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   تمهيد:

ت التي جاؾؿه      ٌكتٍر الىظغ  في اإلالىالث الىبري للفىغ الؿُاس ي اإلاػانغ، ألازظ بالبيُت اإلاىهجُت والغوح البيٍُى

ت هظغ  ولُت حؿخىغب قخاث اإلاىيىغاث في بَاع  جياملي مبني، وغلى   ػاٍو
ًَ ُّ
مل

َ
وحكيله، وفم جغابِ ٌؿخلؼم بالًغوعة ج

لىخابه "الخضازت بؿُِ به "باومان" طاث مغة، َلب بيافت جلضًم هظا ألاؾاؽ وخضه هفؿغ مشال الغفٌ الظي كابل 

مػللا: "بن همىمه الىحىصًت وآماله الخدغعٍت، ُدىاؾب مؼ مكىالث اللاعت الػغبي و ، لالؿاثلت" في جغحمخه الػغبُت

مما هىص كىله هظا الخػبحر ًهب في حؼء ، واللهض في 1اليلمت ؤماهت، ومػغفتي بالغبُؼ الػغبي يئُلت، وعبما مىػضمت"

ت، فهى حماع كٌى خٌى  خٌى َبُػت الفىغ الؿُاس ي اإلاػانغ، اإلاغتهً ليلُت اللٌى وجغهُبُت الاهخماماث الىظٍغ

ت والبنى الشلافُت والىحضاهُت  للجماغاث  ش والاكخهاص....، وهى ؤًًا صعاؾت جإملُت للُباجؼ البكٍغ الاحخماع والخاٍع

ت في ؾُاكاث مىيىغت غلى ؤؾاؽ ال  خغحر الضاثم واإلاؿخمغ.البكٍغ

ؤن ًغتهً لغئٍت ؤخاصًت، وإن ًىىن  البيُت، وال ًدم إلاالً الىظغ فُههظه  ؽىغ الؿُاس ي، هى في ألانل غلى ملاالف   

بل مخمغؾا غلى جفىًُ ول ؤهماٍ اللٌى ماعزا، عحل صًً، عحل ؾُاؾت، زبحر اكخهاصي، ؤهتروبىلىجي... وفلِ، 

ان" غً بنضاع ؤي خىم غً الخجغبت الؿُاؾُت للبلضان الػغبُت، مسافت الؿلىٍ في املجاوعة، ومً هىا امخىاع "باوم

. جىاكًاث مغجبُت بُبُػت اإلاىيىع  مً حهت، واختراما إلاىُم الؿُاؾت مً خُث الىظغ ال الػمل مً حهت زاهُت

وهُفُاتها  هاوؤهماَ فماهُت الفىغ الؿُاس ي حؿخلؼم الىظغ  والخإمل الػللي في الظاهغ ة الؿُاؾُت لخفىًُ َبُػتها

وعهاهاتها، صون ازتزاٌ ؤوحه مجها غلى خؿاب ؤزغي، وبال امخىؼ الضاعؽ غً هكف ألابػاص الػامت اإلاكيلت للىحىص 

البكغي، وجىكف هظغه لألقُاء في خضوص الىاكػُت الخبؿُُُت، التي هي قإن مً قاون "الخبراء"، لِـ لها ؾىي 

ت للفىغ   خفىحر ػبر بهضق غً عوح الح ٍت خؿابُت ال ، وفم عئ اللضعة غلى جفىًُ الخضر ػمىُا في اإلالىالث الىظٍغ

 .وؤفله الؿُاس ي

ًا هظغ حضًضة، جدغم الفلؿفاث اإلاػانغة غلى امخالن هظه الهفاث في حػاَحها مؼ غلى حكُِض ػواوخغنا   

بت للجيـ البكغي،  غ آلُاث ججاوب الضولت مؼ اإلاُالب والاهضفاغاث الغٍغ مىيىغاث الفلؿفت الؿُاؾُت، لخٍُى

ِخب له فمً ؾىء خظ الضاعؾحن لها، جفىحرهم في قغوٍ زلم مجمؼ ؾُاس ي لخجاوػ 
ُ
ا ؤال جيخهي، ويػُاث بئِؿت، ه

فا للػالم ومىه للظًً ٌػِكىن في هىفه، ويمان خلىق مً لهم الخم وؤخُاها جدلُم الخم  وؤن جلضم جفؿحرا ٍَغ
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ت  ضون ؤزظ الخم بضون مىحب خم...، ؤي في الجهاًت الخفىحر في ول الخػلُضاث التي جُغخها الُبُػت البكٍغ للظًً ًٍغ

ت والجبر، الخغب والؿلم...،وبمفاهفي غالكتها بالظاث وآلازغ والػالم،  مً ؤحل مؿاءلت ول ُم الػضالت والظلم، الخٍغ

وؿاهُت مخىاػهت في ظل الاهغاهاث اللاثمت واإلاُغوخت "فصخُذ اهىا ال هامً الُىم بفىغة الخلضم مىاوؼ زلم ججغبت ب

 .  1ذ"الخُي واإلاؿخمغ، بهما ال ًمىػىا طلً مً ؤن ًدضوها ألامل في ؤهىا وؿحر وفم الاججاه الصخُ

ججؿُضا لهظه الغاًت، وجدلُلا لهظه ألاهضاف الاوؿاهُت التي ًغاهً غلحها الفىغ اإلاػانغ ، وؾػُا مىه بلى فهم    

وجفىًُ مكىالث الؼمً الغاهً، بضؤ الخفىحر حضًا في زلم ؤهماٍ جإملُت مغهبت، لها كابلُت الاهفخاح الضاثم غلى 

غلى اإلاؿخىي الفغصي والجماعي،  ،حػلُضاث الىحىص البكغي  اإلاىيىغاث الىبري التي حؿاغض غلى الخفىحر الجضي في

م الاههاث الجُض ليل الخفهُالث الضكُلت اإلاؿاهمت في زلم الاعجبان الخانل في ألاػمىت الغاهىت، وؤًًا  غً ٍَغ

ت. وجج غبت الخدبؼ الضكُم إلاؿاعاث حكيل الىعي البكغي وهُفُاجه، وللخدىالث الُاعثت وهخاثجها وامخضاصاتها الىظٍغ

ت الفىغ " MARCEL GAUCHETالفُلؿىف الفغوس ي "ماعؾُل غىقُه  ، هي قيل مً ؤقياٌ الخػبحر غً بيٍُى

ي حكُِض عئٍت فوولُخه، مً خُث حػضصًت الىهىم والىخاباث واإلالاعباث اإلاؿخدًغة  الؿُاس ي اإلاػانغ وجغهُبِخه 

ذ في ؾُاق اؾدُػاب الخجغبت الؿُاؾُت الفغوؿُت غلى وحه ت اهسَغ وألاوعوبُت غلى وحه   ،الضكت والخدضًض هظٍغ

جتزامً باؾخمغاع مؼ حػضصًت اإلالاعبت اإلاىهجُت، التي جغفٌ ؤي قيل مً ؤقياٌ الاؾخياهت لىخضة  وهي عئٍت الػمىم،

ت اللغاءة والبىاء، وؾُىىن لؼاما جىيُذ حؼء اإلالاعبت ت، غلى ألاكل مً خُث حػضص  ووخضٍو مً هظه البيٍُى

ؼ الفلؿفُت، التي اهخملذ في بَاع   اإلاىيىغاث والخسههاث ت والىهىم واإلاتن واإلاكاَع واإلاىاهج وألانٌى الىظٍغ

ت اؾخىغبذ هظه الترهُبت، وزللذ مجها فػلُا ممىىاث لخإمل  وخضة "الفىغ الؿُاس ي إلااعؾُل غىقُه"، هخجغبت فىٍغ

ً هضفه جفىًُ مكىالث الىاكؼ وفهمها ومً جم اإلاؿاهمت في جىححهه  ا وججاوػ كضع مجها.هلضي عنحن وعٍػ

ش .1  : مضزل مجهجي لفلؿفت غىقُه.وغلىم ؤلاوؿان جؼاوج الفىغ الؿُاس ي والخاٍع

م هدى اإلاػغفت، به ًخم الخفىحر، واغخماصا غلُه خُان مكيلت الفلؿفت طاتها، فهى الُيلت اإلاىهج هي في بػٌ ألا مك      ٍغ

 
ُ
 ج

َ
لظلً ًدخل الىلاف خىله مياهت زانت في الػمل الفلؿفي، هى لِـ قِئا ػاثضا غً الخاحت، وبلغت  ج ألافياع.يخ

ن الازخالف خٌى اإلاىهج، هى في اإلاىهج، ووإ ُىم الفىغة اللاثلت، ؤن ال مكاصاةألاؾخاط الػغوي " مً ؤجفه ما ًغوج ال

فال مكاصاة بال  ماع غلى البضيهُاث، ؤما الُىمزخالف في الغؤي، وان هظا صخُدا في اإلااض ي، بط وان ًىحض بحمجغص ا
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فهم فلؿفخه ، والبدث في مىهج ماعؾُل غىقُه  ال قً ؾِكيل مىحها، وغامال مؿاغضا، غلى 1"وهي في اإلاىهج

الخفىحر والىخابت، وجدضًض َبُػخه   ي، فهى الظي وحهه هدى الؿبل التي ؾلىها، وهى ًماعؽ فػلالىبري  كفهاومى 

ؾِؿمذ، ؤو غلى اللاغض ؾِؿاغض غلى جدبؼ زُاه، زانت وؤن غىقُه هى في غُىن البػٌ ماعر، وفي غُىن 

 فُلؿىف مهىوؽ بمكىالث الخايغ. البػٌ آلازغ 

ش ؾُاس ي جفىًُ سخغ الػالم: جاٍع لغاَُت، غىقُه ألاؾاؾُت ) الضًً في الضًمًالمـ ول كاعت ألغماٌ ماعؾُل       

سُت في للضًً.  وهظا وكإة الضًم لغاَُت بإحؼاثه الشالزت... وغحرها مً ألاغماٌ ألازغي(، خًىع همِ الىخابت الخاٍع

غخباعه ماعزا ًماعؽ مهام هى ما ًضفؼ البػٌ بلى اؤغماله، خُث ًغاهً في فهمه للخايغ غلى مػُُاث اإلااض ي و 

 . لتي ٌػخمضها اإلااعر حرة، باالغخماص غلى مىهجُتهم في البدث، وغلى هفـ اإلاػاًحر وألاصواث ااإلااعزحن باخترافُت هب

الشىعة الشالزت، بط ًسهو الجؼء ألاٌو " لغاَُت"  في ؤحؼاثهخيخجه اللاعت لػمله " وكإة الضًمهظا ما ٌؿ        

ًفهل  ، وفحها1911و 1511 ة اإلامخضة بحنفي الفتر الخضًشت" بلى عؾم الخٍُى الػامت للشىعاث الىبري التي خضزذ 

ُاهُا وفغوؿا اللٌى في  زىعاث الخضازت اإلاخػضصة " زىعة اللغن الؿاصؽ غكغ الضًيُت، والشىعة الػلمُت، وزىعاث بٍغ

، في خحن ًسهو الجؼء الشاوي اإلاػىىن ب"ؤػمت اللُبرالُت"،  للخضًث غً مأس ي 2الؿُاؾُت، والشىعة الهىاغُت"

اث"  ؾعى فُه ماعؾ1914ُ -1881لُت الغغبُت ما بحن وهجاخاث اللُبرا ل ، والجؼء الشالث " ملاومت الخىجالُخاٍع

ً، زانت الخغبحن غىقُه، بلى جىيُذ مؿاعاث الضًم لغاَُت الغغبُت في مغخلت ألاػماث الىبري لللغن الػكٍغ

سُت،مت جهمُما ًلترب هشحرا مً اى والشاهُت. وألاغماٌ الشالزت مهمالػاإلاُخحن ألاول فهى ٌػغى  إلالاعباث الخاٍع

