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: ٤ًنق ًثٗنس تُؼةهنر خن٤ٖ شؽ٤ح ٛىٙ تُهيتِر ػنٖ شكنٌثٍ ٓؼًكن٢ ٓ٘ ون٢ ٝلٗ ُٞنٞؼ٢ ٛنٞ

عنس ػ٘نٚ شّنث حز ـنٍٞ ٖ يكه؟ ٝٛنٞ شكنٌثٍ شٔمّ ٢ُٜ ٝتُؼِّٞ تُؽٍب٤ر ػ٘ه تخٖ ٤ِ٘ث ٝتختُؼِْ تإل

 تُؽًٞٛ ٝغد٤ؼصٚ؟ ٝتُٞتـه ٝنححشٚ؟ ٝتُدًٛثٕ ٝؼٜثشٚ؟

  َ  ػِنْ ٓنث ٖٓ تخٖ ٤ِ٘ث ٝتخنٖ يكنه كن٢ ِن٤ثم تلصصنث  ٝهه يصه تُدثـط ٌٍٓٝ شصٞي ً

 خؼه تُ د٤ؼر ٝٗظًٙ ك٢ تُٔٞؼٞن تُٔ ِن، ٝٗظً تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ك٢ خًٛثٕ تُٞؼٞن. ٝتُمِل٤ر تُلِّل٤ر

 ٝتِنْ ٔنث لػنةٙ. كنثخٖ ِن٤٘ث كٜنْ تُؽنًٞٛٝتُٔىٛد٤ر تُصن٢ شونق ٝيتت شصنٞي تُل٤ِّنٞك٤ٖ تُٔإنثي ش٤ُٜ

 ٖػن تُٞتـه ٖٓ ـ٤ُط ٛٞ ٓؤُِ ٤ُِٔصثك٣ٍ٤وث تُل٤ع٤ر، ٝخثُعنه ػِن٠ وُني، صنثي تخنٖ يكنه ٓ٘ثكفنث  

 تحِصوةٍ ٝش٣ٞ٘غ تُهحُر ك٢ شصٞي تُٞتـه.

٤ُٜنثز ًصسِن٤ُ تُؼةهنر خن٤ٖ تُ د٤ؼ٤نثز ٝتإلكنٌثٍ ، ٓوثيخر إلٌٝٛىت ًثٗس تُهيتِر، ػٔٞٓث  

ٓنٖ  ٗ ُٞٞؼ٤ر ُِؼةهر خن٤ٖ تسِندثج ٝتُّٔنددثز، ًٝ٘ظً ك٢ تُؼةهر تُٔ٘ و٤ر ٝتإلُِؽًٞٛ ٖٓ ؼٜر

 .ؼٜر للًٟ
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، ٣ٝظٜنً وُني خؽنةت خن٤ٖ ث  خؼعن ٚ خصؼنثٕٝ تُؼِنّٞ ّٝٓنثػهذ خؼعنٜثـلظ ُ٘ث شثي٣ك تُؼِْ ٓنث ٣ٌٔنٖ نػٞشن

، ٣وننّٞ خثُدًٛ٘ننر ػِنن٠ ٓٞظننٞػثز تُؼِننّٞ تسهننَ شؽ٣ًننهت   كننثُؼِْ تسًعننً شؽ٣ًننهت  تُؼِننّٞ تُ٘ظ٣ًننر تُؽٍب٤ننر لثصننر. 

. ٝح ٗؼهّ تسٓعِر ك٢ ٛىت تُٔؽثٍ، ٓعَ شِي تُؼةهر تًُتخ نر ٤ث شدًٖٛ ٓٞظٞػثز تُص٘ثػر تُّل٠ِٝتُص٘ثػر تُؼِ

، ٝهنه شُنك. ..ِنرخ٤ٖ لؼٍتت ت٣ًُثظ٤ثز ًثُٜ٘هِر تُص٢ شدنًٖٛ ػِن٠ لٓنٞي تُدصن٣ًثز لٝ تُؼنهن كن٢ ػةهصنٚ خثُٜ٘ه

ًؼةهر تُٜ٘هِر خثُ ح لٝ خثُؼِْ ٗلّٚ، تُٔؽثٍ تإلخّصُٔٞٞؼ٢  ٜ٘ث ـص٠ ُٞ ُْ شٌٖ ٓ٘ص٤ٔر ش٠ُشصؼثٕٝ تُؼِّٞ ك٤ٔث خ٤

، ل١ تُدفنط ػنٖ ٖٝٓ ٛىت تُٔ٘ظٞي ٣ٌٖٔ شٔ ٤ػ ػةهر تُصؼثٕٝ ٛىٙ ُصّ٘فح ػِن٠ تُؼِنْ تإلُٜن٢ ل٣عنث  . تُ د٤ؼ٢

ًنثٕ ٓنٖ ت٤ُّن٤ً . ٝشوت ٤ثز ٝتُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٖٓ ؼٜر ظث٤ٗنرٖٓ ؼٜر ٝت٣ًُثظ ػةهر شؼثٕٝ خ٤ٖ ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر

ّٕ شظدثز ٛىٙ تُؼةهر ذ تإلكٌثٍ تُنى١ ٗفنٖ خصنهن ٓؼثُؽصنٚ لٝ شٞظن٤فٚ ػِن٠ وُي ٤ِؤن١ ش٠ُ تُصمل٤ق ٖٓ ـهّ  ، كإ

 تسهَ.

لٕ شٌننٕٞ خنن٤ٖ تُؽننًٞٛ تُٔفّننَٞ  ، ٣ِننٍّخنن٤ٖ تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ٝتُؼِننْ تإلُٜنن٢تُدفننط ػننٖ ػةهننر تُصؼننثٕٝ 

 ّٔ ث ًنثٕ تُؼِنْ تإلُٜن٢ ٣لفن  ػنٖ تُؽنًٞٛ )ٓٞظٞع تُ د٤ؼ٤ثز( ٝخ٤ٖ تُؽًٞٛ تُٔلثيم )ٓٞظٞع تإل٤ُٜثز(. ُٝ

 ّٕ تُؼِْ تإل٢ُٜ هثني ػِن٠ تُ٘ظنً كن٢  ٝػٖ ٓدثنئ تُؽًٞٛ، ًٝثٕ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٣دفط ػٖ تُؽًٞٛ تُٔفَّٞ، كإ

 ّٕ (، خ٤٘ٔنث ٣ؼصدنً تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ إل٢ُٜ ٛٞ تُص٘ثػر تُؼ٤ِث )تسًعً شؽ٣ًنهت  تُؼِْ ت ٓدثنئ تُؽًٞٛ تُٔفَّٞ. وُي ل

تُؽثبٍ شهثٓر ػةهر شؼثٕٝ خ٤ٖ تُؼ٤ِٖٔ ٖٓ ٛنىٙ تُؽٜنر، لػ٘ن٢ لٕ ٣٘ظنً  ٖ. ُىت كٔ(تُص٘ثػر تُّل٠ِ )تسهَ شؽ٣ًهت  

ّٕ  ،ف تسٍٝ ك٢ ٓدثنئ ٓٞظٞع تُل٣ٍ٤نثتتُل٤ِّٞ ث، شو تُلفن  تُؼِنّٞ تُؽٍب٤نر ؿ٤نً هنثنيذ ػِن٠ كفن  ٓدثنبٜن س

ٌٝٛىت ش٠ُ ٓث ح ٜٗث٣نر. ٝٓنٖ ظنْ ًنثٕ تُل٤ِّنٞف تسٍٝ ٛنٞ تُنى١  .ػٖ شِي تُٔدثنئ ٣ّصهػ٢ لٕ شٌٕٞ ُٜث ٓدثنئ..

ّٓ ٓ ِوث   ٣مص  خثُ٘ظً ك٢ ٓدثنئ تُؽًٞٛ ٗظًت   ّٕ ث تُل٣ٍ٤ثب٢ ك٤صِّٜٔث ٓ٘ٚ ٣ٝعؼٜث ٝظنؼث  ، ل تُل٣ٍ٤نثب٢  . خٔؼ٘ن٠ ل

٣صنثني ػِنن٠ تُ٘صننثبػ تُصنن٢ تٗصٜنن٠ ش٤ُٜننث تُل٤ِّننٞف تسٍٝ، ٝـنن٤ٖ ٣د٘نن٢ ػ٤ِٜننث ّٗننوٚ تُل٣ٍ٤ننثب٢ شصنندؿ شِنني تُ٘صننثبػ 

 ٓوهٓثز لٝ ٓدثنئ ؿ٤ً ٓدًٛ٘ر نتلَ ـوَ تُل٣ٍ٤ثت.

 ّٕ ّٕ  ش  شثي٣ك تُلِّلر ٝشثي٣ك تُؼِْ ٣ىٛدثٕ ك٢ تشؽثٙ تُصس٤ًه ػ٠ِ ٛىت تُ٘ٞع ٖٓ تُؼةهنر خن٤ٖ تُؼِنّٞ، لػ٘ن٢ ل

ٓ٘نى  ـتُؼِْ تسػِن٠ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ ٓدنثنئ تُؼِنْ تسنٗن٠، ٝتسنٗن٠ ٣صّنِٜٔث ٣ٝصنثني ػ٤ِٜنث. ٝتُصلّن٤ً تُٔإنثب٢ 

ػ٠ِ شًِن٤ك ٛنىٙ تُو٘ثػنر، ل١ تسلنى خثُوثػنهذ تُٔ٘ و٤نر تُّنثُلر  شحُْ ٣ؼَٔ  -تإلٌِ٘هي تإلكًٝن٢ّ٣ ش٠ُ تخٖ ٤ِ٘ث

ّٕ . ٣ؤًه تخٖ ٤ِ٘ث ٛىت تحشؽثٙ ك٢ شؼ٣ًلٚ ُٓ ِوث   للىت   تُؼِّٞ "تإل٤ُٜر شدفنط ػنٖ تسٓنٞي  ِؼِْ تإل٢ُٜ، ـ٤ط ٣ًٟ ل
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ّٕ  ل٣عث   ُٔلثيهر خثُوٞتّ ٝتُفه. ٝهه ِٔؼست ُ د٤ؼن٢ تإلُٜن٢ ٛنٞ تُنى١ ٣دفنط ك٤نٚ ػنٖ تسِندثج تسُٝن٠ ُِٞؼنٞن ت ل

"، ٝػٖ ّٓدح تسِدثج ٝٓدهل تُٔدثنئ ٝٛٞ تإلُٚٝتُصؼ٢ٔ٤ِ ٝٓث ٣صؼِن خٜٔث
1
. 

٤ُ ُِؼِننّٞ تُؽٍب٤ننر ًلث٣ننر ؟ لُنن"تسُٝنن٠ ُِٞؼننٞن تُ د٤ؼنن٢ ٝتُصؼ٤ِٔنن٢تسِنندثج "ُٔننثوت ٣دفننط تإلُٜنن٢ ػننٖ 

؟ ظننْ شوت ًننثٕ ٓٞظنٞع تُؼِننْ تإلُٜنن٢ ٛنٞ تُٔٞؼننٞن خٔننث ٛنٞ ٓٞؼننٞن، لح ٣صنندؿ تُ٘ظنً كنن٢ ٓدننثنئ تُؼِننّٞ خًٛث٤ٗنر

ّٕ ػنٖ تحلصصنث  تُؽٍب٤ر )تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٝتُصؼث٢ٔ٤ُ( لًٝؼنث   تُؼِنْ تُفو٤ون٢ ح ٣دفنط ػنٖ  ؟ لظنق شُن٠ ٛنىت ل

ػ٠ِ شعف٤ر نئ خَ ٣دفط ػٖ تُِٞتـن تُىتش٤ر، ٝـ٤٘ٔث ٣ع ً تإل٢ُٜ ش٠ُ تُلف  ػٖ تُٔدثنئ لح ٣هٍ وُي تُٔدث

 ؟خؽًٞٛ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر

ّٕ "ِ٘صـ٢ ش٠ُ ؼٞتج تخٖ ٤ِ٘ث ػ٠ِ ٛىٙ تحػصًتظثز، شو ٣ًٟ  ٛٞ خفط ػٖ  تُ٘ظً ك٢ تُٔدثنئ ل٣عث   ل

ّٕ ظٞعػٞتيض ٛىت تُٔٞ ّ ُٚ ، س ّٞ َ ش٠ُ غد٤ؼر تُٔٞؼٞن ح ٓٔص٘غ ك٤ٚ خَ ٛٞ خثُو٤ثٝ تُٔٞؼٞن ًٞٗٚ ٓدهل ؿ٤ً ٓو

ّْ ، ٖٝٓ تُؼٞتيض تُمثصر خٚ. سّٗنلًٓ ػثيض ُٚ  . ٝحث  ل٤ُّٝن ، ك٤ِفنن ؿ٤نًٙ ُفٞهنث  ٓنٖ تُٔٞؼنٞن ٚ ُن٤ُ كن٢ت لػن

. ظنْ تُٔدنهل ُن٤ُ ٣ٌٕٞ ٓدهل لٕآلً ـص٠ ٣ؼًض ُٚ  لٝ ك٤ةث   لٝ شؼ٤ٔ٤ِث   ش٠ُ لٕ ٣ص٤ً غد٤ؼ٤ث  ل٣عث  ٣فصثغ تُٔٞؼٞن 

ٔنث تُٔدنهل ٓدنهل ٓدهل ُِٔٞؼٞن ًِٚ، ُٝنٞ ًنثٕ ٓدنهل ُِٔٞؼنٞن ًِنٚ ٌُنثٕ ٓدنهل ُ٘لّنٚ، خنَ تُٔٞؼنٞن ًِنٚ ح ٓدنهل ُنٚ، شّٗ 

ٔث خَ شّٗ  ،ُِٔٞؼٞن تُٔؼٍِٞ، كثُٔدهل ٛٞ ٓدهل ُدؼط تُٔٞؼٞن. كة ٣ٌٕٞ ٛىت تُؼِْ ٣دفط ػٖ ٓدثنئ تُٔٞؼٞن ٓ ِوث  

 ـك٤ٚ ًّثبً تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر، كإٜٗث ٝشٕ ًثٗس ح شدًٖٛ ػ٠ِ ٝؼنٞن ٓدثنبٜنث تُٔإنصًًر  ٣دفط ػٖ ٓدثنئ خؼط ٓث

 َّ ٜنث شدنًٖٛ ػِن٠ ٝؼنٞن ٓنث ٛنٞ ٓدنهل ُٔنث خؼنهٛث ٓنٖ كإّٗ  -ٝتـنه ٜٓ٘نث شو ُٜث ٓدثنئ ٣إصًى ك٤ٜث ؼ٤ٔغ ٓنث ٣٘فنٞٙ ًن

"تسٓٞي تُص٢ ك٤ٜث
2
. 

شوٕ كننثُؼِْ تإلُٜننن٢ ـنن٤ٖ ٣٘ظنننً كنن٢ تُٔدنننثنئ، ك٘ظننًٙ ك٤ٜنننث ٛننٞ خٔعثخنننر كفنن  ػنننٖ تُؼننٞتيض تُىتش٤نننر 

ّٕ ح ٣مًغ ػٖ كًٝغ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔرُٔٞظٞػٚ، ٖٝٓ ٛىٙ تُؽٜر كٜٞ  ٛىٙ تُٔدثنئ تُص٢ ٣٘ظً ك٤ٜث ٤ُّنس  . شح ل

ّٕ ٓدنثنئ ُِٔٞؼنٞن تُٔ ِنن ل١ تُٔٞؼنٞن خ٤ٌِّ  ُٔٞؼنٞن تُٔ ِنن ٤ُّنس ُنٚ ت صنٚ، خنَ ٛن٢ ٓدنثنئ ُندؼط تُٔٞؼنٞن. س

ّٕ ػ٘ٚ ُٝٞ ًثٗس شِي تسك٤ثت ٓدثنب٣ّٚصف٤َ ٓؼٚ ٝؼٞن لك٤ثت لثيؼر  ٓدثنئ، شو ٣دِؾ ٖٓ تُؼّٔٞ ٝتُإٍٔٞ ـهت    . ش

تُٔٞؼٞن تُٔ ِن ٛٞ ٓدهل ك٢ ـه وتشٚ، خَ ٛٞ ٓدهل تُٔدثنئ. ٝخؼط تُٔٞؼٞن ٛٞ تُى١ ش٘ظً ك٤ٚ تُؼِنّٞ تُؽٍب٤نر، 

 ّٓ  خ٤ثٗنث   ٜنىت ًنثٕ خ٤نثٕ ٓدنثنئ خؼنط تُٔٞؼنٞنٓنٖ ـ٤نط ٛنٞ ٓٞؼنٞن ٓنصٌْٔ. ُث ٖٓ ـ٤ط ٛنٞ ٓٞؼنٞن ٓصفنًى لٝ ش

 ُٔدثنئ ٓٞظٞػثز تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٝتُصؼ٢ٔ٤ِ.

                                                           
1
 14 تُٔصهي ٗلّٚ،   -

2
 1424 تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط،   -
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 ٌٛىت ٣فصلظ ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر خؼ٤ِٔصٚ، شو ـ٤٘ٔث ٣٘ظً ك٢ تُٔدثنئ ك٘ظنًٙ ك٤ٜنث ح ٣ؼنهٝ لٕ ٣ٌنٕٞ ٗظنًت  

ٍب٤نر، خثػصدنثيٙ تُؼِنْ تُٞـ٤نه تُونثني ػِن٠ خٞصث٣صٚ ػِن٠ تُؼِنّٞ تُؽ ك٢ ػٞتيض ٓٞظٞػٚ. ٝخىُي ٣فصلظ ل٣عث  

 خ٤ثٕ ٓدثنئ ٓٞظٞػثشٜث.

 شوت ًثٕ شثي٣ك تُؼِْ ٝتُلِّلر ٣٘فٞ ش٠ُ ٛىت تحشؽثٙ، كَٜ ِث٣ًٙ تخٖ يكه لّ ػثيظٚ؟

٤ٜننثز ٤ًٝل٤ننر شوننه٣ْ ِنن٘فثٍٝ لٕ ٗصصدننغ صنن٤ثؿر تخننٖ يكننه ُِو٘ثػننر تُّننثبهذ ـننٍٞ ػةهننر تُ د٤ؼ٤ننثز خثإلُ 

ْٕ "، تُص٤ثؿر تُصث٤ُر: ثي تخٖ يكه ُٜىٙ تُو٘ثػر تُّثبهذُوه تلص. ٗلّٜث تُص٤ثؿر تُؽٞتج ػ٠ِ ه٤َ ل٤ُُ تُ٘ثظً  .. كإ

، ٝتُ٘ثظً ك٢ ٓدثنئ تُٔٞؼٞن خٔنث ٛنٞ ٓٞؼنٞن ٛنٞ ٛٞ ٓٞؼٞن ٛٞ صثـح تُلِّلر تس٠ُٝك٢ ٓدثنئ تُٔٞؼٞن خٔث 

ٓدنثنئ ٓٞظنٞع صن٘ثػر ٝلٝتبَ تُؽًٞٛ ٝٓدثنبٚ ٛن٢  -ًٔث ه٤َ ك٢ لٍٝ ٛىٙ تُٔوثُر  ـتُ٘ثظً ك٢ ٓدثنئ تُؽًٞٛ 

ثٕ ٓدنثنئ ٓٞظنٞع تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢، ٝتُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ ٣عنؼٜث تُؼِْ تُ د٤ؼ٢؟ كإوٕ تُؼِْ تإل٢ُٜ ٛٞ تُى١ ٣صٌلنَ خ٤ن

"ٝظؼث  
3

 تلصٍتُٚ ش٠ُ ه٤ثَ صٞي١ ًٔث ٢ِ٣:.ٛىت تحكصًتض تُى١ ٝظؼٚ تخٖ يكه ػ٠ِ ص٤ـر تػصًتض، ٣ٌٖٔ 

 سٍٝ ٛٞ تُ٘ثظً ك٢ ٓدثنئ تُؽًٞٛ.تُل٤ِّٞف ت

تُل٤ِّننٞف تسٍٝ ٛننٞ تُ٘ننثظً كنن٢ ٓدننثنئ  ،ٝتبننَ( تُؽننًٞٛ ٛنن٢ ٓدننثنئ ٓٞظننٞع تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ل) ٓدننثنئ

ًّ تُّن٤ٖ٘ تُصن٢ . ٓٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ شوت ًثٗنس ٛنىٙ تُو٘ثػنر تُصنٞي٣ر هنه شصنِدس تحِنصهححز ػ٤ِٜنث ػِن٠ ٓن

 ٤ٛثز؟فس كدٚ خهيتز تُٔصًتًٔر ٝتُص٢ لظخًٌز ك٤ٜث كًٝـثز تُٔل٣ًّٖ، ك٤ٌق ٣ٌٖٔ ٌـٍـر ٛىٙ تُصصٞ

ظ كه٣ه، ٝٛنٞ تكنصًتغ لٕ ٣ُلٜنْ ٓنٖ ٌُٖٝ ٓغ شفلّ  ،٣ؽ٤ح تخٖ يكه ػ٠ِ ٛىت تحكصًتض تُّثُق خثإل٣ؽثج

. ٣ٞتكن تخٖ ٤ً تُٔؼ٠٘ تُى١ شهتُٝصٚ تُإًٝـثزٗظً تُل٤ِّٞف تسٍٝ ك٢ ٓدثنئ ٓٞظٞع تُ د٤ؼ٤ثز ٓؼ٠٘ آلً ؿ

تُى١ ٣ ِح ل١ كن٢ت ٛن٢ ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ خٔنث ٛنٞ .. ه٤َ، ٗؼْ صثـح تُلِّلر تس٠ُٝ ٛٞ "ٌُٝ٘ٚ ٣إصًغ:  ،يكه

 ّٕ ٖ ٣صثني ػِن٠ ٓنث شدن٤ّ ٌُٖٝ ػ٘ه خ٤ثٗٚ ٛىت تُٔ ِح  ،تُؽًٞٛ تُٔلثيم ٛٞ ٓدهل تُؽًٞٛ تُ د٤ؼ٢ ؼًٞٛ، ٣ٝد٤ٖ ل

ّٓ  ،ك٢ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ نث ك٢ تُؽًٞٛ تٌُثبٖ تُلثِه كؼ٠ِ ٓث شد٤ٖ ك٢ تُٔوثُر تس٠ُٝ ٓنٖ تُّنٔثع ٓنٖ لّٗنل ًّ ح ٓنٖ ٚ ًٓ

ّٓ  ،صٞيذ ٝٓثنذ ّٕ ث كن٢ تُؽنًٞٛ تسٌُن٢ كؼِن٠ ٓنث شدن٤ّ ٝل تُٔفنًى ُِؽنًٞٛ تسٌُن٢ كن٢ت  ٖ كن٢ آلنً تُعثٓ٘نر ٓنٖ ل

"ٓصدًئ ػٖ ت٠ُٞ٤ُٜ
4
. 

 ّٕ شنثي٣ك تُإنًٝـثز ٤ٔ٣نَ شُن٠ ش٤ًًننٍ ٤ٛٔ٘نر ت٤ُٔصثك٣ٍ٤ونث ػِن٠ تُل٣ٍ٤نثت، ُٝننْ ٣٘دصنٚ لـنه ٓنٖ تُٔلّنن٣ًٖ  ش

٘هي تإلكًٝن٢ّ٣ تُى١ ٣فظ٠ خصوه٣ً ًد٤ً ُنهٟ تخنٖ تُوهت٠ٓ لٝ تُٔفهظ٤ٖ ش٠ُ شٌٓث٤ٗر يكغ ٛىٙ ت٤ُٜٔ٘ر. ـص٠ تإلٌِ

                                                           
3
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. ُٜىت ٣ؼٞن تخٖ يكه ش٠ُ شػثنذ هًتتذ تُصل٤ًّ تإلٌِ٘هيت٢ٗ هًتتذ شفنثٍٝ ٤ٔ٘ريكه، ِثي ك٢ تشؽثٙ ش٣ًٌُ ٛىٙ تُٜ

ّٕ  خهّ  هِح ٓؼث٤ٗٚ، ٝشوت تِصؼص٠ هِح تُٔؼ٠٘ كة ّٕ  ٖٓ تُهلٍٞ ك٢ صنًتع ٓنغ تُصلّن٤ً. وُني ل  هنٍٞ تإلِنٌ٘هي: "ش

ّٕ  ،ٔننث ٛننٞ ٓننٖ ػِننْ تُل٤ِّننٞف تسٍٝ ح ٓننٖ ػِننْ صننثـح تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ػِنن٠ ٓدننثنئ تُٔٞؼننٞنتز شّٗ تُدًٛننثٕ   ٝل

ٝٛنىت ٛنٞ  ـ، شو ًثٕ تُؽًٞٛ تُنى١ ٛنٞ ؿ٤نً ٓصفنًى ٛنٞ ٓدنهل ٝػِنر ُلكن٤ثت تُ د٤ؼ٤نر تُ د٤ؼ٢ ٣عغ ٛىٙ ٝظؼث  

نن -تُننى١ ٣ننصٌِْ ت٥ٕ ك٤ننٚ ػِنن٠ تُوصننه تسٍٝ ّٓ ك٤ننٚ " ٔننث ٛنن٢تُ د٤ؼنن٢ كوننػ لٕ ٣دنن٤ٖ ل٣ّ ِننْ لننً كِِؼث شِنني تُٔدننثنئ تسُ ٝل

"شكٌثٍ
5
. 

