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٘يٖ ثٌوًثّز إٌٝ ثٌقفٌ فيٟ ثٌّٖيٌٚا ثٌٕميوٞ ٌٍّفىيٌ ثٌ ٌديٟ ِقّيو اًويْٛ ثٌييٞ  صٙوف

دغ١ز إهًثن ٌٟق صٖىٍٗ ٚثٕضغجٌٗ ٌٟٚق إٔضجؽٗ  ،افٌهٖ ٌضق١ًٍ ٚصفى١ه د١ٕجس ثٌفىٌ ثإلّالِٟ

ٌٍّ ٌفز، ٚثٌيٞ اٍٟك ع١ٍٗ ثُّ "ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١يز"  ٚليو فجٌٚيش فيٟ ع١ٍّيز ثٌقفيٌ ٘جصيٗ 

ٟ، ِمجًدز ثٌقوٚه ثٌّج٠ٛ٘ز ٚثألِّ ثٌٕظ٠ٌيز ٌسّيال١ِجس ثٌضطذ١م١يز، ٚوييث ىثس ثٌطجدع ثٌضأ٠ٍٚ

ثالّضٌثص١ؾ١جس ٚث١ٌ٢جس ثٌّٕٙؾ١يز ثٌّ ضّيور ِيٓ ل ذيً اًويْٛ فيٟ ٘ييث ثٌّٖيٌٚا ٌضق١ٍيً ثٌفىيٌ 

ٚثٌنطجح ثٌو١١ٕ٠ٓ، ٚثٌىٖف ِٓ مالٌٙج فٟ ٘يث ثٌفىٌ عٓ ِٕجٟك ثٌّفىيٌ ف١يٗ ٚثٌيال ِفىيٌ ف١يٗ 

ثٌضييٟ ٚٝيييع فيييوٚه٘ج ثٌٕظييجَ ثٌّ ٌفيييٟ ثألًعٛىٚوْيييٟ ىٚ ثٌْييي١جػ  ٚثٌّْييضق١ً ثٌضفى١يييٌ ف١يييٗ،

ثٌوٚغّجةٟ ثٌّغٍك، ٚىٌيه وٍيٗ د يو ِمجًديز ثٌقيوٚه ثٌّج٠ٛ٘يز ٌسّيال١ِجس ثٌىالّي١ى١ز ٚاّْيٙج 

 ثٌٕظ٠ٌز ٚثٌّٕٙؾ١ز، ثٌضٟ ثٔضمو٘ج اًوْٛ دغ١ز صؾجٍٚ٘ج 

 



 

  

 

٠ و ثٌّفىٌ ثٌ ٌدٟ ثٌٌثفً ِقّو اًوْٛ ِيٓ اديٌٍ ثٌّفىي٠ٌٓ ثٌّقيوع١ٓ ثٌيي٠ٓ ثٔنٌٟيٛث فيٟ ِٖيٌٚا ٔميوٞ 

ٚعمالٟٔ ِضًٕٛ ِٚؤِّ ِٚضّجّه ِٚضٛثًٙ، ٘وف ِٓ مالٌٗ إٌٝ صق١ًٍ ثٌنطيجح ثٌيو٠ٕٟ صقٍي١ال اًو١ٌٛٛؽ١يج، 

ٚإٌٝ صفى١ه آ١ٌجس ثٕضغجي ِٕطمز ثٌّفىٌ ف١ٗ
1
ف١يٗ ثٌمجد يز مٍيف ٔظجِيٗ ٚاد١ٕضيٗ  ٚثٌالِفىٌ ف١ٗ ٚثٌّْضق١ً ثٌضفى١يٌ 

ٌٍىٖف عٓ ٌٟق إهًثن ٚصأ٠ًٚ ٚصّغً ٘يٖ ثٌّٕطميز ِيٓ لذيً ثٌضٚيًٛثس ثإلّيال١ِز ثألٌٚيٝ ٚثٌّض جلذيز، مجٙيز 

صٍه ثٌّؤّْز عٍٝ ٔظُ إ٠و٠ٌٛٛؽ١ز ًّي١ّز، ٚعٍيٝ ٟذ١ يز ثإلدْيض١ّ١ز ث١ٌّّٕٙيز، ٚعٍيٝ صفى١يٌ اًعٛىٚوْيٟ
2
ىٞ  

ثٌْيي١جػ ثٌييوٚغّجةٟ ثٌّغٍييك
3

ًٚؿ ثٌفٙييُ ثٌ ٍّييٟ ثٌييول١ك ٌٍظييجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ييز ٚألد جه٘ييج ثٌّ ٌف١ييز إٌييٝ  ، ثٌيييٞ ٠فضمييو

٘ييٛ  -وّييج ٠ييٌٜ ِقّييو ثٌغ١الٔييٟ -ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ييز، ٌٚٚيي١ًٌٚصٙج ثٌضج٠ًن١ييز، ِييج هثَ ثٌفىييٌ ثٌييو٠ٕٟ فييٟ ؽييٌٖٛ٘

"ف١ٍٚز ٙي١ًٌٚر صج٠ًن١يز صفجعيً فيٟ مٞيّٙج ثإلٔضيجػ ثٌذٖيٌٞ ٚثالؽضّيجعٟ، ٌٚييٌه فٙيٛ مجٝيع دجٌٞيًٌٚر 

ٌضذوي دقىُ مٞٛعٗ ٌٌٖٟٚ صٍه ث١ًٌٌٚٚر"ٌٍضغ١ٌ ٚث
4

، ٚثٌيٞ عّو إٌٝ إغالق "ِج وجْ ِفضٛفج ِٕٚفضقج ٚفٛي 

ِج وجْ ٠ّىٓ ثٌضفى١ٌ ف١ٗ، دً ٠ٚؾخ ثٌضفى١ٌ ف١يٗ اعٕيجق ليٌْٚ ٠ٍٟٛيز عٍيٝ ِيج ٠ؾيخ ثٌضفى١يٌ ٚثإلديوثا ف١يٗ"
5

، ِيٓ 

ضٙج ثٌٛٝيي ١ز ثٌمجةّييز عٍييٝ ؽٙييز، ِٚييٓ لذييً ثٌضٚييًٛثس ثالّضٖييٌثل١زإل صٚييًٛثس ثإلّييال١ِجس ثٌضم١ٍو٠ييز فييٟ ٙيي١غ

ثٌٛٙف ثٌف١ٌٍٛٛؽٟ ٚثٌضق١ًٍ ثٌضج٠ًنجٟٔ، ثٌّقج٠و٠ٓ ٚثٌ م١ّي١ٓ ِيٓ ؽٙيز اميٌٜ، ٚىٌيه وٍيٗ دغ١يز صؾيجٍٚ ٘يي٠ٓ 

ثٌض٠ًٛٚٓ فٟ ثصؾجٖ صأ١ِّ صًٚٛ ؽو٠و ٌضق١ًٍ ثٌنطجح ثٌو٠ٕٟ ٠ٕطٍيك ِيٓ ِٕطميز ثٌّفىيٌ ف١يٗ ثصؾيجٖ ثٌقفيٌ فيٟ 

ِٕطمز ثٌالِفىٌ ف١ٗ ٚثٌّْضق١ً ثٌضفى١يٌ ف١يٗ
6
فيٟ ٘ييث ثٌنطيجح إلعيجهر ليٌثقر ِنضٍيف ثٌمٞيج٠ج ٚثإلٕيىجالس ثٌضيٟ  

اعجًصٙج ٘يٖ ثٌّٕطمز لو٠ّج ِٚج فضتش صغ١ٌ٘ج فٟ ثٌفىيٌ ثٌيو٠ٕٟ ثٌقيو٠ظ، ٚثٌضيٟ اغفٍٙيج ثٌضٚيًٛثْ ثٌْيجٌفجْ، ٚىٌيه 

َ دٙوف صؾو٠و ٘يث ثٌفىٌ ٚإٝيفجق ّيّز ثٌضج٠ًن١يز ٚثٌضطيًٛ ع١ٍيٗ" اٞ "صق٠ٌيٌ ثٌفىيٌ ثإلّيالِٟ ٚصق٠ٌيٌ ثإلّيال

                                                           
1
ظيٌ  ٠Le penséمٚو ِقّو اًوْٛ دجٌّفىٌ ف١ٗ  - وً ِج ّّـ ثٌضفى١ٌ ف١ٗ فٟ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ عذٌ صج٠ًنٗ ثٌط٠ًٛ ِٓ ثٌوٚثةٌ ث١ٌٌّّز ١ّٚج١ّز اٚ ه١ٕ٠يز  ٠ٕن

 024ٗ  ،8202، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ 84، ًِٕٖٛثس ثٌَِٓ، ٍٍّْز ٌٕفجس، ثٌ وه الظاهرة القرآًيت ػٌد هحود أركىىافّو دٛعٛه، 

2
ٌغييز ثٌييٌاٞ ثٌّْييضم١ُ اٚ  orthodoxieثٌضييٟ ص ٕييٟ ًاٞ، ِٚييٓ عّييز ص ٕييٟ ثألًعٛىٚوْيي١ز  doxٚ ْييضم١ُ،ثٌضييٟ ص ٕييٟ ِ ٠orthoضىييْٛ ٘يييث ثٌّفٙييَٛ ٌغييز ِييٓ  -

مجةو٠يز ثٌٚيٍذز ثٌٚق١ـ  د١ّٕج فٟ ثالٙطالؿ لو عّو اًوْٛ إٌٝ صق٠ٌٛ٘ج ٕٚقٕٙج دوالٌيز اميٌٜ ؽو٠يور ص ٕيٟ ثٌضٚيٍخ ثٌ ميوٞ ثٌٖيو٠و ٚثٌّضٖيوه، اٚ ثٌٕيٛثر ثٌ 

٠و٠ٌٛٛؽ١ز ِ ١ٕز اٚ الصؾجٖ ١ّجّٟ ِقوه، وأْ ٔضقوط ِغال عيٓ اًعٛىٚوْي١ز إّيال١ِز ٚاميٌٜ ِْي١ق١ز ٚعجٌغيز ٠ٙٛه٠يز، ٚعيٓ ٚثٌّغٍمز عٍٝ ىثصٙج ٌو٠ٓ ِج اٚ إل

ك ٚص ضذيٌٖ اًعٛىٚو١ْز ١ّٕز اٚ ١ٕ ١ز   ٍُٚ٘ ؽيٌث  ٚصميَٛ ثألًعٛىٚوْي١ز ِيٓ ٘ييث ثٌّٕطٍيك عٍيٝ ثٌيٌفٜ ثٌّطٍيك ٌىيً ِيج ٠ميع ميجًػ هثةٌصٙيج ٚٔظجِٙيج ثٌّغٍي

، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ٌذٕيجْ، هثً ثٌْيجلٟ، ثٌطذ يز ثٌغج١ٔيز، أيني هنى الر نر اميناهم الوؼا نر٠ٕظيٌ دٙييث ثٌٚيوه، ِقّيو اًويْٛ،  ٝالال ٌٟٚ٘مز 

 802  ٚويث افّو دٛعٛه، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ 02 -5، ٗ ٗ 0551

3
وْي١ز ثٌّْيؾٛٔز هثميً ٔظيجَ عمجةيوٞ ِغٍيك ال ٠ٕيجلٔ، ٚال ، ثٌ م١ٍيز ثألًعٛى٠La clôture dogmatiqueٚمٚو اًوْٛ دج١ٌْجؽجس ثألًعٛىٚو١ْز ثٌّغٍميز  -

ظٌ ِقّو اًوْٛ، ٘جِٔ وضجح  الر ر األ ىلم وايتحالت التأ يل، ًحى تناري  آرنر ٠ِّ ٠قضّٟ دٗ وً ِي٘خ اٚ ٟجةفز ه١ٕ٠ز، اٚ عم١ور فَد١ز اٚ ١ّج١ّز  ٠ٕن

