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 ّتىٝ فمتو .ثٌى١ٕٛٔتز فىتٌ عٍتٝ أٌّقتش ثٌضٟ" ٔقٓ" ٠ّٛ٘ز ِْأٌز ٟ٘ ثٌؾّجعٟ ثٌٛؽٛه ِْأٌز

 ثٌٛؽتٛه ِْأٌز صن١ٍ٘ ديٌه ِْضٙوفج ثٌى١ٕٛٔز ّؤثي أفك فٟ ثٌغ١ٌ ِع ثٌى٩لز ثّضٖىجي إٌٝ ٘ج٠وؽٌ

 أٚؽٙتج دٍغتش ثٌضتٟ ثٌيثس ١ِضجف٠َ١مج عٌٚ صأ٩٠ٚس ١ّ٨ّج ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ثٌضأ٠ًٚ لذٞز ِٓ ثٌؾّجعٟ

 .ث١ٌٙؾ١ٍٟ ثٌضأ٠ًٚ ِع

" ثٌّٕفتضـ ثٌٛؽتٛه"ٚ" ِتع-ثٌٛؽتٛه" ،"ثٌىتجٌُ فتٟ-ثٌٛؽتٛه" ،"ثٌتوثٍث٠ٓ" لذ١ً ِٓ ِفج١ُ٘ إْ

" ٔقٓ" ٠ْجٚٞ صأ٠ًٚ ،"ٔقٓ" ٠ٌٛٙز ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ثٌضأ٠ًٚ صؾجٍٚ إٌٝ ٌٙج٠وؽٌ ثٌمٛٞ ثٌّْىٝ صىغّف

 .ويٌه ٟ٘ دّج ثٌى٩لز ٍٙخ فٟ ٠ىضًّ ثٌيٞ ث٦مض٩ف ٔج١ّج ديثصٙج

 ِٓ ٠نٍٛ ٨ ٔفْٗ، ٘ج٠وؽٌ ٨فع ٚوّج ث١ٌّضجف٠َ١مج، ِع ث٦ٔفٚجي فٛثً أٚ" صٙو٠ُ" أْ غ١ٌ

 ث٦متض٩ف ثٔتذ٩ػ دّقتج٨ٚس صضتٌدّ٘ صفضتأ ِتج ثٌضتٟ ث١ٌّضجف٠َ١متج ِىتجْ ٔفْتٗ، ثٌّىجْ ٌِثٚفز مطٌ

 ٘جصتٗ ِتٓ ٚثفتور ٘ج٠توؽٌ ِغّتً ٌمتو. ثٌىذتجً ٚثٌٖتىٌث  ثٌّفىت٠ٌٓ عذتٌ صؾ٠ٌذٙج إٌٝ ثٌفىٌ ٠ْىٝ ثٌضٟ

 ِتع،-ثٌٛؽتٛه ّتؤثي ٕتأْ فتٟ صقتضفع، ظٍتش ِقجٌٚتز أٔٙتج إ٨ ثٌىٖت٠ٌٓ، ثٌمٌْ فٟ ثٌم٠ٛز ثٌّٕجّذجس

 ٌتتٛن ؽتتْٛ" ،"١ٌف١ٕتتجُ" :أِغتتجي ٘ج٠تتوؽٌ" دىتتو ِتتج" ف٩ّتتفز ٔمتتو ع١ٍٙتتج ثٔٚتتخ ١ِضجف٠َ١م١تتز دؾ١تتٛح

 "...هٌٍٚٛ" ،"ٔجْٟٔ
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ٚ٘تٛ ٠ْتىٝ إٌتٝ ٟتٌؿ ّتؤثي ثٌٛؽتٛه عٍتٝ "ٔقتٛ ِتج" ف١تظ ، ٘يث ِمجي صٖغٍٗ ِْتأٌز ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ

أٞ ٠ّٞٓ ثٌى٩لز ثٌؾّجع١ز عٍٝ "ٔقتٛ ِتج". ٚصىتو ٘تيٖ ثٌّّٙتز إفتوٜ ، ٠ىْٛ ٘يث "ثٌٕقٛ" ٔجظّجً ٌؾّجعز ِّىٕز

ّْ ثٌْتؤثي عتٓ ثٌٛؽتٛه؛ ٌٙج "٘ج٠وؽٌ" فٟ "ثٌى١ٕٛٔتز ٚثٌتَِٓ" ثٌمٞج٠ج ثٌضٟ عٌٛ "عٍتٝ ٔقتٛ" ؽّتجعٟ  ىٌته أ

ّْ ٘يث "ثٌٕقٛ" ٠ضأِّ عٍٝ ٌٕٟٚ إِىجْ ٟ٘ غ١ٌ  ثٌٌٖٟٚ ثٌيثص١ز ثٌضٟ ٔؾو٘ج عٕتو ٙتجفخ "ثٌىمتو ٠ٕطٍك ِٓ أ

٘ٛ ؽٍّتز ٕتٌٟٚ ِؤٌف "ٌِٖٚع ثٌٍُْ ثٌوثةُ" أٚ وجصخ "ِذجها ثٌقك". فجٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ  ث٨ؽضّجعٟ" ِغ٩ً أٚ

ثٌضْتجِـ... ، ثٌو٠ّمٌث١ٟتز، ث٦ًثهر، ثٌّْتجٚثر: إِىجٔٗ ثٌضٟ ٨ صّّش دٍٚز إٌٝ ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ صىىْٙج ثٌّفج١ُ٘ ثٌضج١ٌز

 أٞ وً ِج ثعضذٌ ّٕوثً ٌٍضًٚٛ ثٌيثصٟ ٌٍٛؽٛه ثٌؾّجعٟ.

عٍتٝ  "٘ج٠توؽٌ" أفتو ث٤ّتتٍز ثٌضتٟ عّتً فىتٌ ٚ٘تٛ، ّؤثي ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ٘ٛ ّؤثي ثٌى٩لز ِع ثٌغ١تٌ

لو صىتيًس عٍتٝ  إىث وجٔش ِْأٌز ثٌغ١ٌ: ٚىٌه ٩ٌعضذجًثس ثٌضج١ٌز، صٙو٠ّٙج مجًػ أفك ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس -ٌِثؽىضٙج

أٞ ثعضذجً ثٌيثس ٌِؽىجً ٌيثصٙج ٌٚىَّٛ ثٌىْٛ إٌٝ فو أٔٙج أٙذقش فٟ غٕتٝ ، فٍْفز ثٌيثس دفىً ِذوأ ثٌيثص١ز ٔفْٗ

ّْ ّؤثي ثٌغ١ٌ ظً ٠ٖغً فىتٌ ٌ" ف١تظ إ١ّٔتز ث٤ٔتج ٨ صْتضم١ُ إ٨ فتٟ أفتك غ٠ٌ١تز ثٌغ١تٌ. ٘ىتيث "٘ج٠توؽ عٓ ثٌغ١ٌ فئ

 ِفٙتَٛ "ثٌتوثٍث٠ٓ" عٕتو ٚإٌٝ ٘يث ثٌضوثمً ٠ٖت١ٌ، "٘ج٠وؽٌ" ثٌْؤثي عٓ ث٤ٔج دجٌْؤثي عٓ ثٌغ١ٌ ٠ضوثمً فٟ فىٌ

ّْ ث٨عضذجً ث٤ٚي ٨٘ضّجَ "٘؛ "٘ج٠وؽٌ" ج٠وؽٌ" إٔٗ ثٌّفَٙٛ ثٌيٞ صضؾٍٝ ِٓ م٩ٌٗ و١ٕٛٔز ث٦ْٔجْ. ثٌٕض١ؾز ٟ٘ أ

 دْؤثي ثٌغ١ٌ ٘ٛ ثّضؾ٩  ثٌّج١٘ز ثٌفى١ٍز ٥ٌٔج. 

ّْ فىٌ ٠ٚضّغً ث٨عضذجً ثٌغجٟٔ فٟ "٘ج٠وؽٌ" دٛٙفٗ فىٌثً دٖأْ ثمض٩ف ثٌى١ٕٛٔز عٓ ثٌىتجةٓ ٠ؾتو ٔفْتٗ  أ

ّْ ثٌضفى١تٌ فتٟ ثٌى٩لتز ِتع ثٌغ١تٌ ٘تٛ ِتج ٠ىضّتً فتٟ ٙتٍخ فىتٌ ثمتض٩ف ثٌى١ٕٛٔتز عتٓ  ٍَِِجً دجٌضفى١ٌ فٟ ثٌغ١ٌ. إ

جصٗ ،ثٌىجةٓ ّّ ز مجًؽ١ز إٌٝ ِٙ ّّ ّ٘ ٌٍغ٠ٌ١ز. ٚديٌه ٨ ٠ىْٛ ٘يث ثٌفىٌ لو أٝجف ِٙ دً ٠ىْٛ لو أٔؾَ فىتً ، إٔٗ صم

ثٌضتٟ ٨ دتّو أْ صٚتف ِتج ٠ضأوتو أٔطٌٛٛؽ١تجً ٤ٔتٗ ٘تٛ ِتج ٠ ٙتٌ ؛ ثٌٛٙف دّج ٘ٛ ثٌٛظ١فز ث٤ّجُ ٌٍف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج

ّْ ث٨عضذتجً ٘تٛ ثّتضؾ٩  ث٨متض٩ف ثٌفىٍتٟ  ٌ" دْتؤثي ثٌغ١تٌثٌغتجٟٔ ٨٘ضّتجَ "٘ج٠توؽ ٠ٚضؾٍٝ فى٩ً. ثٌٕض١ؾتز ٘تٟ أ

 دٛٙفٗ ثمض٩فجً أٔطٌٛٛؽ١جً.

ّْ ٌٟؿ ِْأٌز ثٌغ١ٌ ٠ٖىً ثٌقمً ث٤ّجُ ٌفٙتُ ِنتجٌف ٌٍضٚتًٛ ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ  ٠ىّٓ ث٨عضذجً ثٌغجٌظ فٟ أ

 ٌٍتَِٓ. ٚإىث وتجْ "١ٌف١ٕتجُ" لتو عّتً عٍتٝ ثّتضن٩ٗ ِفٙتَٛ ثٌتَِٓ ِتٓ ثٌى٩لتز ث٨ؽضّجع١تز دجعضذجً٘تج ع٩لتتز

ثٔذٕتج  ِفٙتَٛ ثٌتَِٓ  أٞ، "٘ج٠توؽٌ" فئٔٗ ديٌه ٌُ ٠ىًّ إ٨ عٍٝ صذ١ّٓ إفوٜ ثٌى٩لجس ثٌٞت١ّٕز فتٟ فىتٌ، ِضٕج١٘ز

  ٖ ٚدٍغتتز "١ٌف١ٕتتجُ" دٛٙتتفٗ ٍِٕتتجً صَث١ِٕتتجً عٍتتٝ ظتتجٌ٘ر ثٌى٩لتتز ث٨ؽضّجع١تتز دجعضذجً٘تتج ، ِتتٓ ف١تتظ إٔتتٗ ٍِتتٓ ِضٕتتج
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ّْ ث٨عضذجً ثٌغجٌظ ٨٘ض ّجَ "٘ج٠وؽٌ" دْؤثي ثٌغ١ٌ ٘ٛ ثّضؾ٩  ثٌى٩لتز ِتع ثٌغ١تٌ ثعضّج٨ً ٌٍضٕجٟ٘. ٚثٌٕض١ؾز ٟ٘ أ

 دجعضذجً٘ج ع٩لز ِضٕج١٘ز صفٟٞ دجٌيثس ثٌّٛٔجه٠ز إٌٝ فوٚه٘ج ٚألج١ٙٙج.

ّْ ِْأٌز ثٌغ١ٌ فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز وجٔش صْضٙوف ِفِٙٛجً ٧ٌْٔجْ ثٌوثٍث٠ٓ دّىَي عٓ -ِٓ ٕ٘ج ٠ّىٓ ثٌمٛي إ

أٞ فٙتُ ث٨متض٩ف دجعضذتجًٖ ع٩لتز صنتجًػ ٘تٟ ، ٟ ثمض٩فٙج عٓ ثٌىجةٓوّج ٌفُٙ ثٌى١ٕٛٔز ف، ثٌّٛٔجه-ِفَٙٛ ثٌيثس

ّْ ِْأٌز ثٌغ١تٌ صٖتىً ِٕجّتذز أّتجُ ٌفٙتُ و١ٕٛٔتز ثٌتَِٓ دٛٙتفٗ  ٌٕٟ إِىجْ إ١ّٔز ث٤ٔج. ٚصْضٙوف أم١ٌثً إدٌثٍ أ

 "ٌق ز" فٟ ٍٙخ ثٌقجٌٝ صذج٠ٓ ٚصٌؽب إِىجْ صطجدك "ث٤ٔج" عٍٝ لجعور "ث٢ْ".  أٞ، صَث١ِٕجً 

ث٤٘وثف ث٤ّجُ ٌطٌؿ ّؤثي ثٌغ١ٌ ّٝٓ "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ". ٌُٚ ٠ىو "٘ج٠وؽٌ" ٌطٌؿ ٘يٖ  صٍه وجٔش

٘تيث إىث وتجْ ٠ٚتـ ثٌقتو٠ظ عتٓ ثٌّٕىطتف ؛ ث٤ٌِ ثٌيٞ ٕتىً ِٕىطفتجً فتٟ ِْتجً فىتٌ ثٌى١ٕٛٔتز، ثٌّْأٌز ف١ّج دىو

ّْ ِْأٌز ثٌتَِٓ ِٚتٓ م٩ٌٙتج ِْتأٌز ث٨متض٩ف ث٤ٔطٌٛتٛؽٟ ظٍضتج   صْت١طٌثْ عٍتٝ فىتٌد١ٚغز ثٌؾّع. ٙق١ـ أ

ّْ ِج ٠ٚطٍـ ع١ٍٗ عجهر دجٌّٕىطف ٘ٛ ويٌه دجٌٕ ٌ إٌٝ ِمجًدز ث٨متض٩ف ث٤ٔطٌٛتٛؽٟ ، ثٌى١ٕٛٔز إٌٝ آمٌٖ دً إ

ّْ ٘يث ث٨ّضذوثي فجي هْٚ ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌذ١ٕجس ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز  عٍٝ ٝٛ  ١ٍِٕز ثٌى١ٕٛٔز دوي ١ٍِٕز ثٌوثٍث٠ٓ. غ١ٌ أ

ُّ ثٌضفى، ث٤ّجُ ٌٛؽٛه ثٌوثٍث٠ٓ ١ٌ فٟ صنجًؽ١ز ثٌٛؽٛه ث٦ْٔجٟٔ عٍٝ ٔقٛ غ١تٌ ِذجٕتٌ ٚىٌته ِتٓ مت٩ي ف١ظ ص

ِّتج ، ثٌٌدجعٟ... ٚ٘يث دٙوف ثّتضؾ٩  فم١متز ثٌى١ٕٛٔتز دّىتَي عتٓ ثٌى٩لتز ث٨ؽضّجع١تز، ثٌضىجٌك، ثٌقوط: ِفج١ُ٘

وؽٌ". ٘يث أِتٌ أٍّ٘تٗ "٘ج٠ت؛ ِىٗ ث٨ٌضفجس إٌٝ ِْأٌز ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ِٚج صٕطٛٞ ع١ٍٗ ِٓ إٔىجي ثٌضٕجٟ٘ صىيً

ّْ ىٌتته ٌتتُ ٠ّٕتتع "ِتتج دىتتو" ٘ج٠تتوؽٌ ث٨٘ضّتتجَ دْتتؤثي ثٌغ١تتٌ ٚإهًثن ِٞتتّٛٔٗ ثٌّضٕتتجٟ٘ ٚثعضذتتجً ثٌى٩لتتز  غ١تتٌ أ

ّْ ٘تتيٖ ثٌى٩لتز ٕتتىٍش ث٤ًٝت١ز ث٤ّتتجُ  ث٨ؽضّجع١تز ثٌّقتوه ث٤ّتتجُ ٌّفتج١ُ٘ فىتتٌ "ِتج دىتو" ث١ٌّضجف٠َ١متتج. دتً إ

 "د٩ٖٔٛ". "١ٌف١ٕجُ" عُ ٔجْٟٔ"وّج ٠ضذ١ّٓ ثٌٌّ  ىٌه ِع "ؽْٛ ٌـٛن ، ٌضم٠ٜٛ ث١ٌّضجف٠َ١مج

 عتٓ ِٕىطتف آمتٌ إىث وجْ عَٚف "٘ج٠وؽٌ" عٓ ٌٟؿ ّؤثي ثٌغ١ٌ ِٓ م٩ي ثٌى٩لز ث٨ؽضّجع١ز ٠ىذٌ

ّْ ٘تيث ٨ ٠ّىتتٓ إًؽجعتٗ إٌتتٝ ثٌٛٝتع ثٌّذجٕتتٌ، فتٟ فىتٌٖ دفىتً ِتتج آي إ١ٌتٗ ثٌٛؽتتٛه ، ٤ٌّج١ٔتتج ٚأًٚٚدتج عِّٛتتجً  فتتئ

جٟٔ. ٚإىث وتجْ ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ ث١ٌْجّتٟ ٚث٤م٩لتٟ عٍتٝ ثٌؾّجعٟ ِٓ م١ذجس أِتً ٚثٔىْتجًثس ثٌٛٝتع ث٦ْٔت

عٙو "٘ج٠توؽٌ" آي إٌتٝ ألٚتٝ أفٌٛتٗ ؽتٌث  ِتج ثّضٖتىٌٖ أ٘تً ثٌقتجي ِتٓ ثْٔتقجح ٌٍمت١ُ ث٤م٩ل١تز ثٌى١ٍتج ٚغتَٚ 

ثٌضم١ٕز ٌّنضٍف صفج١ًٙ ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز إٌتٝ ف١تظ ثٔتوعجً ثٌق١تجر ثٌٖنٚت١ز ٚغ١تجح ِىٕتٝ ثٌْتٌ دفىتً ه٠ىضجص٠ًٛتز 

ِٚٓ عّز ّت١جهر ثٌَٕعتز ، ٘يث ع٩ٚر عٍٝ فًٖ ث١ٌْجّز فٟ ففع ثٌّؾضّع ِٓ ثٌضقٛي إٌٝ ؽّجعز، ٠زّٚجةً ثٌوعج

ّْ وتً ىٌته صىذّوصتٗ ثٌقْجّت١ز ، ٚديٌه ث٨ٔضمجي ِٓ فجٌز ثٌوٌٚز إٌٝ فجٌز ث٩ٌهٌٚز، ثٌؾّجع١ز دٛٙفٙج إ٠و٠ٌٛٛؽ١ج فتئ

ّْ دىٞتُٙ ى٘تخ إٌتٝ فتّو ثٌفٍْف١ز ٌف١ٍْتٛف ع ت١ُ ِغتً "٘ج٠توؽٌ". ٘تيث أِتٌ ٨ ٠ؾتخ إغفجٌتٗ دتأٞ فت جي ٨ّت١ّج أ

ّْ صى٠ٌؼ ثٌف١ٍْتٛف عٍتٝ ّتؤثي ثٌفتٓ وتجْ دّغجدتز مت٩ٗ ِٚت٩ى ِتٓ ؽقت١ُ ث١ٌْجّتز ٚإٌتٝ ىٌته ٠ٌؽتع ، ثعضذجً أ
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ّْ ثٌقم١مز  غ١ٌ ِّىٕز إ٨ دجعضذجً٘تج فم١متز  -وّج ٠ضذ١ٓ ىٌه ِٓ م٩ي ِفِٙٛٗ عٓ ثٌىًّ ثٌفٕٟ -دىُٞٙ ثعضذجًٖ أ

ّْ ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ دضقٌٛٗ إٌٝ َٔعز ؽّجع١ز ٠ق١و عٓ ثٌقم١مز٘يث ِج هثَ ، فٌه٠ز ٨ ؽّجع١ز ث٨ٔىٖجف ٌٚجٌـ  -أ

 فم١مز و١ٍج١ٔز ٍَِِز عجدضز ِٚموّز. ٌىٓ إىث وجْ ٘يث ثٌْذخ أٚ ىثن ٨ ٠ىفٟ دٛٙفٗ فؾز عٍٝ صىغٌ ِْأٌز ثٌغ١تٌ

ّْ ٘يث ثٌضىغٌ ٠ىٛه أّجّجً إٌٝ ثٌضٚتًٛ، عٕو "٘ج٠وؽٌ" ضٞتّٕٗ وضتجح "ثٌى١ٕٛٔتز ثٌتيٞ ٠ فئٔٗ ٨ِقجٌز أْ ٔفضٌٛ أ

ّْ فىٌ"ِتج؛ ٚثٌَِٓ" دىتو"  صًٚٛ هفىش دٗ ِٕطٍمجصٗ إٌٝ ثْٔوثه أفمٗ ف١ّتج ٠ضىٍتك دّْتأٌز ثٌغ١تٌ. ٌٚت١ِ ِٚتجهفز أ

  "٘ج٠وؽٌ" ٠ٖٔ ف١ّج ٌفّٗ ث١ٌْٕجْ ّٝٓ "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ".

2

ّْ ث٤ٔج َِٕٚعز ثٌمٌثً ف١ّج ٠ضىٍك دى٩لضٙج دتيثصٙج أٚ ٠ٕطٍك "٘ج٠وؽٌ" فٟ "ثٌى١ٕٛٔز  ٚثٌَِٓ" ِٓ فم١مز أ

دجٌغ١ٌ وّج دج١ٕ٤ج  ٚثٌىجٌُ. ٌٚىً ٘يٖ ثٌٍْذ١ز ثٌضتٟ ص١ّتَ ث٤ٔتج صىتٛه إٌتٝ ثفضتٌثٛ "٘ج٠توؽٌ" ٌذ١ٕتجس ٘تٟ ٕتٌٟ 

 -"ثٌٛؽتٛه َ "٘ج٠توؽٌ"٘يٖ ثٌذ١ٕجس ٟ٘ ِج ١ّْ٠ٗ دجٌذ١ٕجس ثٌٛؽٛه٠ز ث١ٙ٤ٍز. ١ّ٠ّٚت؛ إِىجْ وً فىً صمَٛ دٗ ث٤ٔج

ثٌّتٛس"... ٠ّٚىٕٕتج  -ِتٓ أؽتً -ثٌغ١تٌ" ٚ"ثٌٛؽتٛه -ِتع -ثٌىجٌُ" دجعضذجًٖ د١ٕتز أّتجُ ِتٓ ٌق جصٙتج "ثٌٛؽتٛه-فٟ

إعجهر ١ٙجغز ثٌى٩لز د١ٓ ٘يٖ ثٌذ١ٕجس دّج ٠ّىٕٕج ِٓ وٖف عٍز صىغٌ ِْأٌز ثٌغ١ٌ فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ِٕتي "ثٌى١ٕٛٔتز 

 ٚثٌَِٓ". 

ّْ "ثٌٛؽٛه ٌّٛ ث٤ٔج ٌٍغ١تٌ دٛٙفٗ د١ٕز ٚٝع ّجدك عٍٝ ثمض١جً ثٌىجٌُ" -فٟ -إ إى ٠تضُ ، ث٤ٔج ٚلٌثً٘ج ٠ى

ّْ ث٤ٔج ٚدفىتً ثٔذغجلٙتج فتٟ ثٌىتجٌُ صؾتو ٔفْتٙج ِٕميفتز ٔقتٛ ، ثٌّٛس: ٘يث ث٨ٔىٌثٛ عٍٝ لجعور ٠م١ٓ ث١ٌم١ٕ١جس أٞ أ

ّْ ثٌّتٛس ٘تٛ دتيٌه  ثٌغ١ٌ صقش ٟٚأر ثٌّٛس دجعضذجًٖ ألٚتٝ صٕج١٘ٙتج ثٌتيٞ ٨ ِتج ٠قتوه ع٩لتز ث٤ٔتج ِق١تو عٕتٗ. إ

٘يٖ ثٌمط١ىتز ٘تٛ مٚٛٙت١ز  ِىٗ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ. ٌٚىً ِج ٠مًٌ دجٌغ١ٌ إ٨ أٔٙج صقوه٘ج دٛٙفٙج ثٔمطجعجً صضىيً

فّٛصٟ ثٌنجٗ ٘ٛ ِج ٨ ٠ّىٓ ث٦ف٩ي دٖأٔٗ ِىتجْ ثٌغ١تٌ أٚ ثٌىىتِ دمٚتو إٔمتجىٞ ِتٓ ِتٛصٟ ثٌنتجٗ. ، ثٌّٛس

ّْ ثٌٛؽتٛه ِتٓ : ٚىٌته ِتج ٠ى١ٕتٗ "ٌف١ٕتجُ" دمٌٛتٗ، ٍمجً عٍٝ ث٤ٔتجثٌّٛس ٘ٛ ثٌقوط ثٌنجٗ صّجِجً ثٌيٞ ٠ق١ً ِط "إ

ٕتٌٟ ث١ٔ٦تز ث١ٌّّتَر ٌٍتوثٍث٠ٓ"، أؽً ثٌّٛس ٘ٛ ٕتٌٟ ثٌتيثس
1

ّْ ٘تيث ثٌنتجٗ  ثٌّتٛس ٠ذمتٝ مجٙتجً فئٔتٗ ٨-. ٤ٚ

ّْ صٕج١٘ٙتج ث٤لٚتٝ ٘تٛ ، ٠ّْـ دأ٠ز ع٩لز أ١ٍٙز ِع ثٌغ١ٌ ّْ ث٤ٔتج صضقمتك عٍتٝ ٔقتٛ أٙت١ً ِضتٝ أهًوتش أ ىٌته أ

 ِٓ ف١ظ أٔٗ ٚؽٛه ِضٕجٖ ٨ ِقجٌز.إى صموَ ع١ٍٗ ِضفّٙز ٌٛؽٛه٘ج ث١ٙ٤ً ، ِٛصٙج ثٌنجٗ-صٕج١٘ٙج

إىْ أٔتتج  "أٔتتج أفٙتتُ ٚؽتتٛهٞ دٛٙتتفٗ ٚؽتتٛهثً ِتتٓ أؽتتً ثٌّتتٛس ثٌٙج٠تتوؽ١ٌٞ ٘تتٛ ِتتٓ ٕ٘تتج ٠ىتتْٛ ثٌىٛؽ١ضتتٛ

ّْ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ، ِٛؽٛه" ّْ ثٌـ؛ ٟ٘ مجًػ صقو٠و إ١ٔز ث٤ٔج ١ٌضذ١ٓ ديٌه أ ِع" -ضٟ ٠ضّٕٞٙج "ثٌٛؽٛه"ِع" ثٌ ٚأ

                                                           
1
 Lévinas (Emmanuel), en découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, 86, vrin, 1982. 
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ثٌّتٛس". فتجٌٕ ٌ إٌتٝ ثٌى٩لتز -أؽتً -ٟ٘ ألتً ل١ّتز أٔطٌٛٛؽ١تز ل١جّتجً دتـ"ِٓ أؽتً" ثٌضتٟ ٠ضٞتّٕٙج "ثٌٛؽتٛه ِتٓ

ّْ ثٌْتٍذ١ز ثٌفى١ٍتز ٨، ثٌذ٠ٌٖز ِٓ ؽٙز ثٌّٛس ٘ٛ ث٤لوً عٍٝ ثٌفُٙ ثٌؾيًٞ ٌٍٛؽٛه ث٦ْٔتجٟٔ ٠ّىٕٙتج أْ صضنتي  ٚأ

أٞ ثٌْتٍذ١ز ثٌضتٟ ، وتً أٔتج. ٌىتٓ ٘تيٖ ثٌْتٍذ١ز ١ٌْتش ّتٍذ١ز "ثٌذ١ٕيثص١تز"غ١ٌ ٕىً ثٌّتٛس ثٌتيٞ ٠ىضّتً فتٟ ٙت١ُّ 

"ِع". ٌىً ٘يث ِج ٠فٌْ ث٘ضّتجَ "٘ج٠توؽٌ" دْتؤثي ثٌّتٛس أوغتٌ ِتٓ ث٘ضّجِتٗ دْتؤثي ثٌقتخ  صضىغف ّٝٓ ٌغَ ثٌـ

 ث٦ّضغ٩ي.ٚ ٚثٌْىجهر ٚثٌذؤُ

ىتْٛ لتو ٚٝتع ثٌٍق تز ٠، دؾىً "٘ج٠وؽٌ" ّؤثي ثٌّٛس فٟ ٙت١ُّ ثٌضأ٠ٚتً ث٤ٔطٌٛتٛؽٟ ٌّْتأٌز ثٌغ١تٌ 

ّْ ىٌه ٘ٛ ٌِؽتع ص١ّتَ  ثٌّٛس" -ِٓ أؽً -ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز "ثٌٛؽٛه دٛٙفٙج ِقوهثً أّجّجً ٌٍى٩لز ث٨ؽضّجع١ز. دً إ

ُّ عٓ ثٌفُٙ دو١ًٌ ثٌضٕجٟ٘ ثٌّٛس ف١ظ ٠ى١ٔ ث٤ٔج ثعٌَضتٗ ثٌف٠ٌتور فتٌثهر مٚٛٙت١ز ِٛصتٗ -ثٌفىً ث١ٙ٤ً ثٌيٞ ٠ٕ

دّتج ٠متًٌٖ ثٌتٌأٞ ثٌٖتجةع  -ث٤ٔج ٟ٘ ويٌه عٍٝ ث٤غٍتخ ث٤عتُٚ -١ًٙثٌنجٗ. ٘يث فٟ ف١ٓ ٠ضقوه ثٌفىً غ١ٌ ث٤

١ّ٨ّج فتٟ ٙت١غضٗ ، ٚثٌىجَ ثٌغجًق فٟ صفج١ًٙ ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز دجعضذجً٘ج أٍّٛدجً ٌضفجهٞ ٚثلىز ثٌضٕجٟ٘ ٚلٍك ّؤثٌٗ

ّْ "٘ج٠وؽٌ" ٌُ ٠ىٌٛ "ٌٍٛؽٛه "ِتع"  ِع" إ٨ دٙوف إدتٌثٍ ثّتضقجٌز -ثٌمٜٚٛ أٞ ثٌّٛس. ٚفٟ وً ث٤فٛثي فئ

ِع" ف١ّج أصتٝ ِتٓ أعّجٌتٗ. ٠ٚىتْٛ ٘تيث أفتو ه٨٨س ِتج  -ٌيٌه ٌُ ٠ضجدع ٌٟؿ ّؤثي "ثٌٛؽٛه، فٟ ِنضٍف إٔىجٌٙج

 أٞ ثّضقجٌز ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌى١ٕٛٔز ثٔط٩لجً ِٓ "ِع".، ٠ىٌف دجٌّٕىطف

فمتتو ظٍتتش دىتتٜ ، لتتو صىتتٛه ٘تتيٖ ث٨ّتتضقجٌز إٌتتٝ عتتوَ صّٛتت١ع "٘ج٠تتوؽٌ" ٌضطذ١متتجس ِفِٙٛتتٗ فتتٛي ثٌتتَِٓ

ِفج١ّ٘ٗ صىىِ وجةٕجس ؽ٠ٌ٘ٛز صقجفع عٍٝ ٚفوصٙج ٚصّج١٘ٙج. ٚوجْ ِٓ ٔضجةؼ ىٌه أْ ٨فع أفوُ٘ أٔٗ "٠ٍََ أْ 

مٚتجة٘ ، مجٙتز دٖتأْ إْ وتجْ ٌٍتوثٍث٠ٓ أْ ٠قتضفع أَ ٨ دنٚتجة٘ ثٌتيثس، فتٛثًثً ٟت٩٠ًٛ ِتع ٘ج٠توؽٌ ٔتو٠ٌ

ث٦ْٔتتجْ. دتتً مٚتتجة٘ ٌِوتتَ أٚ غج٠تتز ٌٍطذ١ىتتز أٚ ٌٍنٍتتك"
2

ّْ ٘تتيث : ٔجْٔتتٟ" ِٛٝتتقجً . ٠ٚضتتجدع "ػ. ٌتتـ.  "ثٌقتتجي أ

ِتع إ٨ -فضتٝ دجٌْٕتذز ٌٙج٠توؽٌ ثٌتيٞ ٨ ٠توًػ ث٤ٙت١ٍز ثٌّٖتضٌوز ٌٍٛؽتٛه، ثٌٕ جَ ظً ِقضف جً دٗ دٖتىً ٍِقتٛظ

دىوِج ٠م١ُ أ١ٍٙز ثٌوثٍث٠ٓ"
3
 . 

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١متج  ّْ ِفَٙٛ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٘ٛ دّغجدز ِؾجٍٚر ٌّفَٙٛ ثٌيثس ثٌيٞ أٙتذقٕج ٔىتٌف أ ٚإىث وٕج ٔىٍُ أ

ً٘ج ٌٍَِٓ ّٛ ّْ ِفَٙٛ ثٌَِٓ عٕو "٘ج٠وؽٌ" ٌُ ٠طتً وفج٠تز ِفٙتَٛ ثٌتوثٍث٠ٓ. ، "ث٢ْ"-أّْضٗ عٍٝ صٚ فٙيث ٠ىٕٟ أ

ِٚغً ٘تيٖ ثٌىجةٕتجس ثٌّىٌَٚتز ، "ِفَٙٛ ثٌفٌه ِفَٙٛ مجٟب: ٌيٌه ٨ ٔؾو عٕو "٘ج٠وؽٌ" ِج ٠ٛثٍٞ لٛي "١ٔضٖٗ"

ٟ٘ غ١ٌ ِٛؽٛهر"
4
أوغتٌ ِٕٙتج ٚثلىتجً. ٚإىث وتجْ ثٌّتٛس فتٟ فىتٌ  فّفَٙٛ ثٌفٌه إىْ دٛٙفٗ عٌَتز ٠ّغتً صؾ٠ٌتوثً ؛ 

                                                           
2
 Nancy (J. Luc), le sens du monde, p92, Galilée, 1993. 

3
 Nancy(J.Luc), Etre singulièr plurièl, p50, Galilée, 1996. 

4
 Nietsche(Friedrich), la volonté de puissance, p259, Gallimard, 1947. 
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ّْ ثٌّٛس دّتج ٘تٛ ِتٛصٟ ثٌنتجٗ ، ثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ ِج ٠ميف دج٦ْٔجْ ٔقٛ عٌَضٗ ف١ظ ٨ ٩٠لٟ غ١ٌ فٌه٠ضٗ دجٌفىً فئ

"٠ْضنٍ٘ ٘ج٠وؽٌ وً ه٨ٌز ِّىٕز فى٠ٌجً ِٓ ِٛلف ث٦ْٔجْ : ٌيٌه لجي "١ٌف١ٕجُ"؛ ٠ق١ً عٍٝ ث١ٙ٤ً ث٤لٚٝ

ّْ ِٛصٗ ٨ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ دجٌْٕذز ٌٟ إ٨ ث٢مٌ ث٤لٚٝ. ٚأٔج أّتأي ٕ٘تج إْ وتجْ ىثن صؾجٖ ِٛصٗ ثٌنجٗ. ٚ ثعضمو أ

٘ٛ ثٌي٘جح دجٌفىٌ إٌتٝ ألٚتجٖ "
5
دٙتيث ثٌْتؤثي فتضـ "١ٌف١ٕتجُ" آفجلتجً أمتٌٜ ٌٍفىتٌ ثٌفٍْتفٟ ثٌّىجٙتٌ ٌتُ صْتضطع  

 ف١ٌٝز "٘ج٠وؽٌ" دٚوه ثٌّٛس فضقٙج.

