رقذٚى:
ضٍضىُ ق١حز جٓٔ٦حْ جٌّوحطٍ هٍ ٝج٨٢ش ٚجٌّوىجش جٌطمٕ١س  ،ضٍه «انكبئُبد انًأنٕفخ انصبيزخ ٔانخفٛخ»  ،جٌطٟ
ذفٍؽ جهطّحو جٓٔ٦حْ هٍٙ١ح ٚجْطهىجِٗ ٌٙح ذحْطٍّجٌ أطركص ضشىً ؾُءج ِٓ ٚؾٛوٖ قط ٝأْ جٌطفى ٍ١فٟ
جٌلحٍ٘ز جٌطمٕ١س ٚو٨٨ضٙح ٚأذوحو٘ح ِٚهطٍف آغحٌ٘ح لى ضوـً ٚغحخ نٍف ِلحٍ٘٘ح جٌّطّػٍس ف ٟؾ١ش ِٓ ج٨٢ش
ٚجٌّوىجش جٌطمٕ١س جٌّك١ـس ذٕح.فايج وحْ «اإلَسبٌ كبئُب صبَعب» ،ف ًٙطٕن ج٤وٚجش ٚج٨٢ش جٌطمٕ١س ِٓ نظحتظٗ
أَ جٔٗ هرحٌز هٓ ضكٛي ؾ ٍٞ٘ٛفٚ ٟؾٛوٖ ؟ غُ أّ٠ ٨ىٓ جٌمٛي ذأْ ٚغٍ١ز قٍوس جٔ٦طحؼ جٌطمٕٚ ٟجْط٩ٙوٗ لى
نٍؾص ِٓ ؿٛم جٓٔ٦حْ ذً ٚأطركص ٘ ٟجٌط ٟضطكىُ فٗ١؟ أّ٠ ٨ىٓ أْ ٠ىًٌٙ ْٛج جٔ٨م٩خ ف ٟه٩لس جٓٔ٦حْ
ذحٌطمٕ١س ضأغٚ ٍ١جٔوىحِ هٍِ ٝهطٍف ه٩لحضٗ :ذٕفٓٗ ٚذح٢نٍٚ ٓ٠ذحٌـر١وس ؟ ٚلرً ً٘ج ٚيجن ِح ٘ ٟجٌطمٕ١س يجضٙح ؟
٠وٍف ِوؿُ ٔ٨٨ى جٌطمٕ١س ذأٔٙح « يجًٕعخ يٍ انعًهٛبد ٔاإلجشاءاد انًحذدح رحذٚذا دقٛقب ٔ ،انقبثهخ نهُقم
ٔانزحٕٚم ٔانشايٛخ إنٗ رحقٛق ثعض انُزبئج انز ٙرعزجش َبفعخ » جٌطمٕ١س ٘ :ٟأٔال ،هٍّ١حش ٚئؾٍجءجش ِكىوز
ذىلس ٘ٚحوفس ئٌ ٝضكم١ك غٍع ِوٚ ٓ١ؾىش ِٓ أؾٍٗ ٟ٘ٚ ،ثبَٛب  ،لحذٍس ٌٍطوٍٚ ُ١جٌطوٍُ ٚجٌطـٚ ٍ٠ٛجٌطىجٚي
ٚجٔ٨طشحٌ وجنً ْٚؾ ِح ٕ٘ ِٓٚح ؿحذوٙح ج٨ؾطّحه ٟ٘ٚ .ٟأخٛشا  ،ضكم١ك ٘٤ىجف هٍّ١س ٔفو١س ِوٕ١س  ،ذّوٕٝ
«انحبجخ أو
أْ جٌطمٕ١س ٌٓ١ص ضٍفح ذً ْ٘ ٟى ٌكحؾس أٔ ٚمض ِح ٌى ٜجٓٔ٦حْ ٕ٘ ِٓٚ ،ح ٔف ُٙجٌمٛي جٌّأغٌٛ
االخزشاع».
فايج وحْ جٓٔ٦حْ لى قٛي جٌـر١وس ذحٌطمٕ١س ئٌ ٝضمٕ١س أ ٞقٛي جٌـر١وس ئٌِٕ ٝطٛؾحش ٚآ٨ش ضمٕ١س جْطوحْ ذٙح هٍٝ
ضك ً٠ٛجٌـر١وس ٔ٦طحؼ ِح  ٨ضٓطـ١ن أْ ضٛفٍٖ ِٓ يجضٙح فأٗ لى ضكٛي ٘ٔ ٛفٓٗ ئٌ ٝوحتٓ غمحف٠ ٟو١ش ْٚؾ
ج٨٢ش ٚذٙح ِٚوٙح ٌٍٚذّح لى ٠و١ش ٌٙح…
ٚف ٟئؿحٌ ضكى٠ى جٌطمٕ١س  ٍٜٔ ٨ذىج ِٓ جٌطّ ُ١١ذ ٓ١ج٤وجز ٚ Instrumentجٌ٢س  :Appareilفح٤وجز ِٕطٛؼ
جٌّؿطّوحش جٌكٍف١س  ٟ٘ٚ ،هرحٌز هٓ جِطىجو ٌؿُٓ جٓٔ٦حْ (وحٌفأِ ٚجٌّـٍلس ٚجٌّٕؿً…) ئي أٔٙح ضط١ف ٌ١ى
جٓٔ٦حْ جْطوّح٨ش ٚئِىحٔ١حش هىز ٌٚ ،ىٓ ضشغ ً١ج٤وجز ٠رمِٛ ٝلٛفح هٍ ٝؿحلس ؾُٓ جٓٔ٦حْ  .أِح جٌ٢س فٟٙ
ِٕطٛؼ جٌّؿطّوحش جٌظٕحه١س  ٟ٘ٚ ،قطٚ ٝئْ وحٔص جِطىجوج ٌؿُٓ جٓٔ٦حْ-ئي أٔٙح ضٓى جٌٕمض ٚجٌوؿُ جًٌ٠ ٞوحٟٔ
ِٕٗ -فأٙح ضطّطن ذٕشحؽ شرٗ ِٓطمً هٓ جٌؿُٓ ئي ٌٙح قٍوس يجض١س ٔحضؿس هٓ ضكٍٙ٠ٛح ٌٍـحلس ومٛز ؿر١و١س (وح٨٢ش
جٌرهحٌ٠س ِػ.)٩
ٚلى أذٍَ ِولُ جٌفْ٩فس ٚجٔ٤طٍذٌٛٛؾ ٓ١١أْ جٌروى جٌطمْٕ ٟحذك أ ٚهٍ ٝج٤لً ٌٍِ ََ٩روى جٌّوٍف ٟف ٟجٓٔ٦حْ،
ٚأْ جٓٔ٦حْ ٔفٓٗ وحتٓ طحٔن لرً أْ ٠ى ْٛوحتٕح هحٌفح ،ذّوٕ ٝأْ جٌّٙحٌجش جٌوٍّ١س ٌٓٔ٧حْ ْحذمس ذً ِطفٛلس
هٍِٙ ٝحٌجضٗ جٌٕلٍ٠س أ ٚجٌّوٍف١س.
ٚئيج وحٔص جٌطمٕ١س لى ضـٌٛش هرٍ ضحٌ٠م جٓٔ٦حٔ١س ضـٌٛج ذـ١ثح هرٍ هشٍجش جٌمٍ :ْٚجٌكؿٍ ،جٌكى٠ى ،جٌرٍ،َٚ
فأٙح أنًش ضطكٛي ٔٛه١ح ِٓ جٌطمٕ١س جٌ١ى٠ٚس ئٌ ٝجٌطمٕ١س جٌّّىٕس ِن ك ٌٛٙجٌوٍُ جٌكى٠ع جذطىجء ِٓ جٌمٍْ جٌٓحذن
هشٍ ف ٟأٌٚذح ق١ع ض٩قمص جٌػٌٛجش جٌطمٕ١س ضرحهح :جٌػٌٛز جٌرهحٌ٠س ،جٌّكٍن جٔ٨فؿحٌ ،ٞجوطشحف جٌىٍٙذحء
ٔٚطحتؿٗ ،جٌػٌٛز جٌ٦ىطٍ١ٔٚس ،جٌّوٍ١ِٛحش ،جٌػٌٛز جٌؿ١ٕ١س  ٟ٘ٚضك٨ٛش ضكىّٙح ِوح ٍ١٠جٌطٓحٌم ٚجٌّ ً١ئٌٝ
جْ٨طم٩ي جًٌجضٚ ٟجٌى١ٔٛس ٚجٌطـ ٌٛجٌوٍّ ٟذو١ىج هٓ إِٔ ٞل ٌٛغحتٚ ،ٟيٌه ف ٟئؿحٌ ضظ ٌٛؾى٠ى ٌٍوٍُ يجضٗ
جًٌ٠ ٌُ ٞوى وّح وحْ ف ٟجٌوظ ٌٛجٌمىّ٠س ِوٍفس ٔلٍ٠س شحٍِس ِطمحذٍس ِن جٌطمٕ١حش وظٕحهحش ِّٚحٌْحش هٍّ١س،
ذً فِٕ ٟل ٌٛأْ جٌوٍُ أطرف ٍِضرـح هؼ٠ٛح ذحٌطمٕ١س .ئ ٨أْ جٌطـ ٌٛجٌٙحتً ٌٍطمٕ١س جٌكى٠ػس ٚوشٛفحضٙح ٚلىٌجضٙح
جٌط ٟؾوٍص جٓٔ٦حْ ٠كمك ِح وحْ ٠كٍُ ذٗ هرٍ جٌٓكٍ ٚجٌّ١طٌٛٛؾ١ح ف ٟجٌمىْٛ ُ٠جء ف ٟجْطىشحف ج٤ذوحو
جٌٙٔ٩حت١س ٌٍى ْٛجٌىرٚ ٍ١ف ٟج٤ذوحو جٌٙٔ٩حت١س ٌ٥وٛجْ جٌظغٍ ٜف ٟجٌّحوز جٌؿحِىز ٚجٌّحوز جٌك١س أ ٚف ٟجٌٓو ٟئٌٝ
جٌطكىُ ف ٟذوغ ِلحٍ٘ جٌك١حز هرٍ جٌطٍم١ف ج٨طـٕحه ٟأ ٚجْ٨طٕٓحل ٚغ ٍٖ١وً يٌه ذىأ ٠ـٍـ ضٓحؤ٨ش
ٌٍّمحٌٔس ذ ٓ١ئ٠ؿحذ١حش جٌطمٕ١س ٚقىٚو ٍْر١حضٙحٚ ،قٛي و١ف١س ػرؾ ضـٌ٘ٛح لحٔ١ٔٛح ٚأن٩ل١ح قط ٨ ٝضطؿح َٚقىٚو
جٌّومٛي ج٤ن٩ل.ٟ
·

