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 الملخص:

ٛاٞ أهٗا٠ ٌٓثصاخ ثُؼو٤ٗ٬از   صوًٝ ٛيٙ ثُوًثّزُ فٍٞ كٌٌر ٓلجهٛج إٔ ثُضأ٣َٝ ثُؼٌكاج٢ٗ

ٝهو هُِْش ػ٠ِ ىُي ػ٠ِ أّجُ إٔ ثُؼ٤ِٔز ثُضأ٤ِ٣ٝز ثُذج٤ٟ٘ز صْاضؼَٔ ل٤ُاز ثُٔٔجعِاز ٝثُٔقجدواز 

ك٢ د٘جء ٓ٘ظًٞٛج ُِؼجُْ  ٖٝٓ عْ ٣ٌٕٞ ثٌُْ ٛٞ ثُٔلّٜٞ ثُٔلضجؿ ك٢ ٛيث ثُْا٤جم  ٝهاو ػاوْس 

ى إٗٚ ٣ضّٞاَ دجُض٘اج ٌ ٝثُضٖاجدٚ ثُٔقجدوز  هو٣ْ ٝفو٣ٌظ  ك٢ ثُٞهِش ىثصٚ  إ ثُوًثّز ثُٜٔ٘ؼ ٛٞ

إٔ ثُذقاظ ػاٖ ثُٔضقجدواجس ٝثُٔض٘جّاذجس  ٝثُض٘جّخ د٤ٖ ثُقوٝه ٝث٧ٌٟثف  ٣ٝ٘اضؼ ػاٖ ٛايث 

ج إٔ ثُٔقجدوز ٤ُْش إ٫ د٘جًء ُٔيٛخ أٝ ػو٤اور ػٌكج٤ٗاز  ًٞ ٛٞ ًٛجٕ ثُٔٔجعِز  ٖٝٓ ثُٞثٝـ أ٣

ْاال٢ِ  أٝ داا٤ٖ ث٩ْٗااجٕ إٕااٌثه٤ز دج٤ٟ٘ااز صضقِااغ إُاا٠ ًّااْ ًع٣ااج داا٤ٖ ثُؼااجُْ ثُؼِاا١ٞ ٝثُؼااجُْ ثُ

َّ ىُي ْٓض٘و إ٠ُ ثُِـاِز ٓاٖ ف٤اظ ٛا٢ ٓ٘قِان هاٌثءر ثُ٘ٚاٞٗ ثُٔووّاز  ٝثُقذ٤ؼز ٝثُؼجُْ  ً

ٝثٌُٕٞ دقٌٝف ٝٓؼج٢ٗ ٤ًٝجٗجس  كجٗظٌ ٤ًق إٔ ثٌُأُ ٓقجدن ُِْٔجء  ٝثُؼ٤٘جٕ ٓقجدواجٕ 

ٞا٢٘ ُِِٖٔ ٝثُؤٌ  ٝػ٠ِ ٛيث كوو ًجٕ ث٧ّاجُ ثُلِْال٢ ُِٔقجدواز ٛاٞ ثُؾٜاو ثُؼٌكاج٢ٗ ثُٔ

كاا٢ ثُذقااظ ػااٖ ثُٔٔجعِااز ثُـجٓٞااز ٝثُِٔضذْااز  دٔؼ٘اا٠ إٖٗااجء ٤ًجٗااجس ٓٔجعِااز ص٘قاان دأّاأجء 

ٝه٫٫س أٗقُٞٞؽ٤ز صٌصو إُا٠ ػاجُْ ث٩ْٗاجٕ ٝثُقذ٤ؼاز ٝثُ٘ٚاٞٗ  ٝٛاٞ ث٧ٓاٌ ثُاي١ ؽؼاَ 

ٍُ ػِاا٠ ؽ٤ٔااغ ثُض٤ااجًثس ثُو٤٘٣ااز ٝثُلِْاال٤ز ثُضاا٢  ثُٔقجدوااز ؽااٌٞٛ ثُذج٤ٟ٘ااز ٓااٖ ف٤ااُظ إٜٗااج صااو

 ث٬ُٜٗجة٢ ٖٓ ثُضل٤ٌٌ ك٢ ثُٔؼ٠٘ ٝثُقٌف ٝثُو٫ُز ٓوثًٛج ثُضأ٣َٝ 

  



 

  

 

 “من يتشابه يتجمع، وبين المتعارضين ال توجد محبة”

 1هرمس

 “أن ال ترى إال التشابه، فذلك دليل على ضعف بصرك”

 هيتشه

دجػضذجًٙ ٗضجًؽج ُؼ٤ِٔز صأ٤ِ٣ٝز ص٘ؾَٛج ثُي٤٘ٛاز  إٕ ٓج ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛيٙ ثُوًثّز ٛٞ إٔ ٗض٘جٍٝ ٓٞٝٞع "ثٌُْ" 

ث ٖٓ ثُٔؼجًف ثُٔٚ٘لز ٖٝٔ ث٧ٌّثً ٢ٛ  ك٢ ٝثهغ ثُقاجٍ  ٗضاجػ ثُؾٜاو ثُذاج٢ٟ٘ كا٢  ًٌ ثُؼٌكج٤ٗز؛ ٝىُي ٧ٕ ًغ٤

ػ٤ِٔااز صأ٣ٝااَ هعٝح ْٝٓااضٌٔ ٝؿ٤ااٌ ٓ٘وقااغ ُِؼ٬هااجس ثُقجٙااِز داا٤ٖ ٕااذٌز ٓؼوااور ٓااٖ ثُٔٞٝااٞػجس ثُٔضوجدِااز: 

ٝث٤ًٝ٧ز ٝثُْٔج٣ٝز  ٝث٤ُٜ٩ز ٝث٩ْٗج٤ٗز  ٝثُِـ٣ٞز ٝثُقذ٤ؼ٤ز   إُل  ٝٛيث ٣ؾؼِ٘ج ك٢ ِٙخ ثٌُٔة٤ز ٝث٬ٌُٓة٤ز  

ٓٞٝٞع ثُٔٔجعِز ٝثُٔقجدوز  ٢ٛٝ ث٤ُ٥ز ثُؼٌكج٤ٗز ثُٔلِٞز ٩ٗضجػ ثُٔؼٌكز ثُذج٤ٟ٘ز ػ٠ِ ٓاٌ ثُؼٚاًٞ  ٣َِٝٓ٘اج 

 ثُٔلّٜٞ ٝدوثةِٚ ٖٝٓ كٌٝم ٝصٔج٣َثس  هذَ إٔ ٗؼجُؼ ػ٘جٌٙ ٛيٙ ث٤ُ٥ز ٤ًٝل٤ز ثٕضـجُٜج إٔ ٗ٘ظٌ إ٠ُ ٓج ٣قض٣ٞٚ

عٔز هٌثدز د٤ٖ ث٫ٙق٬فجس ثُضج٤ُز: ثُٔٔجعِز  ٝثُٖٔجدٜز  ٝثُٔقجدواز  ٝثُض٘اج ٌ ٝؿ٤ٌٛاج  هٌثداز ٝثٝاقز  

ك٢ٜ ص٘ض٢ٔ إ٠ُ فوَ ه٢ُ٫ ٝثفو  ٝدجٌُؿْ ٖٓ ىُي  كئٗٚ ٣٘ذـ٢ أ٫ّ ٠ْ٘ٗ  فْخ ٓج ٣٘ٚق٘ج داٚ أفاو ًذاجً ػِٔاجء 

ح  إٔ ٖٓجدٜز ث٢ُٖء ٢ُِٖء ٤ُْش ًٔٔجعِضاٚ ُاٚ  ُٝا٤ِ ًٔقجدوضاٚ ُاٚ  ٝأٗاٚ ٣ؾاخ ك٢ ثُـٌ ث٬ُٛٞس ثُٔؼج٣ٌٖٙ

ثٌٍُٓٞ دقيً ٝصقلّا،  كا٬ ٗضؼاوٟ فاوٝه ٓقجدواز ثُٖاٌَ ُٔٞٝاٞع ثُوًثّاز ػ٤ِ٘ج إٔ ْٗضؼَٔ
2

  صٖاٌَ ثُؼ٘جٙاٌ 

جةٜج ًٓؼج  ٝإٕ ُوٟ ثُؼٌكج٤٤ٖٗ ٩ٗضجػ مقجدْٜ ٝثُوكجع ػٖ أكٌجًْٛ  ُض٤ٝٞقٜج ٝإمل ثُْجدوز ؽ٤ًٔؼج ث٤ُ٥ز ثُٔلِٞز

ٜٓ٘ؼ ثُٔقجدوز ٜٓ٘ؼ هو٣ْ ٗؼغٌ ػ٠ِ صقذ٤وجصٚ كا٢ ثُ٘ٚاٞٗ ثُؼٌكج٤ٗاز ٝثُٚاٞك٤ز ثُوو٣ٔاز  ٓغِٔاج ٗؼغاٌ ػ٤ِاٚ كا٢ 

( Guénon René) أٓغاجٍ "ًٝٗا٢ ؿ٤٘إٞ" ثُ٘ٚٞٗ ثُذج٤ٟ٘ز ٝثُٚٞك٤ز ثُض٢ ًضذٜج ٓؤُلإٞ ًذاجً ٓؼجٙإٌٝ

ٝؿ٤اٌْٛ  ًٔاج  (Emanuel Swedenborg) ٝ"إ٣ٔج٣ٞٗاَ ّا٣ٞوٗذًٞؽ" Evola (Juliusٝ"٤ُٞ٣ُٞ إ٣ل٫ٞ" )

أٗ٘ج ٗؾو صذ٤ً٘ج أٝ هكجًػج ػٖ ٛيٙ ث٤ُ٥ز ٓاٖ ؽٜاز ٜٝٓجؽٔاز ٝإهثٗاز ُٜاج ٓاٖ ؽٜاز أماٌٟ كا٢ ثُؼو٣او ٓاٖ ثُٔ٘جٕٝاجس 

ثُل٣ٌٌز د٤ٖ ثُنقجح ثُؼو٢ٗ٬ ٝثُنقجح ثُٚٞك٢ كا٢ ثُٖٔاج٣ًغ ثُل٣ٌٌاز ثُؼٌد٤از ثُٔؼجٙاٌر
3
كٜايث ثُٔاٜ٘ؼ هاو٣ْ   

                                                           
1
  صٌؽٔاز: ًجِٓاز ٌُِضاخ ثٌُْٜٓا٤ز ٓاغ هًثّاز ػاٖ أٙاَ ٛايٙ ثٌُضاخ  ٝصٌؽٔاز ػذاو ثُٜاجه١ ػذاجُ  هرسسشالنثخهرجالنمةثرحاالالن ثرٌاس زٍرش٣ُِٞ ٤ٓ٘جً: -

 216  ٗ 1998  1هٖٓن  هثً ثُقٚجه  ٟ 

2
  1  صؼ٣ٌخ ٝصوو٣ْ ٝصؼ٤ِن كؤثه ًثٓاَ  ٌٓضذاز ٓايد٢ُٞ  ػلنثمسفحالنثاط َح،ا زلصحالتمهَكاعهيالنتمهَدالنثاط ٌانألزحوذكضَحالنشسلَح  ًثك٤٤قٞد٣ًِٞ ٓ -

2005 ٗ  132 

3
لنجراتسًات َرحالنممرماثٗظٌ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ ثُن٬ف ثُقجَٙ د٤ٖ ثُؾجد١ٌ ٟٝٚ ػذو ثٌُفٖٔ ك٢ ٓٞٝٞع ثُٔٔجعِز ٝثُضٖا٘ؾجس ثُضا٢ ٟذؼاش ٛايث ثُنا٬ف:  -

 379 -371   ٗ 2009ٗ  9  د٤ٌٝس  ًٌَٓ هًثّجس ثُٞفور ثُؼٌد٤ز  ٟ لنمستٌ

 71 -56ٗ   هس  ٗ 2  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟتجدٍدالنث هجافٌاتموٍمالنتسلثٟٚ ػذو ثٌُفٖٔ  



 

  

 

ٝفو٣ظ ك٢ لٕ ًٓؼج  ٝٛٞ ٣ؼضٔو ٛايٙ ثُقِواز ٓاٖ ثُٔلاج٤ْٛ ثُٔضوجًداز ٝثُٔض م٤از: ثُٔقجدواز  ٝثُٔٔجعِاز  ٝثُٖٔاجدٜز  

ٝثُض٘جّخ  ٝثُض٘ج ٌ   إُل  ٤ُِٝ ثُض٤٤َٔ د٤ٜ٘ج ٝثُٞهٞف ػ٠ِ ثُلٌٝم ثُوه٤وز د٤ٖ ٛجصٚ ث٤ُْٔٔجس داج٧ٌٓ ثُْاَٜ  

ك٢ أٍٝ مقٞر هذَ إٔ ٗؼٌٛ ٤ٌُِل٤ز ثُض٢ ٟذن ك٤ٜاج هثماَ ٧ٕ د٤ٜ٘ٔج ٖٓ ثُضوثمَ ٝثُضٖجدي ٓج ّ٘قجٍٝ إ ٜجًٙ 

 ث٧ْٗجم ثُذج٤ٟ٘ز  

 Analogieأواًل: المماثلة أو التمثيل 

ٍٕ ٓضؼوهر  فْخ ٫٫ٗو  ٢ٛٝ:  إٕ ُِٔٔجعِز ٓؼج

ثُقو٤و٢: ٣ٝوٍ ػ٠ِ ٓج٤ٛز ثُؼ٬هاز ثُضا٢ صؾٔاغ ث٫ع٘ا٤ٖ  أٝ دا٤ٖ أٟاٌثف ٍٝؽا٤ٖ أٝ ػاور أٍٝثػ   ثُٔؼ٠٘ -

 ٝصن٘ ٛيٙ ثُؼ٬هز دج٧ّجُ ثُض٘جّخ ٝثُٔووثً ث٣ٌُج٢ٝ
4
 

ثُٔؼ٠٘ ثُغج٢ٗ  ك٤ًٌَ دجُُِٔٔٞ ػ٠ِ ٓج ٣ٌَٖ ثُٔٔجعِز ك٢ ثُٔؼ٠٘ ث٧ٍٝ  كٜا٢ دايُي ٓ٘ظٞٓاز أُلاج   أٓج -

ص٘جّاخ دا٤ٖ ػٞا٣ٖٞ ٓضٔاجع٤ِٖ  ٬ٗٝفا، اىثس ًثدقز ٝثفور  ٝٛ٘جى ٓؼ٠ً٘ عجُغًج ُِٔٔجعِز ٣ًٌَ ػ٠ِ ًٜٞٗج ػ٬هز

 إٔ ٛيث ثُٔؼ٠٘ ٣ْو٠ ثُٞٙق ث٣ٌُج٢ٝ 

 ٣ٝضقوط ػٖ ص٘جّخ ػجّ  -

ج د٤ٖ أ٤ٕجء  ث٧م٤ٌ  ك٤ٚلٚ ٫٫ٗو ثُٔؼ٠٘ ٝأٓج - ًٙ دأٗٚ ٓضوثٍٝ ٝؿجٜٓ  كجُٔٔجعِز صٖجدٚ دؼ٤و ْٗذ٤ًج مٚٞ

ُٜج ثُؼجّ  ٫ٝ ٣ٌٜٔ٘ج ث٫ؽضٔجع ك٢  َ ٓٚقِـ ٝثفو ج٫ صضٖجدٚ إ٫ ك٢ ٓؾ
5
  

صؼ٣ٌلًج ُِٔٔجعِز هٕٝ إٔ ٗضقوط ػٖ ثُض٘جّاخ ٝثُضٖاجدٚ  ٣ضٞـ ٖٓ ثُضؼ٣ٌلجس ثُْجدوز أٗ٘ج ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٗٚٞؽ

ي١ ٣ؾٔغ ٤ٕت٤ٖ  كٜ٘جى ػ٬هز أٝ ًثدقز صؾٔغ د٤ٜ٘ٔج  ًإٔ ٣ٖضًٌج ك٢ ثُٔووثً ٓغ٬ً  ٝأف٤جًٗج صٌٕٞ صِي ثُؼ٬هاز ثُ

ؿجٓٞز  ٣ٌٕٝٞ ث٫ٕضٌثى ؿ٤ٌ ٓقوه دٔج ٣ٌل٢ ٖٓ ثُٞٝٞؿ  ٝٛ٘جى صٖجدٚ ك٢ ثُٔؾجٍ ثُؼجّ  ٌُاٖ ػ٘اوٓج ٣ضؼِان 

ج ٫ ٗؼغاٌ إ٫ ػِا٠ ث٫مض٬كاجس  كٔاج ٣ظٜاٌ صٖاجدًٜج ث٧ٌٓ دٌٙو ثُؼ٬هاجس ثُؾَة٤از ثُضا٢ صٖاٌَ د٤٘از ثُضٖاجدٚ  كئٗ٘ا

ٌّػجٕ ٓج ٣ٌصو صذج٣ً٘ج  كجُٔٔجعِز ثُقو٤و٤ز أٝ ثُؾ٤ِز ثُض٢ ٫ ٣غ٤ٌ صٞ ٤لٜج أ٣ز ٖٓجًَ أٝ م٬كجس دنٚٞٗ ه٤ٔضٜاج 

ٝهٞصٜج ث٫ّضو٤ُ٫ز ٛا٢ صِاي ثُوجةٔاز ػِا٠ كٌاٌر ثُضْاج١ٝ دا٤ٖ ْٗاذض٤ٖ؛ أ١ ثُض٘جّاخ دا٤ٖ أًدؼاز فاوٝه صضاأُق ٓاٖ 

 ثع٤ٖ٘ ًٔج ٢ِ٣: ٍٝؽ٤ٖ

                                                           
4
 ٣ًج٤ًٝج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ أ/ح = ػ/ه أٝ أ/ح = ح/ػ  ٣ٝؼذٌ ػٖ ثُٔٔجعِز -

5
 61/ 1  ػ2001  2ّٓٞٞػز ٫٫ٗو ثُلِْل٤ز  صؼ٣ٌخ: م٤َِ أفٔو م٤َِ  دج٣ًِ  ًٖٓ٘ٞثس ػ٣ٞوثس  ٟ -



 

  

 

 إٕ ْٗذز ) أ ( إ٠ُ ) ح ( ًْ٘ذز ) ػ ( إ٠ُ ) ه (

 ٝػٖ ٣ٌٟن ثُوِخ صٚذـ:

 ْٗذز ) أ ( إ٠ُ ) ػ ( ًْ٘ذز ) ح ( إ٠ُ ) ه (
6
 

ُٜٝيث ٣يٛخ ٓ  دٌُٔجٕ إ٠ُ ثّضذؼجه ًَ ثُقج٫س ثُض٢ صٌٕٞ ك٤ٜج ثُٔٔجعِز ٌٓثهكز ُٖاذٚ ٝاؼ٤ق ٣اٌد٠ دا٤ٖ 

ثُٔٔجعِز ٫ صٌٕٞ ٓؼضذٌر دجُْ٘ذز إ٤ُاٚ إ٫ إىث ًاجٕ ثُٔغذاش ٛاٞ ثُٖٔاجدٜز دا٤ٖ فو٣ٖ ٗوجًٕ د٤ٜ٘ٔج  ٖٝٓ عْ ٣ؤًو إٔ 

"كئىث ٓج أعذض٘ج إٔ )ثٌُجف( )٤ْٓ( )ٛيث ث٩ْٗجٕ عؼِخ(  كئٕ ٛيث ث٩عذجس ٫ ٣ٔغاَ   ثُؼ٬هض٤ٖ ٤ُِٝ د٤ٖ ثُقو٣ٖ كو٠

[ إٕ ثُٚااًٞر ثُ٘ٔٞىؽ٤ااز دجُْ٘ااذز ُ٘ااج صٔغاا٬٤ً ٌُٝااٖ ثّااضؼجًر كواا٠  ٛاايٙ ث٫ّااضؼجًر ثُضاا٢ ٛاا٢ صٔغ٤ااَ ٓوضٞااخ     

ُِضٔغ٤َ = ثُٔٔجعِز[ دجُْ٘ذز إ٤ُ٘ج ٢ٛ ثُقٌْ دإٔ ْٗذز )ثٌُجف( إ٠ُ )ث٤ُْٔ( ًْ٘ذز )ث٬ُّ( إُا٠ )ثُاوثٍ(  ٝهاو صٌإٞ 

ثٌُجف ٓـج٣ٌر )٬ُّ( ٝ)ث٤ُْٔ( )ُِوثٍ( هوً ث٩ٌٓجٕ: دَ ثُٞثؽخ إٔ صٌٕٞ ؿ٤ٌ ٓضؾجْٗز ٢ٌُ ٫ ٣ؼٞه ثُضٔغ٤اَ إُا٠ 

ٓؾٌه ْٗذز"
7

كجُٔٔجعِز ثُض٢ صؼضٔو ثُٖذٚ د٤ٖ فو٣ٖ ٢ٛ ك٢ ٗظٌ دٌُٔجٕ ٓؾٌه ثّاضؼجًر   ٝػ٠ِ ٛيث 
8
أٝ ٖٓاجدٜز  

 ٤ُْٝش ٓٔجعِز فو٤و٤ز 

د٘جًء ػ٠ِ ثُضؼج٣ًق ثُْجدوز ُِٔٔجعِز  ٛٞ إٓج إٔ ٣ٌإٞ ٙالز فاو صٌإٞ ْٗاذضٚ إُا٠   analogueإٕ ثُضٔجعَ 

ٍٕ ك٢ ثٌُثدقز ىثصٜج ًْ٘ذز فو عجُظ إ٠ُ ًثدغ  كٜيٙ ثُْ٘ذز  ٣ًجٝا٢ ًٔاج ا٣ٌٜٔ٘اج إٔ صٌإٞ  إٓاج ْٗاذز ٓواوثًفو عج

ٓغِ٘ااج ُٜااج أػاا٬ٙ  ٝهااو صٌاإٞ ْٗااذز ٓٞٝااغ ٝه٣ٔٞٓااز ٝؿجة٤ااز إُاال  ٓغااَ هُٞ٘ااج "ثُٖااذٌز ثُضِـٌثك٤ااز ٓٔجعِااز ُِؾٜااجٍ 

ٓقاجدن  اثُؼٚذ٢"؛ أ١ إٜٗج دجُْ٘ذز إ٠ُ دِو ٓج ٓغَ ثُؾْْ ثُؼٚذ٢ دجُْ٘ذز إ٠ُ ؽْْ ػ١ٞٞ  دجُٔؼ٠٘ ىثصٚ ٣واجٍ

هو صٌٕٞ ٙلز صقِن ػ٠ِ ٓؾٔٞػض٤ٖ أٝ ٌٍٓص٤ٖ صضقجدن فوٝهٛٔج فًوث فًوث  أٝ ّٔز ػ٣ٖٞٞ  ٝٓ٘جّخ  ًٔج أٜٗج

ُٜٔج ك٢ ٝؽٞه٣ٖ ٓنضِل٤ٖ  ثُٔٞٝغ ىثصٚ ٝث٫هضٌثٗجس ػ٤ٜ٘اج  ػِا٠ ثُاٌؿْ ٓاٖ إٌٓاجٕ ه٤جٜٓٔاج دٞ اجةق ٓنضِلاز  

 Homologueج ٌ ٣ٌٟ "٫٫ٗو" إٔ ٖٓ ث٧فْٖ ثُوٍٞ: ٓض٘ ٓغَ ىًثع ث٩ْٗجٕ ٝؽ٘جؿ ثُقجةٌ  دٜيث ثُٔؼ٠٘
9
 

 ٣ٝضٔج٠ٕ ٛيث ثُٔؼ٠٘ ث٧م٤ٌ ٓغ ٓلّٜٞ ثُض٘ج ٌ ك٢ ثُؼِْ دٔؼ٘جٙ ثُوه٤ن  ّٞثء صؼِان ث٧ٓاٌ دج٣ٌُجٝا٤جس أٝ

دجُذ٤ُٞٞؽ٤اج أٝ دجُل٣َ٤ااجء  كلا٢ ٛاايٙ ثُٔؾاج٫س ؽ٤ٔؼٜااج ٣ؼذاٌ ثُض٘ااج ٌ ػاٖ ثُضٌااجكؤ دا٤ٖ ث٧ٕاا٤جء
10

  ٝٛايث ٣ؼ٘اا٢ إٔ 

                                                           
6
 49  ٗ 1990  1ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ  ثُوثً ثُذ٤ٞجء  لنث اهجالنفهضفَحثُقجٌٛ ٝػ٣ََ   -

7
 124  ٗ 1989  ٤ٗٞ٣ٞ 1409  ٕٞثٍ 1  صؼ٣ٌخ: فٔٞ ثُ٘وج١ً  ٖٝٔ ٓؾِز ثُٔ٘ج ٌر  ثُؼوه لنتثخَماللالصتمازجافٌالنمهماللنشمساللنفهضفح -

