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 ُملخَّص:
أثااا العواقبواااا عواّااانعا اااال عألداااا عواقاااااعوُتواااانععوادّااا ةًعوا اّناالاااا عأل  ااا ع ا  ااا  ع ااا عوادا  ااا لع

ووع لعوا اسّف ضاا علاابيعة  قاا ععاا وعواقااااعع دفااالععتعالعتاانعوا ارّ قاا لعوا اق لاان  ععااا عااّ اانعا اا ع وا ااا
عوا اد افاا لعأل ااضعأألضاا ةع واااا عرتنوومُااباليعع اُمالنهااا عُا  اا اا عوا اّق  ااا لعماااعو ّااوللعاّفاا اع ر بألاا  ع
أاخنىع  عوا اُمالنه ععواُالاُ ععواقا   ةع   عياقاب عا اد ف ل  عخا العواُضا ةعواُماندعا  وااا عوا ا ثبا لع  ااع

  فياعتبثب عزهر بوتعُ ع    عإتغا اع اباو يععغيانع  عر  اا ععيوغن ع   عتنووسبوعايبا ا علدل عأاوول ع
عث ينو ع دا عي ّااب ع اأعأاةنعلا لع وااا عرتنوومُاباليعتانعوام يانع ا ع ُ لا ا عوانة سا ع تق ضعوانغ ع  عأ َّ
نعألا ع اا عالععأااا ُ ععتاواا ع عأولا عث وبوع ااّ لي عُ ااحثعتانعماد ا ععا وعواقاااععواّا ال عخاطبةا عواق  ل  عإ ل

عار ل  ااا  ععاااوعاراااععااط ةعإاااضعةنوةااقعع داا عًعع اا ا اا لع ويااو عاداااوععاا وعواقااااععاُم اا عوساا ر ععألبواضاا 
عافنهحع دظب ّ  عع اح عا عاس  طعأضبوةعأك نعأل ضعواربوو عواّنعأغُ ا عأاطا  ع وااا عرتنوومُابالي عأعع

 ع انااطاا عماااا وعاق يااقع بوواا ع طنعااا ععابااا قا  عأععواّ ااولدعاظااابوعنعع ا  اااا لعخف اال عأععغياانع دظااباع
عواقااععاينعاا عوا اسّ نل .

ع:عألااعأتوان عواو عزهر بوتعُ ع    عإتغ اع باو .الكلمات المفتاحّية
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Abstract: 
The consequences of Instrumental Reason have sparked a series of 

extensive discussions about the nature, origin and role of this Reason in 

contemporary societies, these deliberations were not limited to members of the 

Frankfurt School and its thinkers of their successive generations. Rather, it 

extended to include another group of thinkers, philosophers, and scholars who 

fall classified outside the intellectual space of the aforementioned school, Such 

as (Martin Heidegger, Jean-François Lyotard, Hannah Arendt, Michel Foucault, 

Zygmunt Bauman, Edgar Morin) and others. Although many of them meet the 

theses of the Frankfurt School in many of its main general lines, they were 

interested in researching The structure of this Reason, the investigation of its 

roots and its causes, the study of its symptoms and its manifestations, and they 

have resorted to new methods and approaches to criticize this Reason, 

deconstruct its fabric and dissect its system, and try to shed more light on the 

aspects that the leaders of the Frankfurt School neglected, or to deepen and 

broaden aspects of contemplation, or to address phenomena And practices 

hidden or unseen associated with this Reason and its ongoing process. 

Keywords: Instrumental Reason, critique, Zygmunt Bauman, Edgar Morin.   

 
 

مة:  الُمقدَّ
ع ععا ااال اول  عوااااال تعواقاااااعوُتواااانعخااا العودةااا اعوا قنتااانعا وااااا عرتنوومُاااباليعإااااضعوار عااا ل  اااابزُل
ععولو ع دا ع أع بضبأل عواقااعوُتواانعُطنهاا ع ااّ ُا  ع اأعوااّ نواعخاط لعألا  عير اأع ت  عاق   تعثااُّ  اّقوال

 عمانعزعواقاااعوُتواانعماي عوابااي  عغ ا  ل عا  عواّ ال اولععوا ادط اا ل عع ا لا عوااوعو واطا ُعواا دعاسا ل عُا
لعوافاااويوعلااابيعواا ااال لععواباااا ةا عع تااانو عوُعاااوو عوا اُّنضااا ع ااا ع عواغ يااا  ععواّحااا ينع ااا عخاطااابا عواّ نثاااا
 ض  يدا عواق   ل ععوُخال  ل ععوانعل ل  ععواّاق تعواغ ة ل عودوس و ل ععو عّ   عوا اُناطعمواال عوُتعولععثُ ةااا ع

وا اانتعتعوا اّناااال عأل يااا  ععوألّ اا تع ااا ي نعأااان عا  دطااقعوانه ضاانعواااا ة عأل ااضعو خّاالويععت أل يلّااا ععلراا ع
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ّ  اااال   ععواّد  اااا عإاااااضعااااابوادعوادلألاااا عوُتوا اااال عتوخاااااعواّدظاااا  ع نعث  اااال  ععثا عواّرنهااااوعتاااانعولّساااا  عواق ةااااوعواما اااال
عوا ينعانوةنععواّمدبانوةنعا وعا عواحوي  .

ع ااااا عرزهر بواااااتعُ ع ااااا  ي او عرإتغااااا اع اااااباو يعوا ادط اااااا لعو  ّ    ااااال ععوا اااااا ع عععهّفااااا ةنعثاااااا
وُخال  ال عاوااا لعع ا ُخلعواّح يااعواانة نعواا دعيا ع عإااضعوألّاا اعواقاااعوُتواانعاا ا  عاة سا  عتانعاااا ةطع
ألر  عواّاوُّ عودوس ونععاباُُّا ع لا   عع  عثاَ عوااووتع عإاضعوق  عواّاوُّ عوا بضبألنلعأدعوان ع ل ععوا ن نهل ع

امدبانوة ااال ع-عواظاااال  عوظااانو عاّ سااال عوا ارّ قااا لعوا اق لااان عُ اّن ااايوعوُأل اااضععا نثالعااا علااابيعو ااا العميااانع
عاّال ضعتنعلنو ّا عواق   ل عع ا لوع عو خّلوا ل ع   أعواغ ة ل لعوُخال  ل .

لعوااااطَّعواقاا إشككلالّية الدراسككة ع اا ع:عاد  ااقعإ ااّ ا ل ععاا لعواواوااا ع اا ععواااأعواّااا اا عوااا دعيا ياال ا ل  عامّ ُاا لعثااا
قعمنتهّا اااا عواداوياااال عا دلألاااا عوُتوا اااال ععة   وااااا ع رزهر بواااتعُ ع اااا  يععرإتغاااا اع ااااباو يلعع عااااا   ع اااا عيّق اااال
ن ععها ّا عاحوياوعا ا عود اّ ا ل ع ن ععه  دّا عأل ضعوا ارّ اأعوا اد ألنعوا اق لاا واَ َنضنعأل ضعواح   عوا اق لا

ع ا عرزهر بواتعُ ع ا  يععرإتغا اع اباو يعا قاااعتنعواسطويعوا نثلدعواان:ع  عو وّا تولعوا او ااا عثاا ّانعع ل
عو ّ    ل ؟ع–وُتوانع  عع ا عوظنعأخال  ل ع

الل ع ااا عرزهر بواااتعفرضكككّية الدراسكككة عثاااا ضعواواواااا عتنضااا  ع ُااا تلعأ َّ :عااا سااا  عأل اااضعود اااّ ا ل عوا ااا ثبا  عاّ دااال
 ااأعوا اق لاانعأل اانع دار اال عاح ياااعواااودعُ ع اا  يععرإتغاا اع ااباو يعثاا  عاااوعواراا عإاااضعاُم اا ع اابوعنعوا ارّ

انت عوا ااوَّ  لعواّنعتنضّا عواحوث  عع عا   ع اب لعواّاوُّ ععواّ نثلعلبيعواق  ععواُنتععواُّ تيعُ سّا اع
اعواغن اان ععهرل اا  عمدراا  عوادلألاا عوُتوا اال عتاانععله اا ع دظب  اداا عوُخال  اال ععواق   اال ععتتااأعودوساا  ع واّطاابُّ

ع  ل عواقااعوُتوانعوا اق َّنعألدا عُ اّاد ل عوا ااّلا عتنعوُتعولععوابا ةاعوا حض .االااا  عإاضعلّ
:عع    عواّاكُّوع  علحل عواُنضعأألالللعوألّ وعوااحثعأل ضع داًعواّح ياععوا ا او  عتضال عمنهجّية الدراسة

  لعواق  ااا عألاا عوا ااداًعوابلااُنعع ااداًعاح ياااعوا ضاا ب عوااا دع عغدااضعألداا عألدااوع ح عااا عواااّانوةعواااوع
عوا اّض َّد عتنعوسقعوااط  عوا اض نعا  اُمالنه عوا  ثباه .

ة الدراسككة اااا عإاااضع اا عن عهيلليككّ ضاانعإاااضعثالثاا ع ا لااث عاطاانل عأعَّ :عوواساا تعواواوااا عإاااضع ااول اا عا ااين عاُا
اا عألا ا عو  ّ ا ُعواقااعوُتواانعااغا  ععولاطالل  ععاقنهُا   عميد ا عأاتاناتعوا احاثعوا ا ونعاّدا عيعوادااوعواا دعع َّع

ن  عأ ل عوا احاثع وا بادودعرزهر بوتعُ ع   يعا قااعوُتوانععتعالعواّو يندعتنعوا ارّ ق لعواحووث ل عوا اق لا
وُخالاانعواا دعأثا العواُي ساب عواُنوسانعع–وا  اثعتاوع  ةع اّقنوضعوار و عوُخنع  عواداوعو  ّ ا ألنع

 تدعوااساااا طعوااااا دعياحاااا عيعواقااااااعوُتوااااانعتنضاااا عأل ااااضعرإتغاااا اع ااااباو ي عع عااااا   عاتضاااا عا ر واااا عوُلاااا
ن  ععتألبااا عدل اا ةعأو اابالعأخالااانعااا ة عأل ااضعإألاا ت عو ألّااا اعا وساا  عمبلااُ عث ةداا  ع وا ارّ قاا لعوا اق لااا

ع اقاَّوو عتنع بو ا عةا    عو  العواّرنهوععو خّلويعواًُ.
 المبحث األول: مفهوم العقل األداتي وماهّيته:
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 : العقل واألداة في الُلغة واالصطالح:المطلب األّول
 أوال : داللة العقل في الُلغة واالصطالح:

 أ: العقل ُلغة :
عااي   عا ّ ييالعماي ع يغ  عأل ضعوا ق   عواقن  ل عاد عيع ُاب عواقااع  عع ا عوظنعأخال  ل عمبلُ 

َا عأد:عفُيقكال: ع،ي1رواق  عوُخال  ل ععوا دطق ل ععوار  ا ال  وعأَلااَ ا  عأدعألان ع، أتاَكععَا اَ عُقاوعوا اا َاعتااال ب عأَلااَ
عااا عألااا ع. ي2روااطاااا تعتااانعوُ اااباععلاااانعواااادُنععاتل لعودوسااا  عألااا عواحيااابو لعععااابعواّ  اااُّ عواقااااا:ع ااا عيا يااال
عواقااا:عوا داألعا دقا علا لا ع ا عواقاوعيعألا ع  عواقاا:عواحارنععوادااضعوا اض تعا حا اقععوارا اا ..  ي3رواابىع

العع ي4رااابوةعواساا يا اساا  عتاانعوافاانةعأععو ّداا ُ عع داا ع اا ةعواَقااا  عأل ااضعلا عو ّ اا ُعواقااي ععواااا  ععواااال عيااويُّ
ُول عيحانعأل عا   عوُابويععوُتق ي عععبعوق  عواراالعف اا يعا  عألن ع ا عثا  عيرا ا عأععو ّداأعأل ال ع

نأل عواحُااا  ا. ي5ركااا  عيُق ااا عألااا اال .ععواَقاااابي:ععتااان عواقاااااععلاسااا عواُاااا ععااااا ااسااا وا ا عأد:عألرااالعألااا عععوألّاااااا
 .ي6روامال  ععوألََّاَاعواف  :علاسا عا ح  ا .ععوا قَاا عوا  را

عاُ عواقااععو ّا ا ا عوا ادحوا عألد ع عاانلعأل ع قداضعوانا اوع ععتا  عا و  لعوا اغبهل عواوُ عوا ثن عتإ َّ
ثععواّاااولن ععو  ّداا ُعألاا عواناو اععواّنهااُّ نععواّا ااُّ ةاااععوافاانعأععوا اا  عواح  ااا لععوارااا  ل ععو اااللو ععواّا ااُّ

ععلّ ااا  عماااالعوااااّقر يعأععوواااوت ُعأعع ععأوااا   عععألااان  عواق ااا  ع ااا عواطااا عععواّسااانأُل ععاا يااا عوُ اااباعمّاااومُّن 
 ووُق ي.

 ب: العقل اصطالحا :
عواّح يااععواواواا عأعاضعواُمنعواغن انعوعّ   ا  عُ اغا  عُ اقاااععت  اا ععأُقا تلععأوبوألا لعتّد عاا عُ ادااوع

يععاا وعوا ُاااب ع ااانعا ُماانعواغن اانعتاانعواحقااا عوايبو و اال –عواّالاايا عإاعاحاابل اعوُعل ُّّ إاااضعع- داا عمااووي لعواّفاا
عاة نعيغ  عأل ضعوادا   لعواُ سف ل  ععهسّاثنعُ  عّ   عتنعوااط  عوا قنتنعواغن ن. عها ّ عاّاُّأع  بضبُ 

عاا عإاااضعألااReason اا اع اُاانت عرواقااااع يعوااا دعLogos ي عاة سااي  عألااواعا  عيبواا ونععاابعرابغااب عيععاتال
العRatioيقدنعوان طععوار أعوا ُظنلععوا  ونع ايدنععبعراوايبع سا   ععثاا يعوا دعياُيوع قدضعودل  ةععواحا

.ععأل ضعوانغ عي7روا د ّي عروان طععواحس  يعياحيال عإاضعوامال ععواقااععواقالا عوانه ض ل عواو  ا عمي عث يلّي 
عواحضا ا عواغن  ال عواحوي ا ع  ااتععع   عأ َّ واّر عاعوابوضحعا قدينعرواقااععواابييعتنع ض ب عوا بغب لعإ ل

اواهر ل  عوحبعإألالةع ا عواا ل ل عواقا  ل عرواقاالو ال يععوألّاا اعاوااا علضا ا عألاااعأك انع داا علضا ا عاابي ع
 .ي8ر عا  عواحض ا ت وحسنلعُ اّ انعواا ل ل عواابا ل عأععاض ةاتع ّ وّا عتنعاينعاع

نو عإاااضعتماان عروا بغااب يعا لااوي عُاا عواااا وب عواقا اانعواقاا  عواداا   ع عثاا  عوايبواا ويلب عاااوعأ اا اعوع ااّاال
تعُ اا ع عودوسا ون عمااععابع ا ظبوعنعأععواّدظ  عوا قابيعاا لعت ُاب عروا بغاب يعأعااأعُّ يانع ا عأ عيّحاول

ك اا عيّلااا عواقااااعألدااوع. ي9رحساا  عماااعتاانعثا  اال عوامااب عااا  ع اا عااا  لعواقاا ا  ععوظ  اا  عث  داا  ع عتاانعواافاانعت
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عوااااا ة عم واااا عNousودغنهاااقعأاااا  ة عأاخااانىلعتاااابعرواداااب ع يعُ ادساااا عااااارأومس  باو ي عأدعوا  اااوأعوا اّقااا يا
وعا ايانعواما النلع. ي10رعوا ااّ فعثا  ل  عأل ل عألوولع عهّر لضع ُاب عواقاااعألداوعرأتالةاب يعمبلاُ عوا ا وأعوا ارسال

ع.ي11رتااا ا اط قعألداااوعرأتالةاااب يععااابعواقاااااعواااا دعوألّ ااانلعلق اااا  عا ة ااا  عمااا واا  ععااااوي عاااا عوا ااا تل عمب بتعااا 
عوا قابا ل عأععواقاالو ل عألدوعرأااطبيععانعواسا  عواّقنهف ال عا وسا  ععألدابو عوااا ةا عألا عواحيبووا ل ععها ياللع

عُ اُقاااعأععتقاال  ع اا تلدعرأعععيااب ونيلععألاااا  ي عع اا عمااي عواقا ااي عوا اا تلدععواُ ألااالععاداا كعرأااااطبيعمااي عألاااا 
واقااااعُ اَ َ ماا  عوااا دعيقداانعإتاوكعوااا ع عا  ااباعتع عواااّاوو ا لعأدعأولااا ع ااّلواا بعف اا  ععهسااّوأليا عألدااوع

ععع.ي12رواح    تولعماااقو  ع  لع عأل نعواّدبهن عأل  عرك وطععه رايع ُاب عواقااعواما لنعوام   عتنعوامب  ععزعل
وعتبضااضعوألّا ة اال عيغياا عألدااا عوااااو  عماااعاداابهنو عاااواهر ل  عين اانعإاااضعثفاافع ويااوععاابعواّاا اه خعوااا دعااا عَيقااا

 .ي13رواط  ق عواقا  ل عا وس  لعت اقااعودوس ونعايااضعخ  ال ع  ا عاباظ علنوأل لعواق   ل عواّ اها ل 
ع ااّ ُاا عتاانعاقنهُاا اا عا قاااا أ اال عواُالاااُ  لعامدلااا عتاانعوُألاا عوا اساا  ي  عتاااوعابزلألاابوعإاااضعوار عاا لب

اعواقااااعإ اال عمبلااُ ع اابعنو عُساا ط  ع اراانَّتو  عأععغنهاال  عااا ال  عأععَ َ مااَ عرااابل يلعتاااوع واغ ااا ع عاااانلعألاا عا اابل
واكعاش ا  ةعُحا ةااا  عُس طع اا ع ا ع اا ينلعتانعااا ، ي14راع عروامدوديعتنعاقنهُ عا قااعإاضعأول ع بعنب او كاا

يد ي.عأ ل عرواانوزديلعتما  ع ا عأعوةااعوا اّم ل اي عوا اسا  ي ع  ال عأضاُضعرواّبليوديععرإخبو عوا ُ يععروم عا
غريزٌة يلزمها العلم بالضروريات عند سالمة اآلالت وهكي صفٌة ُاقوو عغنوةلهل  عأل ضعواقااعألدو  عألنلت عُاوال ع 

ع اا عرواغلوااانيععروُو اا ادي.عميد اا ع، ي15ر الحككواا الهككاهرة والباطنككة او رواُاا اومنيع ألاانل ع اااضعاااا عاعاا عثااا
  .ي16رواقااعُاول عَ َ م عاف ق ع اا لا عُ اابل عاّا ُّاعآث اعوا قاب ل عابوةبعث وتع قاب لع  تيل عأ ع اُ ااا عا   تل 

عععععععثانيا : داللة األداة في الُلغة واالصطالح:
 أ: األداة في الُلغة:

ع   ععثااعي17روُتو :عع  قا عرأتعولي عواا عوا غين  عأل ضعأتدعي18رعاي   ع  تيل عُتوةعأل ا  .ععوح ا
يا :عاابلولاعأل  ا ععأأل وا .ع عتانعواساال .ععآتولعأل اضعثا وعيطتل عآاّ ا عأد:ع  ك  ع طت  ا  ال  عأد:عأل ضعاايلط.ععا اب