ٌتيٌه ٌتُ صقتع ِْتأٌز ث٤مت٩ق دج٘ضّتجَ فىتتٌ ، ٛه ثٌغ١تٌٌمتو ثفضتٌٛ "٘ج٠توؽٌ" صىجًٝتجً دت١ٓ ِتٛصٟ ٚٚؽت

ّْ ىٌه ِٓ ِٙجَ وً فٍْفز صىضمتو فتٟ إِىج١ٔتز ثٌفىتً دٛٙتفٗ فىت٩ً دٖت٠ٌجً أٞ ِتٓ ِٙتجَ فٍْتفز  ثٌى١ٕٛٔز. فمو ثعضذٌ أ

ّْ أٔطٌٛٛؽ١ج ثٌى٩لز ِع ثٌغ١تٌ ِقتوهر د١مت١ٓ ثٌّتٛس ِتٛصٟ أٔتج ثٌتيٞ ٨ ٠ّىتٓ أْ ٠غ١تٌ ث٢متٌ فتٟ ، ثٌيثس. ثٌقجي أ

  وّج ٨ ٠غ١ٌٟٔ أٞ ٕتٟ  فتٟ ِتٛس ث٢متٌ. ٌمتو ثفضتٌٛ "٘ج٠توؽٌ" أٔتٗ ِتجهثَ ث٦فت٩ي ِىتجْ ث٢متٌ دٚتوه ٕٟ

ّْ "ثٌذ١ٕيثص١ز" ٟ٘ ِٓ هًؽز عج١ٔز دجٌٕ ٌ إٌٝ ع٩لتز ث٤ٔتج دتيثصٙج ِتٓ مت٩ي ِٛصٙتج ، ثٌّٛس ٠ ً أٌِثً ِْضق٩١ً  فئ

 ثٌنجٗ. 

ثٌّتٛس ٘تٛ ِتٛصٟ أّجّتجً ِٚتٓ عّتز : ظٍش ِْأٌز ثٌغ١ٌ فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔتز مجٝتىز ٩ٌّتضو٨ي ثٌضتجٌٟ ٘ىيث

ًّ ِقتً ثٌغ١تٌ ٚثٌىىتِ ٙتق١ـ. ّْ ثٌغ١تٌ عتجٔٛٞ ف١ّتج ٘تٛ ف١ّّتٟ دجٌْٕتذز ٌتٟ ٚثٌٕض١ؾتز ثّضقجٌز أْ أف أٞ ، ٘تٟ أ

ثي ثٌغ١تٌ. ٌٙتيث ثٌْتذخ لتجي ِٛصٟ. فجٌش ٘يٖ ثٌغٕجة١ز ثٌقو٠ز د١ٓ ثٌّٛس ٚثٌغ١ٌ هْٚ ِضجدىز "٘ج٠توؽٌ" ٟتٌؿ ّتؤ

ّْ ثٌضق١ٍ١ٍز ثٌٛؽٛه٠ز ث١ٙ٤ٍز "ٌُ صىضًّ دىو ٚثًصؾجؽجصٙج ثِضوس فضتٝ أٔٙتج دٍغتش إ١ٌٕتج"، "ؽْٛ ٌٛن ٔجْٟٔ" إ
6
 .

دً ى٘خ إٌٝ فو ثٌمٛي إٔٗ "٠ٍََ إعجهر وضجدز "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ"
7
دّتج صى١ٕتٗ إعتجهر ثٌىضجدتز ِتٓ ثّتضؾ٩  ٌّتج ظتً  

. ٘يث ِج لجٌتٗ "ؽتْٛ ٌتٛن ٔجْٔتٟ" ٚ٘تٛ دٚتوه ِْتأٌز ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ. وّتج عّتً ِضّٕىجً عٍٝ "٘ج٠وؽٌ" ٔفْٗ

أْ ٠فىتتٌ "٘ج٠تتوؽٌ" فتتٟ ّتتؤثي ثٌغ١تتٌ. صؾتتجٍٚ  هْٚ ثٌضتتٟ فجٌتتش، ِتتٛصٟ/ثٌغ١ٌ: "١ٌف١ٕتتجُ" عٍتتٝ صمتت٠ٜٛ عٕجة١تتز

"١ٌف١ٕجُ" ٘يث ثٌضىجًٛ دجعضذجً "أٔتٗ ٝتّٓ وتً ِتٛس ٔقٞتٌٖ ٔتضٍِّ ٩ِِتـ ٘تيث ثٌّؾٙتٛي ثٌنتجًق. ٔضٍّْتٗ 

فٟ ِذجٕتٌر ث٦ْٔتجْ ث٢متٌ"، عّٕج فٟ ِذجٌٕصٕج ٌٍّٛس ًغّج
8

 . فّتٛس ثٌغ١تٌ ٘تٛ ِتج ٠ى١ٕٕتج ٠ٕٚجه٠ٕتج ٌٚت١ِ ِتج ٨

ّْ ًٌٝٚر لٍخ ٘يٖ ثٌّىجهٌتز ثٌٙج٠وؽ٠ٌ١تز ٘تٛ ِتج ْٔضٖتىٌٖ  ٕج ف١ظ صذجهٌٗ ث٤ٔج عوَ ث٨وضٌثط ٚث٩ٌِذج٨ر. إ ّٚ ٠ن

                                                           
5
 Lévinas (Emmanuel), altérité et transcedance, p165, Fata morgana, 1995. 

6
 Nancy(J.Luc), Etre singulièr plurièl, p117, Galilée, 1996. 

7
 ibid, p118. 

8
 Lévinas (Emmanuel), altérité et transcedance, p 166, Fata morgana, 1995. 



 

7 

 

١ٌْتش إ٨ ٌق تز ِتٓ ٚؽٛهٔتج فتٟ ، ِتع ثٌغ١تٌ -"ثٌى٩لتز ث٤م٩ل١تز عٕتو ٘ج٠توؽٌ أٞ ثٌٛؽتٛه: فٟ لٛي "١ٌف١ٕتجُ"

فٟٙ ٨ صقضً ثٌّىجٔز ثٌٌّو٠َز"، ثٌىجٌُ
9
. 

ّْ ٌٟؿ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ٌّْأٌز ثٌغ١ٌ فٟ أفتك ثٌّتٛس دجعضذجً٘تج ِتٛصٟ ثٌنتجٗ أعتجق  ٠ضٌصخ عٍٝ ِج صموَ أ

ث٤ٌِ ثٌيٞ فجي أ٠ٞجً هْٚ صذت١ّٓ أ١ّ٘تز ثٌتـ "ِتع" ؛ ثٌٕ ٌ إٌٝ ث١ٔ٦ّز دٛٙفٙج ١ًٌّٚر فٟ مُٞ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ

ِع" ثٌيٞ ٌُ ٠ٌ "٘ج٠وؽٌ" أٔٗ ٠ْضقك ثٌضفى١ٌ ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ ٚؽٛه أ١ًٙ ٥ٌٔج. ث٤ٙتجٌز دٙتيث  -ّٝٓ "ثٌٛؽٛه

ّْ ثٌى٩لتز ِتع ثٌغ١تٌ ٚفتو٘ج وف١ٍتز دىٖتف ، "١ٌف١ٕجُ" ثٌّىٕٝ ٟ٘ ِق٠ ٌِثؽىز عٍٝ ث٤لً ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ ىٌه أ

ّْ ث٨مض٩ي ثٌيٞ صذغٗ "ثٌى٩لتز، ٝ ثٌضٕجٟ٘ث٤ٔج ّٝٓ دىو ألٚ ِتع" فتٟ ٙتٍخ ث٤ٔتج ٘تٛ دّْتضٜٛ أًلتٝ ِّتج  -ٚأ

٠غ١ٌٖ ِٛس ث٤ٔج ِٓ لٍك ٚثٔفضجؿ أ١ًٙ ٌٍوثٍث٠ٓ عٍٝ ث٦ِىج١ٔز ث١ٙ٤ٍز ثٌضتٟ صْتضؾ١خ ٌٕتوث  ثٌى١ٕٛٔتز. ٚفتٟ ٘تيث 

: صٍن١ٚٙج عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟإٕجًر ِٓ ثٌفىٌ ثٌفٍْفٟ ثٌّىجٌٙ إٌٝ صن٠  ؽيًٞ ٤ٌٟٚفز "٘ج٠وؽٌ" ثٌضٟ ٠ّىٓ 

دمٍك ثٌّٛس ثٌتيٞ ٠ٕؾتَ ثٌْتؤثي ، ٨ ٠ّىٓ صقمك ّؤثي ثٌى١ٕٛٔز دّج ٘ٛ ّمف فىٌ ثٌى١ٕٛٔز مجًػ ثٌى٩لز دجٌّٛس

ّْ ثٌضفى١تٌ فتٟ ٙت١غز ثٌْتؤثي دجعضذجً٘تج ثٌٚت١غز ثٌّّىٕتز ث٤ٙت١ٍز ٌٛؽتٛه ث٦ْٔتجْ ٨ ، دجعضذتجًٖ ع٩لتز دجٌىتوَ. إ

ِع ثٌغ١تٌ ِّٙتج ثٔطتٛس عٍتٝ ٙت١ن ثٌضٕتجٟ٘ ِمجًٔتز ِتع غٕتٝ ِتج ٠ضقمتك عٍتٝ ٠ّىٓ أْ صضقمك فٟ ٝٛ  ثٌى٩لز 

 ِٛصٟ أٔج.، ٝٛ  ثٌى٩لز دجٌّٛس

ٚىٌته ٌضذت١ّٓ ، وجْ ٨ دّو ِٓ ٚٝع ٘يٖ ثٌض١ٝٛقجس ث٤ّج١ّز دٖأْ ِٛلتع ِْتأٌز ثٌغ١تٌ فتٟ فىتٌ ثٌى١ٕٛٔتز

ضٟ ٠ضُ ِتٓ م٩ٌٙتج ثٌضفى١تٌ فتٟ ٟجدىٙج ث٦ٕىجٌٟ فٟ ٘يث ثٌفىٌ. فذموً ِج عًّ "٘ج٠وؽٌ" عٍٝ ص١ٝٛـ ثٌٌٖٟٚ ثٌ

ٚثّضؾ٩  ثٌى١ٕٛٔز فتٟ ٝتٛ  ١ٍِٕضٙتج ثٌّٕؾيدتز لٚتو صق٠ٌتٌ ثٌىتجةٓ ٚصٌوتٗ ٠ىتْٛ ِتج ٘تٛ ع١ٍتٗ فتٟ ، ث٨مض٩ف

ّْ ثٌتـ، فم١مضٗ ٨ ّت١ّج مت٩ي ِتج ٠ىتٌف ، ِتع" ظٍتش متجًػ ث٘ضّتجَ "٘ج٠توؽٌ" -"ِتع" ٝتّٓ "ثٌٛؽتٛه دموً ِتج أ

ّْ ثٌضفى١تتٌ فتتٟ وتتً  ثٌضتتٟ ٠ّىتتٓ ، "ِتتع" ثٌمٞتتج٠ج أعتت٩ٖ ٨ ٠ضأّتتِ إ٨ فتتٟ ٝتتٛ  ٌغتتَدٌّفٍتتز ث٨ٔىطتتجف. ثٌقتتجي أ

فجٌتـ"ِع" ، ثعضذجً٘ج ث٨ُّ ث٢مٌ ٌٍذىو ثٌٌثدع ثٌيٞ ٠ٖىً ثٌٛفور ث٤ّجُ ٌٍَِٓ ثٌّٕؾيح دجعضذجًٖ ٍِٓ ثٌى١ٕٛٔز

ح. إٔٙج فّج٠ز ثٌضَثِٓ ِٓ مت٩ي ِؾتجٍٚر ثٌضضتجدع. ِتٓ ٕ٘تج  ٌّ صٕطتٛٞ ٟ٘ ثٌضم٠ٌخ ثٌيٞ ٠ذجعو ٚث٨ٔفٚجي ثٌيٞ ٠م

"ِع" عٍٝ وً غٕٝ ِفَٙٛ ثٌضٕجٟ٘ عٕو "٘ج٠وؽٌ" ثٌيٞ ٨ ٠ ٌٙ أٔٗ عّتً عٍتٝ إٔؾتجٍٖ ٝتّٓ ٌِثؽىتز ٌّفٙتَٛ 

 ث٤ٔج ٚثٌغ١ٌ ٚثٌى٩لز د١ّٕٙج.

  

                                                           
9
 Lévinas (Emmanuel), entre nous, p134- 135, Grasset, 1991. 



 

8 

 

3

دٙتج فتٟ  "٘ج٠توؽٌ" ِّٚٙتج صىتٓ ث٨ٔضمتجهثس ثٌضتٟ ٚٚؽتٗ إٔٗ ِّٙج ٠ىٓ ِتٓ ٘جِٖت١ز ِْتأٌز ثٌغ١تٌ فتٟ فىتٌ

ّْ صقو٠وٖ ٌٍٛؽتٛه ثٌذٖتٌٞ ثٌّضىتوه ثٌّقتوهثس ِتٓ مت٩ي ظتجٌ٘ر "ثٌٛؽتٛه، ٕأٔٙج ِتع" ٠ىضذتٌ فضقتجً فتٟ ثٌفىتٌ  -فئ

دّج فٟ ىٌه ثٌفىٌ ث١ٌٛٔجٟٔ ثٌيٞ دجس ٠ٖىً أ٘تُ ٌِؽى١تجس ، ثٌّىجٌٙ. ٌمو ظً صج٠ًل ثٌفىٌ ِٛٙوثً هْٚ ثٌـ"ِع"

ف١تظ "وجٔتش ثٌٚتوثلز عٕتو ، غ٠ٌمٟ دٛٙفٗ ِؾضّع أٙتولج فىٌ ثٌى١ٕٛٔز. ٌمو فُٙ ثٌف٩ّفز ث٦غ٠ٌك ثٌّؾضّع ث٦

ث٦غ٠ٌك ع٩لز ِضذجهٌتز دت١ٓ ث٤ٔتج ِتع ىثصٙتج ٌىٕٙتج ٌتُ صىتٓ أدتوثً ثٔفضجفتجً عٍتٝ ثٌغ١تٌ"
10

. ٠ٕطذتك ٘تيث عٍتٝ أّت٩ف 

إى ٔؾتو ف١ّتج صذمتٝ ٌٕتج ِتٓ ٕتيًثس لٚتجةو "ثٌطذ١ىتز" ثٌضتٟ عٌفتش دٙتج فضتٌر ِتج لذتً ، "ّمٌثٟ" وّج عٍٝ أم٩فٗ

ع١ٍٗ ثٌضم١ٍو ث١ٌٛٔجٟٔ ف١ظ ظٍش ثٌٖىٛح ث٤متٌٜ فتٟ  ثٌيٞ ّجً ث٤ٌِ، ثعضذجًثً ِفٌٟجً ٌٍيثس ث١ٌٛٔج١ٔز"ّمٌثٟ" 

ِتغم٩ً دَٕعتز ؽّجع١تز. ، عٌف ث١ٌٛٔجْ ِؾٌه دٌثدٌر. إٔٗ ثٌقىُ ثٌيٞ ٠ّىٓ أْ ٠ٚوًٖ ِؾضّع ٚلو ٙتجً ؽّجعتز

ّْ  ٌتيٌه لتجي، ٙج ثوضفتج  ىثص١تجً ٌمو ٌىخ ِفَٙٛ ثٌٚتوثلز هًٚثً أّجّت١جً فتٟ صقم١تك ثٌتيثس ث١ٌٛٔج١ٔتز دٛٙتف "د٩ٖٔتٛ" إ

ع٩لتز ث٤ٔتج ث١ٌٛٔج١ٔتز دتيثصٙج. ٌٚىتً ٘تيٖ أ٘تُ  ثٌٚوثلز عٕو ث١ٌٛٔجْ دجعضذجً٘ج ّٔٛىؽجً ٌٍى٩لتز ثٌّّىٕتز ٌتُ صضؾتجٍٚ

ّْ ثٌّؾضّتع ثٌّغٍتك ٘تٛ : ّّجس ثٌّؾضّع ٚلو ٙجً ىثصجً ؽّجع١ز ِضٕجظٌر ِضطجدمز صؾو ّٕو٘ج فٟ ثٌقم١مز ثٌضج١ٌتز "إ

عٕجةٟ"ِؾضّع 
11

ّْ ثٌّؾضّع ثٌغٕجةٟ ثٌّضٕتجظٌ ٘تٛ وتيٌه ٤ٔتٗ ٠نٖتٝ ثٌغجٌتظ ـ ثٌْتجٌخ. فٖتأْ ؽّجعتز  . ِىٕٝ ٘يث أ

ث١ٝز ث١ٌٌّٝز ثٌّطّتٕز إٌٝ صّج١٘ٙج ثٌنج١ٕز ِٓ ، ثٌٚوثلز ٘ٛ ٔفِ ٕأْ ؽّجعز ثٌقخ ٌّ إٔٙج صىضمو فٟ ثٌى٩لز ثٌ

 غ١ٌ٘ج. 

ث١ٌٛٔتجٟٔ ٝتق١ز  دتً وتجْ ثٌفىتٌ، ثي ثٌغ١تٌث٦غ٠ٌتك فتٟ ّتؤ صفى١تٌ ٨ ٠ُىو ىٌته ٘تٛ ثٌْتذخ ثٌٛف١تو ٌضىتيً

ٔفْٙج ث٢ٌٙز ٚلٛث١ٔٓ ؛ ف١ٌٝضٗ ث٤ّجُ أٞ ٚثلىز ثٌىُّّٛٛ دجعضذجًٖ و٩ً هث٨ً ف١ظ ث٦ْٔجْ ؽَ  ِٓ ٘يث ثٌىً

ثٌّو٠ٕتتز ٍَِِتتز دج٨ّتتضؾجدز ٌٍىّٛتتُّٛ ثٌؾتتجِع ثٌّتتجٔع ٌٍىتتً ثٌتتيٞ ٠ٖتتىً ِٛٝتتٛع "ثٌقىّتتز" دجِض١تتجٍ. ٚلتتو دتت١ّٓ 

ّْ "ٌ٘ثل٠١ٍ ٌُ ٠ىٓ ٠ٌ٠و أدوثً صى١ٕف ثٌطذ١ىز ث٦ْٔج١ٔز دجُّ ث٤م٩ق""أوٍُْٛ" دّج ٠مطع ثٌٖ ه و١ف أ
12

 . ص١ٌٖ

ثٌىتً فتٟ ٙتٍخ  عتٓ ثّتضٌّثً ٚ٘تٛ صىذ١تٌ، ثٌطذ١ىتز ث٦ْٔتج١ٔز ٕ٘تج إٌتٝ ىٌته ثٌمتجْٔٛ ثٌتيٞ ٠تٌد٠ ث٦ْٔتجْ دجٌىتً

عٍتٝ  جح صّّٕع ّؤثي ثٌغ١تٌفٟ ف١ٓ صىٕٟ ث٤م٩ق ّٚجة٠ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ. دٙيث ٠ىْٛ أفو أّذ، ث٦ْٔجْ ـ ثٌؾَ 

 ث١ٌٛٔجٟٔ ٧ٌْٔجْ ٚع٩لضٗ دجٌىجٌُ.  ثٌفىٌ ث١ٌٛٔجٟٔ ٘ٛ ثٌَٕعز ثٌى١ٍج١ٔز ثٌضٟ ٟذىش ثٌضًٚٛ

                                                           
10

 Blanchot(Maurice), pour L’amitié, p 35, Fourbis, 1996. 

11
 Lévinas (Emmanuel), entre nous, p34, Grasset, 1991. 

12
 Axelos(kostas), Héraclite et la philosophie, p192, minuit, 1962. 
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"٘ج٠وؽٌ" ٚأعتجً فف١ تز ًٚثه "فٍْتفز ث٤مت٩ق"  ٌىً ِج ثدضٍٟ دٗ ٘يث ثٌفىٌ ٘ٛ ِج ثِضّو د ٩ٌٗ عٍٝ فىٌ

، ثٌيٞ ًأٜ فٟ ثٌذ١ٕجس ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز ث١ٙ٤ٍز صغ١١ذجً ٥ٌٔج ثٌفجعٍتز ٌٚو٠ٕج١ِتز ثٌفىتً ث٨ؽضّتجعٟ، مجٙز "١ٌف١ٕجُ"

"٠ّىٕٕتج إىْ أْ ٔىؾتخ ِتٓ وتْٛ أٔتٗ : ٚىٌه صقش ى٠ًىز صفجهٞ ثٌنٞٛع ٌٌٍأٞ ثٌىجِٟ ثٌْجةو. ٠متٛي "١ٌف١ٕتجُ"

ًّ ثٌضّفٚت٩س ث١ٌّّتَر ٌٍّىت١ٔ ث٦ ِٚتٓ مت٩ي ، ْٔتجٟٔ صتُ ًّه٘تجّٝٓ أٔضٌٚدٌٛٛؽ١ج "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ" ف١ظ وت

ِّْٝ ثٌذ١ٕتجس ثٌٛؽٛه٠تز ث٤ٙت١ٍز إٌتٝ ِْتضٜٛ أٔطٌٛتٛؽٟ صضىتيً ِىتٗ فٍْتفز ثٌضذتجهي ثٌقتٛثًٞ ف١تظ صضٚتجًع 

ًغذجس ٚثٖٔغج٨س ثٌٕجُ"
13
 . 

دٕتج ثٌمتٛي إٔتٗ ٌتُ ٠فىتٌ فتٟ ث٨متض٩ف ثٔط٩لتجً ِتٓ  ث٤ؽتوً أٚ، ثٌغٌدٟ دْٕت١جْ ّتؤثي ثٌغ١تٌ ٌمو دوأ ثٌفىٌ

ثٌضفى١ٌ ف١ٗ إ٨ ِتع "١٘ؾتً". فمتو  ز. فمو ظً ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ٟٟ ث١ٌْٕجْ ف١ظ ٌُ صٕؾً دٛثهًثٌى٩لز ث٨ؽضّجع١

ّْ صذ١ّٓ ٘يث ثٌف١ٍْٛف ٚثٌّؤًك ِج صٕطٛٞ ع١ٍٗ ثٌى٩لز ث٨ؽضّجع١ز ِٓ ِٞج١ِٓ فٍْف١ز أٔطٌٛٛؽ١ز. ىٌه  ثٌى٩لز  أ

ٟٙ ّجدمز عٍٝ وتً ثٌضقو٠توثس ثٌى١ٍّتز ف، ث٨ؽضّجع١ز ٨ ٠ّىٓ أْ صٕٞذ٠ ٌٌٍّثلذز ث١ٌٌّْٛٛٛؽ١ز أٚ ث١ٌْىٌٛٛؽ١ز

ثٌّّىٕز. ٌُٚ صىٓ ثٌّىٌفز ثٌى١ٍّز إٌٝ فوٚه "١٘ؾً" ٌضٌلٝ إٌٝ ِْتضٜٛ إهًثن ثٌّٞتج١ِٓ ثٌٌّوذتز ٌى٩لتز ث٤ٔتج 

ٚثٌضىجْٚ. ٠ٚىٛه ثٌفًٞ ٌـ"١٘ؾً" فٟ ثٌّق١تو  ِٓ ف١ظ إٔٙج ع٩لز ّجدمز عٍٝ ِفٌهثس ث٦ًثهر ٚث٨مض١جً دجٌغ١ٌ

ّْ ثٌغ١تٌ لتوً ث٤ٔتج، أ٠ًٚ أٔضٌٚدٌٛٛؽٟعٓ أٞ ص دّْأٌز ثٌغ١ٌ ّْ ٕتأْ ث٤ٔتج ، ١ّ٨ّج أ إى ث٤ٔتج ِىتٌٛ ٌٍغ١تٌ. دتً إ

٘تيٖ ثٌى٩لتز ٙت١ًٌٚر ثٌمت١ُ ثٌذٖت٠ٌز ٚصقتوه ثٌضتج٠ًل ثٌذٖتٌٞ دأوٍّتٗ.  ٠ضقوه ّٝٓ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ ف١تظ صمتًٌ

 فجٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ ٟ٘ ٌٕٟ ٚؽٛه ث٤ٔج فٟ ثٌىجٌُ ٌٕٟٚ ف١جصٙج.

ٌُ ٠ْذك ٤ٞ ف١ٍْتٛف لذتً "١٘ؾتً" أْ صذت١ّٓ إ٠ؾجد١تز ع٩لتز ثٌْتٍخ دجعضذجً٘تج ع٩لتز لو٠ًتز ٘تٟ ٕتٌٟ 

ّْ ٘يٖ ثٌٕضجةؼ عٍٝ لوً وذ١ٌ فٟ  عٓ ثٌذوث٠ز ثٌفى١ٍز ٨ٔوًثػ ّؤثي ثٌغ١ٌ فٟٙ صىذٌّ، ِٓ ث١ّ٘٤ز ثٌضج٠ًل ثٌذٌٖٞ. إ

 فٟ ٌْٛ  صمو٠ٌٖ ٌٍى٩لز ث٨ؽضّجع١ز.ٌيٌه وجٔش دّغجدز ِقجوّز ٌٍضٌثط ثٌفٍْ، ٍٙخ ث٦ٕىج١ٌز ثٌفٍْف١ز

عٍٝ ثٌضٌثط ثٌفٍْفٟ ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌى٩لز ِع ثٌغ١ٌ ٚىٌه دفىتً صأ٠ٍٚتٗ ث٤ٔتج دٛٙتفٙج ثوضفتج  ىثص١تجً  ٌمو صىيً

ث١ٌٛٔجٟٔ ثمضَثٌٗ ثٌى٩لز "ِع"  فيٌه ٌٕٟ صقممٙج دجعضذجً٘ج ؽٌٛ٘ثً. ّٚذك أْ صذ١ّٕج ِع ثٌفىٌ، غ١ٌ ٍََِ دجٌى٩لز

٘تيث ثٌضم١ٍتو وّتج  ثٌّْت١قٟ صؾتي٠ٌ ِغٍمز ٟ٘ فٟ غٕٝ عتٓ صفى١تٌ آمٌ٘تج. ٚلتو ثّتضأٔف ثٌضٚتًٛ إٌٝ ىثس ؽّجع١ز

ّْ ٘تيث ثٌّْتجً ثٌتيٞ ٠تٌد٠  وجٔتش صٍته ٘تٟ ِّٙتز ثٌضٚتًٛ ثٌقتوثعٟ ِٕتي "ه٠ىتجًس". ٌتيٌه صٕذّتٗ "٘ج٠توؽٌ" إٌتٝ أ

ف صٖتى٩صٙج. ٨ٚ ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس فٟ ِنضٍت ٚ"ٌّ٘ٛي" ٘ٛ ِْجً ٚ"١ٔضٖٗ" ث٦غ٠ٌك دـ"ه٠ىجًس" إٌٝ "١٘ؾً"

دجّتُ   أٚ ث٦ْٔتجْ أٚ ِذتتوأ أٚ ل١ّتز ِتج. ٌمتتو ، صىٕتٟ ٘تيٖ ث١ٌّضجف٠َ١متج غ١تتٌ ِقجوّتز عّتَٛ ثٌىتتجةٓ دجّتُ ىثص١تز ِتتج
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10 

 

ف١ظ ثٌيثص١ز ثٌضٟ صٞع ٔفْٙج فتٟ ٙتٍخ ثٌىتجٌُ ، ثصنيس ٘يٖ ث١ٌّضجف٠َ١مج فٟ ثٌىٌٚ ثٌقو٠ظ ١ٙغز َٔعز إْٔج١ٔز

ّْ ٌِثؽىتتز ِْتتأٌز -أٞ ث٦ْٔتتجْ، ٌضضأٌٚتتٗ دتتو١ٌٍٙج ٘تتٟ ثٌيثص١تتز ث٦ْٔتتج١ٔز ثٌتتيثس ثٌؾتتٌٛ٘. ٌتتيٌه ثًصتتأٜ "٘ج٠تتوؽٌ" أ

 ثٌيثس.-ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ صذوأ ِٓ ٌِثؽىز صًٚٛ ث٤ٔج

4

ّْ ِفَٙٛ ثٌيثس ٠ٕطٛٞ عٍٝ صًٚٛ عٓ ِىٕٝ ث٠ٌّٛٙتز ِٚىٕتٝ ثٌىٍتز. ٌٚىتً ىٌته ٘تٛ  ٌمو صذ١ٓ "٘ج٠وؽٌ" أ

ف١ٍِ فٟ ث٦ِىتجْ صٖتىً ثٌتيثس دجعضذجً٘تج ؽتٌٛ٘ثً دّىتَي عتٓ ، ١ٍّ٠ٗ ِٕطك أٌٟٚفز فٍْفز ثٌيثص١زثٌّْجً ثٌيٞ 

ثٌى٩لز ث٨ؽضّجع١ز إ٨ ِضٝ صقممش دٛٙفٙج ثوضفج  ىثص١جً. ٚدموً ِج صىْٛ ِْج٠ٚز ٌيثصٙج دمتوً ِتج صىتْٛ عٍتز ىثصٙتج 

فتتج٢مٌ ٨ ، عتتٓ ث٢متت٠ٌٓ ٚثٌىتتجٌُ ٚعٍتتز ِتتج هٚٔٙتتج. ٘تتيٖ ثٌّىتتجٟٔ ٘تتٟ ثٌضتتٟ ٠ؤوتتو٘ج "ه٠ىتتجًس" فتتٟ ّتت١جق فو٠غتتٗ

ّْ إ١ٔتتز ث٤ٔتتج صْتتضّو ِتتٓ مجٙتت١ضٙج ث٤ّتتجُ ِتتٓ ف١تتظ إٔٙتتج أٔتتج ِفىتتٌر. ٘تتيٖ ، ٠ٞتت١ف ٌٛؽتتٛه ث٤ٔتتج أٞ ٕتتٟ  دتتً إ

ثٌنج١ٙز ثٌضٟ ص١َّ وً أٔج عٍٝ فور صقٛي هْٚ ثٔفضجؿ ث٤ٔج عٍٝ آمٌ٘ج دموً ِج أٔٙج صضقوه دجعضذجً٘تج عٍتز ١ٔ٦ّتز 

أٞ أْ ٠تٕٙؼ أّجّتجً ٚفمتجً ٌّذتوأ ث٠ٌّٛٙتز ، فز ٌٍفىٌ إ٨ ِضٝ وجْ دّٛىٗ أْ ٠ضأوو أِتجَ ىثصتٗث٤ٔج. ٨ٚ صضأوو ٘يٖ ثٌٛظ١

ّْ ث٤ٔج دضٖىٍٙج فىٌثً  ل١ّتز  -ف١ظ أٔج أفىٌ= أٔج أفىٌ. ٌٚىً ٌّ ثٌى٩لز د١ٓ ثٌّذوأ٠ٓ ث٤ّج١١ّٓ صضأصٝ ِٓ ف١ٌٝز أ

٤ِتٌ دىّتَٛ ثٌىتجةٓ إى ثٌتيثس ٘تٟ ٕ٘تج فتٟ ٟ٘ ِْج٠ٚز ٌيثصٙج ِجهثَ ٨ ٕٟ  ٠ْج٠ٚٙج ِٓ ف١تظ إٔٙتج ل١ّتز. ٠ضىٍتك ث

٠ضقوه دجعضذجًٖ ِتج هْٚ ث٤ٔتج أفىتٌ. ٚدتيٌه فٙتٛ غ١تٌ ِٛؽتٛه إ٨ دجٌْٕتذز ، ِمجدً ثٌىجةٓ دجعضذجًٖ ِٕمٛٗ ثٌضفى١ٌ

 ٌٍيثس ِجهثَ أٔٗ َِٕٚع ثٌموًر عٍٝ ثٌضفى١ٌ.

 ّْ غ١تتٌ ث٤ٔتتج ٘تتٛ هْٚ  ثٌفىتتٌ إىْ ٘تتٛ ٕتتٌٟ ث١ٔ٦تتز ِٚقتتوه ٟذ١ىتتز ع٩لضٙتتج دجٌىتتجٌُ ثٌنتتجًؽٟ إى ثٌٕض١ؾتتز أ

ّْ "ه٠ىجًس" صقوط عٓ ث٤ٔتج، ِْضٜٛ ث٤ٔج -ثٌتيثس ٨عتٓ ث٤ٔتج -إٔٗ وجةٓ ِٓ هًؽز عج١ٔز. ٘ىيث ٠ؾوً دٕج ثٌمٛي إ

ٌتيٌه ٌتُ صقتع ثٌتـ "ِتع" فتٟ فىتٌ ثٌيثص١تز دأ٠تز أ١ّ٘تز صتيوٌ. ، ثٌغ١تٌ-ثٌّٛٝٛع ٨ عتٓ ث٢متٌ-ثٌى٩لز ٚعٓ ث٢مٌ

ّْ ث٤ٌِ ٟجي "١٘ؾتً ّْ م٩ٙتز فٍْتفز ثٌتيثس أٔتٗ ّٕٚضذ١ٓ ف١ّج ١ّأصٟ أ " ٔفْتٗ ًغتُ فضٛفجصتٗ فتٟ ٘تيث ثٌّؾتجي. إ

ِٚتٓ عّتز ٨ ِتوعجر ٌضتود١ٌ ٕتأْ ثٌٛؽتٛه ، ثٌى٩لتز ِتٓ ف١تظ إٔٙتج صتَعؼ ثِتض٩  ثٌتيثس ٚفٞتًٛ٘ج-٨ِؾجي ٥ٌٔج

ثٌؾّجعٟ عٍٝ ٔقٛ "ِع". ٌيٌه ٌٓ صق١و إٔىجي ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ثٌّضقوًر ِٓ صًٚٛ ثٌيثص١ز عٓ أْ صضني ١ٙغز 

 س و١ٍج١ٔز.َٔعج

ّْ ثٌيثص١ز فٟ صطذ١مجصٙج ث١ٌْج١ّز ٚث٨ؽضّجع١ز ٟ٘ َٔعتز و١ٍج١ٔتز ٨ٚ ٠ف١تو ٕ٘تج ، ٠ّىٓ ثٌمٛي دٖىً أٚٝـ إ

ّْ ث٤ٔج ثٌو٠ىجًص١ز فٟ ثٔغ٩لٙتج ِٚال٨صٙتج ٨ صنضٍتف  فٟ ٕٟ  ثٌض١١َّ د١ٓ "ه٠ىجًس" ٚ"ِجًوِ" ٚ"١٘ؾً". ىٌه أ

ّْ "ِجًوِ" دجعضذجًٖ ِٕضٙٝ ثٌضًٚٛ ثٌيثصٟ فٟ صود١ٌ  عٓ ثٌيثس ثٌؾّجع١ز ٌـ"ِجًوِ". غ١ٌ أٔٗ ٠ٍََ ثٌمٛي ٕ٘ج إ
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صم٠ٛٞٗ. إٔٗ  -٠ّغً ثٌّٛلف ثٌيٞ ؽٙو "٘ج٠وؽٌ" ٚثٌفىٌ ثٌّىجٌٙ عِّٛجً عٍٝ ٌِثؽىضٗ، ٕأْ ثٌى٩لز ثٌؾّجع١ز

ثٌّؾضّتع ِٚؤوتوثً ٌتٗ دٛٙتفٗ  -٠ّغً ثوضّجي ِٛلف ث١ٌّضجف٠َ١مج دٖأْ ّؤثي "ِع" دجعضذتجًٖ ِٛلفتجً ِّؾتوثً ٧ٌْٔتجْ

 ١ّوثً فٟ ٍٙخ عَّٛ ثٌىجةٓ.