8
  125ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ  -

9
 63  ٗ ٫٫1ٗو  ٌٓؽغ ّجدن  ػ -

10
  ٗ 2009  1  صٌؽٔز: ٗٞاجٍ ٕأؼٕٞ  د٤اٌٝس  ثُٔ٘ظٔاز ثُؼٌد٤از ُِضٌؽٔاز  ٟ ،النت اظساللنكونالنجثَم٣ًٌْٝضٞكٌ س  ٤َٛ ًثؽغ: ٤ُٕٞ ّ  ٤ُو٣ٌٓجٕ -
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ثُضٌاجكؤ؛ كؼ٘اوٓج ٣ٌإٞ ثُٖا٤تجٕ ٛٔاج ثُٖا٢ء ٗلْاٚ  أٝ  أ٤ٔٛاز ٝٛاٞثُض٘ج ٌ ٣وض٢ٞ ٝؽٞه أًغٌ ثُٔلج٤ْٛ ث٣ٌُج٤ٝز 

ػ٘وٓج ٣ٌٞٗجٕ ٓضٌجكت٤ٖ  كئٗ٘اج ٗواٍٞ كا٢ ث٣ٌُجٝا٤جس إٜٗٔاج ٓضْاج٣ٝجٕ  ْٝٗاضنوّ ثٌُٓاَ ثُٖاجةغ )=( ُِو٫ُاز ػِا٠ 

ج ٓنضِلاز أٝ أهْا ًٓ ج ىُي  كجُض٘ج ٌ إىٕ ٛٞ صؼذ٤ٌ ػٖ ثُضْج١ٝ د٤ٖ ث٤ٕ٧جء  ٝٛيٙ ث٧ٕا٤جء ٣ٌٔاٖ إٔ صٌإٞ أؽْاج ًٓ ج

ٓضذج٣٘ز ٖٓ ثُؾْْ ٗلْٚ  أٝ إٔ صٌإٞ ٓظاجٌٛ ُِؾْاْ ٗلْاٚ هذاَ ٝدؼاو إٔ ٗؾا١ٌ ػ٤ِاٚ دؼاٜ ث٧ٓاًٞ 
11
كا٢ ٛايٙ  

 ثُقجُز ٣ٌٖٔ إٔ صْضؼَٔ ثُٔٔجعِز دٔؼ٠٘ ثُض٘ج ٌ أٝ ثُضٌجكؤ 

ٝهو ثّضؼَٔ أًّقٞ ٛيث ثُ٘اٞع ٓاٖ ثُٔٔجعِاز أٝ ثُضٔغ٤اَ  داَ إٕ إٔاٌٜ ٓغاجٍ ٝأداٌٍٙ ػ٘او أًّاقٞ ٛاٞ ٛايث 

ي١ ٣ؾؼِااٚ داا٤ٖ ثٌُةااز ٝثُن٤جٕاا٤ْ  كجُق٤ٞثٗااجس ثُضاا٢ صؼاا٤ٔ كاا٢ ثُٔااجء صْااضؼَٔ ثُن٤جٕاا٤ْ ًٔااج صْااضؼَٔ ثُض٘جّااخ ثُاا

أًّاقٞ  ثٌُةاز: ثُٜاٞثء: ثُن٤جٕا٤ْ: ثُٔاجء  ٌُاٖ: ثُق٤ٞثٗجس ثُض٢ صض٘لِ ثُٜٞثء ثٌُةز  ٣ٝؼذاٌ ػ٘اٚ دجُق٣ٌواز ث٥ص٤از

ػٖ ثُٔؾجٍ ٝأٗٞثػاٚ  ٤ّجم فو٣غٚ  ك٢ ٣ْضؼٌٛ ثُٔٔجعِز ك٢ ًضجح "كٖ ثُٖؼٌ" د٘ٞع ٖٓ ثُضل٤َٚ  كٜٞ ٣وًؽٜج

ك٤ٌٟ إٔ ث٫ّْ ثُٔؾج١ٍ ٛٞ إػقجء ثّْ ٣وٍ ػ٠ِ ٢ٕء إ٠ُ ٢ٕء لمٌ  ٝىُي ػٖ ٣ٌٟن ثُضق٣َٞ  إٓج ٖٓ ؽِ٘ 

إ٠ُ ٗٞع  أٝ ٖٓ ٗٞع إ٠ُ ؽِ٘  أٝ ٖٓ ٗٞع إ٠ُ ٗٞع  أٝػٖ ٣ٌٟن ثُٔٔجعِز 
12
٫ ٣ٜٔ٘ج دجُقذغ ٖٓ أٗٞثع ثُٔؾجٍ  

 ٛجصٚ إ٫ ثُ٘ٞع ث٧م٤ٌ 

أًّقٞ إٔ ٛيث ثُ٘ٞع ث٧م٤اٌ ٓاٖ ثُٔؾاجٍ ٣اضْ ػ٘اوٓج صٌإٞ ٛ٘اجى أًدؼاز فاوٝه د٤ٜ٘اج صاٌثد٠  كقا٤ٖ  ٣ٌٟٝ

ْٗاضؼَٔ ثٌُثداغ )ه( داو٫ً  إٔصٌٕٞ ػ٬هز ثُقو ثُغج٢ٗ )ح( دج٧ٍٝ )أ( ًؼ٬هز ثٌُثدغ )ه( دجُغجُظ )ػ(  كئٗٚ ٣ٌٔ٘٘اج 

 ػِا٠ ىُااي دجُؼ٬هاز دا٤ٖ هًع ل٣ًااِ ٣ٝٞااٌح أًّاقٞ ٓاغ٬ً ٓاٖ ثُغاج٢ٗ)ح(  ٝثُغاج٢ٗ )ح( دااو٫ً ٓاٖ ثٌُثداغ )ه(  

عاْ  ٖٝٓ  )ػ(د ٣ًِ  )ه(ًؼ٬هز ثُوًع  )أ(ُٜج ػ٬هز دو٤ٗٞ٣َُٝ  )ح(  ٝػ٠ِ ٛيث كئٕ ثٌُأُه٤ٗٞ٣ًَُٝٝأُ 

 )ح+ ػ( ٝص٠ْٔ ثٌُأُ هًع ه٤ٗٞ٣َُٝ )ه+ أ(  كئٕ ثُوًع ٣ٌٖٔ إٔ ٣قِن ػ٤ِٜج ٓؾج٣ًٍج "ًأُ ل٣ًِ"

)ه( دجُْ٘ذز ُِق٤جر ًج٤ُٖنٞمز  )أ(ُِٜ٘جً  دجُْ٘ذز (: ثُْٔجء )حٝك٢ ٛيث ث٤ُْجم  ٣يًٌ أًّقٞ ٓغجُٚ ث٤ٌُٜٖ

(  ٝصْاا٠ٔ ثُٖاا٤نٞمز )ه( ْٓااجء أ+أٝ ثُؼٔااٌ)ػ(  ٝػِاا٠ ٛاايث ٣ٌٔااٖ إٔ ٣ْاا٠ٔ ثُْٔااجء )ح( دٖاا٤نٞمز ثُٜ٘ااجً )ه

 (  أٝ ًٔج هجٍ أٗذجىٝه٤ِِ "ؿٌٝح ثُؼٌٔ"ػ+ثُؼٌٔ)ح 
13
 

ث٤ُٖنٞمز ْٓاجء ثُؼٔاٌ   ص٠ْْٔٗذز ث٤ُٖنٞمز إ٠ُ ثُؼٌٔ ًْ٘ذز ثُْٔجء إ٠ُ ثُٜ٘جً  ُٜٝيث  ٝػ٠ِ ٛيث  كئٕ

أٝ ثُْٔجء ٤ٕنٞمز ثُٜ٘جً  ٌٝٛيث كجُـجُخ ػ٠ِ ثُٔٔجعِاز ثُضا٢ ٣ٞ لٜاج أًّاقٞ  ُٝاٞ كا٢ صقذ٤واٚ ػِا٠ ث٫ّاضو٫ٍ 

                                                           
11
 20 -19ًثؽغ: ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ ٗ  -

12
- Cf. Aristote. Poétique (1457b). Editions des belles lettres pour la traduction. Paris 1990.p 139 

13
- op cite. p 140 



 

  

 

ج دجُض٘جّخ ثُٜ٘و٢ّ  "إٗٚ ٗٔا٠ ٓقاوه ٓاٖ ثُلٌاٌ ٣ض٤ٔاَ  ًٔ دئ٣واجع ٓؼواو كا٢ ث٫ٗضواجٍ ٓاٖ ثُنقجد٢  ٛٞ ثًصذجٟٜج هثة

 "ْٗذز ٖٓجدٜزاْٗذز إ٠ُ
14
 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٞغ مقجٟز ُِض٘جّخ ثُٜ٘و٢ّ ثُي١ ٣قٌاْ ثُٔٔجعِاز ث٧ًّاق٤ز ٝكوًاج ُٔاج ٣ٌٔاٖ صْا٤ٔضٚ داجٌُٔدغ 

 ثُضٔجع٢ِ:

 ث٤ُٖنٞمز ْٓجء ثُؼٌٔ ٗٔٞىػ ثُٔؾجٍ ثُضٔجع٢ِ:

 ثُْٔجء )ػ( دجُْ٘ذز ُِٜ٘جً )ه( ٣ٔغِٚصٔغَ ث٤ُٖنٞمز )أ( دجُْ٘ذز ُِؼٌٔ ) ح( ٓج  صق٤َِ ثُٔٔجعِز:

 )أ( = ) ػ ح( ٤ٙـز ثُٔٔجعِز:

 ثُقو ثُغجُظ )ػ( ثُْٔجء ثُقو ث٧ٍٝ: )أ( ث٤ُٖنٞمز

 ثُقو ثٌُثدغ )ه( ثُؼٌٔ ثُقو ثُغج٢ٗ )ح( ثُْٔجء

ٝهو أٝٝـ ٟٚ ػذاو ثُاٌفٖٔ كا٢ ٓؼاٌٛ فو٣غاٚ ػاٖ ثُؼ٬هاجس ثُٔ٘قو٤از ػ٘او أًّاقٞ إٔ ٓوضٞا٠ ػ٬هاز 

ثُضٖجدٚ أٝ ثُضْج١ٝ د٤ٖ ثُْ٘ذض٤ٖ أٝ ثُض٘جّخ ٝٓغَّ ُٜج داجُوٍٞ ثُضاج٢ُ: "ثػِاْ إٔ ثُٜ٘وّاز ُِلٌاٌ دٔغجداز ثُضٔجعَ ٛٞ 

 ثُٚجدٕٞ ُِغٞح"  ٝد٤ٖ إٔ ٖٓ ثُٔؼٌٝف إٔ ٛيٙ ثُؼ٬هز صٚجؽ دجٌَُٖ ثُضج٢ُ:

 ُ / ع ٓغَ ف / ٗ أٝ

ٍ ثُٔاايًًٞ ٗ صٌٓااَ إُاا٠ فااوٝه أًدؼااز ًٔااج كاا٢ ثُٔغااجٝ فٝ عٝ ُ / ع = ف / ٗ  ف٤ااظ ثُقااٌٝف ُ

ٝثُؼ٬ٓز / صٌَٓ إ٠ُ ثُْ٘ذز 
15
 

أٓج أك٬ٟٕٞ  كوو فظ٤ش ثُٔٔجعِز ػ٘وٙ دٌٔجٗز ٜٓٔز  فض٠ إٗٚ ٣ٌٖٔ ثُوٍٞ إٕ ٓقاجًٝر ثُؾ٣ًٜٞٔاز دأًِٜٔاج 

ٓٔجعِز ٣ِٟٞز هجةٔز د٤ٖ ثُِٖٔ ك٢ ثُؼجُْ ثُٔقُْٞ  ٝثُن٤ٌ ك٢ ثُؼجُْ ثُٔؼوٍٞ  ٝصَٚ ثُٔٔجعِز إُا٠ أٝؽٜاج كا٢ 

  ٖٝٓ إٌٜٔ ٓٔجع٬س أك٬ٟٕٞ إٔ ثٌُأُ دجُْ٘ذز ُ٪ْٗجٕ ًْ٘ذز ثُقٌٞٓاز إُا٠ ثُٔو٣٘از  أّقًٞر ثٌُٜق ث٤ٌُٜٖر

كجُقٌٞٓز ًأُ ثُٔو٣٘ز ٝثُؼوَ فٌٞٓز ث٩ْٗجٕ 
16

 

                                                           
14
 51ثُقجٌٛ ٝػ٣ََ  ٓٚوً ّجدن  ٗ  -

ْٓضؼ٣ٌ٤ٖ إىث ٓج هِ٘ج "ث٤ُٖنٞمز ْٓجء ثُؼٌٔ" ُ٪ٕجًر إ٠ُ ثٌُاجف  ) ٫ّ  ٝفْخ دٌُٔجٕ ثُي١ ٣ْض٘و ػ٠ِ ٓج هًٌٙ أًّقٞ ك٢ ثُٔٞٝٞع  كئٗ٘ج ٌّٕ٘ٞ ٓؾٌه

ٓاج ًجٗاش ْٗاذز ثُٖا٤نٞمز إُا٠ ثُؼٔاٌ ًْ٘اذز ثُْٔاجء إُا٠ ثُٜ٘اجً  كا٤ٌٖٔ صْا٤ٔز "ثُٖا٤نٞمز" ٓاٖ داجح ث٫ّاضؼجًر  ث٤ُْٔ( أٝ إىث ٓاج أعذض٘اج إٔ )ثٌُاجف ٫ّ(  كائىث

 125دـ"ْٓجء ثُؼٌٔ  ثٌُٔؽغ ٗلْٚ  ٗ 

ٗقَٚ ػِا٠ ْٗاذض٤ٖ ٝأًدؼاز ٝٝثٝـ أٗ٘ج ٫ ٌٕٗٞ إٍثء ٓٔجعِز إ٫ إىث أٝل٘ج إ٠ُ هُٞ٘ج دإٔ ثٌُجف ٫ّ ث٤ُْٔ  ٓغِٔج إٔ ث٬ُّ ًجف ثُوثٍ ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ  ٝديُي 

 فوٝه  ٢ٛٝ ٌٕٟٝ ثُٔٔجعِز  

15
 282  ٗ 2006  2  ثُوثً ثُذ٤ٞجء  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ لنهضاناللنثَزلناللنتكوحسالنممهًٌثؽغ:  -

16
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ٌٓر أمٌٟ ْٗؾَ أٗٚ ٫ ٣ٌٖٔ ص٤ٝٞـ ثُٔضٔجعَ إ٫ دجّضقٞجً ثُٔضقجدن ٝثُٔ٘جّخ ٝثُٔضْج١ٝ ٝثُٔض٘ج ٌ  

ث ٫صقجهٛٔااج أٝ صقجدؤٜااج كاا٢ ثُااوًٝ ٌُااٖ ثُٔضٔجعااَ ٣ذواا٠ ّاأز أٝ ٙاالز ٗقِوٜااج ػِاا٠  ًٌ ٓٞٝااٞػ٤ٖ ٓنضِلاا٤ٖ ٗظاا

ٝثُٞ ٤لز  ٣ٝ٘ذـ٢ ثُض٘ذ٤ٚ إ٠ُ ٓٞهق أًّقٞ ٖٓ ثُٖٔجدٜز ٓج هٓ٘ج هو أص٤٘ج ػ٠ِ ىًٌ صٞ ٤لٚ ٧ٙ٘جف ثُٔٔجع٬س  

هاو ٫فا، "ثُقاجٌٛ ٝػ٣َاَ" إٔ أًّاقٞ ًاجٕ ٣٘ؾاٌ ٝ ػ٘اوٙ ّاٟٞ داوًٝ ٓقاوٝه  كجُضٖجدٚ دٔؼ٠٘ ثٌُِٔاز ٫ ٣واّٞ

إ٠ُ ثُن٠ِ د٤ٖ كٌٌر ثُضٔغ٤َ ٝكٌٌر ثُضٖجدٚ ثُٔذٜٔز  ٣ٝضؾ٠ِ ٛيث ث٫ٗضوجٍ ٖٓ أفوٛٔج إُا٠ ث٥ماٌ كا٢ ٓوقاغ أف٤جًٗج 

ٖٓ ًضجح ثُقٞد٤وج ٣ٚق ك٤ٚ ثُضٔغ٤َ صقش ثّْ ثُضٖجدٚ  ك٤وٍٞ: "٣ٝ٘ذـ٢ إٔ ٗذقظ ػٖ ثُضٖاجدٚ كا٢ ث٧ٕا٤جء ثُضا٢ 

ٌ ػ٘او لماٌ  ٓغاجٍ ىُاي إٔ فاجٍ ثُؼِاْ ػ٘او صٞؽو ك٢ أؽ٘جُ ٓنضِلز إٕ ًجٕ فجٍ ٛيث ث٢ُٖء ػ٘و ؿ٤اٌٙ ًقاجٍ لما

ثُٔؼِّٞ ًقجٍ ثُقِ ػ٘و ثُٔقُْٞ "
17
 

٫ٝ ٣ٌؽغ ث٧ٌٓ ك٢ ًأ٣٘ج ثُنجٗ إ٠ُ أ١ ٗٞع ٖٓ ثُن٠ِ د٤ٖ ثُٖٔجدٜز ٝثُٔٔجعِز ك٢ ث٫ّضؼٔجٍ ث٧ًّق٢  

كج٫ٙق٬فجس ث٧ًّق٤ز كا٢ ًضاخ ثُٔؼِاْ ث٧ٍٝ ٓقٌٞٓاز دضٞ ٤اق ٙاجًّ  إٕ ٓاج هكاغ "ثُقاجٌٛ ٝػ٣َاَ" إُا٠ 

ػاوّ ثٗضذجٛاٚ إُا٠ ػٔان ثُضاٌثد٠ ثُاي١ ٣قٌاْ  ُوٍٞ دٔغَ ٓج هجُٚ ك٢ ث٫ّضؼٔجٍ ث٧ًّاق٢ ُِٔٔجعِاز ٝثُٖٔاجدٜز ٛاٞث

ثُٔل٤ٜٖٓٞ؛ كوو كجصٚ إٔ ٬٣ف، فؾْ ثٌُٔجٗز ثُض٢ صقضِٜج ثُٖٔجدٜز كا٢ ثُٔٔجعِاز ًؿاْ  ًٜٞٛاج ث٬ُكاش  كجُٖٔاجدٜز 

ٖا٤ت٤ٖ ٓٞٝاٞع ثُٔوجًٗاز  إٕ ثُٖٔاجدٜز ّأز ٓاج ٛاٞ صْضَِّ ٝؽٞه أؽَثء ٓضٔجعِز أٝ ٕذٚ ٓضٔجعِز ٖٓضًٌز دا٤ٖ ثُ

( ٣ؼضذاٌ 1844)س  Geoffroy saint hilaireٓضٔجعاَ  ٝٓاج ٛاٞ ٕاذ٤ٚ ٝٗظ٤اٌ  كٜايث "ؽاٞكٌٝث ّا٘ش ٛا٬٤ً" 

ثُٔٔجعَ ٌٓثهكًج ُِ٘ظ٤ٌ  ٝٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ د٤ٖ ثُؼٞا٣ٖٞ كا٢ ثُؾْا٤ٖٔ ثُٔنضِلا٤ٖ صٖاجدٚ كا٢ ثٌُٔاجٕ ٝث٫هضاٌثٕ  ٝإٕ 

ٖ ٝ ٤لااز ث٥مااٌ  ًج٤ُااو كاا٢ ث٩ْٗااجٕ  ٝثُؾ٘ااجؿ كاا٢ ثُق٤ااٌ ٓضٔااجع٬ٕ ثمضِلااش ٝ ٤لااز ًااَ ٜٓ٘ٔااج ػاا
18
إٕ ث٧ٕاا٤جء  

ثُٔضٔجعِز ٢ٛ ث٤ٕ٧جء ثُٔضٖجدٜز  ًؿْ إٔ ث٤ٕ٧جء ثُٔضٖجدٜز ٤ُْش ٓضٔجعِز دجًٌُٞٝر  ػ٠ِ ٛيث ث٧ّجُ  إىث ًجٕ 

٠ِ ف٤ٖ إٔ ثُٔٔجعِاز ٛا٢ "ثُٖٔجدٜز ٢ٛ ثصلجم ث٤ُٖت٤ٖ ك٢ ث٤ٌُل٤ز  ػ ٫ دو ٖٓ ص٤٤َٔ إفوثٛٔج ػٖ ث٧مٌٟ كٜٞ إٔ

"ثُ٘ٞػ٤ز اثصلجهٜٔج ك٢
19
 

هااو هكؼ٘ااج إُاا٠ ص٤ًٞااو فٞااًٞ ثُضٖااذ٤ٜجس كاا٢ ٙاا٤جؿز  ٝإىث ًااجٕ هًٝ ثُٖٔااجدٜز ثٌُذ٤ااٌ كاا٢ صقو٣ااو ثُٔٔجعِااز 

داذؼٜ ثُوثًّا٤ٖ إُا٠ ثُ٘ظاٌ إ٤ُاٚ كاٞم فؾٔاٚ  إُا٠  ا ىثُٔٔجع٬س  ًؿْ ص٘ذ٤ٜ٘ج إ٠ُ إٔ ٛيث ثُقًٞٞ ثٌُذ٤ٌ هاو 

هًؽز هو ٣َُ٘ن ثُذجفظ ك٤ٜج إ٠ُ ثُوٓؼ د٤ٖ ثُٔٔجعِاز ٝثُٖٔاجدٜز  أٝ ثُنِا٠ د٤ٜ٘ٔاج هٕٝ ٌٓثػاجر ُقذ٤ؼاز ًاَ ٝثفاو 
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ٜٓ٘ٔج  ٝٓغِٔاج كؼِ٘اج داجٌُد٠ د٤ٜ٘ٔاج ٤ٔٛ٧از ىُاي كا٢ صٞٝا٤ـ ثُٔٔجعِاز ك٤ؾاخ إٔ ْٗاؼ٠ ث٥ٕ ُذ٤اجٕ ثُلاٌم د٤ٜ٘ٔاج 

   ك٬ٌ ثُؼ٤ِٔض٤ٖ؛ أ١ ِٜٝٙٔج دؼٜٞٔج دذؼٜ أٝ كِٜٚٔج  ٓل٤وصجٕ ُِـج٣ز ك٢ ص٤ٝٞقٜٔج  ُِٜوف ٗلْٚ

إٕ ثُٖٔجدٜز ٌٙؿ ٤ٌُّٞٞؽ٢ ٣ٜوف ٙجفذٚ ٖٓ ًٝثةٚ إ٠ُ ًكغ ثُيًجء إ٠ُ ْٓاضٟٞ ٣ٚاؼخ دِٞؿاٚ  ٝهاو 

ثس ٝٝااغ صٌإٞ ثُٖٔااجدٜز ىثس ٝٝااغ ػو٬ٗاا٢  ًٔااج د٤ّ٘اج ّااجدوًج  كضٌاإٞ كاا٢ ػااوثه ثُٔٔجعِاز  ٌُٜٝ٘ااج كاا٢ ثُـجُااخ ى

صن٢ِ٤٤  كضٌٕٞ ٓؾٌه صٖذ٤ٜجس  ٫ٝ صٌه٠ إ٠ُ هًؽز ثُٔٔجعِز  ٣ٝٔغَ أفو ثُٜٔض٤ٖٔ ثُـاٌد٤٤ٖ دٔٞٝاٞع ثُٔٔجعِاز 

ثُلِْل٤ز ِٝٙضٜج دأٗٔجٟ ثُٔٔجع٬س ث٧مٌٟ  ٓ٘ذًٜج ُوًٝ ثُضٖذ٤ٚ ك٢ صو٣ٌخ ثُٔؼٌكز ٖٓ م٬ٍ صٖاذ٤ٜجس ثُْٔا٤ـ  

ٌااْٜ٘ ًااجٗٞث ٣ااوًًٕٞ أٗااٚ ٣ضٞؽااخ ػِاا٤ْٜ صؾااجٍٝ ٛاايٙ كوااو ًااجٕ أٙااقجدٚ ٣ضٔغِاإٞ صِااي ثُضٖااذ٤ٜجس دْااُٜٞز  ُٝ

ثُضٖذ٤ٜجس  ٝإٔ ثُقو٤واز صٞؽاو كا٢ ثُؼاجُْ ث٥ماٌ  صاوػْٞٛ ثُٖٔاجدٜز إُا٠ ث٫ّاض٘جه ػِا٠ ثُٚاًٞر ٓاٖ أؽاَ دِاٞؽ 

ثُلٌٌر ثُنجُٚز ػٖ ػظٔز هللا 
20
 

 ٣ٌٖٝٔ ًٙو ثُؼو٣و ٖٓ ثُلٌٝم ث٧ّج٤ّز د٤ٖ ثُٔٔجعِز ٝثُٖٔجدٜز  ٣ٌٖٝٔ إؽٔجُٜج ًج٥ص٢:

إٔ ُِضٖذ٤ٜجس إ٣ؾجد٤جصٜج ثُؼو٣ور  كئٕ ُٜج ِّذ٤جصٜج ثُٞم٤ٔز  كجًُٚٞر ثُض٢ صووٜٓج صٌٕٞ أف٤جًٗاج أًغاٌ  ًؿْ -

ؽٔج٫ً ًٝٝػز ك٢ ثُٔضِو٢  ف٤ظ ٣ضٞهق ػ٘وٛج ٣ٌٝضل٢ دٜج ٣ْٝض٣ٌـ إ٤ُٜج ًٔج ٣ْض٘و ثٌٍُْٞ إ٠ُ ّٝجهر 
21

 