دللها، باال  كخهاصًت، ليل مغخلت غلى خضة، حخماغُت والؿُاؾُت والضًيُت والاؾدىاص بلى الكغوٍ الا اإلاػُُاث ٍو

خي، الظي ٌػغى في زًمه مؿاع ؤوعوبا الؿُاس ي مً اللغن الؿاصؽ غكغ بلى نهاًت   فُبضو ووإهه في بَاع الػمل الخاٍع

خي. ً، مخىكفا غلى الؿماث الػامت ليل مغخلت مً مغاخل هظا الخُىع الخاٍع  اللغن الػكٍغ

سُا الل    ًاًا التي ًماعؽ غلحها فػلي وختى في هخاباجه الؿُاؾُت ألازغي ٌػخمض الىهج طاجه، بط ٌػغى غغيا جاٍع

دبؼ  ش ؾُاس ي للضًً"، ٍو الخفىحر والبدث، ففي هخاب "جفىًُ سخغ الػالم" ًًُف غىىاها نغحرا، جىيُدُا، " جاٍع

سُت ٌػغى فحها اإلاؿاع الػام  للػالكت اللاثمت بً الضًً والؿُاؾت وحغحرات ها، وختى في مغاخل الىخاب ملاعبت قبه جاٍع

لغاَُت"، ًًُف له غىىاها نغحرا " مؿاع الػلمىت"، وفي َُاث الىخاب ًبضو حلُا ملهض ًمهخابه " الضًً في الض
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وفغوؿا غلى وحه الخهىم،  ،غىقُه ب "اإلاؿاع" بط ٌػني به اإلاغاخل الىبري التي مغث مجها الػلماهُت في ؤوعوبا غامت

للم التي حكغل باٌ فغوؿا اللللت، هظا الػلمىت مهضع مً مهاصع الف " ؛اجه في الفلغاث ألاولى للىخابهما ًهغح هى ط

سه" ض ؤن ؤخاٌو جىيُذ بىاغشه وجاٍع  .1الللم هى ما ؤٍع

خي، ال ًالخظ فلِ في ؤغماله،بن ا     Françoisغلىا في خىاعه مؼ " بل  ٌكحر له غخماص ماعؾُل غىقُه غلى الىهج الخاٍع

Azouvi et Syrvain Piron" ، فدحن ؾئل غً َبُػت غمله، وهل ًضزل في زاهت غمل اإلااعر ؟ ؤم ؤهه مً َبُػت

ً هباع، ًهػب جدضًض هىغُت اإلاهام التي ’فلؿفُت ؟، ؤحاب بإن غمله ًيخمي بلى جللُض هبحر  ًمشله في فغوؿا مفىٍغ

 " : ، الظًً ظهغوا للىحىص هُباع بإهني ؤجمىكؼ يمً هظا اإلاحرار مً اإلاالخظحن إلاا هى مػانغلضي اًخىلىنها، ًلٌى

م ( ًخ forcément) غىضما ظهغ  وعي بالكٍغ ؤلاوؿاوي.... وهاالء فًىلهم هى في َبُػخه مخػضص، وغملهم هى باللىة

هخمام بالخايغ مؼ الػىصة للماض ي، ألن ؤلغاػ الخايغ ال جبضؤ في الىيىح بال غلى غبر الظهاب وؤلاًاب مً زالٌ الا 

ش"  . 2يىء الخاٍع

خي بطن هاحـ ًدًغ بكيل هبحر ومباقغ في فىغ غىقُه وؤغماله، غلى ألاكل الؿُاؾُت مجها، فهى اإلاىهج ا    لخاٍع

ش  هىمِ مػغفي يهخم باإلااض ي، لىً صون ؤن ٌ ، بل بن ترارػني طلً وحىص خىحن ًغبُه بهظا الًغاهً غلى كضعة الخاٍع

سُت في اؾدكياٌ اللًاًا غاًخه مً  إؾئلخه لخايغ بواإلافاهُم، ًخجؿض في مداولت فهمه لجبني اإلالاعباث الخاٍع

دخىم بلحها ت التي جدىمه ٍو ش وهُف؟ومكاوله، والىيػُاث البكٍغ  ، فمتى جىلض هظا اإلاٌُى للخاٍع

بالػىصة بلى مؿاع غىقُه ألاواصًمي، هلمـ جإزغه باإلااعهؿُت، التي واهذ جمشل جللُضا في جلً اإلاغخلت، لِـ في فغوؿا    

خي، جىلض غىه فلِ بل في غ ضص هبحر مً صٌو الػالم، وكض صفػه هظا  الاهخمام بلى الاخخيان مؼ مىهجه الجضلي الخاٍع

للض قيلذ اإلااعهؿُت، باغخباعها ؤٌو ما حػغف غلُه غىقُه، في ف ا اإلاىهج غلى جفؿحر الىاكؼ وفهمه،اكخىاع بلضعة هظ

نىب اإلالاعبت  ُا لخدضًض الخىحهؾىضا مىيىغغه، اإلاضعؾت الػلُا للمػلمحن، وهى ال ًخجاوػ الخامؿت غكغ مً غم

سُت لض اهخممذ في ل" شخص ي وعص فُه كىله:  ح قِئا ؤكىي مً اغتراف، وال هملً في الضفاع غً هظا الُغ الخاٍع

خي".   3مغخلت قبابي ؤؾاؾا باإلااعهؿُت، ومً هىان ؤزظث صفػت باالهخمام بما هى جاٍع
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1
  

2
- Marcel Gauchet, La condition Historique, Entretiens avec François Azouvi et Syrvain Piron,Edition Stock, 

Paris,2003, chapitre I, p .01  
3

- Marcel Gauchet, La condition Historique, ibid. p. 26. 



[6] 
 

سُت فهل هيؿاق وعاء هظه اللغاءة، وهلٌى     بن ماعؾُل غىقُه ماعر ًلاعب اللًاًا التي يهخم بها بمىهجُت جاٍع

جمشلها جفؿحرها و  غاًتب ومخإمل احتهض هشحرا في فهم مكىالث الؼمً الغاهً نغفت؟ ؤلً هبسـ مجهىصاجه هفُلؿىف

الخغم ؟ وهل ًىفي ؤن ًىىن اإلاغء ماعزا فلِ ختى ًالف ما ؤلفه غىقُه وبظلً  وجفىًُ بىاغثها وامخضاصاتها

 الخإملي الكضًض؟

ماعؾُل غىقُه زانت ؤَغوخاث بن ؤلاكغاع بهظه اإلاػُُاث ؾُضفؼ ال مدالت بلى مماعؾت هىع مً الخػؿف في خم    

ش لىً مكغوعي هى مً َُىتخحن هلغؤ له كىله: " بهني ؤمغ غ البػض الفلؿفي خايغ بطن في ؤغماٌ ف 1فلؿفُت" بر الخاٍع

خ غىقُه، فهى ًدلل واكؼ اإلاماعؾت خإمل الؿُاؾُت، ٍو خاٌ بلضه فغوؿا، ًفخذ ؤبىاب  فدو بغوٍت واكؼ ؤوعوبا، ٍو

مغ غبرها هدى ما هى  ؤغمم مً ؤحل الخفىحر فلؿفُا، بهه فُلؿىف ال ًفاعكه اإلااعر، وماعر ال ًفاعكه  ش ٍو الخاٍع

َىهفُل غلى  ت، وهظا صوفي غضص هبحر مً اإلاهخمحن بالفلؿفت الؿُاؾُ هجضه في الىاكؼ  مخىفغ  الفُلؿىف. وهى قٍغ

، ماعر، عحل كاهىن، صاعؽ لػلم الاحخماع، مهخم ؾبُل الظهغ ال الخهغ، مخىفغة فُه هظه الخهاثو، فهى مفىغ

 لىحُا وغلىم ؤلاوؿان.باألهترب

ىا مخيامال، ًدًغ فُه البػض  الؿبب في طلً ٌػىص و     بلى َبُػت اإلاىيىع ) الفلؿفت الؿُاؾُت(، الظي ًلخط ي جىٍى

خإؾـ غلى مالفل خي، اللاهىوي، الاحخماعي، ٍو مً زالٌ اإلاؿالً  ىهج ًجمؼ بحن هظه الخسههاث ولها،ؿفي، الخاٍع

ت في خاٌ غؼمها  ججاوػ بػٌ اهخياؾاتها،  التي ًفخدها الىحىص الؿُاس ي، هدايً لباع جىجغ خلُلُت، ال جملً البكٍغ

ذ صكُم وفدو هاصت، ٌؿمذ فػلُا بةللاء هظغة قمى   جخالءمفهل ُت للىحىص، خضصاث اليللُت غلى املؾىي ويؼ حكٍغ

 ؟.مؼ هظه الغوح الجضًضة للفىغ  الؿُاس ي اإلاػانغ فلؿفت ماعؾُل غىقُه

، طلً ؤهه ا بالػىصة بلى ؤغماله وؤكىاله الصخهُت، ومؿاعه ألاواصًمي، هلمـ    هخم في بجالء خًىع هظا الكٍغ

بشالر جسههاث في مغخلت صعاؾتي: الفلؿفت، غلم مغخلت صعاؾخه ؤؾاؾا  بشالر جسههاث " للض هىذ ؤهخم 

ش" ، وخاٌو كضع الاميان فهم مؿاعاث الخفاغل اللاثمت بُجها، وممىىاث الجمؼ، ووخضها مىيىغاث 2الاحخماع، الخاٍع

هى بطن ًغاوح بحن الخسههاث اإلاظهىعة، ًىفخذ غلحها ولها، لُإزظ ما ًبضو الؿُاؾت مً حؿخُُؼ جدلُم هظا الغغى. 

ا، مفُضا، مػُىا له غلى غاًخه ومكغوغه الفىغي، الظي ًلخهه في فهم الخايغ وؤلاحابت غلى ؤؾئلت الػهغ له نالخ

ش في هظه الخالت ًهبذ مىهجا مؿاغضا، فلِـ هضف غى  كغاءة اإلااض ي، والضزٌى في خىاع مؼ  قُهالخُت، والخاٍع

                                                           
1
 -  Ibid. p 26. 
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ش، وجج : " ؤها ؤجلً غمل اإلاىحى، وبخُاء جغار ولى واهخهى، بل غاًخه الاؾخػاهت بالخاٍع اوػ غخبخه، لُهحر  فُلؿىفا، ًلٌى

 .  1اإلااعر الػاصي، ومؼ طلً  ال ؤبلى مدكبشا بدغفُت املجاٌ هما لى ؤهه ماهُت زابخت"

ت التي جسٌى له بمياهُت جًداٌو الا  غىقُه     دلُم ما ٌؿعى بلُه، ًجالـ غلم هفخاح غلى ول ؤهماٍ اإلاػغفت البكٍغ

خإمل فلؿفُا، في الجهاًت هى ملخىؼ بفىغة ؤن اإلافىغ الخغ  ال ًظل خبِـ مىهج حخماع، ًىفخذ غلى الا  ش، ًفىغ ٍو الخاٍع

سُت، ضزل في بَاع كىاغاجه الغثِؿُت: "ؤخاصي وواخض، وهى مػُى ً بهني ملخىؼ بإهه ال جىحض فلؿفت بضون مػغفت جاٍع

ش ال ًمىً ؤن هلضم قِئا، ًيبغي ؤن هىفخذ غلى حم اإلاػغفت  ُؼ اإلاػاعف، بما فحها الىيػُت، زانتفبضون مػغفت بالخاٍع

سُت" مكيلت الخايغ لِؿذ مً ازخهام ؤخض، وال ؤخض ًملً ؾلُت الخفىحر وخضه فحها، وغلى هظا ف، 2الخاٍع

اإلاىُلم جخإؾـ حجت غىقُه في يغوعة ؤن ًىفخذ ول مهخم بلًاًا الخايغ، غلى ول اإلاػاعف اإلاخىفغة، فهل اإلاىهج 

سُا وال  الىىع مً اإلالاعبت له حؿمُت زانت جدضصه، ما صام ؤهه لِـالظي ًلىم غلى  هظا  خلىكُا وال فلؿفُا وال  جاٍع

 ؾىؾُىلىحُا نغفا؟. 

