساَ ر ماا ات ماا
فو ،ما عذ احملظوغ ،اذباػش.
ليع ازا ما قـذب كوفت ،ن ما يقـذب أ باهه؟
ااااا يف اااازب اقااااإ ،ارا كافااات اققيقاااة ،ؼاااهاد ااااسيس
العلااوم ،ا ا يف مااا ساَ اذباػااش ،هنذئااز فاارن كاال ماازا ن
يش اااض هلااك ااازا اذبااذأ اااو ماازا أمحااق .الاازس  ،القيذااة،
طااشهة اللااوَ اخل كلااها يف اذااا ساَ .تعاابرل آخااش :ذالطبيعااةذ،
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ذالواقا ذ ،ذاذوباودذ ،ذالااائ ذ اخل ر اا أن فنا وو األلسااظ،
أن فظتعذل مـطلحا أخش ازا كل منه ينؼاطش تذا ا ار
اثاانب :الظاااااش ماااا ساَ الظاااااش .اااازا الؼاااطش ار اثااانب ااااو
الساااااش أ اااااو ا ااااذإ ،الظاااااه ا ااااااذ ذعشفااااة الواقاا ا
اققيقة .افه قوام كل معشفة ؼشية ،ؼال خااق اذعشفاة
العلذية .ليع م اا الـاذفة ان كيا العلذااَ الساا ب اام،
مبعناااك ماااا ،فالطاااسة .كوفااات لااايع اااازا راب .ان هاااذد ا ماا
العلذاااَ اذاطظااب كااافوا فالطااسة رذي ا اذعاااف  ،يذلسوطااون
كسالطسة :فيثاغوس ،أسططو ،ا طينا ،ديااس  ،نيبنتع،
ا خلذ ن ،ماسكع...
لااا لننظاااش يف رتوياااا ذاقالاااة اذيتافيضيقياااةذ ظاا
كوفت .ركشفا أن بواشاا التعليل االقو اجملاشود الات لات
رلو آشلة أس امن اقالة الالاو ية أن ػعاساا الااسياا وس
قااذس األفيااون التنو يااة كتعلياال لسعاال األفيااون التنااو  .أمااا
رتويا ها فغنية متنوهة ،فزكش منها:
 1القلايا السلظسية الادل  ،السلظسية التقليذياة ،هاذد
ماا الاليااا اجملااشدا ماا األص ال السلظااسية الاات
هذل ها الساش ا فظاف قذ ا ذيثاا.
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 2فااااش العلاااة ،الظاااب  ،مقولاااة الظاااببية ااااا اذقا ااال،
فاش القافون اكَّذ عظم.
 3البحااث يف نيااة اذاااد  :فهااو غيبيااة اطااتحالةو كاازلك
كل را لاة ذعشفاة العناؿاش رمبعناك هلام الايذيااَ
الت اوون ماد الاواك النجوم.
4

ظاا ان تذان

ليل النهايا الـغش .

 5را لة طبيق الشياكيا هلك البيولوبيا.
 6فاش الثوس  ،فه غيبية اطتبذاد اا اذقا ل ،فااش
التقذوم ناإ التأييذ التذجيذ.
ااازب الالئحااة الظااشيعة ن ظاااتنسز طاالة اذا سائيااة مبعناااك
كوفت( .)1افها أمثلة فاةقاة .اا لااا كوفات آخاش ،فشفظا
أ هش أ أذاف  ،م القشن التاط هؼش أ ما القاشن الثالاث
العؼشي أ م القشن الشا قبل اذيالد ،اا مبذئياا ،ال فش ،اا
أن يع اذوشلا ،أن اازم عااي رتويا هااا أن يلاايف رتويااا
أخش  ،أ أن يظتبذشلا غرلاا ،أن زم عي رتويا هاا أن
يليف رتويا أخش  ،أ أن يظتبذشلا غرلاا ،بقاك القلاية
( )1فقلتها ،م الزاكش  ،ه كتاا بان فاإ :افوساما السلظسية السشفظية.
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ا ذ األطاغ .افهاا عبواش ها مباذأ ،ها خاف ،ها شكيباة
هقل أ را تـووس فسظها ا العقل ،اا العلذياة ،الواقعياة،
ا جيا ية .اذظألة مظألة ساؿيل .لا ن ذ م الوقاوم هناذ
ذالتساؿاايلذ ،ن ااذ م ا النظااش يف رتويااا ذاذا سائيااةذ ا فسااة
رلاااك مااا أبااال فهذهاااا :فهااام أطظاااها أؿاااوشلا ،منطقهااااا،
أ عاداا ...ار ا فقذاا.
 2اااا أ ااذأ بنيااة اذاااد  ،افطالق ا ا م ا هبااث را لااة معشفااة
هناؿش مادو الاواك النجوم.
السعاال م ا أي ا لنااا أن فعااشم ااازب العناؿااش؟ لاايع اناااب
اااااواخش أ قطااااااسا فلاااااائية ،ن تاااااك يف خماااااا ش معهاااااذ
البوليتانيك .البواخش ظرل يف البحاس القطاسا اا قشيبا اا فو،
األسض .ن ا ا ذالوؿااوإذ مادي ااا .النجااوم مؼااتعلة رشفااة...
فليبااق العقاال هلااك األسض وشلااا .افااه ذاذال ظااة احملاكذااةذ
ظاا كوفااات ،لااايع ظا ا ليوفااااسد دافنؼاا ن هؼاااشا
ا خشي ...
لااا عاااذ طااانوا قليلاااة ،يف طااانة  ،1863طااام العقااال
اققيق ا اذظاالأ اذطيااام اذوػااوس  ،ااذ ن أن يتح اشوب م ا
ماافه ،القشاس ذا جيا ذ ،الـادس ها ذالسيلظاوم العلذا ذ...
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أكاااذ أكثاااش فاااأكثش الو اااذ اذادياااة للطبيعاااة الاااون.
را ا هلاام السيضياااَ ،يف القااشن العؼااشي  ،أكثااش فااأكثش يف
اااب الو اذ انخاتالم ،اشلوياة الساش ،،ار ماا ن فهاياة ،يف
معشفاااة اذاكش كوطااام رالااااون الاااابرل اذياش كوطااام
رالاون الـغرل .
ااازا التقااذم خااف فلظااس اااا هلذاا قااذيم بااذاا ،هشيااق
أؿيل ،يف الساش البؼاش  .السااش البؼاش يساتأ نياة اذاادو
العقل النايف للتجش يوة للتجش ية العلذوية اذـاسا  ،للوكاعوية،
للتجش ية اا الذ غذائية ،اخل اذظتنذ وه هلك اقواغ ،هلك
التجش ااة ،هلااك التجشي ا  ،وؿااسها أد ا ااه مادو ااه ،العاماال
أ ظف أكدل اجملشودا اذسهومية.
لنزكش عليم ايغل :ان أ ذ ا مل يش الزس  atomeن العب
اجملشود ن العب اذظلحة اأهظم مياش طااوا ،ما رلاك
مسهااوم الاازس ررس  /فااشاف اااو سكيااض كاال هلاام السيضياااَ ،ارا
ألغينا ازا اذسهوم الاينوف  ،افهاس كل ناَ هلم السيضياَ.
رس  /فشاف ،مل َ اا فاسف رأ فادس  :ازا خف بذل قذيم،
ػااشق ثاام يوفاااف  ،ااذيث .ظ ا السيضياااَ النو يااة يف القااشن
العؼااشي  ،ان القظاام الساااسف يف الاازس أكاادل م ااا اذااشا م ا
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األقظااام اذلي ااة ،م ا جمذااو ا ضئيااا األخاارل غاارل األخاارل
رالاذل ن ،ش ون ،فيو ش ن ،اخل نيث أفه ارا ذ زفناذ ازا
ذالسشافذ الذاخل للزس اطتبقينا ذاذل َذ اذب ،ارا ذكاغطناذ
باابالا ما ا باااإ هلااك ااازا األطاااغ ،لـاااس ن يتعااذ نجذااه
نايااة طااانية م ا لااعة أد اس .م ا أفااه بباال ر قيقتااه اااو أفااه
ببلذ ليع أفه او ذالاذل فا ذذ كذا أن ازا ا ذاس أماام
بذاس ،بذاس مل َ ؿل  .لنقل ن اذل َ ملا َ ن السااسف فااسف.
تك ازب الالذاا اقظاية ،البظايطة الظاهلة اخل ،شلاا اذو
جي أن يقام هليها اقذو ،اذبذأ .كزلك ،كل الالذا .
مش أخش  ،أقاوإ :السلظاسة عايؽ يف ما اذطلاق ااا يقاوإ
ايغل ااا اذطلاق هنـاشاا ،كذاا الظاذك هنـاشب اذااَ .اذطلاق
مسهوم ذ ،ػأفه يف رلك ػأن النظيب طواَ ظاواَ .الشطاالة
األ ر شلزا اقذ :اذطلق ،ا أفه ذو النظيب ،أفه يقيم اقاذو
هلااك الالذااا  ،القااوافب ،هلاام م ا العلااوم ،جمذااو العلااوم،
الاااة هلذياااة هاااا ش  ،جمذاااو اقاااان العلذياااة ،أ كاا أ
جمذااو ا ا ـ اووسب .ان الواق ا كاال اق ا اااو كلااة اااو
كلو لا اللبف مثاة فاش ،،اذباذأ األطااغ ،اب فااش
الال أ ا ذلة  / /فاش ا ذا اجملذاو  .األ ر ؿاسش ن
فهاية ،الثافية هذد ما ذينذوذ اقشياة ،الذ قشاةياة ،اا هناذ
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ااذاا األطاااغ ق اقو الثافيااة بااذ ااا
األ ر ،ألن األ ر اا
كاااااااش س ها .الثافياااااااة ،اااااااذ ن األ ر ،مطلقاااااااة ،اطاااااااتبذاد
و اليتاسية ...اازا السلظسة الوكعوية .اازا اش ة القاشن
العؼشي البؼشية.
يف ازب اقيثية ،السلظاسية ،الاضم األ إ أفلال :لوغاوغ
ارلاكلياااات خالفتااااه اذتنوهااااة ،الاالطااااياية .اليوفااااافيون
با هوا الالذا  ،اللغة ،معنك قـذ الالذا  .اخذلهوا رأ
كااافوا ا ااذ اقلقااا اقازلااة يف ااازا انخااذلا اذتا اشوس،
ػأفه ػأن كل اخذلا قيق فاش اقذو terme, borne,
 ،limiteKأ اقااا ا وذ اااااال اذعااااااف انطاااااتعذان العش ياااااة
للالذة .يف صم السلظسة األ ر ،البظيطة ،الظااربة ،كاافوا
يظا اذوون ذالسااااسفذ رأ الساااشاف اااب الااازسا يف مااازا الااازسا
السشاف أيل ا ذالناادسذ  .le rareكافات لاك السلظاسة طااربة،
ذائيااااة ا تذائيااااة .لانهااااا كافاااات فلظااااسة .هذلاااات مبساااااايم
كبرل  ،عاملت راازا ارلاكليت غرلب م كلذا ظيوة
بااذ ا م ا فااو و مل ا َ فاااسف ،فااو ،اات ،اااسد طاااخ  ،اخل،
لانهااا عاملاات معهااا ،هذلي اا ـااشم النظااش ه ا التظااذيا
ال ااااا
السلظااسية هاا دنن هااا التاسخيياااة اذش ليااة ،ـااستها مااث ا
فا اشا اااا مساااايم .ااازا اخلااف األؿاايل ،البااال القااذم البااال
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ا اذو  ،ااازا اخلاف التاااسخي ااا األصلا  ،ااو مااا يشمياه كوفاات
الاوفتيون أفواههم .ذاقالة ا جيا يةذ اذتقذومة ا الغاَ شلزا
األطاغ ازا اخلف.
 3اا ان اذزا الازس يظاتحق قساة اكاافية .ما اذعاش م
أن ازا اذزا او مزا اليوفافيب ،لوطي  ،ثم د اوقشيف،
ا يقوس ،الؼاهش الال يا لوكشيع ،ؿااس خطا ا ةاويالا غنيا ا
يف اسيس السلظسة العلم السيضيائ  ،يف اسيس الساش األ س ،
ؿااونا ار القااشن العؼااشي  ،ار هلاام اذياافياااا التذووبيااة
ر مش سا العشا .
اااازا اخلاااف الاااثذب باااذ ا لااايع اخلاااف الو ياااذ يف ااااسيس
الساااش ..ااالعاع .ار باف ا ااازا اخلااف الاازس راذاااد  :رس
 / /فاااشاف  ،انااااب خاااف آخاااش ااااو خطاااش الواقا ا  :مااااد / /
ػااااال .اااا أن فقااااوإ أيلااا ا انو اخلااااف األ إ اااااو خااااف
اقشكااة ،الثاااف اااو خااف التغ ويااش التاااسيس :فاااش التؼااال
التؼايل ،مبذأ أن التاسيس او ذ غيواش لدػاااإذ أ ذ غارل رأ
وإ ،افتقاإ ما ااإ
لوون هلك األػااإذ رماسكعذ  ،أ
ار اإ transformation ،ر ووإ الؼال  .ما ارلاكليات
اللوغااااوغ ،ار أفالةااااون اذثاااال ر= اذساااااايم  ،ار منطااااق
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الؼال اذسهاوم اقاذ فااش التااسيس الطبيعا رأسطاطو ...
أ غظاات كوفاات عيااذ ها ااازا كلااه :العلاام ا جيااا يف غنااك
هنه .اذاسكظيون ،م بهتهم ،مل يسطنوا لل ف الثاف رمادو اا
ػاااال ،اقا ا ااااا امااااان ،منطاااق ،التااااسيس كذنطاااق (،)1
أغنااتهم فاااش ذاذااادو ذ ه ا فاااش الواق ا  ،فاااش الاااائ ،
فاش الطبيعة.
لا لنعاذ ار اذازا الازس  .ان فيضيااَ القاشن العؼاشي
ثبااات السااااش الزسياااة القذ اااة ختطاا دهاااو كوفااات كاااذ
را لااة معشفااة نيااة اذااادو  ،افهااا ثباات فاااش الاااا مااا ساَ الاات
افطلقنااا م ا مظااألتها :كوفاات ،اذ ااا ،كااذ ااازا اذااا ساَ،
اازا فسظه.
أكثش م رلك ،ان فيضيااَ القاشن العؼاشي ختطا اخلاف
الاازس اليوفاااف األ س ا  ،اذذيااذ ،نتـااش للذنطلااق األقااذم،
الؼشق  ،السينيق  ،رلك هلك فقطة ازلة.
فذ اذعش م ان الزس را ضئية األخارل  ،قبال أن ااون
فاااش يوفافيااة ،كافاات فينيقيااة ،ا ليااة اخل .ااازا مااا ياازكشب
()1

خبـاوق اخلاف اذازكوس أسطااطو ا ايغاال ا ماااسكع رفااش الؼاال  ،افظااش
اسفظت لوخ ،فلظسة هـش النهلة ،داس اققيقة.
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هلك طبيل اذثااإ ،كياذس م يف كتا اه اذ اذنطاق ا اذإ
فظشية اذعشفة( .)1لا فاش الازس اليوفافياة اا فااش رس
ن تجااشأ ،ااازا اااو معنااك الالذااة السشفظااية  atomeا اااَ
كلذااااة ذرس ذ العش يااااة ،هلااااك األسبااااأ مؼااااا ها ها يف اللغااااا
األخااش  .هلااك ااازا األطاااغ ،طاااس الساااش األ س ا الاازس ،
هلاام السيضياااَ ...أخاارلاا ،يف مطل ا ااازا القااشن ،غاارل اذوقااف،
طقطت فاش أن الزس ن تجضأ ،فاش أن اناب ذرس ذ أخرل .
الزسو تجضأ ،تجضأ ار ما ن فهاية .ليع اناب بضي ا أخارل
للذاااد السيضيقيااة ،اال لنقاال أفهااا اطااتحالة ـااووس أ اطااتحالة
هقل ... ،النسع الوكعو ا جيا و او العاعذ
لانهااا اللاابف الاانسَع السينيق ا  .السيلظااوم م ا ؿااوس
الانعافيااة الااز اخااذل الساااش أ اذاازا قاااإ ساااش رس
قا لااة للتجااضؤ ار مااا ن فهايااة ،أ ساااش ملا َ فاااسف راااابب
اااو الالفهاياااة .اااازا ماااا س اب مااااخش ا طاااعيذ هقااال يف مقا لاااة
لسضيوفية ػ ـياا ،ذ ن أن أةل هلاك اذلافو ،أؿاذوقه متامااا،
( )1كتاااا مهاام ،طيـااذس قشيب ا ا ها داس التنااويش .لنقاال افااه كتاااا وتاااص يف ذفلظااسة
العلومذ ،أقـذ أفه ن يتعامل ت هنوافه العظيم م العذل البؼش الابرل ،ما
اش ة القشن العؼشي  ،الثوس انػذلاكية ،مـائش ا فظان اليوم.
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أس شلزب النقطاة أاذياة فلظاسية ازلاة تعلاق مبنطاق التااسيس
التق اذوم ،اللاابف ،رلااك كااذ ذالتاسخييااة التقذميااة اخلطيااةذ
اللاس ة أةنا ها يف طا ة الساش التقذم اذاسكظ أيلاا.
 4اااا أ أفااا فااوس ا أطااتبعذ ذالوةنيااةذ ،فينيقيااة كافاات أ
كنعافية أ هش ية هامة أ ػشقية اخل .انااب طابل أخاش ما
أباال الوةنيااة ،هلااك ااازب النقطااة هلااك كاال النقاااإ اذظااائل
اذؼااا هة .ياطااسا أفنااا اااا يف عليذنااا ثقافتنااا اااا ن فثذااش الثااوس
النيوليتيااة ،ن فسهاام اذعنااك اذذااا رأ الااواقع اااا اذذااا
للااذي التو يااذ  ،أفنااا ذفعاووضذ ساايي ما ةوةذيااا ظا وذ
فسظها ةنية ةنياا ديناا أديافااا .ماا صلناا ،ماثالا ،فاضا د يف
انخاااذلا األ غااااسيت لدرذياااة ااااا اااذ ن أن يااااون مثاااة دا و
للذااضا د  ،فهااو اخااذلا هظاايم ناذو را ااه اااا رجذااب ها ه ا
قيقة ان امتاام اخاذلا األرذياة الـاو ية كاان ماأثش يوفافياة
هلك أطاغ لغاة رفطاق اناذ ااا أ س ياة ،ماا دام اليوفاافيون اام
الااازي اااا عوا هذلياااة التجشياااذ السينيقياااة ،فؼاااطش ا الو اااذ
الـااو ية راذنطوقااة اذظااذوهة ار هنـااشي أ بااافبب اذااا
الظاكتة  consonneالـائتة  voyeelليع أل منهذاا باود
منطو ،أ مظاذو  ...الوةنياة الات جيا أن نبثاق ما اسخيناا،
ما ا اقلااااسا النهشياااة ،اخل اخل ،اا ا ا فظاااان انبتذاااا
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ا فظاف  ،العذل ا فتال اقياا التقاذم ،الوباذان الاوه ،
العقاال يف العااامل يف الااشأغ .ن ةنيااة وانااة خاااسل العقاال .اااا
ازا أ نا.
ثافياا ،أهود ار اذزا الزس

منطق التقذوم.

اذبااااذأ الاااازس السينيقاا ا متساا اوو ،هلااااك اذبااااذأ اليوفاااااف
الذ وقشاة  ،هلك اخلف األ س الطويل ،السلظس العلذ
اا السيضيائ  .رلك القذيم متساوو ،هلاك اازا األ اذم مناه ،سوقا ا
جي أن فذهوب سووقا منطقي ا اا مسهومي ا رأياا اا مـاطلحا
سبل ؿاوس ؿاحبه  .فيضيااَ القاشن العؼاشي عاود ار القاذيم
األقذم م فو ،ازا الز ا قذ اا .ازا التطووس األخرل هود ،
ثوس  .اجملذو طوس بذل  .افه قذوم دائش .
فااااش الثااااوس  ،volution ،انفقاااالا( ،)1تلااااذ رأ
قتل فاش الذ س  ،الذ سان ،الذائش  .اازا اذـطلأ يف
السيضياَ ،يف السلك رازا اكأ يف هنوان كتااا كو شفياك ،
ارا يف اذياافيك ،شكة األبظام .اازا يف التااسيس .كال
( )1األ شاب السشغ شكوا  volutionالذة افقالا رالعش ية الذلكية الساسطية .
ؿحيسة اقضا الؼيوه الذلك قبال فـاف قاشن كاان ازلهاا ذافقاالا بولاوذ
رةشيق انفقالا .
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الثوسا ا يوذ الظي ة ،التقذمية الشبعية ،ثوسا الاينوفاة
ااو فاااش هااود سبااو  .يبقااك
ثااوسا الساااش تلااذ
الظااإ :سبو ار مارا؟ ،م أبل مارا؟...
ليااانب يقاااوإ ،يف الاااذفا ش السلظاااسية :ان التـاااوس ا اااذل
للتطوس خيتلف يسذل ،ها طاائش ـاووسا فظشيواا التطاوس يف
أفااه ـااوس للتطااوس م ا هااود ار البااذَ .ااازا معنااك فس ا النس ا .
أطتسيذ م ازب اذناطبة ألؿحوأ ا ااَ أ ملاذوف ا خاة اا يف
كتااا اذاسكظااية يف هـااشفا رداس الطليعااة : 5965 ،ان فس ا
النس مقولة أطاطية يف ؿذيم ا ذإ ...طتالب أخطاأ ر اناش
لااوفيسش ساَب قباال طاانة  5951يف زفااه شلاازب اذقولااة ،اال ان
طتالب مل يعذل مبقولاة النسا را هاا( ،)1هازا اذعناك قا د ن
طبينوصا ،لا ا ذإ يتقذم م مسهاوم النسا ار مسهاوم فسا
النسااا  ،مااا طاااابينوصا ار ايغاااال ،ن يتحقااااق ان مااا ايغاااال.
اذاسكظااية السشفظااية ،يف معظاام أػ اؿااها ،ظلاات عيااذ ها
ازا كله ،ساَ ا جيا ية الالغذوض...
( )1اكتس مبقولة التناقي ،الـائش هذلي ا ذقافوفااذ ،اذ سلة ار اذش بة الشا عاة يف
هااشض ذزلااا الطشيقااة ا ذليااة اذاسكظاايةذ .ا كتاااا اذاديااة ا ذليااة اذاديااة
التاسخيية .1938
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مااا سبااال كاهاااة ؿاااوس ،ار اليوفاااان أ س اااا العلااام
السيضياااائ  ،ار السيضيااااَ النو ياااة يف القاااشن العؼاااشي  .ااااازا
البظف الذائش  .ازا البظف قاذوم .اقلقاة األ ر متسوقاة هلاك
الثافية ،الوططك .لا ازب اقلقة الوططك ا اذثذاش  ،اا
الاات أمثااش  :هلاام السيضياااَ ،معشفااة الطبيعااة ااالعلم .التقااذم اااا
البظف اا النذوو او وقع أ سعل ذذا  ،لا ازا التاوقع
او عيو  ،ارا اذود قلايف ذلاة اذذاا  ،التاال الغااَ،
اقع اا اسخي  ،ذذا آخش .ثم ،ازا اذذا ا خاش ينبعاث
يتوقع  ،سلال الؼاش إ الواقعياة التعيينياة ا ذياذ الناكاة
ه البظف الظا ق الز ل ذوب.
أ نا ،م السلظسة اا العلم ار العلومو م العقل ااا اللوغاوغ
ار العقااال اقظاااا  ،الشاطااايو ratioو قبااال السيضيااااَ النو ياااة،
السيضيااااَ العادياااةو قبااال اذياافيااااا التذوبياااة ،مياافيااااا
األبظام ...ثم ،العود اا الثوس  ،البظف ا ذيذ.
الازس تجاضأ ن تجاضأ :التجضئاة نقلناا ار مظاتو آخاش،
ار ػ َ آخش .اناب رسوا د وقشيف :أبظام ؿغرل متحشكة
يف السشاف ،خمتلسة ،النسع أيلا ا رسو اخل .الازسا اذتحشكاة
ا ا اققيقااة ،األػااياَ ليظاات اققيقااة ر اااازا سااتأ ااازب
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اذادية السيضيقية ا ا للذثالية الزا ية .لا ازا أيل ا اإ كل
اذادية التالية ؿونا ار ايغل اا ماسكع اخل .العلم السيضياائ
كبلف:
الاالطيا اا ص رسا د وقشيف ،فشص الساش  ،ل
انااااااب ذا ضئياااااة الاااااابرل ذ ،اذوليااااااوإ ،molcule
ذالاتلااة الـااغرل ذ .مولياااون بظاام م ا األبظااام ،كاذاااَ
مااااثالا ،متذاثلااااة .كاااال منهااااا  2 ،H2Oرس ايااااذس بب  5رس
أ كظاااجب .اا ا أن اااضئ ريف الاااشأغ ، ،خاسباااه ،يف
الواق ا ذرسو ذ اذاااَ ار مالسا هااا ا فسااة لاننااا يف ااازب اقاااإ
فنتقل ار ذرس ذ م فو آخش ،ظم أ لؼ َ آخش ،أ كظجب
أ ايذس بب ،ار ذرس ذ مبعنك اا الات ياذهواا هلام الطبيعاة
 :atomeرس ( .)1ااازب ااذ ساا تجااضأ ار بضي ااا ؿااغرل  ،أ
أفهااا مشكبااة ،مالسااة .يف ااازا اذظلظاال اااا اضئ اة اااا فنتقاال م ا
ذػ َذ ار آخش ،م ذمظتو ذ ار آخش ،ما هلام ار آخاش ،ما
السيضياَ هدل الايذياَ ار فيضياَ الزس فوا ها.
اذظااتو األخاارل اااو الااز يعيااذفا ار ؿااوس ،ار البذايااة
األ رذ
( )1ارا مل ختااا الاازاكش  :كااان اناااب اخااتالم هلااك
 atome,ار العش ية يف اذؼش ،العش  ،أهتقذ أفه افتهك.