 ًّ ِنصٜث تُإنًٝـثز ٝتُصلثِن٤ً ٤ُّنس خه٤ٛنر شوٕ كثُو٘ثػر تُّثبهذ ـٍٞ ػةهر تُ د٤ؼ٤نثز خثإل٤ُٜنثز ًٔنث ً

ح ٝتظفر، خَ ك٤ٜث "شكٌثٍ"ٝ
6
 ؟هٞف ػ٘هٙ. كٔث غد٤ؼر ٛىت تإلكٌث٣ٍٍِّ تُٞ 

 إشكال انجوهر -1

ٝتُؽنًٞٛ ٘ثى ؼًٞٛتٕ تظ٘ثٕ ٖٓ ـ٤ط تُٔلثيهر ٝتُٔفث٣عنر: ؼنًٞٛ ٓفّنَٞ ٝؼنًٞٛ ؿ٤نً ٓفّنَٞ. ٛ

ُٓ ـّنح تُصصن٤٘ق ٝٛنىت ٛنٞ تُؽنًّ تُمنث ،: ؼًٞٛ ًِٓه١ ؿ٤ً ًثبٖ ٝؿ٤ً كثِهتُٔفَّٞ ٣٘وّْ ش٠ُ ه٤ّٖٔ

تًٛ كنن٢ ٌننٕٞ تُؽننٞ، ٝؼننًٞٛ ًننثبٖ كثِننه ٓعننَ تُ٘دننثز ٝتُف٤ننٞتٕ ٝتإلّٗننثٕ. ٝخ٘ننثت ػِنن٠ ٛننىت شتُوننه٣ْ ُلِ وّننثز

 .لـهٛٔث ًِٓه١ ٝظث٤ٜٗٔث ًثبٖ كثِه ،: ؼًٞٛ ٝتـه ؿ٤ً ٓفَّٞ، ٝؼًٞٛتٕ ٓفِّٞثٕٓؽٔٞػٜث ظةظر

ٙ تُؽٞتًٛ تُعةظر. ٣ًٟ ش٠ُ ػةهر تُؼ٤ِٖٔ خٜى ػةهر تُ د٤ؼ٤ثز خثإل٤ُٜثز ٣ؼٞن ؼىي تإلكٌثٍ ك٤ٔث ٣م ّ 

ّٕ  -ٝخؼهٙ تخٖ ٤ِ٘ث ـ تإلٌِ٘هي ئ تُؽنًٞٛ تُٔفّنَٞ تُّنًٓه١ خ٤٘ٔنث تُل٤ِّنٞف تسٍٝ ٛنٞ تُنى١ ٣٘ظنً كن٢ ٓدنثن ل

 ّٕ ٚ ؼنًٞٛ تُؽنًٞٛ تُّنًٓه١ خٔنث لّٗن ٣٘ظً ػثُْ تُ د٤ؼ٤نثز كن٢ ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ تُٔفّنَٞ تٌُنثبٖ تُلثِنه. وُني ل

تسيخؼر )تُصًتج، تُٔثت، تُٜٞتت، تُ٘ثي(، خنَ ٛنٞ ٓنٖ غد٤ؼنر لثّٓنر ٣ونثٍ ٚ ح ٣٘ص٢ٔ ش٠ُ تسِ وّثز سّٗ  ـ ٓلثيم

، ٝتُ٘نثظً كن٢ تُؽنٞتًٛ تُٔلثيهنر ٛنٞ صنثـح كّصٌٕٞ ٓدثنبٚ ٓلثيهنر ح ٓفثُنر -ػٜ٘ث ش٤ُٜر لٝ ل٤ٌُر لٝ ًِٓه٣ر 

 ّٔ ىت تُؽنًٞٛ ُِفًًر، ًثٕ تُ٘ثظً كن٢ ٓدنثنئ ٛن ث ًثٕ تُؽًٞٛ تُٔفَّٞ تٌُثبٖ تُلثِه لثظؼث  تُلِّلر تس٠ُٝ. ُٝ

 َّ ، ذ ٖٓ تُٔؼثيف تإل٤ُٜرتُٔؼثيف تُ د٤ؼ٤ر ـٍٞ تُؽًّ تُمثُٓ ّٓصٔهّ  ٛٞ تُؼثُْ تُ د٤ؼ٢. ُٜىت تُّدح ِصٌٕٞ ً

 ّٕ تُل٤ِّٞف تسٍٝ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ تُّنًٓه١ خ٤٘ٔنث ٣صّنِٜٔث ٓ٘نٚ تُؼنثُْ تُ د٤ؼن٢ ٣ٝعنؼٜث  ل١ ل

 .ٝظؼث  
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ّٕ ِنن٤ًكط تخننٖ يكننه ٛننىت تُص٤٤ٔننٍ خنن٤ٖ ٓٞظننٞع تُؼِ ٘ظننً كنن٢ تُؽننًٞٛ تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ٣ ٔنن٤ٖ، ٣ٝننًٟ ل

ّٕ "ح ٣وصصننً ٗظننًٙ ػِنن٠ تُؽننًٞٛ تُٔفّننَٞ تٌُننثبٖ تُلثِننه. كننإٕ ًننثٕ تإلِننٌ٘هي تُٔفّننَٞ تُّننًٓه١ ٝ  ليتن ل

ٓدننثنئ تُٔٞؼننٞنتز تُصنن٢ ٣٘ظننً ك٤ٜننث صننثـح تُلِّننلر تسُٝنن٠ ٝتُصنن٢ ٣صّننِٜٔث صننثـح تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ل١ ٣صّننِْ 

ّٕ تُّننًٓه١ تُننى١ ٛننٞ تُؽننًٞٛ تُٔلننثيم َٞٝؼٞنٛننث ٛنن٢ ٓدننثنئ تُؽننًٞٛ تُٔفّنن تُٔدننثنئ تُصنن٢ ٣٘ظننً ك٤ٜننث  ، ٝل

ّٕ  صثـح تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ل١ ٣دن٤ٖ ٝؼٞنٛنث ٛن٢ ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ تٌُنثبٖ تُلثِنه، ًنثٕ ًةٓنث    ؿ٤نً ّٓنصو٤ْ. ٝوُني ل

 ٌنثبٖ، ًٔث شد٤ٖ ٓدثنئ تُؽنًٞٛ تُٙ ٝوُي ك٢ آلً تُعثٓ٘ر ٖٓ تُّٔثعتُؽًٞٛ تًُّٓه١ كثُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٣د٤ٖ ٝؼٞن

ّٕ تُلثِه ك٢ تس٠ُٝ ٖٓ وُي تٌُصثج ٌٖٔ خ٤ثٗٚ شح ، ٝٝؼٞنٙ ح ٣صثـح تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٣عؼٚ ٝظؼث   . ك٤ٌق ٣وثٍ ش

ّٕ  ك٢ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢؟   د٤ؼن٢، ٛنٞ تُؽنًٞٛ تٌُنثبٖ تُلثِنه؟تُى١ ٣صٌلَ خ٤ثٕ ٓدثنبنٚ تُؼِنْ تُ ٤ًٝق ٣ّٞؽ لٕ ٣وثٍ ش

ّٕ ٣٘ظنً كنن٢ تُؽنًٞٛ تٌُنثبٖ تُلثِننه كونػ، خنَ ٝكنن حٝٛنٞ  ٗظنًٙ شٗٔنث ٛننٞ كن٢ تُٔٞؼننٞن  ٢ ؿ٤نً تٌُنثبٖ ٝتُلثِننه. س

"لٝ ُْ ٣ٌٖ. كٜىت تُوٍٞ ػ٠ِ ٛىت تُصس٣َٝ هٍٞ خثغَ تُٔصفًى، ِٞتت ًثٕ ًثب٘ث  
7
. 

ُِؼِنْ  ٣٘صوه تخٖ يكه ٛىت تُص٤٤ٍٔ خ٤ٖ تُؽًٞٛ تًُّٓه١ ٝتُؽًٞٛ تٌُثبٖ تُلثِه خثػصدثي لـهٛٔث ٓٞظنٞػث  

ّٕ  تإل٢ُٜ ٝظث٤ٜٗٔث ٓٞظٞػث   ش٠ُ تُصسِن٤ُ ت٤ُٔصنثك٣ٍ٤و٢ ُِؼِنْ.  تُص٤ِّْ خٜىت تُص٤٤ٍٔ ٤ِؤن١ ـصٔث   ُِؼِْ تُ د٤ؼ٢، س

 ّٕ تُ٘ظً ك٢ تُؽًٞٛ تًُّٓه١ )تسكةى تُّٔث٣ٝر( ٛٞ ٓٞظٞع تٌُُّٔٞٞؼ٤ث وُي ل
8

، ٝٛنىٙ تسل٤نًذ شؼصٔنه ػِن٠ 

٘ثظً ك٢ ٓدثنئ تُؽًٞٛ تًُّٓه١، تُل٤ِّٞف تسٍٝ ٛٞ تُ ّٕ ش. ٝتُوٍٞ ػِْ ت٤ُٜةر تُى١ ٣ؼَٔ ػ٠ِ شوؼ٤هٛث ي٣ثظ٤ث  

٣ؼ٢٘ ٓ٘ؿ تٓص٤نثٌ تُصسِن٤ُ تُ٘ظن١ً ٓنٖ هدنَ ت٤ُٔصثك٣ٍ٤ونث. ٝٛنىت تُصس٣ٝنَ تُنى١ ٣ؽؼنَ ٓنٖ تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ )ِٝنثبً 

 تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر( ٓؽًن ُٞتـن ٝشٞتخغ ُِؼِْ تإل٢ُٜ، ٛٞ تُى١ ٤ِصد٘ثٙ تخٖ ٤ِ٘ث ك٢ شثي٣ك تُلِّلر تإلِة٤ٓر.

خّنصُٔٞٞؼ٤ر شُصسِن٤ُ كِّنلر ٓإنًه٤ر وتز هثػنهذ  لصندث   ٔلّن٣ًٖ ٓؽنثح  ٤ِؽه تخٖ ٤ِ٘ث ك٢ كنًٝـثز تُ

ٜٓ٘نث، ٓنٖ لؼنَ  هّ خُن ليِ ٤ر، لثصر ك٤ٔث ٣صؼِن خثُؼةهر تسٗ ُٞٞؼ٤ر خن٤ٖ تُؽنٞتًٛ. ٌُنٖ ٓنغ شنلنثٍ شؼنه٣ةز ح

 ـكنه ش ٣ٞغ ٓدثنئ تُؼِْ ُصصفَٔ ٓعث٤ٖٓ آش٤ر ٖٓ لثيغ لصٍٞ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر. كإوت ًثٗس تُؽنٞتًٛ ػ٘نه تخنٖ ي

ظةظر لؼ٘ثَ: ؼًٞٛ ؿ٤ً ٓفَّٞ، ٝؼًٞٛ ٓفَّٞ ًِٓه١، ٝؼًٞٛ ٓفَّٞ ًثبٖ كثِه،  -ٝتُص٤ثي تُٔإثب٢

 ّٕ ّٕ تُؽٞتًٛ ػ٘ه تخٖ ٤ِ٘ث ظةظر ل٣عث   كإ ٛنىٙ تُؽنٞتًٛ ٤ُّنس ٓصٔثظِنر ٓنغ ِنثخوثشٜث، خنَ ٛن٢ ػِن٠ تُصنٞت٢ُ:  . شح ل

خثُٞؼٞن ٢ٛ تُؽٞتًٛ، ظْ تسػًتض. ٝتُؽٞتًٛ كس٠ُٝ تسك٤ثت "ؼًٞٛ ٓلثيم، ٝصٞيذ، ٝٓثنذ. ٣وٍٞ تخٖ ٤ِ٘ث: 

 ّٕ ٛىٙ تُؽٞتًٛ ظةظر: ٠ُٞ٤ٛ ٝصٞيذ ٝٓلثيم ح ؼّْ  تُص٢ ٤ُّس خسؼّثّ ل٠ُٝ تُؽٞتًٛ خثُٞؼٞن شح ت٠ُٞ٤ُٜ، س

كسٍٝ تُٔٞؼٞنتز ك٢ تِصفوثم تُٞؼٞن تُؽًٞٛ تُٔلثيم تُـ٤ً تُٔؽّْ، ظْ تُصٞيذ ظْ تُؽّْ ظْ . ..ٝح ؼٍت ؼّْ

                                                           
7
كن٢  -خؼنه ًصنثج تُّنٔثع تُ د٤ؼن٢ ـؼن٢ ٣منص  خهيتِنصٜث ًصنثج: "تُّنٔثت ٝتُؼنثُْ"، ٝٛنىت تٌُصنثج ٛنٞ تُؽنٍت تُعنث٢ٗ تٌُُّٔٞٞؼ٤ث ٛن٢ ؼنٍت ٓنٖ تُؼِنْ تُ د٤ -

 تُٔ٘ظٞٓر تُ د٤ؼ٤ر.

8
 244 ،  1985ًصثج تُ٘ؽثذ، خ٤ًٝز تخٖ ٤ِ٘ث:  -
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، كإٜٗنث ٤ُّنس خّندح ٣ؼ ن٢ تُٞؼنٞن، خنَ ٛن٢ ٓفنَ ٤ُ٘نَ تُٞؼنٞن، ُِٝؽّنْ ُِؽّنْ شٕ ًثٗس ِددث  ت٠ُٞ٤ُٜ. ٢ٛٝ ٝ

"ٝؼٞنٛث ٣ٌٝثنذ ٝؼٞن تُصٞيذ ك٤ٚ تُص٢ ٢ٛ لًَٔ ٜٓ٘ث، ظْ تُؼًض
9
. 

ٓننٖ تسػِنن٠ )تُؽننًٞٛ تُٔلننثيم( شُنن٠ تسنٗنن٠  ٗننثٌح   تُؽننٞتًٛ تُعةظننر خ٤ٜ٘ننث ػةهننر شًتشد٤ننر شسلننى تشؽثٛننث  

٢ تُٞتِ ر خ٤ٜ٘ٔث. ًٝثٗس تُؽٞتًٛ تُعةظر خٜىٙ تُصلر ػ٘ه تخٖ ٤ِ٘ث، ٢ٌُ شصفَٔ ٓلؼٍٞ )ت٠ُٞ٤ُٜ(، ٝتُصٞيذ ٛ

 ّٕ تػصدنثي تُنىتز ٝـنهٛث "ٓلثيهنر، ٝ ٛىٙ تُؼةهر تسٗ ُٞٞؼ٤ر شصسُِ ػ٠ِ تػصدثي تُؽًٞٛ تُٔلثيم وتشنث   تُل٤ط. ش

 ّٓ حٓص٘ثع تُٞؼٞن. ٝح ٣ؽٌٞ  وصع٤ث  إلٌٓثٕ تُٞؼٞن، لٝ ٓ ُٞؼٞج تُٞؼٞن، لٝ ٓوصع٤ث   ث لٕ ٣ٌٕٞ ٓوصع٤ث  ح ٣مِٞ ش

ّٕ  لٕ ٣ٌٕٞ ٓوصع٤ث   َّ  حٓص٘ثع تُٞؼٞن، س .. ٓؼنث   ح خـ٤ًٙ، ٝح لٕ ٣ٌٕٞ ٓٞؼٞنت  ٓث تٓص٘غ ٝؼٞنٙ خىتشٚ ُْ ٣ٞؼه ٝ ً

ّٓ  ،كدو٢ لٕ ٣صؿ ُٚ ٝؼٞن خثُلؼَ نث ٣ؽح ٝؼنٞنٙٝـ٤٘ةى ش ّٓ كٜنٞ خؼنه  ٙ ٣ؽنح ٝؼنٞنٙ، ٝٓنث ُنْ ٣ؽنح ٝؼنٞنّح ث ل، ٝش

 َّ ّٓ  ٌٖٓٔ تُٞؼٞن ُْ ٣ص٤ٍٔ ٝؼٞنٙ ػٖ ػهٓٚ.. )ٝ( ً ث لٕ ٣ٌٕٞ ٝؼٞنٙ خىتشٚ لٝ ٣ٌٕٞ ُّندح ٓنث، ٌٖٓٔ تُٞؼٞن كإ

 ّٓ ّٓ كإٕ ًثٕ خىتشٚ كىتشٚ ٝتؼدر تُٞؼٞن ح ٌٓٔ٘ر تُٞؼٞن. ٝشٕ ًثٕ خّدح كإ ث ث لٕ ٣ؽح ٝؼٞنٙ ٓغ ٝؼٞن تُّدح، ٝش

َّ ٓفنثٍ ػ٠ِ ٓث ًثٕ ػ٤ِٚ هدَ ٝؼٞن تُّدح، ٝٛنىت لٕ ٣دو٠  . ك٤ؽنح شوٕ لٕ ٣ٌنٕٞ ٝؼنٞنٙ ٓنغ ٝؼنٞن تُّندح، كٌن

"ٌٖٓٔ تُٞؼٞن خىتشٚ كٜٞ شٗٔث ٣ٌٕٞ ٝتؼح تُٞؼٞن خـ٤نًٙ
10

؛ ٝٛنىت تُـ٤نً ٛنٞ ٝتؼنح تُٞؼنٞن خىتشنٚ. شوٕ كٞتؼنح 

تُٞؼٞن خىتشنٚ، ٣ّنصف٤َ لٕ ٣ٌنٕٞ ػِن٠ شـنهٟ تُفنثُص٤ٖ تُٔصدو٤صن٤ٖ: تإلٌٓنثٕ ٝتحٓص٘نثع. ٝوُني يتؼنغ شُن٠ تُوّنٔر 

 خثُعًٝيذ. ٞي٣ر، تُص٢ شّصهػ٢ لٕ ٣ٌٕٞ ٝتؼح تُٞؼٞن ٓٞؼٞنت  تُؼو٤ِر/تُص

، كِنْ ٣دنن شح لٕ ٣ٌنٕٞ "تظ٘ثٕ ٣فهض ٜٓ٘ٔنث ٝتؼنح ٝؼنٞن ٝتـنه"ٚ ٖٓ ؿ٤ً تٌُٖٔٔ لٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى خٔث لّٗ 

ّٕ هٝتؼح ٝؼٞن ٝتـ ّٕ  -ٝشٕ ُنْ شٌنٖ ٓوٞٓنر ُنٚ  ـتُؽًٞٛ ٛٞ تُى١ ٣صٞكً ػ٠ِ لػًتض حٌٓر  . ٝخٔث ل ٝتؼنح  كنإ

ُِفًًنر ٝتُصـ٤نً )ٓعنَ تُفًًنر كن٢ تس٣نٖ ٝكن٢  ٚ لػًتض. شو ُٞ ًثٗس ُٚ لػنًتض ٌُنثٕ لثظنؼث  تُٞؼٞن ٤ُّس ُ

 ، كثُٞـهت٤ٗر ٖٓ للن ّ ن ٓصلًن خٞؼٞنٙ ٝٝتـه ك٢ ـه وتشُٚىت كٞتؼح تُٞؼٞ ،تٌُْ ٝك٢ ت٤ٌُق(، ُٝٔث ًثٕ ٓلثيهث  

 ٝخ٘ثت ػ٠ِ ٛىت ِ٘هػٞٙ خـ: تُٞتـه. ،لصثبصٚ

 إشكال انواحد -2

تخٖ ٤ِ٘ث ٛٞ تُّدح تُلثػَ ٖٓ لثيغ، لػ٢٘ ٛٞ تُى١ ٣ٞؼه تٌُثب٘ثز تُؼ٣ِٞر ٝتُّنل٤ِر  ٓلّٜٞ تُٞتـه ػ٘ه

 ّٕ تُٞتـنه ٓلنثيم  ػ٠ِ تُّٞتت. ٝػ٤ِٔنر تإل٣ؽنثن شدنهل خٞتِن ر تكنصـثٍ ٤ٌٓنث٤ٍّٗ ٓلنثيم خنهٝيٙ ٛنٞ: تُصؼونَ. خٔنث ل

ّٓ ". ٣عث  لٕ ٣ٌٕٞ كؼِٚ ٖٓ غد٤ؼصٚ تُ٘ٞػ٤ر ل خهّ  "خثُوٞتّ ٝتُفه" ـّح تُصؼد٤ً ت١ٞ٘٤ُّ، كة ٚ ث ٤ًنق وُني، كلّٗنٝل

                                                           
9
 263-262   ،  ٗلّٚ تخٖ ٤ِ٘ث، تُٔصهي تُّثخن -

10
 360-359   ،  1960 تخٖ ٤ِ٘ث: تإل٤ُٜثز، تُؽٍت تُعث٢ٗ، تُوثًٛذ -
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َّ شوت ػوَ وتشٚ ٝػوَ لّٗ  . ٝح ك٢ت ٖٓ تسك٤ثت ٣ٞؼه ، ػوَ لٝتبَ تُٔٞؼٞنتز ػ٘ٚ ٝٓث ٣صُٞه ػٜ٘ثٓٞؼٞن ٚ ٓدهل ً

ٝشٌنٕٞ ٛنىٙ تسِندثج ٣صنسنٟ خٔصنثنٓثشٜث شُن٠ لٕ شٞؼنه ػٜ٘نث تسٓنٞي  .خّنددٚ.. هه صثي ٓنٖ ؼٜنر ٓنث ٝتؼدنث  شح ٝ

"تُؽٍب٤ر
11
. 

تُؽٍب٤ر )ٓٞظٞػثز تُؼِنّٞ تُؽٍب٤نر( ٗثشؽنر ػنٖ تُٔدنثنئ، ٝتُٔدنثنئ شصُٞنه ػنٖ شؼونَ شوٕ كثُٔٞؼٞنتز 

 ّٕ ، ظْ تٗ دثع صٞيٛث ٣إصًغ ك٤ٜث ٝؼٞن تٌُثب٘ثز لٝح   -خثُّ٘در ُ٘ث ـ ػ٤ِٔر تُصؼوَ ُِٔٞؼٞنتز تُٞتـه ُىتشٚ. وُي ل

ّٖ ك٢ لوٛثٗ٘ث ظث٤ٗث   ٣ؼوَ وتشٚ ٝٓث شٞؼدٚ وتشٚ، "ـه، كٜٞ تسًٓ ػ٠ِ تُؼٌُ ٖٓ ٛىت خثُّ٘در ُِؼوَ تسٍٝ ل١ تُٞت . ٌُ

، ٔٞؼٞنتز ػ٠ِ تُ٘ظثّ تُٔؼوٍٞ ػ٘نه٣ٝٙؼِْ ٖٓ وتشٚ ٤ًل٤ر ًٕٞ تُم٤ً ك٢ تٌَُ. كصصدغ صٞيشٚ تُٔؼوُٞر صٞيذ تُ

ٜث شثخؼر تشدثع تُعٞت ُِٔع٢ت، ٝتإلِمثٕ ُِفثي؛ خَ ٛٞ ػثُْ خ٤ٌل٤ر ٗظثّ تُم٤ً ك٢ تُٞؼٞن ٝلٗٚ ػ٘ٚ، ح ػ٠ِ لّٗ 

 ّٕ "ٝٗظثٓث   ؼث٤ُٔر ٣ل٤ط ػٜ٘ث تُٞؼٞن ػ٠ِ تُصًش٤ح تُى١ ٣ؼوِٚ ل٤ًت  ٛىٙ تُ ٝػثُْ خس
12
. 

 ِّ ُ تٌُٕٞ صثني ػٖ تُؼونَ تُؼةهر تُل٤ع٤ر خ٤ٖ تُٔٞؼٞنتز ٢ٛ ػةهر ٣فٌٜٔث تُم٤ً، ٝتُ٘ظثّ تُى١ ٣ؤ

 ّٕ ، كثُٞتـننه ح ٣صننهي ػ٘ننٚ شح تُٞتـننه. تُؼوننَ تسٍٝ ٝتـننه كنن٢ ـننه وتشننٚ تسٍٝ تُننى١ ٛننٞ "ل٤ننً ٓفننط". ٝخٔننث ل

ثٍ. ٝتُٔلثيهثز تُص٢ شصهي ػٖ تُؼوَ تسٍٝ ٢ٛ خؼهن تسكةى، ٝؼِٔصٜث ػإًذ خؼه تسٍٝ ٝش٘ص٢ٜ شُن٠ تُؼونَ تُلّؼن

ّٕ ٘ننث ٣صٞهننق شِّّننَ تُؽننٞتًٛ تُٔلثيهننرٛ ؿ٤ننً تُؽننٞتًٛ  ، ٌُنن٢ ٣دننهل ٗظننثّ تُؽننٞتًٛ تُٔفِّٞننر. ٝٓثٌُ٘ننث ٗصننىًً ل

ثٍ ِن٤دهل تكنصـثٍ تُصنٞيذ ٝتُٔنثنذ، خلعنَ تُلّؼن ٔلثيهر ػ٘نه تخنٖ ِن٤٘ث تظ٘نثٕ كونػ: تُصنٞيذ ٝتُٔنثنذ. خؼنه تُؼونَتُ

 تُل٤ط تٌُُّٔٞٞؼ٢.

ٚ تُلّثن، ل١ ػثُٔ٘ث تسيظ٢ ٝٓث ٣ف٤ػ خنٚ ٓنٖ ظنٞتًٛ غد٤ؼ٤نر. شّٗننٕٝ كِي تُؤً ٣ٞؼه ػثُْ تٌُٕٞ ٝٓث 

َّ ػننثُْ تسِ وّننثز  نن تسيخؼننر، كٌنن ّٓ ث ٓننٖ شننًتج لٝ ٓننٖ ٓننثت لٝ ٓننٖ ٛننٞتت لٝ ٓننٖ ٗننثي. ٓننث كنن٢ ٛننىت تُؼننثُْ ٣صٌننٕٞ ش

ّٕ  هر تُص٢ شعّْ ٝتُؼة ٓنث  ٛىٙ تُؼ٘ثصً خؼعٜث ش٠ُ خؼط خّ٘ح ٓفنهنذ، ٛن٢ ػةهنر تُصنٞيذ خثُٔنثنذ. كن٢ ـن٤ٖ ل

٣ؼثنٍ ٛىٙ تُؼةهر خثُّ٘در ُِؽًّ تُمثُٓ ٛٞ ػةهر تُ٘لُ خثُلِي: تسكةى تُّٔث٣ٝر ػ٘ه تخٖ ٤ِ٘ث ٤ُُ ُٜث صنٞي 

كؼ٤ِٔنر تُصنسظ٤ً تُفثنظنر خن٤ٖ تسكنةى  خَ ُٜث ٗلَٞ. ٝٓث ٣ل٤ط ٖٓ تسكنةى خؼعنٜث شُن٠ خؼنط ٛنٞ ٛنىٙ تُ٘لنَٞ،

 ّٓ  ث ػ٤ِٔر تُصسظ٤ً تُفثنظر خ٤ٖ تُؼوٍٞ ك٢ٜ ػ٤ِٔر شؼوَ.تُّٔث٣ٝر ٢ٛ ػ٤ِٔر ٗل٤ّر، ل

: شسظ٤ً تُؼوٍٞ ٝشسظ٤ً تسكةى. ٝوُي ٖٓ لؼنَ شًش٤نح تُؼةهنر ٌُٕٞ ٝتُلّثن ٤ِمعغ ُصسظ٤ً ٍٓنٝغػثُْ ت

ل١ ٌُن٢ شودنَ تُصـ٤نً ٝتُفًًنر سٜٗنث شفُٞنس شُن٠  ،٤ؼن٢خإنٌَ غد نذ ٝتُصٞيذ، ٢ٌُ شإصـَ تسِ وّثزخ٤ٖ تُٔث

                                                           
11
 363 ،  ٗلّٚ تُٔصهي -

12
 410 ،  ٗلّٚ تخٖ ٤ِ٘ث، تُٔصهي تُّثخن -
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ّٞ . لؼّثّ ػنهنٛث، ُنٍّ كنإوت تِنصٞكس تٌُنًتز تُّنٔث٣ٝر "ي ٛنىٙ تُؼةهنر تُل٤عن٤ر: ُّ٘صٔغ ش٠ُ تخٖ ٤ِ٘ث ٤ًنق ٣صصن

ّٕ خؼهٛث ٝؼٞن تسِ وّثز ، ك٤ؽح لٕ شٌٕٞ ٓدثنبٜث تُو٣ًدر لك٤ثت شودَ تسؼّثّ تسِ و٤ّر ًثب٘ر كثِهذ . ٝوُي س

ٓنثنذ ٣ُإنصًى ُٜٝىٙ تسِ وّنثز  .ُٞؼٞنٛث.. ٖٓ تُصـ٤ً ٝتُفًًر، ٝلٕ ٣ٌٕٞ ٓث ٛٞ ػوَ ٓفط ٝـهٙ ِددث   ٗٞػث  

ن ّٔ ث ٣ؼن٤ٖ ك٤نٚ تشلنثم كن٢ لـنٞتٍ تسكنةى، ٝلٕ ٣ٌنٕٞ ك٤ٜث، ٝصٞي ٣ُمصِق خٜث. ك٤ؽح لٕ ٣ٌٕٞ تلصةف صٞيٛث ٓ

 ّٔ ٕ تُؼونٍٞ تُٔلثيهنر خنَ آلًٛنث تُنى١ ٤ِ٣٘نث .. )ٝ( ٣ؽح لٕ شٌنٞ.ث ٣ؼ٤ٖ ك٤ٚ تشلثم ك٢ لـٞتٍ تسكةىتشلثم ٓثنشٜث ٓ

ك٢ت ك٤ٚ يِْ صٞي تُؼثُْ تسِلَ ػِن٠  -خٔإثيًر تُفًًثز تُّٔث٣ٝر  ـثٍ( ٛٞ تُى١ ٣ل٤ط ػ٘ٚ )ل١ تُؼوَ تُلؼّ 

 ّٕ "ك٢ وُي تُؼوَ لٝ تُؼوٍٞ يِْ ػ٠ِ ؼٜر تُصلؼ٤َ ؼٜر تحٗلؼثٍ، ًٔث ل
13
. 

