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وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصة
ا

ا
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لملَرط  :ا

The
rooting
of
philosophical
anthropology appear
its German
character, based on the search for a place
for man in the world, with Schiller,
Plesner and Kahlen. Scientific and
applied anthropology descends from the
Anglo-Saxon and French tradition,
which begins with Boaz, Fraser and
Levi Strauss. However, the reception of
these two types of anthropology in Arab
thought, and their spread in the fields of
higher education, private centers and
journals,not need to be proved today.
But, this spread began to generate
widespread criticism of philosophical
anthropology, based on its philosophical
theories that do not reflect the identity
or status of Arab man, as well as
criticism of scientific and applied
anthropology because of their association
with colonial and racist tendencies and
their inability to express the identity of
the total Arab man,according to the logic
of its Scientific researche on partial
issues. The Arab reality adds to this
epistemological situation an ontological
dimension of the fragility of the status of
the Arab man, his questioning of his
identity, his place, his abilities and his
will to emancipation, which requires the
establishment of an Arab philosophical
anthropology..
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لن اثبظَي اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة اًؼِصا
ظاتـِا اللملاين ،الملمتصنز اؿىل الًححر اؾن اماكهةا
ًالوسان ايف الًـامل ،امؽ اص ََص ،اتَُسرن او اكهيَن.ا
وثيحسر اللهرثوتوًوحِا الًـَمَة اولًخعحَلِة امنا
لًخلََس اللجنَو اساهسوين اولًفصويس الذلي اًحسأا امؽا
تولزاوفصٍزراوًَفياسرتلوس.اومؽاذزل،افاناكدولا
ُشٍنالًيوؿنيامناللهرثوتوًوحِاايفالًفىصالًـصيب،ا
ولهدضارٌُل ايف اجماالت الًخـَمي الًـايل اولملصلنزا
لخلاظة اولجملالت ،اال احيخاج الًَوم الىل الزحات.اغ را
أن اُشل اجالهدضار اتسأا اًودل اهلسل اولسؽ الًيعاقا
ًلهرثوتوًوحِا الًفَسفِة ،اؿىل اأساس اهؼصايهتاا
لًفَسفِة الًيت اال اثـىس اُوًة اأو اوضؽ اجالوسانا
لًـصيب ،افضال اؾن الهخلاد اللهرثوتوًوحِا الًـَمَةا
ولًخعحَلِة اثسخة الرثحاظِا امؽ الملَول اجالس خـٌلرًةا
ولًـيرصًة اوؿسم اكسرهتا اؿىل الًخـح ر اؾن اُوًةا
جالوسان الًـصيب الًلكَة ،اابًيؼص الىل اامٌعق احبهثاا
لًـَميالمليعةاؿىلالًلضاايالجلزئَة.اًضَفالًولكؽا
لًـصيب الملخبزم اًِشل الًوضؽ اجالثس متوًويج اتـسلا
أهعوًوحِا اٍمتثي ايف اُضاصة اوضؽ اجالوسانا
لًـصيب ،اوجساؤهل اؾن اُوًخَ اوماكهخَ اوكسرلثَا
ولرلدثَايفالًخحصراوجالهـخاق،اللمصالذلياًخعَةا
لًخبسُس الهرثوتوًوحِا افَسفِة اؾصتَة اجيهتس المللالا
يفاوظفادعائعِااوتَاناأمهَهتا .ا

ا

Abstract :

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ملسمة :ا
لًخـصًفاابلهرثوتوًوحِاالًـصتَةالملـارصةاوالًدساؤلاؾنامسىاأظاٍهتا،اومسىادعوتةا
جتصجهتاالًفذَةايفالًـرصالحلسًر،اثحلىاأس ئ ةلاحمورًة،اوًىناًحلىالًدساؤلاللمه،اابًًس حةا
يلاُواجساؤلادًحاخةامَخلىاا"للهرثتوًوحِاالًـصتَةاذالل اهعفاكصنامنالًزمن" اجبامـةا
ثسىصةاحولاماالذلااكهتا"ُيازلاأهرثوتوًوحِااؾصتَةاجضلكالظارل اهؼصاياصامال اٌَفىصا
للهرثوت اوًويجالًـصيب؟"اويفاُشلالًس َاق ،اهـصفاأناظفةالًضموًَةايهالحسىالًسٌلتا
جالثس متوًوحِةالًيتالىهتتالٍهيااللهرثوتوًوحِاالملـارصة،اولًيتاجسمحاتدٌاولالالوسانايفالكا
حولهحَالًيفس َةاولجلسسًةاولًثلافِةاوجالحامتؾَة...اغ راأناُسفاُشلالمللالاُواثوضَحاأنا
مثياُشٍاللهرثوتوً اوحِاالًيتاميىناأناجضلكالظارلاصامالاٌَفىصاللهرثوتوًويجالًـصيب،االا
حىفيامااملاثسمعاتبهرثوتوًوحِاافَسفِة،احنخاجالىلالزحاتاوحودُااولًخـصًفاهبا،اوخبعائعِاا
لحملورًةاومتَزيُااؾناأهرثوتوًوحِاتاؿَمَةاؾصتَةاماافذئتاثدٌوعاوثخاكثص،اوحتسًساؿالكهتاا
تخسلاجالهرثوتوًوحِاتالملَسلهَةاولًخعحَلِة،اولس خزالصالًيخاجئالًالزمةاؾناثسلالًـالكة .ا
جيهتساُشلالمللالايفافِمالًس َاقاولًؼصوفالًولكـَةاوجالثس متوًوحِةالًيتاثسؾوانالىلا
تياء امثي اُشٍ اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة ،اوأمهَة اتياهئا امضن افصوع اللهرثوتوًوحِا الًـصتَةا
لملـارصة،اوُشلامناصبهَاأناجيَة اؿىلاوخَالحلاخةالىلامثياُشٍاللهرثوتوًوحِاالًيتا
سرتنزاؿىلاُوًةالالوسانالًـصيبالهعالكاامنامفِومالالوسانالًلكي،اولهعالكااممااًوحسا
لالوسانالًـصيبادًًِااوزلافِااولحامتؾَا،اًىناأًضاالهعالكاامناجالدذالفاتالًيتاالاهناًةاًِاا
تنيالًضـوبالًـصتَة،اوُشلاًـيناأنامثياُشٍاللهرثوتوًوحِااال اجس خثيناللهرثوتوًوحِاا
لًـَمَةاوفصوؾِاالملخـسدة،احِراجضلكامولضَؽاُشٍاللذ رة،اموضوؾِاالخلاص،الذليا
ثيعَقامٌَاكعسالًوظولالىلالفرتلضاتاحولامفِوماجالوسانالًـصيبالملـارص،افِيياثيعَقا
مناجالدذالفاتالىلاتياءاثولفلات،اومنارصلعاللآرلءاولًخبوًالتاولملشلُةالىلالماكهَاتا
لًخاكمياولًخفامه،اُشلالىلاخاهةادعائطاأدصىاثوحضاماَُةاُشٍاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةا
س َـىن المللال اثرشهحا اومتَزيُا ،اومن الملِم اأن اًخضمن المللال اأمهَهتا ايف الًوكت الًصلُن،ا
ابًًس حةاًولكؽاؾصيباحيمكَاجالدذالفاولًرصلعاولحلصباولملاكئسالخلارحِةاوؾوملةالًيؼصةا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا186ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة
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لًيصتَة،الًيتاثرضبامبفاُميِااوهؼصايهتاايفاظَة اهؼصثياالىلاأهفس يااولىلاولكـيااومـارفٌا،ا
وًخضحامنالكاُشل،اأنالصاكًَةاُشلالمللالايهالًدساؤلاؾنالماكهَةاوحوداأهرثوتوًوحِةا
فَسفِةاؾصتَة،اوؾناوخَالحلاخةالىلامثياُشٍاللهرثوتوًوحِا،اوظفاهتااللساس َة .ا

