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َقّدو فيٙ ْيرِ ونٕز يح  يسويج فيٙ ٔاٛعيح ونيرثيح فيٙ َريٕل ذععيٛس ونقيساٌع َٔيُيٙ تانيرثيح فيٙ ْيرو ونؽقيم 

ونًيسفٙ، خطثح ونكراب أٔ يقّديرّ
1

  َٔيهّم وْرًايُا تٓرو ونؽقم ونًيسفٙ تعثثٍٛ وشٍُٛ عهٗ وأل ّم: ،

ّّ يسّظيط،  ل َي ّٔ ل فٙ ؼضٕز ونيرثح ونًكصّف فٙ ْرِ ونُرٕل، يُر تٕوكٛس ونردٍٔٚ؛ أ٘ فٙ أ ّٔ ٚرًصّم وأل

يد تييٍ ظسٚيس ونطثييس٘، ونًريٕفّٗ ظييُح  ًّ ْي.ع، لنييٗ 013ْٔيٕ جظيايا ونثٛيياٌ فيٙ ذآٔٚييم ا٘ ونقيساٌج ألتييٙ ظيعيس يؽ

ّّ ونيدُٚٙ تريعح عاّييح، ٔفيٙ كرية ونرععيٛس أؼدشٓا ح تٕاٛعح جونيرثحج فٙ ونيُ ًّ ؛ ٔونصاَٙ فٙ َدزج وندزوظاخ ونًٓر

 ترعح خاّصحع

ظُكرعٙ تقسويج فٙ عرثح ونًسنّف، )ونًقّديح وألصهّٛح ونروذّٛيح  ؤٌ ونثؽيس فيٙ ونيرثياخ وألخيسٖ، ييٍ ظيُط 

غهة وألؼاٍٚٛ، ذيٛد يا أَعيصِ ونًسنّيف فيٙ ذقدًٚيّ، تريٛاغح عرثح ونُاشس أٔ ونًؽقّق أٔ ونًقّدوععع تاعرثازْا، فٙ أ

يغيياٚسج شييكع  يييا وعتقيياي عهييٗ ونًضييًٌٕ، أٔ ذضييٛف أشييٛاي أخييسٖ، يصييم ونعٓسظييح ٔونرسظًييح
2

، ٔذعييرؽق ْييرِ 

 ونيرثاخ ونصٕوَٙ، لٌ ظاش ونقٕل، وزوظح يعرقهّح تروذٓاع

ٍْٛ يٍ ونرعاظٛس وشٍُٛ؛ فاخ ٌ وعرًدَا عَعاش ْرو ونثؽس، إًَٔذظ ِّٔ ل ذععٛس ُو ّٔ رسَا ذععٛس ونطثس٘، تٕصعّ أ

ل ييياَٙ ا٘ ونقيساٌ، ٔ يد  ّٔ فٙ ونصقافح وعظعيّٛح، وعرًد فٛيّ يسنِّعيّ ونًيآشٕز عيٍ ونسظيٕل ٔونريؽاتح، ظيثٛع ، نريآ

و يٕ عّ يٍ ونقٕل فٙ ونقساٌ تانسأ٘ صّسغ ترنك يثسش 
3

د ونطاْس  ًّ ؛ ٔوخرسَا كرنك جذععٛس ونرؽسٚس ٔونرُٕٚسج نًؽ

شٕزتٍ عا
4

ل ٔنكصٛس ييٍ ونرعاظيٛس  ّٔ و نأل ا فٙ ذآٔٚم ونقساٌ يغاٚس  ، الَرًائّ لنٗ ونعرسج ونؽدٚصح، وَرٓط يسنّعّ يُٓع 

وألخسٖ ؼعة يا صّسغ تّ
5
 ع

عهٗ أَُّا نٍ َيدو وعفاوج يٍ ذعاظٛس أخسٖ، كهًّا و رضد ونؽاظح ذنيك، ٔظيُيٕو لنيٗ ذععيٛس جيعًيا ونثٛياٌ 

ْ.ع  845)خع تٍ ونؽعٍ ونطثسظٙ فٙ ذععٛس ونقساٌج ألتٙ عهٙ ونعضم
6

، ٔجذععٛس ونقساٌ ونيظٛىج نيًاو ونيدٍٚ 

                                                           
1
ّّ وألوتٙ )تؽس َظس٘ ، يعهّح ععياخ، عدو    ع5 لوع، 4334ْ.ع 1440، شٕول 44نؽًدوَٙ، ؼًٛد، عرثاخ ونُ

2
و، ٔفرّ   ا ظدٚد   ً هٓا ٔفق ييا وزذي ِ، ييا ًٚصّم ذقدٚى خهٛم يؽٛٙ وندٍٚ ونًّٛ نرععٛس ونطثس٘، خٛس ونٛم عهٗ ذنك، لذ أعاو تُاي خطثح ونًسنِّف، تآٌ  ّعًٓا ذقعٛ

يد تيٍ ظسٚيس)خع  ًّ ظيايا ونثٛياٌ فيٙ ذآٔٚيم ا٘ ْي.ع ، 013ذقّٛدِ تٓا، فآؼال عهٛٓا فٙ ييسض ؼدٚصّ عٍ يُٓط ونطثيس٘ لؼانيح صيسٚؽح: ونطثيس٘ أتيٕ ظيعيس يؽ

 ع4، ْايش 8 ل، 1وع، ضع 1855ْ.ع 1435نثُاٌ،  -ونقساٌ، ووز ونعكس، تٛسٔخ

3
 ع08 -04 ل ل، 1وع ٌع، ضع  

4
يد ونطياْس )  ًّ يد تيٍ يؽ ًّ يد ونطياْس تيٍ يؽ ًّ يد، ذيسوظى ونًيسنّعٍٛ ونرَٕعيٍّٛٛ،  ع 1880 -1588ْي.ع، 1084 - 1484وتٍ عاشٕز، يؽ ًّ ، ووز 1وع ، يؽعيٕا يؽ

 ع034 ل، 0وع، ضع 1854ْ.ع 1434نثُاٌ،  -سب وعظعيٙ، تٛسٔخونغ

5
د ونطاْس، ذععٛس ونرؽسٚس ٔونرُٕٚس، وندوز ونرَٕعّٛح نهُشس،   ًّ  ع8 ل، 1، ضع 1854وتٍ عاشٕز، يؽ

6
ونثٛاٌ فٙ ذععٛس ونقساٌ، ؼقّقيّ ٔعهّيق عهٛيّ نعُيح ييٍ ونيهًياي ٔونًؽقّقيٍٛ ٔوألخريائٍّٛٛ،  يّدو نيّ  ْ.ع ، يعًا834ونطثسظٙ، أتٕ عهٙ ونعضم تٍ ونؽعٍ)خع  

 وعع1888ْ.ع 1418نثُاٌ،  -، يسّظعح وألعهًٙ نهًطثٕعاخ، تٛسٔخ1وعياو وألكثس ونعّٛد يؽعٍ وأليٍٛ ونيايهٙ،  ع 



 

  

                 

 

ْ.ع 884أتٙ ونعدوي لظًاعٛم تٍ كصٛس ونقسشٙ ونديشقٙ)خع
7

، نرآشّس وتٍ عاشيٕز تًٓيا، كًيا ظيُثٍّٛ فيٙ ييا ظيٛآذٙ 

 يٍ ذؽهٛمع

 ظُطسغ فٙ ْرو ونثؽس، لشكانّٛاخ عدٚدج، يُٓا:

-  ّّ  قساَٙ تٕصعّ يدوز  ٕل ونًعّعسٍٚ؟ون يا ٔاٛعح ونيرثاخ فٙ عع رٓا تانُ

يا عع رٓيا تًريٌٕ ونرعاظيٛس: تًيُيٗ ْيم كياٌ ونًعّعيس ٔفّٛيا نًيا أظًهيّ فيٙ عرثريّ، ال ظيًٛا عهيٗ يعيرٕٖ  -

ونًُٓط، ٔذقّٛد تشسٔ ّ؟ ْٔم ًٚكٍ وعرثاز ْرِ ونيرثاخ انح فٓى يرٌٕ ونرععٛس ٔ سويذٓا، يصهًا أ ّس ظٛسوز ظُٛٛد 

Gérard GENETTE ذنك
8

 ؟

ل تيٍٛ عرثياخ ونرععيٛس، يٕليٕا وندزوظيح، أ٘ ييا  ّٕ َٔطسغ، كرنك، لشكاال  اخس ٚدٔز عهٗ ونصاتيد ٔونًرؽي

ٔظِٕ والئرعف ٔوالخرعف أٔ والنرقاي ٔوالفرسوق فٙ خطاتاذٓا؟ ْم كاٌ نرغّٛس انّٛاخ ونًيسفح ٔوذّعاا ونصقافح عهٗ 

 ٔأْدوفٓا؟ويردوو ونقسٌٔ يٍ ونطثس٘ لنٗ وتٍ عاشٕز أشس فٙ تُاي ونيرثح 

I

ا يريّدو وألتيياو؛ ؼٛيس نيى ٚكرعيٕو تانثؽيس فيٙ يياَٛيّ  ّّ ونقساَٙ، وْرًاي  وْرّى ونًعّعسٌٔ فٙ ذعاظٛسْى، تانُ

ييٍ أخثياز ، أٔ تًيا وظرٓيدٔو فٛيّ ييٍ  ٔفّك زيٕشِ ٔوظريازوذّ، ٔ سغ ٔظِٕ ونرآٔٚم فٙ يياَٙ اّٚ تًيا وظيرآشسِٔ

ازوي، تانرسظٛػ ٔونرٕلٛػ، تم ظيُيٕو فيٙ عرثياذٓى لنيٗ لتيسوش ييا وعرقيدٔو أَّيّ يٛيصج ونيدٍٚ وعظيعيٙ، ييٍ خيعل 

زيٕشِ
*

، عٍ ظائس وألوٚاٌ وألخسٖع فًّٓد ونطثس٘ فٙ عرثرّ تانؽًدنح، ْٔيٙ ييٍ وألؤوخ وعظسوئّٛيح ونريٙ وأتيد 

قافيح ونيستّٛيح وعظيعيّٛح، شيّى وظرسظيم فيٙ ذكيس ذعضيٛم ء وألَثٛياي عهيٗ ظيائس ونثشيس، عهٛٓا يخرهف خطاتياخ ونص

ا دو عهٛٓى ظًٛي  ًّ ٔذعضٛهّ يؽ
9

، تإَصول ونقساٌ عهٗ أّيرّ تًا ْٕ كسويح ٔؼّعح تانغح ٔوظيرٕز فيٙ ونؽٛياج
10

ع ٔخيرى 

ْرو ونرًٓٛد تاندعاي، ٔترقدٚى كراتّ تطسٚقح يقرضثح
11

 ذّثيّ فّٛع، يعرؽا عٍ ونًُٓط ونر٘ و

                                                           
7
ونكٕٚيد،  -، ظًيّٛح لؼٛاي ونرسوز وعظعيٙ، ونضياؼٛح4ْ.ع ، ذععٛس ونقساٌ ونيظٛى،  ع 884وتٍ كصٛس، عًاو وندٍٚ أتٕ ونعدوي لظًاعٛم ونقسشٙ ونديشقٙ)خع  