:عواساااااُن .ععااتيااااا عوااااااوي :عاضااااا ةل ععأتلىعوافااااانة:عأعلااااا  عإااااااضعأع ااااا  ععوااااااّاتولع ااااا   :علااااا تالاعي19رعواتدل
.ععاطااأع)عرأَتيا  ايعُ قداضعيوياا  ععأتلىعتيدا عااتياا  :عاضا ل.ععراااتلىيعإا اا عواا ان:عووّاااض.عي20رعوااّان  اع دا 

ن  ععوار ااأعروُتوعىي اااَ .ععهاّاان ع قدااضعوُتو ع اا عروُتوةيعوااا دععاابعاساا   عواقااي عوا  مااتعي21رعودتوع :عواَ ط 
عا  ااب  عإاااضع اا  عاااا عوابو اا لعتاا ُتوةععاابععتانعوا  اال عُ اساا ل عوا ب ااا  عث اباااتعا  ااال  ععوافااانا يسااّحقُّ

عوا اّابيعأعععاثّا عُقاوعاانثا عواَا ا  عأععي22رإا   عألي عوابو  عتنعواباتع  عع  عاا عأتوةعواويل عإاضععاانل
ع   ععف  عيابيعاق اض:ع ابة عاس    َس   ععاا عَعَأَتوةبعإاَا   اعُاإال  ع ا نا ُبعُا ا َ ق  َت االَا 

ع.ير
عواقااااع اااوواع يععاانعياا ةاعوادسااا  عععاانعأ ااانعلاا ععوادساا لعُ قدااضعأ َّ ت عتاانعرأتوااانل عوا اا ةعوا افااول
وااحثعيدّسا عإااضعة ةُا  عُقيداا ع ا عواقاابي.ععاساّق اعيا ةعوادسا عاق اب عأغنوضا لعث ادساا عإااضعوُ عأعع
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عواحااانعأععواا ي ااا عأععوا  اااوعأععوا ااادق عأععوا  ااال ععاااا ةنع ااا عيادّسااا عإا ااا  ع  ااااعواق ااابدلع ععوااااا ع نل ععواا  ااا نل
ععغينعاا  ععواد نوونل ع.عي23رعواقنوانل

أ اااال عتاااانعوا اغاااا لعواغن  اااال لعتيُّااااقعواا  بااااا  عودور ياااالدععواُنوساااانعأل ااااضعواو ااااا عوا اغبهاااال عا ُاااانت ع
وتعواح ا  عوا  تيال عرأتعولعوا طااخ عوا باا اض عInstrumentر ول  عاابوةبعاق القعوُ انعُقاا يعمبلُا عأتو عأععألاا

ول علويوياال  علاح ل ع...عأاااخي عأععُاااتعولعا اا   عواس  ااا لع ول عإاثاا ةعواداا ا عواّاط ااأ عواطااخ عوا  ةااو  عألااا ألاا
 عع داا عيافاّقعولاطال عرأتعدل عيFinance Instrumentsوا ااّ ُا عع تواااا ععادُيا ع عركا ُتعولعوا  ا ال ع

 عأععرإاااااا  ن عأتعوااااان ععثاااا ةاني.عث اااا عيد اااان ع قدااااضعي24ريInstrumentalآااااانل ععااااا ة ن ععااااا ةاطنع
ع ا عواّبااألعإاع عي25ريعإاضعوا  ععواسدوعInstrumentر .عير اها ا عتانعااا عوااا  ب عوُا ا ونع اأع انة 

عيعمInstrumentامُّاانعوا اغاا عوُا  و اال عُااإينوتع قدااضعر أعتاانعإضاا ت ع قاا    بلااُا عرأتو عأععآااا ي عماااعاّبااال
عر ع دااااااا عوا اااااا ع عواااااااانل يعوااااااا دعأااااااا ّ عInstrumentalismusأاخاااااانى عث ارااااااا ز ععوابث ااااااا  ععاَّفااااااّقَّ

ع.ي26رروا اوةاقني
 ب: األداة اصطالحا :

عث يانع ُبعولاطاللنل عث ين عتادا كعادابُّ  ااّاوو  لع اُانت عيّلسأعواط فعواو انعا ُاب عوُتو عُفّا 
عوا قنت لعإاعيافينع ُاب عوُتو عتنعو لاطال عوا اغابدععوُتمانعإااضع رأتو يعتنع ااّ فعواق ب ععواُدب ععتنُع

 ع  اااعأتو عواّقنهااف ععأتعولعي27روا لُظاا عواّاانعااسااّق اعا اان طعمااي عوامااال عأععا و ااا عأل ااضع قدااضعتاانعغينعاا 
يساا لب علاانع عوا قاا ونعُاا ُتعول عأ اال عأعاااعوا دطااقعف ساا لبوا عع.ععأعاااعوامبتاا ي28رو اااُّا   ععأتعولعوادُاان

اعواّق  يعوا ا ط ح لعتنعواماّ عوا دطق ل عواقن  ل  ع عةغضعوا ُ عوامبتنعإثنعاطبل ُ ان ل ة ل ععا عي  ثعأ  
ع.عي29رتّال ضعولطال عروان ل ة ليععا عي َقعا ع  عأثن

رأوواها ع  واويعتانع باابألّ عواُ ساف ل عوافااين ععأ ل عوُتو عتنعو لاطال عواُ ساُنعواغن انلعتياانوت 
ٌٌ يعوا  و عيفينو عألدولعإاضع ا عياساّق اععااي   عدلاوولع ق ابي ع ااانلو عأوال ع Causeمي عوُتوا ل ععواس  عر لفك

 .عأ ال عروُتوا ال يعث ا ع  عتينوعا عر  واويعرابوا  يع ا عأاابو عوا اوةع ال عأععوا اهع ال عر ا عااهقا  عقليل التكداول
عآخان عُا اابيع  ة واباي  ععواحرل ععواّق ل يع  ع  و لعع  ع عر ب عتيبديعوا ّ يللع ا ع  وا   أن ككّل نهريكّ

نوتععهاا يعتانع اقر ا عواُ ساُنعواانأدعي30ر ( أو أداة للعمكل ولتطكّور االختبكارToolهي آلة )  ععااوعا دالضعر اا
عوا قنت عواقا  ل عآا عاوا عوا دعيقّ نعوُتوا ل عرضن   يع  عوا نوغ  ا ل ع ولطدق عر ب عتيبديعا و ا عأل ضعأ َّ

عواّرنهاا ععاابعوااا دع ضااطعألدااو  عا اا تتد عألقااا .ععهساا لنعرتياابديع  هااا عوُتوااانعُ اّرنه  اال لعُواال عياانىعأ َّ
ع  عرعهاااااا يعيقااااابتعا ساااااّواكعاااااا ةال عأ َّ اعأدعاضااااا ل لعامااااا َّ الكككككرأا العكككككام يكككككر  أنَّ )ديكككككوا( هكككككو را كككككد يا ااااانل

ع.ي31ر البراغماتّية
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 instrumental ,يععو اااااّا ا ا عرInstrumentعتااااانعو لاااااطال عوااااااا وبون عيّاااااا عاُااااا عر

instrumentalityعألوياااااو لعث اسااااادوعأععوا ااااانوة عوا اّق لاااااا عمّااااااا نعوافااااانث عر  constatingيع قااااا   

instrument of a corporationي ععا ألاو عواسا  عواران انعرcriminal instrumentality ruleي ع
 governmentي ععواراااااااا زعواحّاااااااب نعرfederal instrumentalityو احااااااا تدعرععواّاااااااومين

instrumentalityععألنهضاا عو ااااّ)د  عري32ري instrument of appealي ععو ةّ ااا  عغيااانعوداوتدع
ي عتضااااال عألاااا ع قاااا ونعواااااا وب ععوارااااوعىععوارااااابتععو وّاااا لععواُقل ا اااال ععودأل واااا عinstrumental trustر

ع.ي33رعواّبليا
 المطلب الثاني: تعريفات األداتّية والعقل األداتي:

نه ع ع ااا عوا اُمااال تعع اااا لعوادظااانععوخاااّال عوا ادط اااا لعوادظنهااال عواّااانعلااا  عأل نعااا عث يااانب وظااانو عاّقاااوُّ
عواُالاااُ عاقنهُاا اا عا قااااعرعوا بااافععواُقااايعوُتوااانععواقاالو اال عوُتوا اال  عااا وعاّااسااَّ عا اا عواّقنهُاا لعإاااضع

وة عمّقنهُااااا لعأل  ااااال عريغ ااااا عأل ياااااا عواطااااا ُأعو اّ ااااا تدععواُ ساااااُنععواق  ااااانععوانه ضااااانع ر بألااااا ل عومّاااااوع
عإ نوةنعيّب ع اعوا واا عواداويل عاا وعواقاا عع د عإاضعل  غ عاقنهف  وعاّ بل عو  ّ  ألنععوُخالاني عاا اال

عأك نعواّر ُ عا اّط لا لعواواوا عععوتا .
 أّوال : تعريفات عاّمة للعقل األداتي: 

يعتنعألدبو ع1967يعا  نل عوُعاضعأل  عرInstrumental Reasonولطال عرواقااعوُتوانععع ان
نعوُا اا ونعوا  اثساانععاوةاوع واااا عرتنوومُااباليعواداويال عر اا كنععباثااا ي ني عُقااوع ع اا عااااا فعوا اُمال امّا   

عاااا مقععااابعركاساااب عواقاااااع اعوا ُااااب عوُسااا عتااانعثّااا    بل   عيععوا ااا تاعألاااEclipse of Reasonأ عةااَ
ععا وع عيقداانعخُاا ةعر ُاااب يعواقااااعوُتوااانعا ااعاااا لعإاعااا قععأ عاحااوللعر اا كنعتي اانيع1947ر عأ َّ ي عإ ل

يعا و ااا عأل ااضععلاابيعواقااااعواحااويثعإاااضعوا ياا  عIron Cageألاا ع ُاااب ع اااا ا ععاابعروااُاالعواحويااودع
ع.ي34ر سوعت ع وفغ ا عوافويوعمّن   عوُتعولععوابا ةاععتاووو عواا ين عواغ ة ل 

يدط اااقعرعداااندعمن ساااب يعتااانعاقنهُااا عا قاااااعوُتواااانع ااا ع باُااا عوادااااودعا ااا ث ةعواااا دععلاااُ عُاوااال ع
ع ا ععابع اال نعواق  انععواّدا اا عوارابعندع اأعثاا عااق ونع ا عواق اضعواغا ةنععواّحراُّ رخ اقعأتعولي عامدلا عأتعولب

ععلنلعثبوا ع ارنَّتع ر بأل  ع ا عوُ الوةعواّانع انىعار  قااا عُ اا  ا عع نوألا  عتيدط اقعأل ياا عُ اّا انعاعلنو
ع.ي35ريعأك نع  عوُتعولعMachinesعلفعوا لعر

عانهااا  ع اا عواّقنهُاا لعواساا ُا لع عهااااول عر اا اا ععيااوغنيعاقاانهُي عا قااااعوُتوااانعيدطبهاا  عأل ااضع قاا   
باب   عواحوي ا  ععواّانعتابعا ا  عياقنلت عماروا اا  يعوا اّبالو عأل عودتنوطعتنعو ألّ  تعأل ضعوا اد  عوا طةلن عا ّمد

اق ااااعأل اااضعوخّااالويعوا ب ااابتولعث تااال عتااانعلااا غ عوا ااابواتعو لّ  ة ااال عواووة ااا ععوا  مّااا  ععواا م ااا عا ّااااله ع
 عواّانعأداة  بيكد إرادة القكّوةلععا ا  عأاخانىعياقنلتا عُ اقاااعواحسا منعأععوا بضابألنعواا دعيا  الاع ي36رعو اّاالك
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أعوا بضبأل لععواقا  عع يعMachinationث تال عاا  دّاا عُقاوعأ عاُانضعأل ياا عأل   ال ع ّددا ععاسااينعراااضا
ع.ي37ر العدو األكثر شراسة للفكرارقاع  عواقااع 

يعأل اااضعواقاااااعوُتواااانعاسااا   عرتي وااا عRoger Garaudyع ااا ع  واااا  عياط اااقعراع  ااا عغااا اعتدع
ع   اأعوا فا كالعإاعاُّنضععع-ع د عواان عواس ت عألفن–وابا ةايلعت احض ا عواغن  ل عع ااوا عواقااعأل ضعلاال

عا ااا عواّااانعيساااّط أعواق اا عَل َّاااا  عأ ااال عوا فااا كاعواالعبا ااال ععوا يّ تيلهق ااال عتاااانع  عاب ااوع افاااّ  بعرلق ق ااال يعإ ل
ع.ي38ر ف كاعزوةُ 

يعا قاالو اال عوُتوا ااال عRobert Nozickعه اانزعتاانعاقنهااافعواُي سااب عوُ نهّااانعراع اانلعوبزهااا ع
د نعوامُ ة ععواُ أل  ل عوالالز ي عابتُّناع  عتنعواباي  عروُتو يعوا ااّ ا عا  ب عواغ ي عوا ناب  لعواّاكيوعأل ضعألاع

عروبزه يعيقبتعا ّ ثينعُا ل ل عاة س عتنعواقااعوُتوان عععنعا ل عوكّنوث عا غ ي عوُسا  ع.عي39رام َّ
اعرآاا ععا عع الفعكل يعُاوال ع Instrumental Actionيع ُااب عواُقااعوُتواانعرAlan Howعهاُ ال

ه األداتكي نحكو األشكيا   الذا تحُلُمه القواعد التقنّية، والذا ُيملن أن تترّتب عليه نتا ج ُمتوّقعكة، فالتوجك 
ب بهكا  -والذا ُيشّلل أساسكا  للعلكم– .ععةااا  عي40ر ال يكر  األشكيا  إاّل بوصكفها )موضكوعات( ُيملكن التالعكُ

أعُ اّ بلاولعوُتوا ل ع أعواغ ُ عرأل ضعاا ياعوا  ا ييعُ ألّا اعا عاطقا  عاا وعواّقنهف ع عيّق  اعواقااعوا افا
ع تنهو  ع  عوار  يعواط  قن عماعث س ل  عا  حع  ّووتعواحيلعواافندعإايا عُ اسّ ععو اّانوا عأععث  وا 

ا ل عواالز  عدوّ لعوُخف  عأععوابا . عاّلعهوعوا   وأعُ ا بوتعوُعل
 العقل األداتي في ضو  النهرّية النقدّية:ثانيا : تعريفات 

ّانولعواداودعا واا عرتنوومُبالي عياقنل عواقااعوُتوانعُاوال عإةا اعأععوظا  ع ا عواقاالو ال عيراندع عتا  عا 
عاوااا  اع ااأعأدعوفاا طعأعععااو عأععتقاااعثاااتو عأععثباااي   ععااا نعمبلااُ عغ ياا  عتاانعلااول لعي41رُ ب ااا عواّق  ااا

ععا وعواقااااععابع عا حسا  ععواّاطا طععواّدساايق ععه ّال عُ اح ا تعواّاا  عُ اوتعواغ ياا ل عُ قداضعأ َّ  ارانلتعألاضااب 
اع ا عو اااا طعُغ يا ع اقيلدا  ععتانعوابااتعوُسا ع يعإااضعغ ة ال عماالعغ يا  ععاحانل ععبعما لعواا  ةلعاوعاحبل

عغ ياا  واحوي اا  ععواّاانعلعتااابعواقااااعوا اااا   عتاانعوا ارّ قاا لعوانأااا  ا ل عي42رألاااحعااا تاو عأل ااضعو ااااا طعُااادال
وض ح تعتيا ع ّ و عواقااعواداودعَثَ َ م عتمنهل عاا تا عأل اضعواّ ييالععواُانز عع انىعاا ا لعتعالعإااضع ارانلتع
ع انةع اُّ أتو عاّبتينعوابا ةالعأتىعاا عإاضعتااوو عواقااعا ااوا عأل ضعإتاوكعأدعلا ةقعتنعاواا لعإاعألااحعثاا

 اراانلتععاااي  
اغاانعو وااوت ُعوحاابعأا ااضعتا اا لعوخضاا ُعوا اا ت ععوا بضاابأل لع.ععةاااا  عاااا لعوانتهاا لعيدي43ر

عغ  ضاا لع ع ساّبا عأععاابى  عثا   عأععخ اا ي  عوُ ا  ةععوااّدلوتا  ععارداُّ عواُّمياانعُاولاا عادطابدعأل ااضع غالى 
ع عيا ّااااا عولّسااااا ما عأععام   اااااا عأعع ع ب ااااابتول  عاااااا ةأعأدَّ عألاالو ااااال عوُوااااابواعوُتوا ااااال عاااااانت عُفاااااّا  َّ ُ

ع.ي44رواّاوو ا 
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ع اا عوا قنتاا عواق   اال عواّاد اال عواّاانعاق اااع ندع واااا عرتنوومُااباليععاانع ااّاب ت اقاالو اال عوُتوا اال عألدااوع اُمااال
ت ع عااااانلعألااا عإةااا اعألااااوعوا اا اوااا لععااااوعه ع أل اااضعاسااااينعواقاااااععاب  ُااا عُ ارااا لعواق ااا  عمب ااا ةفع احاااول

يععواّم اا  عر ااا عث  اال يعوا االلظاا لعع  اانوةعواّراا ا ععواق اا  عُ اق   اال لعواحساا م ل عواا تتاا ع ا  ّااَ ا ّمّياااعر ااا عثا
.عع عااا ا عأا اان:عاسااقضعواقاالو اال عي45روانه ضاانععاحايااقعواوا اا عوااا اابىع اا عوادر ألاا ععواُ أل  اال ععو اّ اا تع

وُتوا ل عإااضع اح عاا ععضاأع   اأعواقالاا لعواا ة ا ع اأعواقا ا ععواط  قا عتانعودةا اعوُسا عواا دعادّ انعإا ا ع
ع.ي46رواّحاُّقع دا عارنه  ل  عأل نعواقا ب عوا نت عواقالا لعواّنعيا ّ 

عأل ااانعو اّضااا ة عُ ااا ععاتعآوُااا  ع ااا عاقنهُااا للعيا ّااا عوااا اااب عإااااضعواّقنهااافعو  نوةااانعوااااانعا قاااااع
عوُتوان:

:عو طبع  عواقاالو ل عوا اق الن عأل عولأل عوخّلوا ل ع بضب  ل عو ف  عا  وا ل عار لعودوس  ععواط  قا عالعقل األداتي
عأل   ااال ععضاااع ل عاولعةااا ُأعاد اااطد ععهد ااان عوعّ   اااا عإااااضعان  ااا ععع وا ب ااابتولعث تااال  عانامااالعإااااضعوااااان 

وُتعولععوابااا ةاععاطبهنعاا عععضااقا ع بضااأعواغ ياا ل عع  اان عوادظاانعألاا عواقبوااا ععوادّاا ةًعأععإ ّ و اال ع
عخ بعا  عوُتعولععوابا ةاع  عأدع ض  ي عإوس و ل عأعع حّبىع   نعأععأخالان.

