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بو!!4!ا!بةثلا!!!4!قرو*)ثهـ
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ادواودامميفتأمنبمأء"!كأ!إكأظ21إلأإتنج!ص!ورا!:*سسىهـثأ؟يما!فى(برالاد!!اكأ!!ا

ش!ش؟ع!إ*'-ص!ح-يرحهـكأ01-إ9

!ابى.ا!!اطأ؟----(ىع!-بأ!-!ا!اتمم!جيةيليؤ-!اوذ!تصر

هـا،ء،اكادبمي!!ر:لةب!!ها،السياسيةادظدكةافهكلتلقد

مخطهو-م!سروناببها1زوجه.الاخحبرةاهـواتكي!ألاضطراباليقين

التفكه!فيءهيمئفيلنمرس!مجردانهااماسعلىالنقدسمهام
بةالماضالخ!سبرزلاالسهواتضوالخلتان!الىويتعبون.التاريخي0

كي،ن!ص-ببأي؟و،يذكربنصيبتسهملم"نها،الاصاد"من

الىعامةبمععهالمفسرينه!لاءتقسيموييمكن.ونطورهأليالةعلمكمو

وأ،!رليكأ،الة!لبله"والمدرس!،النطاميمةالمدول!ة:مدارسص!

النطي!اءواس9بأ!الاعققادفيالمرأرسهذهوشفق.لسلوكيةا

ببواكي!ات!هلمفولكةها،ل!قب!مةلاالتاريخمنكجانب"لسياسية

نتا!لع.والاسلوباعلى

جامصلأمنايستونداؤيص3!النظامعيةالمدر-ةز!اءوابرز

ا!.؟الا-السبب!"التاريخ"/انتصاران!ىوهو.شيكاغو

معهوم؟قار)حيصجموهو.احديثةااهـجامميةالنظريةانحدارفى

!خ/يخرهطومسيباتهاالامظرطبيعةوان،لاريخياتتحل!الافكاركلان

ريقولح.وجوهر!،ا(سياليةلن!ريةاجماعهيالتاريخإفيتب!وكما

"،ك.،-لموشعارليد؟ننج؟.وليم*ما"للتاريخ"الد!كلةفىعماءان

مي؟را!بمبا!سبةاررءامة!لنظرية.سانجاينهـ.رجو"9ايلوين

الكتغء!وتقريباالوحيدهمهوكان.الفكريالظرىمنصورةمحرد

انو!لعرضثملهاصهمرلالافكلاروالشاسيةالحضاريةالخ!فيةعن

هـ8!!هع،اي!ستونقحمورهكم!،ايلوجمط1ماك"تاريح"اما.،هـظءق

!روفنتائحمجردلافكارااني!عقدفو.دلكمنحى!تميةاثر

هـبي،فياقاالا؟ثيرولالهااًل!اسلاظواهرعيئدهوهي.قاريخية

ء--كطالاتمىناكثرلعاباينواخاف.ا!رىافكارفياترهابا!شثناء

اخنيارفيحطلسةاك!فقد.البعنظ"اًلمؤرخفظ!-)ءو!عن

باح!اء،بموا!!نافشهـ،الذينمةالفلاسلنكلرياتالمنطقيةالسلامة

المعظو!!!اكألغامماثسسلاذلمبكمعكله!خلهو!كئ.الاخلاقية

الاخلاقية،الم!ممافلفيلكيرىامةمت!)ءالىا!ترصوالذيناالسيالصييئ
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المنطروبئاللغولينمثل-التوضحهي،الت(ربخيالوعفجان!ا"ى

.)1(("الخيإليرر1"لاضفيينالمهعالس!ينم!عل!ل!ب!اءااعادةولي!!ا!

-بةال!بيةللنصحدايضعالىهو)أثولىايصغولط!!ل!هـكأت

القيمفيالبحفهحلهايحلوا!ال!كريال!اريعفيقد-جيمابوصصهها

وهعمى.حيلأ9ا!لسيا!سةعلمعلىضرقى2اا!لأجمر!اثباصى!ونص

ميو*قتصا!الاحت!ععلبمعن!نخلفاال!يا!!اعالطوف!عجمه

ولهدالسيئس!ةثراسةيرى،نيريدفهو.ن!يةا؟حكلا!م!ن!بركأ!!فة!

كيالج!يةالمنفعةم!دآمملص!كاعلةعجرةكوةت!عاصبحصف

اين!عتا-!ئنطريةاوالبيولوجيلخيا،ص!ادرنيةاوكنظريةاوالافت!اد

النيءهذامن"لسيالععةفيصثماواقرب.اط!يه!ةاالعلومفي

واك!ن.ميثم!يربهقدا!2لنى"(الحديعيمالاوليح!ولفيةمانون"هو

لمفاهبماطارااًنتكون،مناي!ور.طرفي،افيقاءممصياظرزاهذهقنل2

الرالةتوجهالاف!لااسعةنظرية!ة!يويدهمماانءباكملهعدا

يرغب!فص.لهماهعبراو-كوروتخررهماار!اررمةعلمفيوالب!

خطة)).م!عتصت!ث!فيمرننمطفيبل،حاصرمي!،نيكينضفي

الب!تتوج!عهميتعدداهتمةوتس!ننخدمإتصد!ا!للروصىامن

دا!الاجتمالثيةاللمشاكلامضلفهمالىتؤديبطري!ةالتجرإبي

الييضعىفاش4التجرييلبحثا؟لىالنصارقهوبوض.21(،(المغزى

تهصونانحريد!.إستنتاجيا!بال!مياسةءلمعكك!يرحد

.ؤلقةالميهايعصالي،لعاطتاالن!يةاو،الا!طساليةاد!ريةالخ!ة

هصدهومن.اضيق"تعميمانط"منهابسن!ت!((م!اضعان!2ا))من

ويبدو.)3(،(تجريبعائبازهاايمكن)!تعميمادفز!مثوالننهيميمات

واض!االمعووف؟لمنصيالاس!نتاجيوالقياسالخطههذهبينالشبه

كبير.حدالى

.2؟هص153نيورورك،(السحيارسبمالن!ام")1(

.57صا"هـجم!نحونس31،

.58!يالمرجمنفمس31،



!ماا)مياسحي!نلم!يةال!!ننهجيلالص!لاليرئي!ةياالؤ24ومئ

الا!ق!كيءجزفيعليهآفيا!حاطةالقيمن!يصلاف(-!تونورس*.ها

!إض!قبابر(يسلو!ر!ك!ل!يصرا(لمش"المحيما!فةيماإلولأقم!ةلم4ي!هق9

الأح!!بما!يمئ!3ايالاج!ه!ا!يالطلميخ!انتشطلبهه4(لمع!

.لم!با،9مخح!ءكما

وظيفهعنهال!هـاعوا!ءهـالامحهـامروثل"ث!ا!في-!ىكايحئولط

"اد!ربممةمإنوي!مساعمإ.المإاك!صمإةائإقرية!ظالفممأدمإ!ية

؟ححض!ا!اي!قنآ،الاحثاعنم!د،ةعجموعةكفرلمافياووع1اكلمي

وين!مإمإمإديفمإألتيئرا!مإمحامإة!مممإساكإنطامايلمإدمإمإمار

!م!ررالط!عيهلعمبهاكيلرى4عظصمةالاخلا!بةالاح!مكان!و،،

ضلصجهلام!امآلىنمومئ.الب!!ابحاخ!فيووئرانبدلأ!نها

اذكطلمععياكطتااوايئعام1!ضوءء"لااترها!يعوكي!"نمحة!