 وعع1885ْ.ع 1415

8
 Gérard GENETTE, seuils, Edition du seuil, Paris, 1987, p. 7.  

*
 َعريًم ونسيص ُْا فٙ يعٕٓيّ وعَاظٙ ٔنٛط ونهغٕ٘، َٔقرد ُْا تانسيٕش ونسظٕل ٔونقساٌع 

9
 ع4 -0 ل ل، 1ععع، ضع ع ظايا ونثٛاٌ فٙونطثس٘،  

10
 ع4 لوع ٌع،  

11
 ع8 لوع ٌع،  



 

  

                 

 

ا تُائّٛ ا فٙ ونرعاظٛس ونعؼقح ٔيصّم ْرو ونرًٓٛد أّظ 
12

عهٗ ويردوو ذازٚخٓا، فاَرٓط وتٍ عاشٕز تٕصعّ يعّعسو  ،

جأّييا تييد فقيد كياٌ أكصيس أيُٛريٙ، يُير أييد تيٛيد، ذععيٛس ونكرياب ونًعٛيد،  ؼدٚصا، ونًُٓط ذوذيّ، ٚقيٕل تييد ونؽًدنيح:

دٚد ونيسٖ يٍ ونؽيّق ونًريٍٛ، ونؽيأ٘ نكهّٛياخ ونيهيٕو ٔييا يد وظيرُثا ٓا، ونعايا نًرانػ وندَٛا ٔوندٍٚ، ٔيٕشق ش

ا فٙ تٛاٌ َكد يٍ ونيهى ٔكهّٛاخ ييٍ ونرشيسٚا، ٔذعاصيٛم ييٍ يكيازو  ٔوٜخر  ٕض ونثعغح يٍ يؽّم َٛا ٓا،  ًي 

وألخعقج
13

ٌّ يصم ْيرو ونرًٓٛيد شثيد ظيُّح شقافّٛيح، أّظعيٓا ونطثيس٘، ذرييا ٔو تاظيرًسوز، ع ٔيٍ ُْا ًٚكٍ أٌ َيرثس أ

ٌّ ونرععٛس ال   ٚعرقٛى خازظّعْٔٛكع  أنصو ونًعّعسٍٚ، يٍ تيدِ، فُّصنٕو فّٛ أ ٕونٓى، ؼرّٗ لَّّ نٛرّػ ونقٕل ل

ّّ ونقساَييٙ، فيٙ ْييرو وع يياز، وعتاَييح عييٍ لععياشِ، فآّصييهّ ونطثييس٘ فييٙ يعانييّ  ٔييٍ ٔظييِٕ والْرًيياو تييانُ

ّٙ ونير٘ َيصل فٛيّ، ونًقّدض ونًريانٙ، ٔيعانّ وندَٕٛ٘ ونصقافٙ، عهٗ  ؼّد ونعيٕوي، وَطع  يا ييٍ ؼّٛيصِ ونهغيٕ٘ ونيستي

ٔنكٍ ذًّٛص فراؼح ٔعًق ا فٙ ونًيُٗ ٔتعغح فٙ ونقٕل عيٍ ظيائس خطاتياخ ونييسب اَيروس، ٔٔظيى ونطثيس٘ ذنيك 

 ٌّ ت.جونقٕل فٙ ونثٛاٌ عٍ وذّعاق يياَٙ ا٘ ونقساٌ ٔيياَٙ يُطق يٍ َصل تهعاَّ يٍ ٔظيّ ونثٛياٌ، ٔوندالنيح عهيٗ أ

ذنك يٍ ء عّص ٔظّم ْٕ ونؽكًح ونثانغح يا وعتاَح عٍ فضم ونًيُٗ ونر٘ تاٍٚ ونقساٌ ظائس ونكعوج
14
 ع

ًّق وتٍ عاشٕز تؽصّ فٙ وعععاش فٙ عرثرّ، فيٙ ونًقّدييح ونياشيسج، تثٛياٌ كٛعّٛريّ فيٙ ونخطياب ونقساَيٙ  ٔع

ٌّ عع يح ْيرِ ونًقدييح )ونًقدييح ونياشيسج  ونًعّعسج، ؼرّٗ ٚثهغ ونرععٛس ٔظّ ونكًال: جٔل ٔلسٔزج لتاَرّ فٙ وٜ٘

ا ؼّد ونكًال فٙ غسليّ ييا نيى ٚكيٍ يشيرًع  عهيٗ  ٌّ يعّعس ونقساٌ ال ٚيّد ذععٛسِ نًياَٙ ونقساٌ تانغ  تانرععٛس ْٙ أ

يح ييٍ ذطٕٚيم ٔوخررياز؛ فانًعّعيس فيٙ  ًّ تٛاٌ و ائق يٍ ٔظِٕ ونثعغح فيٙ اٚيّ ونًعّعيسج تًقيدوز ييا ذعيًٕ لنٛيّ ونٓ

اٌ يا فٙ ا٘ ونقساٌ يٍ  سق والظريًال ونيستيٙ ٔخريائّ تعغريّ، ٔييا فا يد تيّ ا٘ ونقيساٌ فيٙ ؼاظح لنٗ تٛ

ذنك ؼعثًا أشسَا لنّٛ فيٙ ونًقّدييح ونصاَٛيح نييعّ ٚكيٌٕ ونًعّعيس ؼيٍٛ ُٚييسض عيٍ ذنيك تًُصنيح ونًريسظى ال تًُصنيح 

ونًعّعسج
15

ا رضياب شيدٚد، كًيا وألييس فيٙ ع ٔ د َعد ْرو والْرًاو تاعععاش فٙ كرية ذععيٛس أخيسٖ  دًٚيح، ٔنيٕ ت

ذععٛس ونطثسظٙ
16

 ، كًا ًٚكٍ أٌ ُٚغّٛة فٙ أخسٖ، يصم ذععٛس وتٍ كصٛسع

                                                           
12
 ع10 -8 ل ل، 1؛ وتٍ كصٛس، ذععٛس ونقساٌعع، ضع 04 -01 ل ل، 1ونطثسظٙ، يعًا ونثٛاٌ، ضع  

13
 ع8 ل، 1وتٍ عاشٕز، ذععٛس ونرؽسٚسعع، ضع  

14
 ع8 ل، 1ونطثس٘، ظايا ونثٛاٌ، ضع  

15
 ع134 ل، 1، ذععٛس ونرؽسٚس، ضع وتٍ عاشٕز 

16
ٍّ ونخايط: فٙ أشٛاي يٍ عهٕو ونقساٌ ٚؽال فٙ شسؼٓا ٔتعط ونكعو فٛٓا عهٗ ونًٕولا ونًخ44 ل، 1وَظس: ونطثسظٙ، يعًا ونثٛاٌ، ضع   رّرح تٓيا، ، ونع

 ٔونكرة ونًسنّعح فٛٓاع



 

  

                 

 

، ْٔم ذؽٍٛٛ وتٍ عاشٕز ْرو وعشكال ييٍ تياب ونيًيد  ّٙ نكٍ ْم وشرغال ونطثس٘ تاعععاش ونقساَٙ وعرثا 

لنٗ جيا شاوِ وأل ديٌٕ ذٓرٚث ا ٔشٚاوجج
17
ا؟ ٔنَِى ْرو والْرًاو تاعع   عاش؟ ٔذٕلٛؽ 

و عهيٗ ونًعّعيسٍٚ  نى ٚكٍ يٕلٕا وعععاش يعقط ا عهيٗ عريس ونريدٍٔٚ أٔ عريس َيصٔل ونقيساٌ، أٔ ؼكيس 

عٓا، ونُاشيح فٙ ذستيح والخيرعف فيٙ ييياَٙ ونقيساٌ، عهيٗ ويريدوو  ّٕ َاخ ونعكسّٚح، عهٗ ذُ ّٔ فؽعة، تم ذُأنرّ ونًد

ذازٚخ ونعكس وعظعيٙ
18

ٌّ ٔنيٕا ونًعّعيسٍٚ  ٔغٛيسْى تٓيرو ونًثؽيس عائيد لنيٗ ونًؽيأالخ ، ْٕٔ يا ٚعٛص ونقيٕل ل

ّٙ يرييال  ٚيعيس ذيسٔٚع يياَٛيّ  ّّ ونقساَٙ تًا ْٕ خطاب لنٓ ونًركّسزج نهثؽس عٍ ليكاَّٛاخ أفضم نًياشسج ونُ

ٔوعؼا ح تٓا، يًٓا كاَد  دزج ونًرقثّم ونهغّٕٚح ٔونيقهّٛحععع فركٌٕ عرثيح ونًعّعيس، ييٍ ْيرو ونًُطهيق، ٔاٛعّٛيح، تيم 

ز تاظرًسوز تُعثّٛح ذآٔٚم ونًعّعس، تم يؽدٔوّٚريّلسٔزّٚح ذُر
*

ييٍ َاؼٛيح، ٔذعيّسق تيٍٛ ونقيساٌ تٕصيعّ َيصٔال   يد 

و ذٕ ّف، ٔونرععٛس تٕصعّ ذُّصال  يعرًّس 
19

و تانصقافح ونؽالُح نّع  ، يرغّٛسو عثس ونصياٌ ٔونًكاٌ، يرآشّس 

ونطثيس٘ تي.جونقٕل فيٙ أظيًاي ٔوعرُٗ ونًعّعيسٌٔ، كيرنك، تآظيًاي ونقيساٌ ٔاٚيّ ٔظيٕزِ ٔأظيًائٓا، فٕظيًٓا 

ونقساٌ ٔظٕزِ ٔاّٚج
20

ا أؼيدْا ييا لتيدوي زأٚيّ ، تاظط ا ٔظِٕ والخرعف فٛٓا، يسّظؽ 
21

ع ٔأعياو وتيٍ عاشيٕز لزز 

ونعهف فٙ يقّديرّ ونصايُيح ونًٕظيٕيح تي.جفٙ وظيى ونقيساٌ ٔاٚاذيّ ٔذسذٛثٓيا ٔأظيًائٓاج
22

يا ازوي ظياتقّٛ عهيٗ  ، ظايي 

ا يا تدو نّ يُٓا عٓا، يسّظؽ  ّٕ صٕوت اع لالّ أَّيّ وعرثيس أظيًاي ونقيساٌ كصٛيسج لليافح لنيٗ وظيًّ ونيسئٛط جونقيساٌج،  ذُ

ْٔٙ فٙ وألصم أٔصاف ٔأظُاض، وشرٓس يُٓا ظرّح: ونرُصٚم ٔونكراب ٔونعس ياٌ ٔونيركس ٔونيٕؼٙ ٔكيعو ءج
23

 ،

عفٙ ؼٍٛ نى ذرعأش، فٙ َظس ونطثس٘ ٔونطثسظٙ، وألزتيح
24

 

                                                           
17
 ع8 ل، 1وتٍ عاشٕز، يردز يركٕز ظاتق ا، ضع  

18
ْي.ع ، 011ْي.ع ، ونثيدٚا؛ ونصّظياض أتيٕ لظيؽاق)خع484عْ.ع ، يعياش ونقيساٌ؛ وتيٍ ونًيريّص عثيد ء)خع413َٙ ونقساٌ؛ أتٕ عثٛدج)خعْ.ع ، ييا438ونعّسوي)خع 

