
RUDOLF STEINER

VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS

Tres conferencias pronunciadas
del 17 al 19 de diciembre de 1920 en Dornach, Suiza

EL PUENTE DE LO FÍSICO 
A LO ESPIRITUAL!MORAL

 

  

 رنياتش فلدور

 تايقالخألا نم رباعلا رسجلا
 ةيناحورلا ىلإ ةيداملا

 

 
 خانرود يف تيقلُأ تارضاحم ةثالث ىلع يوتحي

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٩و ١٨و ١٧ مايأ
 
 
 
 
 
 

ينيزاوملا دمحم :ةمجرت  
  

 

  

 رنياتش فلدور

 تايقالخألا نم رباعلا رسجلا
 ةيناحورلا ىلإ ةيداملا

 

 
 خانرود يف تيقلُأ تارضاحم ةثالث ىلع يوتحي

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٩و ١٨و ١٧ مايأ
 
 
 
 
 
 

ينيزاوملا دمحم :ةمجرت  
  

RUDOLF STEINER

VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS

Tres conferencias pronunciadas
del 17 al 19 de diciembre de 1920 en Dornach, Suiza

EL PUENTE DE LO FÍSICO 
A LO ESPIRITUAL!MORAL



 

 

 
 
 

 رنياتش فلدور

 ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا
 

 
  



 

  

  



 

  

 رنياتش فلدور

 تايقالخألا نم رباعلا رسجلا
 ةيناحورلا ىلإ ةيداملا

 

 
 خانرود يف تيقلُأ تارضاحم ةثالث ىلع يوتحي

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٩و ١٨و ١٧ مايأ
 
 
 
 
 
 

ينيزاوملا دمحم :ةمجرت  
  



 

  

 

Ita Wegman Institut 

für anthroposophische Grundlagenforschung 

Pfeffingerweg 1 A, CH-4144 Arlesheim 

 

 

 

 :ةيناملألا ةغللاب رداصلا باتكلل ةيبرعلا ةغللا ىلإ ينيزاوملا دمحم ةمجرت

Herausgegeben von Paul Werthmann und Johannes Weinzirl 

©  2020 Verlag des Ita Wegman Instituts 

1 . Auflage 2020 

Alle Rechte vorbehalten 

Umschlagmotiv: Wandtafelzeichnung von Rudolf Steiner 

vom 17. Dezember 1920, © Rudolf Steiner Archiv 

Gesamtgestaltung: Walter Schneider, www.schneiderdesign.net 

Druck: Gulde Druck, Tübingen 

ISBN 978-3-906947-42-6 

 

 

 

 

 

 .ةظوفحم قوقحلا عيمج

Mohamed Elmawazini (mawazini@web.de) 

 



 

 

 

  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

٥ 
 

 

 تايوتحملا
 

 

 

 !رسج ناسنإلا نإ الأ ٧
 

١٩٢٠ ربمسيد ١٧ ،خانرود ١١  
؟ناسنإلا دسج يف يحورو يسفن وه ام شيعي فيك  

 

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٨ ،خانرود ٣٣
 .نوكـلا قَلخ ردصمك ةيقالخألا لثملا

 

١٩٢٠ ربمسيد ١٩ ،خانرود ٥١  
.ملاعلا ثادحأ يف امهانعمو بحلاو ةيرحلا ىلإ قيرطلا  
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 !رسج ناسنإلا نإ الأ
 رسج ناسنإلا نإ الأ

 ؛لبقتسملا يف هنايكو يضاملا نيب

 ؛نيع ةفرط الإ رضاحلا امو

 .رسجلاك نيع ةفرط

 نامجيڤ اتيإ ىلإ رنياتش فلدور

 ١ ١٩٢٠ داليملا ديع ةليل

 

 ىركذلا ةبسانمب "رسجلا تارضاحم" ةامسملا رنياتش فلودور تارضاحم نم ةديدجلا ةخسنلا هذه ماُقتس

 .٢٠٢٠ ماع يف ٢ِيفوُسُوپُورثنَألا بطلل ةيوئملا

 يبطلا مسقلاب ًايونس ًارمتؤم دادعإ يف تاصصختلا ةددعتم ةباش ةيريضحت ةعومجم تاونس ةدع ذنم تأدب

         ناونعب ماقملا يملاعلا رمتؤملا اذهب ديرن نحن  .٢٠٢٠ ماع فيرخ ماقيل خانرودب مونايتوجلا يف

»Crossing Bridges – Being Human!« ةيعيبطلا مولعلا نيب ،حورلاو سفنلاو دسجلا نيب روسج ءانب 

 

 

 .صنلا لماك يوتحت ةطوطخمل ٦٧ ةحفص رظنأ  ١

Rudolf Steiner: Briefe und Meditationen für ita Wegman. arlesheim, Verlag des ita Wegman instituts, 2018. (Zur 
Rehabilitie- rung ita Wegmans Bd. 1). 

 .ناسنإلا ةمكح ملع يأ )Anthroposophie( ِيفوُسُوپُورثنَأ   ٢
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 عضي ىلماكت جالعل نف لجأ نم ةفلتخملا ةينهملا تاعومجملاو نادلبلاو ةددعتملا لايجألا نيب ،ةيناحورلا مولعلاو

 .ةحورطملا ثالثلا تارضاحملا ىلع ًادمتعم لماك لكشب رمتؤملل يلخادلا لكيهلا يُنب .فصتنملا يف ناسنإلا

 لكشب اهب يصوأو ١٩٢٠ ربمسيد يف خانرودب رنياتش فلودور لبق نم "رسجلا تارضاحم" دقع مت

 سسأ ريوطت لجأ نم ىرخألا ةيجالعلا نهملل اًضيأ قحال تقو يفو بابشلا ءابطألاو تابيبطلل صاخ

 عاونأو ةعبرألا رصانعلل روصت يف ًاجمدم يرشبلا نئاكلل ةروص مدقي يذلا ٣ملاعلاو ناسنإلل يفوسوپورثنألا مهفلا

 ريكفت نم سفنلا تاكلم يف يعولا تاجرد ًايلتعم ناسنإلا ظقيتسي فيك فصو متي نأ لبق ؛ةعبرألا ريثألا

 نئاكلا لخاد حورلاو سفنلا لمع ةيفيكـل لصافلا يبطلا روظنملل طقف لاجملا حتفي ال اذهو .ةدارإو روعشو

 دعبلاو يملعلا جهنلا نيب رسجلا نع يرهوجلا لاؤسلا ىلع ةرصاعملا ةباجإلل اًضيأ لاجملا حتفي لب يداملا يحلا

 ةثداحم نع اهتباتك تمت ةظحالم لالخ نم هحيضوت متي دق اذه هينعي نأ نكمي ام .ناسنإلل ينيدلا يقالخألا

 )Helene von Grunelius( سويلنورج نوف انيليه دهع يف بابشلا ءابطألاو رنياتش فلودور نيب تثدح

 :بابشلل اهيف رنياتش فلودور لوقي يتلاو )Manfred von Kries( زيرك نوف ديرفنام اهبتك يتلاو

 رسجلا اودجت نأ مكيلع .اهقوف رمي يذلا رسجلا اودجت نأ مكيلعو مكـلخادب ةريبك ةوجفب نورعشت«

 تمق اذإ لاثملا ليبس ىلع اورظنا .بحلاب رماع وه امو يقالخأ وه ام ىلإ يملعو يبط وه امم

 .درجم فيرعت ةيادبلا يف وه مكـل ةبسنلاب اذه نإف ناسنإلا ءفد ةموظنم هيمسأ امع ثيدحلاب

 نأ ىلع مكسفنأب هذه ءفدلا ةموظنم رابتخاب مايقلاو رسجلا ىلع اورثعت نأ طقف مكيلع نكـلو

 .يقالخألا ءفدلا ىلإ لوصولا ةيدرفلا ءاضعألل يرارحلا زيامتلا ةبرجت لالخ نم اوعيطتست

 

 

 Peter Selg: Helene von Grunelius und Rudolf .بابشلا ءابطألل رنياتش فلدور تارضاحمو سويلنورج نوف انيليه :جلس رتيب  ٣

Dornach, NaturaSteiners Kurse für junge Mediziner. , 2003. 
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ً الوصو ئفادلا بلقلا اذهب نورعشت مكـلعجت ةقيرطب "ئفادلا بلقلا" ىمسي ام ةبرجت مكيلع نوكيس

 يقالخأ وه ام ىلإ يملعو يجولويسف وه امم قيرطلا اودجت نأ مكيلع .ًايدسج هب ساسحإلا ىلإ

 ٣».يحيرشتو يجولويسف وه ام ىلإ يحورو يقالخأ وه اممو يحورو

 بطلا نإف ملاعلل ةيملعلا ةيعيبطلا ةرظنلا عم قفاوتي يذلا بحلاب رماعلا يقالخألا جالعلا نفب قلعتي اميف

 نم انتفرعم ًايرهش ومنت .روسجلا هذه ءاشنإ ةيفيك لوح ِحلُملا لاؤسلا عقاولا يف ناهجاوي مويلا ةيحصلا ةياعرلاو

 تقو يأ نم رثكأ ةفلتخم تاصصختو تالاجم يف تانايبلاو تاساردلا نم ةريبك ةورثب يملعلا ثحبلا بناج

 ةجلاعمب ةفورعم تحبصأ دقف ةسرامملا بناج نم امأ .لماش لكشب اهباعيتسا درفلا ناكمإب دعي مل يتلاو ىضم

 عمج ىلع نكمي ام رثكأ ةمئاق ةيجالعو ةيصيخشت تاداشرإ لكش يف يسايقلا ديحوتلا ةدايز قيرط نع اذه

 يذلاو ًافافش دعي مل يذلا يسايقلا بطلا اذه نيب ةحضاو ةوجفلا تحبصأ .ةيسايقلا لمعلا تاءارجاو ةلدألا

 نف ىلإ قوشلا ديازتيف نيضرمملاو نيجلاعملل يريرسلا مكحلا ةكـلمو ةيصخشلا ةبرجتلا شيمهتب اًضيأ ددهي

 ةضيرم لكل صاخلا ريصملا يف ربكأ لكشب اذه ىلجتيو .يقالخأو بحلاب رماع تقولا سفن يفو لاعف يجالع

 ساسحإلا انل ىلجتي كلذ عمو .ضرملا وحن ّهجوملاو يسايقلا بطلا ريياعم مهتاجايتحا زواجتت نيذلا ضيرمو

 ببسب يجالعلا مهبلق ساسحاو مهسامح نودقفي نيذلا نيجلاعملاو نيضرمملاو ءابطألاو تابيبطلل اًضيأ زجعلاب

 يحيرشت وه امم ةوجفلا دسي نأ بطلل نكمي فيك :عقاولا يف يلاتلا يرهوجلا لاؤسلا ولعيف .ةيلاحلا تاروطتلا

 ؟هتمارك هيلع موقت يذلا ناسنإلل يقالخألا دعبلا يأ ؛يناحورو يسفن وه ام ىلإ ييجولويسفو

 تارضاحملا وعدتو ماع ةئام ةدمل رمألا اذه يف ةيوق ةمهاسم ميدقت يفوسوبورثنألا بطلا دارأ دقل

 ىلإ ًادانتساف .انرصعب رسجلا اذه ءانب يف ةدعاسملاو ةيساسألا ةيرهوجلا راكفألا ىلع فرعتلا ىلإ ةحورطملا

 ريكفتلا نيب لخادتلاو ةمكحلاو بحلاو ةيرحلل ايلعلا ميقلا يف رظنلا ىلإ تارضاحملا يدؤت سامحلا ايجولويسف

 فيك ركذلاب ريدجلا نم .ةيلخادلا اهرصانع ىتح داوملل ديدج مهف ريوطت اًضيأ مزلي كلذ قيقحتلو ةدارإلاو
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 طارقبأل ةعبرألا طالخألا ةيرظن نم ملاعلاو ناسنإلا نع ةميدقلا رظنلا تاهجو ًامئاد رنياتش فلودور ذخأي

 دوصقملاف .تافاقثلا مدقأل ةينيدلاو ةينوكـلا رظنلا تاهجو ىتح ةيطسرألا ريثألا ةيرظنو لاثملا ليبس ىلع

 يناحورلا اهعقاو فاشتكا ةداعإو ةميدقلا ئدابملا صحف ةداعإ ىلع عيجشتلا لب ةمظنألا هذه ىلإ ةدوعلا سيل

 تارضاحم ىلع اًضيأ اذه قبطني ،ًارخآ سيلو ًاريخأو .ةثيدحلا ةيناحورلاو ةيعيبطلا مولعلا عم ًايوس اهيلا رظنلاو

 .ةمداقلا ماع ةئاملا يف ةقثب رظنلا ىلع اهتيوئم باتعأ ىلع نحنو ةصاخ دعاست دق يتلاو رنياتش فلودور

 :ىنعملا اذهب متخن انلعجي نامجيڤ اتيإ ةبيبطلل ههجوملا ةمدقملا يف باطخلاف

 لبقتسملا قناع

 ؛يضاملا لالخ نم

 ءاقترالا ىلإ قوتو

 .حابصإلا لالخ نم

 تنأ نم ىلع ذوحتستف

 ؛كئاقترا يف

 نوكيس ام ىلع اًضباق

 ١.كنايك يف

  )Paul Werthmann( نامتريڤ لواپ

 )Johannes Weinzirl( لريستنياڤ سناهويو

 ٢٠٢٠ ماعل يملاعلا رمتؤملا لمع قيرفل

«Crossing Bridges – Being Human!» 
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 ١٩٢٠ ربمسيد ١٧ ،خانرود
 

 

 

 

 ريوطت ةلصاومل ةيمهأ هل نوكيس هنكـلو ام دح ىلإ ًاديعب مكـل ودبي دق عوضوم يف لخدأ نأ دوأ مويلا

 ةيرورض ربتعت يتلا ةيساسألا ليصافتلا نم ديدعلا عمج نم انكمت دقل .يلاحلا انرصع يف اهسردن يتلا تاعوضوملا

 يف هعقوم ىرخألا ةيحانلا نمو ةينوكـلا ةايحلا يف ناسنإلا عقومً ايجيردت فشتكن ةيحان نم .ناسنإلا مهفل

 ةعيبطل لضفأ مهف حيتت يتلا رومألا ضعب يف رظنلا مويلا يرورضلا نم نوكيس نكـلو .ةيعامتجالا ةايحلا

 نئاكلا نم طقف دحاو ءزج ذخأ متي ثيدحلا يملعلا ريكفتلا لالخ نم ناسنإلا ةسارد متي امدنعف .ناسنإلا

 اًضيأ هيدل ناسنإلا نإف يداملا هدسج ىلإ ةفاضإلاب هنأ ةقيقح نابسحلا يف ذخؤي الف .رابتعالا يف يرشبلا

 قشو ةيملعلا طاسوألا يف ام دح ىلإ هب فرتعم ءيش يف ركفنو مويلا ًابناج اذه كرتنس اننكـل .ىلعأ ءاضعأ

 رصانعلا نم طقف هتانوكم روصت اننكمي ةقيرطلا هذهب يرشبلا نئاكلا ةسارد دنع .ماعلا يعولا ىلإ اًضيأ هقيرط

 جراخو لخاد ىلإ لقتنت رصانع يه تازاغلاو لئاوسلا نأ لاحلا ةعيبطب هب ملسملا نم .ةعئاملا ةبلصلا وأ ةبلصلا

 يذلا ناسنإلا لخاد ءفدلا ربتعيف .يرشبلا نئاكلا اهنم أزجتي ءاضعأ اهتاذ دح يف ربتعت ال اهنكـلو ناسنإلا
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 وضعك سيل نكـلو ناسنإلا دسج تالاح نم ةلاح هرابتعا متي يذلاو هطيحم نم ًائفد رثكأ ةداعلا يف نوكي

 .رثكأ يليصفت لكشب اذه يلوقب هينعأ ام نآلا ىرنس .هنيوكت يف يلعف

 ةيعاخنلا ةانقلا ربع يغامدلا لئاسلا طوبهو دوعص سردن امدنع هنأ ةقيقح ىلإ لعفلاب هابتنالا تفل دقل

 دنعف .ريفزلاو قيهشلا نع ةجتانلا اًطوبهو ًادوعص ةمظتنملا ةحجرأتملا ةكرحلا ةظحالم اننكمي هنأ )يرقفلا قفنلا(

 ةرم ًاعيرس بحسني ريفزلا دنعو ؛غامدلا ميظنت ام دح ىلإ ًابراض ًادوعص يغامدلا لئاسلا عفد متي قيهشلا

 تسيلو يرشبلا نيوكتلا ىلع ةليخد يه ةلئاسلا تانوكـملا نأ تايلمعلا هذه لالخ رابتعا متيف .ًالوزن ىرخأ

 ىلع وأ ةبلص داوم نم نوكتيو يدام نئاك ناسنإلا نأ يه ام دح ىلإ ةماعلا ةركفلاف .هنم أزجتي ال ءزج

 .ةعئام ةبلص رثكألا

 داوملا هذه نم نوكتي ناسنإلا نأ ءرملا ليختي دقف :)١٣ ةحفص مسرلا رظنأ( ًاينايب اذه مسر تدرأ اذإ

 لكش ىلع ناك ول امك ناسنإلا ليختنف ،اهريغو ماظعلا نوكمك ،ةبلص داوم رمألا بلغأ يف اهنأ دجن يتلا و

 يف تحضوأ امك وهف ناسنإلا يف لئاس وه ام يأ رخآلا امأ .)ضيبألا( ام دح ىلإ ءانبلا تالاقس نم ءانب

 ءاضعألا فئاظو ملعو حيرشتلا ملع هربتعي الف يئاوهلا رصنعلا ىلإ ةبسنلاب امأو لبق نم يغامدلا لئاسلا لاثم

 ذخأيف هيلإ ءاوهلا بحسي ناسنإلا نإ معن :لاقي دقو .وحنلا اذه ىلع يرشبلا نئاكلا ىلإ يمتني هنأ ىلع

 ثدحتي مث .ىرخأ ةرم جراخلا ىلإ ءاوهلا اذه جرخي مث ةنيعم فئاظو اًضيأ هلو هدسج لخاد ةددحم تاراسم

 ميظنتلا نم ءزجك طقف بلصلا رصنعلا نوربتعي عقاولا يف مهنكـل .ناسنإلا دسج ءفد ةلاح نع سانلا

 نم دومعك هلك ناسنإلا دسج اوري نأ بجي بلصلا لكيهلا اذه ىلإ ةفاضإلاب هنأ نوكردي الو يدسجلا

 ةجرد هيف دجوت نئاككو )رمحألا ،٢( هلمكأب ناسنإلا ءاوهلا للختي ثيح )قرزألا ،١ ،يلاتلا مسرلا( لئاوسلا

 ةبلصلا وأ ةبلصلا تانوكـملا رابتعا متي املثم ًامامت هنأ ةقد رثكأ ةسارد رهظت .)رفصألا ،٣( ءفدلا نم ةددحم
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 ىلع داوملل ةيلعفلا ةلويسلا ىدم يف ريكفتلا يغبني ال كلذل يحلا نئاكلا يف وضع وأ نم أزجتي ال ءزج ةعئاملا

 ةيلمع يه ةيلمعلا هذه نأ نم مغرلا ىلع اذهو ةمظنمو ةنيابتم لئاوس اهنأ ىلع لب ًادج مظتنم لئاس اهنأ

 .اهب ةصاخلا اهتيمهأ اهل اهنأ الإ ةياغلل ةبلقتم

 "لئاسلا ناسنإلا" انرابتعا يف عضن نأ انيلع بجي ناسنإلل ام دح ىلإ بلصلا نيوكتلا ىلإ ةفاضإلاب

 نم ةموظنم وه هزيامتو هميظنتب قلعتي اميف انلخادب دجوي يذلا ءاوهلل ةبسنلاب ."يئاوهلا ناسنإلا" كلذكو

 يئاوه وأ يزاغ هنأ الإ ؛اهتاذ دح يف ةموظنم يه ةبلصلا ءاضعألا ةموظنم نأ امك هتاذ دح يف ءاضعألا

 اًضيأ هنكـلو يرشبلا نئاكلا دسج ءاحنأ ىلع ًادادتما ًادحوم ًائفد سيل انيف ءفدلا نإف ًاريخأو .كرحتمو
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 يف أدبن نأ درجمب نكـلو .ةيئاوهلا وأ ةيزاغلاو ةلئاسلاو ةبلصلا ءاضعألا ميظنتك ًامامت ءزج لك يف ةقدب مظنم