كلي!هاصعلماتمجردتشع!ا!ي!مهـانيفيلأعرغوبانهايحض

النباى!!وءكليواخن!بلأرها!لأمقبرلحى!.جد!ملائ4اور

ي!اإبيثىءالأهكاهـاو،!مو!،فوء!يفهااوكذدك"بثيةلحرا

!زر،فىبرو!ر+كمحما!ه1ثرلعكلك!اوثن!و!!العماح!!ضهعها

فيالنظريه!هاا!مخلةوحط،؟لعامةال!رلههواي!نم!اوالضفىج

هلاهـم!ت/اكيروهبورأ،ل!ب!يميئاا!!هيلوك!ون!دجمةاول!يم

!ج!اثاوك!مي!ف!رلةا!لىك!؟،ي!نمنمامجبر!يةهال!(لبمال!ص!ثة

لطيي.،14!صؤاع

ظأأ"ولهاكلاك!ني؟لخمصح!اوالا!ئاجبقيالسبباءعي!النصلهثطةامم!ور

ثىابوبسوورروي*!.بايع!وننةثرالؤي!ابوبرهـقيال!لهعر!و!ا

ا!اطبفنملم؟!هلي!عويموو!ر؟!حيعنالم!!لمعمياكممياءأول

وم!ت.برر!ةعوم!جصهلأبجصدوب!جممةالاحض،صاعيةالىمبكل!ميقا

حامعى3فيا،لعقال!1اا!ابحاهمثىب!د"!رنمبطاكالطء،91

ال!شيشج!ورالاوحمحنماجيهاللمقريزكلعى؟عيةممم!ر!لى24.متكسطن

كنال!ريه!يكلدالواقيم!،ف!.ايمم!ون!اليهيعصالزي

لا!!'ل!جويبحهالملاحطةانالمس!ديدهجط.والو!اعالبمافانظحمع

ف!ا)كطببمبمامحا)ور.ثل!واهرال!ضمقالفهمالبمط!جاش!يئلض!ا

ولا،اثحي1+!،جلمووفىك!مقهثرالصةفياد!صييغواقهجمضي

ؤجل.مئيفهـهاممايغ!ما"!قىالامو"بمحوكةفهماليارنه!يةمييمعل

!كهى-وء-!حرا!ابع؟لقونك!ال!ى!كةكا!اكأخ!الم!لوم!فط(ك!ه

،-ا!دحمثن!.ع(،.-ولمحؤ!،،.؟!ةكااة--4؟!سمىحم!الملي*،للبو

92روالأوث،ممى-خ!!يم!لح!،-ء!خ!تفلؤ!عهـخ!ب!ءألم!كا!!الهممو،

وضم!عضء-معوةو،ات!قدور9؟،ل!حكله-هذ؟لماليال!ءمآخ!اكلفهلاكعاباخد

و!صخصركطفىبملو؟ء!اببه!كوو!ءفيي!وىان،(بخيبغي"عماالسن!بارز

اد!ى،اهـحاؤههالإهـمامقىفورءلدلمجا!ارلاالإرعاى!غاعلىيغىء

ومىيءكحةكلمهمركهـولمج!كاخهـلوري!بىلثمطحرعلى،ء!لملأ،ير!ط!

لمجكلع!حعحواكف1)0خ!،البما؟ف!ي!ئها:المظحم!فئلمالحقافيلقفاكنابر!

اوو!هاو312!أابمخاا!هحمحةا'-"،؟ضكىهـووؤهـولمجوناع!ف!!صخيئ!ز

!)4!،،تحو!ايالطببه!عجهللر،يا!ةاتيعلما

-صغاببمحو!ركا-ءكئلا!!!ظل!بايقلإعتر؟ف1وابوبور!ويرمفى

هخماة"وبهمإتولر؟مي"ممأووح!اؤ!ه!،ءلابإفماعيهة1ل!لومواالطبمإإةايطوم

عكبوناق!ي!كبنوإك!ماليب!ه"!عزلالظكمكوفيلأالاي!او،!اساس!في

دلعا)--بممي!افي--!في-ووظ!فةحىالياصق!ابهلهم!ازحهبيثى.قماصاهمم!ائلة

اىا3مرلوالد-ؤجمة!4وال!هـص!يد؟،اثت!التمر!هووسهـلههدالطحيبمحي

هـروعفئاررزاف!االا!!جيماعي؟/وعالم،ا!ا.تم!!ط!صلو،حوراو،كيروحد

5مم!3رالإم!ء!ةالم!باصال!!!ه"بةدك!ير،3الهخلفةالممافي""4(

839ءير)"ه!ا(

زمملانه(غلمي!انا!راضي!نطيعلا!ص،ل!لهءطور!عيراكمغم!لمع

وا،،لهل!ا"او"طييةلعيمو!واا)،لىاي!كيو-!حعيلاييفرو!ايعوفون

واللمولل!مي!هسخعه!ىاففورزيواالهكلاو،،االمح!مياثة"

كلإل!كيريممطيعالمشاكلهدفىحلا!اث!ولدكيئ3ا!ح!مات

ال!(لميرم!لماجوهرهافيمطفلةالم!يعكعلطاهدا!طاق!يق

اسلمتخداههايمكنا،نظريمات"اكأغم!فهوللاهيا!هذهولمع.ال!بي!

الطعه!لآلعالمبالنب!وال!ية4بهلأوالفنوالإحىات!عحيرفي

هـيإبدوإرهاالثابمإةالقضاياوهذه.الثاجمتة،\إلمإحعايازإمجمإعة

القضبمهةهاننمومن.اخرىصولف!اولؤوضيبضخمةم!ي!غشيجه

عليها.السايفة؟؟لث!دتهال!اياسلامةعليصصغلان!وقفالماص!

.بذا،"فاجممايعتئإراصحليإإمإرصىارإتإملمإاالمملمإه!ههوت!مترإ

ييسهففىلمهلأ!نطق!امتسض"بخنة"ف!يةاقنهكونال!يقمةويبثه

يرك!متإفنإذيءآيمإااكضلهـوهمإالو!ائعمملمعستف!بألموورة

حقيقي!ا،(!ا))وتني!للطموتوجيهاممئىتففيأذايارلام!و؟ء

لم!واهـر.

أأ،+ه*ء7لمعيا!بةاالو!فة!نحبمدلاهـابوبوهـتءائالغريبومن

ب!الهتموااني!ب!العاماءبفىاليفول-كلفضفهو+البح!تةلل!ركة

."بكون(انصيفيبما"ق!انفسهمينتهـظواو"لا"ف!لا!ائن"هو

الاست!ذيعلهمااكثر،(بالقمماحملةا"ا!ئظريةفيرةمنيمفرلافص

تدلاندضيبما!أال!ب!مةالعصيةل!ها!ا!اودذ!ب.ايمص!ون

.(حترإهإ!ماليةرإوف!ة!مإنةظرثطف!ظلفي("يكونانيج!بهمأ"مإ!

ا)ظروء!انحيث"عمليةقيمة))لهاتكلنلافدالن!ريةاهؤهوهفل

.(،ل!--ية"ف!ههـةلها.ل!نانيفاجطولكن،ق!تننحق!لاق!!الي!ا

هذ،-؟خلىد9ووبرتوحياو،اسطكيةحفائقعنتكثحفاخو؟،و!ارة

؟لبحتال!ائقهدهالىميهاالوصهوليملأنلاموا!ف!ا،ال!قاءكط

الي!نهاينظر-"!صدطافاثجبيةالظوؤجما!ايعطءبلااوا(ورجمه-لمحموو

الءلومفيت!اماا!الهوكه8ال!ميئكه*قيفيا!منيقا!ئ!اسامسا

ض!ملةكيدلكلموفعا!ضفي!صال!كم!من!وإكئ6الطيعية

فبم:ل!قؤلملمرء".الاثن!ا!!!ممصلالاننكر!ة.يرنحمضي!ااحر

.الانتطنعولمةشضمنامور("صك!از/!44؟!جم!هـ:لأ!ب،!ئباؤ،ا!المحه

ا!قمماؤلومجرو،الممعع!بلفيالاء!ول!ره.لكوىحاجوواككيرا!!ي

عررم"*"؟!اصر،!ة،"اًلمراجحاتمنل!صرحورالةبرإ"-ةيلأونني-كيجمووطا!ئ

.،؟-)ء؟لأ!ص،-!يه!