و١ف ّ٠ىٓ ضكى٠ى ِف َٛٙجٌطمٕ١س؟ ٌّٚحيج ضوطرٍ نحط١س ئٔٓحٔ١س؟

· ِح جٌو٩لس ذ ٓ١جٌطمٕ١س ٚجٌوٍُ؟ ِح ٘ ٟج٢غحٌ جٌٕحضؿس هٓ ًٖ٘ جٌو٩لس؟ ً٘ ضوًّ جٌطمٕ١س نٍف وشٛفحضٙح ج٠٦ؿحذ١س
ٚضك٨ٛضٙح جٌٕٛه١س آغحٌج ٍْر١س ضٙىو جٓٔ٦حْ ٚجٌـر١وس؟
ِح ٔطحتؽ ضـ ٌٛجٌطمٕ١س هٍٚ ٝؾٛو جٓٔ٦حْ؟ ٌّحيج ضكٌٛص ئٌ ٝلٛز ِٓ١ـٍز هٍِ ٝظ ٍ١جٌوحٌُ؟
·
انزقُٛخ خبصٛخ إَسبَٛخ
أطشٔحخ أٔسٕنذ شجُغهش
فٔ ٟلٍ شرٕغٍٍٕ٘ ،حن ذوىجْ جغٕحْ ٌٍك١حز جٓٔ٦حٔ١س :ذوى قٛ١جٔ( ٟق ،ٞٛ١ئق١حت ،ٟذٌٛٛ١ؾٚ ،)ٟذوى ئٔٓحٟٔ
(ق١حض ،ٟضأٍِ ،ٟضهـ١ـٚ .)ٟجٌطمٕ١س ٌٓ١ص ٍ١ْٚس ٘ىفٙح طٕحهس ج٤وٚجش ٚج٨٢ش ،ذً ٘ ٟنحط١س ضطؿح َٚجٌروى
جٓٔ٦حٌٔ ٟك١حز جٓٔ٦حْ ٚضىنً ف ٟلٍد جٌروى جٌكٛ١جٌٔ ٟك١حز جٓٔ٦حْ ًٖ٘ٚ .جٌهحط١س جٌّّٓحز "ضمٕ١س" ّ٘ٔ ٟؾ
ٚؾٛو لىٍ٠ ُ٠ؾن ف ٟأطٍٗ ئٌ ٝإَِٔس غحذٍز ِٓ جٌظود ضكى٠ى٘ح ِٓ جٌٕحق١س جٌطحٌ٠ه١س٠ٚ .مً٘ َٛج جٌّٕؾ
جٌٛؾٛوٓٔ٧ٌ ٞحْ هٍ ٝئْطٍجض١ؿ١س ٚنـس ،ضطؿح َٚجٌكفحف هٍ ٝجًٌجش ٚجْ٨طٍّجٌ٠سٌٍ ،ظٍجم ِن جٌـر١وس ِٓ
ن٩ي جٌهٍك ٚج٦ذىجم ٚجٌطغٚ ٍ١١ج٨ذطىحٌ ٚجٌٓ١ـٍز ...جٌطمٕ١س قٓد شرٕغٍٍ ٘" ٟجٌشىً جٌىجنٍ ٟجًٌ٠ ٞوطرٍ
جٌظٍجم ِل ٍٖٙجٌهحٌؾ."ٟ
ٚهًٍ٘ ٝج جْ٤حِ ،ضف ُٙجٌطمٕ١س هٍ ٝأٔٙح جٌوٍس جٌط ٟوفوص جٓٔ٦حْ ئٌ ٝج٨ذطىحٌ ٚج٨نطٍجم ٚج٦ذىجم ٨ٚ ،ضفُٙ
هٍ ٝأٔٙح جٌّٕطؽ ف ٟقى يجضٗ٠ .مٛي شرٕغٍٍ " :ئْ ِح  ٛ٘ ّ١ٌ ُٙ٠شىً ج٤ش١حء ٨ٚ ،و١ف ٔظفٙحٌٚ ،ىٓ ِح ٔفوٍٗ
ذٙحٚ ،و١ف ٔٓطهىِٙح .فّح  ّ١ٌ ،ُٙ٠جٌٓ٩ـ ذً جٌكٍخ...جٌطمٕ١س ِ٘ٓ ٟأٌس ٍْٛن ِٙطُ ٘ٚحوفٓ١ٌٚ ،ص أذىج
أش١حء ِٛٚػٛهحشً٘ٚ ،ج ذحٌؼرؾ ِح ٠طُ ٔٓ١حٔٗ ...ئْ وً آٌس  ...ضى ٓ٠ذٛؾٛو٘ح ئٌ ٝجٌطأِ٩ش ٚجْ٨طرحلحش
جٌهحطس جٌط ٟضكٍن ًٖ٘ جٌٌٍٓٚ١ز".
ِٓ جٌٛجػف أْ جٌطمٕ١س هٕى شرٕغٍٍ ٌٓ١ص أؾُٙز أ ٚآ٨ش أِ ٚهطٍهحش ،ذً ٘ ٟضأِ٩ش ٚجْطرمحش ٚأفىحٌ وفوص
جٓٔ٦حْ ئٌ ٝأْ ٠هطٍم ٠ ٚرطىٍ ٠ٚرىم .ج٤طً ف ٟجٌطمٕ١س ٘ ٛجٌطأًِ ٚجٌطفى ّ١ٌٚ ٍ١جٌٕط١ؿس .فحٌٕط١ؿس ِطغٍ١ز
ِطرىٌس ،أِح جٌفىٍز ج َ٤ف ٟٙغحذطس ِٓطمٍز  ٟ٘ٚجٌفىٍز جٌطمٕ١س .فوٍْ ٝر ً١جٌّػحي جٌٙحضف جٌّطٕمً ذأشىحٌٗ ٚأٔٛجهٗ
ٚؿٍجَجضٗ جٌّطوىوز ٚجٌّطغٍ١ز ٌ" ّ١ضمٕ١س" ذً جٌطمٕ١س ٘ ٟفىٍز ج٨ضظحي هٓ ذوى ًٖ٘ٚ .ضىنً ف ٟطّ ُ١ق١حز
جٓٔ٨حْ ًِٕ جَِٕ٤س جٌغحذٍز و ْٚأْ ٔوٍف ِٕشأ٘ح جٌطحٌ٠ه .ٟذًٙج جٌّوٕ ٝهرحٌز "ّٔؾ ٚؾٛو ٚجْطٍجض١ؿ١س
جْطرحل١س ٌٍك١حز" هٕى شرٕغٍٍ.
أطشٔحخ ْبٚذغش
جٔطمى ٘ح٠ىغٍ جضىحء جٌّؿطّوحش جٌكى٠ػس هٍ ٝنـحخ ِؼٍّ لٛجِٗ ئهـحء ِىحٔس ٍِوُ٠س جٌوٍُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح.
ٚجهطرٍ جْ يٌه جٌهـحخ ٓ٠ ٨طـ١ن قً ِوؼ٩ش جٌكؼحٌز جٓٔ٨حٔ١س٠ ٨ٚ ،ظٍف وأْحِ ٌٍفىٍ جٓٔ٨حْٔ٨ ،ٟ
ؾ ٍ٘ٛجٌطمٕ١س ٠ ٨ىّٓ ف ٟجٌطمٕ١س ،ذً ف" ٟجٌّكّ٨ٛش جٌّؼٍّز" فٙ١حٚ .ي٘د ئٌ ٝجٌمٛي ئّْ ؾِ ٍ٘ٛح ُّٝٓ٠
ذحٌهـحخ جٌوٍّٕ٠ ٨ ٟرن ِٓ جٌوٍُٓ٠ ٨ٚ ،طـ١ن يٌه ،ذً ٠ورٍ هٓ ِٛلف ِ١طحف٠ُ١مٌٍ ٟومً جٓٔ٨حٔ٠ ٟمىَ جٌوٍُ
ذظفطٗ ٚهىجً ذٓ١ـٍز جٓٔ٨حْ هٍ ٝجٌوحٌُ.
قحٚي ٘ح٠ىغٍ أْ ٠ؼرؾ جٌطمٕ١س ٚفرحغػٙح فٌ ٟغُ ِح٘١طٙح جٌطِ ٟح ضُجي ضغٍفٙح جٍْ٤جٌٚ .جهطرٍ أْ ً٘ج جٌطّػً
جٌطمىِ ٟجٌطظحهىٌ ٞطحٌ٠م جٌوٍِ ٛ٘ َٛؿٍو "قىح٠س غِ ٍ١كرٛوس" .فٍ ّ١جٌوٍُ جٌكى٠ع ف ٟضمىَ ذحٌٕٓرس ٌٍّوٍفس
جٌمىّ٠س ذمىٌ ِح ٠ؼن ِكٍٙح ِٕلٌٛج ٠هطٍف جنط٩فح ؾًٌ٠ح ذفؼً "جٌّشٍٚم جٌٍ٠حػٌٍ ٟـر١وس" جًٌٔ ٞحو ٜذٗ
و٠ىحٌش هٍ ٝغٍجٌ غحٌٚ ،ٛ١ٍ١جًٌ ٍٜ٠ ٞأْ "جٌـر١وس ضوًّ ٌ٠حػ١ح"٠ .مٛي ٘ح٠ىغٍ ف ٟجٌىٌٚخ "قط ٝوْٛ
جٓٔ٦حْ غىج يجضح ٚو ْٛجٌوحٌُ غىج ِٛػٛهح ِح ٘ ٛئٔ ٨ط١ؿس ٌّح٘١س جٌطمٕ١س ١ْٚحوز ٍِّىطٙح  ّ١ٌٚجٌوىّ".
ِ٘ ُ١ح٠ىغٍ ذ ٓ١جٌطمٕ١س لىّ٠ح ٚقى٠ػح .فحٌـحتٍز جٌٌٛل١س ِػٍٙح ِػً جٌـحقٔٛس جٌّحت١س ،ضرم١حْ نحػوطٌٍ ٓ١ـر١وس :
ئيج ٌُ ٠ىٓ غّس ٘ٛجء أِ ٚحء ٌٓ ،ضوّ .٩أِح جٌظحٌٚل أ ٚجٌّكـس جٌٕ٠ٚٛس ف١وّ ْ٩ف ٟوحفس جٚ٤لحش٠ ،مّ١حْ
ِرىأّ٘ح نحٌؾح هٓ ج٨قطّح٨ش٠ ٨ٚ ،طوٍمحْ ئ ٨ذحٌكٓحخ ٚجٌمٍجٌ جٌرشٍ .ٞئْ جٌطمٕ١س جٌكى٠ػس لحوٌز هٍٝ
جْطهىجَ جٌـر١وس ػى جٌـر١وسٚ ،جٓٔ٦حْ ػى جٓٔ٦حْ٠ .مٛي "٘ح٠ىغٍ"  " :جٌطمٕ١س ضأٍِ جٌـر١وس  ،أ ٞأٔٙح
ضهؼوٙح ٌٍومً جًٌ٠ ٞمطؼ ِٓ ٟوحفس ج٤ش١حء أْ ضر ٓ١ضوٍٍٙ١ح ،أْ ضظٛذٗ" .ئٔٙح ئيْ ٔٛم ِٓ ضكى ٞجٌـر١وس،
ٚذحٌطحٌ ّ١ٌ ٟجٌّمظٛو فمؾ ئؾٍجء هٍّ١حش ف ٟجٌـر١وس ذحْطهىجَ جٌـر١وس " فّح وِٕح ٔطّػً جٌطمٕ١س وأوجز ْٕلً
ِشىٚو ٓ٠ذحٌٍغرس ف ٟجٌٓ١ـٍز هٍٙ١ح .ئٕٔح ٔرم ٝنحٌؼ ؾ ٍ٘ٛجٌطمٕ١س".