ج إٔ ٣َٗـ ٖٓ هثةٌر ثٛضٔجٓ٘ج فٍٞ صٌَٖ ثُٔٔجعِز ًثدقًج فو٤و٤ًج د٤ٖ ٓٞٝٞػ٤ٖ ٓقوه٣ٖ  ُيث ٣ضٞؽخ ػ٤ِ٘ -

 عِز ًَ ٓج ٛٞ ٓؾٌه ٖٓجدٜز د٤ْقز ثُٔٔج

 ٫ صؼ٢٘ ثُضٖذ٤ٚ  ٧ٜٗج ٓٞٝٞػ٤ز ٤ُْش ُِضٖذ٤ٚ إ٫ أ٤ٔٛز ىثص٤ز ٌُٖ ثُٔٔجعِز دجُٔؼ٠٘ ثُوه٤ن ٌُِِٔز  -

ٖ ٫ أ٣ًو إٔ أّٞم ث٥ٕ أٓغِز ُٔؾٌه صٖذ٤ٜجس ٗظٌ إ٤ُٜج أٙقجدٜج دجػضذجًٛاج ٓٔاجع٬س  ّاأًؽب ىُاي ُقا٤

فو٣غ٢ ػٖ ثُٔٔجعِز ثُـجٓٞز أٝ ثُٔلضٞفز ثُض٢ ٣وضٌفٜج ثُؼٌكجٕ  ٝثُض٢ ٣ظٌٜ ػ٠ِ ٝاٞء ٓقاي ثُ٘واو ٝثُضٖا٣ٌـ 

أٜٗج ٫ صٔغَ إ٫ ٖٓجدٜجس ٝؼ٤لز ٝىثص٤از  ٓذ٤٘از ػِا٠ ثُضن٤٤اَ ثُٔلاٌٟ  ٫ٝ صٔاضـ ثُذضاز ٓاٖ ثُض٘جّاخ ثُٜ٘وّا٢ أٝ 

 ُٖٔجدٜز إ٠ُ ٙق ثُٔٔجعِز ث٣ٌُج٢ٝ ثُي١ ًأ٣٘ج ٤ًق أٗٚ ٣ؼو ثٌُٖٟ ث٧ّج٢ّ ٫ًصوجء ث
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ٝم٬ٙااز ثُوااٍٞ إٕ ثُٔٔجعِااز إٓااج إٔ صٌاإٞ صٖااجدًٜج فو٤و٤ًااج ٓضؼِوًااج دجُْ٘ااذز ٝثُٞ ٤لااز ٝثُـج٣ااز ًجُض٘جّااخ داا٤ٖ 

ث دا٤ٖ ٌٓثصاخ ٓؼ٤٘از ًوُٞ٘اج ٓاغ٬ً  ًٌ ثُؾ٘جؿ ٝثُٔؾوثف  ٝد٤ٖ ث٤ُو ٝثُٔؾوثف  د٤ٖ ثٌُةز ٝثُن٤جٕا٤ْ  أٝ صٌإٞ ص٘اج 

  س ث٤ُٜ٩زثُلٞجةَ ثُذ٣ٌٖز ٓٔجعِز ٌُِٔج٫

 ثاهًيا: المطابقة:

ٝأٓج ثُٔقجدوز  ك٢ٜ ٖٓ ؽٜز ث٫ٙق٬ؿ ػ٬هز ٓ٘قو٤ز أّج٤ّز  ٝٛا٢ إٔ ٣ٌإٞ صؼ٤ا٤ٖ أفاو ثُقاوٝه ٓواجد٬ً 

ُضؼ٤٤ٖ فو أٝ ؽِٔز ٖٓ ثُقوٝه ث٧مٌٟ  ٝىُي دٔوض٠ٞ ؽوٍٝ ّجدن أٝ ٓؼجهُز ػجٓز صضٖٞٔ هجٕٗٞ ثُٔقجدوز د٤ٖ 

 ث٫ػضذجً إ٠ُ ه٤ْٖٔ:صِي ثُقوٝه  ٝص٘وْْ ثُٔقجدوز دٜيث 

1-  ٍٍ   ثُٔضٔغاَ دجُٖا٤نٞمز ْٓاجء ٓقجدوز ثُضٞثٟؤ: ٝصوضٌٚ ٛيٙ ثُٔقجدوز ػ٠ِ ثُؾٔغ د٤ٖ فو ٓووّ ٝفو صاج

 ثُؼٌٔ 

ج كا٢ ثُؾِٔاز ثُغج٤ٗاز  ٣ٌٝإٞ ثُقاو ا:ٓقجدوز ثُضذجهٍ -2 ًٓ ٢ٛٝ ثُض٢ ٣ٌٕٞ ك٤ٜج ثُضج٢ُ ك٢ ثُؾِٔاز ث٧ُٝا٠ ٓواو

ج ك٢ ثُؾِٔز ثُْجدوز فاًوث صجُ ًٓ  ٤ًاج كا٢ ثُؾِٔاز ث٬ُفوازثُي١ ًجٕ ٓوو
22
ًجُٖا٤نٞمز ْٓاجء ثُؼٔاٌ ٝثُْٔاجء ٕا٤نٞمز  

 ثُٜ٘جً 

 ٖٓ ٛ٘ج ٣وجٍ ػ٠ِ ث٧ؽَثء ثُٔضقجدوز ك٢ ٤ٌِٕٖ ٓضٔجع٤ِٖ أٝ ٓضٌثدق٤ٖ  إٜٗج أؽاَثء ٓضٖاجًِز  ًٔاج ٣واجٍ كا٢

ٜٗاج ثُض٣ٌٖـ ػ٠ِ ث٧ػٞجء ثُٔضقجدوز ٖٓ ف٤ظ ٝٝؼٜج دجُْ٘ذز إ٠ُ ٓؾَٔ ثُؾْْ  ٝٓاٖ ف٤اظ أٙاِٜج ثُؾ٤٘٘ا٢  إ

أػٞجء ٓضٖجًِز  ٖٓ ٓغَ أؽ٘قز ثُؼٚجك٤ٌ ٝث٧ٌٟثف ث٧ٓج٤ٓز ُِغو٤٣جس  ٝصٞٝغ ك٢ ٓوجدَ ث٧ػٞجء ثُٔضٔجعِز  

 أ١ ثُض٢ صوّٞ دجُٞ ٤لز ىثصٜج ٝثُض٢ صضْْ دجُْٔز ثُنجًؽ٤ز ػ٤ٜ٘ج  هٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜج أَٙ ٝثفو 

٧ٕ ٓقجدواز ثُضذاجهٍ ٛا٢ ٗلْاٜج ٓٔجعِاز إٕ ثُٔقجدوز دٜيث ثُٔؼ٠٘ ْٓج٣ٝز ُِٔٔجعِز ًٔج ػٌٝ٘جٛج لٗلًج  ٝىُاي 

 ثُض٘جّخ ث٣ٌُج٢ٝ  ٝأٓج ٓقجدوز ثُضٞثٟؤ ك٢ٜ ٓٔجعِز ثُض٘جّخ دٔلٜٞٓٚ ثُؼجّ 

ٝأٓج ٓج ٫ ٤ٖ٣ٌ إ٤ُٚ ٗٞػاج ثُٔقجدواز ثُٔايًًٞثٕ  كٜاٞ صِاي ثُٔٔجعِاز ثُـجٓٞاز ثُضا٢ صًٌاَ ػِا٠ ثُضٖاجدٚ كا٢ 

ااج ُِٔقجدوااز ثُؼٌكج٤ٗااز ثُٔؾااجٍ ثُؼااجّ ٨ُٕاا٤جء  ّٝااٌٟ٘ إٔ ٛاايث ثُ٘ااٞع ٓااٖ ثُٔٔجعِااز ٛاا ًْ ٞ ثُااي١ ّاا٤ـوٝ ػ٘ٞثًٗااج ًة٤

دجػضذجًٛج ل٤ُز ٜٓ٘ؾ٤ز دج٤ٟ٘ز  ٝأهثر ٗجؽؼز ُِضأ٣َٝ ث١ٌَُٓ ثُذج٢ٟ٘  ك٢ٜ ثُض٢ صٜٔ٘ج كا٢ ٛايٙ ثُوًثّاز أًغاٌ ٓاٖ 

 ؿ٤ٌٛج  ٖٝٓ ًَ أٙ٘جف ثُٔٔجع٬س ٝثُٔقجدوجس ث٧مٌٟ 
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ث لمااٌ ٓنضِااق ػااٖ ثُْٔااجًثس ثُْااجدوز ثُضاا٢ صؼٌك٘ااج إ٤ُٜااج كاا٢  ًٞ ص٘قااٞ ثُٔقجدوااز ٝثُٔٔجعِااز كاا٢ ثُؼٌكااجٕ ٗقاا

ثُضقو٣وثس ثُْجدوز  كٔاج ّا٤ضْ ث٩دواجء ػ٤ِاٚ كا٢ ثُٔقجدواز  ٛاٞ ٕاٌِٜج ثُناجًؽ٢  ٝٛاٞ ثُقاوٝه أٝ ثُْ٘اخ ٝٓقِان 

ثُٚاٌثٓز كا٢ صٌّا٤ْ ثُقاوٝه ٝثُاٌٝثد٠ ثُؼ٬هجس د٤ٜ٘ج  أٓج ٓج ٤ّضْ ثُضنِ٘ ٓ٘ٚ كٜٞ ثُٞذ٠ ثُٔ٘قوا٢ ٝثُؼوِا٢ ٝ

دذٖ ػ١ٌٚ٘ ثُٔٔجعِز  ّٝ٘أص٢ ػ٠ِ ىًٌ أٓغِز صٞٝـ ٛيث ث٧ٓاٌ دٔاج ك٤اٚ ثٌُلج٣از  ٌُاٖ ٓاٖ ثُٜٔاْ كا٢ ثُذوث٣از إٔ 

٤ٌٖٗ إ٠ُ إٔ ثُٔٔجعِز ٝثُٔقجدواز أعٌٔصاج كا٢ ثُؼٌكاجٕ ٗظ٣ٌاز ٓضٌجِٓاز  ٛا٢ ٗظ٣ٌاز ثُٔضقجدواجس  ٝهاو صقُٞاش إُا٠ 

جُْ ًٌٓخ ٖٓ ػوه ٓؼ٤ٖ ٖٓ ثُٔٔجُي ثُٔضٔجعِز  صضقجدن ػ٘جٌٙٛج ثُٔضضج٤ُاز  ٝٓاٖ عاْ ٓيٛخ أٝ ػو٤ور صٌٟ إٔ ثُؼ

٣ٌٜٔ٘ج صذجه٤ًُج إٔ صْضؼَٔ دؼٜ ثٌٍُٓٞ  ٝصٌٖق مٞثٜٙج  أٝ فض٠ إٔ ٣وّٞ دؼٜٞج دجُضاأع٤ٌ كا٢ دؼٞاٜج ث٥ماٌ 

ث ٝه٣ًج  ًٌ  صأع٤

د٤ٖ ًَ أؽَثء ثُؾْْ ثُذ١ٌٖ ٖٓ ؽٜز  ٟٝذوًج ُِ٘ظ٣ٌجس ثُلِْل٤ز ثُوجةِز دجُٔقجدوز فًوث فًوث  ٌٟٝكًج ٌٟكًج  

ٝأؽَثء ثُؼجُْ ثُٔجه١ ٖٓ ؽٜز أمٌٟ  ٠ْٔ٣ ٛيث ث٧م٤ٌ "ثُؼجُْ ث٧ًذٌ" ٠ْٔ٣ٝ ث٩ْٗاجٕ كا٢ ػ٬هضاٚ داٚ "ثُؼاجُْ 

ث٧ٙـٌ"  ٖٓ ٛيث ثُٔ٘قِن ؽٌٟ صٔغَ ٛيٙ ثُٔقجدوجس دضل٤َٚ هه٤ن ٕٝجَٓ ٝػ٠ِ ٗقٞ ٓوٛٔ ٝداجُؾ ثُض٘اٞع 
23
 

ٕ ثٌُٕٞ ًٌٓخ ٖٓ ػٞثُْ ٓضٔجعِز صؾٔغ د٤ٖ ػ٘جٌٙٛج ثُٔضوجدِز ٓقجدوز صجٓز  ف٤ظ ك٘ظ٣ٌز ثُٔقجدوز ٢ٛ ثُوٍٞ دأ

ث ُٔج ٣وجدِٚ ٓاٖ ػ٘جٙاٌ ثُؼاٞثُْ ث٧ماٌٟ  ٝف٤اظ ٣ٌإٞ ٕاإٔ ًاَ  ًَ ٣ٌٕٞ ًَ ػٌ٘ٚ ٖٓ ػ٘جٌٙ أفو ثُؼٞثُْ ًٓ

ػ٘ٚااٌ إٔ ٣ٌٖااق ػااٖ مااٞثٗ ٓااج ٣وجدِااٚ  ٝإٔ ٣ٌاإٞ داا٤ٖ ؽ٤ٔااغ ثُؼ٘جٙااٌ ثُٔضقجدوااز صااأع٤ٌ ٓضذااجهٍ دق٣ٌاان 

ضؼااجٟق ثُ
24
كجُٔقجدوااز ٛاا٢ ثُٞؽااٚ ثٌُٓاا١َ ثُااي١ صضٌٖااق ػ٘ااٚ ثٌُع٣ااز ثُْااق٣ٌز ثُوجةِااز دٞؽااٞه صااٌثد٠ ًٓاا١َ  

ٝٝثهؼ٢ د٤ٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُؼٞثُْ: ثُؼجُْ ث٢ُٜ٩ ُِؼَِ  ٝثُؼجُْ ثُؼو٢ِ ٨ُكٌجً  ٝثُؼاجُْ ثُقْا٢ ُِظاٞثٌٛ  إٕ ٛايث 

ك٤ااٚ ٗااجصؼ ػااٖ ثُااضقٌْ دٖااذٌز ثُضؾجىدااجس ثُؼااجُْ ٝثفااو كاا٢ ؽااٌٞٛٙ  ٌُ٘ااٚ ع٬عاا٢ كاا٢ أدؼااجهٙ ٝصٔظٌٜثصااٚ  ٝثُااضقٌْ 

 ٝثُض٘جكٌثس ثُض٢ صٌد٠ أ٤ٕجء ٝٓٞٝٞػجس ثُؼجُْ ثُقذ٤ؼ٢ ٝصْضنوٜٓج دٌَٖ ػ٤ج٢ٗ 

إٕ ثُؼٌ٘ٚ ث٧ّجُ ك٢ ثُٔقجدوز ٛٞ ثُٖٔجدٜز  ٝدٔج إٔ ٓٞٝٞػجس ثُؼجُْ ثُْٔج١ٝ ثُؼِا١ٞ ٕاذ٤ٜز دإٔا٤جء 

جٟلاز ُوًؽاز إٔ ثُْاذخ ثُٞثفاو ٣ُٞاو ك٤ٜاج ِّْاِز ٓاٖ ثُؼجُْ ثُق٢ْ ث٢ًٝ٧  ٝدٔج إٔ ٛيٙ ثُؼٞثُْ أٝ ثُوٝثةٌ ٓضؼ

ااج ٓااٖ  ًٖ ااج ٓوٛ ًٓ ثُضااأع٤ٌثس ثُٔضقجدوااز ٝثُٚااجًٓز ٝثُضاا٢ ٣ٌٔااٖ صقو٣ااوٛج دقْااجدجس هه٤وااز هجدِااز ُِو٤ااجُ  كاائٕ ٗظج

ثُٔضقجدوجس ٤ّضْ إٖٗجعٙ ُضِذ٤ز ٓضقِذجس ثُ٘ظ٣ٌز ثُْاق٣ٌز ثُضا٢ ٗظاٌ إ٤ُٜاج كا٢ ثُذج٤ٟ٘از  دجػضذجًٛاج فو٤واز ٣و٤٘٤از 

 ٜٝٗجة٤ز 
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  Pierre A. Riffard أٓج إىث أميٗج ٝؽٜز ٗظٌ ػجُْ ثُذج٤ٟ٘از ثُل٤ِْاٞف ثُلٌْٗا٢ ثُٔؼجٙاٌ د٤اجً ٣ًلاجًه

 ك٤٘ذـ٢ إٔ ٤َٔٗ د٤ٖ ػور صقجدوجس:

عوجك٢ ٓؼ٤ٖ  ٝإ٠ُ د٤٘ز ٓٞفور  ٝٛايٙ ثُضقجدواجس ٛا٢  صٖ٘أ د٤ٖ ػ٘جٌٙ ص٘ض٢ٔ إ٠ُ ٓؾٔٞع أ٫ًٝ صِي ثُض٢ -

ث٧ٓااٌ دٌٔثهكااجس صقٔااَ ٓؼ٘اا٠ً ٝثفااًوث  ٌُٝااٖ ٓظٌٜٛااج ثُنااجًؽ٢   ٣ٝضؼِاان Similitudesػذااجًر ػااٖ ٖٓااجدٜجس 

  Identiquesٓنضِق  إٗ٘ج ٬ٗف، ٖٓجدٜز ًِٔج أٌٓ٘٘ج إٔ ٗؼضذٌ أؽَثء ٓنضِلز هثمَ ٓؾٔٞع ٓج أؽاَثء ٓضقجدواز 

 ػ٠ِ ٗقٞ صؾ٣ٌو١   ( ٓضْج٣ٝجa ٝbٕ(  ٝٗؾو إٔ ثُؼ٣ٌٖٚ٘ )Aك٢ ثُٔؾٔٞػز )

ثُضا٢ ٣اضْ ػواوٛج دا٤ٖ ٓنضِاق ثُٔؾٔٞػاجس ثُٔضٔاج٣َر  ٝصاوػ٠ ٛايٙ ثُضقجدواجس ص٘اج ٌثس  عج٤ًٗج: ثُضقجدوجس -

Homologies  ٌف٤اااظ إٕ ػ٘ٚااا (a)  ٓاااٖ ػ٘جٙاااٌ ثُٔؾٔٞػاااز(A)  ٣ٌااإٞ ٓضقجدوًاااج ٓاااٖ ؽٜاااز ثُلٌاااٌر ٓاااغ

  (B)ٖٓ ثُٔؾٔٞػز  )α(ثُؼٌ٘ٚ

 ((Aكجُٔؾٔٞػاز دجُْ٘ذز ١٧ دج٢ٟ٘   Equivalences عجُغًج: ٓضقجدوجس ٖٓ ٓؾٔٞػض٤ٖ ٢ٛٝ ٓضؼجه٫س -

ثُض٢ صنٞغ ٓغ ىُي ٤ُ٥جس ٓنضِلاز ٝصٔضِاي ٓظاجٌٛ ٓنضِلاز  ٗقاٖ ٛ٘اج  (B)٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜج ٓؼ٠٘ ثُٔؾٔٞػز 

إٍثء صقجدن د١ٞ٤٘ 
25
 

 ٝٛ٘جى ػ٠ِ ثُؼّٔٞ ٗٞػجٕ ًة٤ْجٕ ٖٓ ثُٔقجدوز:

النسسزٍحاتَنالنثسئٌاللنالسسئٌ:النثطاتمح -اا

أٝ دااا٤ٖ ٓٞٝاااٞػجس ثُؼاااجُْ ثُؼِااا١ٞ )=ثُْااأج١ٝ(  ٣اااضْ ػواااو ثُٔقجدواااز ث٧ُٝااا٠ دااا٤ٖ ثٌُٔةااا٢ ٝث٬ٌُٓةااا٢

ٝٓٞٝٞػجس ثُؼجُْ ثُْل٢ِ )= ث٢ًٝ٧( ٣ٝضْ ثُضو٤َُ ػ٠ِ ٛيٙ ثُٔقجدوز دجُؼ٬هجس ثُٔضذجهُز د٤ٖ ثُٔؼجهٕ ثُْاذؼز 

ٝثٌُٞثًخ ثُْذؼز  عْ د٤ٖ ثٌُٞثًخ ٝأػٞجء ثُؾْو ثُذ١ٌٖ  ٝصؼو ٛيٙ ثُوٞج٣ج ٖٓ دا٤ٖ ث٫ٖٗاـج٫س ثٌُة٤ْاز كا٢ 

ؾّٞ  ٝصٞٝـ ث٤ٌُْٜٓز كٌٌر ثُٔقجدوز د٤ٖ ث٤ٌُٗٞز ٝد٤ٖ ثُؼجُْ ٝث٩ْٗاجٕ ؿج٣از ثُضٞٝا٤ـ  كاجٌُأُ ػِْ أفٌجّ ثُ٘

ٓقاجدن ُِْاأجء  ٝثُؼ٤٘اجٕ ٓقجدوااجٕ ُِٖأِ ٝثُؤااٌ  ٝثُٚااوً ٓقاجدن ُِٜااٞثء  ٝثُاذقٖ ُاا٨ًٛ  أٓاج ثُوِااخ كٜااٞ 

ٔاز  ًٔاج إٔ ٛ٘اجى ٓقجدواجس ٓقجدن ُِٔؼذاو  إٗاٚ ثٌُٔاجٕ ث٧ًغاٌ أ٤ٔٛاز دجُْ٘اذز ُ٪ْٗاجٕ  ٝٛاٞ ٓقاَ ثُؼواَ ٝثُقٌ

أمٌٟ د٤ٖ أػٞجء ث٩ْٗجٕ ٝثُوٍٝ؛ كجُوِخ ٣قجدن ٌٓٚ ثُٞثهؼز ٠ّٝ ث٧ًٛ  ٧ٕٝ أِٜٛج ٣ٔضٌِٕٞ ٖٓ ثُقٌٔز 

ٝثُؼوَ أًغٌ ٓٔج ُوٟ ؿ٤ٌْٛ ٖٓ ث٧ْٓ ث٧مٌٟ 
26
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- Cf: Pierre A. Riffard. l’Esotérisme. Editions Robert Laffont. Paris1990.pp 35, 36 
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- C F: J. Deluzan, Hermétisme, in encyclopaedia universalis  V7    
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édition. Paris, 1979. V8. P 368 



 

   

 

: ُٝوٟ ثُؼٌكجٕ ث٩ّأجػ٢ِ٤ صٚاًٞ ه٣ٌاخ ٓاٖ ٛايٙ ثُٔقجدواز  ٌُٝ٘اٚ أًغاٌ ههاز ٝثّاض٤ؼجدًج ٧دؼاجه ثُٔقجدواز

كجُؼ٤٘جٕ ٣قجدوجٕ ثُِٖٔ ٝثُؤٌ  ٝث٧ىٗجٕ ثٌُٖٔم ٝثُٔـٌح  ٝثُٔ٘ناٌثٕ ثُؾ٘اٞح ٝثُٖأجٍ  ٝثُٚاٞس ثٌُػاو  

ٝثُِٔقز ثُذٌم  ًٔج صقجدن ثُذٌٝػ ث٫ع٘ج ػٌٖ ثُنٌٝم ث٫ع٘ج ػٌٖ: ثُؼ٤٘جٕ ٝثُٔ٘ناٌثٕ ٝثُلاْ ٝثُغاو٣جٕ ٝثُٚاٌر 

ج ٛا٢ ثُؾاٞثٌٛ ثُْاذؼز: ثُٔال ٝثُؼظاجّ ٝثُؼٚاخ ٝثُْذ٬٤ٕ  ُٝٔج ًجٗش ٟذوجس ثُْأجٝثس ّاذًؼج  كائٕ ٓاج ٣قجدوٜا

ٝثُؼٌٝم ٝثُِقْ ٝثُؾِو ٝثُٖؼٌ 
27
 

إٕ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُٔقجدوز ٣٘وًػ صقش إٟجً ثُٔقجدوز د٤ٖ ث٩ْٗجٕ ٝثُؼجُْ  ٝثُض٢ ص٘قِن ٓاٖ هجػاور ًذاٌٟ 

ث  ٖٝٓ عْ صؼ ًٌ ج ٙـ٤ ًٔ ث  ٝإ٠ُ ث٩ْٗجٕ دجػضذجًٙ ػجُ ًٌ ضٔو ثُٖٔجدٜز ك٢ ثُٔؾجٍ ص٘ظٌ إ٠ُ ثُؼجُْ  دجػضذجًٙ إْٗجًٗج ًذ٤

 ثُؼجّ د٤ٜ٘ٔج 

النثطاتمحالنسسزٍحاتَنالنطثَمحاللنهغح: -اب

داا٤ٖ ثُقذ٤ؼااز ٝثُ٘ٚااٞٗ ثُٔووّااز  أٓااج ثُٔقجدوااز ثُغج٤ٗااز  ك٤ااضْ ػوااوٛج ٟذوًااج ُٔوضٞاا٤جس ثُضل٤ٌااٌ ثُؼٌكااج٢ٗ

ثٌُٔضٞدز  أٝ د٤ٖ صِي ثُ٘ٚٞٗ ٝثُضج٣ًل  كٌَ ُـز ًَٝ ٗ٘ ٌٓضٞح إٗٔج ٣ضقوعجٕ ٖٓ م٬ٍ ًٙٞ ٓؼ٤٘ز  إٜٗٔج 

ااج ه٤ٔااز ٣ًَٓااز  ُٜٝاايث أٙااذـ ٓااٖ  ًٞ ٣ْااضؼ٬ٕٔ ًِٔااجس ٓؼ٤٘ااز ٣ٌٝ٣ٝااجٕ أكؼااج٫ً  ٝٓااٖ ٛ٘ااج ثًضْااذش ث٧كؼااجٍ أ٣