 اننإف ةبلصلا ءاضعألا ةموظنم اهلغشت يتلا ًابيرقت ةحاسملا سفن ألمت يتلا ةلئاسلا ءاضعألا ةموظنم نع ثيدحلا

 ناسنإ يلاحلا تقولا يف وه يذلا ناسنإلا يف ةلئاسلا ةموظنملا اذه نع ثدحتلا اننكمي ال هنأ روفلا ىلع كردن

 يداملا نئاكلا ةموظنم .ىوقلاب يحلا نئاكلا اذه ألميو للختي يذلا يريثألا دسجلا نع ثدحتلا نود يضرأ

 عم لماعتن اننإ ًايأدبم .ةبلص ةموظنمك ًايأدبم هربتعن اننإف هلمجم يف هربتعن ام ردقبو يداملا دسجلا يه اهتاذ يف

 .يداملا دسجلا

 متي يتلا ةقيرطلا سفنب اهصحف عبطلاب نكمي ال يتلاو ةلئاسلا ةموظنملا يف ريكفتلا ىلإ ًايناث كلذ دعب يتأن

 ةموظنمو اهتاذ يف ةكرحتم ةموظنم اهرابتعا بجي نكـلو حيرشتلا قيرط نع يأ ةبلصلا ةموظنملا صحف اهب

 .يريثألا دسجلا قيرط نع اهللخت متي اهنأ ىلع اهيف ركفن مل ام اهتسارد نكمي الف .ةلئاس

 ىوقلاب اهللخت متي اهنأ ىلع اهيف ركفن مل ام اهتسارد نكمي ال يتلاو ةيئاوهلا ةموظنملا يف ريكفتلا ىلإ يتأن ًاثلاث

 ام اهتسارد نكمي ال يتلاو ةيلك فلتخت يتلاو ءفدلا ةموظنم كانه ًاريخأو ًاعبار .يمجنلا دسجلا قيرط نع

 .يضرأ رشبك مويلا ناسنإلا لكشتي اذكه .انألا قيرط نع ىوقلاب اهللخت متي اهنأ ىلع اهيف ركفن مل
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 :انيدل نإف اذإ

 يداملا دسجلا  يداملا نئاكلا ةموظنم

 :يتآلاك ىرخأ ةروصب ناسنإلا ىرنو

 يداملا دسجلا  ةبلصلا ةموظنملا .١

 يويحلا/يريثألا دسجلا  ةلئاسلا ةموظنملا .٢

 يمجنلا دسجلا  ةيئاوهلا ةموظنملا .٣

 انألا  ءفدلا ةموظنم .٤

 

 يمتني هنإف يسيئر لكشب لئاس هنألف .لاثملا ليبس ىلع مدلا ذخأنل :ًاحوضو رثكأ ءيش حبصي ةيعبتلابو

 ىمسي ام اًضيأ مدلا يف دجوي نكـلو .هاوقب هايإ ًاللختم يريثألا دسجلا مدلا اذه يف دجنف ةلئاسلا ةموظنملا ىلإ

 اذإ .ةلئاسلا مدلا ةموظنم عم لاوحألا نم لاح يأب قباطتت ال ةموظنملا هذه نكـلو ءفدلا ةلاحب ًامومع

 رهظي ءفدلا نأ دجنسف - ةيئايزيفلا صحفلا قرط مادختساب اذه ءارجإ اًضيأ نكميو - اذه يف يصقتلا اندرأ

 عم وأ طقف ةلئاسلا ةموظنملاب هديدحت نكمي ال ءفدلا نأ يأ ،يرشبلا نئاكلا ةموظنم نم ةفلتخملا ءازجألا يف

 .ىرخأ ةموظنم ةيأ

 دنع انريكفت فقوتي نأ ليحتسملا نم هنأ ةرشابم دجن اننإف ةقيرطلا هذهب ناسنإلا يف ركفن امدنع نآلاف

 ةبلصلا ةموظنملا يف طقف ركفن انك اذإ الإ دودحلا هذه نمض ىقبن نأ اننكمي ال .هسفن يرشبلا نئاكلا دودح

 طقف انل ًاحضاو ودبي ام اذه نإف لاوحألا لك ىلعو .ةرشبلا لالخ نم هجراخ وه امع ناسنإلا بجحت يتلا
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 زيامتم اًضيأ وه بلص وه ام نكـلو .لماكلاب ةبلص ةلتك ناك ول امك ًابلص ودبيو ههجاوي ام ربتعي ناسنإلا نأل

 نأ ةقيقح نم حضاو اذهو .ًاعونت تاقالعلا رثكأب لمجملا يف بلصو يدام وه ام ةيقبب قلعتيو هتاذ دح يف

 يرشبلا نئاكلا لخاد ةبلصلا داوملا نأ حضوي هدحو اذهف ةفلتخم نازوأ لاثملا ليبس ىلع اهل ةفلتخملا ةبلصلا داوملا

 هتموظنم لالخ نم لكك ضرألاب ناسنإلا طبتري يلاتلابو .ناسنإلا يف ةفلتخمو ةددحم نازوأ اهلو ةزيامتم

 امو يداملا نئاكلا نيب ةيناكم دودح عضو لقألا ىلع ةيجراخلا ةلدألل ًاقفو نكمملا نمف كلذ عمو .ةيداملا

 .هلوح

 .ةلئاسلا ةموظنملا يأ هاوقب يريثألا دسجلا اهللختي يتلاو ةيناثلا ةموظنملا ىلإ يتأن امدنع فلتخم رمألا

 يف ةحاسم يأ يف لئاس وه ام لكف ةطيحملا ةئيبلا عم اهل ةقيقد دودح عضو نكمي ال ةلئاسلا ةموظنملا هذه

 يف دوجوم وحنلا اذه ىلع لئاسلا رصنعلا نأ نم مغرلا ىلع .هلوح ىرخألا ةلئاسلا داوملل رواجم وه ءاضفلا

 ناسنإلا لخاد لئاسلا رصنعلا نيب قيقدلا لصفلا اذه لثم داجيإ اننكمي ال اننأ الإ ةففخم ةلاح يف انجراخ ملاعلا

 ةيلخادلا ةلئاسلا رصانعلا نيب لصافلا دحلا نإف كلذل .ةبلصلا رصانعلا عم لاحلا وه امك هجراخ لئاسلا رصنعلاو

 .يبابضو ددحم ريغ وه يجراخلا ملاعلا يف ةلئاسلا رصانعلاو ناسنإلل

 دسجلا ىوق اهقرتخت يتلا ةيئاوهلا ةموظنملا ةسارد ىلإ لقتنن امدنع ًاحوضو رثكأ لكشب لاحلا وه اذه

 جراخلا ىلإ دوعي فوسو ةطيسب تاظحلب كلذ لبق انجراخ ناك دق ةنيعم ةظحل يف انلخادب ءاوهلاف .يمجنلا

 اننكمي .انلخادب يذلا يئاوهلا رصنعلا جارخإو ذخأ يتيلمعب تقولا لاوط موقن نحن .تاظحلب اهدعب ىرخأ ةرم

 لخاد ىلإ ًاعفد هسفن عفدي هنإ :لوقلا اننكميو طقف انضرأب طيحي يذلا ءاوهلا ًاقح رابتعالا يف ذخأن نأ

ءزج حبصي انداسجأ يف لغلغتلاب هنكـلو ؛اهنم ىرخأ ةرم بحسنيو انداسجأ
ً
 يف انيدل نوكيف .انم أزجتي ال ا

 يوجلا فالغلا يف طيحملا ءاوهلا نم رارمتساب هسفن ينبي يذلاو ةيئاوهلا انتموظنم نم ءزج حبصأ ام انداسجأ



 

١٧  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 قيهش لك ببستي لقألا ىلع وأ انلخاد يف ام ءيش ءانب متي ءاوهلا قشنتسن امدنع .ىرخأ ةرم هيلإ بحسني مث

 لالحنا ةيلمع لقألا ىلع وأ لالحنا ةيلمع ثدحت لثملابو .انلخادب ءانب ةيلمع يف ليدعت وأ رييغت ثودح يف

 سيلو ةيئاوهلا انتموظنم يف رييغت ثدحي سفنت ةيلمع لك عم نأ لوقلا اننكميف .ريفز ةيلمع لك عم ةيئزج

 دنع .ريفزلا ةيلمع وأ قيهشلا ةيلمع دنع ءاوس ؛ةموظنملا هذه ليدعت متي نكـلو ديدج نوكت وأ داليم ةيلمع

 ةيئاوهلا ةموظنملا نيب رمتسم لعافت يف رييغت ةيلمعل طقف عضخت لب عبطلاب ةيئاوهلا ةموظنملا تومت ال ريفزلا

 كاردإ يف لشفلا نع طقف ةجتان يرشبلا نئاكلا نع ةداتعملا ةيحطسلا ميهافملاف .جراخلا يف ءاوهلاو انلخادب

 .ةبلصلا ةموظنملاب ةنراقملاب ًادج ليئض فالتخا ةفلتخم يه ةيئاوهلا ةموظنملا نأ فيك

-يداملا ركفلا عم ًامامت قفاوتم عبطلاب اذه نإ .ءفدلا ةموظنمل ةبسنلاب رثكأ ةقيرطب لاحلا كلذك

 ةموظنمو ةيئاوهلا ةموظنملاو ةلئاسلا ةموظنملا لهاجتو يحلا نئاكلل طقف ةبلصلا ةموظنملا ةساردل يكيناكيملا

 دادعتسا ىلع نكن مل ام ناسنإلا نايك ةموظنم نع ةيقيقح ةفرعم يأ باستكا نكمي ال نكـلو .ءفدلا

 .ةيضرألا ةموظنملاو ةيئاملا ةموظنملاو ةيئاوهلا ةموظنملاو ءفدلا ةموظنم ءاضعأ دوجوب ميلستلل

 عبشت يتلا ةيحورلا ةموظنملا كلت يه اهسفن انألا ."انألا" لوألا ماقملا يف ءفدلا ةموظنم يف شيعي

 ال .لخادلا نم اًضيأ نكـلو جراخلا نم طقف سيل هطبضتو هيف ةمكحتم انلخادب دوجوملا ءفدلا اهاوقب

 ناسنإلا يف انألا نإ .ءفدلا ىلع ةرشابم لمعت انألا نأ رابتعالا نيعب ذخأن مل ام سفنلا طاشن مهفن نأ اننكمي

 انألا دلوت فيك .ةدارإلا تازفحمو تاضبن ةدلوم ةيمويلا ةايحلا يف ةدارإلا طشنت يتلا يه ىلوألا ةجردلاب

 لاجملاب ةدارإلا تاضبن طابترا ةيفيك نع يأ ىرخأ رظن ةهجو نم رمألا اذه نع انثدحت ؟ةدارإلا تاضبن

 ثيح نكـلو .يضرألا لاجملا جراخ ىوقلاب ةطبترملا روصتلاو ركفلا تاضبن نم سكعلا ىلع وهو يضرألا

 نايك ىلإ يأ ،يحلا نئاكلا لخاد ىلإ اهلمحل اهقيرط تدجو فيكف هذه ةدارإلا تاضبن عمجت انألا نأ



 

١٨  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 رظنأ( ءفدلا ةموظنم يف يساسأ لكشب لمعت ةدارإلا نأ ةقيقح لالخ نم اذه ققحتي ؟ًابيرقت عمجأ ناسنإلا

 لظ يف .ءفدلا ةموظنم ىلع تاضبنلا كلت لمعتف ،انألاب ةدارإلل تاضبن دجوي هنأ ثيحف  .)٢٢ ةحفص

 .سوملم عقاوك كانه ًادوجوم نوكي نأ نآلا مكـل هفصأس امل نكمملا نم سيل ،ةيلاحلا ةيضرألا فورظلا

 انلهاجت اذإ كلذ روصت نكمي .ناسنإلا يف ةيساسأ ةقيرطب دوجوم ءيش هنأ ىلع هروصت نكمي كلذ عمو

 ةموظنملاو ةلئاسلا ةموظنملا اًضيأ اذهب لهاجتن نحن .ناسنإلا ةرشبب ىوتحملا ءاضفلا لخادب ةيداملا ةموظنملا

 .جراخلا يف ءفدلا عم عبطلاب لصاوتي يذلا ءفدلاب ىوس ءيش يأب ًائلتمم ريغ ءاضفلا لظي ٍذئدنع .ةيئاوهلا

ّعف وه ام نكـلو  ."انألا" وه - ةيح ةموظنم ىلإ هلوحيف ةكرحلل هزفحيو قفدتي هلعجي امو ءفدلا اذه يف لاَ

 ىلإ هذه روعشلا ىوق يمجنلا دسجلا بلجي .روعشلا ىوق ىلع هلخادب ناسنإلل يمجنلا دسجلا يوتحي

 .ناسنإلل ةيئاوهلا ةموظنملا يف ةيداملا ةيلمعلا

 نأ ىلإ ،ءفدلا ةموظنم لالخ نم ،انألا لعجت ةئيه يف ناسنإلا نيوكت نوكي ،ًايضرأ ًانئاك هتفصب

 اهرابتخا متي يتلا رعاشملا رهظتو .ةدارإ وذ نئاكك ناسنإلا فرصتي امدنع هنع ريبعتلا متي ام روهظ ىلإ يدؤت

 ةموظنملا ىلإ يتأن امدنعو .ةيئاوهلا ةموظنملا لالخ نم يضرألا ميظنتلا يف اهنع ريبعتلا متيو يمجنلا دسجلا يف

 اذه لقتني مث ،هكردن امم ربكأ ردقب يريوصت عباط اهل ةيلمع هلخادب دجنف يريثألا دسجلا ىلإ يأ ةيويحلا

 ةروصم ةئيه يف يه تاليختلا هذهف ،ةيداملا انتاليختو انروصت ىلإ اهفعضي يذلا يداملا دسجلا ىلإ كاردإلا

 .ةلئاسلا ةموظنملا ىلع لمعت يتلاو
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 نم رثكأ برتقن اننإف رابتعالا يف ناسنإلا يف ةفلتخملا تاموظنملا هذه ذخأ لالخ نم هنأ اذه انل حضوي

 ةعيبط لصأ يف هنأ ىلع رصتو ةبلصلا ةينبلا دنع اهتظحالم يف فقوتت يتلا ةيداملا ةظحالملاف .سفنلا ةايح

 ؛حيحصلا مهفلل ماتلا راقتفالاب سفنلا ةايح هجاوت نأ اهل دب الف ةيح ةموظنم حبصي نأ ءاملل نكمي ال ءايشألا

 ةبلصلا ةموظنملا .رشابم لكشب اهسفن نع سفنلا ةايح ربعت ىرخألا ةيحلا تاموظنملا هذه يف ديدحتلاب هنأل

 معاد لكيهك كانه ةبلصلا ةموظنملا فقت .ىرخألا ةيحلا تاموظنملل معدلا رفوي ام طقف يه عقاولا يف اهسفن

 اهنيوكتو اهزيامتب ةلئاسلا ةموظنملا مض متي معادلا لكيهلا اذه يف .كلذ ىلإ امو تالضعلاو ماظعلا نم نوكتي

 متي فيك .راكفألا جاتنإ متي اهلخادبو يريثألا دسجلا جوامتي ةلئاسلا ةموظنملا هذه يفف ؛صاخلا يلخادلا

 نيعم روحت يف هسفن ضرفي ةلئاسلا ةموظنملا لخاد ام ًائيش نأ ةقيقح لالخ نم اهجاتنإ متي ؟راكفألا جاتنإ

 .ةمغنك يجراخلا ملاعلا يف هفرعن اميف

 انتفصب .لالضلا نم ريبك دح ىلإ ةيداعلا عاضوألا يف ةظحالملا دوقي ءيش يه عقاولا يف ةمغنلا

 وه ءاوهلا نإ ةقيقحلا يف نكـل .ءاوهلا ىلع انيلإ ةلومحم تناك ول امك ةمغنلا لبقتسن اننإف ةيرشب ةيضرأ تانئاك

 ةلأسم درجم يه اهرهوج يف ةمغنلا نأ ضرتفي نم لكو .ءاوهلا يف بذبذتت يتلا ةمغنلا هذهل طيسولا طقف

 .هيف سفن دجوي الو ًايدام ًانئاك الإ كلمي ال ناسنإلا نإ :لوقي يذلا صخشلا لثم وهف ةيئاوه تازازتها

 نإف اهنع يجراخ ريبعت درجم ةقيقحلا يف اهنأ نيح يف ةمغنلا رهوج لكشت ءاوهلا تازازتها نأ دقتُعي ناك اذإ

 .ةيريثأ ةقيقح ساسألا يف يه ءاوهلا يف شيعت يتلا ةمغنلا .هيف سفن نود يداملا نئاكلا طقف ةيؤر هبشي اذه

 ريثألا هسفن وه يذلا ءاوهلا للختي ةمغنلا ريثأ نأ ةقيقح نم ءاوهلا قيرط نع اهعمسن يتلا ةمغنلا أشنتو

 لقتنيف ءاوهلا ىلإ هلخادب شيعي ام يئايميكـلا ريثألا اذه لقني ءاوهلا قارتخاو للخت ةيلمع لالخ .يئايميكـلا

 ةموظنملا يف يساسأ لكشب طشني يئايميكـلا ريثألا وأ اذه ةمغنلا ريثأ .ةمغنلا هيمسن امل انكارداو انيعو ىلإ



 

٢٠  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ةفاضإلاب نكـلو ؛يريثألا اندسج شيعي ةلئاسلا انتموظنم يف :يلاتلاك اذه زيمن نأ اننكمي كلذل .انيدل ةلئاسلا

 ةيانعب زييمتلا ىجري .ةمغنلا هءارو نمكت يذلاو هاجتا لك نم ةلئاسلا ةموظنملا اذه ةمغنلا ريثأ للختي كلذ ىلإ

 .ةلئاسلا انتموظنم يف راكفألا ةراثإ لالخ نم طشنيو لمعي يذلا يريثألا اندسج انلخادب انيدل نإف انه

 انيدل نإف اذكهو .ةلئاسلا ةموظنملا جراخو لخاد رارمتساب قفدتي يئايميكـلا ريثألا ىمسي نأ نكمي ام نكـلو

 يويحلا ريثألاو ءوضلا ريثأو ءفدلا ريثأو يئايميكـلا ريثألا نم نوكتتو اهتاذ دح يف ةلمتكم ةيريثأ ةموظنم

 ًاجراخو ًالخاد قفدتي يذلا يئايميكـلا ريثألا ًادج صاخ لكشب اهيف دجن كلذ ىلإ ةفاضإلابو ؛)ةايحلا ريثأ(

 .ةلئاسلا ةموظنملا لالخ نم

  



 

٢١  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 

 

 كانه نكـلو .ةيئاوهلا ةموظنملا لالخ نم روعشلا ةئيه يف هنع ريبعتلا متي يذلا يمجنلا دسجلا لمعي

 ريثألا هنإ .ةيئاوهلا ةموظنملاب صاخ لكشب ًاطبترم وهو ءاوهلا للخت هلالخ نم متي يذلا ريثألا نم رخآ ًاعون

 يذلا ءوضلا ريثأ عم رشتنملا يداملا ءاوهلا نيب براقتلا اذه ىلع ًامئاد ملاعلل ةقباسلا ميهافملا تدكأ .يئوضلا

 قرتخيو ةمغنلا نم ًابرق رثكأ لكشب ءاوهلاب طبتريو وه امك ءاوهلا هلمحي يذلا يئوضلا ريثألا اذه .هيف رشتني

 يذلا يمجنلا اندسج انيدل نإف يلاتلابو .هنم جرخي امو هب رمي ام ءارو نمكي وهو ةيئاوهلا انتموظنم كلذك

 .ءوضلا ريثأ عم كانه مئاد لاصتا ىلع وهو ةيئاوهلا ةموظنملا يف صاخ لكشب طشن وهو هلخادب روعشلا يوطي

 

 

 



 

٢٢  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ىرخأ ةرم طبترت ءفدلا ةموظنم يف ةدارإلا قيرط نع طشنت يتلا ةيرشبلا انألا هذه .انألا ىلإ يتأن نآلاو

  .ًاجورخو ًالوخد قفدتملا ءفدلا عمو يجراخلا ءفدلاب

 :يلاتلا صخلملا ىلع لصحنف

 ءفدلا ريثأ ءفدلا ةموظنم ةدارإلا انألا

 ءوضلا ريثأ ةيئاوهلا ةموظنملا روعشلا يمجنلا دسجلا

 يئايميكـلا ريثألا ةلئاسلا ةموظنملا روصملا ريكفتلا يريثألا دسجلا

 