هـكام!عبدكي1وبهـ،غء*لم؟3!اق،ثكلووولم،ص1ره!؟؟يرو.لبصكلع!ير!؟ك!!ؤحؤفيدو

،كضلا.الغرالمةلى!اوكايرر*؟نيبئ!تةنن!انظريةلاية

بوصفهاسبةالصصم!النظريةارنهمودحطروروعبم!قئ!بمصرر.ض!حمة919ني

ا(طدل!ةه!ه12!ضماءو.التصيليةحرلممة41!ييايفيا!،هـلغعنلو!ا

امحه!،سيىبئاجمآارفىوظي!ةانيرولىلاؤهمءبركأ(ووىمم3هاا!كدخاركون

ؤ،ذ،تطر/قعلىوتموجيههءلهـالممميا!مةفنوحيدمتطءلمطهيدأتئمببة!ي

)!ارضيونلاانو!.حسرال!ممابرعارورنامنيالطبيعبهالط!منبر،الجاربيه

فمح!سىفىو.بالوصرةلابال!ري!ثإثتو!وهكصهم4!معابارزفى!رأنر

إر!!فى!قئ!ت((اًلمؤرخن)ءمنكشرري!ش!ض!!ماع!يعنجون؟!وؤخأ

ا،وجدالهر!اناو،الئظر؟تمنغير!امحضصللأرصيماسيةفكربىقى

عكةليلإال!ح!الم!ولص!ةوتط!الب.قثه!هافيا،خلافطهويين!"ثم4

ا(شعلأءسلمن"ماتلاختعبار9نظرية!ل!ضعبئفرإلمبنمنالخقبض

ت!ورللبةجا!ماينوور.صاكليهمااوالنحبريبيالإخحهصلماءا؟المثقي

الا!كاهـ،نجسلاممةاكثريهتمونفهم.بماثرهايهنمونولاالىحممايس!يهالإ؟كلمار-

الظل!وكلط،الماص!افكارحمنوالمهمالحاصرالو!ظاف!هكار؟!صه

(خهصى؟لمدجميم!ا"9.)كل



الال!ءحمليبحنخ!اماهمطالن!قجه(لمدرلس!معهـويشتركون-كونماوقتعن

اب!ط!فطعكمليافكثبرافيستيخ!مون.و؟كمعن!ا!علىالاسشئتاجبم

مشؤهـ!اا!ض!اكمبواالذيالمنطقمنالىوعذلكوبضاصة،كلسلحة

.؟!ر!يرليفوالصيس!والاح!اءانابالمعا!لافطمفحمةوكتابافهم."لرياضة

حوممهوحيمنكالأال!ح!ليليةالسيا"صيةا!م!يةنموانوايبدر

ال!!بمهة!الوض!يةاثالمخهـيةالو!عيةباسملعرفالغلسفةبرجديمة

باس!!ر؟ءماي!ءنى02!اسنة!الىالمن!يةالوضعية!سس!توقد

رثىحا!ذيولىات!اوأ)ووكاسبا!دوثولفاعخممائهامنكاىاليف!يعاحلعشة

علىالماويخطربح!بباللاجئينمنمعطههمصا!وفد.!ايفنباخ

الولالايي!عكطخورالخح!بوكارنابانجل!مراقينميوراثوا.معتض.النمسما

كنهـا/باتدبمايضاير-طمهابماالجديم!الحركةح!يتوقد.الهتحدة

الطيىك!الحربفبلانراخرأالىاالن!سمهـامنهاجرالذيويخنجنحشابن

هـوليفلسفةالو+جعقالمهمةانهوالرئيسيهدهيهوكاى،الاولى

و(توضميحها.اللغةتصيل

3!اتطر؟ثحدي!العهد!رصاتاكثرمنافلىسفةالم!فيهشضيةوا

-؟-6اـ-.ء-ص51*.0إللا-ابر؟ا"اةا!ح25ح+كر!؟."؟،.-اء-م!5أور".صء-ا

لم!كاأ،سلأأنوحيصهانعر.حهالطكوونعلمجن!في.أو،حتاوجعحتبها

هـلالمنطقيونالوضبونينبذ،العلوممنىتأاككه!نلب!هيقبمة

،ا*هـ)ءاليلحويلهيمكنلمازا،مصنيبلا(نهاس!سعلى،ش!+

بالأسصبمكخفين5وخلأفاؤكونتوكان.اقيديالكونفي"واحدمقةبل

الاخلاومجطلافكيالفعايةيفسدطييقهام!ىويعتقدون،العلبم

المنطقيون؟)!ض!بهبوناما.واكيياءالفلكميادين!يكماالاجتماعوعلم

كلشبرؤضونللمعبرفةالوحبدةالالسسباعتبارهانفسهاالعفومفيأخغرن

ي.الرنجاف!ا(:ط!اوالطبهـيعيهاآللوممناضارالىترجهنهبمكنلاثسء

ء-عا!سطقيفيلحقيفةالاكتش!افاداةمجردالىالفلسفةويحولو!

الملاي.العالمو!ئع

الل!ويالىنت،فيكيهمهمشيركزشنالمضمونمنلقريبايجردشنهاوهم

لئنهيبهر-.اخرىوهـسائط-اكتشافمحاولاتوش،اللغوية!"لعلاقات

ر؟ضمية.كصورةالوسائ!هدهتهضخدماوحييرا

ييلجاهعلأمندا!لا.ررنجرتالمحلإليةالمعرسةرعما*ابررومن

كأابهفيمادب"هنوؤراطيةلديهتشريعهعملهعلىال!طيبةالامثلةومن

اء!.با1د،لالهما،بيفملاف!و.)6("كيةاديموقوااالنظريةمقممة"

و-تم.ائرهااوتعايرههبمصادراشكتبمااجلهامنطدي!عونكتب

الفر!أ-كأ!ميماتالتفبعص!ع،!فروةعشرةاطامادير-وسئظرية

واًسلوبه.((ظرو!)1ش(،تعريفات)ءعوافيتحت،ععينةحالات!

ئية43الوبالفلسفةتذكرنانكهةذايكونبليكاد،فحسبستنتاءجااليس

ناحيةمنفهو.يتفقانلأهدهـشانلهماديسوننكلاماناولايبينهت

اعينالباالمواقنينجميعيركأمتعاني!بغيأفهؤ!كرةتحقيقاىايهدف

لسيا!صةالعامالاأبهنحدبدحقدلكفيب!،متسا،يةبحقوق

ا(ييبفة،للا!ظياتيعطكبمااناخرىناحيةمنافرافهومن.الحكومة

سبئهننماء4داهل،ذالانتيقتصرولا.(5691)ثمحاغو!6!

يطلقبهخاصةنظريةي!عاليهانتارالك!ل!وفي.وحدهالنحاليل

بواسطةالحكممذهبشهي.،(الاطرافةررلم!االديموقزاطية"عليها

ولليةاكثربصومةالبعضبعضهاشتكبحبعضمعإ!ضها/قتنافراقليات

ؤت-،ادكلربةهدهوتعتبر.ثستوريةكوابحبايةيتحققانيمكنمما

افظبر"تاش(،الضيقالمقياس"نظرياتمن،ايستونالأس!ئذتعشيم

.((ئتةا"تالنظريا1وبهينبتهاللتمييز"المركبة"

عاهر،ا!نخمالالام!يةوع!يواتللطاقي،:-إءالاش6قية؟.-ء؟أ!كلادخ:كللأ

ىا؟مما!،ث!!هـيهبضطة،!ا!ها؟فيا؟اا:ص"ط!اصط3،:"جم!"تحمد-بهـ.كىلا

لى!!حهعظ!متويرظةله.ر"!ل!هـ؟يؤمصياءخر؟لم?حوباء!.-عا،.ر-ل!؟-آ

!هيبداقهاثابخةاخ!!الىاحقضحال!ا!ضآة.كا9-سكا*ء"7ممشافي

!موعاإجامها!فى1!ا!حىكامحناجاخةوكعلاكا؟ء.عرسرلاآ!!!.في*دب!،!ة

الدا!ا!قيهباق!اؤ!!اكأ،اغع!ضثله؟يريئ!ير،.!ار*-9ءبر،!ماتكو،

إ(!لبإ-ل!يمالملهى!اكةتتحمولفا.ظا!يا.خاغنىء!ا،،4?رء!رنمجنا،-ل!ل!تخكونخر

ولاكأ!ا!.اخمائجاالفعا!ا،ل!ار-4!ار-لاهه!-ء-:.؟لهـء4إكل:!ا!لي

!ا،حثطقيالر!ع--جوؤحابإء:ص!،،"إعا!رلم*ءطبمر!ض

ءأ!ثماا.لزمعكتي!،كا/لقىمؤالضفيدا!ا-،إلإ"-!صحادابرلى؟،وفد

ايسيماليثيه.للةط!هةااكخقلبيبمايإخموز،لااعمقاهـعاعا،رخ!ج!بالوم

لغ!ررجلى؟لهبيخ!بممطالاكبر1(!"م9ر+حمطعرهها4+"!رواظوبونحي

الاساس!يةإتمث!ملالنجعف!ايىثن!(نحاقش!،ثعثانههـعاالؤ-قيوأبر":مما!بال!ملبإحط

ةرولأ،مه!البن!ولدىالمحبا!-ىالد!هصدميأبرءرايهانرد!.كطال!

إص!يا!ا6كطامخط!الا!دااو!بمالفيماروعااةعماى،ر4بئبن!اككر

صةممص.ى41ر!كب،ا-كأ5الاض!رالخ!حبرهـ!،،بز!ي!!خ"؟*،04،2!ي؟و!افا!او!ر

ا:،ا!":هـ.اءص.-ه.،"..".ء(!--:ءة9،روا؟-،"!اكه--.9،ء+!يلا.-!؟-س.

ف!ء."-!!كيآ3ا-!!با!مط!ص؟بر،أ!عىبلمحط'لمء"؟،فيىع"أشصأو؟شعحمخق

هـونبؤ9(لهنمو)ءالكوعابلمقااهـجتمعمقإ،"رءك!وحراضياأضيليلم5!الني

س!!انه!ل!الحديحف(لهج!معاو.ووحورا.+احمطولم،إااو"-خطففمم!!ي

فبملمضيراع!ءنال!ورةهؤهونتالف.المشيه-جاببالالم"!ينج!ووة

لا!يح!،هـهـ!!مل:عط!اغنفاقبدونولن،معاعي2الا(احمهمل!(1اوصالهـيبإ!

زبكا-هـلم-ىابراالخ!!هدحمثل.يهاكحبمواييمممي4؟ل!خوالتيم

بوا!!"فعلانحقققدالا!الم!يةاهدال!اكلنما!ضبراانحيتطضبرورية

الاضابر!")!انالمؤلفانليقيمفمثلا،الصيةالا!ا!بفيالثورة

نهصبسعم!؟ألافنع!نهراكيةهتولم،(،ممآوف!5!م!اوالرأ!مالي!

لم!-رالغربديافط2؟ق!صاقج!تحثي9!نجماحهابح!حم!-و!ون!ي!،

وودم!،،(،اينوالملبراجلانعمح!ونن!والمحج!!عحااكال!ة،بيبون4)

!اا!ننائزهذهولكن.7(ة،(!بس!رهبربررتع!طوح!هالىافرب

دافالاذل!منوبدلا.فخماعلىلمملمع!داحيار!كلليبنا،انحق!

حه،عانهابيد.معي!نهاغراضت!يقب!اخور!فىئ!يهمتغييواصكأز

كلبائي.برنامحعن!!رعنتلوكهـ(!!2بتأكيو

لدظرفيالصحليليلئ!كو!ق،ا!رينانصاراك!حضا!ت!عبوافي،ويى!