  عيُ ِقّيو اًويْٛ، ا٠يٓ ٘يٛ ثٌفىيٌ ثإلّيالِٟ ثٌّ جٙيٌ، 28، ٗ 8228صٌؽّز ٘جُٕ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ٌذٕيجْ، هثً ثٌْيجلٟ، ثٌطذ يز ثٌغج١ٔيز،  للر ر امياهم،

  02ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ 

4
عذيو ثإلٌيٗ  "، ِمجي ٝيّٓ وضيجح، ليٌثقثس فيٟ ِٖيٌٚا ِقّيو اًويْٛ ثٌفىيٌٞ، صميو٠ًُقد الؼقل األرثىذوكسم: قراءة فم هشروع أركىىِقّو ثٌغ١الٟٔ، " -

 73، ٗ 8200دٍم٠ََ، د١ٌٚس، ِٕضوٜ ثٌّ جًف، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، 

5
 3، ٗ 0554، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، د١ٌٚس، ٌذٕجْ، هثً ثٌط١ٍ ز، قضايا فم ًقد الؼقل الديٌم، كيف ًرهن اميام اليىمِقّو اًوْٛ،  -

6
 02ىٌ ثإلّالِٟ  ٠ٕظٌ افّو دٛعٛه، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ عٕو اًوْٛ ِج ٌُ ٠فىٌ ف١ٗ فٟ ثٌف ٠l’impensé ٕٟ ِفَٙٛ ثٌال ِفىٌ ف١ٗ  -



 

  

 

دٚفضٗ ه٠ٕج ِٓ ثالّضنوثِجس ثأل٠و٠ٌٛٛؽ١ز ثٌضٟ ص ٌٛ ٌٙج فٟ ثٌّجٟٝ، ٚثٌضٟ ٟ٘ ٍِضٙذز ث٢ْ )   ( فٟ ثٌذٍيوثْ 

ثإلّال١ِز"
7

، د و اْ صقٌٛش إٌٝ عٍز ِٓ ثٌٍّّْجس ثٌال٘ٛص١ز عٍّش عٍٝ ّٔيؽز عذجًثس ثٌنطجح ثٌمٌآٟٔ ّٔيؽز 

 -ّيذذج ًة١ْيج ِيٓ اّيذجح صنٍيف ثٌفىيٌ ثإلّيالِٟ ٚ٘يث ِج ٠ٌفٞٗ اًوْٛ ٠ٚ ضذٌٖ –اهس إٌٝ اّطٌصٙج، ِٚٓ عُ 

إٝفجق ّّز ثٌض جٌٟ ع١ٍٙج ًٚف ٙج إٌٝ ِميجَ ثٌموثّيز ثٌضيٟ افميوصٙج ٟجد ٙيج ثٌضيج٠ًنٟ ثٌّضغ١يٌ دضغ١يٌ ثٌْي١جلجس إٌٝ 

ثٌٌّصذطز دٗ
8

، ٚىٌه د و وٖف ثٌ ًٍ ثٌّ ٌف١ز ٚثإل٠و٠ٌٛٛؽ١ز ثٌضيٟ وجٔيش ِيٓ ًٚثق ٘ييٖ ثالّيضنوثِجس، ٚاعجليش 

 ٌفىٌ ١ًٌٙٚٚصٗ، ٍّٚذش ِٕٗ صج٠ًن١ضٗ ١ًٌّٚر ٘يث ث

ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍك، صىيْٛ ليٌثقر اًويْٛ ٌٍفىيٌ ثٌيو٠ٕٟ، ليٌثقر ٔمو٠يز ٚع١ٍّيز ِٕفضقيز ًٚفذيز ٚهل١ميز، ألٔٙيج 

عٍيٝ ٕي١ٌٟٓ ًة١ْي١ٓ ِيٓ ٕيٌٟٚ إٔضيجػ ثٌّ ٌفيز، ّ٘يج ٕيٌٟ ثٌٛؽيٛه  -وّج ٠يٌٜ ٔٚيٌ فجِيو اديٛ ٠ٍيو  -ِذ١ٕز 

جّج فٟ ١ِاله ِقّيو اًويْٛ فيٟ ِؾضّيع ِْيٍُ ِيٓ ؽٙيز، ٚفيٟ صقٚي١ٍٗ ثالؽضّجعٟ ٌٍيثس ثٌّفىٌر، ثٌيٞ صّغً اّ

ٌٍّ ٌفييز فييٟ ِؾضّييع آمييٌ ِٓ"ِؾضّ ييجس ثٌىضييجح" ثٌضييٟ ّضٖييىً ّييٕوٖ ثٌّ ٌفييٟ
9
ثٌّْييضٕو إ١ٌييٗ فييٟ ع١ٍّييز ففييٌٖ  

ثٌضأ١ْ١ّز، ثألِيٌ ثٌييٞ ِىٕيٗ ِيٓ صقو٠يو  ٝثألًو١ٌٛٛؽٟ فٟ ِٕجٟك ثٌنطجح ثٌو٠ٕٟ ثٌّٕضؼ فٛي ثٌٕٚٛٗ ثألٌٚ

٠ييز ثٌفىييٌ ثإلّييالِٟ، ٌٚسّييالَ وييو٠ٓ، فييٟ ّيي١جق اّٚييع ٘ييٛ ثٌْيي١جق ثٌيييٞ ٠طٍييك ع١ٍييٗ ِٚييطٍـ "ِٕظييًٖٛ ٌٌ 

«"ِؾضّ يجس ثٌىضيجح»
10

  عيُ ٕيٌٟ إدْيض١ٌّٛٛؽٟ صؾْيو فييٟ ثالّيضغّجً ثٌؾ١يو ألًويْٛ ٌّنضٍيف ثٌيٕظُ ثٌّ ٌف١ييز 

 ييز ثٌّضٕٛعييز ٚثٌطٌثةييك ثٌّٕٙؾ١ييز ثٌّضجفييز فييٟ عٚييٌٖ، ِّييج اٝييفٝ عٍييٝ صٚييًٖٛ ٌٍنطييجح ثٌييو٠ٕٟ ّييّز ثٌمط١

ِييع ثٌضٚييًٛثس ثٌْييجدمز، ٚؽ ٍييش ِٕييٗ دٌثه٠غّييج ؽو٠ييوث ِض١ّييَث  -دييجٌّ ٕٝ ثٌذٖييالًٞ ٌٍّفٙييَٛ -ثالدْييض١ٌّٛٛؽ١ز

ِٕٚفٚال عٕٙج "فٚال ٠ًٚ إٌٝ فو ثٌض١َّ ثٌىجًِ" 
11
 

٠ٚمَٛ ٌِٖٚا ِقّو اًوْٛ ثٌفىٌٞ فٟ و١ٍضٗ وّج ٠ٌٜ ٌٔٚ فجِو اديٛ ٠ٍيو عٍيٝ عالعيز ِْيض٠ٛجس ًة١ْيز، 

6ٟ٘ 

ٚ٘ٛ ِْضٜٛ ٠ٕطٍك ِٓ ثعضذجً ثٌٕمو ٘ٛ ثٌٌٖٟ ثٌٌة١ِ ِٓ ٌٕٟٚ إٔضيجػ ِ ٌفيز ؽو٠يور ثٌّْضٜٛ ثٌٕمو6ٞ  -

ٚا١ٍٙز  ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍك، دوا ٌِٖٚا اًوْٛ ِٓ ٔمو ثٌنطجد١ٓ ثإلّالِٟ ِٚج ٠ٌصذ٠ دٗ ِٓ اد جه إ٠و٠ٌٛٛؽ١يز، 

ثٌضٕي٠ٌٛ ثٌ ٌديٟ، عُ ثالّضٌٖثلٟ ِٚج ص ٍك دٗ ِٓ َٔعجس ٚٝ ١ز دجًهر  ٚلو صّٞٓ ٘يث ثٌٕمو ا٠ٞج ٔميو ِٖيٌٚا 

                                                           
7
، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، ثٌوثً ثٌذ١ٞجق، د١ٌٚس، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ ٌدٟ، ٌِوَ ثإلّٔجق ثٌمِٟٛ، ثٌطذ ز ثٌغج١ٔيز، الر ر امياهم، قراءة ػلويت ،ِقّو اًوْٛ -

0552 ٗ ،885 

8
ظٌ فٟ ٘يث ثٌٖأْ، ِقّو اًوْٛ،  - ، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ٌذٕيجْ، هثً ثٌط١ٍ يز ٌٍطذجعيز لوىروث إلى تحليل الخطنا  النديٌمالقرآى هي الترسير ا٠ٕن

 017-018، ٗ ٗ 8221ٚثٌٌٕٖ، ثٌطذ ز ثٌغج١ٔز، 

9
ظٌ، ٌٔٚ فجِو ادٛ ٠ٍو،  -  002، ٗ 8224، ثٌوثً ثٌذ١ٞجق، د١ٌٚس، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ ٌدٟ، ثٌطذ ز ثٌغجٌغز، الخطا  والتأويل٠ٕن

10
 ٔفْٗ  -

11
 فْٗ ٔ -



 

  

 

ثٌّْضٕو فٟ صٛؽٙجصٗ إٌٝ ثٌَٕعز ثٌ مال١ٔز ثٌٛٝ ١ز ثألًٚٚد١ز ثٌضٟ ٚٝ ش ٘ٛر وذ١ٌر دي١ٓ ثٌ مٍيٟ ٚثألّيطًٛٞ 

فٟ ثٌنطجح ثٌو٠ٕٟ، ثألٌِ ثٌيٞ هفع دأًوْٛ إٌٝ صٛؽ١ٗ ٔمو الىا ٚلجُ إٌٝ ٘يث ثٌضًٚٛ د و ثٌىٖف عيٓ صٙجفيش 

ِذوإ ثٌفًٚ د١ٓ ثٌ مٍٟ ٚثألّطًٛٞ عٕوٖ
12

 ِٓ ِٕطٍك صًٖٚٛ ثٌفىٌٞ ٚثٌٕموٞ ثٌؾو٠و  ، ٚىٌه

ثٌّْضٜٛ ثٌغج6ٟٔ ٚف١يٗ صٛؽيٗ اًويْٛ ٔقيٛ ٔميو ثٌضيٌثط، ٚىٌيه دغ١يز إٝيفجق ّيّز ثٌضج٠ًن١يز ع١ٍيٗ، دئعيجهر  -

ٚصق٠ٍٛيٗ « ثٌّميوُ»إٌٝ هِؼ ثٌضج٠ًنٟ ثالؽضّيجعٟ فيٟ « ثألًعٛىٚو١ْز»د و اْ اهس « ثٌضج٠ًل»"ِٛٝ ضٗ فٟ 

صغط١ضٙج فٟ ِقجٌٚز ٌّٚيجهًر « ثألًعٛىٚو١ْز»صىٖف ص وه٠ضٗ ثٌضٟ فجٌٚش « صفى١ى١ز»إٔٙج لٌثقر «  ٚفٟ»إٌٝ 

ثٌضج٠ًل وٍٗ ٌٚجٌقٙج" 
13
 

إٌٝ  -د و ٔمو ثٌنطجدجس ثٌو١ٕ٠ز ثألٌٚٝ ٚثٌّض جلذز  -ثٌّْضٜٛ ثٌغجٌظ6 ٚ٘ٛ ِْضٜٛ ِض جلخ عّو ف١ٗ اًوْٛ -

صٕظييٌ إٌييٝ ثٌييٕ٘ ثٌييو٠ٕٟ ثألٚي  ٟييٌؿ دييو٠ً ِٕٙؾييٟ ِضّجّييه ٌمييٌثقر ثٌظييجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ييز لييٌثقر ّييجٔى١ٌٔٚز ٚو١ٍييز،