، وهى هىع « anthroposociologie transcendantale »ه هظا الىمِ مً اإلالاعبت بالػمل ٌكبِّ ماعؾُل غىقُه         

ت الت م اي تهخم بضعاؾت مً اإلاماعؾت الفىٍغ مً الخإمل ؾخدًاع ألابػاص ؤلاوؿاهُت، لىً بىىع املجخمؼ، غً ٍَغ

، "ؾىؾُىلىحُا مخػالُت-ؤهتروبى"وغغفذ غملي بإهه غمل   -غىقُه– للض خهل ليف"؛ الفلؿفي اإلاخػالي

ت إلاا هى بوؿاوي، ؤي بما ًجػل بوؿاهُت ؤلاوؿان كاثمت. ؾىؾُىلىحُا: ألن هظًً  ؤهتروبىلىحُا: بمػنى صعاؾت هظٍغ

اإلاىدُحن )ؤهتروبىلىجي ، ؾىؾُىلىجي(، ًظهغ ؤنهما مغجبُحن. وجغوؿىضهخالي ليي ؤغبر غً البػض الفلؿفي للمكغوع 

الؿااٌ " ؛غً ؾااٌ، ٌػترف بإهه هى قاغله . ألهه مضفىع بهم الجىاب 3بغمخه، ؤي الدؿاٌئ خٌى قغوٍ ؤلاميان"

ت واملجخمؼ ممىىان؟ ف فهم الخلاَؼ بحن ما  غًإها ؤبدث غلى وحه الضكت الظي ٌكغلني هى ما الظي ًجػل البكٍغ

مخالن غىقُه ا فغيذ غلىالتي الغاًت  وهي ،4ًجػل ؤلاوؿان احخماغُا بُبُػخه، وبحن الخىظُم الىفس ي الخام بىا

غخباعها مغهىهت صوما بسباًا ال جدبضي ؾىي بالىظغ لللًاًا اإلاػانغة، مً باب وفي  ؤؾلىب زام في الىخابت،

  الغوح الخفىُىُت اإلاخهالخت مؼ مجمىع الاهخماماث واإلاىيىغاث، ووفم عئٍت مىهجُت ؾمتها الخػضص.باؾخضغاء 

ً الغحل وكىاغ    ، فهى الظي اجهمىهج ماعؾُل غىقُه بطن مخػضص، غني، مىفخذ، وهى بظلً قبُه بلى خض هبحر بخىٍى

لم ًظل خبِـ مجاٌ واخض وازخهام وخُض، بل اؾدىجض بيل الػلىم واإلاػاعف واإلاىاهج اإلاخاخت مً ؤحل جدلُم 

                                                           
1
 .06مارسٌل غوشٌه، نشأة الدٌممراطٌة، الجزء األول، ص  - 

2
 - Ibid. p 17. 

3
 - Marcel Gauchet, La condition Historique, ibid. p 13. 

4
 -Ibid. p13. 
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مً  لظلً ًبضو ملبىال اهخمامه بمسخلف الخسههاث التي تهخم باإلوؿان،  -ضخىاه ؾابلاو الظي  -غاًخه وهضفه  

، ختى ؤن غاًت الغاًاث ولها، هما ججؿضث في فلؿفت ؤعؾُى  خُث هىهه مىيىع الفلؿفت الؿُاؾُت ألاٌو

ت، وجمخػها باللضعة غلى حمؼ الفًاثل  في بَاع هُان الضولت،  وخضها فهي "الؿػاصة"، حكتٍر جدلم الُبُػت البكٍغ

ت بمػىاها الغاجي،  ش وألاهتروبىلىحُا مً جًمً امياهُت اهخماٌ الُبُػت البكٍغ ومىه هفؿغ اهخمام غىقُت بالخاٍع

الخػضصًت اإلاىهجُت  ، وغلى ملاؽ " غلىم ؤلاوؿان"ؤًًا، والتي بغػث في الػهغ الخضًث جدذ مؿمى  غلم الىفـو 

تحكيلذ فلؿفت غ ت الىبري والىلاقاث ؤًًا ىقُه وؤَغوخاجه غلى حػضصًت فىٍغ ، جلخهها الاهفخاخاث الىظٍغ

 والىهىم والفلؿفاث التي زاى فحها واؾخضمجها في بَاع حكىُل عئاه الػامت.

 

ت الؿىضاث الفلؿفُتماعؾُل غىقُه ومؿاع حكيل  .2  .بيٍُى

غلى فلؿفاث ؾابلت غلحها، بما  بالًغوعة ؤًًاجخإؾـ  جاؾـ ملىالتها وفم عئٍت مىهجُت، ولىجها ول الفلؿفاث    

ش الفلؿفت 1باغخباعها قغخا وجفؿحرا، ؤو  كىاغت وجبيُا وجىمُال، ؤو هلضا وججاوػا زايػا . وفي ول الخاالث ًبلى جاٍع

، فيل حُل ًًُف لؿابله باغخباعه مغحػُت، لُهحر مؼ الؼمً لؿابلتها فىغة هُغل، خُث ول فلؿفت هي اؾدُػابل

هى طاجه مغحػُت حؿدىض غلحها ألاحُاٌ الالخلت، فخىىن الفلؿفت ألاخضر غهضا هي زمغة حمُؼ الفلؿفاث الؿابلت 

سها وخىله،  ش طاتها، فهي ال جسًؼ إلاىُم اللُاجؼ والفهل. غلحها، الفلؿفت في الجهاًت هي خىاع مؼ جاٍع بل ماهي بال جاٍع

وهى ما ًهضق غلى فىغ ماعؾُل غىقُه، خُث جدىمه زلفُاث ٌؿدىض غلحها، وحهخه هدى بىاء جهىعاجه الخانت، 

 ؾدىض غلحها.ا، هي بن حاػ لىا اللٌى مىُللاث اصون ؤن ًىىن غمله َبػا مجغص جللُض له

غخماص والػىصة بلى بػٌ الخلفُاث والىهىم واإلاتن ؾدىاص والا لفىغه الخام، لىً باال  ُه ؤؾـ بطنماعؾُل غىق   

ش  اهبحر  اكاعث ٌػخبر غىقُه ؤًًاتزامىا مؼ الخػضصًت اإلاىهجُت التي ؤؾـ وفلها ؤهم مؿاهماجه، فالفلؿفُت،  لخاٍع

ص السجاالث والىلاقاث واإلاتن الغغبي والفغوس ي غلى وحه الخهىم، وجىفي الػىصة بلى غضالفىغ ؤلاوؿاوي غمىما، و 

بلى غضص مً ؤغالم الفىغ ؤلاوؿاوي جه غىص بىيىح التي خغم غىقُه غلى اؾخدًاعها في زًم هخاباجه، وفحها جدبضي

                                                           
   ًحضس  زسالة املاجستر حىل علم النفس بين فسويد والكان، وهى العمل الري أشسف عليه  0211سنة لمد كان اهتمام مارسٌل غوشٌه بعلم النفس كبٌرا، فف

 .Claude Lefort" ىفىز أستاذه في جامعة كان "كلىد ل
1
من ا ٌبدو أن المرونة المنهجٌة، وهامش "التأوٌل الحر"، الذي ٌمٌز الفلسفة، أو باألحرى "تتمٌز به الفلسفة"، ربما ٌجعلها وحدها ودون سواه - 

التخصصات، مبنٌة بشكل دائم على نفسها، وعلى أساس هذا اإلعتبار، الذي ال ٌبدو بأنه فً حاجة لتبرٌرات تأكٌدٌة، ٌمكن الحسم فً ضرورة 
نً معاإستناد الفلسفة على الفلسفات السابمة وبالضرورة، فالفلسفة ال تكون إال فً حضرة فلسفات أخرى، أو باألحرى ال تستمر الفلسفات فً منح 

إفراغ بعض  ا، ربما تكون غاٌتهةنمدٌأطروحات جدٌدة لنفسها، إال فً حضرة فلسفة جدٌدة تحتضنها، وإن تكن هذه األحضان باردة على شكل 
الً الفلسفات من دعاماتها األساسٌة، وفلسفة غوشٌه هً فً الوالع مران نظري، وتجربة دالة على هذا التوافك النظري بٌن الفلسفة الواحدة وب

 خرى السابمة.لفلسفات األا
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له ؤخُاها هى سجاٌ فىغي مؼ بػًها، مً باب بغاصة اؾدكياٌ اإلالضماث الىبري، في زانت الخضًث واإلاػانغ، وغم

إلاػانغة، وهي جداٌو عص اللٌى بلى مىيػه، مً زالٌ عفٌ ؤي قيل مً ؤقياٌ بَاع الغوح الىلضًت للفلؿفت ا

ًُ بىاغث كلم جفىالىيػُت، التي جىغؽ كُم اللبٌى وؤلاًجاب والخمجُض والغيىر، ألهه قٍغ مً قغوٍ 

 -لت وؾُىىن هظا الجؼء مً هظه املخاو  املجخمػاث اإلاػانغة بمىيىغُت لها اللضعة غلى جفػُل الىلض الظاحي فػلُا.

ت الفىغ الؿُاس ي اإلاػانغ مىهجُا  غ  فىغة "بيٍُى ت هظغ "حػلُمُت"، مؼ جبًر الغامُت بلى جلٍغب فلؿفت غىقُه مً ػاٍو

ا" ت التي بؾدىض بلحها غىقُه، في بىاء ؤَغوخاجه  -وهظٍغ مسهها إلبغاػ  حػضص ألانٌى الفلؿفُت واإلاىابؼ الىظٍغ

 ألاؾاؾُت في الفىغ الؿُاس ي.

 هىنها اإلاغان الىلضي لفلؿفت غىقُه. اإلااعهؿُت مً خُث 

ً، خُث بغػث اإلاضاعؽ    ت الػامت التي ؾاصث في فغوؿا وؤوعبا زالٌ اللغن الػكٍغ اعجبِ غىقُه بالؿُاكاث الفىٍغ

زهبا لخُىعها  اوالصتها، وفي ؤخُان ؤزغي فًاءقيلذ فغوؿا في بػٌ ألاخُان مىًَ  واإلاظاهب الفلؿفُت، التي

لُت ...( التي مشلذ ؤفياعها عهاها لإلوؿان اإلاػانغ، ماصامذ حػبر غً ؤػماجه  ت، الخفىُىُت، الخإٍو )الىحىصًت، البيٍُى

ت واإلاؿاواة بحن الُبلاث ،  ومخُلباجه. ولػل مً ؤبغػها اإلااعهؿُت التي واهذ بمشابت غلُضة غاإلاُت حػض بخدلُم الخٍغ

ً كل ملاعهت  ؤغلب بلضان ومىاَم الػالم ألازغي ِ، بل في لِـ في ؤإلااهُا وفغوؿا فل ، عغم ؤن جإزحرها في اللغن الػكٍغ

 باللغن الخاؾؼ غكغ.