 -1ماَُةاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاومسبةلاثبسُسِا:
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لنالكمةا"أهرثوتوًوحِا"ايفالٌَيةالًَوانهَةالًالكس َىِةاثـينا"ؿملالالوسان"،اًىناُشلا
لملـىناكساثي رايفالٌَيةالًَوانهَة اهفسِا ،حِر اٌض راؾحسالًصحٌلناتسويايفاموسوؾخَا
لًفَسفِة الىل اأن اأرسعو اكس الس خزسم الكمة ا(أهرتوتوًوحس) ايف انخاتَ ا" اللذالق الىلا
هَلومادوس"اًىنامبـىن"اثصاثرانث رالًالكماؾنالًياس"1ا .ا
أماالًلاموساجالص خلايقافاهَاٍصحؽالكمةاأهرثوتوًوحِاالىلاتسلًةالًلصنا،11احِرااكهتا
ثـينا"لدلرلسةالًفَسفِةاًالوسان"،2اويفالًلصنا11ااكهتاثـينا"ادرلسةالجلسمالالوساين"3ا
ويفاكاموساأهسرًَاالالهسا A.Lalandeافاهَاٌض رالىلاؿسةادالالتاًلهرثوتوًوحِاامهنا:4ا
فـي الًالكم الوساهَا اؾن اللمور الالالَُة اأو ادرلسة الملصهة الالوساين ايف اوحسثَ اأو اؿملا
لالوساناؿامة .ا
وثشُة امارغصًت امِس ا M.Meadلىل اأهيا ايف اللهرثوتوًوحِا اهعف ا"لخلعائطا
لالوساهَةالًحَوًوحِةاولًثلافِةاٌَيوعالًخارشياؿرباللزماناويفاسائصاللماهن،اوحنَيالًعفاتا
لًحَوًوحِةاولًثلافِةاولحملََةاكوساقامرتلتعةاومذي رة،اوذزل اؾناظصًقامناذجاوملاًُسا
ومٌاجهامذعورة،انٌلاهنمتاتوظفاوحتََيالًيؼماجالحامتؾَةاولًخىٌوًوحِا،اوهـىناأًضااتححرا
لالدرلكالًـلًلاًالوساناولتخاكرلثَاومـخلسلثَا اووسائي الثعاالهتا" .5الناُشلاجالدذالفايفا
موضوعاللهرثوتوًوحِااوثـَلَاابالوسانايفامجَؽاحولهحَ،اُوالذليافصضاثفصؾِاالىلاؿسةا
فصوعامثياللهرثوتوًوحِااجالحامتؾَة،اللهرثوتوًوحِاالًثلافِة،اوللهرثوتوًوحِاالًفُس َوًوحِةا
وللهرثوتوًوحِاالدلًًِة ...ا
لنالذلياهيمياايفاُشلالمللالاُواللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًيتاتسأتامؽارتطااكهطا
ًلهرثوتوًوحِا اابًفَسفة ،احِر اًـصفِا اتبهنا ا"مشُة ايف امـصفة الالوسان امؤًف اثضلكا
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ثيؼميي،اوللهرثوتوًوحِااميىنالًيؼصالٍهياامنالًياحِةالًفُس َوًوحِةاومنالًياحِةالًـمََة،ا
مفـصفةالالوسانامنالًياحِةالًفُس َوًوحِة ،اثدٌاولالًححرافامياظيـخَالًعحَـةاابالوسان.ا
ومنالًياحِةالًـمََةا(الًربلغٌلثَة)اثدٌاولالًححرافامياظيـَالالوساناتيفسَايفاهفسَاتوظفَا
اكئيااحصل،اأوامااًلسراأناًفـياأوامااًًديياأناًفـهلايفاهفسَ".6اغ راأناَُسحصالؿرتضا
ؿىل افىصة اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة ادلى ااكهط ،افِو اًلول :ا"أن الًفَسفة احني اثع را
أهرثوتوًوحِاافاهنااحهنار"،7امؽاذزل،اًحسواًيااأناُشلاجالؿرتلضاًُسامدسئَا،افياًةاماااكنا
ًـارضَاَُسحصايفاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًاكهعَةاُوامفِوهمااملوضوؾِا،احِراجيـَِاا
اكهطاؿٌَلاصامالاٌضميالًيؼصالىلاأحوللالالوسانالًحسهَةاولًـمََةاولًيفس َة،اوُشلاتسورٍا
ًخعَةاؿَوماامذـسدة،اوًرتثةاؿىلاُشلاأناٍىونامفِومالالوساناذالظةاحصهَخِةاًِشٍا
لًـَوم .اًىن الدللزلٍن اؾيس اَُسحص اًفَت امن الك اثـصًف اهنايئ ،اومن الك احتسًسا
لثس متوًويج،ايفالمللاتي،افان َُسحصاٍمثناوهجةاهؼصاماهساص ََصالذليافِماللهرثوتوًوحِاا
لًفَسفِة امبـىن"اأنالكالملضالكالًفَسفِةاميىناأناحصدالىلامسبةل:امنالالوسانا؟اوماا
ماكهخَالملَخافزيًلِةادلذياحسودالكالًوحود،اولًـامل،اوشل".8ا ا
وًـصف اتول ارٍىور -الملخبثص اابلهعوًوحِا الًَِسحصًة -اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة اتبهنااااا
"درلسة اللهرتوتوس ا anthroposأي الالوسان امن امٌؼور افَسفي ،اوُشل الملححر انٌلا
ٍىذةارٍىوراهيسفالىلاثـصًفاأنرثالملالمحازحااتايفاحاًت(ان)الملؤكذة،اأياثسلالًيتا
حىوناأكياؾصضة اٌَخبثصاتخلَحاتالًـرصالحلسًر" .9اوُشلاالاًـيناأنارٍىوراًلصامبفِوما
اثتتاومعَقاًالوسان،اتياابجلسلاتنيامفِومالالوسانالًفاؿياومفِومالالوسانالًلكياأوا
لجلوُصيالذليالس خلاٍامناص ََصاواكرلاايس ح رس،اوُشلاًـيناأهَايفالكامصة اهعيالىلا
تـغالملالمحالًثاتخةاولجلوُصًةايفافِمالالوسانافاهنااثخي راوثخـسلاوفلااملفِومالالوسانا
لًفاؿي الحملىوم امبخعَحات الًولكؽ اولًخارخي ،اوابًخايل امففِوم الالوسان اًيفسَ اس َؼي امفِوماا
وسخِا اوحمسودل ،او"يه الحملسودًة الًيوؾَة الًيت اثخضمن اابًًس حة اٌَحلِلة الالوساهَة اؿسما
معاتلهتااذللهتا" .10ا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا188ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأاً .زُصاؾلِيبا-اخامـةاثسىصة-الجلزلئصا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا189ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