 ةظحل ىلإ مونلا ةظحل نم يأ مونلا ءانثأ اًضيأ انيف يريثألا دسجلا ىقبي .يلي ام كرابتعا يف عض نآلا

 ةلئاسلا ةموظنملا ربع اننايك لخاد يريثألا دسجلاو يئايميكـلا ريثألل يلعافتلا لمعلا رمتسي كلذلو ظاقيتسالا

 ةظحل ىلإ مونلا ةظحل نم .روعشلاو يمجنلا دسجلا ةلاح يف فلتخي رمألا .انمون ءانثأ اًضيأ اذه ثدحيو

 مونلا ةظحل ذنم روعشلاو يمجنلا دسجلا لمعي الف يرشبلا نئاكلا جراخ يمجنلا دسجلا نوكي ظاقيتسالا

 عم لعافتلا نم هلمكأب طيحملا ملاعلاب ةطبترملا ةيئاوهلا ةموظنملا ظفح متي نكـلو ناسنإلل ةيئاوهلا ةموظنملا ىلع

 ىلإ رميو يداملا دسجلا نم جرخي هروعشو يمجنلا هدسجب هسفن ناسنإلاو .ريبعتلا زاج اذإ مونلا ءانثأ جراخلا

 ىلإ لقتني رصنع يف ةرشابم ناسنإلا شيعي مئان وه امنيبف .ءوضلا ريثأ لالخ نم يساسأ لكشب هب طبتري ملاع

 انألا نع ةلثامم ةقيرطب ثدحتن نأ اننكمي .ةظقيلا ةايح ءانثأ ةيئاوهلا ةموظنملا قيرط نع يمجنلا هدسج

 .ءفدلا ةموظنمو



 

٢٣  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ءاضعأل ةلماش ةساردل ةجيتنك طقف نكمم وه طيحملا نوكـلاب ناسنإلا طابترا مهف نأ اذه نم حضتي

 لك نكـل .قالطإلا ىلع رابتعالا يف يداعلا يكيناكيملا ريكفتلا اهذخأي ال يتلاو اهانركذ يتلا يرشبلا نئاكلا

 ةلئاسلا ةموظنملاو ةيئاوهلا ةموظنملا اًضيأ للختت اهنإف ءفدلا ةموظنم يف دجاوتت انألا نألو لخادتي انيف ءيش

 ةموظنملا لخاد ءفدلا ةموظنم شيعت اذكهو .ءيش لك يف رشتني يذلا ءفدلاب نهللختتف ؛ةبلصلا ةموظنملاو

 .ةلئاسلا ةموظنملا يف اًضيأ لمعتو انألا ىوق لالخ نم اهتئيه ىلع اهللخت متي ءفدلا ةموظنم نإو ةيئاوهلا

 .ةيومدلا ةرودلا يف انألا اهب لمعت يتلا ةقيرطلا نع ثحبن نأ بجي لاثملا ليبس ىلع فيك اذه حضوي

 ةدارإلا لسري يناحور نايكك لمعتو ءفدلا ةموظنم قيرط نع اندسج يف رودي يذلا مدلا يف لمعت اهنإ

 ىلع لمعي يرشبلا نئاكلا يف ءيش لك نإف اذكهو .ةلئاسلا ةموظنملا ىلإ ءاوهلا ربع ءفدلا نم ام لكشب

 اذه نع ةدرجمو ةماع راكفأ طقف انيدل ناك اذإ ناكم يأ ىلإ لصن ال اننكـلو .رخآ ءيش لك عم لعافتيو

 ام لك كراشي فيكو ناسنإلا نيوكت نع ةسوملم ةركف ريوطت نم انكمت اذإ طقف ةجيتن ىلإ لصنس .لخادتلا

 .اننيوكت يف انلوح وه

 يداملا دسجلا ىقبي مونلا ءانثأ .رومألا هذه يف بثك نع انثحب اذإ الإ اًضيأ مونلا ةلاح مهف نكمي ال

 ناسنإلا يف نكـلو .جراخلاب يمجنلا دسجلاو انألا نوكتو ةظقيلا ةلاح ءانثأ يف امه امك طقف يريثألا دسجلاو

 ةيئاوهلا ةموظنملا ىلع اًضيأ ةطشن نوكت نأ ةيريثألاو ةيداملا داسجألا لخاد ةدوجوملا ىوقلل نكمي مئانلا

 ةقالع مهفن نأ عيطتسن ليق ام لالخ نمف ةظقيلا ةايح يف ريكفتلا ىلإ لقتنن امدنع .اًضيأ ءفدلا ةموظنمو

 نوكت جراخلا يف يمجنلا دسجلاو انألا نوكت امدنع مونلا ءانثأ .هلمكأب يحلا نئاكلابو يمجنلا دسجلاب انألا

 اًضيأ نكـلو ةلئاسلا ةموظنملاو لكيهلا ةمعاد ةبلصلا ةموظنملا :يرشبلا نئاكلا لخاد كلذ عم ةعبرألا رصانعلا

 هذه .ىرخأ ةقيرطب انألا اهيف لمعت يتلا ءفدلا ةموظنمو يمجنلا دسجلا اهيف لمعي يتلا ةيئاوهلا ةموظنملا



 

٢٤  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ءانثأ لاحلا وه امك مونلا ءانثأ مظتنم لكشب ةمظنم ةقيرطب لمعتو يرشبلا نئاكلا لخاد ةدوجوم رصانعلا

 حورلا لدبتست انلخادب اهشيعن يتلا مونلا ةلاح ءانثأ .مهلخادب يمجنلا دسجلاو انألا طشنت امدنع ةظقيلا ةلاح

 لالخ نم ةظقيلا ةايح يف اهجرخُن يتلاو نوكـلا يف رشتنت يتلا حورلا يه هذهف ؛جراخلا يف نآلا يه يتلا انألا

 انتموظنم يف دوسيو انئفد ةموظنم دسج ةينوكـلا حورلا دوست مونلا ءانثأ .حورلا كلت نم ءزج يه يتلا انألا

 كلذل .نيظقيتسم نوكن امدنع اًضيأ اهجرخن يتلاو )ملاعلا سفن وأ( ةينوكـلا ةيمجنلاب هتيمست نكمي ام ةيئاوهلا

 يتلا ةينوكـلا حورلا للختت نيمئان نوكن امدنع .هذه رظنلا ةهجو نم مونلاو ةظقيلا ةايح ةسارد اًضيأ نكمي

 نئاكلا يف ءفدلا ةموظنم ىلإ بلجت يتلا يه ةظقيلا يف انألا نأل ظاقيتسالا ءانثأ انألا لالخ نم اهجرخن

 امدنع اهجرخن اننإف ةينوكـلا ةيمجنلا عم ءيشلا سفن هنإ .رخآلا تقولا يف ةينوكـلا حورلا هبلجت ام يحلا

 حمسن اننإف مونلا ءانثأ انداسجأ انكرتب :لوقن نأ اننكمي اذكهو .مانن امدنع اندسج يف اهلاخدإ ديعنو ظقيتسن

 .ةيئاوهلا انتموظنم ىلإ )ةينوكـلا ةيمجنلا( ملاعلا سفنو ءفدلا ةموظنم ىلإ بذتجُت نأ ةينوكـلا حورلل

 طيحملا يداملا ملاعلاب هتقالعل طقف سيل ًامهف بستكن اننإف ةقبسم راكفأ نودب ناسنإلا انسرد اذإ

 دسجلا و انألا ظاقيتسالا دنع لخدي .ةينوكـلا ةيمجنلا وأ ملاعلا سفنو ةينوكـلا حورلاب هتقالعل اًضيأ نكـلو

 .ملاعلا سفنو ةينوكـلا حورلا نودرطيف ؛ريبعتلا زاج اذا ناسنإلا نيوكت يلإ يمجنلا

  



 

٢٥  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ىرتسو كاردإلاو ةفرعملا بناج نم اًضيأ رمألا يف رظنلا نآلا اننكمي .عوضوملا بناوج نم بناج اذه

 نم ناسنإلا هربتخي ام طقف "ةفرعملا" ىلع قلطن نأ داتعملا نم .ضعبلا امهضعب عم نابناجلا قفاوتي فيك

 ةئيبلا ىلع فرعتن كلذب اننكـلو .مونلا ةظحل ىلإ ةظقيلا ةظحل نم تاروصتلل يركفلا روطتلاو كاردإلا لالخ

 عبطلاب ربتعن نل اننإف لايخلا يف سمغنن ملو يملعلا يناحورلا ريكفتلا ئدابمب انمزتلا اذإ .طقف ناسنإلل ةيداملا

 انطاشن ءانثأ اهيلإ ىعسن امك ةفرعملل مالحألا يف ىعسن نلو اهتاذ دح يف ةيروف قئاقحك ملحلا ةايح يف روصلا

 هنإف .ةفرعملا لاكشأ نم لكش وه ملحلا نإف نيعم ىندأ ىوتسم دنع كلذ عمو .ةظقيلا يف يسحلاو يركفلا

 ''ملحي" ناك ناسنإلا نأ حضاولا نم نوكي نأ نكمي ًايبيرقتو .ةيدامو ةيتاذ ةفرعم لاكشأ نم نيعم لكش

 ديدش دقوم ةرارح ملأب سحي هنأ ملحي وهو ظقيتسي هنأ لاثملا ليبس ىلع لوقن امدنع ةيلخادلا فورظلاب

 ضرتفت اًضيأ ىرخأ قرطب .ةيباهتلا ةلاح نم يناعي وأ ىمح هيدل هنأ دجي ظاقيتسالا دنع كلذ دعبو ،ةرارحلا

 داتعملا نع جراخ ءيش كانه نوكي امدنع نيباعثلا فافتلاب ناسنإلا ملحي دقف .ددحم لكشب ًابيترت مالحألا

 امو ؛سأرلا عادص نم يناعي هنأ دجيف ظقيتسي مث اهيف فحزلا هيلع بجي فوهكب ملحي دق وأ ؛ءاعمألا يف

 نع ثدحتلا ديكأتلاب اننكميو ةيلخادلا ةيوضعلا انتايح ىلإ مالحألا ريشت تفاخو ضماغ لكشب .كلذ ىلإ

 صاخشألا مالحأل ةبسنلاب ليئض نيسحت عبطلاب دجويو .مالحألا يف ةدوجوم اهنأ ىلع ايند ةفرعم نم عون

 مونلا نأ ًامومع دقتعملا نم .يحلا نئاكلل ًادج ةقيقد تاساكعنا مهمالحأ مدقت ثيح صاخ لكشب نيساسحلا

 ةميق ال مالحأ الب مونلا نأو ةفرعملا قيرط يف قالطإلا ىلع ءيش يأب مهاسي ال مالحألا نم يلاخلا قيمعلا

 ةفرعملا ليصحتل ةددحملا هتمهم مالحأ الب مونلل .لاحلا وه سيل اذه نكـلو .ةفرعملاب قلعتي اميف ًامامت هل

 تارتف قيرط نع رارمتساب انتايح عطقتت مل اذإو مانن مل اذإ .يصخشو يدرف ريثأت اهل يتلا ةفرعملا ديدحتلابو

 حضاو كاردإ انيدل نوكي نأ نكمي نلو ؛"انألا" ـل حضاو موهفم ىلإ لوصولا ىلع نيرداق ريغ نوكنسف مونلا



 

٢٦  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 اذهل ٍفاك مامتها ءاليإ متي ال .هيف لماكلاب انسفنأ دقفنو يجراخلا ملاعلا ىوس ًائيش ربتخن الأ بجي .انتيوهل

 سفنلا ةايح يف هرابتخا متي ام نأشب ًاقح ةزيحتم ريغ ةقيرطب ريكفتلا ىلع نيداتعم اوسيل سانلا نأل رمألا

 دتمت يذلا دحلا ىلإ انبراجت روص ةلسلس يف يأ لماكلاب انتايح يف ءارولا ىلإ رظنن نحن .ةيدسجلا ةايحلا يفو

 متي انتايحل يضاملا يأ يسكعلا حسملا يف .ةليل لك مونلا هعطقي ركذتلل لماكلاب قفدتلا اذه نكـلو ةركاذلا هيلإ

 انتايح نأ ةقيقح .مونلا تارتف ببسب رارمتساب عطقتي تايركذلا قفدت نأ انلابب رطخي ال .مونلا تارتف لهاجت

 ةئيلم ةحاسم ىلإ رظنلا دنع ىتح ءيشاللا يأ  غارفلا ىلإ رظنن كلذ كردن نأ نود اننأ ينعت ًادج ةعطقتم

 .ىوتحملاب

 ةقطنم عم ءاضيب ةحاسم )ءادوس ةروبس ىلع همسر مت يذلا ٢٧ ةحفص لكشلاب امك( انه انيدل ناك اذإ

 ضيبألاب ةنراقملاب ءيشال وأ غارف وه يذلا دوسألا فصتنملا يفو ضيبألا ىرن اننإف ؛فصتنملا يف ءادوس

 ءادوسلا ةقطنملا ىرن نحن .)يلاحلا تقولا يف كلذ يف ريكفتلا ىلإ جاتحن ال نكـلو لماكلاب ًاقيقد سيل اذه(

 مدع نم مغرلا ىلع اًضيأ يباجيإ عابطنا اذه نكـلو ءاضيبلا ةحاسملا لخاد غراف ام ءيش كرت مت هنأ ىرنو

 ةقيرطلا سفنب .ًايباجيإ ًاعابطنا اًضيأ ءادوسلا ةقطنملا يطعتف .ءاضيبلا ةحاسملا نم تاعابطنالا عم ًامامت هقباطت

 رثأب حسملا اذه ىلإ مونلا تارتف نم قفدتي ءيش الو انتايح يف ءارولا ىلإ رظنن امدنع ةيباجيإ ةبرجتلا نوكت

 لكشب كلذ كردن ال اننأ نم مغرلا ىلع يعجر رثأب حسملا يف لعفلاب مونلا ءانثأ هانربتخا ام نيمضت مت .يعجر



 

٢٧  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 لالخ نم ًايلخاد ىوقتي يعولا اذه نكـل .ةظقيلا ةايح اهكرتت يتلا روصلا ىلع لماكلاب زكري يعولا نأل رشابم

 يعو وه ام ردقبو انيعو ردصم لكشي اذه ؛ةغراف قطانم اًضيأ دجوت يعجر رثأب ةيؤرلا لاجم يف هنأ ةقيقح

 هذه ةظقيلا ةلاح عطقنت مل اذإو نيظقيتسم ًامئاد انك اذإ يجراخلا ملاعلا يف ًامامت انسفنأ دقفن فوس .يلخاد

 تاذبن ةيوضوف روص لالخ نم انل سكعي مالحألاب ءيلملا مونلا نأ نيح يف نكـلو .مونلا قيرط نع رارمتساب

 ةرملو يلاتلابو ناسنإك انتموظنم يعو انيلإ لقني مالحأ الب مونلا نإف ةيوضعلاو ةيلخادلا انتلاح نع ةنيعم

 لكشب نكـلو كردن مالحألا لالخ نمو .يجراخلا ملاعلا كردن ةظقيلا ءانثأ انيعو لالخ نم .ةفرعملا ،ىرخأ

 فرعتن مالحأ الب مونلا لالخ نمو .ةيوضعلا ةيلخادلا انتلاح نع ةدرفنم تاذبن حضاو فيرعت نودبو تفاخ

 ثالث لعفلاب انسرد دقف اذكهو .ةضماغو ةتفاخ ةقيرطب اهنأ نم مغرلا ىلع اهتيلامجإو اهلامك يف انتموظنم ىلع

 .ةظقيلا ةلاحو مالحألاب ءيلملا مونلاو مالحأ الب مونلا :ةفرعملل لحارم

 قوف نمكت يتلا لحارملا يه هذه .سدحلاو ماهلإلاو لايخلا :ةفرعملل ايلعلا ةثالثلا لاكشألا ىلإ يتأن مث

 تانايب نم ديزملاو ديزملا هنع جتني امم ًاحوضو رثكأ يعولا تالاح حبصت امدنع يأ ةظقيلا لالخ انيعو

 كلذ عم ربتعت يتلا ةفرعملا نم ةيوضوفلا تاذبنلا كلت ىلإ يتأن يداعلا يعولا ىوتسم تحت امنيب ؛ةفرعملا

  .ةداتعملا ةربخلا لاكشأل ةيرورض



 

٢٨  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ةظقيلا يعو كالتما نع ثدحتن الأ بجي .يعولا لاجم يف اهب ركفن نأ بجي يتلا ةقيرطلا يه هذه

 ريثأت نع ثدحتن نأ بجي .طقف ةفولأملا ةبلصلا ةموظنملا كالتما نع ثدحتن نأ يغبني امم رثكأ طقف يداعلا

 لماكلاب ةيدام ةقيرطب انركف اذإ اننأ ثيحب حوضوب ةددحم ةحاسم لخاد دوجوم ءيش يه ةبلصلا ةموظنملا نأ

 هروصو هراكفأ نأو لعفلاب دوجوم يداعلا يعولا نأ ركذتن نأ بجي .هلمكأب يرشبلا نئاكلا وه اذه ربتعنسف

 بلصلا يداملا دسجلا كلتمن اننأ يف ركفن نأ يغبني ال نكـل .ةددحم ةضيرع طوطخ ةئيه يف انيلإ يتأت ةينهذلا

 يذلا لئاسلا دسجلا قيرط نع بلصلا دسجلا للخت متي امكف .طقف مويلا ءانثأ يعولا اذه انيدل نأ الو طقف

 اهل سيل روص هنع جتني امم ملحلا يعو حضاولا يمويلا يعولا للختي ىرخأ ةرملو نإف ،ًايلخاد بلقتم ميظنت هل

 ىلإ ةفاضإلاب .ام دح ىلإ "ًاعئام وأ ًالئاس" حبصي انه يعولا نأل ةبلقتم ةضيرع طوطخ نكـلو ةحضاو دودح

 نم سيل ءيش قيرط نع مونلا ةلاح ءانثأ اهيلع ظافحلا متي يتلاو ةيئاوهلا ةموظنملا انيدل نإف ةلئاسلا ةموظنملا

 انسفنأ ةايحب رباعو يئزج لكشب طقف نكـلو ًايلكً ةطبترم تسيل )ةيئاوهلا ةموظنملا يأ( يهف يلاتلابو انسفنأ

 .يحلا نئاكلا ةموظنم نم يقيقح ءزجك انلخاد اهكـلتمن نحنف كلذ عمو ؛طقف ةظقيلا ةايح لالخ ديدحتلابو

 ريكفتلا روصو راكفألا حبصت ال ثيح مالحأ الب مونلل ملظملا يعولا يأ يعولا نم ةثلاث ةلاح اًضيأ انيدل

 ًامامت فقوتنو بحسنن مالحأ الب مونلا يف ؛يلخادلا مالظلا ىلإ لصت ةجردل ةتهاب حبصت لب بسحف ةيبابض

 ةبرجت لجأ نم فقوتن انمون ءانثأ ةنيعم فورظ لظ يف اننأ امك لاحلا كلذكو هسفن يعولا ةبرجت لجأ نم

 .يئاوهلا دسجلا



 

٢٩  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 لصن اننإف يجراخلا وأ يلخادلا بناجلا نم ناسنإلا سردن انك اذإ امع رظنلا ضغب هنأ ىرت امك اذكه

 يئاوهلا دسجلا ىلإ لئاسلا دسجلا ىلإ بلصلا دسجلا نم لاقتنالاب .هنيوكتو هنايك نع عسوأو لمكأ روصت ىلإ

 ءانثأ يعولا ىلإ حضاولا يمويلا يعولا نم لاقتنالابو .سفنلا ةايح ىلإ لصن اننإف ءفد دسج ىلإ مث نم و

 الب مون ءانثأ هلخادب دوجولا ةفرعم لالخ نم قمعأ ىنعمب دسجلا مهف ىلإ يتأنو .دسجلا ىلإ لصن اننإف ملحلا

 ةفلتخملا هيعو ءاضعأ يف ناسنإلا ظحالنو مالحأ الب مونلا يعو ىلإ ةرشابم ةظقيلا يعو لمحن امدنع .مالحأ

 اننإف ءفدلا ةلاح ىلإ ةبلصلا هتلاح نم هسفن دسجلا نيوكت يف ركفن امدنع .ةيدسجلا ةينبلا ىلإ لصن اننإف

 ةيجراخلا ةبقارملا قيرط نع هميدقت متي ام لوبق مدع ةرورض ىدم اذه كل حضوي .يدسجلا هنيوكت نم جرخن

 بناجلا ىلعو ؛يكيناكيملا يداملا ركفلا هيلع زكتري يذلا بلصلا دسجلا دجوي  ام بناج نم كانهف .ةزاحنملا

 ىلإ طقف يمتنت براجت لكش ىلع ىوتحم نم نوكتت اهنأ ثيدحلا يعولل ودبي يتلا سفنلا ةايح دجوت رخآلا

 :انألا يأ( هذه يعولا ةلاح نع لزني ال اهدحو ةيجراخلا ةظحالملا ىلع مئاقلا ركفلاف .حضاولا يمويلا يعولا

 دسج يأ( يحورلا دسجلا نع اًضيأ لزني ال هنإو .دسجلا ىلإ هداقل كلذ لعف ولو )قباسلا مسرلا يف امك

 بلصلا دسجلا ريكفتلا نم عونلا اذه سردي .بلصلا يداملا دسجلا ىلإ هداقل كلذ لعف ول هنأل )ءفدلا

ءفدلا  دسج 

يئاوهلا  دسجلا 

لئاسلا  دسجلا 

بلصلا  دسجلا 

سفنلا  انألا      

ملحلا  يعو 

مونلا  يعو 



 

٣٠  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 سكعي يذلا يعولا كلذ نودب يمويلا يعولا كلذكو ؛ءفدلا دسجو يئاوهلا دسجلاو لئاسلا دسجلا نودب

 .مالحأ الب مونلا لالخ يعولا اًضيأ كلذكو ملحلا يعو نودب يأ ةيلخادلا ةيدسجلا ةعيبطلا عقاولا يف

 عقاولا يف ؟يداملا ناسنإلا لخاد حورلاو سفنلا شيعت فيك :لاؤسلا حرُطي يميداكألا سفنلا ملع يف

 انألا فشكت ءفدلا دسج قيرط نع .ءفدلا دسجو يئاوهلا دسجلاو لئاسلا دسجلاو بلصلا دسجلا انيدل

 انيدل نوكي رثكأ لوزنلابو ملحلاب يعولا انيدل نإف لفسألا ىلإ لوزنلا دنع نكـل .حضاولا يمويلا يعولا نع

 باتك نم نوملعت امك يتأن )قباسلا مسرلاب ةللظملا ةقطنملا( كلذ نم دعبأ ىلإ ًالوزنو .مالحأ الب مونلاب ًايعو

)Geheimwissenschaft im Umriss( نآلا اهيف ريكفتلا ىلإ جاتحن ال يتلا يعولا نم ىرخأ ةلاح ىلإ. 