ٚثٌّؤِّ ٌٍٕٚٛٗ ثٌالفمز ثٌّٕذغمز عٕٗ، دٛٙفٗ وال ِضٌثدطيج فيٟ د و٠يٗ ثٌ مالٔيٟ ٚثألّيطًٛٞ، ٚ٘يٟ ليٌثقر 

دو٠ٍييز ٌٍمييٌثقر ثإلّييمج١ٟز ٚثٌضؾ٠َت١ييز ثٌضييٟ فٌٝييش ّييٍطضٙج عٍييٝ ثٌفىييٌ ثإلّييالِٟ ًهفييج ِييٓ ثٌييَِٓ ِٚييج فضتييش 

 صفٌٝٙج إٌٝ ث٢ْ 

ٚعٗ ٘ييث إٌيٝ مٍف١يز إدْيضٌّٛٛؽ١ز هل١ميز ِٚضٕٛعيز ؽ ٍيش ِيٓ ثٌ ٍيَٛ ثإلْٔيج١ٔز ٚلو ثّضٕو اًوْٛ فٟ ِٖيٌ 

ٚثالؽضّجع١ييز ٚثٌْيي١ّ١جة١جس ٚثٌٍْييج١ٔجس ٌِؽ ٙييج ثألّييجُ  ٚلييو اٍٟييك ع١ٍييٗ ثّييُ "ثإلّييال١ِجس ثٌضطذ١م١ييز" ثٌضييٟ 

 ّضٖىً ِٕجٟ ث٘ضّجِٕج فٟ ٘يٖ ثٌوًثّز  

                                                           
12
ظٌ ثٌٌّؽع ثٌْجٌف ٔفْٗ، ٗ  -  ٠008ٕن

13
 ٔفْٗ  -



 

  

 

0

ٌمو ؽجقس ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١ز دو٠ال، عٓ ثٌوًثّيجس ثالّضٖيٌثل١ز ثٌضم١ٍو٠يز ثٌضيٟ اٍٟيك ع١ٍٙيج اًويْٛ ثّيُ 

اْ  -ِيٗلذيً ثٌٛليٛف عٕيو ِٖيٌٚا ثإلّيال١ِجس ثٌضطذ١م١يز ٚا٘وثفيٗ ِٚٙج -ثإلّال١ِجس ثٌىال١ّى١ز، ِٚٓ عُ ٚؽيخ

غ١يز صؾيجٍٖٚ إٌيٝ ديو٠ً ِٕٙؾيٟ ٔ ٌػ دجها ىٞ دوق عٍٝ ِفَٙٛ ثإلّال١ِجس ثٌىال١ّى١ز عٕو اًوْٛ ثٌييٞ ثٔضميوٖ د

 ؽو٠و 

 :هرهىم امياهياث ال ايي يت -1-1

إْ ثإلّال١ِجس ثٌىال١ّى١ز وّج ٠ ٌفٙج اًوْٛ ٟ٘ وً مطجح غٌديٟ عمالٔيٟ فيٛي ثإلّيالَ
14

، ٚليو فيجٚي 

ثالّضٌٖثق، ٔظٌث ٌّج اٙذـ ٠ٕطٛٞ ع١ٍٗ ٘ييث ثٌّفٙيَٛ ِيٓ ٕيقٕجس إ٠و٠ٌٛٛؽ١يز  ثٌذجفظ صؾٕخ صٛظ١ف ِٚطٍـ

ٍِٚنٚييز ٌٌٍ ٠ييج ثٌضج٠ًنج١ٔييز ٚثٌ ٌل١ييز ثٌّض ج١ٌييز ثٌضييٟ صمييَٛ ع١ٍٙييج ثٌٌّو٠َييز ثٌغٌد١ييز فييٟ ٔظٌصٙييج إٌييٝ ث٢مييٌ 

  ثٌٌَِٞإل ثإلْٔجْ ثٌٌٖلٟ فٟ د وٖ ثٌغمجفٟ ٚثٌقٞجًٞ، اٚ دجألفٌٜ فٟ ١ٙجغضٙج ٌٙيث ث٢مٌ مطجد١ج 

ٚلو ٚؽٗ اًوْٛ إٌٝ ثإلّال١ِجس ثٌىال١ّى١ز ٔموث الىعج دْذخ فٌٚ ث٘ضّجِٙج فٟ هًثّز ثإلّالَ ِٓ مالي 

ثٌضٌثوّجس ث١ٌٕٚز ثٌفم١ٙز ثٌضٟ أضؾٙج ثٌفمٙجق ثٌٍّّْْٛ إٔضجؽج ِّٕيؽج ٌِٖٟٚٚج ِٚيؤٌٟث دئٟيجًثس إ٠و٠ٌٛٛؽ١يز 

ٌ ثٌييو٠ٕٟ، هْٚ اْ صمييَٛ دضق١ٍيً ٘يييٖ ثٌٕٚييٛٗ ًّي١ّز ِضذج٠ٕييز، ٚلجةّييز عٍيٝ ِذييوإ ثالٔضمييجق فيٟ ثٌض جِييً ِييع ثٌفىي

ثٌّٕضؾز ٚصفى١ه د١ٕجصٙج ِٓ اؽً ثٌىٖف عٓ ثٌغجةيخ ف١ٙيج ٚعيٓ ثٌالِفىيٌ ف١يٗ ٚثٌّْيضق١ً ثٌضفى١يٌ ف١يٗ، ٚثٌييٞ صيُ 

إّ٘جٌٗ ٚص١ّٖٙٗ ِٓ لذً ثٌ مً ثألًعٛىٚوْٟ ىٞ ث١ٌْجػ ثٌوٚغّجةٟ ثٌّغٍك ٚأظّضٗ ِّٚغ١ٍٗ ِٓ ٘يؤالق ثٌفمٙيجق، 

١ّ١ْجةٟ اٚ ثٌٖفجٟ٘ اٚ ثٌّىضٛح، ٚىٌه وٍٗ دي٠ً ز ثٌضَثَ ثٌّٛٝٛع١ز فٟ ثٌض جًِ ِيع ثإلّيالَ، ّٛثق فٟ د وٖ ثٌ

مجٙيز ٚاْ عييجٌُ ثإلّييال١ِجس ثٌىالّيي١ى١ز "٠ ييٌف ؽ١ييوث دأٔييٗ اؽٕذييٟ عييٓ ِٛٝييٛا هًثّييضٗ، ٌيييث، ِٚييٓ اؽييً اْ 

ثٌٕٚيٛٗ ثإلّيال١ِز  ٠ضؾٕخ وً فىُ ص ْفٟ، فئٔٗ ١ّىضفٟ دأْ ٠ٕمً إٌٝ إفوٜ ثٌٍغجس ثألؽٕذ١ز ِقضٜٛ وذ٠ٌيجس

ثٌىال١ّى١ز"
15

، ثألٌِ ثٌيٞ اّم٠ عٍّجق ثإلّال١ِجس ثٌىال١ّى١ز فٟ ص جٍُِٙ ثٌف١ٌٍٛٛؽٟ ثٌٛٙفٟ ٚثٌذجًه ٚثٌ مي١ُ 

ِع ثٌٕٚٛٗ ثإلّال١ِز فٟ عٍز ِٓ ثٌٙفٛثس، فٌٚ٘ج اًوْٛ فٟ مِّ ًة١ْز، ٟ٘
16
6 

                                                           
14
ظٌ، ِقّو اًوْٛ،  - ، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ثٌيوثً ثٌذ١ٞيجق، ٌِويَ ثإلّٔيجق ثٌميِٟٛ، ثٌٌّويَ ثٌغميجفٟ ثٌ ٌديٟ، تاريخيت الر ر الؼربنم اميناهم٠ٕن

 10، ٗ 0554ثٌطذ ز ثٌغجٌغز، 

15
 18 ٔفْٗ، ٗ -

16
ظٌ صفج١ًٙ ىٌه فٟ ثٌٌّؽع  -  17 -18 ثٌْجٌف ٔفْٗ، ٗ ٗصٕن



 

  

 

ضٟ صفضمو إٌٝ ثٌىضجديز، ِيٓ لذ١يً إّ٘جي ٚص١ّٙٔ ِْضٜٛ ثٌض ذ١ٌ ثٌٖفجٟ٘ ٌسّالَ، مجٙز ٌوٜ ثٌٖ ٛح ثٌ -0

 ثٌذٌدٌ ٚثألفجًلز، ٚثعضذجً ٘يٖ ثٌغمجفز ف٠ٛٝٛز ٚغ١ٌ ِطٌهر 

ص١ّٙٔ ثٌّ جٓ غ١ٌ ثٌّىضٛح فضيٝ عٕيو ثٌٖي ٛح ثإلّيال١ِز ثٌضيٟ ص ضّيو ثٌىضجديز، ٚىٌيه دْيذخ ثٌٞيغ٠  -8

ثٌضيٟ صؾذيٌ ٘يؤالق  ٚث١ٌّٕٙز ثٌّّجًّز عٍٝ ِٛثٟٕٟ ٘يٖ ثٌٖ ٛح ِٓ لذً ثٌقَح ثٌّٙي١ّٓ ٚصّغٍيٗ ٚإ٠و٠ٌٛٛؽ١ضيٗ

 ثٌّٛث١ٕٟٓ عٍٝ لٛي ِج ال ٠فىٌ ف١ٗ اٚ ِج ال ٠ىضخ 

إّ٘جي ثٌّ جٓ ثإلّالِٟ غ١ٌ ثٌّىضٛح ٚثٌّ ضّو عٍٝ ِذوا ثٌقىٟ، ِيٓ لذ١يً ثٌّقىيٟ ثإلّيالِٟ ثٌّٕيض ؼ  -7

فٟ ثٌٍمجقثس ث١ِٛ١ٌز ٚثٌٕوٚثس ٚثٌّيؤصٌّثس ٚثالؽضّجعيجس، ٔج١٘يه عيٓ ثٌيوًُٚ ثٌٍّميجر فيٟ ثٌّْيجؽو ٚثٌّيوثًُ 

 اوغٌ هالٌز ِٓ ثإلّالَ ثٌّىضٛح  -وّج ٠مٛي ثٌذجفظ –ٚثٌؾجِ جس، ثٌيٞ ٠ و 

ِيٓ ِٕطٍيك إ٠يو٠ٌٛٛؽٟ ًّيّٟ  -إّ٘جي ٚص١ّٙٔ عٍز ِٓ ثٌّؤٌفجس ثٌّٕضؾز فٛي ثإلّالَ، ثٌضيٟ ثعضذيٌس -2

غ١ييٌ ّٔٛىؽ١يز ٚغ١ييٌ ِّغٍيز، وجٌّؤٌفييجس ثٌٖي١ ١ز ٚثإلدجٝيي١ز   ٚغ١ٌ٘ج ِيٓ ثٌّؤٌفييجس ٚثإلّييٙجِجس  -ِٚؤّْيجصٟ

مٌٜ ثٌضٟ ٌُ صقع دج٘ضّجَ ثٌ ٍّجق ٚثٌوث١ًّٓ ٌٍفىٌ ثإلّالِٟ إال فو٠غج، ِيع ثال٘ضّيجَ فيٟ ثٌّمجديً دجٌٕٚيٛٗ ثأل

َ، ِٚيج  220ث١ٌْٕز ثألًعٛىٚو١ْز ثٌٌّصذطز دجٌٕظجَ ثٌّ ٌفٟ ثٌٌّّٟ ٚدئ٠و٠ٌٛٛؽ١ضٗ، ثٌضٟ فٌٝش ٍّطضٙج ِٕيي 

 فضتش صفٌٝٙج عٍٝ ثٌفىٌ ثإلّالِٟ إٌٝ ث٢ْ 

ثٌضٟ اّّٙش فٟ صٖى١ً ثٌقمً ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز  ٌغ٠ٛز -ألْٔجق ٚثألٔظّز ث١ّ١ٌْجة١ز فٛقإّ٘جي ِنضٍف ث -1