فليكى!الموف!عنتئمقالإت(نت!اجاال!عاباكخوببن!من.اهـجالمحبة

ع!الىشد!وكلمم!م!نانفثرجاهفنيفيكانال!ي،اويميايم؟

وبالتعرلفاتالبحفبالملوبعميظا!تم!ااوبرنههأيمر.ويتم.كريب

اجمتكاربلجىيدةف!ياتوضعهوالاولهنمأمهافطيسيءوالتقس!يمات

الاهميةمنانشيعتقد.!لاالموجوث!انكرياتاس!لامهلاخنار!مايير

فيمتسماويةجميعاالسميياسيةالهظرياتتع!ءرالاج!اكبيرب!ان

ي!شديمةتحليليةاختباراتفيتعححالتيالئظرباتفىان،ا!قيمة

استنتاجيةالهحلإلفعوخ!طته.ا؟ال!مآخؤؤ!ذا!بجج!التيو!م!ا

ذلك،امثلةومن.رياضعيهصيععلى،تصعلوي!ادك!نيوابعشىحدالى

اهـ-اتور:يتيما"الحريهوس!ا!مص!ي!رة))بضكاةي!ععلق!يما

لماولكن.)ج(يفعلاناي،بث!افون!شروعبيوظدنيلرغب)ي!

11(دائرتهفااخبياغلبيةان!لأ!لتالهـقلالاال!يالخ!اابألمءكانت

لا:4)ج(ير!للااناي،رأيهتعير/قروقق!،)ض!نجما!!رةمو!

،أج(!نويعدلىرايرءيعيرلمادااقليةالانخطلا!دفين-اقي!ث!مى

كانت!اذا.)"الازلبيةمواجههفيح!غيريؤغبرلمهو!ومق

،61!اا!35يورك!يو(،!!!ةلراو9طمه؟دالا!!لمحيماسا)"71،

هـ-ا!



ل!صت!كونالحخؤلىه!أفانرايهعني!ول!علنههذءأب(خثصعة

اتالحن!،!ألا!حأبافو!رايهعىإلمط(يعلللمأداولكي.أآالس!طرة

)كا.تمفمذلي"لب!مح!رر!م!صةلا)؟انالواض!حمنلذلكنتحيه!مة

ضللأهـحه)ا(ضافبهأج،)لهط(!لاذا،)تكونالقضةفانوهك!عنا(

ب!رةوربما،حريةبميرع!دة،ج!ب-اةتكونلكوبنط)بئ

بم!وعاف،أ!،)بى،؟(ص!ل"ظالأحرىاًلناحيئومن4الافناعبواسطة

ولكئ!ا،حويرحةك!يمح!دةح!في!(!تكون،)جفعللالمه)بي"(

.ول("نذةبلا

ين!سدح!فايطنظوبةوكعا!طذلكم!اكتواوبهايمدهوجمغترب

ناجمنهـرف!و.ك!و!ااقلالمجايطهذافىوهو.الث!مييةع!ب!دشاعه

بالقيم.يمن!ملدث!والا!قي!اررس!مم!هممطبون3!جهئوصداماي!ناك

،ماكلم!افل*مالاطلالمحيحبهبردطبانالقوللهمضلاعصماانهالىويذ!ب

والثطلة،بمالقالخا!رالابديةبالمص!ييوتقمح!ورملأنعرطي!نبملهو

!م!:.حمونلافوع7انحكلاطا1اكثرنوعمنيكو؟واارزكغل!ىالممححبييئوان

القنرو!سايغ!الخن!مناتالىيذ!بثم.الماق!ةبالمعابرر

فراطب!ة!للكلالراسحخالو!دث!لاالالحعادىالهضكالانونيال!فكيو

وبقو!5؟افع!هـتا!لبمجمةث!االممنوقيعدمتولدانهاعليالئمص!ةوفي

تكلريةخا!سةئن!كى.-عوالنم!بكألألاطل!ي!نالالمعا!عيالاختلاه-او

الموفةه

سام!تةوقا،!والخ!برلجممالىواالع!الةادآيمتقثووفالاءلاقيون

لاككلاهـثا!ةاوطصج!!ةقوافيئعلىاوالهيلن!مطابقةلان!ااما

خ!ا!ط.الاصالتطصوبلغهماك!اعا!ث!تلافهااو،بذانه!ا

3أأولفيخمءاجم!التاؤ؟!امطد!تنكوالمعرفةفبمنظركةواًلنصحم!مة"

اسىايع!ص-ونأت--:ي!و:فا،9(ة"موضعوءذيكعرأو-ثعراوخصر

أئ!رموقراطيمةدارز،الأكلعرفؤنظريةاسنطنالقولى،علىالسخفمنانه

ث!ر.اوخيبرالفرة!!3بانالقولالعمخفمنهوكصا،شراوخير

،قث!عايفا3الذرةعلم،(وفثعيدركة)ى11،هـ!ننط!عالبمشريفالعقل

.بتاقتو!تانوالشرالخ!ولكن.الديهوضاطيما

بئظربر"أ!ا!لوقه؟41ه!ويةالق!مانالىاوبنهايميثتهيثمومق

صةالمعيمءت،!يلانفطتامنضبثق*خلاقيؤفالتغضيلات.المعرفة

يسه!هع،لالنمح!يمالى،الم!عقةفينظووجهاتعناوالموضوعيةا

بما!صوان،المصأواةاوالتئ!عزيحبذالط،ذسمغتناقضثور

ء"(التم!!حفياقيلعةاوالتعصباوال!-طنع

؟-رز:-!،ش؟*3(-؟دكأ-عد-ش--خز!ا-ء..-)2و-5لأع،ا*:ء-بر

م!لابه!-!!وس.ك!!ء.صيىصمح!2وبع!م2،بتاكحوب!صمطلىمع!

الانص9فى"و!واكلالفر!برؤبضن!مومجد،بصهنوطخنهاالدبكوكراطمة

ناف!!ء!ثوال!والمطاب!ةوالطاعةالاحمرامبفضائلبعضهموبمتر

كج!كص!!!؟ر،روؤاب!،!قثقولصنتاخلاف!ةتجبمالنفطه!ىه

عثماوء*!صآصات!ا!!كقلاولكز،سهـاااوعليهااحقاماصمدالى

ص!كتنط.

لح!ل6!جوأةهـ!لمالشس!جبئانالىي!ؤهع!3/إوبنهافارذلكومع

الا!لا!ب!بئائأل!ؤءف!يرةالا!فىمنال!يموثواك!ةأللياالمثلتنمو

اعكا!أبض-!حابرصئكوئاننم(بل.فحسبهعينةقبب!ايفتفونلا

ناا!لصثيشصلى-المثماليةوالحقالعدالةمعاييرمعاتنغهااثات

بر.للج!عال!هذلكعلئبما/ءوافهاالابدالىساليممةقيمؤانيف!رض

،اصط!اداءطغجان!أ(لئها.إصةفييصيرالذيلألتمصبهيوالنت!بجة

محجردبالقيمالحاصةالمعفقاتانال!نسبيينركذلكمن"النقيضوعلى

وحر،هى،!ا:ء-،رو!و.ائملانهاالىلىلمجيللاشحسة.لفض!لات

اخرءكتى-،اخء:،رز.!جارعبخقءهضلصعةترفسام!ا،-واضعع

8؟2!لأ!!لمصر؟؟فيءاأأرءابمفلى-!فهأاجمةالحووعدمال!سيه!ة)،لحم؟9

.7ء1رز3-بخالأح؟ر!،.-ا!ءحا!-*أ-"3أكصبلأ!ة.كأ((-ةارءسسنكاء،لم،ى،لأأ

اخرانسحانكليجعرنانفيوالرغبةالتعصبتقع!ي!سنت!علئ!وبلى

نماص!ا.مثد"

ال!صةالكميةألاساليبتطبيقت!اولالتيالنطرياتو!مل

النحليليةبالمدولةالاجتماعيةأالعلومعلىالطب!ميةوالميلومبا!يا!مة

اللاكلبين8نظيية:اصاياثلاثلن!رم!اهذهوعدت.وئ!يبربا!