5

ًُ صج٠ًل ث١ٌّضجف٠َ١مج عذٌ ِنضٍف عًٖٚٛ ِٓ ١ٙجغز ٌضًٚٛ فتٛي ث٦ْٔتجْ ٨ ٌُ صٞتىٗ فتٟ ٙتٍخ  ٠ن

عٚتًٛثً ثٌقو٠غتز. ٠ّٚىتٓ ثعضذجً٘تج فتٟ ِؾٍّٙتج  صنضٍتف ثٌفٍْتفز ث١ٌٛٔج١ٔتز عتٓ ثٌّْت١ق١ز أٚ ٚفتٟ ٘تيث ٨، ثٌىتْٛ

ّْ ِىّتٓ ثٌفتجًق ٘تٛ فتٟ صؾتي٠ٌ، ١ٌْجهر ثٌيثص١ز فٟ ١ٙغز َٔعز إْٔج١ٔز ٘تيٖ ثٌْت١جهر ٚصأو١تو٘ج. فمتو ِّٙتو  ٘يث ِع أ

ر ٍِٓ ثٌؾ٠ًّٛٙتز ثٌٌِٚج١ٔتز ثٌفىٌ ٌّ ، ث١ٌٛٔجٟٔ ِٕي "أف٩ْٟٛ" ٚ"أًّطٛ" ٌٍَٕعز ث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ صٖىٍش ٤ٚي ِ

 ُّ ر ثٌ "ففٟ ٍِٓ ثٌؾ٠ًّٛٙتز ثٌٌِٚج١ٔتز صت ٌّ ىٖتف عتٓ ثٌَٕعتز ث٦ْٔتج١ٔز دٛٝتٛؿ ِتٓ مت٩ي ٘تيٖ ثٌضْت١ّز ٤ٚي ِت

ٚصّش ِٛثٍٙضٙج دجعضذجً٘ج ويٌه"، "١ِ٘ٛج١ٔطجُ"
14

. ٠ُٚمٚو ٕ٘تج دج٦ْٔتجْ ث٦ْٔتجٟٔ ث٦ْٔتجْ ثٌٌِٚتجٟٔ ف١تظ 

ّْ ثٌَٕعز ث٦ْٔج١ٔز ٌِٖٟٚز دضمجدتً ل١ّتٟ صفجٝتٍٟ ٩٠ٚفع هٚٔٗ فٟ هثةٌر ثٌضٛفٔ. ٠ٕوًػ ِج  ث٤ِتٌ، ِٓ ٘يث أ

هٚٔتتٗ أٞ ث٦ْٔتتجْ  ث٦ْٔتتجْ ثٌّضقٞتتٌ فتتٟ ِمجدتتً ِتتج ٍفجً عٕتتو ث١ٌٛٔتتجْ ف١تتظ ث٦ْٔتتجْ ث١ٌٛٔتتجٟٔ ٘تتٛثٌتتيٞ ٔؾتتوٖ ّتت

 ثٌذٌدٌٞ.

٘يٖ ثٌضًٚٛثس ثٌضٟ صفجًٝ د١ٓ ث٦ْٔتجْ ٚث٦ْٔتجْ صٕضٙتٟ دفىتً ِٕطمٙتج ث٨ٔضمتجةٟ إٌتٝ صفٞت١ً ث٦ْٔتجْ 

ّْ ث٦ْٔجْ ٚثٌىجةٓ عِّٛجً ٠ّىٓ صقو٠وّ٘ج دنج١ٙز عجدضز ٠ٚذـ ِٓ  عٍٝ ثٌطذ١ىز. إٔٙج صمَٛ عٍٝ ف١ٌٝز ِفجه٘ج أ

م٩ٌٙج ثٌضفجًٝ ِّىٕتجً. ٍّٔتِ ٕ٘تج ص٩ٍِتجً دت١ٓ ثٌضٌثصتخ ٚثٌضفجٝتً ثٌم١ّتٟ ٚثٌضقو٠تو ثٌّْتذك ٧ٌْٔتجْ ِتٓ مت٩ي 

ّْ ِ ٙتٌ: "٘ج٠توؽٌ" دمٌٛتٗثٌّفجٍٝز. ٌىً ٘تيث ِتج ٠ى١ٕتٗ  أٞ ًدطٗ دم١ّز ِج ٟ٘ ِى١جً، صن١ٚٚٗ دّج١٘ز ِج  "إ

ّْ ثٌفٍْتتفز إٔتتجعش ثٌّىضمتتو ثٌضتتجٌٟ ثٌفٚتتً ثٌمذٍتتٟ ٘تتيث دتت١ٓ ثٌٕتتجُ ُّ صى١ّمتتٗ دفىتتً أ ث٦ْٔتتجْ ٘تتٛ أّجّتتجً ىثس : صتت

ٚٚعتٟ"
15
ث١ٌٛٔتجٟٔ لتو أفتٌ   ثٌفىتٌ ِفجٝتٍز ٚصٌثصتخ. ٚإىث وتجْ فؾتٌ، أٞ أٔتٗ ل١ّتز ف١تظ وتً صم١ت١ُ ٘تٛ صتي١٠ش، 

ٌٗ إٌٝ ىثص ّٛ عّتك  ١ز ٟ٘ ٌٕٟ ثٌّىٕٝ وّج ٠ؤوو ىٌه "أوْتٍُٛ" ف١تظ "ثٌتٕفِ ٨ث٦ْٔجْ ِٓ وً ِّْٞٛ لو ٠ق

ّْ ثٌٍٛغتُٛ ٘تٛ ّْ ِتوّ ، ثٌتيٞ ٠قٌوٙتج ٌٙج ٤ ثٌٍٛغتُٛ ٠نضٌلٙتج" ؽتًَٚ ٚ٘تٟ صضٕتجِٝ هْٚ صٛلتف ٤
16
إىث وتجْ ؛ 

ّْ ثٌٚت١جغز ث٤ف١ٟٔٛ٩تز ٌّفٙتَٛ ث٦ْٔتجْ ؽىٍتش ِتٓ ثٌتٕفِ عّمتجً ٠قتوه ِىٕتٝ ثٌىتجٌُ. فذئؽٌثةٙتج  ث٤ِتٌ وتيٌه فتئ

٘تٛ أّتّٝ فتٟ ث٦ْٔتجْ ٘تٛ  إى ِتج، خ فٟ ٍٙخ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ أعٍٕش ديٌه صٌثصذجً ل١ّ١جً عٍتٝ ٙتى١و ثٌىتٌٍْٛضٌثص
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 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme, p 67, Montaigne, sans date. 

15
 Heidegger (Martin), conceptes fondamenteaux de la métapysique, p307, Gallimard, 1992. 

16
 Axelos(kostas), Héraclite et la philosophie, p177, minuit, 1962. 
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ّْ ، ثٌٕفِ ثٌىجلٍز ّْ ثٌىتجٌُ ً٘تٓ ٌى١ٍّتز ثٌّفجٝتٍز دمتوً ِتج أ ّْ أّّٝ ِج فٟ ٔ جَ ثٌىْٛ ٘ٛ ثٌىجٌُ ثٌّىمتٛي. إ وّج أ

ث٤ٔج صجدىز ٌضأ٠ًٚ لذٍٟ ٧ٌْٔجْ ِقتوه ، ٌٕ جَ ث٤ٔج ث٤ٔج صٌغخ إهًثن ّّٛ٘ج فٟ ثٌنجًػ ١ٌٚذـ ٔ جَ ثٌىجٌُ صجدىجً 

ّْ ٘يث ثٌضقو٠و ٘ٛ، دّج١٘ز لذ١ٍز ث٤ًٙ ثٌذى١و ٌٍضأ٠ٚتً ثٌتو٠ىجًصٟ ٧ٌْٔتجْ دضقو٠توٖ  دنج١ٙز عم١ٍز ًٚف١ز مجٌور. إ

 ف١ظ إ١ّٔز ث٤ٔج ِضقوًر ِٓ ٍِىز ثٌىمً.، ِٓ م٩ي ِج١ّ٘ز لذ١ٍز ٟ٘ ٍِىز ثٌىمً

صأ٠ٍٚٙج ٧ٌْٔجْ ِٓ مت٩ي آ١ٌتز ثٌّمج٠ْتز ثٌضتٟ صٕضٙتٟ إٌتٝ صفجٝتً ل١ّتٟ دت١ٓ ث٤ٔتج ٌمو أٔؾَس ث١ٌّضجف٠َ١مج 

دً إٔٙج صٖتىً ِى١تجً صقو٠تو إْ وتجْ صٚتًٛ ِتج ٠ٕضّتٟ إٌتٝ هثةتٌر ، ٚثٌىجٌُ. ٌٚىً صٍه أُ٘ ّّز ٌٍفُٙ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ

٠مضٟٞ أ٩ًٙ صتأ٩٠ًٚ ٌٍىتجةٓ "وً صقو٠و ٌّج١٘ز ث٦ْٔجْ : ىٌه ِج ٠مٚوٖ ٘ج٠وؽٌ دمٌٛٗ، ثٌضأ٠ًٚ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ أَ ٨

هْٚ ٌٟؿ ّؤثي فم١مز ثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ صقو٠و ١ِضجف٠َ١مٟ ّٛث  وجْ ٠ىٍتُ ىٌته أَ ٨"
17

ّْ ثٌضقو٠تو ثٌّْتذك ٌٍّج١٘تز  . إ

ّْ صقو٠و ِج١٘ز ث٦ْٔجْ أٌِ ِّىٓ متجًػ وتً ع٩لتز ّْ ثٌضقو٠تو ثٌفىٍتٟ ٧ٌْٔتجْ ٠ٍتََ أْ ٠ٕٙتٟ أ٠تز ، إلٌثً دأ دتً إ

 ع٩لز ِفضٌٝز ٌٗ دنجًؽٗ.

ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔتجْ إٌتٝ ثٌٚت١غز ثٌضتٟ صْتأي دٙتج ث١ٌّضجف٠َ١متج عتٓ  ٌؽع ثٌّأٍق ثٌتيٞ ٠ىٌفتٗ ثٌضٚت٠ًٛ

ّْ ِفِٙٛٙج ٌٍتَِٓ ٠قتوه ٙت١غز ّتؤثٌٙج وّج ٠ىٛه أّجّجً إٌٝ ِفِٙٛٙج ٌٍَِٓ. ٚث٤ؽوً، ث٦ْٔجْ ِٚتٓ ، دٕج ثٌمٛي إ

ٔطتٌؿ ٘تيث  ِج ْٔأي ِج ث٦ْٔتجْ  فىتجهر ِتجٚلو ّذك ٌـ"٘ج٠وؽٌ" أْ ٨فع أٔٗ "عٕو، عّز صقو٠و٘ج ٌّج١٘ز ث٦ْٔجْ

ِتٓ  ٔىتْٛ أٙت٩ً لتو ٔ ٌٔتج إٌتٝ : ِتج  أٚ: ِتٓ ث٦ْٔتجْ  ٤ٔتٗ دٙتيٖ ثٌتـ: عٕتوِج ْٔتأي أٚ، ثٌْؤثي عٍٝ ٔقٛ ّت١ّب

ّْ ِمٌٛتز ثٌٖتن٘ ِغٍّتج ِمٌٛتز ثٌّٛٝتٛع صْتّـ دتجٔف٩س ٚفتٟ  ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ ٕنٚتجً أٚ ِٛٝتٛعجً. ٚثٌقتجي أ

ث٤ٔطٌٛٛؽٟ ٠ىٖف عٓ ِج١٘ضٗ. ٌيٌه عتٓ لٚتو صضٞتّٓ  -ٌٛؽٛه ثٌّٕفضـ ثٌضج٠ًنٟثٌٛلش ٔفْٗ دضْضٌّ ِج ٠ؾىً ث

٠ؾتخ  ثٌؾٍّز ثٌٛثًهر فٟ "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ" ثٌّيوًٛر أع٩ٖ وٍّز ِج١٘تز دت١ٓ ِتَهٚؽض١ٓ. دٙتيث ٠ٖتجً إٌتٝ أٔتٗ ٨

ثٌنجٙت١ز ثٌّٕفضقتز  ِتٓ ٌىٓ ثٔط٩لجً ، صقو٠و "ثٌّج١٘ز" ثٔط٩لجً ِٓ ثٌىجةٓ ثٌّج٘ٛٞ ٨ٚ ثٔط٩لجً ِٓ ثٌىجةٓ ثٌٛثلىٟ

ٚىٌته عٕتوِج ٠قضٞتٓ ثٌتـ"ٕ٘ج" دٙتوف ، ٌٍٛؽٛه ث٦ْٔجٟٔ. فّٓ ف١ظ إٔٗ ٚؽٛه ِٕفضـ ٠ٍضََ ث٦ْٔجْ دتـ"ثٌوثٍث٠ٓ"

"ث٨ّٔٙجَ" دٗ دجعضذجًٖ ثٔفضجفجً ٌٍى١ٕٛٔز. ٌىٓ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٠قمك ٔفْٗ دجعضذجًٖ ِج "أٌمٟ دٗ". إٔٗ ٠ضقمك ّٝٓ فىً 

٘يٖ ث٤م١ٌر ٘ٛ أْ صمّوً" لوً ث٦ٌمج  ثٌنجٗ دجٌى١ٕٛٔز ف١ظ
18
. 

ًّ ِتج ٠ف١تو ث٦ْٔتجْ دّفٙتَٛ "٘ج٠توؽٌ" ٘تيث هْٚ أْ ، ٠ضّٞٓ ٘يث ثٌٕ٘ ثٌيٞ عّؤج إٌٝ عٌٝٗ وتج٩ًِ وت

ّْ وً ثٌّفج١ُ٘ ثٌٛثًهر فٟ ٘يث ثٌٕ٘ ٚغ١ٌ ثٌّْذٛلز فٟ صج٠ًل ثٌفٍْفز ٘تٟ دّغجدتز ِفىتٛي ٌّفٙتَٛ متجٗ  ْٕٔٝ أ

                                                           
17

 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme, p 47, Montaigne, sans date. 

18
 ibid, p127. 
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ّْ ِفَٙٛ ث٦ْٔجْ عٕو "٘ج٠وؽٌ" ٠ضأِّ عٍتٝ ِفتج١ُ٘ ف٠ٌتور وٍٙتج ِنضٌلتز  عٓ ثٌَِٓ. ٌيٌه ٠ٍََ أْ ٔمذً ِذوة١جً  أ

 ٚدىو ٘يث فم٠ ٠ّىٕٕج أْ ٔضذ١ّٓ ِىجٟٔ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّؤّْز ٌّفَٙٛ ث٦ْٔجْ.، دّفَٙٛ مجٗ فٛي ثٌَِٓ

صق١و ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس عتٓ إهًثن ِج١٘تز ث٦ْٔتجْ ٚىٌته دفىتً ٙت١غز ّتؤثٌٙج عتٓ ث٦ْٔتجْ. ٕ٘تج ٠ْتضٛلفٕج 

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١متج ، ث١ٌّضجف٠َ١مج دجعضذجً٘ج صؾٌدز دّىَي عتٓ ثٌْتؤثي "٘ج٠وؽٌ" ٌٍضؾٌدز ثٌفى٠ٌز ٌىٌٚصم١١ُ  فذفىتً أ

ّْ : صفىتتٌ. ٚعٕتتوِج ٠متتٛي "٘ج٠تتوؽٌ" ثٌقو٠غتتز لتتو صٍذّْتتش ثٌىٍتتُ ث٠ٌٌجٝتتٟ فٙتتٟ ٨ "ثٌىٍتتُ ٨ ٠فىتتٌ" فّفتتجه ىٌتته أ

ّْ ثٌفىٌ ٚثٌ، ث١ٌّضجف٠َ١مج ثٌقو٠غز ٨ صْأي ْؤثي عٕو "٘ج٠وؽٌ" ّ٘ج ِْت١ّجْ ٌفىتً ٚثفتو. ٌىتٓ ١ّ٨ّج ٚٔقٓ ٔىٍُ أ

ّْ ٙت١غضٙج فتٟ ثٌْتؤثي ٘تٟ ، صْتأي فىت٩ً  ِتٓ ٘تٛ  فئٔٙتج ٨: ث١ٌّضجف٠َ١مج عٕوِج صْأي عٓ ث٦ْٔجْ ِٓ م٩ي ىٌته أ

 هْٚ ثٌْؤثي ثٌضج٠ًنٟ ث١ٙ٤ً. 

ّْ ّؤثي ث١ٌّضجف٠َ١مج ٠ْأي دو١ًٌ ثٌؾٛثح ثٌيٞ ٌٗ ٍّفجً فٛي ث٦ْٔجْ ّْ ثٌْؤثي ٘، إ ٕ٘ج ِؾٌه صم١ٕز  ٛىٌه أ

٠ًٛٙز صٍمٕٙج ثٌّوثًُ ثٌفٍْف١ز دىوِج أٙذقش ثٌفٍْفز فٌٚعجً ِو١ًّز صٍمٓ ثٌفٍْفز دجعضذجً٘تج مطتٛثس ِٕٙؾ١تز 

ّْ ثٌْؤثي ث١ٙ٤ً ٘ٛ ّؤثي ٠ٕؾَ صى١ٍمجً ٌٍو٨ٌز دموً ِج ٠ْأي صقش ٟٚأر ثٌىوَ دجعضذجًٖ  إفوث٘ج ثٌْؤثي. ٚثٌقجي أ

 ّْ ث١ٌّضجف٠َ١مج ثٌقو٠غز ٨ صٌٜ فٟ ثٌىوَ ِج ٠ْضقك ثٌْتؤثي دمتوً ِتج أٔتٗ ٨ ٠ّغتً لوًثً ٌٍىجةٓ. ٚعٍٝ م٩ف ىٌه فئ

ّْ ِج صق١و عٕٗ ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس فٟ ّؤثٌٙج عٓ ث٦ْٔجْ ٘ٛ ، دٛٙفٗ ِٛٝٛعجً  فٙٛ ِج هْٚ ثٌّٛٝٛع. ٚثٌقم١مز أ

 ثٌفجٟٔ.-ث٦ْٔجْ ِٓ م٩ي دىو ثٌضٕجٟ٘ أٞ ث٦ْٔجْ

ّْ ثٌَٕعتز -ثٌفجٟٔ دج٦ْٔتجْ-ْجْدجّضىجٝز ث١ٌّضجف٠َ١مج عٓ ِفَٙٛ ث٦ٔ ثٌىجلتً فٙتٟ صؤوتو أٔتٗ "ٌت١ِ فمت٠ أ

دً صقٛي هْٚ ، ث٦ْٔج١ٔز ٚفٟ إٟجً صقو٠و٘ج إْٔج١ٔز ث٦ْٔجْ فٟٙ ٨ صطٌؿ ّؤثي ع٩لز ثٌى١ٕٛٔز دّج١٘ز ث٦ْٔجْ

ّْ أٙتٍٙج ٠ٛؽتو فتٟ ث١ٌّضجف٠َ١متج" ٌٟفٙج ٠ٚضىتيً ع١ٍٙتج ِىٌفضٙتج ٚفّٙٙتج. ٚىٌته دْتذخ أ
19

ّْ ثٌْتؤثي ث٤ ٙت١ً . إ

أٞ ّٝٓ دىتو ، ثٌموَٚ ٚث٦لذجي هِٚجً ، فٛي ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ٘ٛ ثٌْؤثي عٕٙج ّٝٓ دىو ثٌضٕجٟ٘ دىو فىً ثٌقًٞٛ

ّْ ثّضؾ٩  و١ٕٛٔز ث٦ْٔجْ غ١ٌ  ٌىٓ ثّضؾ٩  ثٌى١ٕٛٔز ٘تٛ أ٠ٞتجً غ١تٌ، ِّىٓ إ٨ ّٝٓ دىو ثٌى١ٕٛٔز ثٌى١ٕٛٔز. ٤

ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔتجْ صجدىتجً  ٠َ١مٟ. دٙتيث ٠ىتْٛ ثٌضٚتًِّٛىٓ إ٨ عٍٝ أ١ًٝز ِفَٙٛ ٌٍَِٓ ِغج٠ٌ ٌٍَِٓ ث١ٌّضجف

فتجٌَِٓ ث٩ٌِضٕتجٟ٘ ٠ىٖتف عتٓ ِج١٘تز مجٌتور ٧ٌْٔتجْ فتٟ ِمجدتً ثٌتَِٓ ثٌّضٕتجٟ٘ ف١تظ ِج١٘تز ، ٌضًٖٚٛ ٌٍتَِٓ

ٚصٍه ٟ٘ أٌٟٚفز "٘ج٠وؽٌ" فٟ "ثٌٌّجٌز" ثٌضٟ وجٔش ، ث٦ْٔجْ ٟ٘ ِج ٠ضّٕع عٍٝ ثٌضقو٠و. إٔٙج هثةّجً ِج ١ّىْٛ

مجٙتز فتٟ ، "٘ج٠توؽٌ" ٔيثن ِتج ٨ ٠ٚتـ فتٟ ٔ تٌآدّغجدز "د١جْ فم١مز" دٚوه ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ثٌضٟ ل١ً دٚوه٘ج 

 فٌْٔج ٚىٌه عٍٝ ٌْجْ "ّجًصٌ".

                                                           
19

 ibid, p47-49. 
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١ّضتجف٠َ١مٟ ٚإىث وتجْ ثٌضقو٠تو ثٌ ١ِضتجف٠َ١مٟ ٌٍتَِٓ. ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔتجْ صٚتًٛ ٠مَٛ فٟ لجعور ثٌضًٚٛ

ّْ ىٌه ٠ىٛه إٌٝ ثٌٛفور ث٤ّجُ ٌٍَِٓ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ. إٔٙج ٚفور عجدضز أٞ ِتج  ٧ٌْٔجْ ٠فضٌٛ ِج١٘ز عجدضز و١ٔٛز فئ

، أٚ ِفٙتَٛ "ث٢ْ" عٕتو "أًّتطٛ"، ٌٚىً ىٌه ٘ٛ ِفَٙٛ "ثٌٍق ز" عٕتو "ه٠ىتجًس"، ٠ضأوو فٟ صىٌثًٖ ثٌّضّجٟ٘

ٌٚتُ ٠نتٌػ "ّتجًصٌ" أٚ "ّ٘ٛتٌي" عتٓ ٘تيث ؛ عٕو "دٌؽْْٛ" أٚ "ثٌو٠ِّٛز"، أٚ "ثٌنٍٛه" فٟ ثٌفىٌ ث١ٌّْقٟ

ٟٚ٘ ثٌٚت١غز ، ثٌضأ٠ًٚ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٌٍَِٓ. ٌيٌه ٠وًػ "٘ج٠وؽٌ" وً ٘يٖ ث٤ّّج  صقش ِّْٝ ثٌَٕعز ث٦ْٔج١ٔز

 ، عُ "١ٔضٖٗ".ثٌقو٠غز ٌٍيثص١ز ثٌضٟ صّضو دؾيًٚ٘ج إٌٝ ثٌفىٌ ث١ٌٛٔجٟٔ ًٌِٚثً دجٌفىٌ ث١ٌّْقٟ إٌٝ "ه٠ىجًس"

ّْ ث ٌن٠١ ثٌتٌثد٠ دت١ٓ ٘تيٖ ث٤ّتّج  ٘تٛ "ٍِتٓ ثٌق١تجر ث٨لضٚتجه٠ز ةثٌّقْتٛدزا ف١تظ صضْتجٜٚ ثٌٍق تجس إ

ٚعذٌ٘ج صْضأٔف "ث٤ٔج" ٚؽٛه٘ج ٝجِٕز ديٌه صّجّىٙج ٚثصْجلٙج"
20

. دٙيث ثٌّىٕٝ ٠ىْٛ صأ٠ًٚ ث٦ْٔجْ ِتٓ ف١تظ 

ٌٍؾتٌٛ٘ دجعضذتجًٖ ِج١٘تز  دٛٙتفٗ ِىتجٚهر، لوً ٌىً صأ٠ًٚ ٌٍَِٓ ِٓ م٩ي "ث٢ْ" دٛٙفٗ ٚفور ِغٍمز -إٔٗ ىثس

ّْ ثٌتَِٓ ثٌقم١متٟ ، ثٌيثس. ٚثٌيثص١ز دٙيث ثٌّىٕٝ صٕطٍك ِٓ فٌٝت١ز ٕتفجف١ز ثٌّج١٘تز ث٦ْٔتج١ٔز ِٚطجدمضٙتج ٌتيثصٙج ٚأ

 ٦ِىجْ ىٌه ٘ٛ ثٌقجٌٝ ف١ظ "ثٌقجٌٝ إٔؾجٍ ٌٍيثس". 

ِج : ٕ٘ج ّؤثٌٙج ِٓ، ٌٕٟ ث٦ِىجْ ٘يث ثٌيٞ ٠ٌٖٟ ثٌضًٚٛ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔجْ ٠ضىيً عٍٝ ث١ٌّضجف٠َ١مج

ثٌقجٌٝ. ٌتيٌه  -ث٦ْٔجْ  فٟٙ ٨ صوًن ثٌٌٖٟ ثٌيٞ ِٓ م٩ٌٗ صضقوه ١ٙغضٙج فٟ ثٌْؤثي دجعضذجًٖ ِفَٙٛ ثٌَِٓ

ّْ ثٌْؤثي ث٤ّجُ ٨ّضؾ٩  فم١مز ث٦ْٔجْ ٘ٛ ِج ٘ٛ  دً ّٝٓ أ٠ز ٌٕٟٚ ٠ٚذـ ثٌضًٚٛ : ٨ ٠ٌٜ "٘ج٠وؽٌ" أ

ٌٚىتً ٘تيث ثٌضّتج٠َ ، ز ّؤثي فىٌ ثٌى١ٕٛٔز عٓ ١ٙغز ث١ٌّضجف٠َ١مجث١ٙ٤ً ٧ٌْٔجْ أٌِثً ِّىٕجً  فيٌه ِج ١ّ٠َ ١ٙغ

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١متج ٨ صطتٌؿ ّتؤثي فم١متز ثٌى١ٕٛٔتز ٔفْتٗ: ٘ٛ ِج ٠ٌِٟ إ١ٌٗ ٘ج٠وؽٌ دمٌٛٗ ٌتيٌه ٨ صْتأي أدتوثً عتٓ ، "إ

دً إٔتٗ ٠ضىتيً  ،٠ٌٟمز ثٔضّج  ِج١٘ز ث٦ْٔجْ إٌٝ فم١مز ثٌى١ٕٛٔز. ٘يث ثٌْؤثي ٌُ صطٌفٗ ث١ٌّضجف٠َ١مج فضٝ ث٢ْ دىو

ع١ٍٙتتج ِتتٓ ف١تتظ إٔٙتتج وتتيٌه"
21

ّْ ٕتتٌٟ ثّتتضؾ٩  ِج١٘تتز ث٦ْٔتتجْ ٠تتضُ ِتتٓ متت٩ي ثٌْتتؤثي فتتٛي  . ِتتٓ ٕ٘تتج ٠ضذتت١ٓ أ

ٍِتتٓ لجعوصتتٗ ثٌذىتتو ، فتتٛي فىتتً ثٌقٞتتًٛ دجعضذتتجًٖ فىتت٩ً عٍتتٝ إ٠متتجع ٍِتتٓ ِٕؾتتيح صَثِٕتتٟ ٨ صىتتجلذٟ، ثٌى١ٕٛٔتتز

ّْ ثٌتَِٓ ثٌقم١متٟ : ثٌذىتو ثٌتيٞ ٠متٛي عٕتٗ "٘ج٠توؽٌ"ٌٚتٓ صٍؾتٗ أدتوثً. ٘تيث ، ثٌٌدجعٟ ثٌيٞ ٌُ صٍؾتٗ ث١ٌّضجف٠َ١متج "إ

وجٕتفجً  -فٙتٛ ٠تٌد٠ ف١ّتج دت١ٓ ث٤دىتجه ثٌغ٩عتز ، ٚدقْخ ّؤثٌٕج ٠ىْٛ ثٌٌثدع ٘ٛ فٟ ثٌقم١متز ث٤ٚي، ًدجعٟ ث٤دىجه

ٚديٌه فٙٛ ٠ٌد٠ دىٞٙج دذىٜ ّٝٓ صمجًح ص ً ِٓ م٩ٌٗ ث٤دىجه ثٌغ٩عتز ٌٍتَِٓ ، مجًػ دىٞٙج دىٞجً  -عٕٙج

ثٌّجٝتٟ ٚثٌقجٝتٌ أفتوّ٘ج ِتٓ ث٢متٌ دمتوً ِتج ٠قتًٌ ٠ٚقمتك ، فٙتٛ ٠متٌح ثٌّْتضمذً، دىٞٙج دىٞتجً  ل٠ٌذز ِٓ

                                                           
20

 Lévinas (Emmanuel), De l’existent à l’existence, p158, vrin, 1981. 

21
 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme 51, Montaigne, sans date. 
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ث٤لجٟٙ ثٌذى١ور"
22

. ٘يث ثٌضًٚٛ ثٌيٞ ٠ؾىً ِٓ ث٤دىجه ثٌغ٩عز ٌٍَِٓ ثٌضم١ٍوٞ ِذجعتور ٌتيثصٙج أٞ دّق١تو عتٓ أْ 

ّْ ٘تيث ، ِّ ثٌَِٓ ثٌضم١ٍوٞ٘يث ثٌضًٚٛ ثٌيٞ ثمضً ف١ٗ ِٕطك ثٌقجٌٝ ثٌيٞ ٠ؤ، صىْٛ ٟ٘ ٟ٘ فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ إ

ف١تظ ، ِج ٘ٛ  عٓ ٘يث ثٌضًٚٛ ّت١ضٌصخ ِفٙتَٛ ِنضٍتف ٧ٌْٔتجْ: ثٌضًٚٛ ثٌيٞ ٨ ٠ّىٓ ِىٗ ثٌْؤثي عٍٝ ٔقٛ

، ِج ث٦ْٔجْ  دً إٔٗ ِغٍّج ٔمتٛي "عّتز" ثٌتَِٓ ٔمتٛي أ٠ٞتجً "عّتز" ث٦ْٔتجْ: ٠ْضق١ً ِىٗ أ٠ٞجً ثٌْؤثي عٍٝ ٔقٛ

جٌْٕذز ٌٍوثٍث٠ٓ فّتٓ ف١تظ إٔتٗ ِٛؽتٛه فٙتٛ هثةّتجً "ِتج ٌت١ِ دىتو". إٔتٗ هثةّتجً ِٚىٕٝ ىٌه أٔٗ "ِغٍّج ثٌٖأْ صّجِجً د

٠ضىٍك ث٤ٌِ دو٨ٌتز صىتوٞ فىتً ثٌى١ٕٛٔتز": ِطجدك ٌٕٙج٠ضٗ أٚ أٔٗ ٠ٛؽو ّٝٓ ٔٙج٠ضٗ
23

ثٌتوثٍث٠ٓ ٘تٛ ِتج -. فج٦ْٔتجْ

 ٚفٟ ٕأْ ٘يث ١ٌِ ٌٍضًٚٛ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔجْ ٕٟ  ٠مٌٛٗ.، ٠ضّٕع دجّضٌّثً عٓ ثٌضقو٠و

فّتج ٠ؾتخ فمتجً ٘تٛ ثٌىتٛهر إٌتٝ ، "٘ج٠وؽٌ" ٍِضَِجً دّذوأ ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج ف١ّج ٠ضىٍتك دّفٙتَٛ ث٦ْٔتجْ ظً

ث٦ْٔجْ وّج ٘ٛ ثٌٖأْ دجٌْٕذز ٤ٞ وجةٓ آمٌ. ٚإىث ِج صقممش ٘يٖ ثٌىٛهر دجعضذجً٘ج ٚٙفجً ٧ٌْٔجْ ثصذجعتجً ٠٦متجع 

ّْ ث٠ٌّٛٙتتز ث٤ٙتت١ٍز ٧ٌْٔتتجْ ّتتضضقوه ٌٚتت١ِ ٘تتيث غ١تتٌ ثٌٕض١ؾتتز ؛ دجعضذجً٘تتج "ثٌتتوثٍث٠ٓ" ث١ٌَِٕتتز ث٤ٔطٌٛٛؽ١تتز فتتئ

ّْ "٘ج٠توؽٌ" ٚ٘تٛ ٠ْتضذوي ٔ تجَ  ثٌّذجٌٕر ٌّؾجٍٚر ثٌضًٚٛ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٌٍيثس دجعضذجًٖ صغذ١ضجً ٌّج١٘ز ث٦ْٔتجْ. إ

ّْ ف٠ٌز ثٌىجةٓ صىّٓ فتٟ ، ِىٕٝ دالمٌ فٙٛ ٨ ٠ٍْه دجُّ فم١مز ِج صّغً دٛٙفٙج ىثص١ز صضقوط ِىجْ ثٌىجةٕجس دً إ

دً ٌِثؽىز ٌٗ ِٓ ، ٘ٛ ع١ٍٗ". ٌٙيث ١ٌِ ثٌضقو٠و ثٌٙج٠وؽٌٞ ٧ٌْٔجْ صؾج٩ً٘ ٌٍضقو٠و ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٠ىْٛ ِج "صٌوٗ

ٌيٌه ل١ُّ "٘ج٠وؽٌ" ثٌضقو٠و ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔجْ عٍتٝ ثٌٕقتٛ ؛ م٩ي ث٨ّضؾجدز ٌّذوأ "ثٌىٛهر إٌٝ ث١ٕ٤ج  ٔفْٙج"

دً إٔٗ ٌِٖٟٚ ِٓ لذً ث١ٌّضجف٠َ١مج"، جً "ِغً ٘يث ثٌضقو٠و ثٌؾٌٛ٘ٞ ٧ٌْٔجْ ١ٌِ مجٟت: ثٌضجٌٟ
24

. ٚثٌّمٚتٛه ٕ٘تج 

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١متج فتٟ صقو٠تو٘ج ، أٔٗ ٌِٖٟٚ دئًثهر ثٌضقو٠و ثٌمذٍتٟ ٌٍىتجةٓ ٚىٌته فضتٝ لذتً ِذجٕتٌر ثٌىتجةٓ ٔفْتٗ أٞ أ

١ٗ هْٚ ِٚجهًصٗ ِٓ م٩ي أفىجَ ل١ّ١ز.، ٧ٌْٔجْ صضقوط "ِىجٔٗ" ٚ"دو٩٠ً عٕٗ" ّٚ  ٌٚىً ٘يث ِج ٠ٍََ صم

ّْ ثٌ ّْ ٘تتيٖ ، فىتٌ ثٌتتيٞ ٠قتوه ث٦ْٔتتجْ ِتتٓ ف١تظ إٔتتٗ "هثٍث٠تتٓ" ٨ ٠تٕٙؼ ٚفمتتجً ٌغٕجة١تتز ثٌنطتأ ٚثٌٚتتق١ـإ ٤

ّْ ثٌىجةٓ دٛؽتٛهٖ ٝتّٓ دىتو ث٨ٔفضتجؿ أٞ ٝتّٓ دىتو  ثٌغٕجة١ز ٔفْٙج صٕطٍك ِٓ صًٚٛ ِؾٌه عٓ ثٌىجةٓ. ٚثٌقجي أ

ٓ ؽ١ٍتجً ثٌقتوٚه ثٌضتٟ ٠ٚتذـ ف١ٙتج ِفٙتَٛ ٚفٟ أفك ٘يث ثٌضٚتًٛ صضذت١؛ ثٌى١ٕٛٔز فٙٛ ٠ضّّٕع عٓ وً عٕجة١ز فو٠ّز صغذّضٗ

ّْ ٚٝع "٘ج٠وؽٌ" ٌّفَٙٛ "ثٌوثٍث٠ٓ" وٌثفىز ٌّفَٙٛ ث٦ْٔجْ ٌت١ِ دٙتوف صنطتٟ   ثٌيثس صقو٠وثً لجٌٙثً. ٌٙيث فئ

 دٙوف ثٌىٖف عٓ إِىجٔجصٗ ٚفوٚهٖ. ِفَٙٛ ثٌيثس دً

                                                           
22

 Heidegger (Martin), Questions t 3-4, p213, Gallimard, 1966-1976. 