 ٤٘ز ؿ٤ٌ ثُٔذجٌٕر ٌُِضجدز  ٝهو ػذٌ ثُوو٣ِ أؿّٞق٤ٖ ػاٖ ٛايث ثُٖاٌٟث١ًٌُٝٞ كْٜ ثٌُٕٞ  ُلْٜ ثُٔؼج٢ٗ ثُذجٟ

ك٢ ًضجدٚ "فٍٞ ثُؼو٤ور ث٤ُْٔق٤ز" ف٤٘ٔاج هإٌ كٜاْ ثُ٘ٚاٞٗ دٔاج ٣ضؾاجٍٝ ٓؼٌكاز ٓؼ٘ا٠ ث٧ّأجء  ٝٛاٞ ٓؼٌكاز 

ج: ًجُل٣َ٤جء ٝثُؾـٌثك٤ج ٝػِْ ثُ٘ذجس ٝػِْ ثُٔؼجهٕ  ًٞ ػِّٞ ثٌُٕٞ أ٣
28
  

ثُؼٌكااج٢ٗ ػذااجًر ػااٖ ٕاا٬ٍ ٓااٖ ثُل٤ٞٝااجس ثُضاا٢ صذضااوا ٓااٖ "ثُٞثفااو" ث٩ُااٚ ٝإىث ًااجٕ ثُؼااجُْ كاا٢ ثُضٚااًٞ 

ثُٔضؼج٢ُ ثُي١ ٫ ٣ٌٖٔ إهًثًٚ أٝ ثٍُٞٙٞ إ٤ُٚ  ٝص٘ض٢ٜ إ٠ُ لمٌ صلٌػجس ثُٔجهر  كئٕ ًَ ًاجةٖ ٛاٞ كا٢ ثُضٚاًٞ 

 ٍَ جُْ ُ٪ُااٚ  ُِؼِااز ث٧ُٝاا٠  ٣ٝٚااذـ ثُؼاااثُذااج٢ٟ٘ "ٓؾااجٍ ٌّٓااَ" أٝ "ً٘ج٣ااز" ػااٖ ثُٞثفااو  ٝإٕ ًااَ ًااجةٖ ٛااٞ صؾاا

ٝثُٔؼٌٝٝاز ػِا٠ أٗظجًٗاج  ثُٔقُْٞ  دضؼذ٤اٌ ّاجٕ ك٤ضا١ًٞ  "ًضاجح مقضاٚ ٣او ث٩ُاٚ  ٝؽ٤ٔاغ ث٧ٕا٤جء ثٌُٔة٤از

دوٚو صٞؽ٤ٚ ١ًَٓ  أ١ ٓؾج١ٍ  ٓوضٌفز ٢ٌُ صؼِٖ ٝصوٍ ػ٠ِ ٓج ٛٞ ؿ٤ٌ ٌٓة٢ "
29
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ٍُ ُضٞٝاا٤ـ ٛاايٙ ث٤ُ٥ااز ثُضاا٢ صْااؼ٠ إُاا٠ ثُٔقجدوااز داا٤ٖ ثٌُجة٘ااجس ٣ِٝضؾااب  أٓذٌصااٞ إ٣ٌااٞ إُاا٠ ٓلٜااّٞ أّااج

صٔجعَ ث٤ٌُجٗجساٝ"ثُٞثفو"  ٝٛٞ ٓلّٜٞ
30
 Analogie des entités   ٣ٝٞف٢ ٛايث ثُٔلٜاّٞ ٓاٖ ثُ٘جف٤از ثُِْاج٤ٗز

٣ْٝٔـ ُٜج دإٔ صٚذـ ثّضؼجًثس ٨ُٕا٤جء ثُٔؾاجٍٝر ُِقذ٤ؼاز    دٞؽٞه "ّٖ٘" ٣ْ٘خ إ٠ُ ثٌُجة٘جس مج٤ٙز دجًٍر

ج١ٍ ٝث٧م٬ه٢ ٝثُذج٢ٟ٘  ٟٝذوًاج ُٜايٙ ثُٔٔجعِاز ٝىُي دجصلجم ٓغ ثُ٘ظ٣ٌز ثُضو٤ِو٣ز ُِٔؼج٢ٗ ث٧ًدؼز ثُقٌك٢ ٝثُٔؾ

 كئٕ ٌَُ ث٤ٕ٧جء ثُٔٞؽٞهر ك٢ ثُؼجُْ ٓو٫ًُٞ ٙٞك٤ًج 

ُوو ثُضؾأ صٞٓج ث٢٘٣ًٞ٧ إ٠ُ ٓذوأ "صٔجعَ ث٤ٌُجٗجس"  ٝٛٞ ك٢ أِٙٚ ٓذوأ أًّق٢  ٌُاٖ ثُٖاٌَ ثُاي١ ٣ٞ لاٚ 

٤٤َٔ دا٤ٖ ٓوا٫ٞس ثُِـاز ٝٓوا٫ٞس ثُٞؽاٞه  دٚ ث٢٘٣ًٞ٧ ٫ ٣ضْ ك٤ٚ ث٩دوجء إ٫ ػ٠ِ ّٔز أًّق٤ز ٝف٤ور  ٢ٛٝ ثُض

كجُقو٣ظ ػٖ هللا  دجػضذجًٙ ػِز صلٞم ؽ٤ٔغ ٓؼ٫ِٞصٜاج  ٫ٝ ٣ٌٔاٖ إٔ ٣اضْ إ٫ "ػاٖ ٣ٌٟان ثُٔٔجعِاز أٝ ٓاٖ ما٬ٍ 

ػ٬هاز ص٘جّااخ دا٤ٖ ثُؼِااز ٝثُٔؼِاٍٞ  ٝٛااٞ ٝاٌح ٓااٖ ثٌُ٘ج٣ااز ثُاي١ ٣وااّٞ ٓاغ ىُااي ػِا٠ ػ٬هااز ص٘جّاخ ٓااٖ ٗااٞع 

ثّضؼج١ً "
31
 

ك٢ ػٌٛ أٓغِز صظٌٜ ٤ًاق ثٕاضـِش ث٤ُ٥از ثُذج٤ٟ٘از كا٢ ثُٔقجدواز دا٤ٖ ثُِـاز ٝثُؼاجُْ  ٣ٌٖٝٔ إٔ ْٗضٌَّ 

ج ًٓ ٝٝكجهًاج صاج٤ٖٓ  داَ إٕ ٓؼٌكاز اكجُلٌٌ ثُذج٢ٟ٘ ث٤ُٜٞه١ ًٔج ؽْوصٚ ثُوجدج٫ ٣ٌٟ إٔ د٤ٖ ثُضًٞثر ٝثُقذ٤ؼاز ثْٗاؾج

ْ ٤ُِ إ٫  جٌٛر ُـ٣ٞز أفوٛٔج صؼ٤ٖ ك٢ ٓؼٌكز ث٥مٌ  ُٜٝيث مِ٘ إ٠ُ كٌٌر ٜٗجة٤ز ٓلجهٛج إٔ ٖٜٓو ثُؼجُ
32
  

ٝكاا٢ ثٌُٖااق ثٌُْٜٓاا٢ صأمااي ثُِـااز ٓؼ٘اا٠ً ّاا٣ًٌج صذًؼااج ُو٤ٔضٜااج ثٌُه٤ٔااز ثُؼوه٣ااز ثُْٔ٘ااٞدز ٌُااَ فااٌف ٓااٖ 

ثُقٌٝف  ًٔج إٔ ًَ ٙجةضز ٖٓ ثُٚٞثةش صٔغَ ًًٞذًج ٓاٖ ثٌُٞثًاخ  كجُٔقجدواجس ث٤ٌُٗٞاز صضٞأٖ دٜايث ثُٔؼ٘ا٠ 

إٔ ًَ دج٤ٟ٘از صوا٤ْ صٔاجع٬س ٝصٌثدقاجس دا٤ٖ ُـضٜاج ثُضا٢ صؼضذٌٛاج  ٓقجدوز ثٌُٕٞ ُذ٤٘ز ثُِـز ثُٔووّز  ٖٝٓ ث٬ُكش

ثُؼٌكااج٢ٗ ثُٔقْااٞح كاا٢ ػااوثه ثٌُٜثٟوااز   ث٧ًغااٌ هوثّااز ٝداا٤ٖ د٤٘ااز ثٌُاإٞ  ٝكاا٢ ٛاايث ثُْاا٤جم صااومَ ٓؾٜااٞهثس

 Mantiqueكذجػضذاجًٙ ٝثفااًوث ٓاٖ ثٌُٜثْٓااز أّاِ ػٌثكااز ٌٓصذقاز دؼِااْ ث٧ػاوثه ثُْاا١ٌ  Marcosٓاجًًُٞ 

numérologique ّٝااضظَ ٛاايٙ 888  ٝٓااٖ م٬ُٜااج ٗظااٌ ُِ٘ذاا٢ ػ٤ْاا٠ دٞٙاالٚ ه٤ٔااز ػوه٣ااز ٓقجدوااز ُِؼااوه  

 ثُضِل٤و٤ز ثُؼوه٣ز ث٤ٌُْٜٓز فجٌٝر ك٢ ًغ٤ٌ ٖٓ ثُض٤جًثس ثُذج٤ٟ٘ز ث٬ُفوز 

ُ٘ٚااٞٗ ٝأفجه٣ااظ  ٝصْااؼ٠ ثُٞع٤وااز ثُذج٤ٟ٘ااز ثُوجدج٤ُااز "ثُْاالٌ ؽ٣َااٌث" أ١ ًضااجح ثُنِاان  ثُضاا٢ صؼااو عذضًااج

مِن ؽ٤ٔغ ث٤ٕ٧جء ػاٖ ٣ٌٟان صؼاو٣َ ٣قاٌأ ػِا٠ ثُقاٌٝف  كنِان هللا ُِؼاجُْ ػاٖ ثع٘ا٤ٖ إدٌث٤ٔ٤ٛز  إ٠ُ ص٣ٌٞٚ 
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ٝع٬عا٤ٖ ٣ٌٟوًاج مل٤ًاج  ٝٛاٞ ثػضواجه ٣ٜاٞه١  ٣ؾاو صلْا٤ٌٙ ثُذاج٢ٟ٘ ثُذْا٠٤ كا٢ ثُقاٌٝف ث٫ع٘ا٤ٖ ٝثُؼٖا٣ٌٖ ثُضا٢ 

ثُنِان  ٝثُضا٢ صض٘اجٍٝ صقض٣ٜٞج ثُِـز ثُؼذ٣ٌز  إٝجكز إ٠ُ ث٧ػاوثه ثُؼٖاٌر ث٧ُٝا٠  أٓاج ثُؼذاجًر ثُاٞثًهر كا٢ ًضاجح 

أهٝثً ثُؼِْ ث٢ٌُٗٞ ُِقٌٝف ثُغ٬عز: أُق ٤ْٓٝ ٕٝا٤ٖ  كٜا٢ صٌٓاَ ُِؼ٘جٙاٌ ثُغ٬عاز ثُٜاٞثء ٝثُٔاجء ٝثُ٘اجً  ُٝٔاج 

ج ّٝقًج ك٢ ثٌُٕٞ د٤ٖ ثُٔجء  ًٞ ًجٕ فٌف "أُق" ٠ّٝ د٤ٖ ُلظ٤ٖ ٓضذجػو٣ٖ  كئٕ ٌٍٓٓٞٙ ٛٞ ثُٜٞثء ثُي١ ٣ؼو أ٣

ج د٤ٖ ثُٖضجء ٝث٤ُٚق  أٝ ثُؾيع دجػضذجًٙ ّٝقًج د٤ٖ ثٌُأُ ٝأّلَ ثُذقٖ  ٝثُْٔجء  أٝ ٛٞ ثٌُد٤غ دجػضذجًٙ ّٝقً 

ٝصضأِّ ٛيٙ ثُٔقجدوجس ثُض٢ صٌٖق ػٖ فِ صأ٢ِ٣ٝ دج٢ٟ٘ ػِا٠ أّاقًٞر هوّا٤ز ثُقاٌٝف  ك٤ْ٘اخ إُا٠ ثُ٘ذا٢ 

٠ّٞٓ ك٢ ثٌُٝث٣جس ثُضِٔٞه٣ز أٗٚ ٝؽو ًدٚ ػ٘و ػٌٝؽٚ إ٠ُ ثُْٔجء دٚوه صٞل٤ٌ ص٤ؾجٕ ُِقٌٝف 
33
  

ضؼِن دضض٣ٞؼ إُٜا٢ ُِقاٌف ٝثٌُِٔاز  ٝٛايث ٓاج ٣وضٞا٢ ٝاًٌٝر ثُضأ٣ٝاَ ٝصأ٣ٝاَ ثُضأ٣ٝاَ ُضؼ٣ٌاز إٕ ث٧ٌٓ ٣

ثُقٌٝف ٝثٌُِٔجس ٖٓ ًَ ث٧هًثٕ ثُض٢ ُقوش دٜج ٖٓ ؽٌثء ث٫ّضؼٔج٫س ثُٖؼذ٤ز ٝثُؼج٤ٓاز ثُٔذضيُاز  ٝهاو صٌصاخ 

ثٛضٔجّ "ثُوجدج٢ُ" ثُاي١ ػٖ صقذ٤ن ٛيث ثُٜٔ٘ؼ  ًٜٞ أهح ١ًَٓ ٣وًٝ فٍٞ ث٧ّلجً ثُؼٌٖر ثُض٢ صوغ ك٢ ِٙخ 

ًٖق صٌثدقجصٜج ٝٓقجدوجصٜج  إ٠ُا٣ْؼ٠
34
  

ُوو ًجٗش فٌٝف ٝأػوثه ثُؼٜو ثُوو٣ْ ًٓٞٝٞػج ُ٘ظ٣ٌاز صأ٤ِ٣ٝاز صٜاوف إُا٠ ثُضقِاغ إُا٠ ٓؼٌكاز ثُضٌثدقاجس 

ثُٔٞؽٞهر د٤ٖ هللا ٝثُؼجُْ ٝث٩ْٗجٕ ػٖ ٣ٌٟن ٓؼٌكز ِِّْز ٖٓ ثُّٞاجة٠  ٝصذًؼاج ُٔاٜ٘ؼ ٣اٌٟ كا٢ ًاَ فاٌف أٝ 

ٖ ثُضًٞثر ٓؼ٠٘ ىث صلٌػجس ٓضؼوهر  ٝصؾو ٛيٙ ثُضأ٬٣ٝس ٌٖٓٝػ٤ضٜج ك٢ ث٫ػضوجه ثُوجدج٢ُ ثُي١ ٣ؾؼاَ ٓاٖ ًِٔز ٓ

ثُِـااز ثُؼذ٣ٌااز ُـااز ٌٓٓااٍٞر ّٝاا٣ٌز صضٞاأٖ ٓلضااجؿ ثُقذ٤ؼااز ثٌُٝفج٤ٗااز ُِؼااجُْ ٝث٩ُااٚ  دااَ إٕ ثُِـااز ثُؼذ٣ٌااز ٛاا٢ 

ٍٟ ثُٔوجدَ ث٢ًٝ٧ ُلؼَ ثُنِن ث٢ُٜ٩  أٓج ث٧ّلجً ثُؼٌٖر ك٤ِْش ّٞ ٓضؼوهر ُضؾ٢ِ ث٩ُٚ اٟ أٗٔج
35
  

النثطاتمحالجوهسالنثاط َح: -2

ث ػ٠ِ ثُضًٚٞ ثُذج٢ٟ٘ ٝفاوٙ  ٧ٕ ثُٔقجدواجس  إٕ ٖٓ ًٌ ثُغجدش إٔ ثُٔقجدوز مج٤ٙز دج٤ٟ٘ز  ٌُٜ٘ج ٤ُْش فٌ

صقٌٞ هثمَ ص٤جًثس كِْل٤ز ٝه٤٘٣ز ٓضذج٣٘ز  ًَ ٝثفور ٜٓ٘ج صٞغ فوًٝهث ُضٞ ٤لجصٜج ُؼ٘جٌٙ ثُٖٔاجدٜز أٝ ثُو٤اجُ 

ثُٔٔجعِز  ٢ٛٝ ًِٜج ٓٚقِقجس صضوثمَ ٓغ ٓلّٜٞ ثُٔقجدوز  صقٌٞ ٛيٙ ثُنج٤ٙز إىٕ كا٢ ثُاو٣ٖ ٝكا٢ ثُٖاؼٌ أٝ 

ّٝاا٤ِز ٬ًُضٖااجف كاا٢ ث٣ٌُجٝاا٤جس ٝكاا٢ ثُقذ٤ؼ٤ااجس ٝكاا٢ ثُؼِااّٞ أُٔجعِاازل ٝكاا٢ ثُلااٖ  ًٔااج كاا٢ ثُؼِااْ  ٝىُااي ٧ٕ

ُنقٞر ث٠ُٝ٧ كا٢ ػ٤ِٔاز ثُٔؼٌكاز  ث٩ْٗج٤ٗز  ٢ٛٝ ػذجًر ػٖ ًٙو ٌُِٔٔ٘جس ٝثُل٤ٌٝجس  ٌُٜٝ٘ج ٫ صٔغَ إ٫ ث

                                                           
33
 52 -46ٗ ٗ  1972ث٩ٌّ٘و٣ًز    ،النفكسالنَهو ًالتأحسهاتانفهضفحالإلصالسَحػ٢ِ ّج٢ٓ ثُٖ٘جًًثؽغ:  -

34
 309-30ًثؽغ: ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ ٗ  -

35
- CF. A. Chouraqui: La pensée juive.  

ème
 édition. PUF. Paris 1992. p 95 



 

   

 

إى إٕ ثُٔؼٌكاااز ثُٚاااق٤قز ٫ صضاااأص٠ إ٫ دااائؽٌثء ػ٤ِٔاااجس ثُضقوااان ٝث٫مضذاااجً ُٔؼٌكاااز أ١ ٓاااٖ صِاااي ثٌُٔٔ٘اااجس 

ُٔقجدوز ُٜج لٝثُل٤ٌٝجس ثُٔٔجعِز ُذ٤٘ز ٖٓ ثُذ٤٘جس ٢ٛ ثُْٔج٣ٝز أٝ 
36
٣ٝضٌصخ ػٔج ّذن إٔ ل٤ُز ثُٔقجدواز ٤ُْاش  

إٗٔج ٢ٛ مج٤ٙز دج٤ٟ٘ز كقْخ  ٓؼ٠٘ ىُي أٗ٘ج ٗؼغٌ ػ٠ِ كٌاٌر ثُٔقجدواز ٓقذواز مج٤ٙز ُِؼٌكجٕ أٝ ٌٓثهكًج ُٚ  ٝ

ث دجُلٌٌر إ٠ُ أهٚا٠ فج٫صٜاج ثٌُٔٔ٘از  فضا٠ أٜٗاج صضقاٍٞ إُا٠  ًٌ ك٢ ثُذج٤ٟ٘ز إ٠ُ أدؼو ثُقوٝه  أٝ ُ٘وَ إٕ ٛ٘جى ٤ّ

 ُٞػز ٓؾ٘ٞٗز ٫ صٌجه ص٘لَٚ ػٖ ٓٞٝٞػٜج ٢ٛٝ ل٤ُز ثٕضـجٍ ٫ ص٘لي ػٜ٘ج 

انهسسَ وطَماالنثطاتمح:لألصاسالنفهضفٌا -اا

أٓج ثُنِل٤ز ثُل٣ٌٌز ٝثُلِْل٤ز مِق ثُٔقجدوز  ٝثُض٢ صذًٌ إٗضجػ ثُٔضقجدوجس  ك٤ٌٖٔ ص٤ٝٞقٜج ًج٥ص٢: ٣وّٞ 

د٤ٖ ث٩ْٗجٕ ٝثُؼجُْ  دن٬ف ثُٔ٘قن ثُظج١ٌٛ ثُواجةْ ػِا٠ ثُلٚاَ  Homologieثُٔ٘قن ثُذج٢ٟ٘ ػ٠ِ ثُض٘ج ٌ 

ثُٔ٘قن ثُظج١ٌٛ إُا٠ ث٩ْٗاجٕ دجػضذاجًٙ ؿ٣ٌذًاج ػاٖ ثُؼاجُْ  ٣ٝ٘ظاٌ إُا٠ ثُٔؼٌكاز  د٤ٖ ثُيثس ٝثُٔٞٝٞع  ٣ٝ٘ظٌ

ػ٠ِ أٜٗاج د٘اجء ػوِا٢ ٌٓضْاخ ػذاٌ ثُضاج٣ًل دٞثّاقز ؽٜاٞه إْٗاج٤ٗز ٝانٔز  أٓاج ثُٔ٘قان ثُذاج٢ٟ٘  ك٤لضاٌٛ إٔ 

ٍ ثُٖذ٤ٚ ٣ؼٌف ثُٖذ٤ٚ  ٝإٔ ثُ٘و٤ٜ ٣ؼٌف ثُ٘و٤ٜ  ٧ٕ ًَ ٕا٢ء ٣ٞؽاو كا٢ ًاَ ٕا٢ء؛ كجُؼاجُْ ث٧ٙاـٌ ٣نضاَ

دجٌَُٖ ثُي١ صلٜٔٚ دٜج ثُذج٤ٟ٘ز  كئىث ًجٕ ثُٔ٘قن ثُظج١ٌٛ ا"٣ًَٓز"ثُؼجُْ ث٧ًذٌ  ٖٓ ٛ٘ج ٣أص٢ ؿٔٞٛ ثٌُِٔز 

٣ٔ٘ـ ثٌُضجدز ثُٔغج٤ُز ُـز ٣ًَٓز دجُٔؼ٠٘ ث٫ػضذج٢ٟ ٝث٣ٌُج٢ٝ  ٣ٌ٣و ثُٔ٘قن ثُذج٢ٟ٘ ٓوجدَ ىُي إٔ ٣ْضؼَٔ ُـز 

 ؿ٤ٌ ثٙق٬ف٤ز د٤ٖ ثُوثٍ ٝثُٔوٍُٞ  دج٤ٟ٘ز دجُٔؼ٠٘ ث٧ٍٝ  أ١ دِـز ٣ًَٓز صؤِّ ػ٬هجس

كجُذج٤ٟ٘ااز دااجُٔؼ٠٘ ثُٞثّااغ ٝثُؼااجّ ثُااي١ ٗوٚااوٙ كاا٢ ٛاايٙ ثُوًثّااز  صٖاأَ ًااَ ثُٔاايثٛخ ٝث٫صؾجٛااجس ثُضاا٢  

صؾجٍٝس ثُضل٤ٌْ إ٠ُ ثُضأ٣َٝ  ٢ٛٝ ديُي صٌٟ إٔ ثُِل، أٝ ثُظجٌٛر ًَٓ  ٫ ٓؾٌه إٕجًر  ٓغ ٓج د٤ٖ د٤ٖ ثٌُٓاَ 

٧ٕ ُ٪ٕجًر ه٫ُز ػجٓز ىثةؼاز ٓواًٌر  أٝ ٛا٢ دٞؽاٚ ث٩ؽٔاجٍ  ه٫ُاز ٓوذُٞاز ٝث٩ٕجًر ٖٓ كٌٝم ٕجّؼز  ٝىُي 

صٌصذ٠ دٌدجٟ ٝع٤ن  أٝ ًجُٞع٤ن  دٔج صوٍ ػ٤ِٚ  ك٬ صنٌػ ػٖ فوٝه ثُٔؼ٠٘ ثُٔضؼجًف ػ٤ِٚ  أٓج ثٌَُٓ ٝث٣ٌَُٓز 

ث ثُذج٤ٟ٘ز  كضؼَٔ ػ٠ِ صؾ٤ْو ثُلٌاٌر كا٢ ٤ٛتاز ٕاٌَ أٝ ٙاًٞر  أٝ أٜٗاج صلْاٌ ثُٚاًٞ ثُقْا٤ز ٝث٧ٕا ًٌ ٌجٍ صلْا٤

صأ٤ِ٣ًٝج  ٝصٔ٘ـ ثُظجٌٛر ه٫ُز ٫ صٌصذ٠ دٔج صوٍ ػ٤ِٚ دٌدجٟ ٓذجٌٕ ػجّ ٓوًٌ  ٝإٗٔج صؼضٔاو  كا٢ ٓؼظاْ ث٧فاٞثٍ  

ػ٠ِ ثُٔٔجعِز دٔؼ٘جٛج ثُـجٜٓ ثُي١ ٣نضٍَ إ٠ُ ثُٖٔجدٜز ك٢ ثُٔؾجٍ ثُؼجّ  كضؾؼَ ُِظاجٌٛ ه٫ُاز دج٤ٟ٘از  ٝؿجُذًاج 

وٍ ًٜٞٗااج ه٫ُااز ٟذ٤ؼ٤ااز  أ١ ٓضوثُٝااز ٕااجِٓز ٓااج صٌاإٞ ٛاايٙ ثُو٫ُااز ٓٚاا٘ٞػز صؼْاال٤ز  داا
37
ّٝاا٘وق ػ٘ااو دؼااٜ  

ثُقج٫س ثُض٢ ٟذوش ك٤ٜج ثُٔٔجعِز دٜيث ثُٔؼ٠٘ إ٠ُ أدؼو ثُقوٝه  ٝدجُـش ك٤ٚ ٓذجُـز ٕو٣ور فض٠ أٜٗاج ثّاضقجُش كا٢ 