 المبحث الثاني: نقد العقل األداتي عند )زيجومت باومان(:
 المطلب األّول: مفهوم العقل األداتي عند )باومان(:

وعأمنزع اُمالندع نل  ع  عُقوعواحووث –يععيرأ  تعرزهر بوتعُ ع    افييوعوا اد ل عواُمنهل عع-مبلُ عألل
وا اساارل  ععألااوولعواّاا اهخعواانهاا عواّاانعاا اانع عأل ااضعا داااوعوا اق لاانعا ُاااب عواّاااوُّ  عأل اانعو اااّق و عُ ابااا ةأع

أععالاااوعوادّااا ةًع ألااا ةعُ ااااّ نواهل عواّااااوُّ عو  ّ ااا ألنلعإاعأل اااوعرُ ع ااا  يعإااااضعاّااااُّ ألا اااقعواّدااا ا ع اااأعو تل
عت ةاا عواّابلُّعععواا ر ال  ععأاااضع عواقبوا عواّانعا اال عألداا عواقاااعوُتواانعتانعوااان عواقفانه ع ا عأأل ا ي 

ع اا عيبلاافعُاواال عر عُ اّا اا عأل ااضع اع اال نععلنلااا عأل ااضعاااو ينعثااا ا اغاا عواحووثاا عتاانعوعّ   ااا عُ اقااااعواما اال
وعألرااالعواّااااوُّ عواق  ااانععواّادااانعابلاااولعألااا عإا  ااا ع ألاالوااان عأععا قااان عأعععع ااانيعع ا ااا ةلعع اااطا  ععأكااال

عواّقبهاعأل ضعواق  عمبلُ ع  واو ععليوو عا  قنت عاب عا  يابتعتنعوادا يا ععوا ارّ أعواُ ضاعوا ا بي ععأ َّ
ع اا عياانت عوا افاا اث عتاانععاا لعوا ا تاا عواق   اال  عأععاطاابهقا عأععإاااّ لعألاابواا لع اال ااابىعإاااضعإخضاا ُعثااا

ع.ي47روُ نعوا دعيسّحياع ق عوألّا العااوُّ   عُادع قدضع  عوا ق ون
لع ع اا عوا اُ اااا لعأ ع عيرااوعرُ ع اا  يع اا عةنهااا عافاان عواسااا بكعوااا دعيا يااال واقاالو اال عوُتوا اال ععاقاااَّ

او ع اا ععاا لعوُااا ح عواُ ةاااا عوااا ث ةع ع ااابىعُ اا اوّاا عُساا بكعواااا وةفعوا ث اال لعت ارياااعوُخياانععوُك اانعاطاابُّ
أعووتااا عُقاااوعووطالاااا لعإاعيراااندعإتااااللعوا اااا ع عع-تااانعواغ اااا ع–ياقااا ااًعأعاااووت  ع ااّااا ا  ع اسااااا   عمااااعيدّاااانع

تعواغ يا عرواااو يععاا نع د ال عرواباي  يعا اعاقيي عوااو عرواغ ي ي عع عوُتو عرواا يُ يععانعواّانعااحاوال أدعأ َّ
ضعماا ث ةعواا يُاا ععت أل يلّااا  بَّ  ععارااوععاا لعواُماان عوا ااّاساا عألاا ع يااوو عي48رودةااال  عععاا وعواق ااضعواغاا ةنعياقااَ
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ع ااويوع واّقاانُّلعاساا اما عواُيلهاا ةعواقسااّنهل علااووع عتاانعوا ا  َاااا عواس  ااا ل عاولعوا ياابيعوُتوا اال لعتاداا كعةنهااقب
عاحويوعواغ ي ع عيسّ ل عُ اضنعا عااييوع عمبا ةاع بضبأل عَاَ ُ   عماع غ ي لعع وعوافّاع  عوا ا  َاا لعُ َّ
ااَّنكعوابا ةاعتضُ ض عواط  ق ععوافّاعاحاتعة ة ا عروام ف ال عوا اّا الاا ععوا اّاا ا ا ع اأعواظانع ععوا اقط ا لع

ع.ي49رُضنعإاضعووم  شع ّ و عواس  انعأ   عااوينولعواا ينععوا ااّلعواو ل ععوا نل  ل يلعوُ نعوا دعياع
ن عإاااضع ع اا عواااال تعواحووثاا لعيقاالععرُ ع اا  يعواّالااياعواُمااندعا قاالو اال عوُتوا اال عوا اق لااا اعث ياان  ع  اا 
عغياان ع  اان ل اعمبلابيعواّاا اهخعواافااندعإاااضع ا اولعوادااا ةنلعت  ّ اا ُعودوساا و ل عأل اضععااو   عرتي انيعوااا دعاداااَّ

ععاابعواّاااوُّ عأتضااضعإاااضعووّااا يعتوةاان عو  ااّغ يع اا عواغ ياا عإاااضعواباااي   عع  اّاا انلعااا عيّااب عوا اسااّا اع  ااوان ل
ابىع اسّا اعواباا ةاععوُتعول عوااّدا ة  عع لّ  ا  ععضااط  عع توا  عأ ال عُا يا عوادلألا لعواالألاالو ال عوا اّفا ال  ع

ُاخنعهاال ع دااا ععوا-ُ اغ ياا لععوا غاالىع ّاّنكعا باألاال لععواداساال كععأ ااا عااا ع اا عوا اّق الاااي عع-غي  اال ع عااا   عو تساا
لالعلااابيعوُتعولععواباااا ةاععااطل ااا عاحنو ااا عو ااااُّا  عواغااا ةنل عيد  اااقعي50رمااابع عوا اّقااا انعوا اُااا اا ع .عع ّ نثاااا

اطويعوُكال ععوااس ةنعوا اّناالا لعتاااعوراحعواقاااعوُتواانعرأععأاوتعوادرا  يعتانعو ّدا  عوداانو ععواااواع
و عا  يعوا بواتعواّنعيحن عأل ضعإتوااا عُُّ ة ال ؟عغينعوا ارود؟عع ّضعي وععع وعواقااع اسّقول ع  ععتا

عياُااناطعتاانعواّرنهاا عألدااوع  اا  ع اعوا دطااقعوُتوااانعواغن اانعُابااا عأواال ع دطااقب يقاابتعرُ ع اا  يعا اُ ااال
ع اعودااانو ععوااااوا عامداال عإااانو ب وا ع اا اعوابوضااحعواداا   عاااطاابلولعواق ااالعع تنوةاا عواّرنه اانعيااابتلعاّر عااا

ع عغادضعألد عمبلُ ع نة  عا احثعواقاالونعأل عواغ ي للع عأل ضعلرا عععواب ًُّ ت اقااعوُتوانعواغن نع عيحّ
عألدو  عاماب عا ا عواّضاح  لعماالع اوعى عأ ال عإاوعأث انعااا عواااواع ع-أل اضع سا  ّ –وااس ةنععوُكال عإ ل

لعت اقاب اا لعو اّ اا تيل عواوعا اال عواّاانعاساا ل تعمبتاا  ع )اا لعي51رألاا عوّاا ةً عتااالعُااا عُاا  عماااعيراا عواق اا  عُاا 
ث وااتعرث داا  ع اد اااا  يعع-أل ااضعااا ياعوا  اا ي–ي عإُاال  عاسااقيد ل لعواااان عوا  ضاانعوُ  ع اا عوُةُاا يعواقاانوايلع

َّحاو ع ُا ا عوا ا دُا ةعواااواولعواقسّنهل عواقنو  ال عاحاتعواسا طن عُحسا عر ا تاي عأعا نوياتيعااُين عأ نهّا عتانعو
ع.عي52رليد وك

عولألّ عواحس م أل انع- ل عواو  ا عواّنعياح عيععهسّواكعرُ ع   يعأل ضعواقااعوُتوانعواغن نعُابا عأ َّ
نواا عو لّ  ا اال  وعُ ط ااال وا عاد ُّطهاال عع-واّايااُّ ُن ععاا لعوادلألاا ع عاقداانعُ اضاانعا عو ّالكاا عااااا اُاا تدعواّااابُّاععواّسااُّ

ااوع ا عأَلَو اا لعأدع عما يعوارا أل ا  ع  ّد  عوا ا ةنلعماع دحا عةا اويدا عاانهانع ا عإاوعث واتعوا اعاا عاساّحقُّ
أعإكس ةعواُقاعُط وا   عُاطاأعوادظانعألا عوّ ةرا  عأععواّنو اا عف  عااا عَع    عا  اضنال عألاالونعياُيوعمب بتعا     ُأ 

عأك نعوالوو  ع  عع  عمي عا ا عوُاقا  عواّانعة اتعا عواقاااعوُتواانعواغن ان عث واتعي53رألد ععواُّّ ععأل عخ  ا 
ات الفاشكلة منهكا إلكم  أقكرب إلكم ُمحاولكة  ااعا عواّاوُّ ععنعوُك نعثا ُ لعإاعث  عواّااوُّ ع  يكّ للهكرب مكن اليوتّو

ا  مما لم يلن جيدا  بالدرجة الُمتوقَّعة أكثكر مكن كونكه  ّة، كانت هّر ّيات غير الُمجرَّ ُمحاولة اللحاق باليوتّو
ا  من )الجّيد( إلم )األفضل( ععا وعي54ر هّر نعرُ ع   يعار عااعواقاااعوُتواانعاُوولا عواقبواا عُاباا عأ َّ .ععهاُسال
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ة،... أو علكم شكلل ياق اًعوّ ةًعواُقاعمبلُا ع واقااعع رسوما  بيانّية علم شلل ُمنحنيكات وقّطاعكات دا ريكّ
ق إلككم طبيعككة   ععتاانع   ااأعواحاا  لع أعمككدة مككن األرقككام م العمككل دون التطككر  يقككيا الرسككم البيككاني تقككد 
ع.ي55ر العملّية أو أهدافها

 المطلب الثاني: تآُكل األخالق والغا ّية اأُلخروّية في ظل هيمنة العقالنّية األداتّية والتقنّية:  
عوُخيان ع عواّاد ال عواحوي ا عااوعورحاتعتانعإاحا  عوااله ا عُالّ  دا عوُخال  ال لعُ َّ  ل عرُ ع   يعُا َّ

اعواّمدبابع   ا عخا الع سا ل عوا دظاباععوا   اب ع عالويعل  س ع  عيا ّ عاتهّ ععو ةالُعأل    عميد ا عاّطابل
و ع ا عو اسا ُعي56رز  و  عع ّ و  لعتدفالعااق  عا ا عترب بع اّلوياو عماي عوُخاال ععواّاد ال   عععانعتراب عم غاتعلاول

اعواق  انعماي عواغ يا ععوابااي  عا ا احعواباا ةالعإاع  د ا حعمّضاُّ عواقاالو ل عوُتوا ل ععوواط ُعواّبولا لكم نععكُ
ر التقن ات )مككن أجككل( أن نفعككل مككا ُنريككد أن نفعلككه، ولكّننككا نختككار األشككيا  لفعلهككا ألنَّ التكنولوجيككا ُنطككوّر يككّ

ت )أو تككمَّ الُح.ككول عليهككا،... بككالحٌ( رع وّر ّال عُ اّاد اال عالالزمككة لفعلهككا قككد طككُ ّح عوا دطااقعوُتوااانعوا ااا  .عإ َّ
ن ععبع  ع.عي57ر نحن نستطيع أن نفعل ذلك، ولذا سنفعل ذلكوا اق لا

ُاخنعهاال عألاا عةنهااقعاااطويعوام ف اال عوااا دعأاغااضععااااوع عا  ااا ع عو ابلااَّ تعواّمدباب  اا عإاااضععضااأعلااو ل
اطويعواغ ة ل لعتّا َّلعااق  عا ا عا قعوااا ةعُقوعووله  عو اُّا  عوُماودعوااووةنعلابيعر ا عيرا عتق ا يعوحابع

ول عل  اااا عأل ااانع زعرك ااافعيا ّااا عتق ااا عمدرااا  ي ععثا ل ااا عوراااحعودوسااا  عتااانعإة اااا ع اااا واّاد ااال عواُ ةاااا لعثا ل ااا عاقااالل
قع ووّ  اعواقااعوُتواانعأل اضع ضا  ي عوااا ابتعواّا ياودعواا دعاااوال ا عوا يّ تيلهق ا عمبلاُ ع فانعأل  ع عيّحااَّ

عُقااوع اغاا تا عواح اا    ععألدااو  عيا اااحعوااا اابتعع ة ااا عأ ااوعواح اا  ععاابعوا افااّ  عوا نثلهاال عرُ اا عتاانعاااا عي58رإ ل
عواق اا ععواّا واا ععواقاالو اال عوُتوا اال عوادظاانعاشا اال عمبلااُا ع  ااّال عميباب  اال  عل اال  عي ّاا زعُُنوتااا عواّ اها اال يلعتااإ َّ

ّالهحععاألاابتعوا يّ تيلهق اا عوا اّق ا اا  ععاااّّ نثلعواحق ااا ع علاابيعواحانهاال عأععوااابألنعوااا وان عماااع نأل  ع اا عااا اااا
ويبدععوااا اابتعواااانع عي59ر-إ عثاا  عتاانع اّداا عيعوايااوع–لاابيعوااااا ةعواااوا  ععتاانععاا وعوا قدااضعيااابيعرُ ع اا  يعأ َّ

عواسا طن عأل اضعواط  قا ععواقا ا  عحّلوا محلَّ هللا باعتبارهم سكادة اقكدارهمواد  عاوع   عُقاوعأ عوااّّ عااا عأ انا
عوُتوضع  عاا عأل نعواقا د  ع.ي60رأععو ّ مبوعواحول

دااا عأل اااضعياااوع ااااتع افاااّ  عوا ااابلععأاااا) ّ عواب بتيااال عوا ال ا ع ااا عععّااا وعاحبل لة  واحووثااا عإااااضع ارااانَّتع اااا
عواّاداانعياّاا حععاا وع اا و  ع اا تو عواّطاابُّ الل عأل ااضعلااا ع ادُ اا  عياااب عواقااااعُ اّبلاااعاح باااا عُ اّّاا ُاأععثااا  افااّالل 

عرُ ع اا  يعيقاابتعا ااابيعُاوااَّ عإاوعث وااتع  ة وافااّاع اا عوااااال  عاماا َّ ة األداتيككّ د األهميككّ ة الُخلككود تدكككّر إملانيككّ
غوطه، بكل  ع]ُحّ يلّ [عفإنَّ تفكيك الموت ال يقمع الوعيللحياة الفانية،...  ر ُهموم الحياة مكن ضكُ وال ُيحرّر

ع.عي61ر يزيد من ُحضور الموت انتشارا  وأهمّية
و عواّانعااوَّ ا عرُ ع ا  يعاط  قا عواقاالو ال عوُتوا ال ععابع ع  عيا ّ عوااا اب عإا ا ع ا عوانتها عوا اقااَّ إ َّ

عوُخين عث وتع ّال ع ا بع    ع  عواقاالو ل لعُوَّا عاسّ ا ع دطاا ع  عوُتعولععواباا ةاععاا نعواقّان عع عأ َّ
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عُ اُّّ ععأل عوابا ةاعواُاض ضعا  اب عواغ يا لعوا نااب  لعمااعااحاثعألا عوُعاوو عوُك انعاط ُااا  ع اأع امّفا
يعوُتعولعإااضعث عتانعا  عوُتعول.ععتنعضبةعع لعواقالا عوا قّبا عماي عواغ يا ععوابااي  لعاّحابل علا     مات 

عُلّا  ع أ  وا اق تا  ععارندعأل   ل عاسيياعا غ ي لعاّّبوتاقع اأع  ابتعواباا ةا ع اأع ا عيساّّاأعااا ع ا عانو اا
ع.عي62رواق   ععوغّنوما عوادا ةنعتنعاينعا عواُقا

عآخن عيا  ا عواقااعوُتوانعواوو عيسّ وُّع ن قيلّا ع ا عاواا ععتوخ ا  ععاا نع ا ع ن ع ال  ع ع  ع  و  
عتوخ ااانعااااابتلع اااا ت عو وضاااا طععوامُااا ة ع اّق ا عُإلاااال    ااا عأعع اّرااا عاز عاّ ااا عواااا ولعوا اّغطنااااا  ععهفاااُن

ع   اا عواط  قاا ععواقاا ا عواااا ا نع عوا اانتعت ععهاضااُنعأل ااضعواقاا ا ععواط  قاا علااُ  عااا ةا  عع   اا  عأتوا اال لعأدعأ َّ
تعتنعضبةعوااو  عواّنعاااوال ا عاق   ل عو لاال عوااووخ ن عف  ا  عاافاَط ع   اأعواقد لانعوا اع اا عاّ ا عاّحول

عياامضعواقاااعو لُّا لعماا  لعتاثدا ةعأل   ال عإألا ت عإوّا لعوادظا  عو  ّ ا ألنلعيضاأعي63رواق   ل عمبلُا عوُ ي ل 
قطكع األجكزا  واقااعوُتوانعوا  عأليد عأاو با   عووّا ة ل  ععهدا  عتانع اح ك اا  ععلّالضعاابعاط ال ع دا عااا ع 

البشرّية، أو تهذيبها، أو عزلها، أو ف.لها، أو استئ.الها باعتبارها غيكر صكالحة للنهكام الجديكد، الخام  
ع.عي64ر وعاجزة عن شغل أا ُركن  من أركانه،...