23
 Lévinas (Emmanuel), Dieu, la mort et le temps, p53, Grasset, 1993. 

24
 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme, p 49, Montaigne, sans date. 
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، ٚصذت١ّٓ صىتيً عٍّٙتج صضقوه ث١ٌ٢ز ث٤ّج١ّز ثٌضٟ ٠ذجغش دٙج "٘ج٠توؽٌ" ث١ٌّضجف٠َ١متج ٌٍىٖتف عتٓ فتوٚه٘ج

؛ صضقوه فٟ ثٌْؤثي. ٠ْأي "٘ج٠وؽٌ" ف١ظ ٠ضىيً عٍٝ ث١ٌّضجف٠َ١مج أْ صْأي ٌضذمٝ ديٌه ثٌىٍّز ٌفىٌ ثٌى١ٕٛٔز ٚفوٖ

ّْ "ثٌفىٌ" دجٌضى٠ٌف ٘ٛ ثٌْؤثي مجًػ أفك ثٌْؤثي ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ. ٌتيٌه ٠ذتوأ "ثٌفىتٌ" ِتٓ ثٌْتؤثي ثٌضتجٌٟ ِتج : دً إ

١ٌز ثٌضٟ ٔقٓ دٚوه٘ج ٠ْأي "٘ج٠وؽٌ" "إْ وجٔش ٠ّٛ٘ز ثٌيثس صْضٛعخ وً ِج١٘تز ث١ٌّضجف٠َ١مج  ٚفٟ ١ّجق ث٦ٕىج

ث٦ْٔتتجْ"
25

ّْ ٠ّٛ٘تتز ث٦ْٔتتجْ ظٍتتش ِضّٕىتتز عٍتتٝ ١ِضجف٠َ١متتج ثٌتتيثس ؛ . ٨ ٠ٌ٠تتو ٘تتيث ث٨ّضفْتتجً غ١تتٌ ثٌضٕذ١تتٗ إٌتتٝ أ

ّْ ث٦ْٔجْ أٙذ ـ ىثصجً"٦ٚدٌثٍ ىٌه فى٩ً ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" إٌٝ أٔٗ "٠ٍََ ثٌذو  دفُٙ ِج ثٌيٞ ٠ى١ٕٗ أ
26

. ٨ ٠ٌ٠و ٘يث 

ّْ ثٌفىتٌ  ث٨ّضمٚج  أْ ٠مف عٕو فوٚه ثٌٛلجةع دً ٠ٌ٠و صؾجٍٚ ىٌه إٌٝ ثٌٕضجةؼ ٚث٤دىجه. ٔمٛي ٘يث ٚٔقٓ ٔىتٌف أ

ّْ صقو٠تو ، فٟ صًٚٛ "٘ج٠وؽٌ" دجعضذجًٖ فى٩ً ٘ٛ ١ٌِ فٟ ِمجدتً ثٌٕ ٠ٌتز دتً إٔتٗ ثٌّّجًّتز ث٤ٙت١ٍز. ٚدتيٌه فتئ

 مطًٛر فى١ٍز.ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ ىثصجً ٨ ٠نٍٛ ِٓ 

6

ّْ صؾ٠ٌخ ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ ىثصجً ٘تٛ ِتج ثفضتضـ دتٗ "ه٠ىتجًس" ثٌىٚتٌ ثٌقتو٠ظ ف١تظ ّتؤثي ثٌغ١تٌ ّتؤثي ، إ

ظتً ٟتٟ ثٌْٕت١جْ دفىتً ، ّتؤثي ثٌضنتجًػ ثٌتيٞ ٠مطتٓ "ثٌتيثس" ٠ٚى١تو دٕتج ٖ، ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ صنضٌق ث٤ٔتج ٚصٖتٌٟٗ

 ىٌه أوغٌ فٟ فُٙ "ه٠ىجًس" ٌقم١مز ثٌىجةٓ دٖىً عجَ ِٚٓ عّز فم١مز ث٤ٔج.٠ّىٓ صذ١ّٓ ، ثٌضقو٠و ثٌّضّجٟ٘ ٥ٌٔج

٠ضىٍك ث٤ٌِ إىْ عٕو "ه٠ىجًس" دّفَٙٛ ثٌقم١مز ٌٕٟجً ٦ِىجْ فم١مز ث٤ٔج. ٠ٚضٛلف "٘ج٠وؽٌ" ١ٍِّتجً عٕتو 

ث١ٌم١ٓ ثٌتيثصٟ ؛ ٘يث ثٌضٖجًٟ وٍّج وجْ دٚوه ثٌىٌٚ ثٌقو٠ظ ثٌيٞ ١َِٖ "ه٠ىجًس" دضقو٠و ثٌقم١مز دجعضذجً٘ج ٠م١ٕجً 

ّْ ٠مت١ٓ ث٤ٔتج ، ثٌيٞ ٠ضقٛي دّٛؽذٗ عَّٛ ثٌىجةٓ إٌٝ ِْضٜٛ ثٌّٛٝٛع. فٌٖٟ إ١ّٔز ث٤ٔج ٘ٛ ِٛٝتىز ثٌىتجٌُ أٞ أ

ٚعذجصٙج ٠ضأصٝ ِٓ صّغٍٙتج ٌٍطذ١ىتز دٛٙتفٙج ِٛٝتٛعجً. دٙتيث صقتوهس ث٤ٔتج ِٕتي "ه٠ىتجًس" دجعضذجً٘تج إًثهر ث١ٌمت١ٓ 

ّْ ثٌيثس إًثهر ص٠ٌو ٠م١ٓ ىثصٙ ّْ ِْتضٜٛ ، ج أٞ ث٦هًثن ثٌوثةُ ٌتيثصٙج ٌّٚٛٝتٛعٙج دجعضذتجًٖ فجٝتٌثً ثٌيثصٟ. إ دتً إ

فًٞٛ ثٌّٛٝٛع وّج فٞتًٛ ث٤ٔتج دجٌْٕتذز ٌتيثصٙج ٠ٍتََ أْ ٠ذٍتن ِْتضٜٛ ثٌقٞتًٛ ث١ٌم١ٕتٟ ثٌتيٞ ٘تٛ ِتٓ ؽٙتز 

ِٚتتٓ ؽٙتز أمتٌٜ ٘تٛ إفمتتجق ٌقجٝتٌ ٨ ٠ْتّـ دئِىتجْ ثٔذغتتجق ث٢متٌ فتٟ ٙت١ّّٗ. دٙتتيث ، دّغجدتز إٌغتج  ٌٍضٕتجلٜ

أٞ ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ وتجةٓ ، ٕٝ ٠ىْٛ ِفٙتَٛ ث٦ْٔتجْ ثٌتيٞ صٖتىٍٗ فٍْتفز ثٌتيثس ثٌو٠ىجًص١تز ٘تٛ ث٤ٔتج ثٌىجًفتزثٌّى

ثٌّىٌفز ِٓ م٩ي لوًر ثٌّىٌفز )ثٌىمً(. ٚديٌه ٠ىْٛ صقو٠تو ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ أفجه٠تز عم١ٍتز دّغجدتز صفجٝتً دت١ٓ 

 ث٦ْٔجْ ٚغ١ٌٖ ِٓ ثٌىجةٕجس. 

                                                           
25

 Heidegger (Martin), conceptes fondamentaux de la métapysique, p105, Gallimard, 1992. 

26
 Heidegger (Martin), concepts fondamenteaux, p 106, Gallimard, 1985. 
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دً إٔٗ ِّٙج ٠ذو٠ٗ ثٌٖه ِٓ ثمض٩ي ىثصٟ ٠ىٍتٓ ، مذز أِجَ صفى١ٌ ث٢مٌِٓ ٕ٘ج ٠ٖىً ِفَٙٛ ث٤ٔج ثٌىجًفز ع

صىوه هثمٍٟ فئٔٗ ٠ٕٙؼ دو١ًٌ ِج١٘ز صْضٛعخ ثٌٖه ٚصضؾجٍٖٚ ٔقٛ إعذجس صّج١٘ٙج ٚصطجدمٙج ثٌتيثصٟ. ٘ىتيث ٠ٍمتٟ  عٓ

ع ثٌىجٌُ وّج ٨ صىضٌط دجٌغ١ٌ ّٞ ٘ٛ دجٌضى٠ٌف ِج فجٌنجًػ ، ثِض٩  ثٌيثس دٙج ٔقٛ هثم١ٍز ّق١مز صقضمٌ ثٌؾُْ ٚصن

٠قتتٛي هْٚ ثٌى٩لتتز ثٌق١ّ١ّتتز ٥ٌٔتتج دتتيثصٙج. إٔتتٗ ٠قتتٛي هْٚ ثٌقٞتتًٛ ثٌذتتوٟ٘ ٥ٌٔتتج ٙتتٛح ىثصٙتتج ِتتجهثَ أٔتتٗ ٠ّغّتتً 

ٟٚ٘ ع٩لز صق١و عٓ ٌٕٟٚ ثٌقًٞٛ ث١ٌم١ٕٟ ِٓ ف١ظ إٔتٗ ثٌقٞتًٛ ثٌذتوٟ٘ ، ثٌى٩لز غ١ٌ ثٌّذجٌٕر ٥ٌٔج ديثصٙج

 ثٌيٞ ٠ضّغٍٗ ثٌىمً ؽٍّز ٚصف٩١ًٚ.

دً ٠ْضق١ً إٌٝ ِؾٌه ِٛٝٛع ٌٍضّغً. فج٢مٌ ّٝٓ دىو ثٌضّغً ، إهًثن ث٢مٌ دٛٙفٗ آمٌثً ديٌه ٠ضىيً 

فّٓ ف١ظ إٔٗ آمتٌ فٙتٛ ٠ىغتف ثٌضٕتجٟ٘ ثٌتيٞ ٠مٍتك ٘توٚ  ؛ ٘ٛ ١ًٕ٘ز ٥ٌٔج ١ٌِٚ ث٢مٌ وّج ٘ٛ فٟ إلذجٌٗ ٚلوِٚٗ

، دٛٙتفٗ إٔؾتجٍثً ٌٍقم١متزث٤ٔج. ٌيٌه صىْٛ ِٓ ِّٙجس ث٤ٔج ثعضذجً ث٢متٌ "مطتأ" ٠ٍتََ صنط١تٗ ِتٓ مت٩ي ث١ٌمت١ٓ 

ٌٍضطتجدك دّتج ٠ى١ٕتٗ ىٌته ِتٓ ًفتع ٌٍضٕتجلٜ ف١تتظ ث٤ٔتج ٨ صىتْٛ وتيٌه إ٨ إىث وجٔتش ِْتج٠ٚز ٌتيثصٙج ِٚضّج١٘تز فتتٟ 

: فيٌه ٘ٛ ٌٕٟ ثّضم١ٌ٩ضٙج ٚثوضفجةٙج ثٌيثصٟ. ٌىً ٘يث ِج ٠ى١ٕٗ لٛي "٘ج٠توؽٌ" ٚ٘تٛ دٚتوه "ه٠ىتجًس"، هثم١ٍضٙج

ٚث٤ٔج ثٌىجًفز ٟ٘ هْٚ ع٩لز ِع ثٌىتجٌُ"، جس ث٤ٔج"ثٌّىجًف عجدضز ٚلجًر ٟٚ٘ صضّٞٓ عذ
27
دتً ٔفْتٙج ثٌٚت١غز ؛ 

دتش ثّتضؾ٩  ثٌىتجةٓ  ٌّ ثٌّىجٌٙر ٌٍو٠ىجًص١ز ٌُ صنٌػ عٓ ِٕطٍمجس "ه٠ىتجًس". فتئىث وجٔتش ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١تج لتو ؽ

؛ ٠ضىٍتك دّْتأٌز ث٢متٌفٟٙ ٚدفىً صقو٠و٘ج ثٌٛعٟ أفمجً ٌٍضأ٠ًٚ ظٍش ّٝٓ ثٌضم١ٍو ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ف١ّج ، دٛٙفٗ وجةٕجً 

  فٍُ ٠ضأَس ٌـ"ٌّ٘ٛي" ِغ٩ً إهًثن ثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ٠نضٌق ث٤ٔج دفىً صنجًؽٙج.

٤ٔٗ ظً فذ١ِ ٔ ٠ٌز ثٌّىٌفز ثٌضتٟ ، ث٤ٔج ع٩لز ٌمو صّٕع عٓ "ٌّ٘ٛي" صذ١ّٓ ثٌضىوٞ ثٌيٞ دفىٍٗ ص١ٌٚ

ىٕتٝ ٠ّىتٓ أْ ٠ىتْٛ دجٌْٕتذز إى "وً ِ، صؤِّ ث٤ٔج ثٌىجًفز ِٓ ف١ظ إٔٙج ٚعٟ ٠فٟ دضّغً ثٌّٛٝٛع ٚإفٞجًٖ

٠ّىٕٗ أْ ٠ىتْٛ وتيٌه إ٨ ِتٓ مت٩ي ف١تجصٟ ثٌمٚتو٠ز  فجٌّىٕٝ ٨، ٌٟ "ِج١٘ز" ٚ"فم١مز ثٌٛؽٛه ثٌفىٍٟ" ٌىجةٓ ِج

ّٕٚٝٙج"
28

ّْ ِىٕتٝ ث٢متٌ ٨ ّْ ِىٕتٝ ثٌمٚتو٠ز ٠مضٞتٟ صؾتجٍٚ، ٠ْتضّو إ٨ ِتٓ ث٤ٔتج . ٠ىٕٟ ٘تيث أ  دتجٌٌغُ ِتٓ أ

إٔٙتج ؛ ىجًس". فجٌمٚو٠ز دجعضذجً٘ج ِىم٩ً ٌٍّىٕٝ فٙتٟ صٕٖتأ ِىتجً ٚثٌّٛٝتٛعٌِو٠َز ث٤ٔج ثٌىجًفز وّج صّغٍٙج "ه٠

ْ ثٌّٛٝٛع. ٌىٓ ٘يث ٌُ ٠ّٕع ِٓ أٔٗ" أٔتج ثٌتيٞ إٔتىً وتً ٘تيثةِضٕٛع ثٌىتجٌُا ّٛ أٔتج ىثصتٟ ألتَٛ ، فٟ صَثِٓ ِع صى

ديٌه هثمً ٔفْٟ. ٚأفًّ وً ٘يث فٟ ىثصٟ دجعضذجًٖ ِٛٝٛعجً ٌـ "ِمجٙوٞ"
29
 ، ّْ  ٘ٛ "ث٢مٌ ِّج ٠ضٌصخ ع١ٍٗ أ

                                                           
27

 Heidegger (Martin), L’Etre et le temps, p256, Gallimard, 1964. 

28
 Husserl(Edmond), méditations cartésiènnes, p76, vrin, 1953. 

29
 ibid, p82. 
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ثٔىىجُ ٌيثصٟ"
30
ّْ ثٌمٚتو٠ز دٛٙتفٙج مجٙت١ز أّتجُ  ف٩؛  ِق١و عٓ ثٔوًثػ ث٢مٌ فتٟ هثةتٌر ثٌّٛٝتٛع ِتجهثَ أ

 ٌفىً ثٌضفى١ٌ )ث٠ٌَٕٚٛ( صىًّ عٍٝ إفٞجً ِٛٝٛع ثٌضفى١ٌ)ث٠ٌُٕٚٛ( فٟ صّج١٘ٗ. 

ٚىٌته ، ٌ جٌ٘ثص١زٌىً ٘يث ث٦فٞجً ثٌّقج٠ظ ٘ٛ ثٌّّٙز ث٤ّجُ ٩ٌمضَثي ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽٟ وّج صوثٌٚضٗ ث

إٔٗ ٠ضٖىً ّٝٓ ث٤ٔج ٔفْٙج"، "إٟٔ أهًن ث٢مٌ فٟ ىثصٟ: ٠ى١ٕٗ "ٌّ٘ٛي" دمٌٛٗ ِج
31

. صىٖف ٌٕج صؾٌدز ث٢مٌ 

ّْ ثٌضَثَ ِذوأ ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج ٠ىتْٛ ِٛفّمتجً  "ثٌىٛهر إٌتٝ ث٤ٕت١ج  ٔفْتٙج" ٨ أٞ ثٌضَثَ ِذوأ، فٟ فٍْفز "ٌّ٘ٛي" أ

ّْ ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١تتتج ٨ٌتتتيٌه أهًن ، فتتتٟ أفتتتك فٍْتتتفز ثٌتتتٛعٟ ٠ّىتتتٓ أْ صتتتؤصٟ أوٍٙتتتج إ٨ ِوعِٛتتتز  "٘ج٠تتتوؽٌ" أ

 دج٤ٔطٌٛٛؽ١ج.

تٟ ىثصٙتج ٚثٌىتجٌُ ِتٓ  ّٚ ّْ صقو٠و ث٤ٔج دٛٙفٙج أٔج عجًفز ٠ٕضٙتٟ دٙتج إٌتٝ صم ٠ّىٓ ثٌمٛي ِٓ م٩ي ِج صمّوَ إ

ّْ ث٨ّضو٨ي ثٌىمٍٟ أٚ ّْ ث٨مضَثي ثٌيثصٟ ٠مٛهثْ ٨ م٩ي ثٌقوُ ثٌىمٍٟ أٚ ثٌمٚو٠ز. ىٌه أ "ةِفٙتَٛ   ِقجٌز إٌتٝ أ

فىً صنجًػ ّٝٓ ثٌضطجدك ٚفىً صطجدك وً صنجًػ" ٘ٛ ثٌمٚو٠زا
32
ّٓ ٘يٖ ثٌٕض١ؾز ثٌمٜٚٛ ثٌضٟ صقٛي هْٚ ،  ٌى

فتٟ ثٌغ١تٌ صؾتو أٙتٍٙج ثٌذى١تو فتٟ ِفٙتَٛ ثٌتَِٓ ِتٓ مت٩ي ِفٙتَٛ "ثٌٍق تز" عٕتو "ه٠ىتجًس" أٚ ِفٙتَٛ  ثٌضفى١تٌ

ًّ ٌِر ٘ٛ فًٞٛ ٚفٟ، ثٌقجٌٝ ِٓ ف١ظ أٔٗ فٌٚ ِّٚو عٕو "ٌّ٘ٛي" ّْ ِج ٠ضأوو فٟ و ثٌتيثس  ثٌقجٌض١ٓ ِىجً فئ

صقم١تك إهًثن ثٌتَِٓ دٛٙتفٗ ع٩لتز ِضٕج١٘تز. ٠تضُ ثّتضوِجػ ثٌضّتجٟ٘ دتو١ًٌ  ِتج ٠ضىتيً دمتوً عٍتٝ فْتجح ثٌغ١تٌ

، ٘يث فٟ فت١ٓ أٔتٗ "ٝتّٓ ثٌقجٝتٌ وتً ٕتٟ  ٠تضُ ثٌضفى١تٌ ف١تٗ ِؾضّىتجً ، ث٩ٌِضٕجٟ٘ ٌضأو١و ثٌقًٞٛ ثٌنجٌو ٌٍيثس

، ٠قضفع دٗ أٚ ٠نتَْ ٝتّٓ ثٌتيثوٌر أٚ صتضُ إعتجهر دٕجةتٗ ٝتّٓ ّتٌه صتج٠ًنٟ، ـ لجد٩ً ٩ٌّضقٞجًثٌّجٟٝ ٠ٚذ

ُّ ثفضٌثٝٗ ِٓ م٩ي ف١ٌٝز ِج"، ٚثٌّْضمذً ٠ْضذك ٠ْٚضٌٖف ٠ض
33
 . 

ّْ ث٤ٔج ِّىٕز مجًػ "ثٌى٩لز ٠مَٛ فٟ لجعور ثٌضًٚٛ ِّىٕز دٛٙفٙج أٔتج مجٌٚتز ، ِع" -ثٌو٠ىجًصٟ ٥ٌٔج أ

ّْ ٘يث ثٌفٌٛ ٘ٛ، ٕفجفز ِضّج١٘ز ّْ ث٤ٔج ِٕفٍٚز لجةّز ديثصٙج فٟ ِمجدً ثٌىجٌُ. إ  ثٌٌٖٟ ث٤ّجُ ٨عضذجً ٚديٌه فئ

ّْ ث٤ٔج ث٩ٌِضٕج١٘ز صطجي دمذٞضٙج ثٌىجٌُ دجعضذجًٖ ِضٕج١٘جً  إى صضٖىً ع٩لز ث٤ٔج دجٌىجٌُ دٛٙفٙج ع٩لز ع١ٍّز ف١ظ ، أ

ىٌته ٘تٛ ِمٚتو ؛ ثٌضم١ٕز ِٓ ص١ٕٚع ٚصن٠َٓ ٚثّض٩ٙن ث٤ٔج عٍز ِطٍمز ٌىجٌُ ِىٍٛي مجٝع ٌىً إٔىجي ثٌّىجٌؾز

ّْ ثٌضق١ًٍ ثٌو٠ىجًصٟ ٌٍىجٌُ ٠ّْـ دذٕج  ِٕغٍك ٌذ١ٕتز ثٌىتجةٓ ثٌّضتجؿ ِتٓ أؽتً صق٠ٛتً : "٘ج٠وؽٌ" ِٓ لٌٛٗ "٘ىيث فئ

                                                           
30

 ibid, p78. 

31
 ibid, p127. 

32
 Lévinas (Emmanuel), De dieu qui vient a l’idée, p241, vrin, 1998. 

33
 ibid, p238. 
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أ١ٕج  ثٌطذ١ىز إٌٝ ِٛٝٛعجس ٩ٌّضىّجي ثٌضجَ ٚثٌىٍٟ"
34

. صٍته ٘تٟ ثٌٕض١ؾتز ثٌطذ١ى١تز ٌضىتيً صٚتًٛ "ه٠ىتجًس" 

ٌيٌه ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" إٌتٝ ، جٌ٘ر دّىٕج٘ج ثٌف١ٌٕٛٛؽٟ. فوط ث٤ٌِ ٔفْٗ ِع "ٌّ٘ٛي" ًثةو ثٌف١ٌٕٛٛؽ١جثٌىجٌُ و 

ّْ "ٌّ٘ٛي" ٌتُ ٠ٙتضُ دتجٌ ٛثٌ٘ أدتوثً. ٚصىّتٓ ثٌىٍتز ثٌمٚتٜٛ فتٟ ف١تجه ثٌفٍْتفز ثٌىم١ٔ٩تز عتٓ ٩ِلتجر ثٌىتجٌُ ٘تٛ  أ

 ثعضمجه٘ج فٟ إِىج١ٔز ثٌفُٙ ثٌمذٍٟ ٌٍىجٌُ.

ّْ ث٩ٌّلجر ثٌقم ٚلجعتور ، ١م١ز ٌٍٖٟ  ٟ٘ ٩ِلجصٗ عٍٝ لجعور "ثٌىٛهر إٌٝ ث٤ٕت١ج  ٔفْتٙج" ِتٓ ؽٙتزثٌقجي أ

ثٌتيٞ  ث٤ٌِ، أٞ عٍٝ أّجُ ِمجًدز أٔطٌٛٛؽ١ز ف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ز، ع١ٍٗ" ِٓ ؽٙز أمٌٜ "صٌن ثٌىجةٓ ٠ىْٛ ِج ٘ٛ

٘تٛ لذٍتٟ ف١تظ عّتً وتج٠ٔ عٍتٝ صغذ١تظ  إى "١٘أ ه٠ىجًس ٌفُٙ ِج، ثٌقو٠ظ دٕٙؾٗ م٩ف ىٌه ثّضىجٛ عٕٗ ثٌفىٌ

ِٛٝتتٛعٗ دولتتز"
35

ّْ ثٌّىٌفتتز ثٌّٕجّتتذز ٌّمجًدتتز ثٌىتتجٌُ ٘تتٟ ثٌّىٌفتتز ث٠ٌٌجٝتت١ز  . ٌتتيٌه ثًصتتأٜ عٚتتٌ ثٌيثص١تتز أ

إٔٙتج ؛ دجعضذجً٘ج ّٔٛىػ ثٌفُٙ ثٌمذٍٟ. فج٠ٌٌج١ٝجس دجعضذجً٘ج "ِج١ّٟجٟتج" ٘تٟ ِىٌفتز لذ١ٍتز دجٌٖتٟ  لذتً ٩ِلجصتٗ

ّْ ثٌّىٌفتز ، ث٠ٌٌج١ٝجس ث١ٌٚغز ثٌّغٍٝ ٌٍقو٠ظ ِىجْ ثٌٖتٟ  ٚدوٌتٗ"فٛي" ثٌٖٟ . ديٌه صٖىً  صمو٠ٌ ٚثٌٕض١ؾتز أ

ث٠ٌٌجٝتت١ز دجعضذجً٘تتج ِىٌفتتز لذ١ٍتتز ٘تتٟ ِىٌفتتز صنطتتٛ عىتتِ ثٌّمجًدتتز ثٌف١ٌٕٛٛؽ١تتز ث٤ٔطٌٛٛؽ١تتز. ٌتتيٌه ّتتجًع 

ِتتع "ِتتع ىٌته فئٕٔتتج ٚإْ ٔؾقٕتج فتتٟ إعطتج  صأ٠ٚتتً صتجَ ٌى١ٕٛٔتتز ثٌطذ١ىتز ٚىٌتته فتٟ صطتتجدك : "٘ج٠توؽٌ" إٌتتٝ ثٌمتٛي

فّغ١تً ٘تيٖ ث٤ٔطٌٛٛؽ١تج ٌتٓ ص٩ِتِ ؛ ثٌمٞج٠ج ث٤ّجُ ثٌضتٟ ٠ىٍٕٙتج فتٟ ٕتأْ ٘تيث ثٌىتجةٓ عٍتُ ٠ًجٝت١جس ثٌطذ١ىتز

ظجٌ٘ر ثٌىجٌُ فٟ ٕٟ "
36
. 

ف١تظ ٠ٖتىً ، ٚفضٝ فٟ ثٌقجٌز ثٌضٟ أميس ف١ٙتج ثٌفٍْتفز ثٌّضىو٠تز ٌتـ"وج٠ٔ" ِؾتجي ثٌ تٛثٌ٘ فتٟ فْتذجٔٙج

ثٌم١ّتتٟ  فّتع ىٌتته ظٍتش ٘تيٖ ثٌفٍْتفز ِقىِٛتز دٖتت١ٙز ثٌضمتو٠ٌ، ِضٕتٛع ثٌضؾٌدتز لطذتجً أّجّتجً فتتٟ صٚتًٖٛ ٌٍقم١متز

٘تيٖ ثٌضتٟ ؛ ثٌضفجٍٟٝ ثٌيثصٟ ثٌيٞ ٠ٕؾَ صٌثصذجً د١ٓ ث٤ٔج ٚثٌىجٌُ ثٌنجًؽٟ دجعضذجًٖ ِفى٨ًٛ ٌىٍتز ِطٍمتز ٘تٟ ثٌتيثس

ّْ ثٌىجٌُ ٘ٛ ويٌه دموً ِج ٠ق تٝ دىٍتز صؤّْتٗ دمٚتو إعذجصتٗ، ثٌ جٌ٘ر-صٖىً لجعور صٖىً ثٌىجٌُ ىثص١تجً.  ِّج ٠ىٕٟ أ

فٙتتيث ٠ىٕتتٟ أٙتت٩ً أٔتتٗ ٠متت١ُ فتتٟ ٙتتٍخ إٕتتىج١ٌز ، فتتـ"وْٛ وتتج٠ٔ ٠مضٞتتٟ فؾتتز دٖتتأْ ٚؽتتٛه ث٤ٕتت١ج  متتجًػ ث٤ٔتتج

ثٌيثس"
37

ّْ ثٌىجٌُ فٟ عتٌف "٘ج٠توؽٌ" ٘تٛ أٙت٩ً ٕ٘تج ف١تظ ٨ ٘تيث ، ٠مضٞتٟ عٍتز صؤّْتٗ . ٚعٍٝ م٩ف ىٌه فئ

 ٠ٌجٟٝ. دموً ِج أٔٗ ٠ّٚو ِْضى١ٚجً عٍٝ ثٌّمجًدز ث٠ًٌٛٚز ٌّٕطك ثٌذٌ٘جْ ثٌ

                                                           
34

 Heidegger (Martin), L’Etre et le temps, p126, Gallimard, 1964. 

35
 ibid, p129. 
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: ِىٕتٝ لتٛي ٘ج٠توؽٌ ٚىٌته ٘تٛ، فٙتٛ ٙت١ًٌٚر ثٌقتوٚط، ٠ٚقتوط ٠ٛؽو ثٌىجٌُ إىْ عٍتٝ ٔقتٛ أٔتٗ ٠ضٌٛتو

ّْ ثٌقؾؼ غ١ٌ وجف١ز وّج ٠ذوٚ، "٠قوط ثٌىجٌُ دٛٙفٗ عجٌّجً  ّْ ١ٙغز ٚؽٛه ثٌىجةٓ ٟ٘ ثٌضتٟ صمضٞتٟ ، ١ٌِٚ أ دً إ

ٚصٚتتٛ  ٘تتيٖ ثٌقؾتتؼ ثٌضتتٟ ص تتً غ١تتٌ لجدٍتتز ٌٍضقو٠تتو"
38

 ّْ ثٌىتتجةٓ ٠قتتوط صضىتتيً ِمجًدضتتٗ عٍتتٝ ٔقتتٛ . فّتتٓ ف١تتظ إ

ّْ ث٠٦مجع ثٌيٞ ٠قوط دٗ ثٌىجٌُ ٠ضّٕع عٍٝ إ٠مجع ث٨ّضو٨ي ثٌذٌ٘تجٟٔ ثٌىم٩ٔتٟ، ٠ًجٟٝ دٌ٘جٟٔ ىثصٟ ٘تيث ؛ ىٌه أ

ّْ إ٠متجع ث٨ّتضو٨ي ٘تٛ ٔفْتٗ  ث٠٦مجع ثٌيٞ ٘ٛ ٔفْٗ إ٠مجع ثٌتَِٓ ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ دجعضذتجً "ث٢ْ" ٚفوصتٗ ث٤ّتجُ. إ

ّْ "ثٌَِٓ ٘ٛ ِج ٠ف١و عجهر وأهثر ِٓ أؽً ث٨ٔضمجي ثٌذٌ٘جٟٔ ٔقٛ ِج دً، إ٠مجع ثٌَِٓ ٘ٛ مجًػ ث٤ٔج" إ
39

 -. ثٌَِٓ

إٔٗ ث٤هثر ثٌفىجٌتز ٌضؾ١ّتع ؛ ثٌيثصٟ ثٌَِٓ ثٌضضجدىٟ ِفِٙٛجً دٛٙفٗ فجٌٝثً ٘ٛ ِج ٠ّّىٓ ِٓ فىً ث٦فٞجً، "ث٢ْ"

 ث٠ٌّٛٙجس ٚصٖى١ً ثٌو٨٨س ٚصغذ١ش وً ِج ٘ٛ مجًػ.

7

ِتتج ٘تتٟ إىْ ثٌّْتتجفز ثٌضتتٟ صفٚتتً ثٌضٚتتًٛ دتت١ٓ ثٌىتتجٔطٟ دجعضذتتجًٖ ّٔٛىؽتتجً ٌٍضٚتتًٛ ثٌىم٩ٔتتٟ ٚثٌضٚتتًٛ 

ّْ : ثٌٙج٠وؽ١ٌٞ ف١ّج ٠ضىٍتك دج٤ٔتج ٚع٩لضٙتج دجٌنتجًػ  ٠ضٛلتف "٘ج٠توؽٌ" عٕتو ِفضتٌق ثٌطتٌق ِتٓ مت٩ي لٌٛتٗ "إ

أَ ٨ ٚثفضٌثٛ ٘يٖ ثٌقم١متز إِتج ٙتٌثفز ث٨عضمجه عٓ مطأ أٚ عٓ فك فٟ فم١مز عجٌُ مجًؽٟ ٚإعذجس ىٌه دولز 

فٟٙ صٞع ىثصجً أ١ٍٙز هْٚ ع٩لز ِتع ثٌىتجٌُ ، صّْه دأّجّٙج عٍٝ ٔقٛ ٚثٝـ فىً ٘يٖ ثٌّؾٙٛهثس ٨؛ أٚ ّٕٝجً 

٠ٚؾخ أْ صذوأ فٟ ثٌىّك دجٌض١مٓ ِٕٗ"، غ١ٌ ِض١ّمٕز ِٓ ٘يث ثٌىجٌُ أٚ
40

. فٟ ِمجدً ىٌه ٠فضتٌٛ "٘ج٠توؽٌ" أٔتٗ إىث 

ّْ ٧ٌْٔجْ ٕأٔجً دجٌىجٌُ عٍٝ ٔقٛ ٠ىْٛ ف١ٗ ث٦ْٔجْ فٟ ثًصذجٟ دجٌىجٌُ ثعضذٌٔج ث٦ْٔجْ ١ٌِ ّْ إ١ّٔز ، ىثصجً فئ إٌٝ فو أ

"٘ج٠وؽٌ" ثٌضقو٠و ثٌىم٩ٟٔ فٟ ِنضٍف إٔتىجٌٗ دّغجدتز صٕىتٌ  ٠ىضذٌ صضأصٝ إ٨ ّٝٓ ثٌى٩لز دجٌىجٌُ. ٨ٚ ث٦ْٔجْ ٨

 ٘يث ٚإْ صّّٕع ع١ٍٗ صذ١ّٓ ىٌه. ،ِج أٔٗ ٠ضأِّ عٍٝ ف١ٌٝز ع٩لز ث٤ٔج دجٌىجٌُ ٌٍىجٌُ دموً

ّْ هًثّز ث٤ِّ ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز : ِٓ ٕ٘ج ٠ٞع "٘ج٠وؽٌ" ثٌّٕطٍك ثٌضجٌٟ دٛٙفٗ ١ٙغز أّجّجً ٌٍضم٠ٜٛ "إ

عٍٝ ثٌط٠ٌك ثٌيٞ ٠مٛه ٔقٛ صم٠ٜٛ صج٠ًل ث٤ٔطٌٛٛؽ١ج" عٍٝ ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز ث١ٌّٕٞز ٥ٌٔج أفىٌ ٠ؤٌٕ
41

٨ٚ . 