 ٗظٌ ػو٣و ٖٓ ثُذجفغ٤ٖ ٗظ٣ٌز كؾز ٝكجًؿز ٖٓ ف٤ظ ثُو٤ٔز ثُضأ٤ِ٣ٝز 
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 1958ٍ  هٖٓن  ٓقذؼز ثُؾجٓؼز ث٣ًُْٞز   -ٗ ى ٓ٘ضنذجس إّٔجػ٤ِ٤ز صٌٖ٘ ٧ٍٝ ٌٓر ًثؽغ: ػجهٍ ثُؼٞث   -



 

   

 

إٕ ثُٔقجدواز ٛا٢ ٓاج ٣اضْ ثُضؼذ٤اٌ ػ٘اٚ ٓاٖ  ٗلْٚ ث٤ٟٞ٘٤ٌٓ٤ُٜوج  أٝ ُ٘وَ إٕ ٓيٛخ ثُٔقجدوز أٝ ثُٔٔجعِز ٛٞ 

٢ٛٝ ٗٔا٠ ثُٞؽاٞه ػ٤٘اٚ   mode de comprendreم٬ٍ ٛيٙ ثُ٘ظ٣ٌز ث٤ٟٞ٘٤ٌٓ٤ُٜو٤ز  دجػضذجًٛج ٗٔقًج ُِلْٜ 

mode d'être ثُُِٔٔٞ ٝثُٔؼ٤ٔ  ٝثُي١ ٣ؼذٌ ػٖ ٗلْٚ دجػضذجًٙ ٓٞؽًٞهث ك٢ ٝٝاؼ٤ز صٔجعاَ أٝ صقاجدن être-

en-correspondance ثُضا٢ صٌٓاَ دؼٞاٜج ُاذؼٜ  ًٔاج ٣اوٍ دؼٞاٜج ػِا٠ ثُاذؼٜ  ٓغ ًَ ْٓاض٣ٞجس ثُٞؽاٞه

ٖٓ ثُنجًػ  ٢ٌُ صوٍ ػِا٠ ٓاج ٣ؼ٤٘اٚ ثُا٘٘  ث٥مٌ  إٕ ث٧ٌٓ ٫ ٣ضؼِن إىٕ دئفٞجً ٛيٙ ثُٔقجدوجس أٝ ثُضٔجع٬س

ثُٔووُ  دَ ٢ٛ ٓج ٣ؼ٤٘ٚ ثُ٘٘ ثُٔووُ دجُٞذ٠  ث٬ٌُّ ث٢ُٜ٩ ٝهو كْٜ ػ٠ِ ٓؼ٘اجٙ ثُقو٤وا٢  أ١ ٓؼ٘اجٙ ثٌُٝفا٢ 

ثُذج٢ٟ٘ 
38
 

َٗٚ ث٥ٕ إ٠ُ ثٌُٔفِز ثُض٢ صذٌٍ ك٤ٜج ثُنج٤ٙز ثُٚٞك٤ز ُ٘ظ٣ٌز ثُٔقجدوجس  كٜا٢ صضأّاِ ػِا٠ ٗاٞع ٓاٖ 

٤وظاز ثٌُٝف٤از أٝ ثُايًجء ثُ٘اًٞث٢ٗ ثُٔٞٙاٞف دٌٞٗاٚ أٙا٬٤ً  ٝهاو ًاجٕ إ٣ٔج٣ٞٗاَ ّا٣ٞوٗذًٞؽ ثُضأَٓ ثُؼ٤ٔان ٝثُ

Emanuel Swedenborg   ج ٌُاَ ثُض٘جّاذجس ٝثُضٔاجع٬س ًٓ ٖٓ ثُي٣ٖ هًّٞث كٌٌر ثُٔقجدوز دجػضذجًٛج ٓيٛذًج ػج

 ًؽجس ثُٔؼٌكز ٝع٤ن ث٫صٚجٍ دـ٘ٞٗ ٣ٌٖٔ ثػضذجًٙ ثُْٔؤٍٝ ػٖ صقو٣و إهًثى ًٝف٢ ك٢ أػ٠ِ ه ٝٛٞ ٓيٛخ

إٕ ثُٔؼٌكز ثُـ٤ٙٞ٘ز ٟذوًج ُٜيث ثُٔيٛخ ٢ٛ عٌٔر ثٓض٤جٍ ُذٖا٣ٌز هو٣ٔاز أماٌٟ دؼ٤اور ػ٘اج  دٖا٣ٌز أٙا٤ِز  

٨ُٕا٤جء  ٝأ٤ُٝز  ٝإٕ ثٌُٖٟ ث٧ّجُ ُٜيٙ ثُٖؼٞح ث٠ُٝ٧ ٛٞ أٜٗاج ٓاٖ أٙاَ ّأج١ٝ  ٝٛايث ٣ؼ٘ا٢ أٜٗاْ دضاأِْٜٓ

ٌُااْٜ٘ ٣لٌاإٌٝ ٓااٖ ماا٬ٍ ىٝثصٜااْ كاا٢ ثُٔٞٝااٞػجس ثٌُٔٔ٘ااز كاا٢ ثُؼااجُْ ٝػِاا٠ ث٧ًٛ  ٣ذٚااٌٜٝٗج دجُضأ٤ًااو  ٝ

ثُْٔج٣ٝز ٝث٤ُٜ٩ز ثُض٢ صٔغِٜج أٝ صؼ٤ٜ٘ج دجُْ٘ذز ُْٜ  ُْ ٣ٌٖ إهًثًْٜ ثُذ١ٌٚ إ٫ ٤ِّٝز أٝ ٝثّقز  ٣ٝؾ١ٌ ػ٤ِٚ 

ػ٘اوٓج ْٗاضٔغ ُنق٤اخ   ٓج ٣ؾ١ٌ ػ٠ِ ث٩هًثى ثُْٔؼ٢  ٖٝٓ ٖٝٔ ٓج ٣ْضوُٕٞ ػ٠ِ ىُي ثُٔغاجٍ ثُضاج٢ُ؛ كا٘قٖ

جصااٚ دجُضأ٤ًااو  ٌُٝااٖ كاا٢ ثُقو٤وااز ٓااج ْٗأؼٚ ُاا٤ِ ثٌُِٔااجس ٌُٝااٖ ه٫٫صٜااج  ُوااو دااوأ ثٗققااجٟ ٛاايٙ كئٗ٘اج ٗٚااـ٢ ٌُِٔ

ثُذ٣ٌٖز ث٠ُٝ٧ دْذخ ث٧ؽ٤جٍ ث٬ُفوز ثُض٢ أٙذـ ٓٞٝٞع ث٩هًثى ثُق٢ْ دجُْ٘اذز ُٜاج ٛاٞ ثُٔٞٝاٞع ثُاٌة٤ِ 

ٞػجس ثُٔؼٌكاز ثُقْا٤ز: ػٞٛ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؾٌه أهثر أٝ لُز  ٝدجُْ٘ذز ُِٖؼٞح ث٠ُٝ٧؛ أ١ ثُْٔج٣ٕٝٞ  كئٕ ٓٞٝ

ثُؼجُْ ٝث٤ٕ٧جء  ًجٕ ُٜج ٓج ٣ؤًوٛج ك٢ هثمِْٜ  أٓج ٓجػوث ٛيث كِْ صٌٖ ٤ٕ٨ُجء ثُقْا٤ز كجةاور ُاو٣ْٜ  ٝإٕ ث٧ؽ٤اجٍ 

ثُذ٣ٌٖز ث٬ُفوز  دجُٔوجدَ  دٞٝاؼٜج ث٧ٕا٤جء ثُقْا٤ز هذاَ ٓٞٝاٞػجس ث٩ْٗاجٕ ثُاوثم٢ِ  كٚاِش ٛايٙ ػاٖ صِاي  

س ثٌُٝف٤ز دق٣ٌواز ه٤اجُ ثُٔٞٝاٞػجس ثُقْا٤ز ٗلْاٜج  ٌٝٛايث أٙا٤ذٞث ٌٝٛيث أٙذـ ثُ٘جُ ٣و٤ْٕٞ ثُٔٞٝٞػج

ٓااٖ ثُ٘ااجُ  ثُنجٙااز  ٛاا٢ ثُضاا٢ صؼااٌف ٛاايٙ ثُضٔغاا٬٤س  دااجُؼ٠ٔ ثٌُٝفاا٢  ٝٛاايث ٛااٞ ثُْااذخ كاا٢ إٔ هِااز ه٤ِِااز

représentations  ُْااج ًٝف٤ًااج ٓنضِلًااج ػااٖ ثُؼااج ًٔ ٝثُٔقجدوااجس  ٝٓااٖ أؽااَ ٓؼٌكضٜااج ٣٘ذـاا٢ ٓؼٌكااز إٔ ٛ٘ااجى ػجُ
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إٔ ث٤ٕ٧جء ثُض٢ صْٞه ثُؼجُْ ثُقذ٤ؼ٢ ٖٓ م٬ٍ ثُؼجُْ ثٌُٝف٢ ٢ٛ صٔغ٬٤س ُِٔٞٝاٞػجس ثٌُٝف٤از  ثُقذ٤ؼ٢  ٝد

٧ٜٝٗج صٔغِٜج  ك٢ٜ صقجدوٜج  إٕ ػٞثٟل٘ج ثُوثم٤ِز ًَٝ ثُٔٞٝٞػجس ثُض٢ صٌٔ دلٌٌٗج ٝك٢ إًثهص٘ج  ُٜاج ٓظجٌٛٛاج 

ُ٘ظاٌثس صٔغا٬٤س  ٝٗلاِ ث٧ٓاٌ ٣واجٍ ك٢ صؼذ٤ٌثس ثُٞؽٚ  ٝك٢ ثُ٘ظٌثس  ك٢ هْٔجس ثُٞؽٚ  إٜٗج ٓقجدوجس  إٕ ث

ػٖ ث٩ٕجًثس ثُض٢ ٣وّٞ دٜج ثُؾْو  ٝثُقًٌجس ثُض٢ صوّٞ دٜج ثُؼ٬ٞس  إٕ ث٩ٕجًثس ٝثُقًٌاجس ٛا٢ صٔغا٬٤س 

ُٔٞٝٞع ك٢ ثُ٘لِ  ٝدجُ٘ظٌ إ٠ُ ثصلجهٜج ك٢ٜ ٓضقجدوجس 
39
 

ٟذوًج ُِٔذاوأ ثُؼٌكاج٢ٗ إٕ ٛيٙ ثُٔجع٬س ٝثُضٔغ٬٤س ػذجًر ػٖ ثًصذجٟجس مل٤ز ٝٓو٘ؼز  ٣ٝ٘ذـ٢ كي ًٍٓٞٛج 

ثُوجةَ دإٔ ًَ ٢ٕء ك٢ ثُؼجُْ ٣٘ق١ٞ ػ٠ِ ٌّ  ٓؼ٠٘ ٛايث إٔ ٛايٙ ثُٔقجدواجس صؼاو دٖاٌَ أٝ دا مٌ ٓقؾٞداز أٍٝ 

ث٧ٌٓ  ُٜٝيث ك٢ٜ ٓؼٌٝٝز ُِوٌثءر ٝث٫ًضٖجف ٖٓ أؽَ فَ ٤ٕلٌصٜج  ثُؼجُْ دأًِٔٚ ٌْٓؿ ًذ٤ٌ ٌُِٔث٣ج  إٗٚ ًاَ 

اج  إٕ  ٤ٌٛٝؿ٤ِل٢ ٣٘ضظٌ ٖٓ ٣لي ًٍٓٞٙ  ًَٝ ٢ٕء ًٞ اج ؿجٓ ًّ ك٢ ثُؼجُْ ٛٞ ػ٬ٓز  ًَ ٢ٕء ٣ضنل٠ ٣ِٝاذِ ُذٞ

ث ٫ دو  ٣ٝوػٞ إ٠ُ ثُضأَٓ  ٧ٕٝ ٛيث ثُضًٚٞ ٣ل٢ٞ إ٠ُ ث٫ٙقوثّ دغٞثداش  ًٌ ًَ ٢ٕء  ًَٝ ٓٞٝٞع  ٣نل٢ ّ

 صْ إُـجء ًَ ٓج ٣ؼٌهَ ٛيث ث٧َٙ ثُؼوَ ٝٓذجها ثُٔ٘قن  كوو 

اج أّ ؽجٓاًوث  كٜاٞ ٝ ٝفور ُوو ًجٕ ث٩ْٗجٕ ث٧ٍٝ ٣٘ظٌ إ٠ُ ثٌُٕٞ ػ٠ِ أٗٚ  ًً ًَ ٢ٕء ك٤ٜج ّٞثء أًجٕ ٓضقٌ

ث إُا٠ ث٫ٗقا٬م ٓاٖ  ًٌ ؽَء أّجُ ٝؽ١ٌٛٞ ك٢ صِي ثُٞفور  ٝفض٠ ٣ٌٔ ٖٓ ثُذ٠٤ْ إ٠ُ ثًٌُٔخ كواو ًاجٕ ٓٞاق

٬ٓفظز ٝهًثّز ث٤ٕ٧جء ثُٔق٤قاز داٚ  ٤ُضقِاغ دؼاو ىُاي إُا٠ ثُؾاٌٞٛ ث٩ُٜا٢  ػِا٠ ٝاٞء ٛايٙ ثُلٌاٌر ٣ٌٔاٖ إٔ 

ثُل٤ِْٞف ث٧ك٢ٟٗٞ٬ ثُٔقوط  ثُٔؼٌٝف ك٢ ثُٔٚجهً ثُؼٌد٤از دجّاْ  Proclusُذ٤ًٌِِٝ  ٗضأَٓ ٬ٓفظز ٛجٓز

"دٌهِِ"  ٓلجه ثُلٌاٌر إٔ ثٌُٜ٘اٞص٤٤ٖ ث٩ؿ٣ٌان ًأٝث إٔ "ًاَ ٕا٢ء" ٣ٞؽاو كا٢ "ًاَ ٕا٢ء"  ٝأٗاٚ هاو أهٖٛاضْٜ 

ثُٞهاجةغ ث٧م٤اٌر؛ ًع٣ز ٓٞؽٞهثس ٓضأمٌر ٫ٝفوز ك٢ ٝهجةغ أ٤ُٝز ٝأ٤ِٙز  ٝدجُٔوجدَ ًأٝث أٝثةَ ثُٔنِٞهاجس كا٢ 

أ١ أْٜٗ ًأٝث ثُٔٞٝٞػجس ث٤ًٝ٧ز ك٢ ثُْٔجء صذًؼاج ُ٘ظاجّ ّاذذ٢ ّٝأج١ٝ  ًٝأٝث ثُٔٞٝاٞػجس ثُْأج٣ٝز كا٢ 

دا٤ٖ ٓٞٝاٞػجس ٝإٔا٤جء ثُؼاجُْ ٛاٞ ٓاج ٣لضاٌٛ ٓذاوأ ثُٞفاور  ث٧ًٛ دٌٖٟٝ أ٤ًٝز  إٕ ٛيث ثُضوثمَ ٝثُاض٬فْ

ااج ٝأهٔااجً كاا٢ ٓقاا٠٤ "٣ٌٔ ثُؾ٣ٌٛٞااز داا٤ٖ ثٌُجة٘ااجس ثٌُٔة٤ااز ٝث٬ٌُٓة٤ااز  ُٜٝاايث ًّ ٘٘ااج إٔ ٗااٌٟ ػِاا٠ ث٧ًٛ ٕٔٞ

ث٧ًٛ  ٝإٔ ٌٟٗ ك٢ ثُْٔجء ثُ٘ذجصجس ًِٜج ٝث٧فؾجً ٝثُق٤ٞثٗجس كا٢ ٓقا٠٤ ّأج١ٝ صؼا٤ٔ دٖاٌَ ًٝفا٢" 
40
 

٣ٌٝٞح د٤ًٌِِٝ ٓغج٫ً ػ٠ِ ٛيٙ ثُٞفور ٓج ٤ْٔ٣ٚ ٬ٙر ػذجه ثُِٖٔ ُِِٖٔ  ٝدٌَٛر ثُِٞصِ ثُض٢ صؼِاٖ ػاٖ 

ٜج  ٣وٍٞ: "كوذَ ِٟٞع ثُِٖٔ صٌإٞ ٌٍٛصٜاج ٓـِواز  ٝصضلاضـ صاو٣ًؾ٤ًج ٓاغ  ٜاًٞ ص ُلٜج ٓغ ثُِٖٔ ٝصؾجىدٜج ٓؼ
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J. Trouillard: l'un et l'âme selon Proclus. Paris belles lettres.     . p 148  



 

   

 

 إٔؼز ثُِٖٔ  ٣ٌٝضَٔ    صلضقٜج ٝأُوٜج ف٤ٖ صضٚوً ثُِٖٔ ثُْٔجء  ُضؼٞه ٝص٘ـِن ػِا٠ ٗلْاٜج ٓاغ ؿٌٝدٜاج  ٓاج

ِن ص٣ٞؾجصٚ؟ ُلٌم د٤ٖ ث٤ُٚـز ث٩ْٗج٤ٗز ٫ٓضوثؿ ثُِٖٔ دضق٣ٌي ثُٖلض٤ٖ ٝثُِْجٕ ٤ٙٝـز ثُِٞصِ ثُي١ ٣لضـ ٣ٝـ

صِي ٢ٛ ٕلجٛٚ  ٝىُي ٛٞ ٤ٖٗوٙ ثُقذ٤ؼ٢ "
41
 

إٕ ثٗلضجؿ ٌٍٛر ػذجه ثُِٖٔ ٝثٗـ٬هٜج ٓٔجعَ ٤ُٖ٘و ثُٔضؼذو ثُٞع٢٘: ُلضـ كٔٚ ٝثٗـ٬هٚ  ٝٛٞ ٣ضِاٞ ٙا٬صٚ  

٫ ٩ٜٗٔج ٤ُْج ٓضٔجع٤ِٖ كقْخ  دَ ٓضقجدو٤ٖ  ٬ً ثُلؼ٤ِٖ ٓقاجدن ٦ُماٌ  ٣ٝٚاوًثٕ ػاٖ ٝفاور ٓضقجدواز  صـاوٝ 

ٓاااوم٬ً ٝااا٣ًًٌٝج ُلٜاااْ ثُؼ٬هاااز دااا٤ٖ ث٧ًٝااا٢ ٝثُْااأج١ٝ  ٝدااا٤ٖ ثُذٖااا١ٌ ٝث٩ُٜااا٢  دااا٤ٖ ثٌُٝفااا٢  ثُٔقجدواااز

ٝثُٔجه١   إُل  ٝصٚذـ ثُٔٔجعِز ٝثُٔقجدوز د٤ٖ ٛيٙ ثُؼٞثُْ ثُٔنضِلز ٓذضـ٠ ًَ ث٧ْٗجم ثُٚٞك٤ز ٝثُؼٌكج٤ٗز  إٜٗج 

ٗق٤اج هثمِاٚ  ٝلماٌ ٗؾِٜاٚ  ٣ٌٝٔاٖ  ثُٔؼٌكز ٝهو صْ إهًثًٜج ٖٓ م٬ٍ ًع٣ز صٔجع٤ِز د٤ٖ ػج٤ُٖٔ أفوٛٔج ٓقُْٞ

 إٔ ٗؼٌكٚ فن ثُٔؼٌكز ٖٓ م٬ٍ صقذ٤ن ٓوض٤ٞجس ثُٔقجدوز 

ٝإىث ً٘ج ك٢ ثُؼِّٞ ثُٔؼجٌٙر ٗغٖٔ ثُٞهجةغ دجُضق٤َِ  دٔؼ٠٘ أٗ٘ج ٗقِِٜج إُا٠ ػ٘جٙاٌٛج ث٧ُٝا٠  كائٕ ثُؼِاّٞ 

صِي ثُوٞث٤ٖٗ  ٖٝٓ عْ ص٘ظاٌ  ثُوو٣ٔز ػ٠ِ ثُؼٌِ ٖٓ ىُي صضؼج٠ُ ػ٠ِ ثُٞهجةغ دجُوجٕٗٞ ث٢ِٙ٧ ثُي١ ػ٘ٚ ٙوًس

إُاا٠ ثُقذ٤ؼااز دذْااجٟز كاا٢ فًٌضٜااج ٝصنٞااؼٜج إُاا٠ ٓؾٔٞػااز ٙااـ٤ٌر ٓااٖ ثُوااٞث٤ٖٗ ثُضاا٢ صقااوه ًااَ ثُٞهااجةغ ثُضاا٢ 

 ٗوًًٜج  ٝٛجصٚ ثُوٞث٤ٖٗ إٗٔج ٖٗأس ًِٜج ٖٓ هجٕٗٞ ٝف٤و ٛٞ ثُٖٔجدٜز أٝ ثُٔٔجعِز 

٠ ٓااٌ ثُؼٚااًٞ كاا٢ إهجٓااز صقجدوااجس ٝد٘ااجًء ػِاا٠ ٓااج ّااذن  كئٗااٚ ٣ٌااجه ٣٘قٚااٌ ثُؾٜااو ثُؼٌكااج٢ٗ ثُذااج٢ٟ٘ ػِاا

ٝٓٔجع٬ط د٤ٖ ػ٘جٌٙ ثُقذ٤ؼز ٝث٩ْٗجٕ ٝثُؼجُْ  ُوو ًجٗش ثُٔقجدواز  ٫ٝ ٍثُاش  ثُٔقاوه ثُٜٔ٘ؾا٢ ثُٔلٞاَ كا٢ 

ًَ ثُذج٤ٟ٘جس  ك٢ ثُضٚٞف ٝثُن٤ٔ٤جء ٝك٢ ث٧هد٤جس ثُْق٣ٌز  ُ٘أمي ٓغاج٫ً ٓاٖ ثُن٤ٔ٤اجء: ُواو ًجٗاش ُِٔقجدواز أٝ 

ٌ ٝث٧ًذٌ هًٝ صو٣ٌخ ثُؼ٘جٌٙ ثُنْٔز ثٌُِٖٔز ثٌُإٞ  ٝٛا٢: ثُٔاجء ٝثُ٘اجً ٝثُنٖاخ ثُٔٔجعِز د٤ٖ ثُؼجُْ ث٧ٙـ

ٝثُٜاٞثء ٝثُضاٌثح  ٓاٖ أػٞاجء ثُؾْاْ ثُذٖا١ٌ: ثُوِااخ ُؾاٌٞٛ ثُ٘اجً  ٝثٌُذاو ُؾاٌٞٛ ثُنٖاخ ٝثُاٌةض٤ٖ ُؾااٌٞٛ 

ااج د ًٞ ااج أٙااـٌ هااو كْااٌ ٛااٞ أ٣ ًٔ ٔٔااجع٬س ثُٜااٞثء  ٝثُٔؼااور ُؾااٌٞٛ ث٧ًٛ  عااْ إٕ ثُؾْااو ث٩ْٗااج٢ٗ دجػضذااجًٙ ػجُ

٤ٔ٤ًجة٤ز: ك٘جً ثُوِخ فٌٔثء ًأ٤ًْو ثَُةذان  ٝٓاجء ث٤ٌُِضا٤ٖ أّاٞه ٓغاَ ثٌُٙاجٗ  إٕ ث٩ْٗاجٕ ٣ٔضِاي كا٢ ؽْاوٙ 

ثُنجٗ ًَ ثُؼ٘جٌٙ ثٌُِٖٔز ٌُِٕٞ  ًَٝ ثُوٟٞ ثُق٤ز ثُض٢ صٖٞٔ صؾوهٙ ثُو١ًٝ 
42
 

 ًٌ ث  ًٝاَ ٓاج ٗؼٌكاٚ ػاٖ إٕ ثُؼجُْ دأٌّٙ ًٕٞ ٌٓذٌ ُٚ ف٤جر ٓٔجعِز ُق٤جر ث٩ْٗجٕ ثُي١ ُا٤ِ إ٫ ًًٞٗاج ٓٚاـ

ث٩ْٗجٕ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ضٞثكن ٓغ ثٌُٕٞ  ٌٝٛيث ٟذوًج ُوجٕٗٞ مل٢ ٛٞ هجٕٗٞ ث٧دؼاجه ثُغ٬عاز  ٝد٘اجًء ػِا٠ ٛايث ثُواجٕٗٞ 
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اج ٣ضقاجدن ٓاغ  ًّ صضٍٞع ث٩ْٗجٕ ع٬عز أؽَثء ٓنضِلز: ث٠ُٝ٧ ًٝف٤ز ٝثُغج٤ٗز أم٬ه٤از ٝثُغجُغاز ٓجه٣از  إٗ٘اج ٗاٌٟ ًأ

أٝ ثُذقٖ ٣ضقجدن ٓغ ثُٔجهر  ٣ٝقجك، ػ٠ِ ثّضٌٔثً ثُ٘اٞع ثُذٖا١ٌ   م٬م ٝؽًَءث ّل٤ًِجثُؼوَ ٝهِذًج ٣ضقجدن ٓغ ث٧

ٝثٌُٕٞ ٣٘وْْ إ٠ُ ع٬عاز أؽاَثء  ثُْأجء ٝث٧ًٛ ٝثُٔاجء  ٝث٩ْٗاجٕ ٗلْاٚ ُا٤ِ إ٫ ؽاًَءث ٓاٖ ػجةِاز صضاأُق ٓاٖ 