ٚثٌٖي جةٌ ثٌو١ٕ٠يز ٚثٌّّٛي١مٝ ٚصٕظي١ُ ثٌَِىيجْ  ثٌو٠ٕٟ ِٚج ٠ٌصذ٠ دٗ ِيٓ ٟميُٛ، ٚىٌيه ِيٓ لذ١يً ث١ٌّغٌٛٛؽ١يجس

ٚصٕظ١ُ ثٌّوْ ٚفٓ ثٌ ّجًر ٚفٓ ثٌٌُّ ٚثٌو٠ىًٛ ٚثألعيجط ٚثٌّالديِ ٚدٕيٝ ثٌمٌثديز ٚثٌذٕيٝ ثالؽضّجع١يز   ٚغ١ٌ٘ج 

إال  -وّج ٠ٌٜ ثٌذجفيظ –ِٓ ثٌٕظُ ٚثألْٔجق ثألمٌٜ ثٌضٟ صٌصذ٠ ثًصذجٟج ٚع١مج دجٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز، ٚثٌضٟ ٌُ صوًُ 

 جٟفز ٚعجدٌر هًثّجس م

٘ىيث إىْ، ٠ضٞـ ؽ١ٍج اْ ثٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز ٟ٘ عذيجًر عيٓ ْٔيك وٍيٟ ٌِٚويخ ِيٓ عٍيز ِيٓ ثٌيٕظُ ٚثألْٔيجق 

 -ثألمٌٜ ثٌٍغ٠ٛز ٚث١ّ١ٌْجة١ز ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز ٚثالؽضّجع١ز ٚثٌٕف١ْز، ٚويث ثٌضياج٠ًن١ز، ألْ ثٌياو٠ٓ فيٟ ؽيٌٖٛ٘ 

 -َا عٕٗ صج٠ًن١ضٗ د و اْ امٌؽٗ عٓ ّىز ثٌضيج٠ًلعٍٝ عىِ ثٌضًٚٛ ثألًعٛىٚوْٟ ثٌوٚغّجةٟ ثٌيٞ ؽّوٖ ٚٔ

٘ٛ عذيجًر عيٓ ِ طيٝ ٌغيٛٞ ّٚي١ًٌٚر صج٠ًن١يز ِقّْٛيز ٌٚي١ِ ٚف١يج ٔٙجة١يج ِٚغٍميج، ؽيجق ٌىيٟ ٠قميك ّي جهر 

ثإلْٔجْ ٠ٚقً ِٖجوٍٗ فٟ ِنضٍف ِٕ طفجصيٗ ثٌضج٠ًن١يز ثٌضيٟ ٠ٛثوذٙيج ٚص ىيِ آفجليٗ ٚصّغالصيٗ ٚ٘ٛثؽْيٗ ٚاّيتٍضٗ 

ٛٔضٗ ثٌٛؽٛه٠يز  ثألِيٌ ثٌييٞ ٠ ٕيٟ اْ ليٌثقر ثإلّيال١ِجس ثٌىالّي١ى١ز ٌٍظيجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠يز، ثألٔطٌٛٛؽ١ز ثٌّٖىٍز ٌى١ٕ

ثٌّذ١ٕييز عٍييٝ ثٌّييٕٙؼ ثٌف١ٌٍٛييٛؽٟ ثٌٛٙييفٟ ٚعٍييٝ ثٌَٕعييز ثٌ مال١ٔييز ثٌٛٝيي ١ز ٌييُ ص ييو لييجهًر عٍييٝ ثّييضىٕجٖ ٘يييٖ 



 

  

 

ّغٍيٗ ثألٔطٌٛيٛؽٟ ثٌظجٌ٘ر، ٚعٍٝ إعجهر ِٛٝ ضٙج فٟ ّىز ثٌضج٠ًل ثٌّؾْيو ٌطذ١ يز ثٌضفى١يٌ ثإلْٔيجٟٔ ٌٚطيٌق ص

ٌٍ جٌُ، دً إْ ثألِيٌ ٠قضيجػ إٌيٝ صأّي١ِ ليٌثقر اميٌٜ ؽو٠يور صْيضٕو إٌيٝ ِنضٍيف ثٌ ٍيَٛ ٚثٌقميٛي ثٌّ ٌف١يز ثٌضيٟ 

ّضّىٓ ِٓ صق١ًٍ ٚصفى١ه ِنضٍف ثألْٔجق ثٌّٖىٍز ٌٕظجَ ثٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز، ِٓ لذ١يً ثٌميٌثقر ثٌٍْيج١ٔز ٚثٌْي١ّ١جة١ز 

ٖ ثٌظجٌ٘ر ٌِوذيز ِيٓ ٘ييٖ ثألْٔيجق ثألًد يز اّجّيج، ٚ٘يٛ ثألِيٌ ثٌييٞ ٚثٌضج٠ًن١ز ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز، ِج هثِش ٘ي

، عٍييٝ ٔقييٛ ِييج «ثإلّييال١ِجس ثٌضطذ١م١ييز»ّيي١قجٚي اًوييْٛ صأ١ّْييٗ ٚدًٍٛصييٗ فييٟ ِٖييٌٚا فىييٌٞ ٕييجًِ ّييّجٖ دييا 

 ّٕٛٝـ فٟ ثٌفمٌثس ثٌالفمز 

 امياهياث التطبيقيت والوشروع األركىًم: -1-2

 :يتفم هاهيت امياهياث التطبيق -1-2-1

ٌمييو ثًصييذ٠ ثٌّٖييٌٚا ثألًوييٟٛٔ دّفٙييَٛ ثإلّييال١ِجس ثٌضطذ١م١ييز ثٌضييٟ ص ضذييٌ ثألّييجُ ثٌيييٞ لييجَ ع١ٍييٗ، ٌٚ ييً 

ثٌذجفظ فٟ ِج١٘ز ٘يث ثٌّفَٙٛ عٕو اًوْٛ ٌٓ ٠ظفٌ ثٌذضز دض ٠ٌف ِقوه ٌٗ، دجّضغٕجق ثإلٕجًر ثٌضٟ اوو ِٓ مالٌٙيج 

، ثٌييٞ ١Anthropologie appliquéeيج ثٌضطذ١م١يز ثٌذجفظ أٗ دٕٝ ٘يث ثٌّفَٙٛ ل١جّج عٍٝ ِفَٙٛ ثألٔغٌٚدٌٛٛؽ

ثٌييييٞ ٠قّيييً ثٌ ٕيييٛثْ ٔفْيييٗ   0530وضجديييٗ ثٌٚيييجهً عيييجَ  Roger Bastide دٕيييٝ ع١ٍيييٗ ًٚؽ١يييٗ دجّيييض١و

ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ج ثٌضطذ١م١ز ٟ٘ عذجًر عٓ عٍيُ ٔظيٌٞ ٌٍضطذ١يك ٠ْيضٕو إٌيٝ عٍيز ِيٓ ثٌّ يجًف دغ١يز ثٌٛٙيٛي إٌيٝ 

ٔضجةؼ ع١ٍّز هل١مز
17

ثٌقميً ثٌّ ٌفيٟ، صغيوٚ ثإلّيال١ِجس ثٌضطذ١م١يز عذيجًر عيٓ ِّجًّيز ع١ٍّيز   ٚل١جّج عٍيٝ ٘ييث 

ؽو٠ور ِٚض وهر ثالمضٚجٙجس صضىب عٍٝ عٍز ِٓ ثٌّ جًف ثٌٌّصذطز دقمٛي ِ ٌف١ز ِضذج٠ٕز دغ١ز صق١ٍيً ثٌنطيجح 

و١ٕ٠ز ثٌو٠ٕٟ ٚصفى١ىٗ عُ إعجهر صٌو١ذٗ ٚفك ً ٠ز صج٠ًن١ز ٚأغٌٚدٌٛٛؽ١ز ١ٌّّٛٚٛٛؽ١ز، صٌَٚ إمٌثػ ثٌظجٌ٘ر ثٌ

ِٓ فجٌز ثٌؾّٛه ثٌضٟ اٝفج٘ج ع١ٍٙيج ثٌ ميً ثألًعٛىٚوْيٟ ثٌيوٚغّجةٟ، عيُ إعيجهر ِٛٝي ضٙج هثميً هثةيٌر ثٌضيج٠ًل 

ِْٚجًٖ  ِّج ٠ؤوو اْ ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١ز دٙيث ثٌّ ٕٝ "ٟ٘ ٌِٖٚا فىيٌٞ ىٚ ّٟيٛؿ ِٕٙؾيٟ ِض يوه ٠مضٌفيٗ 

ف١ٙج ثٌمٌآْ ٚثٌقيو٠ظ ٚثٌْي١ٌر ثٌٕذ٠ٛيز ٚثٌٕٚيٛٗ ع١ٍٕج اًوْٛ إلعجهر لٌثقر ثٌضٌثط ثإلّالِٟ لٌثقر ع١ٍّز دّج 

ثٌّفٌْر ثٌىذٌٜ" 
18
 

 :فم هىضىع امياهياث التطبيقيت وههاهها -1-2-2

اْ ثٌّٛٝييٛا ثٌييٌة١ِ ٌسّييال١ِجس  -الٕييه  -إْ ثٌّضأِييً فييٟ ثٌّٖييٌٚا ثٌفىييٌٞ ٌّقّييو اًوييْٛ ّيي١ٍفٟ 

ٍف ثٌّٕ طفجس ثٌضج٠ًن١ز، ٚ٘ٛ عمً ٌٕا فٟ ثٌضطذ١م١ز ٘ٛ ثٌ مً ثإلّالِٟ فٟ اد جهٖ ثٌّنضٍفز ٚثٌّضؾ١ٍز فٟ ِنض

                                                           
17
ظٌ افّو دٛعٛه، ٌِؽع ِيوًٛ،  -  37ٗ ٠ٕن

18
 000 ، 2ٗ -7، عوه َِهٚػ، 8200عذو ثٌّؾ١و م١ٍمٟ، "ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١ز ِٚٙجَ ثٌ مً ثالّضطالعٟ"، ِؾٍز ثألٍِٕز ثٌقو٠غز، اوضٛدٌ،  -



 

  

 

ِٕي اْ فً ثٌٍٛغُٛ ثإلٌٟٙ فٟ ثٌ مً ثٌذٌٖٞ دٛثّطز ظجٌ٘ر ثٌيٛفٟ، وّيج صأّيِ  -وّج ٠ٌٜ ثٌذجفظ –ثٌضٖىً 

عٍييٝ ثٌنطييجح ثٌمٌآٔييٟ، دٛٙييفٗ فييجِال ٌوالٌييز عم١ٍييز ِ ١ٕييز
19

، صقٌٛييٗ إٌييٝ عمييً عٌفييجٟٔ "٠مييٌ دٛؽييٛه ثٌ ؾ١ييخ 

ٌٛٛؽ١ج ثٌمٌآ١ٔز ٌٚفىٌر ثٌنٍك" ثٌغ٠ٌخ، دجعضذجًّ٘ج هعجِز ٌألٔط
20
ٚلو ٘وف اًوْٛ ِٓ ثٕضغجٌٗ عٍٝ ٘يث ثٌ مً  

دجٌوًثّز ٚثٌضق١ًٍ ٚثٌٕمو ٚثٌضفى١ه، إٌٝ ثٌىٖف عٓ د١ٕجصٗ ٌٟٚثةك ثٕضغجٌٗ، ٚوييث ثٌىٖيف عيٓ ِٕيجٟك ثٌالِفىيٌ 

ييٗ ف١ييٗ ٚثٌّْييضق١ً ثٌضفى١ييٌ ف١ييٗ ثٌضييٟ ّٖ٘ييٙج ٘يييث ثٌ مييً، مجٙييز ثٌ مييً ثألًعٛىٚوْييٟ ثٌييوٚغّجةٟ ثٌّغ ٍييك ٚثٌّٛؽ 