" واهذ غلُضة غاإلاُت حػض بالخدغع ؤلاوؿاوي في الػالم   Sunil Khilnaniبن اإلااعهؿُت، وبخػبحر  ؾىهُل زُلىاوي    

ً فيان كضعها ؤن جد غ اللىمُت بإؾغه، ؤما في اللغن الػكٍغ إة الهمىم املخلُت، جظل مىبلت في ألَا كظى جدذ َو

الجامضة، ففي الكغق ؤنبدذ بًضًىلىحُت صولت، وفي الغغب بلُذ زاعج ؾلُت خضوص الضولت، وفي بػٌ الضٌو جم 

ت الشلافُت، هما وان خالها في فغوؿا"  .1بكهائها بلى هامل الخُاة الػامت، وفي البػٌ آلازغ خللذ كضعا مً اإلاغهٍؼ

للض مشلذ فغوؿا ما بػض الخغب الػاإلاُت الشاهُت، اإلاػلل الغثِس ي للفىغ اإلااعهس ي، زانت مؼ مىحت الشىعاث التي        

با كبل ومؼ وبػض الخغب. فلض ؤضخذ مياها لهُاغت ألافياع الشىعٍت، واهدؿبذ مىاغت زانت بػض ؤن و احخاخذ ؤوع 

ه الػامت مؼ الؿُاق ث جالكذ مباصثللمكغوع اإلااعهس ي، خُ وحضث مضافػحن غجها طهبىا بلى خض الخلضٌـ الخام

متها في الخغب وجدالفها مؼ الفاقُت، زم الػىصة فُما بػض بلى  بػضالؿُاس ي والاحخماعي والاكخهاصي لفغوؿا،  هٍؼ

                                                           
  .أستاذ العلوم السٌاسٌة ومدٌر لسم دراسات جنوب آسٌا، بكلٌة نٌتز للدراسات الدولٌة، جامعة جونز هوٌكنز، واشنطن 
1
مى مملد، ضمن الفكر السٌاسً فً المرن العشرٌن، المجلد األول، ترجمة  –من الوجودٌة إلى البنٌوٌة  –سونٌل خٌلنانً: الماركسٌة الفرنسٌة  - 

 .312، ص 6118، الطبعة األولى 0227مراجعة طلعت الشاٌب، المركز المومً للترجمة، العدد 
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لُا وآؾُا، وكُام الجمهىعٍت الخامؿت...،  في ظل هظه الؿُاكاث،  ملاومتها، وؤًًا مضها الاؾخػماعي صازل بفٍغ

وؿان الفغوس ي، مداولت لخجاوػ زُباث آلاماٌ التي ؤخـ بها ؤلاهعاهً الفغوؿُىن غلى الشىعة وغلى الغوح اإلااعهؿُت، 

 ما آلذ بلُه مباصت الشىعة الفغوؿُت. في ظل 

ش اإلااعهؿُت في  ، الظي ؤغخبر فُه ؤنحها بكيل هبحر ونف ؾىهُل زُلىاويإلااعهؿُت في فغوؿا ًهضق غلبن ا    " جاٍع

ؼ بػض الخغب بلى ؾاخت الجضٌ الفغوس ي، وله نهاًت  فغوؿا ؤقبه باللهو، له بضاًت مدضصة وهي صزىله الؿَغ

ؼ في مىخهف الؿبػُىاث، وكض مشلذ َُلت هظه اإلا غخلت ألافم اإلاشالي للفغوؿُحن، لىجها اهتهذ مدضصة هي انهُاعه الؿَغ

مت قيُػت، فخدىلذ مً عمؼ للشىعة اإلامىىت بلى هىع مً ؤلاعهاب الؿُاس ي"  . 1بلى هٍؼ

بهظا اإلاػنى، صام جإزحر اإلااعهؿُت غلى الفىغ الفغوس ي زالزت غلىص، قهضث اهدكاعا هبحرا، باغخباعها همىطحا ؾُاؾُا     

ا، ٌؿخدم  للض وان ف"  ،غلُه، وغغفذ اإلااعهؿُت في فغوؿا بغىاها وحػضصها الغهانواحخماغُا وبًضًىلىحُا وفىٍغ

هال، خُث وان ليل اججاه مجها نضاه في فغوؿا: اللُىِىُت الخىىع الىبحر للماعهؿُاث التي اػصهغث في فغوؿا مظ

ت، باإليافت بلى ألاقياٌ الفغوؿُت واإلااعهؿُت الىحىصًت وألالخ تى والتروحؿىُت واإلااٍو ت والِؿاٍع . لىىه حػضص 2"ؾحًر

لتي ججمػه وخضة ًدىمها ؤؾاؾا الاهخماء بلى فغوؿا، والبدث غً مسغج ألػماتها الؿُاؾُت والاكخهاصًت ا ذواه

حؿببذ فحها ؤؾاؾا مكاعهتها في الخغب الػاإلاُت الشاهُت، وهظا بخؿاؽ الفغوؿُحن بسظالنهم إلاباصت الشىعة الفغوؿُت، 

ت واإلاؿاواة، وؤلاغالء  بػض ؤن جم اؾخغالٌ زغواث وزحراث قػىب ؤزغي، وهي التي واهذ جضغى بلى جىَُض مباصت الخٍغ

 اإلاىاًَ.مً مياهت الفغص والضغىة بلى خلىق ؤلاوؿان و 

هي حؼء مً ألاؾباب التي خىمذ اعجباٍ اإلااعهؿُت بالخجغبت الؿُاؾُت في فغوؿا، والتي ؾمدذ لها باالهدكاع    

ت التي ؾاصث هىان، فيان الغهان غلى زلم فلؿفت غاإلاُت حضًضة  وامخالن مؿاخت مهمت مً الىلاقاث الفىٍغ

ت، اإلاؿاواة، ا لػضالت الاحخماغُت..."، ولىىه جىاحض لم ًدمل مػه فلِ جخجاوب مؼ ملىالث ألاهىاع الىبري "الخٍغ

هلاف "خٌى اإلااعهؿُت" وهُفُاث فهمها واؾدُػابها واصعان ؤَغوخاتها الىبري، بل خمل ؤًًا هلاقا "غً 

عواحا في ألاوؾاٍ  لضعحت ؤنبذ هى ألاهثر  ،ؤزاع هلاقا واؾػا في فغوؿااإلااعهؿُت"، واللغاءاث التي جدخملها، فىحىصها 

الث الػضًضة التي  لافُت هىان،الش بُػت جبني اإلااعهؿُت، زانت في ظل الخإٍو خُث الخضًث ؤؾاؾا غً هُفُت َو

جلبلها، ما  ٌػني يغوعة البدث غً نُغت مالثمت جخماش ى مؼ زهىنُت املجخمؼ الفغوس ي، الظي لم ًىً له ؤن 

                                                           
1
 .312المرجع نفسه، ص  - 

2
 .313نفسه، ص  - 
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اعهؿُت الفغوؿُت والاجداص الؿىفُتي ٌػىص ًىفهل غً الؿُاكاث الخاعحُت للماعهؿُت " وان الاعجباٍ الضاثم بحن اإلا

 .  1"1917بلى الاؾخجابت الفغوؿُت ألاولى للشىعة البلكفُت في 

ً في فغوؿا، فلض اهجظب بلحها     ؤنبدذ اإلااعهؿُت في فغوؿا بطن، همىطحا زىعٍا حػللذ غلُه آماٌ غضص مً اإلافىٍغ

محرلى بىهتي، غلى غغاع حىن بٌى ؾاعجغ الظي ؤؾـ إلاا ٌؿمى ب " اإلااعهؿُت الىحىصًت"، بيافت بلى  ،هىان ؤغلبهم

يا، و  ت، مىاهًا للغؤؾمالُت، مىاهًا ألمٍغ ويػا بلى حاهب غحرهما " هلضا وامال واضح الىبرة، مىاهًا للبرحىاٍػ

،   2كُىغُت، ومضافػا غً الاجداص الؿىفُتي"ومىاهًا للُبرالُت، قػبُا في هؼغخه الؿُاؾُت، مخدالفا مؼ الخغهت ال

، Hugoواهخلل بلى غضص هبحر مً ؤصباء ومفىغي فغوؿا ) هُغى  -غلى ألاكل في الػلىص الشالزت -وكض اؾخمغ هظا ؤلاعجاب 

جُا، وؾِخدٌى بلى هلض  Michilet، مِكُله Malrauxمالغو    ...(، لىً هظا ؤلاعجاب الخام واإلاُلم ؾحزوٌ جضٍع

مً صازل اإلااعهؿُت هفؿها، وؤخُاها ؤزغي مً زاعحها. فدتى ؾاعجغ ؾُػُض الىظغ في قهاصجه اإلابجلت لها، ؤخُاها 

ت  ؛ فلضؾىهُل زُلىاويوخؿب كغاءة  " اؾخيخج ؾاعجغ ؤن وغض الشىعة البلكفُت زم ؾلىَها كض خُم آلاماٌ في هظٍغ

بُت و زىعٍت غاإلاُت، خُث جدىلذ اإلااعهؿُت، وهي في ألانل بًضًىلىحُت ومماعؾت غاإلاُت، ولضث في ؤهبر صولت ؤوع 

خي" ٌ "الاقتراهُت في صولت واخضة" بلى  –نىاغُت  كػُت َىُت وؾُاؾُت واوغما و ؤي جم ازتزالها في ص –"حكىه جاٍع

 . 3لضولت مفغصة ؤَاخذ مضاها الػالمي وجغهتها مىؿىعة ومدضصة"

ىه ألاواصًمي مؼ هظه الكغوٍ     في هظا الؿُاق بالًبِ وكإ فىغ ماعؾُل غىقُه، خُث جؼامىذ مغخلت جىٍى

سُت والاحخماغُت في فغوؿا، فلض جإزغ هما هى خاٌ باقي اإلافىٍغ ً الفغوؿُحن في اللغن الؿُاؾُت والشلافُت والخاٍع

ت صازل البالص  ً بمباصت الفلؿفت اإلااعهؿُت، التي واهذ ؤهم مغحػُت فىٍغ مابحن نهاًت ألاعبػُيُاث ومىخهف )الػكٍغ

ً(، وهي اإلاغخلت التي  الخداق ماعؾُل غىقُه باإلاضعؾت الػلُا للمػلمحن  جؼامىذ مؼالؿبػُىاث مً اللغن الػكٍغ

1961 ٌ لبت حُله في جلً اخخيان له مؼ اإلااعهؿُت،  ، وكض قهضث هظه الفترة ؤو التي جإزغ بها هما هى خاٌ باقي مفىغي َو

ٌ الظغفُت   .4" للض هىذ مهخما في مغخلت قبابي ؤؾاؾا باإلااعهؿُت" :، كبل ؤن ًخبرم مجها في بضاًت الؿبػُىاث، ًلى

ال، بل وان لخظُا فلِ، فمؼ الهؼاث      والاهخلاصاث الضازلُت والخاعحُت التي حػغيذ لىً هظا الخإزحر لً ًضوم ٍَى

ؾىة بػضص مً بلؿخالُيُت والفاقُت، ؤغلً غىقُه لها اإلااعهؿُت، بػضما جم عبُها بةًضًىلىحُاث ؾُاؾُت وا

ه صغىجه الػلىُت بًغوعة ججاوػ اإلااعهؿُت،  ٌ  مىيؼ الخم هظا الخجاوػ غبر غىه فيمػانٍغ : " ؤها ؤخاٌو ججاوػ باللى

                                                           
1
 .315نفسه، ص  - 

2
 .306نفسه، ص  - 

3
 .305نفسه، ص  - 

4
 - Marcel Gauchet, La condition Historique, ibid. p.65. 
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ؤن هظا التراحؼ، لم ًلترن بمازغاث ، صون ؤن ٌػني طلً 1والفغوٍضًت التي ؤزغث غلي في مغخلت الكباب"اإلااعهؿُت 

ؤزغي ؾاهمذ هي طاتها في جىَغـ هظا التراحؼ، وفي زلخلت ؤلاًمان اإلاُلم باإلاكغوع اإلااعهس ي وإفم للخدغع مً بػٌ 

 اص والؿُاؾت والػلم واملخُاٌ الجمعي.ؤقياٌ الػبىصًت الجضًضة التي هغؾتها ملىالث الخضازت في الاكخه

خمشل     خؿب غىقُه، هىان ؾبب آزغ ؤؾاس ي وعثِس ي جدىم في جىاػله وجغاحػه غً صغم اإلاكغوع اإلااعهس ي، ٍو