ّْ  ٠ضأّتِ ٘تيث ثٌذقتظ إ٨ عٍتٝ ثعضذتجً ٖ  ِتع ِّٙتز صأ٠ٚتً أّتجُ ث٤ٔطٌٛٛؽ١تج  أ "ثٌضمت٠ٜٛ ٠ٛؽتو عٍتٝ ٔقتٛ ِضّتج

ثٌمو٠ّز عٍٝ ٝٛ  ّؤثي ث١ٌَِٕز"
42
ّْ ِفٙتَٛ ث٤ٔتج ثٌتيٞ ٠قتوه ٟذ١ىتز ؛  ٨ّت١ّج ٚلتو ّتذك ٌتـ"٘ج٠وؽٌ" أْ صذت١ٓ أ
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عٍتتٝ لجعتتور صٚتتًٛ ، ّتتٛث  ِتتع "وتتج٠ٔ" أٚ "ّ٘ٛتتٌي" ٚ"ه٠ىتتجًس"، ع٩لتتز ث٦ْٔتتجْ دجٌىتتجٌُ صأّتتِ فتتٟ ثٌىّتتك

ٚىٌته فتٟ أفتك ٍِٕتٟ ، إعتجهر ثوضٖتجف إ١ّٔتز ث٤ٔتج ِؾتوهثً  مٟ ٌٍتَِٓ. ِتٓ ٕ٘تج صىتْٛ ثٌّّٙتز ث٤ّتجُ ٘ت١ِٟضتجف٠َ١

ث٤ٌِ دئعذجس إْ وتجْ  ٠ضىٍك "٨: ِج ٠مٛي "٘ج٠وؽٌ" ف١ظ ٠ىْٛ ثٌٙوف ث٤لٚٝ ٌٙيٖ ثٌنطٛر عٍٝ ٔقٛ، ِنضٍف

ّْ ٕ٘جن عجٌّجً مجًؽ١جً ٚلجًثً  ّْ ثٌوثٍث٠ٓ، ٚو١ف أ ثٌىتجٌُ ٌتٗ لتوًر ثٌذتو  -فتٟ -ِٓ ف١تظ إٔتٗ ٚؽتٛه دً دضذ١جْ ٌّجىث أ

دئٌغج  إدْضٌّٛٛؽٟ ٌٙيث ثٌىجٌُ ثٌنجًؽٟ ِٓ أؽً أْ ٠غذضٗ دىو ىٌه"
43
ّْ ثٌّّٙز ث٤ّجُ صتٌَٚ فٙتُ ٕتٌٟٚ ؛  أٞ أ

 ثٌيٞ صغ١خ عٕٗ ٘ٛ ٔفْٗ ٌٕٟٚ إِىجٔٗ.  ٘يث ثٌضًٚٛ، ثٌيثصٟ ٧ٌْٔجْ إِىجْ ثٌضًٚٛ

ف١تظ فٙتُ ٘تيٖ ثٌّج١٘تز ، ُٙ ِنضٍف ٌٍّج١٘ز ث١ٍٙ٤ز ٧ٌْٔجْصٖىً ٘يٖ ثٌنطٛر ىٌه "ثٌط٠ٌك" ثٌٛف١و ٌف

ّْ "صٕتجٟ٘  ثٌيثصٟ دتً دجِض٩وتٗ عذتٌ ٌٓ ٠ضأصٝ دضؾجً٘ ثٌضًٚٛ وٖتف ٕتٌٟٚ إِىجٔتٗ ٚىٌته إٌتٝ فتّو صذت١ّٓ أم١تٌثً أ

تتٌ ِفٙتتَٛ ثٌتتيثس وّتتج ٔؾتتوٖ ِٕتتي ه٠ىتتجًس ّْ فجٌضٕتتجٟ٘ ٠ضٞتتّٓ ِذتتوأ ىثص١تتز ثٌتتيثس"، ثٌٛؽتتٛه ث٦ْٔتتجٟٔ ٠ف
44

. ٠ٚضتتجدع 

٤ٔتتٗ ١ّْتتّـ ٌٕتتج دتتٌد٠ ثٌيثص١تتز ، "أٙتتذـ صق١ٍتتً ثٌىتتجٌُ إىْ ثٌقٍمتتز ث٤ّتتجُ ٌضق١ٍ١ٍتتز ثٌتتوثٍث٠ٓ: جُ" لتتجة٩"١ٌف١ٕتت

ثٌقم١متز دجٌى١ٕٛٔتز"، ٔ ٠ٌز ثٌّىٌفتز دج٤ٔطٌٛٛؽ١تج، دجٌضٕجٟ٘
45

. صٍته ٘تٟ ثٌّْتجفز ثٌضتٟ صفٚتً ث٤ٔطٌٛٛؽ١تج عتٓ 

فت٩ ٠ٕطٍتك ثٌضمت٠ٜٛ ِتٓ ِىتجْ آمتٌ غ١تٌ ِىتجْ ثٌضمت٠ٜٛ ِم١جّتجً ٌٙتج.  إٔٙج ثٌّْجفز ثٌضٟ ٠ىضذتٌ، ٔ ٠ٌز ثٌّىٌفز

 عٕٙج ٟ٘ ٔفْٙج. ٔ ٠ٌز ثٌّىٌفز وٟ ٠ضذ١ٓ ٌٕٟ إِىجٔٙج ثٌّضىيً

هْٚ ثٌفٙتُ ث٤ٙت١ً ٌّج١٘تز  ث٢فتً دجعضذتجًٖ ِتج ثٌيثصٟ ٥ٌٔج ٚع٩لضٙج دجٌىتجٌُ إٌتٝ ثٌضٚتًٛ ٠ٕضّٟ ثٌضًٚٛ

ّْ عٍتتز: ٠ؤوتتوٖ "٘ج٠تتوؽٌ" دمٌٛتتٗ ٚىٌتته ِتتج، ث٦ْٔتتجْ ٚع٩لضتتٗ دجٌىتتجٌُ وتتً ٘تتيث ةٔفتتٟ ثٌىتتجٌُا صىّتتٓ فتتٟ أفتتٛي  "إ

ثٌوثٍث٠ٓ"
46

إى "ٌت١ِ ثٌضّغتً ثٌنتجٌ٘ ، . صىّٓ ثٌنج١ٙز ث٤ّتجُ ٌٍتوثٍث٠ٓ فتٟ أفٌٛتٗ دفىتً أٔتٗ لتوًر عٍتٝ ثٌضّغتً

ٚثٌذ٠١ْ ه٩١ًٌ دىو عٍٝ ثٌفُٙ"
47

ّْ ثٌفُٙ ٠فُٙ ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ"هثٍث٠ٕجً" ٌّٛ ، . إ ٠ٚفُٙ أٔٗ دجعضذجًٖ وتيٌه فٙتٛ ِىت

"فمت٠ ِتٓ ف١تظ إٔتٗ وتجةٓ ٍِمتٝ دتٗ ٠ّىتٓ ٌٍتوثٍث٠ٓ أْ ٠ىىتِ ثٌى١ٕٛٔتز دجعضذجً٘تج : ثٌمٛي ه ؽجٌٍٍفُٙ ٠ٚضٍمجٖ. ٌيٌ

دتً ٘تٛ فىتً ٌٍتوثٍث٠ٓ ثٌتيٞ ٌت١ِ ىثصتجً ٤ٔتٗ ، ويٌه. ٌٚىً ٘يث ثٌىٖف عٓ ثٌى١ٕٛٔز ١ٌِ فى٩ً ٌضٍمجة١تز ىثس ِضىج١ٌتز

ٖٛ"ٌىٛٔتٗ ٠ٛؽتو أٙت٩ً ٚهثةّتجً ٍِمتٝ ٔقت، عٍتٝ ثٌىىتِ، ١ٌِ أ٩ًٙ ٌفىً صىج١ٌٗ دً
48

ّْ ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ  . دٙتيث فتئ

ِفضٛفجً عٍٝ ثٌى١ٕٛٔز فٙٛ ويٌه دمٚو فّج٠ضٙج فتٟ فم١مضٙتج ٚدتيٌه فٙتٛ "هثٍث٠تٓ". ٤ٚٔتٗ عٍتٝ ٘تيث ثٌٕقتٛ صضّّٕتع 
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فئ١ّٔضتٗ صضقتوه ِتتٓ مت٩ي صنجًؽ١ضتٗ ِتج هثَ أٔتٗ ٠ضقمتك فىت٩ً ٝتّٓ دىتتو ، ع١ٍتٗ ٙتفز ثٌتيثس أٞ ٙتفز أٙتً ثٌىتجٌُ

ّْ "ثٌّٛٔتجه" ، أٚ وّج ٠مٛي "٘ج٠وؽٌ" إٔٗ ٕذ١ٗ دجٌّٛٔجه عٕو "٠٨ذٕضَ"، ٛٔزث٨ٔفضجؿ دجعضذجًٖ دىوثً ٌٍى١ٕ ٌىتٓ فمت٠ أ

ًّ و١ٍّز عٍٝ ثٌوثمً ّْ "ثٌوثٍث٠ٓ" ِٕميف و١ٍّز ٔقٛ ثٌنجًػ.، ٠ط  ٘يث فٟ ف١ٓ أ

٠نٞتع إ٨ ٌمجٔٛٔتٗ ثٌنتجٗ  ٨ٚ، ٠ضٌصخ إ٨ عٍٝ ٔفْتٗ "ثٌوثٍث٠ٓ" إىْ ثٔٛؽجه ّٝٓ دىو ثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ٨

فجٌضّغًّ ٠ؾو أٍٙٗ ثٌذى١تو ، ثٌيثص١ز هْٚ أْ صىٍُ لجْٔٛ ث٨ٔذغجق ٚثٌقوٚط. ِٚٓ ثٌضٕجٟ٘ دٙيث ثٌّىٕٝ صضقّوًدٛٙفٗ 

ّْ ثٌيثس ٟ٘ صأ٠ًٚ غ١ٌ أ١ًٙ "ٌٍوثٍث٠ٓ". ٌٚىً ١ْٔجْ ىٌه ٘ٛ فجًٙ ثٔقوثً فٟ ثٌضٕجٟ٘ ٘يث دموً ثٌٛؽتٛه  ِج أ

ّْ ث٤فٛي ٠نفٟ ٠ٚىذـ عٍٝ ٔقتٛ ٚؽتٛهٞ فم١متز ٘يث ِج هثَ أٔٗ "ِٓ ثٌّؤو، ثٌذٌٖٞ إٌٝ ِْضٜٛ ثٌٛؽٛه ث٢فً و أ

ث٤ٔج"
49
ّْ ثٌٛؽٛه ثٌذٌٖٞ دٙيث ٠ىْٛ لو أ١ٙخ دٍىٕز مجًؽ١ز أٚ أٔٗ فجه عٓ ثٌمجعور ثٌٚتق١قز  ٨ٚ؛  ٠ىٕٟ ىٌه أ

٠ؾخ أْ ٠ٕ ٌ إٌٝ أفٛي ثٌوثٍث٠ٓ دٛٙفٗ ثٔقٌثفجً مجًػ  "٨ ثٌّقوهر ٌٍٍْٛن ث٤م٩لٟ. ث٤ٌِ عٍٝ م٩ف ىٌه إى

ّْ ث٤فتٛي ٘تٛ فجٌز أ١ٍٙز ِقتوه ٚؽتٛهٞ أٙت١ً ٌٍتوثٍث٠ٓ ٔفْتٗ" أوغٌ صؾٌهثً ٚأوغٌ ًل١ّتجً. إ
50

ّْ ثٌفٙتُ ثّتضؾجدز  . إ

، ٚىٌته دفىتً فم١متز ثٌى١ٕٛٔتز ٔفْتٙج، ث٤فتٛي-عٍٝ ٕفج ففٌر ِٓ ٠ٍف ثٌضّغتً غ١ٌ أٔٗ دجّضٌّثً، أ١ٍٙز ٌٍى١ٕٛٔز

ث .  ّٚ ٌّ ثةن ثٌ َّ  أٞ دفىً ١ِّْٙج ثٌ

ّْ ث٦ْٔجْ ٠ٛؽو فٟ فجٌز ثّضؾج ث٨ٔفضجؿ -دىو ثٌضٛثًٞ، دز إٌٝ ثٌى١ٕٛٔز فٙٛ ديٌه ٠ٛؽو ّٝٓ دىو ثٌضٕجٟ٘إ

ّ٘ ثٌى١ٕٛٔز ثٌّغتٛي ثٌّضٌصتخ عتٓ ثٌّمجًدتز ثٌىم١ٔ٩تز. ٌٙتيث صٕطٍتك ثٌٌ ٠تز -ٚىٌه فتٟ ِمجدتً دىتو ثٌغذتجس، ثٌيٞ ٠ن

ّْ ث٨ٔفضجؿ ٘ٛ ٠ّىتٓ  إى ٨، هثةتُأٙت٩ً ٕ٘تج ِّتج ٠ؾىتً ثٌىتجٌُ ث٤ٔتج وٛفتوثس ِضٕج١٘تز فتٟ صّّٕتع  ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز ِٓ أ

ثٌقو٠ظ عٓ ِج١٘ز ثٌٖٟ  إ٨ صؾجٍٚثً. ٌيٌه ٔؾو "٘ج٠وؽٌ" لو ٚٝع ٌفع "ِج١٘ز" فتٟ عٍّتٗ "ثٌى١ٕٛٔتز ٚثٌتَِٓ" 

ّْ "ِج١٘تز" ثٌتوثٍث٠ٓ صىّتٓ فتٟ ٚؽتٛهٖ" د١ٓ َِهٚؽض١ٓ. ٌمو وجْ دٚوه صقو٠و ِج١٘ز "ثٌوثٍث٠ٓ" ف١ظ ثعضذٌ أ
51
 ،

 ١ضٙج ثٌغذجس.ٚ٘يث دو٠ً عٓ أ٠ّز ِج١٘ز لذ١ٍز أٚ ٚثلى١ز مجٙ

ّْ ث٤ٔج ١ٌْش ِتٓ ثٌٛؽتٛه ثٌّتج٘ٛٞ فتٟ ٕتٟ  ٖ . ٌتيٌه عّتً ، ٠ٕطٍك "٘ج٠وؽٌ" ِٓ أ ّْ ٚؽٛه٘تج ِضٕتج دتً إ

ّْ ث٢مٌ عٍٝ صؾجٍٚ ّْ ث٤ٌِ ويٌه فئ ٕتٌٟ إِىتجْ ث٤ٔتج  ٘تٛ صى٠ٌف "ث٦ْٔجْ ثٌىجلً" إٌٝ "ث٦ْٔجْ ثٌفجٟٔ". ٤ٚ

ّْ إ١ّٔز، ١ٌِٚ ثٌىىِ ّْ ث٤ٔج ٘ٛ أ٩ًٙ فٟ ع٩لز "ِع" أٞ أ فجٌْتٍذ١ز ثٌضتٟ ٘تٟ أٙت٩ً ٕ٘تج ؛ ث٤ٔج صضأصٝ ِٓ ف١ظ أ

صٖىً ث٤ًٙ فٟ إ١ّٔز ث٤ٔج. ٚإىث وجْ "٘ج٠توؽٌ" لتو أٚؽتو ِفٙتَٛ "ثٌتوثٍث٠ٓ" دجعضذتجًٖ ثٌّفٙتَٛ ثٌّٕجّتخ ٌضى١ت١ٓ 

ّْ ث٦ْٔتجْ ٘تٛ أٙت٩ً  ؛فئٔٗ ٌُ ٠ىًّ إ٨ عٍٝ ٚٙتف ٚثلتع ثٌقتجي ث٤ٙت١ً، ث٦ْٔجْ ِفِٙٛجً عٍٝ ٔقٛ أ١ًٙ أٞ أ
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إٌتٝ فىتً ، ٕ٘ج ّٝٓ دىو ث٨ٔفضجؿ ٠ٕٖأ فٟ مُٞ ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ ِج صفضأ صنضٌلٗ. ث٦ْٔتجْ فتٟ ثّتضؾجدز إٌتٝ ثٌى١ٕٛٔتز

ثٌىتجةٓ ثٌٛف١تو ثٌّضّٛٝتع ٝتّٓ دىتو ثٌضٕتجٟ٘ ف١تظ ٠فٙتُ  ثٌقوٚط ٚديٌه فمت٠ فٙتٛ "هثٍث٠تٓ". ثٌتوثٍث٠ٓ إىْ ٘تٛ

ّْ فٙتُ ثٌى١ٕٛٔتز ٘تٛ: ١ٌف١ٕجُ"ِٚىٕٝ ىٌه ٠ضٞـ ِٓ لٛي "، ثٌى١ٕٛٔز ثٌتَِٓ ٔفْتٗ" "٠ضىٍك ث٤ٌِ دضذ١تجْ أ
52
أٞ ، 

تج  ِّ ّْ ث٦ْٔجْ ٚفوٖ ٠فٕٝ أ أٔٗ فُٙ ٠ضّٛٝع عٍٝ ٔقٛ ٠فُٙ صٕجٟ٘ ثٌىجةٕجس ٚصٕج١٘ٗ ثٌنجٗ. ٌيٌه لجي "٘ج٠وؽٌ" إ

 ثٌىجةٕجس ث٤مٌٜ فٟٙ صٕضٟٙ.

ّْ ثٌٍْخ ثٌيٞ ٠نضٌق "ثٌوثٍث٠ٓ" ٠أص١ٗ أّجّجً ِٓ ف١تظ إٔتٗ "ٚؽت ّْ -فتٟ-ٛهإ ثٌىتجٌُ". ٠ٚف١تو ٘تيث ثٌضقو٠تو أ

ّْ ، إى ثٌىجٌُ ٘ٛ دتؤًر ثٌقتوٚط ٚثٌضٕتجٟ٘، أ٩ًٙ ٍِمٝ دٗ إٌٝ ثٌىجٌُ ث٦ْٔجْ ٘ٛ ٖ  ٠ىٖتف عتٓ ٔفْتٗ فتٟ وتْٛ أ صٕتج

ظجٌ٘ر ثٌىجٌُ "صضؾٍتٝ دجعضذجً٘تج د١ٕتز أٔطٌٛٛؽ١تز"
53
فتٟ ِىجهٌتز ١ِضجف٠َ١متج ثٌتيثس ثٌضتٟ  ِّتج ٠ىٖتف عتٓ صغ١١تٌ؛ 

ّْ ثٌىجٌُ ٘ٛ  ِج ١ٌِ دىو إ٨ دىو صٖىً ث٤ٔج دٛٙفٙج ىثصجً. صفضٌٛ أ

ّْ "ثٌٛؽٛه ّْ "ثٌتوثٍث٠ٓ" ٍِمتٝ دتٗ ٔقتٛ ، ٠ٖتىً د١ٕتز أّتجُ ٌٍتوثٍث٠ٓ "ثٌىجٌُ -فٟ -٠ٌٜ "٘ج٠وؽٌ" أ أٞ أ

أٔتٗ ٍِمتٝ دتٗ  ديٌه ٚؽٙجً ٌٛؽٗ ِع ث٦ِىجٔجس ثٌضٟ ص١ٍّٙج ع١ٍتٗ ثٌى١ٕٛٔتز. ٚدجعضذتجً ٚ٘ٛ، ثٌىجٌُ ٚىٌه لذً ثمض١جًٖ

ّْ مجٙت١ز ثٌمذ١ٍتز ٘جصتٗ ؛ فُٙ ٠قوه ٍّٛوٗ صؾجٖ ثٌىجةٓ ٚىٌه لذً إًثهصٗ، ّٝٓ فُٙ ِج ٌٍى١ٕٛٔزفئٔٗ أ٩ًٙ  ١ّ٨ّج أ

٠ىٕٟ دأ٠ز فجي ِج ثٔمٞٝ ٚفجس. ٌىٓ "ثٌوثٍث٠ٓ" ِٓ ؽٙتز أمتٌٜ ٘تٛ أّجّتجً  ثٌّجٟٝ ثٌيٞ ٨ صىٍَ عمً فًٞٛ

ًّ دىتو ِٚٓ ف١ظ إٔٗ ِٛؽٛه عٍٝ ٔقٛ ِْضذك ٌيثصٗ فٙٛ ِأمٛى دجٌّْضمذً ثٌيٞ ١ٌِ دتً ِتج ٠فىتً فىٍتٗ ، ِج ٌتُ ٠قت

ٌٚىً ىٌه ِمٚو ِفَٙٛ "ث٨ّٔٙتجَ". ، دضقو٠وٖ ٌٍْٛن ثٌوثٍث٠ٓ ِٓ م٩ي ث٦ِىجٔجس ثٌضٟ ٠ؾو ٔفْٗ ِْضوًؽجً إ١ٌٙج

" ٨ عٓ ثمض١جً ٚإًثهر دتً إٔتٗ ِتوفٛع دتٗ ٔقتٛ" ُّ ّْ "ثٌوثٍث٠ٓ" "ِٕٙ ٚىٌته ٝتّٓ إِىجٔتجس ٘تٟ فتٟ ، ث٨ّٔٙتجَ" إ

ثٌىجٌُ" آٔتيثن صٚتذـ -فٟ-. ٚدٛٝع ثٌوثٍث٠ٓ فٟ ٍٙخ ٌٕٟ إِىجٔٗ ث٤ّجُ أٞ "ثٌٛؽٛهصض١قٗ ثٌى١ٕٛٔز فوٚه ِج

-ثٌٛؽٛه: "ٌمو فجْ ثٌٛلش وٟ ٔىًّ عٍٝ ص١ٝٛـ د١ٕز أّجُ ٌٍوثٍث٠ٓ: ثٌنطٛر ثٌضج١ٌز ٍِّقز وّج ٠مٛي "٘ج٠وؽٌ"

ثٌىجٌُ"-فٟ 
54
. 

ٌىتتجٌُ عٍتتٝ ؽٍّتتز ثٌذ١ٕتتز "ثٌى١ٕٛٔتتز ٚثٌتتَِٓ" ٠ق١تتً ث ففتتٟ، عتتٌف ِفٙتتَٛ ثٌىتتجٌُ عٕتتو "٘ج٠تتوؽٌ" ِٕىطفتتجً 

ف١ظ "ثٔط٩لجً ِٓ ثٌىتجٌُ ٠ىتْٛ ثٌىتجةٓ ثٌّضتجؿ ِضجفتجً ، ث٦فج١ٌز ثٌضٟ صّْـ دئِىج١ٔز ٍّٛن "ثٌوثٍث٠ٓ" صؾجٖ ثٌىجةٓ

"
55

. ثٌىجٌُ إىْ دّج ٘ٛ ٌٕٟ ِىٕٝ ثٌىجةٓ فٙٛ ٕتٌٟ "ثّٔٙتجَ" "ثٌتوثٍث٠ٓ" دجٌىتجةٓ. دٙتيث ٠ىتْٛ ثٌىتجٌُ ٘تٛ ٕتٌٟ 
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ثٌىتجٌُ"-فتٟ-"ثٌضٟ صّْـ ٌٍوثٍث٠ٓ أْ ٠ّّىٓ ىثصٗ ِٓ ثٌفُٙ ثٌمذٍتٟ ٌٛؽتٛهٖ ٘يٖ، لجد١ٍز ثٌو٨ٌز
56

. دٙتيث فتـ"ثٌوثٍث٠ٓ" 

 ٘تتٛ أٙتت٩ً ٙتتٛح ثٌىتتجٌُ ف١تتظ ٠ؾتتو ف١تتٗ ثٌو٨ٌتتز ثٌضتتٟ صف١تتوٖ دجٌغمتتز ثٌضتتٟ صْتتّـ ٌتتٗ دجّتتضىّجي ث٤ٕتت١ج  فتتٟ مٞتتُ

ثٌضٕتجٟ٘ عِّٛتجً ٚصٕتجٟ٘  ٌضؾي٠ٌ "ث٨ّٔٙجَ". ٌٚىً فٌٚ ثٌىجٌُ دٛٙفٗ ِؾج٨ً ٌٍو٨ٌز ًأٜ ف١ٗ "٘ج٠وؽٌ" صىط٩١ً 

ّْ عتجٌُ ثٌّٕىطتف ٘تٛ ِتج، لذً ثٌّٕىطف لتو ٕتىً صىغ١فتجً ٌٍو٨ٌتز "ثٌوثٍث٠ٓ" مٚٛٙجً. ٌيٌه فئىث وجْ عجٌُ ِج  فتئ

إٔٗ ٠ْضؾّع ثٌىجٌُ"، ثٌٖٟ  ف١ظ "٠ضّٞٓ ثٌٖٟ  ًدجعٟ ث٤ؽَث -١ّمَٛ عٍٝ أّجُ ثٌىجةٓ
57
 . 

ّْ ثٌىتتجٌُ ٌتت١ِ أوغتتٌ، ثٌفجٙتتً-صؤّتتِ ثٌىجةٕتتجس ثٌىتتجٌُ ِتتٓ متت٩ي صىجٌمٙتتج ثٌؾتتجِع ِتتٓ ٙتت١ًٌٚر  ٚ٘تتيث ٤

ثٌو٨ٌتز ٠متًٌ -دجعضذجًٖ صىغ١فتجً ٌٍو٨ٌتز. ٚإىث وتجْ ثٌىتجٌُ فوٚط. ٔقٓ ٕ٘ج إىْ دٖأْ ثٌىجٌُ دٛٙفٗ فوٚعجً ٌٍّىٕٝ ٨

ّْ ثٌىتجٌُ ثٌىتجةٓ ِتٓ ف١تظ إٔتٗ "ِتع" أٞ ِتٓ ف١تظ إٔتٗ ؛ ٠متًٌ دٖتأٔٗ ثٌىتجةٓ ثٌقتوٚط ٘تٛ ِتج-ٍّفجً دٖأْ ثٌىجةٓ فئ

ف١تظ ثٌٕض١ؾتز ، ثٌفجْٔٛ ٚث١ٌٙ٦ْٛ عتُ ث٤ًٛ ٚثٌْتّج  ٘تٛ ِٛٝتع ثٌىتجٌُ ِٚمتٌٖ، ك. فـجٌـ "ِج د١ٓ ثٌٌدجعٟ"صىجٌ

ّْ ثٌىجٌُ ّْ ثٌىجٌُ-ٟ٘ أ ٠ضّّٕع عٍٝ وً صقو٠و ِتج هثَ "ثٌقتوط  ثٌقوط ٘ٛ ِج-ثٌو٨ٌز لجدً ٌٍقْجح ثٌّْذك فٟ ف١ٓ أ

جّتجً ِتج ٨ أفّٙتٗ دجِض١تجٍ"ثٌقتوط ٘تٛ أّ: ٠تو٘ٔ ٠ٚىٍتك فّٙتٟ، ٘ٛ ِج ٠قوط ٚدقوٚعٗ ٠وٖ٘تٕٟ
58

. دٙتيث ثٌّىٕتٝ 

 "ثٌوثٍث٠ٓ".-ثٌقوٚط دّغجدز ٌٕٟ إِىجْ ث٦ْٔجْ-٠ىْٛ ثٌىجٌُ

وٍّتز  عٕٗ "هث" ثٌضٟ صضّٕٞٙج عذجًر "هثٍث٠تٓ" ف١تظ "صىذتٌ صىذٌ ٌىً ثٌٍْخ ثٌيٞ ٠ٌٖٟ ث٦ْٔجْ ٘ٛ ِج

"هث" عٓ ثٔفضجؿ ؽٌٛ٘ٞ"
59

ّْ "ثٌوثٍث٠ٓ" ِىٌٛ  . أٚ ٌيٌه لجي دٖأٔٗ "٘ج٠وؽٌ" إٔٗ ، ٩ٌٔفضجؿث٤ؽوً دٕج ثٌمٛي إ

ٚٔقٓ ١ّْٔٗ ثٌتوثٍث٠ٓ"، ِفضٛؿ عٍٝ ثٌى١ٕٛٔز، "ثٌىجةٓ ثٌيٞ ِٓ ٔٛع أ١ًٙ صّجِجً 
60

. دفىتً ىٌته ٚفتوٖ ٠متجي عٕتٗ 

ٚف١ّج دىو فتوه "٘ج٠توؽٌ" ِىٕتٝ ٘تيث ، ثٌوثٍث٠ٓ فٟ ٚؽٛهٖ" "ِج١٘ز" "صىّٓ: "٘ج٠وؽٌ" إٔٗ ِٛؽٛه أٚ وّج ٠مٛي

٠ضٛلف ٘يث ث٦ؽٌث  عٕو وٛٔٗ إؽٌث  صم١ٕجً  ٨ٚ؛ "eksistence" " عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجexistenceٌٟدضٌو١خ عذجًر "

" ّْ ٠مٚوٖ "٘ج٠وؽٌ" ِٓ ف١ظ إٔٗ ث١ٌٚغز ث٤ّجُ ٌٍٛؽٛه ث٦ْٔجٟٔ أٞ  " ث٦غ٠ٌم١ز صٕطٛٞ عٍٝ وً ِجekدً إ

 ثٌٛؽٛه ثٌّضنجًػ. 

فم١متز  ثٌضّٛٝتع ثٌّٕفتضـ ٔقتٛ"٠ىٕتٟ ثٌٛؽتٛه ثٌّٕفتضـ ىٌته : ٠ضقوه ِىٕٝ ثٌضنجًػ ّٝٓ لٛي "٘ج٠وؽٌ"

ثٌى١ٕٛٔز"
61

ٖ  ٚ٘تٛ ل١تو فٙتُ ىٌته ِضتٝ أٙتذـ ل١تو فٙتُ أٔتٗ فتٟ ثًصذتجٟ دىجةٕتجس ِضٕج١٘تز  ّْ "ثٌوثٍث٠ٓ" وجةٓ ِضٕتج . إ
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ِتج أٔتٗ فتٟ ثٔفٚتجي هثةتُ  إى ٠ضٌصخ عٍٝ ىٌه أٔٗ فٟ ثٔفٚجي هثةُ عتٓ ٔفْتٗ دمتوً، ِضّٕىز فٟ و١ٕٛٔضٙج دجّضٌّثً

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ِغً دم١ز ثٌىجةٕجس ٠ٛؽو ٝتّٓ دىتو ث٨ٔفضتجؿ، عٓ و١ٕٛٔز ث١ٕ٤ج  أٞ دىتو ثٌى١ٕٛٔتز. ٌٙتيث لتجي ، ٚىٌه ٤

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ٘ٛ أِجَ ثفضّج٨س غ١ٌ ِضٛلىز: "٘ج٠وؽٌ" فٙٛ دجّضٌّثً ٠ضقٌن ّٝٓ ، مجٝع ٌضق٨ٛس ٠ؾٍٙٙج، "إ

ع١ٍٙتج" ٠ْت١طٌ ٚٝتى١ز ٨
62

ف١تظ صضؾجىدتٗ ، ثٌمٍتك قتٛؽتٌٖٛ٘ ٘تٛ ثٌٛؽتٛه ِتوفٛعجً دتٗ ٔ . فتـ"ثٌوثٍث٠ٓ" دجعضذتجً

أٞ أٔتٗ ِضّٛٝتع عٍتٝ ، ٠ىْٛ د١ٓ إٌَث١ِتز ث٨ّٔٙتجَ ٚثٌْتّز ثٌّٕفٍضتز ٌٍّّىٕتجس، ثٌّّىٕجس ثٌضٟ ِج صفضأ صٕفٍش ِٕٗ

 ٚىٌه عٍٝ ٔقٛ هثةُ.، ِْضٜٛ ٕمج  أٔطٌٛٛؽٟ

ْْ فٙتُ ٚأّجّتجً ؛ ٚىٌه ِضٝ لُّوً ٌٗ ثٌفُٙ ث١ٙ٤ً ٌٛؽتٛهٖ، لو ٠ىٖف ث٦ْٔجْ عٓ ٔفْٗ دٛٙفٗ وجةٕجً لٍمجً  إ

ثٌضٟ دٛٙفٙج ِج ٠ٍمٟ فٙتٟ صٚتٕع ِج١٘تز ، ثٌى١ٕٛٔز ٔفْٙج ٘يث ث٨ٔفضجؿ ثٌيٞ ٘ٛ، "٠ٕذغك ّٝٓ ثٔفضجؿ ثٌى١ٕٛٔز أٔٗ

ث٦ْٔجْ دج٦ٌمج  دٗ ٔقٛ ث٨ّٔٙجَ"
63

ّْ ث٦ْٔتجْ ِفىتٛي ٌذىتو ث٨ٔفضتجؿ دٙتوف ثٌضىذ١تٌ  . ٠ضّٞٓ ثٌفُٙ ث١ٙ٤ً إىْ أ

٠ىتْٛ "ثٌتوثٍث٠ٓ" لتو وٖتف عتٓ و١ٕٛٔضتٗ ٚو١ٕٛٔتز ثٌىجةٕتجس ٚىٌته  عٓ ٘يث ث٨ٔفضجؿ ١ٙٚجغز فم١مضٗ. ٚدفىً ٘تيث

ّْ ثٌفٙتُ ، عٍٝ ٔقٛ أ١ًٙ أٞ عٍٝ ٔقٛ ٠ىْٛ ف١ٗ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٍِضَِجً دجٌمٍك ِٚمذ٩ً فجٍِجً عٍٝ ثٌضٕتجٟ٘. ٚثٌقتجي أ

ّْ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٠ى١ٔ عٍٝ ٔقتٛ آفتً ٠متٜٛ  ى ٨إ، ث١ٙ٤ً ١ٌِ إ٨ إِىج١ٔز ِٓ إِىج١ٔجس ثٌى١ٕٛٔز إى ث٤غٍخ ث٤عُ أ

ّْ "ثٌىتجٌُ ٘تٛ ِتج ٠ىطجٔتج عٍٝ فُٙ ٚؽٛهٖ دٛٙتفٗ ٚؽتٛهثً ٍِمتٝ دتٗ فتٟ ثٌىتجٌُ. ٨ ِٚتٓ ، ٠متٜٛ عٍتٝ صقّتً فٙتُ أ

ّْ ِج ٠ىطجٔج ٨ ٠ضقوً ِّٕج دً ٔقٓ ٔضٍمجٖ" ثٌّؤوو أ
64

ّْ ثٌٛؽٛه ثٌذٌٖٞ ٘ٛ ّٝٓ دىو ثٌّّىٓ ٘ٛ ِج ٠مٍك  . فقم١مز أ

ّْ ِتتج ٠ٛثؽتتٗ ؛ ٠ٞتتىٗ أِتتجَ ىثصتتٗ "ثٌتتوثٍث٠ٓ" ف١تتظ ثٌمٍتتك ٘تتٛ ِتتج أِتتجَ فم١متتز ٚؽتتٛهٖ دٛٙتتفٗ ٚؽتتٛهثً ِضٕج١٘تتجً. ٤ٚ

٠ٞتع ثٌتوثٍث٠ٓ  "٘تيث ثٌٙتٌٚح ٨، ٘ٛ ٘يٖ ثٌقم١مز ثٌّمٍمز فئٔتٗ دجّتضٌّثً فتٟ فجٌتز ٘تٌٚح "ثٌوثٍث٠ٓ" دجّضٌّثً

أِجَ ىثصٗ"
65
 . 

ّْ ِج: "٘ج٠وؽٌ" ٠مٛي ثٌىجٌُ دجعضذجًٖ ويٌه"-فٟ -ثٌٛؽٛه ثٌمٍك ٘ٛ ٠مٍك ٠ٚغ١ٌ "إ
66

ىث وٕتج . ٘تيث ٙتق١ـ إ

ّْ ثٌىجٌُ ٘ٛ أ٩ًٙ ٕ٘ج لذً ث٦ْٔجْ  دً إٔٗ ِج ٠ٌٖٟ ث٦ْٔجْ. ٌىٓ ٘تيث ٌت١ِ ٙتق١قجً ِتٓ ٚؽٙتز ٔ تٌ، ٔفضٌٛ أ

ّْ ثٌىجٌُ فتٟ ؛ صٌٜ فٟ ثٌىجٌُ ظجٌ٘ر ّجدمز ِْضمٍز عٓ ثٌفىً ثٌٕ ٌٞ ٥ٌٔج أفىٌ ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس ثٌضٟ ٨ ٚٔىٌف أ

ّْ ثٌىجٌُ ِع "ٌّ٘ٛي" ِغ٩ً ٘ٛ ويٌه ِضٝ ، ثٌضفى١ٌ عٌفٙج ٘ٛ هْٚ ث٤ٔج ِجهثَ أٔٗ َِٕٚع ثٌموًر عٍٝ دً ٔىٌف أ

 أٝقٝ ِفى٨ًٛ ٌٍٛعٟ. 
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ف١تظ ثٌتٛعٟ دجعضذتجًٖ ٍِىتز إًثهر ، ثٌٕض١ؾز ثٌفى١ٍتز ٌتيٌه ٘تٟ ِتج ٠ضّّٕتع صذ١ّٕتٗ فمتجً عٍتٝ ١ِضجف٠َ١متج ثٌتيثس

 م١ّز ثٌّىم١ٌٛز ٚث١ٌم١ٓ.صوفع دج٦ْٔجْ إى ٠ٌٙٚي ِضٖذغجً د، ث١ٌم١ٓ دمٚو ص٩فٟ ظجٌ٘ر ثٌىجٌُ دٛٙفٙج ِج ٠مٍك

ّْ ثٌٛؽٛه عٍٝ ٔقٛ ّْ "ثٌٛؽتٛه ثٌّٕفتضـ ٨، ِٕفضـ ٘ٛ مجٙت١ز ثٌٛؽتٛه ث٦ْٔتجٟٔ إ ٠ّىتٓ أْ ٠متجي إ٨  أٞ إ

دٚوه ِج١٘ز ث٦ْٔجْ"
67

ّْ ِفٙتَٛ ثٌّج١٘تز ٨ ٠ْتىف فتٟ ث٦فجٟتز دضّٛٝتع ث٦ْٔتجْ ٝتّٓ دىتو  . ٤ٚٔتٗ وتيٌه فتئ

ِفَٙٛ ثٌّج١٘ز ٌّج ٠ٛفٟ دٗ ِٓ صقو٠و ١ِضجف٠َ١مٟ ٧ٌْٔتجْ. صقو٠تو عٍٝ  ٠ضقفّع "٘ج٠وؽٌ" ٌيٌه عجهر ِج؛ ث٨ٔفضجؿ

ّْ ث٤ِتٌ ٠مضٞتٟ إعتجهر صقو٠تو ، إ٨ أٔٗ ٠ق١و عٓ فٙتُ "ثٌتوثٍث٠ٓ"، "ِٛٔجه" "٠٨ذٕضَ" ٠ٕطذك صّجِجً عٍٝ إٌتٝ فتّو أ

 ِفَٙٛ ثٌّج١٘ز. 