دٛثّطز إ٠و٠ٌٛٛؽ١ج ثٌٍْطز ثٌقجوّز ٚإدْض١ّ١ضٙج ث١ٌّّٕٙز، ِٚٓ اِغٍز ثٌال ِفىٌ ف١ٗ ٚثٌّْضق١ً ثٌضفى١ٌ" ِٛٝٛا 

مٍك ثٌمٌآْ، ٚصج٠ًن١ز ثٌنطجح ثٌمٌآٟٔإل ثٌظجٌ٘ر ثٌمٌآ١ٔز ٚصٖىٍٗ، ٔج١٘ه عٓ ِٛٝٛا ثٌض ذ١ٌ ثٌٖفجٟ٘ ٌسّالَ 

 ٌغ٠ٛز ثٌّٖىٍز ٌٍقمً ثٌو٠ٕٟ   ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٛث١ٝع ثألمٌٜ   -ٚثٌّ ١ٔ ثٌّقىٟ ٚثألْٔجق ث١ّ١ٌْجة١ز فٛق

صٙوف ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١ز ف١ّج صٙوف إ١ٌٗ ا٠ٞج، إٌٝ إعجهر ًد٠ ثٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز دّْجً٘ج ثٌضج٠ًنٟ هثمً 

ثٌّؾضّ جس ثإلّال١ِز إلٝفجق ثٌق٠ٛ١ز عٍٝ ثإلّالَ دٛٙفٗ ه٠ٕج ٚصٌثعج فى٠ٌج ٌٙيٖ ثٌّؾضّ يجس
21

   ٚإٌيٝ صنٍي١٘

ثٌ مييً ثإلّييالِٟ ِييٓ ِْييٍّجس ثٌمييٌْٚ ثٌّٛييطٝ ثٌضييٟ ِييج ٍثي ٠ ١ييو إٔضجؽٙييج، ٚثٌضييٟ صضؾْييو فييٟ ثٌنٍيي٠ ديي١ٓ ثٌذ ييو 

ثألّطًٛٞ ٌٍنطجح ثٌمٌآٟٔ ٚثٌذ و ثٌضج٠ًنٟ ثٌ مٍٟ، ٚفٟ ثّضٌّث٠ًز ١ّٕ٘يز ثٌضٚيًٛ ثٌض١ٌٛيٛؽٟ ٚث١ٌّضيجف٠َ١مٟ 

دضّغالس ِغٍٟٛز ِٚضٍٚذز، ِٓ مالي صأو١وٖ ٌألًعٛىٚو١ْز ثٌوٚغّجة١ز ثٌيٞ ِج فضٝق ٠ؾ١ٔ ثٌّن١جي ثٌؾّج١ٌ٘ٞ 

اف١ٍٞز ثٌّؤِٓ ٚلٛصٗ ًٚف ضٗ اِجَ غ١ٌ ثٌّؤِٓ ٚاف١ٍٞز ثٌٍُّْ عٍٝ ثٌىجفٌ، ٚصأو١وٖ ا٠ٞج لوثّيز ثٌٍغيز ٚلوثّيز 

ثٌّ ٕٝ ثٌمٌآٟٔ ثًٌٌّّ ِٓ ٌٟف هللا ٚثٌّض جٌٟ ٚثٌفٛق صيج٠ًنٟ، "ألٔيٗ ِغيٌُٚ فيٟ ويالَ هللا ِٚؾٙيَ دأّيجُ 

صج٠ًن١ز"أضٌٛٛؽٟ ٠ضؾجٍٚ وً 
22

عىيِ ثإلّيال١ِجس ثٌىالّي١ى١ز  -  وّج صٙوف ا٠ٞج إٌٝ هًثّز ثٌفىيٌ ثإلّيالِٟ

ّٝٓ ِٕظ٠ًٛٓ ِضىج١ٍِٓ -ثٌضٟ صٙوف إٌٝ صمو٠ُ ِ ٍِٛجس ِقوهر إٌٝ ثٌؾًّٙٛ ثٌغٌدٟ
23
6 

صوًّييٗ دٛٙييفٗ ف ج١ٌييز ع١ٍّييز هثم١ٍييز ٌٍفىييٌ ثإلّييالِٟ صٙييوف إٌييٝ ثّييضذوثي ثٌّٛلييف ثٌّمييجًْ ٌأله٠ييجْ  -0

دجٌضٌثط ثالفضنيجًٞ ٚثٌٙؾيِٟٛ  «Le discours prophétiqueثٌنطجح ثٌٕذٛٞ »ثٌّؤِّ ٌّج ٠ّىٓ ص١ّْضٗ دا

ٓ ثإلًعٚييًٛرعٍييٝ ثٌييو٠جٔجس ثألمييٌٜ، ٚىٌييه د ييو صق٠ٌييٌ ٘يييث ثٌفىييٌ ِييٓ َٔعييز ثٌٌّو٠َييز ثٌو١ٕ٠ييز، ِٚيي
24
ثٌٍضيي١ٓ  

                                                           
19
ظٌ ثٌٌّؽع ثٌْجٌف ٔفْٗ  -  ٠ٕن

20
 ٔفْٗ  -

21
ظٌ ِقّو اًوْٛ،  -  11، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ الر ر الؼربم امياهمتاريخيت ٠ٕن

22
 ٔفْٗ  -

23
ظٌ صفج١ًٙ ىٌه فٟ ثٌٌّؽع ثٌْجٌف، ٗ  -  12صٕن

24
فٌّٛٙيج  ٌمو ثّض ٌٔج ٘يث ثٌّفَٙٛ ِٓ ثٌذجفيظ عذيو ثٌيٌف١ُ ؽ١يٌثْ، ٠ٚ ٕيٟ ديٗ ثإلٕيجًر إٌيٝ ص يجٟٟ ثٌفيٌه ِيع ثٌٛثليع اٚ ث٢ميٌ، ثٔطالليج ِيٓ ٙيًٛ ؽيجَ٘ر -

غز ثّضقٛثى٠ز  وّيج اْ ٘ييٖ ثٌٚيًٛ صيؤٚي إٌيٝ ثٌفيٌه ِيٓ ميالي صٌثوّٙيج ثٌضيج٠ًنٟ ثٌييٞ ٠قٌٛٙيج إٌيٝ ؽيَق ِيٓ ثإلًط صٌّنش فٟ ثٌي٘ٓ، ٚٙجًس ىثس ٙذ

، ثٌطذ يز فنم الٌظرينت السنر،يت، أفريقينا الشنر ثٌغمجفٟ ألِز صؾجٖ غ١ٌ٘ج، دً إْ صج٠ًل ث٢مٌ ١ٚ٠ٌ ؽَق ِٓ ٘يث ثٌضٌثوُ ثٌغمجفٟ  ٠ٕظٌ عذيو ثٌيٌف١ُ ؽ١يٌثْ، 

 000 ، 8222ٗثألٌٚٝ، 



 

  

 

ال  -وّيج ٠يٌٜ غجّيضْٛ دجٕيالً –ًّنّٙج ثٌّٛلف ثألًعٛىوْٟ فٟ ثٌفىٌ ثإلّيالِٟ، ىٌيه ِيج هثَ ثٌفىيٌ ثٌ ٍّيٟ 

 ٠ْضط١ع ثٌضموَ ثٌذضز إال دضٙو٠ُ ثٌّ جًف ثٌنجٟتز ٚثٌٌثّنز  

ؽ١ز ثٌو١ٕ٠ز صوًّٗ دٛٙفٗ ف ج١ٌز ِضٞجِٕز ِع ثٌفىٌ ثٌّ جٌٙ وٍٗ، ف١ظ ٘وفش إٌٝ صأ١ِّ ثألٔغٌٚدٌٛٛ -8

ثٌضٟ ّضّىٓ ِٓ صن١ٍ٘ ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ِٓ ّّز ثٌؾّٛه ٚثٌموثّز ثٌضٟ ؽ ٍضٗ ِض ج١ٌج عٍٝ ثٌضج٠ًل، ٚىٌه دٛٝ ٗ 

صقييش ِقييه ثٌٕمييو ثٌضييج٠ًنٟ ثٌّمييجًْ، ٚثٌضق١ٍييً ثٌٍْييجٟٔ ثٌضفى١ىييٟ، ٚثٌضأِييً ثٌفٍْييفٟ ثٌّْييجُ٘ فييٟ دٕييجق ّيي١ًٌٚر 

٠ٕٟ ٚإٝفجق ثٌقٌو١ز ع١ٍٗ صّىٕٗ ِٓ ِٛثوذز فٌو١ز ثٌضج٠ًل، ثٌّ ٕٝ ١ًٌٙٚٚصٗ، ٚىٌه وٍٗ دغ١ز صؾو٠و ثٌفىٌ ثٌو

اْ ٠ىييْٛ ٍِّييج إٌّجِييج صجِييج، دييً  -وّييج ٠ؤوييو ثٌذجفييظ -ٚ٘يٛ ثألِييٌ ثٌيييٞ ٠فييٌٛ عٍييٝ عييجٌُ ثإلّييال١ِجس ثٌضطذ١م١ييز

 ِٚنضٚج فٟ ثٌٍْج١ٔجس ٚث١ّ١ٌْجة١جس ١ٌِٚ ِضطفال ع١ٍٙج اٚ عٍٝ افو فٌٚعٙج 

 :تفم هٌهج امياهياث التطبيقي -1-2-3

صض١َّ ثإلّيال١ِجس ثٌضطذ١م١يز عٕيو اًويْٛ ديجٌغٕٝ ثٌّٕٙؾيٟ، ثٌييٞ ثّيضٕو ف١يٗ ثٌذجفيظ إٌيٝ عٍيز ِيٓ ثٌنٍف١يجس 

ثٌّ ٌف١ز ثٌّٕض١ّز إٌٝ فمٛي ِ ٌف١يز ِضذج٠ٕيز" ِيٓ لذ١يً ثٌٍْيج١ٔجس ٚثٌضيج٠ًل ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١يج ٚعٍيُ ثٌيٕفِ ٚعٍيُ 

ِييٓ ثٌقمييٛي ثٌّ ٌف١ييز ثألمييٌٜ، ثٌضييٟ اّييِ ِييٓ ثالؽضّييجا ٚث١ٟٕٛ١ٌِ١ٌٙمييج ٚثٌٕمييو ثألهدييٟ ٚثٌال٘ٛس   ٚغ١ٌ٘ييج 

مالٌٙج اًوْٛ عالط لٌثقثس ِٕٙؾ١ز ِضىجٍِز ِٚضٞجفٌر ٌضق١ًٍ ثٌنطجح ثٌو٠ٕٟ ٚثٌقفٌ ف١ٗ فٟ ِٕجٟك ثٌال ِفىٌ 

ف١ييٗ ٚثٌّْييضق١ً ثٌضفى١ييٌ ف١ييٗ ثإلّييالِٟ" ٚ٘يييٖ ثٌمييٌثقثس ٘يي6ٟ ثٌمييٌثقر ثٌٍْييج١ٔز ثٌْيي١ّ١جة١ز، ٚثٌمييٌثقر ثٌضج٠ًن١ييز 

 عُ ثٌمٌثقر ثٌال٘ٛص١ز ثإل٠ّج١ٔز  ثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز،

 القراءة اللساًيت السيويائيت: -1-2-3-1

ٌميو فظ١يش ٘ييٖ ثٌميٌثقثس دأ١ّ٘يز وذ١يٌر ِيٓ لذيً اًويْٛ، ٔظيٌث ٌميوًصٙج عٍيٝ صفى١يه ثألد يجه ٚثٌّْيض٠ٛجس 

ح ثٌمٌآٔييٟ ثٌوال١ٌييز ثٌّضذج٠ٕييز )ثٌقم١م١ييز ٚثٌّؾج٠ٍييز، ثٌّقىّييز ٚثٌّضٖييجدٙز(، ثٌمجد ييز مٍييف ثألد١ٕييز ثٌٍغ٠ٛييز ٌٍنطييج