شكااة اذـااطلحب molcule
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اااال كاااان الـاااوس و يف اقالاااة اذيتافيضيقياااة؟ يف اقالاااة
الالاو ية؟ اا ازا يتوقاف هلاك معناك الالذاا  .أ اذ اذعااف ،
كاااان كااازلك التأكياااذ .كاااان يف اذطلاااق ،يف األصلياااة ،يف
الالفهاية اخل التالصم م النظيب العا ش النهاية اخل.
التأكيذ ،مل يا يف اقالة الوكعية ،ا جيا ية.
كاااازلك الظااااومش و الااااز اخااااذل الااااذ نا رالعجلااااة ،
الذائش  ،الذ سان اا التقذوم ،ذالالفهاية ا يوذ ذ رايغل  .م هش ة
فاااحل األسض ةنااادل أياااام صماااان هش ااة اااائ اخللااااس يف اااازا
الضمااان ار الظايواس الـااناهة كاال قاذوم أ س ااا اقذيثااة :ان
فاااش الااذائش الااذ سان فاااش ط ايوذ  .اناااب دسغ قااشاَ يف
الـاااف الثالاااث ان تاااذائ ريف طاااوسيا هنوافاااه :كا الو ياااذ س،
فحااااواب :هجلااااة الذسابااااة ااااذ س الذسابااااة تقااااذم ،ا ن يف
اذـاااف ااذ س ا فتااال يتحقااق ،فااواهرل محاااب ااذ س األػااجاس
ثذش ،الثذااس كش ياة ،...ااازا ا فظاان الطبيعاة اقياا .
قاااذ ن يااااون ملاااذون اااازا الاااذسغ العذياااق ااااو أفلااال ماااا
ا  ،لا فيه م ذالذيالاتيكذ أكثش م ة ماش واا هناذ
ظااعة أهؼاااس ذديااالاتي ذ ااازب األصمنااة .م ا يااذس ؟ لعلااهم ااام
ا معهاام أؿاابحنا ،سلاالهم ،يف الااة ذالالفهايااة ا يااذ ذ
األطوأ :الذ سان ال قذوم ،الذ سان الناصإ ،التواصن التاذاوس ،
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ااو الـااسش ،أ  ،مبـااطلأ الشياكاايا ،

التقااذم الالافتهااائ
شم ا ظيلون.
ا قـااة نيااة اذاااد  ،ان اذسهااوم ا ااذل
ارا لنقاال ،ما
للتطوس رايغال ااا مااسكع ااا ليانب جيا أن يوكا  ،ما اذباذأ
اذنطلق ليع عاذاذا ،أؿالي ا لايع فشهيا ا أ فش هيااا ،كاذ
مسهوم التطوس الاوفت ،الظبنظش و ،ما ػا ه .طاتاون لناا
هااود ار ااازب القلااية أ هااودا  .أمااا ا ن فأفتقاال ار موبااود
آخااش يف طاالة ذاقالااة اذيتافيضيقيااةذ :ظاااا ان تذااان  ،ار
مظااااألة الشياكاااايا هذوماا اا هالقتهااااا السلظااااسة ،الطبيعااااة
اقيا  .لانا ارا هزا انفتقاإ فسظه ،أ قك هلك ق العقال
الالفهاية ،أ النهاية الالفهاية ،اقذو اا ص اقذو.
 5اااااا كوفاااات ياكااااذ هلااااك الشياكاااايا أاذيتهااااا .افهااااا
ذالقاه اذ لااال السلظااسة الطبيعيااةذ .لا ا أيااة سياكاايا ؟ مااا
قيقة الطبيعة؟.
العـش اقذيث ر 57 ،اا  58نك األدا الشياكية اقذيثاة
ذالعلم الطبيع اا الشياكا ذ( )1ا بااس .السلظاسة كلاها ةتبعات
فوهااا مااا هاازا الطااا الشياكاا  ،لنقاال الـااسة اشلنذطااية اااا
( )1الـيغة م اسفظت لوخ ،مشب مزكوس.
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اذياافياية .ازا اذنااخ ااو منااخ العـاش اقاذيث :دياااس
طبينوصا ،كيبلش فيو  ،مادياة القاشن الثاام هؼاش .فااش
العقاال فسظااها ت ااز ااازا اذعنااك ،العظاايم احملااذ د األطاااغ:
العااامل معقااوإ هقلا كااائ اخل ،آلااة كاابرل  ،طاااهة .سغاام
رلك ،فر لض ن تن ه ظذية ديااس طبينوصا فيلظوفب
بذليب ،يف موق أ اثنب م بذإ الطبيعة ،م أكيذب ،م
بهة أخش اا ارا يف يثيا أخش اا أن ازا التـاوس اذيااافو
اذيتااااافيض منااااتاع هااا ا ااااذإ ،هااا السلظااااسة القذ ااااة
اليوفافية ،اخل.
ديااااس أطااع اشلنذطااة التحليليااة ،سياكاايا اذقااااديش
اذتغيوش  ،قبله فييت أطواع هلام ا ادل اقاذيث ،عاذب نيبناتع
فيو اخذلها ليل الالمتناايا يف الـغش الاادل ر ظااا
التساكل التاامل  ،اطااإ شفول أ لرل ظطوا ظااا
ان تذاااان  ،اخل :اااازا وباااه ذ قاااشييبوذ متاما اااذ فالشياكااايا
اذعنيوة كلة متااملة متنوهة ،اانَ الشباإ سياكيون .اازا
الستأ فتأ بذل  ،لعل فـي فشفظا فيه ااو النـاف .كوفات
لاايع يف ااازا الااواسد ،ااام هلااك ااازا اذيااذان أفااه غااييب،
يـسق لغرلب وؿسه اجيا ياا.
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لناازكش نذاااغ لياانب لتحلياال الالمتناايااا يف الااذفا ش
السلظسية( )1بظف ا لض ذإ الشياكيا يف بذإ الطبيعة.
لنزكش أفهذا يف ازي الاتا ب ،ار ا ؼال منسـال،
يااانقالن اااازا اذقطا ا ماا ايغااال الاااز يقاااوإ ماااا فحاااواب :بااااَ
فيثاغوس ،بشود الام ،العذدو أخز ازا الايف اخلاق بذاا،
الا وم ال كيف ،العذد اال أػاياَو ياا لاه ما هذال بظاوسذذ ااا
هليه يبا العلم الشياك  ،أ إ العلوم.
ليع اذهم بود أ هذم بود ػ ف فيثاغوس .األسبأ أن
الؼ ا ف أطااطوس  ،أفااه بااذ فقااف أػ ا اق رذفيثاااغوسيونذ
معش فاااون أزلاااائهم فظااابوا أفسظاااهم رمذسطاااتهم ار معلااام ن
بود له ،بذ فيثااغوسيون اام فالطاسة ،هلذااَ ،موطايقيون،
متـووفة ،طحشيون ،ربوون للذحبة ا خاَ ...اذهمو ازا العذل
ا ظوس ،ازب التجشيذ هلك الواقا  ،اازب اقذلاة العظااشية
الشأطية ريف الشأغ الشأغ :مـطلأ ايغل ماسكع  .اللغاة
العش ية فائقة ا ؿا ة :اشود ،بشود ،جمشود ،اشيذ ...
ان هذلية التجشود التجشيذ ا ل التقذوم البؼش  .ذ فها
ن هذاااااق ،ن كوفياااااة .ذا جيا ياااااةذ السشفظاااااا ية ذا جيا ياااااةذ
()1

لاتاا فشفظ هنوافه :ميتافيضيقا ظاا الالمتناايا .
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العش ا ياة االعاع .لعاال ا شلاب الظايوذي يف القااموغ اذااافو
اذؼااذلب شلااا ب ا جيااا يتب اذااا :ذالواقا ذ ريف اااا آشلااة اخلاارل
النوس ذالتجشيذذ ريف ااا آشلاة الؼاش الظاالم  .ا جياا يون ن
يعون أن كل الالذا ا جمشودا  .ن يعون ا فظاان التقاذوم
البؼش .
ا فظان القذيم ،يف الثوس النيوليتية رثالثاة آنم طانة ما
الظاااارل سا اذتنوهااااة اذتلاااااس ة  ،باا اشود ااا اشود ،اطااااتوهك
وبذن ،ظ اناذغ بادل ،فـال اذنسعاة الواقا العذال
اذعشفااة ار مباػااش غاارل مباػااش ،افتقاال م ا األخااز الـاايذ
الت شي ار الضساهة الشهاية اذاااثش  ،أفؼاأ القاش  ،غيواش
متلك هاذه .يف يثيا هذو  ،ا فظان اذعاؿاش يناتاع الياوم
ار افظان األخز ا الم النه (.)1
ا فظان العاقل الـاف سياك  ،با ش اط مهناذغ.
ازب ا القاهذ  ،األسكية ،لاال ظاف لاال ااسيس :مـاش
ا ل اشلنذ الؼش ،األقـك ،اليوفان العشا أ س ا...

()1

ط األسض ينل رفسف ،منابم  ،سأطها يقش رالغا ا .
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اسيس العلم الشياك طلظلة ما ذالسلاائأذ .ااازا اذ
للذعاؿااشي  .اااازا ا ا مبعنااك م ا اذعاااف  .اااازا ا ا
جي أن يات أن يعلم اسيس الشياكايا  .طاأكتس ابعي
اذساؿل اذنطقية.
أ ونا ،العااذد فسظااه ،قباال فيثاااغوس ،ذم ا البذايااةذ ،هنااذ
القبائاال البذائيااة :هذليااة الع اذو .أس ا سا ااا  ،ااازا يعااا أفااا
زفت الساش  ،،باشود  ،أهلنات متااثالا ،اوياةا .اازب العذلياة ااا
ها وذ اااا بااه لعذليااة منطااق فاااش للعااامل أكاادل منهااا .القيذااة اااا
ظ ماسكع اا ا مظا ا ر ظاوية ،ازم كيا الساش ، ،
ارا هالقة ا اوية ،ب الظل اذنتوبا األػذ اختالفاا ،مثالا
هل داان األ زية أ ا ذسان قـش كيل يف ػاس م اق و
الغش يف لنذن :أؿحاا معامل الذاان جيش ن ازا التباادإ(.)1
ازا منطق ،هقالة كوفية ،الشياكيا ر اذعنك العااد باضَ
ما ا اااازا اذنطاااق ،باااه اااا  .ااااازا القيذاااة ،أطااااغ هلااام
انقتـاد اذاسكظ  .ازا ماا ن يعشفاه ذاذاسكظا النذاورب ذ
هنذفا .أفه يعشم اذوق الثاف  :القيذة ا كذية العذل أ صما
()1

أ ذهبواااش ا رأفـاااحوا يف قـاااوس ر قـاااوس هااا قيذاااة باااادإ هلااابهم اذاثاااش ذ.
ماسكع ،فقذ انقتـاد الظياط  ،الباا األ إ ،السـل األ إ.
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العذاال اللااش س ابتذاهي ا ا اخل )1(..اراا ،يف رانااه ،ا ا أن
ـرل ظهولة مانا رطعشا أ ػي اا ،اف ه كوفها هالقاة
هقالا .معنك كلذاة ذاوياةذ يتؼاب ارا ن معناك رطاو الباةال
للذوق ا الثاااف ااذ ن اذوق ا األ إ :القيذااة هالقااة ،اويااة ،ااب
القـااش هل ا ال اذاان .الع اذو العقاال ،اقظاااا اذنطااق :ااازا
مؼذلب لإلفظان القذيم للذليوفرل اللنذف  .األ لية ا للعقال،
للذنطق .لانها ليع أ لية ذ اسخيية اا صمنيةذذ.
ثافياا ااا ،الؼااااش ،األقـااااك األدفااااك ،الااااذ نا الظااااومش
اشلنذطاااااة اذـاااااشية ا ااااادل الباااااا ل  ...رالاااااذائش  ،الـاااااسش
الالفهاية ،فاشا ػشقية .
ثالثاااا ،اطاااتنادا ار اااازب اذاااواد الاااابرل  ،اااأ اللحظاااة
اليوفافيااة .افهااا ػااال بذيااذ ،متقااذوم متسااو ،لااا اااذعنك
ا ذل للبظف م قليف للذذا .
مثاااإ أ إ :اشيااذ فيثاااغوس ،فاااش العااذد ...ماا طااحش
العااذد ،ا هااالن أن الواقا أهااذاد ،أن الاااون ناطااق ناااغم
موطايقك اخل ،ما فااش األثاارل ،ما قااوإ أ اذ السيثاااغوسيب
()1

فتال الظلعة.
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ذ سان األسض وإ الؼذع ،ا الساش الت طيلغيها ظف
ن ق مهم ر طليذاوغ تاك القاشن  54ثام كو شفياك ر. 56 ،
ثم ،اقليذغ ،اشلنذطة ا قليذياة :ذكال مثلاث اخلذ( .)1اازا ااو
النض الساش  :كلذ وطي  ،عذيمذ ازا يظتحق قسة.
 6اااااا أاااااو اطااااتقشاَ  ،inductionانطااااتقشاَ الؼااااهرل يف
عليذناااا ساَ ذمنطاااق هلاااومذ متاااأخش؟ ن .ن سيااا أن اقلياااذغ
أؿحا ه كافوا طيظتغش ون اازا اذنطاق :ذاطاتقشاَ؟ذ ،مبعناك
طااتوسا مياال القااشن التاط ا هؼااشذ سمبااا فشافظاايع اايا
أيل ااا ،ـااذد ذةشيقااة العلااوم التجشيبيااة انختباسيااةذ رةشيقااة
السيضياَ الايذياَ ..را هاذ فاذا أطاتنتج ما كتااا اسفظات
لااوخ اذاازكوس آفس ااا ،اايا مل يت ااز انطااتقشاَ مبعنااك الااال
اطااتنتال  ،dductionأ مل يعتاادل العلااوم انختباسيااة هلوماا ا ن
اطتنتابية طشيقتها.
هلك كل اإ ،منطق طتوسا ميال هااع منطاق ايغال
ا لض :ان عاسض انطتنتال انطتقشاَ ،قا لهذا ،قطبيتهذا،
( )1أ كاال مثلاااث وبااه هاااام أ كاال مثلاااث قااائم الضا ياااة أ كاال مثلاااث متظاااا
األكال  ،ن فش ،يف رلكذ اذهم :كل ،ليع اذثلث احملظوغ الاز سزلتاه هلاك
الوسقة الز ليع ان طيلة لعذل الشأغ.
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اخل .أمااش فظاايبو انطااتقشاَ اااو أيل ا ا انطااتنتال( )1ن هقاال ااال
اطااتنتابية مسهوميااة ،الااشأغ ياازا ار الواق ا خاااسل الااشأغ،
مظاالحا اذساااايم ،العااام ،الال ا  ،الااز فظااذيه اطااتقشاَ
ر ا اَ الالذة العش ية وتاص او هقل .ل ،ما بهاة أخاش ،
اا ا القاااوإ ان ةاااشيقت السااااش اذعشفاااة اذاااا انطاااتنتال
اقااذغ ،أن انطااتقشاَ اااو اققيقااة اقااذغ رن اقااذغ
مبعنك شغظون أ ػيلن األخرل ،ل مبعنك ايغل  .انطاتقشاَ،
ازب ذالقسض ذ ار الال ا سؤية ما ،سؤياة مظاتنذ هلاك العقال
 ،كؼف اخل اا هقالة الاون،
اذعقولية :ا ان راشلام،
سأغ مظلأ اذساايم رالاليا  ،فؼاإ ذطا قذ م اقاكذة
احملاكذة.
السلاايحة أمااام الاااا كالو ريف ؿاايغة ذكا ول مثلااث...ذ ،الاات
ظااتهو اليوفااافيب أكاادل ما فلاايحة ذانطااتقشاَذ اذذسطااية:
م ا أي ا لنااا اقااق يف أن فقسااض م ا هااذ ااان أ ااااسا ار
القاااافون ،ماا أس عاااة معاااادن ار كااال اذعاااادن راقاااشاس متااذود
اذعااادن ، ...أ م ا طااع قط ا ذيااذ ار كاال قط ا اقذيااذ.
لنقااااال ااااااأل ش األؿاااااأ :ار اذسهاااااوم ،العاااااام ،ار اذطلاااااق
( )1ا لض يف بذإ الطبيعة.
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اللاااش س ذ( )1ما ا بهااات ،اسا ا الاااة ا اااذ  ،ن لاا ا
أطتنتج أ أطتقشئ منها ذقافوفاااذ ،ال لاا أقاوإ لنسظا اازا
القااوإ البظاايف :موبااود انااا ،ارنْ اااو وا ا  ، ،موبااود يف
غرل انا أيلاا ،يف هذ أماك يف كثرل م األماك ذس وذااذ،
يف ماااا ن ـاااش لاااه رماااا ن فهاياااة لاااه ما ا األمااااك ذمباااذئيااذ
ذفظشيااااذ .ااازا النظااش ا مااااف اقعاا متاماااا .أهتقااذ أن
العلذااااَ اااب جياااذ ن هنـاااش ا ماااا رمبعناااك هلااام الايذيااااَ ااااا
لااايا العنـاااش ا ااااا هلاااك األسض ،فااارفهم يسااااش ن :اااازا
العنـش ا ا أن ياون موباود ا يف كواكا أخاش  ،يف
ااوم أفااالب زلااا ا هذيااذ ( .)2ااازب اا معقوليااة الاااون.
ذ ن رلك ،ياون العامل ال هقل.

()1

()2

اققيقة ،افنا ن فقسض اليه ،ل او أ نا طلس ا يف الشأغ اذبادس ار أةش اة ذكال
مثلث...ذ الشياكاة اذسهومياة الاز يظات ذم اذثلاث احملظاوغ أ الشماض ،اجملاشود
او أيلااا ،الاز لايع ااو الواقا ن ااو اذسهاوم ،ال اللابف سما وض لاه ،ؿاوس
اا أن أطاتبذشلا غرلااا اذ ن أن ياتغرل اذسهاوم ا الؼاال يف الاشأغ .اازا يف
الشياكيا  :ذاش ةذ ا ذ هلك الوسقة اس  .لا ازا النسع ن يلتغا يف أ
ميذان آخش ،ل يتحذوذ
اققيقاااة باااذ ا هناؿاااش هلاااك األسض أماااامهم ،اخذلهاااوا هناؿاااش يف سأطاااهم
ر اذ ا ش ا ذا إ اقظا ا اخل ا امتذادب  ،ثم هثش ا هليها خاسل سأطهم...
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مسهوم ذاخلـوؿيةذ يف الزا العش اليوم اال انلتبااغ
اخلطأ .افه مسهوم مااو ؿ ش  ،أ لنقال مااد ااا فيضيقا .
مااثالا ،مبااا أن لغتنااا اا ذلغااة اللااادذ ،فتـاووس ظااهولة أن ااازب
اللواد خاؿة لغتنا ،أفها بضَ م خـوؿيتنا اللغوية ،اذااوية
أ ا واشية .فاش العقل العاع :اللاد موبود يف لغتنا،
يف فطقنا ر كتا تناا ارنْ اا ذهلاك األسباأذ موباود يف لغاا
أخش م ب ثاالم آنم أ ثالثاب ألاف لغاة اا لغاا ػاعوا
ا آدم .األمش اازا فعالا ...ارا للنا اللغة العش ية رأ أ لغة
م اللغا ار ذهناؿشذ ااا ااذعنك ا فاف ،لاا أيلا ا رذيا
اذعاف  :رسا  ،بواف  ،بوب ،خـائف أ خـوؿيا اا فلا
ياون اناب هنـش ا ذ خاقو لغتنا.
اذثنك موبود يف كي اللغا الظامية ،اناب لغا فيهاا
مثلااث رهااذا ها اذسااشد اذثنااك ا ذا  ،لغااا مظااتغنية ها
اذسااشد ا ذ ا اذثنااك طااواَ ظااواَ .أدا التعشيااف موبااود يف
عااي اللغااا  ،أػااااإ خمتلسااة رأدا ا ااذ  ،هااذ أد ا
غرل موبود يف لغا أخش  .عي اللغا اشلنذ اا أ س ية فيها
و رأقـذ غيوش فهاية انطم أ ياف ا أدا التعشيف غارل رلاك،
نظاااا اذوقاااا أ الوظيسااااة  ،اااااازا الال ينيااااة األذافياااااة
الش طااية مااثالا ،ينذااا عااي اللغااا اشلنااذ أ س يااة لاايع فيهااا
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و ،اازا السشفظية ا يطالية ا طابافية ر كلاها آ ياة ما
الال ينية ا ليضية .عي اللغا فيها مزكش مافث عاي
اللغا مظتغنية هنهذا .عي اللغا فيها ذاطام فعال اشمذ،
علها فيها أكثش م رلك أيلاا ،الـينية مظتغنية ه ازب
األقظاااام الثالثاااة ،فلااالا هاا كوفهاااا مظاااتغنية هاا اذااازكش
اذافااث اذسااشد ا ذا  :يف اذوسفولوبيااا راألػاااإ ،أقظااام
الاالم  .هلذ ا أن ا ذي يظاتطيعون أن يعادل ا ،اام يعادل ن
هنذ اقابة ،ه اذزكش اذافث اذسشد ا ذ اذثنك اخل،
كيعاا ،م هشا هجم س م افاشفج
رلك الطشيقة الت
شب موطاوم خضس قش اإ كل م با سفا م أهابم،
فعبوش ها ه األس عة أ اخلذظة أ ذألاف األلافذ رأ اطاتعذالنا
أدا خاؿة م أبل رلك كلية انطتعذاإ :ذطظةذ ،ذأس عةذ .
معقوليااة العااامل ،اقعيااة العااامل ،تلااذ قتل ا ااازا:
معقولية اللغا كيعا اهتباةها أ هظسها كيعاا.
ازا اماان الواق  ،ا تذان اه .الواقا محااإ .اذ ن اازا
كلااه ،ااذ ن ااازب اشلويااة اذتظااا ية ااازا انخااتالم ار مااا ن
فهاية داخل ا ذلة احملذود احملذ د الت اا اللظاان البؼاش
راأللظ  ،ياون العامل ال معقولية ال اقعية .أ اختـااس:
افه ن ياون.
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لا اخلـوؿية أليع للغة العش ية أية خـوؿية؟ ما وش
أخااش  ،ااازا اذـااطلأ ملتاابع ،ساك ا ؼااال قباايأ هلااك
الااوه اللظااان العقاال العش ا اليااوم .افااه متز اازا ااب اذسااشد
اخلاق مبجذو خاق ،ماشوغ لعذلية انطاتغناَ ها العذال
اذنطقا ثالثيااة الال ا اخلـوؿا اذسااشد ،لـاااحل العذاال
اذنطقاا ثنائيااة العااام اخلاااق ،اللااش سية بااذا لااا غاارل
الاافية تا ا أ او ماشوغ لعذلية انطتغناَ ها اازا اذنطاق
كله لـااحل العذال ااا ذالقيااغذ ااا اذؼاا هة اب خااق خااق
آخااش يف هااامل اااو بااوااش ماايااا  .لع الو سكبااه هلااك اللظااان
العش آ ا م القاموغ السشفظ العلذ أ العلذو الؼائ  :يف
ااااازا القاااااموغ ،مثااااة لاا ا م لاااااا  spcificitرخـوؿااااية،
ذفوهيةذ .
لااازلك أقاااوإ :لااايع للغاااة العش ياااة ذخـوؿااايةذ ،ااال شلاااا
مسشديوة ،أ ةا مسشد ،ازب اذسشدية رالسشاد للغة العش ية رأ
لظوااا ما لغاا البؼاش ليظات أل ذهنـاشذ أ ذبافا ذ أ ماا
ػا ه ،افها للجذلة ،للال :اللغة العش ية.
اازا العقل ااازا الواقا  .ااازا كال اقا  :لايع
يف أ ػاا َ أ اقاا أ الاااة ػاا َ خااااق اااه اااذب ،لاناااه
ذمبجذوهاااهذ ،رذلتاااه ،خااااق ااااا مساااشدذ اااازب الطا لاااة ،اااازب
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الـااسحة ،ااازب القشيااة اليااوم ،ااازا البلااذ ،ااازب الثااوس  ،ااازب
اقالة الظياطية ،ازا العامل ا ن .كل منها ذػ َذ مساشد ،أ
رارن كلة هقلية.
مسهااوم اذثلااث رذكاال مثاال...ذ  ،قااافون ا ار يااة ،مسهااوم
القيذة ،كلية التناقي اخل ،ما ا ان ظْف أ ػشمن للالذاة
األخاارل  :ذهقليااةذ .كاال منهااا عاابرل ه ا كيااف م ا كيسيااا
الواق ا  .العياااف را ذلااة اااو اذع ايو ار النهايااة أ ار مااا ن
فهاية.
 7اااااا ارا مااااا للنااااا العااااامل ار ذهناؿااااشب األخاااارل ذ فرفااااه
يتظاااا  ،أ ينعاااذم ،الواقاا يتحاااوإ ماا اقاا ار مااااد  ،ار
رسا  ،ار خواَ هذم.
أما ذالبنيويةذ الباسيظية ذاذاسكظايةذ فاأفهاا بااَ ار
العااااشا ،لتثبواااات ان تعاااااد هااا خااااف الؼااااال ،خااااف اذنطااااق
التاسيس ،خف أسططو ااا ايغال ااا مااسكع ،أ لتاز وا فااش
العقل البظيطة تعقيذ البنية ا ذلية اذضهوماة .ظا ألتوطارل
مااثالا ،ن وبااذ واسطااة وبااه هااام ،وبااذ واسطااا فوهيااة
خـوؿاااية راقتـااااد ،طياطاااة ،أياااذيولوبيا ،فظشياااة  .ظاا
اذنطق ،ذيوبذذ العذل وبه هام العذل اخلاق اذسشد البااق
رأفوا العذل اا أفوا اذذاسطة طيف متوطوف .ظ ألتوطارل،
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ن يوبذ ناقي وبه هام ال ذفقاف نااقي مبانب معقاذ فاائق
التعيو اخلذ .ظ اذنطق ،ازا األخرل ليع شكيباة ال كلاة
ياون فيها التؼذيذ هلك الاا ذاخلذ ،ن معنك للقاوإ ااا ذ باودذ
طااف ،م ا الغاااَ ذ بااودذ اذظااتو الال ا ركليااة
مظااتو متو و
التناقي  ،الغاَ يلغ معه التالصم مظتو اذسشد ،ازا هاع
منطق مسهوم القيذة فذنطق القيذة األطاط افـامن ه هالقاة
كوفيااة هامااة م ا فااو ،كاال مظااتو متوطااف م ا فااو  :افتااال
صساها  ،افتااال ؿااناه  .منطااق القيذااة يظااا كاازا نطااة ما
كزا ازاَ ما قـاش ما كتا مذسطاة ما ناذ س ما هذلياة
بشا ية اخل.
مبااذئي ا رمبااذأ اذنطااق  ،اذعشفااة قاايم اقااذ هلااك كلذااة
ذموباااودذ .ثنائياااة ذموباااودذ ذغااارل موباااودذ أ إ أاااام ثنائياااا
األيذيولوبيا .األيذيولوبيا علم لق  :ازا موباود ،اازا غارل
موبود.
العلذاااَ ،السالطااسة اااا العلذاااَ هاادل العـااوس ،مل يشكعااوا
أمااام فاااش مـااطلأ اذوبااود ،مل يذلكبااوا را يااوم ثنائيااة
موبااود غاارل موبااود .ااازب الثنائيااة ر ،il y a,exiteموبااود،
اناااب ،مثااة ظااتطي أن ثباات األػااياَ أن ااذ ي العساسياات.
رلا ا ا دساب اقظ ا و أيل اا اااا وؿااسه ادساك ا ا أ معشفااة اااا
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قااائم هلااك اذسهااوم اذنطااق  ،افهااا ن ظااتطي  ،قااو هظذتهااا
طحشاا ،أن قيم سياكيا فيضياَ كيذيااَ ،هلام اقتـااد
طياط أ هلم اسيس أ هلم فسع ،أ معشفةا ا فاتأ للواقا ،
للاائ  ،الز او الاائ اا الـائش ،الاائ اا العذم اخل.
اال ا ا جي ا القااوإ ان ا ااواا الااز يعطيااه اااانَ
ال ؿااونا ار
الشباااإ ،ااذَ ا م ا الظااومش خمااذل الااذ نا مااث ا
آينؼاااتاي ماااثالا ،هلاااك طاااااإ :موباااود أم غااارل موباااود اااااب
موكوها هم الشأطية ،أ ااب مثلهم اا فاشا هم اا مساايذهم،
ا واا الز يعطوفه لقائي ا فض هي ا او :ذموبودذذ
تعااابرل آخاااش ،كلاااهم هلاااك خاااف باااود أ اقعياااة اذتثااال،
كلاااااهم هلاااااك خاااااف أفالةاااااون ،خاااااف ذاذثالياااااة اذوكاااااوهيةذ
 .idalisme objectifهنذ ايغل يـال اازا اخلطاا ار رس اه
ار اا اذوب :اذثاليااااة اذوكااااوهية ـاااارل ااا ا اذثالثااااة اذطلقااااة
 idalisme absoluاا ا ا اااذإ  dialectiqueذاقاااذيثذ،
بزسي ا ذ امااذ .عذب ،منطقي ا اسخيياا ،أ اذادية ا ذلياة أ
ا ااذإ اذاااد التاااسخي الااز اااو أ نا اذنطااق .ااازا التعاق ا
األخااارل لااايع ؿاااذفة .لااايع ؿاااذفة أن مااااسكع آ ا ،سئيظاااي ا
أطاطااياا ،ما ايغاال ،لاايع ما ماديااة القااشن الثااام هؼااش أ
طوااا ،ليع ؿذفة أن فويش اخ جمشود لقاة طايطة هاا ش ،
107

أفه ذفقرل اذقاسفة م ايغالذ را لاض ،ليانب  ،أن ن باود لاه
يف كتاا سأغ اذاإ ،يف منطق ذسأغ اذاإذ ،يف بذإ الطبيعة
أ يف اذاااذخل( ،)1أن الاااز يظاااتحور هلاااك افتبااااب ليااانب هناااذ
فويش اااخ ،يف طاانة  5956أ يف األقظااام الشئيظااية م ا الااذفا ش
السلظااااسية ،اااااو فويش اااااخ اشليغلاا ا  ،فويش اااااخ ا ااااذل  .ااااازا
ذالتعاق ذ ايغل اا ماسكع ،ايغل اا لينب  5956ل أفالةون اا
لينب  5956كش س منطقية هذلية.
أفطون لينب ،آينؼتاي فيثاغوس ،ديااس ا سػذ،
اخلاااااواسصم فياااااو  ،ا ااا ا اشلياااااثم ساماكشيؼااااانا ،خماااااذل
رخمذلهااو الـااسش خمااذل رخمذلهااو القيذااة ،خمذلهااو اقااق
الطبيعاااة الاااش من الوباااذان ا فظاااان اجملتذا ا األماااة اخل،
كلهم ،هلك ذ طواَ ،مامناون واقعياة اذتثال أ مثلياة الواقا .
ااازا أ نا ،ثاام ثافيا ا ااام خمتلسااون ،ملاااس ون متلاااس ون هلااك
الظااإ :كيف؟ أ معنك؟ ما اذعنك؟
أ معنك ،اذثل اقعية؟ ما معناك أن الواقا مثلا ٌّ أ ااا ارا
ػ تم اا مثال و؟ أفالةون ن ينس باود األػاياَ ،بودااا خااسل
الااشأغ ،كوبااود  .existenceافااه يااام أفهااا ليظاات الواق ا ،
( )1أ اذذخل العام ار فقذ انقتـاد الظياط  ،خمطوةة .1857
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ذالواق ا اقااقذ .ؿااوا ه ،اؿااا ته ،مأثش ااه( ،)1ذطااا قةذ لباةلااه
كالله :افه يقزم اذثل ار فو ،كاائنا مساشد راقـاان
اذثال  ،ل اذثلث اذثال ( )2ازا ياؼف ه اختالإ اش و
سياك كجوااش مااية رأ لنقل مادية ةااش  ،كواق اق
اون أػياَ الذفيا ظالله البااتة ،هامل األػبامن .أسططو يقف
هلك ازا اخلف اا اذتثل ااا يظاأإ ينقاذ ياذ ي ،ماكاذ ا هلاك
الواقعيااة ا ظااذية اذاديااة ،ل ا سلاال اذثاال ار الؼااال
اذسهوم ،ار منطق الؼال اذسهوم ،منطق اشلوية .ليانب ساَ
ميتافيضيقااا أسطااطو يعااود يف طاانة  5956ار أفالةااون مظااألة
اذثاال ،ااا س جيا ااه أفالةااون هلااك ااازب القلااية ،يف ؿااسحة
لعلهااا أااام ؿااسحا الااذفا ش السلظااسية .اذاسكظاايون ةو اااا.
طوم فعود اليها يف ماان ن ق.
ب لينب أفالةون مظألة مؼذلكة .اذاسكظيون د فها،
قبلاااها .ماسكظااايو ااااسيع هلذااااَ اسيظااايون قيقياااون غااارل
ماسكظيب( )3ينقذ ن ماسكع م هلو ،يقولون أ ياؼسون
( )1ذاخذل ذ اذثل ،ارن اذساايم .فـلذ
( )2ازا ياؼف ه اختالإ اش سياك .
( )3ميؼيل فوكو ،يف الالذا األػياَ .ركشب ،اميل و يجل يف فاذس اذاسكظاية
البنيوية ،اسيع ر السشفظية .
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أن مااااسكع اقااا يف مظاااألية  problmatiqueا اااذ مااا
سيااسد  ،فيذاف آخش ن ه ماسكع يقولون :ن ،لقاذ غيواش
ماااسكع اذظااألية .قباال ااازا كلااه ،جي ا أن فقااوإ مثااة أيل ا ا
أ نا مظاااألة ر ن اباااة لااااا ذمظاااأليوةذذ مؼاااذلكة اااب ليااانب
أفالةااون ،ااب ماااسكع ذا فظااان األ إذذ قظ ا اق ا ذذ
اااازا ااااو األطااااغ لاااال مظاااأليوة ،لتغااايرل كااال مظاااألية،
فؼاَ أية مظأليوا بذيذ يف العلوم غرلاا.
 8اااا ااب فقااوإ :منطااق ،بااذإ ،فهاازا يعااا أ يظااتذه :
ناقلاا .لاناه التنااقي اذسهاوم  ،لايع نااقي ؿا وس ،أ
ؿشا مادا أ بوااش س ية.
افه منطق .كل ما طبق ا اا ؼاال ما األػاااإ
اا أن يوك ت ازا العنوان :التناقي كذنطق.
لا ا ن ااأغ م ا اهطاااَ فاااش
ؿذد الشياكيا .