ْيي.ع ، 088ْيي.ع ، لععيياش ونقييساٌ؛ ونيعييكس٘ أتييٕ ْييعل )خع054ْيي.ع ، ونُكييد فييٙ لععيياش ونقييساٌ؛ ونخطيياتٙ)خع054يييياَثٙ ونقييساٌ ٔلعسوتييّ؛ ونسييياَٙ)خع

ْيي.ع ، ونًغُييٙ: ونعييصي ونعيياوض: لععيياش ونقييساٌ؛ ونعسظيياَٙ عثييد ونقيياْس 418ْيي.ع ، لععيياش ونقييساٌ؛ ونًٓييروَٙ عثييد ونعثّيياز)خع430ا عَٙ)خعونرييُاعرٍٛ؛ ونثيي

 ْي.ع ، ونثسْيا481ٌْي. ، َٓاٚيح وعٚعياش فيٙ وزوٚيح وعععياش؛ ونصيهكياَٙ)خع434ْ.ع ، أظسوز ونثعغح، والئم وعععاش، ونسظانح ونشافٛح؛ ونيسوش٘)خع481)خع

ًٍّ ألظيسوز ونثعغيح ٔعهيٕو ؼقيائق وعععياش؛ ونعيٕٛ ٙ)خع884ونكاشف عٍ لععاش ونقساٌ؛ ونيهٕ٘)خع ْي.ع ، ييريسس وأل يسوٌ فيٙ 811ْ.ع ، ونطيسوش ونًرضي

 لععاش ونقساٌع

*
ل يٍ أصٕل ونرشسٚا وعظعيٙع  ّٔ ٌّ ونقساٌ ْٕ وألصم وأل  ال َُعٗ فٙ ْرو وع از أ

19
، يُشيٕزوخ ونًكرثيح ونيريسّٚح، 4ْ.ع ، ونثسْاٌ فٙ عهٕو ونقساٌ، ذؽقٛق يؽًد أتٕ ونعضم لتيسوْٛى،  ع 884 -848)ونصزكشٙ، تدز وندٍٚ يؽًد تٍ عثد ء 

 ع141 ل، ونُٕا ونٕوؼد ٔوألزتيٌٕ، 4وع، ضع 1884ْ.ع 1081تٛسٔخ،  -صٛدو

20
 ع48 -41 ل ل، 1ونطثس٘، ظايا ونثٛاٌ، ضع  

21
 ع40 لوع ٌع،  

22
 ٔيا ٚهٛٓاع 83 ل، 1، ذععٛس ونرؽسٚس، ضع وتٍ عاشٕز 

23
 ع84 لوع ٌع،  

24
ٍّ ونسوتيا: فيٙ ذكيس 41 ل، 1، جونقٕل فٙ ذآٔٚم أظًاي ونقساٌ ٔظٕزِ ٔاّٚج؛ ونطثسظيٙ، يعًيا ونثٛياٌ، ضع 41 ل، 1ونطثس٘، ظايا ونثٛاٌعع، ضع   ، جونعي

 أظايٙ ونقساٌ ٔيياَٛٓاجع



 

  

                 

 

ٌّ ظٓد وتٍ عاشٕز فٙ عرثح ذععٛس و فٙ ل ِ، ذًصّم فٙ عًهّٛح ذؽٍٛٛ يضايٍٛ عرثح ونطثس٘ ٔيُٓعٓا، يعرعٛد 

ٌّ ذييأو  وٌٜ َععّ يٍ ظٕٓو يعّعسٍٚ اخسٍٚ، ؼسل أصيؽاتٓا عهيٗ ذٕليٛػ يعيائم ذوخ صيهح تيانقساٌع كًيا ل

يضًٌٕ ونيرثح ٔيُٓعّ، فٙ عع ريّ تيانقساٌ، ييٍ ونطثيس٘ لنيٗ وتيٍ عاشيٕز، ْيٕ اياْسج فكسّٚيح الشييح نريآ ٛس 

 ّّ ونقساَٙ ونًقّدض فٙ تٛيريّ ونصقافّٛيح، ييٍ َاؼٛيح، ٔيهصييح ونًعّعيس عهيٗ ونرقّٛيد تعيُّح ظيهعّ ونًرًصّيم فيٙ ونقيدٚى  ونُ

، لذ  ّ٘ ٌّ ونعسق تيٍٛ ونطثيس٘ ٔوتيٍ عاشيٕز ظيْٕس ونًُعص تًا ْٕ نؽظح فاذُح ذعريٛد ؼضٕزْا تاظرًسوزع عهٗ أ

ا ٔذٓرٚث ا و ل نرآظٛط عهى يٍ عهٕو ونقساٌ، ظًي  ّٔ َطع  ا يٍ ونًيآشٕز شيعّٕٚ ا، فيٙ ؼيٍٛ ظييٗ ونصياَٙ لنيٗ وظرٓد وأل

ٌ ونعاْصع ّٔ  ونعًا ٔونركدٚط وَطع  ا يٍ ونًد

II

ّّ ونقساَيٙ ٔاٛعّٛيح لنيٗ ؼيّد ييا، فًيا عع رٓيا تًريٌٕ ونرععيٛس، ال  لذو كاَد عرثاخ ونرععٛس فٙ عع رٓا تانُ

ل ونقيساٌ؟ ْيم فشيهد  ّٔ ظًٛا عهٗ يعرٕٖ ونًُٓط؟ أ٘: ْم ذقّٛد ونًعّعس تانًُٓط ونر٘ لثطّ فٙ عرثرّ، ْٔيٕ ٚيس

ٌّ ونًعّعس فشم فٙ لَع  اش يا وّوعٗ ونقٛاو تّ فٙ يرُّ؟ونيرثح فٙ وعفراغ عٍ يرٍ ونرععٛس؟ أو ل

ْ٘ ونطثس٘ ٔوتيٍ عاشيٕز؛  ظٕف َدزض ْرِ وعشكانّٛاخ ٔغٛسْا يعرآَعٍٛ تانًُعص ونُقد٘ ونًريهّق ترععٛس

و ٔيعال تؽس أٔظاع و كثٛس  ًْٛٓا وزوظح  يعّرهح  ععٛسجٌ، تاعرثازْا ذرطهّة ظٓد  ٌّ وزوظح يرُ  أل

ر٘ وَرٓعيّ فيٙ ذآٔٚهيّ ا٘ ونقيساٌ ؼٛيس  يال: جَٔؽيٍ فيٙ صّسغ ونطثس٘ فٙ عرثرّ، يُير ونثيدي، تيانًُٓط وني

شسغ ذآٔٚهّ، ٔتٛاٌ يا فّٛ يٍ يياَّٛ، يُِشيٌُٕ .. لٌ شاي ء ذنك .. كرات ا يعرٕعث ا نكّم يا تانُاض لنّٛ ونؽاظح يٍ 

ا، ٔيٍ ظائس ونكرة غٛسِ فٙ ذنك كافٛ ا، ٔيخثسٌٔ فٙ كّم ذنك، تًا وَرٓٗ لنُٛا يٍ وذّعاق و نؽّعح، فًٛا عهًّ ظايي 

وذّعقد عهّٛ وألّيح، ٔوخرعفٓا فًٛا وخرهعد فّٛ يُّ، ٔيثٌُٕٛ عهم كّم يرْة ييٍ ييروْثٓى، ٔيٕليؽٌٕ ونريؽٛػ 

يا أيكٍ يٍ وعٚعاش فٙ ذنك، ٔأخرس يا أيكٍ والخرراز فّٛج ندُٚا يٍ ذنك، تآٔظص
25

ع ٔكشف تررسٚؽّ ْيرو، 

ّٙ نٛط يٍ ونعٓم يياش سذّ ٔذعكٛك يياَٛيّ، ٔتانرععيٛس تًيا ْيٕ خطياب ؼياّف عٍ ٔعّٛ تانقساٌ تًا ْٕ ٔؼٙ لنٓ

د،  ًّ ّٙ يؽ ، ٔتانظسفّٛح ونصقافّٛح ونرٙ َشآ فٛٓا، ٔ د أزظا ونرآٔٚم لنٗ شعشح يراوز، ء ٔونُث ّ٘ ، يٍ َراض تشس  ٌ ٔشا

ٔيٍ كاٌ ذو عهى تانهعاٌ ونر٘ َصل تّ ونقساٌ
26

 ع ٔوذّضػ ذنك، فٙ  ٕنّ عٍ ٔظِٕ يطانة ذآٔٚم ونقيساٌ ونًٕظيٕو

ت.جونقٕل فٙ ونٕظِٕ ونريٙ ييٍ  ثهٓيا ٕٚصيم لنيٗ ييسفيح ذآٔٚيم ا٘ ونقيساٌج
27

؛ ؼٛيس أّكيد عهيٗ ععيس ا٘ ونقيساٌ، 

                                                           
25
 ع8 ل، 1ونطثس٘، ظايا ونثٛاٌعع، ضع  

26
 ع00 ل، وع ٌع 

27
 ع04 لوع ٌع،  



 

  

                 

 

يعردالّ  ت ٚاخ  يُّ عهٗ ذنك،
28
يسّووْا أٌ جال ٚعٕش ألؼد ونقٕل فّٛ، لالّ تثٛياٌ زظيٕل ء صيهّٗ ء عهٛيّ ٔظيهّى،  

ّّ يُّ عهّٛ، أٔ تدالنح  د َرثٓا وونّح أيّ  رّ عهٗ ذآٔٚهّجترآٔٚهّ، تُ
29

، ْٕٔ ل سوز يٍ ونطثس٘ تانرصوييّ تانًيآشٕز 

ا،  يٍ ونسأ٘، يسظيّٛح فٙ ذععٛسِ، ظًٛا زأ٘ ونسظٕلع ٔٚكٌٕ ونطثس٘، يٍ ْرِ ونصؤٚح،  ازئ ا ًَٕذظّٛ ا ٔيرًّسظ 

ّّ ٔيخرهف ونقّسوي أٔ ذوس ونقازئ ونًخثس ونر٘ ًٚهك، ؤٌ غٛسِ، ونقيدزج عهيٗ زصي د نية ؤز جونٕظٛط تٍٛ ونُ

عخثٙي ونًيُٗ ٔيضًسِ، ٔيٍ شّى ذآٔٚهّج
30

 

ٌّ يييٍ ونقييساٌ جيييا ال ٚيهييى ذآٔٚهييّ لالّ ونٕوؼييد ونقّٓيياز، ٔذنييك يييا فٛييّ يييٍ ونخثييس عييٍ اظييال ؼاوشييح  ٔأٔلييػ أ

ٔأٔ اخ اذٛح كٕ د  ٛاو ونعاعح، ٔونُعخ فٙ ونريٕزج
31

يا، ييا ٚيهيى  ٌّ يُيّ، أٚض  ، ٔ ريد ييا ذيهّيق تيهيى ونغٛية؛ ٔأ

نهعييياٌ ونييير٘ َيييصل تيييّ ونقيييساٌ، ٔذنيييك ل اييييح لعسوتيييّ، ٔييسفيييح ونًعيييًّٛاخ تآظيييًائٓا ذآٔٚهيييّ جكيييّم ذ٘ عهيييى تا

