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ن ٍَمماٌ ٓممٕ أٔممثػ لنمما نعانممم

إٌ أْممى يمما ٚعممال نممٍ نًُدٕيممح نؽك شٛممح أَٓمما ظمماإلخ ترٕممٕن يفرهم

ٔ نًرؽكى  ٙنطثٛعح ،نعاقن نهٗ نرؽهن يٍ قثٙح نؽرًٛاخ نًرهتٕح تّ يٍ كمم نعٕ َمة ،إَمّ إٍَماٌ دماقن
نرعايم يع نطثٛعَ ٙؽمٕ صٔمطُان ٙمي ِمٙإل ظماْى ،تمم كمم ِمٙإل ٚثُمٗذ ٔنعمم نمم٘ و ق يمٍ ذهٌمٛؿ ْمك
نًُٕلض يٍ إلٍَاٌ ْٕ تهٔو نعهى نؽمكٚس ـميل نعمهٌ نٍماتع نّمه ٓمٕ أٔمثػ تًصاتمح نفم ٛٛنه ٛمع نمم٘
ٍٚه٘  ٙكٛاٌ نًُدٕيح نؽك شٛحْٔ ،ل نعهى نّ يٍ نعمٕج ،ؼٛمس ٚكرٍمػ ٔٚؽمهض ٔٚهتما كمم ؼٍماتاخ نرعكٛمه
نعكٚى ،إَّ نٛك نطٕنٗ نرم ٙذٍرسٌمك تمّ ْلِ نًُدٕيمحٚٔ ،كعم ٙكًرِمه نهمٗ لنما نؽمكٚس نمٍ أتمهو يما أٔمثػ
ّٚغم تال نثّهٚح ْٕٔ ،نصٕنج نعُٛٛح انعهى نثٕٛنمٕظ ٙقـمم إنمٗ قْمانٛى نفهٛمحٌٔ ،مثه أدمٕ ن َٕ ذٓما ٔ كما
ٔثغٛاذٓا ٙث ٛن ّعهج نٕن شٛح يًما يكُمّ يمٍ نمرؽكى ٔإقايمح نرعمكٚيخ ٔ نُٓكٌماخ نعُٛٛمحُ ،عمك أٌ نثطمٛؿ
نث ٕ٘ٙٛنّكم ٕٚثػ يكعثاذذذ ،كًا أٔثؽد  ٌٜنطهٚق يعثكج نرؽٕٚم نٍُم ٔذثكٚهّ انعهًاإل قاقنٌٔ نهمٗ
ظعم نطعم ُٚعة ٕٔٚنك تانًٕ ٔعاخ نرّٚ ٙرٓٓٛا ٜتاإل ( نطمٕل ،نمٌٕ نثّمهجٔ ،نمٌٕ نعمٚٔ ٍٛمهق ايمه ٖ
نٕن شٛحذذذ)
ْم ايه ٚك عُا إنٗ ٚهغ أٌئهح َمٕق يعانعرٓما مْ ٙلِ نكن ٌمحْٔ ،م ٙكانرمان :ٙيما نطماني نمم٘ ؼمكز
نهثّهٚح ،ععهد إلٍَاٌ ُٚرعم إنٗ تان قٚغى نعانهٛح نٕٖ صَععانٛح؟ يا نًٍرعك خ نر ٙظعهد نععم نثّه٘
ٚكٍه قٕٛق صَعٛاق ٔ صَٕٛاع ٔٚرعّ ٕٔب نرٍفٛه ٔ نٍٛاقج؟ يرٗ ٔكٛ

تكأخ نعٕح نر ٙق عد إلٍَاٌ إنٗ

ذؽٕٚم نٕ قعٔ ،ظعهّ يُاٌثا نطًٕؼاذّ نٕٖ نهٕ٘ؾ ٔ نعثٕل تّ كًا ْٕ؟
نهعٕ ب نهٗ لنا ،صتك يٍ نًم ظُٛٛانٕظ ٙأٔ أنكٕٛنمٕظَ ٙثؽمس ٛمّ نمٍ نعممٔن نًرٌٍمح نًما ٍٚمًٗ
تانععمم نعهًمم ٙنؽممكٚس ،ايممه نممم٘ ٌمٛك عُا ممْ ٙل نثؽممس إنممٗ نعممٕقج َؽمٕ نعممهٌ نٍمماتع نّممه ،ؼٛممس تك ٚممح
نعٛىٚاإل نًٛكاَٛكٛح نؽكٚصح يرٕقع ٍٛنُمك أْمى يثمكإ نٓممِ نعٛىٚماإل ،إَمّ نًثمكأ نّمٓٛه "اىقصو٘ اىوتا" "ٜأٔ كًما
ٍٚممً ّٛنممثعٗ ٜـممه "ٍبو ا اىؼلةىووت" تانرثممانِ أْممى أنكمماٌ نعًممانج نؽك شٛممحذ ٔكممَ ٙممرًكٍ يمٍ لنمماٌ ،ممُُعى
قن ٌرُا يررثع ٍٛنفطٕ خ نرانٛح ْٙٔ ،كاٜذ:ٙ
أٔص :نطهٚق َؽٕ يثكإ نعٕٕن نم ذٙذ
شاَٛا :نًعٕٕق تانعٕٕن نم ذٙذ
شانصا :نعٕٕن نم ذٔ ٙذغٛه َدهج إلٍَاٌ نهعانى (يٍ صَععال َؽٕ نعانهٛح)
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قثممم ذؽكٚممك يعُممٗ نعٕممٕن نممم ذ ٙنممم٘ ٌممُرهكّ نهفطممٕج نصاَٛممح يممٍ ْممم نثؽممسٌ ،ممُعٕو تعٕنممح ذانٚفٛممح
ٌهٚعحَ ،هٖ يٍ ـينٓا كٛ

َّس ْم نًثكأ ،إل كاٌ يثكأ نعٕٕن نم ذ ٙقك ذثهٕن  ٙنعمهٌ نٍماتع نّمه يمع

دانٛهٔ ٕٛقٚكانخ َٕٔٛذٍذذذ إٌ ْم نًثكأ نى ٕٚنك تّكم يثادد قٌٔ ظمٔن ،عك ٌرغهق يفماٖ ٔصقذمّ قهَٔما
نكٚكجٔ ،يا ذانٚؿ ْم نًثكأ  ٙنؽعٛعح ٌٕٖ ذانٚؿ ذطٕن َدهج نعهًاإل إنٗ نؽهكح ،هُؽأل ذرثع نًٍان نم٘
ـطّ نعهًاإل تكإل يٍ أنٌطٕ نم٘ قكو أْى ذعٍٛه نهؽهكح م ٙنعكمه نعمكٚىٔٔٔ 1مٕص إنمٗ نعمهٌ نٍماتع نّمه،
يهٔن تانهؽدح صٌكُكن َٛح شى إلٌييٛح انيذُٛٛح ،نهُا َرًكٍ يٍ ٌرٛعاب نكٛعٛح نر ٙيكُد يٍ َثصاق كهج
قٕٕن نًاقج ٔنطانرٓاذ
 –1ا صل٘ ٍٗشنيت درمت اىقتٝفت:
ا" -ص٘ ا صل٘ ىيذرمت:
نعك ٌرطاع نعٛهٍٕف نَٕٛاَ ٙأنٌطٕ ( 322/384قذو) تٍمٌ ٛمٛطهذّ نهمٗ نصعا مح نثّمهٚح نًمكج ٕٚٚهمح
ٌممرًهخ ،ؼرممٗ ؼممكٔق نعممهٌ نٍمماتع نّممه ممهدى يٍمماًْح نعكٚممك يممٍ نًعكممه ٔ ٍٚنعيٌممعح مم ٙذسٌمم ًٛنعكممه
نعهٍع ٙ ٙنَٕٛاٌ إص أٌ أنٌطٕ ظٍك قًمح ٔلنٔج ْمم نعكمهٕ٘ ،مع هٍمعرّ مٔ ٙمٛادح يُدٕيٛمح يعًانٚمح،
ؼٛس ظم ْٕ نُٕ ٌ نعهٍعح ـيل نعهٌٔ نٌٕطٗ ،عٕنا آَم ك هٍمعحْ ،مٕ قٕنما أنٌمطٕٓ ،مٕ ِمكم نعٙماإل
نععه ٙنرها نؽعثح ،ذانج ذًعٛك ٔذثعٛي إنٗ قنظح ذًٍٛرّ تانًعهى أل ٔذمانج أـمهٖ ن ٙما ٔقمكؼا إنمٗ قنظمح
ذكعٛهِ ،ؼٛس إٌ نًرٚك ٍٚنّ ن عٕ هٍعرّ إنٗ قنظح نؽعٛعح نكايهحٔ ،ؼرمٗ إل ظٓمه ذعمانٖ تم ٍٛذعانًٛمّ مٙ
َّٕٕٔ ،إٌ نًٕق

ٚكٌٕ ْٕ أٌ أؼك نُْٕٕ اٌك ص ًٚصم ٔظٓح َده نعٛهٍٕف نؽعٛعٛحٔ ،يمٍ شمى ٔظمة

نعًم نهٗ ذٕعٛح ٍَق أنٌطٕ ٔذطٓٛهِ ؼعاظا نهٗ ٍَعايّ ْٕٔ ،نعًم نم٘ قاو تّ يصي نّانغ اكثه تمٍ
نِك (خ )ْ595أكثه يًصم نألنٌطٛح  ٙنعهٌٔ نٌٕطٗ ٔ ،نم٘ كاٌ ق ئًما ٚؽٍمٍ ندمٍ تمّذ 2أيما نه ٙمٌٕ
انٌطٕ ،عك قكؼٕ ْٔ ّٛاظًِٕ ،تم ذًِٕٓ تانٕشُٛح ٔ نكعهٚٔ ،كعم ٙنرممكٛه ُْما تًٕقم

نغى نم( ٙخ) ْ505

 ٙؼعّ  ٙكراتّ "ذٓا د نعيٌعح" ٔكمنا يا عهرّ نكٍُٛح ،ؼًُٛا ٔ٘عد دٛه يا يهج كرة أنٌطٕ ٔيعّ تٍ
نِك  ٙصئؽح نكرة نًؽدٕنجذ كٛ

ذٕٕن ْم نعٛهٍٕف نؽهكح ْٙٔ ،نر ٙذعُُٛا  ٙيعانُا ْم ؟
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 تُأه نثعى ذ" ،ٙيكاَح تٍ نِك  ٙذطٕن ا كان نعهًٛح :ذٕٕن نؽهكح" ًٍ٘ َكٔج " ا ق نكَٕ ٙنعكه تٍ نِك" قظُثه  1998تًه كُ،يُّٕن خ نعًعٛح نعهٍعٛح نًغهتٛح107 ْ ،2001/1ٚ ،
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 -ناتك نعاته٘ ،ابِ ش صٞرة ٗفنر ،يهكى قن ٌاخ نٕؼكج نعهتٛح166-165 ْ ْ ،2007/3 ٚ ،
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ذعممكن إلِممانج تك ٚممح إنممٗ كممٌٕ نًعٕممٕق تانؽهكممح نُممك أنٌممطٕ ْممٕ دٛممه يمما َعٕممكِ َؽممٍ نٛممٕو انعٕممه
نؽكٚس أٔثػ ٚعهف ؼهكح ٔ ؼكج ْم " ٙنُعهمح م ٙنًكماٌ"ذ 3أيما أنٌمطٕ ،انؽهكمح نُمكِ أكصمه ذععٛمك ٔذُٕنما
ٔٚغهة نهٓٛا نطاتع نكٛع ٙنمٕٖ نكًم ٙكمم ذؽمٕل ٚطمهأ نهمٗ اِمٛاإل ٔكمم َرعمال يمٍ ؼمال إنمٗ ؼمال ْمٕ
ؼهكح ْٔم يا ٌُٕ٘ؽّ :ٌٜ
إٌ يٍسنح نؽهكح نُك أنٌطٕ ص ذُعٕم نٍ ذٕٕنِ نهٕظٕق