 امهنأ دجنسف ؛نيميلا ىلع وه امب )قباسلا مسرلا يف( راسيلا ىلع انه دوجوم وه ام طبتري فيك انسفنأ انلأس اذإ

 ؛سفنلا ملاع ىلإ يتأنف ىلعألا ىلإ لفسألا نم ًادوعص هجتي )نميألا بناجلا يف مهسلا( انه نأل ناقسانتم

 ساسألا ثيح نم نكـل .نيميلا عم راسيلا قسانتيف :ةيدسجلا ةينبلا ىلإ يتأن )رسيألا بناجلا يف مهسلا( انهو

 .)انألا( هذه يعولا ةلاح طقف ىرخأ ةرملو طقف بلصلا دسجلا نابسحلا يف ذخأي مويلا يجراخلا ريكفتلا نإف

 اذإ .نينثالا نيب ةقالع نودجي الو ضرألا ىلع ًاخسار بلصلا دسجلا فقيو باحسلا يف ايلاع انألا موحت

 .دسجلا ىلع سفنلا لمع ةيفيك نع قدصت ال يتلا تايضرفلا رثكأ دجتسف ثيدحلا سفنلا ملع تايبدأ تأرق

ءزج نأ ةقيقح ىلإ عجري هلك اذه نكـل
ً
 لصفنم ءيش كلذ دعب مث رابتعالا يف ذخؤي دسجلا نم طقف ًادحاو ا

  .سفنلا نم دحاو ءزج يأ هنع ًامامت

 ةينبلا نيب رسجلا ينبي نأ بجي ةقيقحلا يف هنأو ةيؤرلا لامك ىلإ ناكم لك يف يحورلا ملعلا اذه فدهي

 حبصي ثيح دوجولا تالاح ىلإ هابتنالا تفلي ثيحب ىرخأ ةهج نم سفنلا ةايحو ةهج نم ةيدسجلا



 

٣١  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 نورصي نيذلا انيرصاعم ةظيفح ريثي اذه لكف ًايسفن ًارصنع يدسجلا رصنعلاو ًايدسج ًارصنع سفنلا رصنع

 .طقف زيحتملا يجراخلا لمأتلل انل هسفن مدقي ام زواجت مدع ىلع

 .ًادغ ءايشألا هذه نع رثكأ ثدحتن نأ ديرن

  



 

٣٢  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 

 

  



 

٣٣  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٨ ،خانرود
 

 

 

 

 ةسارد نأ راهظإ نكمملا نم ناك ةياهنلا يفو ناسنإلا نيوكت لوح ةنيعم تاراشإ ءاطعإ سمأ تلواح

 لالخ نم هنع فشكتي امو ناسنإلل يجراخلا نيوكتلا نيب رسج ءانب ىلع ةرداق ةيرشبلا ةعيبطلل ًاقح ةقمعم

 ةياغلل ٍفاك ريغ لكشب هؤانب مت وأ رسجلا اذه لثم ءانب متي مل ةماع ةدعاقك .ةيلخادلا هتايح يف تاذلاب يعولا

 رظنلا بجي فيك فرعن نأ بجي رسجلا اذه ءانب لجأ نم هنأ انل ًاحضاو تاب .ثيدحلا ملعلا لاجم يف ةصاخ

 مويلا ديحولا انتسارد عوضوم يهو ةبلصلا وأ ةلئاس هبشلا ةيحلا ةموظنملا نأ انيأر دقل .ناسنإلا نيوكت ىلإ

 هذه رابتعا بجي هنأ انيأر دقف ؛يقيقحلا ىنعملاب يوضع هنأ ىلع ثيدحلا ملعلا لبق نم هدحو هب فرتعملاو

 ةموظنملا دوجوب فارتعالا اًضيأ بجي هنأو ناسنإلا نيوكت يف ةيحلا تاموظنملا نم طقف ةدحاوك ةموظنملا

 ءاضعأ نأ فيك كردن نأ اًضيأ انل نكمملا نم لعجي اذهو .ءفدلا ةموظنمو ةيئاوهلا ةموظنملاو ةلئاسلا

 ىتحو لاحلا ةعيبطب .ةقدب مظنملا نيوكتلا اذه يف نولغلغتي مه مهرابتعا ىلع اندتعا نيذلا ناسنإلا ةعيبط

 وه يريثألا دسجلا نكـلو .يدام دسج هنأ ىلع ءيش لك رابتعا نكمي اهسفن ءفدلا ةموظنم ىلا لوصولا



 

٣٤  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 نوكي يئاوه ءيش لك يفو .يرشبلا نئاكلا يف لئاس وه ام لكبو يساسأ لكشب لئاسلا دسجلاب كسمي يذلا

 ىقبن نأ اننكمي اذه كاردإ لالخ نم .انألا نوكتف ءفدلا ةموظنم يف امأو ريبك لكشب ًاطشن يمجنلا دسجلا

  .يناحور وه ام ىلإ لصن تقولا سفن يف نكـلو ةيداملا يف

 ىوس رابتعالا يف ذخأن الأ داتعملا نم نأ سمألاب تلق امك .ةفلتخملا هتايوتسمب يعولا اًضيأ انسرد دقل

 انلوح يتلا ءايشألا كردن نحن .مونلا ةظحل ىلا ظاقيتسالا ةظحل نم ةظقيلا ةايح يف انل فورعملا يعولا

 .انتدارإ عفاود انيدلو تاروصتلا هذهب ةطبترم يهو اًضيأ رعاشم انيدل نإو انركفب تاروصتلا هذه قطنمنو

 يف طقف ذخؤي يذلاو يدام وه امع ًامامت هتافص يف فلتخي ءيشك يعولل ةلماكلا طباورلا هذه ربتخن اننكـل

 ريغ براجتلا هذه نيب رسج ءانب طغللا نم ديزم نود نكمملا نم سيل .داتعملا ملعلا لبق نم رابتعالا

 حيرشتلا وأ ءاضعألا فئاظو ملع يف اهتسارد متي يتلا ىرخألا كاردإلا تانوكمو يعولا لاجم يف ةسوململا

 يعو كانه ةظقيلا يعو ىلإ ةفاضإلاب هنأ ةيمويلا ةايحلا نم ملعن اًضيأ يعولاب قلعتي اميف نكـلو .يدسجلا

 ءيش ثدحي .ةيلخاد ةيوضع تايلمعل زومر وأ روص ساسألا يف يه مالحألا نأ سمألاب انعمس دقو ملحلا

 امدنع نيباعثلا فافتلاب ملحن دق اننإ تلق .روص ةئيه يف هنع ريبعتلا متي انمالحأ يفو تقولا لاوط انلخادب ام

 زمري .بلقلا يف ناقفخ عم ظقيتسنو ةرارحلا ديدش دقومب ملحن دق وأ ةيوعملا تابارطضالا ضعب انيدل نوكي

 انهجوت مالحألا .كيلاود اذكهو ءاعمألا ىلإ زمرت نيباعثلاو ةمظتنملا ريغ بلقلا تابرض ىلإ مومحملا دقوملا

 غارفلا ةبرجت نأ تحضوأ يننكـل .غارف وأ ءيشاللا ةبرجت شيع وه مالحأ نود مونلاب يعولا امأو اندسج ىلإ

 هكرتت مل اذإ اهدسجب ةلص يأب رعشت نل انألاف .ةيدسجلا هتعيبطب لصتم هنأب ناسنإلا رعشي ىتح ةيرورض هذه

 ظاقيتسالاو مونلا نيب هب رمت يذلا نامرحلا لالخ نم .ظاقيتسالا دنع ىرخأ ةرم هنع ثحبتو مونلا ءانثأ

 يساسألا اننايكب ًاقح هل ةقالع ال يذلا يداعلا يعولا اندوقي كلذل .دسجلا عم ةدحتم اهنأب رعشت نأ اهنكمي



 

٣٥  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 تايلمعلاب ةقالع هل يذلا ملحلا يعو ىلإ راكفأو تاروصت ىلع لوصحلا نم اننّكمي هنأ ةقيقح نم رثكأ

 مونلا يعو ىلإ لقتنن امدنع ربكأ ةوقب دسجلا ىلإ اندايتقا متيو دسجلا ىلإ اندايتقا متي كلذل .ةيلعفلا ةيدسجلا

 انموهفمو .دسجلا ىلإ اندوقي سفنلا ةايح نع انروصت نأ ىرخأ ةيحان نم :لوقن نأ عيطتسن اذهبو .مالحأ الب

 حبصت يلاتلاب يهو ءفدلا ةموظنم ىلإ ةيئاوهلا ةموظنملاو ةلئاسلا ةموظنملا نم فلأتي يذلا ةيدسجلا ةينبلا نع

 لوصولا اندرأ اذإ رابتعالا يف ءايشألا هذه ذخأ ةياغلل يرورضلا نم .سفنلا ملاع ىلإ اندوقتو ًالخلخت رثكأ

 .ًاقح انيضرت نأ عيطتست ملاعلل رظن ةهجو ىلإ

 فيك :وهو الأ ملاعلل ناسنإلا روصت نع يساسألا لاؤسلا وه عيباسأل هب متهن انك يذلا ريبكـلا لاؤسلا

 يتلاو ملاعلا نع ةدئاسلا ةرظنلا لبق نم ًاريثك ليق امك ؟يداملا يملاعلا ماظنلاب يقالخألا يملاعلا ماظنلا طبتري

 امدنع ةقباسلا ةينيدلا تادقتعملا ىلإ طقف أجلتو يجراخلا يداملا ملاعلا ةفرعمل يعيبطلا ملعلا ىلع ًايلك دمتعت

 ةرظنلا هذهف ليبقلا اذه نم مهف يأ كانه دعي مل ثيدحلا سفنلا ملع يفو سفنلا ةايح مهفب رمألا قلعتي

 ةيملاعلا رظنلا ةهجول ًاقفو .يداملا ملاعلا دجوي ىرخألا ةيحانلا ىلعو كانه .رسج ءانب ىلع ةرداق ريغ ملاعلا ىلإ

 نم ام ًاعون ةياهنلا يف ءيش لك حبصيسو لزألا ميدق نم ناخد وأ ميدسل لتكت وه ملاعلا اذه نإف ةثيدحلا

 ةديحولا ةروصلا يهو ،مويلا ملع انل اهمدق يتلا ةيروطتلا ةيلمعلا ةروص يه هذه .نوكـلا يف نداعملا نم ةموك

 يملاعلا ماظنلل ناكم ال ةروصلا هذه نمض .اهلالخ نم ةقيقحلا دجي نأ قداصلا ثيدحلا ملاعلل نكمي يتلا

 نكـلو .سفنلا تاضبنك هلخاد ىلإ ةيقالخألا عفاودلا ناسنإلا لبقتسي .اهسفن ءاقلت نم كانه يهف يقالخألا

 ميدسلا نم جرخ هسفن ناسنإلاً اريخأو ةايحلاب معفم وه ام لك نإف ةحيحص يعيبطلا ملعلا تاديكأت تناك اذإ

 امك نداعملا ماكر نم ةموك ىلإ ملاعلا لوحتي امدنعو .هنم تأشن ةيقالخألا لثملا نإف لاحلا ةعيبطبو يلوألا

 كلذ نم أوسألاو رسجلا ءانب نكمي الو نوفتخي فوسف .ةيقالخألا لثملا لكل ةربقم اًضيأ اذه نوكيسف معُزي



 

٣٦  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 .يملاعلا ماظنلا يف قالخألا دوجوب فرتعي نأ هتاذ عم قستم ريغ نوكي نأ نود ثيدحلا ملعلل نكمي ال هنأ

 هنكمي ال .هتاذ عم قستم ريغ ناك اذإ طقف حلاص هنأ ىلع يملاعلا يقالخألا ماظنلا لوبق ثيدحلا ملعلل نكمي

 ةموظنملاب ًايرصح متهي دوجوملا حيرشتلا نم ديحولا عونلا نأ وه اذه لك لصأ .ًاقستم تناك اذإ كلذ لعف

 ةموظنمو ةيئاوه ةموظنمو ةلئاس ةموظنم اًضيأ هلخادب كلتمي ناسنإلا نأ ةقيقح رابتعالا يف ذخؤي الو ةبلصلا

 ةيبصعلا فايلألاو تالضعلاو ماظعلا نم اهنيوكتب ةبلصلا ةموظنملا ىلإ ةفاضإلاب كلذ ليختت تنك اذإ .ءفدلا

 ةبلقتم تاموظنملا هذه نأ نم مغرلا ىلعو اذهو ،ةيئاوه ةموظنمو ةلئاس ةموظنم اًضيأ دجتسف كلذ ىلإ امو

 ىلع نآلا هلوقأس ام رثكأ ةلوهسب مهفتس اذه تليخت اذإف ،ءفدلا ةموظنم كلذكو ًايلخاد كرحتتو عبطلاب

 .ةيملعلا ةيحورلا ةظحالملا ساسأ

 ةيرحلاو مركـلا ُلُثم لجأ نم ؛ةعيفرلا ةيقالخألا لثملا لجأ نم سامحب هسفن لعتشت صخش يف ركف

 لثملا هذه نع ًايلمع نوربعي تاودقلو ةلثمأل سامحلاب اًضيأ رعشي دق .نوكي دق ام ناك ًايأو بحلاو ريخلاو

 ملع اهفصي امك تالضعلاو ماظعلا قرتخت سفنلا لعشت يتلا ةسامحلا نأ روصتي نأ عيطتسي دحأ ال نكـل .ايلعلا

 ًامامت نكمملا نم هنأ دجتسف ًاقح كسفن يف تلمأت اذإ كلذ عمو .ثيدحلا حيرشتلا ملع وأ ءاضعألا فئاظو

 .ءفدلا ةموظنم ىلع ريثأت هل نوكي سامحلا اذه نإف ٍلاع يقالخأ لثمل سامحلا ءرملا ىدل نوكي امدنع هنأ روصت

 ةيقالخألا لثملا نع ريبعتلا متي :لوقن دقف لاثمك اذه انذخأ اذإ !دسجلا ىلإ سفنلا ملاع نم انيتأ ىرت امك انه اه

 هسفن لخادب ناسنإلا ءفد ىلع رمألا رصتقي ال .يحلا نئاكلاب ءفدلا ةموظنم يف ءفدلا زيزعت ةئيه ىلع

 ةيوضعلا ةيحانلا نم ًائفد رثكأ اًضيأ حبصي هنكـلو ةيقالخألا لثملا لالخ نم هربتخي ام لالخ نم بسحف

 زفحم ريثأت ةيقالخألا لثملل نذإ .ةيداملا تاودألا مادختساب كلذ تابثإ لهسلا نم سيل هنأ نم مغرلا ىلع

 .ءفدلا ةموظنم ىلع طشنمو



 

٣٧  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ةموظنم زيفحتو ةيقالخألا لثملل سامحلا يأ :سوملمو يقيقح ثدح هنأ ىلع اذه يف ركفت نأ بجي

 اذه ىقبي الو .ةيقالخألا ةيلاثملاب سفنلا لعُشت امدنع ءفدلا ةموظنم يف ةوق رثكأ طاشن كانه .ءفدلا

 قشنتسي .ةيئاوهلا ةموظنملا اًضيأ هيدل نإف ءفدلا ةموظنم ىلإ ةفاضإلاب .ناسنإلا نيوكت ةيقب ىلع ريثأت نود

 ًايلخاد كرحتي عبطلاب هنإ .هلخادب اًضيأ ءاوهلا نوكي ريفزلاو قيهشلا ةيلمع ءانثأ نكـلو هرفزيو ءاوهلا ناسنإلا

 لثملاب زفحُي يذلا ءفدلا .ناسنإلا يف ةيقيقح ةيح ةموظنم وهف ءفدلا ةموظنمك نكـلو ةبذبذتم ةكرح

 .هنم ءزج لك يف رشتنيو هلمكأب يرشبلا نئاكلا معي ءفدلا نأل ةيئاوهلا ةموظنملا ىلع هرودب لمعي ةيقالخألا

 ال ًائيش هل لقني هنإف ءاوهلا ىلع ءفدلا لمعي امدنع هنأل طقف ةئفدتلا سيل ةيئاوهلا ةموظنملا ىلع ريثأتلا

 لثملا جتنت ثيحب ةيئاوهلا ةموظنملا ىلإ يه امك رونلا رداصم لقن متي .رونلا ردصم ريغب هفصأ نأ عيطتسأ

 كاردإلل ةبسنلاب .ةيئاوهلا ةموظنملا لخاد رونلا رداصم ،ءفدلا ةموظنم ىلع زفحم ريثأت اهل يتلا ،ةيقالخألا

 ناسنإلا دسج يف رهظت اهنكـلو اهتاذ دح يف ةرينم تسيل هذه رونلا رداصم نإف يداعلا يعولاو يجراخلا

 لخاد دوجوملا ءاوهلا لالخ نم - ريبعتلا اذه مادختسا يل زاج اذإ - ةتوبكم نوكت ةيادبلا يف .يمجنلا

 .جضانلا تابنلا دعب حبصت مل تابنلا ةرذب نأ يف ىنعملا سفنب ًاملظم ًارون اولاز ام ريبعتلا زاج اذإ مهف .ناسنإلا

 لثملا لجأ نمً ةسامح لعتشي نأ نكمي هنأ ةقيقح لالخ نم هلخادب رونلل ًاردصم ناسنإلا كلتمي كلذ عمو

 .ةيقالخألا عفاودلاو ةيقالخألا

  



 

٣٨  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ةموظنم يف هزيفحت متي يذلاو ،ةيئاوهلا ةموظنملا يف ءفدلا جتني .انلخادب ةلئاسلا ةموظنملا اًضيأ انيدل

 نألو .ًايفخو ًاتوبكم ةيادبلا يف ىقبي يذلا رونلا ردصمب هتيمست نكمي ام ،ةيقالخألا لثملا لالخ نم ءفدلا

 سمألاب اهنع تملكت يتلاو ةيلمع ثدحت ةلئاسلا ةموظنملا لخاد نإف يرشبلا نيوكتلا يف لخادتي ءيش لك