ونعشيحعععج
32

 ، ْٔٙ ونًسذثح وألخٛسج ونيائدج لنٗ ونثشس وَطع  ا يٍ  دزذٓى ونهغّٕٚحع

شّى وظرسظم فٙ وندفاا عٍ يُٓعّ ت.جذكس تيع وألخثياز ونريٙ ُزٔٚيد تيانُٓٙ عيٍ ونقيٕل فيٙ ذآٔٚيم ونقيساٌ 

تانسأ٘ج
33

ا ؼععّ ونُريّٛح ييٍ  يساٌ ٔؼيدٚسعا ، زل 
34

، ظياعٛ ا لنيٗ وع ُياا تيرنكع ٔأذيٗ تييد ذنيك عهيٗ جذكيس 

وألخثيياز ونرييٙ زٔٚييد فييٙ ونؽييّع عهييٗ ونيهييى ترععييٛس ونقييساٌ ٔيييٍ كيياٌ ٚعّعييسِ يييٍ ونرييؽاتحج
35

، ٔجذكييس تيييع 

وألخثاز ونرٙ غهط فٙ ذآٔٚهٓا يُكسٔ ونقٕل فٙ ذآٔٚم ونقساٌج
36

.جذكس وألخثياز عيٍ ، ٔخيرى فًٛيا ذيهّيق تانرععيٛس تي

و عهًّ تانرععٛس ٔيٍ كاٌ يُٓى يريٕيا عهًيّ تيرنكج تيع ونعهف فًٍٛ كاٌ يٍ  دياي ونًعّعسٍٚ يؽًٕو 
37

؛ فيآ ّس 

ل  ّٔ ٌّ جأؼّق ونًعّعسٍٚ تإصاتح ونؽّق، فٙ ذآٔٚيم ونقيساٌ ونير٘ لنيٗ عهيى ذآٔٚهيّ نهيثياو ونعيثٛم، أٔليؽٓى فًٛيا ذيآ تآ

ا كاٌ ذآٔٚهّ لنٗ زظٕل ء ًّ صهّٗ ء عهّٛ ٔظهّى ؤٌ ظائس أّيرّ، يٍ أخثاز زظيٕل ء صيهّٗ ء عهٛيّ  ٔفّعس، ي

                                                           
28
نَيَ 00 -04 ل لوع ٌع،   َٔ ِْٓى  ْٛ َل لِنَي ٍَ نِهُِياِض َييا َُيصِّ ْكَس نِرُثَيِّٛ ْٛيَك ونيرِّ أَََصْنَُا لِنَ َٔ تُِس  ونصُّ َٔ َاِخ  ا ونُؽيم ، وٜٚاخ ْٙ: ﴿تِاْنثَُِّٛ ٌَ َٕ  14/44هُِٓيْى َٚرَعَِكيُسٔ َ٘ أََيَصَل  ٔ﴿ُْي ونِيِر

 ِٓ ٍَ فٙ  ُهُٕتِ أَُخُس ُيرََشاتَِٓاٌخ فَآَِيا ونِِرٚ َٔ ٍِ أُوُّ وْنِكرَاِب  اٌخ ُْ ًَ ْؽَك ُُّْ اَٚاٌخ يُّ َْٛك وْنِكرَاَب ِي ِٔ  ىْ َعهَ َييا َْٚيهَيُى ذَآْ َٔ  ِّ ِٔٚهِ
وْترَِغاي ذَآْ َٔ ُُّْ وْترَِغاي وْنعِْرَُِح  ٌَ َيا ذََشاتََّ ِي ٌْٚغ فََٛرِثُِيٕ ٚهَيُّ لاِلِ َش

نُْٕو وأل ْٔ َيا َِٚرِكُس لاِلِ أُ َٔ َا  ٍْ ِعُِد َزتُِّ ِّ ُكمٌّ يِّ ٌَ اَيُِا تِ ٌَ فِٙ وْنِيْهِى َٚقُٕنُٕ ونِسوِظُخٕ َٔ  ع0/8ْنثَاِبا ال عًسوٌ ّءُ 

29
 ع00 لوع ٌع،  

30
ٔ يائا َيدٔج  عيى « أتيٕ ظيعيس يؽًيد تيٍ ظسٚيس ونطثيس٘»ليًٍ « ععيٛس٘ونرآٔٚم ٔوألَظًح ونًيسفّٛح  سويج ذعكٛكّٛح فٙ يُٓط ونطثس٘ ونر»تازج، عثد ونغُٙ،  

 ع108 ل، كهّٛح وٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح ترعا ط، 4334 -4330ونيستّٛح نهعُح ونعاييّٛح 

31
 ع00 لوع ٌع،  

32
 ع00 لوع ٌع،  

33
 ع04 لوع ٌع،  

34
َيا  َٔ َُْٓا  وِؼَش َيا آَََس ِي َٕ َٙ وْنعَ ا َؼِسَو َزتِّ ًَ أٌَ ذَقُٕنُيٕوْ  ﴿ ُْم لَِِ َٔ ِّ ُظيْهطَاَ ا  ْل تِي أٌَ ذُْشِسُكْٕو تِياّهِ َييا نَيْى َُُٚيصِّ َٔ ِْٛس وْنَؽقِّ  َٙ تَِغ وْنثَْغ َٔ وِعْشَى  َٔ  ٍَ ا تَطَ ٌَ يٕ ًُ  َعهَيٗ ّءِ َييا الَ ذَْيهَ

أ يقيدِ يٍ ونُازج ٔجيٍ  ال فٙ 8/00وألعسوف  ّٕ  ونقساٌ تسأّٚ فآصاب فقد أخطآجع، أّيا وألؼاوٚس فٓٙ: جيٍ  ال فٙ ونقساٌ تسأّٚ فهٛرث

35
 يا ٚهٛٓاع 08 لوع ٌع،  

36
 ٔيا ٚهٛٓاع 08 لوع ٌع،  

37
 ٔيا ٚهٛٓاع 43 لوع ٌع،  



 

  

                 

 

ٔظهّى ونصاترح عُّ، لّيا يٍ ٔظّ ونُقم ونًعرعٛع، ٔلّيا يٍ ٔظّ َقم ونيدٔل وألشثياخ، فًٛيا نيى ٚكيٍ فٛيّ عُيّ ونُقيم 

يا كياٌ ونًعرعٛع، أٔ يٍ ٔظّ وندالنح ونًُرٕتح عهٗ صّؽرّ، ٔأٔليؽٓى تسْاَ يا فًٛيا ذيسظى ٔتيّٛ  ًّ ٍ ييٍ ذنيك، ي

يييدزكا عهًييّ يييٍ ظٓييح ونهعيياٌ، لّيييا تانشييٕوْد يييٍ أشيييازْى ونعييائسج، ٔلّيييا يييٍ يييُطقٓى ٔنغيياذٓى ونًعرعٛضييح 

ل ٔفّعيس، ييٍ ذنيك عيٍ  ّٔ ا ذآٔٚهّ ٔذععٛسِ يا ذآ ل ٔونًعّعس، تيد أٌ ال ٚكٌٕ خازظ  ّٔ ونًيسٔفح، كائُ ا يٍ ذنك ونًرآ

يح ٔونخهي ًّ ف ٔونرياتيٍٛ، ٔعهًياي وألّييحجأ ٕول ونعهف يٍ ونرؽاتح ٔوألئ
38

ع لذٌ فيانطثس٘، تطس يّ ْيرِ ونًعيائم، 

عهيٗ والؼركياو لنيٗ ونًيآشٕز عيٍ  ٔيؽأنح وعنًاو تكّم وألتياو ذوخ ونرهح تانرععيٛس، لًَّيا شثّيد أظيط ييُٓط وَثُيٗ

ا ييسفّٛ يا  ، أتاٌ عيٍ عًٛيق ٔعيٙ تانرععيٛس تٕصيعّ يشيسٔع  ّٙ ، ٔ د عهّم ذنك تآظهٕب ؼعاظ ّٙ و، ٔظية ونُث خِطيس 

 عهٗ يُعصِ ونُظس فّٛ تيٍٛ شا ثحع فٓم وظرطاا ونطثس٘ والنرصوو تًُٓعّ ونر٘ لثط عهٗ ويردوو يرُّ؟

ٌّ يررعّػ ذععٛس جظايا ونثٛاٌعععج، ٚهًػ تععي يدٖ ونرصوو ونطثس٘ تًُٓعّ ونر٘ زظًّ فٙ عرثرّ؛ ؼٛيس  ل

ا ذ عٓا، فسّوو صٛغ  ّٕ سكٛثّٛح وونّح يصم ج يال أتيٕ ظيعيس ج ٔجذكيس ييٍ  يال أكصس يٍ لٚسوو وألؼاوٚس ٔوٜزوي عهٗ ذُ

ذنكج ٔج ال اخسٌٔ فٙ ذنكج أٔ جذْة ظًاعحج ٔجذْة فسٚق اخيس لنيٗ ونقيٕلج، شيّى وَرٓيٙ لنيٗ ونقيٕل جٔأٔنيٗ 

ا فٙ  ونقٕنٍٛ فٙ ذنك تانرٕوب  ٕل يٍ  العععج، للافح لنٗ أَّّ نى ٚغعم ذكس ونقسويوخ أٔ أظثاب ونُصٔل، ؼسٚر 

ّٛد تًا أشِس عٍ ونسظٕل، ٔعهٗ ونرد ٛق ٔوعنًاو تًا ْٕ يراغ نيّع ٔنييّم ييا ٚعّعيس وَيطياف ونطثيس٘ ذنك، عهٗ ونرق

لنٗ ونٕزوي، أٔ وزذؽانّ لنٗ ونًالٙ ٔونؽهٕل فٙ ونظسفّٛح ونرازٚخّٛح ونصقافّٛيح نُيصٔل ونيٕؼٙ، ترًصّهٓيا وَطع  يا ييٍ 

ونًآشٕز، وَعراُؼُّ أكصس ييٍ غٛيسِ جعهيٗ ونًًكيٍ ونريازٚخٙج
39

 ، ٌّ ٌّ ونطثيس٘ كياٌ ٚييٙ أ ؼرّيٗ لَّيّ نٛعيٕش ونقيٕل ل

ّٙ يؽًيد )ل ، ْيٕ ليسب ييٍ  ونُظس فٙ ونقساٌ ٔيؽأنح ذععٛسِ تًيصل عٍ ونًآشٕز عٍ صاؼة ونسظيانح ونُثي

ّّ ذآشّس تٕو ا عرسِ ٔأشّس فّٛع ٌّ ونقساٌ لًَّا ْٕ َ  لسٔب وظرصاشّ يٍ تٛيرّ ونصقافّٛح ونرٙ َشآ فٛٓا، تاعرثاز أ

و نًشياغهّ ونًيسفّٛيح ٔال ُٚعٙ ْرو  و لنيٗ عريسِ، تيم كياٌ ذععيٛسِ وعرثياز  ونرعٕٚص كٌٕ ونطثيس٘ كياٌ يُشيّد 

ٔونًرْثّٛح نؽظح تُائّ
40

، ٔ د كاٌ فٙ كيّم ذنيك ٔوعٛ يا تًيا ٚكرية، لذ ونريصو ونؽيدٔو ونريٙ ظيطّسْا فيٙ عرثريّ عهيٗ 