ٕٓ ٚمهٖ أٌ ُْماك ٔظمٕقٔ :ٍٚظمٕق تمانعٕج

ٔٔظٕق تانععم انؽعه ْٕ تانعٕج ذًصال ٔ نثٙٛح ْ ٙتمانعٕج نٕمعٕن ٔ ،نثممنج ْم ٙتمانعٕج ِمعهج ٔ نعاْمم ْمٕ
تانعٕج نانى 4ذذذ إلٌ ،نؽعه ٔ نثٙٛح ٔ نثمنج ٔ نعاْم يٕظمٕق خ تمانعٕج ٔ نرًصمال ٔ نعٕمعٕن ٔ نّمعهج ٔ نعمانى
يٕظٕق خ تانععمذ تعثانج أـهٖ ،إل كاٌ نفّة يصي ْٕ تًصاتح نفاو ٔ أم ،أٔ إل كاٌ ْٕ نًاقج أٔ نٕٓٛنٗ
ترعثٛه أنٌطٕٔ ،إل كاٌ ْٕ نٕظٕق تانعٕج ،إَمّ م ٙيعاتمم لنما ٚعمك نكهٌم ٙنفّمثْ ٙمٕ نٕظمٕق تانععمم ،إَمّ
نّكم نم٘ أـمِ ْم نكهٌ ،ٙإَمّ إليكماٌ نمم٘ أذاؼمّ نفّمة يمٍ ٘مًٍ إيكاَماخ أـمهٖ كانطأنمح يمصيذ إٌ
نكهٌ ٙترعثٛه أنٌطٕ ْٕ نٕٕنج  ٙيعاتم نٕٓٛنٗ نٍانعح نمكهٔ ،نًهٛح صَرعال يمٍ نعمٕج إنمٗ نععمم ٔيمٍ
نٕٓٛنٗ إنٗ نٕٕنج ْ ٙنؽهكح نُك أنٌطٕ ،انؽعهج نُمكيا ذٕمثػ ذًصماص ٔ نطم ٍٛنُمكيا ٕٚمثػ ظمهجٓ ،مم
َرعال يٍ ؼال إنٗ ؼالَ ،عٕل إلٌُْ ،اك ؼهكح ذ
ٔنًىٚك يٍ نرٕ٘ٛػٍَ ،رع ٍٛتًصال آـهٍٚ 5ععُا ٓ ٙى نًعٕٕق تانؽهكح نُك أنٌطٕ ،مإل أـممَا ـّمثا
ٔقًُا تإؼه قّ ٌٕٛثػ تانطثع نياق ٔ ٕٓ ،قع نّ ذؽٕل ٔذغٛهً ،ا نًّرهك ٚا ذمهٖ تم ٍٛنفّمة ٔ نهيماق؟ إَمّ
نًاقج أٔ نٕٓٛنٗذ ٔيا نًفره

تًُٓٛا؟ إَّ نٕٕنج نر ٙذٙع ٙنهٗ اِٛاإل نرًاٚى خذ إلٌ يا ْ ٙنؽهكح مٙ

ْم نًصال؟ إَٓا لنا نرؽٕل نطاني نهٗ نٕٕنج يٍ ٕٔنج نفّة إنٗ ٕٔنج نهياق ،تعثانج أـهٖ صَرعال
يٍ نفّة كعٕج إنٗ نهياق كععم ْٕ ؼهكحذ تاـرٕان ،ذعك نؽهكح  ٙنٍُق نعهٍع ٙانٌطْ ٙم ٙكمم ذغٛمه
ٚطهأ  ٙنٕظٕقذ ٔياق و نؽهكح أ٘ نرثكصخ ٔ نرغٛه خ م ٙنٕظمٕق ذسـمم أِمكاص ٔإَٔ نما يفرهعمح ،عمك ؼمأل
نعٛهٍٕف صٌراظٛه٘ ؼٕهْا  ٙأنتعح أُٔاف:ْٙٔ 6
 - 1نرغٛه نعْٕه٘ٚٔ :كٌٕ نُكيا ٕٚنك ِٙإل أٔ ٚعُٗ ،كًا ٚؽٕم نُكيا ٕٚنك ؼٕاٌ ًٔٚمٕخ ،إَمّ ذغٛمه
نكٌٕ ٔ نعٍاق نُك أنٌطٕذ
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 -أؼًك نثٌٕكئ٘ "أنٌطٕ ٔ نعهى نطثٛع ،ٙقه إلج  ٙنًعانح نٍاتعح يٍ نطثٛعح" يعهح كه َٔعك ،نعكق  ،32أكرٕته 2000
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ٕٚ -ؼُا قًٛه ،اص٘ه اىفيضفت اىؼربٞت ،ق ن نًّهق /تٛهٔخ111 ْ ،1991/6 ٚ ،
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َ -عً نًهظع ْ 112
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 دُان ٌكٛهٚا َٔهى دٛهع" ،ٙة ٝخ اىفنر اىغرب ٍِ ٜاىّ٘ٞةُ اىق َٝت إى ٚاىقرُ اىؼشر ،ِٝذهظًح قذ ؼٛكن ؼاض إًٌانٛم ،نًُدًح نعهتٛح نهرهظًح،165-164 ْ ْ ،2012/1ٚ
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 - 2نرغٛه نكٛع :ٙؼهكح ذرى نُكيا ٚغٛه نّٙإل يٍ ٔعاذّ ،يصهًا ٚؽٕم نُكيا ٚرثكل نٌٕ ٔنقح َثاذٛح يٍ
أـٙه إنٗ نٌٕ لْث ْٕٔ ،ٙيا  ًٍّٛٚأنٌطٕ صٌرؽانحذ
 - 3نرغٛه نكًٚ ّٛ ٔ :ٙىٚك نّمٙإل يمٍ إؼمكٖ ٔمعاذّ أٔ ُٚعٕمٓا ،كًما ٚؽٕمم نُمكيا ذكمٌٕ قطمح يًرهئمح
نعٍى ٔشعٛهح ،رٕثػ َؽٛهح ٔـعٛعح ،إَٓا ؼهكح نىٚاقج ٔ نُعٕاٌذ
 - 4نرغٛممه نًكمماَٚٔ :ٙكممٌٕ نُممكيا ٚغٛممه نّممٙإل يكاَممّ ٔيٕ٘ممعّ ،كًمما ٚؽٕممم نُممكيا ٍٚممع ٛؼعممه نهممٗ
انٖ أٔ نُكيا ُٚطهق ٌٓى َؽٕ ْك ّذ
إلٌ ،أَممٕ ع نؽهكمماخ نُممك أنٌممطٕ ًٚكممٍ ظًعٓمما كانرممان :ٙؼهكممح ظْٕهٚممح (كممٌٕ ٔ ٍمماق) ،ؼهكممح كٛعٛممح
( ٌرؽانح) ،ؼهكح كًٛح (وٚاقج َٔعٕاٌ) ،ؼهكح يكاَٛح ( نُعهح)ذ ٔ نؽهكح نرٌ ٙمرًُٓا َؽمٍ م ٙتؽصُما ْمم ْمٙ
نؽهكح اـٛهج أ٘ نؽهكح نًكاَٛح أٔ ؼهكح نُعهح ْٙٔ ،نؽهكح نر ٙكاَد يصان َعماَ يؽرمكو كًما ٌمُعهف
تعك قهٛمْ ،م نُعاَ ٔتعك قهٌٔ ٕٚٚهح ًٌٍٛط تدٕٓن يثكإ نعٕٕن نم ذ ٙأٔ نعطانمح م ٙنعمهٌ نٍماتع نّمه
نم٘ َثؽس ٔ ّٛنُّذ ًا ْ ٙنًّكهح نرٌ ٙرصٛه ْم نُعاَ؟
ب -اىذرمت اىَنةّٞت ػْ ا صل٘" :فضٞر صٞلرح اىَشنيت
ٚعٍى أنٌطٕ نؽهكح نًكاَٛح إنٗ قًٍ :ٍٛؼهكح ٚثٛعٛح ٔؼهكح قٍهٚح ،هُّهغ تك ٚح كم ٔ ؼكج يًُٓا:
 اىذرمت اىلبٞؼٞت :درمت اىَٞو اىلبٞؼٜٚرٕٕن أنٌطٕ نعانى نهٗ أَّ كهج يؽكٔقج انكٌٕ كهٔ٘ اٌ نكهج ْ ٙأكًم اِمٛاإلٔ ،يؽمكٔق اٌ نمّ
يهكى ْٕ انٖذ 7كًا أَّ ٚععم يٍ نعًه أي نٓم نكٌٕ إنٗ يهذثرٌ ٍٛعهٗ ،ؼٛس نرغٛه ٔ نعُاإل ٔنهمٕ٘
ؼٛس نكًال ٔ نصثاخ ،أٔ تعثانج أـهٖ انعانى يعّ يكٌٕ يٍ قًٍ :8ٍٛنانى يا ذؽد نعًه ٔنانى يا مٕق نعًمه:
أ٘ نانًُا ٔنانى نُعٕو ٔ نكٕ كة أل أن٘ٚ ٙرهكة يٍ نُأه أنتعح يفرهعح يره ذثح ٔؼهكاذٓا يٍمرعًٛح
(أٌعم/أنهٗ) تؽٍة نصعم ٔ نفعح ٔذًٍٗ اٌطعٍاخ ( نره ب ،نًاإل نٕٓ إل ،نُمان) ْٔم ٙاٌماي نمم٘ ذرٕنمك
يُّ تاق ٙاِٛاإلذ إَّ نانى نرغٛمه ٔ نرٕ نمك ٔ نرؽهمم ،تاـرٕمانْ :مٕ نمانى اىنوُ٘ ٗاىفضوة ذ أيما نصماٍَ ،ٙمًأ٘

7

 -نثكِ نعاقنٍ٘ ،ؤصضت ػيٌ اىفيل اىؼرب ٜنٓٛئح نعايح نٍٕنٚح نهكراب  ،2009قيّق66ٔ 65 ْ ،
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 ظاٌ تٛان هق٘" ،ة ٝخ ػيٌ اىفيل اىق ٗ ٌٝاىنالصٞن ٜذهظًح :قذ نًٚا تهكح ،1ٚ ،تٛهٔخ  ،2009نًُدًح نعهتٛح نهرهظًح ،ذٕوٚع يهكى قن ٌاخنٕؼكج نعهتٛح66ٔ59 ْ ،

5

ٔٚركٌٕ يٍ ياقج اشٛه أٔ نعُٕه نفايً ٔ ،نر ٙيا ْ ٙتانصعٛهح ٔص تانفعٛعح ،نٓا ؼهكح ق ئهٚح أونٛح ،إَّ نانى
دٛه قاتم نهرٕ نك أٔ نٓكو ي يعال  ّٛإص نهكًال ٔ نصثاخذ
إلٌ نؽهكح نطثٛعٛح نه ئعمح مْ ٙمم نكمٌٕ ،إيما أٌ ذكمٌٕ كايهمح تٍمٛطح ٔـانمكجْٔ ،م ٙنؽهكمح نك ئهٚمح
نٍائكج  ٙنانى يا ٕق نعًه أٔ ذكٌٕ ؼهكح يٍرعًٛح يٍ أنهٗ إنٗ أٌعم أٔ يٍ أٌعم إنٗ أنهٗ تؽٍة َايٕي
نفعح ٔ نصعم ٙ 9نانى يا ذؽد نعًهذ
إَُا إل يا نكىَا نهٗ نعانى نٍعه ،ٙنانى يا ذؽد ها نعًه أ٘ نانًُا انٌُ٘ ،ٙعك أٌ كم ظٍمى ْمٕ
ؼٍة أنٌطٕ نّ يٛم ٚثٛع ٙنهعٕقج إنٗ أٔهّٔ ،لنا تؽٍة دهثح أ٘ نُٕه نهٛمّ ،انعُأمه انتعمح ( نُمان،
نٕٓ إل ،نًاإل ،نره ب) ذرٕ ظك تٍُة يرعأذح  ٙاظٍاو ،انعٍى نم٘  ًٍٛٓٚنه ّٛنره ب يصي ٌٕٛمم ٚثٛعٛما
إنٗ اٌع مذ أيا نعٍى نغانة نهٗ ذهكٛثّ نًاإلٍٕ ،ف ٚغطم ٙتّمكم ٚثٛعم ٙاظٍماو نغُٛمح تمانره بٔ ،كممنا
تانٍُثح نألظٍاو نًٓ ًٍٛنهٗ ذهكٛثٓا نُان ٌرثؽس نٍ نذعاناخ أنهٗ تًُٛا ذؽرم اِٛاإل نغانة نهٓٛا نٕٓ إل
يكاَا ذؽد نُانذ 10إلٌ ،نُكيا ذٍع ٛنؽعهج ٓ ٙذٍع ٛتّكم يٍرعٛى ٔنًمٕق٘ َؽمٕ انٖ ،اٌ نغانمة مٙ
نؽعهج ْٕ نره ب ٔ نره ب ّٚراق أهّ ،كًا ّٚراق نًٓاظه إنمٗ ُٔٚمّذ ٌمُعٕل مْ ٙممِ نؽانمح ،إٌ نؽعمهج
نٓا يٕٛل ٚثٛعٛح َؽٕ نٍعٕٔ ٚن ًٛنٕعٕقذ
 اىذرمت اىقضرٝت:إَٓا نؽهكح ص٘طه نٚح أٔ نؽهكح نًعهٔ٘ح ،إَٓا ؼهكح ٔطُانٛح ذعه٘ٓا قٕج ذرؽهك ٘مك نطثٛعمح
تععم نعُ