لن انث رل امن الملصلحؽ ،ايف الحللِلة ،احاكد اثخولفق اابًًس حة اًخبظَي اللهرثوتوًوحِاا
لًفَسفِةاؾيسمااحصدُاالىلاللملان،احِراًشُةالًحفاناهَهنوماEpiphane Kinhoumا
لىلالًلول:ا"اؾيسما اهخلكماؾناللهرثوتوًوحِاالًفَسفِة،افاهيا اهفىصاابلساسايفاللؾٌللا
لملؤسسةاًثالزةامفىصٍناأملانامه:اماهساص ََص(ا1191،1781ا)اوَُموتاتَُسرن(،1178ا
)1711اوأرهوداكهيَنا(ا،1791ا،)1791افِياًخـَقاللمصافلطاابُامتماأملاينا؟ا" 11ا
وًشُةاتـغالًحاحثنيالًـصبالىلالًلول:ا"اًلساثبثصتاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةايف اوضبهتاا
للوىل،اويفالظاراخيالُامتهمااابًححراؾناموكؽاجالوسانايفالًـاملاتبآرلءالكامناسورٍنا
ن رهَجارداواكرلامارهساوهَدضَ،انٌلااكهتاُياكاثبز رلتالآرلءالكامناابساكلاوُ ردرا
وحوثَاواكهطاوَُيياوفوٍصابخايفالمللوماتالملوضوؾَةاولملهنايجَةاًخبظَياللهرثوتوًوحِاا
لًفَسفِةاووضبهتا 12".اُشلالًيطاالاًؼِصامنالًفالسفةالًفصوس َنيالالاابساكل،اتُامناأغَةا
لًفالسفةالذلٍناسامهولايفاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةامهافالسفةاأملان،اولًسخةاورلءاذزل،ا
ُوالًخلََسالًثلايفاولًفىصياللملاهَنياتوخَاؿام،الٌرلٍنايفاس َاكٌِل احصىاجالُامتماأنرثا
ابذللتالالوساهَةاولالؿالءامناصبهنا،اًىناللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاللملاهَةامؽامؤسس هياا
ولذلٍن اأثول امن اتـسمه امثي اَُموت اصَسيك اوكواتر اكٌرت اولًحَوًويج اأدوًف اتورمتانا
وغ رمه ،اكس اخاءت اهصد افـي اهلسي اٌَمثاًَة اللملاهَة اولًثيائَة الدلٍاكرثَة ايف اظاحل الًيؼصا
ًالوساناهوحسةاحسمَةاوهفس َة،اوابًخايلالحلصصاؿىلاوحسةالًـَومالًعحَـَةاولالوساهَة،ا
من اأخي اتَوغ اوظف ادعائط الًيوع الًخرشي اووضـَ ايف الًـامل ،اوأػِصت ا اثسلا
للهرثوتوًوحِا امٌش الًحسلًة اثسلذَِا امؽ اؿسة اؿَوم اخمخَفة امثي الالثيوًوحِا ،اؿمل الًيفس،ا
لًحَوًوحِا ،الًسوس َوًوحِا اولًـَوم الًثلافِة ،اولهعولهئا اؿىل اؿسة الجتاُات افَسفِة امثيا
فَسفة الحلَاة اولملارهس َة اولًفِيومِيوًوحِا اولملسرسة الًيلسًة ،اويف احماوةل احتسًسٍ اٌَيولةا
لًيؼصًةاًلهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاؾيسامؤسس هياايفاأملاهَا(ص ََص،اتَُسرن،اكهيَن)اًشُةا
حولص ميافُرشا Joachim Fischerالىلاأن ا"الًَلنياابذللتاتػ"الًـلي"اجضلكاحبقا
هلعةالهعالقاغ راكات ةل اٌَيلاش.امؽاذزل،احصنةالًفىصاالاثيعَقامنالملـعَاتالذللثَة،ا
ًىنامنااا"ماكناأآدص"اتعصًلةا"غ رامدارشةا":امناولكؽا"الحلي" 13احِرافِمالالوسانا
ًيفسَ اميص اؿرب الًخيجصتة الالوساهَة الحلَة ايف الك اجتََاهتا ،اوًلس اأثص اُشل الًخعور اللملاينا

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ًلهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاؿىلالًفَسفةالًيصتَةالملـارصةاؿامة،اسولءايفاأمصٍاكاأوافصوسااأوا
لجنَرتل،اوًـخرباسارحصاوتولارٍىوراولكَفورداغ رحزاأمث ةلاحِةاؿىلاذزل .ا
غ راأناللهرثوتوًوحِاايفالًخلََسالًفىصيالًفصويساوجالجنَو-اسىسويناؿامةارسؿاناماا
أحللت اتزنؿة اؿَمَة اوجتصًخِة اظارمة اتسأت ايف الجنَرتل اهبَوم ا اوفصوسُس اتَىون اوحونا
سدِولرت امي ،اوثعورت امؽ ال.ب.اتًَور اوحميس افصٍزر ...اويف افصوسا اتبوغست اهوهتا
ودًسرواودوروِامي...ولىهتتاللهرثوتوًوحِااؾيسالًفالسفةالًحًِوًنيانفصعامناؿملاجالحامتعا
أوانػ"اأهرثوتوًوحِاالحامتؾَةا"،اوًُسامنالًيصًةاأناجنساًَفياسرتلوسايفاملسمةالجلزءا
لًثاينامنانخاتَا"اللهرثوتوًوحِاالًحًِوًةا"اًلول:ا"افامسافصٍزراولمساتولز*اًدِحانالًفصظةا
يلالديلاثضِاديت،اابجياز،احولالكامااثسٍناتَاللهرثوتوًوحِااجالحامتؾَة اٌَفىصاللجنَو-ا
أمصٍيك،اومااأدٍناتَاخشعَااًِشلالًفىص ،اهؼصلالهيناثعورتاأؾٌليلاللوىلاوأؿسدهتاايفا
لثعالاوزَقاتَ.اوًىناًُسامثةامااًسؾوالىلالدلُضة،ايفاأناٌضييادوروِامياماكاناأنربا
يفاُشلالدلرس:افِواجيسساكولمامسامهةافصوساايفاللهرثوتوًوحِااجالحامتؾَة 14".اولجتِتا
للهرثوتوًوحِاامضناُشلالًخلََسالًـَمياتـساذزل،ايفافصوسااولجنَرتلاوأمصٍاكالجتاُاامعََاا
ثعحَلِا اومِسلهَا الرثحط ايف الًحسلًة احباخات اجالس خـٌلر اولرلدة الًِميية اولًس َعصة اؿىلا
لًضـوباللدصى،احِراالزللالىلاوكتاكصًةالجلُشاللمصٍيكاًوػفاأهرثوتوًوحِنيايفا
حصتَاضساظاًحانايفاأفياوس خاناويفاحصتَاضسالًـصلق،احالالؿالنالًخوػَفاًلول:ا"هؼاما
للرضَة الالوساهَة اُو اجصانمج اخسًس اٌَجُش ،امعمم اًخحسني اكسرلت الًـسىصًني اًفِما
لحملَط الًثلايف-جالحامتؾي ايف الًـصلق اويف اأفياوس خان .الملـصفة اابجملمتـات الحملََة اجسمحا
ٌَـسىصًنياابًخرعَطاواحتلِقاهممهتماأنرثاتفـاًَة،اولٌَيجوءاأكي،ايفاغاًةاللحِان،الىلا
لًلوة 15".اغ ر اأن الًححر الملَسلين الجتَ اأنرث الىل الًعاتؽ الًـَمي اولًخعحَلي ،اوثوسؽ احىتا
ٌَميجمتـاتالًيصتَةاهفسِاالغصلضاؿَمَةاومعََةاحبخة .ا
ًلساهنيالملفىصونالًـصبامناللهرثوتوًوحِاالًيصتَةاسولءايفاتـسُاالًفَسفياللملايناأوا
يفاتـسُاالًـَميالًخعحَليالًفصويساوللجنَوسىسوين،اوُشلاًـيناأهَ،امناهجة،احصىا
ثعورالالوسانالًـصيبامضنافَسفاتاغصتَةامثيالًـلالهَةاولملارهس َةاولٌََربلًَةاولًخعورًةا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا190ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأاً .زُصاؾلِيبا-اخامـةاثسىصة-الجلزلئصا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا191ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