يعرٕٖ ونًُٓط
41

 فٙ عرثرّ؟ع فٓم ذقّٛد وتٍ عاشٕز، يُٓعّٛ ا، فٙ يرٍ ذؽسٚسِ، تًا صّسغ تّ 
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 ع41 لوع ٌع،  

39
، كهّٛيح 4334 -4330ٔ ائا َدٔج  عى ونيستّٛح نهعيُح ونعاييّٛيح « أتٕ ظيعس يؽًد تٍ ظسٚس ونطثس٘»لًٍ « يؽسض ونقساٌ فٙ ظايا ونثٛاٌ»ٔٚيح، ؼافظ، ڤ 

 ع88 لوٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح ترعا ط، 

40
 -4330ٔ يائا َيدٔج  عيى ونيستّٛيح نهعيُح ونعاييّٛيح « أتيٕ ظيعيس يؽًيد تيٍ ظسٚيس ونطثيس٘»ليًٍ « ذععٛس ونطثيس٘ تيٍٛ ونشيعٕ٘ ٔونًكريٕب»ونعًم، تّعاو،  

 ع88 ل، كهّٛح وٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح ترعا ط، 4334

41
 ٔيا ٚهٛٓاع 438 ل، 1وع، ضع 1884ْ.ع 1084، ووز ونكرة ونؽدٚصح، 4ًعّعسٌٔ،  ع ونرْثٙ، يؽًد ؼعٍٛ، ونرععٛس ٔون 



 

  

                 

 

 نى ٚخسض وتٍ عاشٕز فٙ صٛاغح عرثرّ، عٍ  سٚقح ونطثس٘ فٙ ذؽدٚد أْدوفّ يعثق ا، لذ أعهيٍ، يُير ونثيدي،

عٍ يُطيق ونًيُٓط ونير٘ ظيٛرّثيّ فيٙ ذآٔٚهيّ تقٕنيّ: جأ يديد عهيٗ ْيرو ونًٓيّى ل يدوو ونشيعاا، عهيٗ ٔوو٘ ونّعيثاا، 

َ٘ فيٙ ذععيٛس ونقيساٌ  ّٙ أٌ أُتيد و تٍٛ لثاغ ونصوئسٍٚ، فعيهد ؼقّ ا عهي يرّٕظط ا فٙ ييرسس أَظاز ونُااسٍٚ، ٔشوئس 

ٌّ وال ررياز ََُكر ا نى أز يٍ ظثقُٙ لنٛٓا، ٔأٌ أ ف يٕ ف ونؽكى تٍٛ   ٕوئف ونًعّعيسٍٚ ذيازج نٓيا ٔأَيح عهٛٓيا، فيإ

عهٗ ونؽدٚس ونًياو، ذيطٛم نعٛع ونقساٌ ونر٘ يا نّ يٍ َعاوع ٔنقد زأٚد ونُاض ؼٕل كعو وأل ديٍٛ أؼد زظهٍٛ: 

زظم ييركف فًٛا شاوِ وأل ديٌٕ، ٔاخس اخر تًيٕنّ فٙ ْيدو ييا يضيد عهٛيّ ونقيسٌٔ، ٔفيٙ كهريا ونؽيانرٍٛ ُليّس 

ُْٔانك ؼانح أخسٖ ُٚعثس تٓا ونعُاغ ونكعٛس، ْٔٙ أٌ َيًد لنٗ يا أشاوِ وأل ديٌٕ فُّٓرتّ َٔصٚدِ، ٔؼاشا كصٛس، 

ًْع فضهٓى كعسوٌ، ٔظؽد يصوٚا ظهعٓا نٛط يٍ خرال وألّيحععج ا تآٌ غ  ً أٌ َُقضّ أٔ َثٛدِ، عان
42

ع ٔٚؽٛم  ٕنّ 

رععٛس٘ ونعاتق نّ ؤٌ أٌ ٚهغَٛيّ؛ أ٘ أَّيّ ظٛكشيف ْرو،  ثم ٔنٕض يرٍ ونرععٛس، عهٗ أَّّ  د  او ترعأش وعزز ون

عٍ ذهك ونصٔوٚا ونرٙ غعم عُٓا ظاتقِٕ، ٔ يد ذًصّهيد، ؼعية زأٚيّ، فيٙ و يائق ونثعغيح ٔٔظيِٕ وعععياش ٔذؽقٛيق 

عيياَٙ تيع ونًعسووخ
43

 

ا، ٔخرائريّ ٔوني هيٕو شّى ذدّزض، تيد ذنك، فٙ يقّديرّ وألٔنٗ، لنٗ ذؽدٚيد يعٓيٕو ونرععيٛس، نغيح  ٔوصيطعؼ 

ونًُثصقح عُّ، ٔذكس تيع أععو ونرععٛس يثدٚ ا زأّٚ فٛٓى، ٔعسض أْيّى ونرعاظيٛس ٔيسظيّٛاذٓيا ييا ييا ذًّٛيصخ تيّ 

يييٍ ظييًاخ كُقييم وعظييسوئٛهّٛاخ
44

ع ٔذؽييّدز فييٙ يقّديرييّ ونصاَٛييح عييٍ وظييرًدوو عهييى ونرععييٛس ٔيشييسٔعّٛرّ، لذ يييٍ 

نيّ ونًيُيٗ ونضسٔز٘، ؼعة زأّٚ، أٌ ٚعرُٛس ونًعّعيس تًيا ًٚكيٍ أٌ ّٕٚليػ
45

ع لالّ أَّيّ فيٙ ْيرو وع ياز نيى ٚيآخ 

، تم ؼاكٗ يا أَعصِ ونطثس٘ عُيديا عيسض يسظيّٛاذيّ تعدٚد 
46

ع ٔذثيسش لليافرّ فيٙ ذُظًٛيّ ييا أّظعيّ يعّعيسٌٔ 

و فييٙ ذنييك يييٍ ذييسوكى ونًيييازف ذوخ ونرييهح تؽقييم ونرععييٛس كيهييى ونثٛيياٌ  ظييثقِٕ شيُّٛ ييا ترييٛاغح ظدٚييدج، يعييرعٛد 

و تثي ضٓا نرٕلٛػ يغصؤِوعععاش، يعرُعد 
47

ع ٔعًم فٙ ْرو وع از عهٗ لتسوش ٔاٛعح ونًسظيّٛاخ ونريٙ وظيرُد 

ّ٘ ُٚؽراض لنٛٓا نريسظٛػ ييُ يٗ  و، ٔلًَّا ْٙ شاْد نغٕ ٌّ ونقسويج نٛعد ذععٛس  و تُٛٓا؛ فاعرثس أ لنٛٓا ونًعّعسٌٔ، يًّٛص 

عهٗ اخس
48

ععج، ٔأخثاز ونيسب جٚعرياٌ تٓا عهٗ فٓى يا أٔظصِ ونقساٌ فيٙ ظيٕ ٓاع
49

ٌّ جعهيى  ، ٔٚقيّس تييد ذنيك تيآ
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وألصٕل )أصٕل ونعقّ  يٍ ظًهح ونيهٕو ونرٙ ذريهّق تانقساٌ ٔتآؼكايّ، فع ظسو أٌ ٚكٌٕ يياّوج نهرععيٛس،ج
50
تاَٛ يا  

يا أخيسٖ، يصيم  ازويِ عهٗ َرائط ظٕٓو ظاتقّٛ كيانغصونٙ ٔعثيد ونؽكيٛى ٔوٜنٕظيٙ ٔونرعرصوَيٙ ٔونعسظياَٙ، ووؼض 

ظدٚيدو فيٙ ييياَٙ  وج وتٍ عاشٕز ذُظٛى وٜزوي ٔذد ٛقٓا ٔذٓيرٚثٓا ٔذٕليٛؽٓا، ذيرثيسازوي ونعٕٛ ٙع نكٍ ْم لعا

 ونقساٌ، أو لَّٓا يعّسو انّٛاخ ذثسٚس الظرًدوو ياّوج ونرععٛس ونقدًٚح؟

َييا ش وتييٍ عاشييٕز فييٙ يقّديرييّ ونصانصييح، يعيياْٛى ذوخ صييهح تعييْٕس ونرععييٛس، يصييم جونرععييٛس تانًييآشٕزج 

ا لّٚاْ ا، ٔظيٗ فٙ ْرِ ونًقّديح لنٗ لشوؼيح ونغًيٕض ونًكرُيف ْريٍٛ ونًقيٕنرٍٛ؛ فثعيط عهيم ٔت.جونسأ٘ج، يرّؽؽ 

ونقدويٗ فٙ ونرقّٛد تانًآشٕز ٔوعؼعاو عٍ ونقٕل فٙ ذععيٛس ونقيساٌ تيانسأ٘،
51
، ٚعيرُد   ّٙ و عهٛٓيا تًُطيق ؼعياظ زوّو 

ّّ ونقساَٙ ٔونرععٛس عهٗ ؼّد ونعٕوي: جأزوَٙ كًا ؼعثدَ  أشثد ذنك ٔأتٛؽيّ، ْٔيم  لنٗ ؼعط َاتيح يٍ  ثٛيح ونُ

وذّعيد ونرعاظٛس ٔذعُُّد يعرُثطاخ ييياَٙ ونقيساٌ لالّ تًيا ُزش يّ ونيرٍٚ أٔذيٕو ونيهيى ييٍ فٓيى فيٙ كرياب ءع ْٔيم 

ٌّ ونقساٌ ال ذُقضٙ ععائثّ»ٚرؽقّق  ٕل عهًائُا  لالّ تاشوٚاو ونًياَٙ تاذعاا ونرععيٛس؟ ٔنيٕال ذنيك نكياٌ ذععيٛس « ل

و فٙ ٔز اخ  يا كاٌ زظيٕل ء ٚعّعيس ييٍ كرياب ء لالّ اٚياخ يييدٔووخ » هٛهحع ٔ د  اند عائشح: ونقساٌ يخررس 

و عهٗ تٛاٌ ييياَٙ يعيسووخ ونقيساٌ ييٍ ظٓيح ونيستّٛيح نكياٌ « )ععع  عهًّ ظثسٚم لّٚاٍْ شّى نٕ كاٌ ونرععٛس يقرٕز 

و، َٔؽٍ َشاْد كصسج أ ٕول ونعهف يٍ ونريؽاتح، فًيٍ ٚهيٛٓى فيٙ ذععيٛس اٚي اخ ونقيساٌ ٔييا أكصيس ذنيك ونرععٛس َصز 

ا  والظرُثا  تسأٚٓى ٔعهًٓىع  ال ونغصونٙ ٔونقس ثٙ: ال ٚرّػ أٌ ٚكٌٕ كّم يا  انيّ ونريؽاتح فيٙ ونرععيٛس يعيًٕع 

ّٙ صيهّٗ ء عهٛيّ ٔظيهّى نيى ٚصثيد عُيّ ييٍ ونرععيٛس لالّ  ٌّ ونُثي ّٙ صيهّٗ ء عهٛيّ ٔظيهّى نيٕظٍٓٛ: أؼيدًْا: أ يٍ ونُث