ثٌُنر، ٣فٌٜٔنث ٓ٘ نن تسػِن٠ ٝتسِنلَ، تسكنًف شوٕ كثُؼةهر تًُتخ ر خ٤ٖ تُؽٞتًٛ تُعةظر ٛن٢ ػةهنر ٗ

نٝتسلُ. كثُؽًٞٛ تُٔلثيم )تُٞتـه( ٛٞ تسكنًف سّٗن ّٓ ث ت٤ُٜن٠ُٞ كٜن٢ هثخِنر ُِصنٞي تُصن٢ ٚ ٛنٞ تُلثػنَ تسٍٝ، ل

( ٛنن٢ ...شصنن٤٘لٜث، شننسش٢ خٜننث تًُِننّٞ تُصنن٢ شلنن٤ط ػننٖ تُؼوننٍٞ ٝتسكننةى تُّننٔث٣ٝر. كٔإننٌِر تُؽننٞتًٛ )شؼ٣ًلٜننث

٤ِٚ تُد٘ثت تُلِّل٢، ٝتُإٌَ تُى١ ٣صمىٙ تسِنثَ كن٢ تُدهت٣نر ٛنٞ تُنى١ ٣فنهن ٗٔنػ تُد٘نثت ك٤ٔنث تسِثَ تُى١ ٣إ٤ه ػ

 لٕ ٣٘ ِن ٖٓ ٛىٙ تسُِ: ش٤ًِمٜث لٝ شل٤ٌٌٜث. خهّ  ح ع ػٖ ٛىت تُد٘ثت تُ٘ظ١ً لٝ يكعٚخؼه. ُىت كثُهكث

 ّٕ ٤ٖ. كٔنث ٛن٢ تُ٘صنثبػ غ٣ًن تإل٤ُّٜن، لٝصِصٚ ش٤ُٜث تُ ٣ًن تُص٢ ٌِِٜث: ٘صثبػ تُص٢ تٗص٠ٜ ش٤ُٜث تخٖ ٤ِ٘ثتُ ش

 ؟ػ٠ِ غ٣ًن ٓمثُلر: غ٣ًن تُ د٤ؼ٤٤ٖتُص٢ ٤ِصَ ش٤ُٜث تخٖ يكه تُى١ ٤ّ٣ً 

ػِن٠ ٝػن٢ خٜنىٙ  -شثي٣مٜنث ت٤ُٞٗنث٢ٗ ٝشثي٣مٜنث تإلِنة٢ٓ ـًنثٕ تخنٖ يكنه ًونثيئ ُصنثي٣ك تُلِّنلر تُؼنثّ 

 ّّ ك٢ صًتع ػ٤٘ق ظهٛث، تشمى ك٢ ًع٤ً ً ٝهلثشٚ تُ ٣ِٞر لٓثّ تُلِّلر تُل٤ع٤ر، ٝنلُٞٚ تُصؼٞخثز. ٝٛىت ٓث ٣ل

 ّٕ ، ٓنٖ ٗو نر تُدنهت ـّْ تإلكٌثٍ ح ٣ٌٖٔ لٕ ٣صفون شح تٗ ةهنث   ٖٓ تسـ٤ثٕ صدـر ِؽث٤ُر. ُٝوه يلٟ تخٖ يكه ل

، ِ٘صنَ شُن٠ لٍٝ ٖ ٗصصدنغ ِّّٓنَ تُلن٤ط خ ٣ًنن ٓؼٌنَٞل١ ٖٓ تسِثَ تُى١ ش٘د٢٘ ػ٤ِٚ كِّلر تُل٤ط. ٝـن٤

تُى١ ِ٘ص هّ خٚ، شٗٚ تُ٘دغ تُى١ ٣ـى١ تسكةى ٝتُؼوٍٞ خونٞذ تُلن٤ط تُف٣ٞ٤نر. ٗو ر ك٤ٚ: تُٞتـه. ٛىت ٛٞ تُؽىي 

 ًّ  ٗظ٣ًنث   ٖٓ ٛ٘ث: ه غ تُ٘دغ ٖٓ لصِٚ. ٌٛىت ٤ِإصـَ تخٖ يكه ٣ٝدنىٍ ؼٜنهت   شوٕ كثُوعثت ػ٠ِ تُل٤ط ٣ٍِّ لٕ ٣ٔ

َّ تُٞتـنه ٝشٜإن٤ٔٚ، ٌُن٢ شلص تًٝق نتلنَ ٓلٜنّٞ تُٞتـنه. ٣ؽنح شؽن٤ُ١ٍُ خث٤ُّٜٖ، ٖٓ لؼَ شـنهتض كن  ونه ك٤نٚ ًن

 .وُي تسصَ تُى١ ٣ؤِّٜث ؼ٤ٔؼث   ،كِّلثز تإلخهتع ٝتحلصًتع ٝتُل٤ط

ش٠ُ شثي٣ك تُلِّلر وتشٚ. كٜىت تُصثي٣ك ٣فٔنَ  ُصؼٞخر تُص٢ ٣ع٤ًٛث شكٌثٍ تُٞتـهشؼٞن شـهٟ ٝتؼٜثز ٛىٙ ت

ٌّ  ػ٣ًوث   ٓؼٚ شيظث    يؿنْ تحلنصةف هنه ُٗظنً شُن٠ ٛنىت تُٞتـنه خثػصدنثيٙ ؼنًٞٛت  ٝ ٖ ٖٓ ش٤ًِك ؼ٣ًٛٞنر تُٞتـنه،شٔ

                                                           
13
 1270-1269   تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط،   -
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تُننى١ لعننؼس ُننٚ غدثبؼننٚ. صننثؽ تخننٖ يكننه ٛننىت تإليض تُصننثي٣م٢ ـننٍٞ ؼ٣ًٛٞننر تُٞتـننه، كنن٢ تُصّننث ٍ تُصننث٢ُ: 

ٓننث هثُننٚ ٝتُؼن٣ٞ  تُننى١ كنن٢ ٛننىت تُٔ ِنح ٛننٞ لٕ ٗؼِننْ ٛننَ تُٞتـنه هننثبْ خ٘لّننٚ ؿ٤ننً تُؽنٞتًٛ تُٔفِّٞننر ػِنن٠ "

ً ٓنٖ تُؽنٞتًٛ تُٔفِّٞنر ٓعنَ ٓنث هنثٍ ، ٝلكةغٕٞ ك٢ تُصٞي، لّ ٣هٍ ػ٠ِ ؼٞٛلصفثج ك٤صثؿٞيَ ك٢ تُؼهن

"ٚ ٗثي لٝ ٛٞتت لٝ غد٤ؼر لٝ تُٔثت لٝ ك٢ت آلً ٜٓ٘ث؟لصفثج تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ لّٗ 
14
. 

٤ِدهل تلصةف تخٖ يكه ٓغ تخٖ ٤ِ٘ث ٖٓ تُصّث ٍ تُّنثخن، ٣ٌٝٔنٖ تلصصنثي وُني تُصّنث ٍ ك٤ٔنث ٣ِن٢: ٛنَ 

 تُٞتـه ؼًٞٛ؟

 ّٕ ٕ  ص٘ل -ـّح تُٔ٘ ن تسيِ ٢ ـتُؽًٞٛ  تُٞتظؿ ل ن". ثٕ: لٍٝ ٝظنث ّٓ ث تُؽنًٞٛ تُٔٞصنٞف خسٗنٚ لٍٝ ل

، ٓعَ ٛىت تُى١ ح ٣وثٍ ػ٠ِ ٓٞظٞع ٝح ٛٞ ك٢ ٓٞظٞع .، كٜٞ كم  تُؽًٞٛ..خثُصفو٤ن ٝٛٞ تُٔوٍٞ ؼًٞٛت  

نتُٔإثي ش٤ُٚ ٝتُلًَ تُٔإثي ش٤ُنٚ تإلّٗثٕ ّٓ ٕ  شتُصن٢ ٣ونثٍ ك٤ٜنث ث . ٝل كٜن٢ تسٗنٞتع تُصن٢ شٞؼنه ك٤ٜنث  ٜٗنث ؼنٞتًٛ ظنٞت

ّٕ ، ٝلؼ٘ثَ ٛىٙ تسٗٞتع ل٣عث  ؼٜر كد٤ٜر خٞؼٞن تُؽٍت ك٢ ت٠ٌَُ تسكمث  ػِ ي ش٤ُنٚ تُٔإنث ٣ٌنهت   . ٓعنثٍ وُني ل

، ٝتإلّٗننثٕ كنن٢ ؼّ٘ننٚ تُننى١ ٛننٞ تُف٤ننٞتٕ، ك٣ٍننه تُٔإننثي ش٤ُننٚ ٛننٞ تُؽننًٞٛ تسٍٝ، ٛننٞ كنن٢ ٗٞػننٚ ل١ كنن٢ تإلّٗننثٕ

"ٝتإلّٗثٕ تُٔفٍٔٞ ػ٤ِٚ ٝتُف٤ٞتٕ ٛٔث تُؽٞتًٛ تُعٞت٢ٗ
15
. 

 ّٓ ن ث كم شوٕ كثُؽًٞٛ ش ّٓ ث ٗنٞع لٝ ؼنُ٘ وُني تُإنم . ٝشوت ـثُٝ٘نث لٕ ٗون٤ُ ؼ٣ًٛٞنر ٓإنثي ش٤ُنٚ، ٝش

ن ِّ مصٚ تُلِّنلثز تُوه٣ٔنر )تُّنثخور ػِن٠ ليِن ٞ(، تُٞتـه ػ٠ِ ٛىت تُصؼ٣ًق، كٖٔ ت٤ّ٤ًُ لٕ ٗصد٤ٖ تُم نس تُنى١ ي

 ّٓ  ٓإنثيت   ٤ُ كمصنث  ٚ ُن، سّٗ ث تُٞتـه تُؼهن١ تُى١ هثٍ خٚ تُل٤صثؿٞي٣ٕٞ ك٤ُِ ؼًٞٛت  ٝتُص٢ لـ٤ثٛث تُٔصسلًٕٝ. كس

ّٓ  لٝ ؼّ٘ث   ش٤ُٚ ٝح ٗٞػث    ٓفِّٞنث   ث تُصٞيذ تُص٢ هثٍ خٜنث لكةغنٕٞ ك٤ِّنس ؼنًٞٛت  ٤ٔ٣ٍٙ ػٖ لكمث  آل٣ًٖ. ل

نن٢، ٝت٤ٌُِّننٜننث ٗننٞع ًِّننُإننم  ٓننٖ تسكننمث . شّٗ  ٤ٔٓننٍت   ٜننث ٤ُّننس ٗٞػننث  ش٤ُننٚ، ًٔننث لّٗ  ل١ ٓإننثيت   ّٓ ر ٤ُّننس ثز تُؼث

ّٕ ثز ٤ُّنس ؼنٞتًٛشوت ًثٗنس ت٤ٌُِّن"ٝ ٜث ح شص٤ٍٔ خٞتِ صٜث تسكنمث .سّٗ  ،ؼٞتًٛ تُٔٞؼنٞن تُؼنثّ ُن٤ُ  ، كدن٤ّٖ ل

"ًٔث ٤ُُ تُٞتـه تُؼثّ ؼًٞٛت   ،خؽًٞٛ لثيغ تُ٘لُ
16
. 

 ّٓ تُٞتـه ٛٞ تُٔثت لٝ تُٜٞتت لٝ تُ٘ثي لٝ ؿ٤ً وُي، كِنْ ٣٘صدٜنٞت شح  ّٕ شلصفثج تُٔىٛح تُ د٤ؼ٢ تُوثب٤ِٖ ث ل

تُٔٞؼٞنتز تُٔفِّٞر )تُؽٞتًٛ(. ٝٛىٙ تُؼِر تُص٢ تٗصدٜٞت ش٤ُٜث  ر ٝتـهذ ٖٓ تُؼَِ تسيخغ تُص٢ ٢ٛ لِدثجش٠ُ ػِّ 

 ّٕ تُٔثنذ  ٢ٛ تُؼِر تُٔثن٣ر، خ٤٘ٔث ؿثخس ػْٜ٘ تُؼَِ تُعةض تُٔصدو٤ر، لػ٢٘ تُلثػَ ٝتُصٞيذ ٝتُـث٣ر. ٝشوت ً٘ث ٗؼِْ ل

                                                           
14
 18-17   ،  1983تُ دؼر تُعث٤ٗر  ـتخٖ يكه: شِم٤  تُٔوٞحز، شفو٤ن ٓٞي٣ُ خ٣ٞػ، نتي تُٔإًم خ٤ًٝز  -

15
 1270 ه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط،  تخٖ يك -

16
 24 تخٖ يكه: شِم٤  تُٔوٞحز،   -
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تبننَ كنن٢ ، لنيً٘ننث ٓننهٟ هصننٞي ٗظننً تُ د٤ؼ٤نن٤ٖ تسٝٓؼ٤٘ننث   ـنن٤ٖ شصإننٌَ كنن٢ ٤ٛةننر )صننٞيذ( ٓؼ٤٘ننر شؼ نن٢ ؼّننٔث  

ّٕ . تسيخؼنر ؼنًٞٛت   تػصدثيْٛ سـه تسِ وّثز ن وُني ل ًّ ح ٓنٖ تُصنٞيذ ٝتُٔنثنذ ٛنٞ تُؽنًٞٛ، لػ٘ن٢ تُؽّنْ تًُٔ

، خَ ك٢ ؼٍت ٝتـه ٖٓ تُؼِنر تُٔثن٣نر. ث ـصً ٛؤحت تُؽًٞٛ ك٢ ػِر ٝتـهذتُؽًٞٛ تُٔفَّٞ تُٔإثي ش٤ُٚ. خ٤٘ٔ

 ّٕ ٕ خٔؽٔٞػٜننث تُؼِننر  تسِ وّننثز س ّٞ  ،خىتشننٚ هثبٔننث   تُٔثن٣ننر، ٝٛننىٙ تسل٤ننًذ ٤ُّننس ؼننًٞٛت  تسيخؼننر ٛنن٢ تُصنن٢ شٌنن

ٚ ٓننٖ تسيخؼننر، كإّٗنن ٔ٘ث خؽ٣ًٛٞننر تسِ وّننثزخىتشننٚ. ٝـصنن٠ ُننٞ ِننِّ  ٝخننثسـًٟ لٕ ٣ٌننٕٞ لـننه لؼٍتبٜننث ؼننًٞٛت  

 ّٕ  تُؽنٞتًٛ تسٍٝ ٓصٌثكةنر ك٤ٔنث خ٤ٜ٘نث، ُٝن٤ُ تُّٔصف٤َ لٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘ثى ؼًٞٛ ٝتـه ٛنٞ تُٔدنهل ٝتسصنَ ٌُِنَ. س

تُؽٞتًٛ تسٍٝ ٤ُُ خؼعٜث لـن خثِْ تُؽ٣ًٛٞر ٖٓ خؼط، "خؼط لٝ خؼعٜث ٓدهل ُِدؼط. كـ خؼعٜث لكعَ ٖٓ

"خثِْ تُؽ٣ًٛٞر ٖٓ ٛىت تُلًَ تُٔإثي ش٤ُٚ ٚ ٤ُُ ٛىت تإلّٗثٕ تُٔإثي ش٤ُٚ لـنّ كإّٗ 
17
. 

ح ٣ونّٞ ػِن٠ ل١ خًٛنثٕ، ٝح ٣ّ٘نؽْ ٓنغ ٓوصعن٤ثز  ١ كِّلثز تُٞتـهشوٕ كثُٔصهي تُوه٣ْ تُى١ ًثٕ ٣ـىّ 

 ّٕ ّٕ  تُى١ ٝهؼس ك٤ٚ شِي تُلِّلثز تُم س تُؼِْ تُفن. وُي ل تُدؼط تػصدنً تسِ وّنثز  ٣ؼٞن ش٠ُ ل٣ًٖٓ: لـهٛٔث ل

ّٕ ؼٞتًٛ خن٤ٖ كِّنلثز تُٞتـنه ٝتسيِن ٤ر ٝتظنؿ  . ٝتحلنصةفثز ؼنٞتًٛتُدؼط ت٥لً تػصدً ت٤ٌُِّ  ، ٝظث٤ٜٗٔث ل

ّٕ ٜنث شنًكط ؼ٣ًٛٞنر ت٤ٌُِّن ٤ر ح شوٍٞ خؽ٣ًٛٞر تُؼِر تُٔثن٣ر ًٔث لّٗ ، كثسيِؼهت   تسيِن ٤ر شونٍٞ  ثز. صنف٤ؿ ل

ٔنث ٛن٢ ػ٘نه ليِن ٞ كن٢ت ٣ؽٔؼنٚ ثز شّٗ ت٤ٌُِّن"ثز ًٔنث ٣ونٍٞ تُفٌن٤ْ ـ ٌُنٖ ثز ـ شو ح ػِْ شح خث٤ٌُِّ خ٘ٞع ٖٓ ت٤ٌُِّ 

ّٓ  تُىٖٛ ٖٓ تُؽٍب٤ثز، ل١ ٣سلى تُصإثخٚ تُى١ خ٤ٜ٘ث ك٤ص٤ًٙ ٓؼ٠٘ ٝتـهت   ث لكةغنٕٞ ًٔث ه٤َ ك٢ ًصثج تُدًٛثٕ. ٝل

"ُِؽًٞٛ تُٔفَّٞ ٓدثنئ ٝصٞيت   -ك٤ٜث ٌُٔثٕ ٛىت تحػصوثن ـثز كٌثٕ ٣عغ ت٤ٌُِّ 
18
. 

. ٝٛىت ٣ؼ٢٘ ػهّ ٝؼٞن ٓدهل ٝتـه ٛٞ ٌٛىت ِ٘مِ  ٓغ تخٖ يكه ش٠ُ تُ٘ص٤ؽر تُصث٤ُر: تُٞتـه ٤ُُ ؼًٞٛت  

ث. ٝشوت ًثٕ وُي ًىُي، كٔث ٛٞ تُٔٞهنق تًُكنه١ خمصنٞ  لصَ ؼ٤ٔغ تُٔٞؼٞنتز، ًٔث ٣ىٛح ش٠ُ وُي تخٖ ٤ِ٘

ّٕ  ؟تُٔدثنئ تُ٘ظنً تٍُٔػنّٞ كن٢ ٓٞظنٞػثز تُؼِنّٞ ٓنٖ  لػ٢٘ ٓث ٢ٛ غد٤ؼنر ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ تُٔفّنَٞ؟ وُني ل

ك٢ ٓدثنبٜث ل١ كن٢ ٓدنثنئ تُؽنًٞٛ تُٔفّنَٞ. ٝٓنٖ ٛ٘نث ٣ٌنٕٞ ظندػ  غًف ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، ٤ُُ شح ٗظًت  

 ُِؼةهر خ٤ٖ تإل٤ُٜثز ٝتُ د٤ؼ٤ثز ٖٓ ؼٜر ٓٞظٞػثز تُؼِّٞ. ئ ٝتُؽٞتًٛ، ظد ث  ٛىٙ تُؼةهر خ٤ٖ تُٔدثن

ٚ ٓوُٞر ٓٞؼٞنذ ك٢ تُ٘لُ ٤ُُٝ لثيؼٜث، شوت تِصؼِٔ٘ث تُصؼد٤ً تُٔلعنَ ػ٘نه تخنٖ سّٗ  تُٞتـه ٤ُُ ؼًٞٛت  

 ّٕ ي ش٤ُنٚ ٝٛن٢ صنلثز ُِٔإنث ش٤ُٚ لٝ لٕ ٣ٌٕٞ تُؽًٞٛ ٓإثيت   خهّ  تُؽٞتًٛ ٝؼٞنٛث لثيؼ٢، شو ح يكه. ك٢ ـ٤ٖ ل

ّٕ تسٗٞتع ٝ ّٕ  تسؼ٘ثَ. ُٜىت تػصدً تخٖ ٤ِ٘ث ل ٝح شّن١ً  ،تُٞتـنه ُن٤ُ ؼّنٔث   تُٞتـه لًٓ ٌتبه ػِن٠ تُٔٞؼنٞن، س

. خثلصصنثي تُٞتـنه ػ٘نه تخنٖ ِن٤٘ث ُن٤ُ .ػ٤ِٚ هٞت٤ٖٗ تُفًًر ٝتُصـ٤ً ٝؿ٤ً لثظغ ُعًٝيتز تٍُٓنثٕ ٝتٌُٔنثٕ.

                                                           
17
 1417 تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط،   -

18
 312-311   ُ د٤ؼر، تُؽٍت تسٍٝ،  تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه ت -
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ػ٠ِ تُٞؼٞن، خَ ٛنٞ ّٓنصوَ خىتشنٚ ُٝنٚ ٤ً٘ٞٗنر لثصنر. ٝشوت ًنثٕ تُٞتـنه ٌٛنىت كن٢ تُصصنٞي تُّن١ٞ٘٤ كٔنث  ٓوٞح  

 غد٤ؼر تُٞتـه ك٢ تُصصٞي تًُكه١؟

ّٕ "٣وٍٞ تخٖ يكه:  ّٕ  ـتُٞتـه ٣٘ظً ك٤ٚ تُى١ ٣٘ظً كن٢ تُٔٞؼنٞن  ش ٚ ٓنٖ كإّٗن -تُٞتـنه ٓمصِنق  ٝشٕ ظ٘٘نث ل

ّٓ ش ٜٔث ٓصةٌٓثٕ شةٌٓث  تُٔؼِّٞ خ٘لّٚ لّٗ  ّٕ ث  ث َّ  ، لػ٢٘ تُٔ٘ؼٌُ. ٝوُي ل َّ ٓث ٛٞ ٓٞؼنٞن كٜنٞ ٝتـنه ً ٓنث ٛنٞ  ، ًٝن

ٍّ ٔث ٝؼح لٕ ٣ٌٕٞ تُٞتـه ٝ. ٝشّٗ .ٝتـه كٜٞ ٓٞؼٞن. ػ٠ِ غدثع ٝتـه ح ػ٠ِ غد٤ؼص٤ٖ ٓمصِلص٤ٖ، ٖٓ  تُٔٞؼٞن ٣ه

 ّٕ ٘نهٓث ٌٗنًي تُٔلّٜٞ ٖٓ هُٞ٘ث: شّٗثٕ ٝتـه، ٝشّٗثٕ ٛٞ ل١ ٓٞؼٞن، ٝٛىت شّٗثٕ؛ ٛٞ ٓنٖ غد٤ؼنر ٝتـنهذ ػ هدَ ل

"ٛىٙ تسُلثظ
19

 ّٕ ّٕ  هثبٔث   تُٞتـه ٣وثٍ ػ٠ِ تُٔٞؼٞن، ٤ُُٝ تُٞتـه ؼًٞٛت   . ٛىت ٣ؼ٢٘ ل تُٞتـنه تِنْ  خىتشٚ. خٔؼ٘ن٠ ل

ُ ّْ  و٤نر ُٜنىت تُصنًتنف خن٤ٖ تحِن٤ٖٔكثُٞتـنه ٣ونثٍ ػِن٠ ٓنث ٣ونثٍ ػ٤ِنٚ تُٔٞؼنٞن. ٝتُمةصنر تُٔ٘  ِٔٞؼٞن، ٖٝٓ ظ

 ّٕ ٝهنه تُٔٞؼٞن ٣وثٍ ػ٠ِ لك٤ثت ًع٤ًذ ٓمصِلر تُ دنثبغ ٝتسٗنٞتع، هنه شٌنٕٞ ك٣ٍ٤ثب٤نر  ٤ِؤن١ ش٠ُ شٌع٤ً تُٞتـه. س

ّٕ .ٝهه شٌٕٞ ٓؽًنذ. رشٌٕٞ خ٤ُٞٞؼ٤ر ٝهه شٌٕٞ ٗل٤ّ  . ش٠ُ ؿ٤ً وُي ٓنٖ تسكنٌثٍ تُصن٢ ٣صمنىٛث تُٔٞؼنٞن. ٝخٔنث ل

 ّٞ غ كنن٢ نحُصننٚ ػننٖ ٕ خِننٕٞ تسكننٌثٍ تُٞؼٞن٣ننر تُّننثخور. ٝتُٔٞؼننٞن ح ٣مننًتُٞتـننه ٛننٞ تُٔٞؼننٞن، شوٕ كٜننٞ ٣صِنن

 ّٕ ن تُٔوٞحز تُؼإً، س ّٓ ن ث ؼنًٞٛت  ًَ ٓث ٛٞ ٓٞؼٞن ح ٣مِنٞ لٕ ٣ٌنٕٞ ش ّٓ ٍّ ". ُنىت كنـث لػًتظنث  ٝش  تُصنٞي تُصن٢ ٣نه

 ٍّ ٍّ ػ٤ِٜث ت٣ُّٜٞن ػ٤ِٜث تُٞتـه ٢ٛ ػ٠ِ ػهن تُصٞي ٝتُ دثبغ تُص٢ ٣ه ػِن٠ تُٔونٞحز  ر ٝتُٔٞؼنٞن، ل١ ًةٛٔنث ٣نه

"تُؼإً
20
. 

 ّٕ َ   ٌٛىت ٣ظًٜ ل . كثُٞتـنه ػ٘نه تخنٖ ٗلّنٚ ٖٓ تخنٖ يكنه ٝتخنٖ ِن٤٘ث، ح ٣صمنى تُٔؼ٘ن٠ ٓلّٜٞ تُٞتـه ػ٘ه ً

ٚ ٣وغ لثيغ تُٔٞؼٞنتز تُٔفِّٞر، خ٤٘ٔنث تُٞتـنه ػ٘نه تخنٖ يكنه ٣ودنَ تُوّنٔر ػِن٠ ػنهن ٤ِ٘ث ح ٣ودَ تُؤّر سّٗ 

ّٕ لٗٞتع تُٔٞؼٞنتز. ُٜىت ًثٕ ٗظً تخٖ ٤ِ٘ث ش٠ُ ػةهر تُٞتـنه خنثُٔٞؼٞن ػةهنر ػًظن شؼنهتن تُٔٞؼنٞنتز  ٤ر، س

ُٜث. كثسػهتن ك٢ت، ٝتُٔٞؼنٞنتز كن٢ت آلنً. ٣ونٍٞ تخنٖ يكنه ػنٖ تُم نس تُنى١ ٝهنغ ك٤نٚ تخنٖ ِن٤٘ث:  ٤ُُ شفه٣هت  

ََ لٓٞي: ٜٓ٘ث لّٗ ٝشّٗ " ٍّ ، ٝٛنىٙ تسِنٔثت تُٔإنصورٚ ٝؼه تِْ تُٞتـنه ٓنٖ تسٔث ؿِّػ ٛىت تًُؼ ػِن٠ ػنًض  ِنٔثت شنه

ّٕ ؼًٞٛ. ٜٝٓ٘ث لّٗ ٝ ٍّ  ٚ ظٖ ل ّٕ  تِْ تُٞتـه ٣ه وُني تُٔؼ٘ن٠ ؿ٤نً تُٔؼ٘ن٠  ػ٠ِ ٓؼ٠٘ ك٢ تُإ٢ت ػنثنّ ُةٗوّنثّ، ٝل

ّٕ تُى١ ٛٞ غد٤ؼر. ٜٝٓ٘ث لّٗ  ٛنىت تُٞتـنه تُٔونٍٞ ػِن٠ ؼ٤ٔنغ تُٔونٞحز، ٛنٞ تُٞتـنه تُنى١ ٛنٞ ٓدنهل تُؼنهن،  ٚ ظنٖ ل

ّٕ  ،ػًضٝتُؼهن  ٍّ  كثػصوه ل ٔنث ٛنٞ ٓدنهل تُؼنهن شّٗ ٖٓ تُٔٞؼٞنتز ػ٠ِ ػًض، ٝتُٞتـه تُى١ ٛنٞ  تحِْ تُٞتـه ٣ه

"ٖٓ تُٔٞؼٞنتز تُص٢ ٣وثٍ ػ٤ِٜث تِْ تُٞتـه
21
. 

                                                           
19
 315 ،  ٗلّٚ تخٖ يكه، تُٔصهي تُّثخن -

20
 314 ،  ٗلّٚ تُٔصهي -

21
 1241 تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط،   -
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 ّْ كِن٤ُ ٛ٘نثى ٓدنهل ٝتـنه ٛنٞ لصنَ ؼ٤ٔنغ  ٤ُُ ٛ٘ثى ٝتـه "ػثنّ ُةٗوّنثّ" خثُّ٘ندر حخنٖ يكنه، ٝٓنٖ ظن

ك٢ ـه وتشٚ، خَ ٛٞ ٓوٍٞ ػ٠ِ كن٢ت ٓٞؼنٞن. ٝشوت هٔ٘نث خإـصنثت تُؽٜنثز تُصن٢  تُٔٞؼٞنتز. كثُٞتـه ٤ُُ ٝتـهت  

 تُص٢ ٣وثٍ ػ٤ِٜث تِْ تُٔٞؼٞن. ٝٛىٙ تُؽٜثز ٣ٌٖٔ لٕ ٗؽه ُٜث لٗٞتػنث  ٗلّٜث ّ٘ؽهٛث تُؽٜثز كٜث تُٞتـه، ٣وثٍ ػ٤ِ

 َّ ، ٝتُعنث٢ٗ لـنهٛث تُٔصصنَ خنثُ دغ"ش٤ُٜث ك٢ آلً تُٔ ثف، ٝٛىٙ تسٗٞتع ش٘فصً ك٢ ليخؼنر يب٤ّن٤ر:  ًدًٟ ش٘ف

  َ ّ   تُى١ ٛٞ ً ٝٛٞ تُإم  تُٞتـه ٖٓ لكمث  تُٔٞؼٞنتز تُ د٤ؼ٤ر، ٝتُعثُط تُد٤ّػ ك٢ ؼُ٘ ٖٓ لؼ٘ثَ  ،ٝشث

"تُٔوٞحز تُؼإً، ٝتًُتخغ تُٞتـه خثُصٞيذ ٝخثُؽِٔر تُٔؼ٠٘ ت٢ٌُِ
22
. 