ئْ ِح٘١س جٌطمٕ١س ِطوٍمس ِرحشٍز ذحٓٔ٦حْ ُٚٔٚهٗ ئٌ ٝجٌف .ُٙفٍِ ّ١ح ٍ٠طّٓٗ جٓٔ٦حْ ف ٟجٌـر١وس ِ٘ٓ ٛحهىز
ِحو٠س ٚقٓد ،ذً ِٓحهىز ِ١طحف٠ُ١م١س :ئٕٔح ٔـٍد ِٓ جٌـر١وس أْ ضٍّٕٓح قم١مطٙح جٌط ٟذىٙٔٚح ٠لً ٚؾٛؤح فمٍ١ج
ٚنحػوح".
فحٌطمٕ١س ٘ ٟذحٌطحٌ ٟشٟء أنٍ ِهطٍف هٓ "جٌوٍ َٛجٌـر١و١س جٌطـر١م١س " .ئٔٙح ضل ٍٙغح٠س أْحْ١س ٘ ٟأْ ضمٛو ئٌٝ
جٌكم١مس ،جٌىحتٓ جٌّهطرة ف ٟجٌـر١وس .ئٔٙح ؿٍد ِٛؾٗ ئٌ ٝجٌـر١وس و ٟضٍُٓ أٍْجٌ٘ح ٚلٛج٘ح جٌوّ١مس" .ئْ جٌطمٕ١س
ضىشف ِح ٠ ٨كظً ِٓ ضٍمحء يجضٗ  ّ١ٌٚأِحِٕح ج ٍِ٤جًٌ ٞلى ٠أنً ضحٌز ً٘ج جٌّل ٍٙأ ًٖ٘ ٚجٌظ١غسٚ ،ؿٌٛج
غٍّ٘١ح".
٘ىًج ٔفِ ُٙح  ُ١ّ٠جٌطمٕ١س جٌكى٠ػس هٓ جٌمىّ٠س ٌُ :ضىٓ جٌوٍ َٛجٌىل١مس ِطٛجفٍز ٌى ٜجٌطمٕ١س جٌمىّ٠سٚ ،جٌىشف جًٌٞ
وحٔص ضم َٛذٗ وحْ ِكىٚوج ٚجضفحل١ح ٠ ٌُٚىٓ ٠طرن ِٕٙؽ جٌطؿّ١ن جٌّطٛجطً جًٌِ ُ١ّ٠ ٞح ّٔٓ ٗ١جٌطمىَ جٌطمٌٕ .ٟىٓ
جٌطّحِ جٌـر١وس جًٌ ٞضم َٛذٗ جٌطمٕ١س جٌكى٠ػس ِٕلُ ٍِٚف ".ئْ جٌطـ ٌٛجًٌٛٓ٠ ٞو جٌطمٕ١س جٌكى٠ػس ٘ ٛضكٍ٠غ
٠هـٍ جٌـر١وس ٌطٍُٓ ؿحلس ّ٠ىٓ جْطهٍجؾٙح ٚضؿّ١وٙح"ً٘ .ج جٌـٍد جٌّٛؾٗ ذاٌكحـ ئٌ ٝجٌـر١وس ٌُ ٠وى ٠طوٍك
ذكحؾس ِوٕ١س ،ئٔٗ ُ٠ؼ جٌ٤ع ذأوٍّٙح ٚجٌرشٍ٠س ذأوٍّٙح فِٓ ٟحٌ وشف ٚضٍش١ى ٍِٚوٚو ٠ى ْٛشرىس ِطؼحِٕس.
فحٌطمٕ١س ضرىٌ ٚـ"٘ح٠ىغٍ" وشىً ِٓ أشىحي جٌٌٛٛؼ جٌ ٝجٌكم١مس ٚجٌ ٝجٌٓ١ـٍز ٓ١ٌٚص وى١حْ نحٌؾِٓ ،ٟطمً
ِٙٚىو ٚغحٌرح ِح ٠رـً أٍ٠ ٚغ .ٝجٌطمٕ١س جٌط ٟضىٌن ؾ١ىج ضؿٍٔح "فٔ ٟىجتٙح جٌّكٌٍ".
انعــهـى ٔانـزـقـُـٛـخ
٠ش ٍ١جٌوٍُ ئٌِ ٝؿّٛم جٌّوٍف جٌٕلٍ٠س جٌّطظٍس ذكمً ِوٍفِ ٟو :ٓ١جٌٍ٠حػ١حش ،جٌفُ٠حء ،جٌفٍه...
ٚضك ً١جٌطمٕ١س ،ف ٟجْ٨طوّحي جٌّطىجٚي ،هٍ ٝجٌطـر١محش جٌوٍّ١س ٌٍّوحٌف جٌوٍّ١س :جْ٨طٕٓحل ،جٌّفحه٩ش جٌٕ٠ٚٛس،
جٌـحلس جٌكٍجٌ٠س...
ٚضّػً جٌطىٌٕٛٛؾ١ح هٍُ ضـر١ك جٌّوٍفس ،أ ٚجٌوٍُ جٌطـر١م ،ٟأِ ٚؿّٛم جٌّوحٌف جٌّمٍٔٚس ذحْ٤حٌ١د جٌوٍّ١س
جٌطـر١م١س.
وحٔص جٌفٍٓفس جٌٔٛ١حٔ١س ف ٟطٌٛضٙح ج٤ف٩ؿ١ٔٛس ٚجٌْ٤ـ١س ضم ُ١ضمحذ ٩ذ ٓ١جٌوٍُ وّوٍفس ٔلٍ٠س شحٍِسٚ ،ذٓ١
جٌطمٕ١س وظٕوس ِّٚحٌْس هٍّ١سٚ ،ػٌٍٚز ٚأش١حء هحٌػس ،قٓ١س ٚؿحٌتسٌ .ىٓ جذطىجء ِٓ هظٍ جٌٕٙؼس
جٌٚ٤ذ١س جٌكى٠ػس نفص قىز جٌطمحذً ذ ،ُٕٙ١ئي هى جٌوٍُ ِوٍفس ذوًٍ جٌلٛجٍ٘ ٚلٛجٔ ٓ١قىٚغٙحٚ ،أػكص جٌطمٕ١س ٟ٘
ِؿّٛهس ِٓ جٌوٍّ١حش ٚج٦ؾٍجءجش جٌٍجِ١س ئٌ ٝجٌطكىُ فٔ ٟطحتؽ جٌوٍُ ٚجْطهىجِٙح ٚضـر١مٙح ،ئ ٨أْ ً٘ج ٌُ ّٕ٠ن
ِٓ ِوٍفس ٔلٍ٠س نحٌظس ف ٟق ٓ١أْ جٌطمٕ١س ِ٘ ٟوٍفس ضـر١م١سٌ .ىٓ ٕ٘حن جضؿحٖ فٍٓف ٟآنٍ  ٍٜ٠أْ جٌوٍُ ٔفٓٗ
ضمٕ ٟف ٟؾٚ ٍٖ٘ٛضظ ٌٖٛف ٛٙجْطؿحذس ٌٍطمٕ١س ٚجِطػحي ٌٙح.
ٌمى ٌذـص جٌػٌٛجش جٌوٍّ١س جٌكى٠ػس ذ ٓ١جٌوٍُ ٚجٌطمٕ١س ٌذـح ٚغ١مح ٌُ ٠وى ِوٗ ذحِ٦ىحْ جٌطّ ُ١١ذ ٓ١جٌوٍُ
ٚجٌطمٕ١س٠ ٌُ .وى جٌطـ ٌٛجٌوٍّ ٟوحًِ جْ٨طم٩ي ذً جْطـحهص جٌطمٕ١حش ئقىجظ ضـٌٛجش هٍّ١س ِوٕ١سِٓ ّ١ٌٚ ،
جٌّٓطك ً١ج٨هطمحو ذأْ ذوغ أشىحي جٌٍ٠حػ١حش أ ٚجٌف٠ُ١حء جٌكى٠ػس وحٔص ٔط١ؿس ج٘طّحِحش ضمٕ١س ٍٜ٠ .هرى جٌَٓ٩
ذٕورى جٌوحٌِ ٟػ ٩أْ جٌف٠ُ١حء جٌكى٠ػس ٌٓ١ص ف٠ُ١حء ضؿٍ٠ر١س ٠طُ ضـر١مٙح هٍ ٝجٌـر١وس لظى جْ٨طكٛجي هٍٙ١ح
ٚجٌٓ١ـٍز جٔـ٩لح ِٓ ضـر١محضٙح ٌٚىٓ جٌف٠ُ١حء ٔلٍ٠س نحٌظس ضؿرٍ جٌـر١وس هٍ ٝئكٙحٌ ضٍه جٌم ٜٛجٌمحذٍس
ٌٍكٓحخ جٌٍ٠حػٚ ٟجٌهحػوس ٌٍطؿٍ٠د ،فحٌ٢س ٌٓ١ص ِؿٍو ٍ١ْٚس ٠وطّى٘ح جٓٔ٦حْ ف ٟجْطغٌٍ ٌٗ٩ـر١وس ذً
ضكًّ فٔ ٟلحِٙح ِوٍفس هٍّ١س ِطؿىوز أهـص ٌّف َٛٙجٌ٢س ِوٕ ٝؾى٠ىج ٠طؿٍ ٝف" ٟجٌّوٍفس جٌط ٟضّطٍىٙح جٌ٢س
ف ٟيجضٙح"ٚ ،هٓ ؿٍ٠ك جٌّّحٌْس جضهًش شىً جٌ٢س ف ٟجٌطـر١ك جٌهحٌؾٌٍّ ٟوٍفس جٌٍ٠حػ١س .ئٔٙح جٌّوٍفس جٌطٟ
أطرف فٙ١ح جٌٛؾٛو يج ؿر١وس ٌ٠حػ١س ِ ٚىٕص جٓٔ٦حْ ِٓ جٌٓ١ـٍز هٍ ٝجٌـر١وس ٚجِط٩وٙح ،فحٓٔ٦حْ ْ١ى
جٌـر١وس ِحٌىح ٌٙح.
أِح ٍْ١ؼ ِْٛىٛف١طش ٟف١وطٍف أٔٗ٠ ٌُ " :وى ذّمىٌٔٚح جٌطفى ٍ١ف ٟأٔٗ ذاِىحْ جٌّٕٙىِ أْ ٠كً ِهطٍف
جٌّشحوً ...ئيج ٌُ ٠ىٓ ِطٍّْح ذحْطهىجَ ج٨٢ش ٚجٌطمٕ١حش جٌّ١ىحٔ١ى١س" .فحٌٕٙىْس ،جٌط ٟوحٔص ضمٕ١س ٚأطركص هٍّح
ضفطٍع ذحٌّٕٙىِ أْ ٠ىٍِّ ْٛح ذّرحوب جٌؿرٍ(جٌكٓحخ)ٚ ،ذّرحوب جٌٕٙىْسِٚ ،وٍفس جَٚ٤جْ ٚج٤قؿحَٚ ...وً
ً٘ج ٓ٠طٍَُ قؼ ٌٛجٌٍ٠حػ١حش ٚجٌكٛجْ١د ٤ؾً ئٔؿحَ جٌطظحِٚ ُ١جٌهـحؿحش ٚقٓحخ ج٤ذوحو ...أ ٞضؼحفٍ
جٌوٍُ جٌٕلٍٚ ٞجٌطمٕ١س جٌطـر١م١س.