ذقّدو عٍ عائشح؛ ونصاَٙ أَّٓى وخرهعيٕو فيٙ ونرععيٛس عهيٗ ٔظيِٕ يخرهعيح ال ًٚكيٍ ونعًيا  ذععٛس اٚاخ  هٛهح، ْٔٙ يا

ا  ا نرسس وٜخس؛ أ٘ نٕ كاٌ تيضيٓا يعيًٕع  تُٛٓا، ٔظًاا ظًٛيٓا يٍ زظٕل ء يؽال، ٔنٕ كاٌ تيضٓا يعًٕع 

ٌّ كيّم يعّعيس نقال  ائهّ: لَّّ ظًيّ يٍ زظٕل ء صهّٗ ء عهّٛ ٔظهّى فسظا لنٛيّ ييٍ خانعيّ، فرثيّٛ  ٍ عهيٗ ونقطيا أ

 ال فٙ ييُٗ وٜٚح تًا آس نّ تاظرُثا ّج
52

يا أخيسٖ  ، ٔنى ٚقررس عهٗ لٚسوو ْرِ ونؽّعح فؽعة، تم ظيسو ؼعع 

عوَرًد لنٗ أشياٌ يخرهعح، ٔشخرّٛاخ يريّدوج والخرراصاخ فٙ يا ٚرطهػ عهّٛ تانيهٕو وعظعيّٛح
53

 

ععييٛس تييانسأ٘، ترٕلييٛػ ييُيياِ ٔذد ٛقييّ، فييإذو ونرؽييرٚس يييٍ شييّى عًييد وتييٍ عاشييٕز لنييٗ ذيهٛييم ونرؽييرٚس يييٍ ونر

ٌّ ونًيسوو تيانسأ٘، لًَّيا ْيٕ ذععيٛس وٜٚيح وَطع  يا ييٍ  ونرععٛس تانسأ٘ زوظا لنٗ أؼيد خًعيح ٔظيِٕ، ذيرهّخّ فيٙ أ
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وَطثيياا ؤٌ ظييُد، ٔعييدو وعؼا ييح تاٜٚييح فييٙ شييرّٗ أتياوْييا، ٔونريّريية نًييرْة أٔ َؽهييح، ٔوال رريياز عهييٗ يييا 

ععظ، ٔونؽٛطح فٙ ونردتّس ٔونرآٔٚم، َٔثر ونرعّسا لنٗ ذنكٚقرضّٛ ونه
54

 

ييٍ  ًّ كًييا عًييد لنييٗ يؽاّظييح ونقييائهٍٛ تاعرًيياو ونًييآشٕز نرععييٛس ونقييساٌ، ٔأ ييّس تييآَّٓى جنييى ٚضييثطٕو ونًييآشٕز ع

ُٚسشسج
55

ّٙ )ل  يٍ ذععٛس تيع وٜٚاخ جفقد  ، ٔذنك يٍ شؤٚرٍٛ: وألٔنٗ أَّّ لذو أزٚد تانًآشٕز يا ُزٔ٘ عٍ ونُث

َيِٕ ييٍ ونرعاظيٛس، ٔغهّطيٕو  ّٔ لّٛقٕو ظيح يياَٙ ونقساٌ ُٔٚياتٛا ييا ٚعيرُثط ييٍ عهٕييّ، َٔا ضيٕو أَععيٓى فًٛيا و

نِٕعععج ّٔ ظهعٓى فًٛا ذآ
56

ٌّ ذنيك ؛ ونصاَٛح، أَّّ لذو كاٌ ونًسوو تانًآش ّٙ ٔعٍ ونرؽاتح خاّصيح، فيإ ٕز يا ُزٔ٘ عٍ ونُث

ٌّ جأكصس ونرؽاتح ال ُٚسشس عُٓى فٙ ونرععٛس لالّ شٙي  هٛمعععج عيٍ تاب ونرضٛٛق تاعرثاز أ
57

 

نكٍ أال ًٚكٍ أٌ َيرثس يا  ّديّ وتٍ عاشٕز يٍ ذثسٚس الظرًدوو عهى ونرععيٛس ييٍ لزز ونعيهف، فيٙ يقّديريّ 

يا تعطّ يٍ ذٕلٛػ ونرععٛس تانسأ٘ ٔذشسٚيّ، فٙ يقّديرّ ونصانصح، يٍ َاؼٛح شاَٛح، لًَّا ونصاَٛح، يٍ َاؼٛح أٔنٗ، ٔ

َيح ونرععيٛسّٚح ونقدًٚيح عهيٗ وخيرعف ييروْة أصيؽاتٓا  ّٔ ّٙ نًا  او تّ فٙ ذععٛسِ يٍ وعرًياو ونًد ْٕ ذثسٚس يُّ خع

 ٔيسظيّٛاذٓى؟

ٌّ وتيٍ عاشيٕز .ي. وَطع  يا ييٍ ْيرِ ونًقّدييح ونصانصيح .ي.  كاَيد وزوٚريّ تًُياْط ونرععيٛس ٔوظييح، ٔكاَييد ٚثيدٔ أ

ييسفرّ تٓا و ٛقح،
58
ا، أٔ تهغح أخسٖ، ظٛقّدو، فيٙ   ا، وَطع  ا يٍ  سٚقح َقدِ، أَّّ ظٛكًم يا وزذ ِ َقر  ٔٚثدٔ أٚض 

ز ونيريس ٔونًيسفيح ٔوألظيط ونيهًّٛيح ٔونًرقثّيم، ّٕ ذععٛسِ، زؤٚح ظدٚدج ذُثُٙ عهيٗ ونًيُيٗ ونٕنٛيد ونًعياٚس نرطي
59
 

ح ونًعّعس فٙ يقّديرّ ونسوتيح جفًٛا ٚؽّق أٌ ٚكٌٕ يٍ غسض ونًعّعسج تقٕنّ: جفغسض ونًعّعس تٛاٌ ييا ٔؼّدو ي ًّ ٓ

ٚرم لنّٛ، أٔ يا ٚقردِ يٍ يسوو ء ذيانٗ فٙ كراتّ تآذّى تٛاٌ ٚؽرًهّ ونًيُٗ، ٔال ٚآتاِ ونهعظ يٍ كيّم ييا ّٕٚليػ 

ياعععجونًسوو يٍ يقاصد ونقساٌ، أٔ يا ٚرٕ ّف عهّٛ فًّٓ أكًيم  فٓيى، أٔ ٚخيدو ونًقريد ذعريٛع  ٔذعسٚي 
60

، ٔذرًصّيم 

ْرِ ونًقاصد فٙ شًاَٛح أيٕز ْٙ جلصعغ والعرقياو ٔذيهيٛى ونيقيد ونريؽٛػ،ج ٔجذٓيرٚة وألخيعقج، ٔجونرشيسٚا، 

ْٕٔ وألؼكاو خاّصيح ٔعاّييح،ج ٔجظٛاظيح وألّييحج، ٔجونقريّ ٔأخثياز وألييى ونعيانعح نهرآّظيٙ تريانػ أؼيٕونٓىج، 
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 ع04 لوع ٌع،  
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 ع04 لوع ٌع،  
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ًييا ُٚاظيية ؼانييح عرييس ونًخييا ثٍٛج، ٔجوعععيياش تييانقساٌ نٛكييٌٕ اٚييح وونّييح عهييٗ صييدق ونسظييٕلجٔجونريهييٛى ت
61

 ،

عٓييا فييٙ يالييّٛ ٔؼالييسِ  ّٕ أفرييؽد عُٓييا وٜٚيياخ ونقساَّٛييح يريييّدوج وألتييياو، ٔونشييايهح ؼٛيياج وعَعيياٌ عهييٗ ذُ

 ٔيعرقثهّ، ٔعع رّ تستّّع 

ُم ونقيساٌ ذُيرثيس ييسووِ ٔٚسّكد وتٍ عاشٕز ْرو ونرًّشٙ فٙ يقّديرّ ونراظيح جفٙ أ ًَ هٓا ُظ ًّ ٌّ ونًياَٙ ونرٙ ذرؽ

تٓاج؛
62
ٌّ لغعانّ تيع يا   ا كايع ع ٔيٍ ُْا، فإ ّ٘ يعّعس أٌ ٚهّى تٓا لنًاي  ، ٔال ٚعرطٛا أ  ٌ انح ييا ًّ فاٜٚح ونٕوؼدج ؼ

، ال ٚعية وعرثيازِ لنغياي  نيّ  ٌ ذّٕصم لنّٛ ونعهف يٍ يييا
63

عيح ع نكيٍ يياذو ألياف وتيٍ عاشيٕز عهيٗ يعيرٕٖ ٔاٛ

؟  ٌ انح ييا ًّ ٌّ اٚاخ ونقساٌ ؼ  ونًعّعس ٔعهٗ يعرٕٖ ذيّدو ونًياَٙ فٙ وٜٚح ونٕوؼدج؟ ْم ونرصو ؼقّ ا تآ

ٌّ يا أظُدِ وتيٍ عاشيٕز نهًعّعيس ييٍ ٔايائف، نيٛط تياأليس ونعدٚيد، ٔنيٛط ييٍ وعتيدوا فيٙ شيٙي، لذ يُير  ل

ا يسظيّٛاذييّ ٔوَرًائييّ ونًييرْثٙ، ٚضييطها  ّٕ فييٙ صييهة ذععييٛسِ تٕاييائف عييّدج، ونطثييس٘، كيياٌ ونًعّعييس، عهييٗ ذُيي

عييح يييٍ نغّٕٚييح ٔتعغّٛييح ٔذازٚخّٛييح ٔوظرًاعّٛييح ٔأخع ّٛييح ٔفهعييعّٛح  ّٕ فٛخييٕض فييٙ يعييائم ذُرًييٙ لنييٗ ؼقييٕل يرُ

و فٙ ذنك تٕو يّ، كًا كاٌ ٚطسغ وؼرًاالخ يريّدوج ذرثاوز لنٗ ذُّْ، ذؽد ذآشٛس اسٔف  ٔظٛاظّٛح ٔوُّٚٛحععع يرآشّس 

عح، ُٔٚا شٓا، ّٕ َح ونرععيٛسّٚح وعظيعيّٛح، كصٛيسج، فهيى ٚضيف وتيٍ عاشيٕز  شقافّٛح يرُ ّٔ ٔوأليصهح، عهٗ ذنك، فٙ ونًد

و ذو صهح تيرسِ ٔشقافرّ، فيٙ ْيرو ونًعيرٕٖع نقيد أعياو وتيٍ عاشيٕز، ذقسٚث يا، ييا أَعيصِ ونطثيس٘ فيٙ عرثريّ  ظدٚد 

و يٍ ونًُعص ونرععٛس٘، ترعح عاّيحع فٓم وظرطاا أٌ ٕٚوكة شقافح عريسِ ترقيٕٚ ع ونًيٕزٔز ٔونخيسٔض يعرعٛد 

 عٍ ظهطرّ، أو لَّّ اّم ؼثٛعّ ٔلٌ ؼأل؟

ٌّ جذععييٛس ونرؽسٚييس ٔونرُييٕٚسج التييٍ عاشييٕز ًٚصّييم جيٕظييٕعح شًُٛييح تانغييح ونصييسوي ذًصّييم فٛٓييا  الشييّك فييٙ أ