ٔ نعٍه،كسٌ ٚرؽهك نره ب إنٗ أنهٗ يصي

11

اأم  ٙنعٍمى نٍمكٌٕ م ٙنانًمّ نطثٛعم ٙيما نمى

ٚثادرّ يؽهك ُٚعهّ نٍ أٔهّذ عمف ؼعهج ؼٍة أنٌطٕ ّٚكم نُا ؼهكح ٔطُانٛحٓٛ ،ا نٔ ٙذؽٕٚم ٔنُم
ذعاِ نطثٛعحذَ 12عً ايه ٚعال نٍ ٌٓى يُطهق ٕٓ ،ص ٚرعّ َؽٕ انٖ يثاِهج ٔتّمكم نًمٕقْ٘ٔ ،مم ْمٕ
يا ُٚثغ ٙأٌ ٚكٌٕ ،تم ْٕ ٚرؽهك تك ٚح  ٙيٍان أ ع ٙشى تعك قنما ٔتّمكم ذمكنٚعُٚ ٙؽمكن نٛعمٕق إنمٗ انٖ،
تعثانج أـهٖ انٍٓى ص ٍٚع ٛيثاِهج إنٗ اٌمعم نُمكيا ُٚطهمق يمٍ ؼثمم نعمٕيٓ ،مٕ ٚمك ع إنمٗ نؽهكمح نُمٕج
ٔٚعثه نهٗ نطٛمه ٌ م ٙذعماِ يفرهم

9

نمٍ ؼهكرمّ نطثٛعٛمح أ٘ نٍمعٕ ٚنًٍمرعٛىذ ٌمُعٕل ؼٍمة أنٌمطٕ إٌ

 -يؽًك نثك نهؼًاٌ يهؼثا" ،ة ٝخ اىفيضفت اىّ٘ٞةّٞت ،يرٌٍح نى نك ٍٚنهطثانح ٔ نُّه280 ْ ،1993/ 1ٚ ،
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 -دُان ٌكٛهٚا َٔهى دٛهع" ،ٙة ٝخ اىفنر اىغرب ٍِ ٜاىّ٘ٞةُ اىق َٝت إى ٚاىقرُ اىؼشر ،ِٝيهظع ٌاتق165 ْ ،
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 يؽًك نثك نهؼًاٌ يهؼثا ،يهظع ٌاتق281 ْ ،12

- François misrachi , la présentation du « discours de la méthode » de Descartes, union générale d’édition,1951,8 rue
garancière-paris. P10
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نٍٓى ٚفٙع نعهٖ ٔقٍه يٍ ٚهف يؽهك ٙٚطهِ إنٗ ٌهٕك ؼهكح ص ذعثه نٍ يٕٛنّ نطثٛعٛح إَٓما ؼهكمح
يؽه ح ْٙٔ ،نرٌ ٙرسـم ؼٛى كثٛه يٍ نُعاَ إنمٗ ؼمكٔق نعمهٌ نٍماتع نّمه ،آَما ذرٙمًٍ يعانقمح ٌمُعًم
نهٗ ِهؼٓا ٌٜذ
*ٍ -شنيت اىذرمت اىقضرٝت ػْ ا صل٘؟
ُٚطهق أنٌطٕ يٍ يثكإ ْٕ" :اىَذرك ٝنُ٘ ٍغ اىَتذرك" ٔظاإل لنا نُكِ  ٙنعٕم نصماَ ٙيمٍ نًعانمح
نٍاتعح يٍ يرنعّ "اىضَةع اىلبٞؼ"ٜذٚ 13ركك أنٌطٕ َطيقا يٍ ْم نًثكإ أٌ نًؽهك ٚعة أٌ ٚكٌٕ يرٕي
ٔيهرعٛا يع يا ٚؽهكّ يثاِهج قًَٔا ذٌٕ ،ٛتعثانج أـهٖ نُكيا ذرى نؽهكح كٛعًا كاَد ٌٕ إل يكاَٛح أٔ كٛعٛح أٔ
كًٛح ص تك يٍ ؼٕٙن نًؽهك ٔ نًرؽهك ظُثا إنٗ ظُمة هم ًٛتًُٓٛما مه

أٔ ذٌٕم ٛأٔ ذمسشٛه نمٍ تعمكًٓ ،ما

يرٕيٌ ٔيره تطاٌ ٔتعاإل ْم صذٕال ِه ٚنُك أنٌطٕ ٌ ٙرًه ن نؽهكح إنمٗ قنظمح أٌ ذٕقم
نْ ٍٛترٕق

نًرؽمهك

نًؽهكْ ،م نًثكأ نعٛىٚع ٙ ٙنعهٍمعح انٌمطٛح (٘مهٔنج ذٕمال نًؽمهك تانًرؽهك)ٌمٛفهق

ٌرعى و ٔيرانة َدهٚح ذثكٔ ٔ ٘مؽح م ٙأؼمك أَمٕ ع نؽهكماخْٔ ،م ٙنؽهكمح نعٍمهٚح أ٘ ؼهكمح نعمٚعمح أٔ
ؼهكح نُعهح  ٙنًكاٌ ،انًّاْكج نعُٛٛح ذؽكى تسٌ نًعممٔف ٔ ٕٚمم ؼهكرمّْٔ ،مٕ يُعٕمم ذًايما نمٍ نعمالف
نًؽهك ،14انؽعه ؼًُٛا ٚهعٗ تّ ص ٚك

نٍ نؽهكح تًعهق يعانقرّ نٛك نعمالفْ ،15مم ايمه ٚعمك ظمك يؽمهض

ياق و أٌ أنٌطٕ ٙٚع كًثكإ ناو نهؽهكح :إٌ صذٕال ٔ ظة ت ٍٛنًؽهك ٔ نًرؽمهك ،كٛم
نًسوق؟ ٔكٛ

نفمهٔض يمٍ ْمم

ٌٛرًكٍ أنٌطٕ يٍ ٌك نصغهج ًٔ٘اٌ اياٌ نُده٘ نًثكئّ؟

جٍ -ذةٗالث ىذو ٍفة قت اىذرمت اىقضرٝت :اىقتٝفت
ٍ -1ذةٗىت ا صل٘:
نكٚ ٙهأب أنٌطٕ ْم نٕمكع نًُما  ٙنًثمكإ ذٕمال نًؽمهك تمانًرؽهك ،نعمس إنمٗ َدهٚمح ذٍمًٗ بْظرٝوت
اى٘صط ٔيْ ًٌٕٙمِ نُدهٚح :أٌ نعالف ؼٚ ٍٛعمف نّٙإل ،إَّ ٚعٛه نٌٕ ٛنم٘ ٚؽ ٛٛتانّٙإل نًعمٔف قٕج
ق ع ذؽًم ْم نًعمٔف نهٗ يٕ ٔهرّ ؼهكرّْ ،م نٌٕ ْٕ ٛنٕٓ إل 16تعثانج أٔ٘ػٚ ،كٌٕ نرًاي ٔ صذٕمال
يًَٕٙا ت ٍٛنًؽهك ٔ نًرؽهك تٕ ٌطح نٕٓ إلٓ ،مٕ نمه ت ٛنمم٘ ٚعمٕو يعماو نعمالفذ كًما ؼمأل أنٌمطٕ ؼمم

13

 -أنٌطٕ ،اىضَةع اىلبٞؼ ،ٜذهظًح نثك نعاقن ق ،ُُٙٛٛإ هٚعٛا نّهق218-217 ْ ْ ،1998 ،
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 -ق ذأؼًك نطٛة ،اىجةّب اىْق  ٛف ٜفيضفت اب ٜاىبرمةث اىبغ ا  ،ٛق ن نّهٔق ،نعاْهج124 ْ ،2004/1ٚ ،
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 -أؼًك نثٌٕكئ٘ ،يهظع ٌاتقذ

16

 -أؼًك نطٛة ،يهظع ٌاتق125 ْ ،
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نًعانقح تاقره غ َدهٚح أـهٖ ذًٍٗ ّظرٝت اىتؼةقب ٔيًَٕٓٙا :إٌ نعٍمى نًعممٔف (ٌمٓى أٔ ؼعمهج) ٚؽمكز،
ْٔمٕ ٚرؽمهك ه دما م ٙنٓممٕ إلٔ ،يماق و أٌ نطثٛعمح ذفّمٗ نعمه

نُممك أنٌمطٕ ،مانٕٓ إل ٍٚمانع نًممإل نًكمماٌ

نعان  ْٕٔ ،يا ٚرهذة نُّ ق ع نًعمٔف َؽٕ اياو ،إنٗ ؼ ٍٛنٕقذّ إنٗ أٔهّذ
تاـرٕانَ ،عٕل إٌ أنٌطٕ ٔنكٚ ٙفهض يٍ يسوقّ نُده٘ نٕل نهٗ نٓمٕ إل ،تانرثمانِ ٘مًاَح نيذٕمال
ت ٍٛنًؽهك ٔ نًرؽهك يٍ ظٓح ٔيٍ ظٓح أـهٖ أنطٗ نهٕٓ إل قٕج ق ع نهعٍىذ
إٌ صقره غ نم٘ قكيّ أنٌطٕ (َدهٚح نٌٕ ٔ ٛنرعاقة) نرعٕٚى صنٕظاض نثاق٘  ٙهٍعرّ نطثٛعٛمح ًٛما
ٚرعهق تُٕع يٍ نؽهكح ْ ٙؼهكح نعمٚعح ،نٛثمكٔ دهٚثما ٔتمّ ذعٍمعا م ٙنرعٍمٛه ،تمم ٚثمكٔ ٌ ؼرمٗ أنٌمطٕ دٛمه
يعرُمع تمّ ،اٌ نؽممً نٍمهٛى ٚعممٕل إٌ نٓمٕ إل ص ٚمك ع نعٍممى تمم ٝقةٍٗوؤ ٔص ِما أٌ أنٌمطٕ نهممٗ ٔنم ٙتٓمممِ
نًعأيحٔ ،نكٍ نى ٚعه تٓا ٔ ٙم نرٙؽٛح تٓا ٌ ٙثٛم ٍَعّ نُده٘ذ