 صخش يأو ةمغنلا دسج الإ وه ام ءاوهلا نإ تلق .ءاوهلا يف ةلوقنملا ةيجراخلا ةمغنلا ءارو نمكت عقاولا يف يه

 ثدحتي امك ًامامت تامغنلا نع ثدحتي وهف ءاوهلا يف تازازتها ةلأسم اهنأ ىلع ةمغنلل ةيساسألا ةقيقحلا ربتعي

 دسجلا ىوس سيل ةزتهملا هتاجومب ءاوهلا .ًايرهاظ يئرملا دسجلا ىوس ًائيش كلمي ال هنأ ىلع ناسنإلا نع

 ةيقالخألا ةيلاثملا لالخ نم ءاوهلا يف جتنت ال ناسنإلا يف ةيناحورلا هذه يأ ةمغنلا هذه .ةمغنلل يجراخلا

 ةبلصلا ةموظنملا ربتعن نحن .ةلئاسلا ةموظنملا يف ةمغنلا رداصم أشنت كلذل .ةلئاسلا ةموظنملا يف جتنت نكـلو

 .اهيوتحتو ىرخألا ةيحلا تاموظنملا عيمج معدت يتلا ةموظنملا اهرابتعاب قالطإلا ىلع ةفاثك رثكألا اهنأ ىلع

 هيمسن ام جتني ةبلصلا ةموظنملا يف .ىرخألا ةيحلا تاموظنملا ةلاح يف امك ام ءيش جاتنإ متي اًضيأ اهلخادب

 نئاكلا نم ةدالولا دنع اهسفن لصفت يتلا كلتك ةايحلل ةيدام ةرذب تسيلو ةيريثأ ةرذب اهنكـلو ةايحلا ةرذب

 ةمغنلل يساسألا ردصملا عقاولا يف يه يعواللا تايوتسم قمعأ يف نمكت يتلا ةيريثألا ةرذبلا هذه .يوثنألا

 .ناسنإلا لخاد دوجوم هنكـلو يداعلا يعولا نع ًامامت يفخم اذه .رونلا ردصم ىتح اًضيأ ام ىنعمبو

  



 

٣٩  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 - ةيقالخألا راكفألا ىلإ علطتلا نم تءاج يتلاو كتايح يف اهب تررم يتلا براجتلا عيمج يف ركف

 ترعش كنأ وأ نيرخآلا يف ىلجتت اهتيأر كنأ وأ راكفأ درجمك طقف كتبذج دق براجتلا كلت تناك ءاوس

 ًالاعفأ لعفت نأ كسفنل حامسلا لالخ نم عقاولا ضرأ ىلع عفاودلا هذه قيبطت لالخ نم يلخادلا اضرلاب

 ردصمك ةلئاسلا ةموظنملا ىلإو رونلل ردصمك ةيئاوهلا ةموظنملا ىلإ لزني اذه لك .ةليبنلا لثملا سامحب ةمعفم

 ًامغر لمعت اهنكـل ناسنإلا يعو لاجم نم تايلمعلا هذه بحس متي .ةايحلل ردصمك ةبلصلا ةموظنملا ىلإو ةمغنلل

 ُلُثملا لالخ نم انيف جتني ام .توملا دنعً ابناج هدسج عضوي امدنع ًارارحأ نوحبصيو .هلخادب كلذ نع

 حبصت توملاو ةدالولا نيب ةايحلا ءانثأ هنأل .ةيروف رامثب يتأي ال اهاقنأو راكفألا ىمسأ لالخ نم وأ ةيقالخألا

 يلخاد اضرب رعشن ام ردقبو راكفألا ةايح يف ىقبن ام ردقب طقف ةرمثم وحنلا اذه ىلع ةيقالخألا راكفألا

 ىلإ ًايلعف للختي امب اهل ةقالع الو ركذت ةلأسم درجم هذه نكـل .اهذيفنت متي يتلا ةيقالخألا لامعألا نع نيعم

 .ةيقالخألا لثملل سامحلا ةجيتن ةفلتخملا ةيحلا تاموظنملا

ءدب لماكلاب اننيوكت نأ ىرن كلذل
ً
 ولعي امدنعو .ةيقالخألا لُثملا عقاولا يف هللختي ءفدلا ةموظنم نم ا

 انتعيبطل ايلعلا ءاضعألا هذه نإف يداملا دسجلا نم ًاجورخ توملا دنع انألاو يمجنلا دسجلاو يريثألا دسجلا

 اهتزفح امدنع ءفدلا ةموظنم يف شيعت انيدل انألا تناك .اهيلع انلصحت يتلا تاعابطنالا لكب ئلتمت ةيرشبلا

 قلطنت توملا دعب نآلا يتلاو رونلا رداصم ةعارز مت ثيح ةيئاوهلا انتموظنم يف شيعن انك .ةيقالخألا راكفألا



 

٤٠  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

ءزج نآلا تحبصأ يتلاو ةلئاسلا انتموظنم يف ةمغنلا لاعشإ مت .انعم نوكـلا ىلإ
ً
 دترتو ٤ةيملاعلا ىقيسوملا نم ا

 .توملا ةباوب لالخ نم نوكـلا ىلإ جرخن امدنع انعم ةايحلا بلجنو .نوكـلا ىلإ انلخاد نم

 اهنإ ؟ةايحلا هذه رداصم نيأف .ًاقح نوكـلا دوست يتلا ةايحلا يه امع ةركف ىلع لوصحلا يف نآلا أدبتس

 اذإ هنأ انسفنأل لوقن نأ ةطقن ىلإ لصن .ناسنإلا سامح ريثت يتلا ةيقالخألا لثملا كلت زفحي ام يف نمكت

 ىلإ رونلاو ةمغنلاو ةايحلا لمحتس يتلا يهف ةيقالخألا لثملا نم انسامح مهلتسن نأب مويلا انسفنأل انحمس

 ةوقلا هذه ردصمو يملاعلا عادبإلا ىلع ةردقلا نوكـلا ىلإ لمحن .ملاعلا يف ةقالخو ةعدبم حبصتسو نوكـلا

 .يقالخألا رصنعلا وه

 يف ةايحلل ةبهاو ةوقك لمعي امو ةيقالخألا لُثملا نيب ًارسج دجن اهلمكأب ةيرشبلا سردن امدنع كلذل

 ةرم اهتيتشتو داوملا عيمجت قيرط نع يئايميكـلا ىنعملاب ةمغنلا لمعت .يئايميكـلا ىنعملاب ىتح يداملا ملاعلا

 ىلإ رظنن اذكهو .سانلا ىدل ءفدلا تاموظنم يف ةيقالخألا تازفحملا نم ملاعلا يف رونلا عبني .ىرخأ

 هذه ةلاح يف كلذكو ةرذبلا ىلإ دوعن نأ بجي فيكو تابنلا ةلاح يف امكو .ةديدج ملاوع لكشتتو لبقتسملا

 .ةيقالخأ لثمك انيف نمكت يتلا روذبلا ىلإ دوعن نأ بجي أشنتس يتلا ةيلبقتسملا ملاوعلا

 فلتخم ءيش لكف ةيرظنلا راكفألا ةلاح يف .ةيقالخألا لثملل لباقملا يف ةيرظنلا راكفألا يف ركف نآلاو

 يف وه يذلا كلذل ًامامت سكاعملا ريثأتلا جتنت ةيرظنلا راكفألا نأل راكفألا هذه ةيمهأ ىدم نع رظنلا ضغب

 تاذ راكفألا وأ ةيقالخألا راكفألا .قرافلا وه اذهو - ءفدلا ةموظنم ديربت وأ ةئدهتب نوموقي مهنإ .زيفحتلا

 

 

 موهفم وه ؛mony of the sphereshar وأ music of the spheres ةيزيلجنإلاب اًضيأ اهيلع قلطيو musica universalis ةيملاعلا ىقيسوملا  ٤

 "ىقيسوملا" هذه نأ دقتُعي ال .ىقيسوملا لاكشأ نم لكشك - بكاوكـلاو رمقلاو سمشلا - ةيوامسلا مارجألا تاكرح يف بسنلا ربتعي ميدق يفسلف

 .ينيد وأ يضاير وأ قسانتم موهفم اهنكـلو ،ةعومسم



 

٤١  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 .ةعدبمو ةقالخ ةيملاع ىوقك لمعت يهف لاعفألل ًاعفاد حبصتو انسامح ريثت يتلاو يقالخألا ينيدلا عباطلا

 اًضيأ اهل نإف كلذك رمألا نألو .ءفدلا ةموظنم ىلع يطيبثتو يديربت ريثأت اهل ةيرظنلا تانهكتلاو راكفألا

 انراكفأ يف .ةايحلل ئفُطم ريثأتو ةمغنلل تيمم ريثأت اهلو ؛اهلخادب رونلا ردصمو ةيئاوهلا ةموظنملا ةكرح لشي ًاريثأت

 اذكهو .اهيف تومي نوكـلا نإف ةيرظنلا راكفألا غوصن امدنع .ًاقبسم دوجوملا ملاعلا تاعادبإ يهتنت ةيرظنلا

 .هرجفو نوكـلا توم انلخادب لمحن

 

 :ةيرظن راكفألا  :ايلعلا/ةيقالخألا لثملا

 ءفدلا ةموظنم ديربت/ةئدهت )٤( ءفدلا ةموظنم زيفحت

 رونلا رداصم ةكرح لشي )٣( ةيئاوهلا ةموظنملا يف ةزفحملا رونلا رداصم

 ةمغنلا رداصم تيمت )٢( ةلئاسلا ةموظنملا يف ةزفحملا ةمغنلا رداصم

 ةايحلا ئفطت )١( ةبلصلا ةموظنملا يف ةزفحملا )ةيريثألا( ةايحلا روذب

 

 نوريثكـلا ثدحتي امك نوكـلا رارسأ ىلع فرعتلا يف أدب نم اهيف عيطتسي ال يتلا ةطقنلا ىلإ لصن انه

 نكـلو دبألا ىلإ ةظوفحم ةداملا نأ ًاحيحص سيل هنإ ةطاسبب ٥.ةداملا ظفح وأ ةقاطلا ظفح نوناق نع مويلا

 لالخ نم ئشاللا دح ىلإ ةقاطلا تومت انتموظنم يف .رفصلا ةطقن ىلإ يأ ئشاللا ةطقن ىلإ ةداملا تومت

 

 

 .)١٨٧٨-١٨١٤( ريام تربور سويلوي هحرط يذلا نوناقلا  ٥



 

٤٢  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ًارشب نوكن الف رارمتساب انيف نوكـلا تمي مل اذإ يأ كلذ لعفن مل اذإ نكـل .ةيرظن ًاراكفأ غوصن اننأ ةقيقح

 هذه نكـل .هتاذ نوكـلا يف ريكفتلا اننكميو يتاذلا يعولاب عتمتن نحنف انيف تومي نوكـلا نألو .يقيقحلا ىنعملاب

 انلخادب يضم ملاع تومي .رشب انلعجي ام اذهو طقف تافرك نوكـلا كردن نحن .نوكـلا تافر يه راكفألا

 اذه ةداملا توم ظحالن ال اننإف غوزبلا يف ًاروف أدبي ًاديدج ًانوك نأل طقف .هتقاطو هتدام لكب رارمتساب

 نمو ؛اهتياهن ىلإ اهرهوج يف ةداملا لصت ناسنإلل يرظنلا ريكفتلا لالخ نم .ةيروفلاو ةديدجلا هتدالوو

 دودح لخاد ثدحي ام نإف اذكهو .ةديدجلا ةايحلاب ةينوكـلا ةقاطلاو ةداملا عبشتت يقالخألا هريكفت لالخ

 ماظنلاو يقالخألا ماظنلا اهب طبتري يتلا ةقيرطلا يه هذه .ملاوعلا ةدالوو تومب طبترم وه ناسنإلا ةرشب

 .ديدج يعيبط ملاع دلوي قالخألا ملاع يفو ناسنإلا يف تومي يعيبطلا ملاعلا .يعيبطلا

 تناك اذإ .ةقاطلاو ةداملا ءاقبو ةيدبأك راكفأ عارتخا مت ءايشألا هذه يف ريكفتلا يف ةبغرلا مدع ببسب

 هذه ءاقبإ مويلا هيف بوغرملا نم نكـلو .يقالخأ يملاع ماظن كانه نوكي نلف ةيدبأ ةداملاو ةيدبأ ةقاطلا

 ىلع ءاضقلا هيلع نيعتيس كلذ فالخب هنأل كلذب مايقلل بابسألا لك هيدل ثيدحلا ركفلا نأو ةيفخم ةقيقحلا

 مت اذإ .ةقاطلاو ةداملا ظفح نوناق نع ثدحتلا لالخ نم عقاولا يف هلعفي ام وهو ؛يقالخألا يملاعلا ماظنلا

 مهفن نأ اننكمي ال .بارس وأ مهو ىوس سيل يقالخألا يملاعلا ماظنلا نإف ةقاطلا ظفح وأ ةداملا ظفح

 وهو ،"يمهولا" يقالخألا يملاعلا ماظنلا اذه نم ةديدج ملاوع جرخت فيك انمهف اذإ الإ ملاعلا روطت راسم

 نوكـملا انسرد اذإ همهف نكمي اذه نم ءيش ال .اهيف شيعيو راكفألا لالخ نم هباعيتسا متي هنأل كلذك

 ةيئاوهلاو ةلئاسلا تاموظنملا ربع ةبلصلا ةموظنملا نم لقتنن نأ بجي كلذ مهفل .ناسنإلا نيوكتل طقف بلصلا

 ىلإ ًادوعص يدام وه ام عبتت مت اذإ الإ نوكـلاب ناسنإلا طابترا مهف نكمي ال .ءفدلا ةموظنم ىلإ مث نمو

 لاحلا وه امك لخلخملا يداملا رصنعلا يف رشابم لكشب ةطشن نوكت نأ سفنلل نكمي ثيح ةلخلخملا ةلاحلا كلت



 

٤٣  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ديدعلا ةباتك نكمي كلذ عمو .سفنلاو دسجلا نيب ةلصلا داجيإ نكمملا نم مث .ءفدلا يف لاثملا ليبس ىلع

 فئاظو ملعو حيرشتلا ملع يف مويلا ىتح هتسارد تمت ام ىلإ دنتست تناك اذإو سفنلا ملع يف تاحورطألا نم

 وأ بلصلا يدسجلا نيوكتلا اذه نم سفنلا ةايح ىلإ ةيثيح يأ ىلع روثعلا نكمملا نم نوكي نلف ءاضعألا

 ىلإ ًاعوجر دسجلا ةدام عبتت مت اذإ نكـلو .وحنلا اذه ىلع سفنلا ةايح نع فشكـلا متي نل .عئاملا بلصلا

 ىلإ ًاهجوم سفنلا لخاد نم لمعي ام ىلإ ءفدلا لثم دسجلا يف دوجوم وه امم رسج ءانب نكميف ءفدلا

 .يرشبلا نئاكلا يف ءفدلا

 وه ناسنإلا نيوكت يف ءفدلا نإف لبق نم انعمس امك .يرشبلا نئاكلا جراخو لخاد ءفد كانه

 لك حبصي ءفدلا قيرط نعو ،هذه ءفدلا ةموظنم ىلع نايلوتسي حورلاو سفنلا وأ سفنلا .ةيح ةموظنم

 هينعي ام عبطلاب دصقأ ال "يقالخأ" حلطصم لالخ نم .ًايقالخأ هرابتعاب ًايلخاد هربتخن يذلا وهو ًاطشن اذه

 امدنع لاثملا ليبس ىلع يأ انيلإ يتأت يتلا عفاودلا كلت لك يأ اهلمجم يف ةيقالخألا ينعأ يننكـلو نويداملا

 .ملاعلا يف ثدحي امع نولوؤسم نحنو نوكـلا نم اندلو دقل :انسفنأل لوقن امدنعو نوكـلا ةمظع يف لمأتن

 امدنع .لبقتسملا لجأ نم لمعلل ةيحورلا مولعلا نع ةجتانلا ةفرعملا انمهلت امدنع انيلإ يتأت يتلا عفاودلا ينعأ

 ةسامحلاب انألمي نأ نكمي رخآ ءيش يأ نم رثكأو اذه نإف ؛قالخألل ًاردصم اهسفن ةيحورلا مولعلا ربتعن

 ىمسأ ىنعمب قالخألل ًاردصم هتاذ دح يف حبصي ةيملعلا ةيحورلا ةفرعملا نع ئشانلا سامحلا اذهو قالخألل

 راكفألا لكف .لماشلا ىنعملاب قالخألل يوناث لاجم نم رثكأ لثمي ال "ًايقالخأ" ًامومع ىمسي ام نكـل .ىلعأو

 يتلا ةقدلا نع رظنلا ضغب .ةيرظن راكفأ يه يئاهنلا اهلكش يف ةعيبطلا لوح يجراخلا ملاعلا نع اهروطن يتلا



 

٤٤  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 سيل اذه - ٦يكينربوكـلا ماظنلا ىنعمب نوكـلا وأ اكيناكيملا ئدابمو تايضايرلا ثيح نم ام ةلآ اهب عنصن

 انلخادب نوكـلل تافر ؛انلخادب توم ةوق لكشت وحنلا اذه ىلع اهتغايص متي يتلا راكفألاو يرظن ريكفت ىوس

 .راكفأ لكش ىلع

 عم رواجتم يعيبط ماظن يأ ناماظن دجوي ال .هلمجم يف نوكـلل قمعأو قمعأ ةرظن قلخت رومألا هذه

 ًارارم هسفن لأسي نأ هيلع الإو .مويلا ناسنإ اهكردي نأ بجي ةقيقح هذه .دحاو امهالك نكـلو يقالخأ ماظن

 ؟هدحو يعيبطلا ماظنلا هيف دوسي ملاع يف ذيفنتلا زيح لخدت نأ ةيقالخألا يعفاودل نكمي فيك :ًاراركتو

 :نيرشعلا نرقلا لئاوأو رشع عساتلا نرقلا يف ناسنإلا لهاك تلقثأ يتلا ةبيهرلا ةلكشملا لعفلاب هذه تناكو

 ؟يعيبطلا ملاعلا ىلإ يقالخألا ملاعلا نمو يقالخألا ملاعلا ىلإ يعيبطلا ملاعلا نم لاقتنا يأ روصت نكمي فيك

 ةيحورلا ةريصبلا ءانثتساب ةيريصملاو ةريحملا ةلكشملا هذه لح يف دعاسي نأ نكمي ءيش دجوي ال هنأ يه ةقيقحلا

 .ىرخأ ةهج نم حورلاو ةهج نم ةعيبطلل ةيملعلا

 متي ءيش لصأ ىلإ لوصولا ىلع اًضيأ نيرداق نوكنس ةفرعملا هذه اهجتنت يتلا تامدقملا لالخ نم

 ةينبم مويلا ملاعلل انتيؤر .رشبلل ماعلا يعولا يف لعفلاب لغلغت دقو مويلا ملعلا عورف نم ًاعرف هرابتعاب هميدقت

 ةيرظن يف هفيفخت مت مث رلبك هعضو يذلا نوكـلل يكينربوكـلا موهفملا ناك ١٨٢٧ ماع ىتحف ؛ةيكينربوكـلا ىلع

 .كلذ قدصي نأ ددشتم يكيلوثاك يأل حمُسي مل .ةيكيلوثاكلا ةينامورلا ةسينكـلا لبق نم تامرحملا نم نتوين

 

 

 نوكـلل ًاجذومن غاص دقو ،ةضهنلا رصع يف كلفلاو تايضايرلا يف ًاملاع )١٥٤٣ ويام ٢٤ - ١٤٧٣ رياربف ١٩( سوكينربوك سالوكين ناك  ٦

 ذنم جذومنلا اذه لثم غاص يذلا سوماس سوخراتسيرأ نع لقتسم لكشب تالامتحالا عيمج يفو ،نوكـلا زكرم يف ضرألا نمً الدب سمشلا عضو

 .ًانرق رشع ةينامث يلاوح



 

٤٥  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 نأ ةجردل ماعلا يعولا يف ةوقب اهروذج نوكـلل ةيكينربوكـلا ةرظنلا تسسأو رظحلا عفر مت ماعلا كلذ ذنمو

 .قمحأك ربتعي اهيلع ملاعلل ةصاخلا هتيؤر سسؤي ال صخش يأ

 ةيضايرلا ئدابملا ساسأ ىلع طقف ةينبم ةروص عقاولا يف اهنإ ؟نوكـلل ةيكينربوكـلا ةروصلا هذه يه امف