 ّٕ تحشصننثٍ ٛننٞ ِنندح ٝؼننٞن  تُٞتـننه تُٔصصننَ خننثُ دغ ٛننٞ تُؽننٍت تُدّنن٤ػ تُننى١ شصٌننٕٞ ٓ٘ننٚ تسؼّننثّ، س

َ  "تسك٤ثت. ٝـ٤ٖ ٣٘عثف تُٞتـه  ، شصٔث٣ٍ شِي تسؼّنثّ تُٔصصنِر خٞتِن ر صنٞيٛث ت٤ُٜٞح٤ٗنر. "شثّٝ تُى١ ٛٞ ً

كثُٞتـه ٝتُصثّ ٛٔث تُإًغثٕ تُعًٝي٣ثٕ ُٞؼٞن تسؼّثّ تُ د٤ؼ٤ر، ٝٓنٖ لصنثب  تسؼّنثّ تُ د٤ؼ٤نر تُفًًنر. 

َّ ٣ؽح لٕ "ُىت ًثٕ تُٞتـه تُٔصصَ ٝتُصثّ  ن"ٝتـه ٜٓ٘ٔث ـًًر ٝتـهذ ٣صفًى ً ّٓ ٍ ػِن٠ لؼ٘نثَ ث تُٞتـنه تُٔونٞ. ل

ننث   ؼننًٞٛت   لػ٘نن٢ تُٞتـننه خثػصدننثيٙ ـتُٔوننٞحز تُؼإننً  ّٔ ٚ ؿ٤ننً ٓ٘وّننْ ٚ ٝتـننه سّٗننّٗننشكوننه ه٤ننَ ك٤ننٚ  - لٝ ٤ًلننث   لٝ ً

ٛنٞ خ٤٘ٔث تُٞتـه تُصنٞي١ لٝ تٌُِن٢،  خثُصؼ٣ًق، ٝٝؼٞنٙ ٤ُُ ك٢ تُمثيغ خَ ك٢ تُىٖٛ ٓعَ تُٔوٞحز تٌُثٗ ٤ر.

٘٘نث ٓنٖ شصنهتي تسؼّثّ ك٢  تُٔؼ٠٘ تُى١ ّٗص٘صؽٚ ٖٓ تكصًتى ٌّ لصثب  ػثٓر. ٝٛىت تُٔؼ٠٘ تٌُِن٢ ٛنٞ تُنى١ ٣ٔ

 ّٕ ٛنىت تُٞتـنه تٌُِن٢ ٓنٖ  تسـٌثّ ػ٠ِ تسك٤ثت، ٝخٞتِ صٚ ٌٗصإنق تُونٞت٤ٖٗ تُل٣ٍ٤ثب٤نر لٝ ت٣ًُثظن٤ر. ٝتُٞتظنؿ ل

 ّٕ ٓننٖ لصننثب   تُؼوننَ ٛننٞ تُننى١ ٣ؽننًنٙ تٗ ةهننث   غد٤ؼننر ػو٤ِننر ًثُٞتـننه تُٔوننٍٞ ػِنن٠ لؼ٘ننثَ تُٔوننٞحز، س

ّٓ "شوٕ كثُٞتـه تُٔوٞحش٢ ٝتُٞتـه ت٢ٌُِ  تُٔٞؼٞنتز. ث لـهٛٔث كل٢ تُفه، ٝلٓث تسلً كلن٢ ح ٣٘ؤّثٕ ك٢ تُؼوَ: ل

"غد٤ؼر ٝتـهذ ػثٓر سًعً ٖٓ ك٢ت ٝتـه
23
. 

ّٕ ٞف ّنكشوت شسِٓ٘ث ٓلّٜٞ تُٞتـه تُٔوٍٞ ػ٠ِ ٛىٙ تسٗٞتع تسيخؼر،  تُٞتـنه تُنى١ ٣صفنهض ػ٘نٚ تخنٖ  ٗؽنه ل

ّٕ  ،ص٤٘قت تُص٤ِ٘ث ٤ُُ ُٚ ٌٓثٕ ك٢ ٛى ّٓ  س نتُٞتـه ٛثٛ٘ث ش ّٓ ث ث ٝتـنه غد٤ؼن٢ )تُٞتـنه تُٔصصنَ ٝتُٞتـنه تُصنثّ(، ٝش

 ّٕ ، ل١ ُن٤ُ ػو٤ِنث   ،تُٞتـنه ٓٞؼنٞن لنثيغ تُن٘لُ ػو٢ِ )تُٞتـه تُٔوٞحش٢ ٝتُٞتـه ت٢ٌُِ(. خ٤٘ٔث ٣ؼصدً تخٖ ٤ِ٘ث ل

 ّٕ ػنٖ تُٞؼنٞن٣ٖ: تُؼوِنن٢ تُٞتـننه ػ٘نه تخنٖ ِن٤٘ث ّٓنصوَ  ٝلنثيغ تُ د٤ؼنر ل١ ح ٣ونثٍ ػِن٠ تُٔٞؼنٞن تُ د٤ؼن٢. س

َ ٛنٞ تُنى١ ٓ٘فنٚ تٓص٤نثٌ تسصن ىت تحِصوةٍ تُؽ١ًٛٞ ًنىتز ٓ ِونرُٚ ٤ً٘ٞٗر ؼ٣ًٛٞر لثصر. ٝٛٝتُ د٤ؼ٢، ٝ

َّ  ُيتُٞؼٞن١ ٌُِثب٘ثز ٝتسؼّثّ ًٝى ٓث ٛٞ ٓٞؼٞن ٓصهيٙ وُي تُٞتـنه / تسصنَ. ٝٛنىت تحِنصوةٍ  تسكٌثي، كٌ

                                                           
22
 1242 ،  ٗلّٚ تُٔصهي -

23
 1681 ،  ٗلّٚ تُٔصهي تُّثخن تخٖ يكه، -
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٤ٌُٔنث٤ٍّٗ تُلن٤ط خثحكنصـثٍ ػدنً تُؼونٍٞ خٞتِن ر ػ٤ِٔنثز تُصؼونَ ُنلٍٝ، ُٝلكنةى ػدنً  ٗلّٚ ٛٞ تُنى١ ِنٔؿ

 تُ٘لَٞ تُص٢ شًخػ ػثُْ تسؼًتّ تُّٔث٣ٝر خؼثُْ تٌُٕٞ ٝتُلّثن.

ّٕ  تُٞتـه ػ٘ه تخٖ يكه ٣صؼهن ـّح لٗٞتع تُٔٞؼٞنتز، ٣ٝوثٍ ٝتـه ػ٠ِ ًَ ٛىت تُٔؽٔٞع ٗظًت   تُؼنثُْ  س

 ّٕ ّٕ شؼهن تُ ٝتـه. خٔؼ٠٘ ل  ٔٞؼٞنتز ح ٣٘لن٢ ٝـنهذ تُؼنثُْ، ٝخٜنىت تُٔؼ٘ن٠ ٣ٌٔنٖ تُونٍٞ خٞؼنٞن ٓدنهل ًِن٢ ٝتـنه. ش

 َّ لٕ ٣ٌنٕٞ ُنٚ  خنهّ  ؼّنْ ٓصفنًى ح ٝـهذ تُؼثُْ شوصع٢ لٕ شٞؼه ٛثٛ٘ث لؼّثّ ًع٤ًذ لثظؼر ُفًًثز ٓؼ٤٘ر، ًٝ

ٌنٕٞ ؼنٞتًٛ كِن٤ُ ٣ٌٔنٖ شوٕ لٕ ش"ؼًٞٛ ٓفًى. ٖٝٓ ٛ٘ث ًثٕ ػهن تُؽٞتًٛ تُٔفًًر خؼنهن ـًًنثز تسؼّنثّ 

"ٓفًًر ؿ٤ً تُص٢ ٢ٛ ػ٠ِ ػهن تُفًًنثز
24

 ّٕ تسؼنًتّ تُّنٔث٣ٝر ٛن٢ ٓنٖ غد٤ؼنر لثّٓنر، ًٝثٗنس  . ٌُٝنٖ خٔنث ل

ُٞ ًثٗنس ك٤نٚ هنٞذ ٌُنثٕ  ، شو. ٝٛىت تُٔفًى ٤ُّس ك٤ٚ هٞذ لصة  ث  لٕ ٣ٌٕٞ ٓفًًٜث ل٤ٌُّ  خهّ  ـًًثشٜث ل٤ٌُر، ًثٕ ح

ّٕ ُٚ كؼَ. ٝ تُوٞذ شفصثغ ش٠ُ تُلؼَ، ٝتُمًٝغ ٖٓ تُوٞذ ش٠ُ تُلؼَ ٛٞ تُوثٕٗٞ تُنى١ شمعنغ ُنٚ تسؼّنثّ  تُٞتظؿ ل

ّٕ  ،ُٔفننًى تسٍٝ، ًننثٕ "ٍُٓننر تُؼِٔننثت"تٌُثب٘ننر تُلثِننهذ. ٌُٝٔننثٕ ٛننىت تُٞظننغ تُننى١ ٣صمننىٙ ت شنلننثٍ ٓدننهل ًِنن٢  س

 تُٔعث٤ُر.و ر شوثغغ ٓغ تُلِّلثز تُل٤ع٤ر ٣ٝؤن١ ش٠ُ ٗ ٓفًى ُِّٔثت

ػ٠ِ ٝؼنٞن تُؽنٞتًٛ  ٍُر" ٤ِّؼل٘ث ك٤ٚ تحُصٍتّ خثسصٍٞ تسيِ ٤ر. ٛىٙ تسصٍٞ تُص٢ شِؿّ تؼص٘ثج "تُٔ

ٝؼننٞن ؼننٞتًٛ ٓلثيهننر ٛنن٢ تُٔفًًننر ُصِنني تُؽننٞتًٛ  ُيت ًثٗننس ل٤ٌُننر لٝ ًثٗننس كثِننهذ، ًٝننىتُٔفِّٞننر ِننٞت

 ّٓ  ٤ر، ٝهنه ث تُوٍٞ خٞؼٞن ٓدهل لٍٝ ٛٞ تُى١ كثض ػ٘ٚ تٌَُ، كٜٞ هنٍٞ لنثيغ ػنٖ تسصنٍٞ تسيِنتُٔفِّٞر. ل

ّٕ "هثٍ خٚ تُٔصسلًٕٝ. ٝٛىت تُى١  لٍٝ ٛنٞ لهنهّ ٓنٖ ٓفنًى تٌُنَ، كٜنٞ هنٍٞ  ٛثٛ٘نث ؼنًٞٛت   هثُٚ تُٔصسلًٕٝ ٓنٖ ل

 ّٕ َّ  خثغَ. ٝوُي ل لٗنٚ ؿث٣نر.  ػِن٠ل ُِؽنًٞٛ تُٔفّنَٞ ػِن٠ لٗنٚ ٓفنًى ٝؼنًٞٛ ٓنٖ ٛنىٙ تُؽنٞتًٛ، كٜنٞ ٓدنه ً

"كؼِٜث خثغة   ٌُثٕ ٚ ُٞ ًثٗس ٛثٛ٘ث ؼٞتًٛ ح شفًىّٗ شُٝىُي ٓث ٣وٍٞ ليِ ٞ 
25
. 

تُٔدهل تُؽ١ًٛٞ تُى١ هثٍ خٚ تخٖ ٤ِ٘ث ٛٞ ٓدهل ح ٣فًى، ٌُٝ٘ٚ ٗإ٤ػ ك٢ ػ٤ِٔثز تُل٤ط، شو شصهي ػ٘ٚ 

تُٔٞؼٞنتز تُّنٔث٣ٝر ٝتٌُثب٘نر تُلثِنهذ ـّنح ِّّٓنَ ًّنُٔٞٞؼ٢ ٗنثٌٍ. ُٜنىت تُّندح ليتن تخنٖ يكنه لٕ ٣فنهض 

نتلَ تُٞتـه، ٢ٌُ ح ٣صسُِ ًؽًٞٛ ؿ٤ً ٓفًى. ك٤ُِ ٛثٛ٘ث ؼًٞٛ ٝتـه ًسصَ صهي ػ٘ٚ تٌُنَ، خنَ  كًٝلث  

ٛثٛ٘ث ؼٞتًٛ ٓفًًر خؼهن ـًًثز تسؼّثّ تُّٔث٣ٝر ٝتٌُثب٘ر تُلثِهذ ػ٠ِ تُّٞتت. ٌٛىت لػِٖ تخٖ يكنه تُفنًج 

 ّٕ ُٞٞؼ٤ث تُل٤عن٤ر. ٝهنه تهص٘نغ تخنٖ ٛنىت تُٞتـنه ٛنٞ تُ٘دنغ تُنى١ ٣ـنى١ تٌُّنٔ ػ٠ِ تُٞتـه ًٔث شصٞيٙ تخٖ ٤ِ٘ث، س

ّٕ  - لٝ ٌٛىت ٣م٤َ ش٢ُّ  ـ يكه ّٕ  شـهتض تٗإوثم ك٢ ٓلّٜٞ تُٞتـنه ل شفه٣نه  ِن٤ؤن١ شُن٠ ٗعنٞج ٗدنغ تُلن٤ط. ًٔنث ل

                                                           
24
 1648 ،  ٗلّٚ تُٔصهي تُّثخن تخٖ يكه، -

25
 1624 ،  ٗلّٚ تخٖ يكه، تُٔصهي تُّثخن -
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ح تُلِّنلر تُّنوٞغ لنثيغ لصنٍٞ تُٔؼًكنر تُؼ٤ِٔنر. ٛنىٙ تُٞظ٤لنر تُصن٢ ٣ِنٍّ لٕ ٣ؤن٣ٜنث ِن٤ؽّ٘  ٝظ٤لر ٛنىت تُٞتـنه

 ثب٤ر، ِٞتت شؼِن تسًٓ خثسؼّثّ تٌُثب٘ر تُلثِهذ لٝ خثسؼًتّ تُّٔث٣ٝر.تُٞتـه ٢ٛ ػ٤ِٔر تُصف٣ًي تُل٣ٍ٤

ّٔ  شوٕ ٛثٛ٘ث "شكٌثٍ" ٤ُُ ٖٓ ت٤ّ٤ًُ لٕ ٗفّٔٚ، تٗ ةهث   تُإنًٝـثز ٝ ٚ ظثًٛ تُ٘  تسيِ ٢ث ٣ؼ ٤ٓ

 ّٕ  ٓلنثيم ُٔٞظنٞع ػِنْ ٓنث خؼنهتُوٍٞ خٞؼٞن ؼنًٞٛ  تُص٢ لعغ ُٜث ٛىت تُ٘  لةٍ شثي٣ك تُلِّلر تُؼثّ. وُي ل

ّٖ  تُ د٤ؼر ٓٚ تُ٘صٞ  تُٔإثب٤ر ـٍٞ تُلْٜ تُى١ شوهّ  ٛىت تحشلثم ٣ ًؾ شكٌثح   ٛٞ هٍٞ ػثّ ٣صلن ػ٤ِٚ تُؽ٤ٔغ. ٌُ

ّٕ  ،٘ظنً كن٢ خ٘نثت شنثي٣ك تُلِّنلر خسِنًُٜٙىت تُؽًٞٛ تُٔلثيم، ٝٛىت ٓث ٣ّصهػ٢ شػنثنذ تُ ٛنىت تحشلنثم تُؼنثّ ٛنٞ  س

خؼه تُ د٤ؼر ٝػةهصٚ خٔٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼ٢، ٓغ تنػثت ٟ ش٠ُ شس٣ٝةز ٓصعثيخر ـٍٞ ٓٞظٞع ػِْ ٓث تُى١ لنّ 

 تحٗصٔثت ُليِ ٤ر ٝشسص٤َ تُوٍٞ تُؼ٢ِٔ.

لٓننثّ تُصننس٣ٝةز تُٔصعننثيخر ُِنن٘  تسيِنن ٢ ِننٞتت ظننهٙ لٝ ٓؼننٚ، ٣ِننٍّ تشمننثو ٓٞهننق ـننثٌّ. شو ٣ٌٔننٖ 

آلنً ٣٘عنثف  ٣ة  تُهلٍٞ ك٢ صًتع ٓغ ٛىٙ تُصس٣ٝةز ٝخ٤ثٕ خ ةٜٗث لٝ صٞتخٜث، ٌُٖٝ ٤ِظَ ٛىت تُصًتع شنسٝ

ش٠ُ تُصس٣ٝةز تُّثخور. ُنىت كٔنٖ تُنةٌّ تُؼنٞنذ شُن٠ ؼنىي تإلكنٌثٍ، ٝٝظنغ لنػ كثصنَ خن٤ٖ ٝظنثبق ٛنىت تُؽنىي 

 ّٕ ّٞ  تُصس٣ٝةز تُص٢ شلع٢ ش٠ُ كِّلثز ٓ٘ثهعر ُليِ ٤ر كن٢ ل ٜنث تُؼنثّ، ٗإنسز لِثِنث   ٝغدثبؼٚ. س ي ٓنٖ شصن

هنر خن٤ٖ تُ د٤ؼ٤نثز ٝتإل٤ُٜنثز. كثُلِّنلثز تُل٤عن٤ر تُصن٢ لػ٘ن٢ شكنٌثٍ تُؼة ،ٖ ُٞظ٤لر ٝغد٤ؼر ؼىي تإلكنٌثٍٓؼ٤ّ 

ٜنث كِّنلر ٓىتٛح تُوهٓثت ٝتُٔصسل٣ًٖ ػ٠ِ ليِ ٞ. شّٗ  ُيًٝى ،ٓغ تسكةغ٤ٗٞر ٝتسكِٞغ٤٘٤رشد٘ثٛث تخٖ ٤ِ٘ث شِصو٢ 

ٓنٖ ش ٣ٞنن  خنهّ  ٓؼثيظر ُليِ ٤ر ك٢ ل ٜث تُؼثّ، ل١ ٓؼثيظر سصٍٞ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر ٝٓدثنبٜث. ُٜىت ًثٕ ح

ت تإلكننٌثٍ كنن٢ ٓصننثنيٙ تُصنن٢ شّننٔؿ خننٞحنذ شننس٣ٝةز ٓدث٣٘ننر ُلصننٍٞ تُؼ٤ِٔننر، ٤ُّٝننس ٛننىٙ تُٔصننثني ِننٟٞ ٛننى

ّٕ  ،و نر تُفثِنٔر، ح ٓؽنثٍ ُِصس٣ٝنَتُصصٞيتز تُص٢ شؼ ٠ ُ د٤ؼر تُٞتـه ٝٝظ٤لصٚ. ك٢ ٛنىٙ تُ٘ ٓلٜنّٞ تُٞتـنه  س

 ّٓ ّٓ ٝ ،ث لٕ شٌٕٞ ٝظ٤لصٚ ك٣ٍ٤ثب٤ر ل١ ػ٤ِٔرش ّٕ ّح ل ثش  شفه٣ه غد٤ؼصٚ ٛٞ تُى١ ٣ُٞه ٝظ٤لصٚ.  شٌٕٞ، ًٔث ل

 ّْ ّٕ  ػ٘هٓث ٣ص ّٕ  ،صنس٣ٝةز تُصن٢ ِنصصًشح ػ٤ِنٚ ح شٜنْتُ ـّْ ؼىي تإلكٌثٍ، كإ شِني تُصنس٣ٝةز ُنٖ شنىٛح  س

َّ ػٖ ٓؽثٍ تسيِ ٤ر، ل١ لّٗ  خؼ٤هت   ّٕ  ٜث ِصظ ٢ ص٤ـصٜث شو٤ِ  تُصصٞيتز ت٤ُٔصثك٣ٍ٤و٤ر ك نتلَ تُلعثت تُؼ٢ِٔ. ش

ّْ  تُل٤ع٤ر ش٠ُ نيؼر تُصلً ـنهذ تإلكنٌثٍ، ٓثنتٓنس  خصو٤٤نه ٝظ٤لنر تُٞتـنه ٝشفه٣نه غد٤ؼصنٚ. ٝخؼنه وُني ِنصمقّ  ٣نص

شُن٠  ُنٖ ٣ؽن٘ؿ ًع٤نًت   تُنه٢٘٣ ٓنعة   تحػصوثن تز تُٞتهؼر لثيغ ٓؽثٍ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر ِصصسظً خٜىت تُصو٤٤ه. كثحػصونثن

ه ـّننح تسصننٍٞ تُصنن٢ ٚ، ٝٓو٤ّننن كنن٢ ٝظ٤لصننكنن٢ ظوثكننر ش٘د٘نن٢ ػِنن٠ ٓلٜننّٞ ُِٞتـننه ٓفننهّ  تُم٤ننثٍ، شوت ًننثٕ ٓصننهتٝح  

 ّٕ تُصل٤ًٌ تُؼوثبه١ ُٖ ٣ؽه ٓث ٣ِصٜٔٚ ٓنٖ شصنٞيتز ٓإمصنر ًصِني تُصن٢  شوصع٤ٜث تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر ك٢ غد٤ؼصٚ. س

ن خؼه شصةؾ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر. خٔؼ٘ن٠ ٚ ٤ِع ً ش٠ُ هدٍٞ ٓلّٜٞ تُٞتـه ًٔث شفهّ شًٝؼٜث كِّلثز تُل٤ط، ًٔث لّٗ 

 ّٕ ٍّ "تُه٢٘٣ ٤ِ٘د٢٘ ح ٓفثُر ػ٠ِ شصٞي ػ٢ِٔ ُٔلّٜٞ تُٞتـه، كإٕ  تحػصوثن ل ػ٤ِٚ تِنْ تإلُنٚ لٗنٚ ـن٢  ًثٕ ٓث ٣ه
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ٛننٞ ٓفننًى تٌُننَ، كننإوٕ ٛننىت ٛننٞ خٜننىٙ تُصننلر ٝ ٛثٛ٘ننث كنن٤ةث   ّٕ شر تُلعنن٤ِر، ًٝننثٕ هننه شدنن٤ٖ خننثُوٍٞ لٌُنن٢ كنن٢ ؿث٣نن

"تإلُٚ
26

  ْ خٔٞظنٞع ػِنْ ٓنث خؼنه تُ د٤ؼنر،  ل١ ػِنْ ،خنثُٔٞؼٞن خٔنث ٛنٞ ٓٞؼنٞن . ٝػِنْ تإلُنٚ ُنٖ ٣ٌنٕٞ ِنٟٞ ػِن

"ٝ ّٕ "تُؼِْ تسل  خثسٍٝ ِدفثٗٚ ٛٞ ٓث تـصٞز ػ٤ِٚ تُلِّلر تس٠ُٝ ُىُي ٓث ًٟٗ ل
27
. 

ٚ ّٓثيٛث ك٢ تشؽنثٙ تُصصنٞي ٢ٛ شس٤ُِ تُعوثكر خسًِٛث ػ٠ِ ٓفٞي ٣ٞؼّ  وٕ كثُٜٔٔر تُص٢ ٣ٍِّ تُو٤ثّ خٜثش

ظنًٝيذ ـص٤ٔنر ٓنٖ لؼنَ  ٤ًٞٛنث ٓنٖ تُصصنٞيتز تُةػ٤ِٔنر، ٛن ٜتُؼ٢ِٔ ُِؼثُْ. ُىت كإصةؾ تُٔؼًكر تُؼ٤ِٔر ٝش

ٚ ٣ٍِّ شػثنذ هًتتذ شثي٣ك تُلِّلر ٝشثي٣ك تُؼِنْ، ٓنٖ لؼنَ صن٤ثٗر تحشؽنثٙ تُّن٤ِْ شس٤ُِ ٛىت تُلْٜ تُؼثّ. خٔؼ٠٘ لّٗ 

ٗفٞ ٛىت تُٜهف تُٔفٞي١. خ٘ثت ػ٠ِ ٛىٙ تُو٘ثػر ٣ٌٖٔ لٕ ٗلْٜ ٣ٌنق تُٔإنثي٣غ ٝتُٜٔنثّ تُصن٢ تٗ ِونس ٓنٖ ٗو نر 

ّٕ ل ًنَ  لًٟ، ٢ٛ ٓفثُٝر شصةؾ تُؼو٤هذ )ػِْ تٌُةّ( لٝ شصةؾ تُٔه٣٘ر ت٤ُّث٤ِر )تُص٘ظ٤نً ُِٔه٣٘نر تُلثظنِر(. ش

 ٟ لح ٝٛن٢ شـ٤٤نً تُنً ،ٓثزٜنث تٗ ِونس ٓنٖ تُ٘صنثبػ، ُٝنْ ش٘ ِنن ٓنٖ تُٔونهّ ٛىٙ تُٔإثي٣غ ٢ٛ ٓإنثي٣غ ٌتبلنر سّٗ 

 ٝتُو٘ثػثز ٝتُٔٞؼٜثز تُل٣ًٌر.

تُؼةهر خ٤ٖ تُ د٤ؼ٤ثز ٝتإل٤ُٜثز، ٝٛٞ ٣صؼِن خٔٞظٞػ٢ تُؼ٤ِٖٔ ٖٓ ـ٤ط  ٛىت ٛٞ تُٞؼٚ تسٍٝ إلكٌثٍ

 ّٓ  دثز.تُّٔدّ خثُؼةهر تُٔ٘ و٤ر خ٤ٖ تسِدثج ٝ، كٜٞ ٣صؼِن ٗلّٚ إلكٌثٍُث تُٞؼٚ تُعث٢ٗ تُصس٤ُِ تُؽ١ًٛٞ. ل

 مشكهة األسباب مه انزاوية اإلبستمونوجية -1

ّٕ ٣٘د٢٘ شص٤٘ق تُؼِّٞ  تُؼِنْ  ػِن٠ تُؼٔنّٞ ٝتُمصنٞ  خن٤ٖ تُٔٞظنٞػثز لٝ ػةهنر تُؼِنٞ ٝتُنهٗٞ، ل١ ل

خ٤٘ٔنث ٣ٌنٕٞ ٓٞظنٞع تُؼِنْ تسنٗن٠ لهنًج شُن٠ ت٤ُٜن٠ُٞ. ٝػِن٠ ٛنىٙ  ،تسػ٠ِ ٣ٌٕٞ ٓٞظٞػٚ لخؼنه ػنٖ ت٤ُٜن٠ُٞ

 ّٕ ى١ ٣دنًٖٛ تُؼِنْ تسػِن٠ ٛنٞ تُن تُؼةهر تٗد٘س هثػهذ ٓ٘ و٤ر ػثٓر ٝٓإٜٞيذ ك٢ شثي٣ك تُلِّلر تُٔإثب٤ر، شوٍٞ ش

سِندثج تُصن٢ ٣صدنًٖٛ ٓدثنئ تُؼِْ تسن٠ٗ، خ٤٘ٔث ٣ؼَٔ ٛىت تسل٤ً ػ٠ِ تُٔصثنيذ ػ٤ِٜنث خنهٕٝ خًٛنثٕ. كٔنث ٛن٢ ت

 ٣ُٝصِّْ خؼعٜث ٖٓ تُدؼط ت٥لً؟ ،خؼعٜث خدؼط

 ،صننٞي١ ٝتُـننثب٢ ٝتُٔفننًى )تُلثػننَ(: تُّنندح تُٔننثن١ ٝتُتُظننٞتًٛ كنن٢ تُلٌننً تُٔإننثب٢ ليخؼننر لِنندثج

ّٓ  كثُإ٢ت ٣ٌٖٔ لٕ ٣دًٖٛ ّٕ ش ٛنىٙ تُؽٜنثز  ث ٖٓ هدَ غد٤ؼصٚ تُٔثن٣نر لٝ تُصنٞي٣ر لٝ تُـثب٤نر لٝ تُٔفًًنر، ٝخن٤ّٖ ل

ّٕ ٗلّٚ ٖٓ تُ٘ظً ش٠ُ تُإ٢ت  ٛنىٙ  ٢ٛ ؼٜثز ٓمصِلر خثُفنه ٌُٜ٘نث ٝتـنهذ خثُٔٞظنٞع ًٔنث ٣ونٍٞ تُونهٓثت. خٔؼ٘ن٠ ل

                                                           
26
 1652 ،  ٗلّٚ تُٔصهي -

27
 .ٝ 44خٖ يكه: كًؾ تُدًٛثٕ )ٓم ٞغ تٌُٔصدر تُٞغ٤٘ر خد٤ًُٖ(، تُٞيهر: ت -
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شهثٓنر تُدًٛنثٕ ػِن٠  تسِدثج شًن ػ٠ِ كٌَ ـهٝن ِٝ ٠ ك٢ ه٤ثَ ٣و٢٘٤، ػ٘هٓث ٣ٌٕٞ تُٜهف ٖٓ تُهيتِنر ٛنٞ

 ّٕ ٓٞظٞػثز تُؼِّٞ ٓصدث٣٘ر، كٖٔ تُعًٝي١ لٕ شٌٕٞ لِدثخٜث  ٓ ِٞج ٓث ل١ ػ٠ِ تُٔٞظٞع تُٔلفٞ . ٝخٔث ل

تُؼِْ تسػ٠ِ ٛٞ  ّٕ شٛىت تُفثٍ ٖٓ تُصدث٣ٖ ٝتحلصةف، كدس١ ٝؼٚ ٣ؽٌٞ تُوٍٞ  . ٝشوت ًثٕ تسًٓ ػ٠ِٓصدث٣٘ر ل٣عث  

تُى١ ٣دنًٖٛ لِندثج تُؼِنْ تسنٗن٠؟ لػ٘ن٢ ٤ًنق ٣ٌٔنٖ لٕ شٌنٕٞ تسِندثج تُصن٢ ٗدنًٖٛ خٞتِن صٜث ػِن٠ ٓٞظنٞع 

تُصن٢ ٗدنًٖٛ خٜنث ػِن٠ ٓٞظنٞع غد٤ؼن٢ ٗلّنٜث شؼث٢ٔ٤ُ )ي٣ثظ٢( ٝٛٞ ٖٓ غد٤ؼر ٤ًٔر/ ٓؽنًنذ، ٛن٢ تسِندثج 

ِننْ تإلُٜنن٢ كنن٢ ػةهصننٚ خث٣ًُثظنن٤ثز لٝ ػننٖ تُؼٗلّننٚ )ك٣ٍ٤ننثب٢( ٝٛننٞ ٓننٖ غد٤ؼننر ٓثن٣ننر / ـّنن٤ر؟ ٝهننَ تُإنن٢ت 

 ّٕ كنن٢ ـننه وتشننٚ، خننَ ٛننٞ ظةظننر لصنن٘ثف: خًٛننثٕ تُٞؼننٞن  تُدًٛننثٕ ُنن٤ُ ٝتـننهت   تُ د٤ؼ٤ننثز. لظننق شُنن٠ ٛننىت ًِننٚ ل

ّٕ )تُه٤َُ( ٝ تُدًٛثٕ تُى١ ٣ّصؼَٔ ك٢ ػِْ ٓث، ُٖ ٣صنِؿ تِنصؼٔثُٚ  خًٛثٕ تُّدح ٝتُدًٛثٕ تُٔ ِن. ٝٛىت ٣ؼ٢٘ ل

 ك٢ ػِْ آلً.