ز ٌٓٞٗز ٖٓ ِٕٔ ًًٝٞاخ ثٌُؽَ ٝثٌُٔأر ٝثُقلَ  أ١ ع٬ع٤ز أ٠ّٔ ٖٓ ٓغ٬٤صٜج ثُذ٣ٌٖز ك٢ ثٌُٕٞ  كٜ٘جى ع٬ع٤

(  ٕٝا٤تج كٖا٤تج ٕاٌِش ثُؼجةِاز ع٬ع٤ًاج لماٌ أّاِ ثُوذ٤ِاز  Soleil, Planète, Satellites) ٤ّجً ًٝٞثًاخ صجدؼاز

 ث٧ٓز ٝث٧ٓز أّْش ثُؼٌم   إُل  ٝثُوذ٤ِز أّْش

إٕ كٌٌر ثُٔقجدوز أٝ صٌثد٠ ثُؼٞثُْ صوّٞ ػ٠ِ فو٤وز أّج٤ّز  ٢ٛٝ ٝؽٞه صقجدن ١ًَٓ ٝٝثهؼ٢ د٤ٖ ؽ٤ٔاغ 

ٌٓٞٗجس ثُؼجُْ ثٌُٔة٢ ٝث٬ٌُٓةا٢  دا٤ٖ ثُؼاجُْ دقْاذجٗٚ ث٩ْٗاجٕ ث٧ًذاٌ ٝدا٤ٖ ث٩ْٗاجٕ دقْاذجٗٚ ثُؼاجُْ ث٧ٙاـٌ  

س ٝثُضاأعٌثس ثُقجٙاِز دا٤ٖ ثُؼاج٤ُٖٔ  أٝ ٓاج ٝصذًؼج ُيُي كائٕ ثُاوًٝ ثًٌُٔا١َ ُِٔقجدواز ٛاٞ صضذاغ ٓظاجٌٛ ثُضاأع٤ٌث

٣ٝ٘ذـاا٢ ػااوّ ثُنِاا٠ داا٤ٖ   ٣Interdépendance universelleااوػ٠ ٟذوًااج ُاايُي دج٫ًصذااجٟ ثٌُاا٢ٗٞ ثُٔضذااجهٍ 

ثُٔقجدوز ثُؼٌكج٤ٗز ًٔج أٝٝق٘جٛج  دجػضذجًٛج ػو٤ور صؾؼَ ٌٓٞٗجس ثُؼجُْ ك٢ صقجدن ١ًَٓ ٝص٘ج ٌ فو٤و٢  ٝد٤ٖ 

ء ثُقو٣غز دجػضذجًٛج صأ٬ًٓ ك٢ ثُقذ٤ؼز ٓذ٤ً٘ج ػ٠ِ ٬ٓفظجس كا٢ ٟذ٤ؼاز ثُٞهاجةغ ثُل٣َ٤جة٤از كٌٌر ثُض٘ج ٌ ك٢ ثُل٣َ٤ج

إٕ ٌٝدجس ثُقذاَ "ًجُٚٞس ٝثَُٖٓ ٝؿ٤ٌٛٔج ٖٓ ٓظجٌٛ ثُق٤جر  ٖٝٓ ٖٝٔ ٛيٙ ثُضأ٬ٓس ٗوٌأ ثُضأَٓ ث٥ص٢: 

ٗظْ ٌٝدجس ثُقذَ ٛٞ ٓضضج٤ُز  ثُذ٤ْقز ثُٔ٘ضظٔز صٔغَ دئ٣وجػٜج ثُٔضًٌٌ ًٗٞػج ٖٓ ثُض٘ج ٌ ػذٌ ثَُٖٓ  كئ٣وجع أٝ

ٖٓ ث٧ٙٞثس ص٘قِن ك٢ كضاٌثس ٓضْاج٣ٝز ٓاٖ ثُآَٖ  ٝداجٌُؽٞع إُا٠ صؼ٣ٌل٘اج ُِض٘اج ٌ ٗؾاو إٔ صْاج١ٝ ثُلضاٌثس 

ثُٖا٢ء  ث٤َُ٘ٓز ثُلجِٙز د٤ٖ ٌٝدجس ثُقذَ ٛاٞ ثُٖا٢ء ث٬ُٓضـ٤اٌ ٛ٘اج  د٤٘ٔاج ٓاًٌٝ ثُآَٖ ٛاٞ ثُاي١ ٣ؼذاٌ ػاٖ

ضظاجّ ثُل٣َ٤ُٞاٞؽ٢ ُٞاٌدجس هِاخ ث٩ْٗاجٕ ٓغاج٫ً لماٌ ػِا٠ ثُض٘اج ٌ  ثُٔضـ٤ٌ أٝ ػٖ ػ٤ِٔاز ثُضق٣ٞاَ  ٣ٝواوّ ث٫ٗ

كائٕ ٝاٌدجس  ًٝٔاج صٔغاَ ٝاٌدجس ثُوِاخ إ٣واجع ثُق٤اجر ٝدجُٔوجدَ كئٕ ث٬ُٗظ٤ٔز ثُوِذ٤ز ٢ٛ صؼذ٤ٌ ػاٖ ث٬ُص٘اج ٌ 

هًاج ٓاٖ ثُقذَ صقضَ ثٌُٔجٗز ٗلْٜج دجُْ٘ذز إ٠ُ ث٤ُّٞٔو٠  فض٠ إٗاٚ ٣ٌٔ٘٘اج ثُواٍٞ إٕ ثًصواجء ثُّٔٞا٤و٠ فاوط ثٗق٬

 "إ٣وجع ثُقذَ
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إٕ ثُض٘ج ٌ هجةْ ػ٠ِ ٓٔجعِز ٌٝدجس ثُوِخ ٌُٞدجس ثُقذَ  ٝػ٠ِ ٓٔجعِز ثُق٤جر ٤ُِّٞٔو٠  ًَٝ مِاَ كا٢ 

ثٗضظجّ ٌٝدجس ثُوِخ ٕذ٤ٚ دنَِ ٌٝدجس ثُوِخ  ٝٛاٞ ثُنِاَ ثُاي١ ٣ا٘ؼٌِ كا٢ ثُقجُاز ث٧ُٝا٠ ػِا٠ ثُق٤اجر ٝكا٢ 

صْضٌٔ إ٫ دجُضٞث٢ُ ثُٔ٘ضظْ ُٞاٌدجس ثُوِاخ  كٌايُي ثُّٔٞا٤و٠ ٫  ثُقجُز ثُغج٤ٗز ػ٠ِ ث٤ُّٞٔو٠  كٌٔج إٔ ثُق٤جر ٫

صْضٌٔ إ٫ دجُضٞث٢ُ ثُٔ٘ضظْ ٌُٞدجس ثُقذَ  ٝػٌ٘ٚ ثَُٖٓ فجّْ ك٢ ثُؼ٬هز ثُض٘جّذ٤ز د٤ٖ ث٫ع٤ٖ٘  ٝٛٞ ػٌ٘ٚ 

ٞع فو٤و٢ ٣ضنَِ ٗٞػ٢ ثٌُٞدجس ٤ًِٜٔج  إٕ ٛيٙ ثُض٘ج ٌثس  ثُضا٢ صايًٌٗج دجُٔٔاجع٬س ث٧ًّاق٤ز  ٓذ٤٘از ػِا٠ ٗا
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ٖٓ ثُض٘جّخ ٣ؾؼِٜج ٓ٘ٞذقز ػو٤ًِج ٝؿ٤ٌ ٓ٘لِضز ٖٓ ػوجٍ ثُٔ٘قن  ًٔج ٣قَٚ ٓغ ثُض٘ج ٌثس ثُؼٌكج٤ٗاز ثُضا٢ ٓاج 

إٕ صذوث ك٢ ث٫ٕضـجٍ  فضا٠ ٫ ٣ؼاٞه دئٌٓاجٕ أفاو إٔ ٣ٞهاق ٍفلٜاج ٝصقُٜٞاج ثُاوثةْ إُا٠ إٔ صْاضوٌ ػِا٠ فاجٍ ٓاٖ 

ٌ  ٣ٝذِؾ ثُض٘ج ٌ ثُؼٌكاج٢ٗ ؿج٣ضاٚ ف٤٘ٔاج ٣ٚاٌؿ ثُٔقجدوز ثُض٢ صْضٜوف ص٣ْٞز ثُقو٣ٖ أٝ ثُقوٝه ٓٞٝٞع ثُض٘ج 

كقْخ ٓج ٣وغ ك٢ ث٧كن ث٩ْٗج٢ٗ  دَ إٕ ٓج ٣وغ ك٢ ثٌُٕٞ ٛٞ ػ٤٘ٚ ٓج ٣واغ كا٢  دإٔ ٓج ٣وغ ك٢ أكن ثٌُٕٞ ٫ ٣ٖذٚ

ث٩ْٗجٕ  كلٌم ًذ٤ٌ إىٕ د٤ٖ ٢ٌِٕ ثُض٘ج ٌ ثُٔي٣ًًٖٞ  ُٝؼَ ص٤ٌّْ فوٝه ثُض٘ج ٌ ٛٞ ٓج ٣ؼْٚ ٖٓ ثُومٍٞ ك٢ 

 ذ٤ٖ أٜٗج صأ٤ِ٣ٝز ك٢ أّجّٜج ٓضجٛجس  ٤ّض

احدل النتألٍمالستاهاخالنثطاتمح: -اب

ثُؾاااااجد١ٌ ث٫ًصذاااااجٟ ثُٞع٤ااااان دااااا٤ٖ ثُنٞاااااٞع ُٔذاااااجها ثُؼواااااَ ٝصؼقاااااَ ل٤ُضااااا٢ ثُٔٔجعِاااااز  ُواااااو ٫فااااا،

ثُذج٤ٟ٘ضاااجٕ ٣٘ذـااا٢ ث٫ّاااضـ٘جء ػاااٖ ثُؼواااَ ٝثُضقاااًٌ ٓاااٖ أفٌجٓاااٚ  اث٤ُ٥ضاااجٕاٝثُٔقجدواااز  كٌِااا٢ صٖاااضـَ ٛجصاااجٕ

ث هه٤وًاااج  ٝىُاااي ٧ٕ  ًٌ "ثُؼواااَ ٝصؼذاااٌ ثُقٌٔاااز ثُٚاااٞك٤ز ثُوجةِاااز داااإٔ "ثُؼواااَ فؾاااجح" ػاااٖ ٛااايث ثُٔؼ٘ااا٠ صؼذ٤ااا

كؼااا٬ً ٣ٔ٘اااغ ٓاااٖ ث٫ٗااا٫َم دجُٔٔجعِاااز إُااا٠ ثُٔقجدواااز  ٓاااٖ ثُولاااَ ٓاااٖ ثُ٘ظاااٌ إ٤ُٜاااج ػِااا٠ أٜٗاااج ٓؾاااٌه  فؾاااجح

ج ُِذٌٛجٕ "٤ِّٝز ٖٓ ّٝجةَ ث٣٩ ًّ ٞجؿ إ٠ُ ثصنجىٛج أّج
44
 

إُال دٌٛجًٗاج داو٬٣ً ػاٖ ٓذاجها ثُؼواَ      ُوو ؿوس ثُٔقجدوز دلٌٝػٜج ٝأهٝثصٜاج ٓاٖ ٓٔجعِاز ٝص٘اج ٌ ٝص٘جّاخ

ثُٔؼٌٝكز ًوجٕٗٞ ػوّ ثُض٘جهٜ ٝهجٕٗٞ ثُغجُظ ثٌُٔكٞع ٝٓذوأ ثُْذذ٤ز أٝثُؼ٤ِّز  ًاَ ٛايٙ ثُواٞث٤ٖٗ ٝؿ٤ٌٛاج  صٔاش 

ّٞٛ  ٓذجها أمٌٟ صْض٘و إ٠ُ صًٚٞثس ٓ٘جٛٞز ُِؼوَ ٝثُٔ٘قن  ٓغَ ٓذوأإٍثفضٜج ُضقَ ٓقِٜج  ثُٔقجدوز ثُي١ ػ

ّٞٛ ثُغجُاظ ثٌُٔكاٞع Tiers inclusٓذوأ ث٣ُٜٞز  ٝٓذوأ ثُغجُظ ثُٔوًػ   Synchronitéٝٓذاوأ ثُضاَثٖٓ  ثُو١ ػا

ّٞٛ ٓذوأ ػوّ ثُض٘جهٜ   ثُي١ ػ

ِااااش ٓااااٖ ٓضجٛجصااااٚ ٝث٫َٗهجصااااٚ ٓااااج إٕ ِٗااااؼ ػااااجُْ ثُٔقجدوااااز فضاااا٠ ٣ٚااااذـ ٓااااٖ ثُٚااااؼخ ػ٤ِ٘ااااج إٔ ٗل

ٝصوثػ٤جصاااٚ ث٬ُٓض٘ج٤ٛاااز  ًاااَ ٕااا٢ء ٣ٞؽاااو كااا٢ ًاااَ ثُٖااا٢ء ًٝاااَ ٕااا٢ء ٣ق٤اااَ ػِااا٠ ًاااَ ٕااا٢ء  ٝدٔاااج إٔ ًاااَ 

ث ٫ٜٗجة٤اااز صق٤اااَ ػِااا٠ أّاااٌثً  ًً ث ٓاااٖ ث٧ّاااٌثً كااا٤ٌٖٔ إٔ ٗضاااذٖ ٤ًاااق إٔ أّاااٌث ًٌ ٕااا٢ء ٣ؼاااو كااا٢ ثُقو٤واااز ّااا

داااَ إٕ ثُٖٔاااضٌى دااا٤ٖ ًاااَ ثُٔقجدواااجس ٫ٜٗجة٤اااز  إٕ ثٌُثدقاااز دااا٤ٖ ثُٔٞٝاااٞػجس ثُٔضقجدواااز ٤ُْاااش ىثس ه٤ٔاااز  

ٛاااٞ ًٜٞٗاااج صٌضْااا٢ ٟاااجدغ ثُنلاااجء ٝثُْااا٣ٌز  ٝٛااايٙ ثُاااٌٝثد٠ ثُٖٔاااضًٌز ٫ صض٤ٔاااَ داااأ١ ٙاااذـز ٓٞٝاااٞػ٤ز  

ٝإٗٔااااج ٛاااا٢ م٬ٙااااز ثٗقذجػااااجس ٝؽوث٤ٗااااز ٝىثص٤ااااز أٝ ٙااااٞك٤ز  كلاااا٢ ٓغااااجٍ ٓؼااااٌٝف ٣ٌؽااااغ إُاااا٠ أًّااااقٞ 
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كاا٢ ػ٬هضٜااج دجُٔااجء ٓغااَ ثٌُةااز  جىٗضؼااٌف ػِاا٠ ٓٔجعِااز هثُااز ّااذن إٔ إٔااٌٗج إ٤ُٜااج  ٝٛاا٢ إٔ م٤جٕاا٤ْ ث٧ّاأ

  دجُْ٘ذز ُِق٤ٞثٗجس ثُذ٣ٌز ك٢ ػ٬هضٜج دجُٜٞثء  ص٘ض٢ٜ ثُٔٔجعِز ث٧ًّق٤ز ٛ٘ج

إٕ ػٔن ثُ٘ظٌ ػ٘و أًّقٞ ٫ ٣ضؾ٠ِ ك٢ أ١ ٓٞٝغ دٔغَ ثُوٞر ثُضا٢ ٗؾاوٛج ػ٘اوٙ كا٢ ثًضٖاجف ثُضٖاجدٜجس 

ٛ٘ااج ٗٔاا٠ ٓااٖ ث٫ّااضو٫ٍ ٣ْاأـ ُااٚ دااإٔ ثُنل٤ااز  ٝإٕ فااِ ثُضٔغ٤ااَ ػ٘ااوٙ هاا١ٞ إُاا٠ هًؽااز ٫ صٞااج٠ٛ  كجُٔٔجعِااز 

٣ضؾجٍٝ  هٕٝ ثٗوقجع  ٗو٘ ثُضؾٌدز  إٗٚ ٣٘قِن ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس ثُٔؼقجر ٢ٌُ ٣غذاش ثُنٚاجة٘ ثُضا٢ ٫ ٣ٌٔاٖ 

٬ٓفظضٜج  أٝ أٗٚ ٣أمي ٖٓ ْٗذز ٓؼ٤٘ز ٗض٤ؾضٜج ٣ٝؼٜٔٔج ػ٠ِ ْٗذز عج٤ٗز 
45
ٌُٖ ثُٔٔجعِز ث٧ًّق٤ز هو صوٞه ثُيٖٛ  

ٖ ثُٔٔااجع٬س ثُضاا٢ ٫ صضو٤ااو دٖااٌٟٝ ثُٔٔجعِااز  كٜاايٙ ثُؼ٬هااز هااو صـ٣ٌ٘ااج ًٔااج ٫فاا، ثُذااج٢ٟ٘ إُاا٠ ِّْااِز أمااٌٟ ٓاا

ثُؾجد١ٌ دئهجٓز ػ٬هز أمٌٟ د٤ٖ ثُن٤ج٤ْٕ ٝثٌُةز  ك٘يٛخ إ٠ُ ثُٔقجدوز د٤ٖ ٝ ٤لز ثُٔجء دجُْ٘ذز ُِْٔي ٝٝ ٤لاز 

 ثُٜٞثء دجُْ٘ذز ُِق٤ٞثٗجس ثُذ٣ٌز 

٣ق٤اَ ػِا٠ ًاَ ٕا٢ء  ٝدٔاج إٔ ثُٔٞؽاٞهثس ٫ ٣ٞؽو ًَ ٢ٕء ك٢ ثُؼٌكجٕ ك٢ ًاَ ٕا٢ء  ًٝاَ ٕا٢ء ك٤اٚ 

صضٞهااق ػااٖ ثُضقااٍٞ  ٧ٕ ثُقااوٝه د٤ٜ٘ااج ٓضٜج٣ٝااز  ٣ٌٝٔااٖ إٔ صضااوثمَ إُاا٠ هًؽااز صلوااو ك٤ٜااج ٣ٞٛضٜااج هٕٝ إٔ ٣غ٤ااٌ 

ثُض٘ااجهٜ ثُقجٙااَ أ١ ٖٓااٌَ  ٧ٕ ٗظااجّ ثُضل٤ٌااٌ ثُؼٌكااج٢ٗ ثُذااج٢ٟ٘ ٣لضااٌٛ ىُااي ثُض٘ااجهٜ ٣ٝضوذِااٚ  ًٔااج ٣ضوذااَ 

كا٢ ثُآَٖ ٝثُضؼاج٣ٔ دا٤ٖ ثُٔجٝا٢ ٝثُقجٝاٌ ٝؿ٤اٌ ىُاي ٓاٖ ث٧ٓاًٞ ثُضا٢ ٣ؾؼِٜاج  ثُضوثمَ د٤ٖ ث٧ٍٓ٘ز ٝثُْلٌ

ثُضل٤ٌٌ ثُؼو٢ٗ٬ ْٓضق٤ِز  د٤٘ٔج ٣لضـ ثُضل٤ٌٌ ثُذج٢ٟ٘ ثُذجح ػ٠ِ ٓٚاٌثػ٤ٚ أٓجٜٓاج ٣ْٝاضٞػذٜج  كا٢ ٛايث ثُْا٤جم 

 إى ٬٣فا، إٔ ٣٘ض٢ٜ أفو ثُذجفغ٤ٖ كا٢ كٌاٌ ثداٖ ػٌدا٢ إُا٠ ٗض٤ؾاز ٖٓاجدٜز ٝأٖ ٓاج ٣اوػٞٙ داـ "ثُلٌاٌ ثُٔ٘لاضـ" 

ٓغَ ثُٔٞؽٞهثس ٫ صضٞهق ػٖ ثُضقٍٞ ٝثُومٍٞ ٝثُنٌٝػ ٓاٖ ٓؼ٘ا٠ إُا٠ لماٌ كا٢  ث٧ّٔجء ػ٘و "ث٤ُٖل ث٧ًذٌ"

ػ٤ِٔز ْٓضٌٔر ٫ ص٘وقغ ٫ٝ صْضوٌ ػِا٠ فاجٍ  ًٔاج إٔ ٛ٘اجى مجٙا٤ز ٬ٍٓٓاز ٌُِضجداز ػ٘اوٙ  ٝٛا٢ ػاوّ ثفضاٌثّ 

ثُٞثفاو ٓاٖ ثُن٤اجٍ ٓاغ٬ً إُا٠ ٗاٞع ٓـاج٣ٌ ُاٚ  كجُن٤اجٍ ثُو٫ُز ثُٞثفور ُا٘لِ ث٫ّاْ ثُٞثفاو  ٌٝٛايث ٣ضقاٍٞ ثُ٘اٞع 

ثُٔ٘لَٚ ٣ٚذـ ٓض٬ًٚ  ٝصٚذـ ُِٔضَٚ مٚجة٘ ثُن٤جٍ ثُٔ٘لٚاَ  ٝثُضن٤اَ ٣ٚا٤ٌ ٛاٞ ثُن٤اجٍ  ٝثُٔٚاًٞر 

"فاوٝه ا٫ صٞؽاو ُو٣اٚا٢ٛ ثُقِ ثُٖٔضٌى  ٝثُقجكظاز ٛا٢ ثُايثًٌر ٝٛا٢ ثُن٤اجٍ  ُٜٝايث ٣ٞاقٌ إُا٠ ثُواٍٞ دأٗاٚ

٫س  كجٌُٔٝٗااز ٝثُْاا٤ُٞز ٝثُضقااٍٞ ٝػااوّ ث٫ّااضوٌثً ٛاا٢ ثُٖاا٢ء ثُغجدااش ػ٘ااو ثدااٖ ٝثُااو٫ ٝثٝااقز داا٤ٖ ثُٔلااج٤ْٛ

ػٌد٢ "
46
صِي ٢ٛ ثُقو٤وز ثُٚجهٓز ك٢ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗز  ٝثُض٢ صٜوه ثّضوٌثً ثُٔؼ٠٘ ٝصضًٌاٚ كا٢ صقاٍٞ هثةاْ   

ُؼ٬ٓجس ٝث٧ٓاجًثس ٣ٖذٚ ثُضقٍٞ ث٢ٌُْٜٓ ُِو٫ُز  ٝٛٞ ثُضقٍٞ ثُي١ ٣يًٌٗج دجُْٔل ث٢ٌُْٜٓ ثُوثةْ  إى صومَ ث

 ثُض٢ صؤٌٕ ػ٠ِ ٝؽٞه ثُٔٔجع٬س ك٢ ّلٌ هثةْ ٫ ٣ؼٌف ثُغذجس ٝث٫ّضوٌثً 
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دقُٔٞضٜج ثُذج٤ٟ٘ز  أُل٤٘ج  إىث ٓج ثّضقٌٞٗج ٓج هِ٘جٙ ّجدوًج فٍٞ ثُٔٔجعِز ٝٓج ثٗض٤ٜ٘ج إ٤ُٚ ك٢ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗز

إٔ ه٤ٔز ٛيٙ ث٧م٤ٌر ٫ صضقوه ًٔغ٬٤صٜج كا٢ ثُٔؾاج٫س ثُٔؼٌك٤از ث٧ماٌٟ ثُؼ٤ِٔاز ٝثُِـ٣ٞاز ٝفضا٠ ثُو٤٘٣از  ف٤اظ 

٣٘ظٌ إ٤ُٜج ػجهر دجػضذجًٛج ِٙز فو٣ٖ د٤ٜ٘ٔج صٖاجدٚ دؼ٤او إُا٠ ٛايث ثُقاو أٝ ىثى  ٫ٝ ّا٤ٔج ٓاٖ ف٤اظ ٓؼ٫ِٞصٜٔاج 

ٌ ثُااي١ ٣٘ضؾجٗااٚ  إى إٕ ثُٔٔجعِااز كاا٢ ثُٜ٘ج٣ااز ٤ُْااش ٙااِز أٝ ػ٬هااز داا٤ٖ فااو٣ٖ أٝ ٝٓؤعٌثصٜٔااج  أٝ ٓااٖ ف٤ااظ ث٧عاا

ٌٟك٤ٖ  ٝإٗٔج د٤ٖ ْٗذض٤ٖ  ٓغَ ثُوٍٞ دإٔ ْٗذز ثُٔؼٌكز ثُق٤ْز إ٠ُ ثُق٤ٞثٕ ًْ٘ذز ثُٔؼٌكاز ثُقْا٤ز ثُؼو٤ِاز إُا٠ 

ث د٤ٖ ِِّْض٤ٖ ٖٓ ثُقوٝه  ٖٓ ٛ٘ج صل٤و ٓٔجعِز ثُض٘جّخ صٖ ًٌ جدًٜج دج٤ًٟ٘ج أ١ هثم٤ًِج  أٓاج ث٩ْٗجٕ  ٝٛيث ٣وض٢ٞ ص٘ج 

ث دْا٤قًج أٝ ػ٬ٓاز أٝ أٓاجًر  ًٌ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗز أٝ ثُذج٤ٟ٘ز أٝ ث٤ٌُْٜٓز كضؼضٔو ػ٠ِ ٓقِان ثُضٖاجدٚ  هاو ٣ٌإٞ أعا