 ءادصأ دجت كلذ عمو ثيح ٧نانويلا يف ًادج ًايجيردت روهظلا يف اهلكش أدب .ةيكيناكيملا ةيضايرلا ئدابملاو

 ىلإ اذه روطت تقولا رورمبو .نوكـلل ةملاطبلا رظن ةهجو يف لاثملا ليبس ىلعو ًارمتسم لازي ال قباسلا ركفلا

 ملاعلا موهفم نم ءارولا ىلإ رظنن نأ اننكمي .لفط لكل رضاحلا تقولا يف هسيردت متي يذلا يكينربوكـلا ماظنلا

 ديلاقتلا كلت وه اهنم ىقبت ام لك .ًامامت ةفلتخم نوكـلل ناسنإلا ةروص تناك امدنع ةميدقلا روصعلا ىلإ اذه

 ملع نم يقب ام وه اذه .ةاوه لاوقأ درجم يه ،هباش امو ميجنتلاك ،مويلا هب دجوت يذلا لكشلا ىلع يه يتلا

 .اههباش امو ةينوساملا تاعمتجملاو ةيرسلا تاعمتجملا ضعب زومر يف ًالولشمو ًارجحتم يقب هنأ امك ميدقلا كلفلا

 كلفلا ملع ناك .ميدقلا كلفلا ملع اياقب نم يه ءايشألا هذه نأ ةقيقحب لماك لهج كانه نوكي ام ةداع

 ةميدقلا ةيؤرلا ىلع نكـلو ةيضايرلا ئدابملا ىلع ًامئاق نكي مل هنأل مويلا ملع نع ًامامت ًافلتخم اذه ميدقلا

 لوصحلا مت .ةيكـلفلا اهتفرعم ةقباسلا ةيرشبلا تبستكا فيك نع ًامامت ةئطاخ راكفأ مويلا دوست .ةرصبتسملا

 نأ ةميدقلا ةيطنلطألا ةراضحلا دعب ام بوعش تربتعا .نوكـلل ةرصبتسم ةيزيرغ ةيؤر لالخ نم اذه ىلع

 امدنع .ةيدام لكايه درجم مويلا اهربتعن اننأ نيح يف ةيحور تانايكو ةيناحور لاكشأ يه ةيوامسلا مارجألا

 .ةيناحور تانئاك نع نوثدحتي اوناك ةتباثلا موجنلاو بكاوكـلاو ةيوامسلا مارجألا نع ةميدقلا بوعشلا تثدحت

 ناسنإل ةبسنلاب نكـلو .نوكـلا يف ءوضلا عشي يذلا قرتحملا زاغلا نم ةرك اهنأ ىلع سمشلا ريوصت متي مويلا

 

 

 داليملا لبق ٢٥٠ ماع يلاوح ،ينانويلا كلفلا ملاع ،سوماس سوخراتسيرأ لبق نم صوصخلا هجو ىلع  ٧



 

٤٦  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 يجراخلا ريبعتلا درجم يه مهنيعأ اهارت يتلا سمشلا نوربتعي اوناكوً ايحً انئاك سمشلا تناك ةميدقلا روصعلا

 مارجالاب قلعتي اميف رمألا كلذكو ؛نوكـلا يف سمشلا هيف فقت يذلا ناكملا يف يناحورلا نئاكلا اذهل

 تقو لبق ىهتنا رصع يف ركفن نأ بجي .ةيناحور تانئاك مهنأ ىلع مهيلإ رظُني ناك دقف ىرخألا ةيوامسلا

 هنأ ىلع هيلإ رظُني ناك موجنلا يف ءيش لكو نوكـلا يف ةديعب سمشلا تناك امدنع ٨ةثجلجلا زغل نم ليوط

 اوربتعا امدنع ةيؤرلا هذه سانلا ىدل دعي مل امدنع ةطيسو ةرتف تءاج مث .يح نئاكو يح يناحور عقاو

 .ةيحلا حاورألا اهدوست اهنأ يف نودقتعي نولازي ال اوناك مهنكـلو ةيدام اهنأ ىلع لاوحألا لك يف بكاوكـلا

 يف وه ام رمي فيكو سفنلا يف وه ام ىلإ لحارم ىلع دسجلا رمي فيك اهيف ًافورعم دعي مل يتلا تاقوألا يف

 ىلع يداملا دوجولا سانلا ضرتفاف عقاولا يف نانثالا دحتي فيكو يدسج وه ام ىلإ لحارم ىلع سفنلا

 مظعم دقتعي امك ًامامت نيلاجملا نيذه نيب قباطتلا يف اوركف دقل .رخآلا بناجلا ىلع سفنلا دوجوو بناوجلا دحأ

 ةيدسجلا ةعيبطلاو سفنلا نأ نودقتعي مهف قالطإلا ىلع سفن دوجوب اوفرتعا اذإ اذه ؛مويلا سفنلا ءاملع

 "يدسجلا-يسفنلا يزاوتلا" ـب ىمسي ام كانه وأ .ةيثبعلا ىلإ ركفلا دوقي عبطلاب اذهو .ناتقباطتم ناسنإلل

 .موهفم ريغ ءيش ةغايصل ةيبغ ةقيرط ىوس سيل ىرخأ ةرملو وه يذلاو

 رفانتت وأ بذاجتتو ةتباث وأ رودت ةيدام لكايه ةيوامسلا مارجألا هيف ربتعت تناك يذلا رصعلا ءاج مث

 ةفرعم كانه ةقباسلا ةنمزألا يفف ،ةفرعم كانه تناك رصع لك يف هنأ دكؤملا نم .ةيضايرلا نيناوقلل ًاقفو

 فرُعي ناك ام .يلاحلا رصعلا يف ةيفاك دعت مل ةيزيرغلا ةفرعملا هذه نكـل .عقاولا يف ءايشألا ةيهامل ةيرطف رثكأ

 اوعاطتسا نيذلا كئلوأ ناك فيك انلءاست اذإو .عاو دهجب هيلع لوصحلا نآلا بجي ةقباسلا ةنمزألا يف ةرطفلاب

 

 

٨  Golgotha : كانه هبلص مت دق حيسملا نأ نمؤي ثيح سدقلا راوسأ جراخ روفلا ىلع عقي ًاعقوم ةيسنكـلا ليجانألا بسح تناك ةثجلجلا. 



 

٤٧  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 سانلا ءالؤه روصت ةيفيك نع انرسفتسا اذإو ةيحورلاو ةيسفنلاو ةيدسجلا هبناوج يف يأ هلمجمب نوكـلا ةيؤر

 نيذلا كئلوأ .)I - مسرلا رظنأ( يناحور نئاكك ءيش لك لبق وً الوأ اهوروص دقل :لوقن نأ انيلعف سمشلل

 )Philosophie der Freiheit - ةيرحلا ةفسلف( يباتك يف .قالخألل ردصمك يناحورلا نئاكلا اذه روصت اوأدب

 يويندلا ملاعلا يف كلذ نم اهصالختسا متي نكـلو ردصملا اذه نم "ةيقالخألا تايهيدبلا" دادمتسا متي هنأ تلق

 ةيقالخألل سامحك هيف شيعي نأ نكمي امم يأ ناسنإلا نم ةيقالخألا تايهيدبلا قلأتت ثيحو يضرألا

 .)II - مسرلا( لثملاو

 نوكت نأ ىلع ةرداق ضرألا ىلع انه حور كانه نكت مل اذإ :كردن امدنع ريبكـلا انتيلوؤسم ردق يف ركف

 مهاسي نأ نكمي ءيش الف ،ماع لكشب يحورلا يقالخألا ماظنلل ةبسنلاب ،ةقداصلاو ةيقيقحلا قالخأللً ةسمحتم

 مسرلا رظنأ( هذه ضرألا ىلع ةدوجوملا رونلا ىوق .توملا وحن انملاع داقيس .ديدج قلخ وحن انملاع مدقت يف

- III( تازفحملا قلطنت فيك كردن ال نحن ؛ةيداعلا ةيؤرلل سوسحم ريغ ىلوألا ةلهولل اذه .نوكـلا ىلإ عشت 

 هيف تومي رصع وهو ضرألا ىلع ملؤم رصع رجف ىتأ اذإ .نوكـلا ىلإ ضرألا نم ًاعاعشإ ةيرشبلا ةيقالخألا

 ىلع انه اهروصت متي يتلا كلت يه ةيناحورلاب ينعأو ةيناحورلا ىلإ راقتفالا ببسب سانلا نم نييالملاو نييالملا

 قالخألل سامحلاب نيئيلملا سانألا تارشع طقف كانه ناك اذإو ؛لعفلاب كلذك يهو قالخألا لمشت اهنأ



 

٤٨  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ىتح .طقف ةنيعم ةفاسمل ىوقلا هذه عشت !سمشلا ىوقل ةليثم ةيناحور ىوق عشت لظت فوس ضرألا نإف

 نم عشي امل ساكعنا )IV - مسرلا رظنأ( انه أشني ثيحب اهتاذ دح يف يه امك اهسفن سكعت اهنإف ةطقنلا هذه

 دجوي ال ًاريثك تلق امك هنأل .سمشلا هنأ ىلع ساكعنالا اذه نوربتعي نوردابملا ناك ةبقح لك يفو .ناسنإلا

 درجم وه كانه وه ام نإف زاغلا نم ةجهوتم ةرك دوجو نع يداعلا كلفلا ملع ثدحتي امدنعف .انه يدام ءيش

 .ةيداملا ةئيهلا يف يناحورلا عقاولل ساكعنا

 كلفلاو ميجنتلا ملع ىتحو ملاعلل ةيكينربوكـلا ةرظنلا نيب لصفت يتلا ةفاسملا ةريبك يه مك نذإ ىرت

 ةوقلا اهيف تناك ةبقح يف هنأ ةقيقح وه ءايشألا هذه ىلع لاثم لضفأ .ءدبلا رس يف ناك ام نيبو ميدقلا

 ملو ريهامجلا ىلع ةروطخ لكشت قئاقحلا هذه نأ اوربتعا اونلعأ امك نيذلا سانلا نم تاعومجم يديأ يف ىمظعلا

 نأ )"دترملا" ببسلا اذهل ىمسملا( نايلوج روطاربمإلا وهو ًايلاثم اًصخش دارأف .كلذك نوكت نأ يف اوبغري

 بجح ىلإ ةنيعم ةيرس تاعمتجم عفدت بابسأ كانه .ةركام لئاسوب لُتق مث ملاعلا ىلإ قئاقحلا هذه لقني

 ضعب تناك اذإ .ةنيعم ةوق اهل نوكي نأ ىلع ةرداق نوكت كلذب اهنأل يملاعلا دوجولل ةيويحلا رارسألا

 الف هلتقل تنعذأ اهنأ ةجردل ةديدش ةمارصب اهرارسأ سرحت نايلوج روطاربمإلا مايأ يف ةيرسلا تاعمتجملا



 

٤٩  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 اهبجح نوديري مهنكـلو اهنوفشكي ال مويلا ةنيعم رارسأ ىلع ءايصوأ مه نيذلا كئلوأ ناك اذإ ةشهدلل يعاد

 ىلع هنأ كاردإ نوهركي صاخشألا ءالؤه ناك اذإ ًامامت ةشهدلل يعاد الو مهتوق زيزعت لجأ نم ريهامجلا نع

 ةقيمعلا بابسألا ضعب مهفتس نآلاو .نآلا رارسألا هذه نم ضعب نع فشكـلا يف ءدبلا متي لقألا

 تقولا يف ةيرشبلل هبلج بجاوك يحورلا ملعلا هب رعشي ام دضو ةيحورلا مولعلا دض ةهجوملا ةريرملا ةيهاركـلل

 رارسألا ضعب ةداعتسا متتس وأ كالهلاب ةيضرألا ةراضحلا ىلع امإ هيف موكحم رصع يف شيعن اننكـل .رضاحلا

 ةرم تاذ سانلل اهنع فشكـلا مت يتلاو رارسأك ةنيعم ةقيرطب ةيمحم نآلا ىتح تناك يتلا قئاقحلاف ؛ةيرشبلل

 طقف سيلو لماكلاب ةيعاولا ةيؤرلا لالخ نم اهباستكا نآلا بجي نكـلو يزيرغلا راصبتسالا لالخ نم

 نأ دارأ ؟يقيقحلا دترملا نايلوج فده وه ام .ةداملا يف ةدوجوملا تايناحورلل اًضيأ نكـلو ةيداملا ةيحانلا نم

 سمش كانه نكـلو ؛طقف ةيداملا سمشلا ىلإ رظنلا ىلع رثكأو رثكأ نيداتعم متحبصأ دقل" :سانلل حضوي

 حيسملا رس لاصيإ يف ةصاخلا هتقيرطب بغري ناك !اهل ةسوكعم ةروص ىوس ةيداملا سمشلا لثمت ال ةيناحور

 .ةيداملا سمشلاب ةيناحورلا سمشلا يأ حيسملا ةقالع وه هءافخإ يف بوغرملا وهو انرصع يف نكـل .ملاعلا ىلإ

 زغلب قلعتي اميف حيسملا زغل نع ثدحتن امدنع ةفينع ةقيرطب تاطلسلا ضعب بضغ ءارو ببسلا وه اذه

 انرصع يف ةمهم ةلأسم ديكأتلاب وه يحورلا ملعلا نكـل .ناكم لك يف تاءارتفالا عاونأ لك رشتنت مث .سمشلا

 .اهقحتسي ةيدجب هيلإ نورظني كلذك هنوربتعي نيذلا كئلوأو رضاحلا

  



 

٥٠  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

٥١  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 

 ١٩٢٠ ربمسيد ١٩ ،خانرود
 

 

 

 

 ؛ىرخألا ةيحانلا نم لمعو لاعفأ نئاككو ةيحان نم لمأتمو ركفم نئاك هنأ ىلع ملاعلا يف ناسنإلا فقي

 نمو ؛ةظحالملا لالخ نم هيلع ضرعي امل ةيحان نم بيجتسي هروعشب .نيلاجملا نيذه لخاد شيعي هرعاشمب

 نوكي نأ ناسنإلل نكمي فيك يف ريكفتلا ىلإ طقف جاتحن .هلامعأو هلاعفأ يف روعشلا لخدي ىرخألا ةيحانلا

 عفاودب ًابوحصم نوكي ةقيقحلا يف لعف لك نأ فيكو ؛انلاعفأ حاجن مدع وأ حاجن نع ٍضار ريغ وأ ٍضار

 نم طقف .لعفلاو لمعلا بطقو ريكفتلا بطق :اندوجو يبطق نيب طبري روعشلا اذه نأ ىرنسو ؛روعش

 ءيش لك طبتري فيك اًضيأ لمأت .ةملكلل يقيقحلا ىنعملاب يسانأ نوكنف ةركفم تانئاك اننأ ةقيقح لالخ

 ملاعلا اذه يف شيعن نحن ؛ًايلخاد انلوح نم ملاعلا روصت اننكمي هنأ ةقيقحب ةيلصألا انتيناسنإب يعو انيطعي

 نيلعاف انتفصب .ةيلصألا انتيناسنإ نع يلختلا ينعي ملاعلا يف لمأتلا عيطتسن ال اننأ ليخت نإ .هيف ركفن نأ نكميو

 ةنيعم ةيمهأ هل توملاو ةدالولا نيب هزجنن ام لك نإف يسيئر لكشبو ةيعامتجالا ةايحلا يف انناكم بستكن انإف

 .ةيعامتجالا ةايحلا هذه يف



 

٥٢  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 لمعتو ةيعامتجا تانئاك يأ نولعاف نحن ام ردقب ؛انيف ركفلا لمعيو ةيلمأت تانئاك نحن ام ردقب

 نكمي هنأ ىضم تقو يأ يف كلذك ناك الو ةيرشبلا ةعيبطلا يف لاحلا وه اذه سيلو .انلخادب ةدارإلا

 طشن لماع وه ام لك نأ يه ةقيقحلاف ؛ضعبلا اهضعب عم بنج ىلإ ًابنج ًايركف ءايشألا يف ريكفتلا ةطاسبب

 نأ اننكمي ًاينالقع .ضعبلا اهضعب ىلع قفدتتو لخادتت ملاعلا ىوقف ؛رخآ وأ بناج نم هزييمت نكمي ةايحلا يف

 يف ًامامت نيسمغنم نوكن امدنع ىتح نكـلو .ةدارإ تاذ تانئاكك اًضيأو ةيركف تانئاكك انسفنأ ليختن

 لغشنن امدنع ىرخأ ةرملو .رارمتساب ةطشن ةدارإلا لظت ًامامت اًنكاس يجراخلا ملاعلا نوكي امدنعو لمأتلا

 ذيفنتلا زيح لخدت دق يتلاو ،لاعفأك انم ءيش يأ قلطني نأ لوقعملا ريغ نم .اًضيأ انيف ركفلا طشني لاعفألاب

 ةدارإلا ةعيبط نم وه ام لك يف .ثدحي امع انسفنأ لخاد ركفن نأ نود ،ةيعامتجالا ةايحلا لاجم يف اًضيأ

 نوكن نأ يرورضلا نم .ةرضاح نوكت ةدارإلا نإف ركفلا ةعيبط هل ام لك يفو ؛ركفلا رصنع ءاوتحا متي

 يحورلاو يقالخألا يملاعلا ماظنلا نيب رسجلا ءانب ةيدجب اندرأ اذإ انه رمألا هيلع يوطني ام نأشب ًامامت نيحضاو

 .يداملا يعيبطلا يملاعلا ماظنلاو

 نم عون يأ يف كراشت ال كنأو ةداع موهفم وه امك تحب لمأت يف تقولا نم ةرتفل شيعت كنأ ليخت

 ةايح يف هنأ كلذ عم كردت نأ بجي .ريكفتلا يف لماكلاب سمغنم كنكـلو قالطإلا ىلع يجراخلا طاشنلا

 ليختن امدنع .ركفلا ملاع ىلإ اهاوقب عشتو يلخادلا كنايك يف ةدارإلا لمعت ؛اًضيأ ةدارإلا طشنت هذه ركفلا

 ام ًائيش نأ دكؤملا نمف هراكفأ يف تقولا لاوط عشت ةدارإلا نأ كردن امدنعو ةقيرطلا هذهب ركفملا ناسنإلا

 يف دجنسف انلخادب اهتغايصب انمق يتلا راكفألا عيمج ةعجارمب انمق اذإ .اهعقاوو ةايحلاب قلعتي اميف انشهدي فوس

 راكفأ ًايبسن انيدل سيل توملاو ةدالولا نيبف .انسفنأب هانربتخا ءيشو انتئيب يف ام ءيشب ةطبترم اهنأ ةلاح لك

 براجت تناك اذإو ينغ يركف ىوتحم انيدلف براجتلاب ةينغ انتايح تناك اذإ .ةايحلا انل اهتبلج يتلا كلت ريغ



 

٥٣  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ركفلا ةايح يف نكـل .ام دح ىلإ يلخادلا انريصم ركفلا ىوتحم لثمي .ليئض يركف ىوتحم انيدلف ةليزه انتايح

 ضعبلا اهضعبب راكفألا طبرن فيك وه انب صاخ هتعيبط يف وه امف ؛هتعيبط يف انب صاخ ءيش دجوي هذه

 هجون فيكو جئاتنلا صلختسنو ماكحألا ىلإ لصن فيكو لخادلا يف اهلَِّصُفن فيكو ىرخأ ةرم اهلِصَفنو

 .انب ةصاخ يه ةيركفلا انتايح يف ةدارإلاف .انب صاخو انتعيبطب اذه لكف ؛ركفلا ةايح يف انسفنأ

 قلعتي اميف راكفألا نأ ديكأتلاب كردن فوسف قيقد يتاذ صحف يف ةيركفلا ةايحلا هذه انسرد اذإ

 ةيساسألا ةيحانلا نم .اهحضونو راكفألا هذه لَِّصُفن نم انسفنأ نحن اننكـلو جراخلا نم انيلإ يتأت يلعفلا اهاوتحمب

 .اُنَرَدق لالخ نمو انتدالو ذنم انل تبلج يتلا براجتلا ىلع ًايلك دمتعن نحنف يركفلا انملاعب قلعتي اميف

 ءيش يجراخلا ملاعلا نم انيلإ يتأي ام ىلإ لمحن نحنف سفنلا قامعأ نم عشت يتلا ةدارإلا لالخ نم نكـلو

 انناهذأ يف لصفن نأ ةياغلل مهملا نمف انم ةيتاذلا ةفرعملا هبلطتت ام قيقحت لجأ نم .هتعيبط يف انب صاخ وه