17

إٌ يٍسنح نكو إلقه ن تًعأيح نٕٓ إل ٌمٛغهق ٍَمق أنٌمطٕ ٌٔمًُٛع يمٍ رؽمّ ٌّٔٛمم إيكاَٛماخ صظرٓماق
نُك نثعٗ (يع تٍ نِك كًا ٌُهٖ) نٍك إلؼه ض ،تم إٌ ن ٗ يعأيح نٕٓ إل ٌٕف نمٍ ٍٚمًػ ترٕمٕن نمكو
ٔظٕقْا ٔيا ٌٛعٕق ظٕٓن يثكإ نعٕٕن نم ذ ٙنم٘ ْٕ يٕٕ٘ع تؽصُاذ نكٍ َ ٙعمً  ٌٜظٓمه نثمه نرمانٚؿ
يٍ ؼأل رػ نٍُمق ٔذعمأو ْعمٕج أنٌمطٕ أيصمالٕٚ :ؼُما نُؽمٕ٘ ٔ ،تمٍ ٌمُٛا ٔأتمٕ تكمه نثغمك ق٘ ٔ تمٍ تاظمح
ٔيكنٌح تان ْٕٔ ،ًٚيا ٌُؽأل إنعاإل َدهج نه:ٌٜ ّٛ
ٍ -2ذةٗالث فتخ اىْضقّ :ظرٝت اىَٞو اىقضرٛ
● ٘ٝدْة اىْذ٘:ٛ
إَّ ظٌٕ ٛهٕتٌٕ نًعهٔف تٕٛؼُا نُؽٕ٘ أٔ ٚؽ ٙٛنُؽٕ٘ٛ ،هٍٕف يٍٛؽ ٙإٌكُكن٘ نماَ م ٙنعمهٌ
نٍمماقي نًممٛيقْ٘ ،ممٕ أؼممك ِممه غ أنٌممطٕٚ ،عممك أٔل يممٍ َمماقُ يّممكهح نؽهكممح نعٍممهٚح أ٘ ؼهكممح نعمٚعممح،
يعره٘ا نهٗ نؽم نًعكو يٍ ٚهف أنٌطٕ (َدهٚمح نٌٕمَٔ ٛدهٚمح نرعاقمة) ٔٔ ظمك ٛمّ نرٓا مد ٔ نععاظمح
يعرهؼما ؼميٌ ،مٛكٌٕ تًصاتمح نهًٍمح أنمٗ َؽمٕ َدهٚمح ٌرٍمًٗ ّظرٝوت اىَٞوو ٔيٙمًَٕٓا كانرمان :ٙإٌ نعٍممى
نعالف ٝؼٞر نًعمٔف ٔٚىٔقِ قٕج ذؽكز ٌ ّٛرًه ن نؽهكح ،تعثانج أـهٖ انًؽهك ًُٚػ نًعمٔف ق٘ة غٞر
جضووَةّٞت 18ذثعممٗ يعممّ يممكج يممٍ نممىيٍ ٔيممع صٔممطك و تممانٕٓ إل اىَقووةًٗ ذفًممك ذهمما نعممٕجٛ ،عممٕق نًعمممٔف إنممٗ
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 -أؼًك نثٌٕكئ٘ ،يهظع ٌاتقذ

18

 -أؼًك نطٛة ،يهظع ٌاتق131 ْ ،
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يُّٕٚذ إلٌ يمع ٚؽٛم ٙنُؽمٌٕ٘ ،مٛعرػ نمٕنَ نعمرػ نٍُمق انٌمط ٙنًغهمق تإؼكماو ٌٔمٛرى نعثمٕل ٔ نرمهٔٚط
نعكهج يعأيح نٌٕ ٛنر ٙن ٓٙا أنٌطٕٔ ،كمنا إلنميٌ أنم ٙإليكاَٛمح نرمسشٛه قٌٔ ذًماي أ٘ ٔظمٕق قمٕج
ذطثع  ٙنًعمٔف ْٙٔ ،نعكهج نمْثٛح نرٌٛ ٙكٌٕ نٓا ٔك ْا نُك نعيٌعح نًٍهًٔ ٍٛيٍ تعكْى نٔ ق يكنٌح
تان ،ًٚكًا ٌُهٖ :ٌٜ
● اىفالصفت اىَضيَُ٘ :ب ِٞفتخ اىْضق األ صل( ٜابِ صْٞة اب٘ بنر اىبغ ا  ٛابِ بةجت) ٗإغالقٔ (ابوِ
ش)
نعممك ذعممهف نًٍممهًٌٕ نهممٗ ٚؽٛممٗ نُؽممٕ٘ ٔذهظًممد كرثممّ إنممٗ نعهتٛممح تًمما ٓٛمما ِممهؼّ نهٍممًاع نطثٛعممٙ
انٌطٕ ْٕٔ ،يا كاٌ نّ اشه نكثٛه نهٗ ا كان نًّائٛح نُك نعيٌعح نًٍهً 19،ٍٛؼٛس إٌ َدهٚرمّ ( نًٛمم)
قك أـم تٓا نعان ت ،ٙنكٍ ذعٍكخ تٕٕ٘غ أكثه نُك نّٛؿ نعٛهٍمٕف تمٍ ٌمُٛآ ،مم اـٛمه ٌمٛعهٖ نًّمكهح
نعمٚعح ٔ َعٕانٓا نٍ نعالف  ٙكراب اىشفةء 20يعكيا نهُدهٚر ٍٛانٌطٛرَ :ٍٛدهٚح نٌَٕٔ ٛدهٚح نرعاقة،
يثهو كًَٕٓا َدهٚر ٍٛيرٓا ررٔ ٍٛيركك نهٗ نؽم نم٘ قكيّ ٕٚؼُا نُؽٕ٘ أ٘ َدهٚمح اىَٞوو اىقضورْٔ ٛمٙ
َدهٚح ص ذععم نهٌٕ ٛأ٘ نٕٓ إل نًؽ ٛٛتانًعمٔف أًْٛح ل خ تال  ٙذعٍٛه ؼهكح نًعمٔف ،اتٍ ٌُٛا ٚعمهن
أٌ نعالف ٚعٛك نًعمٔف قٕج يؽهكح ذصثد  ّٛيكج يٍ نىياٌ ،تٛك أٌ ْممِ نعمٕج ذٙمع

تانرمكنٚط تععمم يعأيمح

نٕٓ إل ،نٛعأق نًٛم نطثٛع ٙنًٕظٕق  ٙنعٍى نًعمٔف  ٙندٕٓن قٕك نعمٕقج نألٔمم ،إلٌ أن ق تمٍ ٌمُٛا
ؼم يعانقح ؼهكح نعمٚعح تطهٚعح كسٌ ْٕةك صراػة بٍٞ ِٞو قضرٍٞٗ ٛو طبٞؼ ،ٜنهٗ أٌاي أٌ نًٛم نعٍه٘
ٚعهّ٘ نعالف ْٕٔ ،يٛم يعهٖٔ ،اَّ ٚثس قٕج ق ع دهٚثح ٔٚانئح نهٗ نًعمٔف ،نكمٍ يما ٚهثمس أٌ ٚمرفهٓ
يُٓا نًعمٔف تثهٔو نًٛم نطثٛعم ٙأ٘ ِمرٛاقّ إنمٗ أٔمهّ انعٍمى تاأمم ٌماكٍ م ٙيكاَمّ نطثٛعم ٙيما نمى
ٚعٍهِ قاٌه نهٗ نفهٔض يُّذ تٓم ٚكٌٕ تٍ ٌُٛا قك ٌاْى تكٔنِ  ٙرػ نٍُق انٌمطْٔ ،ٙمٕ نمكنب نمم٘
ٌٍٛٛه  ّٛكم يٍ أت ٙتكه نثغك ق٘

21

نم٘ ٌٛهذ ٙٙكهج نًٛم نعٍمهٌ٘ٔ ،مٛه ٗ ظمٕ ب أنٌمطٕ ٔٚفمهض

نٍ ٌهطرّ َٔعً ايه ؼكز يمع نعٛهٍمٕف تمٍ تاظمح ٓمٕ أٙٚما ؼمأل م ٙإٚمان أنٌمط ٙيرعمرػ ٔيمهٌ ،أٌ
ُٚاقُ كهج كرٍاب نعٍى نًرؽهك نعٕج ذُطثع  ّٛنُك نرؽهٚا أل22ذنكٍ نى ٚكٍ ايمه تمُعً نّماكهح نُمك
كم نعيٌعح نًٍهًُٓ ٍٛاك يٍ ن ٗ كهج نًٛم نعٍه٘ يؽرعدا تانطهغ انٌط ٙؼه ٛا ٔ نًصال نٕمانؾ
نهٗ لنا ْٕ تٍ نِك ،مإل كماٌ كمم يمٍ ٕٚؼُما نُؽمٕ٘ ٔ تمٍ ٌمُٛا ٔأتم ٙتكمه نثغمك ق٘ ٔ تمٍ تاظمح قمك ٔظٓمٕ
19

َ -عً نًهظع130 ْ ،

20

َ -ده ذعأٛم لنا  ٙنًهظع نٍاتق127-126-125 ْ ْ ،

21

 -نًهظع نٍاتق132 ْ ،

22

 -تُأه نثعى ذ ،ٙيهظع ٌاتق109 ْ ،
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ييؼداخ َعكٚح ؼٕل تعٗ ذعأٛم نٍُق انٌطٔ ،ٙلنما تمكيعٓى كمهج نًٛمم نعٍمه٘ م ٙذٕمٕنِ نؽهكمح
نعمٚعمح ،مإٌ نّمانغ اكثمه تمٍ نِمك نرثمه نٕممٕ ب تعاَمة أنٌمطٕ ٔؼمكِٔ ،نمى ٚعثمم أٌ ٕٚظمّ نمّ أ٘ َرعمماق
ن ٙا قٕل أتا تكه نٕائغ أ٘ تٍ تاظح قائي " :ن ٙ ًٛأقأٚم أنٌطٕ ِٙإل ٚؽرماض إنمٗ ذرًمٛى كًما ونمى أتمٕ
تكه نٕائغ" ذَ 23عى ،نعك ظم تٍ تاظح ٔدٛهِ يٍ نعيٌعح نًٍهًّٚ ٍٛرغم ًٍ٘ ا ق انٌط ٕٓ ،ٙؼما ع
نهٗ ذُٕٛ

نؽهكح إنٗ ًٌأٚح ٌهيكٚح ٔأن٘ٛح يرغٛهج نكٍ َ ٙعمً  ،ٌٜؼمأل مرػ ٔنَ َرعماق أنٌمطٕ

ٔونىنممح تعممٗ ظىئٛمماخ ٍَممعّ نًرعهممق تؽهكممح نعمٚعممح ،إص أٌ تممٍ نِممك نممانٖ ْممك نرُممأل نُعممك٘ تمنٚعممح
ٕٔ ب أنٌطٕ نك ئى إنٗ قنظح نرثه ذكـيخ نًُرعك ٍٚيعهق ذًْٕاخ ٔظٌُٕ دٛه ٔؽٛؽح ،تم ذطأل نهٗ
نًعهى أل ْٕٔ ،ايه نم٘ ظعم تٍ نِك يُىٔٚا م ٙذىيمد يممْث ٙـا٘معا نٍمهطح أنٌمطٕ نًرعانٛمحٓ ،مٕ
ك اٌ يؽا دأ ،نى ٚه  ٙنرؽهكاخ نعهًٛح نُاِئح أَٓا ذٍمٛه ٔ مق يُطمق نعهمى ،تمم نرثهْما ـهٔظما نمٍ ظماقج
نٕٕ ب ٔوٚغا نٍ نعٓى نعٕٚى نم٘ ص ٚعٍكِ إص أنٌطٕذ إٌ ذُى ّٚتٍ نِك انٌطٕ ٔشعرّ نًعهٚمح ٛمّ كماٌ
تًصاتح نعائق ٔ نكاتػ نعانهٛح نععم ٔقُٚايٛرّذ
● ٍ صت بة ٝشّ :ظرٝت االّ فةع
إٌ صَرثاِ إنٗ يكنٌح تان ْٙٔ ،ًٚيكنٌح َّطد  ٙيعال نعٛىٚاإل ـيل نعهٌ نه تمع نّمه ،ظماإل مٙ
ظم ٌٛاق إناقج نُده  ٙإٌٓاياخ نعمهٌٔ نٌٕمطٗ م ٙيفماٖ ٔصقج نعهمى نؽمكٚس ٔ ،نرمٔ ٙكًما ْمٕ يعهمٕو
كاَد ذعك نٕٕن ظيو ْٕٔ ،ايه نم٘ ظٓه ٔ ٘ؽا نُك تٛٛه قْٔٛى نم٘ تؽس  ٙظمٔن نعٛىٚماإل نغانٛهٛمح،
ؼٛس ٚهٖ أٌ نهؽدح نعأهح  ٙذطٕن نعهى كاَد  ٌٛٔ ٙنعهٌ نه تع نّهٔ ،لنا  ٙظايعمح تمان ًٚنهمٗ
ٚممك نهًمماإل يٍممٛؽ ٍٛٛأِممٓهْى :ظممٌٕ تٕنٚممك ٌ (َٛٔ )1358/1295كممٕل أٔنٚممىو ( ،)1382/1303ثؽٍممثّ ممإٌ
دانٛه ٕٛيا ْٕ إص أؼك ٔنشح نرعهٛك نثانٔ 24،ٍٙٚأٌ ْلِ نًكنٌح ْ ٙتًصاتح نؽهكح نعُُٛٛح نهًٛكاَٛكما نًُعمىج
 ٙنعهٌ نٍاتع نّه ،كًا ٚهػ قْٔٛى نهٗ أٌ نيْٕخ ْٕ يٍ ٌاْى إنٗ ؼك تعٛك  ٙإو ؼح أنٌطٕ نم٘ ٔكًا
ْٕ يعهٕو ،قك أٔثػ أؼك أْى أنكاٌ نثُٛح نكٍُٛحٔ ،ذٕظ ّٛنٙهتاخ نّ