ااادو ه ا القلااية ،يف

لقذ ركشفا يف ماان آفف أن ايغل الؼاا لذوع فااش
العقااال ) (Vernunftهلاااك فلااايحة العاااذد األؿاامو ،الالمعقاااوإ
 ،irrationnelأ √ 2ربزس اثنب مثالا ،أ  πراقشم  piأ
النظااابة الثا تااة أ العالقاااة الذائذاااة اااب ةاااوإ رااايف الاااذائش
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قطشاا .ايغل الؼاا يال  :لقذ زلووب ذن معقاوناذ ،يف اب
()1
أفاااه جياا أن يت اااز كذاااذخل ار فااااش العقااال vernunft
اذذلباام السشفظ ا ااشبم ااازب الالذااة اقازلااة :هقاال أهلااك،
ا أن ذلبم أيلااا :هقال أ اذ أ ذأ اذأذ ،أكثاش ذْئيواة أ
طياطية .فاش العقل العادية راحملاكذة ،الساش اذ اة أ
احملاااكم  discursiveا ا الاااا ،entendement, Verstand
السهْم.
السعل ،اهتدل اليوفافيون ،ا أن فعتادل ،قلاية بازس
 ،2فليحة كبرل  .هذد غرل معقوإ ،هذد غرل قا ل للقياغذ
فالعقال منطااق ،العقاال قياااغ ،الشياكاايا هلاام القياااغ ،أ
التقاااايع .يف الـاااف األ إ ان تاااذائ  ،يااااون معناااا جمذوهاااة
أقالم متسا ة يف الطوإ .ازا القلام األمحاش ةولاه  2ةاوإ القلام
األخلااش ،األطااود ةولااه  4ةااوإ القلاام األخلااش ،اخل ،فت ااز
األخلش ذ قياغ  ،1ياون األمحش  2األطاود  4األؿاسش
.. 5اخل ،ازا او القياغ اا التقايع .او يقودفا ،يف ؿف آخاش
أ يف دسغ أخااش ار فاااش القياااغ اااا اذااذل رمااذل  metreعااا
( )1افظااش بااوسل لوكاااكؽ،
األ إ .

طاايم العقاال ،داس اققيقااة ر ؼااال خاااق ،ا ااضَ
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أؿاا االا ذقياااااغذ  mesureانؿااااطال ية ،لااا ا الاااات ااا ا
موكااوهياا ،ااالتعشيف ر عشيسااه األ وإ  ،فظاابة راذود اا بااضَ
ا ذ م مليون بضَ م الش رس ا ةاوإ ذدائاش ذ األسض ماش س ا
القطبب  .العاامل هالقاة ،فظابة ،قاايع ،قظاذة .راازا معنااب
أيل ا أن العامل ،ارا أسدفا التالم هنه لغة العذليا اقظاا ية
األس  ،او قظذة لايع كعا ا ةش ااا ،أ ذأكثاشذ ما كوفاه
كعا ا ا ةش ا ااا :اااازب أيلااا ا فااااش العقااال :فظااابة ،قظاااذة،
اثرل. ...
اراا ،ابااه اليوفااافيون مظااألة قطااش اذش و ا  .اذش و ا ػااال
ظيف بذاا ،كامل ،مثال  ،أس ا ص ايااب قائذاة أس عاة أكاال
متظا ية .فشطم القطش .ما ةوإ قطش اذش و  ،أ ما فظبة قطشب
ار كاالعه ،يف الطااوإ؟ تعاابرل آخااش ،ةااوإ اللاال  1مااا ةااوإ
القطش؟ ازا القطش للذش او قاهذ اذثلاث القاائم الض اياة .ارن
فذش و ةوله ،مبوب دطتوس فيثاغوس الؼهرل ،او اؿل كا
مش ع ةول كلع اذثلاث القاائم الضا ياة ،ارن 1 = 2 1 2 1
 2 = 1ارن ةاوإ قطاش اذش ا ااو  ،√2باازس  2عاذ رلااك ،أساد ا
فشيذ لقائياا ،بعل ازا الاا  √2فظبة ،قياطاا ،كظش ا ما فاو
 3/4أ  5/8أ  1451 /1699ن فااش ،يف رلااك .ا ا أن فااذف
ةوإ الـوس اذ شل تك مذينة ةوكيو ،أ أن عال اذ اشل
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أكدل ما الـاوس  ،ن فاش ،يف رلاكو اذهام أن يااون كظاشاا،
ػااالل كظ اشو ،فظاابة ااب ذهااذدي ذ ،ذمااادامذ أفااه ااب القطااش
اللل فظبة ،هالقاة ،ثا تاة ،بلياة ،كلياة مطلقاة .ركازلك
ه ريف الذائش قطشاا  pi π .معشوفاة هازب النظابة الذائذاة
اذطلقة ينهذا اا مظتحيلذ.
مظاااتحيل ااااا غااارل قا ااال للقيااااغ  ،incommensurableن
معقااااااوإ ،أؿاااا امو رن ينسـااااااأ  ،متعاااااااإو ،متساااااااس ،،خاااااااس،
 ،transcendantظذيا بيذ  ،مو ية .جي أن فسهذهاا ،أن
فعقلها ،أن ذفل اقذوذ هليها.
 1.414213.00000 = √2ار آخااشب ،ار مااا ن فهايااة .ااازا
معش م مؼهوس ل اا لظوَ اقا  ،مبعناك ماا ااا مؼاهوس لذسباة
ةغيافه هلك ما هذاب ،التهامه ذظألة النظابة ،معقولياة العقال
الااااونذ ااااا لظاااوَ اقا ا ااااا يوباااذ الياااوم ،يف أياااذ النااااغ
األ ند ،اطاابا م ا أباال ااازا س وذااا رارا كافاات اقاطاابة
كبرل م أبل متا عة اقظااذ ما أكل األسقاام ذالالفهاياةذ
رذالالفهاية الظي ةذ ،ظ ايغل ،اخلف اذظتقيم. ....
كااااااازلك  3.141500000 = piπاااااااازا أيلااااا اا معاااااااش م
مؼهوس...
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لا  1.33330000 = 3/4ار ما ن فهاية.
الز

 1.285714200000 = 7/9ماا اااشاس مظلظاال األسقااام
كعنا ته خطاا ،اشاسب ار ما ن فهاية.

م ا رلااك ،لاايع  3/4أ  7/9هااذد ا ن يقاااغ ،أؿ امو ،غاارل
معقااوإ اخل .ااالعاع ،افااه فـاايأ ،افااه فظاابة ،أقـااذ فظاابة
هذديااة ظااااش  .يظ اذوك يف انؿااطالمن الشياك ا  :معقااوإ .افااه
أمثالااه كيعاا ا يااذخل يف هااذاد جمذوهااة جمذوهااا األهااذاد
اذعقولة.
لاا ا فـاااا ة الااااون العقااال ر ،Vernunftلوغاااوغ،
بذإ ليظت ،هلك ما يبذ  ،فـا ة األهاذاد العاذو اقظااا
ن هاازا اذعنااك ن ماا وطاايعه .ااازا يف باازس فاااش اذنطااق:
ايغل.
لظوَ اق  ،الزا العش ر غرلب مؼذ د او الشمضياة
احملظوطااية الؼااي ية العذديااة الزسيااة الاتليااة .يت ااز م ا
الشمض ذيالا ه اذسهاوم ما األػاياَ اذيالا ها الواقا  :الواقا
او احملظوغو العياف أ اذؼ ف  concretاو اذلذاوغ ر مثاة
فيي م رظوغ ملذوغ يف أد يا صم كوموفاا  1970و
الواق ا اااو ذاذثاال اااا األػااياَذ ،ار ْن لاايع أفالةااون ،اال ااذ ت
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األػبامن أفالةون العلوية التال م .أهتقذ أن التعليم اذذسط
يف ذبضَذ منه ذل ذباضَااذ ما اذظاا لية( .)1مثاة طاوس قيقا
يف الدلامج ،الات  ،اذعلذون مقـوش ن ،لانا اا اللابف ااا
أقااااذلمن ...مضيااااذ ا ماا ا بزسيااااة ،ااا وونا ااااو منطااااق األطاااااغ.
الشياكاايا ليظاات ذماااد ذ ،وبااه هااام جيا اقامااة اقااذ هلااك
فاااش اذااادو التعليذيااة .كيااف فعلاام فاااش اجملذوهااة ااذ ن
و ا فظان العاد
فاش اذنطق؟ مثة اليوم ،مبعنك ما ،فض
الطبيعة اقيا اخل .لا ا فظاان العااد الطبيعاة اقياا
العادية منطق :ازا ما جي أخز هيه.
الاااااازا العش اااا ا  ،يف باااااازس  π 2اخل ،ينؼاااا اذو ااااااو
احملظوغ ،الشمض ،الاتا ة اذشئية .فاش ذاألؿمذ ختتلف مبا
عذ الساؿلة الز ن ينتها  ،غاش ،فياه .لاا كازلك العاذد
العاااد  ،مااثالا العااذد  3أ  8يـاارل اذسهااوم ،مسهااوم العااذد  3أ
العذد  8او الشمض الاتاا اذاتاوا ااألمحش األؿاسش الاز
يش يلذع يازا ،ياتقلف الواقا ر اقا أ اقعياة العاذد ار
األػياَ اذنتـبة أمامنا ر الوفا  ،أقالم ،سا ا أمثاشلا ما
أػااياَ .ذالشياكاايا اقذيثااةذ نجااة الذلميااض أاذيااة الذلميااض
( )1أػذود هلك ذبضَذ.
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األكيذ ختذم الشمضية ما أبال هاامل سماوصذ اازا يازا كاذ
الواق كواق كعقل .لنقال أن الشماض  3أ  3أ ثالثاة اخل رأ
 6أ  4لاايع مسهااوم الثالثااة ن اقاا الثالثااة ،ان ااازا الشمااض
ا أن يبذوإ أن يأخز ألاف ػاال.
اهتباة
اؿطال
لنقااال أن الثالثاااة اققيقياااة أ اخلذظاااة اققيقياااة ليظااات هلاااك
الظبوس أ هلك الوسقة ن ا رـوس يف البالوفا األقالم،
ااال اا ا موباااود يف الاااشأغ  / /يف الااااون خااااسل الاااشأغ،
كعالقة كوفية.
لناااازكش أخاااارلاا ،ماا ا أباااال قاا ا التناااااقي اذسهااااوم
كأطاغ ،كتثبيت نطاتحالة ا فـاامن ،كظاشي ا ااا هاذدياا،
ها ا العاااذد األؿااام ،أفاااه يوباااذ شااااان سياكااا هلاااك اااازب
انطاتحالة ،شااان ظاايف .لعلاه ما األفلاال أن فنقلاه للقاااسئ
كذ هذ الشمضية طقوإ نية العقل العامل.
اااازا الدلااااان ااااو شااااان ااااخللف أ اااالعاع ر “par
” ، l’absurdeااااو ةشيقاااة شااااان أطاطاااية يف الشياكااايا .

أفذلض أن القلية الت أسيذ الدلاان هليهاا اةلاة أن اققيقاة
ا هاظاها ،فقيلاها ،أفطلاق ما اازب السشكاية أفتها ار
ناقلها هذم معقوليتها هبثها.
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أفااذلض أن  = √2كظااش هااذد  ،لاايا ل /س ،كظااش ا
غاارل قا اال لالختـاااس ،أ كظااش ا أخاارلا .أ تعاابرل آخااش ،ارا
كان قا الا لالختـاس فرفا أختـشب طلس ا تك ػاله األخرل
غاارل القا اال لالختـاااس ،لاايا ر ااذنا م ا ل /س ا /ن .ااازا
الاظاااش لااايع قاااا الا لالختـااااس ،لااايع يف ااااوي الـاااوس
اذ ااشل هاماال مؼااذلب رمااثالا  2أ  3أ  7أطااتطي زفااه م ا
الـوس اذ شل معاا.
أفطلق:
 = √2ا /ن .ارن ا  /ن = ا .
2

2

2

 2ن 2ا هذد ص ب ر سلل اذعامال  . 2ارن ا 2اا هاذد
صب .
ارن ا اا هاذد ص با رفااال هاذد ص با مش وعاة ص با
تذاا 1 :مش عهاا  3 1مش عهاا 5 9
كل هذد فشد مش عه فشد
مش عها  7 25مش عها  49اازا ار ما ن فهاية. ...
ارن ،مبااا أن ا هااذد ص ب ا  ،فاااا ا 2هااذد ص ب ا مااش ب
رمش واا كااال هاااذد ص با ا ص با ا ماااش ب ،هلاااك األقااال .العاااذد
الض ب ااو العاذد الاز يتلاذ العامال 2 ،اازا العامال  2يف
هذلية الذل ي يذل و أ يـرل  . 2 × 2ارن ،فااا  2ن 2هاذد ص با
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ماش ب رهلاك األقال  .ارن م ن 2هاذد ص با  .ارن ن هاذد ص با
راذش الض با ااو ،كذاا ركشفااب أهاالب ،مش ا لعاذد ص با
تذ ا .
مبااا أن ا ن هااذدان ص بيااان ،ارن الاظااش ا /ن قا اال
لالختـاس .ازا هاع منطلقنا را اه .ارن منطلقناا اةال .ن
ا أن ياون √  2مظا ي ا لاا ا /ن...
فظااابة قطاااش اذش ا ا هلاااك كااال اذش وا ا ن نسـاااأ ااااذعنك
اذزكوس ،م أفها فـيحة مبعنك آخش .ازب قلية ايغل الؼاا
أ اذبتذئ .اسيس الشياكايا  ،ذما البذاياةذ ،يناض او ختطا
ذما ود هذ األؿلية ،مبوب العقل.
ااا ا القااااوإ أن فسَااااع ذا جيا يااااةذ اااااو :ن للت طاا ا ،
ن لد عاااذ ،فعااام شلااازا ،لدقاااشا .اااازا الااانسع ،رػاااأفه ػاااأن
فقيلااه  ،فسااع ؼااش ؿااذيذ  ،ةبيع ا  ،معقااوإ ال بيوااذ
كااذ ااذ دب .لاا ذا جيا يااةذ السلظااسية جل ويا ااازا الاانسع
فلظاسياا ،نظاشب ،لااس هلياه ألقااا العلذيااة التقاذم .يف ااازب
اقاإ ،افه ليع طو ػاطأ ما اذنطلاق ،ـاشم النظاش ها
أيااة ذؿااوفيوا ذ ملااافة .ا ااذإ رالعقاال اااو اقامااة اق اذو هلااك
معقوإ ا جيا ية.
118

 9اا ظاا ان تذان ميذان اط ار ما ن فهاية.
ارا قزفت قطعة م النقاود يف اشلاواَ ،فرفهاا طتظاقف اماا
هلااك الوبااه رذأمحااشذ أ هلااك راب رذأ ااييذ  .ا تذااانن ،ارا
كاااان بهاااا القطعاااة متظاااا يب فيضيقياااا ،يااااون ان تذاااانن
متظا يب .مبا أفهذا ليظا كزلك متاماا ،قذ ياون ان تذانن
 ،%50.5 %49.5مثالا .ا أن ظ ان تذالب الشياكيب
اا السيضيائيب .فاشوس التجش ة لعة آنم م اذشا  ،أ شيها
دفعااة ا ااذ هلااك آنم ماا القطاا اذتذاثلااة .اااازا فااااش
ذقافون األهاذاد الاابرل ذ يف ذهلام ا ـااَذ ،اازا القاافون ن
ااذود أ يعاايو  ،ن ماا قشياا ن ماا عيااذ ،أياااة الااة فاااشد .
اا أن أك اشوس التجش ااة اذسااشد هؼااش مااشا أن أ ـاال يف
العؼش مشا هلك الوبه ذأمحشذ :ازا ن يغرل ػي ا ما ا تذاال
التجش ة اقادية هؼش  :يبقيان متظا يب رأ يبقيان ازا %49.5
راب  . %50.5ذاللش ا مظتقلةذ .يف اش ة األلف قطعاة معااا،
القط مظتقلة...
ا تذانن متظا يان .%50 %50 ،ازا مبذأ اليافـاي  .ان
ا تذااااإ فاااوص البطاقاااة املاااة الاااشقم  73952لااايع أكااادل ما ا
ا تذاإ فاوص البطاقاة  22222أ البطاقاة طظاة أؿاساس .ألكال
119

م ازب البطاقا فسع ا تذاإ السوص .افه ا ذ ما م اة ألاف،
لااااال مااا البطاقااااا اذتظلظاااالة مااا الـااااسش تااااك .99.999
الذ الي مظتقلة ،األهذاد متظلظلة هلك خف مظاتقيم ياذ
انااب م الـسش تك .99.000
لاايع األمااش اااازا يف لعبااة ةا لااة الضاااش :انااا التظلظاال
األ ااااااد ملغاااااك ،ن فاااااش ،اااااب ذ5، 6ذ أ 6، 5ذ ،ن ذمواقاااا ذ.
كالاذا ذػيؽ يؽذ.
لزلك فا تذاإ الؼيؽ يؽ ر 5 ،6أ  6 ، 5ال فاش ،ااو
 2ينذا ا تذاإ الاا ذد ػيؽ ر 6 ، 6او  .1ارا ؿنعت بذ نا م
ر 36 = 6 × 6ا تذاااانا ،يااااون ا تذااااإ الااااا ذ6 6ذ  1ما ا 36
ياون الاا  5 6أ  6 5مع ا رار ن فاش ،ينهذاا مبوبا مباذأ
اللعبة  2م ...36
اااازب فااااش ظااااا ان تذاااان  ،ذفظشياااة اقظاااوظذ(.)1
لااا اذياااذان الشياكاا اذظاااذك ذ ظااااا ان تذاااان ذ أ طاا
اثرل ،افه هلم كبرل :قوافب ،معادن  ،دطا رل ،اخل ،ا
كيعااا ا قااااوافب أ مساااااايم ،فاااازكش منهااااا :قااااافون األهااااذاد
()1

اطااإ ،الالاو

اذيتافيضيق  ،ااتمو هزا لا هلك لعبا أؿع  ،أهقذ...

120

الااااابرل  ،منحنااااك غااااا غ رأ اذنحنااااك ػااااال ا ااااشغ ،
طااطا أفواههاا ر ظااا  ،انذطا  ، ...دطااتوس
اذتوطاف اذتو و
ان شام الذل يع  ،اخل .ازا العلم الابرل جياذ الياوم طبيقا ا
اطااعا يف كاال اجملااان العلذيااة ،م ا السيضياااَ ار انقتـاااد
األلظنية.
م رلك فرن فاش ان تذاإ البظيطة ذأكدلذ م ميذان
ذ ظاا ان تذان ذ أ ظاف .ا فظاان يف يا اه اليومياة يواباه
ا تذان  .افه راوم أ معاي رأطاباا ،ػاش إ ،ظاش م ،
لانااه ،ما رلااك اازلك ،لااه هليااه أن خيتاااس ظا  ،يعقاال،
خيتاااس ،يتح وذاال التبعااا  ...اااازا العذاال ا فظاااف اااازا
ط اوْ ،اقااشاذ ،قياد هااا،
الظاالوب .اااازا الظياطااة .اااازا ذ ل
ذاطذلا يجيتهاذ ،ذَ ا م قائذ ا يوؾ تك قائذ مسشص ؿغرل
أ بنااذ معااض إ .معااي معاايه  .خياااسب ،عيينااه اااو ذالعنـااش
األخاااارلذ يف كلااااة التعااايه العينيوااااة الاااات اااا العذاااال فسظااااه،
التـشوم ،الذاخلة يف كلة كوفية ن فهاية شلا.
فلظسة كوفت كذ ظاا ان تذان  .ماسكظية طتالب
كزلك .األ ر هظذت القافون سفلت الظببية سفلت ثنائية
اللش س الـذفة .الثافية هظذت القاافون الظاببية اللاش س
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سفلاات الـااذفة .ااب قاموط ا اذذسطااتب فااش  ،عاسكااا .
لاا ا القاموطاااب ا اااذ األطااااغ :قااااموغ ماااافو  ،ثاااا:
كلذااا عظاام ،ق اذوغ ،الااه ،كلذااا ااضرإ ؼاايط  .يف
او ذاقتذياةذ
القااموغ اذاسكظا الظاائذ ،اللاش س ازا
أن الالذاة
ا اَ اذباػش للالذاة العش ياة :تذياة .لانال
السشفظاااااية  dterminismeعاااااا مباااااذئيا عيونيواااااة ،ذودياااااة.
اقتذ او اذعي التذام ،الز ا ظلم :اازا جي أن فسهام
القلااية .م ا البااذيه أن فااش  ،الالذااا م ا لغااة ار أخااش
ليظت أطاغ القلية .العقل البؼش ا ذ ،د افا الؼاطف ااا
مبااذئيا اااا ا ااذ  .كلذااا كااش س  ،عيون ويااة اخل ،يف القاااموغ
اذاسكظ اذتذا إ ؼتك اللغا  ،بنحت بنو ا ا ذاا .م أن
كلذاااة كاااش س  mcessitيف انطاااتعذاإ الؼاااعيب ،العش ااا
اقتذيااة ،افهااا ذاال معنااك
األ س ا  ،ا ا أن ن ااو
اقابة ،ا ليظات ذ عياذ ذ ها األةش اة الؼاهرل  ،األذافياة
اذاسكظية رأ هلك األقل ليظات ذمافعاةذ لااا وتنعاة ها اازب
األةش ة القائلة :اقشية ا فهم اللش س  ،اقشية ا ها
اللااش س  .مثااة كااش س كااش سا جيا أن ااوهك .عا وي الواقا
متوقف أيل ا هلك ازا الوه .
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شياااة،

اللاااش س كاااش س هاااشض .اللاااش س كاااش س
ه  ،خياس.
اللش س ا تذالية .البؼشية يف طانة  ،1982العاشا ا ن،
أمااااام كااااش س كااااش سا  ،جياا ا أن ااااوهك ،أ ااااام أمااااام
ا تذان  ،يف مسذل .،ليع مثة ذ تذيةذ نفتـاس انػذلاكية أ
أل ػ ا َ م ا ااازا القبياال ر ااذ هش يااة ،د قشاةيااة  .ااازب
كاااش سا جيا ا أن اااوهك .لاا ا  ،يف اقالاااة األخاااش  ،مثاااة
ا تذان أخش  ،قبيحة ار ماا ن فهاياة .اازب النقطاة الـاغرل
بذا كبرل بذاا ،ار ما ن فهاية.
 10اا اللش س ا تذالياة .اذاسكظاية الظاوفيا ية الؼاعبية
نجذفا اليوم هلك هلم السيضياَذ األصمناة غيواش  .تاك اقتذياة
السيضيقية ذياافيااا األبظاام تجا وذ َل  .أفقال ار ا القلاية ها
كتاا طوفييت ػعيب ؿغرل .األمثلة اذأخور م هلم السيضيااَ
العااااد كااااثرل كلااااها غنوااا قناااا ا ااااذ ا كلااااها ظاااذوك
ذمعجض ذ ،معجض فاالن أ فاالن ما هلذااَ السيضيااَ اذعاؿاشي
الازي ؿااغوا اازب اذعجااضا فظشيااا ،ػااالا قطعا ا ر علااهم
كافوا قبل ثالثب هام ا أفهم مثاليون لعينون ،لعلهم كزلك،
لا ازا ن يغرل شف ا م اذظألة  .القلية ا يف مظتو ماا
كنااا فااذهوب مااا جيا أن فااذهوب ذدس غ األػااياَذ .افااه مظااتو
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هظاايم ،فظشيا ا هذليااا .لا ا  ،اللاابف ،جيا ذاقامااة اق اذوذ
هلك اذظتويا العظيذاة .طاةخز مثاانا ا اذاا ،لنظاذوه معجاض
الاشط (.)1
ااااازا الاشطااا أمااااام ساكااااض هلااااك األسض ،ثا اااات .ن
ا ا أن يـااعذ لقائي ااا .افااه اامااذ ،هاةاال ،لاايع فيااه قااو
را ياااة ،شكاااة ،ياااا  ،قاااذس اخل .لاناااه ساكاااض هلاااك أسض
الغشفة ظب قوو  ،ا قو ا ار ية ،بار ية الااش األسكاية.
فا ار ية قوو  ،اا طواَ أ كوفت القاو أ ن ااا قاو جماشود ،
اقعياااة ،كوفياااة .ر كااازلك هاظاااها أيلا ااا ،ظا ا ايغااال
ا لاااض ،فلظاااسيا كاااذ هلااام فيضيااااَ العـاااش ،ان ،لاااو كاااان
ا ااازا يف الااااون اااذ ن النباااز ،لتجذاا الااااون يف فقطاااة .
اذش فة قوو  :سللها عود انطسنجة لقائي ا ار ػالها الظا ق
عذ كغطنا اياااو اذغناةيظية قوو كوفية فاهلة متاماا .ظب
قو ا ار ية ،الاشط ن يش س يف اشلواَ ،ل او قاهذ ثا ت
يف ماافااه .أطااتطي يف ااازب اللحظااة ،أن ذأ شكااهذ م ا فااو،
الؼشفة ،طيظقف ار الؼاس  ،ظب قو بار ية األسض .تاك
يش سا ار أهلااك ،تااال ار قااو معاكظااة :أطااتطي أن أسفعااه
()1

ازب ذاذعجضا ذ أمثلة ظيوة باذا مسهومياة فظشياة باذاا .اازا رهلذااَ اازا القاشن
يزكشفا اليوفافيب األ ائلذ.
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يذ أ انثنتب معاا .لقائياا ،لا يش سا  .طااوفه يف ماافاه:
تذيوة .لا ذ
لا ا مثااة باف ا آخااش ،مظااتو آخااش ،غاارل كاال الااز
ركشفاب .فاقتذية عيونية ،التعيب اناا عايبو ر ذياذ قاشاس
مااا ا ار ياااة .لاااا ا ار ياااة ليظااات ذكااالذ الواقااا ذ اااازا
الاشط ا مالااف م ا ذرسا ذ ،مولياااون  ،ذكتاال ؿااغرل ذ،
هااذداا اااذاليب .ااازب ذالاتاال الـااغرل ذ متحشكااة ار مااا ن
فهاية :ازا او مسهوم اذاد اا اقشكة ،الثنائ اذاد األػهشذ اا
ااازب اقشكااة ذاليااب أ ملياااسا ذاذولياااون ذ هؼااوائية،
فوكك ،ؿذم مـادفا ار ما ن فهاية :ازا مياذان ظااا
ان تذااااان  ،العلاااام القااااافوف ذ يف ااااازب اللحظااااة ،ملياااااسا
اذوليااااون تحا اشوب يف ػاااتك انااااااا  ،ار ااات فاااو،
اليذب اليظاس اخل ،يف ماليب اناااا  .لنقل ،ذيذاا ،أن
هذد اذوليااون منتاه ،راذ د ،معلاوم رما قبال العلذااَ ،
أما ذهذدذ اناااا اذذانة السعلية فهو الالفهاية .رم فقطة
ماا ،ينطلاق ماا ن ـااش لاه ما انااااا  ،مااا ن فهاياة لاه ما
اخلطوإ .ازا يف را مسهوم النقطة  ...ألن هاذد اذوليااون
كبرل بذاا ،ألن شكتها كذجذو هؼاوائية( ،)1لازلك اازا
( )1ذقافون األهذاد الابرل ذ ،منحنك غا غ ،هلم ان تذان اخل = قافون العؼوائية.
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الااذف الاازا الااذاخل ملغااك هذليااا ،لاازلك الاشطا اامااذ،
مياات ،مش ااامن يف ماافااه تعاايب م ا ا ار يااة رارنْ اااا ذ صفااهذ
ذثقلهذ :مسهوم ا للجار ية ،بار ية األسض  .لا ن تذية،
اذعنك القطع اذطلاق .ال ا تذااإ  0.0000001رما الوا اذ .
ا تذااااإ أن ااااون أكثشياااة كااابرل رااباااة يف اااازا اناااااب
الوا ذ ر ليا ار فو ، ،ل كبرل بذا نياث يغاذ اازا الاذف
الاازا أقااو ماا ا ار يااة ،ماا ويااذ التغاااَ الااذفعا الذاخليااة
األخااش اذذانااة ،ان ااازا ان تذاااإ أؿااغش اااثرل ،أقااشا ار
الـااسش اااثرل .لنقاال أفااه يق اذوس ااشقم ؿااسش ثاام هؼااشي ؿااسشا أ
ثالثااب ؿااسشا عااذ الساؿاالة .لنقاال أيلاا أفااه ؿااغرل ار مااا ن فهايااة،
قشياا ماا الـاااسش ار ماااا ن فهاياااة .لاناااه ا تذااااإذ اااازب فااااش
الالمتناايا يف الـسش :اااب أ مظاس ن ينته  ،و الـاسش .اازا
بود الـسش ر بود الالفهاية  ،يف معقولية الذفيا(.)1
ار ا اااازا الاشطا ا اا ا أن يش سا ا ا ن ،اا ا أن
يـل ار طقف الغشفة ،ا أن يبقك هنذ الظاقف دقيقاة،
يوماا ،طنة ،ألف طنة .اازا مظلظال ا تذااإ يتلااَإ يتلااَإ
ار ما ن فهاية :ياون معنا ماليب األؿساس عاذ الساؿالة ،ذماا
( )1الالفهاية ليظت فقف يف ان ظا الاوزلوطا الاابرل ذار ماا ن فهاياةذ الالفهاياة
قائذة يف اذنتهك فسظه ازا خف قذيم .يدلص يف فلظسة هـش النهلة.
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ن فهاية لهذ م األؿساس عذ الساؿلة عذ الـاسش ،لاا اذ ن
أن فبل ا الـااسش ،اشيااذ الـااسش العشيقااة اقذيثااةذ األسبااأ أن
الاشط طيبقك يف ماافه ليع فقف الياوم ال ذ اا الظانب
القادمااة ،افااه طاايهذلئ طاايسنك اااو خلساااؤب ااذ ن أن يـااعذ
أ ااذام ار الظااقف ،س وذااا طااتسنك األسض كلااها اجملذوهااة
الؼذظية أيل ا قبل ذ م معجاض كهازب ،لاا ما ن ياام
هااازا الناااو ما ا ذاذعجاااضا ذ ر األمثلاااة كاااثرل  ،أ ميادينهاااا
السيضيائية متعذد ( )1يقف خاسل هلم السيضياَ.
فاش اللاش س مظاتويا  .اب أكاون ما ػا َ راذود.
اااازا اااون :كااش س ا تذاليااة .كااش س خاكااعة د م ااا ،يف
باف م بواف الؼ َ أ اذوكو  ،لال تذالية.
ااالطب  ،لاايع التاااسيس ،أ الظياطااة ،أ اقااشا ،اخل،
ميذان األػاياَ ،مياذان ذاقتذياةذ ،مياذان اقتذياة الـاذفة،
ذمعجااااض الاشطااا ذ .انااااا ،يف التاااااسيس الظياطااااة اقااااشا
اقيا اخل ،ان تذاإ أكدل اثرل م اا ذعجض الاشط
أ لغرلاا م معجضا السيضياَ اقاكش .
( )1مااثالا ،معجااض الطنجااش ا ا هلااك غاارل موكااو ا ار يااة اقشكااة الظاااون.
موكوهها لغليان التب وش التجلذ...
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اقتذية ا د م ا التعيونية هلك او ماا ركشفاا .ا فظاان،
ال هلذا ااا ،يقطا ا  ،يعاااضإ ،ثااام جيذا ا بوافا ا  ،يـااال ار
هذا ا ا
جمذو  .ازا ةشيق العذل اذعشفة .لاا هلاك ا فظاان أن يعا
رلااك ،أن يع ا أفااه يقط ا  ،أن مثااة فشق ا ا ااب فا اش ا ذلااة
اجملذو  ،أن ا ذ ن فهاية له ،أن هذل القط ا ذ جيا
أن يظتنذ ار ه لـسش ن فهاية ،لعذم كائ .
ليظااات السيضيااااَ النو ياااة ن م اااة بذلياااة لعلاااوم ااا الااات
ظتطي أن ذسأ ،يف ؿعيذ الوه الساش النظشية ،اذعا ة
اذياافياياااة للاااذفيا البؼاااش ،أ أن ظااااهذ هلاااك دسَ اااازب
اذعا اااة اذياافياياااة يف ؿاااعيذ العذااال اذؼاااش ا فظااااف
الااابرل ،اال اذنطااق اذش اااض هلااك اشيااذ الاااائ اااا العااذم
للسلظااسة اذاديااة اققيقيااة :ذأفااا أفاااشذ ،الاااائ كلااه خاااسل
الشأغ .افه ،هنذ ازا اذنطلاق لنظشياة اذعشفاة ،هلاذلم فيذاا هاذا
كوفه تذامه خاسل الشأغ( ،)1ن يـرل او الاائ اا الااائ
()1