 والعقل األداتي: المطلب الثالث: اإلبادة
 أوال : ملانة العقل األداتي في سياق الحداثة ودوره في التمهيد للمحرقة:  

نعرُ ع ا  يعا ُ ااا عتانعغ يا عواااطابا عاّق القعُ اد ا العواُّساينهل عواّانعااول ّا عوا داا عًع ومّاووة  عيط اال
م اا عأُقاا تعو  ّ    اال عاّح ياااع اا عن عودُاا ت لعإاعيغ اا عأل ااضععاا لعواد اا العةاا ُأبعرأتوااانيعتاانع اح عاّااا عاُّ

عرأتوانيععبعواخنلعتغ ي ع  عاط حعإا ا عواقا اب عو  ّ    ال ع  فكي عكالم  يحلمكه التنهكيم  نه  عواّنتا عألااب
طعماّااا وع ااابوعن عع داااأعامنواعااا عالعقالنكككي، والقكككوانين السكككببّية، والتقكككديرات اإلح.كككا ّية  ععااابع اح عاااا عواّد اااُّ

عو ال ع طاَّّاا  عا فاانُع ُاو بالع اسااّا ال  ععوألّا اعاا عاقطااُّ احووثاا ععااا نعوّ  اا  عاااا  ع ااأعو  ّداا ُعألاا عوا ساا  عُاا 
ع.عععي65روا دعأور عواظ عن  عأ عععبعأاو بالعواادوا عو  ّ    ل 

عتنع بو  عواُفااعواا اهأعا ق اب عو  ّ    ال عتانعاُساينع  علادلفعرُ ع ا  يع ا عن عرواابابثبااتيع
ة التككي لككم يجككرر ليسككت تككدف  ضا  عواظاابوعنعواحوي ا  عتااانعرأدعوا حناا يع  ريككّ قا  غيككر منطقكي لُمخلَّفككات البّر

القضككا  عليهككا بالكامككل، بككل كانككت فككي الحقيقككة ُمقيمككا  شككرثّيا  فككي بيككت الحداثككة، واألكثككر مككن ذلككك أنَّ 
ب بهكا أكثكر مكن بيكت الحداثكة ععادا كعاالز  ا  عألاضابهل  عماي عي66ر المحرقة لم تككن لتجكد بيتكا  يرحكّر وو عأ َّ  عع طثال

دُاا ت عألدااو  عواااا لعوُخياان عة ُقاا  علااد   ل  عيّ  ثاااع ااأعو ااطعو وّاا لعوابواااأعا ياااعواّم اُاا عا ساا أعواحووثاا ععو
عوااض ةأعوانأاا  ا ل  عع عاا   ع ا عو ل ا عوألّ  تعا عأل اضعوا اد ا عوا ينعانوة ال عوا اّ  ااّ ععواّاد ال عوا اق لان  ع

ع.ي67ردا ةنعاباوعوا حنا ع ّض تانعوا ينعانوة ل ععواّمدباب   ع أعأيويباب   عواحاعوا
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ع عوا ا ا ععولألّاا عواّرنه  ال عواُظال –ااوع نَّألتعوا بضب  ل عواق   ل ع وااا  عع-ُح  تع عواا اتععارنُّتا
عواق  عأ   عوا ن نهل لعتّ سُّ عواقا   ةعوابضقيي عوا اُناطعُابوألاوعوااحاثعواق  انعع  ا تااا عُ بضابأليلّ ععوزتاوةع

ل علااابيعوُلّااا  عواق   ااال ع عااطلياااا عاااا ابتعُ اضااانعا عإااااضعه  دااا عوادلألااا عوُتوا ااال ععع ت عواّسااا ت لعوا اّ نلكاااا
ي عإاوعثا  عااا عو تقا  عواّ ا تيل  ع واروعىععواق ةوععواُقل ا ال  عأل اضع ا ك  :ع ا عوا ا وأع ا عإُا ت عوا نضاضعواقا يال

اعتانل  عاع  ال عتانعواّااوُّ عواق  انعُ ّاد  عااد ل  ؟ععااَ عوااوا   ّد ألدا عألا عوااّاوو عروا ابوتيعوايابتيال ععواغرنهال عع ا 
ع.عي68ركحيبوو لعار اا ؟

و ع دبو اال  عالا اان ع اا عوا اّق ااال ي عواُ   ساات عُاااواع اا عأولااا عث وااتعأل ااال ع اا تل ت دُاا ت عااا عاماا ع ااغُ  ع ا
ع اا اااافعت بهاااال عواّضاااا تانعوا ا يااااتعمااااي عةا بلاااا لعوا تعأل ااااضعوحااااب  ادوااااا عيسّن ااااوعُاااا دتوا عواق   اااال  ععها  ااااا

لول ع عضاا ال يعااااا و  ّ    اال عع ا اابتعواقااااعوُتوااانلعتاااط ةعواضااح ي عرع عاااا   عوايااابتيععااا ع اراانلتعرأألفاا   
عوافّاللعواّنعيداغنعأ عااّ  عاا عي69رروادا ا لعوا اُضَّ  يع  عع ا عوظنعأل  عوااسّد   ععواااسّ ونعأتاىعمدُب

اعد اال عيط ااحعإااضعإوُ اعاا ععواقا  عتاانعأاضا لعف  ياااعااقاا  ععتانلا عواد اابععواح ا  ع اا عألاو ا  ع اسّن ااوو عُ ابا  ع
ع علفا ةعع اّطُال ا  عُقيداا  ععوااّالُعغينعا عُقاوال عوا اا ل   عتاابعرأدعواااساّ ونيع عي  اا عي70راا ا عإااضعوااّلاُو

وااا عواقريااا عأل ااضع ّاااا عُ اضاانعا عرأل  واا  عاااوعياقراا عُاااا  فاا ألنعخ لاال عاراا لعوُألفاا  عواضاا ال  عإواال ع عي اا
را  عو ّالاعأل ةااا  ع الألا ادا بععو زتع اي عأععادااعأول ع عيّنلعا  عوُألف  عاحويوو عا واا لعماعُولاا عألااحتعاافا

ع اعوااّا ُّلع داا عا ارانالتعأولاا عاا عيقاوعااا ع ّا  ب شعواّد غا عوا   انعاحوياّ  ععتنعا  عوا حظ عا     لعياانال يافبال
 عأ ل ع ف ألنلعت  ساتعأك انع ا عارن ّا عوا وا ال عرعاا نعوا بضاب  ل يعتانعتنع ااطَّط عواُمندعوا اَ  َّ ع اساا  ع

ع.ععي71رأثد ةع     عُ ا لّ 
يعواّانعاألعتانعHelen Fineعهّلُاقعرُ ع   يع أعاح يااعأل ا ا عو  ّ ا ُعوُ نهّ ال عرعي اي عتا ي ع

ع  اععا لعوارانوة عودُ ت عوار    ل ع نه   عاروعتعوتقا عواق  ا عتنعواقااعواحس منلعإاعوألّ نلعرت  –ي يعأ َّ
قااا عأل ااضعواام مااا عع-ُحساا ع انام يااا  ع اا  ععأتو  ع دطق اال عا  ااب عغ ياا اا  عاافاارال ااا عوحاابععااو   عاانعأتقاا يع ب َّ

أاااااطبا عاب  ااال عأععا  اااا ل عااضاااُنعوافااان  ل عأل اااضعواوعاااا عمبلاااُا علااا ل  عأ ااا  عوا ر بألااا عوا اا  دااا عواّااانع
قتع ا ع ُااب عودُا ت عا فا اعي72رياسّاَقوع  عاقنهُا عضح ي عودُ ت  عرت ي يعث وتعاوععاَّ .ععتنعواحق ا عتإ َّ

ععخطيانعُر  ألا ع و  ع ساودعأعع قدابدع اّق اَّ عأاى  عمواَّ  ععألد ي  عُا اغّي يعياا اوع دا عإاحا  ا عر حسب   أدعتقا 
قا ي  عاسا   عو ّ    ل ع اقيلد عاغنضعااو ينع عثا  ال  عأعع الة ال  لعُ ا عتانعااا عوفانعوُ انوضععوا ر ألا ل عواّ

ع.ي73روا  ةععواابوة ععغينع 
ع عوا اا ا اا عواُّسااينهل عواّاانعاااول ا عرُ ع اا  يعا ُاا ت عاّل اافعموا اا عأل ا اا ع اا عواّرنهااولعإاعياانىعأ َّ إ َّ
عأععتقااعواايانلعت دا ع ع  عوااينععوافنعا عاّغيلنلعماعوا دعاغيَّنعا اها ل  ععابعتاان عواّانو عوافانال ة  ق عثاا ل

ع  عاحييوعوا قدضعواق  نعا اينععوافانععاب  ا عتوتقيلّا عوحابعواّطبهاأعو  ّ ا ألنعععترنعواحووث  ع نىع  ّاب
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ّ عاّل افعُ ام ا يعأل اضععوااأعتبضابد ععوااانعلع ا عواغا ابضع ماو عمد ةعوظ  ع   انععتنضعماد  ع اّ  ااا
ع.عي74رإاضعوابضب  عع  عو اّق  ةعإاضعواط أل عأل عةنهقعواقاا

ع وَّ ن ع اا عأ عاااوتأعث داا  عُ عضاا  عادلعألااا عوا  اا انلعتاا اّ نثالعوا اُااناطعاماا عثاا  ع عمااا ا حضاا ا عوا اق لااا
ععابع اوىع االة ّا ع ععولاو  لبيع قا يينعوامُا ة ععودااا  عواّمدبااب نعاا تعإااضعاايا  عودوسا  عتانعضابةع ع ا ا 

تانوتععوار  ألا لعواّانع ععاط َّ عوام ا يعوا  ا انعوا اا بيعإزولا عوُي75رُتوةعواق اعوا بَثاعإا  ععا نعواقّن
داافعوااا دع نعلراا عواقا لاادَُّا عواقااااع اابوةا  ععألايب اا  ععووحنوتاا  عألاا عوا ساا اعواّ اا ألاودعا حضاا ا  عععاابع اا عياُسااال

عااابألنعوُتاانوتعوُخالااانعأثداا ةعو ضااطنوُ لعأععي76راوتااقعلووثاا عواااان عواقفاانه  اب لعإاعألاا ت  ع اا عيحااولعاقطااُّ
عا ضاااا  ي عوااياااانععوافاااان عتااااالعيقااااوععرواخاااانيعأ عيّااااب ع اراااانلتعوا ادقطُاااا لعواّ اها اااال عواح ااااا   عع تاااانو بع

ع.ي77رإل  ة ل لعأععألبوةقعأععاُ لياع الألر عيداغنعإزولّا عأل عواطنهق
عواط  قاااا عواقد ُاااا ععوافنااااا عا اقسااااّنولعو ألّااااا يعواد زهاااال ععواساااابف  ا ل عع اااا عاوتاااااا ع اااا عتظاااا ةأع إ َّ

عع لعوا ا  اا لع وابلف ل عا عام عووحنوت  عأل منو عتنعاينعا عواحض ا عواغن  ال  عمااعث واتععووّا ك ل عاا  تعأ َّ
عاا   لعماي عاتهّاا عواحووث ال عع اوىعاا طناا عأل اضع اق ينو عألا ع ابعنععا لعواحضا ا ععل  ااا عتانعإا  ا عاطا ماق 

ألراالعوعودوسا  ععواط  قاا .عاااوعوُاال عوادا زهلب ععواساابف  لع اا عاغا عواخاانع عتانعتق اا  عامادلا عرأدعواخاانع يع
قُ  عأععاا ل عواقل ععواا   عوداوت   ععلوع  عرعّ نععاّ اي يعث و عياق النو عُ با  عي78رأل عاا عإ ل عل  ة عأععضا

عغياانع ااطعَّ ي عا  ااب ع  نه)اا عألاا عوا ّدااب عواظال اانعا حووثاا لعتاا اغب  عواساابف  انعثاا  ع بااا  عضاانعاهل  عُتاانوت 
عأتوا اااال عتنضااااّا عوا اسااااّا اعوافاااايبألنعوُ  ااااا عميد اااا عث وااااتع اقسااااّنع  ُ ولعودُاااا ت عواد زهاااال عاااااّال ع     اااال  عمااااوعو

ع.ي79رضنعاولعمد ةعوظ   عث  اع  عال عواُبضضععألو عو اّانوا
عا   ا  ع عوا فا ألنعع قياو  ع دالُع عتا ان  ُاو با ي لعأاميوعوُتنوتععوار  أل لعُّ  تا  ععألال  عآاان ل عتنعثاالعو

عغينعل اح عاّفاييوعألا ا  عأتضااعأل عأل ا نعوامنوه ل  ععاا عإ ل عُولا عَا اع اابوةبعثا  عألا ا عواُانتع ع-د ل 
 عأععُوَّاااا عروُتااانوتيعثااا وبوعألااا  له عألااا عواّااااا ا ع اااأعي80ر-وا نعايّااا ادعأععإ  نوةباهااال عواااانويخعواادعواا ااااوع

ع اّط َّا لعواَطن  ععواّفّياعوار اه عتنعمي) ع ق   ل .ع
تالا عواااداظ عوافااا با ل عوا ابعااا عُ اادوااا عو  ّ    اال عع  تّااا اع عإاااضعوا قاا يينعوُو با  اال عواّاانعلااوع

َن ع واقد ُاا عرأععمنتضااا عاااا يلعيرااندعواااّدُ اعأعا)اا عوُتاانوتعتاانع اقسااّنولعواق اااعوافاا   عأععاااّ ا عتاانعغااا
عألا عتماي81رواغ ز عا     عث  عااساّدَُ عوادضا ةوعوامان  ة ال عأععااّ اَفع اا َُّا لعواق   ال عوا اد   ل  ن علعتاا عاق يانب

يعوااا دعا ّ اا عواوعااا علااال  عااا  تيل  عتاانعوألّااا اعل  ااا عألوي اا عواق  اا  عيرHomo Sacerودوساا  عوا اسااّا  عر
عألااب اا ل عع عيااابتعاااو ينلع ا ايااوو عاطاانتلع اا عوطاا  عواااابووي عث تاال عع سااا عإاااضعر اانةيع عيسااّّاأع حاابلعأدَّ

ع.ي82رإاضعإث ا عإ ّ ا ل لعأخال  ل عأععتيد ل 
 ثانيا : العمم األخالقي والبيروقراطّية بوصفهما شروطا  حداثّية لإلبادة:     
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عوا بوواأعوُخال  ال عواّانعيا ّا عأ عاحابيعتع عواّانو عواُظا ةأععوا ا وُحعا يااعااواهر ل  ع ينىعرُ ع ا  يعأ َّ
نعط ع ادُنت عأعع ارّ ق ععن ع:ي83را ّآكااعُ ارنالتعواّ ُ ةعثالث ع ا

ع ا نَّ بعُ ع .1  ُاعو نعاا  ل عل تا عأل ع ا لع طعَّ  عا وبو ل  .ألادفب

 اعايد ل عواُقاعواقد فععاا مّ عأل نعوا ا  اا لعواّنعاحّا اا عواابوألوععواّحويوعواوايقعاشتعوا. .2

علن   عضح ي عواُقاعواقد فع  علُّا عودوس و ل عأل عةنهقعواّقنهُ لعوُيويباب  ل ععواّ اي عوا ب َّ .ع .3
عواحووثاا عوا اااع عع-مّحييااوع عا ااياابتعوُخال  اال – ا ك اا عأ َّ دااتع اا عاحبهاااعودُاا ت عإاااضع فاانعُ  َّّ ث وااتعاااوع 

عودُاا ت لعإاعااا نع  ا ّاا عواّدُياا  ععتع عأ عيقداانعاااا عُ اضاانعا عأولااا عرأدعواحووثاا يعث وااتعااا ا  ععليااوو عاباااُب
ععاا و واقااااعألاا  لعألاا ع دااأعع اا عواضاانعادعوألّااا اعوُخياان عوّ  اا  علّ  اال  عاقااااعواحووثاا عوُتوااان عُاااواع اا عأ َّ

ع اا عواُظاا ةأعُساا  عافاااُّقا اعُ دار اال لعواادوااا عو  ّ    اال عوااساانهل عواّاانع عاسااّاقوعأتعولع ععاا وعوادااُب عاااُب
فككإذا ُقلنككا أنَّ الهولوكوسككت جريمككة حديثككة  فككإنَّ ذلككك ال يعنككي بالضككرورة أنَّ ودا اا ةعوا ااوونعوافاا  ا ع 

ع.عي84ر الحداثة محرقة
لععااس  عواق ا ععااوا  عادس ق ل  عأل ا  عاشوفط عواافانهل  عااوععتَّنلعع ع اّاوال  عتنعواّا ُّ واحووث عخ نول 

ع اااأعواضاااح ي عاّقااابه ع ساااطعا ل عوارنه ااا  ع اا  ااان  لعي85رعاااا حتعُااا اّنو ععااا لعوارااانوة عألااا عُاقاااوععتع عا ااا   
ساا طن ععاق  اااا عووُ اا يعع  اّا ان ععاقااتعوا حنااا ع عُساا  عواحووثا  عماااعُساا  عااانكعوُخياان عااانلعألاا عوا

س لعااو عغنضا  ععلياوو ع ودوس  عأل ع بعنلعودوس ونلعت اّن يوعوا اُناطعوا دعاوتقعواحووث عأتلىعاب ت ع طال
نأل  عع وع عواح   عإاضعواُّ ونعع عبعودت ت عوااا بىع  عواسا بكعواافندعاّحايقعأدععو عُُّ ة عع اا  ععاا

عي86رع وعواااو ععوُيويباب نعأععواّق ةافعوُخالانع أ لعإاعاا عيّا عألاد انعرواد ال عوا ا يَّّا يعل ضانو عمبضاب  
ع دطقعواا ة ي عأل ضعوارنه  عثا  ع اّ نثالو علابيع اا ت عواقاااع تنعاُ لياعوا حنا  عماعأل ضعواقّنلعُ َّ

العميكككا  عكككن ضكككرورة الطاعكككة وُتواااانععألد لااانلعوانة سااا :عواط ألااا ععوابو ااا ععوامُااا ة ععو ااااا   عت ااااوت ُع 
  عأ ل عواد ل عواسي) ع  عع ا عوظنع عتاانعواق ا   عوا ا ابتععوا اسا قعلألوامر يأتي بُلغة العقالنّية األداتّية

اعلاضااباعوا ُاااب عوا قّااب عا د اال عواسااي) عي87راشعو اانعأععودخاااليعُ  وّظاا  عواُنهااوعاق   اال عودُاا ت   ععهّماانل
وادظانعع-أل اضعاا ياعوا  ا ي–ن انلعإاعيانتا ععا وعواقاااعوا افابللعوا ا يلّ عتانعوااوعرُ ع ا  يعا قاااعوُتواانعواغ

اووةععوُُطااا يعواااااب يلي عمبلاااُا عأأل ااا   عألاالو ااال  ععها اااودعواُااابالعوافاااويوع داااا ع اقّ ااانو عإيل عااا ع إااااضع اااآثنعوافاااا
أل  ا عر نوة   يع ا يَّّ عير ع اق  ا عواا ة ي عما  عأعع ّال ع  عو وحنو عواس ّباب نعوا دعيسّب  علرانعت 

ع اط ااا  عااانع عث  ااا ع عوا ارّ ااأعو اااّاالكنعوااا دعااااا   عأل  اا عوادلألاا عوُتوا اال عغياانع اسااّقو ل ع اقاا ارّا لعُ َّ
ع.ي88رُ ُ ه  عادّ نعإاضعأل ا عوا يّ تيلهق  عوا رابيععوا نتبضع

عآخااانلعااااال تعوا ينعانوة ااال عااااا عواّغ ضااانعواق  ااانعأععواق اااضعوُخالاااانعواااا دعاوتاااقع ع ااا ع  وااا  
اع نل ا عإااضعأتانوتع عأل ا عااا عواابابع ثباتعأل عةنهقعااس  عودُا ت عإتواهال  عإااضع نولااع ادُ ا   عع ااد تعثاا
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ا عاّحايقعوااو عوادا ةن عأأل  لع  عواراابتعوا ادسَّ ُاخنى ععاا عتنعإة ا  لععثا ل  عة اتعا سا  عي89رُ ا نولاعو
ععولااو ع ع اا عوُتقاا يعواو  ااا عوُعو اانلعاُّلّااتعوا سااطعا ل ععاقاا َّاعإيا ألااا عأل ااضعةاان   عع ةااا  وظاانو عاب اابتعألااوت 

اط ة ع   عيرقاعواُ ألاعوابا طعيحر عوّ ةًعواُقاعأل عت ألاعواُقا ع.ي90رعوابا
ااوعأتللعأل   ل لعواّرنهوععواقا د عوار اهّي عتنعوا ارّ أعواغن نعإاضعإيا ُعااا عو وُ ا يعوااطيانع

لععواّاساا  عواااوايقعمااي عتقاااعودوساا  عوا اا  اانععواق  اا عوُخال  اال عواّاانعيد طاابدعأل يااا عاااا عواُقااا عت اّا ااُّ
ا ق ااااعاااا حعُحرااا عوُثااانعواداااا ةنعا غ يااا عأل ااانعإ اااغ يعوُتااانوتعُح اااا لعلاااغين ع ااا عواق   ااال عو وّ   ااال  ع
ع ا عإثا ا عواا)   عاولع ع عتانعوارالة ال عوا سادبت عإاايا ععتع عأتواضعخاب   عافر قا عأل اضعما يعا ا اىع ااابتا

 ععالتوتع اقول لعواّرنهوععواّن يوعوُتوانع أعاطأعوا ارّ ق لعأ بوة  عُقيو عتنعي91رة ُأعأخالانعأعع   ن
لععوا ينعانوة اال لعتر  ااأععاا لعواقبو اااعااساا ألوعأل ااضعوزتياا تع واّاااوُّ عواّمدباااب نععوُا ّاا ععواّحااويثععواّا ااُّ