25

انعهى نؽكٚس يٍ ٔظٓح َده قْٔٛى

ٔنٛك قه ن ق٘ ُٙٚك أ كان أنٌطٕ ،عكهج نٍثثٛح انٌمطٛح نًهذثطمح تعمكو نعمانى ذؽمٕل قٌٔ ذعمكو نُدمه ،يًما
ظعمم نعممه ن خ ٔ نممكنأ٘ نكُٛٚممح ذعهممٍ نمٍ إيكاَٛممح ٔظممٕق نممٕ نى ظكٚممكج ٔإيكاَٛمح ؼممكٔز ؼهكممح يٍممرعًٛح ممٙ
نًٍاإل عكنج هللا دٛه يؽمكٔقج ٘مك نهمٗ نعمم أنٌمطٕذ كرمة قْٔمٛى ٚعمٕل" :إذا موةُ ال بو ٍوِ "ؼٞو" ِٞوة ٝخ
23
24

 َعي نٍ نًهظع نٍاتق109 ْ ،َ -ده تُأه نثعى ذ" ٙكٛ

ؼٕهد نصٕنج نعهًٛح  ٙأنٔتا" ،يعهح كه َٔعك ،نعكق 1998 َٕٕٛٚ /10
25

- jolivet jean.p.duhem.le système du monde ‚t8.in: revue de l'histoire des religions‚ tome 157nْ 1‚1960.pp.113-115.
http:// www.persee.fr.
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ىَٞال اىؼيٌ اىذ ٝث فئّْة ّختة ٗال شل "يل اىضْت  ً1277اىت ٜاػيِ فٖٞوة اصوقب بوة ٝش صوَٞة إّؤ َٝنوِ
اٗ "٘ج ػ٘اىٌ مثٞورة ٗاُ ٍجَو٘ع األفوالك اىضوَةٗٝت َٝنوِ اُ "ضونْٖة درموت ٍضوتقَٞٞت ٗذىول بو ُٗ ٗقو٘ع
"ْةقض"ذٔ 26يٍ ذى انعًم نم٘ قاو تّ دانٛه ٕٛؼٕل ٌعٕ ٚاظٍاو نى ٚكٍ َّغاص ـأا تّ ع ،ٛتم كاٌ يصان
ْرًاو نعكٚك يٍ نعهًاإل  ٙوياَّ ٔٚكع ٙنرمكٛه تٕ ؼك ِٓٛه ْٕ "نَٕٛانقٔ ق  "ُّٙٛهعك ٔظكخ يفطٕٚاخ
 ٙنعهٌ نراٌع نّه ـأح تّ ذصثد َٓعا ٔنًي ِثٓٛا تعًم ظانٛه ْٕٔ ،ٕٛيا ق ع تانًرنـ ٍٛإنمٗ ؼرًمال أٌ
ٚكٌٕ نعٕه تسكًهّ قمك َٓمم يمٍ يُثمع نهًم ٙهٚمكٔ ،أٌ أ كمانْى نًرًاشهمح يٕمكنْا ٔ ؼمكْٔ ،مٕ يما ق مع تثٛمه
قْٔٛى إنٗ نؽعه  ٙنعهٌٔ نٌٕطٕٗ ،ظك أٌ ايه يهذث ٛتسنًال يًٓح أَعىْا أٔمؽاب نًكنٌمح صٌمًٛح،
نعيٌعح نطثٛع ٌٕٛنًكنٌ ٌٕٛنم ٍٚكإَ ٚهعٌٕ يؽا٘هذٓى  ٙظايعر ٙتانٔ ًٚأكٍمعٕنق إتماٌ نعمهٌ نه تمع
نّه

27

ٓرصإل قكيٕ َدهٚح دٛه أنٌطٛح  ٙنؽهكح ذًٍٗ "َدهٚمح صَمك اع"ْٔ ،م ٙيمٍ ٌمركٌٕ إلنْماْ

نًرق٘ نًٛكاَٛكا نعٕٕن نم ذً ،ٙا ْ ٙيييػ ْكِ نُدهٚح؟
 ٙنؽعٛعح َدهٚح صَك اع يا ْ ٙإص ٌرًه ن  ٙرػ نٍُق انٌط ٙنًغهمق نمم٘ قِمُّ كمم يمٍ ٕٚؼُما
نُؽممٕ٘ ٔ تممٍ ٌممُٛا ٔ نثغممك ق٘ ٔ تممٍ تاظممح ،كًمما ٌممثق ذٕ٘ممٛػ لنمما ،هعممك ؼممأل كممم يممٍ َٛكممٕل ٔنٚممىو ٔظمماٌ
تٕنٚك ٌ يٍ ذطٕٚه كهج نعٕج نك عح ( نًٛم نعٍه٘) ًصي قٕج نٛك نك عح نهؽعمهج ذؽمكز َمك انا (يٛي)ْ،ممِ
نعٕج نًفهٕقح  ٙنؽعهج ْ ٙيٍ ذؽعع نؽهكح نًمكج ويُٛمح َدمه نٕظمٕق يعأيمح نٓمٕ إل ،اصَمك اع ٚعُم ٙذهما
نعٕج نًًُٕؼح نهعمٚعح يٍ ٚهف نعالف ،انًؽهك ٚعط ٙنهًرؽهك قمٕج ق مع دٛمه ياقٚمح ذثعمٗ يعمّْٔ ،م ٙنرمٙ
ذًُؽّ صٌرًه ن  ٙنؽهكح إص أٌ نٕٓ إل ُٚعٓ يٍ قمٕج نمك عذ ُْٔما ٚكمٌٕ نهًماإل يكنٌمح تمان ًٚقمك ن ٙمٕ
يصهٓى يصم نٍاتع ٍٛنٍان

لكهْى كهج أنٌطٕ نعائهح تسٌ نٕٓ إل يؽهك ،تم ْٕ ٚرـه نؽهكح ٔٚعأيٓما ٔٚؽمك

يٍ صَك اع ٔيا يصال نعانب إص ِاْك نهٗ لنا ،ك عّ تانًعك ف ٚعطٛمّ قمٕج ق مع ذؽهكمّ نًمكج يعُٛمح ،نكمٍ يما
ٚهثس نعانب أٌ ٚرٕق

ظه إل نًعأيح نًؽٛطح تّذ

ٔذعكن إلِانج إنٗ أٌ أْمى ذطثٛعماخ َدهٚمح صَمك اع ،كاَمد نهمٗ يٍمان كمهج نًمك ع ٔقمك ذمى ذؽكٚمكْا مٙ
شيز يه ؼم:
 -1ذرؽهك نعمٚعح ظه إل قٕج نك ع  ٙـ ٛيٍرعٛىذ

26

 َعي نٍ تُأه نثعى ذ ،ٙنًهظع نٍاتقذ ٔذعكن إلِانج إَّ قه ن ناو  1277نًعٕل نه ّٛنُك قْٔٛى كًُطهق نهعهى نؽكٚس قك ٔكن شيز ٌُٕ ختعك ٔ اج ذٕياي صكٕ ُٙٚنم٘ ؼأل نعًع ت ٍٛهٍعح أنٌطٕ ٔذعانٛى نًٍٛؽٛح يع صذعاِ َؽٕ ظعم نعهٍعح ـاقيح نهكٍٚذ

27

 َده لنا ترعٕٛم  ٙكراب :قذنثك هللا نعًه" ،ظاْهج نعهى نؽكٚس"ٌ ،هٍهح نانى نًعه ح ،1983 ،نكٕٚد ،ـأح نعٕم نفاْ تانٍاتع ٍٛنهٗظانٛه212-201 ْ ْ ،ٕٛ
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ٚ -2ؽكز َؽُاإل نهعمٚعح ظه إل يعأيح نٕٓ إلذ
 - 3ذعٕق نعمٚعح إنٗ انٖ تٍعٕ ٚنًٕق٘ يٍرعٛى تعك أٌ ذكٌٕ قٕج نك ع قك ـرعدذ
● ث٘ ٝت ّظرٝت االّ فةع
إٌ ْكِ نُدهٚح نر ٙررؽٓا ٕٚؼُا نُؽِٕ٘ ٔ ،مرغم نهٓٛما تمٍ ٌمُٛا ٔ نثغمك ق٘ ٔ تمٍ تاظمح ٔٔٔمهد إنمٗ
لنٔذٓا يع نهًاإل يكنٌح تان ٔ ،ًٚنر ٙأٔثؽد ذكنٗ َدهٚح صَك اع ْ ٙنر ٙيٓكخ ندٕٓن يثكإ نعطانمح أٔ
نعٕٕن نم ذ ،ٙتانرثانْا أٌاي نعٛىٚاإل نًٛكاَٛكٛح نؽكٚسٛ ،كعِٙ ٙإل يٍ نفٛال ٔ ص ره ٖ نععهم ٙنثهمٕ
لنا ،إل يا ذٕٕنَا نعمٚعح ذرؽهك قٌٔ ٔظٕق يعأيح يا يٕٛهْا ،إَٓا تاـرٕانٌٕ ،ف نٍ ذرٕق

ٌٔرٍرًه

 ٙؼهكح يٍرعًٛح يُردًح ْٔمِ نعكهج نهٗ تٍاٚرٓأ ،نهٗ يا كهعرّ يٍ قمهٌٔ ،كم ٙذرٙمػ ٔذعمك نٓما قمه ن ،
ْ ٙيٍ ٌركـم نثّهٚح  ٙنعٛىٚاإل نؽكٚس ذانكح نعٛىٚاإل نعكًٚمح انٌمطٛح أشمه تعمك نمٍٛذ ٌٔمٛكٌٕ نغمانٛهٕٛ
نٍثق  ٙذٕ٘ٛػ يعانى ْك نًثكإ ،نٕٛا تٕٕ٘غ يع قٚكانخٔ ،نٛعهٍ كعمإٌَ أٔل يمع َٛمٕذٍذ ًما نًعٕمٕق
تانعٕٕن نم ذٙ؟

● اىث٘ ة اىفينٞت (م٘بٞرّٞن٘س) ٗظٖ٘ اىفٞزٝةء اىذ ٝثت (غةىٞي:)٘ٞ
إٌ نعيقح يا ت ٍٛيرًٌ نعها نؽكٚس ٔيرًٌ نعٛىٚاإل نؽكٚصح ص ذؽراض إنٗ كصٛه ذٕ٘ٛػ غانٛه ٕٛنم٘
قـم َ ٙى ع يع نكٍُٛح نًكج نّهٌُ ٍٚح كاٌ يك عا نُٛك نٍ نكٕتٛهَٛكٛح ،تم ْٕ نم٘ وض تٓا تّكم نهُٙ
َؽٕ نٕه ع ،تثؽصّ نٍ نمكصئم ٔ نؽعمط نًهًٌٕمحٔ ،نم ًٛنهٚا٘مٛح عم ٛإلشثماخ يهكىٚمح نّمًً ،فٖو٘ يمٍ
ٕٚن نًُدان نٕٓنُك٘ ٔ٘ان

قٕذّ إنٗ أوٚك يٍ شيش ٍٛيهج ٔظّٓ َؽٕ نًٍاإل ٌُ ٙح يّمٕٓنج ْم1609 ٙ

و ،قٌٔ تعكْا ييؼداذّ  ٙكراب ذؽد نُٕ ٌ" :نٌٕل إنٗ نُعٕو" كاَد تًصاتح ٔععح انٌطٕ َٔدايّ ،كًا
ٌرطاع أٌ ٚكرّ

َعٕيا ظكٚكج ْٕٔ ،يا ظعم يًهكح نًٍاإل ذرٍمع ،كًما كرّم

أقًمان أنتعمح نهًّمره٘ ذمكٔن

ؼٕنّ ،يًا ٚعُ ٙأٌ نكٔن ٌ ًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ نغٛه انٖ ْٕٔ ،يا ٚععم كهج يهكىٚح انٖ يٓكقج ،كًا َّه
أٔل ـه ئ ٛؼٕل نعًه نم٘ أٔثػ ِثٓٛا تاانٖ  ّٛنٕقٚاٌ ٔ نعثالٍ ،مطؽّ نمَ ًٛانًما أٔ يٕمعٕص ،نكُمّ
ٌطػ ٔنه ٔدٛه يٍمرٕ ،تمّ نُرمٕإل خ ٔ نٓمٕ خ نعًٛعمح ٔ نرعهظماخذذذ يًما ٚععمم كمهج كًمال نعمانى نعهمٕ٘