 ّٕ ىت تُصدث٣ٖ ك٢ ٓٞظٞػثز تُؼِّٞ ٝخًت٤ٜٛ٘ث، ٤ِلع٢ خ٘ث ش٠ُ ٗلن٢ شٌٓث٤ٗنر ٗونَ تُدًٛنثٕ ٛ ٖٓ تُٞتظؿ ل

لٗنٚ ُن٤ُ ٣ٌٔنٖ كن٢ تُصن٘ثبغ تُصن٢ "ٖٓ ػِْ ش٠ُ ػِْ آلً. ٝٛىت تُ٘ل٢ ٛٞ تُى١ ٣ؤًهٙ تخٖ يكه خ٘لّٚ ـ٤ط ٣نًٟ 

ٟ، ٝوُني خنسٕ ٣ٌنٕٞ ٓٞظٞػثشٜث ٓصدث٣٘ر خثُ دغ ٓعَ تُؼهن ٝتُٜ٘هِر لٕ ٣٘ونَ تُدًٛنثٕ ك٤ٜنث ٓنٖ ٝتـنهذ شُن٠ للنً

لً كن٢ آٜث ٛٞ خؼ٤٘ٚ تُى١ ٣صد٤ٖ خٚ حٌّ تُفه تسِٝػ تُى١ ٣صد٤ٖ خٚ حٌّ ٓث ك٢ تُص٘ثػر ل١ ػًض ٖٓ لػًتظ

 ّٕ َّ ّٗ كإشوت ًثٕ تُٔ ِٞخثٕ تظ٤ٖ٘،  ٖٓ تُد٤ٖ لٗٚ تُص٘ثػر تسلًٟ. ٝوُي ل ٝتـنه ٜٓ٘ٔنث كن٢  ٚ ٤ُُ ٣ٌٔنٖ لٕ ٣دن٤ٖ ًن

ّٕ تُص٘ثػر تُص٢ شمصٚ خفه ٝتـه ٓإصًى ُِص٘ تُصن٘ثػص٤ٖ تُٔصدنث٣٘ص٤ٖ كن٢ تُ د٤ؼنر ٛن٢ ظنًٝيذ  ثػص٤ٖ. ٝوُي ل

"ٓصدث٣٘ر ك٢ تسِدثج تُىتش٤ر، ٝتُفه تسِٝػ شٗٔث ٛٞ ِدح ٖٓ لِدثج تُ د٤ؼر تُٔٞظٞػر
28
. 

 ّٕ ّْ كؼ٤ِث   ٓٞظٞػثشٜث شِٔي تِصوةح   شوٕ كثُؼِّٞ ٢ٛ خ٘ثتتز ٓصدث٣٘ر، س ًثٗس ٓ٘ثٛؽٜث )خًت٤ٜٛ٘ث(  ، ٖٝٓ ظ

َّ . ٓصدث٣٘ر ل٣عث   ػِْ ًلث٣ر خًٛث٤ٗر، ٝٛىت ٓث ٣ٔ٘غ ٤ٛٔ٘ر ػِنْ ػِن٠ ػِنْ آلنً لٝ ٝصنث٣صٚ ػ٤ِنٚ. ٝشوت ًنثٕ ٛنىت  كٌِ

ر ػةهر ٣ٌٖٔ لٕ شًخػ خ٤ٖ تُؼِنْ تإلُٜن٢ ٝتُؼِنْ تُ د٤ؼن٢؟ ٝكن٢ لهصن٠ تُفنثحز لح ٣نؤن١ تُصدنث٣ٖ خن٤ٖ ٌٛىت، كس٣ّ 

 ٜث، ٖٝٓ ظْ ٣ًشلغ تُّؤتٍ خهٝيٙ؟تُؼِّٞ ش٠ُ يكغ تُؼةهر ٗلّ

ِةِر تُّثخور خؽٞتج ٣ًشٌٍ ػ٠ِ ٗل٢ ل٣نر ػةهنر ٌٓٔ٘نر خن٤ٖ تإل٤ُٜنثز ٝتُ د٤ؼ٤نثز، ٝوُني خ٘نثت شٞـ٢ تس

ٜنث ِنصهكغ خ٘نث ، سّٗ ػ٠ِ ٗل٢ شٌٓث٤ٗر ٗوَ تُدًٛثٕ ٖٓ ـوَ ػ٢ِٔ ش٠ُ ـوَ ػ٢ِٔ آلً. ٛىٙ تُمةصنر ل ٤نًذ ـونث  

 ّٕ ُؼِنّٞ تُّنل٠ِ. ٝشِني تُؼةهنر ح تٝٛ٘نثى ػةهنر ٓنث خن٤ٖ تُؼِنّٞ تُؼ٤ِنث  ش٠ُ تحص هتّ ٓغ هثػهذ ػثٓر شِنؿ ػِن٠ ل

 ًّ ّٕ ٣٘ل٤ٜث تخٖ يكه خَ ٣و ػةهر تُدؼه ٝتُوًج ٖٓ  ٛث، ٝك٢ ٛىٙ تُ٘و ر ٣ِصو٢ ٓغ ؼ٤ٔغ تُٔل٣ًّٖ ٝتُإًتؾ. ٝوُي ل
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كن٢ ـن٤ٖ ٣وصصنً  ،تُٔثنذ خثُّ٘در ُٔٞظٞػثز تُؼِّٞ، ٢ٛ تُص٢ شٔ٘ؿ تحٓص٤ثٌ ُِؼِْ تسػ٠ِ ٢ٌُ ٣دًٖٛ خثسِندثج

ّْ  تُؼِْ تسن٠ٗ ػ٠ِ خًٛثٕ صًًثٕ ػ٘نهٓث ٣إن تُٞؼٞن كوػ. ٝٗو ر تُِوثت خ٤ٖ ػ٤ِٖٔ لـهٛٔث لػ٠ِ ٝت٥لنً لنٗن٠، شنص

، ٌُٜٝ٘ٔنث ٣مصِلنثٕ كن٢ ك٢ ٓ ِٞج ٝتـه ٣ؼ٢٘ لٕ ٣ٌٕٞ تُٔٞظنٞع ُِؼِٔن٤ٖ ٝتـنهت   ك٢ ٓ ِٞج ٝتـه. ٝتحكصًتى

ٛ٘ر ػ٠ِ ٓ ِنٞج ٓنث. ؼٜر تُ٘ظً ش٠ُ وُي تُٔٞظٞع. ٝٛىت ٓث ٣ٌٖٔ لٕ ٗهػٞٙ خصؼثٕٝ تُؼِّٞ ل١ شؼثٜٝٗث ك٢ تُدً

ٜث ش٘ظً خؽٜثز ٓمصِلر شُن٠ ٢ٛ ٓصدث٣٘ر ٖٓ ـ٤ط تُٔٞظٞع ٝتُدًت٤ٖٛ شح لّٗ  ؛ؼِّٞ شوٕ ٓصدث٣٘ر ٌُٜٝ٘ث ٓصؼثٝٗركثُ

 . ٗلّٚ تُٔٞظٞع

 ّٕ تُؼِّٞ ش٘ظً ؼ٤ٔؼٜث ك٢ ٓٞظٞع ٝتـه ٛٞ تُٞؼٞن، ٝتُلًم خ٤ٜ٘ث ٣ٌٖٔ ك٢ ؼٜر تُ٘ظً. ٝؼٜر تُ٘ظنً  ش

٣٘ظنً كن٢ تُٔٞؼنٞن خٔنث  ث  ٤ًِّن ر، كؼِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر خثػصدثيٙ ػِٔث  ر ٝتُؼِّٞ تُؽٍب٤ّ ٢ٛ تُص٢ ش٤ٍٔ خ٤ٖ تُؼِّٞ ت٤ٌُِّ 

 ّٓ ر كٜن٢ ش٘ظنً كن٢ تُٔٞؼنٞن خفنثٍ ٓنث. ٝؼٜنر تُ٘ظنً ؼٍب٤ن ث ت٣ًُثظ٤ثز ٝتُل٣ٍ٤ثت خثػصدثيٛث ػِٞٓث  ٛٞ ٓٞؼٞن، ل

٢ٛ تُص٢ ش٤ٍٔ خ٤ٖ تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر خهٝيٛث، كث٣ًُثظن٤ثز ش٘ظنً كن٢ تُٞؼنٞن ٓنٖ ـ٤نط ٛنٞ ًنْ، خ٤٘ٔنث ش٘ظنً  ل٣عث  

 .ٖٓ ـ٤ط ٛٞ ك٢ ـًًر ٗلّٚ تُل٣ٍ٤ثت ش٠ُ تُٔٞؼٞن

ّٕ  ،شؼنثٕٝ تُؼِنّٞ ُنن٤ُ ٓ ِونث   ٜٗنث شإنصًى كنن٢ تُ٘ظنً شُنن٠ ٌُٞ تُؼِنّٞ ح شصؼنثٕٝ ك٤ٔننث خ٤ٜ٘نث، ٗظننًت   لػ٘نن٢ ل

 ّٕ ّٕ  تُٔٞؼٞن. ش تُدنًت٤ٖٛ ح شّنصؼِٜٔث شح ٛنىٙ  تُؼِّٞ تُٔوصٞنذ ٛثٛ٘ث ٢ٛ تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر كوػ، ٝوُي يتؼنغ شُن٠ ل

تُؼِّٞ. ٝٓؼ٠٘ تُصؼثٕٝ ح ٣ؼونَ شح كن٢ ػةهصنٚ خنثُدًت٤ٖٛ، ل١ لٕ شصؼنثٕٝ خنًت٤ٖٛ تُٞؼنٞن ٓنغ خنًت٤ٖٛ تسِندثج 

 ّٕ ، ل١ ٣صؼثٝٗنثٕ ػِن٠ شد٤ن٤ٖ كن٢ت ٝتـنه خؼ٤٘نٚ.  تُدًٛنث٤ٖٗ ٣ؽ٣ًنثٕ ٓؽنًٟ ٝتـنهت  ًة" ُد٤ثٕ ٓ ِٞج ٓث. ٝوُي ل

"كصؼ نن٢ تُصنن٘ثػر تُّننل٠ِ ٝؼننٞنٙ، ٝشؼ نن٢ تُؼ٤ِننث ِنندح ٝؼننٞنٙ
29

 ّٕ تُدننًت٤ٖٛ ش٘فصننً كنن٢ تُؼِننّٞ  . ٝظننثًٛ ل

ِنْ خٜنث تُؼ خٜنث ت٣ًُثظن٤ثز، خ٤٘ٔنث خنًت٤ٖٛ تُٞؼنٞن ٣منص ّ  تُؽٍب٤ر، كثُدًت٤ٖٛ تُٔ ِور ٝخًت٤ٖٛ تسِدثج شمص ّ 

 تُ د٤ؼ٢ ـّح تخٖ يكه.

 ّٕ ؼٜنثز تُ٘ظنً ٛنىٙ  ٝشوت ًثٗس تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر ش٘ظً ك٢ تُٔٞؼٞن خفثٍ ٓث خؽٜثز ٖٓ تُ٘ظنً ٓمصِلنر، كنإ

كن٢ تُ٘ظنً شُنن٠  . ٌٝٛنىت شصدنث٣ٖ تُؼِنّٞ ٝح شإنصًى لخنهت  ث  خؼعنؽؼنَ ٓٞظنٞػثشٜث ّٓنصوِر ػنٖ خؼعنٜث ٛن٢ تُصن٢ ش

ّْ ٗلّٜث تُؽٜر ٖٓٗلّٚ تُٔٞظٞع  ّٕ  ، ٖٝٓ ظ تُؼِنّٞ ـن٤ٖ شإنصًى  ٣ّصف٤َ ٗوَ تُدًٛثٕ ٓنٖ ٓٞظنٞع شُن٠ آلنً. ش

 ّٕ ّٕ ل٣عث   ٣وثٍ خثكصًتى ٛىت تحكصًتى ك٢ تُ٘ظً ش٠ُ ٓٞظٞع ٝتـه ٝشصؼثٕٝ ػ٠ِ خ٤ثٗٚ، كإ تُؼِّٞ  تكصًتى . وُي ل

ّٕ ٗلّننٜث كنن٢ ٓٞظننٞع ٝتـننه ٝٓننٖ تُؽٜننر  كنن٢ وُنني هعننثت ػِنن٠ لصٞصنن٤ر تُٔٞظننٞع تُؼِٔنن٢  لٓننً ّٓننصف٤َ، س

، ٓؼ٘ثٙ شًٌتي تُؼِنّٞ ٝتُٔٞظنٞػثز ٗلّٜث ٖٓ تُؽٜرٗلّٚ ك٢ تُٔٞظٞع  ٤ُصٚ. ٗث٤ٛي ػٖ ًٕٞ تحكصًتىٝتِصوة
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 ّٔ ّٕ  ث ٣ؽؼَ ٝؼٞن خؼعٜث كعة  ٓ تُٔوهٓنر  ٖ ػِنْ شُن٠ ػِنْ آلنً ٣ّنصٍِّ ٗونَٗونَ تُدًٛنثٕ ٓن ح ـثؼنر ش٤ُنٚ. ًٔنث ل

ّٕ ٝ"، ٝٛىت ٣ِـ٢ لصٞص٤ر تُٔٞظنٞػثز ٝغدنثبغ تسكن٤ثت. ٗلّٚ تُفه تسِٝػٝ ٗلّٜث تٌُدًٟ ٛنىت ح  هنه شدن٤ٖ ل

ٓنٖ ؼ٤ٔنغ تُٞؼنٞٙ ل١ خثُٔٞظنٞع  ٣ٌٖٔ شح لٕ ٣ٌٕٞ ٓ ِنٞج ٝتـنه ٓونٍٞ خصٞتغنؤ كن٢ صن٘ثػص٤ٖ، لػ٘ن٢ ٝتـنهت  

"ٝتُؽٜر، ٝٛىت هه شد٤ٖ تِصفثُصٚ
30
. 

 ّٕ ّٕ ٗلّنٜث تُؼِّٞ ح شإصًى ك٢ تُٔٞظٞع تُٞتـه ٖٓ تُؽٜر خٔث ل تُدًٛنثٕ ٣ّنصف٤َ ٗوِنٚ ٓنٖ ػِنْ  ، ٝخٔنث ل

ل١ لٕ ش٘ظً ك٢ ٓ ِٞج ٓث ٖٓ ؼٜثز ٓمصِلر.  ،ل٣ر ػةهر خ٤ٖ تُؼِّٞ ِٟٞ ػةهر تُصؼثٕٝ ش٠ُ ػِْ آلً، كِْ شدنَ 

ُٔٞظنٞع ػِنْ آلننً.  ٝػةهنر تُصؼنثٕٝ ح ٣ٌٔنٖ لٕ شنًخػ خن٤ٖ ػِنْ ٝآلنً شح شوت ًنثٕ ٓٞظنٞع ػِنْ ٓؼن٤ٖ ؼّ٘نث  

 ّٕ شوت ًثٕ ٛ٘ثى ػِْ لل  ٣وغ شفس ػِْ لػْ، ـ٤ط ٣٘ظً تُؼِْ تسػِن٠ )تسػنْ( شح  شِي تُؼةهر ح شصؿّ  خٔؼ٠٘ ل

ك٤ننٚ تُؼِننْ تسنٗنن٠ )تسلنن ( خصو٤٤ننه. ٝوُنني "ٓعننَ صنن٘ثػر تُؼننهن خ٤٘ٔننث ٣٘ظننً  ،ٓ ِوننث   كنن٢ ٓٞظننٞع ٓننث ٗظننًت  

ٝ ّٕ تُؼهن٣نر. ، ٝصن٘ثػر تُِٔٞن٤و٠ ش٘ظنً كن٢ تُّ٘ندر تُصنٞش٤ر ص٘ثػر تُؼهن ش٘ظً ك٢ تُّ٘ندر ٓ ِونث   ت٤ُِٞٔو٠، كإ

 ّٕ تُص٘ثػر تُص٢  ٝٛىٙ ٢ٛ تُص٢ ٤ّٔ٣ٜث ليِ ٞ تُص٘ثبغ تُص٢ ش٘ظً ك٢ تُإ٢ت ٖٓ ؼٜر تُ٘وصثٕ ٝت٣ٍُثنذ. ٝوُي ل

شصٍٍ٘ ٍُٓ٘ر تُؽُ٘ ش٘ظً ك٢ تُإ٢ت ٖٓ ؼٜر تُ٘وصثٕ، ٓعَ ص٘ثػر تُٜ٘هِر كإٜٗث ش٘ظً ك٢ تُِؼظَنْ ٓنٖ ؼٜنر ٓنث 

"ٜننر ٣ٌننثنذ تُٔننثنذ ػ٤ِننٚش٘وصننٚ ت٤ُٜنن٠ُٞ، ٝصنن٘ثػر تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ش٘ظننً ك٤ننٚ ٓننٖ ؼ
31

. ٝتُ٘ظننً ٓننٖ ؼٜننر ت٣ٍُننثنذ 

 ز ش٤ُٚ ػةهر تُوًج ٝتُدؼه ػٖ تُٔثنذ.ٝتُ٘وصثٕ لنّ 

ٛثٛ٘ث شوٕ كًم كثِغ خ٤ٖ شدث٣ٖ تُؼِّٞ ٝشؼثٜٝٗث، ٝح ٣ؽح تُمِػ خ٤ٜ٘ٔث. كثُصؼثٕٝ تُفثصَ خ٤ٖ تُؼِّٞ ح 

تُلثيتخ٢ٝ ٠ وُي تخٖ ٤ِ٘ثب٢ ًٝٔث تٗص٠ٜ ش٣ُؼ٢٘ لٜٗث ٓإصًًر، ًٔث وٛح ش٠ُ وُي تُصو٤ِه تُٔإث
32
كن٢ ـونَ تُعوثكنر  

 ّٕ َّ  تُصؼثٕٝ ٣ؼ٢٘ تـصلثظ تإلِة٤ٓر. ش ػِْ خثِصوة٤ُصٚ ٖٓ ـ٤ط تُٔٞظٞع ٖٝٓ ـ٤ط تُٜٔ٘ػ ػ٠ِ تُّنٞتت، ٓنغ  ً

تُ٘ظً ش٠ُ تُٔ ِٞج ٓنٖ ٌت٣ٝنر تإلغنةم لٝ تُصو٤٤نه خ٘نثت ػِن٠ شدنث٣ٖ تُٔٞظنٞػثز ٓنٖ ـ٤نط ت٣ٍُنثنذ ٝتُ٘وصنثٕ. 

َّ ٝػ٘هٓث ش٘ظً تُؼِٞ  ّ ك٢ تُٔ ِٞج ٖٓ ٌت٣ٝر تإلغةم ٝتُصو٤٤ه لٝ ت٣ٍُنثنذ ٝتُ٘وصنثٕ، كنىُي ٣ؼ٘ن٢ تلصصنث  ًن

ن ّٓ ث تُؼِنْ ػِْ خٔ ِٞج ٓؼ٤ٖ. كنثُؼِْ تسػِن٠ ٣٘ظنً كن٢ تُٔ ِنٞج خنإغةم ٓنٖ ـ٤نط ش٘وصنٚ تُٔنثنذ ك٤دن٤ٖ ِنددٚ، ل

                                                           
30
 49: تُٞيهر: ٗلّٚ تُٔصهي -

31
ٝشوت ًثٕ ٛىت ٌٛىت كوٍٞ لخ٢ ٗصً ك٢ ًصثخٚ ك٢ تُدًٛنثٕ ػ٘نه آلنً ٓنث "٣وٍٞ تخٖ يكه ػٖ تُلثيتخ٢ خصهن ٛىت تُلْٜ تُمثغا ُؼةهر تُؼِّٞ خؼعٜث خدؼط:  -

عة إننو  نىاعة، "فقد بان كيف تشترك انعهوو وبماذا تشترك، ومه هىا تبيه أينه ومتنو وكينف يمكنه أن تىقنم انبنراهيه منه  نىاشٌِْ ك٢ تكصًتى تُص٘ثبغ 

ّٕ وأيه ال يمكه" تُظنثًٛ ٓنٖ ًنةّ لخن٢ ٗصنً لٗنٚ ٣ّنِْ لٕ  ، هٍٞ ؿ٤ً صف٤ؿ شٕ كْٜ ٖٓ تُ٘وَ ٓث ٣وثٍ ػ٤ِٚ تِْ تُ٘وَ ٝٛنٞ لٕ ش٘ونَ تُٔوهٓنر تٌُدنًٟ. ٝوُني ل

كِن٤ُ ٣ٌٔنٖ  ٘ثػصثٕ كن٢ تُفنه٣ٖ ؼ٤ٔؼنث  ، ٝوُي ػؽح ٖٓ هُٞٚ. ٝشوت ُنْ شإنصًى صنك٢ تُص٘ثػص٤ٖ ٝح ٣ِّْ لٕ ٣ٌٕٞ تُفه تسِٝػ ٝتـهت   ٣ٌٕٞ تُٔ ِٞج ٝتـهت  

 ٝ(. 51)تخٖ يكه: كًؾ تُدًٛثٕ، تُٞيهر  "لٕ شإصًى ك٢ تُٔوهٓر تٌُدًٟ

كونه خ٤٘نث ". ٣وٍٞ ك٤ٚ تُلنثيتخ٢: 1987ٖٓ ًصثج تُدًٛثٕ ُِلثيتخ٢، شفو٤ن ٓثؼه كم١ً نتي تُٔإًم خ٤ًٝز  70ٛىت تُوٍٞ تُى١ ٣٘صوهٙ تخٖ يكه ٝين ك٢ صلفر 

 ."خٔثوت شإصًى. ٖٝٓ ٛ٘ث ٣صد٤ٖ ل٣ٖ ٝٓص٠ ٤ًٝق ٣ٌٖٔ لٕ ش٘وَ تُدًت٤ٖٛ ٖٓ ص٘ثػر ش٠ُ ص٘ثػر، ٝل٣ٖ ح ٤ًٌٖٔ٣ق شإصًى تُؼِّٞ ٝ

32
 112-111   ،  1966تخٖ ٤ِ٘ث: ًصثج تُدًٛثٕ ٖٓ "تُإلثت"، شفو٤ن ػده تًُـٖٔ خه١ٝ نتي تُٜ٘عر تُؼًخ٤ر  -
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 ّٕ ٛنىٙ تُؼةهنر ٛن٢ ػةهنر  تسن٠ٗ كٜٞ ٣٘ظً ك٢ تُٔ ِٞج خصو٤٤ه ٖٓ ـ٤نط شنٍتن ػ٤ِنٚ تُٔنثنذ ك٤دن٤ٖ ٝؼنٞنٙ كونػ. ش

 ّٕ ٛٞ خٔعثخر ؼُ٘ لػ٠ِ ُِؼِْ تسل .  تُؼِْ تسػّْ  ٗثٌُر ٖٓ تسػ٠ِ ش٠ُ تسن٠ٗ نتلَ ٓؽثٍ تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر، ل١ ل

 َّ ّٕ  ػِْ ٣ّصمهّ ٗٞػث   ٝلؼ٘ثَ تُؼِّٞ ح شصهتلَ خَ شصدث٣ٖ، ُىت ًثٕ ً تُدًٛنثٕ ٣دنهل خٔونهٓثز  ٖٓ تُدًٛنثٕ. ٝخٔنث ل

. ُٜنىت تُّندح ح ٣ٌٔنٖ ٗلّنٜث تُٔوهٓرلٕ ٣ّصؼَٔ ػِٔثٕ لٝ لًعً ثصر، كٖٔ تُّٔصف٤َ لثصر ٣ٝ٘ص٢ٜ ش٠ُ ٗصثبػ ل

 ّٕ وُنني ٣ّننصهػ٢ ٗوننَ تُٔوننهٓثز. ٝتُٔوننهٓثز تُمثصننر ٝتُٔ٘ثِنندر  لٕ ش٘وننَ تُدننًت٤ٖٛ ٓننٖ ػِننْ شُنن٠ ػِننْ آلننً، س

 ُٔٞظٞع ٓث، ح ٣ٌٖٔ لٕ شٌٕٞ لثصر ٝٓ٘ثِدر ُٔٞظٞع آلً.

 ـشوت ًثٕ ٖٓ تُّٔصف٤َ ٗوَ تُدًٛثٕ ٖٓ ػِْ ش٠ُ ػِْ آلً، كٜىت ٣ؼ٢٘ لٗٚ ٖٓ تُّٔصف٤َ لٕ ٣دًٖٛ ػِْ ٓث 

ٖ ٓدثنئ ػِْ آلً. ٖٝٓ ٛ٘ث ٣ٌٖٔ لٕ ٗمِ  خُّٜٞر ش٠ُ ٓٞهق تخنٖ يكنه ٓنٖ تُؼةهنر خن٤ -ٝٓ ِوث   ُٝٞ ًثٕ ػثٓث  

ّٕ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٝٓث خؼه تُ د٤ؼر ّٕ  تحػصوثن ؛ ل١ ل ْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ ٓدنثنئ ٓٞظنٞع ػِ تُّثبه خس

ّٕ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٤ُُ صف٤فث   شٕ ًنثٕ ٛنىت تُؼِنْ  ـوُي ٣ّصهػ٢ ٗونَ تُدًٛنثٕ ٓنٖ ٓؽنثٍ ػِنْ ٓنث خؼنه تُ د٤ؼنر  . س

ّٕ  -٣صٞكً ػ٠ِ خًٛثٕ  . ٗوَ تُدًت٤ٖٛ ػ٤ِٔر ّٓصف٤ِر ش٠ُ ٓؽثٍ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢، ٝهه شد٤ٖ ل

مصٞ  تُؼةهر خ٤ٖ تُؼِّٞ، ٝٓهٟ هدُٜٞنث ُؼ٤ِٔنر تٗصونثٍ تُدنًت٤ٖٛ خن٤ٖ آلً خ ٌُٖ تخٖ ٤ِ٘ث ٣ىٛح ٓىٛدث  

 ّٕ ٓوهٓر ك٢ ػِْ ٣ٌٕٝٞ  ٗوَ تُدًٛثٕ ػ٠ِ ٝؼ٤ٜٖ: لـهٛٔث ٓعَ لٕ ٣ٌٕٞ ك٢ت ٓسلٞوت  " ٓٞظٞػثشٜث. كٜٞ ٣ًٟ ل

َِّْ ك٢ ٛىت تُؼِْ ٣ٝ٘وَ خًٛثٗٚ ش٠ُ وُي تُؼِْ ل١ ٣فثٍ خنٚ ػِن٠ تُؼِنْ. ٝت َّ ُعنث٢ٗ لٕ ٣ٌنٕٞ خًٛثٗٚ ك٢ ػِْ آلً، ك٤ُصَ

ك٢ ػِْ ػ٠ِ لٗٚ ٓ ِٞج، ظْ ٣دًٖٛ ػ٤ِٚ خدًٛثٕ ـهٙ تسِٝػ ٖٓ ػِْ آلً؛ كصٌٕٞ لؼنٍتت تُو٤نثَ  ك٢ت ٓسلٞوت  

"صثُفر ُِٞهٞع ك٢ تُؼ٤ِٖٔ -٢ٛٝ تُفهٝن ـ
33
. 