ٚثٌّّْٙز فٟ صٖى١ً ثٌطجدع ثإلعؾيجٍٞ ثٌنيالح ٌٙييث ثٌنطيجح  ٚٔظيٌث ٌميوًصٙج عٍيٝ ٚٝيع ِْيجفز دي١ٓ ثٌذجفيظ 

ٚثٌ مجةو ثإل٠ّج١ٔز ثٌّضٛثًعز عذٌ ثٌالٕ ًٛ ثٌو٠ٕٟ ثٌؾّ ٟ ٌّؾضّ جس ثٌىضيجح، صّىٕٕيج ِيٓ ً ٠يز ثٌنطيجح ثٌيو٠ٕٟ 

ع١ٍٕج ِٓ ٌٟف ثٌّؤّْز ثٌو١ٕ٠ز ث١ٌٌّّز ثألًعٛىٚوْي١ز،  وّج ٘ٛ، ال وّج صظٌٖٙ ٌٕج عم١وصٕج ثإل٠ّج١ٔز ثٌّفٌٚٝز

ثٌضٟ صقّيٟ ثٌنطيجح ثٌمٌآٔيٟ ِيٓ ثٌضيأ٠ٚالس ثٌّنجٌفيز ٌضأ٠ٚالصٙيج ثٌؾيجَ٘ر، ٝيّجٔج ١ٌّٕٙضٙيج عٍيٝ ثٌقميً ثٌيو٠ٕٟ، 

ٚصّٕع "ص وه٠ز ثٌّ جٟٔ ٚثٌوالالس ثٌّضؾ١ٍز فٟ ثٌضفج١ٌّ ٚثٌّوثًُ ثٌّنضٍفز، )ٚصيٌفٜ( ا٠ٞيج إِىج١ٔيجس ثٌّ ٕيٝ 

فضّج١ٌز ثٌضٟ ٌُ صق١ٓ دٛثّطز لٌثقثس ؽو٠ور ٌٍىضجدجس ثٌّموّز"ثال
25

  ِٚٓ عُ فئْ ٘يٖ ثٌمٌثقر صّىيٓ ثٌذجفيظ ِيٓ 
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  072افّو دٛعٛه، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ،  -



 

   

 

صق١ٍييً ثٌنطييجح ثٌييو٠ٕٟ صقٍييي١ال ِٛٝييٛع١ج ِٚقج٠ييوث، ٚد ١ييوث عيييٓ ثٌَٕعييجس ثٌيثص١ييز ٚثٌضٛؽٙييجس ثإل٠يييو٠ٌٛٛؽ١ج 

دأفىجِييٗ  ٠مييٛي ِقّييو اًوييْٛ دٙيييث ثٌّؤّْييجص١ز ثٌّّٕطييز ٚثٌّّٕيؽييز ٌطييٌق فٙييُ ٘يييث ثٌنطييجح ٚصأ٠ٍٚييٗ ٚثٌ ّييً 

٠ْييجعؤج عٍييٝ إلجِييز ِْييجفز د١ٕٕييج ٚديي١ٓ ثٌ مجةييو ثإل٠ّج١ٔييز  -ثٌييوالٌٟ -ثٌٚييوه6 إْ "ثٌضق١ٍييً ثألٌْييٕٟ اٚ ثٌْيي١ّ١جةٟ

ثًٌّٛٚعز ِٕيي ٔ ِٛيز اظجفٌٔيج)   ( فجٌضق١ٍيً ثألٌْيٕٟ ٠ميَٛ د ١ٍّيز صق١١يو اٌٚيٝ ٌىيً ثألفىيجَ ثٌض١ٌٛٛؽ١يز ثٌّْيذمز 

ٌّٛطٝ، ٘يٖ ثألفىجَ ثٌّْذمز ثٌضٟ صقٛي د١ٕٕج ٚد١ٕج ً ٠ز ثٌٕ٘ وّج ٘ٛ" ثًٌّٛٚعز عٓ ثٌ ًٚٛ ث
26
 

٠ٖٚضٌٟ ِقّو اًوْٛ عٍٝ ثٌذجفظ ثٌّضّٛيً دٙييٖ ثٌميٌثقر اعٕيجق صق١ٍٍيٗ ٌٍنطيجح ثٌيو٠ٕٟ عٍيز ِيٓ ثٌٖيٌٟٚ، 

 اّ٘ٙج6

، ٝيييًٌٚر إفجٟضيييٗ ثٌٖيييجٍِز دجٌٍْيييج١ٔجس ٚثٌْييي١ّ١جة١جس ِٚوثًّيييّٙج ثٌّض يييوهر، ٚدّٕج٘ؾّٙيييج ِٚفج١ّّ٘ٙيييج -

 ٚمٍف١جصّٙج ثالدْض١ٌّٛٛؽ١ز ثٌّْضٕ و إ١ٌٙج 

ثٌّ ضّيو ِيٓ لذيً ثٌّؤّْيز ثألًعٛىٚوْي١ز  ًٌٝٚر ثٌضوًح عٍٝ ثٌض١١َّ د١ٓ ثإلٟجً ثٌّٕٙؾٟ ثٌيوٚغّجةٟ -

فييٟ ص جٍِٙييج ِييع ثٌنطييجح ثٌييو٠ٕٟ، ثٌمييجةُ عٍييٝ ثالفضؾييجػ ٚثإلهًثن ٚثٌضأ٠ٚييً ٚثٌضفْيي١ٌ، ٚديي١ٓ ثإلٟييجً ثٌّٕٙؾييٟ 

ثإلدْض١ٌّٛٛؽٟ ثٌّ ضّو ِٓ ٌٟف ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١يز، ثٌّذٕيٟ عٍيٝ صق١ٍيً ثٌظيجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠يز ٚصفى١ىٙيج ٚإعيجهر 

 ٌٚ ٚفجؽجصٗ، لٚو إٝفجق ثٌطجدع ثٌضج٠ًنجٟٔ ع١ٍٙيج، ٚ٘يٛ ِيج ٠ ٕيٟ اْ اًويْٛ ٠يوعٛ صٌو١ذٙج ٚفك ِضطٍذجس ثٌ

دٖىً ٠ٌٙـ إٌٝ ًٌٝٚر إفوثط لط١ ز إدْض١ٌّٛٛؽ١ز ِع ثٌّمجًدز ثٌال٘ٛص١ز ثٌالصج٠ًن١ز ٌٍنطجح ثٌو٠ٕٟ، ثٌضيٟ 

 ١ّٕ٘ش عٍٝ ثٌضٌثط ثٌضف١ٌْٞ فٟ ِنضٍف ثٌّٕ طفجس ثٌضج٠ًن١ز ثإلّال١ِز 

ثقر ثٌٍْج١ٔز ث١ّ١ٌْجة١ز دجٌْٕذز إٌٝ اًوْٛ فيٟ ثٌض١١ّيَ دي١ٓ ّٔطي١ٓ ِيٓ ثٌٕٚيٛٗ، ٚ٘يٛ ٚصضؾٍٝ ا١ّ٘ز ثٌمٌ

 ص١١َّ ٠ّىٕٕج ِٓ صقم١ك ٌٕٟ ثٌولز ثٌّٛٝٛع١ز فٟ ثٌضق١ًٍ" ٚ٘يثْ ثٌٕٚجْ ّ٘ج6

ٔييز، ثٌضييٟ صٖييىٍش ٍِييٓ ثٌٕذييٛر، دٕييجق عٍييٝ عٍييز ِييٓ ثٌ ٛثِييً ٚثألّييذجح ثٌو١ٕ٠ييز  -  ٛ ثٌٕٚييٛٗ ثألٌٚييٝإل ثٌّى

 ٚثٌو٠ٛ١ٔز 

ٔييز، ٚثٌّٕذغمييز عييٓ ثٌٕٚييٛٗ ثألٌٚييٝ، ٚثٌّفْييٌر ٌٙييج، ثٌضييٟ ٕييىٍش ثٌضييٌثط ث -  ٛ ٌٕٚييٛٗ ثٌّض جلذييزإل ثٌّى

 ثٌضف١ٌْٞ ثألًعٛىٚوْٟ د و ثٔضٙجق ثٌفضٌر ثٌضأ١ْ١ّز ٌسّالَ، ف١ٓ ٚفجر ثٌٌّٛي ٍٙٝ هللا ع١ٍٗ ٍُّٚ 

ّنضٍييف ثٌّؾضّ ييجس وّييج صضؾٍييٝ ا١ّ٘ضٙييج ا٠ٞييج فييٟ ًه ثالعضذييجً إٌييٝ ثٌٍغييجس ثٌوثًؽييز، ٚثٌضييٌثط ثٌٖييفجٟ٘ ٌ

ِىٛٔيج ًة١ْييج ِيٓ ثٌّىٛٔيجس ثٌضييٟ  -فْييخ اًويْٛ -ثإلّيال١ِز ثٌ ٌد١يز ٚثٌذٌد٠ٌييز ٚثإلف٠ٌم١يز   ٚغ١ٌ٘ج، دٛٙيفٗ
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 7؟، ٌِؽع ِيوًٛ، ٘جِٔ، ٗ أيي هى الر ر امياهم الوؼا ر ،ِقّو اًوْٛ -



 

   

 

صْجعو ثٌذجفظ عٍٝ ثٌفُٙ ثٌول١ك ٚثٌّٛٝٛعٟ ٌٍظيجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠يز، ٚثٌضيٟ ّٖ٘يضٙج ثٌيوٚثةٌ ثألًعٛىٚوْي١ز ثٌٌّي١ّز 

ّيي١ٌث عٍييٝ ٔٙييؼ ثٌٍْييج١ٔجس ثٌذ٠ٛ١ٕييز  -ٖ ثٌمييٌثقر عييٓ ثٌٍغييزىثس ثٌَٕعييز ثٌوٚغّجة١ييز ثٌّغٍمييز  ِٚييٓ عييُ َٔعييش ٘ييي

ّييّز ثٌموثّييز ٚثٌضفجٝييً ديي١ٓ ثٌٍغييجس، ٚٙييٌٙس ٘ييٛر ثٌٚييٌثا ديي١ٓ ثٌٌّوييَ ٚثٌٙييجِٔ، ٚثٌٖييفجٟ٘  -ثٌّْٛيي٠ٌ١ز

ٚثٌىضجدٟ، ٚثأل١ًٙ ٚثٌوم١ً  ِٚٓ ٘يث ثٌّٕطٍك اٌف١ٕج اًوْٛ ٠وعٛ ِٓ مالي ٘يٖ ثٌمٌثقر إٌٝ ٝيًٌٚر "صٕظ١يف 

ٙج ٚصٌثو١ذٙج ِٓ ثٌوالالس ثٌقجفز ٚثٌّق١طز، ٚثًٌّٛٚعز عٓ ثٌٍغز ثألًعٛىٚوْي١ز، ٌىيٟ ْٔيضط١ع ثٌٍغز دىً ِفٌهثص

ثٌضفى١ٌ فٟ ثإلّيالَ دٖيىً ؽييًٞ اٚ دٖيىً عٍّيٟ فٍْيفٟ"
27

، ٚىٌيه وٍيٗ دغ١يز اْ ٠ٞيفٟ عٍيٝ ثٌظيجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠يز 

إلّال١ِز ٚأْيجلٙج ثٌي١ٕ٘يز ٟجد ج صج٠ًنج١ٔج ِضطًٛث، ِٚقج٠غج ٌٍضطًٛثس ٚثٌضقٛالس ثٌضٟ صِّ اد١ٕز ثٌّؾضّ جس ث

ٚثٌغمجف١ز  ثألٌِ ثٌيٞ ٠ ٕٟ اْ ٌِٖٚا اًوْٛ ثٌفىٌٞ فٟ فجؽز إٌٝ صأ١ِّ لٌثقر ؽو٠ور، صّىٓ ِيٓ صفى١يه ٘ييٖ 