 ةدارإلا ةوق نأ فيك رخآلا بناجلا نمو طيحملا ملاعلا نم انيلإ ركفلا ىوتحم يتأي فيك بناوجلا دحأ نم

 .ركفلا ملاع يف عشت اننايك لخاد نم ةمداقلا

 نكمم ددع ربكأ ذخأ لالخ نم اذه ثدحي ال ؟رثكأف رثكأ ًايلخاد نييناحور عقاولا يف حبصن فيك

 يدام ملاع وهو روص ةئيه يف يجراخلا ملاعلل جاتنإ ةداعإ درجم راكفألا هذه نأل طيحملا ملاعلا نم راكفألا نم

 لالخ نم ةيناحور رثكأ حبصن .ةيناحور رثكأ انلعجي ال سيساحألا ءارو رمتسملا يعسلا نإ .يدسجو

 اًضيأ لمأتلا نيرامت نأ يف ببسلا وه اذه .انراكفأ يف هسرامن يذلاو ةدارإلا هللختت يذلا يلخادلا لمعلا

 يف اهروصت لهسي يتلا راكفألا ضعبب ظافتحالا يف نكـلو ةيئاوشعلا راكفألا يف سامغنالا مدع نم فلأتت

 لاجم يف ةدارإلل يلخادلا عاعشإلا اذه ةدشو ةوق تداز املكو .ةدارإلا نم يوق دهجب مهبلجو انيعو زكرم

 ال توملاو ةدالولا نيبف ،يجراخلا يداملا ملاعلا نم ًاراكفأ انيلإ ذخأن امدنع .ةيناحور رثكأ انحبصأ ريكفتلا



 

٥٤  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 لسلستل نوملستسم اننأل ؛رح ريغ ةلوهسب كلذ كردت نأ كنكمي امك حبصن ،راكفألا هذه ىوس باعيتسا اننكمي

 ريكفتلل نورطضم نحنف راكفألل يلعفلا ىوتحملاب رمألا قلعتي ام ردقب ؛يجراخلا ملاعلا يف ثادحألاو ءايشألا

 .يقيقحلا ىنعملاب ًارارحأ حبصن ًايلخاد اهحضونو راكفألا لَِّصُفن امدنع طقف ؛يجراخلا ملاعلا انل ددح امك

 ركفلا ىوتحم اندعبتساو حامج انحبك اذإ ةيلخادلا انتايحل ةلماكلا ةيرحلا ىلع لوصحلا نآلا نكمملا نم

 لالخ نم قفدتي يذلا ةدارإلا رصنعل ربكأ اًطاشن انلعشاو جراخلا نم اذه يتأي ام ردقب ديازتم لكشب يلعفلا

 ةفسلف( يباتك يف هتيمسأ ام انريكفت حبصي كلذ عمو .هباش امو جئاتنلا صلختسنو ماكحألا لكشن امدنع انراكفأ

 دجوي ال انريكفت يف نكـلو ركفن نحنف .يقنلا وأ صلاخلا ريكفتلا :)Philosophie der Freiheit - ةيرحلا

 يف ام .)١٩١٨( باتكلا نم ةديدجلا ةعبطلا يف اذه ىلع صاخ لكشب تزكر دقل .ةدارإلا ىوس ءيش

 ملاع نم لصن اذكهو .ةصلاخ ةدارإ كلذك ىمسي دق صلاخلا ريكفتلا نكـلو ريكفتلا لاجم يف نمكي انلخاد

 هيف عشت ثيحب جضنلا اذه لثم ىلإ انريكفت لصي ؛ًايلخاد ًارارحأ حبصن امدنع ةدارإلا ملاع ىلإ ريكفتلا

 نم .ةدارإلا ةعيبط نم يه اهتاذ هتايح نكـل جراخلا نم ءيش يأ ذخأي ناسنإلا دعي مل ؛ةدارإلا لماكلاب

 Philosophie - ةيرحلا ةفسلف( يباتك يف هتيمسأ امل انسفنأ دعن انريكفت يفً ايجيردت ةدارإلا عفاد ةيوقت لالخ

der Freiheit(:  كلذ دعب رشتني يذلا يقالخألا سدحلا ىلإ يقالخألا لايخلا ومسي .يقالخألا لايخلا 

 قوف انسفنأب ولعن ةقيرطلا هذهب .ةدارإ نآلا حبصأ يذلا انريكفت وأ ةركف نآلا تحبصأ يتلا انتدارإ رينيو

 سدحلل دعتسنو ةصاخلا انتعيبط نم يه يتلا ةوقلاب انسفنأ للخنو يداملا ملاعلا يف ةدئاسلا "ةرورضلا" ةرطيس

 سدحلا اذه يف يساسأ لكشب هساسأ هل يحورلا ملاعلا نم ناسنإلا ىلإ قفدتي نأ نكمي ام لكو .يقالخألا

 .انريكفت يف رثكأف رثكأ ىوقأ ةوق حبصت نأ نم ةدارإلا نّكمن امدنع ةيرحلا رولبتت كلذل .يقالخألا

  



 

٥٥  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 اهسفن ةدارإلا مدقت ىتم .ةدارإلا ةيحان نم يأ لباقملا بطقلا نم ناسنإلا ىلإ رظنن انوعد نآلا

 اننكمي ال نكـلو اًضيأ ًائيش لعفن نحنف لاثملا ليبس ىلع سطعن امدنع ؟هب موقن ام لالخ نم صاخ حوضوب

 ىلع يوتحي ًائيش لعفن اننإف ثدحتن امدنع !سطعن امدنع ةدارإلل ددحم عفاد يأ انسفنأل بسنن نأ ديكأتلاب

 كيلع .ثيدحلا دنع هبايغو رايتخالاو ،اهبايغو ةدمعتملا ةينلا طالتخا ةيفيك يف ركف نكـل .كش الب ةدارإلا

 يزيرغ رصنع لخديف ةدارإلا دهج لالخ نم ةملك لك ةغايص ىلإ ًارطضم دعت مل ةقيرطبو ثدحتلا ملعتت نأ

 ال نيذلا كئلوأ ةلاح يف ديكأتلاب كلذك وهو كلذك رمألا نوكي لقألا ىلع ةيداعلا ةايحلا يف .مالكلا ىلإ

 وأ ائيش اولوقي نأ لجأ نم مههاوفأ امئاد نوحتفي نيذلا يأ ةراثرثلا سانلا .ةيناحورلا لجأ نم نودهاجي

 يزيرغ ءيش ثيدحلا يف دجوي هنأ مك ةظحالم ةصرف نيرخآلا نوطعيو ادج اليلق ًاركف يوتحي يذلا هريغ

 ةيوضعلا انتايح ءارو ام ىلإ انبهذ املك نكـل .كلذ نوظحالي ال لاحلا ةعيبطب مهسفنأ مهو يدارإ الو

 ال .انلامعأو انلاعفأ ىلإ راكفألا انلمح املك لبق نم ناك امك ةيوضعلا تايلمعلا نم ررحتم طاشن ىلإ انلقتناو

 يشملا نأ نيح يف ةيوضعلا ةايحلاب ريبك دح ىلإ ثيدحلا طبتريو لماكلاب ةيوضع ةايح ةلأسم سطعلا لازي

 لاعفأ ىلإً ايجيردت لصن اذكهو .اًضيأ ًادج ليلق وه نيديلاب هلعفن ام كلذكو ًادج ليلق دح ىلإ اهب طبترم وه

 فرعن ال اننأ نم مغرلا ىلع انراكفأب لامعألا هذه لثم بحصن اننإ .ةيوضعلا انتايح نم رثكأف رثكأ ررحتت

 نوكتسف ةلاحلا هذه يف ًائيش لعفن ملو مونلا ءانثأ نيرئاس نكن مل اذإ .راكفألا هذه ىلإ ةدارإلا قفدتت فيك

 اهيلإ تلمح املك لامكـلا وحن انلاعفأ تروطت املكو انلاعفأ يف انراكفأ لمحن نحن .انراكفأب ةبوحصم ًامئاد انلاعفأ

 .راكفألا

  



 

٥٦  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 للخن امدنع يأ انريكفت ىلإ ةلصأتملا انتوق يأ ةدارإلا لسرن امدنع رارمتساب ةيلخادلا انتايح قمعتت

 حجنن ًايجيردت انلامعأ نقتن امنيب .ةيرحلا ىلإ لصن يلاتلابو ريكفتلا ىلإ ةدارإلاب يتأن نحن .ةدارإلاب انريكفت

 ةيحان نم .راكفألا ىلإ انتدارإ نم قلطنت يتلا انلاعفأ عشن نحن ؛لامعألا هذه ىلإ راكفألا لاسرإ يف ًاريخأ

 )جراخلا ىلإ( رخآلا بناجلا ىلعو .ةيرحلا دجن يلاتلابو ةدارإلاب اذه للخنف ركفلا ةايح شيعن )لخادلا يف(

 .انراكفأب اهللخنو انتدارإ نم انلاعفأ قلطنت

 فيك :ًامئاد لدجلل ريثم ريبعت مادختسالو ؟ربكأ لامك ىوتسم ىلإ انلاعفأ روطتت ةليسو يأب نكـلو

 الإ اهديدحت نكمي ال يتلا ةوقلل انسفنأ ريوطت لالخ نم كلذ ققحن ؟انلاعفأ يف لامكـلا نم ربكأ ًاردق ققحن

 ملاعلا اذه انعفد املك دتشاو يجراخلا ملاعلل انصالخإ دادزا املك .يجراخلا ملاعلل صالخإلا :ةيلاتلا تاملكلاب

 انلاعفأ قارتخا يف حجنن يجراخلا ملاعلل صالخإلا نع فشكـلا لالخ نم نكـلو .لمعلا ىلإ يجراخلا

 راكفألاب انلاعفأ دوسي يذلا يجراخلا ملاعلل صالخإلا ؟يجراخلا ملاعلل صالخإلا عقاولا يف ينعي اذام .راكفألاب

 .)يلاتلا مسرلا رظنأ( بحلا ىوس سيل

 



 

٥٧  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ةايحل راكفألا للختب بحلا ىلإ لصن كلذك ركفلا ةايح يف ةدارإلا عاعشإب ةيرحلا ىلإ لصن املثم

 يف ةيرحلا روطنو ؛ةدارإلا ملاع يف عشت نأ راكفألل حامسلا لالخ نم انلاعفأ يف بحلا نع فشكن .ةدارإلا

 نيقسانتمو نيلمتكم رشبك اننألو .انراكفأ يف عشي نأ ةدارإلا ةعيبط نم وه امل حامسلا لالخ نم انريكفت

 يف ةيرح كانه نوكتسف ةدارإلا ةايح يف بحلاو ركفلا ةايح يف ةيرحلا اهيف دجن يتلا ةطقنلا ىلإ لصن امدنعف

ٌّلك .انريكفت يف ةبحمو انلاعفأ H هللختت يذلا ريكفتلاو بحب عنصي ركفلاب ءولمملا لمعلا :رخآلا يف عشي امهنم 

 .ًاقح ةرح لاعفأو لامعأ ىلإ يدؤي ةدارإلا

  



 

٥٨  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ام اًضيأ امه بحلاو ةيرحلاف .ًاعم بحلاو ةيرحلا يأ ناييلعلا نالثملا ناسنإلا يف ومني فيك ىرت اذكهو

 ريخ لجأ نم رخآلا عم امهدحأ هتطساوب دحتي ةقيرطب هسفن يف امهققحي نأ ملاعلا يف فقاولا ناسنإلل نكمي

 .ملاعلا

 ةايح تناك اذإ نآلا ؟ةدارإلا اهللختت يتلا ركفلا ةايح يف ايلعلا لثملا غولب متي فيك :نآلا لأسن نأ بجي

 لكشب رذجتتو لماك لكشب راكفألا ملاع قارتخا نم ًادبأ ةدارإلا نكمتت نلف ةيداملا تايلمعلا لثمي ًائيش ركفلا

 نكمي ال .ةيميظنت ةوقك ةيداملا تايلمعلا هذه ىلع ريثأتلا يف رثكألا ىلع ةرداق ةدارإلا نوكتس .كانه ديازتم

 نأ بجي اذامف .يدامو يجراخ عقاو هل سيل ًائيش ركفلا ةايح تناك اذإ الإ يقيقح ريثأت ةدارإلل نوكي نأ

 ؟رمألا هيلع نوكي

 كيدل ناك اذإ .ةيادب ةطقنك ةروص تطقتلا اذإ رمألا هيلع نوكي نأ بجي ام روصت ىلع ًارداق نوكتس

 ةروص كيدل نإ ىرخأ ةرابعب .ًائيش دجت نلف ةآرملا فلخ تبهذ اذإف ةآرملا يف سكعني ئيش انهو ةآرم انه

 ةايح نأ تلق ةقباس ةرضاحم يف ؟كلذ ريسفت نكمي فيك .هسفن ىنعملا اذهب روص يه انراكفأف .رثكأ سيلو

 لبق اندوجو نم انيف ركفلا ةايح عشت .ةيلاحلا ةظحللا يف ًاعقاو تسيل ةقيقحلا يف يه وحنلا اذه ىلع ركفلا

 مامأ ءيشلا فقي انه املثمو .ةديدجلا ةدالولاو توملا نيب اهتقيقح ركفلا ةايحل .لمحلا لبق ىرحألاب وأ ةدالولا

 توملا نيب يقيقحلا ىنعملاب هشيعن ركفلا ةايحك هفشكن ام نإ كلذكف رثكأ سيلو طقف ةروص وه رهظي امو ةآرملا

 يتلا كلتك ةسكعنم ةقيقح انلخادب انيدل ةركفم تانئاكك .ةدالولا ذنم انتايح يف طقف عشتو ةديدجلا ةدالولاو

 نكمي يئاذغلا ليثمتلا ةيلمع نم ثعبنت ملعت امك يتلا ىرخألا ةقيقحلا نإف كلذك رمألا نأل .طقف ةآرملا يف

 ريغ ريكفتلا ريوطتل مويلا ًادج ًاردان وه امك ةقداص ًادوهج لذبن انك اذإ .ركفلا ةايحك ةسوكعملا روصلا للختت نأ

 ؛ةروص ىقنأ يف ريكفتلا ىلإ انلوحت اذإ ةسكعنم روص نم نوكتت ركفلا ةايح نأ انل حضاولا نم نوكيسف زيحتملا



 

٥٩  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 لالخ نم .طقف سكعنم دوجو هل هنكـل يلخادلا اننايك نم لماكلاب يضايرلا ريكفتلا عبني .تايضايرلا يف امك

 دح يف ةيضايرلا راكفألا نكـل ؛اهديدحتو ةيجراخلا ءايشألا نيوكت ليلحت ًاحيحص كلذو نكمي تايضايرلا

 .يجراخ عقاو يأ نم اهيلع لوصحلا متي مل .روصك طقف ةدوجوم يهف راكفأ ىوس تسيل اهتاذ

 يه ةيضايرلا ميهافملا :نولوقيف .ًادرجم ًاريبعت اًضيأ )Kant( طناك لثم نودرجملا نوركفملا مدختسي

)priori( اهنأل ؟ةيهيدب ةيضايرلا ميهافملا ربتعت اذامل نكـل ."لبق نم هيلع ناك امم" وأ يهيدب ءيش ينعت يهو 

 ببسلاو .مهتهادب وأ "مهتيولوأ" لكشي يذلا وه اذه .لمحلا لبق ىرحألاب وأ ةدالولل قباسلا دوجولا نم عبنت

 ريكفتلا حبصأ فيك طقف ركف .ةيقيقح اهلعجي ام اذهو ةدارإلا اهيف عشت اهنأ وه انيعول ةيقيقح ودبت اهنأ يف

 ةركف طناك لثم سانأ ىدل ناك !هعقاو يف موهفم ريغ ءيشل ةدرجم تاملك مدختسي امدنع درجملا ثيدحلا

 ."ةيهيدب" تايضايرلا جئاتن ىلع اوقلطأ يلاتلابو ةدالولا لبق اندوجو نم انعم تايضايرلا رضحن اننأب ةتفاخ

 .طقف يحالطصا ءيش ىلإ ريشي لب ةقيقح ىلإ ريشي ال هنأل ًاقح ًائيش انربخي ال "يهيدب" حلطصم نكـل

 يكـل ةسكعنم ةروصك اهدوجوب ةدارإلا اهنم ّعشت نأ بجي يتلا ركفلا ةايح يه امع ةميدقلا تاراضحلا ملكتت

 .)٦١ ةحفصب مسرلا رظنأ( .رهظملا نع انه ثدحتت ةميدقلا تاروصتلاف ؛ةقيقح حبصت

  



 

٦٠  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 متت ثيح ةدارإلا لاجم وحن راكفألا قفدتت ثيح ناسنإلا ةعيبطل رخآلا بطقلا يف ركفن نآلا انوعد

 ملاع يأ ،مالظلا ملاع ىلإ رظنلا اننكمي ال .عقاولا نم دتريو زجتحم ريبعتلا زاج اذإ انه انيعوف .بحب لاعفألا

 سحلا ةقئاف ميهافم ذخأن مل ام ،انسأر انردأ وأ ًاعارذ انعفر املك ةدارإلا فشكتت ثيح ،انيعول مالظلا

 ثدحي ام لثم يداعلا يعولا نع ةيفخم ىقبت ةيلمعلا يف ةدقعملا ةيفيكـلا نكـل ًاعارذ كرحن نحن .اندعاستل

 اننأل اذه .ءايشألا ضعبب انيديأ كسمت فيك كردنو انعارذ كردن نحن .مالحأ الب مون يف يأ قيمع مون يف

 وه ام يف شيعن نحن .رهظم درجم تلاز ام انيعو يف ةدوجوملا اهسفن راكفألا نكـل .راكفألاب لعفلا للخن

 )Gewalt( ةطلسلا نع انه ةميدقلا ديلاقتلاو تاراضحلا تثدحت .يداعلا انيعو ىلإ عشي ال هنكـلو يقيقح

 نيب ةايحلا لالخ ام لكشب هنم دترا كلذ عم ركفلا نكـل ديكأتلاب ركفلا هللختي هيف شيعن يذلا عقاولا نأل

 .)٦١ ةحفصب مسرلا رظنأ( توملاو ةدالولا

 سأرلا هاجتا يف عشت يتلا ةدارإلا دحوي يأ نينثإلا دحوي يذلا نزاوتلا لماع نمكي نيبطقلا نيذه نيب

 يأ ؛نيئيشلا نيذه دحوي اذامف .ريبعتلا زاج اذإ بحلاب ةجوزمملا انلاعفأ يف ةسوسحملا راكفألا ىلع ةيوتحملا

 .راكفألا وحن كلذكو ةدارإلا وحن اهسفن هيجوت ىلع ةرداقلا روعشلا ةايح يه داحتالا ةليسو :راكفألا و ةدارإلا

 انركف يف ةيرحلل دادعتساك هنع َرَبُعي ام بناوجلا دحأ نم مهفن هتطساوب رصنع يف شيعن نحن يمويلا انيعو يف

 رثكأ راكفألاب ءيلم انلاعفأ ىلإ رمي ام نأ نم دكأتلا لواحن نحن رخآلا بناجلا يف امنيب ؛انتدارإ هدوست يذلا

 .)٦١ ةحفصب مسرلا رظنأ( ةمكحلا ةميدقلا روصعلا ذنم ىمسي امهنيب طبري يذلا رسجلا لكشي امو .رثكأف



 

٦١  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 von der grünen Schlange( ةليمجلا قبنزلا ةرهزو ءارضخلا ىعفألا ةيلايخلا هتصق يف هتوج ىطعأ

und der schönen Lilie( كلملاو يضفلا كلملاو يبهذلا كلملا تايصخش يف ةميدقلا ديلاقتلا هذهل تاراشإ 

 ةايحلا ىلإ ةثالثلا رصانعلا هذه دوعت نأ بجي فيك ىرخأ رظن تاهجو نم لعفلاب انرهظأ دقل .يساحنلا

 يتلاو ةميدقلا ةيزيرغلا ةفرعملا اهيلإ تراشأ يتلا ةثالثلا رصانعلا هذه ؛ًامامت فلتخم لكش يف نكـلو ىرخأ ةرم

 .سدحلاو ماهلإلاو لايخلا اهجتنأ يتلا ةفرعملا ناسنإلا بستكا اذإ طقف ىرخأ ةرم ةايحلا ىلإ دوعت نأ نكمي

 نم !ًارهظم حبصي عقاولا ؟ةيركفلا هتايح نع ناسنإلا فشكي امدنع لعفلاب ثدحي يذلا ام نكـلو