ؤؾاؾا في ازخالف وحهت هظغه غً بػٌ مباصت البراصٌغم اإلااعهس ي، والظي حػل فُه الاكخهاص مفؿغا وكاغضة إلاا هى 

ً، وغىقُه ؤخضهمؾُاس ي، وهي الفىغة التي  ً اإلاػانٍغ ً  :لم ًغخب بها غضص مً اإلافىٍغ " ؤها ؤهخمي ألولئً اإلافىٍغ

الظًً ًغون بإهه لِـ الاكخهاص هى الظي ًفؿغ الؿُاؾت، وؤن الؿُاؾت حؿبم الاكخهاص، وهظا هى البراصٌغم الظي 

"ً جُا 2ظهغ قِئا فكِئا في اللغن الػكٍغ ب اإلاأالث الىبري للملىالثبػض ، وهى الُمىح الظي بضؤ ًدكيل جضٍع  ججٍغ

، بػض لخػاَي مؼ جدىالث املجخمػاث الخضًشت واإلاػانغةمضي الخاحت للمىيىغُت الؿُاؾُت في ا اإلااعهؿُت، وجلمـ

ت للغؤؾمالُت اكخهاصًا، وجدٌى  ؤن خضر الؼواج عؾمُا بحن اإلالضماث الىبري للضًملغاَُت ؾُاؾُا، واإلاباصت الىظٍغ

 . 3ٍت وألاؾبلُت بحن الاقتراهُت والغؤؾمالُت، بلى حؿابم الغؤؾمالُت والضًملغاَُتالىلاف مً ؾااٌ ألاولى 

صافػا ومىحها ؤؾاؾُا له، ومً زم فةن   -غلى ألاكل في بضاًت اإلاؿاع الفىغي لغىقُه  -للض قيلذ اإلااعهؿُت بطن    

ت  بفًلها ولج غىقُه بلى مجاٌ الاهخمام بما هى ؾُاس ي " في اإلاضعؾت الػلُا بضؤث  عثِؿُتماعهـ قيل زلفُت فىٍغ

ًُف ؤًًا  في مىيؼ آزغ4جخىىن غىضي ؤفياع ؾُاؾُت وهلابُتـ وحػغفذ هىان غلى الؿخالُيُت والاقتراهُت"  :، ٍو

لها  ٌػني ؤن اإلااعهؿُت وان، ما 5هىا في هظا الىكذ بحن عفًىا للمجخمؼ البرحىاػي وبحن جغخُبىا بالىظام الؿىفُتي""

ً ماعؾُل غىقُه، الظي زًؼ جإزغه بها لىفـ مؿاع صزىلها بلى  الفًاء الشلافي الفغوس ي ، فًل هبحر في جىٍى

ه الفغوؿُحن؛ ؤي ؤن جإزغه وهلضه لها، و  زغوحها مىه، فلض جإزغ بها خحن وان الجمُؼ هظلً، واهخلضها غلى غغاع مػانٍغ

وخملخه الىلاقاث الضاثغة هىان، زانت مؼ ؤهثر اإلالغبحن اكاث الػامت للفىغ الفغوس ي. اعجبِ اعجباَا مباقغا بالؿُ

ت خضور الهؼاث  له، بلى بغاصة بلىعة جهىعاجه الػامت وججضًضها وفم كغاءاث مغاًغة، هما لى ؤهه ٌؿخىكف يغوٍع

 ٌ ت الاهسغاٍ بكيل ؤهبر في الجضٌ الضاثغ خى اإلاىيىغاث الىبري في  الىبري في حكىُل الىعي الؿُاس ي، ويغوٍع

                                                           
1
 - ibid, p 19. 

2
 - Ibid, p 21. 
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ش، مً خُث هىهه قٍغ مً قغوٍ الىلىج بلى باع الخىجغ في الفىغ  الؿُاؾت والاكخهاص والػلىم الاوؿاهُت والخاٍع

ت ؤزغي. ؼ فىٍغ ض اخخيان مؼ مكاَع ض بُان ومٍؼ ت جدخاج مٍؼ  الؿُاس ي اإلاػانغ، والظي ال ًدكيل بال وفم بيٍُى

ال بض وؤن غىقُه بيافت بلى جإزغه باإلااعهؿُت في بضاًت اخخياهه اإلاباقغ مؼ ما هى ؾُاس ي، فىغا   غلى هظا ألاؾاؽ،       

ومماعؾت، كض جإزغ ؤًًا  بخىحهاث فالؾفت وماعزحن وؾىؾُىلىحُحن وخلىكُحن، وهما جبرػ ؤغماله واغترافاجه 

 ،عجباٍ ؤكىي  مً اغترافه الصخص ي، وال صاٌ غلى هظا الا الصخهُت فهىان اهجظاب هبحر ألؾخاطه "ولىص لىفىع"

ىاث صازل الفهل الضعاس ي، فلم ًىً ؤؾاجظحي ًغوكىهني ما غضا ؤؾخاط واخض   : " لم ؤغخمض في خُاحي غلى جىٍى ًلٌى

وهى كٌى كض ًبضو ؤهثر ويىخا بطا ما غضها بلى بػٌ الؿماث الػامت لفىغ " ولىص   . 1’ "ولىص لىفىع ‘وان ًضعى   

ؾلً ؾبال  وان كض ؾبم للىفىع ؤن ؾلىها. فإًً ًىمً هظا الخإزحر الظي ماعؾه " ولىص  لىفىع"، خُث ؤن غىقُه

وهُف ؾاهم في حكىُل الغوح الترهُبُت لفلؿفت ومىاكف وؤَغوخاث لىفىع" غلى جلمُظه " ماعؾُل غىقُه"؟ 

 ماعؾُل غىقُه الؿُاؾُت غلى ألاكل؟.

 ."  ولىص لىفىع  ؤو  "اإلاػلم ألاٌو

ت ٌ"ولىص لىفىع"، وؤًًا مىاكفه مً  ًلخط ي الجىاب غً    هظا الؿااٌ الػىصة بلى ببغاػ بػٌ الاهخماماث الفىٍغ

 ، خُث زهو حؼءؤوالها اهخماما زانا، التي قياالث، زانت الفلؿفت  الؿُاؾُتبػٌ اللًاًا وؤلا 
 
مً  اهبحر  ا

غ  الىلاف اللاثم خٌى الضًملغاَُت،  ، خلىق الاوؿانو هخاباجه مً ؤحل هلض الخجغبت اليلُاهُت، هما ؾاهم في جٍُى

وضح َابػها الؿُاس ي، والغمؼي، وعوخها الىيػُت، لىً باالغخماص غلى ملاعبت فلؿفُت جإملُت، ما ٌػني ؤهه وان  بط

سُت والؿُ ؾُاس ي، ًدلل به اإلاػُُاث -ٌػخمض غلى ههج ؾىؾُى بلى ويؼ  اؾُت والاحخماغُت، جىنل مً زاللهالخاٍع

اعخا ؤلا كغاءة جدلُلُت غمُلت ألؾباب وهخاثج انهُاع اإلاػؿىغ الكُىع اؾُت قياالث الؿُي، باخشا غً مالبؿاجه، َو

مأالتها التي وان مً  في الجهاًت بلى ويؼ ؤؾـ مىيىغُت لىلض الخجغبت اليلُاهُت، والفلؿفُت اإلاترجبت غىه، َامدا

اإلاػؿىغ  الكُىعي، وفي هظا اإلاؿخىي ًظهب " لىفىع" بلى جىحُه هلضه للمظهب اإلااعهس ي باغخباعه الؿىض  هلؿاماثا

                                                           
   ًعرف باهتمامه بالفلسفة السٌاسٌة، ولد شغل فً حٌاته مناصب مهمة، حٌث تملد منصب 0202أكتوبر  3فٌلسوف فرنسً معاصر، توف ،

د اشتغل على عدد من مدٌر معهد الدراسات العلٌا للعلوم االجتماعٌة، وكان أٌضا عضوا بارزا فً مركز األبحاث السٌاسٌة "راٌمون آرون"، ول
 بونتً....(.ت، مٌرلنطوكفٌل، ماركس، الكان، حنا آرند دو ً،لٌافٌلكالفالسفة: )م

1
 - ibid., p 27.   

  ًٌمكن العودة هنا إلى عمله األساسً حول الدٌممراطٌة  " اإلبداع الدٌممراط- L’invention démocratique  وهو الكتاب الذي جمع فٌه ،"

 Droits de – مختلفة، منها مماله حول حموق اإلنسان: " حموق اإلنسان والسٌاسة عدد كبٌر من مماالته،  التً كان لد نشرها فً مجالت
l’homme et la politique."   
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الغثِس ي لليلُاهُت، ولبػٌ الخىحهاث اإلايكلت غجها، صون ؤن ٌػني طلً جلضًم هلض عاصًيالي للماعهؿُت، بل بهه عهؼ 

ل اإلااعهس ي لخلى  ت.وؿان، وجدلُله للشىعة الضًمق ؤلاؤؾاؾا غلى هلض الخإٍو  لغاَُت البىعحىاٍػ

ل ًًمغ الػضً     ض مً ألاخيام الجاهؼة، جىنل "ولىص لىفىع" فُما ًسو الىلُت ألاولى بلى ؤن ماعهـ اغخمض غلى جإٍو

سجحن الترحمت ؤلاًضًىلىحُت للخلىق، وهى ما مىػه مً الخػامل اإلاىيىعي مؼ مىُىق هظه الىهىم. ؤما  حػلخه

ت، فلض لت بالىلض اإلااعهس ي للشىعة الضًمفُما ًسو الىلُت الشاهُت اإلاخػل بغهً ووضح لغاَُت وللشىعة البىعحىاٍػ

 حغُِبمؼ  كُمت كهىي للػامل اإلااصي، ؤن اؾخيخاحاث واٌع ماعهـ، جىحهها مغحػُت فلؿفُت حػُي  لىفىع هُف

ؤن وهى ما ًيخلضه لىفىع، لُػخبر في الجهاًت والغوح الخلىكُت،  الػىامل ألازغي بما في طلً الػامل الؿُاس ي وججاوػ 

ل، وجىلُو ماعهـ مً كُمت الكإن الؿُاس ي هى الظي كاصه بلى  الخجغبت اليلُاهُت جفطح، هلاثو ومؼالم هظا الخإٍو

ل اإلااعهس ي هظه الاؾخيخا ش هى اإلاخدىم وخضه في هظه ألاهضاف، فالخإٍو حاث اإلاغلىَت، ولِـ الخدلُل اإلااصي للخاٍع

ت و ؤلاوؿان واملجخمؼ  ع للخدغ  البىعحىاػي جدغهه عواؾب فلؿفُت وؾُاؾُت ؤزغي حػخىم جهىعاث مػُىت غً الخٍغ

 والضولت. 

هىم اإلااعهؿُت، وجفىًُ البيُاث الىاظمت للخُاب وهى ٌػخمض في هظا الىلض غلى مىهجُت كىامها اؾخدًاع الى    

سُت،  لُسلو بلى ببغاػ ؤن الضًملغاَُت لِؿذ لي اإلااعهس ي، مؼ عبُه بالُفغاث الؿُاؾُت والخاٍع مجغص خلم  الخإٍو

شَىباوي ؤغغق الجزغت ؤلا فذ الىاكؼ، بل هي ولُضة ؾحر الخاٍع ُت ،  بنها زمغة هًاالث ؾُاؾوؿاهُت املجغصة  في ؤوهام  ٍػ

ش الفىغ الؿُاس ي، وازتركذ الخضوص الخللُضًت لألهظمت الؿابلت وفىٍغ ت واحخماغُت سجلذ كفؼاث هىغُت في جاٍع

 غلحها.