لاّا عألاا عُقضااا ععة اانعُ اا ّا عوا وا اال عأل ااضعوابااا ةأععوُلااوولعواماع   اال عع حاابعأثاانع عوغّاانو عوُتاانوتععألااا
 ععث واتعي92روافا نعتنعلس  عواقبوا عواق  ععافاظ  ع ساطعا ل اا  ععتانعوادا يا عارنهاوع ع ا عإوسا ويلّا 

اعااااب عوواااو  لعوا ينعانوة ااال ع ع فااانعأل  عضاااا   عأل اااضع ااا ك  عواابابثبااااتعاااا عيّااا ع ا ّااا عواّاياااُّ وادّ رااا عأ َّ
و  عع نثلهال عتمان ععواّمدبانوة ل عواحوي  لعتا ااب عوُتواانعُ اسا طن ععع عدواا عواحا ابيعواُد ال عا  افاّاللعوا اقااَّ

عاااا ع اُّ و وضااا طععوابو اا  عع ة ااا عا ساا  عواق اا ت ععوُعو اان ععارلةاا عل ااا لعوارنه اا ععاُّيااتعوا سااطعا ل لعثااا
ع.عي93رك  عل ا   ع كّ  يعلبا عودُ ت 

ي عمُّسااااينعرواابابث باااااتيعععاااابعرعدااااندعتيدرباااااوععهسااااّقينعرُ ع اااا  يع اا اواااا عاقاااابتعُلااااوعوا ااّ اااال
Henry L. Feingoldوعواطا ُأعروا ااد ألنيعا اقسااّنولعودُاا ت لعت اضااح ي ععااا عر اابوتبعخاا  يع يعوااا دعَالااَ

ّ عواحويااوعاّمويسااا عع ألاا ت عإوّاا  ا ئَاّ اا عمبلااُا عرُضاا ةاأيععتااا  ع يرااندعوا ااااا عُُّاا ة عأل اانع اااّ لعواسااا
لعت   انل عوُعااضعتانعي94راق   ال عماوةو عُا ار أععووّاا ة عُا احن عارووعيعت  ا ععوظ   عمينعانوةنعيض  عت أل  ل عو

ي عأدعAssembly-lineواّاا اهخ عارااندعأل   اال عاّاااععواااق عوادطاا  عأل ااضعأااا  عخااطعواّر  ااأعوا ااد ألنعر
ن عوا ااابلعتااانع ادفاااا  ععولاااو عيااااب عوظ  اااا عواّفاااغي نعأل اااضعأاااا  ع ُ قداااضعت اااًع اقساااّنعو ألّاااا يع اااأعغاااا

ّاد ع  عوا نتعتععواد اًوخّ  اعواباتع ع.عي95رعوارااوععوا س ل ععوا بوات ععاحايقعأأل ضعوسا ع ا 
عوااّاعواقفابوةنعواا دعيا  ااا عوانُّألا ُع عهافينعرُ ع   يعتنعع وعوا وتعإاضع اُ اا عغنها ع ُ تاع عأ َّ

عواااوايقعأل ااضعيااوعيقراالعا   اا  عألاا عما ااب عوُاااا  عوا ان ااا عا  اابلعوافاا  اعع-أل ااضععلفاايلّ عوا اووواا –عواساابا ع
وا ينعانوة ل عوا ادظَّ  ععواُقل ا لعع عاا   عألداوعإزولا عواغضا عواغبغا ةنععوااّ ووا عُقاالو ال عو  ّ ا يعاشعو انع

عُ اا ر  عوار  عيندعواق ةُنعيّب عألا ت  عألُبهال  ععا اينعوا اوىعز د ال   عاما عي96رواسا طبهل   عت اقادفعوا وتُب
عزخ  عاُّن  ع ةبه   عميد  عيطتلدعوا انعتعوُخالانععواح  تعواق ةُنعواد   ي عأل عإخض ُععع عيا ّ عأ عيسّ نَّ
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عُقيداا عأعع دظل  ععةبهااعوُ اااعا ا اال عإُا ت ع اادن  عع ااا واساا بكعواافااندعاساا طن عواقاااعوُتوااانعإاااضعواّالو  عتايااق 
ع.عي97رةاا عابَلفعُ ا اق تي 

مااب نععه  دااتعأل  اا  وادلألاا عوُتوا اال لعثا َّ اا عأمااوىعواااّقووتو عععثا َّ اا عاضاااَّ عوارااا زعوا ينعانوةاانعواحا
عا   لعا قبوا  ع اأع ع ويوععار عاا  ق عواداط  عم نعت  وو عاُاوو عواا ين عوُخال  ل ععواام  عواُظ ةأعوابواا  اّ  ألا
نع ععوضااحعأل ااضعادُياا عا ساا  عواّق   اا لعودتواهاال عُحاا وتينع  عع انوألاا  عواابوألااوعمُّ لااي ا  ععواّاالو  عثا ااال ن   لااا

ة  وب ععوُعو اان ععها االعرُ ع اا  يعإاااضعواااابيعُاواال ع ُ اااا ة الهككا رجين لرُتضككاهي فاعليككّ تلككع مككا كانككت كثككرة القع
ة الُمنضكككبطة ذات التنسكككي  ال.كككاررم ة بجكككودة   ع اضااا ُ  عأوااال ع البيروقراطيكككّ ة الخاصكككّ ُكّلمكككا ازدادت العقالنيكككّ

ع.عي98ر التفكير، ازداد حجم الدمار
ع اّط مقعع  عادطبدعواظاا عوا انو اا عواحوي ا ععآا ال لع اّ ُقا عوُتانوتععاقااُّ اا ع-عألادُ  عإول  عأااُّع–عأل ضعوحب 

أل اااضعاااا ّي ع ااا عاااا  لعوادلألااا عوُتوا ااال عواّااانعاوتااااتعواحووثااا عوا اااا ا لعع-أثدااا ةع نل ااا عواحووثااا عواسااا ة  –
عأخ ع ع اا ا  الااانعألدااوعاّاااُّأعوُعااض:عأولااا عواظااا بعاقّ ااوعت ااعوُخااال ععاحييااوع عألاا عواُقااالعإاع عوألّاا اعُدال

عألااا ع عآاااانع ارااانالت  عأل   ااال عوا انو اااا عاراااندعألااا عُاقاااوعع فاااّا  واساااا ط عافاااطع عوُتااانوتعواا لااال  ععوا  و ااا :عإ َّ
يعواُانتعواا نوااَ عإااضع واقبوةفععوا ف ألن ععهدُ ااعتياا عواُ ألااعألا عألبواا عتق ا .عع  اّاا ةعواسا ّي لعيّحابل

.ععا عي99رااي  ا ععاح ي ا عُقاالو ل عع بضب  ل عُ اغّي لل  ع ق ب  لعض  عابوألوعم  و لعإل  ة ل عيرندع
عواقاالو اال عوُسااا عاااوعووحااوالع اا عثبوااا عااابل عاحنهاانعإاااضعأتو  عُايااودعواسااا ط ع ع ع-يّاا عاااا عا حااوالعاااب عأ َّ

عث  اعا  اس عو ععواحانهل لع-ا   عواوعا ععخا نوةاا  ع.عي100ر ععث وتعوادّ ر عع ت عأوظ  عا ع ل عع     
ساا لعوا اق لاان عمبلااُا ع عاح ياااعرُ ع اا  يعاّفاايطعواُاانتعواحااويثعيدساار ع ااأعاتهّاا عواق  اا عا  طال إ َّ

لعمااي عإتوا عودوساا  عع توا عإوّاا لعواحويااوعوا ااا  عأل ااضعااا ياعوا  اا يلعتمااالعوا اااان ي ع أل ااضع– نوكاالع عاا يااال
 ععواّانع عااانلعألا عإةا اعاحاياقع اط اا  عُ  و ا  ُعواّا  العاشغانوضعوُتوا ال عوُساا عع-وخّالتاا  عواف اأ

اعوااساااطعوُك ااانع ااا عااقااا لعي101رو ااااّر ُ عوا اّباَّقااا عع  ّ و ااال عواّد اااطععوانلاااوع .عع اوعث واااتعواساااا ط عاّح ااال
وووب ع عاا ع عيقدنعإخالةع سطعا ل عوُتنوتعأوُساا  عتاا عوُخانع ع اا واّنو اأعواح تعتنعواق   عودوس و ل  عتإ َّ

ا عأل ع اا ع  عا ل اعواّغنه ععواّفيط.عع عاّا ألاسا
اعو  ّ اااا ألنعثاااا  عاااااوع اااارلع عتضاااا ةعواّبولااااا أعوُتاااانوتعأل ااااضعزهاااا ت ع ااااا اواا عإاعياااانىعرُ ع اااا  يعأ َّ

عا دطااقعواسااب ع عواااّقنوضعلااُ اا عتاانع اح عااا  عاراا  عو وّااا لععواااّاط  عو اّحساا   عع  اّاا انعواااضااُب
ع ويو عواّد تان ع  لعتا عُض ةاأاعاانعاللعا واا عتنعاب   يعإاضعاا أ  إنَّ أعضا  ُمجتمع وا دعيار اناع عأل ضعواّحبل

عدا  فكي الُمستهلركين ُهم أنُفُسهم سر  لعٌع استهالكّية، وككوُنهم سكلعا  اسكتهالكّية هكو مكا يجعلهكم أعضكا   سكُ
 عع  وم ااا شعوا سااا ت عواُ لااا  عماااي عواااا عولعوا اساااّا ام ععوا بوضااا أعواا م ااا عاالااااّاالكلعي102ر هكككذا الُمجتمكككع

َ أععوُ ا  ابطعا ا عواا عولعواافانهل عتانعألا ا عواساا عاّال ضعواح  و عوا اُّنض عواّنعاحبيعتع عااا  ة ععهقرالا
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اااابلعألاا ا عواساااا أعو ااااّاالك ل عماااوع عواّقاانُّضععااابعوُسااا عإااااضع ااا ةنعواّفااايطععواّسااا ُّأ ععهغاااوعع واُاانتعألااا ععا
ع اّق َّاو ععاحظ ل  عع فنعة  عُ اظنع  تحت  ع-يابيعرُ ع   ي–لعتما ُّد عوايب عي103رواّ ييلعمي عوا ولععوا بضُب

لععا  فككي أسككواق االسككتهال  والعمككلضككغأ أن نعسككتهلرك أكثككر، وعلككم الطريكك  ن.ككير أنُفسكك عي104ر نا سككر .عاماا َّ
يعواقاااعوُتواانععةا  ا  ع اا ت عو اّ ا تعواّرا ادعواّانع ع علي   عاشتانوتعأ ا  عاغابُّ وعأ َّ رُ ع   يعيقبتعايطثال

ع اااا عا  عااا لعوادلألاا عي عتانتد ل ععو ّاوَّلعإا اا عمّاوخُّ ا عواضا ال ععأدعتقااا  لة وع ا عواح اا  عإ ل بلا عُاواال عاا عاّاناكع ااا
عوحبع ال عوا اط قععوان قنعوا دعأزولّ عواحووث  ع اناوو اا بكبعاانهرنععااااانب

ع.عععي105ر
 المبحث الثالث: نقد العقل األداتي عند )إدغار موران(:  
 المطلب األّول: التعقيد في مواجهة االختزال األداتي:

د:  أ: سمات أنموذج )موران( الُمعقَّ
عير اال عوا  و اا  عووا اا عرإتغاا اع ااباو  اداا عووّااا ةعواحاان عواق ا  يعتاانعمداا ةعأاو اابالعواااودعتنهااو عيسااّ وُّ

عوا نوةعتنع بو اا عو خّالويععواّاسا طعواا دعةغاضعأل اضع ا  ااا لعواقاااعوُتواانعععأل اّ ع  ع ُاب عواّقايوع
تعوُُقاا تعرميباب  اال  ععو ّ    اال  ع عوُساا ل  يلعت اماا ة عواافااندعألدااوعواغن اان ععوادظاانعا وساا  عمبلااُ عث ةداا  ع اّقااوال

عمّد ااضا ا  عع عيا ّا علفانلعتانعأاو ابالعودوسا  عواق اااعأععودوسا  عو اّ ا تدعوا ا وأعاعع ر باو يعغدنو
ع واقااااعواح ااا عوااا دع عااحنالكاا عااابىعوا  اا ح لعُوَّااا عو اا العوخّلوا اال عون ساا ل عاضااأعودوساا  عتاانع راا ي 

 ادُ اععاقلاا عأل عواماا
ع.عي106ر

وعألاا  عر ااباو يعأل ااضعوُو نع باب  اا عوا اق لاان عوخّلواااا عا ظاا عن عواافاانهل ععخا بالعاا ع اا عأدع ااداًعاااا
نو عااااا عُطا  ااا  عواّااااعهاللعواق   ااال عواُيله ة ااال ععغ اااا عوادلألااا ع عودوسااا  عتااانع اح طااا عواط  قااان ع اُسااال ياقياااوعزلَّ

واولعودوساا  عواا اااا  عأدعواّ نثاالعلاابيعود لعت ا قنتاا عي107ريHomocentricوساا  عرودوساا و ل عع ي  وااا عُاااا
ُاخاانىيع واق   اال ععاانع قنتاا عا ة اا عأل ااضعواّرنهااوعرواااّاال عواقد لاانعوانة ساا عا ظاا عن عع ع اا يعواقد لاانعو
عو خّلويعرااس طعوا اقاَّويععواُ اعراو ينعواقالا لعواا ة  عمي عألد لنعواظا عن ي عع ّط ياقععا لعواا ال للع

ع.ي108را   ععهااَّليعودوس ونعتنعوا يباب ن ععوا يباب نعإاضعودوس ونيغّن عودوس  ععواط  ق عأل عُقض
عواقااعوُتوانعواغن نعث  عاوعع وعمطا عووّف العتنعوااّ نواهل ععا وعوا اداًعوادا   ع عهنىعر باو يعأ َّ

نعلعوُ اا  ةعألاا عااا  اا عواط  قاا نعا قا ااب ععوا قاا ا عواغن  اال لعإاعووّاااضعو خّاالويععواّرنهااوععواُ اااعإاااضعخااا
عاقااا ُّاعواااان طعماااي عوُ ااالوةلعع عاااا   عألداااو  عاسااانَّ ع دطاااقعواُ ااااععو خّااالويع ااا عوا ي)ااا عواّاد ااال عا فااا اع
ع افبَّ ا عأعع عآاانعع غ يا ل  اا  عُفاّا  واقالا لعودوس و ل ععوارااوعودوس ونعوا دعغووعموعالعامنواهل  عع اادَّد  عع ب ل

و   ع.ي109رعول
عواقااعوُتوانعواغن نع اّ سال  ُ ا  وأعوا دعينىعأوَّ عثا ل  عوزتوتعواّرنهاوعوانه ضانععوااُاأع اساّبىعععإ َّ

عع وعوا  وأعيدّانع عَ ح اا عإااضع لععواُ العثا ل  عاح ل د عأل ضعوا لهوع  عواوال ععوا بضب  ل  عام َّ واّا ُّ
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َبادعيّر علاا  عااعث ان عواّالُعواظ عن ع  عمي)ّا ععا  اا ععاو ينعألالا ااا ع اأععااطا  ععواح  اا عتانععضاأ 
 ععااا ّب ع اا عوا اّقاا َّاعُ ّاا  عو ل ةاا عُ ا اابا عواما  اال ععوافاا    عي110روُُقاا تعوا ااََّلواا عتاانعواظاا عن عوُسااا 

ع.ي111را فّالاد عواحض اهل عوا اق لن ع  عتا د عودّاًعأاا ب   عتنعواُّمينعياب عأل ضعواّاس  ععواّرلة 
ع ا ععهاا ا عر باو يعمي ع دارنعو خّلويعع يع دا  عماح  عواوتع عأل عثااال عواّقايولعتف   عي ّ زعوُعل

عاابع اااا وعع ع اا اد ععهّر عاااعواُنهااوععواغنهاا ععو اااّ د ةن ععهاحاا عيعولّساا  عواظاابوعنعواّاانعا ّاا زعُ ا ااا لع
ع ا ّاا ع اا عوا ق ب اا لععوا اقط اا للععه راااعا ّقاانُّ  ععواّحويااوععوا ايد اال لعيسااقضعوا اا ونعُ عياحاا طعُاااك نعاااوا 

ع دطاااااقعو خّااااالويعيااااانت عو وُّااااا  عأل اااااضعي112رأل اااااضعوا احّ ااااااععغيااااانعوا ايدااااانعأععوا ا ّاااااانععوا اّا اااااال ع .عإ َّ
نعواغا ابضععواّفابهععع ا ا ةع عااحنالكاا عواقاالو ال عوادُع ال عواّانعاوتقا عاّاطال وا ب بتولعوا اقاَّو لعُوَّ ع دطاقب

نأل  ع ا عيضاقافعألداو  عيّقا لاعواّا ُّا لععواُبضاض عُ  ا عوابلابيعاّفاا لععوضاحعماالع واّا اا ل عامدال عااا
عتاطعا  اّط لا لعوُتوا ل عأععواّفغي  ل  ع.ي113راحييوعواّقايوعموع عأل   ل عمّنعا  قنت عأععا ُمنلعتابع اد ا ب

 ب: ُكمون اأُلسطورة داخل اأُلنموذج االختزالي:
ُااطبا عتوخاعواقاا واق  انعواغن ان ع ا ّاوة  عُ اُّا تيعواا دععيااوال عر باو يع ا اَّ   عانهق  عا ينعا عو

ا تع ط أعواان عواّ اأعألفنعُااوا عواقا ب عوابضع ل عأل ضعتلنعوُا ةينعأل نعاا  لعواحياللعوااويدن عامداَّ ع
ع  وعأ َّ رة للفككككريقااابتعايطثااال عوادظنهااال لعواق   ااال عالُبنكككم القديمكككة لأُلسكككطورة قكككد اجتاحكككت الُبنكككم الُمتطكككوّر  لعُ َّ
ض  عوبو عوُا ةينلع  اعخانوت لعرتي  غبا يعواّنعاّحوَّلعأل عواسنعوام   عتنعوُااا   عواّ نلعتنعولّ

ع.ععي114رعأتم اعرغ اي يبيععر مال يعوا اّق الا عُ ا اد  عوانه ض ل عا مب ع
عيساا حعُظاااباعترااب  ع نب علّ اانعا قا ااب عأثداا ةعااااوُّ اا  عععاابعااااااا ن  نعر ااباو يعاظاا عن عع اابتعااااااا عهط ااال

مينعانوة ااااال  ععو اااابع اااا عن عواغا ااااابعتاااانعواقا ااااب ععع ت عوادلألااااا عاّم اااا  عوام ةداااا لععامّيااااااع-واّمداااابا غطنااااا ع
ع ع نة اال ع اّن  اا عتاانعلاا غ عاا  اال عع   واا لعإل اا ة ل ع اراانَّت  ععتاانععاا وع وا ب اابتولععوخّلواااا عإاااضعاعول 

م كبير أن نكوا قدضعيابيعر اباو ي:ع  م، لكّنه تقد  م لقد فقدنا الوعد بالتقد  تشف في نهاية المطاف أنَّ التقكد 
 عععنعأااطبا بعيّح لاعواغن عابلولعوخّالاا لعُول عوا سطعيعأل عضخع احّابىع ي بااب نعتانعي115ر ُأسطورة

  ي)ا عع-ُحسا عر اباو ي–لعت ا ارّ قا لعواغن  ال عي116راث ةلعوُوبواععألد لانلعوانة سا :عواقااا عواّااوُّ  عواق ا 
ُااطبا  ع ُ اوي ععواسحنع معو ع.ععي117ر بما في ذلك ُأسطورة العقل الموهوب وُأسطورة ثبادة التقد 