اكثرالبعثبا!سلوبتة!وكلها.المتوجيهوعلم،المجالونظرية

وبىلماالث!النعرياتاهم!وافوجميه.الن!يةبمضمون!مص!ا

ءفاصتوقد.والاجنماعيةالس!ياسيةجمالاراءايمحاءاحرتعد

ماسالثو-تسبممهدالرياضيالمنطقالعتاذميزفوربرتيدعلى!1(91

اغرضةكلمةمنأءحع؟لأص!ث!أعصطلحصثاغوفد.لل!كن!لوج!ا

الاتصالوأالسيطرةنظريةميمانعلىوطبقها(،المفة!وجة9)مصاها

ابثمرياالمخان!كلةالىخاصةبصغة"التوجيه"وتنير.با!مله

فكفما.سماتمحدةكليشزكانال!ريعة9الالكترونيةالحالع!مؤ،الالة

وؤ"ثبو!غاويتذكرويعيدهاالمعدوماتويخزنرسعانلويمنلقىيرسل

ةلالتعليههاقدوةمعهلأستصانحاسبهةااله!تانفيهـيع!لأالمحهصق!بوروفي

الافل.علىالذياالدرجةمنالنقولض!ععاءفصةمتلالمهاتاتواتناب

السيطرةثنكلجميعاخصاعامكانفيكثكهعنفمزالالنتاذويعرب

جمه!رةتصلبصريفر!ومنه،الميكافيكيةللعتميةالاءدتماعببة

مبلاىءلانعاءبهايتلاعبمحقولبلااكلتنالىيوماالبتنيالجنس

يفترضانهبيد.لللىتالمسيحةالالتنلةيقدمونيهفيعرفونلهم

تتيحماحدودفيطيبةتتاةكجهاوستظل،وباقيةموجودةاكللاتان

الحرجة.للمشحلمنظهةحلولا

جاءالتيالأعبينان!ريةكبيمحدالى"التوجيه"فظريةوتشعه

ا)حا،،-بة*لاتنساريه!هخبيرورنو،فيومانفونحونرها

قىالمنقدعةالمراساتامعهدفيللرياضياتاستاداصارالسري!ة

الذرية.ال!قةلجمةؤ!ايرز.هاورالرئيسعيه؟591و!.برنستون

فيمجا!قلقراراتااتخادعملياتاناقنراضعلىاللاعبيننظريةوقوم

بعضمياللابنتصرفاتبرحدالىتشبمهوالاج!تماع"ال!مياسة

هيالنلتينفيف!هداؤء.والبريدجوالبوكرالشطرنجمثلالالعاب

ابالحسدلكط!ابما،الالستراتيحيةانطليبو؟لاسحاليبالثصر

-والخداخلثنوالتصولإلثارة

خاضطبصفةصملأمواملاهذهانال!ظرية!ذهوسوويقول

م!كمةرياضيؤصءياوضهوال!ؤ!د.والدبوك!اكصجةالكربلمقادلاف

دكةلطوب!:كع-ىتلمكأ.برء،كأل!!ا،0.--(!"!،،"!!ى..-كلالي،زر--فى،4!-:

،ت!فبا:ةبايلامها)بماالامهلخ!عالووتنفسوهي)همه"

نحركهمالسواءعلىوالافرادالاممانيدترضونو!.)د(بالطر)قنة

مهكنززرراكبرعلىاحصولىأعا!وا،ح!واروحق!االذ؟إتبه!ةاث!لحة

للابن"ا"نظودةنصارايعت!وو.ك!نافببهما!ط!دلمىلااا!مئ

اًلاروذيينامرا.س-!بضلطلااكمرارؤ!بئا!كوذاؤ،ف!نلمناكسة6

"الاجتمماعصص!!

فلاء.اطبيعببةاأالملوكئمس!مدمف!وماصلاالمجالرنفرية

ويعنون.اضناكلسير(اوالمجالالجاذ!ةمجالكتحدثوتيرا!عة

والمجال.لكواكب1منكوكب!يهايوئرالىالوةهتطقةبالاود

الجسممنتنبثقالتينفسهاوالقولىأقوةاكةطقهنج!ضمنالمحناطيسمبئ

ضلىالنظرين!انوزضطوي.بهلكآثراالأ"رلمة،مالابعلىالمغناطيس!ي

وامننطملانمطامجالكلب!ؤلفبحيتم!بادلواعتمادكتعادلنفاعل

-"تالرياضعلكأاعتمادااقلالاجننماع!يةالعلومفيالمجالونظرية.وحدىة

1(.الاببئ"انظريةاو"الةو**")ءنظبربةمنالمتغسبعلمالحال!أ"كثروا

اديلويناكيرتهوماعبكأالاجتال!لومهمماالمجالبتلاريةالاصليوالمدمم!

!اعاتالجهد،ء!يهةابحاثلمركرمديرا7(91ل!ضةلوكئعندمح!،كاق

فنلوينانبثققتعاليموكد-جى،لالنكنو)9كأ،ى!!شوئ!تنمكهدف!



،!ي؟ص!ع!تئئ؟كخ!ا!حه31دل!ر!9أإصء،خامجاللم،انا،لحاسببةفهـرته

جمحيوك!فى*يحطو،طهاىالاجمماعيالعالمعلى-يجبالرزيالمجالىهو

ألال!رر!عمي!راليبركأاس-وصتكيالوكالعت!غ!كد(،ال!لياةبم!الةأ

كالسناصرءبربرثاتيمعياكومي!ارا!مغرى.مفرىذاتانهاال!ماعة،*

محير!أاما.هغزفذاتالجهاع!ءاوللفردصالنحيهةصتائج!االتي

الغور"ىحم!كأ،،ألمحفصاة!جالى"الىالىلويغوين!بسكذلكطيس

!أ!كل-؟محو!63الاخرمحلىاحم!صماي!صمداخرىناحيةمنالجماعة"و

فىنشا.!غع!حافه!يمق!فلا.!مملاوحدةكولؤصالماوب!مثته؟!لؤد

ا!زخصسلئو*ي-خقر!اوريزالجمامحوحه1علىالشبئءلفسىويمنطب!ء*ضر

ءصهـفدجم!فا!كاكل.كدهالم!العواملوحدهاهيبذاة"وفتفيالمجا!

9*رر!!هيبعمنهاد!ظهفيالموجوثةالعواحرولكن،يديمهااوالبيبة

9ا!"زأ!،اتالو!ا!جالحىظرءون!بثمومن.حاسم"ثرلهعالتي8

بالنهوقككلقكلاله!؟تلاارر!يقراطيا!ؤبءولسحىبوكس!ىجغرعمون

واث!؟اصالافكارج!!رعة8هوحمع!قميةاهميةلح!ماشكل.العثريئ

مالوهـالضأخم!و-واسهوالاجتمأ:"!ةالا!كنضادإ-حمة

نبصتحبوتهسفهاا!م!ر!المعمبةالئ!ربةصدالننمودذفيلاالصحثلكن!لولا

بر--؟؟ئر-ءكا!و!؟و،أ:،،3*اير8-4ثرة؟!صمةل!و-في!،5الغولخالأومر،

للاي-!؟دالح!اسحيءلس!لوكعاكأاهتمامهمالص!موكص!نيو"عؤلممهم6من

الضهـعبقىوا!اولهثلطاائعكومافطتنظيمعلىوايس،الشطةوالج!اكه

.!البحتبكع!ال!بالتحليل!ةالم!رلسةاعضاءمئلالسلوكيونويهتم

+؟المف!اهءآعنيبحثو!كأوهم.امحعاسااستنتاجياليسمدخليمولرن

زءصم*سفىالسيماامملإااسهـارلكشفتصلحاريمكقاننيا!يم

اجا/4لشيدونانهموبرغم.الواقنعيلمبحثومت!!سونتجريبيون

ر،ا!وجهع-ونيهتعصلافاتهم،افمعقيةاالنظريةبمسوونهمايفثعلأكل

فما.توحب!ىها،با!لهال!صيالكأعلمتكاما!يتطلمهاارسو*نمسر

مىلىفصأظلالا91ضفا!المئه!مااروضسلممخلهعوسسآ!طكان

مف!آالس!سطمحلمانيرهتمقمونوهم.الم!ادىءم!رهمثل!عدى*همم!مة

لعاامة1النظر!!ةناىويرز،بميعيمهحااحر"بالاسمطوريه"فلا

هـ!-همفدا!كسسشزوومكريااضاراكوت(نبه!ايقصدالني

."يةطورلالها"

هم!و؟حياومصدرال!ماص!ي!ا(ملسطللضظرنج!الكعيروالراله

تعهومونجبومهححلاكلو-صلاامداظ!لاز"وبرغم.بنتلي.آرثر

بقءامنتراالفرنليحقهقةالمفهـرينا،ضتججنمئ*نيعىدم!اكثير3!مثه

ثر:كماإنوبعكل!.بالل!نهيىفر.ي!ورتفي18.لاةسىبنشليولدوقد

!4ـدرغ!اخ!و!اممينجزءثطغيرجام!ه؟فبمولململة.لورككدةفى

ء!18وفف.الدهوامصرفطفيفترةوعملالصحةلموءبسبمطاهلية

*-::انطافتلاثمهرركالملالاقنصادلسةتطواهوبركنؤجوقىجامعةدخل

سابرماولسرعان.الناجحينبيئابعالرأنرةيبهوجاءسنيئ!