ُِ٘ص٤ؽر تُصن٢ شنؤن١ ش٤ُٜنث تُٔوهٓنر تُمثصنر خنىُي  تُدًٛثٕ خثُفه تسِٝػ ػ٠ِ لًٓ ٓث، ٣ٍِّ لٕ ٣ٌٕٞ ِددث  

تسًٓ تُٔلفٞ . ٝٛىت ٛٞ لـه كًٝغ تُدًٛنثٕ، لػ٘ن٢ لٕ شٌنٕٞ ٓوهٓثشنٚ لثصنر خؼِنْ ٓنث ٝٓ٘ثِندر ُٔٞظنٞػٚ. 

ك٤ٌق ٣ُؼوَ لٕ ٗدًٖٛ ػ٠ِ ٓوهٓر ٓؼ٤٘ر خفه لِٝػ )ل١ خؼِر(، ٤ُُ ٖٓ غد٤ؼر شِي تُٔوهٓر خَ ٖٓ غد٤ؼر للًٟ 

كنن٢  إننٌِر للننًٟ ٛنن٢ ػ٤ِٔننر تحكننصًتىلظننق شُنن٠ وُنني ٓ ١ ٗوننَ ٓ٘ننٚ وُنني تُدًٛننثٕ؟تُؼِننْ تُننىش٘ثِننح ٓٞظننٞع 

 ّٓ  ٓٞظنفث   ث تخٖ ٤ِ٘ث ك٤ؤًنه ٛنىت تحكنصًتىٓ ِٞج ٓث، ٢ٛٝ ػ٘ه تخٖ يكه ػ٤ِٔر ّٓصف٤ِر ُلِدثج تُص٢ وًًٗث. ل

شح لٕ ٣ٌٕٞ لـه ٝٗفٖ ٗؼ٢٘ ٛث ٛ٘ث خ٘وَ تُدًٛثٕ ٓث ًثٕ ػ٠ِ ِد٤َ تُوّْ تُعث٢ٗ، ٝوُي ح ٣ٌٖٔ "تُوٍٞ تُّثُق: 

تُؼ٤ِٖٔ شفس ت٥لً. ٝخثُؽِٔر ٣ؽح لٕ ٣إصًًث ك٢ تُٔٞظنٞػ٤ٖ
34
نآـصن٠ ٣إنصًًث كن٢   ّٓ ث ػِن٠ تإلغنةم، ظنثيٙ: ش

                                                           
33
ّٕ . ُٝن٤ُ "تُٔٞظنٞػ٤ٖ"، ٝٛنىٙ تُّ٘نمر لصنؿ ،لكثي تُٔفون كن٢ تُٜنثٓإ شُن٠ ّٗنمر للنًٟ ٝين ك٤ٜنث "تُٔٞظنٞع" -  تُعن٤ًٔ كن٢ "لظنثيٙ" ٓنٖ تُؽِٔنر س

 خَ ػ٠ِ "تُٔٞظٞع". ،، ح ٣صؿ لٕ ٣ؼٞن ػ٠ِ "تُٔٞظٞػ٤ٖ"ٗلّٜث

34
 112 تخٖ ٤ِ٘ث: ًصثج تُدًٛثٕ،   -
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نن ّٓ ث خٞؼننٚ ٓننث، ٝٛننىت تُٞؼننٚ ٛننٞ لٕ ٣ٌننٕٞ لـننهٛٔث شفننس ت٥لننً. كف٤٘ةننى ٣ٌٔننٖ لٕ ٣٘وننَ تُدًٛننثٕ ٓننٖ تُؼننثّ شُنن٠ ٝش

"تُمث ، ك٤ٌٕٞ تُؼثّ ٣ؼ ٢ تُؼِر ُِمث 
35
. 

 ّٕ ًّ ٗلّنٚ تُى١ ٝهغ ك٤ٚ تخٖ ٤ِ٘ث ٛٞ تُمِنػ تُمِػ  ش ِنػ خن٤ٖ شؼنثٕٝ ِنٚ تُصو٤ِنه تُٔإنثب٢، لػ٘ن٢ تُمتُنى١ ً

ّٕ ٗلّننٚ ٝكنن٢ تُدًٛننثٕٗلّننٚ ٜث كنن٢ تُٔٞظننٞع تُؼِننّٞ ٝخنن٤ٖ تكننصًتً تُدًٛننثٕ ٣ٌننٕٞ خثُفننه تسِٝننػ ػِنن٠  . ٝخٔننث ل

تسػًتض تُىتش٤ر ُِٔٞظٞع، كنثُوٍٞ خ٘وِنٚ ٣ّنصٍِّ لٕ شٌنٕٞ تسػنًتض تُىتش٤نر ُٔٞظنٞع ٓؼن٤ٖ ٛن٢ تسػنًتض 

ّٕ ٗلّنٜث تُىتش٤ر  تُٔٞظنٞػثز شٗٔنث شصٔنث٣ٍ خسػًتظنٜث تُىتش٤نر، ٝٛنىت ٓنث ٣ؽؼنَ شٗصنثغ  ُٔٞظنٞع ٓـنث٣ً. ٝظنثًٛ ل

ّٕ تُٔؼثيف ٣مصِق ًِٔث تٗصوِ٘ث ٖٓ ـوَ ػِ ّٕ  ٢ٔ ش٠ُ ـوَ آلً. شح ل تُدًٛثٕ ٣ٌٖٔ لٕ ٣صؽٍٞ خن٤ٖ  تخٖ ٤ِ٘ث ٣ًٟ ل

 ّٕ ٝشوت "تُؼِْ تسػ٠ِ ٛٞ تُوثني ػ٠ِ شونه٣ْ تُؼِنر ُٔٞظنٞع تُؼِنْ تسنٗن٠. ٣ونٍٞ:  تُفوٍٞ تُٔؼًك٤ر خهٕٝ يتنع، س

ٚ ًنثُدًت٤ٖٛ تُٜ٘هِن٤ر ًثٕ تسًٓ ػ٠ِ ٓث ـوو٘ثٙ، ك٤ؽح لٕ ٣ُؼِْ لٗٚ شٗٔث ٣ُ٘وَ تُدًٛثٕ ٖٓ ػِْ لػ٠ِ ش٠ُ ػِنْ شفصن

"شّصؼَٔ ك٢ تُٔ٘ثظً، ٝتُؼهن٣ر شّصؼَٔ ك٢ تُصس٤ُق
36
. 

ٝشوت شصدؼ٘ث ٛىٙ تُفِوثز تُ٘ثٌُر ٖٓ تُؼِْ تسػ٠ِ ش٠ُ تُؼِْ تسن٠ٗ، كإٗ٘ث ِ٘وق ػ٘ه تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ خثػصدثيٙ 

 ّٕ ػِنْ ٓنث خؼنه تُ د٤ؼنر  تُؼِنْ تسػِن٠ ٛنٞ تُنى١ ٣ؼ ن٢ تُؼِنر ُِؼِنْ تسنٗن٠، كّن٤ٌٕٞ لن٠ٗ تُؼِنّٞ تُ٘ظ٣ًنر. ٝخٔنث ل

 ّٕ تُؼِْ تُ د٤ؼن٢ ؿ٤نً هنثني ػِن٠  )تسػ٠ِ( ٛٞ تُى١ ٣دًٖٛ خثُؼِر ػ٠ِ ٓٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ )تسن٠ٗ(. ٝوُي ل

ّٕ  شوه٣ْ تُدًٛثٕ ػ٠ِ ٓٞظٞػثشٚ، ٗظًت   تسؼّنثّ تٌُثب٘نر تُلثِنهذ ح ٣ونّٞ ػ٤ِٜنث  ٌُٜٞٗث شمعغ ٌُِنٕٞ ٝتُلّنثن. ش

 ّٕ ثز ٛنن٢ تُٔث٤ٛننثز تُعثخصننر تُصنن٢ ح شمعننغ ٌُِننٕٞ ٝتُلّننثن ل١ ر. ٝت٤ٌُِّنن٤ِّننتُدًٛننثٕ ٛننٞ ٓننٖ غد٤ؼننر ً خًٛننثٕ، س

نن"ُِفًًننر ٝتُصـ٤ننً، ٝ ّٔ ح شصـ٤ننً شـ٤ننً تسٓننٞي ر ـصنن٠ شٌننٕٞ ٣و٤٘٤ننر ث ًننثٕ ٣ؽننح لٕ شٌننٕٞ ٓوننهٓثز تُدًٛننثٕ ٤ًِّننُ

ح ٣ٌننٕٞ خًٛننثٕ ػِننن٠ تسكنن٤ثت تُؽٍب٤نننر ر ٝهثبٔننر، ٝؼنننح لٝؼننٞج لٕ شٌنننٕٞ ٗصثبؽٜننث ًننىُي ٤ًِّنننتُإمصنن٤ر، ٝ

"تُلثِهذ
37
. 

شوٕ كثُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ؿ٤ً هثني ػ٠ِ تُدًٛ٘ر ػ٠ِ ٓٞظٞػثشٚ، ُىت كٜنٞ ٓعن ً سٕ ٣ ِنح تُّٔنثػهذ ٓنٖ 

 ّٕ تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ ٣ٜنصْ خهيتِنر تُٔٞؼنٞن ٓنٖ ـ٤نط ٛنٞ  تُؼِْ تسػ٠ِ ٢ً ٣وهّ ُٚ خًٛثٕ تُّدح تُى١ ٣لصوً ش٤ُٚ. س

ػِن٠ تسػنًتض ٓنث نتٓنس كن٢ صن٤ًٝيذ نتبٔنر. ٓصفًى ٝٓصـ٤ً، ٝتُفًًر ٝتُصـ٤ً ٢ٛ لػًتض، ٝتُؼِْ ح ٣وّٞ 

ن ّٓ ث ٝٓةـور ٛىٙ تُصـ٤ًتز ّٓصف٤ِر، سٜٗث ؿ٤ً ظثخصر ٝح هثيذ. خ٤٘ٔث تُٔؼًكر تُدًٛث٤ٗر ٢ٛ ٓؼًكر هنثيذ ٝنتبٔنر، ل

. كإٗصثغ تُٔؼًكر ػٖ تسػًتض شٌٕٞ صثنهر ت٥ٕ، ٌُٜٝ٘نث ِصصندؿ تُؼًض كٜٞ ٓٞؼٞن ك٢ ٝهس ٓث ٤ُُٝ نتبٔث  

                                                           
35
 113 ،  ٗلّٚ تُٔصهي -

36
 .ٗلّٜث ٝتُصلفرٗلّٚ تُٔصهي  -

37
 114 ،  ٗلّٚ تخٖ ٤ِ٘ث، تُٔصهي تُّثخن -
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ّٕ ل ،ًثوخر خؼه ت٥ٕ  صنهم تُٔؼًكنر خنثسػًتض ٛنٞ صنهم ّٗند٢ ُٝن٤ُ صنههث   ١ خؼنه لٕ ٣ؽن١ً ػ٤ِٜنث تُصـ٤نً. ش

ّْ ٌٝٓٔ٘ث   ٤ُُٝ ػًظ٤ث   ٝوتش٤ث   ، ٖٝٓ كًغ ٓوهٓثز تُدًٛثٕ ٝٗصثبؽٚ لٕ ٣ٌٕٞ صههٜث ظًٝي٣ث  ٓ ِوث    . ٖٝٓ ٛ٘ث ش

ّٕ  تتتحِنصوً ر ك٢ ٓوهٓثز تُدًٛثٕ، ل١ لٜٗث ٓوهٓثز ح شّص٘دػ ٖٓ تُؽٍب٤نثز ػنٖ غ٣ًننتكصًتغ ت٤ٌُِّ   ٝـنهٙ. س

َّ تُؽٍب٤ننثز شننٍٍٝ خ٤٘ٔننث ت٤ٌُِّنن كنن٢ ٓؽننثٍ تُؼِننْ  خثه٤ننر، ٝٛننىت تُص٘ننثهط ٛننٞ تُننى١ ٣ؽؼننَ تُدًٛننثٕ ّٓننصف٤ة   ثز شظنن

ّٕ "ر تُ د٤ؼ٢. كٔوهٓثز تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ؿ٤ً ٤ًِّ  ك٤ٌق ٣ٌٖٔ لٕ ٣فَٔ ت٢ٌُِ ٣دو٠، ٣ٌٕٝٞ ٛىت تُإم  هه كّه،  س

ٓننث. ٝٓفننثٍ لٕ ٣ٌننٕٞ خًٛننثٕ ٤ُّٝننس تُٔوننهٓصثٕ ٤ًِصنن٤ٖ  ٝهصننث  ٝ ل٣ثٓننث   ٝشٗٔننث ٣دونن٠ تٌُِنن٢ ٓفٔننٞح   ر؟ػ٤ِننٚ خث٤ٌُِّنن

"كإوٕ ح خًٛثٕ ػ٠ِ تُلثِه، ٝنتبٔص٤ٖ
38
. 

 ّٕ تُؼِنْ تسنٗن٠ ح ٣ّنص ٤غ لٕ ٣ؼ ن٢ ِندح ٝؼنٞن ٓٞظنٞػٚ، خنَ ٛنٞ هنثني ػِن٠ خ٤نثٕ  خ٘ثت ػِن٠ ٛنىت كنإ

 ّْ ؼ ٤ٚ تُفه تسِٝنػ ًؼِنر ُٞؼنٞن تُ٘ص٤ؽنر، ٓنثنتّ ؿ٤نً هنثني ػِن٠ كٜٞ ٣فصثغ ش٠ُ ػِْ لػ٠ِ ٣ ٝؼٞنٙ كوػ. ٖٝٓ ظ

ّٕ ٝ"تُلف  ػٖ ِدح ٝؼٞن شِي تُ٘ص٤ؽر.  تُٔونهٓثز شٌنٕٞ كن٢ تُؼِنْ تسِنلَ ٓنسلٞوذ ّٓنِٔر ػِن٠ ِند٤َ  وُني س

 ّٕ ٗصثبؽٜنث ح شٌنٕٞ ػِن٠ تُفو٤ونر ٣و٤٘٤نر ٓنث ُنْ ٣فصنَ  تُٔٞظٞػثز لٝ ٓصثنيتز ؿ٤ً ٓؼِٞٓر تُؼَِ، ٝٓؼِنّٞ ل

ت٤ُو٤ٖ خٔوهٓثشٜث. ٝشٗٔث ٣فصَ ت٤ُو٤ٖ خٔوهٓثشٜث ك٢ تُؼِْ تسػ٠ِ، شو ًثٕ تُفنه تسِٝنػ شٗٔنث ٛنٞ خثُنىتز كن٢ تُؼِنْ 

"تسػ٠ِ، كٜ٘ثى ٗظلً خثُؼَِ ٝتسِدثج تُىتش٤ر
39

 ّٕ ( تُؼِْ تسن٠ٗ شٗٔث ٣ّنصٞين تُفنه تسِٝنػ )تُؼِنر . ٌٛىت ٣ظًٜ ل

 ّٕ لهصن٠ ٓنث ٣صنَ ش٤ُنٚ تُؼِنْ تسنٗن٠ ٛنٞ شػ نثت  ٖٓ تُؼِْ تسػ٠ِ ُٜٝىت كٜٞ ٓلصوً ش٠ُ تُؼِنْ خثسِندثج ٝتُؼِنَ. ش

ٛٞ خًٛثٕ تُٞؼٞن لٝ تُنه٤َُ )لٕ(، خ٤٘ٔنث تُؼِنْ تُفنن ٛنٞ تُنى١ ٣ؼ ن٢ خًٛنثٕ ٝ خًٛثٕ ظؼ٤ق ػ٠ِ ٓٞظٞػثشٚ

( ٝٛىت ٛٞ تُؼِْ تسػ٠ِ. َْ  تُّدح )ُِ

ّٞ ٝةهر خ٤خ٘ثت ػ٠ِ ٛىٙ تُؼ ، ٣َّٜ شٞظ٤ؿ ػةهر تُ د٤ؼ٤ثز خثإل٤ُٜثز. ٖٝٓ ٖ تُؼِّٞ ٖٓ ـ٤ط تُؼِ ّٞ تُهٗ

ك تخٖ يكنه ل نس٣ٖ هنثش٤ِٖ كن٢ شنثي٣ تخٖ ٤ِ٘ث ػ٠ِ ّٓسُص٤ٖ تػصدًٛٔث لؼَ شٞظ٤ؿ ٛىٙ تُؼةهر خ٤ٖ تُؼ٤ِٖٔ ٣ؼصٔه

ً. ٣وٍٞ تخٖ ٤ِ٘ث ػٖ شٌٓث٤ٗر ٗوَ تُدًٛثٕ ٖٓ ػِْ آلتُصو٤ِه تُٔإثب٢، ٝٛٔث: تكصًتى تُؼِّٞ ك٢ ٓٞظٞع ٝتـه، ٝ

ّٖ  ،ك٢ شإثخٚ تُفًًر تس٠ُٝ ٝشدث٣ٜ٘نثك٢ تُ٘ظً  إصًًث٣ٕٝتُلِّلر تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ "ٛىٙ تُؼةهر:  تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢  ٌُن

٣ؼ ٢ تُؼِر تُص٢ ٢ٛ تُ د٤ؼر تُص٢ ح ظه ُٜث، ٝتُٔثنذ تُد٤ّ ر تُص٢ ح تلصةف ك٤ٜث، ك٤ٔص٘نغ لٕ ٣ؼنًض كّنثن لٝ 

شـ٤ً. ٝتُلِّلر تس٠ُٝ شؼ ٢ تُلثػ٤ِر تُٔلثيهر تُص٢ ٢ٛ تُم٤نً تُٔفنط ٝتُؼونَ تُٔفنط، ٝتُؼِنر تُـثب٤نر تسُٝن٠ 

ّٖ ٤ِٖٔ ٓمصِقتُص٢ ٢ٛ تُٞؼٞن تُٔفط. كثُدًٛثٕ ك٢ تُؼ ٓث، كإٗٚ ُْ ٣ؼػ  تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٓغ لٗٚ ٣ؼ ٢ خًٛثٗث   ، ٌُ
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ّٕ تُدًٛثٕ ٓ ِوث   شِني تُ د٤ؼنر ٓٞؼنٞنذ. ٝتُؼِنْ تسػِن٠ لػ ن٠ ي ٓصإثخٚ ٓثنتٓس تُٔثنذ ٓٞؼٞنذ ٝوُ ، خَ لػ ٠ ل

٢ّٔ تُهتبْ "تُ د٤ؼر، ٝلػ ٠ ػِر نٝتّ تُٔثنذ ٝٓ ِوث   تُدًٛثٕ تُِّ
40
. 

 ،ثز، ٝح ٣ِٔي ههيذ تُدًٛ٘ر ػ٤ِٜثٓدثنبٚ ٖٓ ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر ًٔصثنيتز ِّٝٓٔتُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٣صِّْ 

 ّٕ ّْ  س ٛن٢  -تُنى١ ٛنٞ تُ د٤ؼنر ـٛ٘ثى ل١ ك٢ تُؼِْ تسػ٠ِ، ٝٓدثنئ ٓٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼن٢  تُدًٛثٕ ػ٤ِٜث شٗٔث ٣ص

 ّٕ سِنندثج ٝٛننٞ تُؼِننْ تسػِنن٠، ٛننىٙ تُؼِننَ ٣د٤ٜ٘ننث صننثـح تُؼِننْ خث تُؼِننَ تُصننٞي٣ر ٝتُـثب٤ننر ٝتُلثػ٤ِننر ٝتُٔثن٣ننر. ش

َّ "خٞصلٜث ٓصثنيتز ٝلصٍٞ ٓٞظٞػر. ٝ ٝصثـح تُؼِْ تسن٠ٗ ٣صِّْ تُ٘صثبػ تُص٢ شدًٛ٘س ك٢ تُؼِْ تسػ٠ِ ً 

 ّٕ "تُدًٛنثٕ ػ٤ِنٚ ٓنٖ ػِنْ آلنً لصَ ٓٞظٞع كن٢ ػِنْ، كنإ
41

. ٝتسصنٍٞ تُٔٞظنٞػر ح ٣ٌٔنٖ خ٤ثٜٗنث كن٢ تُؼِنْ 

ّٕ تُ د٤ؼنن٢، سٜٗننث ػدننثيذ ػننٖ ٓدننثنئ. ٝٓدننثنئ تُٔٞؼننٞ تُ٘ظننً ت٤ُٔصننثك٣ٍ٤و٢  نتز ٓننٖ تلصصننث  ت٤ُٔصثك٣ٍ٤وننث، س

ُلفنن  تئ ُن٤ُ ُِل٣ٍ٤ننثب٢ ـننن تُ٘ظنً ك٤ٜننث ٝر ٝتُؼثٓنر. ٝٛننىٙ تُٔدننثنلنث  خننثُؽٞتًٛ تُٔ ِونر ل١ تُٔدننثنئ ت٤ٌُِّنن

 . ؛ ًَٝ ٓث ٣معغ ُِفًًر كٜٞ لثيغ ػٖ ٓؽثٍ تُ د٤ؼ٤ثزػٜ٘ث، سٜٗث شمِٞ ٖٓ تُفًًر

ظنٞع ٝتـنه، شٌتت تُؼِنّٞ كن٢ ٓٞ لٚ تًُتكط ُ٘وَ تُدًت٤ٖٛ ٝتكصًتىهٓثوت ٤ِوٍٞ تخٖ يكه تُى١ ٗؼِْ ٓٞ

ٛنٞ تُنه٤َُ؟ ٝشوت  ظنؼ٤لث   تُؼِْ تسػ٠ِ ٣ؼ ٢ خًٛثٕ تُّندح خ٤٘ٔنث تُؼِنْ تسنٗن٠ ٣ّنصمهّ خًٛثٗنث   ّٕ شتُهػٟٞ تُوثبِر 

؟ ظْ ٓفووث   ًثٗس تُهحبَ )خًت٤ٖٛ تُٞؼٞن( ح شًه٠ خثُؼِْ ش٠ُ ّٓصٟٞ تُؼِْ تُٔفون، كَٜ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٤ُُ ػِٔث  

ّٕ  ٓث تُوٍٞ ك٢ تسصٍٞ تُٔٞظٞػر تُص٢ ٣صِّٜٔث تُل٣ٍ٤ثب٢ خنهٕٝ لٕ ٣ٌنٕٞ هنثنيت    ػِن٠ خًٛ٘صٜنث؟ ٝٛنَ صنف٤ؿ ل

 ؟ثٕ تسصٍٞٛٞ تُى١ ٣صٌلَ خ٤ ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر

 ّٕ تُنه٤َُ ٣ًهن٠ شُن٠ ّٓنصٟٞ خًٛنثٕ  ح ٣٘ل٢ تخٖ يكه ًٕٞ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٣ّصؼَٔ تُنه٤َُ، ًٔنث ح ٣نٍػْ ل

 ّٕ ّٕ ٛىٙ تسٓٞي لكدٚ خثُدنه٤ٛثز كن٢ شنثي٣ك تُؼِنْ ٝ تُّدح لٝ تُدًٛثٕ تُٔ ِن. ش  تحلنصةف تُلِّنلر تُٔإنثب٤ر، شح ل

ّٕ تُفثن خ٤ٖ ٓنٞهل٢ تُنًؼ٤ِٖ ٣ٌٔنٖ كن٢ هنهيذ تُؼِنْ تُ   د٤ؼن٢ ػِن٠ خًٛ٘نر ٓٞظنٞػثشٚ لٝ ػؽنٍٙ ػنٖ وُني. ًٔنث ل

 ّٕ تُؼِنْ تسػِن٠ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ ٓدنثنئ تُؼِنْ  تُصؼثيض ٤ِصؽ٠ِ لًعً خمصٞ  تُؼةهر تُ٘ثٌُنر تُصن٢ شلصنًض ل

. ٝخثُّ٘در ُِؼِْ تُ د٤ؼ٢ َٛ ٣ٌٖٔ لٕ ٣ونّٞ تُدًٛنثٕ ػِن٠ تسؼّنثّ تسن٠ٗ، ٝتسن٠ٗ شٗٔث ٣صِّٜٔث ٣ٝعؼٜث ٝظؼث  

 ؟خًٛثٕ ًٔث ٣ىٛح ش٠ُ وُي تخٖ ٤ِ٘ثتُّثً٘ر )تٌُثب٘ر تُلثِهذ(، لّ ٖٓ ؿ٤ً تٌُٖٔٔ لٕ ٣وّٞ ػ٤ِٜث تُٔصفًًر ٝ

 ّٕ تسك٤ثت تُٔفِّٞنر ح ٣ونّٞ ػ٤ِٜنث خًٛنثٕ ٓنٖ هدنَ تُص٘نثهط تُفثصنَ  ّٕ شتُوٍٞ تُإثبغ  ٣ًٟ تخٖ يكه ل

 ّٕ  خ٤ٖ غد٤ؼصٜث تُٔصـ٤ًذ ٝغد٤ؼنر تُٔؼًكنر تُدًٛث٤ٗنر تُعثخصنر، ٛنٞ هنٍٞ ٣ّنص٘ه ػِن٠ ٗظ٣ًنر لكةغنٕٞ كن٢ تُٔعنَ. س
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لكةغٕٞ ٛٞ لٍٝ ٖٓ وٛح ش٠ُ ٛىت تًُل١ ل١ تػصدثي تُٔفِّٞثز )تُؽٍب٤ثز( ٓؽنًن لٝٛنثّ ٝل٤نثحز، ٓثنتٓنس 

َّ ك ّْ  ٢ ٤ِةٕ نتبْ ٝص٤ًٝيذ ٓصةـور. ًٝ ظنًٝيذ تُونٍٞ خٞؼنٞن صنٞي  ٓث ٛٞ ٓصـ٤ً كة خًٛثٕ ػ٤ِنٚ، ٝٓنٖ ظن

 ّٕ تُٔٞهنق  ظثخصر ٝهثيذ شٞؼه لثيغ تُؽٍب٤ثز تٌُثب٘ر تُلثِهذ، ٝٛنىٙ تُصنٞي ٛن٢ تُصن٢ ٣ونّٞ ػ٤ِٜنث تُدًٛنثٕ. شح ل

ثٕ شُن٠ شنلنثٍ تُونٍٞ خثُصنٞي ِنٞتت ًثٗنس لٗٚ ُن٤ُ ٣فصنثغ كن٢ تُدًٛن"٣د٤ٖ ُ٘ث  - ـّح تخٖ يكه ـ تُؼ٢ِٔ ت٤ُِّْ

ّٕ  ،غد٤ؼننر ٝتـننهذ ِننثي٣ر كنن٢ تسكننمث تُصننٞي ٓٞؼننٞنذ لٝ ُننْ شٌننٖ، ٝشٗٔننث ٣فصننثغ تُدًٛننثٕ شُنن٠ ٝظننغ  ٛننىٙ  كننإ

تُ د٤ؼر شوت ٝظؼس خٜىٙ تُصلر، لٌٖٓ لٕ ٣وّٞ تُدًٛثٕ ػ٠ِ تسك٤ثت تُؽٍب٤ر ح ٓنٖ هدنَ ٓنث ٛن٢ ؼٍب٤نر خنَ ٓنٖ 

ّٕ  ،ٜثّثي٣ر ك٤تُ د٤ؼر تُٔإصًًر تُهدَ  ٛىت ٛٞ تُلًم خ٤ٖ ٝظؼ٘ث ٛىٙ تُ د٤ؼر ك٢ ٓثنذ ٝٝظؼ٘ث ش٣ثٛنث ٓلثيهنر،  كإ

ر تُّثي٣ر كن٢ خَ ٛٞ )ل١ تُدًٛثٕ( ٓفصثغ ك٢ ٝؼٞنٙ ش٠ُ تُ د٤ؼر ت٤ٌُِّ ، "ٛٞ تُى١ ليتن خوُٞٚ )ل١ ليِ ٞ(ٝٛىت 

هدِٜنث. ٝشٗٔنث ًنثٕ ٛنىت "ل١ ك٢ تسكمث  تُٔفٌّٞ ػ٤ِٜث ل١ تُٔفٌّٞ ػ٠ِ تسكمث  خٜىٙ تُ د٤ؼر ٖٝٓ  ،تٌُعًذ

ّٕ  حٌٓث   ّٕ  س ر تُٔلثيهنر، ٝلٜٗنث ٝتـنهذ خثُفنه ٛثٛ٘ث غد٤ؼر ِثي٣ر ك٢ تُٔٞؼٞنتز ِنٟٞ تُ د٤ؼن لكةغٕٞ ح ٣ِّْ ل

ّٕ  ،ٓنٖ تُظنثًٛ خ٘لّنٚ تحِْ. ٝوُي ل٣عث  ٝ ّٕ  لػ٘ن٢ ل تُدًٛنثٕ  ٛثٛ٘نث غد٤ؼنر ِنثي٣ر كن٢ تُٔفِّٞنثز. كنإوت شدن٤ٖ ل

تُٔٞؼننٞنذ كنن٢ تُٔفِّٞننثز، كننة ٓؼ٘نن٠ إلنلننثٍ غد٤ؼننر لثيؼننر ػننٖ ٣ٌصلنن٢ كنن٢ ٝؼننٞنٙ خٞؼننٞن ٛننىٙ تُ د٤ؼننر 

"تُٔفِّٞثز ٖٓ هدَ تُدًٛثٕ
42
. 