يف اقاؿل ،يف األخارل اازا ااو اخلاالم اازا ااو اخلاالم اققيقا الو ياذ اب
لياانب ايغاال .لياانب يثااوس كااذ ايغاال ،كلذااا ن ا أن ااازا األخاارل يو ا ااازب
النقطاة .رذاخلاسبيااةذ ،الطا ا اخلااسب لدػااياَ ،للواقا كلاه يف طاايا ،ش ااه
الـحيحة كذ انفطباهياة رمتثااإ الؼاذ  ،انفعاااغ ااذعنك العااد اخل  ،أ
أفه يلغ اذادية زسيعة ا ذإ.
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ان يف فهاية مظرل اذعشفة ،الت ا مظرل افؼاَ مسهومية شلزا
الاائ اققيق وؿسه كلة.
 11اا الظب رفاش الظببية قطعة م ا ذلة.
ا ا أن فنظ ا ااازب الساااش أ ااازا اذسهااوم رطااب اااا
أثاااش ،أطاااباا ااااا فتاااائج ار اذنطاااق القاااذيم ،ار ذمباااذأ العلاااة
الاافياااةذ ،ار فااااش اللاااش س التقليذياااة .ن اااذم ػاا َ
اااذ ن هلاااة كافياااةو ارا ااااشس فساااع األطاااباا يف فسااااع
الؼش إ الظش م ـلت فسع الظااش ...
هذليا ااا ،اللحا ا ا اااذ .أؿاااوله قذ اااة .اذنطاااق اخذلهاااه
أسطااطو ،مل خيذلهااه :افااه منطااق ا فظااان الـاااف اااا العاقاال،
التاسخي  .مسهوم الظب ينبات يف سأغ البؼاشية ،انس بااإ ما
العذاال التاااشاس .مباااادئ اذنطااق ،هذلياااا اذنطااق ياشسااااا
ا فظان ماليب اذشا عذله ،ـناهته .ا فظان يتبب أن اناب
أطبا ا فتائج :أطابا ا هواقا  .يتابب رلاك العذال التااشاس،
يف جمان خمتلساة ،راذد معطاا  .ااازا يتؼاال هقلاه،
ينذو ،ينبظف ،تظااش توقع ا ماافاا  .ذا فظاان العاقالذ
ػااشإ للثااوس النيوليتيااة ،اذظااافة الضمنيااة ينهذااا غاارل قـاارل .
ا فظان ينتقل ار ا فتال نـش اذعنك رصساهة ،ش ية يوان ...
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مبعنااك مااا ،الثااوس اذتذثلااة مبنطااق أسطااطو ااا اانظرل قالااة
موبود متقذمة ،فهائية...
فتو اااا األصمناااة اقذيثاااة الاالطاااياية ،ما ا فلظاااسة
هلوم ،عاذ فتو اا العـاوس الوطاطك ا طاالمية اذظايحية،
ا  ،اب كلاة أماوس ،افتـااس لسااش العلاة ،الظاب  .العلاوم
علل الظااشا  ،السلظسة سظش العاامل .ا ار ياة طاب طاقوإ
سا ة فيو طب ألموس كثرل  .اللغف ا و طاب نس ساا
اذاااَ يف األفا ي ا  ،نس سااا الضئبااق يف القاااس س  .مثااة فااش ،ااب
فااااش القاااافون فااااش الظاااب  .القاااافون عااابرل ها ا هالقاااة.
الظب هالقة رذود  ،هالقة ظبي ا اا افتال .ا أن
اااون اناااب هالقااة ناط ا ااب آ ا ااذ ن أن اااون ااازب
العالقااة طااب اااا فتيجااة ،ااازب العالقااة القافوفيااة غاارل الظااببية
تو ز عبرل ا سياكي ا( .)1اازا أيلاا ،فسعل م اللاغف ا او
الظائل ،م اقشاس متذود اذعذن ااا هالقاة ناطا سياكاية ا،
لا ازا ن يغيواش فااش أن اللاغف ا او ااو طاب اس ساا
الظائل ،أن اقشاس ا طاب متاذد اذعاذن ،ال ااو ااأل ش
قائم هلك ازب الساش  ،هلك ازا اذسهوم ،هلك اازب اققيقاة:
طب .
( )1معادلة بدل ػال ياف م أػااإ ذاشلنذطة التحليليةذ.
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غرل أن أ غظت كوفت آخشي كثرلي أفؼذ ا غرل اازا
اللحا ا  ،سفلاااوا فااااش الظاااب الظاااببية العليواااة التعليااال.
اهتدل اا فاش قذ ة ،الية ،ميتافيضيقياة ن هلذياة .سفلاوا
ذذارا؟ذ ،اكتسوا اا ذكيف؟ذ .اطاتذشو اازا اذوقاف واؿال يف
ما يظذوك منطق العلوم تك أ اطف القشن العؼشي يف الغشا.
ااازا اذوقاااف ماا كوفااات ينتظاا هلاااك اااازب النقطاااة ار
السيلظاااوم ا فالياااض  ،التجش ا ا و الاالطااايا الاااابرل،
ديسيذ ايوم ،ار فقذ ايوم للظببية .لا م ايوم ار كوفت
فنااتاع ؼااال اااد :ما اذظااأليوة ار ا با ااة النهائيااة ،ما
الشيبية ار الذ غذاةيقا.
ظ ايوم ،الظببية لس غرل مدلوس مللل يطلق هلك ما
او اققيقة هالقة عاق ثا تة را اااب ا ذ اب ظاااش آ
ظااااش ا .كلذااا كافاات آ ،بعتهااا ا .ااازا ر عاقا اااو مااا
فاااشاب ،ماااا فذسكاااه ،ااااازا اش تناااا أ خدل ناااا .فباااأ ا اقو
فت طااا فع لا فااش ظابي  ،عليال ،ا ااا؟ اياوم يلايف
أفنا ن فقوإ أن النهاس طب الليل ألن التعاق اناا ماضد ل .الليال
يعق ا النهاااس النهاااس يعق ا اللياال .فاش ااه ا ا ار ا أن الظااببية
اذضهومااة مااا اا اققيقااة طااو ذ عاقا ثا اات يااذ اناااابذ.
رلااااك اطااااتناد ا ار اخلاااادل  ،ار التجش ااااة ،الاااات ن جيااااوص أن
ت طك :ذ عذ آذ ن يعا ذ ظب آذذ.
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ا لض ،يف ؿسحة مهذة م باذإ الطبيعاة ،جياادإ اياوم:
أ ونا ،ايوم هلاك اق :ذ عاذ آذ لايع ذ ظاب آذ ،مثاة اون ػاطا
اااب القاااولب .ثافيا ااا ،ا لاااض ياااذخل التجش اااة لاا ا كعذااال،
كساهلياااااة افظاااااافية ر لااااايع كذال ظاااااة ،أموااااال  :مظااااالح ا
الظااببية ،ظ ا ا فظااان يبااادس ار فعاال .السؼاال يذفعااه ار
ذيذ الظب  .اازا يف اطتعذاإ اس د ؿيذ ...يتاا ا لاض
سافع اا لااواَ ؿااناهة ا فظااان ،داهي ا ا ار و يااذ هلااوم الطبيعااة
الـناهة .ازب مناظش اوربية.
()1
أيلاااا ،اختبااااس .اااازا
اش اااة ،خااادل ؟ ااااا لنقااال :اشياا
أكثش م فاش التجش ة اا اخلدل  ،ل فوها ما هاع ذاش ةذ
السلظاااسة التجش ياااة  empirismeالاالطاااياية ،الاااز غلاا
هليااه فاااش اذال ظااة اقظ ايوة ،أاذيااة اقااواغ النظااش ار
الذفيا خاسل سؤ طنا ؼال ؿاسم دقيق.
لا ا لض يشف لواَ اذقولة األكادل :العذال ،الـاناهة،
النؼاااإ البؼااش  ،الاات ت طااك كااثرل ا فاااش ذالتجشيا ذ اال
الاات ا ا هاظااها يف يثيااة أطاطااية :العذاال ا فظاااف رافتااال
اقتـااااد  ،ثاااوس  ،اخل لااايع اش اااة اادفاااة ار التحقاااق ما ا
( )1أ فعل التعذ  ،exprimentation .فتأ ققيقة العامل التجشي العلذ .
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فشكية ،العامل ليع م دلاا ،كسا ا البؼاش ليظات اااسا،
البؼااش ليظااوا أساف ا  .العذاال ا فظاااف اذفااه اقيااا  ،ا ا
جي ا اااا عااذ ااازا اذوق ا اااا اختااارب كتجش ااة ااااسا دس غ
هدل...
ن ع م مال ظة أن التيااس التجش ا الاابرل مل ذال
لواَ فاش العذل أكثش وا محله التياس العقالف رديااس ،
طابينوصا ،نيبنااتع اال أقالو .ال لنتاازكش األةش ااة األ ر ما
أةش ا مااسكع ها فويش ااخ :ان هيا اذادياة الظاا قة مباا
فيها مادية فويش اخ او أفها فظش ار اذوكو هلك أفه موكو
ااذغ ادساب أماال ...ينذااا ذا اف ا الساهاالذ ةووس ااه ظااطته
اذثالية.
اازا ن يعااا أن ايااوم كااان يف ذاذاديااة الظااا قةذ .قظا
اقاا ذ افااه ينظاا اااا نااق ن ااأغ ااه اااا ار ذاذثاليااة الزا يااةذ
اذظتنذ ار التجش يوة ا ية ما باون لاوب ،ار ذالاال أدسياةذ.
لقذ طلف ايوم فقذب هلك فاش الظببية ،هلك فاش اذااية.
مذسطي ا خيتـش مزابه اأن ذالظاااشا أكلات اذااياةذ( .)1ما
بهة أخش  ،كان األطقف شكل قذ طالف فقاذب هلاك اذاادو :
()1

ـشم النظش ه اذـطلحا الت او اطتعذلها أ مل يظتعذلها.
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ال ها ا دساب،
أكل اذااد  ،فساك باود األػاياَ باودا مظاتق ا
أ فسك اخلاسبية ،اذوكوهية اذادية ،اخل .ازا التجش و ا خش
أكذ باود األفاا كانسع مذسكاة البؼاش ا خاشي كنساوغ
اا ،ا دساكااا ااال األػااياَ :ذاألػااياَذ مااا اا ان سمااوص أ
اػاسا م اخلالق ار خملوقا ه البؼش رالزي ام ري أس امن
اا أراان .
افه اذذثل األػاهش للذثالياة الزا ياة ،ذ لاه لوباود اذااد
األػياَ رفؼائه مزاب ا يذهك ذالال ماديةذ ،يعتقاذ شكلا أفاه
يقل هلك الوثنية لعة أموس أخش  .طوم فعود اليه.
لنقااال ا ن أن فقاااذ شكلا ا اياااوم للذااااد  ،اذااياااة ،أ
الظببية كاان هذلياة كابرل يف ااااب أفاوإ السلظاسة األ س ياة
اقذيثة ظهوس السلظسة الاالطياية األذافية الت نطلق ما
كانف عاذ ايااوم نـاف قااشن نتها ما ايغال .يف اقاؿاال،
فعااالا ،طاااقطت ذاذااااد ذ ذاذااياااةذ ذالظاااببيةذ ااااا ةاااشاص طاااا ق،
طااقوةا مدلمااا .ااازا مااا مل يسهذااه اذاسكظاايون .ما أن مثااة مااا
ياس ا م ا النـااوق هنااذ أئذااة اذاسكظااية الثالثااة م ا أباال
فهذه...
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هذلية الظببية ا قط أ هضإ كش س ؼال مطلق :ن
معشفاااة ن هلاااوم اااذ فها .العـاااش اقاااذيث ،العلااام الطبيعا ا ،
يبظطها ؼال بيوذ .لا شلزا األمش ذ دب ،هالقة الااون
أغنك األطاغ.
سبوها ا ار منااظش ا لااض كاذ ايااوم ،اا أن فلاايف
دفاه ا ه الظببية موقعها ماا يلا  :ان أ اذ ا ن يقاوإ ان ؿايامن
الاذيك طااب الـاابامن أ أن جما َ الظاانوفو طااب الش يا  ،سغاام
التعاق ا  .لا ا ااازا يسااشض يف اقااالتب انفتقاااإ ار مظااتو
آخااش ،وطااي ا ةاااس ،افؼاااَ جمذااو يت طااك الـاابامن ؿاايامن
الذيك ،يت طك الش ي الظنوفو ،أ يت طك ذآ اذ.
الظاااب يناااذسل يف اااازا اجملذاااو األكااادل ،ااات طااالطة
فاااش الذلا ااف الال ا أ التواؿاال الاااوف  .ااازا ا خلااا
الت ساايي لساااش الظااب ققااه ايغاال ،لعلااه ااال  .لا ا
التأكيااذ ،الااوه اذاسكظ ا  ،كت ا السلظااسة اذاسكظااية،
ةشيقاااة ساااارل اذاسكظااايب ،رابااات يف اناااااب اذعااااكع
كالت :هذليااا ،هااد ار اذادياة اذياافياياة .اازا اللااالإ
باف م كالإ ا ذ متعذود ا واف .
ان فاش الظاببية مش بطاة اس باةا ا ثيقا ا مبظاعك التعليال
السهم ن ا انطتغناَ هنها أ اإ .ا موقاف هذلا .
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العذااال يساااشض صا ياااة فظاااش .لااا الض اياااا هذياااذ  .أماااام ماااو
ا نااذ فااالن يف اقااشا ،مااا اااو الظااب ؟ اقااشا ،العواماال
انقتـااادية الظياطااية للحااشا ،وقااف شكااة القل ا رصا يااة
الطبي  ،طاوَ اقا رسفيقاه مل يـلا الؼاظية  ،كال اازب
الض ايا ؿحيحة .لانها ص ايا ه  ،فظش.
ان ا ذ فواقف فاش الظببية أفها مش وةاة ،يف الاوه
العام الطبيع  ،الضمنية التعاقبية .انا يتبب أاذية فقذ ايوم،
ـشم النظش ه أياة ساؿايل .ما أن النااغ ن يعتادل ن ؿايامن
الااذيك طاابب ا لطلااو الؼااذع ،ن جم ا َ الظاانوفو طااببا لقااذ م
الش ي  ،ان أفهم يلون ار معادلاة ذ عاذ اازاذ = ذ ظاب اازاذ،
يف جمااان ػااتك رابتذاهيااة ،طياطااية ،يوميااة  ،ار فظاايان
باااه آخاااش للذسهاااوم :ماااا اا ا أن فظاااذيه طاااببية ماافياااة
واقتية ،ا ذاثية أخش للوقائ .
ااااب ا تجاااااا القذااااش ساَ الغاااايم ختياااايم الظااااالم هلااااك
األسض ،مثااة مظااافة صمنيااة ،ان كااان األمااش يتااةفك دساكنااا.
لااا العالقااة ليظاات يف بواشاااا عاقبااا صمنيااا ااا هالقااة
طببية .قطع ا م كوفها قطعة م كلة واؿال أ اشا ف لايع
الضمان ر عاق أ اذاان رامتذاد طو عذ م أ عاداا.
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نق فطل م التلذيز :هلل( )1ما يل  :ذارا ارا ؿعذفا ار
ا بااال ،يااادلد ا اااو؟ ذاااارا لاااذان الؼاااذاإ أ اااشد ما ا اذنطقاااة
انطتوائية؟ ن اا انطاتغناَ ها ذذاارا؟ذ انطتعاكاة هنهاا
اا ذكيف؟ذ .سغم أفف ا جيا ية.
يف اقاؿاااال ،مااا ايااااوم ار كوفاااات :افتااااااغ ،اداس
الظهش للذظألة ،دف اذسهوم اطم العذلية.
م ايوم ار ايغل رهدل كنف  :فقاذ ،ـاوي  ،وطاي ،
اطم الساش النظش .
أخاارلا لناازكش أن فيضياااَ آينؼااتاي ذ ااشدو انهتباااسذ ذقولااة
الظببية ،ب كلاة أماوس .لنازكش أن السيلظاوم ايغال ذطابقذ
آينؼتاي  ،فلظسياا ،هلك ذ الضمان اذااان .د اي كانف
الز أكذ ثبت فـلهذا .هقل ايغال مل ذيتحذوال اازا السـال.
( )1هلك الظااإ األ إ قذ ـل هلك بواا م فو  :ألفنا فبعذ ه فوا األسض الناسياة
ا ازا اةل ا أ ألن الطقع يدلد أ ألفه ببال ا اازب و ولوبياا اال أياة قيذاة،
أ ألن اشلواَ يؼتذو ا ازا ليع اةالا مطلقاا .كزلك انااب أبو اة و ولوبياة اال
أياااة قيذاااة هلاااك الظاااااإ الثااااف  .كااازلك :ذاااارا ن هطااال األمطااااس يف الـاااحشاَ
األفشيقية يف منااةق الـاحاس اذذاسياة؟ قاذ ياأ باواا ما فاو  :ألفاه ن وباذ
أػجاس .ازب األطا لة ا تذان هاا با وي أاذياة الظاااإ فااش التعليال الظاب ،
بذ ازب الساش  :ـحيأ ،عذيق ،هضإ اب  ،سغم أفاف قيقاة التواؿال
الاوف  ،السعل اذتبادإ اخل...
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لغااة ػااعبية ،لنقاال :كالاذااا اااا اذاااان الضمااان اااا ذاجملاااإذ.
الؼااااهش السشفظااا  ،ماااالرلا ر ، 17 ،قااااإ يف ياااتب سثاااائيب
ػااهرلي أن العااش غ ذهاػاات مااا عيؼااه الااوس د ،جماااإ ؿاابامن
 .l’espace d’un matinاللغااة ذختلاافذ ،انثاانب م ا ااب ار
آخاااش .السلظاااسة العلااام ا دساب الظاااليم اهذلكاااوا هلاااك اااازا
اخللف ،ثبوتوا كاذ ا .آينؼاتاي قلا اذوقاف .اازب العذلياة ااا
ايغل ،آينؼتاي اا عيذ ه ا جيا ية ،طبيعة اقاإ .األؿاأ:
ازب السلظسة ا جيا ية ذيش ازا النو م اذظائل.
 12ااااا لاا فظاااه هاا اطاااتحالة طبياااق الشياكااايا هلاااك
البيولوبياااا .ااااازا كاااان يباااذ العلااام البيولاااوب يف هـاااش
كوفت ، ،فوه ا ما ،تك صم قشي بذاا .أما قطعياة كوفات
اذظتقبلية فتباذ باضَا ةبيعياا ما كلاة مواقساه ،ما الناض
ا جيااا عامااةذ يف القاااموغ ا جيااا  ،ذاخلياااإذ ينتذا لباااا
الال اق  ،الال هلم ،الال معشفة .افه يزكش الؼعش ،الظحش،
الطسولة .افاه لايع العقال .ن الازاكش اا العقال .يف قااموغ
ا ذإ ،ال راكش  ،ن هقال ،اال خيااإ ن هقال .اخليااإ لايع
مااا ػاااايم كوفاااات .ذيااااذاا ،اخلياااااإ العقلااا اااااا اذوكااااوه
الااػف لعالقا الواق .
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لا م الواب أن فزكش أن الذلام اذاسكظ مل يوم
ازا اذوكو اذضد ل قه :الشياكايا طبيقهاا ،اخليااإ .ان
شا العلم الظوفيا الدل ليتاس رليظناو 1949 ،مثالا كذ
هلم الوساثة الاالطياية رمنذإ اا موسغان كان اا اب أماوس
أخااااش اااااا ذمناطاااابةذ للحااااشا كااااذ الـاا اذفة ،كااااذ ظاااااا
ان تذان  ،كذ أية قافوفية غرل مياافياياة ،غارل ذ تذياةذ.
الؼ َ األكثش تذية او التقذوم.
ان وط قل طبياق الشياكايا يف البيولوبياا ،ؼاال
اائل يف ا فة األخرل  ،باَ انس باإ ما انفتقااإ ار مظاتو
بذيذ ،أهذق ،يف الواق اا موكو ازا العلم.
لناازكش أن فاااش طبيااق الشياكاايا يف العلااوم ؼااال
هاام ؼاذل كال مظاتويا الشياكايا  ،ان ؿاأ التعابرل ،ااذَا
ما أ ظااف مظااتو راألهااذاد ،أ ظااف اذعااادن  ،قااذ يت ااز
ذأهلااكذ قااافون فيضيااائ أ ظااف ػااال سياك ا راااازا مااثالا
قافون عادإ الاتلة القذس  ،ن سان اا آينؼتاي و قذ ؼاذل
دائش افطبا ،فسع اذعادلاة الشياكاية مياادي ما الواقا هلذاه
الغة انختالم:
طااية الناصلااة ـ اأو هلااك مظاارل ب اذود
اااازا فاذعادلااة األ و
اااااتالب الاااااس ون اذؼاا و هلاااك مظااارل اااااتالب ذال لشطْاااذاإ
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اللغااو األطاط ا ذ يف كي ا اللغااا  .الشزلاااإ اذاازكوس يل امو
اذسااشدا األكثااش أطاطااية ،األكثااش ثبا اا ؿااال ة ،هااذداا
رذ د( )1رأفا ،أفت ،سبل ،امشأ  ،ػجش  ،سلع ،أسض اخل
يف لغااة م ا اللغااا  .ااازب الالذااا  ،يف لغااة م ا اللغااا  ،يف
كي اللغاا هلاك اذ طاواَ انسع الاو رل  ،متاو رأ اتغرل
ختتس لـااحل اذائل هنهاا اا أيلااا ،لاا ابفَ ػاذيذ،
ظ معادلة أطيوة فاصلة ،قافوفية هامة ،أ  :خاالإ ألاف طانة
أ ر مثالا ،و النـف ،خاالإ األلاف الثافياة فـاف البااق
رأ الش ا  ،خااالإ األلااف الثالثااة فـااف الباااق رأ الااثذ ،
اازا د اليك ،و الـسش ار ما ن فهايةذ مش ا أخش ذذ
ااااازا ،أياا اا ااا ا اللغااااة ،طااااواَ أكافاااات ااا ا اللغااااة
ا فاليضية رأ ذالظاظوفية ااا ا فاليضياةذ يف أصمناة ذيثاة
فظبي ا أ لغة اذـاشيب القذ اة أ غرلاذاا ،سغام انخاتالم يف
ظش م الضمان اذااان ،ا فتاال ،الغاض  ،التذااصل ،الظياطاة،
اخل .كأنو األطباا كثرل  ،متعذد  ،نيث أفها لتغ كسش،
يعا وي فشقاا يف مظااتو ذالشزلاااإ اللغااو القاهااذ ذ .ااازب أيلا ا
()1

متعاسم هليه ...افها مسشدا أطاطية ،يومية ،متوا ش  ،مش بطة مبظاتويا اقياا
األكثش أطاطية قاهذية يوية...
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فاااش ظاااا ان تذااان  .لاايع الـااسش انااا يف ذايااة خااف
أسزلااه ن الالفهايااة اناااب يف فهايااة ااازا اخلااف غاارل اذشئيااة،
البعيذ بذ ا بذاا.
لنقلااها ـااشا ة :ااازا موقااف ناااو أ نا ،ميتااافيضيق
ثافياااا ،لااايع كاااعي ا اجيا ياااا ،هلذاا و ثالثاااا .العلااام اققيقاا
ياؼااسه يبظااطه كعقاال ،كذعقوليااة كوفيااة ،كااا/لوغوغ
كَاااا ،Vemunf/أ كااااا س من ااااا هقااال ،عياااذ ا ها ا ا ااااَ
الظااحش احملظوط ا و لالذااة ذس منذ هنااذ ذالؼااشقيبذ .مثااة يف
الاون س من ،ليع رسو  ،مادو  ،مااية ،بواشاا ،ل او هقل.
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الفصل الزابع
الثورة ،التقدو ،التجزيد
 1اا ظ كوفت ،الثوس ميتافيضيقاا اطاتبذاد ،اال اا
فعااااالا كااااازلك؟ أ ونا ،قبااااال أ ػااا ا َ ،فقااااايم اقااا اذو هلاااااك
الالذااااا  ،هلااااك األػااااياَ العـااااوس اذساااااايم القلااااايا
الشاياااااا  :ثاااااوس  ،لاااا ا أيلااا اا قااا اذوم ،كااااال أقاس هذاااااا:
اػذلاكية ،ػيوهية ،كاارل ،لاس  ،ثقافة ،هلم ،افظان،
د قشاةية ،هلذافية اخل رفلظسة ،ناو  ،اخل .
ثافيااا ،لاايع ما ػااك يف أن الثااوسا قلذااا قاايم اقاذو ها
فسظها .كأن ازا قذساا ،كأفه يف ةبيعتها.
ثالثاا ،الثوس السشفظية ،الثوس الش طاية ،الثاوس الـاينية،
ا فاليضيااة ر ، 17.،ذكلسااتذ مثن اا ؼااشي ا ااظ ااا .ان را لااة
ذ ش يلذ ازب اققيقة هذليوة جي أن شفي م كيا الض اياا:
فظااش ،هذاال ،طياطااة ،أخااال .،ااازب احملا لااة ـاال ؼااال
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متااااوا ش .ماسخااااون فشفظاااايون ماسكظاااايون ،يف سد فعاااال كااااذ
ماسخب ينيب ،ا لوا ازب احملا لة ـاذد الثاوس السشفظاية.
هبث ااا .لاايع فقااف شيظااو ،فشفيااو ،دافتااون ،س ظاابيرل ،اياابرل
اخل ،نفواصيااه ،اخل ،هااذد كاابرل م ا الؼ ـاايا التاسخييااة
السز م ؿاافع الثاوس سباشلاا ،ال أيلاا كاثرل كاثرل ما
األػاا اق الااازي ن ساا التااااسيس أزلااااَام ،ػاااشائأ ما ا
البؼااش األغنياااَ السقااشاَ ،السال ااب العذاااإ األسطااتقشاةيب
الدلبااواصيب :ااازا اذؼااهذ مااامل .اااازا كااان الؼااعوس العااام
عذ الثوس فا وليون .هلك األسبأ ،افه اازا اليوم يف العذيذ
م البلذان الت ققات ثاوسا  .انهتقااد اأن انمتناا ها اازا
الؼعوس دليل هلك ذالثوسية اققيقيةذ اهتقاد اةل.
ش ر1917

لااااشف ركااااش هااا لياااانب عااااذ أ كتااااو
ؼهوس* .لينب ةل دصسبنظا  .قاإ لاه :الثاوس اذلااد هلاك
األ ااواا ،ااشا أاليااة ،أخطاااس ،ن اذو م ا افؼاااَ اي ااة هامااة
كبرل ذاافحة أهذاَ الثوس رالتؼياا ،أ ييتؼياا  ...أسيذ
أن ظتلذها أفت .فأبا ه دصسبنظا  :أفاا؟ سبال ثقافاة ،لظات
* أفقلها ،م الزاكش  ،ه كتاا فيناغوسفينال ه لينب .كتااا ؿاغرل ،كيال
ر السشفظية  ،كتبته ذس طية يلاَذ هجوص ،منـسة ،مساش .