سل!صجهامفنيفيالملياثرا!سه!قىكابهافىباالىذلكبعد

إتاولا،أاالىاله!ودةعلؤارعمهاب!"مصرف!افغمىولكن.وفرابورج

.ولم5918فيهو!كنزجونمنائفغ!وراهدرجةخ!ا!وحصلى،المتحمظ

3ضاها-!ةمبعداحاديميالعملفيقصيرةمترةسوىبن!تلييقض

،ءا%بثممخبرافممل.صحفمى"صارتفجمكاغوجام!ع!ةفبممحاضرا

صا؟يرالوطا"لفهمذهولاتاحمتالحظولحسن.ش!يكاءوصحففي

،!--:اإس!الموادمنضحمهئروةودراشطالمكتباتعلىللترددكفيا

اصدارفاس!عتطاعالذرصهدهواستفل.يدهمنناولفيو!تالنني

ال!صاهـ!ءاظلوقمد.8091ؤر"لحدكماعمليية"كتبهاشهر

اللائ!فاتقيشافهاماعمدثم،عاماعشرينمعظتقريريامهحهولا

ب!،على4كوجا!هبمر!ست4191وفى.اًلع!دمنالوقفذلكمنذواكنبر

الم!،!!بروباشنثناء.للمفلىك!فة!همياأزائراا!ستالذايصيرانبئتلي

بؤ!3!ا،حبرالق!ممفصى،المنصبهذافيقغحاور!الت!االقصيرة

!سع

؟499ؤكياثصكأكأكالوىرج!،ا!كاياكأفىلابر!حكأ!ك!ةكمؤألىع!مارومون

أ؟فكأم!-حه"الل!كأس"فياح!وتير.قى(دعفع!لا!لوتذ!ةصكي

ولوهـ-!،يلا،(ونءش؟لحمنهعلىاف!بمالاشهـااليهوعهد(9؟لمو!ية

901011؟لأهسثة

!انمح!ي!!لعربهعمب!كغركط2؟فنجنتليءف!ثرثوألمحكاراكفر!كي

رريالعليبالمعنى!آ(!باب4سيابفيلم!وك!ايكن34!ى!!لم!ياسية

!اهـ!ادة"يسم!يهكاى؟!عاالتعمي!ات1سوثويكحطلطفت،ثل!طلع

أكلءتثاملالثقلىان"فمبقول.البحثويالمعملكقوهـولؤ!ة،(ال!فكرية

!ام.خي-ثظهر،محجرطوفدالقديىلةلذاتها؟لمسهالرو!هو!ال

ضاملأبو!فه،ذلضلى4محااوا؟الف!كاءاوال!لميةالوات؟،،الثقلى

قي،ورالأيت!زممحنر"(اأرز،!*والم!و(!دحعال!لسصلموكاعلىي!حث!ر

.1111((فىكنةكهـ!،ىاسحمانصءعالطظهذدان.العقر

،!،ر-ي!-وأووسظ3ا!يرت-،!ط!كابن!دروح!حياتقاءثوقأرلغم!

نثأل!!انححا.عاتنمو!حلاتكجوتإ،لعامةالاهكأواعنخبهارائمويكل!حؤوكان

6.اهـ-بدوتلإهل!*الطصت!اهك!قطفيا!فهومكلذاءويخكل!لالعجما!لأعفآ

لحلا،-"اطولاوقيور،!قباعجتغفؤ!-ئ!ادوصفثااىول!ةدالك!!ث!،نف!

ابر-ءسش*حم!عف!صمثم'ضجم!!-صة!*.-فأ!ض؟-ك!+-فىي----لا!ص--ح!؟ت

ئ!عع!ىلاا(صور،شةأءوكعتصحطلع،فهااإحثلظ،إثص؟ةء؟فجطعأت

او؟*خ!دفا،حةحكؤعةعقللركاخكعلاحكفعدا!وقماووو!ايضحا

ء-ئيخرجانبمجرد"وأكئ،معينةاجراءاتاورسياسالفقاتوني

تا!ووءاضحوكةيكونسية4لسصاالنشراتاوالقاكونكتبمحفحات

م)112،(مكشوكة

شثيال!جوهرينميى،الفكرتعننعنردهعأانيممكئكأمنوادفو!ناك

كأت-الىالحكم)حممليةقحويلههواًلاولى.يا!سعةالمه!ن!ن!رية

!!فيالشتيكح!وعر.وأرجاحهاوننافعهاوءساع!طوال!ماءإتالمصالح

تمهور؟.(،النالىم!كبيرعمرفبهايش!رك،مرف!ردقة،)؟نها

تا!.هدفهزاويةمنآليهين!!اجماعةاصتانهاعلىلمصلحها

اءنبسرافانه،الثسىءنفسىالىالنظرفيطريقتينمجردالاشالطكان

؟غفا+*االاخيرة?بهاحدوفي.الجمالثات!صالحعنوتحلأثجمكهما

.131،،(ارستضةالقطاعانط"تعبيرمنهمابدلاواستخدممكلصة

تكونةالنبمااف!ماعاتعما/لحمنظاهرةاكهضلىحكمكليتصور

زثءوو*لمطهوتتكيف:(نفم!ورووتتدافعبعضسعلىو!صهاوتضد،تتحد

المساوسستمنعمايةحكمكلاغتبرا!رىوبعبارة.صر،اعا/تها

ناربغفي!رثلمانهالىواشار.؟لمليةالوسطىوالحلول

فه*.والميجلا"خرىكلرلقةبايطتثريع!درانالامريكيالكونجرع!