بىهتي وغحرهم، وهظا اإلافاهُم التي ؾعى بلى ى َىهفُل ومحرل الضعاؾاث التي كضمها "ولىص لىفىع" خٌى ماعهـ وصو      

غ ا لغاَُت والخجغبت اليلُاهُت.....، هي التي ؾدكيل مدىع اهخمام ماعؾُل وؿان والضًملبدث يمجها هدلىق ؤلاجٍُى

بىهتي بػىىان " ميان خٌى محرل غىقُه، الظي لم ًبخػض هشحرا غً مجاٌ اهخمام ؤؾخاطه، فلض زهو هى ؤًًا صعاؾت

ً الفغوؿُحن الظًً ؤبضوا ا، وولىص لىفىع وان مً هباع « Lieu de la pensée »الفىغ"  هخماما زانا بإغماٌ اإلافىٍغ

 بىهتي.وفىغ محرل

هما خاٌو بضوعه الاهسغاٍ في مداولت الجىاب غً الؿااٌ الظي وان مُغوخا بلىة في ألاوؾاٍ الؿُاؾُت    

وكغل خُث ا" هل خلىق ؤلاوؿان ؾُاؾت؟" :( للاءا زانا Esprit)  ؤؾبري الفغوؿُت، والظي هظمذ له مجلت 

" خلىق ؤلاوؿان بغػهاله ملاالث غضًضة ؤ اسههؤلاحابت غً هظا الؿااٌ، م بمداولتغىقُه ؤًًا، جُمىا بإؾخاطه 
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، عغم ؤن وحهت هظغه ازخلفذ غً وحهت «  Les droits de l’homme ne sont pas une politique »لِؿذ ؾُاؾت"

هىمىطج  هظغ ؤؾخاطه، فيلىص لىفىع طهب بلى اغخباع خلىق ؤلاوؿان ؾُاؾت، زانت بن جم الغهان غلى الضًملغاَُت

اإلاباصت ألاؾاؾُت التي ؤهخجتها الضًملغاَُت في الػهغ الخضًث ، لىً كُمتها ال  مً باب هىنها جإنُلي لهظه الػالكت، 

جىمً في هىنها كىاغض وكىاهحن وصؾاجحر ويػُت مىخىبت، بل في بػضها الغمؼي، واملجخمػاث الضًملغاَُت في هظغه هي 

ت. ؤما ماعؾُل غىقُه وبن وان إهمُت واإلاىفخذ ب ييُالضًىامالتي ًخجلى فحها الىعي  هظه الخلىق، وبلُمتها اإلاػىٍى

وكُمت خلىق ؤلاوؿان صازل املجخمػاث التي كض ًجىػ حؿمُتها بالضًملغاَُت في ملالخه " خلىق  ٌػترف بضوع 

ُاؾت، فدلىق ؤلاوؿان لِؿذ ؾُاؾت"،  بال ؤنها جمخلً بػٌ الخهىنُاث التي ججػل مجها غحر وافُت لخدضًض الؿ

ملغاَُت، وهى ما لم ٌؿمذ بةبغاػ قىىهها، ٌؿُا، خُث ؤنبدذ جمشل حىهغ  الضًؤلاوؿان في هظغه ؤزظث بػضا جلض

ً ؾىت مً هخابت هظا اإلالاٌ، وهي مغاحػاث لم جمىؼ خضور  ولى ؤهه ؾُػُض الىظغ  في جفؿحره هظا، بػض غكٍغ

ت في الخللي والخإزغ، بلضع ما ؤنها بغاصة ه ظغ جؼامىذ مؼ الخدىالث الخلىكُت والؿُاؾُت، التي ؤغلبذ الخغب اؾخمغاٍع

 الػاإلاُت الشاهُت وهُمىت الجزوغاث اليلُاهُت، وما وان للمىاف الخلىكُت والؿُاؾُت ؤن جظل في مىإي غً مجمىع هظه

  الىنل بحن غىقُه وؤؾخاطه فظلذ كاثمت وجخمضص. ثالخغحراث، ؤما نال 

ًملغاَُت، يل مباقغ  ؤًًا في الىلاقاث التي زايها ماعؾُل غىقُه خٌى مفهىم الضجإزحر لىفىع وان خايغا وبك   

مهض بلى غضص مً الاحتهاصاث التي كضمها غىقُه في هظا الباب، خُث ؤن  ،لغاَي"  للىفىع فىخاب " ؤلابضاع الضًم

اجهفي الضًملغاَُت مشل بخضي ؤهم  الخفىحر  خماؾت ملاعهت بغىقُه، الظي ، ولى ؤن عهان لىفىع غلحها وان ؤهثر ؤولٍى

غخبرها وامىت في الضًملغاَُت طاتها ، هما ًلخو طلً غمله والتي ا ،ببغاػ الكىىن التي جُغخهاطهب في مؿاع 

ما ٌػني ؤن غىقُه لم .  « la démocratie contre elle même »لغاَُت يض هفؿها" الضًمألاؾاس ي في هظا الباب " 

ت غً ًسغج في ا هخماماث، ختى ؤهه ًبضو ؤخُاها ىفىع" لضعحت ؤنهما جلاؾما هفـ الا ولىص لؤؾخاطه "هخماماجه الفىٍغ

: بن ولىص لىفىع وكبله واٌع ماعهـ مشال الخلفُت  بإنهما واها ًفىغان مػا. فهل هفترى ؤن هظا الُغح وافُا، وهلٌى

ماصه  في هظه الخالت  غلى غخلػام إلااعؾُل غىقُه؟ وهُف ؾىبرع اهخمامه واالىخُضة التي وحهذ اإلاؿاع الفىغي ا

 بػٌ اإلافاهُم ن " هؼع السخغ غً الػالم" عغم ؤنها لم جىً مُغوخت ال في متن ماعهـ وال في هخاباث لىفىع؟.

 .جفىًُ سخغ الػالم... ؤو غىقُه في عخاب ماهـ فُبر 

 le  » -هما ًفًل البػٌ –لى عهؼها غلى مفهىم "هؼع السخغ غً الػالم" ؤو" جفىًُ سخغ الػالم"          

désenchantement du mande »  ،"لخىنلىا بلى ببغاػ جإزحر  آزغ، وان بضوعه ؤؾاؾُا ومهما في لفذ اهدباه " غىقُه ،
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ىا غً "ماهـ فُبر"، الظي وان ؾباكا بلى بلى ويؼ جفؿحر للىىن، ماؾـ غلى فىغة ؤن الػالم فلض سخغه، الخضًث ه

لت، وهُف ػاٌ  هدذ فىغة ػواٌ سخغ الػالم، وفحها ًىضح هُفُت جسلو الػالم مً سخغه الظي اعجبِ به وألػمىت ٍَى

واهمحى، ًىفي هىا الػىصة لخهىع فُبر للخضازت، خُث جمشل في هظغه الخضر الظي بفًله زم فهم الاثخالف والىخضة 

لغُه مً سخغه. الػالم باإلاػنى الفُبحري ؤيحى زايػا للىاغض بحن الؿماء وألا  عى، مما ًجلي الػالم غً وهمه ٍو

 
ُ
جُا مً ؤوهام هؿغتها بيُاجه، وها ه  غضبِّ وكىاهحن، وماؾـ غلى غلالهُت ج  حروعاث الخػلل البكغي.نى ًىفً جضٍع

الػلالوي للمجاالث ) الاكخهاصًت، الاحخماغُت، جمخاػ املجخمػاث الغغبُت الخضًشت خؿب ماهـ فُبر  بدىظُمها      

ؾخضمجذ ؤزالكها في بَاع هظا الخػلُل، وؤنبدذ جمشل كاغضة الخُىع ؾُت...(، ختى عوح البروحؿخاهدُت االؿُا

فالػللىت قيلذ  الاكخهاصي، هما جىضح ؤَغوخت هخابه ألاؾاس ي " ألازالق البروحؿخاهدُت والغوح الغؤؾمالُت"،

ش الخًاعة الكامل.... هى جُىع  عؤؾمالُت  للًُت ألاؾاؾُت فيكخهاص الغؤؾمالي " بن اإلالؿمت اإلامحزة ل جاٍع

ت مؼ الخىظُم الػلالوي للػمل الخغ" ، فما وان الاكخهاص لِكهض ول هظا الىمى، لىال الػىامل 1اإلااؾؿت البىعحىاٍػ

بي والػلالهُت الخلىُت التي اعجبُذ هي ؤًًا بالخُىعاث التي قهضها الػلم الخضًث، اإلاا  ؾـ غلى الخفؿحر الخجٍغ

ايُت، وغلى الػلىم ألازغي اإلاخفغغت غجهما "بن البيُت الػلالهُت الخانت باللاهىن والخىظُم ؤلاصاعي هي مً غحر  ،الٍغ

قً طاث ؤهمُت، وجلط ي عؤؾمالُت اإلااؾؿت الػلالهُت بًغوعة الخسمحن املخؿىب، ال في مجاٌ جلىُاث ؤلاهخاج 

، وبفًل هظا الىمِ الجضًض مً الخىظُم، ؾُهحر  2ٌ اللاهىن وؤلاصاعة طاث اللىاغض الكيلُت"وخؿب، بل في مجا

 الػالم مغجىؼا غلى غلالهُت ملىىت، مىخجت، صكُلت، غلمُت، مدؿىبت، ال غلى جفؿحراث مفاعكت.

وحؿخاهدُت، ومغص هظا عوح الخُاة الاكخهاصًت الخضًشت ؾخهحر ملغوهت خؿب ماهـ فُبر  بغوح ألازالق البر   

ثخالف ٌػىص في واكؼ ألامغ، بلى الُبُػت  الػلالهُت لهظه ألازالق، وفي هظا اإلاؿخىي ًبضو واضخا حضا الخىافم والا 

الخالػم الظي ًهغ غلُه "فُبر "، بحن الػلالهُت والغؤؾمالُت، فاألزحرة ما واهذ لخخإؾـ هلىة مدغهت وهىمىطج، وآلُت 

جخمػاث الغغبُت الخضًشت، لىال اؾدىاصها غلى ؤوؿاق غللُت، بها ًفؿغ الضًني والؿُاس ي للخُىع، الظي قهضجه امل

ولى ؤهه ؤغفل في هظا الخدلُل الػلمي للػلالهُت الغغبُت ولجظوعها وويػُتها في  -والاكخهاصي والاحخماعي واللاهىوي

ً، ولم ًخفًُ بما ؾهىا ؤو كه ضا لػُىبها، فمأالث الىظام الغؤؾمالي، نهاًت اللغن الخاؾؼ غكغ وبضاًت اللغن الػكٍغ

الُت التي ههجتها ؤوعوبا ذقيل ت الامبًر وهى بهظا الخفؿحر الجضًض لبيُت املجخمػاث الغغبُت   -الضافؼ للخغواث الاؾخػماٍع

                                                           
1
، ترجمة دمحم علً مملد، مراجعة جورج أبً صالح، مركز اإلنماء المومً، بٌروت ، ص. األخالق البروتستانتٌة وروح الرأسمالٌةماكس فٌبر،  - 

01. 
2
 .00نفس المرجع، ص  - 
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مخدىما في غاإلاه، لىً لِـ  الخضًشت، ؤهخج فىغا ؾىؾُىلىحُا  ماؾؿا غلى الفهم، مً هخاثجه ؤن ؤلاوؿان ؾُهحر 

ؤن ًخسلى البكغ غً صًجهم، طلً ؤهه لػب صوعا في غللىت  -وخؿب كغاءة " فُلُب عاًىى" –اهـ فُبر" هىا مكهض "

الفىغة اللاثلت بإن جُىع مىُم  " ًيبغي مً حهت ؤزغي بيافت ؤن لضي ماهـ فُبر هفؿه،، بل املجخمػاث الغغبُت

و ) في الػالم ى خض ؤقياٌ ؤزالكُت " غللُت"نىع الػالم" الضًيُت كض شجؼ غللىت املجخمؼ، وطلً بدشمحن بلى ؤكص "

ش الضًً بلى مجغص لخظت في الخُىع "الضًالىخُيي" للػلل الغغبي . وفي خحن ؤهه بضا بالغغبي(، لً ًاصي ؤ لى ازتزاٌ جاٍع