144

يف ااازا الااواسد ،قلاايت أكثااش م ا فـااف هذااش يف الظااج
اذعتقااااال رطااااايبرليا  ،ن أطاااااتطي  ،ن أةياااااق ...فاااااشدو ليااااانب:
اللاابف ،ن أطااتطي أن أطاالم صمااام قلااية مشهبااة كهاازب ان
لؼ ف مثلك ،مثقف ،سؿب ،ن و العنف ،يعشم معتناك
األمل العزاا اذو  ...ؿاس ...عذ ل طنوا  ،ياش ػاهود
صاس ا دصسبنظااا يف ماتبااه أفااه كااان أػاابه خبشقااة اليااة،
ػبأ افظانذ
ااا أن فتااا ار مااا ن فهايااة .ن خجاال ن اااشل ،ن
مشاس  ،ن كزا أ لسلسةذ م بهات ،أفلوال أن فقاشأ كتااا
طو نيتظب ،أسخبيل ا ونل .ػ ـي ا قشأ ه ،قبال طانوا ...
يف طانة  ،1956ا عات األماوس ،اطااتنتجت اطاتنتاب ا ااا راذود ا اااا
هلاااك الساااوس فهائياااا .أهتااادل ،عاااذ ملاا فياااف س اا قاااشن ،أن
التقذميب العشا الثوسيب العشا اذاسكظيب العشا أخطأ ا
خطااأ كاابرلا يف اختاااارام موقساا ا قشيباا ا ماا هااذم اناتذاااام...
انطتنتال الز اطتنتجته او :ن كعبة ،الاعبة اا الوباذان
اااا الااوه  .آخااش ن فقلااوا كعبااتهم ما موطاااو ار ااياب ار
كو ا فيتنام .ل س وذا ار أديع أ اا طرل محش أ اخلالفة،
أ م األمة ار الطبقة ،م الو ذ العش ية ار الثاوس العاذياة،
م ثوس ار ثوس ...
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لا لنا أن فسهم ،أن فعقل ،م أبال األ ظا  ،يف اازب
الظبيل ،جي أن فوطو دائش النظش.
أ نا :التاسيس كله له به دساما ،به مأطا  ،به قبايأ.
التقذوم مثنه ااا باذاا .ااازا كاان د مااا ،ار الياوم .ػاعاس
كهوسية الدلاصيل ذالنظام التقذومذ مأخور م كوفات .الدلاصيال
ققاات قااذما منااز اهااالن الذطااتوس ا ذهااوس رأ اخااش القااشن
اذاك منز ما قبل رلاك ،ذ قاذم ا كابرل ا يف ػاتك اجملاان ذ.
لا ذالنظام التقذومذ أ ذالتقذم يف فظامذ  ،ordreمثنه ااا
متاماا .يف اقشا األالياة الطبقياة يف ااسيع ،طانة  1848طانة
 1871مثة أهذاإ ش شية ،لا ْ ػتوان ما ب معظاش العذاإ
الدلبواصيااة يف ااازا اذلااذاس .وبااذ سطااالة م ا اسفظاات سينااان
تط اشو ،ار ااازا اذوكااو ؼااال كاػااف :ؼااية الطبقااا
اقاكذاااة ساااو ،التـااووس ،يف  .1848األماااش أفظاا ااااا كعاااذد
كنوهية أهذاإ اا يف ...1871
ثوس رثاوس ثاوس ملااد أ ن ثاوس  ،التقاذم مثناه ااا .
ؼتك اذعاف  ،ن طيذا مبعناك ماو البؼاش الساوس  :ماذن نؼاأ
ماا العاااذم ر طشطااابوسف ماااثالا  ،أقنياااة ؼااقو رقناااا الظاااويع،
ماااثالا  ،مظاااتنقعا ساااتأ للضساهاااة ،أفساااا ،يف ا بااااإ ساااتأ
للقطاسا  ،منابم اخل اخل ،ازا كله كم كلف م اقيوا
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ا فظااافية يف كاال لااذ يف كاال هـااش ،ػااشق ا غش ا ا سلااانا
بنو اا ،يف التاسيس القذيم الوطايف اقاذيث ،يف اجملتذعاا
اقلاسية يف القبائل البذائية؟ م يعتقذ أن ذاجملتذ الؼيوه
البذائ الالةبق ذ كان اال هناف ،ال قتال اخل ،خمطا قبال
ظهوس الشو ،هلك أطاغ قذوم افتابية العذل ؿرل أخاز أطاش ااا
هبيااذ هذليااة مشنااة ،كااان فـااي اذغلااوا اااو اذااو  .ظهااوس
ال اشو ،فظااام ال اشو ،،تااك م ا ااازب الضا يااة ا فظااافية اجمل اشود ،
كااان قاذوماا ،ما يعتقااذ أن اااسيس ذالؼااش،ذ أفلاال ما اااسيس
ذالغشاذ يف التااليف فهو أيل ا خمط .
ليع اناب عادإ ب الثوس العنف .منطقاة قااة ااا ب
الااذائش ب رااذ د  .دائااش العنااف القتاال ااا الذسبااة األ ر
دائااش اقااشا .كاال العـااوس هشفاات ش ا ا كاابرل ؿااغرل ،
كل اجملتذعا األفظذة تك ازب اللحظة .ذَا م ذالبذاياةذ،
م اجملتذا الباذائ  .صاارل ا ا أ ا طالذك ياتالم ها اقاشا
كؼا ا َ هااااد و ،فتوااااب ...ما ا اااش ا القاااشن الثاااام هؼاااش
التقليذيااة ،ار هـااش الثااوس فااا ليون ر ااش ا األماام الاتاال
الابرل  ،اقشا تقذوم ،نذوذ ذَا م طنة  1815تك طنة
 ،1914أ س ا قلذا ػاهذ ش ا ا كابرل داخال القااس  ،لاا
العاااامل خااااسل أ س اااا ػاااهذ اااش ا اطاااتعذاس أ س ا ا متاااوا ش
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فتاكاااة .ثااام يف  :1914اااشا هاذياااةذ يف  1939اااشا هاذياااة
ثافية .اخلظائش البؼاشية؟ يف اقاشا العاذياة األخارل  20 :ملياون
لال اااد الظااوفيا  10 ،مليااون ألذافيااا 6 ،مليااون لبولوفيااا2 ،
مليااون ليوغوطااالفيا ،اخل اخل ،م ا القتلااك ،ااذ ن أن فاازكش
الـااب مااثالا ....أمااا اق اشا األاليااة فنااو م ا أفااوا اقااشا،
اقااشا األاليااة الطبقيااة رثااوس ثااوس ملاااد فااو م ا أفااوا
اقااشا األاليااة أ الذاخليااة الاات ااا أن اااون هشقيااة،
طاللية ،دينية ،ةائسية ،ض ية ال ةبقا *...
مش أخش  :التاسيس كله ،لاه باه مأطاا  ،منطقاة قااة
دائش العنف دائش الثوس ؿغرل .
ثافياا :انطتبذاد العنف الشه  ،ازا كله ا ؼال
ملحاااوظ للتقاااذم ،اللااابف للتقاااذم التانولاااوب الـاااناه
العلذ  ،أ لال ازا الز يشف ذسباإ القاشن التاطا هؼاشذ
لاااواَب ذ اااال قيااااغذ .بضئيا ااا ،التااااسيس ا ااااس  ،ا فا ا  ،كاااان
ي ادلوسام .يف اؿاال ا ذ ا  ،أخطااا ا خط اأا غاارل قلياال1914 .
أهلناات خطااأام .يف قـاايذ هنوافهااا ذفؼاايذ ار اللياالذ الؼاااهش
*

األؿااأ قباال أن فااتالم ها ذأفااوا ذ جيا الااتالم ها بوافا اقااشا .يف الواقا ،
اقشا شلا أكثش م باف ا ذ.
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الااااااثوليا ػاااااسإ يغاا ا  Péguyيطلااااق ؿااااشخة اااازيش
لإلفظان الدل ميث  ،رلك قبل قنبلاة ارل ػايذا نياف ثالثاب
هامااا ...لاايع الثااوس ااذاا ،اال التقااذم كلااه لااه بااه مشها .
شلاازا ،تااال ذ اااسيس ا اانع البؼااش ذ ،ا فظااان العاقاال ،ار
افعطام هام ،أكدل م كل الثوسا اذعلومة.
ثالثاا :يف التاسيس ،ا فظان راوم .الثاوس ليظات اختيااس ا
شاا .هنـش انختياس اقشية رذ د ا لللش س  .ا أن
فقوإ ان الثوس السشفظية ،األمرلكية ،ا فاليضية ،اشلولنذية،
اخل ،الش طاااية ،الـاااينية ،السيتنامياااة اخل ،الثاااوسا هذوما ااا،
رتومة .رلك أكثش م معنك :مثة قاوافب ،ػاش إ ،أطاباا
اخل شلااازب انفسجااااسا  ،انفتساكاااا  ،الثاااوسا  .اااازب ظاااااش
اسخيية ،ةبيعيوة .ل م اذذا  ،هلك طبيل اذؼا هة األقل،
أن فقاااوإ ،اااازب ظاااااش ةبيعياااة مبعناااك أن شلاااا ماااا يؼااابهها يف
الطبيعة نـش اذعنك ،أ الطبيعة الالافظافية .م اذذاا أن
فقاااااوإ أن اااااازب ذانفقطاهاااااا يف التواؿااااالذ شلاااااا مواصيهاااااا يف
الشياكااايا  ،سبوهاا ا ار التااااسيس ،لنقااال أن شلاااا طاااا قا شلاااا
هاقبا أيلاا .الثوسا اققيقية أهقبها قذوم كبرل ،كظاش
قيااود ا هلاااك التقااذم :اااازا طاااب  ،غايااة ،فتيجاااة ،يف مسهاااوم
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الثااااوس و أ افااااه دائااااش مغلقااااة ،مسهوميااااة ،يف كلااااة التاااااسيس
الاوفية.
ما متلاه البؼاشية الياوم ،مل اا متلااه ما قبال،
ااااو امااااان غااايرل اااازا التااااسيس ااااا الطبيعاااة أ اااازا ذالتااااسيس
الطبيع ذ ااااو األفلاااال .ااااازا مااااا يتطلاا ا الااااوه  ،اذعشفااااة
الـااا ية ،عيااذ ا ه ا الظااقوإ يف الطو ا يااة ،يف السشد طااية،
م اثذب الطو ا ياة اقلام البؼاش  ،انهاذلام الاواه اأ ون
الثوس  ،ذل ،ؼال ةبيع مح  ،ازا النسع السشد ط
أ الطو ا  ،اخلالؿ أ اذهذ اخل ،التاال فهاو معاشوض
للظااااقوإ وهيااااه يف ااااازا الاااانسع .يبااااذ لاا ا أن اذاسكظااااية
البؼشية ،قااد ا أ ضا ااا ،اس ابات االتالصم اخلطاأي معااا :ما
أفها ألفها مل عذلم نسظها اخلالؿ اا اذظايحاف و اخل ،فقاذ
طااقطت يف اات ااازا الاانسع الطو ااا  .أمااا األدا النظشيااة،
فظواَ كافت جمذوه ا ةويالا ما فلظاسة مادياة بذلياة هلذياة
اسخييااة هلاام اقتـاااد ماسكظاا ليناايا ،أ ماازاب ا هلذوياا ا
يتـووس فسظه أكثش طووس ا يتوخك اذعشفة م أ ذم العلوم ،أ
كافت لعة قوافب اا ػعاسا لثواس مستوفب العذال اذذاسطاة
غرل مظتسلب لسلظسة معشفاة هلام هلاوم يتـاذو ن لقيااد
كهااااوس أ كاااااارل يظااااحقها الباااااغ ينسااااذ ؿااادللاا السقااااش
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انمتهان ،ن فش ،يف رلك اا ان ازب األدا النظشية ليظات طاو
آلة ذعا اة الااون البؼاش يف اناااب الطو اا  ،الات انحف
أيل ا يف ان معلومة ار اس ضا .،ازب الظرل س األخرل ليظت
راااي قلاااية أخاااال .،افهاااا قلاااية فظشياااة ،قلاااي تة يف فظشياااة
اذعشفة اا اذنطق اا ا ذإ .مبساشدا كَانْف الشااناة متامااا :اازا
ذالعقاال العذل ا ذ ر=األخااال ،لاايع عيااذا أ غشيب ا ا ه ا ذالعقاال
احمليذ ر=الشأغ النظش  .. ،العاع العاع.
 2اا لا مظألة الثوس  ،ظ كوفت آخشي كثرلي ،
سشض هلينا أن فنظش اليها م صا ية أخش  ،م صا ية ما أدهاوب
قاة السلظسة النظشية احمللة التاسيس.
يف اقاؿاال ،مااا ينطااق ااه كوفاات آخااش ن كااثرل ن يف
هـاااشب يف هـاااوس خمتلساااة ،انااااب اناااا ،ااااو :الثاااوس اا ا
اطتبذاد ميتافيضيقياة ،أ اا اطاتبذاد ميتافيضيقياة اشياذ.
ازا اذنطق ا ر جي أن يوؿاف أفاه اذنطاق ا جياا ااا
الليدلالاا ا  ،أ الوكااااعو اااااا الليدلالاا ا  ،أ التقااااذم العلذاا ا
الليدلال .
أسيذ أن فظقف كل ػحنة طلبية ،لا أيل ا اجيا ياة،
ه الالذا  ،مبا ا كلذا  .ا أن فظاتغا ها كا
مضد با وإ ازب الالذة أ لك .فالالذا كيعا ا ب
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مضد باااااا  ،ااااااازا جياااا أن ااااااون مباااااذئيا يف الاااااشأغ:
د ،ن يتحاذود
الالذاا ليظاات أػاياَ ،ليظاات آشلاةَ ،خارل ػاش
معناااااا قـاااذاا ااااهاااا ان يف الظااايا ،،طااايا ،الااااالم.
اذضد بااا لظاات مادلوس ان كااذ طاايا ،رااذد ،دفعا ا نلتباااغ
وا ا  ،رااذد اااو أيل ااا .كاازلك التاااسيس .الليدلاليااة خاارل
كابرل اذقاسفاة ما ماا طابقها أ ماا د فهاا .كازلك الشأزلاليااة
رهلك ذ قوإ لينب عذ ا كتو ش ،يف ها س طايا الظاوفيا ية
اذتأخش  ،الوططوية ،اذتناثش  ،السال ية ،ا االة ،ذا طيويةذ.
كزلك ا قطاهية ،كزلك الش .،كزلك الدل شية اذقاسفة ما
اشلذجية ،يف لثالثية اذجية اا ش شية اا مذفيوة هنذ فوسييه .لا
الدل شيااة موبااود قائذااة ساانااة فعليااة يف القااشن العؼااشي م ا
طاانة  1900تااك طاانة  1982هاذي ااا ،كوفي ا ا ر ش ااان هاذيتااان،
خطش شا ثالثة ،شا فيتنام ،اتلش ،اخل  ...طوس أ س اا ما
اقااام اذطلااق ذالنظااام القااذيمذ ار الليدلاليااة ،ما الظااحشية
ذالذي ذ ار العلم التقنية ،اخل ،قذوم اجيا كبرل .كزلك
طووساا م الليدلالية ار الذ قشاةية اا سلل فلان الطبقاة
العاملااة شكااة العذاااإ الذسبااة األ ر ،يف القااشفب التاطاا
هؼش العؼشي .
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تعاابرل آخااش ،ان مااا تااال اليااه اصاَ ؿااف الثااوس ثااالوم
اذيتافيضيقيااة التجشياااذ انطااتبذاد ااااو السهاام ،قبااال أ فقاااذ.
السهم انا ،السهم مبعني  vernunft verstardرهقال  ،لاا
األؿأو السهم اذعنك العاد األ ظف األقشا ،أام هذو مشا
م ذالنقذذ .ما ينبغ فهذاه ااو ذياذا فااش اازا الثاالوم،
أ ازا الذلا ف ب الثالثة .لعالو السهام طايسشض هليناا اخليااس
ب اثنب ن ثالث شلذا ،منطقياا :اما ا اذإ ااا ااا الذ قشاةياة
ا ومااا ا جيا يااة اااا اااا الليدلاليااة .كذااا قلاات :ا انااا اااا الثااوس و
الثاااوس السشفظاااية ماااثالا ااااا هناااذ فقطاااة قااااة فظشياااة اذعشفاااة
التاسيس اا العذل ا فظاف ذ
ان الاثرل م التقذميب ،انا اناب ،يعتقذ ن أن أ س ا
قذ ابتاص مش لة الثاوس الثاوسا  ،افهاا الو أصمتهاا أصما هاا
م ا طاارل األصمااة األصمااا  ،ر au fur et à mesureكلذااا
كافاات قياااغ مااا ياااون هنااذاا أصمااة أصمااا  ،ق اذومياا،
التقذوم العقل اخل ،مبوابهة اذظاائل ر اذنا ما لسلستهاا  ،يف
مناااااخ الذ قشاةيااااة اقشويااااا  ،أفهااااا ختلـاااات مااا اذطلااااق
اذطلقا .
أ شب موقت ا اازب الـايغة األخارل  :يباذ لا أن انااب ،يف
الش من العقل ،فشقا ب اذطلق رمسشد اذطلقا رك  ،لعل
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أ س ا اليا ن عياه .لاا مضيواة اازب الـايغة ،اازب اقالاة،
افها عدل ه قيقة الثالوم كو ذ  ،أفها بيو ساانية اذظاألة
ـذداا .ذدي البؼشيةذ :كوفت لاه مطلقاه الاز ااو
الت
مطلق م اذطلقاا اذذاناة فظشيااا ،الاز اا أن يتجاشود
ما كينوفتااه أن يتب وااش يف الااشأغ يف الواقا  .ياااون الااشأغ
النظش  ،الز سفي البذَ م اجملشود اا م أكادل اجملاشدا ا،
قذ افتهاك ازلك هادل مظارل اش يواة ااا هلذوياة ااا د غذائياة ار
اشيذ ،ار ب رل الواق يف جمشودا أثرلية ربوبة م فا ذديا
البؼاااش ذ أ قاااافون ذؿاااشا الطبقاااا ذ أ ذاقالاااة العلذياااةذ أ
ذالتقا اذومذ أ ذالثاااوس ذ اخل ،ن فاااش ،يف رلاااك .اذنطاااق ،ا اااذإ،
مظاااارل كتاااااا اذنطااااق رايغاااال  ،مظاااارل منطااااق سأغ اذاااااإ
رمااااسكع  ،هااااع اذظااارل ا فساااة .افهاااا ؿاااعود ار الواقاا
وؿسه كلة هيافيوة.
اراا ،قبل أ فقذ ذوقف كوفات آخاشي يف الغاشا ،أسياذ
أن أقااوإ أفهاام هلااك ااق :كلذااة ثااوس ذ ظتحلااشذ فااوس ا فاااش
التجشيذ أ اجملشود .التال أيل ا فاش ذاذيتافيضيقيةذ رغيبية،
ماااااا سائياااااة ،اخل فااااااش ذانطاااااتبذادذ غرلااااااا .قيقاااااة
ذانطتحلااااسذ ،اققيقاااة الااات يعبواااش هنهاااا ،قيقاااة مظاااألة
ذاذيتافيضيقيةذ ذانطتبذادذ ازا ما جي بالؤب.
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قباال رلااك ن اذو ما الوقااوم هنااذ قلااية التجشيااذ قلااية
الثوس التجشيذ .ان كشب اجملشد التجشيذ أ اذ أ اشص كتشْااا
الساش العش  ،وبه هام هلك اختالم مذاسطه ،يف خمتلاف
مواكايعه ػاواغله ،يف خمتلاف فاذ ا ارل  1980اااا :1982
مثوة اطتثناَا ةبعاا ،مثة سد د ادو  ،اهية شلازا الاذاَ ،مثاة
كااائعون مظااتغش ون سافلااون شلاازا اذااشض .أمااا اااملوب فاارفهم
اااب يقولاااون ،ما ا هليااااَ العلااام الاااواقع الوكاااعاف ر الباااال
انخااتالإ الغناااك أخطائاااه البظاايطةذ  ،اااب يقولاااون :ذاااازا
اشيذذذ ،فااأفهم قازفوا ـا ش هلاك سأغ اذاتوهم التجشياذ.
ارا اازكشفا اااا األمثلااة كااثرل اااا أن فسااع العاااذب ا ا أن
يقولوا نسع الذلف اقش ا ذاازا ؿافذذ ،أدسكناا اذساسقاة،
أدسكنا الذاَ الوا ذ يف بهيه أ يف بوااه :كاشب التجشياذ،
كااشب الوؿااف ،ا ذالقااافونذ ذاذعشفااة العلذيااةذ رهااذا ه ا
ذا واشذ ذا واشذ .
مظألة مـاطلحا ؟ ااا ااازا قيال رناقو  .جيا ذ عشياف
اذـطلحا ذ ،اازا قاإ آخش ن رنقو أيل ا .
لااا ا أ ونا :كااااالذ مظااااألة قاااااموغ ،اااااذسشد ،مظااااألة
 vocabulaireرمـطلحا  ،مسشدا  ،لا اذسشدذ التال ،
مظألة لغة رن أقـذ :لغة هش ية ،ل لغاة ظْا  ،ارنْ مظاألة
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فاش ،هقل ،منطق .ازا الباةال القاموطا ا اذ .ااو اةال
ا جيا ويااة العلذويااة ،اةاال ذفشفظااا القااشن التاطا هؼااشذ الااز
يت طااا يف كل ااااا الضمان اذاان.
مااا التجشيااذ؟ مااا القااافون؟ مااا الالذااة؟ مااا ا ااواش؟ افهاام
أ نا ػا ا َ ا اااذ .ا ار ياااة قاااافون كلذاااة اشياااذ باااواش.
كااازلك النظااابية .لاا ا كااازلك أيلا ا ا كااازلك الالذاااا
ذالااذفياذ كيعااا .ارا كنااا معتااادي  ،يف الشا ااو اللغااو ا فااف،
هلااك اهااالَ كلذااتب منااه رقااافون ،بااواش اخساااض كلذااتب
راشيااذ ،كلذااة  ،فهاازب العاااد اةلااة التذااام .جيا أن فغ ويااش
الش اااه  ،أن علااه خاموط ااا ،طاد ط ااا ،اخل ،أ أن فلاايف:
مسهوم ،ػال ،ذو ،باف  ،كيف رؿسة  ،ذيذ ر عيب ،
اخل .األزلاااَ زلااا ركيسااا  .كاال الالذااا أزلاااَ رأ
ظااااذيا  .كاااال األزلاااااَ رالالذااااا ظااااش م كيااااف؟ أ
ْوا  ،منامنو ،ااااا  ...ازا يف اذوق األ وإ لنظشياة اذعشفاة.
كل موق آخش او ،اذنطق ،موق اإو.
الوؿااف اااا ؿااف ا ذلااة العيافيااة ،اذوكااوهية ،عذقهااا
شا طهااا يا هااا را هااا اااا اااو رس اذعشفااة ،ؼااال خاااق
اذعشفة النظشية اذتجهة و اسػاد العذل.
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 3اا كل الالذا ا جمشودا  ،أ لنقل ا سموص مادياة
رظوطااة رمظااذوهة ،مشئيااة كتا اةا ها مساااايم هامااة ،ه ا
كليااا  .ذيف اللغااة ن يوبااذ طااو العااام ،الال ا ذ رلياانب .ساَ
فويش اخ ايغل بيؽ م السالطسة هدل العـوس  .اازب النقطاة
غائية ما منطاق الوكاعافية ،ما اذاسكظاية عاذ ليانب .هلاك
غيا ها ،ا وا عهاا ألوافهاا ،جيلاذ ليانب لي اافوم اذسااش
اذاسكظااا ا الاااااابرل معلااااام كيااا ا اذاسكظااااايب الاااااش غ:
لي اافوم كتا كااثرلا يف السلظاسة ،لاا مل ياتا شفا ا
ه اذنطق كعلم...
هناذ أ غظاات كوفات ،يف اللو ااة اذ تـاش الاات فقلنااااا
ه ا مزابااه السلظااس  ،اجمل اشود سد كـااسة يف ؿاايغة ذالقااو
اجملشود ذ ،عبرل اقالة اذيتافيضيقية اذا سائية القشيبة م اقالاة
الالاو ية البعيذ ه اقالة ا جيا ية .لا اللعنة ؿا وة هلاك
فاش التجشيذ اجملشود ،مبا يت طك ؿيغة ذالقو اجملشود ذ.
أ غظت كوفات ،طبيعاة اقااإ ،وؿاسه افظااف ا فاةقااا،
يظت ذم اجملشودا  .اذساش ض افاه يعا رلاك .اازا أ نا .ثافيااا،
افااه ،وؿااسه سباال هلاام هلااوم ،مـ انوس ا للعلااوم رسياكاايا ،
فلاااك ،فيضيااااَ ،كيذيااااَ ، ...يظااات ذم اجملااشودا  ،اذسااااايم،
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العذوميا  ،الت عذل ها ازب العلاوم ،يايواذ اازا انطات ذام
يثذوناااه .ـااانيف العلاااوم الااااوفت يظااارل هلاااك خاااف نااااقف
العذومياااة البظااااةة .اااازا موقاااف ظااايف هظااايم يف دنلتاااه:
األهم او األ ظف ،األ ط يف الؼذوإ او األفقش يف التلاذو .
ازا منطق أسططو خالذ ،منطق اذسااايم ااا اقاذ د .اذسااايم
تذسول .اق وذ ظا غ رػا ف معا وي ازلاه أؿاغش ما اقاذ
هش ا و ،اقااذ هش ا أؿااغش م ا اقااذ افظااان ،اقااذ افظااان
أؿااغش ما اقااذ يااوان لبااون ،اقااذ يااوان لبااون أؿااغش م ا
 ،الاز ااو
اقذ يوان ،الز او أؿغش م اقذ كائ
أؿااغش م ا اقااذ كااائ أ م ا اق اذو بظاام :ااازا يف الؼااذوإ
 extensionرا ظاااا  .يف التلا اذو  ،التظلظااال ااااو اااالعاع:
ظ ا غ .اااو األكاادل ،اقااذ كااائ أ بظاام اااو األؿااغش.
التلااذ اااو جمذااو الـااسا أ الايسااا أ اق اذوا الاات
ا اوون اقااذو .الؼااذوإ ان ظاااه اااو جمذااو األفااشاد الاازي
ينتظاابون للح اذو ،أ يااذخلون يف دائش ااه اقظااية رفشزلهااا هلااك
الوسقاااة اجملااشود  .يف مظااارل اذنطاااق الشامياااة ار معشفاااة كلاااة
كائ اقع  ،كلذة كائ فقرل بذا يف البذاية رافها اشيذ
فاسف ،فيذا هذا كوفها سـأ ه ازا الاائ وؿسه كائن ا
ال ها هذلياة اذعشفاة  ،غنيواة
خاسل سأطا  ،موكاوهياا ،مظاتق ا
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ملي ة يف النهاية اذةإ ،متطا قاة ما الااائ اققيقا اخلااسل
قذس ما اطتطعت أن أ قذوم.
ازا اا ظ أبضائه اا يق وش ناا ما أسطاطو ما ايغال ما
منطق العـاش الوطايف العـاش اقاذيث ،سغام كال الساش ،،
يبعاااااذفا اااااام اذاااااوم العـاااااش ا جياااااا معظااااام ذالسلظاااااسة
اذاسكظااايةذ .لاااا كوفااات ر العـاااش ا جياااا ن ياااشفي
اذساايم ،يايذ مبذأ التجشيذ .فذارا اراا؟
ااااا افاااه ياااشفي عاااي اذسااااايم ،عاااي اذساااشدا  ،عاااي
الاليااا  ،أفلاال ما رلااك :افااه يااشفي اذساااايم األكاادل ،أ
األكثش اشياذا هذومياة .يشفلاها مبوبا س من اذازا  .مثاة
خف ذ د لعذلية التجشيذ اجملْذية ،العلْذية .اا ص اازا اخلاف
او ميتافيضيقية .اا ص ازا اخلاف او األهلاك ااا اشياذ ا ااا ااو
ا تعاد ه الواق الاز ااو اناا ات .ما أخازفا أهلاك أدفاك،
فااو ،اات ،اااذعنك اقظ ا و ،اذباػااش ،العاااد  .ااازب ةشيقااة
سااارل عتقااذ فسظااها هاااع أفالةااون .ا ا هاظااه فع االا
مبعنك اذعاف  .لا ا ذإ هاع ألفالةون مبعنك آخاش ذيف
اااب آخشذ .ازا ما طوم فعود الياه :ايغال ،مااسكع ا لاض
لياانب .ةشيقااة الااتسارل الاات ا ـااذداا ةشيقااة هاديااة،
ػائعة ،هامة .ا فظان العاد رأ كلنا م الواقا اناا ات:
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اااازا اقيااا  ،الااذفيا .اال ااازا ب ويااذ ،يف ااذ دب .لاا ااازب
الطشيقة ت طك ،فتتنظاشلن اتذسهم ،ـارل مازاب ا فلظاسي ا ااا
هلذي ا اا طياطياا ،يف هذلية شفي رم ويل اويال اةلاة
األطاغ.
هذلياااة التجشياااذ جيا ا أن بقاااك يف ذاذعقاااوإذ ،اااازا يف
اذعشفة العلوم .ازب الْاذنذ للتجشيذ األكدل ،ا ن لعامو أكدل،
لال و ر مذ أسلل ،شلو و أهم .منطق اشلويوة رآ ااو ا ،باان
اااو افظااان ،أ سا ،الؼااجش ا ا خلااشاَ ،اخلاااق اااو هااام .اااا
لينب يقاإ له هنذ فقط اة ما أ ذو ما :قفْذ العامل ،ذ ان م أن
ياون اويوة فشق ا ار ما ن فهاية ،يـرل هاامل باوااش مااوياة
أ أؿنام.
اااازا اكاااأ يف موقاااف أل غظااات كوفااات ـاااذد هلااام
السيضيااااَ ،يف اااام ػاااهرل لاااه هلاااك اذوكاااوها ااااا مياااادي
السيضي ااَ :ان الاهش اااَ اذغناااةيع اللااوَ الـااو ر* ا ا و
ذdes reàlités sui generisذ ،أ اقعياا فظايج ر ا ها  ،أ
ان كا االا مااانه اقا ا قيقا ا قاااائم زا اااه ،ما ا بااانع را اااه.
* أفقله ،م الزاكش  ،ها كتااا ماذسغ :فولايياه ،اذنطاق ر السشفظاية  ،لـاف
الباالوسيا .ارا ذ ن ذقيقذ
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اااازا طاايبقب .الت طا هبااث ميتااافيضيق  ،مااا سائا  .ارا
أخزفا العباس السشفظاية الال ينياة ا فساة شفيااا ،س وذاا جيا أن
فقوإ ،ل منطق األقذمب ،ان الت ط اذذنو او الت ط م
النو ار ا نع ،أ م الناو األخاف ار الناو األهامو .تعابرل
آخش اا كذا يقوإ أ غظت كوفت فسظه يف الؼااذ اذذسط اا
ليع مثة ػ َ مؼذلب اب الاهش ااَ الـاو اخل .فولايياه
ر ااااو كتااااا مذسطا ا وتااااصر* يباااذ اطاااتغشا ه أماااام اااازب
الذ غذائية انطتبذادية غرل اذعهود ر ظ سأياه يف السلظاسة
ا جيا ياة .ما كتااا بااان فاااإ ،افوساماا السلظااسة السشفظااية،
يبذ لا أن اازب الذ غذائياة انطاتبذادية معهاود متامااا .لعلناا
أماااام ػاااي ب خماااتلسب :مظاااألة الذ غذائياااة الظاااذا ة ليظااات
البؼش العلوم التقذم ،ل ا مظألة اذنطق.
مظألة
هااامل السيضياااَ هااامل ماايااا  .كاازلك العااامل التاااسخي
الظياط  .ذكشب اجملشودذ ق مهم يف التاسيس األ س الغش ،
* يوباااذ ما ا ا اااذإ العلااام اقا اقو ،يف اااازب الاتا ا اذذسطاااية السشفظاااية للسلظاااسة
ركوفيلييه ،فولايياه أ يف كتا التااسيس اذذسطاية السشفظاية أ الظاوفيا ية،
أكثش أفلل وا يوبذ يف كثرل م كت ذالسلظسة اذاسكظاية ا اللينينياة ن
كت ذهلم انقتـاد اذاسكظ ذ..
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محلااااه ؼااااال خاااااق ظااااطه ،ا فاليااااض رأ انيشلنااااذ
ا فاليض ادموفذ شب  ،Burkeفاقذ الثوس السشفظ األػهش
اذتنبا عهااذ ا سااااا ،منااز طاانة  ،1790اااو ما أااام سباااإ
السااااش الظياطا ا يف ااااسيس الغاااشا .لننظاااش ار القلاااية ها ا
كث .
 4اا اسيس أ س ا اقذيثاة فاشااا ااو يف بافا ما أاام
بوافبااه اااسيس مساااايم اااا مقااون كاابرل  .ااب أقااوإ ذ اااسيس
أ س ا فاشااذ أقـذ الواق الساش ةن.
اذساايم رالـحيحة ،ا ذية كيسا الواق  ،قبي هلك
أػاااااله .اذقاااون هالقاااا كينوفياااة ،ار ْن اسخيياااة .العذااال
رالؼغل قذيم ذقذم الطوفانذ رماسكع  ،قذم ا فظان .لانه
ينتقااال ار مظاااتو الواقعياااة السعلياااة كؼاااغل هاااام ،كذسهاااوم
جم اشود ،كل ا  ،أ كؼااغل ظ ا ر لاايع كؼااغل صساه ا ،
ػااغل ؿااناه  ،ػ اغل كاازا ،أ كاازا يف اجملتذ ا الدلبااواص
اقذيث ،يث تعاذود تنا وو األهذااإ ،ما شياة انفتقااإ ما
هذل ار آخاش ،ما مهناة ار أخاش  .هنذئا از ادلص طساو مقولاة
الؼااغل يف سأغ آدم زليااث غاارلب يف سأغ الواقا ذ ااازا مظاااس
ؼااال ةوياال ،معقااذ ،متناااقي اخل ،يف الواقا يف الساااش.
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افه اسيس .اسيس كلة الواق  ،السااش باضَ ما اازب ا ذلاة،
ا فاهل.
السيضيوقشاةياااااون كاااااافوا ثاااااوس  .كاااااش وا اذشكافتيلياااااة.
اذشكافتيلية يف ػاالها األ وإ ،األطاطا  ،ا طاباف  ،كافات
ثن ويااة ،كافاات ماازا هباااد اذعااذن الااثذب ،السلااة الاازا .
السلاااة اا ا اذااااإ  argentالسشفظااايةر*  .الثاااش اا ا الااازا
السلاااة ،كذياااة اااازب اذاااادو  .كلذاااة ذماااادو ذ يف اااازا التاااذا إ
الؼعيب العش  ،وتاص  :جمشود اا رظوغ ،سمض ،كامو ،هاذد.
ر اَ اللغة السشفظية :الثش ـرل ماإ اا مادو  .argentر ااَ
اللغة العش ية :اذاإ اا مال  ،خاؿت ،خرل اا يـرل اذاإ اا اذادو .
أ ذثوس األطعاسذ ،التل مذ.
فاااالن مااا الناااااغ ريف أ س اااا الغش يااااة ،أ يف اطااااطنبوإ
اذؼااش 16 ، ،،لااك كذيااة ما الاازا  .ااازا الاازا يااضداد
يادل ،كذادو  ،جم ،كتلة ،صن رخمتلف ؿسا اذاادو ،
كمو هذد :كان لك كيلوغشاماا ،ؿاس لك كيلوغشامب.
لانااه يااتقلف كاااا اق ا  ،فعليااة ،س من ،هالقااة ،هقاال .أيهذااا
* كلذااة ذماااإذ العش يااة رمااا لَّااه ،مااا لتااه هظيذااة يف ااازب اقيثيااة ا ذليااة .اا أن
قل كذ الوثنية ،كذ اذشكافتيلية ،كذ ذاذادو ذ.
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الواق ؟ راب أم ازا؟ قذ ي  :كالاذاا .اازا ا اواا لايع
اةالا .افاه عابرل آخاش ها فااش ذالوباودذ العادياة ،اذباػاش ،
اخل .لاا  ،يف اقاؿاال ،ارا كنااا يف ؿااذد فاااش اقا اااو
جمتذاا  ،اااسيس ،يااا ؼااشية ،قااذوم ،ةاا  ،اخل ،جياا أن
ااضم أمشفااا :الواقا لاايع راب ،اال ااازا ،ااازا يأخااز راب يف
كلتااه ،يطووهااه ي لااعه .جي ا انهااذلام ااأن كلذااة ذماااد ذ
لاا وذت افتس اات يف القاااموغ ذاذاسكظاا ذ ااذ ن أ ماادلوس
قيق ا  ،خسلاات ختسيل ا ا مشهب ا ا فاااشا م ا فااو  :اق ا ،
ةبيعة ،كائ اخل.
اذشكافتيلية مزا اق فاش س من اا اطباف اا ش غاال
اااا هثذاااف اخل هااام اااا هواقبااه معلومااة .ذاذشكافتيليااةذ عااا،
شفي ااا ،ذالتجاااس ذ .لا ا ذالتجاااس ذ شلااا أكثااش م ا معنااك .شلااا
معنيااان سئيظاايان ،يف الااش من الساااش التاااسيس ،متساسقااان1 :
اذشكافتيلية 2 .التعامل ،التعامل ب البؼش ،الالذة العش ية
ا يااة م ا العذاال ،الاات ا ا امتااذاد لساااش العذاال الاات ا ا
أطاغ كل جمتذ ماذف  :هذال ،قظايم هذال ،عاذود اثاش
األهذاإ ،عاا ن عاا ن مشكا  ،قيذاة ،مظاا ا  ،كلياا
كااااابرل  .يف اللغاااااة السشفظاااااية ،ااااااازا كلذاااااة commerce
رااس  ،فه عا أيلاا :ااس ب الناغ ،عامل اب النااغ.
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ا أطاغ اذوكوهية ،انهذلام ا خش ،اذوكاو كازا ،
اخل...
يف الغاااشا ،طا اووس اذشكافتيلياااة ر ، 18 ،17 ،ؿااااس
ماازا اااااس ؿاااناهة ماا أبااال التجااااس اخلاسبياااة ا ثاااشاَ
اذشكااااافتيل رالاااازا السلاااااة  ،كومبافيااااا رػاااااشكا
كااادل ماا أبااال اااالد اشلناااذ الؼاااشقية الغش ياااة رأمرلكاااا ،
ذاػااذلاكيةذ د لإ ملااوب أسطااتقشاةية ااااس مقااا لب ،رماا
ذػيوهية د لةذ كنظام نفذ فيظايا اشلولنذياة اذ لعةنطاتثذاس
دقيق كذجتذ متظا و * ،أفظذة محايا اغالقا قومية...
لا كان اناب فسع آخش ،العاع .صيش ملك فشفظاا
انش الشا ر وال طنة  1600له قاوإ ماأثوس :ذالسَلْاأ الشها
اذااا الثااذيان اللاازان يغ ازويان فشفظااا ،اذااا منااابم را ا الاابرل
اققيقيةذ ...قبل السيضيوقشاةيب آدم زلياث ،ـاذس هؼاشا
الاتا ا ما ا فاااو  :ذفوائاااذ صساهاااة القذاااأذ .مااااسكع الؼااااا
**.
قشأاا
* افظش ماسكع ا لض ،فـوق ه انطتعذاس ،داس التقذم رموطاو .
** افظاااش ماااثالا أ غظااات كوسفاااو ،مااااسكع ا لاااض ،داس اققيقاااة .أ مااااسكع،
خمطوةا .1844
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السيضيوقشاةيااااون ر 18 ،يظاا اذود ن كااااش ة قاكااااية هلااااك
اذااازا انقتـااااد اذشكاااافتيل  .ياتؼاااسون مقولاااة العذااال
رالؼغل لا كعذال صساها  ،كعذال ةبيعاة ،يشفعاون لاواَ
اقشية انقتـادية ،شية العذل التجاس .
عذم آدم زليث ر 18 ،يذف التجشياذ ار أقـااب :العذال
رالؼاااغل ،Arbeit, travail, labor ،كاااذمن جماااشد ا هااا
موكوها العذل رار ا ه ذأفواههذ :صساه  ،ؿناه  ،اااس ،
اخل ،اخل  ،العذاااال كذحااااي فاهليااااة را يااااة لإلفظااااان ،غاااارل
اذوبود تا ا يف ازا الؼال غرل اذذا بودب ،الاز ااو
كل السعلية ،الـحيأ ه كل األهذاإ اذساشد ماش س ا اأفوا
األهذااااإ مااا فاااو ،ظهشاااااا أيلااا ا ان ؿاااأ التعااابرل ،العذاااال
كذنطاااق يف الاينوفاااة البؼاااشية ،معاااه التعامااال ،اذظاااا ا ،
فااااش القيذاااة احملاااي أ القيذاااة التبادلياااة ،هالقاااة مظاااا ا
التبااادإ .ماااسكع يعي ا هلااك آدم زليااث كوفااه ،ااب ااب
آخش ،يعود يظقف يف منظومة السيضيوقشاةيب ،الت مل ذف
التجشيذ ار ازا اذذ * ...آدم زليث رم سيااسد عذب أ اذ
* ماسكع ،اذذخل ،السـل الثالث .أ جملة الواق  ،العذد الشا .
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اذـاااادس الاالطاااياية الثالثاااة للذاسكظاااية .لاناااه أيلااا ا
مـااذس مااادو لاااا ايغاال فلظااسته .افالااذل اش ويااة ،كذااا اااو
معلوم ،لانهاا اطاتطاهت ،هناذ اازا ا ا وذ الاز ااو اجملتذا
الدلباااواص معشفتاااه ،أن عطا ا فوها ا ا ما ا ايغااال لالقتـااااد
الظياط .
ماسكع الؼاا* ،ساَ ا لض الؼاا ،يـاف آدم زلياث
أفااه لااوثش انقتـاااد الظياطاا  .مثلذااا لااوثش كااشا الوثنيااة يف
باااون الاااذي  ،كااازلك فعااال آدم زلياااث :ر و
الاااذي  ،ر
الثش  .ا واف الدلوافية راخلاسبية ليظتا ػي ب ،ماد ب ،ل
اذااا مسهومااان فلظااسيان .ا وافيااة أطاااغ للاليااة اااا الاوفيااة.
افظان الثوس النيوليتياة ااشود باشود ،وباذن اطاتوهك .الثاوس
اللوثشيااة مل ا ا اااا ك ااف منطق ا اااسخي اااا ذافـااشاف ا ه ا
الذفياذ ،ل اللبف ػشة ا مقذومة لستأ الذفيا العقل العذال:
الؼعوا الدل ظتافتية ػااذ...
 5اا ذالعذلذ أ ر الاليا الت جي أن دلص هنذ التالم
ها أ س ااا اقذيثااة .فها األطاااغ احملااوس للذقااون األخااش .
* خمطوةا  1844انقتـادية ا السلظسية.
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مسهااوم العذاال يتلااذ الااوه  ،الساااش ،الوبااذان ،الزا يااة،
األخال ،ركوبذان كتعامال  ،التنظايم التقنياة ،اخل .مسهاوم
القيذة مسهوم مظا ا ظوية ،مظْأ للسش  ،،اشيذ.
مسااااايم ا فظاااان ،اذاااواة  ،ثافوفاااا الاااوة اذاااواة ،
السشد اجملتذ  ،مسهوم اقق اا القافون ،مسهوم اقق الطبيع ،
اقشية ،اذظا ا  ،ازب الاليا كيعاا ،م كلية العذل ،ا
كلااة اااسيس أ س ااا التناقل ا  ،اذتن اوو الـااشاها  .يف مظاارل
السااااش النظاااش  ،اااا القاااوإ أن مقولاااة ذالعذااالذ بااااَ
متااأخش  .العااامل الدلبااواص لاايع هااامل العذاااإ ،ااازا اخااتالم
كاااابرل يف اذناااااخ الش اا ا العااااام .ماا ا رلااااك ،ااااازا العااااامل
الدلبااااواص  ،يف اقيثيااااة اذاااازكوس  ،لاااايع ...هااااامل العـااااوس
الوطاااطك :فش طاااية ،ػااااهشية ،اااشا ،أسطاااتقشاةية ،أؿاااالة
هشاقاااة دم أصس ،صهااام فاااا أو فشافااا رافش اا فاااو ،أماااة
السشفظاايب ،ػااع العااوام .األا طاايييع الناااةق لظااان ااازب
ذالطبقة الثالثةذ يشدو هلك اانَ النبالَ :أفتم طليلو السشافك؟ ارن
طنعيذكم ار غا ا فشافاوفيا ريف أذافيا  .ؿذس كتا ه* م
باػرل الثوس ر . 1789عذ قليل كافت اشلجش ذار فشافاوفياذ
* ما ا الطبقة الثالثة؟ افظش بان باب ػسالييه ،مشب مزكوس.
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اشب