ولًخحََيالًيفيساولًلميالًالئىِةاولدلِورًةاولًـٌَلهَة...اوثعصحاُشٍاللفاكرانٌلاًوااكهتا
غاايتاجيةاأناٌسـىالىلاحتلِلِاالالوسانالًـصيباحىتاًعححالوساانامذعورل،افِيياحصصسانا
لىل ا"رشوط الٍهنضة" الًيصتَة اوابماكهنا اأن اثفرس اًيا ااترخييا اوحصلزيا الًفَسفي اولًثلايفا
ولدلًين 16.اًىن اُشٍ اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة الًـصتَة الًيت احهني امن الًيصب ارسؿان اماا
لظعسمت امؽ اولكؽ الالاوسان الًـصيب اوُوًخَ الًيت اأمهَهتا ،اولملفاركة الًيت اثلؽ افهيا اولحضةا
ٌَـَان،االس امياؿىلالملس خوىاللهعوًويج،الذاهَفاًالوسانالًـصيباأناًلدياتفِم اهفسَا
لهعالكاامنامٌؼوماتافىصًةاوفَسفِةاغصًحةاؾناس َاكَالًثلايفاولًخارخيي.افاذلااكنايفا
لماكهَامنالًياحِةاجالثس متوًوحِةالًخـصفاؿىلاُشٍالمليؼوماتاولحلولرامـِااوحىتاللذشا
مهنا،افاناذزلاالاميىناأناٍىوناؿىلاحساباؿالكةالهامتئَاتثلافذَاواترخيَاوجممتـَ ،لًيتا
مضهنااجضلكتاُوًخَالحللِلِة.اغ راأناُشلالذلااكناًفرساردوداللفـالالًـيَفةاضساُشٍا
جالجتاُاتالًخيصًخِة،افاناثسلالًصدوداالامربراًِا،النالحلفاظاؿىلالًِوًةاأوالؾعاءالًِوًةا
ثعورلاخمخَفا،االاًربراغَقااببالحلولرامؽاللآدصاولًخولظيامـَ،اابالضافةالىلاأناُشٍا
لًصدوداؿىلالملس خوىالًفىصياملاثخجاوزاتـساموكفالًصفغالىلاتياءالفرتلضاتاأواهؼصايتا
حولاُوًةالالوسانالًـصيباميىناكدوًِا،اوغاًةاللمص،اأهنااحماوالتاكََ ةلاخسل 17اجسدٌسا
تسورُاالىلالدلٍناأوالًزنؿةالًلومِة،اأياالزللالالوسانالًـصيباالاًفِماهفسَالالامناذاللا
ملوةلاما،انٌلاًشُةالىلاذزلالرًمافصومايفاحسًثَاؾنالالوسانايفالًلصونالًوسعىالذا
ًلول:ا"املاٍىنالالوساناًسركاهفسَالالاوـضوايفالجلًسالًخرشياأوايفاكوماأوايفاحزبا
أوايفاأرسةاأوايفالحتاد،املاٍىناًسرك اهفسَالالامناذاللاملوةلاما18".اتُامنالملعَوبايفا
للهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاأناًفِمالالوساناذلثَاتشلثَالحلصةاولًفاؿ ةل،اًُسافٌِلامدارشلانٌلاُوا
لحلالاؾيسادٍاكرت،اوالايفافِماحصهَيباانجتاؾناثعوراوؾََاتشلثَانٌلاٍصىاَُيي،اتيامنا
ذالل اللآدص ،اومن اذالل احتََي اوثفس ر اجتارتَ اوأفـاهل اواترخيَ اوزلافذَ "،اوًِشل امفنا
لًرضوري الًـمي اؿىل احفط الًرتلث الًـصيب/جالساليم اتدٌوؿَ اوغزلرثَ ،اودرلس خَ ادرلسةا
مذبهَة امذـملة ،اوالس امي اثسل اللؾٌلل الملخـَلة اابلهرثوتوًوحِا ا" 19اوًلس ااكن اتَُسرنا
 Plessnerامؤسس اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة الملـارصة اٌس خزسم امععَحني اُامني اٌُل:ا
لٍمتوضؽا Positionalitéاوالخلصوجاؾنالملصنزا excentricitéانلسرثنياؾيساجالوسانا