إٌ انعهٕو ٔانزقُٛبد ،ثعذ انثٕساد األسبسٛخ ف ٙانقشٌ  20و ،قذ ْذيذ انحٕاجز ثُٓٛب ٔأصجحذ انعالقخ ثٍٛ
انعهٕو عالقخ دُٚبيٛكٛخ إر اَزٓٗ عٓذ انزجز٘ء ٔاالخززال ٔانزخصصبد انًُغهقخٔ ،اَطهق عٓذ انزضبفش،
ٔٚصعت انٕٛو أٌ ٚكٌٕ انعبنى عبنًب يٍ غٛش أٌ ركٌٕ نذ ّٚيعشفخ عبيخ ٔدَٛب ثبنزقُٛبد ٔانعهٕو األسبسٛخ.
فعهٗ سجٛم انًثبل أدٖ انكى انٓبئم نهجُٛبد انًكزشفخ ف ٙعهى انجٕٛنٕجٛب ،خالل يشحهخ يعُٛخ ،ثبنعهًبء إنٗ
انٛئس يٍ إيكبَٛخ حم شفشح يال ٍٛٚانجُٛبدْ .زِ انصعٕثخ انزٔ ٙاجٓذ انجٕٛنٕج ،ٍٛٛدفعذ ثعهًبء انحبسٕة
إنٗ رطٕٚش قذساد انحٕاسٛت نجعهٓب قبدسح عهٗ رشرٛت انجُٛبد ثطشٚقخ يٛكبَٛكٛخ ٔسشٚعخ ٔفعبنخ.
ٚذًٙج ضكٌٛص جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ئٌ ٝكح٘ـٍز جؾطّحه١س ِطىحٍِس ِٚومىز ِكٌ٘ٛح جٓٔ٦حْ .فٌٍٓٚ١ز جٌطىٌٕٛٛؾ١ح
ضٍضرؾ ذوٛجًِ ِؿطّو١س ِطىجنٍس ٍِٚورس ،وّح ٚػف يٌه ئوغحٌ ٌِٛجْ .فحٌوٍُ ٠طكىُ ف ٟجٌّحوز ذٛجْـس
جٌطؿٍ٠دٚ .جٌطؿٍ٠د ٓ٠طٍَُ ضمٕ١حشٚ .جٌطمٕ١حش ضطٓحٌم ف ٟجٌطمىَ ٚجٌطغ ٍ١جٌِ٩طٕح٘٘ٚ ...ٟىًج ضكطً جٌّإْٓحش
جٌوٍّ١س ِىحٔس ِّٙس وجنً جٌّؿطّوحش جٌط ٟضىهّٙح ذحِٛ٤جي ٚضٛؾٙٙح ٚضٍجلرٙح هٓ ؿٍ٠ك لٛجٔ ٓ١ج٦لطظحو٠ .مٛي
ٌِٛجْ ..." :جٌطمٕ١حش جٌطٕ٠ ٟطؿٙح جٌوٍُ ضكٛي جٌّؿطّنٌٚ ،ىٓ جٌّؿطّن جٌطىٌٕٛٛؾ٠ ٟكٛي جٌوٍُ ٔفٓٗٚ .ضٍود
جٌّظحٌف ج٨لطظحو٠س جٌٍأّْحٌ١س ِٚظحٌف جٌىٌٚس وٌ٘ٚح جٌفوحي ف ًٖ٘ ٟجٌٌٍٓٚ١ز".
َزبئج رطٕس انزقُٛخ
ِٓ جٌّ٩قق أْ ٌٍطمٕ١س ضأغٍ١ج ورٍ١ج ٌ ّ١فمؾ هٍ ٝجٌٛجلن جٌّحوٓٔ٧ٌ ٞحْ ذً قط ٝهٍ ٝيجضٗ ٚؿٍ٠مس ضفى،ٍٖ١
ق١ع ٠مٛي هحٌُ ج٨ؾطّحم جٌفٍٔٓ ٟؾٌٛؼ فٍ٠ىِحْ " ئْ أّْ ٔلٍضٕح ئٌ ٝجٌوحٌُ أطحذٙح جٌ َٛ١جٔم٩خ ٚضكٛي،
 ْ٤جٌطمٕ١حش جٌؿى٠ىز ذىٌص ئوٌجوٕح ٌ٥ش١حء".
ٚذحٌٍؾٛم ئٌ ٝوطحذحش فْ٩فس جٌمٍْ جٌٓحذن هشٍ ْٕ٩قق أٔٙح ضغض ذهـحذحش ضكطف ٟذحٌ٢س ٚجٌطمٕ١س ،فى٠ىحٌش
ف ٟوطحذٗ "ِمحي ف ٟجٌّٕٙؽ"  ٍٜ٠أْ جٌّوٍفس جٌطمٕ١س ضّىٕٕح ِٓ ؾوً جٌىحتٓ جٓٔ٦حٔ١ْ" ٟىج ِٚحٌىح ٌٍـر١وس".
ٚفٍٔٓ ّ١ذ١ى ْٛف" ٟجٌٚ٤غحٔ ْٛجٌؿى٠ى"  ٍٜ٠أْ جٔ٦ظحش ئٌ ٝجٌـر١وس ٩ِٚقلس كٛجٍ٘٘ح ٚضأْ ّ١جٌّوٍفس
جٌوٍّ١س ذٕٙؿٙح جْ٨طمٍجتٙ٠ ،ٟىف ئٌ ٝجٔ٨طظحٌ هٍ ٝجٌـر١وس! ق١ع ٕ٠ط ٟٙذ١ى ْٛئٌ ٝلٛي ِشحذٗ ٌّح هرٍ هٕٗ
و٠ىحٌش ٛ٘ ٍٜ٠ٚ ،أ٠ؼح ف ٟجٌطمٕ١س ٍ١ْٚس ٌطٓ١١ى جٓٔ٦حْ هٍ ٝجٌـر١وس ١ْٚـٍضٗ هٍٙ١ح.
ٌىٓ ذوى ً٘ج ج٨ؿّثٕحْ ئٌ ٝجٌطمٕ١س ذٛطفٙح أوجز ٩ْٚقح ٠هىَ جٓٔ٦حْ ،ضكٌٛص ٔلٍز جٌفىٍ ٚجٌفٍٓفس جٌغٍذ١س
ٚجٔمٍرص ِٛجَ ٓ٠جٌطم ِٓ ُ٠ٛجٌطمٍ٠ق جٌرحٌغ ئٌ ٝجٌٙؿحء جٌشى٠ى.فحٌكٍُ جٌى٠ىحٌض ٟجٌمحطى ئٌ ٝؾوً جٓٔ٦حْ ْ١ىج
هٍ ٝجٌـر١وسٕ١ْ ،طمىٖ ذشىز جٌفٍٛٓ١ف جٌّ٤حٔ١٘ ٟىغٍ جًٌ١ْ ٞوٍ ِٓ ٟشأْ ذحْىحي هٍ ٝو٠ىحٌش ،أ ٞج٦ه٩ء
ِٓ شأْ جٌمٍد ٚجٌوحؿفس هٍ ٝنـحخ جٌوم١ٔ٩س جٌى٠ىحٌض١س جٌّطٛقشس جٌط ٟضٕلٍ ئٌ ٝجٌـر١وس ِٓ ِو١حٌ ٌ٠حػٟ
فطكٌٙٛح ئٌِٛ ٝػٛم ٌٍٓ١ـٍز ٚج٨قطٛجءٚ .ػى ًٖ٘ جٌٍؤ٠س جٌى٠ىحٌض١س ْطٕـٍك ٌؤ ٜؾى٠ىز ف ٟجٌفٍٓفس جٌغٍذ١س
ضو١ى جٌطفى ٍ١ف ٟجٌلحٍ٘ز جٌطمٕ١س ذّهطٍف ضؿٍ١حضٙحّ٠ٚ .ىٓ جٌمٛي ئيج وحْ ِٕـٍك جٌى٠ىحٌض١س ٘ ٛضٓ١١ى جٓٔ٦حْ هٍٝ
جٌـر١وس ِٓ ن٩ي ئذىجم جٌ٢س ٚجٌطمٕ١س ،فاْ جٌّفحٌلس جٌط ٟضرىش ن٩ي طٌٍٚ١ز ضـ ٌٛجٌلحٍ٘ز جٌطمٕ١س ٟ٘ ،أْ
جٓٔ٦حْ ْمؾ ضكص ْ١ـٍز أنٍ ٜأنـٍ ِٓ ْ١ـٍز جٌـر١وس هٍ ،ٗ١ئٔٙح ْ١ـٍز جٌ٢س يجضٙح!
ٚفً٘ ٟج جٌٓ١حق ،جٔطمى وػ ِٓ ٍ١جٌفْ٩فس جٌّٓحٌ جٌكى٠ع ٌٍطمٕ١س:
ِ ٍٜ٠ - 1حٌوّ أْ وً ج٤ش١حء ضرى ٚؾٍ١س ٚٚجػكس ِٓ ن٩ي ٔم١ؼٙح٘ٚ ،ىًج فايج وحٔص جٌطمٕ١س ضكًّ  ٞيجضٙح
ئ٠ؿحذ١حش ٚضر ٍٙجٓٔ٦حْ ٚضٍّه لىٌز ئ٠ؿحذ١س ف ٟجنطظحٌ جٌٛلص ٚضكى ِٓ ْحهحش جٌوًّ هرٍ ج٨٢ش جٌّهطٍفس
فأٙح ف ٟجٌٛلص ٔفٓٗ ضٓرد جٌؿٛم ٚجٙٔ٦حن جٌّفٍؽٌ ،ططكٛي جٌػٌٛز جٌطمٕ١س ئٌِ ٝظىٌ جٌرإِ ،فأطرف وً
جٔطلحٌ ضمٕ ٟغّٕٗ جٔكـحؽ ِوٕ ِٓٚ .ٞٛن٩ي ِف َٛٙجْ٨ط٩خ فاْ ِحٌوّ ٠إوى أٔٗ ذمىٌ ِح فطة جٓٔ٦حْ ٠ظرف
ْ١ىج ِّٚطٍىح ٌٍـر١وس ذمىٌ ِح ضّحٌِ هٍ ٗ١ج٨٢ش ٚجٌمىٌجش جٌطّ٠ ٟطٍىٙح جْط٩ذح ٠ٚطكٛي ئٌ ٝهرى ٌٙحضٗ ج٨٢ش
جٌطّ٠ ٟطٍىٙح .ئْ جٌطمٕ١س قٓد ِحٌوّ ضٓطىه ٟجْطغٌٙ٩ح ٚجٌطكىُ فٙ١ح ِٓ ؿٍف أٔحِ ؾىو غح٠ط ُٙضكٍٙ٠ٛح ئٌٝ
ٍ١ْٚس ٌٕفن جٌّؿطّن ٌّّ ٨حٌْس جْ٨ط٩خ ٚج٨ػـٙحو.
٠ - 2إوى ٘١ىغٍ أْ جٓٔ٦حْ ٌُ ٠وى ١ٓ٠ـٍ هٍ ٝجٌ٢س ،ذً أطركص جٌ٢س ِّٕ١ٙس ١ِٓٚـٍز هٍٚ .ٗ١ذحٌطحٌ ٟفحٌكٍُ
جٌى٠ىحٌض ٟذؿوً جٓٔ٦حْ ْ١ىج هرٍ جٌطمٕ١س جْطكحي ئٌ ٝجٌٕم١غ ،أ ٞق ٌٗٛئٌ ٝهرىًٌٚ .ج ِٓ قك جٌطأًِ جٌفٍٓفٟ
جٌّوحطٍ أْ ٕ٠لٍ ئٌ ٝجٌطمٕ١س ذٛطفٙح نـٍج ٚفهح ِه١فح طٕوٗ جٓٔ٦حْ ذٕفٓٗ غُ ْمؾ فٚ .ٗ١جٌّفحٌلس أْ جٓٔ٦حْ
جًٌ٠ ٞوٍف آٌ١حش ٚؿٍق طٕن ً٘ج جٌفم ٠ ٨وٍف ؿٍق جٌهٍٚؼ ِٕٗ ،ئي ٓ٠طك ً١هٍ ٗ١ئٌؾحم جٌُِٓ ئٌٝ