صاؼثٓا كّم يا ظاي فٙ كرية ونرععيٛس ونقساَيٙ ٔكرية ونيهيٕو وعظيعيّٛح ونرقهٛدّٚيح ذًيصّع  أصيثػ ونٛيٕو ييٍ ونيعيٛس 

و عهيٗ اياْسج تيازشج نهيٛياٌ فيٙ ونعكيس ونيستيٙ ونؽيدٚس، أال ذٕفّ  سِ )ععع  ْٕٔ فٙ َٓاٚح ونرؽهٛم ذععٛس ٚقٕو شياْد 

ْٔٙ ذٕوظد عقهّٛح ذقهٛدّٚح ْٙ ٔزٚصح أيُٛح نيقهّٛح ونعهف ٔتيٛدج عٍ يشياغم ونيريس ونؽقٛقّٛيحج
64

، فهيى ٚؽقّيق وتيٍ 

َح ونرعاظيٛس، ذعّعيد فيٙ عاشٕز يا لثطّ فٙ عرثرّ؛ فًررعّػ يرٍ ذععٛسِ ال ٚعد فٛ ّٔ ّ لالّ وَيطاف ا ظؽسّٚا لنٗ يد

لؼاالخ صسٚؽح ٔليًُّٛح عهيٗ كصٛيس ييٍ ونًعّعيسٍٚ يثصٕشيح فيٙ كيّم ونعيٕز، يصيم وعؼانيح عهيٗ ذععيٛس ونطثيس٘ 
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؛ وؼًٛدج ونُٛعس، وعَعياٌ ٔونقيساٌ ٔظٓ يا نٕظيّ؟، َشيس ونعُيك، 58 ل، 1883َعّٛح نهُشس، ذَٕط، ، وندوز ونر1ٕونشسفٙ، عثد ونًعٛد، وعظعو ٔونؽدوشح،  ع  

 ع04 ل، 1888ونًغسب،  -وندوز ونثٛضاي



 

   

                 

 

ٔذععٛس وتيٍ عطّٛيح ٔذععيٛس ونعخيس ونيسوش٘ ٔذععيٛس ونصيخشيس٘
65

ععع، ٔوعؼانيح عهيٗ تعغّٛيٍٛ، يصيم ظييد ونيدٍٚ 

د ونعسظاَٙ أٔ ونقالٙ أتٙ تكيس ونثيا عَّٙ؛ َٔؽياجععع ٔنييّم ونريٛغ ونغانثيح عهيٗ َّريّ ْيٙ ج يال ونرعرصوَٙ ٔونعّٛ 

فعٌج ٔجأآس عُد٘ يا  انِٕج ٔجوألآسج، ٔجْٕ َظٛس يا  انّج ٔج د  ٛيمج ٔجعيٍ وتيٍ عثّياضج ٔج يد وخرهيف 

ٌّ والعرًيياو عهييٗ ونيقييم ونعييهعٙ كيياٌ يييٍ ونصٕو تييد وألظاظييّٛح ٔونطاغٛييح عهييٗ عهًيياي وألّيييحج، ْٔييٕ يييا ٚييدّل عهييٗ أ

 جذععٛس ونرؽسٚسجع

ٔٚرّضيييػ ْيييرو ونرًّشيييٙ أكصيييس، لذو ييييا َظسَيييا فيييٙ أيصهيييح ييييٍ ذععيييٛسِ، ييييٍ ذنيييك، ذععيييٛسِ ظيييٕزج ونثقيييسج 

ا؛ ؼٛيييس ظيييسو ازوي عثيييد ء تيييٍ  4/5 ٍَ يييْسِيُِٛ ًُ َييييا ُْيييْى تِ َٔ ِو وِٜخيييِس  ْٕ تِيييانَٛ َٔ ٍْ َٚقُيييُٕل اَيَُيييا تِييياِهِ  ٍَ ونَُييياِض َيييي ِيييي َٔ ﴿

فيييٙ عيييدو ونًُيييافقٍٛ عهيييٗ عٓيييد زظيييٕل ء )ل  عثّييياض
66

، شيييّى َيييا ش أؼيييدوش ا ذازٚخّٛيييح  ذريهّيييق تكراتيييح ونيييٕؼٙ 

ٔلظيييعو عثيييد ء تيييٍ ظييييد تيييٍ أتيييٙ ظيييسغ
67

و  ، شيييّى ذكيييس وخيييرعف عهًييياي وألّييييح فيييٙ ياْٛيييح وعًٚييياٌ، يييييّدو 

تح ازويْيييى فيييٙ ذنيييك، يصيييم  يييٕل يانيييك تيييٍ أَيييط، ٔ يييٕل أتيييٙ ؼُٛعيييح، ٔ يييٕل ظًٓيييٕز ونعيييهف ييييٍ ونريييؽا

ٔونرييياتيٍٛ، ٔ يييٕل ونعيييسق ونكعيّٛيييح ونخيييٕوزض ٔونًيرصنيييحع ٔال ًٚيييّس وتيييٍ عاشيييٕز ؤٌ ذكيييس كيييّم ونرعاصيييٛم 

ونًسذثطيييح تٓيييرِ وٜزوي، يصيييم َعيييثح  يييٕل أتيييٙ ؼُٛعيييح لنيييٗ ظًٓيييٕز ونعقٓييياي ٔونًؽيييّدشٍٛ ٔونًركهًّيييٍٛ ؼعييية 

د ييييال لنيييٗ ذنيييك ونُييئٕ٘، أٔ لنيييٗ وألشييييس٘ ٔتشيييس ونًسٚعيييٙ ؼعييية ونعخيييس، أٔ لنيييٗ يؽقّقيييٙ وألشييياعسج ٔ ييي

وتييٍ ونيستيييٙ؛ أٔ ذكيييس ييييا ذيهّيييق تٓيييا ييييٍ ؼعيييط ونعيييهف ٔتيييسوُْٛٓى
68

، شيييّى ٚيييآذٙ تييييد ذنيييك تانكهًيييح ونعريييم
69

 ،

ييييا فييييٙ عييييسض كييييّم وٜزوي، عهييييٗ ذُا ضييييٓا، شييييّى ونررييييسٚػ تييييانقٕل  عهييييٗ  سٚقييييح ونطثييييس٘ ونًرًصّهييييح أظاظ 

وٜٚييح ٔيخانعييح وٜخييسٍٚ، ونعرييمع ٔنيييٍ كيياٌ زأ٘ ونطثييس٘ ال ٚخهييٕ يييٍ ظييسأج فييٙ ونعٓييس تسأٚييّ فييٙ ذععييٛس 

ييا تييّ يييا ذْيية   ً ٌّ وتييٍ عاشييٕز نييى ٚعييرطا ونقطييا لتعييرًّٛٛ ا يييا ونًييٕزٔز، تييم عيياو نٛؽُّٛييّ يعييردالّ تييّ ووع فييإ

ٌّ وخييرعف  لنٛييّ، ٔلٌ صييّسغ تييانخسٔض عُييّ: جٔأَييا أ ييٕل كهًييح أزتييآ تٓييا عييٍ والَؽٛيياش لنييٗ َرييسج، ْٔييٙ أ

ل يٕ يييف ييييٍ يٕو ّٔ ل خطيييٕوخ يعيييٛسْى ٔأ ّٔ  يييف أَظيييازْى ٔ يييد يضيييد عهٛيييّ وألّٚييياو تييييد ونًعيييهًٍٛ فيييٙ أ

ييا عهًّٛ ييا ال ُٚثغييٙ ونثقيياي عهٛييّ )ععع  فاألعًييال لذٌ نٓييا ونًسذثييح  وألّٚيياو ٔذيا ثييد وأل ييٕوو تيييد وأل ييٕوو ٚيييّد َقر 

هييح ونًقرييد ال ُٚيياشا فييٙ ْييرٍٚ  ًّ أعُييٙ كَٕٓييا فييٙ وندزظييح ونصاَٛييح  –ونصاَٛييح تيييد وعًٚيياٌ ٔوعظييعو ألَّٓييا يك
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ييا ٚسّٚييد ْييرو أكًييم ذآٚٛييد يييا ٔزو فييٙ ونّرييؽاغ فييٙ ؼييدٚس يييياذ تييٍ ظثييم  -ٔكَٕٓييا يقرييٕوج ًّ لالّ يكيياتسع ٔي

ّٙ )ل عععج ٌّ ونُث أ
70

و نهًٕزٔز، ٔنى ٚضف ونًيُٗ ونٕنٛد عع لذٌ يصّم  ٕل وتٍ عاشٕز ويردوو 
71

 

ٌَ  4/8شّى وَظس، كرنك، ذآٔٚهّ ونثقيسج  َييا َْٚخيَدُعٕ َٔ ٍَ اَيُُيٕو  ونِيِرٚ َٔ ٌَ ّءَ  ا؛ ﴿َُٚخياِوُعٕ ٌَ َييا َْٚشيُيُسٔ َٔ لاِلِ أََعَُعيُٓى 

ز ييُٗ ونعيم جٚخياوعٌٕج، تيركس ييا وأب عهٛيّ ونييسب، شيّى ييا وخريصٌ فيٙ ونيروكسج ييٍ  ّٕ ؼٛس ظسو ذازٚخّٛح ذط

نّ ييعًّٛ ا ٔتًا أُشِس يٍ أخثياِز عيٍ زظيٕل ء )ل ، شيّى فّعيس تييد ذنيك  ّٔ أيصال ٔأؼاوٚس، شّى ٚآذٙ تيد ذنك لنٗ ذآ

سٖ،وٜٚح ت ٚح  أخ
72
ل، شّى ظسو ونًيُٗ ونصاَٙ َْقع  عٍ صاؼة ونكّشاف، ٔونًيُيٗ ونصانيس   ّٔ و ذنك ونًيُٗ وأل ييرثس 

عييٍ وتييٍ عطّٛييح ٔأّٚييدِ تقييسويج جوتييٍ عييايس ٔيييٍ ييييّج،
73
ٍْٛ: جٔ ٕنييّ جٔيييا   ٍْٛ يخرهعريي شييّى أٔزو تيييد ذنييك  ييسويذ

ٔ يسأِ وتيٍ عيايس ٔعاصيى ٔؼًيصج  ٚخاوعٌٕج  سأِ َافا ٔوتٍ كصٛس ٔأتٕ عًسٔ ٔخهف ٚخاوعٌٕ تآنف تيد ونخاي

ٔونكعائٙ ٔأتٕ ظيعس ٔٚيقٕب جٚخدعٌٕج تعرػ ونرؽرّٛيح ٔظيكٌٕ ونخيايج
74

َٙ تسأٚيّ؛ فًصّهيد  سويذيّ  ، ؤٌ أٌ ُٚيْدنِ

ا  نى ْٚسذَِق لنٗ ونرعأشع ٔوالنرعاخ لنٗ ونٕزوي الغرسوف ونًيُٗ ٔوالنرصوو تصثاذّ ؼاصم ال يؽانحع ٔييٍ  ًْ يعّسو ظ

ٌّ يا وّوعاِ يٍ زفع ألؼاوّٚح ونعٓى ٔونقسويج ٚخرعٙ ج نٛيٕو ونًُٓط ونرسوشٙ فٛعرؽٕذ عهٗ  ا اخ ونًعّعيس  ُْا، فإ