،44لرا!ى)،مكانقص!!فو،حمثمثلماوالمساومات(،باالصفقات)ء

صنا:لطاصولاله!علىهصتونالصاوبمسلومةماكالبوقيعلى(،اليال!ط

هـءااحصلىاصثلةاواورد.ديوفهابطفيملدولةاتمهدعلىالموا!ة

ارالان!عوتشر!ةال!موك!التعريفةكشر!مثلالصري!ةالمثهـا!ثه

لاو؟ؤيم!صارخانكارام!طالاساهذهمثلادافةانوؤال.ا،!إءوالموا

وسحغفبم!ل"لمبعةعامةروح"وجودافتراصىبممهعإبةيكو!انه

ا!ثء!اخيرفي!4!اتممامطمئشين)ءاحكم!اصفارالمشرعصئ

.ركر.بح!هخراؤكأالأفترااضاتهذهمثلبئتليو)اعتبر.)14(،؟كله

5!العنقسنمدمعثمه!ابنتليجاةتاريحعنالمعلومدان101(

ص!ك!!نجرقي"السلوكبة؟لوم!ابحاثهوبفلمي.لى.أ"راتزسيدني

.(5791)جيلو!مهيوثصف!واانال!ربر

.؟13-31؟صر،9!91بوسطون"والم!وفطاًلموؤة)ء111(

.ي!؟4مي9؟ع3ايلينوكر"ا!كماعهملم!ة")12(

26931نيويورك،،اًلمجتمعميلاسسانميال!نصبعة)13(

..7!مطالحكها(،عملية"أ؟اأ



الصىبم!ا!راليتممت؟الطر!قةينفسلقضلأ!ية2(/لوكائف؟لى

ناووولملمال!اصأت،صالحانعكالماتفكلها.النشريعيةالوظائف

عئجماكاتاللا!رمحلىسعكشه!االعلماللمحكمةحكمايفياتدمق1

!تا!ال!؟ثوقان)ء.اليهوالنهـكفعتالحكمهئياوو؟سال!نيالنعغو

*ووفاله5تماماال!ك!!ثلجملاعاتعيمليةو!،تماماالحكمثل

عث!!لب!خ!أوعواعلهاونكفلهاوترنشقالجماعات!الع

.151((،تمساالحدم

س!ضحةو!اننماا!الكبعرال!3/سكانس!قممايتبينوكما

وهالمف!مو!ذ!ا."كعتأص)،ا!حكمعنم!كومههوائنتياسيةبننلي

الف!ربةاداب،-كيالسوكبيهللمدرسةالحقيقياكؤسسجعلهالذي

كلكوندسنورينطام؟شموظعيزمنتتآلفلاالحكومةانالىذهبمقد

هصد؟ونطاق.الانشطةمقضخ!ةشبكةهيبل،ومهـحمبرلهانمحن

!-،رسما.بى.اأحكومههوةي!لمث!اناللذانهماوطابح!ماالازشطة

؟،التجطىشخصجهاشمركزهبمقتضىمطلغةسلطةلهمثلادكناتور

سطر+،وردى،او،ا-"تراومعهدكتلالورهودانمايوجدماانبل

،ضر!-رالوروادرء.لمو"!حكمالتيهياخرىطبقةاوالاراضيملاك

هـ92.-في*كأفحك!بر"ـاخهيئفسهاوالطبقة.لطبقةرعممكمجرد

-ؤل(ردنيهآللئظثلةتمامامتإويةالفكرةهدهانالمرءبعتقد

الطبظ-بلقص!مهجهللالهماركسنقدبنتليانبيد.الطبقجالحكم

-هشلمبا،ةكنجرإهـأتاللإ*،تجعل،حينخينبعيممااكثرصارما

الاقفنصادية.الدوافع!كيهفيالعبة

م!-لأورانه،5الطب!4احلالانفيماركسرأيبنتليويرفض

.وال!را!ة"ساواةبنبرهـووافم!جرامعهل!مجلبالالمكةاط!ة

ظل!ك!ا،س!صدار*!كبوفلرمنبدلاافهايعشقسدانهيبدواذ

اء،!ان(ا،?ب.از!كمصورةعنلنكلربصر!الطبقيةالسيادةنظام

:4!ق.كأ،(ا!ءفىدءكأء!"ويكانمملأالمتبدادااكلايسرر/طانيالأفي

!يردش.ماووكانكل-1الاناشياءيفعلانيستطيعالبريطانرىلوز!ا،ا

ع!قةهوبئن)كي؟آيؤن،حقيفة؟لمهمالش!9اى.مثلهابفعلليحل!ا

/5.7،!ءتلىء-ا!ادنافبوالم!ثعلةالمتنازعةالجمامك!ات،عصالحلينالقوى

،،ءهـبر*فياقىغنوا،لأجدس!بمكافطحدالىوص!ببفة!ننوازفةالعلاوةهذه

ألمصض-يوكاملاادقيفيكونلاوعندما.التنفيذيالجيازفيمة

لمىة-،.ءة،إلخبئالامرال!يئجرلسفيكثيرايرثماوهدا،التغتريعي

.أ(61،،بالعملليقومالصلفيغيالجهارقوةترتفع

،!*!--هـ!؟-/ء)!بهسمحف4خ4-صآء!هـعه!لضاكؤ/ء-سنين!ثورص"كسثىو

؟ء--جلو!يتيءا،--توئبملمألضطريعةعلىللافياوالجففيألاهـسياتت

!نهأدو-قيعلاو،ؤك!خىاشم!نعؤلمحائنبالانسالىمهنمايكنلمكهو

ء.؟رصةءهـنازعثقاتب!صمىفيطت!لويه.مستقلينا!اد"!ع

3!صرئمو*ن.ال:نجسيهللسيكلوجيةوالميكانيكيةالفرديةللتقسيرات

العطاعصات"ءلص!ى،الجهلمثجنتاطهمفنمالئاساعلىمهاهتد2

و؟-!-!.للحكمال!،جذذي!الادةوامخنبره!لأالبشريمةمناتنعرصة

ر!ثباهـ!-فىوكائ5"اخ!االية"و"محسوسة"الىا.لافثعطه

فيا:!إو؟لاص.ر"نرز3التياولظ!رةااوالمفطيةأألالشطة

ف+فيم!ء،ةبثبنال!كهوهـالكلاحيؤقبل،الممكةاوالكامنةالاذشطة

بنصا!لااقفبمغمس3391-2!16!ك!المرهونةالضاراتبمهعمزاد

ت!رتنب!كائلمفاهـ"اااللأعاريوالاراًءعناكترالافعالهمية1اكد

:صانواؤ!و.ما)!فياوملموسشيمهوماكلتجاهلحدالىف!جا

انهكاس!ة-ءالالجص!تانهاوص!ح.ا(سلوكمنجزءالضالافكارا

.،الق،،ب!"ع!(الا!-إن!ليمكضلاومن،جماعاتلمصالح

.-،اص؟-.لهشزن،س!اسوذنمحردالسطدس!بةجمالقنهبدون

.؟27مح!المرجيكلنفس)15(

،93،لاصالمرجعن!،16(

طابحياخمذفي!السلوكعنبرختابه!هومانءنى؟لظ!يم!ك

6برد؟.ثمارلزالىماديسونكلن،كول!ركزفع!.(؟انمعامئرتا)

فيوسمبطةعواملوالطبقات!وصفها2صالغواالننصي!عل!ا!متملاكيم

ال!كمع!كعةانائبتالذيهوبتنليوكا!.وا!س!ط!ةالتشرلمء1

وحلولوساوماتمقايصاتمحنا!0،،معا!لمف!"عياصساشأكؤلف!ة

قداخلة.واحياكا6ك!ئاكسةجمالثاتم!مالع،جمئو،كبجغاتو!ط

كيثاهـ4لمدخلااردهراذلأثمبظتفيبئتليطنعايماحياءمند3

لتالمفكلعثراتبعضوعف!؟ل!.وا!سعةب!واتالى!ا!م!ةلصلم

يانه!االحكموعمليةالنشصاطصورمقصورةبانهاالحكومةوالمحللإلن

من6دوبء.وكارلوروور.متنافمةومص،لحلضنتعوطنتع!عه

101.تفام.الموليين1ائهةفى-لأوبالتوقرحولالمصصراع،صهلجامعة

منوكثعو،منهارمارد4كي،01وف،يسليا!ومن،إررشا7دف،

وءعملاءضاضةسماعاتبوصفهاالسيال!يمةالاخزاببدراسةفىملالهما

.ترالا"ء-از1سم!الم!؟*لهنعراعفيمنناوسةلمصالحو،سطاء

بدةرصالظالاهتمامهـءالانتخابيالس!لوكانجرونعشراتوحلل

.كسنفكأتوك!صف.فيرالاؤ!تص،!والاجتماعيةالسح!لاكعيهالاتحاراكتا

3.وليةاكونجرليارواسمطةونالقا.!غىع،سحيرابهبىزمن،بياء

ال!كومةداخلمقالمتنافةاضةوطايبنوازنة4واالمساومةكلن

.او،(الامرإكيةبةالانص،ءفبىشمبرشتنجونلصورش!1و!ضج!/

كله.باسيال!النطم،"الديهولمحراطةلععياسة))فيهرنجنبفكي

ا!!ا)'،نت،نفورةمنوسخرا.لمنبادل"ا9،تالعلا.لكيفعمليةانهعلى

زفسهوي!سالذاتهةالمصل!حةاهمالمئهقوقعانبمكن"السينتج

علىسعبرلببقو/مر.الامهفبراوالع،مةالرفاهةعنمزعوملمفهوم

اتاحةهوالسيال!يةاًاحربسةابقاءمطلقهضرورةصووريسماكلقىشركل

علىأ!مص؟!ااجل"ئ)تتنافس"عاقالجملمصاال!جكاملةالفرصهة

نا)ءكتبوقد.احكومحسةاتصرفتتانتيوالمكالسبالإمتيازاى

6صعا،-ةة!توترحالة!اكتكونعنطماي!نتجماهىالديموةلىاطة

.)17("كلهاافوةاالىطالعبالتواحث!ج!اعةلايةت!حمحلا

مثامثرةقلرواالذينالحديثيزاالسملوكيبئعم!دق!يدالعصيرومن

سيةاهـء!1ال!ضغوطانانكارديمعهيققون*ميعافكل!3.ببئتلي

ا!كمأفياساسيااواًثذهمثلهويهتبر،نها.اًظلأفببةعيراوشمرلرة

جيمس!هاز؟مسونعلم!هاطلة!مماشرااكأرنتائ!هامدونولا،يحفارحفى

فيفينليحذوقل!ة-وق!"ملحذلمولفئ."ال!ننئبحفقائص"

مادة+!،هو(ةجهاعهنتصاطوجعنللفردالممب(سص،المغزىأكلاربا.طرفه

ء-*اي!-ص!-ور!يهعاء!-ى؟أ!"ص،كس-ز.ءآلأد!ت؟،،لئسبةؤ-قي/.-صس-ة؟اخ

!،1،18،وا،صالحاالع!وا،مووالالطمهالاكرادبيئاد"ادلهاد!لأذات

لى!اةارعيمنكاناذاوبخا،صة،الفردب!اهصصةارفأنذممبرلحهبئويقر

راركلا،واًختراً.يمبفي،وادث(ف!قىاعحممصامواونةوى،6قويا

(اكمة.وش54الدف!!اهكلب!ة"!بربت2؟!المع!اصرءل!عاو!ببيقءدطأفي

":،ووفاا)"ه،-ءوهـكائاه!ى-رواانفيل!الع!ةطهء!مرظكا!لطو

باعتبارهاالسيالميةالعا-!انبدهـثلمثلو!ن،)91(!ديموقرا!ة

دالمام!،اخرىا،تورةفي،الاسممبدأد!نواعتقادهزكلقتلمرتمجرد

ي!"عورةباصنييملاايهالىيثيمرانالهرو"ببدواوريالصكبماالننار،غفي

د-ليالا*ت؟ذيؤكدذأكمناكقبضوعلى.الد.لموؤراطي!ص،ركمن

زبجمل*غلببلآاراادةيعكسم!وللعياسيلنظام"المجوهريةالضرورة

الفيراراتعلىبالذاتمصيينحكاكل-اايحاس!يواانالموا،:ب!نودععفى

الايمانهرنجان.ولقوإنالامستلا).2("مسئوليتهاوي!لونهمالسمياسب"

.32!31ص0(91نجويورك"الامريكيةالانصمة)،171(

.37مى0(91نيويورك"الديووفراطيةسيا!ة)ء1181

-ديموؤرا؟7؟لاالاقلعلهـىكلطانهيضنقدماكيفرر.م.91()ا

.022"صالحكم))نممم!ج

.922عي5391يوركنصوبم!فانونمايصنعاثوث!كديأ")02(



،يتناؤم!ى،المصالحؤيهتتصارعالذيالعا!مهذافي،بالديموفرإطية

ا؟ضح)ءيمثلا!"يؤكدومنه6عملياا!طببقامصنيكوىلاقد

.)21("اليومالمدنيةامال

ازباعاكثرشعنبارههااثمكنالذاناصرانالمهوالسلوكيان

-ظيوؤر-.ترومان.بودافيدكروسي.مبرتام!ماسنيةبنتلي

انلل!!!لكثبربحاثاكمستنف،تراس!ةبنجبرقيكروسي.مبرترام

491.وصغلا"العامةاثئونمعهد"مثللخاصةاواكالنطماتالكونجرس

الا!نصادنجبعنالم!عش!ارينلمبس)ءاتنميذياهـ!تروكفى5191الي

الا+مةلمءلابحاثمديواكان5291وفي،،،الهجمهوريةلرئيس

اتأعبلىاكلفيبتليمعيتفقرهو.،(الفومية:الديموقراطية

+؟ء-ربانهانشإطهاز:مفالجعاعاتمصالحاهميةمؤكدا،قريهـبا

حوراتكيالافرادلاطهيةانكارهبربتلمجطمعإتنتككو.داتهالحكم

لهممتكللاقتنهخق"لهمتفوذزتاههصهيةااناىاوذهمب،لةمنض

عى،صبؤكدلاانهبدةا!لهبيد.)22!"بجماعاتاصملااوصإلأ

هر3ودد.ي4رضي!فملكمالهـتشريعيةا3العهإيةفىوا؟قايضةالمساومة

اصراًعاؤءدراس!ة))هـوثاوياعنوانا"س)ءياتاالصراع،1لكنابه

اءت،ذ؟ءةادراكااكتركانالصوانووابمب!ف!ولما."الابر"ماعى

!،ص-ايعددوللأوهو.الجىامحاتالحمة.ضاؤكلسفياللامخ!ةللمخام!!