جٌٌٛجءِٚ ،ك ٛجٌّوٍفس جٌطمٕ١س ِٓ جٌومً ٚجٌٛجلن جٌرشٍ ،ٓ١٠ذً أوػٍ ِٓ يٌه ٠رى ٚأْ جٌطمٕ١س ضطكٍن ٚضطـٌٛ
نحٌؼ ئٌجوز جٓٔ٦حْ ١ْٚـٍضٗ ،فٓ١ٌ ٟٙص ِؿٍو أوجز ٓ٠طهىِٙح و١فّح ٠ٍ٠ى ٙٔ٤ح ِٓ ق١ع جٌّح٘١س ٌٓ١ص ِؿٍو
أوجز ،ذً ٘ٓٔ ٟك ِٓ جٌّوٍفس ِٕٚلِٛس ِٓ ج١ٌ٢حش جٌط ٟضٓطرـٓ هٛجًِ ضـٌ٘ٛح وجنٍٙح هٍٔ ٝكِٓ ٛطمً هٓ
ئٌجوز جٓٔ٦حًٌْٚ .ج هٕىِح ٠رىم جٌىحتٓ جٓٔ٦حٔ ٟضمٕ١حش ِوٕ١س ،فأٗ ٠هؼن هٕىتً ٌٍٓحتى جٌطمٕ .ٟفىً ضمٕ١س ضٌٛى ِح
ٙ١ٍ٠ح ٚضٓطهىَ جٓٔ٦حْ ٌطمرً يٌه جٌٌّٛٛو جٌؿى٠ى ِٓٚ .غُ فح٤وجز ٕ٘ح ٘ ٛجٓٔ٦حْ ٔفٓٗ جًٌ ٞأطرف نحػوح
"ٌ٦جوز" جٌطمٕ١سٌٚ .مى ضؿًٍ٘ ٝج جٌطـ ٌٛن٩ي جٌٕظف جٌػحٔ ِٓ ٟجٌمٍْ  َ 20نحطس ف١ْ ٟحق جٌطٕحفّ جٌّكَّٛ
جًٌ ٞقىُ طٍجم ج٨ضكحو جٌٓٛف١حض ٟذحٌ٠٨ٛحش جٌّطكىز أغٕحء همٛو ِح ّْ" ٟذحٌكٍخ جٌرحٌوز" ،ق١ع ٨قق
جٌؿحٔرحْ ف ٟجٌٕٙح٠س أّٔٙح ْحٌج ف ٟؿٍ٠ك ٍِغٌّٙ َٛح ِوح ٌٍٚرشٍ٠س ذأوٍّٙح .يٌه أْ أفك جٌطـ ٌٛأنً ًٍْ٠
ئشحٌجش ِكًٌز ذٓرد جْطٍّجٌّ٘ح ف ٟجٌركع هٓ ُِ٠ى ِٓ ضمٕ١حش جٌىِحٌ جٌشحًِ ،ئي ٚط ٩ئٌ٠ ٝم ٓ١ذأْ أٞ
قٍخ ذّٕٙ١ح ٓ٠طهىَ فٙ١ح ً٘ج جٌٕٛم ِٓ جٍْ٤كس ٌٓ ضٕط ٟٙذّٕطظٍ  ،َُِٚٙٚذً جٌّ٠ُٙس ٚجٌىِحٌ ٍْ١كمحْ
جٌؿحٔرِ ٓ١وح ،ذً ٍْ١كك جٌىٍز جٌ٤ػ١س ذأوٍّٙحًٌٚ ،ج جٌضفوص ذاٌكحـ جٌىهٛز ئٌٚ ٝلف جٌطٍٓف جٌٕٚ ٞٚٛجٌكى ِٓ
أٍْكس جٌىِحٌ جٌشحًِ.
٠ٚ - 3شرٗ إٓ٠شطح ٓ٠جٌطمىَ جٌطمٕ ٟف ٟفٛػ٠ٛطٗ ِٓ٨ٚإ١ٌٚطٗ ج٤ن٩ل١س ضشرٙ١ح ؾّٚ ٩١وج ٨ق١ع ٠مٛي "ئْ ْ٩ـ
جٌطمىَ جٌطمٕ٠ ٟرىِ ٚػً فأِ ٚػوٕحٖ ف٠ ٟى ٍِ٠غ ٔفٓ ،"ٟأ ٞأٔٗ ف٠ ٟى غِٓ ٍ١إٌٚس ّ٠ىٓ أْ ضهرؾ ذٗ ف ٟوً
جضؿحٖ ،قط ٝػى ٔفٓٙح .فمى أنًش ضٍطّن ج ْ٢أِحَ جٌرشٍ٠س ضٓحؤ٨ش ٌ٘١رس :و١ف ْ١ىِٓ ْٛطمرً جٓٔ٦حٔ١س ئيج
جْطٍّش ج٤ذكحظ جٌوٍّ١س ف ٟضـ ٍ٠ٛضمٕ١س جٌىِحٌ؟ أّ٠ ٨ىٓ أْ ٠رٓؾ ً٘ج جٌطـ ٌٛئِىحٔحش ئذىجم جٌىِحٌ ٚضمٕ١س
جٌمطً ِ-ػٍّح ٘ ٛوجتّح ِٕـك جٌطـ ٌٛجٌوٍّ -ٟق١ع ٕٓ٠حق ٔك ٛضِٓ ً١ٙح ٘ ٛطود ٚضرٓ١ؾ ئِىحٔ١حش ئٔؿحَٖ؟ أ٨
ّ٠ىٓ أْ ضى ْٛجٌمٕرٍس جٌٕ٠ٚٛس غىج ف ٟئِىحْ هحٌُ ف٠ُ١حء أْ ٠ظٕوٙح فِ ٟهطرٍٖ جٌشهظٟ؟  ِٓٚغُ ٠ى ْٛذاِىحٔٗ
فٌ ٟكلس ؾٕ ْٛأ ٚجٔفوحي أ ٚغؼد أْ ٠ؼن ٔٙح٠س ِىٕ٠س ذأوٍّٙح أ ٚوٌٚس أ ٚلحٌز ،أ ٚقط ٝضٙى٠ى وٛود جٌ٤ع
وٍٗ؟ ٚٚلطثً ً٘ ْ١ى ْٛغّس ِوٕ ًٌٖٙ ٝجٌٍلحذس جٌى١ٌٚس هٍ ٝجٌىٚي جٌّٓطؼوفس و ٨ ٟضّطٍه جٌٓ٩ـ جٌٕ ٞٚٛأٚ
ٚلف ضـٍٖ٠ٛ؟ ٚئيج وحْ ِٓ جٌظود ٍِجلرس جٌىٚي فى١ف ّ٠ىٓ ٍِجلرس ِ ٓ١٠٩ج٤فٍجو وجنً ِهطرٍجضُٙ؟ ً٘ٚج ِح
وفن ذوغ جٌفْ٩فس ٚجٌوٍّحء ئٌ ٝجٌّٕحوجز ذطٛل١ف جٌركع جٌوٍّ ٟأ ٚهٍ ٝج٤لً جٌطكىُ ف!!ٗ١
 - 4جٔطمى ِ١ش ٍ١ْ ً١جٌٍّٓه جًٌْ ٞحٌ هٍ ٗ١جٌومً جٌغٍذٚ ٟيٌه ذحضهحيٖ جٌطمٕ١س وٍ١ْٛس ٌٍطكىُ ف ٟجٌـر١وسً٘ٚ ،ج
جٍْٛ٤خ أو ٜذى ٌٖٚئٌ ٝضكىُ جٌطمٕ١س ٔفٓٙح ف ٟجٓٔ٦حْ ٚجٌـر١وس ِوح ،فطكٌٛص ِٓ ِؿٍو أوجز ٌطكىُ جٓٔ٦حْ فٟ
جٌـر١و١س ئٌ ٝهٕظٍ ٙ٠ىو و١حّٔٙح ٚٚؾٛوّ٘ح ِوحٚ .نـٌٛز ً٘ج جٌطكىُ أٔٗ ي ٚذوى وٚ ٟٔٛهحٌّٚ ٟشحًِ .ف٩
ن١حٌ أِحِٕح ئ ٨ئهحوز جٌٕلٍ ف ٟه٩لطٕح ذح٤ش١حء جٌط ٟأطركص ضٓٛو٘ح ه٩لس جٌطٍّه ٚجٌطكىُ هٓ ؿٍ٠ك ئ٠ؿحو
جٌٓرً جٌىفٍ١س ٌٍهٍٚؼ ِٓ ً٘ج ج٦شىحي جٌو٠ٛضٚ .جٌٓر ً١ئٌ ٝيٌه ٘ ٛضكىُ ؾى٠ى ذى ً٠هٓ جٌطكىُ جٌكحٌٟ
جٌّٓطّى أط ِٓ ٌٗٛجٌى٠ىحٌض١س جٌكى٠ػس.
 - 5ف ٟوطحذٗ "جٓٔ٦حْ ي ٚجٌروى جٌٛجقى" جٌظحوٌ هحَ ٠ ، 1964كًٌ ِحٌو ِٓ َٛنـٍ جٌطمٕ١س جٌط ٟضٓ ٍ١ذحضؿحٖ
ئنؼحم جٓٔ٦حْ ٚجٌٓ١ـٍز هٍ .ٗ١ضْٛن جٌطمٕ١س أْرحخ جٌٍجقس أِحَ جٌك١حز ،وّح ضٍِٓم ِٓ ئٔطحؾ١س جٌوًّ ٚضكٕٓٗ.
ضطكى ٜجٌطمٕ١س جٓٔ٦حْٚ ،ضرٍ٘ٓ جْطكحٌس أْ ٠و١ش ِٓطم ً٩إِٔ ٚفٍوجً أِ ٚوُ ً٨ٚهٕٙح .ضظ ٍ١جٌطمٕ١س ػٌٍٚز ِٓ
ػٌٍٚجضٙحٓ٠ ٨ .طغٕ ٟجٓٔ٦حْ هٓ جٌو١ش ذىٙٔٚحًٌٌ .ه ف ٟٙضٓ١ـٍ هٍٚ ٗ١ضهؼوٗ ٌٙحِ ٛ٘ٚ .ح ِ ٗ١ّٓ٠حٌوَٛ
ذح٦نؼحم جٌّىػف .ئٔٗ جٌهؼٛم ٌٌ٣س ١ْ٤ٚحو جٌ٢س جٌّطكىّ ٓ١ذٙح .فً٘ ٟج جٌـ( ٨جْطغٕحء) ،ضغ١د قٍ٠س جٌفٍو
٠ٚظ ٍ١جٌهؼٛم ٚجٌ٩قٍ٠س أٍِجً ِشٍهحً٠ .مٛي ِحٌوِ" َٛح أقحٚي أْ جْطهٍظٗ ٘ ٛأْ جٌوٍُ لى ٌُْ طٌٛز
جٌوحٌُٚ .ف ٗ١ذم١ص جٌٓ١ـٍٖ هٍ ٝجٌـر١وس ٍِضرـس ذحٌٓ١ـٍز هٍ ٝجٓٔ٨حْ"ٌ .مى ٔؿكص جٌطمٕ١س ف ٟأْ ضظٕن ئٔٓحٔح
هٍِ ٝمحْٙح جٌهحص ،وّح ٠لٓ ِحٌوٚ ،َٛأفمىضٗ أْ ضىُ١ِ ٌٗ ْٛجش نحطس ذٗ .فؿوٍص ِٕٗ ئٔٓحٔحً ِمٍىج،
ِٓطٍٙىحِ ،طّح٘١ح ِوٙح.
 ِْٝٛ ٍٜ٠ - 6جٌهٍفَ ِٓ ،ج٠ٚس ضهظظٗ ف ٟجٌٕٙىْس جٌٌٛجغ١س ،جٌط ٟشٙىش ًِٕ فطٍز لظٍ١ز ضـٌٛج ٘حت،٩
ؾوٍٕح ٔـٍـ ْإج ٨قٛي ِى ٜجٔوىحْٙح هٍ ٝجٌّٓط ٜٛج٤ن٩لٌٍ ٟفٍوٚ ،هٓ ٔطحتؿٙح جٌٍٓر١س هٍ ٝجٓٔ٦حْ
ٚجٌـر١وس ِوح -،أٔٗ ٌغُ جٌـحذن ج٠٦ؿحذًٌٙ ٟج جٌطمىَ جٌطمٕ ٟهٍِٓ ٝط ٜٛجٌٕٙىْس جٌٌٛجغ١س ،ئ ٨أْ ٌٙح ؿحذن ٍْرٟ
٠طّػً ذحْ٤حِ ف ٟوٙٔٛح ٍ١ْٚس ف٠ ٟى ذوغ ج٤شهحص أ ٚجٌشٍوحش أ ٚجٌىٚي ٌٍطكىُ ٌطكم١ك جٌٍذف جٌّحو