 -ض ذتهَٕٔ ٍك ،ٙا "قةء اإلّضةُ ،ذهظًح :قذيٕ ق ِفاِٛهٌٔ ،هٍهح نانى نًعه ح ،1981 ،نكٕٚد154-153 ْ ْ ،

12

ذُٓان ٔ ،نى ٚكر

تمنا ،تم نًك نهٗ نكراتح تاإلٚطانٛح نمٕٖ نيذُٛٛمح ،نععمم أ كمانِ ذٕمم إنمٗ نايمح نُماي،

ْٕٔ يا كهعّ يؽاكًح أيٍد تكه يرِّٛ ْٕٔ ،ؿ نعٕو ،ظعهرّ ٚع ٙٙيا ذثعٗ يٍ ؼٛاذّ  ٙإقايح ظثهٚحذ
نكٍ نم٘ ًُٓٚا تانٙث ْٕ ٛذسشٛه نكٕتٛهَٛكٛح نهٗ نعٛىٚاإل نغانٛهٛح ،إل يا ذمى نعثمٕل تما ره ٖ يهكىٚمح
نّممًً ٔقٔن ٌ انٖ ممي يؽانممح َؽممٍ َؽرمماض إنممٗ ٛىٚمماإل ظكٚممكج ٔتسٌممً ظكٚممكج ذممريإلو ْٔل نًرغٛممه ،اٌ
ؼهكح انٖ ذرعانٖ ٔ نؽً نًّرهك يٍ ظٓحٔ ،يمٍ ظٓمح أـمهٖ كاَمد نؽعمط نًكنًمح نٍمكَٕٛح انٖ
يعؽًح ٔذًصم ذؽكٚا ظكٚا نكٕتٛهَٛكٕي ٔنعم أقٕٖ نؽعط يا كاٌ ٚكنٗ بذجت اىبورجٔ ،يعاقْما :أٌ انٖ إل
كاَد ذكٔن ؼٕل يؽٕنْا كًا ٚىنى كٕتٛهَٛكٕي ،إٌ أٚح َعطمح نهمٗ ٌمطؽٓا ٌمررؽهك يٍما ح يما م ٙنصاَٛمح،
إل أٌع ٛؼعه يٍ أنهٗ تهض ،إَّ ٌٍٛرعٛة إنٗ ؼهكرّ نطثٛعٛح ٍٔٚع ٛتاذعاِ انٖ ،نكٍ نثهض  ٙأشُماإل
لنمما ٌممٛرؽهك يممع ؼهكممح انٖ نرمم ٙذممكٔن ؼممٕل يؽٕنْمما ٔ ،مم ٙنٕقممد نممم٘ ٕٚممم ٛممّ نؽعممه إنممٗ ٌممطػ
انٌٖٛ ،كٌٕ نثهض قك ذؽهك يٍ يٕقعّ نم٘ كاٌ ّٚغهّ  ٙتكإل ٌعٕ ٚنؽعه إنٗ أٌعمذ َٔرٛعح نمنا ص تمك
أٌ ٚعع نؽعه نهٗ يٍا ح يٍ قانكج نثهض ذنكٍ ْم ص ٚؽكز م ٔ ٙقمع نؽمال أ٘ أٌ نؽعمه ٚعمع نهمٗ انٖ
نُك قانكج نثهضذ ٔٚرسذٗ يٍ لنا أٌ انٖ ص ًٚكٍ أٌ ذكٔن ؼٕل َعٍٓأ ،أٌ كٕتٛهَٛكٕي ظاَمة نٕمٕ بذ
ُْٔاك ؼعح أـهٖ ذرعهق تانًٕ ق دٛه نًهرٕعح ،إل يا قثهُا تكٔن ٌ انٖ إٌ نطٕٛن ٌرر ّٛنمٍ أنّاِمٓا،
يصهًا ذطٛه اؼعان يٍ إٚان نععهح نكٔ نج؟ ٔإل كاَد انٖ ذكٔن ؼٕل نًًّٙ ،ي نمٍ قٔن َٓما ؼمٕل
يؽٕنْا ،هًال ص ذرهك نعًه ٔن إلْا؟

28

إٌ دانٛه ٕٛنم٘ ٌرطاع أٌ ٚععم يٍ َدهٚح يهكىٚح نًًّ نٍٛد يعهق ه٘مٛح ذٕمهػ نؽمم يمفوق مٙ
نؽٍاتاخ ٔ٘ث ٛنرعًٕٚاخ ،تم ؼعٛعمح ٛىٚائٛمح يهًٌٕمح ،كماٌ نى يما نهٛمّ أٌ ٚعٛمة نهمٗ يّمكهرٚ ٍٛعره٘ماٌ
ٚهٚعّ:
ِ -1هغ نًال ٚثكٔ نٍعَٕ ْٕ ٚعٍّ ٌٕ ،إل أكاَد انٖ يرؽهكح أٔ شاترح؟
29

 -2يؽأنح ٔ٘ع يثاقي ظكٚكج نٍعٕ ٚاظٍاو نؽهذ

ن ظاتح نهٗ ْم ٍٚنٍر ن ٍٛكاٌ دانٛهٚ ٕٛعكو ؼعح نٍعٕ ٙ ٚنثاـهج نًرؽهكحٔ 30لنا كانران :ٙإل يا ذمى
إٌعا ٚكهج يٍ قًح نًٕق (ٌانٚح) تاـهج يرؽهكح  ٙـ ٛيٍرعٛى ٔتٍهنح يُردًحْ ،م ٌرٍع ٛنكهج  ٙأٌمعم

28

 نه ٙنّٕك ،اىث٘ ة اىؼيَٞت اىذ ٝثت ٍٗة بؼ ٕة ،ق ن نًكٌٖٕ ،2004/1ٚ ،نٚاذ نؽعط نًمكٕنج ذٕظك  ٙنٕعؽح 1729

‚- i. Bernard Cohen, ″les origines de la physique moderne″, traduit par: j, metadier et c. jeanmougin, Édition du seuil
octobre 1993.p: 97
30

- Bruno jarrosson, ″Invitation a la philosophie des sciences″, éditions du seuil‚ janvier 1992, p: 79
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قكو نعًٕق أو ٌرٍع ٛم ٙـهم

نثماـهج؟ تؽٍمة ٛىٚماإل أنٌمطٕ مانكهج ٌرٍمع ٛم ٙـهم

نثماـهج ،يصمم ؼعمح

نثهض نًمكٕنج أنيِ ،تًُٛا تؽٍة نعٛىٚاإل نغانٛهٛح نُاِئح انكهج ٌرٍع ٙ ٛقكو نعًٕق ٌٕ ،إل أكاَد نثاـهج
يرؽهكح أٔ شاترحذ

31

ًا نٍه  ٙلنا؟ نعٕ ب نهٗ لناٌ ،ركٌٕ نثك ٚمح أنمٗ نهعٛىٚماإل نؽكٚصمح نًٍُمعًح يمع

نكٕتٛهَٛكٛحذ إَّ ٚكًٍ  ٙيثكإ نعطانح ،انكهج قأهج ٔذسـمم ٌمهنح نثماـهج ،ؽهكمح نثماـهج نًُردًمح ذطثمع
تطهٚعح شاترح  ٙنكمهج نرم ٙذّمانكٓا لنماذ ٔنُمكيا ذرمهك نكمهجٓ ،م ٙذؽمرعع تٓمكِ نؽهكمحذ

32

ااِمٛاإل ٘مًٍ

نثاـهج نًرؽهكمح ص ذرثعصمه ،انعه ِماخ ذطٛمه يؽٕيمح ُْما ُْٔماك تمُعً نطهٚعمح ،أكاَمد نثماـهج شاترمح أو مٙ
ؼهكح يُردًحذ

33

غانٛه ٕٛكاٌ ٍٚعٗ إنٗ أٌ ٚثهو أٌ نٍكٌٕ ْٕ َٕع يٍ نؽهكح  ٙيعاتمم نأ٘ أنٌمطٕ نمم٘

ٚهٖ أٌ نٍكٌٕ ٘ك نؽهكح ،كًا كاٌ ٍٚعٗ إنٗ ِهغ كٌٕ ؼهكمح نعٍمى دٛمه يهذثطمح تثُٛرمّ نك ـهٛمح (يماإل،
ذه ب ْٕ ،إلَ ،ان) تم يهذثطح ترسشٛه ظٍى آـمه ،34انعٍمى ٚكمٌٕ ٌمكَّٕ أٔ ؼهكرمّ نٍٛمد تٛمكِ ،تمم ظمه إل قمٕج
ـانظٛح ذعهٖ نه ّٛلنا ْٔم ْٕ نعٕٕن نم ذ ،ٙهُؽأل  ٌٜإنعاإل نًىٚك يٍ نٕٙإل نهمٗ ْمم نًثمكأ نمم٘
كاٌ ٌثثا َ ٙطيق نعٛىٚاإل نؽكٚصحذ
● َّةذج ٍِ صٞةغت ٍب إ اىقص٘ اىتا" ٜف ٜاىقرُ اىضةبغ ػشر:
إٌ يثممكأ نعٕممٕن نممم ذ ٙنممم٘ ذًممد ٔصقذممّ كررممٕٚط ٘ممهٔن٘ ن ظاتممح نممٍ إلؼه ظمماخ نرممٚ ٙهؼرٓمما
نكٕتٛهَٛكٛحٌٛ ،ثكأ  ٙندٕٓن  ٙأنًال دانٛهِ ٕٓ ،ٕٛرغم تّ كًا ٌه

نمكه ،نكٍ نٕٛادح نٕ ٘ؽح نٓمم

نًثكأ ٌردٓه تعك دانٛه ٕٛيثاِهجٔ ،نتًا ٚعٕق نعٙم نهعٛهٍٕف ٝنة ث ( )1650/1596تعٕنّ  ٙكراتّ نعانى:
"إُ مووو جووزء ٍووِ اىَووة ة بَفوور ٓ ٝضووتَر الَووة ػيوو ٚاىذةىووت ّفضووٖة ٍووة اً اىتقووة ٓ بغٞوورٓ ال ٝجبوورٓ ػيووٚ
"غٞٞرٕة 35"...كًا َع كْا نُك يعأه نًٓا ْٕٔ ،ن ئك نعهٍعح نٍٛاٌٛح نؽكٚصح :ذٕياي ْمٕتى ()1679/1588
 ٙكراتّ " نهٛعٛاشاٌ" تعٕنّ" :دٝ ِٞنُ٘ اىشٜء صةمْة صٞبق ٚصةمْة إى ٚاألب إُ ىٌ ٝذرمٔ شٜء آخر ...دوِٞ
ٝنُ٘ اىجضٌ ف ٜدرمت فئّٔ ٝتذرك ( ٍة ىوٌ َْٝؼؤ شوٜء آخور) إىو ٚاألبو "ذ 36نكمٍ نٕمٛادح اكصمه ققمح ذًمد
كررمٕٚط يمع إٌمؽاق َٛمٕذٍ ( ،)1727/1643ؼٛممس إَمّ نُمكيا ٔ٘مع أٌٍمما نعٛىٚائمّ نًٛكاَٛكٛمح ،ظعمم نعٕممٕن

31

- i. bernard cohen, P: 101
32

 ه ٍَٕ و تانٛثان ،اْٝشت ِٞغةىٞي ِ"ّ٘ٞٗ ٘ٞاىَنةُ ٗاىْضبٞت ،ذهظًح :قذٌاي ٙأقْى ،نًرٌٍح نعايعٛح نهكن ٌاخ ٔ نُّه ٔ نرٕوٚعْ ،1993/1ٚ ،36
33

َ -عً نًهظع نٍاتق28 ْ ،

34

َ -عً نًهظعَ ،ده ْ 15/14

35

 -ن ُّٛٚقٚكانخ ،اىؼةىٌ اٗ متةب اىْ٘

ذهظًح :إيٛم ـٕن٘ ،ق ن نًُرفة نعهت82 ْ ،1999/1ٚ ،ٙ

36

 ذٕياي ْٕتى ،اىيفٞةثةُ األص٘ه اىلبٞؼٞت ٗاىضٞةصٞت ىضيلت اى ٗىت ،ذهظًح :قٚاَا ؼهب ٔتّهٖ ٔعة ،ذعكٚى نٕ٘ ٌ نٍٛكْٛ ،1ٚ ،ئح أتٕ ظثٙنهصعا ح ٔ نره ز ،كهًح  ، 2011نعٕم 26 ْ ،2
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نم ذ ٙأؼك نكائىِ تعٕنّٝ" :بق ٚاىجضٌ صةمْة اٗ ٝضتَر ف ٜدرمتٔ ػيو ٚخوط ٍضوتقٗ ٌٞبضورػت ثةبتوت ٍوة ىوٌ
ٝنِ خةضؼة ىتأثٞر ق٘ة خة جٞت"ذ