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فالولااًسلا"اًُساؿىلاأنالذللتاثضؽاهفسِااتيفسِاالملثاًَة،اًىنالدلًيامِىِةالحلَةالًيتا
حتلقاحمسودًخَالخلاظةاابًـالكةامؽاحمَعَاوابٍمتزيانشزلاؾنامااًُس-حِاا" 20أماالملععَحا
لًثاينافِسلاؿىلاأنا"لًاكئناجالوسايناًبذشامسافةامنالًـالكةاتشلثَاهفسِا،اًخبمياوميوضؽا
لكايشءاحىتاذلثَاهفسِاا" 21ومادلمتالذللتاًِاالًلسرةاؿىلامـصفةامااخيعِااواكئنايح،ا
نٌلاًِاالًلسرةاؿىلالخلصوجاؿىلاذلهتااًخفِم اهفسِاامناذالل اماؿسلُا،افِشلاًـيناأنافِما
لذللت اميص اؿرب اثبوًي اُشل المليـعف الًعوًي الملزدلن اابًخحََالت الٌَيوًة اولًخفس رلتا
لملوضوؾَة اٌَخيجصتة الالوساهَة ايف الك امؼاُصُا انٌل اًشُة الىل اذزل اتول ارٍىور ،احِراا
"لًفَسفةالًِصمِيوظَلِةايهالًفَسفةالًيتاثضعَؽاجلكامذعَحاتاُشلالمليـعفالًعوًي،ا
ولًيت اثخزىل اؾن احمل اوساظة الكَة الىل الحلس الذلي اًدساوى افَِ الًخفى ر امن اخسًس امؽا
22
لحلسسالًفىصيايفاصفافِةامؽاذلتاملوضوعامعَق".
مناهجةاأدصى،افانالًخبميايفاللهرثوتوًوحِاالًـصتَةاجيساأناللهرثوتوًوحِني الًـصبا
كس الُمتول اتخىصٌس الًخعور الًـَمي اولًـمًل الًخعحَلي اًلهرثوتوًوحِا ،اسولء ايف اتـسٍا
للجنَوسىسويناأوالًفصويس ،اوُوالًخلََسالذلياًيؼصالىلاللهرثوتوًوحِااوـملاهلافصوؿَا
لملخـسدة ،اوًعصح اُشل الًخعور اؿادة اجتاوزٍ اٌَفىص الًفَسفي الملَخافزيًلي اذاظة اولًفَسفةا
ثضلكاؿامامناأخيالًخبسُساٌَمياجهالًـَمَةاولًخعحَلِةاًلهرثوتوًوحِا،اوفصوؾِاالملخـسدة،ا
ففيانخاتَا"امسذيالىلاجالهرثوتوًوحِا"اٍصىالدلنخوراؿُىسالًضٌلساأناللهرثوتوًوحِااملا
ثؼِصاتعفهتاالًـَمَةالالاؾيسماالحنرسالًخفى رالًفَسفي،اوًشهصاناتبرتـةافصوعاأساس َةايه:ا
جالهرثوتوًوحِا اجالحامتؾَة اولًثلافِة اولًـضوًة اولًيفس َة اولدلًًِة ،اوًخلكم اؾن السِاماتا
جالهرثوتوًوحَِني الًـصب ايف الدلرلسات الًخعحَلِة اجالهرثوتوًوحِة ،اوؾن الوضاء الجملالتا
ولملصلنز الملخرععة ،اوأمهَة الًيسولت اولملَخلِات اوجالحامتؿات ايف اثعوٍص الًفىصا
للهرثوتوًويجالًـصيب،اتياًشُةالىلاأتـسامناذزل،اؾيسمااًشهصاناحباخةاجالهرثوتوًوحِاا
لًـصتَةالىلا"اأناثـمقاُوٍهتاالًـصتَة،اسولءايفامٌعَلاهتاالًيؼصًةاأوايفاأُسلفِاالًخعحَلِة،ا
ولناثخذـسامادهتااؾنالًيليامنادون اهلساأواثعوٍص" 23الناُشلاًؼِصاأنالًـصباتلسراماا
ٍصغحون ايف الًخبسُس االهرثوتوًوحِا اؿَمَة اوثعحَلِة ،افاهنم اهيمِم اأًضا ،اأن اثخزَط امنا
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 -8الًس َاقالًولكـياوجالثس متوًويجاًحياءاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَة:
ٍمتزيالًولكؽالًـصيبالملـارصايفالكاجتََاثَاابالدذالفالًضسًسالتخسلءامنالًخضارٌسا
لجليصلفِة الىل اجالدذالفات الالزًِة اولدلًًِة اولالًسًوًوحِة اولملشُحَة الدلًًِة اولًس َاس َةا
ولًفىصًة ،اولًـَة اًُس ايف اُشٍ اجالدذالفات احبس اذلهتا ،اتي ايف اثوػَفِا اثوػَفا اسَحَاا
ًـمقالًرشخاتنياصـوبالًوظنالًـصيب،احِراًـصفالًرصلعالًعائفياولًس َايساأوخَايفا
حصب الٍمين اولًـصلق اوسوراي اوًَخِا ،اوًيدرش الًفساد اولالرُاب اوجالسددسلد اولًفنتا
لدللذََة،اوًلساأضافاجالس خـٌلرالًيصيبالملحارشاوغ رالملحارشاًِشلالًولكؽارشوذااأدصى،ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا193ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة
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للغصلض الًـيرصًة اوجالس خـٌلرًة ،اوأن اثخىن اؿىل اأساس اُوًة الالوسان الًـصيب اوولكـَا
وثعَـاثَ .الن اأمهَة اُشل الًخوخَ الًـَمي اولًخعحَلي اًالهرثوتوًوحِا الًـصتَة ايه اأن اًضمنا
لًرشوط الًـَمَة ايف اثسرٌس اللهرثوتوًوحِا ،احىت اًعحح ايف الالماكن امولهحة اثعور اُشلا
لًـمل ،اوفِم اولكؽ الالوسان الًـصيب ايف الك اأتـادٍ الًثلافِة اوجالحامتؾَة اولدلًًِة اولًيفس َةا
ولجلسسًة،اوجالس خفادةامٌَامعََااوثعحَلِا.ا"افـىلالًـصباأناًـيولاهبااوًسرسوُاا(أيا
للهرثوتوًوحِا)اأنرثامماادرسوُا،امسرننيايفاثسلالحللِلةالًيتاثخَرطايفاأناذ راظصًقا
ًددـَاأيالوساناأواأياصـة-الذلاأرلداظيؽايشءامناللص َاء-اُواأناحيزماأمصٍاوًعيـَا
تيفسَا" 24ا
ومؽاذزلافاناُشٍاللهرثوتوًوحِاالًـصتَةالًـَمَةاولًخعحَلِةاكساحىوناؾلدةايفاوخَا
تياء اأهرثوتوًوحِا افَسفِة اؾصتَة ،الن الًححر الًخعحَلي اولملَسلين اًلضااي احزئَة ادلاؿاتا
مـزوةلاأوامٌسجمةاحىتاًوااكناصامالافاهَاالاًـعَياالال اهخاجئاخمخَفة،اوُواالاميسانالالا
ابالدذالفاتالًيتاالاحاكداثًهتييايفالًولكؽ،اوالاًدساءلاحبمكامٌعلَاؿىلامفِومالالوسانا
لًـصيب اوال امفِوم الالوسان الًلكي ،اابؾخحارٌُل امفِومني اجمصدٍن ،ايف احني اأن اوحودا
أهرثوتوًوحِاافَسفِةاًخعَةالجلسلاتنيالجلزءاولًلك،اأيالجلسلاتنيالدلرلساتالًخعحَلِةا
لجلزئَةايفاللهرثوتوًوحِااولًـَومالخملخَفةالملصثحعةاابالوسانامناهجة،اولفرتلضامفاُميالكَةا
ًالوسانالًـصيباولالوساناثضلكاؿام،احبَراًًضب اؾيَاثعورلتاحولامناُوالالوسانا
لًـصيب،اوهَفاًفِماهفسَامناذاللازلافذَاوأفـاهل.ا
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حِراأظححتادوًيااهمسدةاابالهلسام،اوثصولثيااوأمولًيااوسالحٌااتبًسياأؿسلئيا،اولحنسرا
مفِوم الالوساهَة ادلًيا الىل احصف اُار ،اُو احصف الًلذي الًـضوليئ اولًخـشًة اولًـحودًةا
ولًِيجصةاولًفلصاوغالءاللسـاراوختَفالًخـَمي،اوفلسالالوسانادلًيااحصايثَاوكسرلثَاؿىلا
لملحادرةاولًفـياولالتسلع،اوأظحح الًدساؤلاؾنامفِومالالوساناوكميخَاومـىناوحودٍاسؤللا
مَحاأنرثامناأياوكتامىض .ا
ًلس الدذَفت اللآرلء احول اجضرَط الًسخة اللسايس اورلء اُشٍ اللزمة ،اومن امثةا
لدذَفتاللآرلءاحولاحَِا،افِياكامناًيؼصالىلاأزمةالالوسانالًـصيبالًصلُيةاؿىلاأهنااأزمةا
دًًِةاثخعَةالًصحوعالىلاظفاءالدلٍناوملاظسٍ،اوُياكامناٍصىاأهنااأزمةاحضارًةاثسلا
ؿىل اختَف الالوسان الًـصيب ،اوابًخايل احفَِا اٍمكن ايف الٌَحاق اابًصهة الحلضاري الًـاملي،ا
وُياك امن اٍصى اأهنا اأزمة اكميَة اوأذالكِة اجس خسؾي الؿادة اجضىِي اكمي اجالوسان الًـصيبا
جضىِالاخسًسل،اولكاُشٍاللآرلءاالاصماأهنااظادكة،اوأناولكـياالًـصيباحيخاجالٍهيا،اوًىهناا
ثيفياصُئااأساس َااوُواجالوسانالًـصيب اهفسَالملـيناتسًيَاوتلميَاوتخحرضٍ،امناُواُشلا
جالوسانالًـصيبالذلياٌس خعَؽاأناًلوماجلكاذزل،اللمصالذلياًخعَةالًححراؾناماَُخَا
وكسرلثَاورشوطاوحودٍاوماذلاٍصًساحلِلة،اممااًـيناأن اظحَـةاأزمذياايهايفالالوسانا
هفسَ،اُشلالٌَيزالذلياجيةاحتصٍصامفِومَامناجصلثنالكاللآاثرالًفاسسةالًيتاثيعََ .ا
غ راأنامااًالحؼَالدللرساًلهرثوتوًوحِاالًـصتَة،اُواغَاباأهرثوتوًوحِاافَسفِةا
ؾصتَةاثيؼصالىلاماكهةالالوسانالًـصيبايفالًـامل،اوثيؼصايفاُوًخَالًلكَة،اولىلامااٍصًسايفا
ولكـَاومس خلدهل،اوًـياسخةاُشلالًيَاب،احبسةاتـغالدلولئصالًثلافِةاولًفىصًةاٍصحؽا
لىلالرثحاطاجالهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًيصتَةاخبَفِاتاوأفاكراوهؼصايتاثدٌاكغامؽالًصوحا
لًـامة اٌَميجمتؽالًـصيب،اوابدًوًوحِاتاؾيرصًةاولس خـٌلرًةاهمميية،انٌل اأناُشلالًيَاباٍصحؽا
أساساالىلاظيَانالًيؼصةالًـَمَةاولًخعحَلِةاؿىلاللهرثوتوًوحِاالًـصتَةاابؾخحارُااجتاوزلاًلكا
مااُوافَسفياحىتاوًوااكناأهرثوتوًوحِا،اًعاحلادرلساتاجمِصًةانلدوراللوًَاءالًعاحلني،ا
ولًسحص،اولًزولاي،اولًخسلوياابلؾضاب...اُشٍالًوهجةاًـرباؾهنااأنرثاتَاراتوردًواؾيسماا
ًلول:ا"الًخعحَقالًـَمياالاًفَتامن اهؼصًةالًخعحَقالمللرتحةاُيا:اأفضيالملعحلنياميىهنما
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لحلعول اؿىل الًخحمك الًخعحَلي يف الًـمََات الًـَمَة ادون اجالس خـسلد اًوكت الًفصلغ اوالا
لًوسائيالًرضورًةامناأخيالخلصوجامن اُشلالًفلَالجلاُي" 25اللمصالذلياًعصحاؿََياا
لًخفى رايفاتياءاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامناصبهناالًخـح راأنرثاؿىلاُوًةالالوسانالًـصيبا
وولكـَالًلكي،اولًدساؤلاؾناؿالكهتااابلهرثوتوًوحِاالًـَمَةاولًخعحَلِةالًيتاثـصفالهدضارلا
هح رل ايف الًوظن الًـصيب ،احِر اميىن اأن اجس خفِس اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة امن الدلرلساتا
لًخعحَلِةالجلزئَةاًلهرثوتوًوحِاالًـَمَة،اوجس خًذجامهنا اهخاجئاُامةاميىنالًرتهَةاتُهنااًفِما
ُوًةالالوسانالًـصيب،اووضؽالفرتلضاتاحولاكسرلثَاوفـاًَخَاومضارًـَااكوسان،انٌلاأنا
لًعاتؽ الًيلسي اًلهرثوتوًوحِا الًفَسفِة امن اصبهَ اأن اًعحح امسار اولجتاُات اوأُسلفا
للهرثوتوًوحِات الًـَمَة اولًخعحَلِة ،اوميىهنا امن الدذَار اموضوؿاهتا الخلاظة اولًِامة الًيتا
ختسم الجملمتؽ ،اوُشل اما اهـيََ اؾيسما اهخلكم اؾن الحلاخة الىل اأفق افَسفي اأهرثوتوًويجا
ًلهرثوتوًوحِاالًـَمَةاولًخعحَلِةالًـصتَة،احِراميىناًِشٍالدلرلساتاأناحمتوضؽامضنازلافةا
جالوسان الًـصيب اوفَسفذَ ايف الًوحود ادون اأن اهتمي احولرُا امؽ الملـارف اولدلرلساتا
للهرثوتوًوحِةالًيصتَة،االس امياوأناللهرثوتوًوحِاالًـَمَةاولًخعحَلِةالملـارصةاتسأتاثخجَا
لجتاُا اؿَمَا اولوساهَا ،افػ" الذل ااكهت اللهرثوتوًوحِا الًخلََسًة اكس الرثحعت اابالس خـٌلرا
وذسمذَ،افاناللاهرثوتوًوحِاالملـارصةاولملس خلدََةاؿىلاحساسولء،اثخخىنالملولكفاجالوساهَةا
لملياُضةاًالس خـٌلراولًخفصكةالًـيرصًة،انٌلاأهَاثسؾواٌَسالماوثبهَسالوساهَةاجالوسان 26".ا
وابدل ةل،افاناُشٍاللهرثوتوًوحِاالًـَمَةاولًخعحَلِةالًيتاهتمتاتلضااياحزئَةاالاميىهنااأنا
حتلقاُسفِااللاسايساوُوافِمالالوسانالًـصيب،الناماَُةالالوساناًُستاحمع ةلاًيخاجئا
لًفصوعالخملخَفةاًلهرثوتوًوحِا،اوالاحمع ةل اٌَـَومالالوساهَةاولًعحَـَة،اتياًُستاحمع ةلا
ليامـصفة،اذزلاأنامفِومالالوساناذللثَاًفَتامنالكامـصفة،اوُشلالًوحوداللهعوًويجا
ٌرللتاأماماذلهتااُوالذلياحصى احتعميَايفالًولكؽالًـصيباويفاللهرثوتوًوحِاالًـصتَة ،افملا
هـساهنمتاابًفصداوتوحودٍالحلصاوتيؼصثَالىل اهفسَاولىلاوضـَخَالخلاظة،امل اهـساهنمتاًلسرلثَا
يفالًفـياوجالتسلعاولًخيَ راوحتميالملسؤوًَة.اًلساحصىاردمالكاذزلايفاتوثلةاجالهامتءلتا
لىل الملشلُة اوجالدًوًوحِات اوللاحزلب الًيت اًيعحق اؿَهيا احمك الًحاحر اؾحس الًصزلقا