مفهوم الشغل
المحور األول :الشغل خاصية إنسانية
 إشكال المحور1 :لماذا يعتبر الشغل فاعلية إنسانية ؟
و ما هي المعاني و القيم التي يضيفها على الوجود اإلنساني ؟
تحليل نص كارل ماركس:

الشغل سيرورة وتوسط

 -1إشكال النص:
ما هو الشغل؟ و بأي معنى يمكن اعتباره فاعلية إنسانية ؟
 -2أطروحة النص:
يتحدد الشغل بوصفة فعال يتم بين اإلنسان و الطبيعة ،بموجبه يقوم العامل بتحويل المواد الطبيعية األولية و يضفي
عليها عليها صورة انطالقا من تصوراته العقلية القبلية .و هكذا يتميز الشغل عند اإلنسان بطابعه الغائي حيث يختلف
عن العمل عند الحيوان الذي يظل مجرد فعل غريزي .و هذا ما يجعل الشغل فاعلية خاصة باإلنسان و حده .
 -3مفاهيم النص:
* الشغل  /اإلنسان :
بولسطة الشغل يتدخل اإلنسان في الطبيعة و يغيرها ،بأن يمنحها شكال معينا و يجعلها مفيدة له في حياته  .هكذا
فالشغل له آثار إيجابية على حياة اإلنسان؛ إذ يحقق له الرفاهية في العيش و يحقق له منافع كثيرة .غير أن هذا التأثير
يطال اإلنسان أيضا ،فينمي ملكاته العقلية و يطور سلوكه و يرتقي بذوقه.
* الشغل  /الوعي واإلرادة:
الشغل عند اإلنسان خاضع لإلرادة و يحضر فيه الوعي؛ ذلك أن اإلنسان يفكر بشكل مسبق في كيفية إنجازه لعمله
قبل أن يحققه على أرض الواقع .و هذا ما يجعل الشغل عند اإلنسان ذا طابع غائي؛ أي أن اإلنسان يعي شغله و
يحدد له غايات معينة قبل عملية إنجازه.
* مسار الشغل :
يتضمن مسار الشغل أو سيرورته ثالثة عناصر أساسية :
أ -النشاط اإلنساني:
 نشاط جسدي . نشاط عقلي .ب -موضوع الشغل :المواد الطبيعية األولية.
ج -وسائل و أدوات الشغل .
 -4حجاج النص :
من أجل توضيح أطروحته ،استخدم ماركس مجموعة من األساليب الحجاجية:
أ -أسلوب العرض و التفسير:
*المؤشرات اللغوية الدالة عليه :
 إن الشغل …و في الوقت الذي … فإنه …
 إن نقطة انطالقنا هي … إن النتيجة التي ينتهي إليها الشغل …* مضمونه:
 تعريف الشغل باعتباره فاعلية تدخل اإلنسان و الطبيعة في عالقة منتجة لقيم نافعة . -الشغل ال يغير الطبيعة فقط  ،بل يغير أيضا ملكات اإلنسان و قدراته اإلبداعية أيضا .
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 الشغل فاعلية إنسانية . نتيجة الشغل توجد بشكل قبلي في ذهن العامل و مخيلته .ب -أسلوب المقارنة:
العمل عند الحيوان
 العنكبوت – النحلة . مهارة غريزية. عمل آلي . التلقائية و العفوية الطبيعية . -عمل إجباري و خاضع للضرورة البيولوجية .

الشغل عند اإلنسان
 الحائك – المهندس مهارة عقلية. عمل غائي . القصدية و التخطيط و البرمجة . -عمل حر و اختياري .

← هكذا يثبت كارل ماركس من خالل هذه المقارنة ،بأن الشغل بالمعنى الدقيق ظاهرة خاصة باإلنسان وحده ،ألنه
فعل غائي و قصدي ،يحضر فيه الوعي و اإلرادة العاقلة و الحرة لإلنسان .
تحليل نص نيتشه:
 -1إشكال النص:
ماهي انعكاسات الشغل على الفرد العامل ؟
و ما هي القيم التي يضيفها الشغل على الوجود اإلنساني ؟
 -2أطروحة النص :
إن الشغل الشاق في نظر نيتشه يحول دون تحقيق الرغبات و الميوالت الفردية ،فهو يهدر طاقات اإلنسان الفردية و
اإلبداعية  .إن الغرض منه هو فقط إشباع حاجات حيوانية بسيطة ،كما يهدف إلى تحقيق األمن و االستقرار و الهدنة
اإلجتماعية.
 -3مفاهيم النص:
* نعمة الشغل  :إيجابيات الشغل و آ ثاره الحسية على اإلنسان .
* األفعال المجردة :هي مجموعة من التعاليم المسطرة نظريا ،والتي تحدد ألفراد المجتمع ما يجب فعله.
* العالقة بين الخطاب الذي يمجد الشغل والفرد:
يرى نيتشه أن هناك خلفية فكرية وإيديولوجية تقف وراء الخطابات التي تمجد الشغل وتمدح الممارسين له ،وهي
التي تتمثل في التحكم في أفعال األفراد وتوحيدها بغية تحقيق النظام واالستقرار داخل الجماعة .هكذا تستغل هذه
الخطابات الشغل إيديولوجيا لصالحها ،مما يجعلها تخشى كل عمل أو مبادرة فردية.
* العالقة بين الشغل الشاق من جهة والفكر والرغبة الفردية من جهة أخرى:
إن الشغل الشاق – من الصباح إلى المساء – يعرقل التفكير الفردي ،ويلجم رغبات وميوالت الفرد الذاتية ،ويهدر
طاقته العصبية في تحقيق أهداف وضيعة تتمثل في إشباع حاجات الجماعة من أجل تحقيق الهدنة والنظام ،وإن كان
ذلك على حساب شقاء الفرد وكده المستمر.
← هكذا نج د أن الفيلسوف األلماني نيتشه يوجه نقدا للشغل الشاق من الصباح إلى المساء ،باعتباره مصدر شقاء
للفرد ويقتل مواهبه وميوالته الشخصية ،حيث يصبح هذا األخير أداة طيعة في يد الجماعة تحقق من خالله مصالحها
وأهدافها اإليديولوجية.
تقسيم الشغل
المحور الثاني:
إشكال المحور:
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ماهي آثار تقسيم الشغل على وجود العامل؟
وكيف يؤدي تقسيم الشغل إلى الحفاظ على تماسك المجتمع؟
تحليل نص جورج فريدمان :