شوٕ كًكط تخٖ ٤ِ٘ث ُو٤ثّ تُدًٛثٕ ػ٠ِ تُؽٍب٤نثز، شٗٔنث ٛنٞ شٌن٣ًُ ُٔٞهنق لكةغن٢ٗٞ ٓنٖ لؼنَ شظدنثز 

تُّنثي٣ر، خن٤ٖ  تُونٍٞ خثُ د٤ؼنرْ خن٤ٖ تُونٍٞ خثُ د٤ؼنر تُٔلثيهنر ٝغد٤ؼر ٓلثيهر ُِٔٞؼٞنتز. ٝٛىت ٛ٘نث صنًتع هنه٣

ّٕ  ٝٓصهيت   تػصدثي تُٞتهغ تُٔفَّٞ ٓؽًن ل٤ثٍ ْٝٝٛ ٝخ٤ٖ تػصدثيٙ ٓؼ ٠ ـو٤و٤ث    ٓنٖ ٓصنثني تُٔؼًكنر. وُني ل

، ٣نؤن١ شُن٠ تُدفنط ػنٖ تُونٞت٤ٖٗ تُصن٢ شفٌنْ ظنٞتًٛٙ تُ٘ظً ش٠ُ تُٞتهغ تُٔفَّٞ ػِن٠ لٗنٚ ـو٤ونر ُٝن٤ُ ٝٛٔنث  

 ّْ ثز. ٝٛننىٙ شّننص٘صػ تُصإننثخٜثز ٝشوصنن٠ تحلصةكننؼٍب٤ثشننٚ، ٝخٞتِنن ر تُٔوثيٗننر  تِننصوًتت ٌٝٓٞٗثشننٚ. ٝٓننٖ ظننْ ٣ننص

 ّٕ تسؼّثّ تُ د٤ؼ٤ر شإصًى ك٢ لصنثب  ػثٓنر  تُصإثخٜثز تُٔةـظر خ٤ٖ تُؽٍب٤ثز ٢ٛ تُص٢ شؤُِ ت٢ٌُِ، ل١ ل

٘صثغ تُونثٕٗٞ تُنى١ شؽٔغ خ٤ٖ ش٘ٞػٜث ٝشٔظًٜتشٜث تُٔصدث٣٘ر. ٝشِي تُ د٤ؼر تُص٢ شإصًى ك٤ٜنث ٛن٢ تُصن٢ شّنٔؿ خثِنص

شمعغ ُٚ ـًًثشٜث ٝشـ٤ًتشٜنث، كٜثٛ٘نث شوٕ "غد٤ؼنر ِنثي٣ر خن٤ٖ تُؽٍب٤نثز" ٛن٢ تُصن٢ شّنٔؿ ُ٘نث خإصنهتي تُفٌنْ. 

ٝتُ د٤ؼر تُّثي٣ر شظَ ظثخصر يؿْ ٤ِةٕ ٓظثًٛ تسكن٤ثت ٝصن٤ًٝيشٜث، كٜن٢ تُوثػنهذ تُصن٢ ح ٣ؼونَ ٌٝتُٜنث. ٝشٕ 

 )كّثن( تسك٤ثت ٝك٘ثبٜث. ٗفةٌٍتُس ٛىٙ تُوثػهذ تُٔإصًًر، ك٤ّؤن١ وُي ش٠ُ ت

 ّٕ ثٙ تخٖ ٤ِ٘ث، ٛنٞ شؿلثُنٚ ُٜنىٙ تُ د٤ؼنر تُمل٤نر تُصن٢ تُم س تُى١ ٝهغ ك٤ٚ تُصصٞي تسكةغ٢ٗٞ ٝتُى١ شدّ٘  ش

ر شؤُِ تسكن٤ثت. ُونه تٗمنهع لكةغنٕٞ خثُٔظنثًٛ تُٔصـ٤نًذ، ُٝٔنث ٣نةُ ٓنٖ ٓةـوصٜنث تكصنًض ٝؼنٞن صنٞي ٤ًِّن
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 ّٕ ر ٓلثيهنر ُِٔفِّٞننثز، ٝشٗٔنث ٣فصننثغ شُنن٠ دًٛننثٕ ُن٤ُ ٣فصننثغ شُنن٠ غد٤ؼنر ٤ًِّننتُ" ٓلثيهنر ُؽ٤ٔننغ تسؼّنثّ. شح ل

ّٕ  ر ك٢ تُٔفِّٞثز. ٝشٗٔث ًثٕ وُي ٝتؼدث  غد٤ؼر ٤ًِّ  ف ؼنًٞٛ تُٔفِّٞنثز ٝتُ د٤ؼنر تُمثيؼنر  س  ً تُ د٤ؼنر شُؼن

"ػٖ تُإ٢ت ح شؼًف وتز تُإ٢ت
43

 ّٕ تُظٞتًٛ تُ د٤ؼ٤ر ح شلًّ خسِدثج لثيؼ٤ر، خَ شلًّ خسِدثخٜث تُهتل٤ِر.  . ش

 ّٕ تُوٍٞ  ُٜىت ًثٕ ٗل٢ شٌٓث٤ٗر تُدًٛثٕ ػٖ تُٔٞؼٞنتز تُٔصـ٤ًذ، ٛٞ ٗل٢ إلٌٓث٤ٗر شلعثػٜث ُِدفط تُؼ٢ِٔ. ًٔث ل

تسؼّنثّ خ د٤ؼنر خؼهّ ٝؼٞن غد٤ؼر ٓإصًًر خ٤ٖ تسؼّثّ تُ د٤ؼ٤ر ٣وّٞ ػ٤ِٜث تُدًٛثٕ، ِن٤ؤن١ شُن٠ شُفنثم ٛنىٙ 

 للًٟ لثيؼ٤ر ح شًخ ٜث ل٣ر ػةهر خثُٞؼٞن تُ د٤ؼ٢.

 ّٕ ػِن٠ يل١ تخنٖ  ـو٤و٤ث   تُه٤َُ ل١ خًٛثٕ تُٞؼٞن ٛٞ تُى١ ٣ّصمهٓٚ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢، كٜٞ ٤ُُ خًٛثٗث   خٔث ل

تسكةغ٤ٗٞنر تُ٘ظ٣ًنر  . ٝٛىٙ تُو٘ثػنر شّنث٣ً شٔثٓنث  ٤ِ٘ث، ٓثنتّ شلعثع تُصـ٤ً ٝتُفًًر ُِو٤ثَ تُدًٛث٢ٗ ّٓصف٤ة  

ل١ ٓننٖ  ،ٓننٖ لننثيغ ُٜننىت ِنن٤ٌٕٞ تُدًٛننثٕ آش٤ننث  ٝ تُصنن٢ ػؽننٍز ػننٖ شنيتى تُ د٤ؼننر تُّننثي٣ر خنن٤ٖ تُٔفِّٞننثز،

 ّْ ٣ّنَٜ شنيتى ٓٞهنق تخنٖ ِن٤٘ث تُنى١ ٣ؼ ن٢ تحٓص٤نثٌ ُؼِنْ ٓنث خؼنه تُ د٤ؼنر ػِن٠ تُؼِنْ  تُ د٤ؼر تُٔلثيهر. ٝٓنٖ ظن

 ّٕ ّٕ  ل١ تُٔٞؼٞن خٔث ٛٞ ٓٞؼٞن. ٝٗظنًت   تُ د٤ؼر تُٔلثيهر ٢ٛ ٓٞظٞع تُؼِْ تإل٢ُٜ تُ د٤ؼ٢، س تُٔفِّٞنثز  س

 ّٕ ٤ُُ ٓظثًٛٛنث. كثُدًٛنثٕ صصٔصغ خٚ ٓث٤ٛثز ٛىٙ تُٔفِّٞثز ٝتُٞؼٞن تُفو٤و٢ ِ ٓث ٢ٛ شح لٝٛثّ ٝل٤ثحز، كإ

ػ٠ِ ِدح ٝؼٞن تُٔفِّٞثز ٛٞ ُؼِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼر ٤ُُٝ ُِؼِْ تُ د٤ؼن٢، ٝتُل٤ِّنٞف تسٍٝ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ 

 ٣ّصمهٜٓث تُل٣ٍ٤ثب٢.تُٔدثنئ تُص٢ 

ٓٞهننق ٝخنن٤ٖ تخننٖ يكننه ٝتخننٖ ِنن٤٘ث ٛننٞ تلننصةف خنن٤ٖ ٓٞهننق ٣ؼصننًف خننثُٞؼٞن تُ د٤ؼنن٢  شوٕ كننثحلصةف

 ّٕ ػِن٠  ٤ٔٛٝنث   ٝؼٞن تُ د٤ؼر ٛٞ ٝؼٞن ـو٤و٢ ػ٘ه تخٖ يكنه ُٝن٤ُ شح ٝؼنٞنت   ٣ؼصًض ػ٠ِ ٛىت تُٞؼٞن، ٝخٔث ل

 ّٕ ًّ  تحلصةف يل١ تخٖ ٤ِ٘ث، كإ  –ذ. لػ٘ن٢: ٛنَ ِن٤ؼصًف تخنٖ يكنه خدًٛنثٕ تُٞؼنٞن ٤ِ٘صوَ ش٠ُ تُٜٔ٘ػ ٛنىٙ تُٔن

ػِنن٠ تُٞصننٍٞ شُنن٠  هننثنيت   خثػصدننثيٙ خًٛثٗننث   -يؿننْ لٗننٚ ح ٣ًهنن٠ شُنن٠ ّٓننصٟٞ خًٛننثٕ تُّنندح لٝ تُدًٛننثٕ تُٔ ِننن

 تُفو٤ور تُؼ٤ِٔر؟

خًٛثٕ تُّندح، تُدًٛنثٕ تُٔ ِنن(، ، خؼه لٕ ٣ّصؼًض تخٖ يكه تُصو٤ّْ تُعةظ٢ ُِدًت٤ٖٛ )خًٛثٕ تُٞؼٞن

ٝٛىٙ تُؤّر ُِدنًت٤ٖٛ ٛن٢ لٓنً ٓؼِنّٞ خ٘لّنٚ، ٓؽٔنغ ػ٤ِنٚ ػ٘نه لٛنَ تُصن٘ثػر شح تخنٖ ِن٤٘ث، كإٗنٚ لٌٗنً "وٍٞ: ٣

ّٕ ٌػْ لٗٚ خًٛثٕ ؿ٤ً صف٤ؿٝ تُٞؼٞنخًٛثٕ  تسٓٞي تُٔصسلًذ ػٖ تسٓنٞي تُٔصوهٓنر  . ٝتػصٔه ك٢ وُي خسٕ هثٍ ش

تُّدح تُى١ ٖٓ هدِنٚ ٝؼنه تُٔصنسلً ػنٖ  تًًُٔدر ٤ُُ ٣ٞهق ػ٠ِ ًٜٞٗث وتش٤ر ُلٓٞي تُٔصوهٓر، شح شوت ٝهق ػ٠ِ

ٚ، ٓث ُْ ٗوق ػ٠ِ ُ تُٔصوهّ. ٓعثٍ وُي لٗٚ ٤ُُ ٣ٌٔ٘٘ث لٕ ٗوق ػ٠ِ ًٕٞ تُص٣ٍه ك٢ ظٞت تُؤً خإٌَ ٛة٢ُ وتش٤ث  
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ّٕ ٝٛٞ ًٕٞ تُؤً ًًتُّدح ك٢ وُي ٝ ١ّ ٖٓ هدَ ٝكٌِٚ ًً ١ّ تُإٌَ. ٝشوت ًثٕ تسًٓ ًىُي ك٤ُِ ٣صؿ ُ٘ث خ٤ثٕ ل

"َ ٛة٢ُ، شو ًثٕ تُص٣ٍه لػًف ٝتُإٌَ للل٠لٕ ظٞتٙ ٣ص٣ٍه خإٌ
44
. 

خًٛثٕ تُٞؼٞن ٛٞ خ٤ثٕ ُٞؼٞن صلر ُإ٢ت ٖٓ هدَ ٓؼِنٍٞ وُني تُإن٢ت، ل١ لٗ٘نث ّٗن٤ً ٓنٖ تُٔصنسلً شُن٠ 

 ّٕ تُؤنً كنٌِٚ ًن١ًٝ ٓنٖ هدنَ لٕ ٗنٞيٙ ٣نٍنتن خإنٌَ  تُٔصوهّ، ٖٓ تُٔؼٍِٞ ش٠ُ تُؼِر. ٓعثٍ وُي لٕ ٗدنًٖٛ ػِن٠ ل

 ّٕ كن٢ كنٌِٚ تٌُن١ًٝ،  تٌن٣ثن ظٞت تُؤً خإٌَ ٛة٢ُ ُن٤ُ ِنددث   ٛة٢ُ، ل١ لٗ٘ث ٗدًٖٛ ػ٠ِ تُّدح خثُ٘ص٤ؽر. س

 ّٕ ّٕ  خَ خثُؼٌُ ٖٓ وُي ش كن٢  تُّندحتُؤً ًن١ًٝ تُإنٌَ: ٣ًًٝنر تُإنٌَ ٛن٢  ظٞت تُؤً ٣ٍنتن خإٌَ ٛة٢ُ س

كن٢  تٌن٣ثن تُعٞت خإٌَ ٛة٢ُ. ٝٓعثٍ آلً: لٕ ٗدنًٖٛ ػِن٠ تُ٘نثي ٓنٖ هدنَ ٝؼنٞن تُنهلثٕ، كثُنهلثٕ ُن٤ُ ِنددث  

 ّٕ ٛىٙ تُٔصسلًتز ٓث ٛن٢ شح لػنًتض، ٝتُؼِنْ ح ٣ونّٞ ػِن٠ تسػنًتض  ٝؼٞن تُ٘ثي خَ ٛٞ ٗص٤ؽر ُٜث. ٝتُٞتظؿ ل

 ّٓ ى١ ٣٘نصػ ػنٖ للنى تُٔٞظنٞع كن٢ ـنه تُؼنًض، ل١ لٕ ث تُؼِْ ت٤ُو٢٘٤ كٜٞ تُؼِْ خثسِدثج تُنٓثنتٓس ؿ٤ً ظثخصر. ل

ٖٓ ٛ٘نث ًنثٕ تُدًٛنثٕ ٣ونّٞ ػِن٠ تسػنًتض تُىتش٤نر ُِإن٢ت ُِٔٞظٞع ٖٓ هدَ ِددٚ. ٝ ٗإؼً خٌٕٞ تُؼًض وتش٤ث  

 ّٕ ّٕ تحِنصوًتت ٛنٞ ًٓكنه شُن٠ ت٤ُون٤ٖ ٝ ٤ُُٝ ػ٠ِ تسػًتض تحِصوًتب٤ر، س ٓونهٓثز  ح ٣ل٤نه ت٤ُون٤ٖ. ٝهنه يل٣٘نث ل

ٛن٢ ٓونهٓثز ػًظن٤ر ٤ُّٝنس  -ـّح تخنٖ ِن٤٘ثـ ٕٞ وتش٤ر ح ػًظ٤ر، شوٕ كٔوهٓثز تُه٤َُ تُدًٛثٕ ٣ؽح لٕ شٌ

ٓوهٓثز وتش٤ر. ُىت كثُؼِْ ت٤ُو٢٘٤ ٛٞ تُى١ ٤ًّٗ ك٤نٚ ٓنٖ تُٔصونهّ شُن٠ تُٔصنسلً ٝٓنٖ تُؼِنر شُن٠ تُٔؼِنٍٞ، ٝٛنىت ٛنٞ 

 ّٓ ٠ تُٔٞظٞع ل١ ٖٓ تُٔؼٍِٞ ش٠ُ ث تُؼِْ تُى١ ٤ًّٗ ك٤ٚ ٖٓ تُٔصسلً ش٠ُ تُٔصوهّ، ٖٓ تُؼًض شُتُؼِْ خثسِدثج. ل

ّٕ . ٖٝٓ ٛ٘ث ٣ّص٘صػ تخٖ ِن٤٘ث ـو٤و٤ث   تُؼِر، كٜىت ٤ُُ ػِٔث   ، ٓنثنتّ ٣دنًٖٛ ػِن٠ ـو٤و٤نث   تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ ُن٤ُ ػِٔنث   ل

 ٝؼٞن تسك٤ثت ٖٓ هدَ تُٔصسلًتز ح ٖٓ هدَ تُٔصوهٓثز.

ن" ٣ؼِن تخٖ يكه ػ٠ِ ٛىت تحِنصهحٍ تُنى١ صنثؿٚ تخنٖ ِن٤٘ث خٜنىت تُٞؼنٚ، خنثُوٍٞ: ّٓ ّٕ ل تُصصنه٣ن تُنى١  ث ل

 ّْ ٓنٖ تُصصنه٣ن خنثُؼًض تُنىتش٢  شصنه٣وث   ٣ٌٕٞ خٞؼٞن تُؼًض تُىتش٢ ُٔٞظٞػٚ ٖٓ هدَ تُّدح تُمث ، ٛنٞ لشن

نن ّٓ  ث لّٗننث ح ٗإننؼً خٌننٕٞ تُؼننًض وتش٤ننث  تُننى١ ٣ٞؼننه ُِٔٞظننٞع ٓننٖ هدننَ غد٤ؼننر تُٔٞظننٞع؛ كننىُي لٓننً ٝتؼننح. ٝل

ُِٔٞظٞع شح ٓص٠ كؼًٗث خّدح ٝؼٞنٙ ك٢ وُي تُٔٞظٞع، كىُي لًٓ ؿ٤ً صف٤ؿ، خَ هه ٗإنؼً خٌنٕٞ تُؼنًض 

ُٚ ٖٓ هدنَ تٗفصنثيٙ كن٢ غد٤ؼنر تُٔٞظنٞع.. ٝٓنٖ هدنَ ٛنىت صنثيز خنًت٤ٖٛ تُنهحبَ لٗون  كن٢ تُصصنه٣ن  وتش٤ث  

 ّٔ ٣مًؼٜث لٕ شٌٕٞ ٓنٖ ؼنُ٘  ثخثُٞؼٞن ٖٓ تُدًت٤ٖٛ، ٌُٖ ٝشٕ ًثٗس لٗو  ٜٓ٘ث، ك٤ُِ تُ٘وصثٕ تُؼثيض ُٜث ٓ

تُدًت٤ٖٛ.. كثخٖ ٤ِ٘ث شٗٔث ؿِّ نٚ ٓنث ٝؼنه خن٤ٖ ت٤ُو٤٘ن٤ٖ ٓنٖ تُصلنثٝز، لػ٘ن٢ تُنى١ ٣ٌنٕٞ ٓنٖ هدنَ تُإنؼٞي خٞؼنٞن 

 ّٖ ّٕ  تُؼًض تُىتش٢ ُِٔٞظٞع ٖٓ هدَ ِددٚ، ٝٝؼٞنٙ ُنٚ ٓنٖ هدنَ تٗفصنثيٙ كن٢ تُٔٞظنٞع. كظن تٗفصنثيٙ كن٢  ل

ك٤ٜث ؼ٤ٔغ لٗٞتع تُٔٞظٞع  ٠تُٔوهٓثز تحِصوًتب٤ر تُص٢ شّصٞكخ٤ٖ ، ٝلٗٚ ح كًم خ٤٘ٚ ٝتُٔٞظٞع ٤ُُ ٣ل٤ه ٣و٤٘ث  
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 ّٕ ّٕ  ٖٓ ؿ٤ً لٕ ٣إؼً تُٔنًت خثُّ٘ندر تُىتش٤نر خ٤ٜ٘ٔنث. خنَ ٗونٍٞ ش تُؼنًض ٓفصنٞي كن٢ غد٤ؼنر  تُنىٖٛ ح ٣و نغ خنس

ّٕ ٝ تُٔٞظٞع شح ٛٞ تُّدح ك٢ تٗفصثي وُي تُؼًض ك٢ وُي تُٔٞظٞع، ٝشٕ ًثٕ خؼه ُنْ  ٛ٘ثى ك٤ةث   هه ٣إؼً ل

"ٚ ٓث ٛٞ، ُٝىُي ٣ ِح ٓؼًكر ِددٚوق ػ٣٤ِ
45
. 

 ّٕ ّْ  ٛىت ٣ؼ٢٘ ل ّٓ  تُؼِْ خثسػًتض تُىتش٤ر ٣ص نٖٓ ؼٜص٤ٖ: ش ّٓ ث ٓنٖ هدنَ ث ٖٓ هدَ ِدح لث  خثُٔٞظنٞع، ٝش

غد٤ؼر لثصر خىُي تُٔٞظٞع. ٝٗص٤ؽر كْٜ ٢ِت ُٜنىت تُص٤٤ٔنٍ خن٤ٖ تُ د٤ؼنر ٝتُّندح، لل نس تخنٖ ِن٤٘ث كن٢ تُفٌنْ 

تُوهيذ ػ٠ِ شػ ثت تُؼًض تُىتش٢. ٖٝٓ ظْ تّٗثم شُن٠ تِنص٘صثغ لنثغا ٣٘لن٢ تُصنلر ػ٠ِ غد٤ؼر تُٔٞظٞع خؼهّ 

 ّٔ ث ٣ؤن١ ش٠ُ ٗل٢ شٌٓث٤ٗر ه٤نثّ تُدًٛنثٕ ػِن٠ ٓٞظنٞػثشٚ. ٣عنثف شُن٠ وُني تُىتش٤ر ػٖ ٓوهٓثز تُؼِْ تُ د٤ؼ٢، ٓ

خثُٔصنسلً ػِن٠ ٛنٞ تُدًٛنثٕ ل س آلنً تيشٌدنٚ تخنٖ ِن٤٘ث ٝٛنٞ تُلٜنْ تُٔصنٞتغا ُٔؼ٘ن٠ تُنه٤َُ، كثُنه٤َُ ًٔنث كٜٔنٚ 

ّٕ "خ٤٘ٔث تُه٤َُ ٣فَٔ ٓؼ٤٤ٖ٘:  ،تُٔصوهّ ّٕ  لـهٛٔث ل تُإ٢ت ل١ تُنى١ ٣ؼ ن٢ ٝؼنٞنٙ كونػ ٛنىت تُ٘نٞع  تُدًٛثٕ ػ٠ِ ل

ن"شٌنٕٞ ٓنٖ ٓونهٓثز ٛن٢ لِندثج ه٣ًدنر خًت٤ٖٛ تسِدثجتـه ٓ٘ٚ ٣سشِق ٖٓ لِدثج خؼ٤هذ، ٝتُٞ ّٓ ث تُ٘نٞع تُعنث٢ٗ . ل

"لً ػ٘ٚٛٞ تُى١ ٣د٤ٖ ك٤ٚ تسًٓ تُٔصوهّ ٖٓ تُٔصسـ"ك
46
. 

كٜٞ ح ٣ص٘لُ ٖٓ : ًٝٔعثٍ ػ٠ِ خًٛثٕ تُٞؼٞن تُى١ ٣سشِق ٖٓ لِدثج خؼ٤هذ، ٣ٞين تخٖ يكه ٓعثٍ تُفثبػ

 ّٕ شو  ـكن٢ ػنهّ ش٘لّنٚ  ه٣ًدنث   تُف٤ٞت٤ٗنر ٤ُّنس ِنددث   هدَ لٗٚ ٤ُُ خف٤ٞتٕ. ٝٛىت ِدح خؼ٤ه ُؼهّ ش٘لُ تُفثبػ، ل١ ل

خ٤٘ٔث تُو٣ًح ٛٞ لٕ ٣وثٍ: تُفثبػ ح ٣ص٘لُ ٖٓ هدَ لٗٚ ٤ُُ ُٚ  -ٛ٘ثى ٖٓ تُف٤ٞتٕ ٓث ح ٣ص٘لُ ًثُى١ ٤ُُ ُٚ نّ 

 يبر.