ُااطبا عتنعاا   عواقاالو ال عواغن  ال عواحوي ا عيّ  ثااع اأعأاةنعلا لعاعلوتع عاح ياعر باو يعاقبت عو إ َّ
ع  وعر ااباو يعأ َّ ُر مككن األذهككان ح واااا عرتنوومُااباليلعع عااا   عرعباثااا ي نععأتعاواابيلعإاعيطثااال المككا تتحككرَّ

يعوُس عإاضعأااطبا عع-ُ اّ ووتل–  ععواُمنعواقاالونععالوهم، تعود ثانية  للُسقوطر في وهم  آخر يب  عأ عياحبال
ة ورا  العقكلأل ضع ّاعآاا عألا  ل لععأل   ع  ة ُأسكطورة خّيكّ  عي118ر فثّمة منط   خفي خلف اأُلسطورة، وثمكّ
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عآخن:ع  أنَّ أنوار العقل تكبت في األعماق الُدنيا للروح عّدة أساطير ويبدو أععث  عا يعر باو يعتنع بضأ 
ع.ي119ر وُظُلمات

عوُااا ةينعث وااتعاااوعوُاا لعإاااضعأأل اا  عوادساا ًعواقاالواانعألدااو  عثاا  عوُخيااانع ن الحعر ااباو يعأ َّ عهااا
نعوا نل ا عوداط   ال عأل اضعاا  عوااانوتا عواويد ال ععااطال نا َول  عا لعتاَ ياعوا  ا يع ادا ّ  عتنعأل   ال عإا ا ةا ععةنتا

اهاال عاااوىعوا نعايّ اهاا ع اّلو داا  ع ااأع ُااااطبا عوااب  اال .عميد اا عثاا  عاداا  نعواّط ُّقاا لعواّحنُّ كاا  عاااوعاوتااا عاساا ُّاعو
ع ق ب عروا رد عوا نثلهل يع ع ت عأااطبا عوا س حعوا وياعر ا  َّال عُ اطاا لعواق    يعوا اسّدينعُإا  تولعلل  

ع.عي120ررواق  عوا  اثسنيعيابتلعأل  بع عيّسنَّ عإا  عواف 
ااتعإااضععاا ةاعاّاعهااعوابوااأع ُااطبا عتنعواق نعواحويثعواا لعة ُق  عأتوا ل  لعإاعاحبل عألبت عو ام َّ
عا نهنل عع عا   عألدوعان  ّا عإاضعأيويباب  ل لعع ا ت ععوظنهل للعتايويباب   علااب عودوس  عث وتعاّسّلنع

عواطاااانعاّ ّااي عت)اا علل  اال عأل ااضعواسااا ط عواقد ُاا عا  با بوزهاال  عمي د اا عع َُّااتعوا  اثساا ل عأيويباب  اال عوا اانُو
عتيد ااال عاّحاااوللعألااا عواح ااا  ع ضااا ا ع ااا عإتو ااا ع  ااا ااحا ععااااا ط اا  ععهدساااح عواّق ااا  عا فااا اعأياااويباب  ل ل 

ع.ععي121رعوا بلعتنعا ياعإا  ع  
عأل ااااضعواااااّ نواهل عواقالااااا عواّم تا  اااال عمااااي عواقااااااععع نُّ عر ااااباو يعيا ااااا ُااااااطبا لعتق ااااضعوااااانغ ع اااا عإ َّ و

ع دا ااا عيق ااااعأل اااضعإتو ااا عواخااانععاقلهااالعع ااابتللعإاعيسااا حعواقاااااع ععولاااو  اَّ عثاااا عأ َّ ا  عواظااا عند عإ ل اد ااضاااا
مّاطلنع بضبأليلّ عواق   ال عأل انعوتأل ةا عأاااطبا عودل ةا عُ ُ ا  ةع   قا   عع  ا عياُضانعماوعالعإااضعواسا ُع

ُااطبا عض  علااعواُّمينعواق   عواقاااعواق  انعثاّا ع س ل عو ا اا .عع عاا ا عأع ال:عيساّ وُّ نععوااا وا عاّب ُّ
قا عأل اضعوا اضانعتانع فانعأل عواا دعي ّاللعف ا عواابواقنع عغنعالع ا ععلانعوُاا ةين ععوُخيان عماوعاع عاافارال

عُ اا  ان ععوا بضبألنعُ ا ي باب ن.
ُااااطبادعتوخااعوساقعواُّميانعواغن اان َ يعر اباو يعااينعا عواما اب عو  ا ععوااأعولألا عوُخياانعععهاُالا

تلعع عا   عُقوعإيغ يعوابضع ل عتنعةنتع و خّلوا  عع ح  عواوتع عأل عوااس طعتنعوا اقاَّوععوابولوعتنعوا اّقوال
ااا ع اا عوااطاا  عواق  اان عع اا عاحااا ع اا ع ااقباعواقا  اا ةعُضاانعا عواُّّاا ععألاا عمااوياعا ااا ع وا ضاا  ي عوا ااوَّ

ولعأااااطبا  اااا عواقااااعواغن اانعُ اح عااا ععوااا دع اانلعادحيّاا لعععاداا ععا فعُاا ااا بتععوام اا ي عع ااُن َّ ااا وامااب عوا ا
عأولاا عأااا تعتانعوام يانع اعا ا وب عواق  عواد  ا عا ط  ق  عععانعأاااطبا بعث واتع ا عوااا اب  عإااضعلاوال واّبلُّ

مَّ لقد تأّثر العلم بالميتافيزيقّيات دون أن يشعر وأقام قطيعة مع الفلسف.ع ي122ر  عوامافب عواق   ل  ة،... ثكُ
ة التاليككة: عككدم الفسككاد،  ة،... ولكككنَّ الكككون بككدأ يقتككبا ال.ككفات اإللهيككّ ر العلككم مككن الرقابككة اإللهيككّ تحككرَّ

م( ع.ععي123ر الع.مة من الخطأ، الُخلود )القردع
 المطلب لثاني: رؤية )موران( للعواقب األخالقّية للعقل األداتي: 

 بيروقراطي:         -أ: الفهاظة األخالقّية للعقل األداتي التكنو
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اا لعواا  دا عو اّ ا تيل عاسا   عروُتعولعواَُظاَّ يعواّانع ياط قعر باو يعأل ضعواق  ععواّمدباب   ععاب ُّ
وا عواُماانعواّمدااب اعمينعانوةاانعأل ااضعواّفاانو عوا اسااّا اععواّد ااطعمبا ةقاا  عووطالااا  ع اا عا اابُّع-خ اااتععع اا  عُاااا

ع عاااا علااقَّ عماد اا عوا ارّ ااأعث مّاا لعوُ اانعوااا دعيافااناُل عوا  ضاانععواح ضاانع ق ب اا  عيايداا   ععأ َّ عاا لعوُتعولعأ َّ
عواقاالو ال عواّمدباب  اال عووّااتعإاااضعي124رواّط اُّأعا  اساّا اععافااييوعلاباا عواا  ا ال  عواا دعل اااععابعأ َّ  عاماا َّ

ععليااوعياح لاانلعواّدظاا  عوا عوافاا عتاانع ضاا  ي عواسااق ت عواّاانععألااوعوخّاالويعواح اا  عتاانعُاقااو   ينعانوةاان ععت َّ
ع.عي125رواّاوُّ عأ عاّلو  ع أعأل نعوانت لععوابتن  ععاس ل تعواحانهل لعوا امّسا عُ اض  ُععواا ق

لااابيعوا اساااّا اعوا بألااابتعثااا  عااااوعاوتاااا عألاااوتبع ااا عواظااابوعنعو ااووتيااال  عو ير م ااال ععواسااا   ل لع ععا إ َّ
ولعألاا عواق اا ععواّاد اال ععوا ااد أل  ععواّاانعثاا  عياُّاانضعتيااا عضاا   عااااوُّ عفار واا عوا داا تأع واما اانىعواّاانعاباااَّ

 عووّراااتعواااانتىعوا اساااّا   ل ع اااط عواُدااا ةعوادااابعد ععاسااانَّ ع دطاااقعواّاايااااعا فااا اعي126رودوسااا و ل ععوزتع اعااا 
ع ويااوبع اا عواقا بتياال عتوخاااعوا فاا اهأعوا ااد   ل   ععأخاا لعوا ضاا  ي عي127روا ارّ قاا لعواافاانهل  عع ااانع ااّاب

ودوساا و ل عاّال ااضعاااواهر ل  عتوخاااعواّدظ  اا لعواّمدباب  اال ععوا ينعانوة اال  ععووا اا عألاا ا عو وّاا لععواّدظاا  عإاااضع
ع  يودعااوينلعوادااا عواّمدبانوة ل عا   ح عا ا لعواسا ط  أعر باو يع ا عاعا  عو ااووتولعي128رلاا  .ععهان ا

نعواّرنهاااودلعإاعين ااانعوخّااالويعإااااضعوألّ ااا تعوا اااداًعواق  ااانعواغ ن ااانعأل اااضعو خّااالويعوا اُاااناطععواق ااا  عوام ااال
ا ااال عواا م ااا عا ضااااط عميد ااا عيااااو عواّم ااا  عإااااضعاحبهااااععااا وعوابلاااوولع واظااابوعنعا بلااابيعإااااضععلاااوواا عوُعل

عار  أعواحس ُ لع ع.ععععي129روا ااََّلا عإاضعأا   
عما وو عأل ا عواردب عوا اّا الفعث و تعاوعت ا تعأز  اا عألدو  عواّاستعألا عواغان ععهنىعر باو يعأ َّ

ُاو اابالععخا بلاايلّ عوا وا اال لعع ع أاو با اا عواّاااوُّ ن ععار ع ااتعوافاانعطعواّاد اال ععوا ا ف اال ععواّ اها اال عاااا وعو
  عال يكر  إاّل اآللكة ال.كناثّية وال يكر  أبكدا  اإلنسكانا   ع  عيّق َّقعُغ ا عة ُق عواّادنعوا ينعانوةنعوا دع 

عادم ععف  ع ّ و عوُخينعإاضعثُ ةا عتنعإتوا عوا لععافغي ا عاحتعضغطعواق   عوال دان ععهاقا ونع ا ع
ا  واّفدًُّعوا اّبولااع  ا  ومكا ُيملكن تحديكده كّميكّ د كّميكّ لعت اّاد ال عواغن  ال عاسا ل تعم    ا عي130ر بخ.وص مكا ُيحكدَّ

عواقالاا لعمااي عودوساا  ععوا ارّ اأع اا ع  واا  عع يدا عع ااي عوا عآخاانلعُولاا عاقّ ااوعلاا  غ ل  ط  قاا ع ا ع  واا  
عوحابع  بضب  ل ع عاوا ل  عا ة  عأل ضعواقا د عوار تل ععواّرنهوعوا اط قعوا اد تنعا ّفا لعأععواّ عهت ععاداُل
ع عااح ااضع اا ع عاطل ألاا ل  عإاااضعا غاا  ععليااو ععاانعوا اغاا عوانا  اال .عإ َّ ع اانة  اال واّفاايطعواحساا منعأل اانعوخّاالويعثااا

مككن قبككل ال.ككياغات الموضككوثّية )التوقيككت، اأُلجككور، يرااندعوخّط تاااا ع ع-يااابيعر ااباو ي– عواح اا  عواافاانهلع
ع.عي131ر األسعار، التنهيم، التعقيل، التجريد، ال.ياغة الكمّية، التشيد(

عأل ااضعإتاوكع اا ع ع ُاو اابالعواغن اانعواااا ة عأل ااضعواّاد اال ععوا ينعانوة اال ععاابعأاو اابالعغياانعااا تا  ععاا وعو
   ا لع  اعواح   ععواقالا عُ اط  ق ععواساق ت ععوُاا ععوا اط  ععهّر عااعوا انعولعودوسا و ل عيا ّ علس ُ عأععع

الحتمّية اآللّية الشلالنّية تجهكل بلكلّر مكا هكو ذاتكي  عت انتها ع ي132رواّنع عااضأعا ق يينعواّم   ععواّمّيا
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درر  الوقكا ع   ع أوصاله،... فهي تكُ ر ووجداني وُحر وخاّلق وتطمُسه وُتقطّر ة وفك  ت.كو  ة واالجتماثيكّ الحيكّ
وعر ااباو يع آلككي حتمككي ال ي.ككُل  لغيككر اآلالت ال.ككناثّية إنَّ التفكيككر القككا م علككم العقلنككة وعلككم   ععهطثااال

ل في االقت.اد، لهو تفكيٌر عاجٌز عن فهم ما يععجكز عكن فهمكه الحسكاب   الُمكمَّم والحساب، والذا ُيختعزع
 عُع اااعاااا عثا ااال عيااوألبعر ااباو يعإاااضعي133ر ك ُمشككلالُتنا البشككرّيةأعنككي الحيككاة واألحاسككيا والككروح، وتلكك

عثا تنعيّر عزعوا دطقعواّاسا  نعوا ااا   عأل اضعوا عد ال عواافانهل  ععواا دعُا اععث يانو عتانعألاليعواقا اب ع إلال  
عُغياانعواحساا ُ لععوُاااا  عوا اا ل ة ععاقراالعألاا عو اااّر ُ حعثُاال عوا قنتاا عواّاانع عاقّااوُّ  عألاا عُقضااا  ععا اال

ا ح  ااااا لعواافااااانهل عواق ةف ااااال ععواق   ااااال ععوابا ووو ااااال  ععاضاااااأعواس  اااااا عاعيدااااا  عمياااااوعو لّسااااا  عو اّ ااااا تدع
ع.ععي134روا ارنَّتع

ععا لع عأ َّ نعأل اضع ُااب عواا وللعإ ل ع بعنعواُ ساُ عواغن  ال عواحوي ا عثا  عااوعاااال عأل ضعوانغ ع  عأ َّ
إذ أذاب العلكككم ىعواّط ياااقععوا   ااااا عوايب  ااال لع واُ ساااُ عتفااا تع ااانواو عتااانعولّااانو ععااا وعوا ُااااب عأل اااضع اساااّبع
عي135ر الحتمي  الذات، وطاردتها الفلسفتان الوضعّية والُبنيوّية  ععاواهر ل  لعأخ لعواقا اب عواغن  ال عا يااعافاّا 

عُ د ّ  ععلفعأل ا عوا بضبأل لععاُسينلعُقيوو عأل عألّ  عواق   ع   عودا  ةعوابضقنعا  ولعة ا  عأ َّ
ع.عي136روا ولعواّنعا عاقوعأك نع  عضر ًعخ ةئعيداغنعل ت ععواّاق تلأععاوخُّاع

وا عأل اضعاابتينععاا ةاعواق ااعا ا ول عامدال ع عيساّط أععع-ُحس عر اباو ي–ت اق  ععواّاد ل عع ي ّ ا عواااا
ا لعواالألاالو الع نت عاااواالعواا ولعودوسا و ل عضا  عواّنااُّ اعوا ولعوُسا .ععوا بضب  ل عواق   ال عوا اا  عأ عيّ بل

ّ  ل  عث ل ل عأععثا إنَّ الكذات فكي علكم الغكرب .ع ي137رة ا  عأولا عروا وليعاّحولىع اح ع لعواق  عاق  اا عمبلوول 
لّر حقيقكة،  لَّ شكي   ُيق.كيها، إّنهكا ُتشكبه دعامكة ككُ هي الُكل/ال شي ، فال شي  يوجد من دونهكا، لككنَّ ككُ

ع.ي138ر الموضوعلكّنها في نفا الوقت ليست سو  تشويشا  وخطأ  أمام 
يدّااوعر ااباو يعمووعاا عتماان عواّااوُّ عواّ اا ألاود ععااا و  عودل ااا عواّ ا ة ال ع اا عواد اابعو اّ اا تدعإاااضع
عث لنلعت اط ُأع عوبألنعيا ّ عأ عياُضنعإا  عوا بو واّد   عو  ّ    ل ععواُنتيل لععاطح ل عواّقبهاعأل ضعوزتع ا 

عوا يّاا تيلهانعااااا لعواّ اابلاولع عي ااا وعأ اا  عاااابع ووي عواّفاااُّتعواُيله ة اال لعإاعادطااابدعأدعأل   اال عأل اااضع ااااووا 
ُاااطبا ع عواّااوُّ عأل اضعوادحابعواا دعواّقنضاّ عو تعواط ا ععااق اناع  ععهسّحياعُ اّ انعأ عيساّ نَّ ع  عا وُّ  اقيل  

ُّضاانعمااوعاعع–واّاد اال ع  عإاااضعوا ينعانوة اال لعأدعواد اابعوا ااد ألنعوااا دعيقضااوعواّد  اا عو اّ اا تيل  ععواّاانعاا
ع.ي139رواّاوُّ عودوس ون

عاوان عيدًّع ععاا با  عواّاوُّ عواّادنع عيسينععتقعخط لعاواُّ نع اّ  ألو عماعيدطبدعأل ضعووحط ط  إ َّ
عواُمنعواّمداب و  ّ ا ألنعا ا ععابعلان عع–مينعانوةانعيُفااعتانعواّ  اُّاعوُو نع بااب نع-غ اا  ع  علق ا عأ َّ

عااساا طنع اسااّبلضع اا عو اااا عوا ااد   ل  ععااااا   عأل ااضعانواوااا عثُاا ة عواا ياانعوااا دعياساااالنععهحّا ااا ع دطااق 
ابطعواّاد اال ععوا ينعانوة اال عتاانع اضاا عوضككوح  خككاص عتاانعخو اا ع عمككاه الشككامل    عع  افااّاعوااا دعياّاا حعاااا
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 ععأل  اا لعتإواال ع اا عواااطاابا عي140روداوتولعواسااا طبهل لعع  اّاا انعتاانعخو اا عولألاا لعو اااّعا تععوا اابلععودُاا ت 
ّ  عواّغ ضنعأل علر عواساا ط عواا ة ا عواّانعيا ّا عأ عياّ حاا عواّااوُّ ععواق ا ععواّاد ال لعع عاا   ع ا عيّق القعُ 

ع.ي141رواااوا عأل ضعإتد ةعواح   عا ةا  عع-عا  نل عوُعاضعتنعا اهاا –ُ  ّالكعواافنع
عواقاالو اال عتاانعاأدعر ااباو يع عيا ّاا عأ عااّ اانعأل ااضعوااا اانوةععواقا  اا ةععأ لااح  عواّا ُّ اا لعإ َّ

واعألا   ةعواُيله ةعوادبعهل عألاالو ل  عض  ع ر يعاا ُّ ا ععضا  عوا قا يينع واو  ا لعت  عوا ا ّ عأ عيّب عألل
عع وع عيقدنعُ اضنعا عأ عيّب عواا ينعوا ا ثباعألاالو ال  عتانعوافاطع عواس  اا ل عأعع عواحاوعتعوا ااّ نهل  عام َّ

ع قنتنعآخنعخ العإة اعاا ُّع لععا ا عياح الاعر باو يع  ع  اال عووحسا اعاااثينعي142ر ا عواوايقأدع ض  ا 
عع  ااين  ع اا مااعاقاا  ا عاااا ط عروااا انوةيعوااا ي عيسااّ ولع ع روا احّانتي يع  اا عيّقا   ب ع ااأعوا افااّاللعمابألن 
عألويو لعأع ُّا عألراللع لعواوايقلعت اا ينع قوع عوا بو ع  ع ا ل  انواواا ع  عو لّس  عوار  ععواّا ُّ
عتّلّاااا عوا قنتااا ع اااابي  نولعغيااانعواا ضاااق عا حسااا   ععار عا اااا عا قالاااا لعواا ة ااا عماااي علا ألااا عوااااّ ق  عوا اّغيااال