النظام اآللي

 -1إشكال النص:
ما هي آثار تقسيم الشغل على نفسية العامل؟
 -2أطروحة النص:
لقد أدى تقسيم الشغل إلى آثار سلبية على العامل ،حيث لم يعد يتحكم في عمله عن طريق التفكير فيه و التخطيط
له ،بل حدث انشطار بين العمل و التفكير لدى العامل؛ فأصبح يقوم بعمل آلي خال من كل حافز أو تفكير عقلي حر
.
 -3مفاهيم النص:
* تقسيم الشغل/العامل:
لقد أصبح الشغل مع نظام اآللية أكثر تجزيئا و تخصصا ،و أصبحت اآللة تعوظ عمل اإلنسان في الكثير من المهام.
و هذا ما أدى إلى تقليص مساهمة العامل في اإلنتاج و إضعاف ذكائه ،ولم يعد يتحكم في مسار الشغل وفي األهداف
المرسومة له.
* الشغل /تفكير
العامل:
لم يعد العامل يوظف تفكيره وذكاءه في التخطيط لإلنتاج ورسم أهداف الشغل ،بل أصبح تدخله ينحصر
في بعض العمليات التي تكمل عمل اآللة .هكذا أصبح العامل مكرها على المشاركة في عمليات فارغة من كل قيمة
فكرية .وحدث نوع من االنشطار بين العمل والتفكيرلديه.
 -4حجاج النص :
اعتمد صاحب النص على آليتين حجاجيتين رئيسيتين من أجل إبراز أطروحته:
أ -آلية الوصف:
*المؤشرات اللغوية الدالة عليها :
 +إن تقسيم الشغل  ...يخلق ...
 +أصبح  ...أكثر تجزيئا  ...أصبحت...
 ... +وضع قطعة تحت ...
ب -آلية النقد:
*المؤشرات اللغوية الدالة عليها:
 +لم يعد العامل يختار و يقرر ...
 ...+و هو مكره على المشاركة في عمليات فارغة ...
 ... +تبرز لنا قساوة تقسيم الشغل .
*مضمونهما:
هكذا قدم لنا فريد مان و صفا للوضعية التي يعيشها العامل في ظل نظام اآللية و تقسيم الشغل ،ليوجه انتقادا واضحا
إلى هذا النظام الذي أدى إلى تبليد العامل و تشييئه ،و إحداث انشطار و فصل بين إرادته وتفكيره من جهة ،و ما
يقوم به من عمل داخل المصنع من جهة أخرى .
تحليل نص إميل دور كايم :لماذا يؤدي تقسيم الشغل إلى التماسك االجتماعي ؟
-1إشكال النص:
ما هي آثار تقسيم الشغل على المجتمع ؟
 -2أطروحة النص :
يولد تقسيم الشغل مشاعر اإلنتماء إلى الجماعة ،كما يؤدي إلى تماسكها و خلق تنافس إيجابي بين أفرادها ،مما ينتج
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عنه تطور في اإلنتاج و حيوية و استمرارية في العمل .
 -3مفاهيم النص :
* الفرد  /المجتمع:
 اليستطيع الفرد أن يكتفي بذاته ،فهو في حاجة إلى المجتمع من أجل تحقيق ما هو ضروري بالنسبةإليه.
 الفرد يشتغل من أجل المجتمع. الفرد جزء اليتجزء من المجتمع ،فهناك روابط أخالقية و روحية تدفعه إلى أن يشتغل من أجل اآلخرين.* الشغل  /النشاط الوظيفي:
يؤدي النشاط الوظيفي إلى تطوير الشغل و خلق تنافس و حيوية و استمرارية داخل المجتمع .
 -4حجاج النص :
استخدم صاحب النص أسلوبين حجاجين ر ئيسيين من أجل توضيح أطروحته:
أ -أسلوب التحليل:
* المؤشرات اللغوية الدالة عليه:
 و بما أن الفرد  ...فهو ... كما أنه ... هكذا [ أسلوب االستنتاج ] .* مثل هذه المشاعر ليس من شأنها فحسب أن تولد  ...و إنما تولد أيضا ...
* مضمونه:
اليستطيع الفرد أن يحقق اكتفاء ذاتيا و يلبي كل الضروريات التي يحتاج إليها ،ولذلك تتولد لديه روح اإلنتماء إلى
المجتمع ،فيسعى إلى تقديم تضحيات و مجهودات من أجل المساهمة في تحقيق النظام داخل المجتمع .
ب -أسلوب
اإلثبات:
* المؤشرات اللغوية الدالة عليه:
 ال يتطور ...إال... إن األسباب التي ...هي نفس األسباب التي... حينما يزداد ...سينعكس... وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تقسيم الشغل...* مضمونه:
يؤدي النشاط الوظيفي والمتخصص في الشغل إلى خلق المنافسة والحيوية وتطوير اإلنتاجية.
المحور الثالث:

الشغل بين االستالب والتحرر

إشكال
المحور:
هل الشغل خضوع للحاجة ولنظام النشاط المنتج أم هو إبداع للذات ؟ وهل الشغل استالب أم تحرر ؟
الشغل تحرر
تحليل نص سارتر:
 -1إشكال
ه
النص:
ل يؤدي الشغل إلى استعباد العامل ونفي ذاته أم أنه على العكس من ذلك مصدر لتحررها وتحقيقها على مستوى
األشياء الطبيعية ؟
 -2أطروحة النص:
يرى سارتر أنه بالرغم مما في نظام التايلورية في الشغل من استعباد وقهر ،فإنه مع ذلك عنصر محرر لذات
العامل؛ إذ يؤدي إلى إثبات ذاته على األشياء الطبيعية ويعمل على تحويلها إلى منتوجات صناعية مفيدة .إن الشغل
إذن أداة تحرر لإلنسان ،خصوصا وأنه يخضع لقوانين وال يتم تحت نزوات التملك لرب
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العمل.
 -3مفاهيم النص:
تتجلى مظاهر االستعباد في الشغل فيما
 -ال يختار العامل

* الشغل/االستعباد:
يلي:
شغله.
 ال يختار العامل زمنشغله.
 يتقاضى العامل أجرة ضئيلة ال تتناسب مع مجهوده فيالعمل.
 تبليد العامل وتشييئه ،والتعامل معهكآلة.
وتكرار نفس الحركات في
العمل.
يؤدي الشغل تحت نظام اآللية إلى العديد من أشكال القهر واالستعباد بالنسبة للعامل.

 الروتين>>> هكذا

* الشغل  /نظام التايلورية:يقوم نظام التايلورية في الشغل على تجزيء العمل ،من خالل قيام العامل بحركات
مضبوطة ومكررة تستهدف استغالل جهده من أجل الرفع من اإلنتاج .وهو ما جعل هذا النظام يؤدي إلى تشييء
العامل ونفي كل حرية وإبداع لديه في الشغل.
* الشغل  /الحرية:
الشغل مجال لتحرر الذات ألنه:
 لم يعد يتم تحت نزوات التملك لرب العمل ،بل أصبح يخضع لقوانين تضمن الحقوق المشروعةللعامل.
 يجعل اإلنسان /العامل يثبت ذاته على الطبيعة ،فيحول أشياءها ويتحكم فيها. -4حجاج النص:
استخدم صاحب النص مجموعة من األساليب الحجاجية من أجل توضيح أطروحته:
* المؤشرات اللغوية الدالة
عليه:
 يمثل الشغل بهذا المعنى ... من المؤكد أن ... فهو يجزىء نشاط العامل ... إن رب العمل يختزل ...*
 وهكذا يميل ...إن
مضمونه:
الشغل مبدئيا هو أداة ثورية يحرر من خاللها اإلنسان ذاته ويحققها ،لكنه في ظل شروط نظام اآللية تحول إلى أداة
الستعباد العامل نظرا لما يتخلله من إقصاء لوعي وإرادة العامل في الشغل ،والتعامل معه كآلة لإلنتاج.
ب -أسلوب المثال:
 االستشهاد بمثال تورده السيدة " ستايل " في مذكرة رحلتها إلى روسيا في بداية القرن 18م.* مضمونه:
عشرون قنا من األقنان الروس ،يعزف كل واحد منهم نوطة واحدة بشكل متكرر كلما كان ذلك ضروريا ،بحيث
أصبح كل واحد منهم يحمل اسم النوطة التي يعزفها .وهذا شبيه بما يحدث للعمال في نظام التايلورية؛ حيث يتم
اختزال شغل العامل في قيامه بحركات متكررة مئات المرات يوميا.
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مفهوم الفن
-

الفلسفة ،الطبيعة ،الفن...

إذا أنظ ار إلى هذه الموضوعات التي تتناولها الفلسفة تبدو من الوهلة األولى متباعدة الرابط بينها ،لكن إذا تمعنا فيها

نستكشف أن هناك رابط بين كل الموضوعات أال وهو اإلنسان .إذا يمكن القول إن اإلنسان هو محور التفكير الفلسفي.

النستغرب إذا أن تتناول الفلسفة التي كموضوع لها فالفنان ينتج أعماال فنية ولكنه اليمكنه أن يتوقف في ذات الوقت حول

داللة ومغزى الفن ووظيفته بالنسبة لإلنسان ...فهذا العمل يقوم به الفيلسوف.
 -Iماهو الفن ؟ :

 تستخدم كلمة الفن لإلشارة إلى مجالت متعددة (نتحدث عن الفن بالنسبة لمجاالت معينة كالرقص ،المسرح ،الموسيقى،الرسم .)...ولكن قد نتحدث كذلك عن فن الطبخ أو فن النجارة والحدادة.

إن السبب في ذلك يعود إلى كون كلمة فن كانت تقل على كل نشاط إنساني منتج بدون تمييز بين الفنان الحرفي والصانع

والفنان لكن في القرن  81سيتم التمييز بين فنون ارتزاقية (الصانع والحرف) وفنون حرة هي ما سيطلق عليه الفنون
الجميلة - .فما هو الفن بهذا المعنى ؟

 نجد في المعجم الفلسفي  La pondeالتعريف التالي للفن" .كل إنتاج للجهال يتم بواسطة أعمال ينجزها كائن واعي". يتبين من خالل هذا التعريف أنا مجال الفن هو مجال خاص متميز مما ينتجه الفنان هو الجمال ،والفن كذلك نشاطإنساني أي اليوجد سود عند اإلنسان .

لكن لما يرتبط الفن باإلنسان وحده ؟ وما الذي يميزه بالضبط عن مجاالت أخرى كما ينتجه الحيوانات مثال (العنكبوت،
النحل) أو كما ينتجه الفنان أو الحرفي أو ما ينتجه العالم الفيزيائي ؟

 يسعى كانط (نص ماهو الفن) إلى تحديد الفن وتعريفه وذلك من خالل مقارنته لمجاالت ونشاطات أخرى الطبيعة ،العلم،الحرفة.

الفــن

الطبيعــة

 -عمل يتأسس على الوعي والتفكير

 -عمل يتأسس على الضرورة

عمل فني ألني انجازها قام على

من طرف النحلة ليس عمل

الوعي والتفكير والحرية وتحديد

قينا ،بل هو برمجة غريزية فطرية.