وعوبُت غالبا ما جيبإ بازخفاء ، وؤن الخُاع اإلاهُمً للؿىؾُىلىحُا ألا Durkheimبلى صوعههاًم    Compteمً هىهذ 

نىع غ فُبر ؤبضا بإن غللىت "لضًاهاث الخللُضًت بؿبب غضم اوسجامها اإلافترى مؼ الخهىعاث الخضًشت، لم ًفىا

فغيُت ججػل لػٌ الىهىم غلى الػىـ، فةهه ًمهض الػالم" الضًيُت ًجب بالًغوعة ؤن جلىص بلى اهضزاعها. في ب

جُا مً الخجغبت الضً ً "الفً" في صاثغة وكاٍ  يُت مؿخللت، باغخباعها مالػمت لإلوػخاقجضٍع مً الؿُاؾُت، لخىٍى

غ الػلل الػلمي الخضًث"   .1وزبرة مؿخللت، وفي جٍُى

الاؾدىاص غلى هظا اللٌى مً قإهه ؤن ٌػؼػ فىغة الاعجباٍ اإلاىحىص بحن فُبر وغىقُه، خُث ال ؤخض مجهما ًضعي فىغة     

كىاغت فغصًت ػب في هظغهما مػا صوعا، مً خُث هىهه ًلداثه وانهُاعه الىلي والخام، فهى جالش ي الضًً وػواله واهم

جُا غً  سخغه الظي وان ًمىده كضؾُت زانت، هظا الؼواٌ والخفىً الظي ؤناب الػالم  وطاجُت، لىىه جىاٌػ جضٍع

ش ؾُاس ي للضًً" وختى في الجؼء ألاٌو مً مالفه " وكإة غىقُه  هى الظي  ًدلله  في غمله " جفىًُ سخغ الػالم: جاٍع

لغاَُت: الشىعة الخضًشت"، مىظ غهغ الجهًت، الظي قيل لخظت مهضث بلى وكىء الػهغ الخضًث بػلالهِخه، الضًم

ت، التي كضمذ ؾىضا مػغفُا وم صًملغاَُخه ىهجُا به واكخهاصه الهىاعي. وهى عهان اؾخضعى خًىع الغوح الفُبحًر

هدباه بلى هظا السخغ، كبل ؤن ًدلل وبغوح فلؿفُت بىِخه الػامت.  غحر ؤن سخغ الػالم لم امخلً غىقُه بمياهُت الا 

ش  فُما بػض فىغة جدىم الضًني، فهىان ؤوهام ؤزغي ُم فلِ بىلض ًىً مغجبُا  ِىدذ نبغت اللضؾُت، فىكف الخاٍع

 مخلىه الغحل بمدٌا ،ُا زاناهظا خضؾا فلؿف اهدباههفهل وان  بلحها غىقُه ؤًًا. اهدبهالتي غُىبها ومؿاوئها، 

ش؟ ؤم ؤن ألامغ ًخػلم بخىحُه آزغ مىعؽ غلى غىقُه، فمشل بضوعه مغحػا مً اإلاغحػُاث التي  نضفت مً نضف الخاٍع

 ؾدىض غلحها في جدلُله إلاػًالث ومكاول ؤوعوبا  ما بػض الخضازت؟. ا

 .هُدكه: "هبي" الفالؾفت و "ملهم" غىقُه ً ضًٍغ  فٍغ

                                                           
1
-هـ0332فٌلٌب راٌنو، ماكس فٌبر ومفارلات العمل الحدٌث، ترجمة وتمدٌم دمحم جدٌدي،  منشورات االختالف، الجزائر العاصمة، ط األولى  - 
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ش ؾُاس ي للضًً و وكإة التي اعخلت الخفىًُ     هُلم مجها غىقُه في هخابُه الؿالفحن: ) جفىًُ سخغ الػالم: جاٍع

الشىعة الخضًشت"(، قيلذ فلِ جمهُضا مً ؤحل هلض زىاجي، ؾُىحهه غىقُه غلى الضًملغاَُت في حؼثه ألاٌو " 

لُلها وجفىًُ عمىػها الؿُاؾُت الخىالي بلى الػلالهُت الخضًشت، التي حػتريها في هظغه سغغاث وفجىاث، وحب جد

اللُبرالُت فاسخت وعوبا، خُث انهاعث ؤوهام اإلاؿخلبل التي جفجغث صازل ؤوالاكخهاصًت. وؤًًا بلى ؤواطًب الخلضم،و 

اث. في  ؤماماملجاٌ   الظي ماعؾه  اإلاُغكتب هظا اإلاؿخىي ًىىن اؾخدًاع  ؤؾلىب الخفلؿف نػىص الخىجالُخاٍع

ض" ً فُلهم هُدكه فٍغ ؤؾاؾُت، وغىقُه ما وان لُلضم غلى هظا الىىع  مىهجُت  "Friedrich Wilhelm Nietzche ٍع

مً الخفىًُ صون الاؾخئىاؽ بخهىعاجه، التي جيبإث صون ؾىاها مً الفلؿفاث الخضًشت بهظه ألاوهام، وويػذ 

طلً الظي جلىم به بقاعاث واضخت بلى ما ؾُدل بػض غلىص مً الؼمً، لِـ في ألامغ عحم بالغُب، وال سخغ ٌكبه 

غ، بل هى هبىءة مً هىع زام.  الػغافت، وال هى خضؽ كبلي جدىمه نضفت ال جلبل الخبًر

هى الػىىان الظي ازخاعه غىقُه للفهل ألاٌو مً الجؼء الشاوي لىخابه "وكإة الضًملغاَُت: ؤػمت  " هُدكه الىبي"        

وؤلاغالن غً ُبرالُت"،  خُث زههه إلبغاػ كضعة فُلؿىف اليؿف والىلض، غلى كغاءة اإلاؿخلبل والخيبا بمأالجه، لال

 اإلامحز الظي لم ًمخلىه ؾىاهبعجابه واخترامه وجلضًغه الىبحر للػمل الظي كام به هُدكه، وبالخـ الفلؿفي 

ً هُدكه مدُم ؤوزان اللغ ف" ضٍع ، بنها حسجل 1888و 1883خىمه الجهاثُت بحن  ن الخاؾؼ غكغ الغؾىلي، نُغذفٍغ

با كهىع ؤلاًمان الجضًض،  بدؿاؾُت مبكغة بالهؼاث ألاولى، ماػالذ غحر مغثُت مً ألاغلبُت، ؤلاًمان الظي ؾُضمغ كٍغ

 هماملخضزىن ؤن اغخلضومػابض ؤلاًمان اللضًم في الىكذ هفؿه: الكػب، الػلم، الخلضم. ؤلىهُاث زاصغت، 

ن جدمل لغابغ ًبلغ ؤحله. بنها مخإهبت أل بضؤ ملىهم اباؾخُاغتهم حكُِض مظابدها ملابل مظابذ بله اإلاؿُدُحن املخلىع،

 .  1غلى مىحت غضم ؤلاًمان التي ؤفغغذ ؤماهً الػباصة اللضًمت"

 -الخلضم -) الػلمللض امخلً هُدكه اللضعة غلى بصعان غمم الفجىاث التي ؾلُذ فحها اإلاباصت الػامت للخضازت      

فهي حؿخُُؼ بهخاج ألاقُاء التي ؤهخجذ مً ؤحلها، وحؿخُُؼ في الكػب(، جغهُبت زالزُت جدمل في غملها ؤػمت حضًضة، 

ٌ آلان طاجه ؤن جيخج هلًُها، فالػلم جللض مؿاولُت بغاصة املجهٌى بلى اإلاػلىم، بُض ؤهه، ومً صون ؤن ًسخاع خى  

                                                           
1
أربٌل، الطبعة  -بٌروت -مارسٌل غوشٌه، نشأة الدٌممراطٌة، الجزء الثانً: أزمة الدٌممراطٌة، ترجمة جهٌدة الوند، دراسات عرالٌة، بغداد - 

 .07، ص 61100األولى 



[19] 
 

جُا ما هى مػلىم بلى ما ، فإلغاػ الىىن ؾخظل مىحىصة، وؤػمت الػلم التي وان ٌػخبر هفؿه كض ججاوػها  هى  جضٍع مجهٌى

 .1هضالعجغة، وكابلت لال بال عحػت،ماػالذ مُغوخت، والىيػُت بهظا اإلاػنى مخى 

ساهُت  هُجل،لخلضم، التي زبخه َاٌ ؤًًا فىغة اهلض هُدك    جىظغ لإلوؿان اإلاػانغ غلى ؤهه هماٌ  ذخُ تها ؤؾاؾا جاٍع

ش الػالم، هظه ش  صانهىػع ًلخهه  ،ًخبرم مجها هُدكه جبرما قضًضا الفىغة  جاٍع في بخضي ملاالجه اإلايكىعة بمىؾىغت جاٍع

 ٌ سُت هي غملُت الفلؿفت الؿُاؾُت، ًلى ت هُجل التي جظهب بلى ؤن الؿحروعة الخاٍع : "ًلغع هُدكه، في ملابل هظٍغ

سُت ال جيخهي، وال ًمىً لها ؤن جيخهي، غللُت، بلغ ذ في غهغ هُجل، ؤوج مجضها في لخظت مُللت، ؤن الؿحروعة الخاٍع

ش  ش لِـ مؿخدُال فدؿب، بل هى غحر مغغىب، ألهه ًفط ي بلى الخِ مً كضع ؤلاوؿان، وؤن الخاٍع وؤن اهخماٌ الخاٍع

ساهُت  لم ًىً مجغص هلض، بل هى في  هُدكه هلض . 2لِـ غملُت غللُت، بل هى مملىء بالػمى، والجىىن، والظلم" للخاٍع

، ًدىمه جهىع ؤؾاؾهنمُمه حػبحر غً ك اإلاخحن  " فىغة الخلضم". ختى  لم فىغي، وزىف مً مؿخلبل مجهٌى

 اإلاؿاع وجىحهذ هدى ولُاهُت حضًضة.الفغصاهُت التي جم الغهان غلحها مً ؤحل بىاء " الكػب" ؤزُإث 

هبي الفالؾفت، فلض وان مدلا في كلله اججاه ما  3"عئٍا"مباصت الخضازت في الجهاًت فلضث مهضاكُتها، وكض نضكذ    

ؾُاوٌ بلُه الػالم، وخؿب ماعؾُل غىقُه " لم ًبض ؤخض هظا الىم مً الللم والاهخمام بالبدث  والخضكُم بدبػاث 

مت قاهض غلى ؤػمت ان زبن و ...  مػها اإلاػانغون بؿهىلت اإلاؿخجضاث الخفُت التي حسخى بها اإلاغخلت، والتي ًخإكلم

ػض لها صعاؾت وجدلُال، اإلاػنى الظي وؿعى إلغُاثه هىا للمفهىم، فهى هُدكه، اللُبرالُت، ب بنها حكيل ماصة مالفاجه، َو

 . 4بغضاصا غظُما، بهه باليؿبت بلحها هبي مغجحن"

                                                           
1
باعتباره سلٌل مسار النزعة العلموٌة، التً ربما تمهد فعلٌا  "الروح الثورية للعالم الرقمي"،إستخدام تعبٌر "اإلندالع"، ٌأتً فً سٌاق تأكٌد  - 

التفكٌر من نفس زواٌا النظر التملٌدٌة فً الوجود نحو أفك جدٌد لن ٌكون فٌه باإلمكان تدفع بالتداول لنوع جدٌدة من اإلنعطافة التارٌخٌة، و
، ٌكفً أن نسجل بعض التأوٌالت التً تنظر لهذا األفك محتمل ملك جدٌدل إشاراتواإلنسان، وإستنادا إلى بعض التأوٌالت، ٌمكن أن تندلع بالفعل 