عٔيهكاذّ ونًرؽّسزج )ععع  ٔترنك ذُغهق ووئسج ونقسويج عهٗ ونًالٙج
75

 

ونيرثح فٙ ونرعاظٛس ترعح عاّيح، ٔفٙ ذععٛس ونطثس٘ جظايا ونثٛاٌ فٙ ذآٔٚم ا٘ ونقيساٌج، ٔجذععيٛس  شّكهد

يا فيٙ زظيى ونًيُٓط ٔوألْيدوف، ذشيّكهد ظيُّح شقافّٛيح ذشيّد وَرثياِ ونقيازئ   ًّ يا يٓ ونرؽسٚس ٔونرُيٕٚسج التيٍ عاشيٕز أّظ 

ا ذقدّ  ًّ ٌّ ونطثس٘ كاٌ ٔوعٛ يا تقًٛيح ْيرِ ٔذعرػ عٍ يؽرٕٖ ونًرٍع ٔيا ًٚكٍ أٌ َعرُرعّ وَطع  ا ي و يٍ ذؽهٛم، أ

و تّ، ؼٛس وعرًد يا وخرصَرّ ونيروكسج ونشيعّٓٛح ييٍ  وٜنّٛح ونثُائّٛح فٙ ذٕظّٛ أفق ونقازئ؛ فكاٌ ٔفّٛ ا نًا زظًّ يرقِّٛد 

ّٙ )ل  ٔونريؽاتح ٔونرياتيٍٛععع ييا لتدوئيّ زأٚيّ، ٔوالنرعياي لنيٗ كيّم ييا ييٍ شيآَّ أٌ ٚقيّسب نيّ  ونًآشٕز عٍ ونُثي

عٓا؛ فٙ ؼيٍٛ تقيٙ وتيٍ عاشيٕز فيٙ يسنِعيّ جذععيٛس  ّٕ ونًيُٗ يٍ  سويوخ أٔ غٛسْا، يسوعٛ ا شقافح عرسِ عهٗ ذُ

و ٚكاو ٚكٌٕ كهّٛ ا لنٗ لزز ونعهف، فًٛا وزذثط ترقدٚى كراتّ فٙ عرثريّ، فآعياو فيٙ  و وَشدوو  ونرؽسٚس ٔونرُٕٚسج، يُشّد 
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71
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ٛس ٔاخسٌٔ، ترٛاغح ظدٚدج؛ ؼٛس أعهٍ عٍ أْدوفّ ٔيُٓعّ يُر جيقّدياذّج يا أّظعّ ونطثس٘ ٔونقس ثٙ ٔوتٍ كص

 ونثدي، يّدعّٛ ا أَّّ ظٛرعأش يا أّظعّ ونعهف تانرٓرٚة ؤٌ وعنغايع 

نكٍ فشم وتٍ عاشٕز فٙ جذععٛس ونرؽسٚس ٔونرُٕٚسج، فٙ ذؽقٛق  طٛيح لتعيرًٕنٕظّٛح عهيٗ يعيرٕٖ عرثريّ 

ز لالّ  ّٕ فيٙ ييا وزذيثط تانشيكم تيإخسوض يضيًٌٕ عرثيح ونطثيس٘ تريٛاغح  فٙ عع رٓا تيرثح ونطثس٘؛ ؼٛس نى ذرطي

 ظدٚدج ذعهّد فٙ ذقعٛى يؽأزْا ٔعَُٕرٓا ٔوع ُاب فٙ ذعرٛهٓاع 

ا  ييا ٔذٕلييٛؽ   ً أّيييا عهييٗ يعييرٕٖ يرُييّ فييٙ عع رييّ تًرييٌٕ ونرعاظييٛس ونقدًٚييح، فقييد ظييّرز يؽرٕوْييا ٔو ّقييّ ذُظٛ

ج ٔذصثٛر اع ٔتقٙ ٚدٔز ووخم أ سْا، ٔنى ٚرعّسْأ عهٗ ذ ّٕ ع ٔييٍ شيّى نيى ذؽريْم وعليافح ونًسظي ا تُّياي  قٕٚضٓا ذقٕٚض 

ّٙ عهيٗ  ّّ ؼي ّّ ونقساَٙ تًيا ْيٕ َي ونرٙ ذًهٛٓا شقافح عرسِ تثُاْا ونًيسفّٛح ونؽدوشّٛح، ٔنى ٚسوا ونشٛخ  ثٛيح ونُ

 وندٔوو، ٚعئى أّٚح اسفّٛح ذازٚخّٛحع

فهيى ٚؽقّيق وتيٍ عاشيٕز، ٔؼعية ونثؽيٕز أّيا عهٗ يعرٕٖ عع ح عرثح جذععٛس ونرؽسٚيس ٔونرُيٕٚسج تًرُيّ، 

ونرٙ ذُأنرّ تانثؽس، يا أعهٍ عُّ فٙ يقّدياذّ يٍ ذٓرٚة ٔذعأش، ٔنى ٚؽرم ونركاييمع ٔٚثقيٗ ْيرو ونعاَية ييٍ 

ًّق أكٛدجع  ْرِ ونًدوخهح ونضّٛقح فٙ ؼاظح لنٗ ونري

ٛا أشّس فٙ عرثا ٌّ عرثح ذععٛس ونطثس٘ شّكهد يصاال يسظي  ا ذقّدو لنٗ أ ًّ خ ونرعاظٛس ونعؼقحع ًٔٚصّيم َٔخهّ ي

ٌّ ذغّٛس انّٛاخ ونًيسفح ٔوذّعاا ونصقافح ٔشسوئٓا، نى  ذععٛس وتٍ عاشٕز خٛس ونٛم عهٗ ذنك، ْٕٔ يا ُٚعٛص نُا ونقٕل ل

 ٚكٍ نًٓا عظٛى أشس فٙ ذغّٛس تُاي ونيرثح ٔأْدوفٓا فٙ يا وزذثط تيرثاخ ونُرٕل ونرععٛسّٚحع

 



 

   

                 

 

 در والمزاجع:االمص

د ونطاْس، ذععٛس ونرؽسٚس ٔونرُٕٚس، وندوز ونرَٕعّٛح نهُشس، ، ابه عاشور - ًّ  .1، ضع 1854يؽ

، ظًيّٛيح لؼٛياي ونريسوز 4ْي.ع ، ذععيٛس ونقيساٌ ونيظيٛى،  ع 884، عًاو وندٍٚ أتيٕ ونعيدوي لظيًاعٛم ونقسشيٙ ونديشيقٙ)خع ابه كثيز -

 وعع1885ْ.ع 1415ونكٕٚد،  -وعظعيٙ، ونضاؼٛح

ٔ يائا َيدٔج  عيى ونيستّٛيح « أتيٕ ظيعيس يؽًيد تيٍ ظسٚيس ونطثيس٘»ليًٍ « طثيس٘ تيٍٛ ونشيعٕ٘ ٔونًكريٕبذععٛس ون»، الجمل تّعاو -

 .، كهّٛح وٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح ترعا ط4334 -4330نهعُح ونعاييّٛح 

 .1وع، ضع 1884ْ.ع 1084، ووز ونكرة ونؽدٚصح، 4، ونرععٛس ٔونًعّعسٌٔ،  ع الذهبي يؽًد ؼعٍٛ -

، 4ْي.ع ، ونثسْياٌ فيٙ عهيٕو ونقيساٌ، ذؽقٛيق يؽًيد أتيٕ ونعضيم لتيسوْٛى،  ع 884 -848ندٍٚ يؽًيد تيٍ عثيد ء)، تدز والزركشي -

 .4وع، ضع 1884ْ.ع 1081تٛسٔخ،  -يُشٕزوخ ونًكرثح ونيرسّٚح، صٛدو

 ع1883، وندوز ونرَٕعّٛح نهُشس، ذَٕط، 1، وعظعو ٔونؽدوشح،  ع الشزفي عثد ونًعٛد -

ٔ يائا َيدٔج  عيى ونيستّٛيح نهعيُح « أتيٕ ظيعيس يؽًيد تيٍ ظسٚيس ونطثيس٘»ليًٍ « ونقيساٌ فيٙ ظيايا ونثٛياٌ يؽيسض»، قوبعةت ؼافظ -

 .، كهّٛح وٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح ترعا ط4334 -4330ونعاييّٛح 

يُيٗ فيٙ ونً»، ليًٍ «ونًيُٗ ونٕزٚس ٔونًيُٗ ونٕنٛد فٙ ذععٛس ونشٛخ يؽًيد ونطياْس تيٍ عاشيٕز وزوظيح ًَياذض»، عمزان كًال -

 ع4، ضع 4330، يُشٕزوخ كهّٛح وٜووب يُّٕتح، 1888، أعًال ونُدٔج ونًهريًح تكهّٛح وٜووب يُّٕتح، َٕفًثس «ٔذشّكهّ

د - ًّ  .0وع، ضع 1854ْ.ع 1434نثُاٌ، -، ووز ونغسب وعظعيٙ، تٛسٔخ1، ذسوظى ونًسنّعٍٛ ونرَٕعٍّٛٛ،  عمحفوظ يؽ

ّّ وألوتٙ )تؽس َلحمداوي ؼًٛد -  ..و4334ْ.ع 1440، شٕول 44ظس٘ ، يعهّح ععياخ، عدو ، عرثاخ ونُ

أتيٕ ظيعيس يؽًيد تيٍ ظسٚيس »ليًٍ « ونرآٔٚم ٔوألَظًح ونًيسفّٛيح  يسويج ذعكٛكّٛيح فيٙ ييُٓط ونطثيس٘ ونرععيٛس٘»، بارة عثد ونغُٙ -

 ع108عا ط، لع ، كهّٛح وٜووب ٔونيهٕو وعَعاَّٛح تر4334 -4330ٔ ائا َدٔج  عى ونيستّٛح نهعُح ونعاييّٛح « ونطثس٘

ْ.ع ، يعًا ونثٛاٌ فٙ ذععٛس ونقساٌ، ؼقّقّ ٔعهّق عهّٛ نعُح يٍ ونيهًاي ٔونًؽقّقيٍٛ 834أتٕ عهٙ ونعضم تٍ ونؽعٍ)خع  الطبزسي -

ْي.ع 1418نثُياٌ،  -، يسّظعيح وألعهًيٙ نهًطثٕعياخ، تٛيسٔخ1ٔوألخرائٍّٛٛ،  ّدو نّ وعياو وألكثس ونعّٛد يؽعٍ وأليٍٛ ونيايهٙ،  ع 

 عوع1888

ييد تييٍ ظسٚييس)خع  الطبةةز  - ًّ ْيي.ع 1435نثُيياٌ،  -ْيي.ع ، ظييايا ونثٛيياٌ فييٙ ذآٔٚييم ا٘ ونقييساٌ، ووز ونعكييس، تٛييسٔخ013أتييٕ ظيعييس يؽ

 .1وع، ضع 1855

 ع1888ونًغسب،  -، وعَعاٌ ٔونقساٌ ٔظٓ ا نٕظّ؟، َشس ونعُك، وندوز ونثٛضايالىيفز أؼًٛدج -

- Gérard GENETTE, seuils, Edition du seuil, Paris, 1987. 
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