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

لدلولياؿىلاأهرثوتوًوحِةاًَفياسرتلوساوُواأنا"الملوضوعالحللِلياًلهرثوتوًوحِاالجلسًسةا
لًيتاأسسِاا"ًَفي-سرتلوس"ًُ...ساُواجالوسانانشلتاووؾياولرلدةاوكسرةاؿىلالخلَقا
وجالتسلع،اتياجالوسانالًـامالمليموراابًالصـورامنالكاخاهة".27اُشٍاللهرثوتوًوحِاالًيتا
ثـخرب،اتالاصم،اأمنوذخااًلهرثوتوًوحِاالًـصتَةالًـَمَةالملـارصةالًيتاأغصكتايفالًخفاظَيا
وجالدذالفات اولًخجارب الملَسلهَة اولًخعحَلِة ،اللمص الذلي اجيـَِا اغ ر اكادرة اؿىل افِما
لالوسانالًـصيبالذلياغ رالًخارخياوسادالًـاملالآالفالًس يني،اواليهاكادرةاؿىلافِماكسرلثَا
اكوساناولماكهَاثَاومضارًـَ .ا

 -3ادعائطاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةاممىٌة:ا
منالملِمالالصارةاُياالىلاأنامععَحاؾصيباالاثسلاأنرثامناجالهامتءالىلاُشٍالحلضارةا
أوالًثلافةالًيتاثـرباؾناهفسِااابٌَيةالًـصتَة،افِيياالاثسلاؿىلاسالةلاوالاؿىلاحٌلؿةالزًِة،ا
وُشلاالاًلَيامناكميةالهامتئيااًِشٍالًثلافةالًييَةالًلوًةالًيتاالزلًتاثعصحامتزيُااابس متصلر،ا
وأحةاأناأظفاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةالملمىٌةايفالخلعائطالًخاًَة :ا
 الناأمهامااميىناأناميزياللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةاُواأناثيعَقامناُشلالًس َاقالًثلايفالًـصيبالملخيوع،اأياأناًفِمالالوساناهفسَامناذاللاذزلالًس َاق،اللمصالذليا
جييحَاثعحَقاأفاكراوهؼصايتاثدٌاكغامؽ اروحاوزلافةالجملمتؽالًـصيب،اوأناٌس خبهفا
لًحاحرالًـصيباثلََسلايفالًححراللهرثوتوًويجاميخسالىلالجلاحغاولجناذدلوناولجنا
تعوظة اولجن اماخة اوغ رمه .اًلس ا"س حق الًـصب اللوروتَني ايف الندضاف الًثلافاتا
للدصى،اووظفِااوملارىهتااوسرباأغولرالًـَومالًعحَـَةاوجالحامتؾَةاومٌاجهِاالًـلََةا
ولًخيجصًخِة،امفنامٌخعفالًلصنالًثامناحىتاهناًةالًلصنالحلادياؾرشااكنالًـصبامه"ا
ؾحاكصةالًرشقا"نٌلاًاعفِمالًـاملاولملؤرخاحورجاسارثون".28اوًلسارأًيااهَفاأناتـغا
مفىصًيااًيلياحلائقاغصتَةاًثلافذيااوكهنااتسهيَات،اتُامنايهاتـَسةامتامااؾناولكـياامثيا
فىصةاأنالدلٍناًدٌاكغاأوايفارصلعامؽالًـمل.اغ راأناثفى رالالوسانالًـصيبالهعالكاا
مناس َاكَالًثلايفاالاًـيناجالهيالقاؿىلازلافذَ،امتاماامثٌَلاالاًـينالًخفى رالهعالكاامنا
زلافة اللآدصٍن ،اوُشل اًـين اأن اخسًَة اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة الًـصتَة امؽا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا196ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأاً .زُصاؾلِيبا-اخامـةاثسىصة-الجلزلئصا