 ًامظع نوكي نأ ىلإ هليمو ةبلصلا هتمجمجب يذلا انسأر انعم لمحن .اذه نأشب نيحضاو نوكن نأ ًادج مهملا

 لمحن نحن توملاو ةدالولا نيب .يحلا نئاكلا ةيقب سكع ىلع تيم وه امل ةروص ًايرهاظ ىتح ولو مدقي يذلاو



 

٦٢  GA202  - ةيناحورلا ىلإ ةيداملا تايقالخألا نم رباعلا رسجلا 

 

 

 

 ءاضعأ ةيقب نم مث نمو لكشو رهظمك انيلإ يتأيف ةقيقح ناك امدنع قباس تقو ذنم انيلإ يتأي ام انسوؤر يف

 .ةدارإلا يف يقيقحلا رصنعلاب اهللخنف انيدل يئاذغلا ليثمتلا تايلمع نم رداصلا رصنعلاب رهظملا اذه للخن اندسج

 اًضيأ ينعي هنكـلو انتيرشب نم ءزج ءيش لك لبقوً الوأ وه يذلا تابنإ نايك يأ ةرذب انلخادب كانه دجوي

 امدنع .يحورلا ملاعلا يف ناك كلذ لبقو ةنيعم ةنس يف ناسنإلا دلوي هنأ يف رمألا يف ركف .نوكـلا يف ام ًائيش

 يتلا هتدارإ ىوق رهظملا اذه ىلإ دوقيو ،ًارهظم هعقاو يف كانه وه يذلا ركفلا حبصي يحورلا ملاعلا نم جرخي

 ةرم اهب متي يتلا ةقيرطلا يه هذه .سأرلا ريغ هدسج نم ءازجأ نم ةدعاص يأ ًامامت فلتخم هاجتا نم يتأت

 .لبقتسملا يف ةقيقح حبصيل رهظم ىلإ لوحتي يذلا يضاملا ةرانإو جيجأت ىرخأ

 ىلإ يأ صلاخلاو يقنلا ريكفتلا ىلإ ناسنإلا يقتري امدنع ثدحي اذام .حيحص لكشب اذه مهفن انوعد

 يتلا ةدارإلا لالخ نم هقيقحت متيو رهظم ىلإ ىشالت يذلا يضاملا ساسأ ىلع ؟ةدارإلا ّهعشت يذلا ريكفتلا

 .لبقتسملا ىلإ ةرذبلا لماح هنإ .لبقتسملا ىلإ دوقي ديدج عقاو هلخادب فشكتي )انألا( هتيدرف نم قثبنت

 ةيصخشلا ةيدرفلا نم يتأي ام عضو متي مألا ةبرتلا هذه يف ؛مألا ةبرتلاك اهتعيبط يف يه قئاقحك يضاملا راكفأ

 .ةيلبقتسملا ةايحلا لجأ نم لبقتسملا ىلإ ةرذبلا لاسرإ متيو

 .بحب لاعفألا لعفيف ؛راكفألاب هتدارإ ةعيبط يأ هلاعفأ للخي نأب ناسنإلا روطتي ىرخأ ةيحان نم

 اوللخت اذإو ةيملاع ًاثادحأ اوحبصأ دقل .انسفنأ يف ةسوبحم انلاعفأ ىقبت الف .هنع لصفنت لاعفألا هذه لثم

 هللختي يذلا لعفلا نع فلتخي ينانألا لعفلا نإف نوكـلاب رمألا قلعتي ام ردقب .مهعم قلطني بحلاف بحلاب

 ام نإف يلخادلا اننايك نم عبني امو ةدارإلاب ققحتي ام لالخ نمو رهظملا باب نم فشكن امدنع .بحلا

 يف يوتحت اهنإف ةتبن حتفتت امدنع لاحلا وه امك .ركفلاب ةئيلملا انلاعفأ فداصي انسوؤر نم ملاعلا ىلإ قفدتي

 راضحإ بجي يتلا يأ كلذ ىلإ امو جراخلا يف ءاوهلاو سمشلا ءوض اهيلإ يتأي نأ بجي يتلا ةرذبلا ىلع اهرهز
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 لالخ نم هيف ومني ًارصنع دجي نأ بجي ةيرحلا لالخ نم فشكتي ام نإف اذل ومنت ىتح اهيلإ نوكـلا نم ءيش

 .انلاعفأ يف شيعي يذلا بحلا

 جراخ قفدتيو هترشب دودح لخاد ثدحي امو ملاعلا روطتل ةميظعلا ةيلمعلا نمض ناسنإلا فقي اذكهو

 ثادحألا ةحاس يف هناكم ناسنإللف .نوكـلاو ملاعلل لب هل ةبسنلاب طقف سيل ةيمهأ هل لاعفأ لكش يف ةرشبلا

 ىشالتيو ناسنإلا يف ًارهظم حبصي ةقباسلا ةنمزألا يف ًاعقاو ناك ام كلذ يف .ملاعلا ثادحأ يأ ةينوكـلا

 امك انه انيدل .ةديدج ةقيقح أشنتف ةدارإلاب ىرخأ ةرم هرهظم طيشنت متي كلذ يفو ًامئاد عقاولا ىرخأ ةرملو

 ظفح دجوي ال .ىرخأ رظن تاهجو نم اًضيأ هنع ثيدحلا مت ام انلمانأب هسملن نأ ايناحور انناكمإب ناك ول

 يذلا ةقاطلاو ةداملا ظفح نوناق نإ .ةدارإلاب عقاو ىلإ رهظملا لوحتيو رهظم ىلإ ةداملا لوحتت !ةداملل يدبأ

 رارمتساب لوزت ةداملا نأ يه ةقيقحلا .طقف يداملا يعيبطلا ملاعلا رابتعالا يف ذخؤي هنأل مهو وه ءايزيفلا هدكؤت

 هرابتعاب انمامأ فقي يذلا ناسنإلا لالخ نم كلذ يف ديدج قلخ ثدحيو .رهظم ىلإ لوحتت اهنأ ثيح نم

 .)Sein( نئاك ىلإ ىرخأ ةرم رهظملا لوحتيو نوكـلل ىمسألا زاجنإلا

 ديكأتلاب نكمي .هكاردإ لهسلا نم سيل وه نكـلو رخآلا بطقلا ىلإ انرظن اذإ اذه ةيؤر اًضيأ اننكمي

 حيحص لكشب ىرن يكـل نكـل .دياحملا ريكفتلا لالخ نم ةيرحلا ىلإ ةياهنلا يف يدؤت يتلا تايلمعلا باعيتسا

 يداعلا يعولا دتريً ةيادب انهف .يملعلا يناحورلا روطتلا نم ةنيعم ةجرد ىلإ جاتحن رخآلا بطقلا اذه ةلاح يف

 يداعلا يعولا نكـلو .راكفألا لعفلاب هللختي ةوقك شيعي ام .ةوقلا ةميدقلا ديلاقتلا يف ىمسي ام هجاوي امدنع

 ىلإ راكفألا بلجن امدنع كلذل ركفلا ملاع ىلإ مظعأو ربكأ مكح ةوق يتأت ةدارإلا دادزت املثم هنأ كردي ال

 .ركفلا رونب ةوق درجم وه ام اًضيأ للخن اننإف لماك لكشبو رثكأ ةوقلا رصنع ىلع بلغتن امدنعو ةدارإلا ةعيبط

 .ةداملل ةديدج ةدالو ىرن رخآلا بطقلا يف ؛ةداملا ىلع بلغتلا ىرن ناسنإلا نايك يبطق دحأ يف
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 هتفصب :يثالث نئاك ناسنإلا نأ )Von Seelenrätseln( سفنلا زاغلأ يباتك يف راصتخاب ترشأ امك

 وهف مدلا رَوُديو سفنتي يأ يعاقيإ نئاككو ؛كاردإلاو ركفلا ةايح لماح وهف يسح-يبصع زاهج هب ًاناسنإ

 فيك نكـلو .ةدارإلا ةايح لماح وهف يئاذغلا ليثمتلل زاهج كلتمي ًانئاك هرابتعابو ؛روعشلا ةايح لماح

 :يتالاك لمعي هنإ ؟بحلا يف رثكأف رثكأ ةدارإلا فشكتت امدنع ناسنإلا يف يئاذغلا ليثمتلا ةيلمع لمعت نذإ

 امدنع ناسنإلا يف ىلجتي يذلا امو .رارمتساب ةداملا ىلع بلغتلا متي هنإف لاعفألا هذه لثم ناسنإلا يدؤي ثيحف

 - !ةداملا دلوت - ؟ةدارإلا ةعيبط نم كلذ عم وه يذلاو صلاخلا يقنلا ريكفتلا ىلإ هقيرط رح نئاكك دجي

 ثيح ةداملا رمدي ام انسفنأ يف لمحنو ؛انسأر يأ :ةداملا دلوي ام انسفنأ يف لمحن !ةداملا روهظ دهاشن نحنف

 .)ضيألا( يئاذغلا ليثمتلل انزاهجو انفارطأ يف يأ :ةداملا ريمدت متي فيك ىرن نأ اننكمي

 تاديرجتلا يف يعولا هروصتي ام نأ فيك ىرن .لكك ناسنإلا ةسارد اهب متي يتلا ةقيرطلا يه هذه

 ىلإ لوحتلا ةيلمع يف دوجوم وه ام نأ فيك ىرنو ؛ملاعلا يف دوجولا ىلإ لوحتلا ةيلمع يف يقيقح لماع وه

 هنأ ىلع هروصت ىوس لعفي نأ هنكمي ال ثيحب ةدشب يداعلا يعولا هب ثبشتي يذلاو هذه ملاعلل دوجولا

 قئاقحلا عم حوضوب ىشامتي ال امدنعو يداعلا يعولل عقاو هنإ .ءيشاللا ىلإ اذه ىشالتي فيك ىرنف ةقيقح

 هسفن ررحي نأ عيطتسي ال ناسنإلا نألو .ةدشب ةتباث قئاقح ربتعت يتلا تارذلا ىلإ ءوجللا نم دب الف ةيجراخلا

 ةقيرطلا هذهب ةرم ضعبلا امهضعبب طالتخالاب امهل حمسي ءرملا نإف ةدشب ةتباثلا قئاقحلا هذه نم هراكفأ يف

 لكشب اهعيمجت متي ؛نيجسكألا نينوكم رخآ تقو يفو نيجورديهلا نيوكتل نوطلتخي ام تقو يف .ىرخأب ةرمو

 يف ةدشب هتيبثت مت ام نأ ريغ رخآ دقتعم يأ قيدصت ىلع نيرداق ريغ سانلا نأل ةطاسبب اذه .طقف فلتخم

 .عقاولا يف ًاتباث اًضيأ نوكي نأ بجي ركفلا
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 فشكي ام .ةمئادو ةتباث تارذ دوجوب لبقي امدنع ءرملا هيف طقسي يذلا ركفلا فعض ىوس سيل هنإ

 نم رارمتساب اهؤانب داعيو ءيشاللا ىلإ رارمتساب للحتت ةداملا نأ وه عقاولا عم قفاوتملا ريكفتلا لالخ نم انل

 سفن يف نوعقي .ةداملا ظفح نع سانلا ثدحتيف ةديدج ةدام أشنت ةداملا تومت امدنع هنأل طقف .ءيشاللا

 اهخسن متو لزنملا ىلإ تادنتسملا نم ددع لقن مت اذإ هنأ لاثملا ليبس ىلع لوقن انعد هيف نوعقي يذلا أطخلا

 هلمح مت ام نأ اوقدصي نأ مهيلع ناك مث نمو ىرخأ ةرم خسنلا جارخإو ةيلصألا خسنلا قرح مت نكـلو كانه

 هنإ .ةديدج قئاثو تبتكو تقرتحا دق ةميدقلا قئاثولا نأ يه ةقيقحلا .لخد يذلا ءيشلا سفن وه جراخلل

 ناسنإلا نايك ملاع يف هنأل .ةطقنلا هذه ىلإ مدقتت نأ انتفرعمل مهملا نمو ملاعلا يف ثدحي ام عم ءيشلا سفن

 ةيناكمإ نمكت كانه و ةيرحلل ةيناكمإ نمكت كانه ةديدج ةدام أشنتو ًارهظم حبصتل ةداملا تومت ثيح اذه

 Philosophie der - ةيرحلا ةفسلف( يباتك يف لعفلاب ترشأ امك امهضعب ىلإ نايمتني بحلاو ةيرحلاو .بحلا

Freiheit(. 

 نم ةيرحلا نوغلي للحتلل ةداملا ةيلباق مدع نع ملاعلا نع نيعم موهفم ساسأ ىلع نوثدحتي نيذلا كئلوأ

 ناسنإلا يف تومي يضاملا نأ ةقيقح لالخ نم طقف هنأل .ىرخأ ةهج نم بحلل لماكلا روطتلاو ةهج

 ال ءيشل صالخإلا يأ بحلاب روعش انيف أشنيف ةرذب ةلاح يف ديدج قلخ وه لبقتسملا نأو ًارهظم حبصيو

 نم طقف ناموهفم عقاولا يف بحلاو ةيرحلا .ًافلس ددحم ريغ لعف لمع يأ ةيرحلاو يضاملا نم هيلع ربجن

 يتلا ملاعلا ةروصب ةيارد ىلع مه نيذلا كئلوأ .رخآ روصت يأل سيلو ملاعلل يملعلا يناحورلا روصتلا لالخ

 نأ لبق اهيلع بلغتلا بجي يتلا تابوعصلا مييقت ىلع نيرداق نونوكيس ةيضاملا ةليلقلا نورقلا لالخ ترهظ

 ريغ يملعلا يناحورلا ريكفتلا اذه ىلإ لاجملا حاسفإ ىلع ةثيدحلا ةيناسنإلا يف ةدئاسلا ةيركفلا تاداعلا ثح متي
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 ًامدق يضملا اهلالخ نم اننكمي طاقن يأ ًاقح دجوت ال ةيعيبطلا مولعلا يف دوجوملا ملاعلا ةروص يف هنأل .زيحتملا

 .بحلاو ةيرحلا يتقيقح مهفل

 رخآلا بناجلا نم ميدقلا ملاعلل ةيديلقتلا ةروصلاو بناج نم ملاعلل يعيبطلا ملعلا روصت طبتري فيكف

 .ىرخألا تابسانملا ضعب يف اذه نع ثدحتنس ؛ةيناسنإلل يناحورلا ملعلاو يمدقتلا روطتلاب
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Eine Brücke ist der Mensch! 
 

 

 

Eine Brücke ist der Mensch 

Zwischen dem Vergangnen 

Und dem Sein der Zukunft; 

Gegenwart ist Augenblick; 

Augenblick als Brücke. 

 

 

 

Seele gewordner Geist 

In der Stoffeshülle 

Das ist aus der Vergangenheit; 

Geist werdende Seele 

In Keimesschalen 

Das ist auf dem Zukunftwege. 

 

 

 

 

Fasse Künftiges 

Durch Vergangnes 

Hoff auf Werdendes 

Durch Gewordenes. 

 

 

 

 

So ergreif das Sein 

Im Werden; 

So ergreif, was wird 

Im Seienden. 

 

 

 
Weihnacht, 24. Dezember 1920 

Rudolf Steiner 

 !رسج ناسنإلا نإ الأ
 
 رسج ناسنإلا نإ الأ
 ؛لبقتسملا يف هنايكو يضاملا نيب
 ؛نيع ةفرط الإ رضاحلا امو
 .رسجلاك نيع ةفرط
 
 ًاسفن تحبصأ حور
 ةرتس اهذختت
 ؛يضاملا نم ةيتآو
 حور ىلإ يقترت سفنو
 ةفلغم ةرذب يف
 .لبقتسملا ىلإ ةرباعو
 

 لبقتسملا قناع
 ؛يضاملا لالخ نم
 ءاقترالا ىلإ قوتو
 .حابصإلا لالخ نم
 

 تنأ نم ىلع ذوحتستف
 ؛كئاقترا يف
 نوكيس ام ىلع اًضباق
 .كنايك يف
 
 ١٩٢٠ ربمسيد ٢٤ ،داليملا ديع ةليل
 رنياتش فلدور
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Peter Selg

Patienten-Meditationen von Rudolf Steiner
224 pages, 40 illustrations, hardback with dustcover 

ISBN 978-3-906947-22-8

The meditations that Rudolf Steiner conveyed to numerous patients 
through supervising medical practitioners are regarded as an art of heal-
ing for the future. “What is the condition of a patient’s individual activity 
when striving to deal with illness?”, this speculative query was already 
made in 1930 by epilepsy sufferer, Giovanni Manzoni. This question has 
since earned particular attention in medicine. Many patients no longer 
want their treatment to be passive, nor subject to the figures of authority 
within hierarchically structured medical practice. Rather, they want to 
know about the possibilities of ‘saluto-’ or ‘autogenetic‘ therapy. In this 
book, Peter Selg reveals insights into the world of Rudolf Steiner’s patient 
meditations, including a self-evaluation report by Giovanni Manzoni, who 
recovered from epileptic seizures thanks to Rudolf Steiner and Ita Weg-
man.

VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS
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Peter Selg

Rudolf Steiners Beziehung zur Medizin
96 pages, 3 illustrations, brochure

ISBN 978-3-906947-35-8 

Peter Selg gave the lecture “Rudolf Steiner and Medicine. The inner 
relationships of anthroposophical spiritual science to the art of healing” 
in celebration of Rudolf Steiner’s 150th birthday as part of the annual 
conference of the Medical Section at the Goetheanum (2011). Its current 
publication highlights its continued importance in the quest for answers 
concerning to what extent Steiner’s basic research into anthroposophy 
could provide new impetus and perspectives for ongoing advancement in 
medical practice. Moreover, it highlights why Rudolf Steiner prioritized 
this field of civilization and was engaged in an existential sense – as well as 
maintaining an impartial attitude towards issues for practitioners. “Mate-
rialism will draw its consequences at a frenetic pace ...”

Verlag des Ita Wegman Instituts

Peter Selg

Rudolf Steiners 
Beziehung zur Medizin

VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS
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VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS

Peter Selg

Was heißt und zu welchem Ende  
studiert man Anthroposophische Medizin?

112 pages, 1 illustration, brochure 
ISBN 978-3-905919-89-9

“The answer to the question, ‘What is and for what purpose do we study 
anthroposophic medicine?’, is in my view as follows: anthroposophic med-
icine is an art of healing based on human knowledge. Moreover, it is an 
answer – if not the answer – to the central dilemma of contemporary 
medicine. Its essence is definitively not a unique approach of therapy 
within the broad spectrum of ‘complementary’ methods and of what are 
termed ‘unconventional therapies’, – although its name and reputation 
resonates within this field. Rather, it makes an essential contribution to 
achieving that ‘pivotal turning point of modern medicine’, which Hein-
rich Schipperges wrote about.”                                                 (Peter Selg)
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VERLAG DES ITA WEGMAN INSTITUTS

Peter Selg

Die Würde des Leibes
und die gesundende Kraft des Geistes

96 pages, 2 illustrations, brochure 
ISBN 978-3-905919-81-3

Two author abstracts of lectures presented by Peter Selg at the annual 
conference of the Medical Section at the Goetheanum in Dornach, Swit-
zerland. The lectures were part of conferences on anthroposophic-orient-
ed psychosomatic medicine, psychotherapy and psychiatry and on the is-
sue of external applications within anthroposophic medicine. Their focus 
is on the dignity of the human body and the healing power of the mind in 
the interplay between current challenges in medical ethics and the wider 
context of historical and spiritual science.
“Consider also the human being, how beautiful he is alive.”  (Paracelsus)

Verlag des Ita Wegman Instituts

Die Würde des Leibes 
Peter Selg

und die 
gesundende Kra! des Geistes
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ITA WEGMAN INSTITUTE
FOR BASIC RESEARCH 

INTO ANTHROPOSOPHY

The Ita Wegman Institute for basic research into anthroposophy 
conducts research into anthroposophical spiritual science as pre-
sented by Dr Rudolf Steiner (1861 – 1925) in his written work and 
lectures. This task is approached by studying the development of 
anthroposophy within the context of the scientific and social his-
tory of the 19th and 20th centuries.
The Institute maintains several archives that are open to the pub-
lic, based on the literary estates of pioneering associates of Rudolf 
Steiner, in particular, in the fields of medicine, therapeutic and 
curative education.
The research conducted at the Ita Wegman Institute receives sup-
port from different foundations – primarily the Software AG-Stif-
tung (Darmstadt) – as well as an international group of friends and 
supporters. 
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