 ّٕ تسٓننٞي تُ د٤ؼ٤ننر ٣ـِننح ػِنن٠  خًٛننثٕ تُننه٤َُ شٗٔننث ٣لصننًم ػننٖ خًٛننثٕ تُّنندح خثإلظننثكر كوننػ، وُنني ل

٣فصنَ تُدًٛنثٕ ػ٤ِٜنث شح ٓنٖ ٛنىٙ تُؽٜنر، ل١ ٓٞظٞػثشٜث لٕ ٣ٌٕٞ تُٔؼٍِٞ لػنًف ػ٘نهٗث ٓنٖ تُؼِنر. ُنىُي ح 

 ّٕ  ت٤ًُّٔ ٖٓ تُٔصسلً ش٠ُ تُٔصوهّ. ٝح ٣ٔص٘غ لٕ ٣٘ؼٌُ ٛىت لػ٢٘ لٕ شٍِّ تُؼِر ػٖ تُٔؼٍِٞ، ٓعَ لٕ ٣د٤ٖ ٓد٤ٖ ل

 ّٕ ٛث ح ٣ٍ٣نه ٝح ٣ن٘و (. ٝٓنٖ ٛ٘نث ٗعنغ تظنٞ تٌُٞتًح تُٔصف٤ًذ ه٣ًدنر ٓ٘نث، ٓنٖ هدنَ لٜٗنث ح شعن ًج )ل١ ل

ّٕ  ( ِددث  تحظ ًتج تُٔؼٍِٞ )ٝٛٞ ػهّ تُّندح تُفو٤ون٢  ك٢ ٝؼٞن تُؼِر )ٝٛٞ هًج ٛىٙ تٌُٞتًح ٓ٘نث(. خٔؼ٘ن٠ ل

ظٞبٜث ـ٤ٖ ٗ٘ظً ش٤ُٜث، خَ هًخٜث ٓ٘ث ٛٞ ِدح ك٢ ػنهّ  ك٢ هًج تٌُٞتًح تُٔصف٤ًذ ٓ٘ث ٤ُُ ٛٞ ػهّ تظ ًتج

ّٕ ثز ٣ظًٜ صههٜث خثُفُ ٝتحِصوًتتظٞبٜث. ٝٛىٙ تُٔوهٓ تظ ًتج ٣ح ٓ٘نث ح ٣عن ًج ًَ ٓث ٛٞ هً ، ٝٛٞ ل

ػ٘ه تُ٘ظً ش٤ُٚ. شوٕ كثُٔوهٓثز تُف٤ّر ٤ُّس لثغةر خثٌَُ ًٔث ٣ٍػْ تخنٖ ِن٤٘ث، خنَ ح ِند٤َ شُن٠ ٓؼًكنر تسٓنٞي 

ر ػٖ تُؽٍب٤ر خفٌْ تخصؼثنٛث لٝ هًخٜنث ػنٖ تُٔنثنذ، ػ٘نهٓث تُ د٤ؼ٤ر شح ٖٓ ٛىٙ تُؽٜر. ٝشٗٔث شصدث٣ٖ تُٔوهٓثز ت٤ٌُِّ 
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ًًّ تخنٖ يكنه كن٢ ًع٤نً ٓنٖ تُٔٞتظنغ خونٍٞ شؤلى هعث٣ث كن٢ ه٤نثَ إلهثٓنر تُدًٛن ثٕ ػِن٠ ٓٞظنٞع ٓنث. ُٜٝنىت ٣نى

 ."، كوه ػِٔث  ٖٓ كوه ـّث  "ليِ ٞ: 

 ّٕ تُؼِنْ تسػِن٠ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ ٓدنثنئ  ٝخؼه ٛىت ًِٚ ٓثوت ٣دو٠ ٖٓ تُؼةهر تُٔ٘ و٤ر تُؼثٓر، تُص٢ شوٍٞ ش

 تُؼِْ تسن٠ٗ؟

ك٢ٜ ؿ٤ً  -ـّح تُإًٝغ تُص٢ ٝهل٘ث ػ٘هٛث  ـب٤ر شوت ًثٗس تُؼةهر تُّثُلر صف٤فر ك٢ ٓؽثٍ تُؼِّٞ تُؽٍ

صف٤فر ك٢ ٓؽثٍ تُ د٤ؼ٤ثز ٝتإل٤ُٜنثز، ـصن٠ ُٝنٞ ًنثٕ ٛ٘نثى شٔنث٣ٍ كن٢ تُٔٞظنٞػثز، ٝشدنث٣ٖ كن٢ تُدنًت٤ٖٛ، 

 ّٕ ٓدثنئ ٓٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ح ٣ٌٖٔ خ٤ثٜٗث شح خثُٔصسلًتز، ل١ ح ٣وّٞ ػ٤ِٜث  ٝتلصةف خؽٜثز تُ٘ظً. وُي ل

ننشح ن٤ُننَ ٣دنن٤ٖ تُٔ ّٓ ح ٣ٌٔننٖ خ٤ثٗننٚ شح ٝ ث ٓٞظننٞع تُؼِننْ تإلُٜنن٢ كٜننٞ تُٔٞؼننٞن خٔننث ٛننٞ ٓٞؼننٞنصوننهّ خثُٔصننسلً. ل

خٔوننهٓثز ٓ٘ و٤ننر ػثٓننر، خ٤٘ٔننث ٓٞظننٞع تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ٛننٞ تُٔٞؼننٞن تُٔصفننًى لٝ تُّننثًٖ. ك٤ٌننق ٣صننؿ تُوننٍٞ 

 ؟٣ٍو٢ ك٢ ٓدثنئ تُٔٞظٞع تُل٣ٍ٤ثب٢خإٌٓث٤ٗر تُ٘ظً ت٤ُٔصثك٤

نننشوٕ كثُؼةهنننر خننن٤ٖ تُ د٤ؼ٤ننن ّٓ نننثز ٝتإل٤ُٜنننثز ش ّٓ ث لٜٗنننث شٞؼنننه خ٘نننٞع آلنننً ٓنننٖ ث لٜٗنننث ػةهنننر ِٓـنننثذ، ٝش

ٝهننه ٣ٞؼننه ٛثٛ٘ننث ٗننٞع "تُٞؼننٞن. ٝشُنن٠ ٛننىت تحـصٔننثٍ تُعننث٢ٗ ٤ٔ٣ننَ تخننٖ يكننه، خننَ ٣وننًٙ ٣ٝؤًننه ػ٤ِننٚ. ٣وننٍٞ: 

آلننً ٓننٖ تُصؼننثٕٝ خنن٤ٖ تُصنن٘ثػر تُّننل٠ِ ٝتُؼ٤ِننث، ٓعننَ تُصؼننثٕٝ تُننى١ خنن٤ٖ تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ٝصنن٘ثػر تُصؼننث٤ُْ 

 ّٕ ّٕ  ٝتُؼِننننْ تإلُٜنننن٢. ٝوُنننني ل ٛثٛ٘ننننث ٓٞؼننننٞنتز ٓلثيهننننر ُِٔننننٞتن،  تُ د٤ؼنننن٢ ٣ؼ نننن٢ ُصننننثـح تُؼِننننْ تإلُٜنننن٢ ل

تُصؼنننث٢ٔ٤ُ ٣ؼ ننن٢ ػنننهنٛث ٓنننٖ هدنننَ شػ ثبٜنننث ػنننهن تُفًًنننثز، ٝتإلُٜننن٢ ٣٘ظنننً كننن٢ ؼٞتًٛٛنننث ٝؼ٤ٔنننغ ٓنننث ٝ

ّٖ ٢. ٣ِفوٜننث، ًٝننىُي ًع٤ننً ٓننٖ تسٓننٞي تُصنن٢ ٣وًيٛننث تُؼِننْ تإلُٜنن٢ ٣فِٜننث خٔننث شدنن٤ٖ كنن٢ تُؼِننْ تُ د٤ؼنن ٛننىت  ٌُٝنن

 ّٕ ؼ ننن٢ تُٔصونننهّ تُٔصنننسلً ٛثٛ٘نننث ٛنننٞ تُنننى١ ٣ تُ٘نننٞع ٓنننٖ تُصؼنننثٕٝ ؿ٤نننً تُنننى١ هصنننهٙ ليِننن ٞغث٤ُُ. ٝوُننني ل

تُٔٞظنننٞع تُنننى١ ٣٘ظنننً ك٤نننٚ، ٝٛ٘نننثى تُٔصونننهّ ٣ؼ ننن٢ تُٔصنننسلً تُّننندح تُنننى١ ٣ؽننن١ً ٓنننٖ تُإننن٢ت تُنننى١ ٣٘ظنننً 

"ك٤ٚ تُٔصسلً ٓؽًٟ تُصٞيذ
47
. 

ٞع آلً ٖٓ تُصؼثٕٝ خ٤ٖ سٜٗث نػٞذ ش٠ُ شهثٓر ٗ، هر ؼه٣هذٛىٙ تُؼةهر خ٤ٖ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٝتإل٢ُٜ ٢ٛ ػة

. َٛ ٛىت تؼصٜثن يكه١ لثُ ؟ َٛ ٗفٖ لٓثّ "ٛىت تُ٘ٞع ٖٓ تُصؼثٕٝ ؿ٤ً تُى١ هصهٙ ليِ ٞغث٤ُُ"تُؼِّٞ، ٝ

تُلِّنلر؟ شوت ًنثٕ تسٓنً ذ ُصِي تُص٢ ـِٜٔث شثي٣ك تُؼِنْ ٝشصٞي ؼه٣ه، ٣ٜهف ش٠ُ شس٤ُِ تُؼِّٞ ػ٠ِ هثػهذ ٓـث٣ً

 ؟ه تخٖ يكه ٛىت تُصصٞي تُؽه٣هق ك٤ّ ، ك٤ًٌىُي
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 مشكهة األسباب مه انزاوية األوطونوجية -2

 ّٕ ّ ُِؼِنْ تُؼِْ تسػ٠ِ ٣ونهّ  ّٕ شتُصؼثٕٝ تُص٢ شوٍٞ ٢ٛٝ ػةهر  ـتُؼةهر خ٤ٖ تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر  ٣ًٟ تخٖ يكه ل

تُؼِْ تُ د٤ؼ٢. ٝٛنىت يتؼنغ ٓٞظٞػثز  خ٤ٖ ٓٞظٞػثز تُؼِْ تُصؼث٢ٔ٤ُ ٝشح ح شصؿّ  -تسِلَ خًت٤ٖٛ تسِدثج 

ش٠ُ ًٕٞ ػِْ ٓث خؼه تُ د٤ؼنر ٤ُّنس ُنٚ خنًت٤ٖٛ ٣ٌٔنٖ لٕ ٣ونهٜٓث ُِؼِنّٞ تُّنل٠ِ، ٝشٗٔنث ٣ّنصؼَٔ خنًت٤ٖٛ ٓ٘ و٤نر 

ػثٓر. ُنىت كنإٕ ًثٗنس ٛثٛ٘نث ػةهنر ٓنث شؽٔنغ خن٤ٖ تُ د٤ؼ٤نثز ٝتإل٤ُٜنثز، كنة ٣ٌٔنٖ لٕ شٌنٕٞ ػةهنر شؼنثٕٝ خن٤ٖ 

 ّٕ ّٕ  نيت  تُؼِننْ تإلُٜنن٢ ُنن٤ُ هننث خننًت٤ٖٛ. وُنني ل تُٔٞظننٞع  ػِنن٠ خًٛ٘ننر ٓدننثنئ تُٔٞظننٞع تُ د٤ؼنن٢ خثسِنندثج، س

 ّٕ ونثني تُؿ٤نً تُؼِنْ  تُ د٤ؼ٢ شٗٔث شصد٤ٖ ٓوهٓثشٚ ٝٓدثنبٚ خدًت٤ٖٛ تُٞؼنٞن. ٝٓنٖ ٛ٘نث ٗصنَ شُن٠ لةصنر ٓلثنٛنث ل

ّٕ  ػ٠ِ خ٤ثٕ ٓدثنبٚ ٝٓٞظٞػثشٚ شٗٔث ٛٞ تُؼِْ تإل٢ُٜ، ٗظًت   ًت٤ٖٛ ػِّٞ تُصؼث٤ُْ شدنًٖٛ ػِن٠ ٓٞظنٞػثشٜث خدن س

نن ّٓ ث تُؼِننْ تُ د٤ؼنن٢ ك٤دننًٖٛ ػِنن٠ ٓٞظننٞػثشٚ خثُننهحبَ. ُٜٝننىت ه٣ٞننر ٛنن٢ خننًت٤ٖٛ تسِنندثج ٝتُدننًت٤ٖٛ تُٔ ِوننر، ل

ٓنٖ ٛنى٣ٖ تُؼِٔن٤ٖ، لػ٘ن٢ تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ ٝتُؼِنْ  ٣ّصف٤َ لٕ شصد٤ٖ ٓدثنئ ٝٓٞظنٞػثز تُؼِنْ تإلُٜن٢ شح تٗ ةهنث  

 ّٓ ّٓ ث تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ك٤ؼ ٢ ُِؼِْ تإل٢ُٜ تُصؼث٢ٔ٤ُ. ل  ث تُصؼث٢ٔ٤ُ ك٤د٤ٖ ُٚ ػهن ـًًثشٜث.ٓٞظٞػثشٚ، ٝل

ٌٛىت ٗؽه لٗلّ٘ث لٓثّ هِح ُؼةهر تُصؼثٕٝ خ٤ٖ تُؼِّٞ، كٜىٙ تُؼةهر ٤ُّس ٗثٌُر ٖٓ تُؼِْ تسػ٠ِ ش٠ُ تُؼِنْ 

، تسن٠ٗ، خَ ٢ٛ صثػهذ ٖٓ تُؼِْ تسن٠ٗ ش٠ُ تُؼِْ تسػ٠ِ. ٌُٖ هِح ٛىٙ تُؼةهر ٤ِؤن١ ش٠ُ هِح ٝظ٤لصٜنث ل٣عنث  

ّٕ  ك٢ٜ ٛىٙ تُؼةهنر تُؽه٣نهذ  ُٖ شفصلظ خثُٞظ٤لر تُوه٣ٔر تُص٢ شًشٌٍ ػ٠ِ شوه٣ْ تُدًٛثٕ ُؼِْ ٖٓ غًف ػِْ آلً. ش

ّٕ "ِصلًٌ ٝظ٤لصٜث تُمثصر، ٝوُي  نتُص٘ثػر تُؽٍب٤نر شٗٔنث شؼ ن٢ ت٤ٌُِّن ل ّٓ ر ث ت٤ٌُِّنر ٓدنهل ٝؼنٞن ح ٓدنهل ِندح، ٝل

 ّٕ  ر ـنهت  ٣ّنصؼَٔ كن٢ ت٤ٌُِّن ٓصنسلًت   ر كن٤ةث  ؼ ن٢ كن٢ ت٤ٌُِّنتُؽٍب٤نر ش كإٗٔث شؼ ٢ تُؽٍب٤ر ٓدهل ِدح. ُّٝس لػ٢٘ ل

ر ٓث ٣صٍٍ٘ ٜٓ٘ث )ٍُٓ٘ر( ٓٞظٞع تُصن٘ثػر لٝ ؼنٍت ٓٞظنٞع، خمنةف تسٓنً ٤ّ لِٝػ، ٝشٗٔث شؼ ٢ تُؽٍب٤ر ٌُِِ

"لِٝػ ر ك٢ تُؽٍب٤ر لػ٢٘ تُص٢ شؼ ٤ٚ ٣ّصؼَٔ ك٢ تُؽٍب٤ر ـهت  ك٤ٔث شؼ ٤ٚ ت٤ٌُِّ 
48
. 

 ّٕ ُد٤نثٕ  ر( لِندثخث  تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ )تُصن٘ثػر تُؽٍب٤نر( ح ٣ؼ ن٢ ُِؼِنْ تإلُٜن٢ )تُصن٘ثػر ت٤ٌُِّن ٛىت ٣ؼ٘ن٢ ل

ّٕ  ٓٞظٞػٚ، خَ ٣ؼ ٤ٚ تُٔٞظنٞع ٗلّنٚ لٝ ؼنٍتت   ِٝن ٠ كن٢  تسِندثج شٗٔنث شّنصؼَٔ ـنهٝنت   ٓنٖ تُٔٞظنٞع. س

ؿ٤نً. خ٤٘ٔنث تُؼِنْ تإلُٜن٢ ه٤ثِثز ٣و٤٘٤ر ل١ ك٢ خنًت٤ٖٛ، ٝتُؼِنْ تإلُٜن٢ ح ٣دنًٖٛ ٝشٗٔنث ٣ون٤ْ ػةهنثز ٓ٘ و٤نر ح 

ٝخنثسـًٟ لٕ ٣دنًٖٛ  ،٣ؼ ٢ ُِؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٓدثنئ تسِدثج، كنثُؼِْ تإلُٜن٢ ؿ٤نً هنثني ػِن٠ خًٛ٘نر ٓٞظنٞػثشٚ

ػِننن٠ ٓٞظنننٞػثز تُؼِنننْ تُ د٤ؼننن٢. ٝٛنننىٙ تُٔدنننثنئ تُصننن٢ ٣ؼ ٤ٜنننث تُؼِنننْ تإلُٜننن٢ ٛننن٢ ٓنننث نػٞٗنننثٙ خنننـ "تسِننندثج 

ؼؽننٍ ٛنىت تُؼِننْ ػننٖ خ٤ثٜٗنث. ٣ٞظننؿ تخننٖ يكنه تُلننًم خنن٤ٖ تسٗ ُٞٞؼ٤نر"، ُٝنن٤ُ تسِنندثج تإلخّنصُٔٞٞؼ٤ر تُصنن٢ ٣
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ٛىٙ تُص٘ثػر )ل١ تُلِّلر تس٠ُٝ( ٛن٢ تُصن٢ شصٌلنَ "تسِدثج تسٗ ُٞٞؼ٤ر ٝتسِدثج تإلخّصُٔٞٞؼ٤ر ـ٤ٖ ٣وٍٞ: 

ح ٓنٖ ـ٤نط ٛن٢ ٓٞظنٞػثز  ٓنٖ ـ٤نط ٛن٢ لـنه تُٔٞؼنٞنتزخإػ ثت لِدثج ٓٞظٞػثز تُص٘ثبغ ًِٜث، لػ٘ن٢ 

ّٕ تُص٘ثبغ، لػ٢٘ شوت للىز  صثـح تُلِّلر تس٠ُٝ ٛٞ تُى١ ٣صنفؿ  خثُؽٜر تُص٢ ش٘ظً ك٤ٜث تُص٘ثبغ. ٓعثٍ وُي ل

٣ٝؼ ٢ تُؽٜر تُص٢ ٛٞ خٜث تُؼهن ٓٞؼٞن، لػ٢٘ تُؽٜر تُص٢ ٛٞ خٜث وُي تُٔٞظٞع ٓٞؼٞن لثيغ تُ٘لُ ح تُؽٜنر 

ٔنث ٛنٞ تُٔٞؼنٞن، تُص٢ ٛٞ خٜث ٓٞظٞع ُصِي تُص٘ثػر )ل١ ػِْ تُصؼث٤ُْ(. ٝشوت ًثٕ ؼُ٘ ٓٞظنٞػثز تُصن٘ثبغ شٗ

 ّٕ تُى١ ٣ؼ ٢ لِدثخٜث ٖٓ ـ٤ط ٢ٛ ٓٞؼٞنذ كوػ ٛٞ تُ٘ثظً ك٢ تُٔٞؼٞن تُٔ ِنن ٝٛنٞ صنثـح تُلِّنلر  كظثًٛ ل

تس٠ُٝ. ٝشوت ًثٕ وُي ًىُي كٞتؼح لح شؼ ٢ ص٘ثػر ٖٓ تُص٘ثبغ لِدثج ٓٞظٞػثشٜث تُص٢ ٛن٢ خٜنث لـنه لٗنٞتع 

ٛنىٙ. ٝٛنىٙ تسِندثج كن٢ تُفو٤ونر ٛن٢ لِندثج ؼنُ٘ تُٔٞؼٞنتز، شو ًثٕ صثـح تُلِّلر تس٠ُٝ ٛٞ تُى١ ٣ؼ ن٢ 

ٓٞظٞع تُص٘ثػر، ح تسِدثج تُمثصر خٔٞظٞع تُص٘ثػر. ٝشٕ ًثٕ تسًٓ ًىُي ك٤ٌق لٌٍُّ ػٖ ًٕٞ تُص٘ثػر 

"ٕٞ تُص٘ثبغ ح ش٘ظً ك٢ ٓدثنبٜث؟تُؼثٓر ٗثظًذ ك٢ خ٤ثٕ ٓدثنئ ِثبً تُص٘ثبغ، لٕ شٌ
49
. 

 ّٕ ٓننٖ ـ٤نط ٛن٢ لـننه "تسِندثج تُصن٢ ٣٘ظننً ك٤ٜنث صنثـح تُؼِننْ تإلُٜن٢ ٛن٢ لِنندثج لٗ ُٞٞؼ٤نر، لػ٘ن٢  ش

٤ُُ ٖٓ ـ٤ط ٢ٛ ـهٝن ِٝن ٠ كن٢ ػِنّٞ ٓؼ٤٘نر. ٝٓنٖ ظنْ كٔنٖ تُّٔنصف٤َ لٕ ٣٘ظنً تُل٤ِّنٞف ٝ "،تُٔٞؼٞنتز

ر تُٔ ِونر. تسٍٝ ك٢ تسِدثج تُمثصر خٔٞظٞػثز تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر، ٝشٗٔث ٗظنًٙ ٣وصصنً ػِن٠ تسِندثج تُٞؼٞن٣ن

 ّٕ ّٕ  ٝوُي س تُؼِّٞ شإصًى كن٢ ٓٞظنٞع ػنثّ ٛنٞ تُٔٞؼنٞن  ٓٞظٞع تُلِّلر تس٠ُٝ ٛٞ تُٔٞؼٞن تُٔ ِن، ٝخٔث ل

 ّٕ تُل٤ِّٞف تسٍٝ ٣ٌٔ٘ٚ تُ٘ظً ك٢ ؼُ٘ ٓٞظٞػثز تُؼِّٞ. ٛىت  ٝشمصِق ٖٓ ـ٤ط ؼٜر تُ٘ظً ش٤ُٚ ًٔث يل٣٘ث، كإ

تسِندثج تسيخؼنر تُٔإنٜٞيذ: تُٔنثنذ ٝتُصنٞيذ ٝتُلثػنَ ، ٢ٛٝ تُؽُ٘ تُؼثّ )ل١ تُٔٞؼٞن( ُٚ لِدثج ػثٓر ل٣عث  

 ّٕ تُل٤ِّٞف تسٍٝ ح ٣ِٔي ٖٓ تُوٞذ تُٔؼًك٤ر ٓث ٣ٌٔ٘ٚ ٖٓ تُ٘ظً كن٢ ٛنىٙ تسِندثج تسيخؼنر خثػصدثيٛنث  ٝتُـث٣ر. ش

ِٝ ٠ ك٢ ه٤ثَ خًٛث٢ٗ، ُٜىت ٣ٌصل٢ خثُ٘ظً ك٤ٜث ٖٓ ٌت٣ٝر تُإٍٔٞ ٝتُؼّٔٞ. خ٤٘ٔث ٣٘ظً تُؼثُْ ت٣ًُثظ٢  ـهٝنت  

ن ّٓ ث لٝ تُل٣ٍ٤ثب٢ ك٢ ٛىٙ تسِدثج ٖٓ ٌت٣ٝر تُمصٞ  ٝتُفصنً، ل١ ٣٘ظنً ك٤ٜنث ٓنٖ ـ٤نط ٛن٢ لِندثج لثصنر ش

ّٕ  لٝخص٘ثػر تُؼِْ تُ د٤ؼ٢  صثـح تُؼِْ تُؽٍبن٢ ؿ٤نً  خص٘ثػر ػِْ تُصؼث٤ُْ. ٝشوت ًثٕ تسًٓ ٌٛىت، ك٤ٌق ٣وثٍ ش

 هثني ػ٠ِ خ٤ثٕ لِدثج ٓٞظٞػٚ؟

 ّٕ تُمِننػ تُننى١ ٝهننغ كنن٢ شننثي٣ك تُؼِننْ ٝتُلِّننلر، ٛننٞ ػننهّ تُص٤٤ٔننٍ خنن٤ٖ تسِنندثج تسٗ ُٞٞؼ٤ننر ٝتسِنندثج  ش

 ّٔ تُؼِنْ تسػِن٠ ٛنٞ تُنى١ ٣دنًٖٛ لِندثج تُؼِنْ تسنٗن٠،  ّٕ شتُوثػهذ تُٔ٘ و٤ر تُؼثٓر شوٍٞ  ث ًثٗستإلخّصُٔٞٞؼ٤ر. كِ

ّٕ ِص٘صػ ٖٓ وُي ت٢ ٛٞ تُؼِْ تسػ٠ِ ػ٠ِ تإلغةم، ًٝثٕ تُؼِْ تإلُٜ تُؼِنْ تإلُٜن٢ ٛنٞ تُونثني ػِن٠ خ٤نثٕ ٓدنثنئ  ل

. ٌُٝنٖ ُنْ ٣٘صدنٚ لـنه ٓنٖ تُٔإنثب٤ٖ شُن٠ ٔث شصّنِٜٔث ٝشعنؼٜث ٝظنؼث  ٓٞظٞػثز تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر، ٝٛىٙ تسل٤ًذ شّٗ 
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لكنٌَ "غد٤ؼر تسِدثج تُص٢ ٣٘ظً ك٤ٜث تُؼِْ ت٢ٌُِ، ٝغد٤ؼر تسِدثج تُص٢ ش٘ظً ك٤ٜث تُؼِّٞ تُؽٍب٤ر. ُٜىت تُّندح 

ّٖ ٓ ِونث   ػ٠ِ تخٖ ٤ِ٘ث ـص٠ للى تُوٍٞ ٛثٛ٘ث للىت  ٛىت تسًٓ  ّٕ  ، ٝظن صنثـح تُؼِنْ تُ د٤ؼن٢ ٣صّنِْ ٓنٖ صنثـح  ل

"تُؼِْ تإلُٜن٢ تُٔنثنذ تسُٝن٠ ٝتُٔدنهل تسٍٝ
50

شُن٠ ٗون٤ط ٛنىٙ  ٍ خن٤ٖ غدنثبغ تسِندثج حٗصٜن٠ ـصٔنث  ٚ ُنٞ ٤ّٓن. ٌُّٝ٘ن

 ّٕ  ل تسٍٝ ٖٓ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢.تُٔدهٛٞ تُى١ ٤ِصِّْ تُٔثنذ تس٠ُٝ ٝ تُؼِْ تإل٢ُٜ تُ٘صثبػ، ل١ ل

 ّٕ ّٕ  ح ٣ٌٖٔ خ٤ثٜٗٔث شح خه٤َُ )خًٛثٕ تُٞؼٞن(. ٣ٝؼ٢٘ ٛىت ل٣عنث   تس٠ُٝ ٝتُٔدهل تسٍٝ تُٔثنذ ٛىت ٣ؼ٢٘ ل  ل

تُصـ٤ً )ٓٞظٞع تُؼِْ تُ د٤ؼن٢( ٛن٢ تُ ٣ًنن تُٞـ٤نهذ تُصن٢ ٣ٌٜٔ٘نث لٕ شلعن٢ خ٘نث شُن٠ ت٤ُٜن٠ُٞ غ٣ًن تُفًًر ٝ

ّٓ  ،)تُٔثنذ تس٠ُٝ( ث تُ ٣ًن تإل٢ُٜ كٜٞ ػثؼٍ ػٖ ش٣صثُ٘ث شُن٠ ٛنى٣ٖ ٝتُٔفًى تُى١ ح ٣صفًى )تُٔدهل تسٍٝ(، ل

 ًٔث كؼَ تُلثيتخ٢ ٝتخٖ ٤ِ٘ث. ،تُٔدهل٣ٖ شح شوت هِ٘ث خثُل٤ط ٝشِِّّٚ

  

                                                           
50
مجهننة كهيننة ا واب وانعهننوو ، "تُـٍتُنن٢ ٝتُم ننثج تُلِّننل٢ كنن٢ تُـننًج تإلِننة٢ٓ: تُـٍتُنن٢ ٝشإننٌَ تُم ننثج تُلِّننل٢ حخننٖ يكننه"تُؼِنن١ٞ ؼٔننثٍ تُننه٣ٖ،  -

 16 ّ،  1986ٛـ/1406، 8ع.  اإلوساوية بفاس،



 

32 

 

 1960 ،تُوثًٛذ ،ٓهًٞي ـ تخٖ ٤ِ٘ث: تإل٤ُٜثز، تُؽٍت تسٍٝ، شفو٤ن تسج ه٘ٞتش٢ / ِؼ٤ه ٌت٣ه، ًٓتؼؼر شخًت٤ْٛ

 ـ تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُط.

ر ت٥نتج خلثَ، ٣ٝوغ شفس ػ٘ٞتٕ: "شكٌثٍ تُؼةهر خ٤ٖ تُؼِْ تُ د٤ؼ٢ ٝٓث خؼنه تُ د٤ؼنر". تسِصثو ؼٔثٍ تُه٣ٖ تُؼ١ِٞ ك٢ ٓؽِر ٤ًِّ  -

 1988، لث  خثُلِّلر، تُّ٘ر 3ؼهن تُ

 1985 ،ـ تخٖ ٤ِ٘ث: ًصثج تُ٘ؽثذ، خ٤ًٝز

 1960 ،٤ثز، تُؽٍت تُعث٢ٗ، تُوثًٛذـ تخٖ ٤ِ٘ث: تإلُٜ

 1983 ،تُ دؼر تُعث٤ٗر ،ـ تخٖ يكه: شِم٤  تُٔوٞحز، شفو٤ن ٓٞي٣ُ خ٣ٞػ، نتي تُٔإًم خ٤ًٝز

 .٤ً ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تُعثُطـ تخٖ يكه: شلّ

 24 ـ تخٖ يكه: شِم٤  تُٔوٞحز،  

 تُؽٍت تُعثُط.ـ تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، 

 ـ تخٖ يكه: شل٤ًّ ٓث خؼه تُ د٤ؼر، تُؽٍت تسٍٝ.

 1966 ،نتي تُٜ٘عر تُؼًخ٤ر ،ٖٔ خه١ٝـ تخٖ ٤ِ٘ث: ًصثج تُدًٛثٕ ٖٓ "تُإلثت"، شفو٤ن ػده تًُـ

 تُوثًٛذ. -ـ تخٖ ٤ِ٘ث: تإلكثيتز ٝتُص٘د٤ٜثز، تُوّْ تسٍٝ، شفو٤ن ٤ِِٔثٕ ن٤ٗث، نتي تُٔؼثيف 
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