ث ٬ًُصذاجٟ ثُنلا٢ ثُاي١ ٣اَػْ ٝؽاٞهٙ دا٤ٖ  ًً ٤ُِ إ٫  ٝٓغ ىُي صُ٘ا٠٤ داٚ ثُٔٔجعِاز ثُؼٌكج٤ٗاز أ٤ٔٛاز  ٝصؾؼِاٚ ٓؼ٤اج

ْذض٤ٖ ثُقو٣ٖ ٤ُِٝ د٤ٖ ٗ
47
 

ُ٘أمو ٓغ٬ً ٖٓ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗز ثُض٢ صقجٍٝ إٔ ص٘قِن كا٢ ثُذوث٣از دجػضذجًٛاج ٓٔجعِاز  ٝػاٞٛ إٔ صلقا٘ 

ٝصنضذٌ  ٣ٝ٘ظٌ ك٤ٔج إىث ًجٗش ٓؾاٌه ٖٓاجدٜز ٫ أهاَ ٫ٝ أًغاٌ  كئٜٗاج صضقاًٞ ٝصٌضْا٢ ٖٓاٌٝػ٤ز ثُقو٤واز  عاْ ٫ 

ث ٣ٌٖاق ػِا٠ أٗصِذاظ إٔ صٚاذـ ٓقجدواز  ف٤ٜ٘اج صِاذِ ُذاجُ ثُقو٤واز ثُضا٢ صٌٖا ًٌ واجٛ ث٧ٕااٌجٍ ق دجػضذجًٛاج ّا

 ثُٔجه٣ز ُِٔؼٌكز 

النثشاتهحاللنثثاحهح:النثخالالأللل

 إٗ٘ج ٗضقوط ػاٖ هاوّ ث٩ْٗاجٕ ٝػاٖ هاوّ ثُؾذاَ ٝػاٖ هاوّ ثُٔجةاور  ْٝٗاضنوّ ًِٔاز "هاوّ" ٓٚاقًِقج صٔجع٤ًِاج

terme analogique ٝصضْ إػجهر ًدقٚ دضِي ثُٔٔجعِاز ثُض٘جّاذ٤ز analogie de proportionnalité  ثُضا٢ صؼاو

ثُٔٔجعِز ثُٞف٤ور ثُٚق٤قز دجُٔؼ٠٘ ثُوه٤ن ٌُِِٔز ًٔج صقوع٘ج ػٜ٘ج دٔج ك٤ٚ ثٌُلج٣ز ك٢ دوث٣ز ٛايٙ ثُوًثّاز  كا٢ ٛايٙ 

ثٌُِٔااز ثُٖٔااضًٌز صضقااجدن كٌااٌر ٝثفااور  ٝٛاا٢ إٔ ثُوااوّ ٛااٞ ثُؾااَء ث٧ّاالَ ثُااي١ ٣وااّٞ دقٔااَ ثُذو٤ااز ثُٔضذو٤ااز ٓااٖ 

ث إ٤ُٜج ك٢ فجُضٜج ثُنجُٚز  ك٢ٜ ٛ٘ج ؿجٓٞز ٝصقَٔ ه٫٫س  ث٢ُٖء  ٌُٖ ٛيٙ ثُلٌٌر ٫ ًً ِٙز ُٜج دجُٔٔجعِز ٓ٘ظٞ

اج   ٓضؼوهر: إٕ هوّ ث٩ْٗجٕ صؼ٢٘ ٤ٕتًج لمٌ  إٜٗج صؼ٢٘ ٬ٌ٤ًٛ  ًٙ ث ػٞا٤ًِج مج ًٍ أٝ ٓؾٔٞػاز ٓاٖ ثُؼظاجّ  صؼ٘ا٢ ؽٜاج

جس  ٣قان ُ٘اج إٔ ٗضْاجءٍ: أ٣اٖ ٬ًٌٕ ؽ٬٤ًٔ ٝأ٤ٗوًج  ٝٝ ٤لزً ػؾ٤ذز  ف٤٘ٔج ٗلق٘ ثُٔٔجعِز كا٢ ٝاٞء ٛايٙ ثُٔؼق٤ا

٣ٞؽو ثُضٔجعَ د٤ٖ ًَ ٛيث ٝد٤ٖ هوّ ثُؾذَ  إٕ ٓغَ ٛايٙ ثُؼ٘جٙاٌ ثُٔضٔجعِاز ػ٘اوٓج ٗ٘ظاٌ إ٤ُٜاج دٜايث ثُٖاٌَ  كئٜٗاج 

صلوو أ٣ز إٌٓج٤ٗز ُِ٘ظاٌ إ٤ُٜاج دٞٙالٜج ٓٔجعِاز  إٜٗاج مِا٠٤ ٓاٖ ثُٔقجدواجس ثُـجٓٞاز ٝثُٔنضِلاز ؽ٣ًٌٛٞاج  إٗ٘اج ٗؾاو 
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 دٜيث ثُنٚٞٗ ٓج ّذوش ث٩ٕجًر إ٤ُٚ ك٢ صؼ٣ٌق ثُٔٔجعِز ٖٓ أٜٗج ػ٬هز د٤ٖ ْٗذض٤ٖ دن٬ف ثُٖٔجدٜز ثُض٢ ٢ٛ ػ٬هز د٤ٖ فو٣ٖ  ٣ٌثؽغ -



 

   

 

ث ُـ٣ًٞج  إٕ هوّ ث٩ْٗجٕ أٝ ثُق٤ٞثٕ ٢ٛ دجُضأ٤ًو ثُٔذوأ ث٧ٍٝ ثُي١ صؼذٌ ػ٘ٚ ثٌُِٔز أٗلْ٘ج إٍثء ٓ٘ق٠ً صن٤٤ ًٌ ٤ًِج ٝكو

 "هوّ"  ٝدؼٜ مٚجةٚٚ أٝ ٝ جةلٚ صٞؽو ك٢ هجػور ثُؾذَ ٝأّجّجس د٘ج٣جص٘ج ثُقو٣غز 

٣اضْ  ٣ضْ صواجًح ٛايٙ ث٧ٕا٤جء ًِٜاج  هاوّ ث٩ْٗاجٕ ٝهاوّ ثُؾذاَ ٝهاوّ ثُٔجةاور  ػاٖ ٣ٌٟان ث٫ّاضوػجءثس ثُضا٢

ثّضقٞجًٛج ًُٚٞر هوٓ٘ج  ٫ٝ ٣٘ذـ٢ إٔ ٣ضْ ٗوَ فو٤وز ثٌُِٔز "هوّ" إ٠ُ ث٤ٕ٧جء ث٧مٌٟ  ٤ُْش ٛ٘اجى أ٣از ههاز 

ٓ٘قو٤ز أٝ ٤ٓضجك٣َ٤و٤ز  ٌُٖٝ ٛ٘جى كو٠ ٝثهؼز ٤ٌُّٞٞؽ٤ز صجكٜز ؽًوث ٢ٛ ثُض٢ فًٌش ٛيٙ ثُٔٔجع٬س ٝهاجهس إُا٠ 

صٞف٤و ػ٘جٌٙٛج دجػضذجًٛج ػ٘جٌٙ ٓضقجدوز 
48
  

ج ُِٔٔجعِز ثُضا٢ ٗقاٖ دٚاوهٛج كجهاور ١٧ إٕ "ػذجً ًّ ر هوّ ثُٔجةور" أٝ "أًؽَ ثُٔجةور" ثُض٢ ٣ضْ ثػضٔجهٛج أّج

ااج  كؼاا٬ٝر ػِاا٠ ًٜٞٗااج ٫ ٣ٌٔااٖ إٔ صٌاإٞ ٌٟكًااج ُٔٔجعِااز فو٤و٤ااز  كٜاا٢ ٓااغ ىُااي كاا٢ أهٗاا٠ صٌص٤ااخ  ًّ ٓؼقاا٠ً أّج

٤اَ "داٍٞ ٣ًٌاًٞ" دا٤ٖ ث٫ّاضؼجًر ث٫ّضؼجًثس ٗلْٜج  إٕ ُْ َٗ٘ع ػٜ٘ج فض٠ ٙلز ث٫ّضؼجًر  ك٢ ٛيث ثُٔؼ٘ا٠ ٣ٔ

ثُق٤ز ٝث٫ّضؼجًر ث٤ُٔضز  كل٢ ث٫ّضؼجًر ثُق٤ز ٣قَٚ صٞصٌ د٤ٖ ث٧ُلاج   أ١ دا٤ٖ ثُضاأ٤ِ٣ٖٝ ثُِاي٣ٖ ٣ٌإٞ أفاوٛٔج 

فٌك٤ًج ٝث٥مٌ ٓؾج٣ًٍج  ٝٛٞ ٓج ٣غ٤ٌ ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُؾِٔز ك٢ ٤ًِضٜج مِوًج فو٤و٤ًج ُِٔؼ٠٘  ُٜٝايث كج٫ّاضؼجًر ٕاذ٤ٜز 

 ٌ ٓٔج ٢ٛ ثهضٌثٕ هجةْ ػ٠ِ ثُٖٔاجدٜز  ٝٓاٖ عاْ ٣ايٛخ ٣ًٌاًٞ إُا٠ إٔ ث٫ّاضؼجًثس ٓاٖ ٟاٌثٍدقَ ُـَ ٓؼ٤ٖ أًغ

"أًؽَ ث٢ٌٌُّ" ٢ٛ ثّضؼجًثس ٤ٓضز 
49
 

ٝثُٞثهغ إٔ ٛيث ث٫َٗ٫م ك٢ ثُضٌثد٠ ٝك٢ ثُِـز ٓج إٕ ٣وغ فض٠ ٣أص٢ ثُل٤ِْٞف ٤ُلقٚٚ ٖٓ ث٧ػ٠ِ  ٤ُضذا٤ٖ 

ِز  ُ٘أمي ثُلٌٌر ثُؼجٓز فٍٞ ثُؾَء ثُْل٢ِ ثُي١ ٣ْ٘و ثُذجه٢  ٓوٟ ٖٛجٕز ثُؼ٬هز ثُض٢ صٌد٠ د٤ٖ ْٓض٣ٞجس ثُٔٔجع

كٜٞ ٣ٌثٛج هو صقووش دقٌم ٓنضِلاز فْاخ ثماض٬ف ث٧هاوثّ  ك٤ِْاش إٔاٌجٍ ثُاوػْ أٝ ث٩ّا٘جه ٓض٤ٔاَر ػاٖ ؽاِ٘ 

ثُوػْ ك٢ ؽٌٞٛٙ ثُٔقوه  ٣َٝٚ ثُل٤ِْٞف إ٠ُ ًع٣ز ػ٣ِٞز ٓٞفور  ٌُٜٝ٘ج ٓض٘ٞػز ك٢ م٤ٙٞٚجصٜج ثُٔضقووز  

ج ٓنضِلز ٝٓضٔج٣َر ك٘ؾو أٗ ًٓ لْ٘ج أٓجّ ٝفور صقضَٔ ث٫مض٬ف  دَ ٢ٛ ك٢ ثُٞثهغ صٞؽو هٝ
50
 

النثخالالنخانٌ:النسسزاللنثثاحهح

صااْ كاا٢ ثُٔغااجٍ ث٧ٍٝ ٓااَػ ثُٖٔااجدٜز ٓااغ ثُٔٔجعِااز  ٝثٗضٜاا٠ ث٧ٓااٌ إُاا٠ ٗااٞع ٓااٖ ثُٔقجدوااز  ٝهااو ًااجٕ ٖٓ٘ااأ 

ٖ ثٌَُٓ هو ٣وٞه ٛٞ ث٥مٌ إ٠ُ ثُ٘ض٤ؾز ٗلْاٜج؛ أ١ ث٫ٗقٌثف إ٠ُ ثُٔقجدوز ك٢ ثُٔغجٍ ثُْجدن دْذخ ثُٖٔجدٜز  ٌُٝ
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- P.M. DE Munnyck. L’Analogie métaphysique. in Op cit. pp 133-     
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 93  ٗ 2006ثُذ٤ٞجء  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢    صٌؽٔز: ّؼ٤و ثُـج٢ٔٗ  ثُوثً نةسٍحالنتألٍم،النخطابالفائضالنثم ي - 
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إ٠ُ ٓقجدوز دؼ٤ور ػٖ ثُٞثهغ ٝٓوض٤ٞجس ثُوهز ٝثُٞذ٠  كٌَِِٓ ثًصذجٟجس ٓغ ثُٔٔجعِاز ٌُاٖ ٛايث ُا٤ِ ّاذذًج ًجك٤ًاج 

 ٢ً ٗن٠ِ د٤ٖ ٓل٤ٜٖٓٞ صلٌٛ ػ٤ِ٘ج ثُوهز إٔ ٤َٔٗ د٤ٜ٘ٔج 

ًُِٚٞ ٗؼغاٌ ػِا٠ صٖاذ٤ٜجس دْا٤قز ٝٙاًٞ  ٬ٗف، إٔ ٓٚقِـ ثٌَُٓ ٕجّغ ؽًوث ك٢ ه٫ُضٚ  كل٢ صو٤ْٔ٘ج

٣ًَٓز  ٤ُِٝ ٖٓ ثُ٘جهً إٔ ٗؼغٌ د٤ٖ ٛيٙ ثًُٚٞ ػ٠ِ صٖذ٤ٜجس د٤ْقز  ٝػ٠ِ ًٍٓٞ دجُٔؼ٠٘ ثُوه٤ن ٌُِِٔز  أٝ 

 ػ٠ِ ًٙٞ صْضق٤غ إٔ صأمي ٟجدًؼج صٔجع٤ًِج فو٤و٤ًج ك٢ ثُؼو٤ِز ث٩ْٗج٤ٗز 

ؿج٣ااز ٖٓااضًٌز  ًااَ ٕاا٢ء ٣ؾااو أٙااُٞٚ كاا٢ ًأ٣٘ااج ّااجدوًج إٔ ٌُِاإٞ كاا٢ ٓؾِٔااٚ  فْااخ ثُضٚااًٞ ثُؼٌكااج٢ٗ  

ثُنٚٞدز ثُن٬هز ٬ُٜٗجة٢  ٝثُٔٞؽٞه ثُٔقِن ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؾو دجُضأ٤ًو ؿج٣ز أمٌٟ ؿ٤ٌ ىثصاٚ  كجٌُاَ ٣ظٜاٌ ٓاٖ 

هللا ٤ُؼٞه إ٤ُٚ  ٛيث ٛٞ ثُٔؼ٠٘ ث٤ُٔضجك٣َ٤و٢ ٌُِجةٖ ُٝضقًٞ ثُؼجُْ  ٝهللا ٓغ ىُي ٝثفو ًٝاَ ٛايٙ ثُٞهاجةغ ثُٞانٔز 

ذز ٓغ كٌٌر ٝثفورً ػ٤ِج  ًؿْ ثُقؾؼ ثُٔؼوُٞز ثُض٢ ْٗٞهٜج ُضأ٤ِّ ث٧كٌجً ث٤ُٜ٩ز  ٓاٖ ٛ٘اج أ٫ ٌُِٕٞ صذوٝ ٓض٘جّ

٣ضٞؽخ ػ٤ِ٘ج إٔ ٗٞؽو صقجدوجس د٤ٖ ٓنضِق ْٓض٣ٞجس ثُؼجُْ ثُاٞثهؼ٢؟ أ٫ ٣ٌٔاٖ إٔ صٌإٞ ثُاٌٝثد٠ ٝثُٔٔجًّاجس 

ث ػ٠ِ ثصؾجٛجس أًغاٌ ػٔوًاج ٝػِا٠ ٝهاج ًٌ ةغ ػ٤ِاج صضلِاش ٓ٘اج؟ أ٤ُْاش ثُٔاجهر ثُض٢ ٣ٌٖٔ ٬ٓفظضٜج ك٢ ثُقذ٤ؼز ٓؤٕ

 فؾجدًج ٣نل٢ ٣ٌٖٝق ك٢ ث٥ٕ ًٓؼج ػجُْ ث٧ًٝثؿ؟

إٕ ٛيث ث٫صؾجٙ ك٢ ثُذقظ ػٖ ثُٔؼ٠٘ ثُنل٢ ٤ٕ٨ُجء ٝك٢ ٓؼٌكز ثُقذ٤ؼز  دجػضذجًٛج  ٬ً ُِؼجُْ ثٌُٝفج٢ٗ  

ٝث٧م٬ه٢ ٤ُْش ٤ٕتًج لمٌ ؿ٤ٌ ث٣ٌَُٓز 
51
جع٬س ٝثُضقجدواجس  كائٕ ٝف٤٘ٔج ص٠ٖ٘ ثُٞ ٤لز ث٣ٌَُٓز ك٢ إهجٓز ثُضٔ 

 دًٌؽج ٓ٘ضٚذًج ٤ٌُْ٘ز ٓج ٣ٚذـ أٙذًؼج ُ٪ُٚ ٝٛٞ ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ثُْٔجء  ٝصٚذـ ٗذضز ٙـ٤ٌر دؾيًٝٛج ثُنل٤ز ّٝجهٜج

ٌٍٝٛصٜااج ثُٔضلضقااز ٝعٌٔصٜااج ثُِي٣ااير ٕااذ٤ٜز دٔؼٌكض٘ااج ثٌُٝف٤ااز  ٣ٝٚااذـ ثُااومجٕ ثُٔ٘ذؼااظ ٓااٖ ٓوم٘ااز ٝثٌُٔصلااغ 

كٖا٤تًج كا٢ ثُلٞاجء دلؼاَ ث٣ٌُاجؿ ٤ُٜا١ٞ ٓاٖ ؽو٣او كا٢ ث٧ًٛ  ْٓاج٣ًٝج ُٔاج دجّضوجٓز إ٠ُ ثُْٔجء  ٝثُٔضلٌم ٤ٕتًج 

٣قَٚ ُِ٘لِ ثُٔلُٚٞز ػٖ ثُؼجُْ  ك٢ٜ صٌصلغ ٗقٞ ث٧ٓجًٖ ثُْٔج٣ٝز ػج٤ُز دلؼَ ثُ٘اجً ٝثٌُفٔاز ث٤ُٜ٩از  ٌُٜ٘اج 

خ  ٌُٜٝ٘اج صْو٠ ك٢ هٝثٓز ثُق٤جر ث٤ٓٞ٤ُز ٣ٝضٌٌْ ٗلْٜج ث٤ٙ٧َ ٝصْو٠ كا٢ ث٧ّالَ  إٜٗاج  اجٌٛر ٓجه٣از دا٬ ٣ًا

ثٌُغ٤اٌر دؾو٣از دجُـاز ٝصٚاذـ فواجةن   concordances صقوع٘ج ػٖ ثُؼاجُْ ثٌُٝفا٢  صؤماي ٓغاَ ٛايٙ ثُضٌثدقاجس

ٝصؼضوو ٛيٙ ث٧هد٤جس ث٣ٌَُٓز أٜٗج دئهجٓز ٓغَ ٛيٙ ثُضٌثدقجس صووّ ُ٘ج أٌّثً ثُٞثهغ 
52

 

ثّاض٘جًهث إُا٠ ٓاج ٣اوػٞٙ أٓذٌصاٞ إ٣ٌاٞ  ٣ٌٖٔ  د٘جًء ػ٠ِ ٛايث ث٧ّاجُ  كٜاْ ل٤ُاز ثُٔقجدواز ثُذج٤ٟ٘از دٖاٌَ أهم

ك٢ٜ ثُض٢ صقوه ٕٓٞٔٞ ثُٔٔجعِز ٖٓ أؽَ إدٌثٍ أ٤ٔٛز صأع٤ٌ ثُ٘ظ٤ٌ ك٢ ثُ٘ظ٤ٌ ٝثُٖاذ٤ٚ  دج٣ٍٞ٤ٔ٤ُِْ ث٤ٌُْٜٓز 
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كاا٢ ثُٖااذ٤ٚ  كٔااج ؽؼااَ إ٣ٌااٞ ٣واإٌ ٫ٜٗجة٤ااز صأ٣ٝااَ ثُؼ٬ٓااجس ثُْاا٤ٔ٤جة٤ز أٝ ٓااج ٣ٚااقِـ ػ٤ِااٚ دجُٔضجٛااز ثٌُْٜٓاا٤ز 

Dérive hermétique صٖجدٚ إ٠ُ لماٌ هٕٝ ثُضو٤او   ص٘ج٢ٛ هوًصٜج ػ٠ِ ث٫ٗضوجٍ ٖٓ ٓوٍُٞ إ٠ُ لمٌ ٛٞ ٫ ٖٓٝ

 دأ١ ٝجد٠ أٝ ه٤و ٤ًلٔج ًجٕ  ك٬ًٞ ػٖ صؾجٍٝ ًَ ثُقوٝه ثُؼو٤ِز ثُض٢ صؼضٌٛ ٣ٌٟن ثُضقٍٞ ثُو٢ُ٫  

جًر ُوو ٫ف، أٓذٌصٞ إ٣ٌٞ  د٘اجًء ػِا٠ صؼ٤ِواجس أُذ٤اٌ ٛ٘ا١ٌ ػِا٠ أًّاقٞ  إٔ ثُض٘جّاخ ٣ضقاٍٞ ٓاٖ ث٫ّاضؼ

٤ُٚذـ " جٌٛر عج٣ٞٗز" ٗجصؾز ػٖ ث٫ّضؼجًر ث٤ُٝ٧از  ٝٗٚاذـ ًأٗ٘اج إٍثء ٙاًٞر ف٤ِٔاز  صٖاذٚ ٓاج ّأجٙ ك٣ٌٝاو 

دجُضٌغ٤ق  ف٤ظ ٣ٌٖٔ إٔ صْو٠ ثُٚلجس ثُٔضلٌهر ٝثُنجٙاز ثُضا٢ ٫ صْا٤ٌ كا٢ ثصؾاجٙ ثُضٞثكان دا٤ٖ ثُؼ٘جٙاٌ ثُضا٢ 

ك٢ ؽجٗخ ثُضٖجدٚ  صٌَٖ ٓٞٝٞع ثُض٘جّخ  د٤٘ٔج صضوٟٞ ثُؼ٘جٌٙ ثُٖٔضًٌز ثُض٢ صٚخ
53
 

ج ٖٓ ثُٔوج٤٣ِ ًٞ ٣ْٝضؼٌٛ إ٣ٌٞ دؼ
54
ثُض٢ ٣ضْ ٝكوًج ُٜج ثٌُد٠ د٤ٖ ث٤ٕ٧جء أٝ د٤ٖ ثًُٚٞ ٝثٌُِٔجس  ٝٓاٖ  

د٤ٖ صِي ثُٔوج٤٣ِ ٣ٜٔ٘ج ثُٔو٤جُ ث٧ٍٝ  ٝٛٞ ثُض٤ًٌَ ك٢ ثُٔٔجعِز إٓاج ػِا٠ هٞا٤ز ؽ٣ٌٛٞاز ًاجُوٍٞ داإٔ ث٩ْٗاجٕ 

٤ًٔاز ًاجُوٍٞ دجُٔقجدواز دا٤ٖ ثٌُٞثًاخ ثُْاذؼز ٝثُٔؼاجهٕ ٣قَٔ دٖاٌَ ٓٚاـٌ مٚاجة٘ ثٌُإٞ  أٝ ػِا٠ هٞا٤ز 

ثُْذؼز ٝثُْٔجٝثس ثُْذغ  ًٔج أٝٝقش ثُلِْلز ث٩ّٔجػ٤ِ٤ز  أٝ ٖٓ م٬ٍ ثٌُ٘ج٣ز ٝث٫ّضؼجًر  ًجُوٍٞ داإٔ ثُاوح 

 ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ ًؽَ ٣ٌّغ ثُـٞخ أٝ ث٧ّو إ٠ُ ثَُٛٞ 

٤جًٗج  ٝهو ٣ضٖجدٜجٕ أف٤جًٗج أمٌٟ ٖٓ ف٤اظ هو ٣ضٖجدٚ ث٤ُٖتجٕ  د٘جًء ػ٠ِ ٛجصٚ ثُٔوج٤٣ِ  ٖٓ ف٤ظ ثُِْٞى أف

ثٌَُٖ  ٝأف٤جًٗج أمٌٟ ك٢ ثُٞؽٞه ك٢ ٍٖٓ ٝثفو  كٔج ٛاٞ ؽا١ٌٛٞ ٝأّاجُ كا٢ ثُٔقجدواز ٛاٞ ٕاٌَ ثُوٌثداز دا٤ٖ 

ث٧ٕا٤جء  ُٝاا٤ِ ثُٔو٤ااجُ ثُااوثٍ ػ٤ِٜااج  ُٜٝاايث ٣٘ضٜاا٢ إ٣ٌااٞ كاا٢ هًثّااضٚ ُِٔٔجعِااز دأٗااٚ ػ٘ااوٓج ٗقِاان ثُؼ٘ااجٕ ٤ُ٥ااجس 

إٔ ٣ٞهاق ٛايٙ ث٤ُ٥از  كجُٚاًٞر ٝثُٔلٜاّٞ ٝثُقو٤واز ثُضا٢ ٣اضْ ثٌُٖاق ػٜ٘اج ٓاٖ ما٬ٍ  ثُض٘ج ٌ  ك٬ ٕا٢ء ٣ٌٔاٖ