37

قكيد ْمِ نًُالض يٍ نٕٛادح نًثكإ نعٕٕن نم ذ ٙاتمهو يمكٖ ٚغٛاَمّ نهمٗ نعمٕل نعمهٌ نٍماتع نّمه
ٕٓ أٔثػ تًصاتح نفهعٛح نٕ ٘ؽح ٔ نًّكهح نًعٕٓو نًاقج ٔ نؽهكحً ،عٍكه نعيٌمعح نعمكق ٔإَٔمان نعٛىٚماإل
نعكٚكج نغانٛهٛمح ٔ نًُاٌمثح نهكٕتٛهَٛكٛمح ٔ نًُاْٙم ٍٛنهرعهٛمك نًكنٌم ٙانٌمط ٙتعٛىٚائمّ نًثُٛمح نهمٗ ٌمكٌٕ
انٖ ،أٔثؽٕ ٚريٌُٕ تسٌ نعٍى نًماق٘ ص ؼمٕل نمّ ٔص قمٕجٓ ،مٕ إل يما نمىل نمٍ كمم نعمٕٖ نًًكمٍ أٌ
ذرشه نهٌٛ ،ّٛثعٗ إيا ٌاكُا أٔ  ٙؼهكح يٍرعًٛح يُردًح ،نممنا ٓمٕ ناٚمم ٔقأمه نمٍ نععمم نٕؼمكِ ،قًَٔما
ذسشٛه ـمانظ ،ٙإَمّ تكهًمح ٔ ؼمكج كٍمٕل ،ـايمم ٔقٌٔ إن قجذ ًما ْم ٙذمك نٛاخ ْلِ نعكمهج نهمٗ نةٚمح إلٍَماٌ
نهعانى؟

 -1اىؼلةىت ٗاالّتقةه ٍِ اىْزػت اإلدٞةلٞت إى ٚاىْزػت اىَٞنةّٞنٞت:
نُرمكه كٌٕ إلٍَاٌ قثم اويُح نؽكٚصح كاٌ ًٚأل نطثٛعح تانعانهٛح ( انطثٛعح ذغٙة ،ذعهغ ،ذؽة ،ذكمهِ
ذرهتٓ ،ذُرعىذذذ) ْٙٔ ،أيٕن إٍَاَٛح كاٌ ٙٚعٓٛا إلٍَاٌ نهٗ نعانى ،مم ك كماٌ إيكاَمّ نٕؼٛمك م ٙذعٍمٛه يما
ٚؽكز إنٗ قنظح أَّ كاٌ ٚرٌٕم نهطثٛعح ٔٚرهظاْا ٔٚرعهب يُٓا ٔظك َٛا ٔٚعٌٕٛا ك ٙذكمٌٕ نؼًٛمح تمّ ،ذعمٕق
نه ّٛتٍفاإل ٔذه ٍٛذعاّْ نُكيا ذعٍٕذ
نكٍ نًّٓك ٌمٛرغٛه كهٛما تعمك ظٓمٕن نصمٕنج نعهًٛمح نؽكٚصمح ،ـأمح يمع نعٛىٚماإل نغانٛهٛمح نًرٌٍمح نهمٗ
نعٕٕن نم ذ ،ٙإل يا ٌهًُا تٓم نًثكإ ٓم ٌٛعُ ٙيثاِهج أٌ نعمانى نًؽم ٛٛتُما ناٚمم ٔـايمم ٔقأمه ٔكمم
ؼهكح ظٍى  ّٛص ذرى تًمإل إن قذّ ،تم ُْاك قٕج قك ذهتٕد تّ ،انعانى إلٌ ،يعهق آنح ًٔاإل ٔيٍ ُْا نًُطهق
نهُىنح ٜنٛح نرٌ ٙرٕثػ نرٕمٕن نٍمائك م ٙنعمهٌ نٍماتع نّمه ،تمم ٌرٕمثػ ًَٕلظما نهرعٍمٛه أٔ تان قٚغًما
ٌممٛعهٖ َعٍممّ نهممٗ نععممٕل ،قٕ يممّ أٌ نًمماقج ناٚهممح ٔص ذفعمم ٙتممك ـهٓا أٌممه ن أٔ كٛعٛمماخ ٌممؽهٚح أٔ قممٕٖ
دهٚثممحٔ 38ؼًُٛمما ٔممهغ قٚكممانخ مم ٙكراتممّ يثمماقي نعهٍممعح قممائي" :ال "٘ج و بةألدجووة ٗاىْبة"ووةث قوو٘ ٙخفٞووت
ٍٗت٘ا ٝت ػْة مَة ال "خف ٜاصرا ا مةىتجةذب ٗاىتْةبت فال شٜء ٘ٝج بةىلبٞؼت إال ٗٝر إىو ٚاصوبةب جضوَٞت

37

َ -ده :يؽًك ناتك نعاته٘ ٍ ،خو إى ٚفيضفت اىؼيً٘ ض ،2يطثعح ق ن نُّه نًغهتٛح64 ْ ،1976 ،
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ٌ -انى ٚعٕخ ،اىفيضفت ٗاىؼيٌ ف ٜاىؼصر اىنالصٞن ،1990 ،1ٚ ٜنًهكى نصعا  ٙنعهت101 ْ ،ٙ

15

ٍذض ال خو ىأل ٗاح اٗ األفنة فٖٞة" إَمّ كماٌ ُٚمٕب نمٍ نعًٛمع ُٔٚطمق تاٌمى نٕمه تسكًهمّذ 39إٌ يثمكأ
نعٕٕن نم ذٌٛ ٙعط ٙنًٍٕ نُده٘ إل ه

نعانى كهٛا يٍ كم إن قج ٔيٍ كم ؼهٚحٔ ،يٍ كم كه ٔيمٍ كمم

قه ن نرعٕق ن ٍَاٌ كايهح ،اإلٍَاٌ كاٌ ٙٚعٌ ٙماتعا ـٕائٕمّ ٔيٕ ٔمعاذّ نهمٗ نطثٛعمح ،كماٌ دهٚثما نهمٗ
ل ذّ ،نك ٍ تعك تىٔ

نعهى نؽكٚسٌٍٛ ،رهظع إلٍَاٌ ذها نفٕائٓ دٛمه يُعٕٔمح ًما نهطثٛعمح ْمٕ نهطثٛعمح،

ٔيا ن ٍَاٌ ْٕ ن ٍَاٌذ نهطثٛعح نعٕٕن ٔ نعطانح ٔن ٍَاٌ نؽهٚح ٔ نعانهٛح تكهًح ٔ ؼكج ،نعك ذى إ ه

نعانى

يٍ نهٔغ ،أٔ ْكم نرعك إلٍَاٌ ،نٛرى ٘ؿ ذها نهٔغ كهٛح  ٙظٕ ّذ
إٌ يثكأ نعٕٕن نم ذ ٙنًّكم نهعٛىٚاإل نًٛكاَٛكٛح ،ظعهد َدهج إلٍَاٌ نهعمانى ذرغٛمهٓ ،مٕ أٔمثػ يعمهق
آنح ٘فًح أٔ نُعم ْٕ ٌانح كثٛهج يعهدح يٍ نغاٚمح ذؽكًٓما نٙمهٔنج ؽٍمة (ٌمثة←َرٛعمح)ٓ ،مٕ ـا٘مع
نهؽرًٛح ٔص يعال نهؽهٚح ٛمّ انٕؼٛمك نمم٘ نمّ نغاٚمح ْمٕ إلٍَماٌ اَمّ ٚفرمانٔ ،يما ق و أٌ نعمانى قأمه ،إلٌ
ٔظة نرؽكى  ٔ ّٛنٍٛطهج نهّٛذ
 -2اىؼلةىت ٗظٖ٘ ثْةلٞت اىجضٌ ٗاىؼقو ػْ ٝنة ث:
إٌ نطانمممح نًممماقج كًثمممكإْ ،ممم ٙيمممٍ ٌمممرععهُا ٍَمممرٕنة نكصٛمممه يمممٍ يرغٛمممه خ نعهٍمممعح نؽكٚصمممحٚٔ ،كعمممٙ
ُْممما نٕقمممٕف نُمممك يرٌمممً ْلِ نعهٍمممعح ٔأقٕمممك قٚكمممانخ ،مممكٚكانخ نًرّمممثع تعكمممهج قٕمممٕن نعمممانى نطثٛعمممٙ
قمممك ٔظمممك َعٍمممّ يرمممٕن ٚممم ٙأٔمممعة يّمممكهح ٔقمممع ٓٛممما نرعكٛمممه نؽمممكٚس ،مممإل كاَمممد نًممماقج ناٚهمممح ،انعٍمممى
إلٍَممماَ ٙيممماقج ٔيمممٍ ذمممى ٓمممٕ أٙٚممما ناٚممممً ،مممٍ أكمممٌٕ إلٌ؟ ،يممما ق و أَممم ٙأؼمممً تمممسَ ٙؼمممه ٔ انمممم ٔأ كمممه
ٔأنٚممممك ٔذذذ ْل ِ يعٙممممهح كثٛممممهج اإلٍَمممماٌ ٚؽًممممم مممم ٙظٕ ممممّ نُعٙٛمممم ،ٍٛنعطانممممح ٔ نؽهٚممممح ،نعٕممممٕن
ٔ نعكمممه ،نعانهٛمممح ٔ صَععمممال ؽرمممٗ نؽٛمممٕ ٌ ْمممٕ ؼٍمممة قٚكمممانخ يعمممهق آنمممح ص ذعكمممه ٔ ،نٕؼٛمممك نمممم٘ ْٔمممة
ْلِ نٕممعح ٔممعح نرعكٛممه ْممٕ إلٍَمماٌ ،إَممّ آنممح ياقٚممح يًرممكج ٔيؽكٕيممح تانؽرًٛممحٔ ،ذُرًمم ٙإنممٗ َعممً ظممًُ
نعمممانى نفمممانظ ٙنًعطمممم ٔ ،مممَ ٙعمممً نٕقمممد ذؽًمممم ْلِ ٜنمممح نمممُعً ،تانرثانْممما ظمممْٕه كهٚممما ٌٔمممًرّ
نؽهٚممح ،إَٓمما تؽممق شُائٛممح يؽهظممح ٔيهتكممح ،كٛمم

ًٚكممٍ نعثممٕل تسًَٓمما يُممكيعاٌ ٔ قعٛمما ،ندممى يمما تًُٓٛمما

يمممٍ ذًممماٚى ؼممماقْ ،لِ إلِمممكانٛح ٌمممرععم قٚكمممانخ ٔيعدمممى نعيٌمممعح تعمممكِ ٚعكمممهٌٔ ممم ٙؼمممم نٓممما ،مممكٚكانخ
ٔإٌ ظرٓممك إلٚعمماق ٔٔممم تمم ٍٛنعممْٕه ٍٚكمماٌ َٕممٛثّ نعّممم ،إنممٗ قنظممح أَممّ كمماٌ ٚممهٖ أٌ إلٍَمماٌ ظممايع
نعْٕه ٍٚيفرهع ٍٛتًععىج إنٓٛحذ
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40