مثال قطعة خشب منحوثة

الغاية .

مثال  :بناء أقراص السمع

___________________________________________________________________________
-

خالصة الوعي  :خاصية اإلنسان وهو اإلدراك والمعرفة اإلنسان هي ذاته ويعي كذلك العالم واألشياء.

كانط  )8181-8271( :فيلسوف ألماني شها فلسفته بالفلسفة النقدية من أهمل مؤلفاته "نقد العقل الخالص".
الملكة  :القدرة .

التعريف  :الجد (وصنع حدود) يعرف ويحد.

الفــــن
-

العلـــم
 -نشاط لإلنسان

نشاط لإلنسان

 -إنتاج للمعرفة للحقيقة

إنتاج للجمال

 -يعتمد منهجا وتقنيات وأدوات .

له تقنيات وقواعد

 -يمكن لإلنسان أن يكتسب الطريقة

لكن ،اليمكن لإلنسان أن ينتج

والمنهج

عمال فنيا بمجرد ما تكون له معرفة بفن ما .
-

العلمي وينتج عمال علميا .

مثال  :يمكن لإلنسان أن يقضي سنوات

في دراسته الرسم وتقنياته وأساليبه ولكن ذلك
لن يجعل منه بالضرورة بيكاسوا.
-

لذلك يقول كانط " :إن العمل الفني هو العمل الوحيد

الذي النملكه مهارة صنعه حتى ولو كانت معرفتنا به
معرفة تامة".
الفـــن

-

نشاط حر

الحرفـــة

 -نشاط ارتزاقي (يطلب منه الرزق والربح)

-

متعة ،لعب

 -مشقة  ،تعب

-

غياب القواعد

 -إلزام  ،الكراه.

-

يمكننا انطالقا من هذه المقارنات أن نخرج بتعريف للفن :

-

للفن نشاط إنساني محض ،وهو يتأسس على الوعي وعلى الحرية إن يخيب فيه كل إلزام واكراه ويكون لعبا

ومتعة.

 -IIماهي العالقة بين الفن والطبيعة ؟
-

العمل الفني إنتاج للجمال .يتحدث كذلك عن الجمال في الطبيعة.

-

فماهي العالقة بين الفن والطبيعة أو الجمال الفني والجمال الطبيعي ؟

-

هل الفن تقليد ومحاكاة للطبيعة واما هو موجود في الواقع ؟ أم أنه يتجاوز ذلك ؟

-

هل عمل الفنان هو النسخ واعادة انتاج الطبيعة والواقع أم أنه يذهب إلى أنجد من ذلك .

هناك تصوران ،التصور األول يرى بأن الفن هو محاكاة للطبيعة والتصور الثاني يرى أن الفن ليس محاكاة

للطبيعة .

 8التصور األول  :الفن محاكاة الطبيعة

* أفالطون  )172 -712( Platonيعرف أفالطون بنظرية المثل .

 المثل جمع مثال وهو نموذج الفكرة الماهية (النجار قبل صنع السرير يسبق ذلك الفكرة السرير شيء مادي متخيرذائل أما فكونه ألي مثاله فهي تابتة وخالدة) .

________________________________________________________________________
-

المحاكاة  :تقليد ،استنساخ إعادة إنتاج اما هو موجود في الطبيعة وفي الواقع حسب نظرية المثل يقسم

أفالطون الوجود أو العالم إلى عالمين :

-

العالم المحسوس (المادي) وهو هذا العالم الذي تنتهي إليه وتواجديه .

العالم المعقول (الالمادي) وهو مفارق .

العالم األول يضم ظل للعالم الثاني العالم المحسوس تمأل النسخ ،وهو متغير وفاتن .
العالم المعقول يضم األصل أي المثل وماهيات األشياء وهو خالد وأزلي .

العالم المحسوس الينطوي على الحقيقة بل النسخ والظالل فقط أما العالم المعقول فهو موطن الحقيقة.

نربط بالفن  - :إن الفن بالنسبة ألفالطون هو محاكاة لكن ماذا يحاكي الفنان ؟

إن الفنان يحاكي ماهو موجود في هذا العالم المحسوس فهو إذا يحاكي النسخ فقط ،فعمله هو في الدرجة

الثالثة أو إنه بعيد عن الحقيقة بثالث درجات :

مثال  - :نتحدث عن الجمال في العالم المحسوس فنقول وردة جميلة ،إمرأة جميلة ،فسيارة جميلة ...لكن الجمال
في العالم المحسوس هو مجرد نسخة باهثة كما أنه متغير وزائل ،أما الجمال الحقيقي المطلق فهو فكرة الجمال أو

مثال الجمال.

إذا يمكن القول أن العمل الفني الحقيقي حسب أفالطون الينبغي أن يكون محاكاة للنسخ بل للماهيات والمثل .
________________________________________________________________________

-

الفلسفة تتوزع إلى ثالث مباحث ،مبحث يتعلق بالحق ،ومبحث يتعلق بالخير ،ومبحث يتعلق بالجميل (أي

المعرفة ،األخالق ،الفن).

* أرسطو  Aristoteق.م ()711 -777

تلميذ أفالطون فلسفة موسوعية .واضح علم المنطق.
-

ترى كيف يتصور أرسطو العمل الفني يقول أرسطو "إن المحاكاة غريزة في اإلنسان تظهر فيه منذ الطفولة

واإلنسان يختلف عن سائل الحيوان في كونه أكثر استعدادا للمحاكاة .وبالمحاكاة يكتسب معارفة األولية والشاهد

على هذا مايجري في الواقع  :فالكائنات التي حينما تقتحمها العين حينما تراه في الطبيعة تلذ لها مشاهدتها
مصورة. "...
-

يؤكد أوسطو على أن المحاكاة غريزة في اإلنسان بمعنى أنه الكائن الذي يكون لديه منذ والدته استعدادا

للمحاكاة .والعمل الفني حسب أوسطو هو محاكاة من طرف الفنان لما هو موجود قبال في الطبيعة وفي الواقع،

فالرسم مثال هو محاكاة باأللوان لما هو موجود ،والغناء محاكاة بالصوت ،والشعر محاكاة باإليقاع والوزن لألفعال
البشرية التي تنقسم إلى دنيته ونبيلة أي الرذيلة والفضيلة .
-

لكن هذا التصور للفن يظل قابال للنقد ،فنحن نجد أعماال قيمة عمل أشياء غير موجودة في الواقع (كمثال

اإلتجاه السريالي في الرسم) وهذا يدل على أن الفن .هو قدرة على خلق وابداع عوالم أخرى.

كذلك إذا جعلنا من الفن مجرد محاكاة واستنساخ لما هو موجود مسبقا ،فأية قيمة ستكون له ؟ ألن يكون الفنان
مجرد مستنس خ ومقلد ؟ أليس المطلوب من الفنان حمل رسالة إلى اإلنسان وفتح آفاق جديدة أمامه .

 7التصور الثاني  :رفض نظرية المحاكمة .

 كيف يتصور هيجل الفن في عالقته بالطبيعة ؟ هل يتبنى فكرة المحاكاة أم يرفضها ؟األطروحة  - :ليس الفن محاكاة للطبيعة .

الحجـج  - :إن هيجل كف يلسوف اليكتفي برفض األطروحة التي تقول الفن محاكاة بل يسعى إلى تفنيدها أي ابطالها
بواسطة الحجج وهي الفن كمحاكاة عمل عبتي ورطائل من ورائه ألنه مجرد استنساخ.

-

الفن كمحاكاة مجرد لعبة باعثة على الغرور واإلعجاب بالذات .

الفن كمحاكاة اليهتم سوى بالشكل فقط .

-

الفن كمحاكاة اليقدم سوى الوهم والخداع .

-

* لكن إذا كان هيجل يرفض فكرة المحاكاة فما هو البديل الذي يقدمه ؟

األطروحة النقيدة  - :الفن تعبير عن الروح أو العقل وتجسيد للحقيقة.

إن هيجل يرفع العمل الفني إلى مرتبة العقل والحقيقة ،فهو ليس مجرد تقليد واستنساخ للطبيعة .

-

ففي الحياة اليومية نتحدث عن العمال الطبيعي فنقول مثال امرأة جميلة ،سماء جميلة ،لون جميل وشجرة جميلة .

غير أن الجمال الطبيعي اليرقى إلى مستوى الجمال الفني  .ألن هذا األخير يرتبط بالروح أو العقل ،والروح أو العقل
أسمى من الطبيعة.

___________________________________________________________
-

هيجل  :فيلسوف ألماني فلسفة تعتبر من الخبر الفلسفات يعرف ب المنهج الجدلي أو دياليكتيك .من أهم

-

نستنتج مع هيجل أن الفن ليس مجرد استنساخ وتقليد ب هو أكثر من ذلك ،إنه يعبر عن العقل ويجسد

مؤلفاته فينومينولوجيا الروح .

الحقيقة كمثال (إن الوسام يستخدم أشياء مادية من ألوان وأدوات لكي يعبر بها عن فكرة عن حقيقة) إنما ينبغي

أن نراه في العمل الذي هو المضمون والعمق والمعنى والحقيقة.

 -IIIماهو الحكم الجمالي ،وما الذي يميزه عن غيره من األحكام .

تقف مثال أمام لوحة تختلف فينا أث ار فنقول  :هذه اللوحة جميلة ،هذه العبارة تسمى حكم . Jugement

-

* مامعنى الحكم ؟

 الحكم بشكل عام هو ربط وتركيب بين موضوع وخصائص (محمول)  .إن اإل نسان كائن يفكر ويصدر بالتالي أحكامامتعددة ومتنوعة حسب المجاالت .

أمثلة  - :كل المعادن تتمدد بالحرارة  :حكم معرفي يتأسس على العقل ومفاهيمه أي أنه خالصة نشاطه عقلي وبحث

ودراسة.
-

إن هذا السلوك غير الئق حكم أخالقي يستند من المعايير والقيم األخالقية.

-

هذه القصيدة رائعة  :حكم جمالي مصدره األثر الذي خلقته في القصيدة وأنا استمع إليها .

-

إن مجال الفن هو مجال خاص جدا ألنه يتعلق بالجميل والجمال ،فكيف تميز الجميل عن غيره من المجاالت

بماذا يتميز الحكم الجمالي .

* كانط  : Kantيميز كانط بين الممتع والحسن والجميل.
الممتع

-

اشباع مشروط بالحساسية

لذة حسية (تتعلق بالحواس وبالجسد)

-

لذة آنية أي لحظية تزول وتنتهي

-

مثال  :لذة أكلة .

بالحصول االشباع.

* هذا المجال يشرك فيه االنسان
مع الحيوان .

الحسن

 يتعلق بها تغيير وتقدر أنهنافع لإلنسان .

 -العقل هو الذي يمارس هذا التقدير.

الجميل