طوااا .قبلها ،يف طنة  ،1790ؿاذس كتااا ا فالياض
ذ أمال ه ثوس فشفظا الد شا انذ.
افااه أ وإ اس ااذاد شبااواص هلااك الثااوس الدلبواصيااة ،هلااك
ػاااطش ااااامو يف كااال التطاااوس الظاااا ق .اااشب شباااواص ليدلالاا
قذوم  ،معاسض قضا احملافظة احملافظب ،اػتهش مبوقسه
ا جيااا م ا الثااوس األمرلكيااة ر ااشا انطااتقالإ  .ك ا لااه
موقف آخش م الثاوس السشفظاية .ينازس اأن ا ساااا قاادم ،اأن
الشؤ غ طتظاقف ،الاذماَ طتظايل .جواذ الثاوس ا فاليضياة
الثافية رالظلذية  ،يطو  ،الت ا أ ظ  ،الثوس ا فاليضية
األ ر رالذامية اا كشامويل  Cramwellالت ا ثاف الثوسا
الدلبواصيااة يف الغااشا رمنتـااف  17 ،عااذ الثااوس اشلولنذيااة،
ب الساااش ا فاليااض الظياط ا الدلبااواص الـاااهذ يف
يااذ و
منظااوس شبااواص بذيااذ ،مذلابا ها بااون لااوب ر 17 ،الااز
كااان قااذ أ ويااذ مبااذأ اللجااوَ ار الثااوس  ،ذانطااتنجاد الظااذاَذذ
رهلاااك اااذ عااابرل لاااوب  ،اااب ن بقاااك يلاااة أخاااش لؼاااع
راااااومذ اذقا اااال ،جيا ااااه ااااشب أفااااااس ذهـااااش األفااااواسذ،
ذالسالطااسةذ رأ فاااولترل ،س طاااو ،دياااذس  ،اخل ،اخل خياااوض
كذ ازب األفااس ش ا ن اواد فيها :افها جمشودا  ،ماطحة،
مشهبة فتواكة ،الويل للسشفظيب.
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لنقل أ نا أ وإ أن انختذاس الساش الش ا النسظا ،
الطويل ،الز يـل ار  1789ماا عاذاا ،مل ياا رـاوس ا
يف فشفظا .أ س ا الغش ياة يواض ااسخي اكاأ مناز قاش ن ،مناز
منتـااااف أ اخااااش العـااااوس الوطااااطك .انفقظااااام ااااب سلاااااإ
ش ظاااتافت بناااوا كااااثوليا مل يقطا ا التواؿااال قظاااة
ا ااااذ  .لاااايع فقااااف ماا ا البذايااااة تحااااالف فشفظااااا اذلايااااة
الااثولياياااة ما ا د إ ش ظاااتافتية ما ا البااااا العاااال كاااذ
اطاابافيا النذظااا الااثوليايااة ااال ااشل ،ااش أيلااا الـااالة
الش ية الساشية يف دائش اذ فشفظا م اولناذ افالاذل
أذافيا ظل أكدل م ؿلتها رطبافيا...
األطقف وطويه يتناظش م السيلظاوم نيبناتع .ديااس اا
يهابش ار اولنذ اقشو  ...أخرلاا ،يف القشن الثام هؼش ،اأ
ذاألفااس ا فاليضيةذ ار فشفظا هدل البحش الـغرل ،ذ ذلاهاذ
موفتظااايو فااولترل آخااش ن ن ـااش شلاام .قباال رلااك ،فاااش
اقااق الطبيع ا ا باااس خيذلههااا اولنااذ أذاااف  :غش يااوغ
ألتوطاايوغ .مـااادساا أقااذم ...ااازا العااامل موؿااوإ ،معقااوإ.
ليع اسدا أن فشطم انا لو ة ازب اذواؿال  .افها ليظت خطا ا
مظتقيذاا.
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فاااش اقااق الطبيعا  ،أ الثااوس السشفظااية ،أ اهالفااا
قو ،ا فظان ر عي الونيا اذتحاذ األمشياياة ،ثام فشفظاا
 ، 1789أ ذهذليااااة آدم زليااااثذ ،أ ذهذليااااة منطااااق ايغاااالذ،
ر ماااسكع هلااك اخلطااب  ،أ الْاااا أفااا أفاااش رديااااس  ،أ
ذأفاذ فيؼته ر= مزا مثالية را ية ،لاا غارل مازا ن مادياة
شكل ا  ،ذالـااسيحة البيلاااَذ ر ،tabula rasaبااون لااوب ،
السلظااسة النقذيااة ركاانف  ،ذالعقااذ انبتذاااه ذ رس طااو  ،ااازب
كيعاا ،هلك اختالم ميادينها ااااا ها ،نتذ لؼ َ ا ذ:
التجشيذ ،اذظْأ اذطلق ،كذنطلق كذبذأ .الز يش اذو هلياه
شب او ازا اذبذأ.
منطقه :ازا اشيذ ،ازا ليع الواق  ،ازا ليع التاسيس.
قولون :العقل ،الطبيعة ،التجش ة؟ اا ازا كله كذوكمذ
لننظش ار الؼ َ م أقشا ،ازا الؼ َ الز او اذظْأ.
 1اااا ديااااس  :ذأفااا أفاااش ارن أفااا كااائ ذ .أفااا أػااك يف
معطياااا اقاااواغ ،يف باااود كااال اااازب األػاااياَ األبظاااام:
واط و ختاذها أ يافااا ،لعلاها ختاذها دائذااا .ثام ،خــااا:
اقواغو ليظت شاافااذو أػك أيل ا يف كل ما قاله الظا قون،
جااة الظاالطةذ،
لا ا أيل ا ا اقاكااش ن القااادمون :اطااقاإ ذ و
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 ،argument d’autoritéالظااالطة ليظااات جاااة ،أسطاااطو أ
الانيظااة أ ا امعااة العلااوم ،ااازا لاايع جااة .اااا ديااااس
يطع ا ذالظاالسيةذ ،لا ا أيل ا ا اللاابف ا اازس كاال طاالطة
خاسبيااااة هلااااك الوبااااذان هلااااك الساشاااااو أػااااك يف بااااود
كجظم ،كنسعو أػك يف بود ااو أػاك يف كال ػا َ،
يف كل فاش معشفة ،يف كل معطك اخلو لا انااب ػا َ
ن أػك فيه أن او أفا أػك ،ارا أفا أفااش .ذأفااشذ اازا
يقيا األ وإ .أفا أفااش ار ا أفاا كاائ  .je suisكاائ كانسع
مساش رثم ،ازب النسع شلا خالق :اا .ازا اخلالق خلق أيل ا
ؼش ا آخشي  ،أػياَ هاذ ا  .ازب احملاكذة كلها رالظا قة ذا
ااب القوطااب اا أيلا ا اهتباساااا لذْطااا .ػااك اااا فاااش اااا
كينوفة اا أفا .اذبذأ مظأ كبرل ،ؿسحة يلاَ.
 2اا باون لاوبو سائاذ التجش ياة ،اذعااسض لاذيااس سائاذ
ذالعقالفيااةذ ،ؿااا النظشيااة اذعش فااة اااذالـسحة البيلاااَذ:
اذعشفة كلها مـذساا اقواغو ،اخلادل أ التجش اة .أ  :لايع
اااش أ مثاال أ
هنااذ أ هنااذ ا فظااان هقاال أ را ا اماال ف َ
مباااادئ َقبْليواااة ركاااذ دياااااس طاااا قة لل ااادل و كااال السااااش
اذبادئ مـذساا اقواغ اذال ظة اخل....
172

 3اااا فلظااسة مااا اااا قباال اااا الثااوس السشفظااية نتذ ا لل طااب
ا فسب :ؿسحة يلاَ اذعنيب ،كذبذأ.
 4اا كنف مبذؤب منطلقه :الطعا اذعشفاة ،اهااد ةاشمن
مظألة اذعشفة.
كاااانف يو ااااذ معطيااااا التياااااسي الظااااا قب رالعقالفيااااة
التجش ياااة يذػواا ااااسيس ذالسلظاااسة الاالطاااياية األذافياااةذ
نـش اذعنك ،ا مظرل ا ذإ اقذيث الواؿلة ار ايغل.
 4اااا س طااو ،العقااذ انبتذاااه  .س طااو أمثالااه مل يعطوفااا
هلاام اااسيس ،س ايااة اااسيس فؼااوَ اجملتذعااا البؼااشية ،أهطوفااا
منطااق قااو ،طياطااة .س طااو ،غش يااوغ ،التوطاايوغ ،بااون
لااوب ،اخل ،قاااموا تجشيااذ هلااك التاااسيس ك اذو التاااسيس أيل ااا.
اسخيي ا ن يوبذ مش لة ؼاش أفاشاد ثام كووفاوا جمتذعا ا طالطة
اخل .ذالتجشيذذ يعا أيل ا السك التحليل م أبل معشفة الواق
الاشاا  .اازا الساااش ا بوااس يقاابي هلاك قطا كابرل  ،هلااك
آليا اجملتذ  ،الذ لة ،العامل .ازا الساش فاشا اسخيياا.
عاع اذاسكظيةذ
عاع ادموفذ شبذ
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ادموفذ اشب يشفا لاواَ التااسيس التاسخيياة .ال اا أن
فل ا وم فقااذب للساااش الظااا ق ار نئحااة مـااادس منااا اذاديااة
التاسخيية اذاسكظية .كازلك ذمذسطاة اققاو ،األذافياةذ رفاون
طاااافييني يف أ ائااال القاااشن التاااال الااات ااا سبعيواااة .انااااب
سبعياااون آخاااش ن بوهاااوا فقاااذا ؿاااحيحا مثيناا ا لسااااش القاااشن
الثام هؼش ما طبقه ،هلك خف التاسيس التاسخيية.
لنقااال مباااذئيا ان اذاسكظاااية ،وؿاااسها مادياااة اسخيياااة
بذلية ،شدو انهتبااس للعـاوس الوطاطك ؼاال ؿاشيأ ،كاذ
موقف فولترل القاشن الثاام هؼاش ر كاذ الااثرلي ما ةاشاص
أدفك .
ظاا اذاسكظاااية ،لااايع ؿاااحيح ا أفاااه لاااو باااذ سبااااإ
األفواس ،ذالسالطسةذ رفولترل ،ديذس  ،س طو ،موفتظايو اخل ،
ذالعقلذ ،قبال هؼاش قاش ن لاوفش البؼاشية هلاك فسظاها هؼاش
قش ن م اللالإ .ليع ؿحيح ا أن ازا العقال ااو العقال ،أن
رلاااك التااااسيس الواقاا ااااو اللاااالإ .لااايع ؿاااحيح ا أن ذالاااشأ
راألفااس يظيوش العامل أ ام العاملذ .ليع ؿحيح ا أفه لو
افتـش ضا ذاليظاسذ هلك ضا ذاليذبذ يف ا طالم قبل كازا
قشن لذخلت الع ْش اة العاشا العاامل يف اقاقو العاذإ اذظاا ا
عيااااذ ا هااا اللااااالإ ا نم اخل .كاااال الالذااااا  ،كلذااااا
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العنوان اا مادية ،اسخيية ،بذلية ،منطق ا ،قوإ :ازا اشاَ .ن
اذظا ا انػذلاكية ن جمتذ هقل األفواس اذا خااسل التااسيس
الذفيا ،خاسل الؼش إ اذادية احملذد احملاذهد  ،كلاة الواقا
البؼااش  ،آليااة اااسيس ظااف عاق ا  .مااش أخااش  :فظااام الااش،
كاان قاذوماا .مظاارل ؿاعود أ س اا ر 5 ،اااا  12 ،ما الدل شيااة
ار ا قطاهية ،مظرل ؼاال هاامل الضساهاة ا قطاا اذاذن
ا امعا الانيظة الشابنا اذذالك القومية ،ا مظرل
العشا هلها  .أخرلاا ،مثة فاش ،كابرل
قذوم ن فظرل شلا ر
ااب اجملتذا الدلبااواص الظااافش اجملتذا الااز أسادب لاام ااه
مساش الدلبواصية يف هـش فلاشلا ؿعوداا.
شب اسا السالطسة التجشيذيب التاسخيياة ،أ األؿاأ
تاسخييةا ما .م يث الوقائ اققائق ،هنذ ؿ وأ هنذب اةل
افه :اذهمو يف فسظله او ازا :كتشْب اجملشودو ذاطتسظا اجملاشودذ.
*