ثألد١ٕز ٚثألْٔجق، ٌّ ٌفز ٌٟثةك صى٠ٛٓ ثٌ مً ثإلّالِٟ ٌٟٚثةك ثٕضغجٌٗ، ٌّٚ ٌفز عٛثدضيٗ ِٚضغ١ٌثصيٗ، ٚ٘يٛ ِيج 

 ث٘ضّجِٕج فٟ ثٌفمٌثس ثٌالفمز  رٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز ٚث١ٌٌّْٛٛٛؽ١ز، ثٌضٟ ّضىْٛ دؤًّضٞطٍع دٗ ثٌمٌثقر ثٌضج٠ًن١ز ثأل

 القراءة التاريخيت واألًثروبىلىجيت والسىييىلىجيت: -1-2-3-2

دجإلٝجفز إٌٝ ثٌمٌثقر ثٌْجٌفز، هعج اًوْٛ إٌٝ ًٌٝٚر ثٌضًّٛ دمٌثقر امٌٜ ؽو٠ور" ٟ٘ ثٌمٌثقر ثٌضج٠ًن١يز 

ٚثٌّْٛيي١ٌٛٛؽ١ز" ىٌييه ِييج هثِييش ثٌظييجٌ٘ر ثٌمٌآ١ٔييز عذييجًر عييٓ ظييجٌ٘ر ٌِوذييز، صٖييىٍش عذييٌ  ٚثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ييز

ِٕ طفجس صج٠ًن١ز ِضذج٠ٕز، ٚفٟ إٟجً عمجفٟ ِنٚٛٗ، وّج صُ صٍم١ٙج ٚثٌضفجعً ِ ٙج عٓ ٠ٌٟيك ٟميُٛ ِضذج٠ٕيز 

ٌ ثٌيوٚغّجةٟ ثٌييٞ دضذج٠ٓ ِؾضّ جس ثٌىضجح، ٚى١ٕ٘جصٙج  ٚلو اِّ اًوْٛ ٘يٖ ثٌمٌثقر د و ِج ًآٖ ِٓ صٚيٍخ ثٌفىي

ؽ ً ِٓ ٘يٖ ثٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز ظجٌ٘ر ؽجِور َٚٔا عٕٙج ٟجد ٙج ثٌضج٠ًنجٟٔ، ٚاٝفٝ ع١ٍٙج ّّز ثٌموثّز ٚثٌض جٌٟ 

عٍٝ ثإلْٔجْ ٚثٌّؾضّع ٚثٌضج٠ًل، غجفال ديٌه فم١مز وْٛ ٘يٖ ثٌظيجٌ٘ر ليو ؽيجقس ويٟ صْي و ثٌّْيٍُ، ٚصْيُٙ فيٟ 

 صطًٛ ِؾضّ ٗ ٚصموِٗ 

ث ثٌمييٌثقر ِييٓ ف١ييظ د ييو٘ج ثٌضييج٠ًنٟ إٌييٝ عٍييز ِييٓ ثٌنٍف١ييجس ٚثٌقمييٛي ثٌّ ٌف١ييز، ٚلييو ثّييضٕو اًوييْٛ فييٟ ٘ييي

ثٌّضّغٍز فٟ ِوًّيز ثٌق١ٌٛيجس ثٌفٌْٔي١ز، ٚاًو١ٌٛٛؽ١يج ١ِٖي١ً فٛويٛ، ثٌضيٟ ١ّ٠يَ ف١ٙيج فٛويٛ دي١ٓ صيج٠ًل ثألفىيجً 

ْيجق ثٌفى٠ٌيز ثٌّىضفٟ دٌْه ؽٍّز ِٓ ث٢ًثق ثٌّٕفٍٚز عيٓ ّي١جلٙج ثالؽضّيجعٟ ٚث١ٌْجّيٟ ٚثٌغميجفٟ، ٚصيج٠ًل ثألٔ

ثٌيٞ ٠قجٚي ف١ٗ ِؤًك ثألْٔيجق ثٌيٌد٠ "دي١ٓ ثٌّميوِجس ٚثٌّميٛالس ٚثٌّذيجها ٚثٌّٕيج٘ؼ ثٌضيٟ ٠ ضّيو ع١ٍٙيج ؽ١ّيع 
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، ٗ 0552، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ٌِويَ ثإلّٔيجق ثٌميِٟٛ، ِٕٖيًٛثس ث١ٌْٛٔيىٛ، ثٌطذ يز ثألٌٚيٝ، األرنا  والسياينت ،ِقّو اًويْٛ، ثإلّيالَ -

032 



 

   

 

ثٌّفى٠ٌٓ ٚثٌذجفغ١ٓ ٚثألهدجق ٚثٌفٕج١ٔٓ فٟ إٔضجؽُٙ ٚوضجدجصُٙ، ٚصىي٠ٛٓ ِؾّٛعيز ع١ٍّيز صٛؽ١ٙ١يز صٕظ٠ٌ١يز صْيّٝ 

إدْض١ّ١ز ثٌ ٌٚ"
28

 فٟ هًثّجصٗ ٌٍ مً ثإلّالِٟ  ، ٚثٌيٞ ٕىً ٌِوَ ث٘ضّجَ اًوْٛ

ٚصضؾٍٝ ا١ّ٘ز ثٌضق١ًٍ ث١ٌٌّْٛٛٛؽٟ ٌٍنطجح ثٌو٠ٕٟ ِٓ ِٕظيًٛ اًويْٛ، فيٟ لوًصيٗ عٍيٝ صمي٠ٜٛ د يٜ 

ثٌضّغالس ثٌضٟ فٌٝضٙج ثٌّؤّْز ثألًعٛىٚو١ْز ثٌوٚغّجة١يز عٍيٝ ثٌّْي١ٍّٓ ٚفٌٛضٙيج إٌيٝ ٠م١ٕ١يجس عجدضيز ال ٠أص١ٙيج 

ذييً ثٌٕمييجٓ ٚثٌؾييوثي، ٚىٌييه ٌىٛٔٙييج صنييوَ ِٚييجٌقٙج ثإل٠و٠ٌٛٛؽ١ييز، ثٌذجٟييً ِييٓ ديي١ٓ ٠ييو٠ٙج ٚال ِييٓ مٍفٙييج، ٚال صم

ٚصقجفع عٍٝ ًاّّجٌٙج ثٌٌِيَٞ ٚعٍيٝ ّيٍطضٙج ١ّٕ٘ٚضٙيج عٍيٝ ثٌقميً ثٌيو٠ٕٟ  ِٚيٓ ٘ييٖ ثٌضّيغالس، صأو١يو ص يجٌٟ 

"ثإلّالَ عٍٝ ثألًِٛ ثٌو٠ٛ١ٔز ثٌضج٠ًن١ز ثٌّضقٌٛيز)   ( ألْ ثٌيو٠ٓ ثٌمي٠ُٛ ٠يؤعٌ عٍيٝ ثٌّؾضّيع ٠ْٚي١ٌٖ ٠ٚٛؽٙيٗ، 

ٌىٓ ثٌ ىِ ال ٠ٚـ"
29

، ٚ٘ٛ ِج ؽ ً ِٓ ثٌظجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ز فٟ ٘ييٖ ثٌقيجي ظيجٌ٘ر ِض ج١ٌيز عٍيٝ ثٌَِيجْ ٚثٌّىيجْ 

"إّٔييج ٘ييٛ ظييجٌ٘ر ِييٓ ظييٛثٌ٘ ثٌق١ييجر ثالؽضّجع١ييز، صالفييع  -وّييج ٠ييٌٜ اًوييْٛ -ٚثٌضييج٠ًل، ًغييُ اْ فم١مييز ثٌييو٠ٓ

ٚصٛٙف وْجةٌ ثألٚٝجا ثاللضٚجه٠ز ٚث١ٌْج١ّز ٚثٌغمجف١ز"
30

ق١ٍٍٙيج وّيج صقٍيً ديجلٟ ثٌظيٛثٌ٘ ، ِٚٓ عيُ ٚؽيخ ص

ثالؽضّجع١ييييز ثألمييييٌٜ  ٚلييييو ثّييييض جْ اًوييييْٛ فييييٟ ىٌييييه ِٕٙؾ١ييييج دّْٛيييي١ٌٛٛؽ١ج د١١ييييٌ دًٛه٠ييييٛ، ٚدئٟجًثصٙييييج 

ثالدْض١ٌّٛٛؽ١ز، ٚدّج دًٍٖٛ ف١ٙج دًٛه٠ٛ ِٓ ِفيج١ُ٘ ِؤّْيز" ِيٓ لذ١يً ثٌٌاّيّجي ثٌٌِيَٞ، ٚثٌْيٍطز ث٠ٌٌَِيز، 

 ثألمٌٜ ٚثٌ ٕف ثٌٌَِٞ، ٚثٌقمً   ٚغ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّفج١ُ٘ 

دجإلٝجفز إٌٝ ثٌضق١ٍ١ٍٓ ثٌضج٠ًنٟ ٚث١ٌٌّْٛٛٛؽٟ، هعج اًوْٛ فٟ ٘يٖ ثٌمٌثقر إٌٝ ثالّض جٔز ا٠ٞج دجٌمٌثقر 

ثألٔغٌٚدٌٛٛؽ١ز، ثٌضٟ ّضّىٓ ثٌذجفظ فٟ ثٌفىٌ ثٌو٠ٕٟ ِٓ إهًثػ عٍز ِٓ ثٌّىٛٔجس ثٌغمجف١يز ثٌضيٟ ّٖ٘يضٙج ثٌيوٚثةٌ 

ز ٚثٌغمجفيز ثٌ جٌّيز ٚثٌضيٌثط ثٌّىضيٛح، ٚثٌضيٟ ّيضّىٕٗ ِيٓ إهًثن ث١ٌٌّّز ٚإدْض١ّ١ضٙج ثٌّضّغٍز فٟ ثٌٍْطز ثٌقجوّ

ِنضٍف ثألد جه ٚثٌّظجٌ٘ ثٌطم١ّٛز ثٌضٟ صّجًُ دٙج ثٌّؾضّ جس ثإلّال١ِز ٕ جةٌ٘ج ثٌو١ٕ٠يز، ٚصؾْيو ِيٓ مالٌٙيج 

فّٙٙييج ثٌنييجٗ ٌٍظييجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠ييز، ِٚييٓ عييُ ّييضّىٕٗ ِييٓ صق١ٍييً ثٌنطييجح ثٌييو٠ٕٟ صقٍيي١ال ع١ٍّييج ٚهل١مييج ٚع١ّمييج 

ع١ج، ال ٠مضٌٚ عٍٝ إهًثػ ثٌٌّوَإل ثٌضٌثط ثٌّىضٛح فقْخ عٍيٝ ٔقيٛ ٙي١ٕع ثٌّؤّْيز ثألًعٛىٚوْي١ز ِٚٛٝٛ

ثٌٌّيي١ّز، دييً دييئهًثػ ثٌٙييجِٔإل ثٌضييٌثط ثٌٖييفجٟ٘، ٚصييٌثط ثألل١ٍييز ثٌّ جًٝييز ) ثٌّ ضٌَييز، ثٌٖيي١ ز   ( ا٠ٞييج، 

فيفيٗ ثٌضيج٠ًل ثٌٌّيّٟ  ٚثالّضّجا "إٌٝ ِج لجٌٗ ثٌّّْٖٙٛ، ٚثٌّٕذٛىْٚ ٚثٌّ جًْٝٛ عٍٝ ٌِ ثٌ ًٚٛ، ٚثٌيٞ