الذي ٌعتبر "أنه لم ٌعد الناس ٌعٌشون ضمن هذه الثورة باعتبارهم كٌنونة مستملة تتغذى من المٌم وتنتشً بكل مظاهر العزة  بنوع من التوجس،
والكرامة واإلستماللٌة فً المرار والعواطف، لمد طمرت اللحظة ذلن "الثمب"الزمنً الذي نطل من خالله على المستمبل، وغطت علٌه رغبات 

ن أن تمود إلى إشباع حمٌمً"، أنظر مارن دوغان و كرٌستوف البً، اإلنسان العاري: الدٌكتاتورٌة الخفٌة للرلمٌة، ترجمة تتناسل باستمرار دو

ولعله األفك الذي بشر به نٌتشه عطفا  .00، ص 6161سعٌد بنكراد، منشورات المركز الثمافً للكتاب، الدار البٌضاء، بٌروت، الطبعة األولى 

 على لراءة غوشٌه.
2
 تارٌخ الفلسفة السٌاسٌة، ترجمة محمود سٌد أحمد، مراجعة إمام عبد الفتاح إمام،الجزء الثانً،  ضمن ،ريك نيتشه ": "  فريدشتراوس لٌو - 

 .413، ، ص 6114المشروع المومً للترجمة، الماهرة،الطبعة األولى 
3
الغالب على إلترابه من "رؤى" الشخص المتنبئ بما سٌحدث إعتبار تصور نٌتشه من منظور غوشٌه "رؤٌا" ولٌس "رؤٌة"، مؤسس فً  - 

من منظور علمً، ٌشار إلٌه فً الغالب بوسم  ،لن السندات الموضوعٌة، التً ٌتم إعتمادها فً تأكٌد إمكانٌة حدوث أشٌاء ماتمستمبال، دون أن ٌم
لمت من حدوسات ربما لم تكن محدداتها وإشراطاتها واضحة فً زمن ، وهو ما لم ٌكن متوفرا فً هذه المراءات النٌتشوٌة، التً إنط"التنبؤ العلمً"

 اإلتٌان بها على المدر التً هً علٌه اآلن؛ فكانت بممتضى هذا التأوٌل ألرب ألن تكون "رؤٌا" على أن تكون "رؤٌة".
4
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ض       ً هُدكه، في هظغ غىقُه، لِـ مجغص فٍغ ش والفً وألاصب واللاهىن والفلؿفت، بل هى مخإمل في ٍع صاعؽ للخاٍع

ؤغماق الىحىص، هظغه بػُض ال خضوص له ججاوػ ؤؾىاع الؼمان واإلايان، فهى ًساَب ألاإلاان وغحر ألاإلاان، ػماهه وألاػمىت 

 ًضعي ؤن كغاءة فهى ال ال ًضعي،  هىهه ًضعي ومً خُث هىهه التي جلُه، هى بهظا اإلاػنى هبي مً هاخُخحن: مً خُث

ما "اإلاؿخلبل التي ًلضمها ؾخهضق، ولىىه ًضعي ؤهه ًماعؽ غملُت الخيبا، لظلً ٌػخبر غىقُه ؤن هُدكه خحن كاٌ 

ً اللاصمحن"، لم ًىً ًدبجح ؤو ٌػلي مً مياهت هفؿه، وكُمت ما ًلىم به ؤعو  ش الػهٍغ  .1ٍه هى جاٍع

ؤؾباب ومظاهغ وجضاغُاث، ًدللها غىقُه،  ومكىالث الضًملغاَُت ومأػق البيُت الىحىصًت ألػمت اللُبرالُت     

فى ت، ٍو ج، ًفدو هىاتها باكخضاع قضًض، لىً غُىن هُدكه هي التي مىدخه آلالُاث اإلاىهجُت والفىٍغ ً عوابُها بالخضٍع

غكت، فهى  الظي نضق وؤناب في كغاءة التي ؾهلذ غلُه كغاءة وكاجؼ، جيبإث بها مً كبل ؤهاحُل فُلؿىف الىلض واإلاُ

 " :فما وان لغىقُه بال ؤن ٌػبر غً اهجظابه لىبي الفالؾفت، وكىله الخالي ًلخههعوح غهغه وعوح الػهىع الالخلت، 

هجظاب إل ال وؿخُُؼ، بهظا الهضص، ؤن هلغؤ هظه الؿُىع التي ًلخو مً زاللها عوح غهغه، مً صون ؤن وكػغ با

جخدغن زلافخىا ألاوعوبُت بغمتها، ومىظ ػمً، بًغِ مالم ًخهاغض ًىما بػض ًىم، هما لى ؤهه ًخجه هدى واعزت : ’’ بلحها: 

ض  ػت: هجهغ ًٍغ  .2ؾخدل الياعزت"’’ ؤن ًيبٌ، وال ٌؿعى للغحىع للظاثملللت، غىُفت وؾَغ

ه خٌى الضًً والضًملغاَُت وؤػماث اللُبرالُت، َغوخاجؤفلؿفت ماعؾُل غىقُه، وفىغه، ومىاكفه الؿُاؾُت، و      

زخُاع  بلى  ؤعبػت مىابؼ مدىىمت بسلفُاث ؤقغها مً باب الا  وهظا خٌى الػالم الظي جفىً وػاٌ سخغه. هي في الجهاًت

ش التي بفًلها ولج غماع البدث والا  ؤؾاؾُت مجها اعجىي فىغ غىقُه، ماعهؿِخه في مغخلت الكباب هخمام بالخاٍع

وبعجابه بمػلمه وؤؾخاطه ولىص لىفىع، الظي بفًله اهسٍغ في ؾُاق الىلاقاث اإلاشاعة خٌى  هخوحكبفت، والفلؿ

 وماهـ فُبر  هاِخ   ؤؾئلت الفلؿفت الؿُاؾت صازل فغوؿا اإلاػانغة،
ُ
ىؽ التي هُمىذ غلى كام اإلافاهُم الىبري  ذ

ً ش ؾُاس ي للضًً  هخابت غىقُه، ختى ؤضخذ غىاٍو غٍغًت ألغماله واحتهاصاجه الىبري ن " جفىًُ سخغ الػالم: جاٍع

Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion  ."ض ً هُدكه، هبي غىقوفٍغ ُه ٍع

لى مؿاع الفىغ وجيبإ فهضق وؤناب. لُدىم غبػض ؾىىاث مً وفاجه، ففىغ وجإمل  الظي جيبإ بما ؾُهِب الػالم ما

اح غً كىاغاجه الىبري، التي جغسخذ هلُم ومباصت مدضصة، فغيتها الخضازت الغغبُت التي ولضث مغيا  الغغبي باالهٍؼ

 الػلم( -الخلضم -الكػببىفـ ؤؾلختها ، والخضًث هىا غً )همى وجُىع  في صازلها، ختى ؤضخذ جداعب هفؿها 
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( وخضهم مً ؤلهمىا جفىحر غىقُه، ووحهىه هدى الؿبل التي  لىفىع  -هُدكه -فُبر -لِـ مػنى هظا ؤن ) ماعهـ      

هخمامه حكحر بىيىح جام بلى اؾلىها، بل بنهم ًمشلىن فلِ الجظوع الىبري، وألاهثر جإزحرا في مؿحرجه، فغنى هخاباجه 

 حضا، فضوزانت، وهى ش يء مبرع  الوان، وؤًًا بإلىؿِـ صو َىهفُل، الظي زهو له ملالتبإغماٌ فغوٍض و 

يا" ب ً الفغوؿُحن إلاؿإلت الضًملغاَُت، زانت في هخابه " الضًملغاَُت في ؤمٍغ ًه جؼؤَىهفُل ٌػخبر مً ؤواثل اإلاىظٍغ

، ، وكبلهم هُضحٍمىن آعون، فىهىلخام بمحرلىبىهتي، لُى قتراوؽ، ع هخمامه األاٌو والشاوي، مؼ حسجُل ا غ  وهىؾٌغ

وؤًًا هلضه للخىحهاث الؿىؾُىلىحُت الضاغُت بلى حػل املجخمؼ والفغص مػا ماصة غلمُت، ًخم بزًاغها إلاىُم 

ب الػلمي ، باغخباعها ظىاهغ جسًؼ لىفـ مىُم الظىاهغ الػلمُت، وصعاؾتها بظلً ال جسغج غً ؤفم اإلاىهج الخجٍغ

بي  (......) هىهذ، صوعههاًم الخجٍغ

ش ؤوعوبا وفغوؿا، الفىغ ال غىقُه في       ن ًهػب خهغها، ي والؿُاس ي، اهفخذ غلى مهاصع ومتجهاًت كاعت هبحر لخاٍع

ىخابت، به فىغ ن مجها عنُضه اإلاػغفي الخام، بنى مً زاللها ومً زالٌ احتهاصاجه الخانت مىهجه في الخفىحر والهىّ 

م فخده إلاؿاعاث  وجإمل وخلل بقيالُاجه الفلؿفُت الىبري  وآفاق، بفًلها هلض الضًملغاَُت وؤبغػ ؤػماث ، غً ٍَغ

ً الخغوج مً الضًً، وهُف جم الخدٌى مً اغخلاص طاث َبُػت صًيُت بلى لُت، ووضح هُف ؤن اإلاؿُدُت هي صًاللُبرا

مبرػا بظلً الخهاثو الػامت لفغوؿا الخالُت، التي حػِل غلى واكؼ حضًض جدخاج ؤؾؿه آزغ  طاث َبُػت ؾُاؾُت، 

لضم هفؿه غلى قيل جمظهغاث حضًضة، ال جفهم بال في بَاع اإلاؿاع بلى بغاصة هُ الث، ٍو يلت، فالخايغ ًدمل جإٍو

ل الظي مغث فغوؿا مىه، ؾُدُذ ول هظا بمياهُت إلااعؾُل غىقُه مً ؤحل عؾم الػالكت بحن  ألافم الػامت إلاؿاع  الٍُى

  .مغاحػت هفؿها غخلاص ًفغى غلى الضًملغاَُت يغوعةالضًً والضًملغاَُت، خُث جدٌى الا 

 زالنت 

مً َبُػت الفىغ الؿُاس ي اإلاػانغ، فخجغبت ماعؾُل غىقُه هي همىطج ًمىً ألازظ  غلى هظا ألاؾاؽ هفهم حؼء        

ت اإلاىهجُت واإلافاهُمُت واإلاىيىغاجُت، فما مً بمياهُت مىحىصة لدكُِض عئٍت  به مً ؤحل جىيُذ وجلمـ البيٍُى

ت مغجبُت بالفلؿفت الؿُاؾُت صون الػىصة بلى ؤفم الدكيل الػام للمجخمػاث اإلاػانغة ف ي الاكخهاص والؿُاؾت فىٍغ

 ٌ فبحن الخدلُلُت والجضلُت  ،بال باؾخدًاع ؤفم هىهُت الفلؿفت الؿُاس ي، والفً والػلم...، وال مجاٌ الؾخىماٌ اللى

ت لُت والخفىُىُت والبيٍُى سُت والىحىصًت والخإٍو ...، جيكإ ملىالث الفلؿفت الؿُاؾُت اإلاػانغة وجىخمل الخاٍع

ي ًيخاب ألاػمىت الغاهىت، بػض ؤن اهخملذ اللىاغت الجماغُت بًغوعة جفىًُ ممىىاث جضاعن حؼء مً الللم الظ
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ت ، وال غظع  جملىه الفلؿفت الؿُاؾُت اإلاػانغة، وهي حؿخلص ي مأػق  ًتالىحىص وجغهُبِخه بىاغث هظا الللم في بيٍُى

ا ومىهجُا غلى اإلامىىاث اإلاػغفُت اإلاخاخت، التي جدلم هظا اإلاىُم الترهُبي، بؾىي الغهان  ،الػالم ا هظٍغ اغخباعه قَغ

       لبىاء اللٌى الؿُاس ي في نُغخه الفلؿفُت.

 

 

 