Horreur de l’abstrarit

ا أن ،تـش منطقه هلك النحو ا  :اقشية؟ اا ن،
ازا غرل موبود غرل اقعا ن هالقاة لاه التااسيس .اقشياا ،
شيااا خمتلسااة ،شيااا ااازب اذذينااة شيااا لااك اذذينااة؟ اااا
* بان باب ػساليه ،مشب مزكوس.
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فعاام ،ااازا اقع ا اااسخي معقااوإ .كاازلك اقااق اققااو.،
قو ،خمتلف ،شيا خمتلساة ،هقاود ههاود خمتلساة ،ذاذن،
ةوائف ،كاها  ،ان  ،ةبقا  ،أبظام ،اخل خمتلسة .أما
ذاققذ ،هذومية اقاقو اذتظاا ية ،فهاشاَ ميتاافيضيق  ،ماذموش.
ا ا أن فلاايف* :قااو ،خمتلسااة نظ ا الشباااإ النظاااَ.
ا فظااان العااام ميتافيضيقااا .ن أدس مااا ارا سد ااازب القلااية
األخاارل يف الظااجاإ .لاا يظااتطي ااشب أن يت ااز منهااا جااة
اكاااافية :ذاااارا ن اااذفعون محااااقتام اذيتافيضيقياااة ار اااازا
اذيذان أيلاا ،ذارا ن ظا ن مبذ لتام الشبل اذشأ ؟ كان
يف صياس طا قة لباسيع فشطا قذ اسلأصو م كاهة السالطسة
الستاكب وقائ الذفيا ،أهج رذاإ ظشم فعومة اذلاة
الؼا ة رماس افطوافيت  ،او يش رلك يف كتا ه ...اصاَ ازا
الاشب اذباادئ اجملاشود اازا التذظواك ااذالوقائ ذ ،لنازكش أن
اذوقااف اذقا اال يااتل وف** يف :ااازب ا ا اذبااادئ ،ارا كافاات
الوقااائ خمالسااة شلااا فتب ا ا للوقااائ tant pis pour les faits
الوقااائ ااا اخلاطااش لتنـااشم ااالت ااا أ ظاا أ أطااوأ.
* م صا ية الشاا العش .
** افظش اسفظت لوخ ،مشب مزكوس.
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هلذااَ ذهلام الطبيعاةذ ن يظااتطيعون أن يقولاوا رلاك ،أماا هلذاااَ
ذاقق الطبيع ذ فالطسة الظياطة فيقولوفه ،او ػعاس الثوس .
ااشب ن يؼااك يف رلااك ،ذظااه قباال الثااوس  ،ثاام سآب هنااذ طااقوإ
الباطتيل ،ذالغاَ انمتياصا ذ يف ليلة ػهرل اكاهياة ،ااافاة
ا ذهوس اا أ اسيع ،الؼع ا ائ اا للذلك اذلاة.
اذقا اال ،لناازكش قااوإ ايغاال :يشيااذ ن قلا العااامل ،ناااَب
هلك الشأغ رهلك الساش  ،افه فجش سائ .
ايغاال ،ااااب الثااوس السشفظااية متهيااذاا السلظااس  ،هااك
متام ا ا أاذيااة اذبااذأ التجشيااذ  .ااازا منطااق للتاااسيس ،ن يلغ ا
التاااسيس ،اال ااالعاع .ايغاال ياؼااف ،مثالي ااا ،معنااك ههااذ
ا ساااااا ر اااام السلااايلة ،را لاااة ااااا ص الواقاا التااااسيس
العهاااذ الاااز يلياااه رافساااال اجملتذاا اذاااذف  ،الدلباااواص  ،يف
بهه الظليب :فظاد ،سػو  ،اثشاَا  ،ثام انطاتقشاس :التااسيس
قق فقلة فهائية.
هذليااا ،اذاسكظاايون كااافوا ،يف اقاؿاال ،د ن مظااتو
السهااام اشليغلااا اذثاااال  .رلاااك ااات اااأثرل ذاذادياااةذ ذاذادياااة
التاسخييةذ .مل يعوا بذيا مباذأ ايغال :ذكال ماا ااو اقعا فهاو
هقل و ،كل ما او هقل و فهو اقع وذ ،مل يتوقسوا باذوي ا هناذ
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عليق ا لض هلك ازا اذوكو يف الـاسحا األ ر ما لودفيا
فويش اخ .ازا ما طنعود اليه يف فهاية ازب السقش .
مثونوا ،يف مظتو السلظسة ،مادية القاشن الثاام هؼاش ما
اهالفهاام معااشفتهم افهااا ماديااة مياافيايااة ميتافيضيااة ،غاارل
بذلية غرل اسخيية .ااتذوا ا/نمذل  ،اولبااخ ،السيظايوغ،
قظاا اقاا دياااذس  ،أاذلاااوا موفتظاااايو فاااولترل س طاااو
آخشي  ،س وذا اهتبااس أن أ ل اك اام يف اةااس السلظاسة احمللاة
اققيقيااة منتذااون ذعظاااش اذاديااة كااذ معظاااش اذثاليااة يف
ذاذظألة السلظسية العليا الت قظذت السالطسة ار معظااشي ذ
رؿااايغة ا لاااض  .مل يعاااوا فعلياا ا قلاااية التجشياااذ .مثوناااوا الثاااوس
السشفظية م بهة فظش التاسخيياة اذادياة مظاألة ذانفتقااإ ما
اااف ا فتااال انقطاااه ار اااف ا فتااال الشأزلاليااةذ ،س وذااا
أ ظووا دائذ ا أن اناب به ا آخش للذظائل ،لانه ن ينتقل ار
دائااش الااوه  .فااالثوس السشفظااية ثااوس شبواصيااة رااازا ؿااحيأ
لانااااه ن ينهاا ا اذظااااائل ان يف اذاااازا انقتـاااااد للتاااااسيس
الواقا  ،ا يف انقتـاااد ية ،ػااال الوكااعافية اذاسكظا .
أما مبادئ قاو ،ا فظاان ،فاالثوس الدلبواصياة خافتهاا .الثاوس
انػذلاكية؟ ..طننظش ار ازب اذظألة يف ينها .لا م ا ن
فقوإ :افها ا أيل ا قلية الواق التجشيذ.
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فانػذلاكية اا كال اذقون اا ا اشيذ .دكتا وسياة
الدل ليتاسيااا اشيااذ ،هااذم اطااتثذاس ا فظااان لإلفظااان اشيااذ،
اام اجملاالع رالظاوفيا اشياذ ،اضا الطبقاة العاملاة أ
ضا الؼع أطشب اشيذ ...أ كلذا  ،ؿي اخل ،مسااايم.
بقك مظألة اقعيتها ،ارن مظاألة الواقا  .اازا ماا طنذسطاه يف
ينه.
الثوسا الدلبواصية ،ثم شكاة العذااإ ،فقلات أ س اا ار
الذ قشاةياااة ،د قشاةياااة شبواصياااة ،التأكياااذ .ذ اسخيياااةذ،
التأكيااذ .لا ا التاااسيس ن ينح ا ول يف التعاق ا  .ن اجملتذ ا يف
هالقا ا فتال ا يذيولوبياة .اذوقا األ وإ ما أبال معشفتهذاا
او اذنطق .كذنطق ؼاش  ،هلاك الاوه اذاسكظا أن خيتااس
ب كوفت شب آخشي ن ـش شلم ،م بهة ،خاف ايغال
السلظسة الادل م بهة أخش .
سبوه ا ار أةش ة ذكل ما ااو اقعا فهاو هقلا كال
ماااا ااااو هقلا ا فهاااو اقعا ا ذ ،يف ؿاااذد التااااسيس الثاااوس  ،ار
الـسحا األ ر م كتاا لودفي فويش اخ ،لنقل ما يل :
اراا ،ظ منطو ،فف ا لض ،اليظاس اشليغلا راشليغلياون
الؼااباا متظوااك الؼااطش الثاااف ماا األةش ااة اشليغليااة ،أ
الؼطش ذاذثال ذ :األ كا األذافية مناقلة للعقل ،ار ا فها غارل
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اقعيااة ،جي ا أفتااض إوذ الاايذب اشليغلاا راحملااافظون متظوااك
الؼطش األ إ ،ذاذاد ذ :األ كا األذافية اق ار ا فها معقولاة
هقلية .السشيقان مل يسهذا ايغل .الز فهذه او ػ ف مسشد،
ااو ...ػااهش ،الؼاااهش اااينشيؽ اايناه .هنااذ ايغال ،مثاة فااش،
ب اق  ،اقع  ،قيق  ،فعل  / /موبود .ذالنظاام القاذيمذ
يف فشفظا  1789كان موبوداا ،ل موبود ا قوي ا فعلي ا طا ق ا
فااو ،ظهااش البؼااش التاااسيس .لانااه هااا طااقف طاام يف
قظة .ايغل أيوذ الثوس السشفظية ،للها هقذاا هقلها ،مل
يذلاب يوم ا ه أييذاا .ل كاان لاه موقاف آخاش يف ش طايا
أذافيا ،فدن أذافيا ازب اينوفتها كلها متأخش ه فشفظا،
 1789أذافياااا متاااأخش  ،ماااا ظاااتحقه ااااو اؿاااالمن ،موفاسػاااية
دطاااتوسية ،رظوااانة .فللسشفظااايب ماااا يظاااتحقون لدذاااان ماااا
يظتحقون .كذا اوفوا ياولك هلايامذذ رن أهتقاذ أن ا لاض
قاشلااا شفي ااا ،لانااه قاشلاااذ  ...،الواق ا ناقل ا ؿااشاه ،
يقوإ ا لض.
كلذااااة ذ اقااا ذ ن جيااااوص أن ظتظااااهل .تااااك لااااو زلياااات
اذاسكظاااية يف هنوافهاااا ذ اقعياااةذ اااذنا ماا ذمادياااةذ ذاااا غيواااش
اذظاااألة ،ذاااا صالااات األخطااااس انلتباطاااا النظشياااة .ن وباااذ
كلذا يف القااموغ البؼاش هاؿاذة ها الؼاطأ اللاالإ،
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ه الزا وية الثوسية أ احملافظة .ل كعت ،يف ذيث أهالب
ه ا الاايذب اليظاااس اشليغلاايب ،كلذاات ذماديااةذ ذمثاليااةذ ااب
مضد بب ،فليع لا أقوإ :ذمادياةذ ااانَ احملاافظب ليظات
اذاديااة اققيقياااة اال ااا اذثاليااة اققيقياااة ،ذمثاليااةذ أ ل اااك
الياطااشية ليظاات ا ا ذاذثاليااةذ اال ا ا سمبااا اذاديااة ،اال لا ا
أقوإ:
ذاذاديااةذ ذاذثاليااةذ ر أمثاشلذااا م ا كلذااا كاابرل ا ا
تذااا موكااو التباااغ .الواقاا لاايع ماااد  ،الواقاا لااه ؿااسة
اذذا ا ا ماااان ،ارنْ ؿااسة اذسهوميااة اذثل ويااة ،يف بااواشب
قيقتاه كواقا  .ااازا أ ونا .ثافيا ا اذثالياة اااا أ اللاالإ ااا اا
الزا ويااة ،ن غاارل .العقاال مبعنااك ايغاال لياانب هاااع الزا ويااة.
اليظاس اليذب اشليغليان را ويان .ن مادية أ اقعية ذ ن العقل.
كزلك يف فلظسة فاش هـش األفواس الثوس السشفظية،
لا ا م ا السااش :،يف اقاؿاال ،ااازا اقاؿاال أكثااش امااتالَ،
لاايع م ا قبياال الـااذفة أفااه أكثااش ػااهش م ا فاااش اليظاااس
اشليغل .لاا اناا أيلااا ،ذالعقالذ جيانأ او الازا البؼاشية...
يـاارل ،كذااا قلنااا ،هنااذ السشيااق األكثااش يظاااسية راياادل ،
ػوميت ذا شلة اا هقلذ.
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 6اا مثة ثالم قلاايا جيا ا شاصااا اب اذازابب الوكاع
ا ذل  .ثالم قلايا ا ل و اذوكو  ،ا غائبة ما الاوه
اذاسكظ الظائذ ،غيا ها اا هلاك األقال ااا يؼاذوب او اذازا
الوكع .
أ نا اااااا اذاااازا الوكااااع اااااو نااااام العنااااوان اذاااازا
ا جياا  positivism positifا اذإ ،ناام التعشياف ،ااو
بااذإ النس ا  ،الظاال  ،الثوسيااةو ثااوس ايغاال ،ثوسيااة ا ااذإ،
مش بطة زلك.
طتالب ،يف كتا ه السلظس  ،اطتغنك ه النسا  .خساي
مقولة التناقي ار اذش بة الشا عة يف هاشض الظاذا األطاطاية
للجااااذإ اذاسكظااا  .الااااوه اذاسكظااا العااااام يتز اااازا ااااب
التناطااقية الظااان اااا طاايذوفية اذافويااة ،ػااال التناااقي غاارل
اذسهوم .
ثافي ا اا م أ شص مواؿسا اذزا الوكاع كاشب اجملاشود،
ا ااان الـااذيذ ااأن اجمل اشود اااو تذ اا ا تعاااد ه ا الواقاا ،
اطتظهاإ فاش الواق الواقعية يف اذنطلق الالفقذ  ،ا ان
اذبالَ العلوم اذعشفة العلذية ،اكاساَ فاو ما قذاطاة هليهاا...
مبااذأ ا ااذإ اااو العذاال الااواه اذساااايم .هلاام اذنطااق ر ظا
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ايغاال لياانب ينطلااق م ا مساااايم جم اشود كليااة مظااتهذفا يف
فهاية اذظرل الواق كجذلاة هيافياة .ليانب يقاوإ :ان التجشياذ،
ااب ياااون ب اذوياا ،فلظااسياا ،هلذي ااا ،اااو اقااذلاا م ا الواق ا
ليع ا تعادا هنه .لنقل :التجشيذ اقذلاا ما الواقا  ،راااا يف
هذقااه أ يف الاوفيااة ،اذعقوليااة .اااازا القيذااة مااثالا .ااازا
ليع كل اذوقف لانه باف منه ،مبذأ .ب فقاوإ القيذاة،
قونا بذياا ،فرفنا ،مباػش  ،قبلنا هلك هالقة ،هالقة مظا ا
اوية ،ختطينا احملظاوغ اذباػاش األػاياَ الشمضياة ،دخلناا
ار ركوف و  ،قبلنا هلك مباػاش ،ااو باادإ بااسو اب ااا ب
الظلعتب .الوه اذاسكظ الظائذ أقشا ار اذزا الوكع .
ثالث ا اا فاش التطوس الت ختشل م قافون اقان الثالم
أ مااا طوسياااة طبنظااااش اااا فااااش طااااوس خطااا  .الساااااش
الدلبااواص الغالاا جيذاا فاااش التقااذوم اخلطاا فاااش أن
اجملتذا الدلبااواص اااا مبعنااك مااا اااا اااو اجملتذا الطبيعا األصلا
فافيا ا ؿااسته التاسخييااة ،ار ا العااا ش  .الااوه اذاسكظا الظااائذ
اذظابل كذ الساش الدلبواص سكض بهذب ؼال هام كذو
النقطاااااة الثافياااااة اطااااام التاسخيياااااة يف خذماااااة انػاااااذلاكية
الوػياة ،مل يهتم النقطة األ ر ،ل األؿ وأ بنوااا ػاالا
غ ويااش احملتااو  :أكااام هالقااا ا فتااال ،النظااام انقتـاااد اااا
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انبتذاااه  .الساااش الدلبااواص أ ااشص التقنيااة التانولوبيااا،
ا فتااال الـااناهة ،قااو انفتااال رما ياااون ار أيامنااا مااش س ا
القشن التاط هؼش  ،اازا موقاف ؿاحيأ ،لاناه أ اشص اازب
ا واف هلك ظاا هالقا ا فتال .الؼاال اخلطا للتطاوس
ا ذ :غنه فاش مظرل صمافية راابة ار أماام او السلال،
مهذااااا ذاااااذلنتذ ااااازب اقشكااااة راقشكااااة مبعنااااك هلاااام
اذياافيك :ازب النقلة ،ازا ذانفتقاإ م  ...ارذ .
بااذإ ماااسكع ر ايغاال اااا لياانب لاايع كاازلك :ػااال،
ؼاااااال ،غااااارل أػاااااااإ ،ؼاااااايلة ،ا اااااالإ أػاااااااإ
ؼااايال  ،لااوإ غرلاااا رلااها ،عاقا  .اااا يف الضمااان .ما
طوس دائش  .فاش الذائش الذ س  ...فس النس .
خالم اذاسكظاية ما ايغال ركاذ ايغال لايع ش اا ما
اذاسكظااية هلااك فاااش كلذااة ذمـاااقةذ فاااش كلذااة
ذ شكيا ا ذ  synthèseا يااااص ا لسااااش كلذاااة فسا ا النسا ا
 negativeكنا ااااز سافلااااة لااااا/ذ شكي ذ .ا لااااش الؼاااااا،
مااااسكع الؼااااا ساَب يقاااونن ها ا ااااذم اذؼاااش الثاااوس
الال ذ ـاحل ا فظان م را ه م الطبيعةذ .مل يذلابعا ه
ازب الساش يف يوم م األيام.
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فاش الذائش سئيظية يف فاش ايغل ،ماسكع ا لض
لينب ،ا كزلك كذزا مادو كذازا باذل طاواَ
ظواَ .ذماديةذ فلظسية ال الذائش  :اازا ااشاَ .ذبذلياةذ فلظاسية
ال الذائش  .ازا اشاَ .اسخيية قذوم قيق ال ذالاذائش ذ :اازا
اشاَ.
الطبيعة دائش  ،اسخيها دائاش  .ااازا اذازا اذاادو  ،أ
ااازا مبوبا اذاازا اذااادو  .ظا خامتااة ذمااذخلذ ا لااض ار
بااذإ الطبيعااة :كاال ػ ا َ فااان ،اااسخي مااتغرل فااان ،اذاااد
رذون هااا أصليااة ،الساااش أ ااذ ااازب احملذااون و اجملذوهااة
الؼذظية الاش األسض طوم يسنيان رمبوب هلم السلك ،أ
لنقل السيضياَ السلاية أ التاسيس الطبيع للظاذاَ الاز دػانته
فظشية كنف ن الغ  ،لا الساشب ،الاز طايسنك ،طايعود
لو عذ ملياسا الظنب ،يف ماان ما م الاون اخل.
ايغل أيذ ثبا األفوا اقية ،أ العامل كوفييه التـوس
اذيتافيضيق الثباا لدفاوا  ،كاذ نمااسب .ما داس يا  ،افتهاك
ا ػااااااإ ،ا ظااااذت اذظاااااألة لـاااااحل التطااااوس النؼاااااوَ
انس قاَ .اذاسكظية م اازا اذوقاف ،الاز ااو ااا هاذا رلاك ااا
خف قذيم بذيذ يف الساش البؼش رأسططوو ديذس  ،ايغال،
ا ا ةسياال  .لاا ااازب اققيقااة ،يف الااوه اذاسكظا العااام
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ر أكيااذ ااازا اخلطااأ لااا/ايغل  ،طاااهذ هلااك لسلسااة فاااش
الااذائش كذسهااوم فلظااس كاليااة كوفيااة ،لـاااحل اخلااف
اذظااااتقيم ،الاااازاا ار األمااااام ،سغاااام ذالتعشوبااااا ذ ،سغاااام
ذانفتااطا ذ يف ذاذظرل ذ ذالتقهقشا ذ.
ايغل فسظه ،م بهة أخش  ،ػطأ يف التقاذوم ،مل يواباه
ؼال كام بذ الثبا يف التاسيس ،التقهقشا الابرل .
الـاارل س عااذو  ،ؼااال متجااا ص ،هلااك الاينوفااةو الـااارل
الـائش هلك الاون الاائ و الاائ اا العذم هلك الااائ
رااازا الاااائ خاااسل الااشأغ ،تذامهذااا و ذارلاكليااتذ هلااك
ذ اسمنيذذ ،ارن هلك اسمنيذ خالفته :افالةون ،أسططو ،اخل.
اازا التعاذو  ،ااازا ذالتجاا ص للحاذوذ اااو مثالياة .اذثاليااة را ويااة.
لينب اس ها :اس ها يف قشاَ ه لا/ايغل ،يف تلذازب هلاك ياذ
ايغل ،طنة  .1916الوه اذاسكظ العاام ظال عياذ ا ها اازب
القلااية .ان مل ينشكا ـاايوس ارلاكلياات اااا ايغاال ،فبااذاف
م ذالواقعيةذ ذا دساب الظليمذ ،افشك اذالتقذومذ.
الذائش  ،الذ سان ،اخل فااش سئيظاة يف فـاوق متنوهاة
ألئذة اذاسكظية الثالثة .التبادإ الظلع د سان ،التذا إ د سان
 rotation, circulationهزا الذ سان ،اذااإ مااإ ،ينذاو ياا.
هزا الذ سان الذائم اذاإ سأزلااإ رطالعة ااا مااإ ااا طالعة  ،هازا
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السنااااَ الاااذائم لزا اااه كؼا ا َ ،يااااون كحقيقاااة ،كؼا ا َ
قيق  ،كقلاية ،يف الاذفيا اققيقياة ،الات ليظات أػاياَ
زلاااااَ .ذ لااااك الالفهايااااة الاااات ن بلغهااااا األػااااياَ يف التقااااذم
 propusionsبلغهاااااا األػاااااياَ يف الاااااذ سان rotationذ ظااا ا
غاليااااف ا يطاااال كذاااا ينقلاااه مااااسكع يف هلااام انقتـااااد
الظياطااااا  ،ا لاااااض يف باااااذإ الطبيعاااااة .ريااااانقالن ا ذلاااااة
ا يطالية ، ،ب كلة اموس ،كأفهذا ينطبان هاذ .
ن ةبيعااة ااال دائااش  :ااازا أمااش مسهااوم مقبااوإ ،يف الااوه
اذاسكظ العام .لا أيلاا :ن اسيس ةبيعاة ن ااسيس ةبيعا
ال دائش  :ازا او اذشفوض يف الوه اذزكوس ،الباغ ،اذام
التقااذم .لنقاال ار ا أن التقااذوم ا ااذل اذاسكظ ا اااو ذالتقااذم
الذائش ذ ،لنقل ،كذ ازا ذالعقلذ الناقف يف ا زس ،الز ن
يش سا ما مظااتو السهاام  entendement, verstandالساااش
احملااااكم  discursiveار مظاااتو العقااال  vemunftلنقااال أن
ازب الـيغة اا ذ قذوم دائش ذ اا ؿيغة متناقلةذ
فاش الثوس تلذ  ،كجاف مهمو ،فاش ذالشبو ار
ااذَذ .الثااوس الشبعيااة هيبهااا اةلااها لاايع ذالشبااو ذ اال هااذم
الظااإ :أ ذ ذَذ؟ ،هذم سؤية أ باف آخش .األؿأو :سبوهها
ليع ار ذَ مبذأ ،ار ا ار ذَ مبذأ م أبل قذم ااو ظاف
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بذيذ ،ل او سبو  ،ار ماضو ما .ار ا ازا اذاك اا أيا كان اا
ططَش ،رخـوؿ ا يـنوم سغم أفف اذنطق الواق التاسيس.
يا ْ
ظ لينب رمقالة اوإ ا اذإ ، 1916 ،ااسيس السلظاسة
د ائشو لينب يلتذع اسيس السلظسة كذ ائش .ألن للتاسيس منطاقذ
ازا ما جي ثذينه فهذه هنذ ايغل ،قبل أ فقذ اكتؼاام
ألخطاَ كالن هلك ذالتساؿيلذ .اازا النقاذ كلاه لاا/ايغل،
ذ ن الذساطة افهم التثذب ،فقاذ غارل ماطاع ،فقاذ اةال يف
اذنطلااق اققيق ا  ،منب ا اةاال واةاال ن ـااش شلااا .ذ ؿاايةذ
لياانب السلظااسية ،يف ػااأن ااازا الواب ا اصاَ ايغاال اصاَ الااذإ
اكحة ؿش ة ادو  .كل مظرل الساش اذاسكظ التالية
رابت عاظهاذ
لينب يتالم أيلا ه كلة ،كال ،ها ذطايغذاذ رمـاطلأ
سياكيا أ ه فاش جمذو أ اؿال كا تلاذ قتلا
سااذلض فاااش الالفهايااة .فاااشب الظياط ا كلااه ،طااجاله كااذ
الشفااااا ،يف أقـااااك اليظاااااس ،قااااائم هلااااك ااااازا األطاااااغ :لياااال
الالمتنااياااا  ،ظااااا التساكااال التاامااال ،أ قلاااية العيااااف
رالعياف الز ا ا كذاا يقاوإ ليانب كاذ يا ااكوم يف طانة  1916ا ا
ليع ذالعـشذ ،ذهـش ا مدلياليةذ .بهة فظش العيااف أكادل ااثرل
يف لذنها ا م بهة فظش ذالعـشذذ .
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دائاااش  ،دائاااش  ،د سان ،ذدائاااش ما ا د ائاااشذ رليااانب  ...ان
الوه اذاسكظ العام سكا هلاك ذاخلاف اقلض فا ذ ااازا
كت الؼاشوامن رما ااسيع ،أ ما موطااو  .ااازا سدو فعال
اذاسكظا ا النذاااورب  ،اكاااشاا ،ارا ماااا فا نااااب ها ا اااازا
اذوكااو  .اا أن ياااون د كتااوسا يف السلظااسة ،د كتااوس ا
ماسكظي ا يف السلظسة اذاسكظية ،أن ياون سد فعله السوس :
ذخااف لض ف ا ذ ،اخلااف اقلض ف ا نفظ اا للااذائش ذ ا ا أن
يظابلك ،أن يعل هذم باود فـاوق لدئذاة فيهاا ذالاذائش ذ...
مقااإ باااب د فااذ ػاااذ هلااك أن ااازب اقالاة هامااة ،ليظاات
رلية.
ااازب مـاايبة ذاخلااف اقلض فا ذ .هذليااا ،افااه خيااذم سفااي
الااذائش  ،أ األخااز اااخلف اذظااتقيم ،الااز اااا ااازب زلا ااة
اجيا ية اا ا أن يتعشول أن يتناع.
خف لض ف  ،خف مظتقيم ،دائش  .لنقال ،كذقاس اة اب
ااازب الساااشا الااثالم ،ان الساااش األ ر ااا  ،اااأل ش ،
ؿوس أ اطتعاس توخك و ياذ اذسهاومب التااليب البظايطب،
لغشض عليذ  ،لا م التأكيذ هلك اذسهوم األخرل :الذائش .
اخلااف اقلض ف ا أقااشا ار الااذائش منااه ار اخلااف اذظااتقيم،
كأػاااااإ رظوطاااة انذطاااية .اااا أن فشزلهاااا هلاااك
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الوسقة .اخلف اقلض ف  ،خبالم اخلف اذظتقيم ،لاه مشكاض،
كالذائش  ،ينطلق م ازا اذشكض ،دائشيا ااا وطاعياا ،افاه ار ا
يف الالفهايااة ا يااذ رالااذائش  ،الااذ سان  ،لاايع يف الالفهايااة
الظي ة ،اذظتحيلة ،الواؿلة ار فها العامل أ ن فهايته.
لنقاال ان الااذائش أ الااذ سان فاااش ػااشقية هامااة ،لا ا
أيلااا ،عااذ رلااك ،وفافيااة أ س يااة ،قذ ااة طااطية ذيثااة.
التـووس الؼشق العام للتاسيس ،التـاووس اليوفااف  ،ـاووس ا ا
خلاااذ ن يؼاااذلكون يف الذائشياااة .أ غظاااطب ر 4 ،ااااا  5دػا ا
اذوقف اخلط  ،ناو ي ا خالؿي ا اا ازا رشوص فهائ ااا لاا
ذ ن أن يظتغا ه الذائش  .العـش ا جيا او الز اطتغنك.
اق أن الذائش فااش ػاشقية ،غارل قذومياة ،غارل رااباة
ار األماااام ،جيعااال معظااام التقاااذميب العاااشا يطشد فهاااا مااا
فاااشام :افااه طااب مه ا وم يف ااازا الطااشد ،طااب ايااذيولوب .
ينلااام ار الظااب الغنوصيولااوب  :غياااا فاااش اذنطااق م ا
أطاطها و ياذ الاوبهب انثانب يعطيناا ايذيولوبياة ذمنطقياةذ
ا ااذ  ،ا ا أن ااذهك :ذماااد قذميااةذ .ا ا ؿاايغة اةلااة
كيسذااا قلبنااااا ،افهااا  non-sensااازب ذاذاديااةذ الاات مل الو
مظااألة أفالةااون ،الاات ظلاات د ن مظااألة أفالةااون أ اقعيااة
اذثل ،ن ا أن اون قذمية ،كنظشية معشفة منطق.
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فاش الذائش ػشقية؟ ازا رشص فهائ لإلفظان العاقل،
مأثش ػشقية ن فهاية شلا.
لا لنقل أيلاا ،اذقا ل ،ان فاش ذالالفهاياة الظاي ةذ
اذطلاااق اذظاااتحيل ماااا ػاااا ه اا ا أيلا ا ا اا ا أن وؿاااف
الؼاااشقية .اذـاااشيون التذظاااوا اخللاااود األاشاماااا  ،اقجااام
الابرل ،انس سا الؼااق ار ،....لاا احملاذ د تذااا ،الاز
لااه ااذ فهايااة .اشلنااود ه وبااشا ه ا كليااة القااذس العذاال لإللااه
رهطائااه يف متاثيلااهم أرس أيااذ ذكااثرل ذ لاا معااذ د تذااا.
ازا هباثذ* اليوفافياة الش مافياة ،اذظايحية البادئاة اذنطلقاة
ػاانت قن ا ا آخااش :ا وافيااة،
م ا فلظااطب بواساااا اذباػااش ،د و
ا وافية الاوفية .الش من مبعنك بذيذ رغرل مااد  ،غارل رسو
مبعاااان متلااااس ة ،اذسهاااوم منطاااق اذسهاااوم ...التااااسيس د ائاااش
قذوم.

***

*

ظا ا ػاااش ا ايغااال .افظاااش غااااس د  ،فااااش ايغااال رداس اققيقاااة ايغااال،
اذ تاسا  ،يف بضَي رداس الطليعة .
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األعنال الكاملة
*

 Iــ املؤلفات

 1اااا اقااضا الؼاايوه السشفظا
ر 1959ر 28ق. ،

قلااية ا ضائااش ،داس الطليعااة

 2اااا ؿااسحا جمهولااة م ا اااسيس اقااضا الؼاايوه يف طااوسية
لبنان ،داس الذساطا العش ية ر 1960رما هلا الضسقاا ،
ر 240ق .
 3ااااا يف السااااش الظياطااا رل ، 1رأ اطا ا  ،صااااوس ،ااااف ،
مشقف .
ماااشقف :الظاااتالينية اذظاااألة القومياااة ،داس دمؼاااق ر 1962ااااا
. 1963
*ر

قياغ ر 20/14طم ،ر

أكدل.
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 4اا يف الساش الظياط رل ، 2ر 177ق .
مشقف :اذاه النظاام الدلذااف ر 25ق شكاة مقااإ بيال
ماس ينه ر 22ق انفتتا ية غالباا ،داس دمؼق ر. 1963
 5اااا موكااوها ار مااامتش اػااذلاك هش ا  ،داس دمؼااق ر 4اااا
 ، 1963/5ر 78ق .
 6اااا اااسيس األ ااضاا الؼاايوهية يف الااوة العش ا  ،داس الطليعااة
ر 1964ر 312ق .
 7ااااا اذاسكظاااية يف هـاااشفا ،داس الطليعاااة رإ248 ،1965 ،1

ق رإ 383 ،1969 ،2ق م ملحق ركافا

ر

.

 8اااا فقااذ الساااش القااوم هنااذ طاااة اقـااش  ،داس الطليعااة
.
ر 1966ر
 9اا اذاسكظية الؼش ،،داس الطليعة ر 1968ر 704ق ر

.

 10اا اذاسكظية اذظاألة القومياة رمنااظش ما ظاام ةاييب؟ ،
.
داس الطليعة ر 1970ر 254ق ر
 11اا وإ اللش س التاسخيياة لنؼاوَ اضا الدل ليتاسياا العش ا .
رفظشية اقاضا هناذ ليانب اذوقاف العش ا الاشاا  ،داس
اققيقة ر. 1970
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 12اا ذاذاسكظية الينينية التطوس العاذ العش ذ ،داس اققيقاة
 .رفقذ شفاامج اقاضا الؼايوه
ر 1970ر 440ق ر
اللبناف ر. 1968
 13اا فقذ الساش اذقا م رل. 1
هسويااة النظشيااة يف العذاال السااذائ
رل 2خمطوإ.
ق ر

 ،داس اققيقااة ر 1970ر350

 14اا اذقا مة السلظطينية اذوقف الشاا
ر 127ق ر .

 ،داس اققيقة ر1971

 15اا يف األمة اذظألة القومياة ،داس اققيقاة ر 1971ر240ق
رمشقف ،س دفظون ،وما .
ر
 16اااا اذاسكظااية الظااوفيا ية القلااايا العش يااة اذعاؿااش  .داس
.
اققيقة ر 1973ر
ر 17اذاازا ا ااذل اذاازا الوكااع ر[ 1991الالرقيااة ،
غالبا ا اذ طااوإ ا ا اااصب هااام ر ، 1982اذ ن اهاااد أ
مشابعة كذا يبذ م اذ طوإ.
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 IIــ الرتمجات

 1اا ما ظ
ر .