وضعاحتمالاتمن.لقلاانهوبرعم."والدكاتو-يةاعنفواالتوودف،أ

وألثاني،الاولصةوبخل،جوصيعإبانهايقرفانهالاخطارهدهمناي

يعتبر،والتفسعيربالوصم!مكتفيسافيضلي3-(نحينوفي.جداممكئة

محاولات-بخررذلكانبحيثلخطورةامنا/وره،سيةآدنكلمعيوبكروس

ناضلى!اصراره3فيذلكرغملأبنتلضلتعاليعوفيايرظلوهو.الاصلاح

قولة.مصالحتايهد/لحونال:جماحؤرصةلددها"ليستالافكار

فى،!مناكل،كولمبيماجام!"من،توومان.بدافيدويعد

يستهد"العكوميفىالعهلمية"الرةيسيمولغمهففي.بفليلسئية

11اداةيصوغان)ءانديانافي!وفمحازلهبئنويعرف!ثيراببنتلي

لمي!مع.ويشحهرك)23("ذ*يرهفيالرئيسيزاوية5اح!ر"كانت

"زر-بر""الىبألافجاهينددشمنعزلينمسقلينافيراًدنوءودان!رهفي

اءهاءلااو)ء،ستإ)ينشخصبةاس،سضلىالسوؤيا%شالالحادسياسات

تننلى!أمثلوينبذ.روزظتفرانكلينضخصيةساساعاى"-البيد

اننيالم!!لفةال!ماعدمصالحفوئالة*(،اماءك!؟ااناصلحة"هرةايضا

يدركهمهـاتمامصاجديداكألصرايضيفانهبيد.الامةمنهاتتالف

هـ،اًو.إنظمة011نجبرالمصالحمنالضخهةاكتلةاطكوهو.بنتلي

بىولالحقه!قةفيالمنظمةغيرصالحوهذها.،(اللعبةفواعد)ءيسميه

-مالهح،ذلكمعوليكنها.اجماعاتاوان!"لىاتمنهااكثرمفتقداتاو

راض!ةمطالبتبهبدومنطمتفاعلالىؤفيي)ءجيم،بهااظكلواي

جزممافير(،اللعبةقواعدو".)؟2("،المطالأبقةلتحقيقكا"فحدالى

وفيالمدارسالمائلةبينالمبهـرةلالتجو!"نتيجةا،!ادمصمعلداتمن

")ماثل،قو"لانعطللمدالةمفصمعلى:نطويوهما.واور،لويةالابتدائية1

قلاميوهـة"!هلالقوميالننراثنيالكبرى/الوثالقتئنضمنه!التيتلك

مسيطرةدائمامحونلازلد،1اللعبة!اد"انو،برغم."؟لضوى

انهادحبثواسعنطائعلمىبلاعترافتحرفف!بوضوحمفهومةاو

كببر*حدالى،وقرغمهاالمنظمةالجم!كلات!صالحعلىممابيحنفوذذات

للوجتمع.ادديموقراجمبةبالتوقهيات"ننقيدعلى

.35صالمرجعنفسى2()ا

.همى5391يوركنير"ا!نشريميالصراع")22"

.6صمقدمة5191نيويورك"العكوميةالمملية)ة)23"

.512صالمرجع)24"ن!ى

قيالتا!يخيلاضطرالمثخليفضلونالذتاولعكبينالاخننلافولببس

ؤ،ما.ب!!اةتسوقييمكنمصايعإرضونهالذينشكواولالسياسية

للنظريالتاكمرتحليلالىالحاجة"تناريخا،)خصومجانبيزيد

ومما.صحتطلاختباردؤييقةاسادبالىالأحبروالحاجة،السياسية

؟لكن،سلامتهاناحيةمنمتساويةليستالنظرياتكلانؤيهريبلا

المطابقا*بباريكوناًن؟.وتختبرتقماسمعايراواًساليببايهـة

موضع؟مر،لابقبعداونظريةعلىبمورهات!نطبقمالنظرية

ال!ىالنطرياتتحويل-!ديانايضافيهالمشكوكمنويبدو.جعل

ياصةفالى.لمجالاهذافيحقيقيئمكاسبايالىجبريةمعادلات

ورمميوز.للاتصالودمة!مةاكثروسيلة،اخرىلغةاساسا

لمظ!يماكلكنلمماذاولكن،تجريداتاومفاهيمعادةتمثللريافسةا

صايهةكلونفهـدصيفةالىتحويلهامنفائدةفلامتساو،يئ،نفس!

فالألاتاثارةيمكنو.واقصإسلامتهاؤينىكوكنولمكسرياضببا

اد'ة،وصالىة،1اك-قسةاًدنكلرية)ءبه:غعةيتهإق1!ه،هملايلة

اقته.إدر(تؤيطهرتورو.مهوتوجهلسياسةاعلمذوحيداستنتاجية

ث،ز؟من!كبراانشكولا.6للةمهنظري!تءدةءش!راتأدسعلقرنا

ولا،الانخىالنبذمصههـهكان"متمهاولكئ،ومثيرمثمراثرله

"ه--كاناوربى.منو-أالىصتمدةأيملالتاا!ناسمنكحيرله!م

ممائلا.ا(!سب!سةح!لمقك!4-لأالمة،لإالنظرإ،ت

التار،نجبةالدراساتمسردتكفيهلاآلذيالسياسيالمنطرانبيد

فيا؟يالرياض،الاستنتإحالىالا/لتجاءعلىبالضوورةمرغماليس

والانتروبواوجبمالنف!علممنالادلةكنشاسعميدان.فهناكالر!اضي

قر).:،.احديلمسهـ(لمالسياسيالاخبارفياحتما،تعلىتنطوي

4ساطكلا!؟سهبمالغوةانفاع!مةاضنجارفييرغبالذيفللنظبر

الاتنروبولوبرى.علماءمفنشفاتفيوتئفيهالمؤيىهاكاشيهادافيجدمثلا

ة--ياسهنظمظ!بوا!ستطاعتالقباةلبعضهن-اكآنفسيكتشف

"،،يسنىدعماكنيرايزيدلااهالاكرامنبقدر،ت:معقدةيةاقتصار

اقيإهـاتبر!اصرىقبائلوهناك.للعر!والاءترامالطاعةعادات

ماءلى-غم.الاجتماعيللنظيامت!هاغنىلااموراوالاددامواًلننعذيب

36ريئرتبرونزوفرانكلوالسيفرومواريكلاسويل.دلدهالوبهؤ"م

لم،البشريللسوكالسبيكلوجيةالبواعتعنالففياًعمالمن

،وءنأكالسياسيةالنطريةاختبإرفياهـيكلوجيةالمطوماتتستفم

اما!بهاجاءالتيالاجتماعبمالفراغنظريةهوبهالبد،يمكنطيبمثال

ي!دالنطريةل!زهوتبعا.جراتسياديسبستيانونماهادوركمايم

للاصر؟ل!د،ت.الرئيسيئاللعنةوالاخلاقيةالياسيةالمضقدات!ران

للقلأوفريسةوقعبهيتشبثانيستطيعماكلدمقدانبمدولل!فرد

صورف-"فيالقلقهذاويودي.والقنوطالجدوىبعدمالاحساسوأ

ودي15مالتضإممنالى1الثديد"لحنينالىاوا،لانتحاراىااحادةا

الدلالاتثذهمثسللهاونظريةلدكتاتوهـ.ا)تامالعوعالى

شاملا.سيكلوجياثبا+يااتتطلبالضخمةالسيكلوجية

الافي-رىالمصادرمنالمستمدةالمعلومإتقيمةعنالنطروأبمزف

ويتضهش.السيا-يةالن!ريةفيمكانهاال!تاسيشيةللادلةريالما

عنيزيدلااليإسيةاالألمنطريةؤيوال!يد.الافكارتارلخالنناريخ1

يسولممافانلسبباولهذا.اء!ريم!يدانايايفيلجديدا

ا-إبقينالكنهـل!املاضاتثطسة/المعاصرةالسمياسيةالنظرإةعلىالحكم

إ:ولشيةاحديثشارحايوالنتيضيعلملا.مماثلمةموصوعاتعلى

ا."دس،.ولوكدوسولأراءمقارنةبدهاتطشفلاذاالسيالسية

نا.مكيافللييدرسواان"الواقعيةأسياسةا"لدمعاة-!المفمن

المعاني.ومت!دررالاصولمضد،معقدموضوعادتإ-يةالنطرية

تماما.منطقيغيريبدوامرموحدلنفسيريخدعبأنوالميالة