 أن اُوًة الالوسان الًـصيب اًُست اصُئا اورلءٍ ،اأي اًُست افلط ايف اماضََ اتي ايفاحارضٍاأًضااومس خلدهل،الهنااُوًةاجيسُااوًعيـِا،اوُشلامناصبهَاأناًؤديالىلاثاليقا
لًِوايتالًثلافِةاولًفىصًةالًـصتَةالملخـسدةاوحولرُااوهلاصِا،امبااًضمناوضؽالفرتلضاتا
حولاتياءاُوًةالالوسانالًـصيبالًلكَةالملخجسدةاابس متصلر.ا -اأناثوكغاماايفالالوسانا
لًـصيبامناكسرلتاونفاءلتايفالًخفى راولًـمياولالتسلعاوحتميالملسؤوًَةاوحةالخل را
ولًـسلةل،اويفاهفسالًوكتاثؼِصامااًيلعَااكوساناووـصيب،اوثعصحامضالكَاومبآس ََ،ا
وذلزل،افاالوسانالًـصيباًُسالوساانافاصالافلطانٌلاٍصوجاهلاغاًحا،اتياُواأًضاا
لوساناكادر.
 أناحىوناللهرثوتوًوحِاالًـصتَةاكامئةاؿىلاثبوًالتامذـسدة،اوابًخايلافِيياالاجس هتسفالًلِاماؿىلاهؼصةادوغٌلئَةاأوامعَلة.اومناصبناُشلالًخـسدايفالًصؤىاأناًرثهيا،اوًوحضا
دفااياُوًةالالوسانالًـصيباأنرث.ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا197ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

للهرثوتوًوحِات اوللفاكر الًيصًحة اؾهنا اثحلى اسارًة الملفـول ،افاًححر اؿىل اماَُةا
لالوسانالًـصيباالاختصجاؾنالًححراؾنالالوساناولك.اًلس اظسقايفاُشلالجملالا
لًفَِسوف الًىد ر اتول ارٍىور اؾيسما اكال اأهَ اًفىص ايف اس َاق الًثلافة الملس َحَة-ا
لٍهيودًة،ارمغامااحمتزياتَاأهرثوتوًوحِخَامناثفذحاووسخِ ّةاوظاتؽالوساينالكي،افِواًخلكما
ؾنالالوساناولكارمغاأهَاًفىصالهعالكاامنازلافذَالخلاظة،اوًًهتييايفاملالاُاماهلا
ؾناللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالىلالؾخحارالالوساناهولسعة29اتنيالملخـارضاتالًيتاًعصهحاا
لًوضؽالالوساين،احِراوضـَةالالوسانايهاوضـَةالًوساظةاتنيالًوحوداولًـسم،اتنيا
لًالهنايئاولٍهنايئ،اوُواأًضااولسعةاثَلياتشلهتاايفاموضوعالملـصفةاتنياهوهَادعاابا
ووحودل ،اوولسعة امن الًياحِة الًـمََة اتني اهوهَ اغاًة اووحودل ،اوابؾخحارٍ اكميةا
وحضورل،اوأذ رل،ا"اُشٍالًوساظةاثخبميايهاذلهتاايفالحساساتخفاوت اٌرللتالجتاٍا
لذللت اهفسِا،اتـسماثولفقاأوا"الدذالفا"ادلذًل،اٌضِساؿىلالًِضاصةاللظََةا
ٌَولكؽالالوساين30".ا

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أن اثدسؽ اللهرثوتوًوحِا الًفَسفِة الًـصتَة اجملاالت امذـسدة امن احِاة الالوسان الًـصيبالًفىصًةاولًثلافِةالًـمََةاولًخارخيَة،احبَراثسرساأفـاهلاوأفاكرٍاواترخيَ.
 أناجس خفِساللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةامنالًـَومالًعحَـَةاولالوساهَة،اومنافصوعاللهرثوتوًوحِا الًـَمَة ايف الًثلافة اولجلسس اولًيفس اولدلٍن اولجملمتؽ .اذزل اأن الفرتلضا
للهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةاًِوايتاًالوسانالًـصيبامناذاللارؤلُاالخملخَفة،االا
ميىناأناثخىناؿىلافصلغ،اأواؿىلاجمصدالًخبميالًـلًل،اتياجيةاأناجسدٌساملـعَاتا
لًولكؽاولًـَومالًعحَـَةاوجالوساهَةالخملخَفةاوفصوعاللهرثوتوًوحِاالًـَمَةاولًخعحَلِة،ا
وُىشلاثخينالالفرتلضاتاحول اُوًةالالوسانالًـصيباؿىلادرلسةاُشٍاجالدذالفاتا
لجلزئَة اابذللت الًيت اثلسهما اللهرثوتوًوحِا الًخعحَلِة .اوُشل اًـين اأًضا احاخةا
للهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةالىلاأفقاؿَمياؿاماوأهرثوتوًويجاذاص.

 -1اأمهَةاتياءاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَة:
ًُستاأزمةالالوسانالًـصيباولجملمتؽالًـصيباأزمةاكميَةاوالامـصفِة،اتيايهاأزمةافِما
لالوساناًيفسَاوأزمةافِمالجملمتؽاًيفسَ،اوملااٍصًس،اوأاناأثحؽايفاُشٍالحللِلةالًفَِسوفا
للملاين ااكهط الذلي الذزتل اللس ئ ةل الملـصفِة اولًـمََة ايف اسؤلل اما ُو الالوسان ،احِر،ا
ابًًس حةاهل،ا"امِسلنالًفَسفةاٍصحؽالىلاللس ئ ةلالًخاًَة:اماذلاأس خعَؽاأناأؾصف؟اماذلا
جيةاأناأفـي؟اماالذليامسحايلاتبناأآمي؟امااُوالالوسان؟اؾنالًسؤللاللولاجتَةا
لملَخافزيًلا ،اؾن الًثاين اللذالق ،اؾن الًثاًر الدلٍن ،اؾن الًصلتؽ اللهرثوتوًوحِا .اًىن ايفا
لًـمق ،اوس خعَؽاأناىصحؽالًلكالىلاللاهرثوتوًوحِا،الناللس ئ ةلالًثالزةاللوىلاحصحؽالىلا
للذ ر" 31اومااملاًفِمالالوسانالًـصيبالملـارصامناُو؟اوماذلاٍصًسايفاُشلالًـرص؟افاهَا
س َؼياًلدؽايفالًالمداالةالًلاث ةلاأوالًيؼصالىل اهفسَامناذاللاوهجات اهؼصاغصًحةاؾيَاأوا
مناذاللاوهجات اهؼصاختزتلاُوًخَافاميااكناؿَََايف الملا،ي،اتُامناُوامعاًةاأناًـُشا
ؾرصٍ ،اوٍىضف اؾن اكسرلثَ ،اوًولخَ امضالكَ الحللِلِة ،اوًحسع الحلَول الملالمئة اًِوًخَا
وػصوفَاوكميَ.
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا198ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأاً .زُصاؾلِيبا-اخامـةاثسىصة-الجلزلئصا

خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا199ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة

جم ةلالًخي راجالحذػػػػػػػػػػٌلؾياااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااالًـػػػػػػػػػػػسدالًثاًر

لناتياءاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةاجيساأمهَخَايفالًححراؾنالالوسانالًـصيبالًفـال،ا
ورفؽاراكماللحاكمالًسَحَةالًيتاحللتاتَاظسكااأواهبخاان،افبماالًححراؾنالالوسانالًـصيبا
لًفـال افِـين الًححر اؾن الرلدثَ اوحصًخَ اوكسرلثَ اؿىل الًفـي اولالتسلع اولًخيَ ر اوحتميا
لملسؤوًَة،اوأماارفؽاراكماللحاكمالًسَحَةالًيتاحللتاتَ،افِيجةالٍمتَزيافهيااتنياثسلالًيتا
ثـربافـالاؾناهلعَاوأدعائَاكيالوسان،اوتنياثسلالًيتاجس هتسفاؾصك ةلاػِورٍاولهخثاكَا
اكوسانافـال،اثسلالالدًوًوحِاتالمليصضةالًـيرصًةاوجالس خـٌلرًةالًيتاسامهتايفامسخا
ظورة الالوسان الًـصيب اوهـخَ اتبثضؽ اظور الًخزَف اولجلِي ،احِر االزلًت امثي اُشٍا
جالًسوًوحِااحتمكاللهرثوتوًوحِاالًخعحَلِةاللمصٍىِةايفالًـصلقاوسوراياوأفياوس خان .ا
لناهممةاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةالًـصتَةايهاجتاوزالؿادةالحِاءاوهليامضالكالًثلافةا
لًيصتَة الىل ازلافذيا ،امثي امضالك افعي الدلٍن اؾن الدلوةل ،اومضالك الًخياكغ اتني الًـملا
ولدلٍن،اومضلكةالملصأة...فِشٍالملضالكاؾيسمااهيؼصالٍهياالهعالكاامنازلافذيااجنساأهناامضالكا
مععيـة،احِراثبسسالجملمتؽالًـصيباؿىلالدلٍن،اوملاااكهتالدلوةلاجس متسارشؾَهتاامنا
لدلٍناحلِلة،اسولءايفاؾِسالخلالفةاأوايفالًـِساللموياولًـحايس،املاثعصحاأتسلايفاُشلا
لًـِسامضلكةالًخياكغاتنيالًـملاولدلٍن،اتيااكنالدلٍنادلمئااًحجيالًـملاولًـٌَلءاولملفىصٍن،ا
وكيامثياذزلاابًًس حةاملضلكةالملصأة .ا
غ راأهَاجيةامتَزياُشٍالًثلافةالًخلسمِةالًيتاثخجَاابالوسانالًـصيبالىلاللماماؾنا
زلافةالًخزَفاولًدضسدالًيتاحصحؽاتَالىلالملا،ي،اوجتـَيااهخعارعامناأخيامضالكالملا،ي،ا
لناأهرثوتوًوحِاافَسفِةاحلِلِةايهاثسلالًيتاالاحىذفياتخحسًساُوًةاجالوسانامناذاللا
ماضََافلط،اتياثبذشاتـنياجالؾخحاراحبارضٍاومبضارًـَاوأُسلفَايفالملس خلدي،اتياحباحذَا
لىلاأناٍىونامـارصلاًـرصٍايفالًـملاولملـصفةاوللفـال،اويفالكامؼاُصالًصيقاجالكذعاديا
وجالحامتؾياولملسين .ا
وللهرثوتوًوحِاالًـصتَةامعاًحةاابالهفذاحاؿىلاللآرلءاولملشلُةاولًفَسفاتايفاس َاقا
زلافذياالًـصتَة،اويفاس َاقالًثلافاتاللدصى،اابؾخحارُاازلافاتالوساهَةاميىٌيااجالس خفادةا

وخَالحلاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَةامـارصةاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مهنا،اوُشلامناصبهَاأناًَيباثيوعامىوانتالجملامتؽالًـصيباوكولٍاجالحامتؾَةاولًس َاس َةا
ولًفىصًة،اوحاخاهتاايفالًخـح راؾناهفسِاادلذياللظصالملـصفِةاوجالحامتؾَةالًسائسة .ا
ا

ذامتة :ا
لٍمتَزياتنياأهرثوتوًوحِااؿَمَةاوأدصىافَسفِة،اًُساهلايفالًفَسفةالملـارصةاسوىا
أمهَة امهنيجَة ،اذزل اأن الذزتلل اللهرثوتوًوحِا ايف الًعاتؽ الًـَمي ادون اأفق افَسفي ،اأوا
لذزتلًِاايفالًعاتؽالًفَسفيادوناأساساؿَمي،اًفلساللهرثوتوًوحِاامـياُااوغصضِااوُوافِما
جالوساناًيفسَ.الناللهرثوتوًوحِاايفامفِوهماالًـَميايهاأكصبالىلالًـَومالًعحَـَةاولًـَوما
جالوساهَة اللدصى ،اهتمت امبا اُو احزيئ ،اومبا اُو اخمخَف اتني الًياس ،اوثـسد افصوعا
للهرثوتوًوحِاالملـارصةاٌضِسالًَوماؿىلاُشلالًدضيض،الذلياًيؼصاًالوساناكحزلءامذياثصةا
الارلتعةاتُهنا.اوالصماأناللهرثوتوًوحِاالًـصتَةاجس رايفاُشلالدلربالذلياالهناًةاهل،اللمصا
لذلياًسؾوانالىلاحتىمياأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتاَةاثـَساجالؾخحارالىلالًدساؤالتاللساس َةا
حولاماَُةاجالوسانالًـصيباولك،اوابًخايلاثـعياأفلااًلكاأهرثوتوًوحِااؿَمَةاوثعحَلِةا
وحزئَة .ا
لناحتََياوضؽاجالوسانالًـصيبايفالًـرصالحلسًراًسًيااؿىلاضَاعاملفِومَاوًلميخَ،ا
وكسرلثَ اومولُحَ ،اُشل افضال اؿىل اجالحنعاط اجالحامتؾي اولًس َايس اولملس خوى الملـصيف،ا
وجالس خالب الًفىصي اولًثلايف ،اوُشل الًوضؽ اًسؾوان الىل الًخفى ر ايف الًحسًي ،اوُو الكامةا
أهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَة،اهممهتاالًححراؾناُوًةالالوسان الًـصيبالهعالكاامن امفِوما
لالوسان الًلكي ،اأي الهعالكا امن الًخيجصتة الالوساهَة الكِا ،اًىن اأًضا الهعالكا امن ازلافذَا
لخلاظة ،احبَر اثخحسد اثسل الًِوًة اهدِجة اٌَجسل اتني اجتصتة الالوسان الًـصيب اولًخيجصتةا
لالوساهَة اولك ،اولًسمة اللساس َة اًِشٍ اللهرثوتوًوحِا اُو الًححر اؾن اوحسة الالوسانا
لًـصيباومااًوحسالًضـوبالًـصتَة،اوجالهفذاحاؿىلاللآرلءاولًيؼصايتاولملشلُة،اومساس حيا
لًخـارف اولحلولر اولًيلاش ،اورتعِا اأنرث اابًـَوم اولملـارف الخملخَفة اوتفصوع اللهرثوتوًوحِاا
لًـمََةاولًخعحَلِة،احىتاًدس ىناًِاافِمالالوسانالًـصيبامناذاللاجالدذالفاتاأًضا،ا
خمربالًخي راجالحامتؾياولًـالكاتالًـامةايفالجلزلئصااااااااااا200ااااااااااااااااااااااااااااخامـةامحمسادِرضاثسىصة
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وُشل اتسورٍ اًـين ،اأن اأهرثوتوًوحِا افَسفِة اثخجاوز الًـَوم اولملـارف الخملخَفة اؿامة،ا
وللهرثوتوًوحِاالًـمََةاولًخعحَالِةاذاظة،ايهاأهرثوتوًوحِاافارغةاوتالاأفقاؿَمياومعًل.ا
وحىت اهخخنياتوضوحاماَُةاُشٍاللهرثوتوًوحِاالًفَسفِةاحاوًتاأناأذهصاتحـغادعائعِاا
لًـامةالًيتامتزيُا،اوتبمهَهتااابًًس حةاًالوسانالًـصيبالحلايل،اومعوماافِشلالمللالاجيَخٌااؿىلا
لًدساؤالتاحولاللس حابالًيتاجتـَياايفاحاخةالىلاأهرثوتوًوحِاافَسفِةاؾصتَة،اولًعفاتا
لًيتامتزياُشٍاللهرثوتوًوحِا،اوأمهَهتااوؿالكهتااابلهرثوتوًوحِاتالًـَمَةالًسائسة .ا
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