وف  :الثوس الـينية ،داس دمؼاق ر 1955ر 64ق

 2ااااا ليااانب :اذاسكظاااية ،الثناااوس انػاااذلاكية ،داس دمؼاااق
ر 1957ر 79ق ر .
 3ااااا لي اااافوم :فلظاااسة التااااسيس اذسهاااوم اذااااد للتااااسيس ،داس
دمؼق ر. 1957
 4ااااا اوكياااا مو :ثالثاااون هاما ا ا ما ا ياااا اقاااضا الؼااايوه
الـيا ،داس دمؼق ر 1957ر 158ق ر .
 5اااا أ طااااس ن ااة :الطشيااق البولااوف ار انػااذلاكية ،داس
دمؼق ر 1958ر 51ق ر م مقذمة ر 7ق  .راذقذمة
. 1958/2/15
 6ااااا ليااانب :شكاااة التحاااشس الاااوةا يف الؼاااش ،،داس دمؼاااق
ر 1958ر 240ق ر مقذمة ر 18ق .
 7ااااا كااااسإ مااااسكع :خمتااااسا ماا اذالساااا األ ر  1842ااااا
 ،1846داس دمؼااق ر 1964ر مقذمااة ر 30ق  ،ػااش من
ر 13ق .
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 8اا ثائق م اقضا الؼيوه يف مـش طوسيا لبنان ر: 1931
األويااة الؼاايوهية الثااوس العش يااة ،داس اققيقااة ر1970
ر 176ق ر مقذمة ر 35ق تاسيس ر. 1966/9/25
 9اا كاسإ ماسكع :خمطوةا  1844انقتـادية السلظسية،
.
صاس الثقافة ر 1970ر 338ق ر
 10ااااا الااااومنذلن القلاااايا العش ياااة  ،1930داس اققيقاااة ر؟
.
ر 208ق ر
 11اااااا لياااانب :الااااذفا ش السلظااااسية ،ر 3أبااااضاَ  ،داس اققيقااااة
ر ،1973إ 1ر ،1983إ 2ر 565ق ر  ،مقذمااااااااااااااة
وال ر 130ق .
 12اااا شفو ااا س كاااسإ ماااسكع :ااوإ اذظااألة اليهوديااة ،داس
مقذمة ر 40ق .
اققيقة ر 1973ر 802ق ر
 13اا كتواا يهود :الؼع السلظطيا ،الالطامية ،الـهيوفية،
اليهودياااة راكذاااة الغاااشا ،داس اققيقاااة ر 1974ر323
ق ر  .مقذمة ،ػش من ،مال ظا ر 40ق .
 14اااا لودفي ا فيوس اااخ :مبااادئ فلظااسة اذظااتقبل ،داس اققيقااة
ر 1975ر 327ق ر مقذمة ػش من ر 180ق .
 15ااااا س بياااه غااااس

د :فااااش ايغااال ،داس اققيقاااة ر 1975إ1

197

ر 1983إ 2ر 285ق ر  ،مقذمااااااااااااااااااااااااااااااة ر 45ق
مـطلحا مال ظا ر 15ق .
 16اااا أ غظاات كوسفااو :ماااسكع ا لااض ،يا هذااا أهذاشلذااا
.
الساشية رل 3ل 4داس اققيقة  1971ر
رل1

ل ، 2داس الطليعااااة ر 1978إ1

 17اااااا ايغاااال :خمتاااااسا
ر ،1989إ . II ،2ر 400ق ر

.

 18اا را سا بوسل لوكاكؽ م أطا ز أذاان غاش يب ،داس
.
الطليعة ر 1978ر 113ق ر
 19اااا لتيااه غو لااو :اذاديااة التاسخييااة اااسيس اقلاااسا  ،داس
اققيقة ر ، 1979ر .
لوخ :فلظاسة هـاش النهلاة ،داس اققيقاة ر1980

 20اا أسفظت
ر 200ق ر

مقذمة ر 30ق .

 21ااااا س بياااه غااااس د  :ما ا اللعناااة ار اقاااواس ،داس اققيقاااة
ر 1980ر 110ق ر .
 22اااا بااان باااب ػااسالييه :اذالسااا الظياطااية الااادل  ،م ا
ماكيافااااال ار أيامناااااا ،داس اققيقاااااة ر 1980ر 390ق
.
ر
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 23اا ميؼيل د فيض :أ س ا العااإ يف فهاياة القاشن الثاام هؼاش،
.
ل ،1داس اققيقة ر 1980ر 304ق ر
 24اا لوطايت فالنظا  :اذغاشا العش ا قبال  ،1830داس اققيقاة
ر 1980ر 184ق ر .
 25اا باوسل لوكااكؽ :طايم العقال  4أباضاَ ،داس اققيقاة
.
ر 1980ر 632ق ر
 26ااااا بولييااات مااانع :اذاااشأ يف العاااامل العش ا ا  ،داس اققيقاااة
مقذمة.
ر 1981ر 132ق ر
 27اا ماظيم س دفظاون :بار ياة ا
ر 123ق ر .

طاالم ،داس التناويش ر1982

 28اا بوسان ش وسن :طلطة األياذيولوبيا أياذيولوبيا الظالطة،
داس الو ذ ر 1982ر 163ق ر .
 29اا كاسلو ػيبون :التاسيس انقتـااد لظااان العاامل ،رII

ر 1990ر 160ق ر

مقذمة ر 20ق .
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 IIIــ املقاالت

*

 1ــ دراسات عزبية:

**

 1اا مظلظل ه اذظألة القومية يف ان اد الظوفيت؟.

 2اااا مقااان يف هااشض فقااذ قشيااش اللجنااة اذشكضيااة للحااضا
الؼيوه اللبناف ر 1968؟
 3ااا مقااان مظلظالة يف فقااذ مؼاش
الظوس ؟ .أياس اا ضيشان ر. 1971

شفااامج اقاضا الؼاايوه

 4اا شكة مقاإ آ لض :ا ذاس ا قطاهياة افطاال ،الدلبواصياة
ر . 1974ػش من.
 5اا شكة مقاإ كيذس م د س اذادية اذناكلة؟
 6اااا ذاللينينيااةذ اااا مقااان مظلظاالة يف ذدساطااا هش
[ثالثة مقان ].

يااةذ ر1970

 2اا الواق  :انفتتا يا  ،مقان شكا يف األهاذاد  1ااا  2ااا
 3اا  [ .4العذد  5اا  6اذضد ل اا  1983مقاإ .
*  ...ؼال قشييب ،ار أن يتم كعها فؼشاا.
** ؟ ← اطتنادا ار أ اديث م األطتار الياغ مشقف.
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 3ااا الو ااذ  6 :مقاان  .86/85/84فااذ اوسكهاا ش :العااذد
التجشييب.
الظاااسرل :مظلظااال طاااب مقاااان  ،1981العناااوان األؿااال
ركون ةائس  ،جمتذ مذف  ،قو ،ا فظان ؟.
اا مقاإ يف ركش ياطب اقاف األ إ ر  1اا . 1979
اااا جملااة ا داا ،اارل  :ا فظااان ،العقاال التاااسيس ،فااذ
وفع اا الغض الثقايف اا  1982اا ذاذعشفةذ.
اا فؼش ذالثوس العش يةذ مقاإ ه الذ قشاةية الليدلالية.
ااااا السااااش انطاااذلا يج العش اا  :ثاااوس  23يولياااو ،العاااذد
األ إ.
اا اذـبامن :مقاإ ه هبذ الناؿش ر 38ق .
اااااا مقااااذم كتاااااا ياطااااب اقاااااف  ،اذظااااألة القوميااااة
الذ قشاةية.
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 VIــ املدطوطات
 1ــ مؤلفات:

 1اا ا ضَ الثاف م فقذ الساش اذقا م.
 2اا اسيس األ ضاا الؼيوهية.
 3اا كذ ذقيع الؼام ذ.
 4اااا كااذ آلتوطاارل اااا كتاااا كاابرل هنوافااه ذاذذاسطااة فظشيااة
اذعشفة رهذلية ألتوطرل كذ اذاسكظية ذ .مسقود يف رل ؟.
[قبل ضيشان .]1982
 5ااااا فقاااذ ذاذادياااة ا ذلياااة اذادياااة التاسخيياااةذ اااوال
ؿسحة  .بااض منز وال ر 1985اا  1986ر . 2

ر1500

 6اا فذ اوفع [ ضياشان  ]1988ذالعقالفياة العش ياة اقا آفاا،ذ
دساطة فقذية للنذ وال ر 1200ق .
 7اا اذغا ش  ،الاون التاسيس ،وال ر 70ق .
 8اا اليذب ا ذيذ ر 77ؿسحة اا ر. 1985
 9اا دساطة وإ اخلف الساش جمللة الو ذ ر. 1985
 9اا دساطة وإ اخلف الساش جمللة الو ذ ر. 1985
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 10اا م بدلائيل طعاد  .ر 50ق .
 2ــ الرتمجات:

 1اا س ون آس ن :ذكال طيسيتع ،فاش اقشا بضَان.
2اااا العبوديااة اااا مقذمااة ػااش من؟[ .داس اقـاااد ،دمؼااق ،إ 1اااا
.]1994
 3اا القش األ ر يف الد الؼام؟.
 4اا ماسيو ليسشاف  :اذلاية الظوسية يف هـش الدل فض ر 36ق .
ــ  Vــ

جمذوهااة ااواسا مظااجلة ،كاطاايت ،ااوال  80طاااهة.
ر 1984اا  . 1990ؼذل اذواكي التالية:
الظرل الزا ياة ،مسهاوم الثاوس  ،التقاذم ،األطاع الش ياة
ققااااو ،ا فظااااان ،البرل طااااذل ياا ،اللغااااة اللغااااة العش يااااة،
غاس د  ،لينب ،رأصمة اخلليج  ،الالااو  ،الانقال اذطلو اة،
فحااااف الالذااااا  ،ا مدلياليااااة ،الناؿااااشية اااااسيس العااااشا
اذعاؿش...
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إصدارات سلشلة
كتاب اجليب الشابقة
م

عهواى الكتب

م:د الكتب

اختيبق الكتب

سهة
الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

ز .حؽِ حَٞس

2006

1

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ قممٞد

2

بىَقةٍٗد ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .حؽ ِٞجَؼد

3

بىقمةةةةةةد بىقمةةةةةةٞطخ ةةةةةة ٜؼةةةةةة٘ضٝد
بىطبحيُ٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2006

4

ػالٍد بىفةً أحَس ضبزث بىْفةخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

5

ض قد بىؽالح ٗ ...بىقَط

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

6

ل٘ذ  ٜبىظالً قمك بٝطةىٞد

7

10

بىرطظ بىَيُ٘ ذَؽد أٝةةً ة ٜحٞةةخ
ّؽط ِٝح٘ض - ٛضٗبٝد ٗضةئقٞد
بألزٝةةةث  -بىةةةْك  -بىْةقةةةس  /ز .ةةةٔ
حؽٍٞ ِٞرةئٞو ّؼَٞد  -ؤبز بىفةٝث
زٍ .حَ٘ز أٍ ِٞبىؼةىٌ  -جةسض ـةةمطبىؽٞةت
ظةٕطخ (بألزت بىمٖ / )ّٜ٘ٞإ الىةد
ػيةةةةةةةةةةة(: ٚبىَمةةةةةةةةةةةطي بىْفةةةةةةةةةةةةخ
بىَ٘ض٘ػةذ)
أجةةة٘ ذيٞةةةو بىقحةةةةّ ٜضبئةةةس بىَؽةةةطح
بىؼطجٜ

ز .حؽ ِٞجَؼد

11

ّةظك بىَالئند

ز .حؽ ِٞجَؼد

12

بىفةػط دمحم بىحطٝطٍ ٛرسةضبذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

13

ػحس هللا ػحس ٍرسةضبذ قممٞد

ز .حؽ ِٞجَؼد

8
9

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2007

ز .ذةىس بىحطبزػٜ

ز .حؽِ حَٞس

2007

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

دمحم ز٘ ٞةةةةةةةةةةةةةة
بىم٘بف

2007

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2007

2007

ز .حؽِ حَٞس

2007
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2007

م

عهواى الكتب

م:د الكتب

14

بإللالح ُ٘ٞأحَس أٍِٞ

ز .حؽ ِٞجَؼد

15

ٍرسةضبذ ٍِ أزت بأل فةه

ز .حؽ ِٞجَؼد

16

ٝةىٞو ّٗم٘ق أذطٙ

ز .حؽ ِٞجَؼد

17

ٗزبػة ً ٝة زٍف

ز .حؽ ِٞجَؼد

18

ٍةةةةض ٛػ َةةة ٜةةةٍ ٜرسةةةةضبذ ٍةةةِ
بىفةةةةةؼط ٗبىْطةةةةةط إلةةةةةسبض بىطبجطةةةةةد
بىطقة ٞةةةةةةد بىْؽةةةةةةةئٞد ةةةةةة ٜزٍفةةةةةة

ز .حؽ ِٞجَؼد

اختيبق الكتب
ز .ذةىةةةةس ٍحةةةةٜ
بىس ِٝبىحطبزػٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ
ػٞؽ ٚس٘ح

سهة
الكتب
2007
2008
2008
2008
2008

ً1944
19

إّمةف بىَطأخ

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػٞؽ ٚس٘ح

2008

20

أحث بىفةً ّ-ةزٝة ذ٘ؼر

ز .حؽ ِٞجَؼد

ػحةةةةةةةس بىقةةةةةةةةزض
بىحمْٜ

2008

21

بىسطبت بىحع ِٝجسٝغ حقٜ

22

بىقمٞسخ بىسٍفقٞد ٗقمةةئس أذةط-ٙ
ّعبض قحةّٜ
ٍرسةضبذ ٍةِ ّة٘ح بىؼْةسىٞث ـةفٞ
جحطٛ
ٍرسةةةضبذ ٍةةِ أػَةةةه بألزٝحةةد غةةةزخ
بىؽَةُ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ىرزٝحةةةةد قَةةةةط
مٞالّٜ
ٍقةةةةةمذ زٍفةةةة ٍ -نةةةةةُ ٗؼةةةةنةُ
ٗأى٘بُ
ؼَ ٞبىقةؼٌ  -بىم٘ضخ بألذٞطخ ٜ
بألىحً٘

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2008

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝد غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

28

ٍقٖ ٚبىحةـ٘ضخ -ذيٞو بىؽ٘بحطٛ

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

29

جحطب بجطبٕ ٌٞجحةطب -ػةط ٗقمةك
أذطٙ

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

23
24
25
26
27
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30

ٍحَ٘ز زضٗٝؿ ٍ -رسةةضبذ ـةؼطٝد
ٍِ زٗبٗٗ ْٔٝبمّسطّر
ػةئةةةس إىةةة ٚحٞفةةةة ٗأػَةةةةه أذةةةط-ٙ
غؽةُ مْفةّٜ

32

ػصجد ضٗبٝد -لحح ٜحَةٗٛ

31
33

حنةٝةةةد بى٘ىةةةس بىفيؽةةةط-1971 ْٜٞ
أحَس زحح٘ض
أؼةةةةةةةةايد بىطقة ةةةةةةةةد ةةةةةةةة ٜبىقةةةةةةةةسغ
ٗبىَقةٍٗدٍ -قةمذ -بىَس٘مو ٔ

م:د الكتب
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سهة
الكتب

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2009

ز .حؽِ حَٞس

ز .حؽِ حَٞس

2009

ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .حؽِ حَٞس

2009

35

ٍرسةضبذ ٍِ ـؼط ػي ٜبى ْسٛ

ز .حؽ ِٞجَؼد

دمحم حَسبُ

2010

36

34

بى ةةةةة٘مُ ةةةةة ٜبىقمةةةةةد بىؽةةةةة٘ضٝد
(حض٘ض بىَنةُ)-ػي ٜبىَعػو

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

37

(بمٍطٝن )ٜأحَس ض  ٞػ٘ن

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

38

ٍينةةة٘ذ بىحؽةةةطة  -ضٗبٝةةةد -ذٞةةةطٛ
بىصٕحٜ
ٍرسةةةةةضبذ قممةةةةٞد ضقمةةةةد ىٞيةةةةد
بى٘زبع  -ضـةز أج٘ ـةٗض
ـف ٞبىنَةى ٜــةـ ٍرسةةضبذ ـةؼطٝد
ظجٞط ؼيطةُ قسٗضٛ
بألػالً بىفؼط ٜ ٛبىسةطبش بىؼطجةٜ
 أحَس ؼ٘ٝيٌبىظةةةةةةو بىطةىةةةةةةص ٗقمةةةةةةك أذةةةةةةطٙ
ٍرسةضبذ قممٞد  -ز .ذيٞفد لةى
أح٘بغ
جطٞ ٝر ٍأؼةةخ زَطٞيٞةد شبذ ذَؽةد
م٘ه٘ٝ-ؼف ّؼَد هللا جس

44

بّطةةةةةةةة٘بُ زفةةةةةةةةةٞر٘ف زضبؼةةةةةةةةةةذ
ّٗم٘ق ز .ـةمط ذمحةك

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةةةةةطبز- ٛػحةةةةةةس
بىؼعٝع بىَقةى

45

ػحةةةس هللا بىحطزّٗةةة ٜقمةةةةئس ٍرسةةةةضخ
ٗزضبؼةذ

ز .حؽ ِٞجَؼد

39
40
41
42
43

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽِ حَٞس

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ظجٞةةةةةةةةط ؼةةةةةةةةيطةُ
قسٗضٛ

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .حؽ ِٞجَؼد

ةزٝة غٞح٘ض

2010

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى ةةطبز- ٛػحةةس
بىؼعٝع بىَقةى

2010

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .حؽِ حَٞس

209
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بىقمٞسخ زححص ػةِ ّفؽةٖة (ـةؼطب
بىسؽةةةةةةؼْٞٞةذ ٗبألَّةةةةةةة بىفةةةةةةؼطٝد
بىؽةئسخ)
ٍرسةةةةضبذ ٍةةةِ أزت بىرٞةةةةه بىؼيَةةةٜ
بىؼطج - ٜضقٌ ٝ 004أٍطمٌ
هللا ٗبىغطٝةةةةةةث ٍرسةةةةةةةضبذ ـةةةةةةؼطٝد
ؼالٍد ػحٞس

سهة
الكتب

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

ز .ةىث ػَطبُ
ؤبز بىنحو

49

ٍةٝةم٘ ؽن ٜغَٞد  ٜؼطٗبه

ٍةىل لق٘ض

50

ؼةةةةيَٞةُ بىؼٞؽةةةة -ٚبىٞةةةةأغ  :أٍةةةةو
ٝؽسْؽد أٗلة ٔ
دمحم بىفطبزةةةةةةةٍ ٜةةةةةةةأذ٘شبً جةةةةةةةةى٘ضزخ
ٗبىؽٞف ٍرسةضبذ ـؼطٝد

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

ز .ةىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةث
ػَطبُ
ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011

52

ّع ٔٝأج٘ ػفؿ حةضغ بٟمً

53

بىفةػط بىؼطج ٜبىحسٝص ٍؽطحٞة ً

م
46
47
48

2011
2011
2011

ز .حؽ ِٞجَؼد

ـةٕط بٍطٝط

2011

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .ػيةةةةةةة ٜجؼفةةةةةةةط
بىؼال

ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ
ز .بجةةةةةةةةةةةةةةةطبٌٕٞ
بى طبزٛ

2011
2011

54

حنٌ بىْح ٜدمحم ىٞف ز٘ىؽس٘ٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2011

55

جةةةةةةةةُ جةةةةةةةةك ضٗؼةةةةةةة٘ بىَمةةةةةةةي
بمجسَةػ - ٜدمحم ػطٞد بألجطـٜ

ٍةىل لق٘ض

51

ٍةىل لق٘ض

2012

56

جسض ـةمط بىؽٞةتٍْ -عه بألقْةُ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

57

ح ٜجِ ٝقظةُ مجِ فٞو بألّسىؽٜ

ز .جَٞةةةةو لةةةةيٞحة-
ز .مةٍو ػٞةز

ٍةىل لق٘ض

58

جةةسٗ ٛبى حةةو (دمحم ؼةةيَٞةُ بألحَةةس)
ػةً ٍ 1968سحد ػنةؾ-
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ1
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز
بجةةِ بىطٍٗةة ٜحٞةزةةٔ ٍةةِ ـةةؼطٓ ظ2
ػحةغ ٍحَ٘ز بىؼقةز

2012

ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

61

مةُ ٍة مةُ ٍ -حرةئٞو ّؼَٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

62

إٍطأخ ٍِ جطظ بىحَو  -بػسسبه ضب غ

ٍةجسخ حَ٘ز

ٍةجسخ حَ٘ز

2012

63

ٍِ بىْنحد إى ٚبىَقةٍٗد ٗبىس سٝس

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2012

59
60
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ز .حؽ ِٞجَؼد

ز .ضةةةةةةةةةةةةةةئطظِٝ
بىسِٝ

2012

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

ٝةؼ ِٞةػ٘ض

2012

ٍةىل لق٘ض

2012
2012

م
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64

بألػةلٞط  -بىفةةػط بىقةطٗ ٛضـةٞس
ؼي ٌٞبىر٘ضٛ
ػحةةةةةةةس بىيطٞةةةةةةةف ػقةةةةةةةو زضبؼةةةةةةةةذ
ٍٗرسةضبذ

66

حن ٌٞبىسٕط أج٘ بىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

67

بملسبض بألٗه ىيَ٘قف بألزجٜ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

68

ػحقطٝةذ بىؼقةز (زضبؼد ٗزحيٞو)

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

69

بمـسطبمٞد ٗبألزت

ٍةىل لق٘ض

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

70

ضجةػٞةذ ػَط بىرٞةً

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

ز .حؽ ِٞجَؼد

2013

ٍةىل لق٘ض

2013

65

71

حةئغ بمؼسحسبز ٍٗمةضع بمؼسؼحةز

72

ىٞػ ىس ٙبىن٘ىّ٘ٞو ٍِ ٝنةزحٔ

73

ٍة بىفؼط بىؼظٌٞ؟

زّ .عبض جطٝل ْٕٞسٛ

74

بىفؼط ج ِٞبىفُْ٘ بى َٞيد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

75

بىفقٔ ٗبىسم٘ف ٗبىَؽةئو بىفطػٞد
 ٜبىرال د

أ .دمحم ضبزث بىحال

ٍةىل لق٘ض

2013

76

ًً لةى بىؼي ٜضةئطبً ٗـةػطبً

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

77

أج٘ بىقةؼٌ بىفةجٜ
ـةػط بىفحةت ٗبىحطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2013

78

أّة ٍِ ؼالىد بىمر٘ض

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

79

بألزٝث ٗبىَفنط أج٘ حٞةُ بىس٘حٞسٛ

زّ .عبض جْ ٜبىَطجد

ٍةىل لق٘ض

2013

80

بألزت ىيفؼث

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

81

ٍس ٝبىظو بىؼةىٜ

أ .ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014
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82

ٍؼةضك نطٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

83

ٗبقؼٞد جال ضفةف

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

84

مٞف زؼيَر بىنسةجد

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

85

بىؽٞف ٗبىسطغ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

86

م

عهواى الكتب

جؼةةص بألٍةةد بىؼطجٞةةد ٗضؼةةةىسٖة إىةةٚ
بىؼةىٌ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

87

بىغطجةه

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

88

هللا

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

89

ػمة بىحنٌٞ

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2014

90

بىفةضبجٜ

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

91

بألزت بىط٘ض ٛػحط بىسةضٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2014

92

بىَؽأىد بىٖ٘ٞزٝد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

93

ٍصمطبذ ٍؽسط َٕفط

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

94

ل٘ذ أج ٜبىؼال

ٍةىل لق٘ض

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

2015

95

ِ بألزت (جع )1

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

96

ِ بألزت (جع )2

ٍةىل لق٘ض

ضض٘بُ قضَةّٜ

2015

97

بإلؼالً ج ِٞبىؼيٌ ٗبىَسّٞد

أ.ز .حؽ ِٞجَؼد

ٍةىل لق٘ض

2015

98

حن ٌٞبىسٕط أج ٜبىؼال بىَؼطٛ

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2015

99

ـظةٝة ٍِ ػَطٛ

ـةٕط أحَس ّةلط

ٍةىل لق٘ض

2015
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100

ىَةشب زأذط بىَؽيَُ٘
ٗىَةشب زقسً غٞطٌٕ

101

بىسٗ ِٝبىؼيٌ ٗبىَةه
بىسْة٘ٝط ٗجَةىٞةةذ

102

غةجد بىح (أ
بىؽطز)

103

 ٜبىحٞةخ ٗبألزت

م:د الكتب
أ.ز .حؽ ِٞجَؼد
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ٍةىل لق٘ض

2015

ٍةىل لق٘ض

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

ّصٝط جؼفط

زّ .ضةه بىمةى

2015

104

إُ بألزت مةُ ٍؽؤٗمً

ٍةىل لق٘ض

زّ .ضةه بىمةى

2016

105

أؼطخ بىَطّ بؾ بألزجٞد  ٜحيث

زّ .ضةه بىمةى

ػٞؽ ٚس٘ح

2016

106

بى ٕ٘ط بىطجؼ ٜىيمّٖٞ٘ٞد

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2016

107

ؼطٝةه ٗقمةئس أذطٙ

زّ .ةةةةةةةعبض جطٝةةةةةةةل
ْٕٞسٛ

زّ .ضةه بىمةى

2016

108

حضةضخ بىطِٞ

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

109

ضطٗضخ بىفِ بى ع بألٗه

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

110

ضطٗضخ بىفِ بى ع بىطةّٜ

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2016

111

قةزخ بىفنط

ٍةىل لق٘ض

2016

112

جةةطبئٌ زطمٞةةة ةة ٜؼةة٘ضٝة ٗبىؼةةةطب
ٗبىح ةظ ٗىحْةُ

113

ذةضظ بىحطٌٝ

يل حمطٝد
حنَةةةةةر إجةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2016

إؼَةػٞو بىَيحٌ

ٍةىل لق٘ض

2016

114

ػٞؽ ٚػمف٘ض (جالغد بىحةظىر)

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2016

115

ضحيةةد بىفةةةةً إلجةةةطبٕ ٌٞػحةةةس بىقةةةةزض
بىَةظّٜ
(ػَةةةةال بىْفةةةة٘ش) ٗزفنٞةةةةل بمزحةةةةةز
بىؽ٘ ٞٞسٜ

زّ .ةةةةةةةةةعبض جْةةةةةةةةةٜ
بىَطجد

زّ .ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه
بىمةى

2017

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

ٍةىل لق٘ض

2017

حنَةةةةةةر جةةةةةةطبٌٕٞ
ٕاله

ٍةىل لق٘ض

2017

116
117

بىَصبج

 ٜأضٍْٞٞة
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م:د الكتب

اختيبق الكتب

سهة
الكتب

يل حمطٝد

يل حمطٝد

2017

ٍِ ز٘ٝبُ بى طح بىؽ٘ضٛ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

ضةئط ظ ِٝبىسِٝ

2017

120

هللا ٗبىفقط

ٍةىل لق٘ض

ٍةىل لق٘ض

2017

121
122

119

قؽطْط ِٞظضٍ ٝفنطبً ٍٗؤضذة ً

ػٞؽ ٚس٘ح

ػٞؽ ٚس٘ح

2017

جطح بى٘ ِ

دمحم حسٝفٜ

دمحم حسٝفٜ

2017

ّصٝط جؼفط

ٍةىل لق٘ض

2017

ٍةىل لق٘ض

2017
2017
2017
2018
2018

123

ِ بىقمد ٗبىَقةٍد

124

الؼفد بىحنٌ  ٜبىؼمط بىحسٝص

يل حمطٝد

125

أـؼث ٍيل بىطفٞيِٞٞ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

126
127
128

ٞيؽ٘ف بىفطٝند

ز .ذيف بى طبز

ٍةىل لق٘ض

بىرٞةه بىفؼط ٛػْس بىؼطت

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

قَٞك بىم٘ف ٗقمك أذطٙ

ٍةىل لق٘ض

يل حمطٝد

أٝقّ٘ةذ

يل حمطٝد

يل حمطٝد

بىحٞةخ  ٜبىظو

لةى ؼَٞة

لةى ؼَٞة

ؼٞس ٕةضزة

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗج٘ٓ بىطبحيِٞ

ز .جسٝغ بىؽٞس
بىيحةً

ٍةىل لق٘ض

2018
2018
2018
2018

ذمةً ّٗقس

ٍةىل لق٘ض

لحح ٜؼؼٞس

أل٘بذ ـؼطٝد ٍِ بى عٝطخ
بىؽ٘ضٝد
أ ةػ ٜبىفطزٗغ

زّ .ضةه بىمةى

ػي ٜجَؼد
بىنؼ٘ز
ٍةىل لق٘ض

2018
2018
2018

ٍةىل لق٘ض

2018

129
130
131
132
133
134
135
136

بػسطب ةذ ـحةجٜ

حنَر إجطبٌٕٞ
ٕاله
يل حمطٝد
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م
137
138
139
140
141
142
143

عهواى الكتب
ِ بىقمد ىقمٞطخ
ـ٘بػط بىؼطت ٗػظَد بىفةػطٝد
ػحقطٝد بىؼطت  ٜبىؼيٌ ٗبىفيؽفد

م:د الكتب

اختيبق الكتب

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

يل حمطٝد
جسٝغ بىؽٞس بىيحةً

ٍةىل لق٘ض
ٍةىل لق٘ض

ػيَسْ ٜبىحٞةخ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بىحط٘ىد  ٜبىفؼط بىؼطجٜ

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

بألزت  ٜحضطخ بى يٞو

يل حمطٝد

ٍةىل لق٘ض

ٗحٞسبً َٗؼط بىؽّٖث بىؼةضٛ

زّ .ةزٝة ذ٘ؼر

ز .ضةئط ظِٝ
بىسِٝ
ٍةىل لق٘ض

لحح ٜؼؼٞس
قضَٞةزٜ
ّعبض جْ ٜبىَطجد

غؽةُ مالغ

144
145

ـؼط ٍٞؽيُ٘

146

بىف طخ بىس ٜغطؼسٖة أٍٜ

147
148
149
150

بألّسىػ  ٜبىسةضٝد

أ.ز .ػي ٜزٝةت

بىَطأخ  ٜـؼط بىححسطٛ

يل حمطٝد

ّٞطبُ زحر ػطؾ بىطةٗٗغ

بىحٜ
ظبٍط
ّ

يل حمطٝد

يل حمطٝد

ّعبض جْٜ
بىَطجد
أ.ز .ػي ٜزٝةت
ٍةىل لق٘ض
ٍةىل لق٘ض

بى٘جٞع  ٜزةضٝد بىَؽطح بىؼةىَٜ

151
152

ػحس بىفسةح ضٗبغ
قيؼٔ جٜ
يل حمطٝد

حَسٍ ٛحَ٘ز
ٍ٘ليٜ
ٍةىل لق٘ض

ج ِٞبىفنط بىسطج٘ٗ ٛبىفنط بىقٍٜ٘

لحح ٜؼؼٞس

153

بىفطح ىٞػ ٍْٖسٜ

ػٞؽٚ
بىفَةغ
ٍةىل لق٘ض

قٌَ  ٜبألزت بىؼةىَٜ

يل حمطٝد

215

سهة
الكتب
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