٘تيٖ ثٌٌّثؽىتز  ٚصقتضفع ٚىٌته فتٟ ثًصذجٟتٗ دجٌىجةٕتجس ث٤متٌٜ.، ٠ى١و "٘ج٠وؽٌ" ١ٙجغز ِج١٘ز ث٦ْٔتجْ

ّْ "ثٌقؾتٌ إى ٠ىضذتٌ؛ دجٌطتجدع ث٨ٔفضتجفٟ ٌٍٛؽتٛه ث٦ْٔتجٟٔ ٌٍٚىتجٌُ عِّٛتجً  ٚثٌق١تٛثْ فم١تٌ فتٟ ، ٘تٛ هْٚ ثٌىتجٌُ أ

ي ٌٍىجٌُ"، ثٌىجٌُ ّٛ ّْ ث٦ْٔجْ ِق ٚأ
68

ّْ ِى١جً ٌٍىتجةٓ. ففتٟ فت١ٓ ٠ٛؽتو  ٘ٛ ثٌنج١ٙز ث٨ٔفضجف١تز ثٌض١١َّ . ٕ٘ج ٠ذوٚ أ

، ث٦ْٔجْ إى ٠فُٙ ثٌذىو ثٌيٞ ٠ّْـ دجّضؾ٩  ثٌىجةٓ أٞ فُٙ و١ٕٛٔضٗ دٛٙفٙج ثٔفضجفجً وّج فُٙ و١ٕٛٔز ثٌىجةٓ عِّٛجً 

ّْ ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ٟ٘ ويٌه هْٚ أْ صىْٛ دفىً ِج١٘ضٙج ِجعٍز ّٝٓ فم١مز ثٌى١ٕٛٔز فئٔٗ دجٌّمجدً دً هْٚ ، "٠ذمٝ أ

ٝتى١ز دّتج ٠ؾىتً و١ٕٛٔضٙتج صىٖتف عتٓ ِج١٘ضٙتج"أْ صقضفع ٝتّٓ ٘تيٖ ثٌٛ
69

 ّْ . ٠ْتضوًن "٘ج٠توؽٌ" ٠ٕٚذّتٗ إٌتٝ أ

ّٟ د١ٕٗ ٚد١ٓ ثٌىجةٕجس ث٤مٌٜ إِىج١ٔز ثٌفُٙ ثٌضٟ ٠ق ٝ دٙج ث٦ْٔجْ ٨ ُّ عٓ صفجًٝ ل١ّ : ٠ٚمٛي فٟ ٘يث ثٌٖأْ، صٕ

ّْ ثٌقو٠ظ عٓ ث٨فضمجً إٌٝ ثٌىجٌُ ٚعٓ صق٠ًٛ ٌٍىجٌُ ٨ صٌثصخ فٟ ثٌمت١ُ"٠ؾخ دضجصجً أميٖ دّىٕٝ  "إ
70

. ٌِؽتع ٘تيث 

ّْ وً صمو٠ٌ صٌثصذٟ ٘ٛ صم١١ُ ٚديٌه فٙٛ صي١٠ش. ٌيٌه ٠ٕأٜ "٘ج٠وؽٌ" دضأ٠ٍٚتٗ ٌتـ"ثٌوثٍث٠ٓ" عتٓ وتً صأ٠ٚتً  ثٌضٕذّٗ أ

ّْ "ث٨متض٩ف، آفً ٠طذع "ثٌوثٍث٠ٓ" دّْجس ثٌيثس دت١ٓ ث٦ْٔتجْ ٚدتجلٟ ثٌىجةٕتجس غ١تٌ  فىتجْ ِتٓ ثٌت٩ٍَ ثعضذتجً أ

ثٌىجةٕجس" د١ٓ مٌِٜفٚٛي عٓ ث٨مض٩فجس ث٤
71
. 

ِٓ ٕ٘ج صىْٛ ٌِثؽىز ٌِو٠َز ث٦ْٔجْ فٟ ٍٙخ ثٌىجٌُ ٟ٘ ثٌنطٛر ث٤ّتجُ ٔقتٛ إعتجهر ٙت١جغز ِج١٘تز 

ّْ ث٦ْٔجْ ٘ٛ فٟ ثٌىجٌُ ثٌيٞ ٘ٛ أ٩ًٙ ٕ٘ج دٛٙفٗ ٌٕٟجً ٦ِىجْ ثٌىجةٓ ث٦ْٔجْ. إٔٙج  عجٌُ ٨؛ صذوأ ِٓ ث٦لٌثً دأ

ّْ ِفِٙٛجً أ٩١ًٙ ٌٍّج١٘ز غ٠ٌ١ّىٓ صقو٠وٖ إ٨ دجعضذجًٖ دؤًر ٌٍضٕجٟ٘. ِ ِّىٓ إ٨ دتج٨ٔط٩ق ِتٓ أٙتجٌز  ٓ ٕ٘ج فئ
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صٙتو٠ُ ِفٙتَٛ  -ٌٚىً ٘يث ِج أؽٌثٖ "٘ج٠وؽٌ" ِٓ م٩ي إعتجهر دٕتج  ِفٙتَٛ ثٌّج١٘تز ثّتضٕجهثً إٌتٝ ٌِثؽىتز؛ ثٌضٕجٟ٘

 ث٠ٌّٛٙز. 

ّْ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ٠ٛ٘ضٗ ث٠ٌّٛٙز  ٌمو لٌْ "٘ج٠وؽٌ" ٘يث ثٌّفَٙٛ دّفَٙٛ ث٨مض٩ف ٝتّٓ  ِىٕٝ ٌىٓ ِج، إ

ّْ ِىٕج٘تج ، ثٌّقجٌٝر ث١ٌٌٖٙر دٙيث ثٌٖأْ ّْ صق١ًٚ ِىٕتٝ ثٌّج١٘تز ٠مضٞتٟ ٌِثؽىتز ِىٕتٝ ث٠ٌّٛٙتز. إ فمو ثًصأٜ أ

ّْ ٠ّٛ٘تز ث، ٠ ً ِضىيًثً مجًػ ِفَٙٛ ث٨مض٩ف دجعضذجًٖ ثمض٩فتجً أٔطٌٛٛؽ١تجً  ٦ْٔتجْ دتيٌه أًثه "٘ج٠توؽٌ" صذت١ٓ أ

فضتب ٠قتوه ثٌٛؽتٛه ثٌّٕفتضـ  ٌتيٌه ِتج، صتج٠ًل ثٌْتؤثي عتٓ ثٌى١ٕٛٔتز، صٕوًػ أّجّجً ّٝٓ صتج٠ًل ثٌى٩لتز دجٌى١ٕٛٔتز

 ٧ٌْٔجْ دٛٙفٗ ٚؽٛهثً فٟ ثصؾجٖ ثٌى١ٕٛٔز ٚفٟ أفمٙج.

ّْ ٠ٛ٘تتز ث٦ْٔتتجْ ٨ ّْ ث٦ًؽتتج ، صضتتأصٝ ِتتٓ ثعضذتتجًٖ وجةٕتتجً ِطجدمتتجً ٌيثصتتٗ إ دجعضذتتجًٖ ، دتتً ِتتٓ ثفضتتٌثٛ أ

فقم١مضٙج ث٤ّجُ أٔٙج صنجًػ. ِٓ ، ٠نضٌق ث٠ٌٛٙز ف١ظ ث٤ٔج ٟ٘ أ٩ًٙ فٟ ثٌنجًػ، ر ِذجعور أٔطٌٛٛؽ١ز١ًٌٙٚ

، دً ٠قٛي هْٚ صذ١ّٕٙتج، ٕ٘ج ١ٌِ فٟ ّٚع ثٌّفَٙٛ ثٌضم١ٍوٞ ٠ٌٍٛٙز أْ ٠غطٟ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ ٚؽٛهثً ِٕفضقجً 

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١مج صضّغً ثٌىتجةٓ فتٟ و١ٕٛٔضتٗ ٚ ٚىٌه ٤ٔٗ فتٟ  صفىتٌ ٌىٕٙتج ٨؛ فتٟ و١ٕٛٔتز ثٌىتجةٓ دتيٌه صفىتٌ"ٙق١ـ أ

ثمض٩ف ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌىجةٓ"
72

ِتجهثَ ، . فج٨مض٩ف ث٤ٔطٌٛٛؽٟ ثٌيٞ عٍٝ ٝٛةٗ ٠ضؾٍٝ ثٌىتجةٓ ٠ تً ٟتٟ ثٌْٕت١جْ

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١متج صٕطٍتك ِتٓ ثٌىتجةٓ ٌضمتف عٕتو فتوٚهٖ ٕتٌٟ  إٔٙتج صطجدمتٗ دٕفْتٗ هْٚ أْ صضذت١ّٓ ٕتٌٟ إِىجٔتٗ ٨ٚ؛ أ

 عٌٚثً.  ً٘ج ١ِضجف٠َ١مج أٞ دٛٙفٙجإِىجٔٙج دجعضذج

إى أعٍٓ ٘يث ثٌّذوأ عٓ ٔفْٗ ِٕي دوث٠ز ثٌفىٌ ثٌغٌدتٟ ، ٠قوه "٘ج٠وؽٌ" ث٠ٌٛٙز ثّضٕجهثً إٌٝ ثٌضأ٠ًٚ ث١ٌٛٔجٟٔ

ّْ عذجًر "دج١ًِٕوُ" صىطتٟ ِىٕتٝ ٠ٌٍٛٙتز ّْ ثٌتيثس ٘تٟ ثٌفىتٌ : دنّْز لٌْٚ لذً ث٩١ٌّه. ٘ىيث ٔؾو أ "ثٌقم١متز أ

وّج أٔٗ ثٌى١ٕٛٔز"
73
 -ث٦ْٔتجْ دجعضذجًٖ لوً -ثٌغٌدٟ فّٙٗ ٠ٌٍٛٙز ِٓ م٩ي ٘يٖ ثٌمٌٛز ثٌضٟ صٞع ثٌفىٌ دوأ ثٌفىٌ. 

صؾىً ٘يٖ ثٌمٌٛز ثٌى١ٕٛٔز صضقّوً ِٓ ثٌفىٌ ِغٍّج صضقتوً ِٛٝتٛع١ز ثٌىتجةٓ ِتٓ  فٟ ع٩لز ِنضٍفز ِع ثٌى١ٕٛٔز. ٨

ّْ ِج١٘تتز ث٦ْٔتتجْ ٨، ِذتتجها ثٌىمتتً ثٌنتتجٌ٘ فٙتتيث ثٌضقو٠تتو ، ٔتتٗ عٞتت٠ٛز ف١ٛث١ٔتتزصّىتتٓ فتتٟ وٛ ٚصقو٠تتوثً ِغٍّتتج "أ

صقم١تٌٖ ِتٓ مت٩ي صأ١٘تً ث٦ْٔتجْ دتٕفِ مجٌتور ٚدٍّىتز عم١ٍتز أٚ  ٠ّىتٓ إٌغتج ٖ ٨ٚ ثٌّتج٘ٛٞ ثٌٕتجل٘ ٧ٌْٔتجْ ٨

دنج١ٙز صؾىً ِٕٗ ٕنٚجً"
74

. ٨ صضقوط ٘يٖ ثٌمٌٛز عٓ ثٌى١ٕٛٔز دّىَي عٓ ث٦ْٔجْ دً صىٖف عٓ ث٦ْٔجْ فٟ 

ّْ ٘يث ثٌضّ، ثًصذجٟ دجٌى١ٕٛٔز ٛٝع ٧ٌْٔجْ صؾجٖ ثٌى١ٕٛٔز ٠ٌد٠ د١ّٕٙج ّٝٓ ع٩لز صىجٌك ٟ٘ دّىتَي عتٓ وتً ٚأ

ّْ ث٦ْٔتجْ ٚثٌى١ٕٛٔتز ِضٕج١٘تجْ ف١تظ أّٔٙتج ِضىجٌمتجْ. فج٤ٔتج صضقمتك ؛ ع١ٍز صىْٛ ف١ٙج ثٌى١ٕٛٔز ِفىت٨ًٛ ٌٍتيثس دتً إ
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ج  ثٌتتيٞ ٠ذجعتتو٘ج ِتتٓ ث٦ًؽتت، إٔٙتتج صىضْتتخ إ١ّٔضٙتتج ِتتٓ ثمض٩ٌٙتتج ٚثمض٩فٙتتج، ِتتج أٔٙتتج ١ٌْتتش ٘تتٟ ٘تتٟ أٙتتجٌز دمتتوً

٘تيث ِتج ، ِج ثٌى١ٕٛٔز  ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ ِج ٟ٘ -"ٌىٓ ثٌى١ٕٛٔز، عٓ إِىجْ صطجدمٙج. ٘يث ف١ّج ٠ضىٍك دج٦ْٔجْ دجّضٌّثً

٠ؾخ عٍٝ فىٌ ثٌّْضمذً أْ ٠ضىٍُ صؾ٠ٌذٗ ٚلٌٛٗ. ١ٌْش ثٌى١ٕٛٔز ٨ إٌٙجً ٨ٚ أّجّجً ٌٍىجٌُ"
75
ّْ ث٦ْٔجْ ،  ٚثٌٕض١ؾز أ

، ٚثٌى١ٕٛٔتز ٘تٟ ثٌضٕتجٟ٘ ٔفْتتٗ، عٍتز. ث٦ْٔتجْ "هثٍث٠تٓ" ٤ٔتٗ ثٔفضتجؿ أّجّتجً -ٕٛٔتز إٌٙتجً ٌت١ِ ىثصتجً ِغٍّتج ١ٌْتش ثٌى١

ّْ ثٌى١ٕٛٔز ثٌضٕجٟ٘ ع١ٕٗ.  ّْ ث٦ْٔجْ ثٔفضجؿ ٤  ٚثٌن٩ٙز ِٓ ٘يث أ

١ٍ٠ك دّج١٘ز ث٦ْٔتجْ فٚتٌ٘ج فتٟ ِج١٘تز  ٨ٚ، صْضنٍ٘ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ِٓ صّٛٝىٗ ّٝٓ دىو ث٨ٔفضجؿ

"ٚوْٛ أٔٗ دئِىجْ ثٌف٠َ١ٌٛٛؽ١ج ٚثٌى١ّ١ج  ثٌف٠َ١ٌٛٛؽ١ز هًثّتز ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ ، ع٠ٛٞز عم١ٍز أٚ ثؽضّجع١ز أٚ

٠ؤوو أدوثً أٔٗ ٝتّٓ ٘تيٖ ثٌنجٙت١ز "ثٌىٞت٠ٛز" أٞ ٝتّٓ ثٌؾْتُ  ٨ فٙيث؛ عٍَٛ ثٌطذ١ىز ع٠ٛٞز ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ

ع١ٍّجً صىّٓ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ" ثٌّفٌْ
76

ّْ ثٌيثص١تز فتٟ ِنضٍتف ٙتًٛ٘ج ِٕتي "أف ٩ٟتْٛ" إٌتٝ ثٌَٕعتز . ٘ىيث ٠ضذّوٜ أ

فضّتجً عتٓ صقو٠تو أٙت١ً ٌٙتج إى صىّتو إٌتٝ صغذ١تش  ٌىٕٙج صق١و، ثٌى١ٍّز ثٌقو٠غز صْجًع ٌطٌؿ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ٚثٌىجٌُ

ثٌىجٌُ" أٞ فتٟ فٞتٌر ثٌضٕتجٟ٘. ٚإىث وجٔتش ثٌيثص١تز -فٟ -صضذ١ّٓ فم١مز ثٌىجةٓ دٛٙفٗ "ٚؽٛهثً  فجٌيثص١ز ٨؛ ٠ٛ٘ض١ّٙج

ّْ ث٦ْٔجْ وّج ثٌطذ١ىز ّت١ ٩ْ  لو فّوهس ث٦ْٔجْ دٛٙفٗ ف١ٛثٔجً  عجل٩ً ٚثٌطذ١ىز دجعضذجً٘ج ًِٛهثً ٩ٌّض٩ٙن فئ

 فٟ ِج١٘ض١ّٙج ث١ٙ٤ٍز ِضّّٕى١ٓ عٍٝ ثٌّمجًدز ثٌيثص١ز. 

ّْ ، ٌمتتو صذتت١ّٓ "٘ج٠تتوؽٌ" ٝتتًٌٚر ٌِثؽىتتز ِفٙتتَٛ ثٌّج١٘تتز ثّتتضٕجهثً إٌتتٝ ِفٙتتَٛ ث٠ٌٛٙتتز ٌىٕتتٗ صذتت١ّٓ أّجّتتجً أ

ّْ ؛ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٌٍَِٓ ٌٍضًٚٛ ثّضٕجهثً إٌٝ ِفَٙٛ ِغج٠ٌصم٠ٜٛ ٘يث ثٌّفَٙٛ غ١ٌ ِّىٓ إ٨  ٚديٌه ٠ّىٓ ثٌمتٛي إ

"ث٢ْ" -ِفَٙٛ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٠ضأِّ عٍٝ صًٚٛ أٔطٌٛٛؽٟ ٌٍَِٓ. فئىث وجٔش ث٠ٌٛٙز ث١ٌّضجف٠َ١م١ز صْضٕو إٌٝ ثٌَِٓ

ج ثٌىجًفتز" إًثهر ّت١طٌر "ث٤ٔت ٚديٌه ٌتٓ صىتوٚ أْ صىتْٛ، فئٔٗ وجْ ٌَثِجً أ٨ ٠ضؾجٍٚ ِفَٙٛ ث٠ٌٛٙز ِىٕٝ ثٌضطجدك

ِٚتٓ ، ٤ٔٙتج ثٌقجٝتٌ صّجِتجً ، فج٤ٔج ٟ٘ ثٌّضطجدك أّجّجً ، ٚثمضَثي. إٔٙج ثًٌٚٛر ثٌقو٠غز ٌٍطجدع ث٨ّضمطجدٟ ٥ٌٔج

إٔٙتتج ِٚتتوً ، ٌىتتً ل١ّتتز إ٠ؾجد١تتز وجٔتتش أٚ ّتتٍذ١ز، عّتتز فٙتتٟ ثٌىتتجةٓ فمتتجً. ٌتتيٌه فٙتتٟ صٖتتىً ِى١تتجًثً ٌىتتً فٞتتًٛ

ٕ٘تج فتٟ فجؽتز  فجٌىتجةٓ ٘تٛ، صٌدّٚٙج ث٠ٌٌجٟٝ ٚع١ٍّجصٙج ثٌي١ٕ٘ز ثٌّضىمٍّزثٌّٛٝٛع١ز ف١ظ ِج هٚٔٙج ٠ ً ً٘ٓ 

 إٌٝ ٌٕع١ز ثٌيثس.

فجٔفضجؿ "ثٌوثٍث٠ٓ" ٠قوط ِتٓ ف١تظ إٔتٗ عٌٝتز ، ثٌَِٓ دٛٙفٗ ع٩لز ٘ٛ إىْ ٍٙخ ِفَٙٛ "ثٌوثٍث٠ٓ"

"١ّىْٛ ثٌَِٓ ٘ٛ ف١ٌر ثٌيثصٗ دفىً ث٢متٌ": ٌيٌه لجي "١ٌف١ٕجُ"، صٕجٟ٘ ثٌىجٌُ-١ٌَِٕز
77
ٛؽتو ثٌتوثٍث٠ٓ عٍتٝ . ٠
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ثٌَِٓ ث٢مٌ أٚ ِج ٠ى١ٕٗ "٘ج٠وؽٌ" دجٌطذ١ىز ثٌّٕؾيدز ٌٍَِٓ. ٘يث فٟ ، ٔقٛ فجةٌ ِٕميف فٙٛ صقش لذٞز ث٢مٌ

١ٌِٚ أوغٌ فؾز عٍتٝ ىٌته ِتٓ ثٌطذ١ىتز ، ثٌّٕطمٟ ثًٌٚٛٞ ٌٍَِٓ ٠ٖىً ٍٙخ ِفَٙٛ ثٌيثس ف١ٓ ظً ثٌضًٚٛ

فَِٓ ثٌيثس ٘ٛ ٕ٘ج ٍِٓ ثٌنٍٛه ف١ظ وً ، ة٘ ث٩ٌِضٕجٟ٘ٚ٘يٖ ٚصٍه ٟ٘ مٚج، ثٌّٕغٍمز ٌٍيثس ٚثوضفجةٙج ديثصٙج

ثٌّضطتجدك. ٠فضتٌٛ ٘تيث ثٌّٛلتف مٞتٛع ثٌّضٕتجٟ٘ ٩ٌِضٕتجٟ٘ ٚثٌّىٕتٝ ٌٍو٨ٌتز  ِج ٠قتوط ٘تٛ ِىتجٚهر ثٌقٞتًٛ

 ٌٍيثس ١ٌٖىً ِؾٌه إٝجفز أٚ صضّز ٌٙج. ٚث٢مٌ

8

ّْ ثفضٌثٛ  ّْ إعجهر ٙت١جغز ، ثٌٍْخ فٟ ٍٙخ ث٤ٔج ١ٌِ مذٌر ِنٚٛٙز دـ"٘ج٠وؽٌ"إ دً ٠ّىٓ ثٌمٛي إ

ّْ "ّتجًصٌ" أ٠ٞتجً ٌتُ  وّج ٠ٍََ ثٌضيو١ٌ، ِفَٙٛ ث٤ٔج ثّضٕجهثً إٌٝ ٟجدىٙج ثٌضنجًؽٟ ٠ىٛه أّجّجً إٌٝ "١٘ؾً" ٕ٘تج أ

دتً إٔتٗ أعتجه ٙت١جغز ؛ ف٠َ١مٟفم٠ دٛٝع ِفَٙٛ ثٌّج١٘ز د١ٓ َِهٚؽض١ٓ ١ٌذتوٞ صقف تجً عٍتٝ ثٌّىؾتُ ث١ٌّضتج ٠ىضفِ 

صى٠ٌف ث٦ْٔجْ ٚىٌه عٍٝ ٔقٛ ِنجٌف صّجِجً. ٚإىث وجٔش ث١ٌّضجف٠َ١مج ثٌقو٠غز لو ثٕضٌٙس ِٕتي "ه٠ىتجًس" دضأو١تو 

ّْ ثٌٛؽتٛه ّتجدك عٍتٝ ثٌّج١٘تز. ٌمتو ثٌضتََ، فج٤ؽوً دٕج لتٛي عىتِ ىٌته صّجِتجً ، أّذم١ز ثٌّج١٘ز عٍٝ ثٌٛؽٛه  أٞ أ

ّْ ِٛلفٗ ٠ّغً إٌٝ ؽجٔخ ِٛلف"ّجًصٌ" ِٛلف ثٌٞو٠ز ٚى٘خ إٌ أٞ ، "٘ج٠وؽٌ" ث٤ٌٟٚفتز ثٌفٍْتف١ز ٔفْتٙج ٝ أ

ٚثٌضٟ صٕطٍك ِٓ أّذم١ز ثٌٛؽٛه عٍٝ ثٌّج١٘تز ١ٌؾىتً دتيٌه ِج١٘تز ، أٌٟٚفز "ثٌٛؽٛه٠ز ثٌٍّقور" عٍٝ فو صىذ١ٌٖ

ِٓ ٕ٘ج ، هثةّجً دً إٔٙج ِج ١ّىْٛ ، ١ٌْش دىو ث٦ْٔجْ عجٌمز د١ًٌٚٚر ثٌٛؽٛه ٚصٕج١٘ٗ. فجٌّج١٘ز ٟ٘ دجٌضى٠ٌف ِج

ث٦ْٔجْ دجعضذجًٖ "ٌِٖٚعجً ٠ىجٓ دط٠ٌمز ىثص١ز" صقو٠و ّجًصٌ
78
. 

، ث٦ْٔتجْ فتٟ ِج١٘تز ّتجدمز صؾجٍٚثً ٌٍضقو٠وثس ثٌفٍْف١ز ثٌضم١ٍو٠ز ثٌضٟ صقٚتٌ، ِٓ ؽٙز، ٠ّغً ٘يث ثٌضقو٠و

١ٌِ ِٓ ِٛلف  ِٛلف إ٨ أٔٗ ِٓ ؽٙز أمٌٜ ٘ٛ، ِج١٘ز صٖىً ِفِٙٛجً و١ٔٛجً ٠ٕطذك عٍٝ ث٦ْٔجْ أ٠ٓ ِٚضٝ وجْ

ّْ ثٌف١ٍْٛف ث٤ٌّتجٟٔ ٠قتوه ثٌٛؽتٛه ثٌذٖتٌٞ دٛٙتفٗ ِٖتٌٚعجً ف١تظ ث٦ْٔتجْ ٘تٛ  "٘ج٠وؽٌ" فٟ ٕٟ . ٙق١ـ أ

ّْ "٘ج٠وؽٌ" ٨، هثةّجً ٚأ٩ًٙ ِميٚف دٗ ٔقٛ ؽٍّز ِٓ ثٌّّىٕجس ٠أمي دى١ٓ ث٨عضذجً ىثص١ز ث٦ْٔجْ دٛٙفٙج  إ٨ أ

ّْ صأ٠ًٚ ثٌّج١٘ز فٟ أفك ثٌيثص١ز ٘ٛ دجٌْٕذز ٌٗ ثٔوًثػ ثٌّْضمذٍٟ ٌٍّّىٕجس ثٌ عج٩ًِ أّجّجً فٟ ثٌضود١ٌ ٛؽٛه٠ز. دً إ

 عٍٝ ِْضٜٛ أ١ًٙ. عٍٝ ِْضٜٛ آفً ٨ إٔٗ صىذ١ٌ، ّٝٓ دىو ثٌفُٙ ّٝٓ فٍْفز ثٌضّغً ٨

فيٌه ٘ٛ ثٌّذوأ ث٤ٚي ٌٍَٕعز ثٌٛؽٛه٠ز"، ِج ٠فىٍٗ غ١ٌ "١ٌِ ث٦ْٔجْ ١ٕتجً آمٌ: عٕوِج ٠مٛي "ّجًصٌ"
79
 

إٌٝ صج٠ًل ثٌٛؽٛه  ثٌّج١٘ز ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس فٟ ١ٙغضٙج ث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ صٕ ٠ٌىْٛ لو ٌٟؿ ّؤثي 
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 دو١ًٌ ث٦ْٔتجْ. ٌمتو ؽىتً ٘تيث ثٌضأ٠ٚتً ِتٓ فٍْتفز "ّتجًصٌ" فٍْتفز ٌٍفىتً صٕ تٌ فتٟ ِىٕتٝ ثٌّْتؤ١ٌٚز ٚث٨مض١تجً

٨مض١تجً. ٘ىتيث ِٚتٓ مت٩ي ٤ٔٗ ٘ٛ ٔفْٗ ِذوأ ٌٕٟٚ ث، ف١ظ ث٦ْٔجْ ِْؤٚي عّج ّضؤٚي إ١ٌٗ ِج١٘ضٗ، ٚث٦ًثهر

صىٛه ثٌيثص١ز دٚت١غز أمتٌٜ ٚلتو فتًٌس ثٌّج١٘تز ِتٓ ثٌّجٝتٟ ًثدطتز إ٠ج٘تج دجٌّْتضمذً. ٌمتو ؽىٍتش ، ٘يث ثٌّٛلف

ؽىٍتش دىتٜ ثٌٖتٌثؿ ٠ؾّىتْٛ دت١ٓ  -ثٌى١ٕٛٔتز ثٌتيٞ ٠ضأوتو أ٠ٞتجً فتٟ فىتٌ ث٤ِتٌ-أ١ّ٘ز ثٌّْضمذً عٕو "ّجًصٌ" 

ّْ ، "٘ج٠وؽٌ" ٚ"ّجًصٌ" فٟ ِٛلف ٚثفو ِفَٙٛ ثٌى١ٕٛٔز ِغٍّج ِفَٙٛ ثٌَِٓ ٘تٛ ِتج ظتً ٠فٚتً فٚت٩ً ٚثٌقجي أ

 ؽي٠ًجً د١ٓ ثٌّٛلف١ٓ.

ٚلتو أعٍتٓ ًفٞتٗ ، ٠ذوأ ًفٜ "٘ج٠وؽٌ" ٌّٛلف "ّجًصٌ" دٌفٜ ٟتجدع ثٌٞتو٠ز ثٌتيٞ مت٘ دتٗ ِٛلفتٗ

ّْ ّتجًصٌ ٠ٚتٛ  ِذتوأ ثٌٛؽٛه٠تز عٍتٝ ثٌٕقتٛ ثٌضتجٌٟ: ىثن ِٓ مت٩ي لٌٛتٗ ٠ضمتوَ ثٌٛؽتٛه : "ٚعٍتٝ مت٩ف ىٌته فتئ

. فٙتٛ ٕ٘تج ٠ْتضىًّ ثٌٛؽتٛه ٚثٌّج١٘تز دتجٌّىٕٝ ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ ثٌتيٞ صأوتو ِٕتي أف٩ٟتْٛ ف١تظ ثٌّج١٘تز صضمتوَ ثٌّج١٘ز

ّْ ث٤ِتٌ، ثٌٛؽٛه. ٠مٍخ "ّجًصٌ" ٘يٖ ثٌم١ٞز  ٌىٓ لٍخ ل١ٞز ١ِضجف٠َ١م١ز ٠ ً لٞت١ز ١ِضجف٠َ١م١تز. ِٚتٓ ف١تظ أ

ّْ ٘تتيٖ ثٌمٞتت١ز ص تتً إٌتتٝ ؽجٔتتخ ث١ٌّضجف٠َ١متتج ٝتتّٓ ْٔتت١جْ فم١متتز ث ٌى١ٕٛٔتتز"وتتيٌه فتتئ
80

. ٘ىتتيث فجٌٕض١ؾتتز ثٌمٚتتٜٛ 

ىثص١تز ِتج. ، إٔٗ ٠ٕٙؼ ف١ظ ٠ٕطتك دجّتُ فم١متز ِتج، ٠ىضمو أٔٗ ٠ىجفـ ٝوٖ ٌٍّٛلف ثٌٞوٞ ٘ٛ ثٌْمٟٛ فٟ ٌٕثن ِج

ّْ ِٛلفٗ ىثن وجْ ٝق١ز ٌضأع١ٌ ّْ ثٌّضجدىز ثٌّضّّىٕز ٤ٌٟٚفز "ّجًصٌ" صذ١ّٓ أ فىتً ِفج١ّ٘تٗ ، ثٌٍغز ث١ٌّضجف٠َ١م١ز إ

ٌِٚؽع ىٌه ٘تٛ ِٛلتف ثٌٞتو٠ّز ثٌتيٞ ثٌضَِتٗ "ّتجًصٌ" ، ز دضج٠ًل ث١ٌّضجف٠َ١مج مجٝىز ٌٗثٌّىضّور ظٍش ِطذٛع

أفىتجَ ٝتو٠ّز  ٘تيث فتٟ فت١ٓ ٠ٕتأٜ ثٌضمت٠ٜٛ دٕفْتٗ عتٓ إٙتوثً؛ ف١ظ ظً ديٌه فٟ أفك ثٌٕمو دّىٕجٖ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ

ّْ ثٌضم٠ٜٛ فُٙ ١ٌٍّضجف٠َ١مج دٛٙتفٙج إِىج١ٔتز ٌٍى١ٕٛٔتز صّٛٝىٗ ّٝٓ ثٌضًٚٛ إٔتٗ فٙتُ ٌٖتٌٟ إِىتجْ ، ثٌضّغٍٟ. إ

ثٌيثص١ز. ٘يث ثٌفٙتُ ٘تٛ ثٌنطتٛر ث٤ّتجُ فتٟ صٍّته ث١ٌّضجف٠َ١متج ٚثٌضقٍتً ِتٓ ٌغضٙتج ثٌضتٟ دجٌىتجه صنٍت٘ أٚ أٔتٗ ظتً 

 ثٌى١ٕٛٔز ٘يث ًغّجً عٓ وً ثفض١جٟجصٗ.  ٠ضنٍ٘ ِٕٙج فىٌ

ّْ ِٛلف "ّجًصٌ" ٠ّغتً م٩فتجً ؽَة١تجً ِتع فىتٌ ٠ىضذٌ ٨ ِىتٍَثً ٌّذتوأ دتً دٛٙتفٗ ، ثٌى١ٕٛٔتز "٘ج٠وؽٌ" أ

ّْ "ثٌّذتوأ ث٤ٚي ٌٍّتي٘خ ، ثٌى١ٕٛٔتز ثٌيثص١ز فٙٛ ٠ٖىً صىجًٝجً ِذوة١جً ٕج٩ًِ ِع فىتٌ ٌتيٌه ى٘تخ "٘ج٠توؽٌ" إٌتٝ أ

ِج١٘تز ث٦ْٔتجْ ٚؽتٛهٖا": "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ" ة٠مٚو عذجًر ثٌٛؽٛهٞ ١ٌْش ٌٗ أهٔٝ ٔمطز ِٖضٌوز ِع
81

. ٠ضذت١ٓ 

ّْ ثٌّٛلف ِٓ ث٦ْٔجْ ظً فٟ عٌف "٘ج ث٤ٙت١ً ٚثٌّٛلتف ثٌىتجِٟ  ٠وؽٌ" ِى١جًثً ٠فًٚ د١ٓ ثٌضٚتًِٛٓ ٘يث أ

"دمٟ ث٢ْ أْ ٔىتٌف إىث وتجْ ِتجٍثي : عجٌظ ٌّٙج ِٚٓ عّز ٠قوه ثٌٌ ٠ز ثٌضٟ ٠ٕذغٟ دٍٛغٙج ف١ظ ٕ٘جن ٠ٌٟمجْ ٨

ه٠تجً ِّىٕجً ص١١َّ ٘يث ثٌفىٌ دجعضذجًٖ َٔعز إْٔج١ٔز  ٔؾ١خ أ٠ٞجً دجٌٕفٟ إىث وجٔش ٘يٖ ثٌَٕعتز ث٦ْٔتج١ٔز ِتي٘ذجً ٚؽٛ

                                                           
80

 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme, p67, Montaigne, sans date. 

81
 ibid, p69. 



 

31 

 

صتُ ثٌضّٛٝتع  ٠ٛؽو إ٨ ث٦ْٔجْ فم٠. ٌىٓ إىث ِج إٕٔج دجٌٞذ٠ عٍٝ ِْضٜٛ ِى١ٓ ف١ظ ٨: ٘يٖ ٠ضذٕٝ ل١ٞز ّجًصٌ

إٕٔج دجٌٞذ٠ عٍٝ ِْضٜٛ ِىت١ٓ ف١تظ صٛؽتو : ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌَِٓ ٠ىْٛ ِٓ ث٤ؽوً ٚثٌّٕجّخ ثٌمٛي

ثٌى١ٕٛٔز أّجّجً ٚدجِض١جٍ"
82
 . 