ٚؽ ٍٗ فٟ هثةٌر ثٌّْضق١ً ثٌضفى١ٌ ف١ٗ"
31

، ألْ ثٌٕظجَ ثٌّ ٌفٟ ثٌّٕضٌٚ وّج ٠ٌٜ اًوْٛ "٠مَٛ دفيٌٛ ًٚث٠ضيٗ 

ث١ٌٌّّز ٌّج فوط عٓ ٠ٌٟك ثٌمٛر، عُ ٠ْىش ثٌٚٛس ث٢مٌ، ٙيٛس ثٌميٜٛ ثٌّغٍٛديز اٚ ثٌّّٖٙيز، ٚليو ٠قييفٙج 

                                                           
28
ثٌقوثعيز فيٟ فىيٌ اًويْٛ، ثٌؾَثةيٌ، د١يٌٚس، ِٕٖيًٛثس ثالميضالف،    ٔميال عيٓ فيجًؿ ِْيٌفٟ،28، ٗ تاريخيت الر ر الؼربنم اميناهمِقّو اًوْٛ،  -

 002ٗ ، 8222ثٌوثً ثٌ ٌد١ز ٌٍ ٍَٛ ٔجٌْٕٚ، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، 

29
 00ٗ  ،0542، صٌؽّز م١ًٍ افّو، ه َ ٟ، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، اميام أ الت وهواريتِقّو اًوْٛ،  -

30
 05ٔفْٗ، ٗ  -

31
 002فجًؿ ٌِْفٟ، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ  -



 

   

 

صّجِج فضٝ ٌىأٔٙج ٌُ صٛؽو فٟ ثٌضيج٠ًل"
32

ٌ ثٌييٞ ٠ ٕيٟ ٝيًٌٚر ثّيض جٔز ثٌذجفيظ فيٟ ثٌفىيٌ ثٌيو٠ٕٟ دميٌثقر   ثألِي

امٌٜ عجٌغز، صّىٕٗ ِٓ إهًثن ٌٟثةك ص جًِ ٘يٖ ثٌّؤّْيز ثألًعٛىوْي١ز ثٌوٚغّجة١يز ِيع ثٌظيجٌ٘ر ثٌو١ٕ٠يز، لٚيو 

 ٔمو٘ج ٚصؾجٍٚ٘ج" ٟٚ٘ ثٌمٌثقر ثٌال٘ٛص١ز ثإل٠ّج١ٔز، ثٌضٟ ّٕنضُ دٙج ثٌّقًٛ ثٌالفك  

 ىتيت اميواًيت:القراءة الاه -1-2-3-3

٠ٌصذ٠ ٌِٖٚا ثإلّال١ِجس ثٌضطذ١م١ز عٕو اًوْٛ دئعجهر لٌثقر ثٌظجٌ٘ر ٚثٌفىٌ ثٌو١١ٕ٠ٓ، ِٚٓ عُ وجْ ٠ٍَِٗ 

ٌَِٚج ٠ًٌٚٝج إهًثػ ثٌمٌثقر ثٌض١ٌٛٛؽ١ز فٟ ٘يث ثٌٌّٖٚا، ٔظٌث اللضٕجعٗ ثٌضيجَ أيٗ "عٍيٝ ثٌنطيجح ثٌض١ٌٛيٛؽٟ 

، ٚدوْٚ ٘يث ثالٔفضجؿ ٠ذمٝ ثٌنطجح ثٌض١ٌٛيٛؽٟ عذيجًر عيٓ صذؾ١يً اْ ٠ضّغً وً ِْض٠ٛجس ثٌضق١ًٍ ثٌّيوًٛر ّجدمج

هفجعٟ ألِز ِٕغٍمز عٍٝ لٕجعجصٙج ٠ٚم١ٕ١جصٙج"
33

، ِّج ٠قضُ عٍٝ ثٌذجفظ ثٌضًّٛ دٙييث ثٌٞيٌح ِيٓ ثٌميٌثقر ٌضفى١يه 

ج، ال ثألد جه ثٌض١ٌٛٛؽ١ز ثٌمجد ز مٍف ثألد١ٕز ثٌٍغ٠ٛز ٌٍنطجح ثٌيو٠ٕٟ، دغ١يز فّٙٙيج ِٛٝيٛع١ج وّيج ٘يٟ فيٟ فم١مضٙي

وّج ًّنضٙج ثٌوٚثةٌ ث١ٌٌّّز ثٌّغٍمز فٟ ثٌالٕ ًٛ ثٌو٠ٕٟ ١ٌٍٍّّْٓ، ٚثفضىٌس ِٓ مالٌٙج فك ثٌضف١ٌْ ٚثٌىٖف 

 عٓ ثٌقمجةك ثٌو١ٕ٠ز 

٠ٚمٚو اًوْٛ دٙيٖ ثٌمٌثقر، وً ثٌضٌثط ثٌضف١ٌْٞ ثٌّٕذغك عٓ ثٌنطجح ثألٚي ثٌضأ١ّْٟإل ثٌنطجح ثٌمٌآٟٔ" 

ّيل ثإل٠ّيجْ ٠ٚغذضيٗ فيٟ ٔفيُٛ ثٌّيؤ١ِٕٓ"اٞ ٘ٛ "وً ص جًِ ِع ثٌميٌآْ ثٌىي٠ٌُ ٠ٌ
34

  ٚصض١ّيَ ثٌميٌثقر ثٌال٘ٛص١يز 

ثإل٠ّج١ٔييز دغٍييز ِييٓ ثٌنٚييجة٘، صٙييوف ِييٓ مالٌٙييج ِٚييٓ مييالي ثٌمييٌثقص١ٓ ثٌْييجٌفض١ٓ، إٌييٝ صؾييجٍٚ اِيي٠ٌٓ ثعٕضيي١ٓ 

 ًّنضّٙج ثٌوٚثةٌ ث١ٌٌّّز" ّ٘ج6

هثمً ث١ٌْجػ ثٌوٚغّجةٟ ثٌّغٍك وْٛ وً أّجٟ ثٌمٌثقثس اٚ ِْض٠ٛجس ثالّضنوثَ ثإل٠ّجٟٔ ٌٍمٌآْ ِْؾٛٔز  -

 ثٌيٞ ١ّ٠َ ثٌفىٌ ثألًعٛىٚوْٟ 

وْٛ ِنضٍف ثٌضفج١ٌّ ثإلّال١ِز ثٌىذٌٜ، ثٌضٟ فىّش ثٌقمً ثٌو٠ٕٟ ِٚج فضتيش صقىّيٗ، ليو فٌٝيش ٔفْيٙج  -

دٛٙفٙج صّضٍه فك ثٌذقظ فيٟ ثٌقم١ميز ثٌو١ٕ٠يز، ٚليٛث١ٔٓ ٘ييث ثٌذقيظ، ثٌّطيٌهر ٚثٌّْيضم١ّز ٚثٌٚيق١قز، ثٌضيٟ ال 

ٌذجًٟ ِٓ د١ٓ ٠و٠ٙج ٚال ِٓ مٍفٙج، ٚثٌضٟ اؽّع عٍٝ ٙقضٙج ًؽجي ثٌو٠ٓ ثٌي٠ٓ دّج ٠ّضٍىٛٔٗ ِيٓ ًاّيّجي ٠أص١ٙج ث

  ًَِٞ 

                                                           
32
  012، ٗ 0554، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، د١ٌٚس، هثً ثٌط١ٍ ز، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، قضايا فم ًقد الؼقل الديٌم ِقّو اًوْٛ، -

33
 00ٗ  ، ٌِؽع ِيوًٛ،الر ر األ ىلم وايتحالت التأ يل اًوْٛ، ِقّو -

34
 082افّو دٛعٛه، ٌِؽع ِيوًٛ، ٗ  -



 

   

 

 المصادر والمراجع:

 الوصا،ر: -1

، صٌؽّييز ٘جٕييُ ٙييجٌـ، د١ييٌٚس، ٌذٕييجْ، هثً ثٌْييجلٟ، ثٌطذ ييز ثٌغج١ٔييز، أينني هننى الر ننر امينناهم الوؼا ننراًوييْٛ ِقّييو،  -

0551 

، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، د١يٌٚس، ٌِويَ ثإلّٔيجق ثٌميِٟٛ، ِٕٖيًٛثس ث١ٌْٛٔيىٛ، اميام، األرا  والسيايت اًوْٛ ِقّو، -

 0552ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، 

 0542، صٌؽّز م١ًٍ افّو، ه َ ٟ، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، اميام أ الت وهواريت اًوْٛ ِقّو، -

ثٌيوثً ثٌذ١ٞيجق، ٌِويَ ثإلّٔيجق ثٌميِٟٛ، ، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، تاريخيت الر ر الؼربنم اميناهماًوْٛ ِقّو،  -

 0554ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ ٌدٟ، ثٌطذ ز ثٌغجٌغز، 

، صٌؽّيز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، ثٌيوثً ثٌذ١ٞيجق، د١يٌٚس، ثٌٌّويَ ثٌغميجفٟ ثٌ ٌديٟ، الر ر امياهم، قنراءة ػلوينتاًوْٛ ِقّو،  -

 0552جق ثٌمِٟٛ، ثٌطذ ز ثٌغج١ٔز، ٌِوَ ثإلّٔ

، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، د١ٌٚس، ٌذٕجْ، وايتحالت التأ يل، ًحى تاري  آرر للر ر امياهمالر ر األ ىلم اًوْٛ ِقّو،  -

 8228هثً ثٌْجلٟ، ثٌطذ ز ثٌغج١ٔز، 

، صٌؽّز ٘جُٕ ٙجٌـ، د١ٌٚس، ٌذٕجْ، هثً ثٌط١ٍ ز القرآى هي الترسير الوىروث إلى تحليل الخطا  الديٌماًوْٛ ِقّو،  -

 8221ٌٍطذجعز ٚثٌٌٕٖ، ثٌطذ ز ثٌغج١ٔز، 

، صٌؽّز ٘جٕيُ ٙيجٌـ، د١يٌٚس، ٌذٕيجْ، هثً ثٌط١ٍ يز، قضايا فم ًقد الؼقل الديٌم، كيف ًرهن اميام اليىمًوْٛ ِقّو، ا -

0554 

 الوراجغ: -2

 8224، ثٌوثً ثٌذ١ٞجق، د١ٌٚس، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌ ٌدٟ، ثٌطذ ز ثٌغجٌغز، الخطا  والتأويلادٛ ٠ٍو ٌٔٚ فجِو،  -

 8202، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ 84، ًِٕٖٛثس ثٌَِٓ، ٍٍّْز ٌٕفجس، ثٌ وه هحود أركىى الظاهرة القرآًيت ػٌددٛعٛه افّو،  -

 8222، اف٠ٌم١ج ثٌٌٖق، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، فم الٌظريت السر،يتؽ١ٌثْ عذو ثٌٌف١ُ،  -

، عيوه 8200، ِؾٍيز ثألٍِٕيز ثٌقو٠غيز، اوضيٛدٌ، "اميناهياث التطبيقينت وههنام الؼقنل االينتطاػم" م١ٍمٟ عذيو ثٌّؾ١يو، -

  2 -7َِهٚػ، 

، ِميجي ٝيّٓ وضيجح، ليٌثقثس فيٟ ِٖيٌٚا ِقّيو "ًقد الؼقل األرثىذوكسم: قراءة فم هشروع أركىى" ،ِقّو ثٌغ١الٟٔ -

 8200اًوْٛ ثٌفىٌٞ، صمو٠ُ عذو ثإلٌٗ دٍم٠ََ، د١ٌٚس، ِٕضوٜ ثٌّ جًف، ثٌطذ ز ثألٌٚٝ، 

ً ثٌ ٌد١يز ٌٍ ٍيَٛ ٔجٕيٌْٚ، ثٌطذ يز ، ثٌؾَثةٌ، د١ٌٚس، ًِٕٖٛثس ثالمضالف، ثٌيوثالحداثت فم ف ر أركىى ٌِْفٟ فجًؿ، -

 8222ثألٌٚٝ، 
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