ع.عي143رواّا ُّ  ل  ععواّاق تلعا ُّ ألااللعواّنع عادّظ عتنعا   عااغ عأل   ل عل ا  
 ب: العقالنّية األداتّية ووالدة أشلال الهمجّية الهجينة:     

عا بلفاا ل عواّاانعووّرّااا عتحساا لعماااع علضاا ااد عوا اّاوال اا عااا عاُفاااعتاانععضااأعلااو ل ياانىعر ااباو يعأ َّ
ع عاوي اا ع اا عوا ن نهاال ععواااّوأل ةاا ع اا عوا  ضاان ععث وااتعوادّ راا عع ت عأ ااّ ي  أاااا تعثاا ا عتاانعإيااا لعأو اا ط 

لفاا ل  عا ّاا زعُ اطاا ُأعواقاالواانعواّاداانعواق  اانع اا ع  واا  عع  ا اا وُحعوابواااق ععواّ ااف  لععريداا ع اا عوابع
عآخاان عع عااا   عأل اااضعيااوعواد زهاال ععواساااّ ايد ل  داا كعي144روارسااويل عواما اانىع اا ع  وااا   ع-ُحساا عر اااباو ي–لعتاا

اط ةاُ  ععهّلر عوحبعواّاو ينعو ط  ع  عواا ر ل :عو طبعاا يودعاوي عااحنالك عتعوتأعمووة ل ع  اعواقان ععواوي ععو
وعمن نهلّاا عمدلألّاا عواّرنهوياال عواّاانع عاحُاااعُغياانعواحساا   ععها غاانعتاانع علااويث عاّرساال عوا راا زالععو ااطبعااداانو

ع.عي145رلينعاا عوا اقاَ د ع    عودوس  ععأا  ععاط ُّق ا ععا ا ا 
عمي ع ّ ي ع  عواّبلُّع علا ف  يع دا  ع ا عالعتانعااوعألاحعواان عواقفنه ع يووو  عاّبثُّقا علعيروعوُعل

ع ااويوع عوا اا ونعمااد ط  اعوادااُب ا ل عميد اا عيّ  ااَّ أأل اا  عوال اا  عوااااوي عأل اانعواحاانع ععوا اا وُحععوا داا تنععواّق ااُّ
نعت ع ااا عوابلفااا ل عواد ُقااا ع ااا عواّ نهااانولعواقاالو ااال عواّااانعاّر عااااعواُااانتعع عااقااا  ععزوااا  عاااابىعا ق يينعااا ع وا اااا

نعر باو يعع لعوادمس عوحبعوا ن نهل عوا ووة ال عُ اقاااعوُسا لعت دا عوا حظا عواّانع ععي146رواحس م ل عوا  اا   عهاُسال
عوُتعولععواّاد ال لععواظاا عودتوا ععواسا طن لع اانلع ت ًعتيا عودوسا  عماي عواقاااععواق اا ععوراحعتانعوخّانُو

اعوااّاااععع رب ععوا اقااّااللععها اانال فحيُثمككا يواصككل واّقاا ي لع اوياا عوادلألاا عدُاا ت عمداانع دساا  ععأخاا عي داانعواسااا
بكككة  ة ُمتأهّر ريكككّ ه عاقكككل، وحيكككث ُيهكككيمن اإلنسكككان العامكككل واإلنسكككان اإلدارا  فالبّر اإلنسكككان اّدعكككا ه أنكككّ

ع.ي147ر للُههور
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عألد لنعوادلأل عوُتوا ل عا وعع   ل  عتنعألنضعر باو يعاث اعا نثالعااا ط عواوعاا عوا اق لان  ععواّانع إ َّ
ع:ي148ر تععن ل عأولا عام  عتنعثالث عأُق

يعتعااا عوانأل ياا عو  ّ    اال عأععتعااا عوانتاا لعر .1 ضعة ُقااا عWelfare Stateاحابُّ يعإاااضعتعااا ع اا    عيّاطاال
عا لانه  عععا وعيقدانعاقا  ا ع واّوخُّ نع سطعا ل لعاأل ي عوُتنوتعإاضع اح لن عل  اا عع اقا   ّا عثاةُا ي 

 ع ا  تا ع ر اا عواا  .وابل ي ععواق  ب  عواسا طبهل عأل ضعوُتنوتع

عتايااق  ع .2 ا عتاانع  ااأعوا   واا لعألاا عوُتاانوتععتنزعاا عُفااّا  ع َُّااتعواوعااا عواحوي اا عواظااا عوا ق ب  ا اال عوا اّطاابال
ع  ععبع ادحان عألا ع قا يينعأل  ا ع بضابأل عاا ُ   عأدعوألّ ا تع دطاقع ّالععأل عثااال ع د ةعأ ال عاا ُ عاُا

ُاو بالعواق  انعوا اس قعوا وألب عُسا ط ع  اا م ل عاولعة  ق ع ا لل ل .و

ععاُميانع ا ع .3 اس َّ عواحاضباعوامُبةعا وعا عإاضعافبُّلعأل   ل عووّ لعوا قنت لعت ُخين عا عاقوع بضأعاا ُّا 
عاواا عُغانضعاح ي اا ع عُحوال يعراموينيعع لعوا قنت ععانوكا ا عإاضععو   ا اعواقاابيعواافنهل عُاواع  عَاحبَّ

مب اا لعععاا لعمااوعاع عألاا  ل عألاا عواُّمياانعتاانعواُاانتعُقيااوو عألاا عواّ اابلاولع اا عا اااعواحبواااي عواق ةااو عا حاع
وانه ضاا ل ععوا ااباهل ععو خّلوا اال  عامدلااا ع اا عن عتاانعالعهااوعواسااا ط عُالااولعااد اال لعوااااو ععواا ااأععواناألاا ع

 عوانا ُ .

يعواق ا عمنا َّّ عإاضع  كد عع ة  عياساي لناع  ثا ابلعواق ا ععواّمدباب  ا ععع ّض تنعع لعوُُق تلع اض ت  عاا عاحبُّ
لععااساا  عواق اااع عوا ينعانوة اال لعاّقاانلضعواوي بانوة اال عإاااضع ااا ةنعواّااابه ععوااالعويلعتإير م اال لعواّا ااُّ
وعواداا بهال ع لعوا ينعانوةانععااَّ اال ععوابضاب لععواّ نثاا اابيعوا قنتا عماو  ع ا عواوا ووّرتعواق ضعواغ ةنععا لهاقعلا

لعع  اّا انعواال ساطعا لعُ ا عيقدانعانو اأعتعاعواُانتعتانعاانهانع  اينلعأععإماووةعواّمدبانوة ل عغينعوا افاَّ ا 
ع.ي149راأي عتنعأك نعوا بوض أعخاطبا   ع  اع ساا عواسال عوادبعدععغينع 

 الخاتمة:
اابوعااا  عوادااوعإااضعواقاااعوُتواانع نع ععواُالااُ عواا ي عع ل إاوع  عأاتو عإير زعو اا  عوا دعاول ا عوا اُماال

عنهل عواداويل عر واا عتنوومُابالي عع عاا   عرزهر بواتعُ ع ا  يععرإتغا اع اباو يلانته عواّا يويل عا دظخ العو
عع وعوداا  عوا ندعا يلل نعوا دظاباععوام يان ع ااوااا عععُإة العو  ّ ا ألنععوُخالاانعوابوضاح عتإ َّ أل اضعااطال

عألظا   ععواروانععوا  اثسن اعإضا ت عأل اضع  وا   ّل وا دعلّ عغ ا  ل عوا اا ا  لعواداويال عا  وااا عوا ا ثبا  عع ا
ُالبيععوا د ُأعواّنعووط قع دا عع وعواقااا عع  ا  عواثا اععوادّا ةًعوا اّنالاا عأل  ا  ع   عوُع  ل عتنعثففعو

نع ع ا عألبواا عواقاالو ال عوُتوععع ا لل  عا ال عوا  ث ا عتانع ابوعوعث يان  ع  ااواّح ينعوا دعأة ا ععط ةعوا اُماال
يعواّمدبااب ن ععووُ ا يعوااا عألا ععع اا ت عواق ا ععااا ا عواّاد ال ععو ألّ  تيل عواّاد ال ععودتنوطعتن عأخطا اعواّغابل

عور لااا عتاانعاعاا ع سااّا   ععلاا وقا عودوساا  ععو ّالكااا عواااّاالا ل عع بتياال عاطغااضعأل ااضعو اااّااليعواافااندع
اطةالنعوا اا َّفي عوا ي عي ُظا عوادظ  عواحويثععاُسينهل ا عواُّمينعم د ةعو  الع ععضنععُفاحعواّو ينعواف  ا
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ُ دار عوُتوانعوانوت عا ّ يُّلععواُّنهوععوا اّ نثلعلبيعوا انععواض ععو ت  لععواّاةين عع أل ت عو ألّاا اع
 عواا دعتا ا عألالاا عوُتانوتعإاضعودوس  عوا اُمالنعوا دعأزول عودوس  عوا  وأ ععاا  لعع  ععواسا طن ععوانا ُا

ُالااا تدعواااا دعيُنضااا عواقاااااع نعابولااا ا  ععواُّميااانعمبضاااأعابوألاااوعُخاااال عاّرااا عزعأاو ااابالعو خّااالويعو عت ااال
 وُتوان.

 

، م طارحرتّّح  لّّل والتّّي ،وابدّّ،هرم الّّيوا،أحم وااًّّير    ا،  ّّح م    (1) م 2012م دور وافّّحروبلم بيّّر، م  1بشير ربّّح

    .26ص

 .   671-670م ص ص1998م دور واكبب واللايحةم بير، م 1 بل واتحسم وازطخشر م  سحس والالغةم  (  2)

 .3049-3046م واتحأرةم د. م ص صم دور واالحرف1م طج1 بل وافضي وبن طدظ،رم اًحن والرمم  (  3)

لّّحرلم دور وافكّّر 1زكرهّّح بّّن طااّّي و، اّّحر م وااّّي،د و، يتّّة ،وابلرهفّّح  واي يتّّةم   (4) م تاتيّّو ،تتّّيهمز طّّحزن وااا

 .   67م ص1991وااالحصرم بير، م  

 .   648-647صم ص 2001م دور إتيحء وابروث والربلم بير، م 1 بل وااًين بن زكرهحم طلجم طتحهيس والاغةم    (5)

 .   671-670 بل واتحسم وازطخشر م طاير سلو  كرهم ص ص(  6)

ي الّّل الدشّّرم تّّ، سم 1(  يي  حسب،ن  حرو جلم والتيم  7) -13م ص ص2004م  ز )طاا،د بن  احاّّة(م دور طااّّح

14.  

ةم  8) وااركّّز وااتّّحلل والربّّلم واّّيور م  1(  ه اليوارتانم سؤول و،خالقم طاًحأاة لل وادتي و،خال ّّل الاضّّحرة واغربيّّح

 .59م ص2000واليضحءم 

 ، ل بيديت ،ا،رو س غر،سليرغ ،طيغحن ط،رهسم طفحتيح وصرالتيحة  يهّّيةم طالجّّم طااّّرلاح  وااتحلّّة ،واااجباّّ م (  9)

دظحاة والربيحة البر اةم بير، م 1   .    491م ص2010م  ز )سليي واغح ال(م وااا

ة طّّن  ّّحايس )طح ي لخر م تحرهخ وافلًفة   (10) ر لس ) 270ق.م( إاّّأ  للّّ، ين ) 585واي، ح يّّح م دور 1م(م   485م( ،بّّا

    .  47ص م1991واللم الاالهينم بير، م  

دلم طاجحأّّي(م دور وااتحلّّة الدشّّر ،واب،زهّّ م واتّّحأرةم   (11) ،،ابر سبيسم تحرهخ وافلًفة واي، ح يحةم د. م  ز )طاجحأّّي الّّيوااا

 .   165-162م ص ص1984

    .126-125ص ص  ي لخر م طاير سلو  كرهمطح(  12)

 .   491 ، ل بيديت ،ا،رو س غر،سليرغ ،طيغحن ط،رهسم طاير سلو  كرهم ص  (13)

اتحتح (م رسحئي واكدي  وافلًفيحةم  14) ي اليواهحد  )طا ًححنم واتحأرةم د. م1م ق2( طااح  .   113ص م طرللة ت

 .   385م ص1986 تال  انز طااي اايم والركبلم  ،واي وافتهم د. م واايف بللشرزم كروتشلم   (15)

 .   82ص م1995م دور ،طكبلة واهالل الرلحاة ،وادشرم بير، م 1(  تال  انز طارفأ غحابم وافحروبلم  16)

 .10م ص1989واتحأرةم  م دور وابارهر الرل  ،وادشرم1( طجا  والغة والربية )تتيهم(م واالجم وا، يزم  17)

ا،عم  18)   . 49م ص2004م دور واكبب واللايحةم بير، م 1( إطيي بيه  هلت،مم وااالجم وااافاحي لل واجا

  . 9م ص1989م د.نم وارهحضم 1( صحاح واللل وااحاح ، طيدة واشيخ سلياحنم وااالجم وااحلل لل والاغة والربيحةم  19)

لجم طبن والاغةم ط،20) -154م ص ص1958م دور طكبلّّة واايّّحةم بيّّر، م 1م طج1س،اة اغ،هحة تيهاةم  (  تاي رضحم ط 

155 .  

حنم 9( طااي بن وبل بكر واروز م طخبحر واااح م  21)   . 13م ص2005م دور ااحرم ااح

م ص 2004م دور وافضّّيلة الدشّّر ،واب،زهّّ  ،واباّّيهرم واتّّحأرةم 1( الل بن طااي واجر ّّح لم طالجّّم وابلرهفّّح م  22)

  . 15-14ص

()  ( 178س،رة والترةم وآلهة.) 

حنم 2( لحضي صحاح واًحطروئلم طلح ل و،بدية لل والربيحةم  23) حر الدشر ،واب،زه م ااح   . 150م ص2007م دور ااح

 .40م ص2003م دور واكبب واللايحةم بير، م 1إ كليز م   –( طكبب وايروسح  ،والا،ث )تتيهم(م واتحط،سم اربل 24)

  . 488م ص1985م دور واًحبو الدشرم بير، م 1(  ر،ون واًحبوم طلجم والغح  وا،سيطم  25)

  . 615م طكبلة الدحنم بير، م د. م ص1اربلم   –(  ،تس شرو لهم  حط،س  ااح ل 26)

  . 10م ص2004م طكبلة واشر،ق واي،ايحةم واتحأرةم 4( طجا  والغة والربية )تتيهم(م واالجم وا،سيطم  27)

 .36م ص1986م دور وااشرقم بير، م 5ر وااشرق )تتيهم(م واادجي و،بجي م  ( دو28)

ة الكدّّي  ،وافّّحروبل ،واخّّ،ورزطل ،وبّّن سّّيدح 29) ة والربيّّح ّّح ( لّّحهز وايوهّّة )تاّّديي ،تلليّّو(م طالجّّم وااااّّرلاح  واللاي

 .98م 21م ص ص1990م دور وافكرم دطشوم 1،واغزوالم  
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م  ز )خليّّي وتاّّي خليّّي(م دور طدشّّ،رو  ا،هّّيو م بيّّر، م 2م طّّج2فلًّّفيةم  ( و يرهّّه نن ّّيم ط،سّّ،اة نن ّّي وا30)

  . 682-681م ص ص2001

رود ،ألةم وااالجم وافلًفلم  31)   . 36م ص2007م دور  لحء واايهاة الرلحاة ،وادشر ،واب،زه م واتحأرةم 1( طا

  . 755م 497م 425م ص ص1991م  م طكبلة الدحنم بير، 1م ج3( تحرث سلياحن وافحر، لم وااالجم واتح ، لم  32)

 .1081م 955م 76م ص ص 2( واااير  فًهم ج33)

(34) Beatriz C. Rodríguez, Against instrumental reason: spirituality, neo-Marxism, and 

Heideggerian thought in three major Spanish thinkers, Unpublished Doctoral Dissertation, 

Postgraduate study, the University of Edinburgh, 2008, p.12.   

  .127طاير سلو  كرهم صوالتيم  (  تال  انز  يي  حسب،ن  حرو جلم35)

(36) Bret W. Davis (Editor), Martin Heidegger, Key Concepts, 1st ed., Acumen Publishing 

Limited, Durham (U.K), 2010, pp.67, 109, 113.  

يم ، حن غر، يونم تي،د  تي أييغر اللتي ،والتال يحةم لّّلز طااّّي سّّليال   (37) بأطح طحرتن أييغرم وافكر وااحسب ،وافكر وااا

(م دور ت،بتّّحل 10م سلًّّلة دلّّحتر للًّّفيحةم والّّيد)2،اليواًالم بن الي والحال )تارهرو  ،تر اة(م والتال يحة ،و بتحدوتهّّحم  

 .     35-34 م11م ص ص2006الدشرم وايور واليضحءم 

و(م ا،هّّيو  الدشّّر ،وارلحاّّةم بيّّر، م 4ر، يه غحر،د م لل سليي ت،ور وااضحرو م    (38) م 1999م  ز )احدل وال،ح

 .   37-36ص ص

(39) Robert Nozick, the nature of Rationality, 1st ed., Princeton University Press, New Jersey, 

1993, p.64.   

م ص 2010م  ز )ثحئر دهب(م وااركز وات،طل البر اةم واتّّحأرةم 1وادتيهحةم طيرسة لرو كف،ر م  ( آان أح،م وادظرهحة  40)

    .270-269ص

(41) Beatriz C. Rodríguez, Op.cit., p.12.   

تيَّطة   (42) ل اايرسة لرو كف،ر م رسحاة طح ًبير )غير طدش،رة( طا  هاحن طًل،د  ،ادية اارشم  تي والتي ايى واجيي و،،ح

ي ب،ضيحف إاأ   .  17-16م ص ص2018وااًيلةم واجزوئرم  –كاليحة والال،م وإل ًح يحة ،ون باحايحة /  حطلة طااح

(43) Max Horkheimer, Eclipse of Reason, 3rd ed., The Continuum Publishing Company, New 

York, 2004, p.7.    

بحاّّيةم بيّّر، م م 1طحكس أ،ركهحهار ،ثي،د،ر  د،ر ،م  يل وابد،هرم    (44) ،رة(م دور واكبّّحم واجيهّّي وااا  ز ) ،رج كبّّح

 .   26م ص2006

ة اايرسّّة لرو كفّّ،ر  طّّن طّّحكس أ،ركهّّحهار إاّّأ  كًّّي أ، يّّ م  45) ة وادتيهّّح م طدشّّ،رو  1( كاّّحل بّّ،طديرم وادظرهّّح

    .28م  ص2010ونخبالفم واجزوئرم وايور والربيحة اللل،م  حشر،نم بير، م 

(46) Camillia E. H. Kong, Beyond the Sub-Humean Model: Instrumental Reason in Aristotle, 

Hume, and Kant, Unpublished Doctoral Dissertation, Department of Government / The 

London School of Economics and Political Science, London, 2010, p.83.   