ٌّ "٘ج٠وؽٌ" إىْ دمط١ىز فىت ت٘ ِتٓ أؽتً ىٌته ًّتجٌضٗ ، ثٌى١ٕٛٔتز ِتع ثٌفٍْتفز ثٌٛؽٛه٠تز ٠ٌم ّٚ دتً ٌمتو م

ّْ ٙت١غضٗ فتٟ ثٌْتؤثي دٚتوه ث٦ْٔتجْ صنضٍتف ؽتي٠ًجً عتٓ ٙت١غز ، ث١ٌٌٖٙر "فٛي ثٌَٕعز ث٦ْٔج١ٔز" ف١ظ صذ١ّٓ أ

 ث٦ْٔتجْ  ثٌتيٞ ٌت١ِ غ١تٌ ففٟ ف١ٓ ٌٟؿ "ّجًصٌ" فتٟ وضجدتٗ "ثٌٛؽٛه٠تز َٔعتز إْٔتج١ٔز" ّتؤثي ِتج، "ّجًصٌ"

ثٌضمج١ٌتو  ِتٓ ٙتًٛر أهد١تز ص١ّتَ ٚثٌْتؤثي ٌت١ِ أوغتٌ، ث١ٌّضجف٠َ١م١ز فٟ ثٌْؤثي إى ثٌؾتٛثح ٘تٛ ٕ٘تج أٙت٩ً  ث١ٌٚغز

عٍٝ م٩ف ىٌه ٠وًٚ ثٌْؤثي ث١ٙ٤ً فٛي ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ صْتّـ دئِىتجْ ث٦ْٔتجْ فتٟ ؛ ثٌّو١ًّز ٌٍىضجدز ثٌفٍْف١ز

ّْ ث٦ْٔجْ ِقوه دٌٖٟ إِىجٔٗ إٔتٗ أٙت٩ً فتٟ أفتك دىتو٘ج ، ٔتوث  ثٌى١ٕٛٔتزإى ٘تٛ دجّتضٌّثً صقتش ٍٟتخ ، و١ٕٛٔضٗ. إ

 ٚصٍه ٟ٘ ثٌٛٝى١ز ث٤ّجُ ٌٍوثٍث٠ٓ. ، ثٌّٕفضـ

ّْ فّٙٗ ١ٌٚغز ٚؽٛهٖ ١ٌِ ٕأٔجً د٠ٌٖجً صضتودٌّٖ ٔ ٠ٌتز ٌٍّىٌفتز دٛٙتفٙج صقممتجً  ٠ٛؽو ثٌوثٍث٠ٓ عٍٝ ٔقٛ أ

ّْ ثٌفُٙ ٠ ً لوًثً ٌٍى١ٕٛٔز. ٚإىث ٌُ ٠ىٓ ثٌفُٙ ِؾٌه ف، ٌيثص١ز ث٤ٔج ثٌىجًفز ٚؽتٗ  ٌٛ ٔ ٌٞ ٚإّٔتج ٘تٛ ِتجهٞدً إ

ّْ ث٦ْٔجْ فضّجً ٨ ِتج ٠فىٍتٗ  غ١تٌ "ٌت١ِ ث٦ْٔتجْ ٕت١تجً آمتٌ: "ّتجًصٌ" ِج ى٘تخ ٠ٛؽو عٍٝ ٔقٛ ثٌفىً ثٌذٌٖٞ فئ

فيٌه ٘ٛ ثٌّذوأ ث٤ٚي ٌٍَٕعز ثٌٛؽٛه٠ز"
83

ًّ  . ث٦ْٔجْ دقْخ "٘ج٠وؽٌ" ٠ىْٛ دفىً ِج ِٚتج ٘تٛ وتيٌه ٘تٛ ، ٌٗ لُو

 ٞ صؾٍٟ ثٌىجةٓ عٍٝ ٝٛ  ثٌى١ٕٛٔز.أ ث٨ٔىٖجف-ِج ص١ٍّٗ ع١ٍٗ ثٌقم١مز

، إى وً ١ٙغز صٍّتٟ عٍتٝ ثٌتوثٍث٠ٓ ِْتٍىٗ ّٚت١ٌصٗ، صضني فم١مز ثٌىجةٓ دجعضذجً٘ج ثٔىٖجفجً ١ٙٚغجً ِضىوهر

ٚث٦ْٔجْ ٘ٛ وجةٓ ث٨ّضّجع. ٌىٓ ٘يٖ ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ ٠ ٌٙ ، فىً فىً ٘ٛ أ٩ًٙ ثّضؾجدز ٚوً ٌغز ٟ٘ أ٩ًٙ فٛثً

؛ ٚ٘تٟ ويدتز دجِض١تجٍ ٤ٔٙتج صنفتٟ ثٌق٠ٌتز ثٌىجٍِتز ٩ٌٌضتَثَ، جًصٌ دتـ"ثٌىم١ور ثٌفجّتوردٙج ثٌوثٍث٠ٓ ٟ٘ ِج ٠ْت١ّٗ ّت

ّْ دىٜ ثٌم١ُ صٛؽتو لذٍتٟ" ّْ ٕ٘جن أ٠ٞجً عم١ور فجّور إىث ِج أعٍٕش أ ٚعٍٝ ثٌّْضٜٛ ٔفْٗ ألٛي إ
84

. صتوثفع ثٌىم١تور 

ِتتٓ ٕ٘تتج عتتوث  "ّتتجًصٌ" ، ثٌفجّتتور إىْ ٝتتو ثٌق٠ٌتتز دغتتٌٛ ًفتتع ثٌّْتتؤ١ٌٚز ٚصى١ٍتتك ثٌمتتٛي دتتج٦ًثهر ث٨مض١تتجً

ّٓ ٘يث ثٌىوث  ٘تٛ أ٠ٞتجً صؾتجٖ  ٌٍىم١ٔ٩ز ثٌى١ّ٩ى١ز ثٌضٟ صٌ٘ٓ ثٌق٠ٌز دجٌغجة١ز ٚصقٌٚ ث٦ْٔجْ فٟ ِج١٘ز لذ١ٍز. ٌى

ّْ ثٌتتوثٍث٠ٓ ٘تتٛ متتجًػ ِذتتوأ ثٌٛؽٛه٠تتز أٞ ثٌيثص١تتز فىتتٌ ٚىٌتته دفىتتً أٔتتٗ صقتتش ًفّتتز ثٌمو٠ًتتز ، ثٌى١ٕٛٔتتز ِتتجهثَ أ

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ِٓ؛ ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز ف١ظ أٔٗ ٍِمٝ دتٗ ِتٓ لذتً ثٌى١ٕٛٔتز ٚفتٟ ثصؾج٘ٙتج فٙتٛ ِقتوه ّتٍفجً دضأ٠ٚتً ِتج  وّج أ
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ّْ ثٌيثص١ز، ٌٍى١ٕٛٔز ّْ ث٦ْٔتجْ عٍتز ىثصتٗ ٙتجٔع  -إٔٗ هثةّجً ٚأ٩ًٙ ّٝٓ فُٙ ِج. ٚثٌقجي أ ِج١٘ز ث٦ْٔجْ صفضتٌٛ أ

ٌّ ف٠ٌضٗ ثٌيٞ ٠ؾخ أ٨ ٠ىْٛ ل١و، ٔفْٗ دٛٙفٗ ٌِٖٚعجً   ثً ٌفىٍٗ. ٚوٛٔٗ ٍِمٝ دٗ فٟ ثٌىجٌُ فيٌه ّ

ّْ ث٦ْٔجْ فٌ دموً  دّقوه ٟذ١ىٟ ٨ٚ عمجفٟ ثؽضّجعٟ أٚ ه٠ٕٟ أٚ ٨، ِقوه ِٓ ؽٙز ِج١٘ضٗ ِج أٔٗ غ١ٌ إ

ّْ ٕتٌٟ إلتٌثً، عٌلٟ ثٌق٠ٌتز ٘تٛ ثٌيثص١تز. ٘تيث فتٟ -ث٦ْٔتجْ ِٓ ٕ٘ج ًٌٝٚر أْ صىْٛ ثٌٛؽٛه٠ز فٍْفز ٍِقور ٤

ّْ ٌٕٟ ىٌه فٟ عٌف فىٌ فج٦ْٔجْ فٌ وٍّتج ثّتضؾجح ، وثٍث٠ٓ ٌٕوث  ثٌى١ٕٛٔزثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ ِوٜ ثّضؾجدز ثٌ ف١ٓ أ

أٞ ِضٝ فُٙ و١ٕٛٔضٗ ٚو١ٕٛٔز عَّٛ ثٌىجةٓ عٍٝ ٝٛ  ثٌى١ٕٛٔز. ٌىٓ ثٌفُٙ دٙيث ثٌّىٕتٝ ، عٍٝ ٔقٛ أ١ًٙ ٌٍى١ٕٛٔز

٠ّتّش ٘تيث دٚتٍز إٌتٝ هعتٜٛ ثٌق٠ٌتز دٛٙتفٙج ِٖتٌٚعجً ىثص١تجً ٠ىتجٓ  ٨ٚ، ٘ٛ فٙتُ لتوًٞ أٞ أٔتٗ عطتج  ثٌى١ٕٛٔتز

 .دط٠ٌمز ىثص١ز

ّٚ٘ج ِىجً ٠ٙوفجْ ثّتضؾ٩  ث٦ْٔتجْ ، ٘ج ٔقٓ ث٢ْ ٚؽؤج أٔفْٕج أِجَ ِف١ِٛٙٓ ِضىج١ًٝٓ دٚوه ث٦ْٔجْ

فٟ و١ٕٛٔضٗ ثٌق١ّ١ّتز. ٌمتو ٌٟفتش ِْتأٌز ث٦ْٔتجْ عٍتٝ ثٌف١ٍْتٛف١ٓ ِىتجً ّٚ٘تج ٠ٖتٙوثْ أٙتىخ ٌِثفتً ثٌٛؽتٛه 

 ثٌىج١ٌّتز ثٌغج١ٔتز. ٚلتو ثعضذتٌ إّٔٙتج ِىتجً عجٕتج دتً ٕتجًوج ف١تظ ٟجٌضّٙتج أفتوثط ثٌقتٌح، ثٌذٖتٌٞ عٍتٝ ث٤ًٛ

ُّ ثٌضمٚتٟ عتٓ ث٤ّتذجح ثٌى١ّمتز ًٚث  دٍتٛ  ثٌٛؽتٛه  ّّش إٍثفز ث٤ّذجح ثٌّذجٌٕر ؽجٔذجً ٚص ثٌف١ٍْٛفجْ أٔٗ إىث ِج ص

ّْ ثٌىٚتٌ ّتذذجً ع١ّمتجً ف١ّتج آي إ١ٌتٗ  ٠ىضذتٌ، ١ِضجف٠َ١متج ثٌتيثس ثٌقتو٠ظ دّتج ٘تٛ عٚتٌ ثٌذٖتٌٞ ؽق١ّتٗ ثٌىتٟٛٔ فتئ

ثٌضتٟ  وّتج ٠ضذتوٜ ىٌته ؽ١ٍتجً فتٟ صٚتًٛثس ٘تيث ثٌىٚتٌ، ثٌفىتً ٚثٔقٚتجً فتٟ ثٌٌ ٠تزثٌٛؽٛه ثٌذٌٖٞ ِٓ عو١ِز 

ِىتجٚهر  ٘ىيث صذ١ّٓ ٌٍف١ٍْٛف١ٓ ًٌٝٚر، ٟٚ٘ ِفج١ّ٘ٗ فٛي ثٌق٠ٌز ٚث٦ْٔجْ ٚثٌضج٠ًل، صقًّ أ٩ًٙ ديًٚ أٍِضٗ

 ٚلتو ظتً ٘تيث ٌٟؿ ٘يٖ ثٌمٞج٠ج دٙتوف فتضـ ٠ٌٟتك ٠ضّٛٝتع ِتٓ م٩ٌتٗ ثٌٛؽتٛه ثٌذٖتٌٞ عٍتٝ ِْتضٜٛ أٙت١ً.

ٕ٘ج ِتٓ لتٛي  ث٦ْٔجْ ٚث٦ْٔجٟٔ ّٕىٍش ِفضٌق ٌٟق وّج ٠ ٌٙ فّْأٌز صمو٠ٌ، ثٌّْضٜٛ ٕأٔجً م٩ف١جً د١ٓ ثٌٌؽ١ٍٓ

"ٌىٓ إىث ِج فّٕٙج ِٓ ثٌَٕعز ث٦ْٔج١ٔز دٖىً عجَ ىٌته ثٌّؾٙتٛه ثٌتيٞ ٠ؾىتً ث٦ْٔتجْ فتٌثً ِتٓ أؽتً : "٘ج٠وؽٌ"

ثٌتيٞ ٌتو٠ٕج عتٓ  ثٌَٕعتز ث٦ْٔتج١ٔز دقْتخ ثٌضٚتًٛآٔيثن صنضٍف ، إْٔج١ٔضٗ ٚثٌيٞ ٠ؾىٍٗ ديٌه ٠ىٖف عٓ وٌثِضٗ

ف٠ٌز ٟٚذ١ىز ث٦ْٔجْ"
85
. 

، صىّٓ أ١ّ٘ز عًّ "ّجًصٌ" فٟ أٔٗ ٠ّغً ِٛلف أُ٘ فٍْفز ِىجٌٙر صٞتع ث٦ْٔتجْ فتٟ ٙتٍخ ث٘ضّجِٙتج

ٌىٓ صىّٓ أّجّجً فٟ أٔٙج صّغً إفوٜ ث١ٌٚن ثٌّىجٙتٌر ٌّفٙتَٛ ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ ّتٍذ١ز. فج٦ْٔتجْ ٘تٛ وتيٌه ِتٓ 

ٖ   ف١ظ إٔٗ "ٌىٓ ٕ٘جن ِىٕٝ آمٌ ٌٍَٕعتز ث٦ْٔتج١ٔز : "وّج ٠ضذ١ّٓ ِٓ م٩ي لٌٛٗ ٚىٌه ِٕطٍك فٍْفز "ّجًصٌ، ِضٕج

ٚدئٌمج  ىثصٗ مجًؽٙج ٚإصج٘ضٙج عٓ ٔفْٙج ، ث٦ْٔجْ ٚدجّضٌّثً ٘ٛ مجًػ ىثصٗ: ثٌضجٌٟ ٚثٌيٞ ٠ىٕٟ فٟ ثٌىّك ث٤ٌِ
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فٙٛ ديٌه ٠ىًّ عٍٝ ثٔٛؽجه ث٦ْٔجْ"
86

ٕٟ  لذتً ّتٍذ١ز  ٗ فٟ مُٞ ٘يٖ ثٌٍْذ١ز إى ٘ٛ ٨. ديٌه ٠ٍمٝ ث٦ْٔجْ ىثص

ّْ ِج١٘ضتٗ ٘تٟ عتوَ ثٌّج١٘تز دّىٕج٘تج ثٌىم٩ٔتٟ. ، ثٌٛؽٛه. ٚدٙيث صىْٛ ِج١٘ز ث٦ْٔتجْ ٚؽتٛهٖ دجعضذتجًٖ ّتٍذ١ز أٞ أ

 فج٦ْٔجْ دّتج ٘تٛ متٌٚػ هثةتُ فٙتٛ ِضىتجي دجّتضٌّثً، ٚعٍٝ أّجُ ٘يث ثٌضنجًػ ٠ذٕٟ "ّجًصٌ" ِفِٙٛٗ ٌٍضىجٌٟ

ّْ "ثٌٛؽٛه٠تز ٨: ِتٓ ٕ٘تج لتٛي "ّتجًصٌ"، ٔقٛ ِتج ٌت١ِ ٘تٛ صضنتي أدتوثً ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ غج٠تز" إ
87
ّْ ث٦ْٔتجْ ،  ٤

 ِنضٌق دٛؽٛهٖ ِٚضذجعو فٟ ىثصٗ دفىً ِج١٘ضٗ ثٌذىو٠ز هثةّجً.

عوث "١ٔضٖٗ" ثٌيٞ صمتٛي عٕتٗ "ّت١ّْٛ هٞ دٛفتٛثً" فتٟ ، ١ٌِ ٕ٘جن أٞ ف١ٍْٛف لجي دٙيث لذً "ّجًصٌ"

ّْ "ّجًصٌ" ٌُ ٠م "٘ج٠توؽٌ" ثٌتيٞ ظتً "ّتجًصٌ" ٠ىضمتو أّٔٙتج  ٘تيث إٝتجفز إٌتٝ، ٌأ ٌٗ أٚ عٕٗ أٞ ٕٟ ِيوٌثصٙج إ

٠ّغ٩ْ ِىجً ثٌّٛلف ثٌفٍْفٟ ٔفْٗ. ٌىٕٕج ث٢ْ ٚدىو ثٌضٕذ١ٗ إٌٝ دىٜ ث٨مض٩فجس ث٤ّج١ّز د١ٓ ثٌف١ٍْٛف١ٓ ٔنٍت٘ 

ّْ وً ٘يٖ ث٨مض٩فجس ص ً صجدىز ٌِٖٟٚٚز دج٨مض٩ف ث٤ّجُ دٚوه ِفَٙٛ ثٌى١ٕٛٔ  ز عُ ثٌَِٓ.إٌٝ أ

"ثٌذقتظ عتٓ ثٌى١ٕٛٔتز" ِّتج : فٟ وضجدٗ ث٤ّجُ "ثٌى١ٕٛٔتز ٚثٌىتوَ" ٠ٞتع "ّتجًصٌ" ِومٍتٗ صقتش عٕتٛثْ

ّْ ثٌْؤثي عٓ ثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ ٌٕٟ ث٤ّتٍز ث٤مٌٜ دّج ف١ٗ ّؤثي ث٦ْٔجْ. ٌيٌه أهًػ "ّجًصٌ" عٍّٗ ّٝٓ  ٠ىٕٟ أ

أٞ هْٚ ، ثٌى١ٕٛٔتتز وّتتج صضؾٍتتٝ ِْتتجً ثٌذقتتظ ث٤ٔطٌٛتتٛؽٟ ف١تتظ ٠ٞتتع وّّٙتتز ٥ٌٔطٌٛٛؽ١تتج "ٚٙتتف ظتتجٌ٘ر

ّٚجٟز"
88
ّْ ِتج  ِّج ٠ٛفٟ دإٔٔتج ٔٛؽتو هثةّتجً عٍتٝ ثٌّْتضٜٛ ٔفْتٗ ثٌتيٞ ٠ٛؽتو ع١ٍتٗ فىتٌ؛  ثٌى١ٕٛٔتز. ٠ىٕتٟ ٘تيث أ

ّْ "ّتجًصٌ" ى٘تخ إٌتٝ ، ثٌٛؽتٛهٞ ٧ٌْٔتجْ ١ّٕضٟٙ إ١ٌٗ ٚٙف ثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ ِج ّت١ضٌصخ ع١ٍتٗ ثٌضٚتًٛ ٨ّت١ّج أ

إٔٙج ٕفجفز دجٌْٕذز ٌيثصٙج. ٌٚىً ىٌه ِتج ٠ّىتٓ أْ ، "ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ ىثصٙج: ٌٛٗصأو١و ِذوة١ز ثٌى١ٕٛٔز ٚىٌه ِٓ م٩ي ل

ّْ ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ ِج ٟ٘ ع١ٍٗ" ٔىذٌ عٕٗ دٖىً أفْٓ عٕوِج ٔمٛي إ
89

. دٙيث ٠ىْٛ "ّجًصٌ" لو لذً دّىٕتٝ ثٌى١ٕٛٔتز 

ّْ "ّجًصٌ" لو ثّضنٍ٘ وً ثٌٕضجةؼ ث٩ٌٍِز عٓ ٘يث ثٌضقو٠تو ٚى عٕو "٘ج٠وؽٌ". ٌىٓ ٨ ٌته ِتج ٠ضذتوٜ ؽ١ٍّتجً ٠ذوٚ أ

ّْ ث٦ْٔجْ ٘ٛ أّجّجً ٚعتٟ. دتً إٔتٗ فتٟ وضتجح "ثٌى١ٕٛٔتز ٚثٌىتوَ" ٨ ٠متٛي ث٦ْٔتجْ دتً ثٌتٛعٟ  عٕوِج ٠ٕضٟٙ إٌٝ أ

ّْ ثٌٛعٟ ٘ٛ دىو ٌٍٛؽٛه ثٌ جٌ٘ثصٟ ٌٍيثس": ٠ٚقوهٖ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ "إ
90

. ٍِّٔ فٟ ٘يث ثٌضى٠ٌتف و١ٍّتز ثٌىتٛهر 

ّْ ثٌذىو ث٤ّجُ ٌٍيثس فّج١٘ز ث٦ٔ، إٌٝ ِىؾُ ث١ٌّضجف٠َ١مج ْجْ أٔٗ ىثس ف١ظ ٠ٕضٟٙ ثٌٛٙف ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽٟ إٌٝ أ

  ث٦ْٔجْ إىْ ٘ٛ ىثس ِٓ ف١ظ أٔٗ ٚعٟ.، ٘ٛ ثٌٛعٟ
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ّْ صقو٠و ِج١٘ز ث٦ْٔجْ ٘ٛ أٌِ ّْ ، ٝتّٓ دىتو ثٌى١ٕٛٔتز ِّىٓ ٝتّٓ دىتو ثٌتٛعٟ ٨ ٠ضذ١ّٓ دٙيث أ ٚٔضٛلتع أ

د١ٓ ث٦ْٔجْ ّٝٓ دىو ثٌٛعٟ ٚثٌى١ٕٛٔز فٟ آْ ٚثفو  عتُ  و١ف ٠ّىٓ ثٌؾّع: ّؤثي "٘ج٠وؽٌ" فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٘ٛ

أ٠ٓ ٠ىّٓ ثٌذىو ث٤ٔطٌٛٛؽٟ ثٌيٞ ٚعو "ّجًصٌ" دجٌضفى١ٌ فٟ أفمٗ ِٕي ِومً "ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌىوَ"  وً ٘يث ظً ِٓ 

ّْ ثٌّٛٝتٛع ٌت١ِ ٘تٛ : ثٌٚتًٛٞ عٕتوِج ٔمتٌأ لٌٛتٗ ِْضٜٛ ثٌقٞتًٛ "إىث وجٔتش ثٌى١ٕٛٔتز صٕضّتٟ إٌتٝ ثٌتٛعٟ فتئ

وتجةٓ" -١ٌِ ِٓ ف١ظ إٔٗ وجةٓ آمٌ دً ِٓ ف١ظ إٔٗ ٨ ٚ٘يث، ثٌٛعٟ
91

ّْ صقو٠تو ث٦ْٔتجْ  . ٌمتو ثعضمتو "ّتجًصٌ" أ

ّْ ، دٛٙفٗ ٚع١جً ِضنجًؽجً ٘ٛ لط١ىز ِع "ه٠ىجًس" ٚثٌضقجق دّٛلتف "٘ج٠توؽٌ" "ِتٓ ثٌّؤوتو : ٌتيٌه ى٘تخ إٌتٝ أ

أٔتٗ دئِىجٕٔتتج أْ ٔطذتك عٍتتٝ ثٌتٛعٟ ثٌضقو٠تتو ثٌتيٞ أعطتتجٖ ٘ج٠توؽٌ ٌٍتتوثٍث٠ٓ"
92
ّْ ِج١٘تتز ثٌتوثٍث٠ٓ ١ٌْتتش  ثٌقتجي،  أ

ّْ ثٌتوثٍث٠ٓ ٠ضٍمتٝ ثٌّىٕتٝ ِتٓ ثٌى١ٕٛٔتز ٠نضٍتف صى٠ٌتف ث٦ْٔتجْ  ٨ٚ، ثٌٛعٟ. فئىث وجْ ثٌٛعٟ ٘ٛ أفتك ثٌّىٕتٝ فتئ

ّْ ثٌٛعٟ ٘ٛ ٚعٟ صنتجًؽٟ. ، ثٌىجةٓ ثٌىجلً-دجٌىجةٓ ثٌٛثعٟ عٓ صقو٠و ث٦ْٔجْ ٘يث ٚإْ وجٔش هعٜٛ "ّجًصٌ" أ

ّْ ِّْٞٛ ثٌٛعٟ دٛٙفٗ أفمجً ٌٍّىٕ ٌيٌه ظً أٌِثً ٕتى١ٍجً فتو٠ظ "ّتجًصٌ" ، ٝ ٘ٛ ثٌضّغً ثٌيٞ ٠ٖىً ٔف١جً ٣ٌمٌإ

٘تيث ٚإْ ّتذك ٌتٗ أْ عتجح عٍتٝ "دٌؽْتْٛ" صؾج٘تً ثٌمٍتك دجّتُ ، عٓ ثٌمٍك ثٌيٞ ٠نضٌق ث٤ٔتج دفىتً صنجًؽ١ضٙتج

ّٓ ىٌته وتجْ عٍتٝ فْتجح ثٌتٛعٟ ٔفْتٗ"، "ٌمو عًّ دٌؽْْٛ عٍٝ إمفج  لٍمٕج: ثٌٛعٟ فٟ لٌٛٗ ٌىت
93

 ّْ  . ٚثٌقتجي أ

 ٚإْ دمٟ عٍٝ ُٚ٘ ث٨ٔضّج  إٌٝ ِٛلف "٘ج٠وؽٌ".، "ّجًصٌ" ظً "دٌؽ١ْٔٛجً" أوغٌ ِّج ٠ىضمو

وّج دمٚو ث٦ٟذجق ، ١ّ ً صقو٠و ث٦ْٔجْ دجعضذجًٖ ٚع١جً ٌِصٕٙجً دغج٠ز إفمجق ثٌضطجدك ثٌيثصٟ ٚٔفٟ ث٢مٌ

و ٧ٌْٔتجْ عجِتً ثٌْت١جهر عٍٝ ث٤ًٛ ٚصط٠ٛىٙج دغٌٛ ثّضقجٌضٙج إٌٝ عٌٚر ِجعٍتز ِْتضؾ١ذز. ّت١ ً ٘تيث ثٌضقو٠ت

ثٌضم١ٕز ٚثمضَثي ثٌَِٓ فٟ آ٨س ثٌَِٓ ٚصم٠َُ صّج٠َثس ثٌّىجْ ث٤ٍٟٙ إٌٝ ِىجْ ٕ٘وّتٟ ِضؾتجِٔ ٚثٌٕتجُ إٌتٝ 

ًّ فُٙ ثٌى١ٕٛٔتز ًٕ٘تجً ٤فتك ثٌضأ٠ٚتً ث١ٌّضتجف٠َ١مٟ وّتج ٠متوَ ّٔٛىؽتٗ ، ِٛثًه د٠ٌٖز. وً ٘يث ١ّ ً ِّىٕجً إىث ِج ظ

 "ّجًصٌ".

إٔٙتج ، صىتٌف ثٌغ٠ٌ١تز "إٔٙتج ٨: فْٗ ِؾوهثً ّٝٓ لٛي "ّتجًصٌ" دٖتأْ ثٌى١ٕٛٔتز٠ىٖف ٘يث ثٌضأ٠ًٚ عٓ ٔ

صضّٕع عٓ ث١ٌَِٕز"
94

ّْ وْٛ ثٌى١ٕٛٔز ٨ صىتٌف ث١ٌَِٕتز. ٌمتو فٖتً "ّتجًصٌ"  صىٌف ثٌغ٠ٌ١ز صجدع إٌٝ وٛٔٙتج ٨ . إ

ثٌى١ٕٛٔز فٟ أفمٗ دٛٙفٙج أْ صضؾٍٝ  ٤ٔٗ ظً ّٝٓ ثٌضًٚٛ ثٌضم١ٍوٞ ٌٍَِٓ ثٌيٞ ٠ضىيً، فٟ صذ١ٓ ١ٍِٕز ثٌى١ٕٛٔز

"ّتجًصٌ" فذت١ِ ثٌغٕجة١تز ث١ٌّضجف٠َ١م١تز ثٌضتٟ  دً ٠ّْـ فم٠ دجٌى١ٕٛٔز دجعضذجً٘ج ِفى٨ًٛ ٌٍٛعٟ. ٌيٌه دمتٟ، و١ٕٛٔز

ثٌتـ"ِج ِتٓ أؽتً ىثصتٗ". ٌىتً ٘تيٖ ٚ ثٌتـ"ِج فتٟ ىثصتٗ"، ثٌّٛٝتٛع صّضو دؾيًٚ٘ج إٌٝ "أف٩ٟتْٛ" أٞ عٕجة١تز ثٌتيثس
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ثٌتَِٓ دٛٙتفٗ  ١تز ف١تظ ثٌّٛٝتٛع صتجدع ٌٍتيثس ٘تٟ ِتج ٠ضٌصتخ فضّتجً عتٓ صٚتًٛثٌغٕجة١ز ثٌضٟ صضّٞٓ ع٩لز صذى

ثٌتَِٓ. فٙتٛ ٚإْ وتجْ لتو ؽىتً  ِٚٓ ٘يٖ ثٌٕجف١ز ظً "ّجًصٌ" أًّطٟ ثٌٜٙٛ ف١ظ ثٌقجٌٝ ٘ٛ ؽتٌٛ٘، صضجدىجً 

ٖ  ٌٍتَِٓ ّْ ىٌه ٌُ ٠ىٓ ِضٌصذتجً عتٓ ِفٙتَٛ ِضٕتج ٠َ١مٟ دتً ظتً فذ١ْتجً ٌٍتَِٓ ث١ٌّضتجف، ثٌٛؽٛه ّجدمجً عٍٝ ثٌّج١٘ز فئ

ّْ وتً ِتج ٠ْضنٍٚتٗ ِتٓ ثٌىتوَ ثٌّت٩ٍَ ٌٍٛؽتٛه ٘تٛ  ٍِٓ ثٌنٍٛه دجعضذجًٖ ثٌَِٓ ثٌغ٩عٟ ث٤دىجه. ٚ٘ج ٔقتٓ ٔؾتو أ

ث٦ْٔتجْ أْ ٠ْتأي ٠ٍتََ أْ ٠متوً عٍتٝ أْ ٠ىتْٛ ٘تٛ ٔف١تٗ ثٌنتجٗ  "ٌىتٟ ٠ىتْٛ دّمتوًٚ: ثٌَِٓ ثٌضم١ٍوٞ إى ٠متٛي

َِٕٟ ٌٍٛثلع ث٦ْٔجٟٔ"٘ىيث ٠ضؾٍٝ صىجٌٟ ثٌّجٟٝ ٚثٌّْضمذً ّٝٓ ثٌٛؽٛه ثٌ، ٌيثصٗ
95

ّْ صضجدع ثٌَِٓ فٟ ثصؾجٖ  . إ

 ثٌّْضمذً ٠طغٝ ٕ٘ج عٍٝ صَثِٓ أدىجه ثٌَِٓ ّٝٓ ٌق ز ِضفؾٌر مجًػ أفك فْجح ثٌٛعٟ.

ٌٛ صّّىٓ "ّجًصٌ" ِٓ ثّضن٩ٗ ثٌَِٓ ثٌّضٕجٟ٘ ِٓ ثٌٛؽٛه ثٌّضٕتجٟ٘ ٌّتج فتوه ثٌى١ٕٛٔتز فتٟ صمجدتً ِتع 

ّْ "٘ج٠وؽٌ" ث ّْ ث٨متض٩ف ٚثٌّغتج٠ٌر ٘تٟ ِٛٝتع ثٌى١ٕٛٔتز ث١ٌَِٕز ٚثٌغ٠ٌ١ز. ٚثٌقجي أ ٌيٞ أفٍـ فتٟ ىٌته أهًن أ

ّْ ث٨مض٩ف د١ٓ ثٌى١ٕٛٔز ٚثٌىجةٓ ٘ٛ ٔفْٗ ِٛٝع ثٌى١ٕٛٔز": وّج ٠مٛي ٕ٘ج "دٛفٌٞ" "إ
96
. 