ثُٔٔجعِز صضقٍٞ ٢ٛ ث٧مٌٟ إ٠ُ ػ٬ٓز صق٤َ ػ٠ِ ص٘ج ٌ ؽو٣و  كٌِٔج ثػضووٗج أٗ٘ج إٍثء ٓٔجعِز  كائٕ ٛايٙ ثُٔٔجعِاز 

ّضق٤َ ػ٠ِ ٓٔجعِز أمٌٟ ٖٝٔ م٠ صٚجػو١ ٫ ٜٗج٣ز ُٚ 
55
 

يٙ ثُض٘ااج ٌثس أٝ ثُضٔااجع٬س؛ أ١ ف٤٘ٔااج صوٞهٗااج إُاا٠ صقجدوااجس داا٬ فااوٝه  ٝػ٘ااوٓج ٗؼؾااَ ػااٖ ثُااضقٌْ كاا٢ ٛاا

ف٤اظ ٫ صقاضٌْ   كذئٌٓجٕ ٓؾٜٞه ثُٔقجدوز أ١ ٣ل٢ٞ إ٠ُ صقجدوجس ٤ٌٝٓز؛ أ١ أٜٗج ٝٙاِش ْٓاضٟٞ ٓاٖ ثُيثص٤از

٣٧ااز هجػااور ٓٞٝااٞػ٤ز  ٓااج ثُقااَ إىٕ؟ صٌااجه ث٩ؽجدااجس دٜاايث ثُنٚااٞٗ صااضِن٘ كاا٢ ٝثفااور ٛاا٢: ث٫فضٌااجّ إُاا٠ 

كجُضؾٌدز إٓج إٔ صضْ دج٧هٝثس ٝث٫٥س ًٔج ك٢ ثُقذ٤ؼ٤جس  ز ٝػٌٛ ثُٔٔجعِز ػ٠ِ ثُٞثهغ ك٢ أد٠ْ صؾ٤ِجصٚ ثُضؾٌد

                                                           
53
 256ًثؽغ: ث٤ٔ٤ُْجة٤ز ٝكِْلز ثُِـز  ٗ  -

54
  ًثؽغ: ثُضأ٣َٝ ثُٔٞجػق ُِ٘ٚاٞٗ  ٝأٖ ثُضأ٣ٝاَ دا٤ٖ ثُْا٤ٔ٤جة٤جس ٝثُضل٤ٌ٤ٌاز  صٌؽٔاز ٬ٟ٬ُع ػ٠ِ دو٤ز ثُٔوج٤٣ِ ثُض٢ ص٤َٔ ث٣ٍٞ٤ٔ٤ُِْ ث٤ٌُْٜٓز -
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أٝ ثٌُهجدز ثُؼو٤ِز ٝثُٔ٘قو٤ز ثُٚجًٓز ًٔج ك٢ ثُؼِّٞ ث٣ٌُج٤ٝز  أٝ ًٔج ٛٞ ثُقجٍ ك٢ ػِّٞ ثُو٣ٖ  ًجُلوٚ دٞثّقز 

أًاو ٓاٖ ث٧ٝٙاجف ثُٔضؼاوهر ثُضا٢ صضؼِان دج٧فٌاجّ ثُٖاٌػ٤ز "ثُْذٌ ٝثُضو٤ْْ"  دجػضذجًٙ ٖٗجًٟج ػو٤ًِج ُِضقون ٝثُض

ٝدؼِِٜااج  ٝكاا٢ ؽ٤ٔااغ ٛاايٙ ثُقااج٫س ثُضاا٢ صضااٞم٠ ثُضقواان ٝث٫مضذااجً ٝثُضأًااو ٓااٖ ٙااقز ثُلٌٝاا٤جس ٝثُؼ٬ٓااجس 

ٝث٧ٓجًثس  أ١ ًَ ػ٘جٌٙ ثُٖٔجدٜز ثُٖٔضذٚ ك٤ٜاج "٫ داو ٓاٖ ٗاٞع ٓاٖ "ثُؾْاٌ" ٣اضْ ػذاٌٙ ًدا٠ ثُذ٤٘از ث٧ٙاَ 

 "ُقٌْ دٞثّضقٜٔج    ٫ دو ٖٓ "فو أ٠ّٝ"ٝثُذ٤٘ز ثُلٌع ٝث
56
  

ٌُٖٝ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗز أٝ ثُو٤جُ ثُؼٌكج٢ٗ ه٤جُ ٣لضوو ٛيث ثُقو ث٠ّٝ٧  ٝٛٞ ه٤جُ دوٕٝ ؽجٓغ  ُٜٝيث ٫ 

دو٣َ ػٖ ث٩هٌثً دٞؽٞه صؼجًٛ دا٤ٖ ثُٔٔجعِاز ثُؼٌكج٤ٗاز ٝدا٤ٖ داجه٢ ث٧ٖٗاقز ثُؼو٤ِاز ثُضا٢ صؼضٔاو ػِا٠ "ؽْاٌ" 

ثٗا٫َم دجُٔٔجعِاز دٞٙالٜج ٖٓاجدٜز كا٢ ثُٔٔجعِز أٝ ػ٠ِ "فو أ٠ّٝ"؛ كجُٔٔجعِاز ثُذج٤ٟ٘از "٣ٌد٠ د٤ٖ ٓٞٝٞػجس 

ُٔقجدوز د٤ٜ٘ٔج دًٚٞر صؾؼَ ثُٞثفاور ٜٓ٘ٔاج ٓاٌلر ٨ُماٌٟ "لثُؼ٬هز د٤ٖ د٤٘ض٤ٖ إ٠ُ 
57
إىث أمايٗج ٓاج ٣ؼ٤٘اٚ ٓغاجٍ  

أٝ ثُٔقجدوااز ٝثُضاا٢ ٣ؼذااٌ ػٜ٘ااج أٝ ثُْٔااجٝثر   Identité ثُٔااٌلر ٓأمااي ثُؾااو  كئٗااٚ ٣ٚااذـ ُِٔقجدوااز ٓؼ٘اا٠ ث٣ُٜٞااز

 ٣ًج٤ًٝج ػ٠ِ ثُ٘قٞ ثُضج٢ُ ُ = ُ 

إٕ ثُضؾٌدز ثُؼجه٣ز ًل٤ِز دإٔ صؾؼَ ثٌُٔء ٤ٔ٣َ د٤ٖ ثُٔٔجع٬س ثُض٢ صٌض٢ْ ه٫ُز ٓوذُٞز  ٝد٤ٖ صِاي ثُضا٢ ٫ 

و ٗاٌٟ ٓاٖ أّجُ ُٜج إ٫ ثُْٞٛ  ٝدئٌٓجٗ٘ج إٔ ِِٗٔ ٓغج٫ً د٤ْقًج ػٖ ثُٔٔجعِاز ثُضا٢ ْٗاضق٤غ صذا٤ٖ أٜٗاج ٤ٔٛٝاز  كوا

ج صيًٌٗج ٬ٓٓقٚ دجُٖن٘ )أ( ثُي١ ٗؼٌكٚ  ٌُ٘٘ج ٌّػجٕ ٓج ٗوًى أٗٚ ٤ُِ )أ( ٝإٗٔج )ح(  ػ٠ِ ٛايٙ  ًٚ دؼ٤و ٕن

ثُٖجًِز ٗضن٠ِ ػٖ ٓغَ ٛيٙ ثُٔٔجع٬س ٫ٝ صٔغَ ُ٘ج أ٣ز أ٤ٔٛز  إٕ إٗؾجٍ ٓغَ ٛايٙ ثُٔٔاجع٬س ث٤ُٔٛٞاز أٓاٌ ٌٓٔاٖ 

ٓااج  ػ٬هااجس ص٘ااج ٌ أٝ صؾااجًٝ أٝ ٓٔجعِااز ٓااغ أ١ ٕاا٢ء ثُٞهااٞع ٧ٕ "أ١ ٕاا٢ء ٣ٌٔااٖ إٔ صٌاإٞ ُااٚ  ٓااٖ ٍث٣ٝااز 

لمااٌ "
58
ٝاا٤ز  ٌَ َٓ ٓذ٤٘ااز ػِاا٠ صااأ٬٣ٝس ىٛج٤ٗااز   ُٜٝاايث  كاائٕ دؼااٜ ثُٔقجدوااجس ٣ٌٔااٖ إٔ صضقااٍٞ إُاا٠ صقجدوااجس 

أهااٟٞ  ٣ٝقٚااَ ىُااي ػ٘ااوٓج صٌاإٞ ثُوٌثدااز داا٤ٖ ٕاا٤ت٤ٖ ٝاات٤ِز ؽااًوث  ٝٓااغ ىُااي ٣ااضْٔ إ٬٣عٛااج أ٤ٔٛااز دجُـااز  إٕ

 ثُنٚجة٘ ث٥ص٤ز: ث٬ُٔفظجس ػ٠ِ ثُٔقجدوز ثُذج٤ٟ٘ز صضٔغَ ك٢

ثُٔذجُـز ك٢ إ٬٣ء ث٧ٓجًثس أ٤ٔٛاز ًذاٌٟ دجػضذجًٛاج أٓاجًثس هثُاز  كا٢ فا٤ٖ أٜٗاج ٤ُْاش ّاٟٞ ػ٬ٓاجس  -

 عج٣ٞٗز  كٔؼظْ ثُٔضقجدوجس صقٌٜٔج ٓذجها ٣َْٜ ثٌُد٠ د٤ٜ٘ج 
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 315ٗ   د٤٘ز ثُؼوَ ثُؼٌد٢ثُؾجد١ٌ   -

57
 315ثٌُٔؽغ ثُْجدن  ٗ  -
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 57ٞ إ٣ٌٞ ثُضأ٣َٝ ثُٔٞجػق  ٗ أٓذٌص -



 

   

 

ًٝثداا٠ ّاا٣ٌز داا٤ٖ ث٧ٕاا٤جء  ٝؿجُذًااج ٓااج ٣ْااض٘و  ثّااض٘جه ثُٔقجدوااز ػِاا٠ ٗااٞع ٓااٖ ثُضأ٣ٝااَ ثُٔضٖااٌي دٞؽااٞه -

ث٫ػضوجه د٤ٖ ٛيٙ ثٌُٝثد٠ إ٠ُ أِّ ٖٛز  ًإٔ ٗ٘ضوَ ٓغ٬ً ٓاٖ ثُٔٔجعِاز ث٫ٕاضوجه٤ز ٌُِِٔاز إُا٠ ثُٔٔجعِاز كا٢ ثُاوًٝ 

 ٝثُٞ ٤لز؛ كجُٔٔجعِز ث٠ُٝ٧ عج٣ٞٗز ٤ٌِٕٝز  ٌُٖ ثُغج٤ٗز ؽ٣ٌٛٞز  ُٜٝيث صٚذـ ثُٔٔجعِز ٫ؿ٤ز ٝٓضٜجكضز 

ثٌُْٜٓااز ٫ صٔغااَ ثٗضوااج٫ً فو٤و٤ًااج داا٤ٖ ػ٘ٚاا١ٌ ثُٔقجدوااز  ًٔااج ٛااٞ ثُقااجٍ كاا٢ ػ٬هااز ث٫ٗضوااجٍ ثُٔقجدوااز  -

ث٣ٌُج٤ٝز: إىث ًجٗش ُـ )أ( ػ٬هز دـ )ح( ُٝـ )ح( ػ٬هز دـ )ػ( كئٕ ُـ )أ( ػ٬هاز داـ )ػ(  كج٫ٗضواجٍ كا٢ ثُٔقجدواز 

 ثُذج٤ٟ٘ز ثٗضوجٍ ٣َٓق 

إٌٔج٫ً صأ٤ِ٣ٝز ًٌٓذز  كضضقٍٞ إ٠ُ ٗظ٣ٌز صل٣ٌ٤ْز أٝ صأ٤ِ٣ٝز  ٝصؾوً ث٩ٕجًر إ٠ُ إٔ ثُٔقجدوجس صضني أف٤جًٗج

صجٓز  ك٤ٚذـ ثُضأ٣َٝ ٓقض٣ًٞج ػ٠ِ ػ٬هز د٤ٖ ْٗذض٤ٖ  أ١ أٗٚ ٣ضؾجٍٝ ثُؼ٬هز د٤ٖ فاو٣ٖ  ٣ٌٝٔاٖ إٔ ْٗضٖاٜو كا٢ 

ا ًٓ ج ٓاٖ إٔاو ٛيث ثُٔؾجٍ دجُقٌْ ثُل٤غجؿ٣ًٞز ثُض٢ صضؾْو ك٤ٜاج ثُٔٔاجع٬س ثُؼٌكج٤ٗاز دواٞر  ًٔاج أٜٗاج هاو ثػضذاٌس هٝ

ج ك٢ ثُٔيٛخ ثُل٤غجؿ١ًٞ  ٢ٛٝ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُوٞثػو ثُض٢ صْٞ أٝثٌٓ ٝٗٞث٢ٛ ؿ٣ٌذز  ًٝ  ثُوٞج٣ج ؿٔٞ

ٗٔاجىػ ٓاٖ ثُضاأ٬٣ٝس ث٣ٌَُٓاز  J. Philon ٣ٝووّ ُ٘ج ثُل٤ِْٞف ث٤ُٜٞه١ ث٧ك٢ٟٗٞ٬ ثُٔقاوط ؽإٞ ك٤ِإٞ

ْ ثُل٤غجؿ٣ًٞاز ثُضا٢ ٣اأص٢ ػِا٠ ثُض٢ ٣ٌثٛج ٝا٣ًٌٝز ُلاي ٕا٤لٌر ثُضؼِا٤ْ ثُٖال٢ٜ ثُل٤غاجؿ١ًٞ  ٝٓاٖ ٝأٖ ثُقٌا

ثُقٌٔااز ثُوجةِااز "٫ صوقااغ مٖااذًج ػِاا٠ ثُق٣ٌاان"  ٝٛاا٢ فٌٔااز ؿجٓٞااز ٝٓذٜٔااز ٫ ٣ٌٔااٖ ُوجًةٜااج إ٫ إٔ  ىًٌٛااج

ك٤واٍٞ "٫ صوقاغ  ٣ْضـٌح ٓـَثٛج  ٣ٝووّ صأ٬٣ًٝ ٣ٌٟلًج ُٜج ٓذ٤ً٘ج  ًٔج ّ٘ضذ٤ٖ  ػ٠ِ ثُٔٔجعِز ثُؼٌكج٤ٗاز ثُٔلضٞفاز 

ثُؾْو كا٢ ٣ٌٟان ثٌُٔاجٍ"ثٌُثدقز ثُقذ٤ؼ٤ز ُِ٘لِ ٓغ 
59
كضٚاذـ ثُٔٔجعِاز ػِا٠ ثُٖاٌَ ث٥صا٢: هقاغ ثُنٖاخ كا٢  

ثُق٣ٌن ٓٔجعَ ٝٓقجدن ُلَٚ ثُ٘لِ ػٖ ثُؾْو ك٢ ثٌُفِز ثُٚٞك٤ز  ٛيث ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُْ٘ذز  أٓج ػ٠ِ ْٓاضٟٞ 

 ثُقوٝه ك٤ٌٖٔ فٌٚ ثُٔقجدوجس ػ٠ِ ثٌَُٖ ث٥ص٢:

 ثُق٣ٌن ثُؼجّ ٓقجدن ُِق٣ٌن ثُٚٞك٢  -

 ُِؾْو ثُنٖخ ٓقجدن  -

ج دأٗٚ ٣ٌٖٔ هذٍٞ ٛيث ثُضأ٣َٝ د٘اٞع ٓاٖ ثُضؾاٍٞ  - ًٔ صٔجّي أؽَثء ثُنٖخ ٓقجدن ُٞفور ثُؾْو ٝثُ٘لِ  ػِ

 ٧ٗٚ ٤ُِ ٛ٘جى ٓج ٣وجدَ ثُ٘لِ ك٢ ثُقٌٔز ثُل٤غجؿ٣ًٞز 
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دجُٖاٌَ  "٫ صقاٌى ثُ٘اجً دجُْا٤ق"  ك٤ضأُٜٝاج ك٤ِإٞ  ػِا٠ ٝاٞء ث٤ُ٥از ثُضٔجع٤ِاز ٗلْاٜج  أٓج هُٞز ك٤غاجؿًٞ

 صغاٌ ًؽا٬ً ّا٣ٌغ ثُـٞاخ دأهٞثُاي"ث٥ص٢: "٫
60
كضٚاذـ ثُٔٔجعِاز كا٢ ثُْ٘اذز ػِا٠ ثُٖاٌَ ث٥صا٢: صق٣ٌاي ثُ٘اجً  

دج٤ُْق ٓٔجعَ ٩عجًر ثُـٞذجٕ دج٬ٌُّ  أٓج ػ٠ِ ْٓضٟٞ ثُقوٝه كجُ٘جً صقجدن ثُـٞاذجٕ  ٝثُْا٤ق ٣قاجدن ثٌُا٬ّ 

 ثُٔغ٤ٌ 

ٌثٓز ثُؼو٤ِز  كٖٔ ثُقذ٤ؼ٢ ؽًوث إٔ ٗؾوٛج إىث ٓج أمٞؼ٘ج ثُن٬ٙجس ثُضأ٤ِ٣ٝز ثُض٢ ٣٘ض٢ٜ إ٤ُٜج ثُؼٌكجٕ ُِٚ

 ٓنضل٤ز مِق ٓٔجع٬س ٝٓقجدواجس صضأّاِ داوًٝٛج ػِا٠ ٖٓاجدٜجس ٝٙا٬س ٣ًَٓاز  ٝٓاٖ ثُقذ٤ؼا٢ إٔ ٗؼضذٌٛاج

لٗيثى أه٠ٗ هًؽجس ثُؼوَ  ٢ٛٝ هًؽز ثُقِْ  ُوو ًأ٣٘ج إٔ ثُٔؼٌكز ثُذج٤ٟ٘ز ثُض٢ صٌَٖ ٗاذٜ ثُؼٌكاجٕ ٤ُْاش كا٢ 

د٤ٖ ث٤ٕ٧جء  ٝٛا٢ ص٘اج ٌثس فجِٓاز ُٚالجس ثُْا٣ٌز ٝثُـٔاٞٛ  ٝهاو صاْ صواو٣ٜٔج  ٜٗج٣ز ثُٔقجف ّٟٞ ص٘ج ٌثس

ػ٠ِ أٜٗج عٌٔر ٓؼٌك٤ز هو٣ٔز ٣ضْ صٞثًعٜج د٤ٖ أؽ٤جٍ ٖٓ ث٤ُٖٞك ٝث٣ٌُٔو٣ٖ  ك٢ ف٤ٖ أٜٗاج ٤ُْاش كا٢ ٝثهاغ ث٧ٓاٌ 

ه٤ٔز ٓؼٌك٤ز   ّٟٞ ٓٔجع٬س ىثس ه٤ٔز ٕؼ٣ٌز ػ٤ِج  ٌُٜ٘ج ٖٓ ؽٜز ثُ٘ظٌ ثُؼو٢ِ ٖٓجدٜجس ٝثّضؼجًثس كجهور ٌَُ

ث ػٖ ٓقجدوز ٓقٞز  ٫ٝ ٣ٌٖٔ إٔ صٌٕٞ أهثر ثّضٌٖجك٤ز  دَ إٜٗج هو صذِؾ ٓوثٛج ك٢ ًٌ  كضٚذـ صؼذ٤
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النثسلجع:

 :ًهسسشالنثخهجالنمةثحاالالن ثٌاس زٍش،اتسجثحاكاسهحانهكتةالنهسسضَحاسعا زلصحاعنااصماهرهالنكتة٣ُِٞ ٤ٓ٘ج  

 1998  1 صٌؽٔز: ػذو ثُٜجه١ ػذجُ  هٖٓن  هثً ثُقٚجه  ٟ

 :ٕٕٞثٍ 1  صٌؽٔز: فٔٞ ثُ٘وج١ً  ٖٝٔ ٓؾِز ثُٔ٘ج ٌر  ثُؼوه فٌالنمهماللنشمساللنفهضفحاللالصتمازجلنتثخَما ٓ  دٌُٔج  

1409 ٞ٤ٗٞ٣  1989 

 ٓٞ :)ِصؼ٣ٌخ ٝصوو٣ْ ٝصؼ٤ِن: لنثمسفحالنثاط َح،ا زلصحالتمهَكاعهيالنتمهَدالنثاط ٌانألزحوذكضَحالنشسلَحًثك٤٤ق )د٣ًٞ  

 2005ٌٓضذز ٓود٢ُٞ   كؤثه ًثَٓ 

  :)2009  9  د٤ٌٝس  ًٌَٓ هًثّجس ثُٞفور ثُؼٌد٤ز  ٟ ت َحالنمممالنمستٌثُؾجد١ٌ) ٓقٔو ػجدو 

 :ٖٔػذو ثٌُف ٟٚ 

   هس  2ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ تجدٍدالنث هجافٌاتموٍمالنتسلث، -

 2006  2ًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ   ثُوثً ثُذ٤ٞجء  ثلنهضاناللنثَزلناللنتكوحسالنممهٌ -

  :)ٚ2001  2  صٌؽٔز: م٤َِ أفٔو م٤َِ  دج٣ًِ  ًٖٓ٘ٞثس ػ٣ٞوثس  ٟسوصوعحاالالندالنفهضفَح٫٫ٗو )أٗو٣ً 

 ٌٛ1990  1ثُوثً ثُذ٤ٞجء  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ (:النث اهجالنفهضفَح،ٝػ٣ََ)ثُقج 

 ٕٕٔؼٕٞ  د٤ٌٝس  ثُٔ٘ظٔز ثُؼٌد٤ز ُِضٌؽٔز    صٌؽٔز: ٗٞجٍ لنت اظساللنكونالنجثَم٤َٛ:   ٣ًٌْضٞكٌ سٝ ٤ُٕٞ ّ  ٤ُو٣ٌٓج

 ٟ1  2009 

  ُُٖٞٔصـ: ػجًف صجٌٓ  د٤ٌٝس  ًٖٓ٘ٞثس هثً ٌٓضذز ازتعازصائماسصثاعَهَحٖٝٔ:   ٕٜجح ثُو٣ٖ أدٞ كٌثُ  ٓقجُغ ث  

 1978  2ثُق٤جر  ٟ

 :ٌٞأٓذٌصٞ إ٣ 

 2005  1ٌد٤ز  ٟ  صٌؽٔز: أفٔو ثُٚٔؼ٢  د٤ٌٝس  ًٌَٓ هًثّجس ثُٞفور ثُؼلنضَثَائَحالفهضفحالنهغح -

اللنتفكَكَحثُضأ٣َٝ ثُٔٞجػق ُِ٘ٚٞٗ  ٖٝٔ  - النضَثَائَاخ اتَن   صٌؽٔز ٝصوو٣ْ: ّؼ٤و دٌٌ٘ثه  ثُوثً لنتألٍم

 2004  2ثُذ٤ٞجء ٝد٤ٌٝس  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  ٟ

   ً1972ث٩ٌّ٘و٣ًز   لتأحسهاتانفهضفحالإلصالسَحالنفكسالنَهو ًػ٢ِ ّج٢ٓ ثُٖ٘ج 

   1958ٍ  هٖٓن  ٓقذؼز ثُؾجٓؼز ث٣ًُْٞز   -ٗ ى ٔجػ٤ِ٤ز صٌٖ٘ ٧ٍٝ ٌٓر ٓ٘ضنذجس إّػجهٍ ثُؼٞث  

  :ٕ2003  1  صٌؽٔز: ك٣ٌو ثَُث٢ٛ  ثٌُدجٟ  ًٖٓ٘ٞثس ٌّْٓ  ٟلنخَالالنخالقافٌاتصوفالتناعست١ٌٌ٘ٛ ًًٞدج 

   2006  2صٌؽٔز: ػذو ثُٜجه١ ػذجُ  هثً هٖٓن  ٟ  تازٍخالنثمتمدلخاللألفكازالندٍ َح٤ٌّ٤ٓج إ٤ُجه 

  :2006  1  كجُ  ًٖٓ٘ٞثس ٓج دؼو ثُقوثعز  ٟنممالال،التناعستٌاللنفكسالنث فتحٓقٔو ثُٔٚذجف٢ 

 :ًٌٞ2006  صٌؽٔز: ّؼ٤و ثُـج٢ٔٗ  ثُوثً ثُذ٤ٞجء  ثًٌَُٔ ثُغوجك٢ ثُؼٌد٢  نةسٍحالنتألٍم،النخطابالفائضالنثم ي دٍٞ ٣ً  

 صٌؽٔز ّؼ٤و ثُـج٢ٔٗ 

   1982ح ثُِذ٘ج٢ٗ  د٤ٌٝس    هثً ثٌُضجلنثمجمالنفهضفٌؽ٤َٔ ٤ِٙذج 

 Chouraqui ( André): La pensée juive,  
ème

 édition, PUF, Paris 1992  

 Henry Corbin: « Face de Dieu, face de l’homme. Herméneutique et soufisme ». 

Flammarion, Paris, 1983 
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 P.M. De Munnyck. L’Analogie métaphysique. In: revue néo-scolastique de la philosophie 

25 années. N 98. 1923 

 J.F. Mattei. Pythagore et les Pythagoriciens, 1
ére 

édition, PUF, Paris 1993 

 Deluzan, Hermétisme, in encyclopaedia universali. V7. 14
éme 

édition. Paris. 1979. V8. P 
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