()  ِايَ احام ون باحع وال،ادي  )زهجا، ت بح،طحن  طيهدة )ب،ز حن( وال،اديهحة لل (Zygmunt Bauman( )1925-2017،ا

(م ،وسّّبكاي 1939ضررح  إاأ وافرور طن ب،ادّّيو إاّّأ ونتاّّحد واًّّ،ليحتل اتّّب واغّّز، وادّّحز  اّّحم )احئلٍة هه،دهحة وطن  

واظر،ف وضررتحه اال خرو  لل واجيش وال،ادي  تاّّت  يّّحدةٍ سّّ،ليحتيحة دروسبه أدحل  حطاح  البخاُّص لل وافيزهحءم اكنَّ  

تلة  تيبم اكدحه ام هلل   ن  اِرد طن ،ظيفبه احم ) رتتيح  إاأ را ( إبححن تالة ترهير واجّّيش وال،ادّّي  طّّن )والدحصّّر 1953طا

جيحدو  لل ط، ة  يهية طن كرو أيحة وايه،د وااازطدة لل ب،اديوم لهح ر إاأ وايه،دهحة(م لح بتي )بح،طحن( إاأ وابلليم اياررد طده طا

ح  فِكحر  ،سط ،شّّرق  ،ر،بّّح )إسروئيي( افبرةٍ ، يزةم ،طدهح إاأ  سبروايح ،برهرح يح وابل وسبترَّ ليهحم ،هاليُّ ،وتيو  طن  اا  طا

لحدة واًحطيحة ،واتا  وا رةم واذهن هالب تكرورأم  كحدهايحح   ظرو  ااجم تجرببه والايتة وابل صتلبهح طا يِطح ً،ليحتل ،واارم وااا

 هادظر تر اة سيرة )بح،طحن( للز

Keith Tester, The Social Thought of Zygmunt Bauman, 1st ed., Palgrave Macmillan, London, 

2004, pp.1-11.  

  . 201(   ير،  د حر ،بيبر سيي ،هكم طاير سلو  كرهم ص47)

حج  ب،  لر(م واشلكة والربيحة األباحث ،وادشرم بيّّر، م م 1( زهج،طدت بح،طحنم واايحة واًحئلةم  48) م ص 2016 ز )تجح

  .159-157ص
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حج  بّّ،  لّّر ،دهدّّح رطضّّحن(م طّّيورو  األباّّحث ،وادشّّرم 1واايوثة ،واه،ا،ك،ستم  ( زهجا، ت بح،طحنم  49) م  ز )تجّّح

ين الّّأ 70م ص2014واتحأرةم   لّّروء وابكدّّ، رو  ،واااخباّّح لرة واخا دح شة ظحأرة وتًّّحع سّّا م ،سيل،د )إدغحر ط،رون( ااا

  تًحم طاابرلل واًيحسة لل واااجبالح  وابل ترغأ اليهح والتال يحة و،دوتيحة.

ة األباّّحث ،وادشّّرم بيّّر، م 1( زهجا، ت بح،طحنم واايوثة واًحئلةم  50) حج  ب،  لر(م واشّّلكة والربيّّح م 2016م  ز )تجح

 .111-110ص ص

(51) Zygmunt Bauman, Community: Seeking Safety in an Insecure World, 1st ed., Polity 

Press in association with Blackwell Publishers Ltd., Cambridge, 2001, p.132.   

حج  ب،  لر(م واشلكة والربيحة األباّّحث 1( زهجا، ت بح،طحنم واااب واًحئيم ان أشحشة وار،وبط وإل ًح يحةم  52) م  ز )تجح

 .122-121م ص ص2016،وادشرم بير، م  

ة األباّّحث ،وا1( زهجا، ت بح،طحنم واخ،ف واًحئيم  53) حج  ب،  لر(م واشّّلكة والربيّّح م 2017دشّّرم بيّّر، م م  ز )تجح

 . 34ص

ة األباّّحث ،وادشّّرم بيّّر، م  1( زهجا، ت بح،طحنم و،زطدة واًحئلةم  54) حج وب،  لر(م واشلكة والربيّّح م 2017م  ز )تجح

  . 111ص

  .180واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم  55)

 . 138ًح يحةم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم واااب واًحئيم ان أشحشة وار،وبط وإل 56)

رو لة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص  (57)  .   96زهجا، ت بح،طحنم وااا

(58) Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality and Other Life Strategies, 1st ed., Polity Press, 

Cambridge, 1992, pp.141, 153.   

(59) Zygmunt Bauman and Leonidas Donskis, Moral blindness : the loss of sensitivity in 

liquid modernity, 1st ed., Polity Press, Cambridge, 2013, pp.203-204.    

رهحةم  60)   .81—8م ص ص2012م  ز )لرهحل تًن خليفة(م طكبلة طيب،الم واتحأرةم 1( زهجا، ت بح،طحنم وااا

 .70م 68واًحئيم طاير سلو  كرهم ص ص( زهجا، ت بح،طحنم واخ،ف 61)

  .125( واااير  فًهم ص62)

 .33( زهج،طدت بح،طحنم واايحة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص63)

 . 168طاير سلو  كرهم ص ( زهجا، ت بح،طحنم واااب واًحئيم ان أشحشة وار،وبط وإل ًح يحةم64)

 .62م 56-54ص واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم  65)

(66) Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, 4th ed., Polity Press, Cambridge, 1998, 

p.257.   

(67) Richard Kilminster and Ian Varcoe (editors), Culture, Modernity and Revolution: Essays 

in Honour of Zygmunt Bauman, 2nd ed., Routledge, Taylor & Francis Group, New York, 

2002, p.231.   

(68) Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Op.cit., p.49.   

(69) Peter Beilharz, Zygmunt Bauman: Dialectic of Modernity, 1st ed., SAGE Publications 

Ltd., London, 2000, p.92.   

 . 114-113ص حنم و،زطدة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،ط70)

(71) Roy F. Baumeister, The Holocaust and the Four Roots of Evil, in: Leonard S. Newman 

and Ralph Erber (editors), Understanding Genocide: The Social Psychology of the 

Holocaust, 1st ed., Oxford University Press, Oxford, 2002, p.246.   

(72) Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Op.cit., p.38.   

(73) Helen Fein, Human Rights and Wrongs: Slavery, Terror, Genocide, 2nd ed., Routledge, 

Taylor & Francis Group, New York, 2016, p.133.   

رو لة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص ص(  74)  .  92-91زهجا، ت بح،طحنم وااا

(75) Zygmunt Bauman,  Socialism: the active utopia, 1st ed., George Allen & Unwin 

Ltd., London, 1976, pp.11-12.   

(76) Richard Kilminster and Ian Varcoe (editors), Op.cit., p.232.  

حج  بّّ،  لّّر(م واشّّلكة 1طحن ،اي، يّّيوس د، ًّّكيسم واشّّرُّ واًّّحئيم والّّيش طّّ  واالبّّيهيم  زهجا، ت بح،  (77) م  ز )تجّّح

 .  51م ص2018والربيحة األباحث ،وادشرم بير، م  
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رو لة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص  (78)  .   95زهجا، ت بح،طحنم وااا

(79) Keith Tester, Op.cit., pp.114-115.   

  .172واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم  80)

  .71( زهجا، ت بح،طحنم واايوثة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص81)

()   ًّّبلح تحر ة بين دناة طفهّّ،م )وإل ًّّحن وااا ( ،واه،ا،ك،سّّتف لّّح،خير تلليّّرن طشّّا،ن Homo Sacerهلتي )بح،طحن( طا

ز إاأ  ر،ة واخاض،ع وإل ًح ل األ،وطر وإلاهيحة الّّر تتّّيهم  ضّّحتل ثايدّّة خحايّّة طّّن والايّّ،م بحااضحطين وايهديحة وابل   ترطا

اببالءم ط  كاحل وارمم بيداح ن هدر،  إلدحء وإل ًحن واااًبلح  الأ    طغزى  دهدلم له، اّّيس بشّّخٍص  ليّّي واتياّّةم بّّي 

ح م هادظّّرز زهجا، م  ز )سّّلي 1 ّّت بح،طّّحنم و،خّّالق لّّل ااّّر واايوثّّة واًّّحئلةم  كيحنن ايهم واتياة تاحطح م دهديحح  ،دا ي،هّّح

   .127-113م ص ص2016والحزال ،باايدة وإلبروأيم(م أيئة  ب، ظلل الًيحتة ،واًفرم كلاةم  ب، ظللم 

  .179م 171-170طاير سلو  كرهم ص ص ( زهجا، ت بح،طحنم واااب واًحئيم ان أشحشة وار،وبط وإل ًح يحةم82)

(83) Arne Johan Vetlesen, Evil and Human Agency, Understanding Collective Evildoing, 1st 

ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p.16.    

 . 173م 73طاير سلو  كرهم ص ص ( زهجا، ت بح،طحنم واااب واًحئيم ان أشحشة وار،وبط وإل ًح يحةم84)

(85) Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Op.cit., p.50.    

(86) Keith Tester, Op.cit., p.124.    

  .125م 92( زهجا، ت بح،طحنم واخ،ف واًحئيم طاير سلو  كرهم ص ص87)

 . 76-75ص ( زهج،طدت بح،طحنم واايحة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص88)

(89) Zygmunt Bauman, Alone Again, Ethics After Certainty, 1st ed., Demos, London, n. d., 

p.5.    

 .81واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم  90)

ركَّلةم  91) قم واتّّحأرةم م دور واشر،1( الي وا،أحم وااًير م دلحعن ان وإل ًحنم دروسح   ظرهحة ،ترليتيحة لل واداح ج وااا

 . 184-183م ص ص2003

(92) Michael A. Grodin, Mad, Bad, or Evil: How Physician Healers Turn to Torture and 

Murder? In: Sheldon Rubenfeld (editor), Medicine after the Holocaust: From the Master 

Race to the Human Genome and Beyond, 1st ed., Palgrave Macmillan, New York, 2010, 

p.53.   

(93) Richard Kilminster and Ian Varcoe (editors), Op.cit., pp.231-232.    

   .60واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سلو  كرهم ص( زهجا، ت بح،طحنم  94)

(95) Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, 3rd ed., Vol.3, Yale University 

Press, New Haven and London, 2003, p.922.   

  .94( زهجا، ت بح،طحنم واخ،ف واًحئيم طاير سلو  كرهم ص96)

 . 122-120( زهجا، ت بح،طحنم و،خالق لل اار واايوثة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص ص97)

 .177م 76م 68و  كرهم ص ص واايوثة ،واه،ا،ك،ستم طاير سل( زهجا، ت بح،طحنم  98)

رو لة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص(  99)  .   31زهجا، ت بح،طحنم وااا

(100) Dennis Smith, Zygmunt Bauman, Prophet of Postmodernity, 1st ed., Polity Press, in 

association with Blackwell Publishers Ltd., Cambridge, 1999, p.95.   

(101) Keith Tester, Op.cit., p.66.   

رو لة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص ص  (102)  .   53-52زهجا، ت بح،طحنم وااا

  .32( زهج،طدت بح،طحنم واايحة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص103)

  .86( زهجا، ت بح،طحنم و،خالق لل اار واايوثة واًحئلةم طاير سلو  كرهم ص104)

(105) Zygmunt Bauman, Mortality, Immortality and Other Life Strategies, Op.cit., pp.79-80.   

()  ِايَ وافيلً،ف وايه،د  ،احام ون باحع وافر ًل وااالحصر )إدغحر  لح،م ط،رون ( لل )بحرهس( احم Edgar N. Morin،ا

 شرة وايًحرهحة واااضّّحدحة الفحشّّيحةم ،و ضّّمَّ بّّين اّّحطل ( لل و،1938(م دََرس وابحرهخ ،واتح ،نم و خر  طدذ احم )1921)

ٍر 1942-1944) ح فكِّّ ل إاّّأ طا تح،طة وافر ًيحة الغز، وادحز . وببلي )ط،رون( تيرهجيحح  ان واشّّي،ايحة ايباّّ،ح ( إاأ صاف،ف وااا

يلة طدهجه واتحئم الأ  ا اّّ، ج  تي م ،هاليُّ كبحبه )واادهج( وا،و   لل سبحة   زوء  تي  أم  بح حتهف إ  شر  ليه بحابفايي  ل

ركَّب ايى  دحلل االخبزولم هادظر تر ابه للز دو،د خليفةم  بًبا،ا، يح وابلتييم دروسة الرودهغم وابلتيي ،وافكر وااا وابلتيي وااا
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ة /  حطلّّة ،أّّرون وااح يّّةم وا ة والالّّ،م ون باحايّّح تيَّطّّة إاّّأ كاليّّح جزوئّّرم إدغحر ط،رونم  ا رتة دكب،روه )غير طدشّّ،رة( طا

 .    189-186م ص ص2016

لدّّ،نز إاّّأ  هّّن هًّّير والّّحام م    (106) م  ز ) تاّّي واللاّّل(م واّّيور 1تتيهم )لرو ً،و اي، ل( اكبّّحم )إدغّّحر طّّ،رون( وااا

 .   7-5م ص ص2009والربيحة اللال،م  حشر،نم بير، م  

دير وااج، ل(م دور ت،بتحل م  ز ) تا1إدغحر ط،رونم وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم  (  107) ي واتا،ور ،طا

 .   21م ص2004الدشرم وايور واليضحءم 

دظحاة والربيحة 4م ج1إدغحر ط،رونم واادهجم و،لكحرم طتحطحتهحم تيحتهحم احدوتهح ،تدظياهحم  (  108) م  ز ) احل شايحي(م وااا

 .   104-103م ص ص2012البر اةم بير، م  

م  ز )اليوارتيم تزل(م  لرهتيح واشرق الدشر ،واب،زه م وايور واليضّّحءم 1إدغحر ط،رونم أي  ًير إاأ واهح،هة م    (109)

 .   27-26م ص ص2012

 .   52-51واااير  فًهم ص ص(  110)

ة اللالّّ،م  حشّّر،نم بيّّر، م 1إدغحر ط،رونم  ا، سيحسة تضحرهحةم  (  111) م 2010م  ز ) تاّّي واللاّّل(م واّّيور والربيّّح

 .   27ص

ة 3م ج1إدغحر ط،رونم واادهجم طلرلّّة واالرلّّةم   ار،ب،ا، يّّح واالرلّّةم    (112) دظحاّّة والربيّّح م  ز ) اّّحل شّّايحي(م وااا

 .   96م ص2012البر اةم بير، م  

 .   282إدغحر ط،رونم واادهجم و،لكحرم طتحطحتهحم تيحتهحم احدوتهح ،تدظياهحم طاير سلو  كرهم ص  (113)

  . 213-211واااير  فًهم ص ص  (114)

 .  69م 36إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص ص  (115)

ةم 1 حن ب،درهحر ،إدغحر ط،رونم اادي والحامم    (116) م 2005م  ز )ازهز ت،طح(م دور واا،ور الدشر ،واب،زهّّ م واال  يّّح

 .   96-95ص ص

ًّّبتليم واالّّحرف واًّّل  واضّّر،رهحة ابربيّّة وا (117) ًّّبتليم  إدغّّحر طّّ،رونم تربيّّة وااا ديّّر 1اا م  ز )ازهّّز اّّزرق ،طا

 .   25م ص2002وااج، ل(م دور ت،بتحل الدشرم وايور واليضحءم 

روث 1إدغحر ط،رونم وادهجم إ ًح يحة والشرهحةم واه،هحة والشرهحةم    (118) لال(م أيئّّة  بّّ، ظلّّل الاتحلّّة ،وابّّا م  ز )أدحء صّّا

 .130م 120م ص ص2009)كلاة(م  ب، ظللم 

 .   13وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم طاير سلو  كرهم صإدغحر ط،رونم   (119)

 .   251إدغحر ط،رونم واادهجم طلرلة واالرلةم   ار،ب،ا، يح واالرلةم طاير سلو  كرهم ص(  120)

 .   182-181إدغحر ط،رونم واادهجم و،لكحرم طتحطحتهحم تيحتهحم احدوتهح ،تدظياهحم طاير سلو  كرهم ص ص(  121)

 .61إدغحر ط،رونم وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم طاير سلو  كرهم ص  (122)

 .   88-87إدغحر ط،رونم واادهجم و،لكحرم طتحطحتهحم تيحتهحم احدوتهح ،تدظياهحم طاير سلو  كرهم ص ص  (123)

 .   9إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص  (124)

م وادخرم  ز )  ر،ن تاال(م طدشّّ،رو  ،زورة وااتحلّّة واًّّ،رهحةم دطشّّوم 2إدغحر ط،رونم ر،  وازطحنم د. م ج(  125)

 .   343م ص1995

 .   12-11إدغحر ط،رونم أي  ًير إاأ واهح،هة م طاير سلو  كرهم ص ص  (126)

 .   77 حن ب،درهحر ،إدغحر ط،رونم طاير سلو  كرهم ص  (127)

م واِلاّّحمم  ز )  رّّ،ن تااّّل(م طدشّّ،رو  ،زورة وااتحلّّة واًّّ،رهحةم 1إدغّّحر طّّ،رونم ر،  وازطّّحنم د. م ج( 128)

 . 198م ص1995دطشوم 

 .   56إدغحر ط،رونم وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم طاير سلو  كرهم ص(  129)

 .   30-29إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص ص  (130)

 .  196-195م واِلاحمم طاير سلو  كرهم ص ص1إدغحر ط،رونم ر،  وازطحنم ج  (131)

 .   82 حن ب،درهحر ،إدغحر ط،رونم طاير سلو  كرهم ص  (132)

 . 54م 27إدغحر ط،رونم أي  ًير إاأ واهح،هة م طاير سلو  كرهم ص ص(  133)

 .  8إدغحر ط،رونم  ا، سيحسة تضحرهحةم طاير سلو  كرهم ص  (134)

 .   90إدغحر ط،رونم وادهجم إ ًح يحة والشرهحةم واه،هحة والشرهحةم طاير سلو  كرهم ص  (135)

 .  42إدغحر ط،رونم وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم طاير سلو  كرهم ص(  136)

 .   340م طاير سلو  كرهم ص2إدغحر ط،رونم ر،  وازطحنم ج(  137)

 .   45إدغحر ط،رونم وافكر ،واااًبتليم طيخي إاأ وافكر واااركَّبم طاير سلو  كرهم ص(  138)

 .  34-33إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص ص  (139)
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 .  35واااير  فًهم ص(  140)

 .   84طاير سلو  كرهم ص  حن ب،درهحر ،إدغحر ط،رونم  (141)

 .   25إدغحر ط،رونم تربية واااًبتليم طاير سلو  كرهم ص  (142)

 .   107إدغحر ط،رونم واادهجم و،لكحرم طتحطحتهحم تيحتهحم احدوتهح ،تدظياهحم طاير سلو  كرهم ص(  143)

 .40-36إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص ص(  144)

 .  43أي  ًير إاأ واهح،هة م طاير سلو  كرهم صإدغحر ط،رونم (  145)

 .    64-63إدغحر ط،رونم تربية واااًبتليم واالحرف واًل  واضر،رهحة ابربية واااًبتليم طاير سلو  كرهم ص ص(  146)

 .    142-140إدغحر ط،رونم وادهجم إ ًح يحة والشرهحةم واه،هحة والشرهحةم طاير سلو  كرهم ص ص  (147)

 .   53-51إدغحر ط،رونم إاأ  هن هًير والحام م طاير سلو  كرهم ص ص(  148)

ًّّبتليم طاّّير سّّلو  كّّرهم ص ص(  149) -104إدغحر ط،رونم تربية واااًبتليم واالحرف واًّّل  واضّّر،رهحة ابربيّّة وااا
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