َ -ده نًهظع نٍاتق102-101 ْ ْ ،

40

 قذ تاقه ته ْٛى ؼٍ ،ٍٛاالّة ٗاىؼةىٌ ج ه اىؼالقت ب ِٞاىتاث ٗاىَ٘ض٘ع ف ٜاىفيضفت اىذ ٝثت ،تٍ نُكٚى نهُّه ٔ نرٕوٚع  /ق ن نهٔ ك نصعا ٛح –َاِهٌٔ97-96 ْ ْ ،2013/1ٚ ،
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 -3اىؼلةىت ٗاىْظرة اىَ٘ض٘ػٞت ىيؼةىٌ ٍِ :اىنٞب إى ٚاىنٌ
يع نُدهج ٜنٛح نهعانى ذى ٌؽق نُدهج إلؼٛائٛحٔ ،ذى نرعايم يع نطثٛعح ،تانرثانْما ٌمانح كثمهٖ ٔمًاإل
ص داٚح نٓا ٔذؽرٕ٘ نهٗ كًٛح شاترح يٍ نؽهكح ٔكم ؼهكح ظىئٛح ٓٛا ص ذؽكز ذهعائٛما أٔ تؽهٚمح ،تمم ْم ٙيمٍ
إييإل قٕج ق عرٓا ٌٔثثرٓاذ ي ٔظٕق نعٕ يم ل ذٛح ،تم ؼهكح نعانى يٕٕ٘نٛح ْٕٔ ،يا ٌٛرق٘  ٙنعهٌ نٍاتع
نّه إنٗ إقه ن نرعايم يع ْم نعانى كًٛا ٔن ًٛكٛعٛا ْٕٔ ،يا ٚثمهو ترعماق نعهًماإل نمٍ نهغمح نطثٛعٛمح نرعٍمٛه
نعانىَ ،ؽٕ نهغح نهٚا٘ٛح ٔيما نثمانج دمانٛه ٕٛنعائهمح إٌ نعمانى يكرمٕب تؽمهٔف نٚا٘مٛح إص ِماْك نهمٗ لنما،
انهغح نطثٛعٛح ذعٕوْا نكقح ٓ ٙكٛعٛح ٔ نكٛع ٙيًىٔض تٕٓ ظً نم خ ٔأؼاٌٍٛمٓا ٔ َععاصذٓمأْ ،مٕ يما ًٚمً
نًٕ٘ممٕنٛح ،تانرثانْمما ذطٓٛممه نهًٕ٘ممٕع يممٍ ِممٕ ئة نممم خ نٕظك َٛممحذذذ أيمما نهغممح نهٚا٘ممٛحٓ ،ممٔ ٙممانيح
ٔققٛعح ذعع

يُاتع نم ذٛح ٔذرهك نًٕٕ٘ع َدٛعا كًا ْٕ قٌٔ ذّٕ ّٚيٍ ٚهف نم خذ ًصي نٕٖ نعمٕل إٌ

انَة ٌه ٚع {كهًح ٌمهٚع دايٙمح ٔدٛمه ققٛعمحق ٌمُعٕل إٌ ٌمهنح انَمة ْم 40 ٙكهمىذ ٔنمٕٖ نعمٕل إٌ
نعٍى ٌاـٌٍُ ،عٕل إٌ قنظح ؼه نذّ ْ ،120°C ٙإلٌ نعك يكُمد كمهج إ مه

نعمانى يمٍ نم ذٛمح ظمه إل يثمكإ

نعٕٕن نم ذ ٙيٍ ظعم نثّهٚح ذٙث ٛنًاقج نٚا٘ٛا ٔذععهّ أكصه ققح ،تم أكصه يٕٕ٘نٛح ؼٛس نٍمٛاقج ٓٛما
نهكًٛاخ نر ٙذعطع نثاب نهٗ صـري اخ ،نٕٖ نكٛعٛاخ نر ْٙ ٙيهذع ـٕة نيـريف ٔيٍ ذى نٕه عذ

نعممك ذرثعُمما يٍممان ذممانٚؿ نعٛىٚمماإل ،يمما تمم ٍٛيُدٕيممح شثمماخ انٖ انٌممطٛح ٔيُدٕيممح ؼهكممح انٖ
نكٕتٛهَٛكٛح ٔ ،ذٕ٘ػ نُا أٌ نعكمه نعهًم ٙنثمه نرمانٚؿ ٚرؽمهك تًّمكيخ ذعرمهٖ نعهًماإل مٚ ٙمهٚعٓىٔ ،أٌ
ؼهٕنٓى نرها نًّكيخ ذرشه نهٗ نةٚح نعانى هٕص يصي كهج قٔن ٌ انٖ نكٕتٛهَٛكٛح نًا َطهعد نعٛىٚاإل
نؽكٚصح نًٛكاَٛكٛح نعائًح نهٗ يثكإ نعٕٕن نم ذ ٙنم٘ كماٌ ْمٕ ِمغهُا مْ ٙممِ نكن ٌمح ٔ ،مَ ٙعمً ٚ ٌٜعمك
َطيق ْم نًثكإ ،تانرثانِ أٌاٌا ظكٚك نهؽهكح ،قاو تؽم إلؼه ظماخ نرمٌ ٙمعطد ٓٛما نكٕتٛهَٛكٛمحِ ،مه نج
ظكٚكج ذعكخ  ٙذسشٛهْا يعانٓا أه ،ٙنعٛىٚاإل ،نرًً نةٚح نعمانى تهيرٓماذ ٔيما نرمك نٛاخ نعهٍمعٛح إص ِماْك
نهٗ لنا ٔـٛه ًَٕلض ْٕ قٚكانخ نم٘ ظٍك ٔكٖ ْم نًثكإ ٔ ٌرفهٓ َرائعّ نيويح نُّ تانٙهٔنج ،مسٌ
َريٍ تسٌ نًاقج قأهج ْٕ إنيٌ نًٌ ٙتٙهب نُىنح إلؼٛائٛح نهعانى ٔذعأو نهُدهج نغائٛح ٔإتعاق نهم ذٛمح
أ٘ نكم يا ْٕ إٍَاَ ٙيٍ قهة نطثٛعحَ ،ؽٕ َدهج ظا مح ٔٔمانيح نُٕ َٓما نهٚا٘مٛاخْٔ ،مٕ يما يٓمك نطهٚمق
َؽمٕ نٍممٛاقج نهممٗ نطثٛعمح ٔيمما نٍممٛاقج إنمٗ نُممٕ ٌ انهٛممح ٔ نعانهٛمح  -نممٕٖ نعاْىٚممح ْ -م ٙأؼممك أْممى أٌممً
نؽك شح ،نٓم ًٚكٍ نعٕل إٌ ذعطٛم نًاقج  ٙنعهٌ نٍاتع نّه كاٌ تًصاتح ظٕ و يهٔن َده٘ ٔ ،هِح لُْٛمح
ظكٚكج ٌاًْد َ ٙطيق ٍَق ظكٚك ؼٍى يع نعكٚىذ
17

اىَراجغ بةىؼربٞت:
 -1أنٌطٕ ،اىضَةع اىلبٞؼ ،ٜذهظًح نثك نعاقن قُُٙٛٛذ إ هٚعٛا نّهق 1998ذ ْ217/218 :
ن ُّٛٚقٚكانخ ،اىؼةىٌ اٗ متةب اىْ٘

ذهظًح :إيٛم ـٕن٘ ،ق ن نًُرفة نعهت1999/1ٚ ،ٙ

 -2ذٕياي ْٕتى ،اىيفٞةثةُ األص٘ه اىلبٞؼٞت ٗاىضٞةصٞت ىضيلت اى ٗىت ذهظًح :قٚاَا ؼهب ٔتّهٖ ٔعة ،ذعكٚى نٕ٘ ٌ نٍٛك
ْٛ ،1ٚ ،ئح أتٕ ظث ٙنهصعا ح ٔ نره ز ،كهًح2011 ،
 -3يؽًك ناتك نعاته٘ ٍ ،خو إى ٚفيضفت اىؼيً٘ ،نعىإل  ،2يطثعح ق ن نُّه نًغهتٛح 1976
 -4يؽًك ناتك نعاته٘ ،ابِ ش صٞرة ٗفنر ،يهكى قن ٌاخ نٕؼكج نعهتٛح2007/3 ٚ،
 -5أؼًك نثٌٕكئ٘" ،أنٌطٕ ٔ نعهى نطثٛع ،ٙقه إلج  ٙنًعانح نٍاتعح يٍ نطثٛعح" ،يعهح كه َٔعك ،نعكق  ،32أكرٕته 2000
ٕٚ -6ؼُا قًٛه ،اص٘ه اىفيضفت اىؼربٞت ،ق ن نًّهق /تٛهٔخ1991/6 ٚ ،
 -7دُان ٌكٛهٚا َٔهى دٛهع" ،ٙة ٝخ اىفنر اىغربوٍ ٜوِ اىّ٘ٞوةُ اىق َٝوت إىو ٚاىقورُ اىؼشور ،ِٝذهظًمح قذؼٛمكن ؼماض إٌمًانٛم،
نًُدًح نعهتٛح نهرهظًح2012/1ٚ ،
 -8نثكِ نعاقنٍ٘ ،ؤصضت ػيٌ اىفيل اىؼرب ،ٜنٓٛئح نعايح نٍٕنٚح نهكراب ،قيّق2009 ،
-9ظاٌ تٛان هق٘" ،ة ٝخ ػيٌ اىفيل اىق ٗ ٌٝاىنالصٞن ،ٜذهظًح :قذ نًٚا تهكح ،1ٚ ،تٛهٔخ ،2009 ،نًُدًح نعهتٛمح نهرهظًمح،
ذٕوٚع يهكى قن ٌاخ نٕؼكج نعهتٛحذ
 -10يؽًك نثك نهؼًاٌ يهؼثا" ،ة ٝخ اىفيضفت اىّ٘ٞةّٞت ،يرٌٍح نى نك ٍٚنهطثانح ٔ نُّه1993/1ٚ ،
 -11أؼًك نطٛة ،اىجةّب اىْق  ٛف ٜفيضفت اب ٜاىبرمةث اىبغ ا  ،ٛق ن نّهٔق ،نعاْهج2004/1ٚ ،
 -12تُأه نثعى ذ" ،ٙكٛ

ؼٕهد نصٕنج نعهًٛح  ٙأنٔتا" ،يعهح كه َٔعك ،نعكق 1998 َٕٕٛٚ ،10

 -13تُأممه نثعى ذمم" ،ٙيكاَممح تممٍ نِممك مم ٙذطممٕن ا كممان نعهًٛممح :ذٕممٕن نؽهكممح" ٘ممًٍ َممكٔج " ا ممق نكممَٕ ٙنعكممه تممٍ
نِك"قظُثه  1998تًه كُ ،يُّٕن خ نعًعٛح نعهٍعٛح نًغهتٛح2001/1ٚ ،
 -14نثك هللا نعًه ،ظةٕرة اىؼيٌ اىذ ٝثٌ ،هٍهح نانى نًعه ح ،1983 ،نكٕٚدذ
 -15ض ذتهَٕٔ ٍك ،ٙا "قةء اإلّضةُ ،ذهظًح :قذيٕ ق ِفاِٛهٌٔ ،هٍهح نانى نًعه ح ،1981 ،نكٕٚدذ
 -16نه ٙنّٕك ،نصٕنج نعهًٛح نؽكٚصح ٔيا تعكْا ،ق ن نًكٌٖٕ ،2004/1ٚ ،نٚاذ
 -17ه ٍَممٕ و تانٛثممان" ،اْٝشووت ِٞغووةىٞيّٞٗ ٘ٞوو٘"ِ" اىَنووةُ ٗاىْضووبٞت ،ذهظًممح :قذٌمماي ٙأقْممى ،نًرٌٍممح نعايعٛممح نهكن ٌمماخ
ٔ نُّه ٔ نرٕوٚع1993/1ٚ ،
 –18تاقه إته ْٛى ؼٍ ،ٍٛاألّة ٗاىؼةىٌ ج ه اىؼالقت ب ِٞاىتاث ٗاىَ٘ض٘ع ف ٜاىفيضفت اىذ ٝثت ،تمٍ نُمكٚى نهُّمه ٔ نرٕوٚمع  /ق ن
نهٔ ك نصعا ٛح – َاِهٌٔ2013/1ٚ ،
ٌ -19انى ٚعٕخ ،اىفيضفت ٗاىؼيٌ ف ٜاىؼصر اىنالصٞن ،1990/1ٚ ،ٜنًهكى نصعا  ٙنعهتٙذ

اىَراجغ بةىفرّضٞت:
1- François misrachi, la présentation du « discours de la méthode » de Descartes, union générale
d’édition, 1951, 8 rue garancière-paris.
2- jolivet jean.p.duhem.le système du monde‚ t8.in: revue de l'histoire des religions‚ tome 157,
n°1‚ 1960, pp.113-115. http:// www.persee.fr.
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3- i. Bernard Cohen, ″les origines de la physique moderne″, traduit par: j. metadier et c.
jeanmougin, Édition du seuil‚ octobre 1993
4- Bruno jarrosson, ″Invitation a la philosophie des sciences″, éditions du seuil‚ janvier 1992
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