ْْ ثمتض٘ ٘تيث ثٌتٛعٟ  ّْ صقو٠و ث٦ْٔجْ دتجٌٛعٟ ٚإ ٠ف١و ّٔٛىػ ِفَٙٛ "ّجًصٌ" ٧ٌْٔجْ فٟ ثٌىٖف عٓ أ

 ٌتتيٌه ظتتً ِفٙتتَٛ ث٦ْٔتتجْ فذ١ْتتجً ٌٍضٚتتًٛ؛ ثٌضٕتتجٟ٘ فٙتتُ ث٦ْٔتتجْ ِتتٓ ٚؽٙتتز ٔ تتٌدجٌضنتجًػ فٙتتٛ ٠قتتٛي هْٚ 

ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ثٌيٞ ٠ٞع ث٤ٔج فٟ ِمجدً ثٌىجٌُ ف١ظ ثٌىجٌُ ِفىٛي ِذجٌٕ ٦ًثهر ثٌتيثس. وّتج ٠ف١تو ٘تيث ثٌّٕتٛىػ فتٟ 

ّْ ثْٔوثه أفك ثٌٛعٟ ٨ ثٌٕضجةؼ ث٤م٩ل١تز ٚث١ٌْجّت١ز ٌيٌه صىْٛ ، ٠ٍغٟ فم٠ ثٌى٩لز دجٌىجٌُ دً دج٢مٌ ٚدجٌّْضمذً أ

وّتج ٠ٕضٙتٟ ، ثٌوفجع عٓ ثٌى١ٍج١ٔز ث٤م٩ل١ز ثٌضٟ ٨ صّْـ دجٖٔمجق ث٤ٔج ِتٓ ؽٙتز ثٌْتٍٛن ٚثٌمت١ُ ٟ٘ ٌٙيث ثٌضًٚٛ

فج٤ٔج ِطجٌذتز دتج٨عضٌثف ٚثٌضٚت٠ٌـ ، ٘يث ثٌضًٚٛ إٌٝ ِٕجٌٙر ثٌى١ٍج١ٔز ث١ٌْج١ّز ٚث٨ؽضّجع١ز إى ٨ ِىجْ ٌٌٍْ

غٌثدتتز أْ ثٔضٙتتٝ "ّتتجًصٌ" إٌتتٝ ِٕجٙتتٌر  ٌمط١تتع )ٚوتتجْ ّتتجًصٌ ِتتع "ّتتطجٌٟ"(. ٨ِٚتتع ث، دأٔٙتتج ِتتع ثٌؾ١ّتتع

ّْ ثٌّجًو١ْز ٕىٍش مٍف١ز ٌٍَٕعجس ثٌى١ٍج١ٔز ثٌّىجٌٙر دّتج ، ثٌّجًو١ْز فٍْف١جً ١ّٚج١ّجً ٚثؽضّجع١جً  ٚٔقٓ ٔىٌف أ

 أّجر إْٔج١ٔز عٍٝ ِنضٍف ث٤ٙىور.آٌش إ١ٌٗ ِٓ ِ

"١٘ؾتً"  "٘ج٠وؽٌ". إٕٔج ٠ٌٔتو صٚتًٛ م٠ٌخ ِج ١ّ٠َ صًٚٛث٦ْٔجْ ٠ف١و فٟ ص ّٔٛىػ آمٌ دٚوه صًٚٛ

١ّ٨ّج فٟ ثٌٌّثفً ث٤ٌٚٝ ِٓ ثوضٖجفٗ ثٌفٌْٔتٟ. ٌٙتيث ، ٧ٌْٔجْ ٚىٌه ٌّج أع١ٌ ِٓ لٛي فٛي ١٘ؾ١ٍ١ز "٘ج٠وؽٌ"

إٔٗ ثٌّٕٛىػ ثٌيٞ ٌٗ ٕأْ دـ"٘ج٠وؽٌ" أوغٌ ، "١٘ؾً" ّٔٛىؽجً آمٌ ٌّفَٙٛ ث٦ْٔجْ ٠ْضىٟٚ صنط١ٗ ٠ّغً صًٚٛ

 ّّ  "ّجًصٌ".ج ٌـِ
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ّْ ثٌفٍْتتفز ، ِتتع "١٘ؾتتً" ثٔفٌثؽتتجً ٠ْتتضقك ٔىضتتٗ دتتجٌّٕىطف عٌفتتش ِْتتأٌز ثٌغ١تتٌ ٤ٔتتٗ دج٦ِىتتجْ ثٌمتتٛي إ

ّْ ثٌفٍْتفز ثٌّىجٙتٌر  ثٌّىجٌٙر ٘تٟ وتيٌه دمتوً ِتج أٔٙتج صىّتً فتٟ ثصؾتجٖ صؾتي٠ٌ ٘تيث ثٌّٕىطتف. ٨ٚ ٠ىٕتٟ ٘تيث أ

ّْ عٍتتٝ أًٝت١ز ث٦ٕتتىج١ٌز  -ٚإْ ْٔتذ١جً  -١٘ؾ١ٍتز ثٌَٕعتتز دتً إٔٙتتج صمتتَٛ  ث١ٌٙؾ١ٍتتز. ٚفتٟ ٘تتيث ث٦ٟتجً ٠ّىتتٓ ثٌمتتٛي إ

"١٘ؾتً" ِتع ثٌذمتج   فئٔتٗ دتوأ ف١تظ ثٔضٙتٝ، "٘ج٠وؽٌ" دضقو٠وٖ ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ "هثٍث٠ٕتجً" ٠نتض٘ دٛؽتٛه ِٕفتضـ

ّْ  ثٌمتوً-ِتج ثٌٖتٌٟٚ ثٌضتٟ ٠ٚتذـ ف١ٙتج ثٌغ١تٌ: أٞ، ّٝٓ ث٦ٟجً ثٌىجَ ثٌتيٞ صقتوهٖ ث٦ٕتىج١ٌز ث١ٌٙؾ١ٍ١تز ف٠ٌتز  إ

ٌىتتٓ صٚتتًٛ ثٌق٠ٌتتز ٌتتُ ٠ىتتٓ ١ٌمتتَٛ عٍتتٝ ىثص١تتز ِتتٓ ّٔتت٠ ىثص١تتز ، ثٌذوث٠تتز دْتتؤثي ثٌق٠ٌتتز ثًصتتذ٠ ِٕتتي ّتتؤثي ثٌغ١تتٌ

 ٚث٨مض١جً ٚثٌّْؤ١ٌٚز. "ّجًصٌ" أٚ "ه٠ىجًس" أٚ أ٠ز ىثص١ز عٍٝ مٍف١ز ِفج١ُ٘ ث٦ًثهر

ٚ٘تٟ وٍٙتج ِْت١ّجس ، ٠ٛؽتو إ٨ ثٌىمتً أٚ ثٌفىتٌر أٚ ثٌوٌٚتز إٕٔج ِع "١٘ؾً" ٔٛؽتو عٍتٝ ِْتضٜٛ ف١تظ ٨

ّْ ىثص١تز "١٘ؾتً" صضؾتجٍٚ ىثص١تز  ٌض١ٙٛف ثٌيثص١ز ثٌّؾجٍٚر ٥ٌٔج ثٌىجًفتز فتٟ ثصؾتجٖ ىثص١تز و١ٍج١ٔتز. دٙتيث ثٌّىٕتٝ فتئ

ّْ ث٤ٔتج ، ٟٚ٘ ِٓ ٘يث ثٌّٕ تًٛ صّغتً صأ١ّْتجً ٌٍضٚتًٛ"ثٌٙج٠وؽ١ٌٞ"، "ّجًصٌ" ٚصْضٛعذٙج ٔمٚتو ِتٓ ِٕ تًٛ أ

ّو ٚؽٛه٘تج ِتٓ هثم١ٍضٙتج دتً إٔٙتج ِفٌغتز ثٌوثم١ٍتز ٤ٔٙتج عِّٛتجً فتتٟ ثٌفٌه٠تز صؾ٠ٌتو ِضتٝ ٌتُ ٠تضُ فٙتُ أٔٙتج ٨ صْتض

ّْ "١٘ؾتً" ثٔطٍتك ِتٓ "٘تيث ثٌّٛٝتٛع، ثٌنجًػ. فج٤ٔج دجٌضى٠ٌف ٘تٟ صنجًؽ١ضٙتج ٘تيٖ ، ٌتيٌه لتجي "١٘ذ١ٌٛتش" إ

ٓ دتً إٔٙج دجٌْٕتذز ١ٌٙؾتً ِٕٚتي دوث٠جصتٗ ١ٌْتش ثٌطذ١ىتز أٚ ثٌفت، ثٌٌّآر ثٌضٟ ٠ؾو ث٦ْٔجْ ٔفْٗ ف١ٙج ٤ٔٗ ِٓ ٕٙىٙج

ّْ ثٌفٌه دجٌْٕذز ١ٌٙؾً ٘تٛ صؾ٠ٌتو: فٌهٞ". ١ٞ٠ٚف -ثٌٌٚؿ ِفِٙٛز دجعضذجً٘ج ٚثلىجً فٛق ّْ ثٌٛفتور ، "إ ٌتيٌه فتئ

ثٌى٠ٛٞز ثٌقم١م١ز أٞ ثٌىٟٛٔ ثٌٍُّّٛ ٘ٛ دجٌْٕذز ٌٗ ثٌٖىخ"
97

 -ْٔتذ١جً  -. ٚصيؤٌج ٘يٖ ثٌى١ٍّجس ثٌضتٟ صٖتٌٟ ث٤ٔتج

ّْ "٘ج٠تتوؽٌ" ٚ"١٘ؾتتً" ٠ٕطٍمتتجْ ِتتٓ متتجًػ ِتتج ٠ّغتتً  ِتتٓ ٕ٘تتج، دجٌذ١ٕتتجس ثٌٛؽٛه٠تتز ث٤ٙتت١ٍز عٕتتو "٘ج٠تتوؽٌ" فتتئ

ثٌفٌٝتت١ز ث٤ّتتجُ ٌٍيثص١تتز ثٌى٩ّتت١ى١ز. ِٚغٍّتتج ٠ضقتتوط "٘ج٠تتوؽٌ" عتتٓ ثٌتتوثٍث٠ٓ دتتوي ث٦ْٔتتجْ ٔؾتتو "١٘ؾتتً فتتٟ 

ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج ٨ ٠مٛي ث٦ْٔجْ دً ثٌٛعٟ ثٌيثصٟ"
98
ّْ إ١ّٔز ثٌوثٍث٠ٓ ِغً إ١ّٔتز ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ ٠تضُ صْتو٠و٘ج ،  وّج أ

ر ِٓ ثٌنجًػفٟ وً  ٌّ فجٌوثٍث٠ٓ ٘ٛ ويٌه دموً ِج أٔٗ ّٝٓ دىو ث٨ٔفضتجؿ ِٚغتً ىٌته ٕتأْ ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ فٙتٛ ، ِ

فٙتٛ لذتً ىٌته ٌت١ِ ٚع١تجً ىثص١تجً ، مٌٚػ ٚإْ إٌٝ ف١ٓ. إٔٗ ٠ٕٖأ فٟ مُٞ ٘يث ثٌنتٌٚػ ٌٚت١ِ لذٍتٗ، أّجّجً ع٩لز

 ثٌى٠ٛٞز. إّّٔج ِؾٌه ثّضٌّثً ٌٍق١جر ثٌطذ١ى١ز ثٌغجًلز فٟ إٕذجع ثٌق١جر ، دىو

ّْ ث٦ْٔجْ ٨ ١ٚ٠ٌ إْٔتجٔجً أٞ ٚع١تجً ىثص١تجً إ٨ ِتٓ مت٩ي صنطتٟ ثٌق١تجر ثٌىٞت٠ٛز  ثٌتيٞ ٨ ث٤ِتٌ، ٌٙيث فئ

ّْ ٚؽٛهٖ عٍٝ ٔقٛ ىثس ِضطجدمز ٘ٛ صؾ٠ٌتو ، ٘ٛ ٠ضأصٝ إ٨ فٟ غٌّر ثٌٍْخ ثٌيٞ ٠أص١ٗ ِٓ ف١ظ ٨ ٠ىْٛ ٘ٛ دً إ

ن ٚعتتٟ ىثصتتٟ ٨ٚ ٚؽتتٛه إْٔتتجٟٔ إ٨ إىث صمجدتتً ٚع١تتجْ "٘ىتتيث ٌتت١ِ ٕ٘تتج: ٌتتيٌه لتتجي "١٘ذ١ٌٛتتش"، أوغتتٌ ِٕتتٗ ٚثلىتتجً 
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ّْ ٚؽتٛهٞ ِتٓ أؽتً ثٌغ١تٌ: ىثص١ّتجْ". ٠ٚٞت١ف ٍتٗ "إ ّّ ّٟ عٍتٝ ٔقتٛ ٠ٚتىخ صق ٌىٕتٗ ِتع ىٌته ٘تٛ ٕتٌٟ ، ٠تؤعٌ فت

ٚؽٛهٞ فتٟ ثٌىتجٌُ"
99

أٞ أْ ٠توًن أ١ّ٘تز ثٌْتٍخ ثٌتيٞ ٠ىضّتً فتٟ ، . ٌتُ ٠ْتذك ٤ٞ ف١ٍْتٛف أْ لتجي دٙتيث ث٤ِتٌ

ج ٘ٛ ٍِْٕٟٙخ ثٌيثس ٠ٚغ١ٕٙج. ٌمو  ّّ ٟٚ٘ ْٔذ١جً ث٨ّضٌثص١ؾ١ز ٔفْتٙج ثٌضتٟ ٠تٕٙؼ ، لجَ "١٘ؾً" دجّضوًثن ؽَ  ِ

 ثٌى١ٕٛٔز.  ٚفمجً ٌٙج فىٌ

ّْ صيوٌ ثٌّْٕٟ دٛٙفٗ ثّضٌثص١ؾ١ز ٌٍفىٌ ثصني ١ٙغضٗ ثٌؾي٠ًز ِع "٘ج٠توؽٌ" ٨  -دقْتخ ًأ٠تٗ -ٚ٘تيث، إ

ّْ ثّضيوجً ثٌّْٕٟ ٠ّغً لٌثًثً فٌه٠تجً ٠ٌؽتع إٌتٝ ِؾٙتٛه ٕنٚت١ ز ِىٌف١تز ٌٙتج ٍٚٔٙتج ثٌغمتجفٟ فتٟ ثٌّؾتجي ٠ىٕٟ أ

ّْ ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ أٙت٩ً ٍِمتجر : دً ثّضيوجًٖ ٘ٛ لٌثً لوًٞ ١ٌِٚ ثمض١جًثً ىثص١جً. ٚإىث وجْ "٘ج٠وؽٌ "٠مٛي، ثٌىجَ "إ

ٔقٛٔج دق١ظ أٔٙج صٍمٟ دٕج"
100
ّْ "١٘ذ١ٌٛش" ٠مٛي  ّْ ثٌموً: فئ ٘تٛ ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ  -وّج ٠ْؾً ىٌه ١٘ؾً دىّك -"إ

جً دجٌىوٚ"دجعضذجًٖ ٚع١
101

ّْ ث٤ٔج ٨ صضىٌف عٍٝ ىثصٙج إ٨ دجعضذجً٘ج ٍّذجً  فّٓ ف١ظ ٟ٘ صقش لٍك ، . ِٚىٕٝ ىٌه أ

ٚ٘يث ٘ٛ ٕأْ ثٌفُٙ عٕو "٘ج٠وؽٌ". إٔٗ ١ٌِ ِٓ ٔٛع ثٌّىٌفز ثٌيثص١تز ، ثٌضٙو٠و صىْٛ ثٌّىٌفز دجٌيثس ٚثٌمٍك ١ّّجْ

٤ٔتٗ فٙتُ ٠تضُ عٍتٝ ِْتضٜٛ ٨ ، ٛٔٗ ث٤ّتجُفٙتُ ٠ٖتّىً ثٌمٍتك ِٞتّ، ث١ٌم١ٕ١ز دً ٘ٛ فُٙ ٌٍٛؽٛه دٛٙفٗ ِّىٕجس

ّْ ثٌتوثٍث٠ٓ ِٕفتضـ، ٨ ٕتٟ  ٌتٗ ٝتّجٔز ث١ٌمت١ٓ ٚثٌغذتجس، ٠ٛؽو ف١ٗ إ٨ ثٌّّىٓ. ف٩ ٕٟ  ٘ٛ ٕ٘ج أدتوثً ٚهثةّتجً   -دتً إ

ِٕؾيح دفىً ثٌطذ١ىز ثٌّٕفٍضتز ٌٍّّىتٓ. ٘ىتيث ٠ضقمتك ٚؽتٛه ثٌتوثٍث٠ٓ عٍتٝ ِْتضٜٛ ٠ضّٚتف ف١تٗ ثٌٛؽتٛه ثٌذٖتٌٞ 

ٖ . ٘يٖ ثٌّأّج٠ٚز ٔفْٙج صن١ُ عٍٝ ثٌٛعٟ ثٌيثصٟ فٟ "ف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج ثٌٌٚؿ" دٛٙفٗ ٚؽٛهثً لٍمجً  ، ٤ٔٗ ِٕؾيح ِضٕج

ّْ وً ٚثفو ٠ٌ٠و ٔفٟ ِ ٌٖٙ ثٌّقوه عٕو ث٢مٌ ٠ٌ٠ٚو أْ ٠ىْٛ ِىضٌفجً دٗ، ف١ظ "وً ٚثفو ٠ٌ٠و ِٛس ث٢مٌ ٤ ،

جْ ثٌضج٠ًل"ِٓ ف١ظ إٔٗ ٚؽٛه ِٓ أؽً ىثصٗ مجٌٚجً. ٘يث ثٌٌٚثع فضٝ ثٌّٛس ٘ٛ ٌٕٟ إِى
102
. 

إىث وجْ ثٌوثٍث٠ٓ ِىٌٝجً ٌٍفُٙ ف١ظ ثٌفُٙ ١ٌِ لٚو٠ز ٌٍيثس ف٥ٔٗ ٠ٛؽو فٟ ثٌنجًػ إى ٠ضٌصخ ثٌفُٙ عتٓ 

ّْ ثٌفُٙ ٚعٍٝ م٩ف ثٌضّغً ٘ٛ فُٙ ٌضؾٌدتز ثٌتوثٍث٠ٓ دٛٙتفٙج صؾٌدتز لٍتك ٚدتيٌه ، صؾٌدز ثٌضنجًػ ٘جصٗ. ٌيٌه فئ

ٕتأٔٗ فتٟ ىٌته ٕتأْ ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ عٕتو ، ٠ٓ عٍٝ ِْتضٜٛ أٙت٠ً١ضقّوً ثٌفُٙ ِٓ ث٦ِىج١ٔز ثٌضٟ ٠ىْٛ ف١ٙج ثٌوثٍث

ِٓ ١ًٌٙٚر ٔف١ٗ ثٌيثصٟ ثٌوثةُ إى إهًثوٗ ٌيٌه ٘ٛ إفمجق ٌٍتٛعٟ ، "١٘ؾً" دجعضذجًٖ ِضقوًثً ِٓ ١ًٌٙٚر و١ٍّجس

ّْ ثٌتتٛعٟ دجٌق١تتجر ٘تتٛ ثٌتتٛعٟ ثٌٖتتمٟ دجٌق١تتجر". ٠ٚٞتت١ف: ثٌقتتك ث٤ٙتت١ً. ٌتتيٌه لتتجي "١٘ذ١ٌٛتتش" ّْ ثٌتتٛعٟ : "إ "إ

ٚدٙيث ٠ضقمك ٌتو٠ٕج ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ ثٌقم١متٟ"، فٟ و١ٍضٙج ٘ٛ صفى١ٌ فٟ ثٌّٛس أٞ ثٌضّٛٝع أِجَ ثٌّٛسدجٌق١جر 
103
 .
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ٕ٘جن إىْ صَثِٓ د١ٓ ثٌٛعٟ دجعضذجًٖ ٍّذ١ز ِقوهر دى١ٍجس ٚإهًثن ث٤ٔج ٌٖمجةٙج ِٓ ف١ظ إٔٙج ٚثلىز مجًػ ىثصٙتج 

ّٓ ٘يث ثٌٖمج  ّْ ث٤ٔتج ٨ صذٍتن ، ٟ ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ ثٌقتك٘تيٖ ثٌْتٍذ١ز ٘تٟ ٕتٌ، أٞ صقش ٟجةٍز ٘يٖ ثٌى١ٍجس. ٌى ىٌته أ

فٙتٟ صٛؽتو هثةّتجً عٍتٝ ؛ ثِض٩ ٘تج دجّتضٌّثً -ف١ظ صنطب ٘وفٙج، إ١ّٔضٙج فمجً إ٨ دئهًثن ىثصٙج دٛٙفٙج ف٩ًٖ هثةّجً 

 ٔقٛ أٔٙج َِٕٚعز ث٦ٕذجع ٚهثةّز ثٌفمو ٨ صذٍن ٘وفٙج ٤ٔٙج أ٩ًٙ ١ًٕ٘ز ٌٍغ١ٌ.

ٔج ِٓ ثٌضّتجٟ٘ ثٌتيٞ ظتً ٠طذتع ِفِٙٛٙتج ٚىٌته ِتٓ مت٩ي ث٦فتٌثػ إىث وجْ ٠قْخ ٌـ"١٘ؾً" صن١ٍ٘ ث٤

ّْ ٘يٖ ثٌٍْذ١ز وجْ ٠ٍََ ثٌفىٌ ثٌغٌدٟ فْتخ "٘ج٠توؽٌ" أٌفتٟ ّتٕز وتٟ ، عٓ ثٌٍْخ ثٌيٞ ٠ىضًّ فٟ ٍٙخ ث٤ٔج فئ

ّْ ٘يث ث٨عضٌثف دجٌغ١ٌ ِتٓ مت٩ي صذت١ٓ ثٌضّٛت٠ ثٌتيٞ ٠نضتٌق ث٠ٌّٛٙتز  ٠ضُ ث٨عضٌثف دٙج فٟ ِىضٌن ثٌفىٌ. غ١ٌ أ

ُّ ثّض١ىجدٗ فٟ ثٌٍق تز ث٤م١تٌر ِتٓ صتج٠ًل ثٌفىتٌر وج ُّ صق٠ٌٌٖ دٛٙفٗ غ٠ٌ١ز ص ْ ثعضٌثفجً دو١ًٌ ثٌضطجدك. فىً ِج ص

دّج ٘ٛ صج٠ًل ثٌذ٠ٌٖز. ٌمو وتجْ "١٘ؾتً" ٠ضقتوط عتٓ ف٠ٛ١تز ث٢متٌ فتٟ ٙتٍخ ث٠ٌّٛٙتز ٚ٘تٛ ٠ىضمتو فتٟ ٝتًٌٚر 

 ثٌّطٍك. 

ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ -ثٌتوثٍث٠ٓ ٚث٦ْٔتجْ-ٙتَٛ ث٦ْٔتجْصّغًّ ثٌى٩لز دجٌّطٍك أفتو ث٨مض٩فتجس ث٤ّجّت١ز دت١ٓ ِف

ثٌىتجٌُ" إى "ثٌىتجٌُ ٌتٗ ِىٕتٝ دٛٙتفٗ  -فتٟ -ثٌوثٍث٠ٓ فٟ عٌف فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ٘ٛ أّجّجً "ٚؽٛه -فج٦ْٔجْ، ثٌّطٍك

ٌضنِٛٗ أٞ دجعضذجً أٔٗ ٕذىز صنَٛ" ِٖجًفجً 
104
أٞ دؤًر ٌٍضٕجٟ٘ ١ٌِٚ ِٛٝىجً ٌٍّطٍك. ٌيٌه ى٘تخ "٘ج٠توؽٌ" ، 

ّْ "ِْأٌز  ٚ٘يث ٠ٖىً فٌٝجً ٨ ِق١تو عٕتٗ"، ثٌىجٌُ ٟ٘ إىْ ِْأٌز ثٌضٕجٟ٘إٌٝ أ
105
ّْ ثٌّْتضٜٛ ثٌتيٞ ٠ٛؽتو ،  أٞ أ

 ث٩ٌِضٕجٟ٘. -ثٌىجٌُ" ٘ٛ ثٌضٕجٟ٘ ٨ ثٌّطٍك -فٟ -ع١ٍٗ ثٌوثٍث٠ٓ دجعضذجًٖ "ٚؽٛهثً 

ًػ ٌتيٌه ٌتُ ٠ىتٓ ثٌضنتج، فٟ ِمجدً ىٌه ٠ّٖىً ثٌّطٍتك عٕتو "١٘ؾتً" ثٔقت٨٩ً ٌٍضّٛت٠ ٚصقممتجً ٥ٌٔتج ثٌى١ٍّتز

ثٌيٞ ٟذع ف١تجر ث٤ٔتج إ٨ صنجًؽتجً دغتٌٛ ثٌضتوثمً ٚثٌضطتجدك. ٚإىث وتجْ ثٌتوثٍث٠ٓ ٠ضقمتك و١ٍّتز دمتوً فّٙتٗ ٌضٕتجٟ٘ 

ّْ ١ٌِٖٚ ٘ٛ ّتٍذ١ز ث٢متٌ، ١ٙغز ٚؽٛهٖ ّْ ثٌٛعٟ ثٌيثصٟ ٠ىْٛ صقممجً ِٕمٛٙجً وٍّج أهًن أ ّْ صقممتٗ ، فئ ٌتيٌه فتئ

ٌّ ، ً ٘يث ٘ٛ ِىٕٝ ثٌق٠ٌز عٕو "١٘ؾً"ثٌّطٍك ٠ىْٛ ِضٝ ثّضٛعخ ث٤ٔج ث٢مٌ ٚدٍن ِطٍمٗ. ٌى فجٌٛعٟ ثٌيثصٟ ف

"صىٕتٟ ثٌق٠ٌتز ص٩ٕتٟ وتً دتؤُ ٚوتً : ٌتيٌه لتجي "١٘ؾتً"، وٍّج أٔؾَ ثمضَثي ثٌّْجفز ثٌضتٟ صذجعتوٖ عتٓ ث٢متٌ

ف١تتظ صٚتتجٌـ ثٌتتيثس ِتتع ثٌىتتجٌُ أٙتتذـ ٠ٖتتّىً ِٚتتوًثً ٧ٌٕتتذجع ٌٕٚٙج٠تتز وتتً صىتتجًٛ ٚوتتً صٕتتجلٜ"، ِأّتتجر
106
 .

٨ٔٚتٙجً ثٌفتٌهٞ فتٟ ثٌىٍتٟ ٚثّٔقتج  ثٌّْتجفز ثٌّؤؽٍتز ٌٍضطتجدك. ، ث٢مٌ ٌٕٙج٠ز ثٌضج٠ًلٟ٘ ثٌّىٕٝ ، ثٌق٠ٌز إىْ

ّْ ثٌق٠ٌز فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ٠ذٍغٙج ثٌوثٍث٠ٓ وٍّتج ثًصمتٝ ِتٓ ثٌٛؽتٛه ث٢فتً دجعضذتجًٖ صّتغ٩ً ٌٍٛؽتٛه ـ  ٘يث فٟ ف١ٓ أ
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ّْ ف٠ٌز ثٌوثٍث٠ٓ صضأِّ إىْ عٍٝ ٚدٍن ِْضٜٛ ثٌفُٙ ث١ٙ٤ً. إ -ف١ٗ ثٌضأ٠ًٚ ث١ٌٙؾ١ٍٟ ٚ٘ٛ ثٌّْضٜٛ ثٌيٞ ٠ٕوًػ

 فّٙٗ ٌٍضٕجٟ٘ دجعضذجًٖ د١ٕز أّجُ ٌٛؽٛهٖ.

ٌىٓ ِج ؽٌٛ٘ ثٌضًٚٛ ثٌيٞ ٠ٕمً ث٤ٔتج ِتٓ صٕج١٘ٙتج إٌتٝ ِطٍمٙتج ٠ٚتٌ٘ٓ ثٌق٠ٌتز دج٩ٌِضٕتجٟ٘ ٠ٚىضمتو فتٟ 

ّْ ثٌق٠ٌز دٛٙتفٙج لتوًثً فٙتٟ صقتوط ٚث٤ٔتج ِىتجً فتٟ ثٌ ، ضتج٠ًلإِىجْ دٍٛ  ثٌضج٠ًل ِطٍمٗ  ٠فضٌٛ ٘يث ثٌضًٚٛ أ

: ٚ٘ٛ ١ٚ٠ٌ ٔقٛ صقممٗ. ٌتيٌه لتجي "ؽتْٛ فتجي"، ف١ظ ؽٌٛ٘ ثٌضج٠ًل ٘ٛ ثًٌٌٞٚر دجعضذجً٘ج ًٌٝٚر ثٌّطٍك

ٚدضؾ١ٍتٗ فتٟ ، ٘يث ثٌيٞ ٠ضؾٍٝ فتٟ ٔٙج٠تز ث٤ٍِٕتز وٍٙتج، "دجٌْٕذز ١ٌٙؾً ٠ىْٛ ثٌَِٓ ٘ٛ ثٌيٞ ٠مٛهٔج إٌٝ ثٌّطٍك

٘يٖ ثٌٕٙج٠ز أٔٙج "ف١ظ ثٌَِٓ ٠مٛهٔج إٌٝ ثٌنٍٛه  ثٌٕٙج٠ز ١ّىْٛ فجٌٝثً ِذجٌٕر فٟ دوث٠ز ثٌَِٓ". ١ٞ٠ٚف دٚوه

ثٌيٞ ٠ضنطٝ ثٌَِٓ"
107

ّْ ثٌضج٠ًل ثٌيٞ ٠ّٖىً ٌٕٟ ث٦ِىتجْ ث٤ّتجُ ٨ ٠ٚت١ٌ  . ٠ضٌصخ عٍٝ ٩ِف جس "فجي" أ

 ٠ٚضمّوَ إ٨ ٚ٘ٛ ٠ىًّ عٍٝ إٔؾجٍ ه٨ٌز ِْذمز.

ٌّ إّٔٙتتج ٠ضٖتى٩، ثٌضتج٠ًل ِٚتٓ عّتز ث٤ٔتج ّ٘تج ِىتتجً لتجد٩ْ ٌٍقْتجح ٌٍٚم١تجُ ّتٍفجً  ُّ صٚتًٛ ٠متت ْ فتٟ مٞت

ّٓ وْٛ ثٌق١جر لجد١ٍز ٌٍم١جُ فٙيث ِضقوً ِٓ صًٚٛ "١٘ؾتً"  دئِىج١ٔز ١ّجهر ثٌق١جر ثٌذ٠ٌٖز دجعضذجً٘ج صنط١طجً. ٌى

ثٌؾتوي إى ٠ىٕتٟ ثٌؾتوي "ِؾٙتٛه -فج٤ٔتج ِفىتٛي ٌٍتَِٓ، ٌٍَِٓ دٛٙفٗ ٍِٕجً ٠ىٖف عٓ ٠ٛ٘ضٗ ّٝٓ إ٠مجع ثٌؾوي

٠ًن١ز ٚثٌضٛف١تك دت١ٓ ثٌتَِٓ ٚثٌّفٙتَٛ"ثٌفىٌ ِٓ أؽً ث٦ِْجن دج١ًٌٌٚٚر ثٌضج
108

 ّْ . ٠ضٌصتخ عٍتٝ ٘تيث ثٌضقو٠تو أ

د١ٓ ثٌفٌهٞ ٚثٌىٟٛٔ. ٌىتٓ ألٚتٝ ِتج ٠ىٖتف عٕتٗ ٘تيث ثٌضى٠ٌتف ، ثٌؾوي ٘ٛ ثٌقٌوز ثٌؾجِىز د١ٓ ثٌفىٌ ٚثٌضج٠ًل

ّْ ِج١٘ز ثٌَِٓ صضٌّوَ فٛي ثٌقجٝتٌ ٌّ ، ٘ٛ أ ر فجٌؾتوي دجعضذتجًٖ ثفضفجظتجً دمتوً ِتج أٔتٗ صؾتجٍٚ ٠قتضفع فتٟ وتً ِت

ّْ ث٤ٔتج ٘تٟ ٙت١ًٌٚر ثٌّطٍتك ٔقتٛ صقممتٗ ثٌّضّتجٟ٘  دضّجّه ث٤ٔج فٟ ١ًٌٙٚصٙج ٔقٛ غج٠ضٙج أٞ ٔقتٛ ِطٍمٙتج. إ

ديٌه ٠ٌَٚ ثٌَِٓ فٟ ُعٌف فٍْفز ثٌضج٠ًل إٌٝ إٔمجى ، ٚىٌه ٚفمجً ٠٦مجع ؽوٌٟ ٌٍَِٓ ٠ىفً صّجٟ٘ ث٤ٔج ٚثْٔؾجِٙج

 .ث٤ٔج ِٓ ِأّج٠ٚز ث٨ٔمْجَ ٤ؽً صطجدك ثٌّطٍك ٚثْٔؾجِٗ

ٌّ فتٟ صٚتًٛ "١٘ؾتً" ف١تجر ث٤ٔتج دٛٙتفٙج  ّْ ثفضٌثٛ ثٌٞتًٌٚر ٚث٨عضمتجه فتٟ إِىج١ٔتز ث١ٌمت١ٓ ٘تٛ ثٌْت إ

-٥ٌٔتج، ٚ٘يث دوًٖٚ ِؤِّ عٍٝ ٌٕٟ إِىجْ أّجُ ٘تٛ ثٌتَِٓ ثٌؾتوٌٟ دجعضذتجًٖ فّج٠تز ٌٍقجٝتٌ، صج٠ًنجً فض١ّجً 

ٌتٝ ث٦ْٔتجْ ِتٓ ؽٙتز ثوضّتجي ٔقٛ ثوضّجي ه٨ٌضٙتج. ٠ٕ تٌ "١٘ؾتً" إ، فجٌٝ ّٝٓ وً مطٛر ٠م١ٕ١ز ٔقٛ ِطٍمٙج

ّْ ِىٕٝ ثٌوثٍث٠ٓ ٘ٛ ١ًٌٙٚر ث٩ٌثوضّجي، ثٌو٨ٌز ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ٠ضمًٌ دجّضٌّثً ٚفمجً ٌمو٠ًز ثٌى١ٕٛٔز ، ٚثٌقجي أ أٞ أ

ّْ ثٌضٖت ٟ ٚثٌٍىتخ  ثٌضٟ ٟ٘ ٔفْٙج ١ٍِٕضٙج ف١ظ ثٌٍق ز ٟ٘ ثٌٛفور ث٤ّجُ ٌٙتيٖ ث١ٌَِٕتز. ٨ٚ ٠ىٕتٟ ٘تيث غ١تٌ أ

فٟ ِؾّٛعٙج ثٌنج١ٙز ث٤ّتجُ ٌىٚتًٛ ثٌى١ٕٛٔتز دجعضذجً٘تج عٚتًٛ ثٌضؾٍتٟ ثٌفؾتجةٟ  ٚث٨ٔفضجؿ ٚثٌضٕجٟ٘ صٖىً
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إٔٗ ٍِْه ِضنجٌف ٨ ٠غذش عٍتٝ لتٌثً ، ٌٍىجةٓ فٟ ٝٛ  ثٌى١ٕٛٔز. صقوه ٘يٖ ثٌىًٚٛ ٍِْه ثٌوثٍث٠ٓ صؾجٖ ثٌىجةٓ

ٓ ثٌتوثٍث٠ٓ ٘تٛ صقو٠تو دجٌى١ٕٛٔز فٟ صؾ١ٍٙج ٚثًٔٛثةٙج. دٙيث فّتج ٠فٚتً ثٌتٛعٟ ثٌتيثصٟ عت، ِجهثَ أٔٗ ِقوه دجٌضٕجٟ٘

ّْ ١٘ؾً ٠طجٌخ دجٌّىٕٝ ِٚتٓ : ٌٚىً ٘يث ثٌضىجًٛ ٘ٛ ِج ٠ىىْٗ لٛي "ه٠ًوث"، ثٌّىٕٝ د١ٓ ث٨وضّجي ٚثٌضٕجٟ٘ "إ

عّتتز فٙتتٛ ٝتتو ثٌٍّىتتخ"
109

ثٔفضجفتتجً ٚثٌضتتج٠ًل دجعضذتتجًٖ فتتوٚعجً -. ٤ٚٔتتٗ وتتيٌه فٙتتٛ دّىتتَي عتتٓ ث٤ٔتتج دٛٙتتفٙج "هث"

 ٓ صٍمج  ىثصٗ.ٚثٌق٠ٌز ِٓ ف١ظ إٔٙج "صٌن ٌٍىجةٓ ٠ىْٛ" ِ

٠مًٌ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز أٔٗ "١ٌِ ٕ٘جن وّج ٠ىضمو ١٘ؾتً ْٔتم١ز ٠ّىٕٙتج ٚٝتع لتجْٔٛ فىٌ٘تج دجعضذجً٘تج لجٔٛٔتجً 

ٌٍضج٠ًل ٚديٌه صفٕٟ ثٌضج٠ًل فٟ ثٌْٕك"
110
 ، ّْ ٠ٚوً ٘يث ثٌضأو١تو عتٓ إًثهر صق٠ٌتٌ ثٌضتج٠ًل ِتٓ ل١تو ثٌٞتًٌٚر. إ

ٌقم١متز ثٌى١ٕٛٔتز"ث٦لٌثً دقم١مز "فوٚط ثٌضتج٠ًل دجعضذتجًٖ لتوًثً 
111 

٘تٛ صق٠ٌتٌ ٌٍضتج٠ًل ِغٍّتج ٥ٌٔتج دتً ٣ٌٚمتٌ 

ّْ ٘يث ث٦لٌثً ٠ٞع ثٌضج٠ًل ِغٍّج ث٤ٔج ٚف٠ٌضٙج فٟ أفك ثٌضٕجٟ٘ ف١ظ "دجٌْٕذز ، دٛٙفٗ ٌٕٟ إ١ّٔضٙج ٚىٌه دفىً أ

ح ِضفتٌه ِتٓ ثٌتّيثس ) ٌٙيث ثٌفىٌ ١ٌِ ثٌضج٠ًل صىجلخ عٚتًٛ دتً ٌّ  ( ثٌتيٞ ٠ضىٍتك دتجٌفىٌ ِتٓ مت٩يle mêmeصمت

١ٙن ِنضٍفز ٌٍمو٠ًز"
112
. 

ّْ ١ٍِٕز ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ لجعور ِفَٙٛ ثٌوثٍث٠ٓ ّْ ٍِتٓ ، إ إٔٙج إعذجص١ز ٚديٌه فٟٙ صأو١و ٣ٌمٌ. ٘يث فتٟ فت١ٓ أ

٠ٚىضذتٌ ، ٌتيٌه ٠متّوَ ٍِتٓ ثٌؾتوي ثٌضٕتجلٜ عٍتٝ ث٨متض٩ف، ثٌٛعٟ ثٌيثصٟ ٍِٓ ث٨فضفجظ دضّتجٟ٘ ث٤ٔتج ٚصطجدمٙتج

ص١ٙت١ؼ عوه٠تز ، ثٌفىتٌ فتٟ "ص١ٙت١ؼ ث٨متض٩ف ثٌٙجِتو ٌٍىٕٚتٌ ثٌّنضٍتف ٠ٚقتوه ِّٙتز، ث٨مض٩ف ِج هْٚ ثٌضٕجلٜ

ثٌضّغً وٟ صْضق١ً إٌٝ ثمض٩ف ؽتٌٛ٘ٞ أٞ إٌتٝ صٕتجلٜ"
113

ّْ ث٨متض٩ف ٘تٛ هْٚ أْ ٠فتٟ دّّٙتز  . ٠ىٕتٟ ٘تيث أ

لضٗ ٘يث فٟ ف١ٓ ٠ٕضٟٙ فىٌ ث٨مض٩ف إٌٝ صأو١و ثٌطذ١ىز ث٦عذجص١ز ٌى٩، إلٚج  ث٢مٌ دٙوف صأو١و ث٤ٔج فٟ صطجدمٙج

 دج٢مٌ.

ّْ ث٢مٌ ثٌيٞ ٠ضٌصخ عٍٝ ٍِٓ ثٌؾوي دجعضذجًٖ ٍِٓ ثٌضٕجلٜ ٚثٌٕفٟ ، ٘تٛ ث٢متٌ دٛٙتفٗ "٘تٛ آمتٌ"، إ

ٖ  آمٌ. فّج ٠ضٌصخ عٍٝ ثٌؾوي ٘ٛ ثٌو٨ٌز ثٌّطٍمز ٥ٌٔج "٠ ً ثٌؾوي ٟذ١ى١جً ٚعج١ِّجً ِجهثَ أٔتٗ : ٌيٌه لجي ه٠ًوث، صّج

ر ثٌٍىتخ ثٌضتٟ ، ج ّت١ًٌٚر ٌٍّىٕتٝ أٚ ٌٍم١ّتزفٟ فم١مز ثٌضىوٞ إ٨ دٛٙتفٙ، ٨ ٠فىٌ فٟ ثٌضىوٞ ّٛ إٔتٗ ٨ ٠ضٕذّتٗ إٌتٝ ٘ت

عٍتتٝ أّجّتتٙج ٠متتَٛ صتتج٠ًل ثٌّىٕتتٝ"
114

ّْ ، . دٙتتيث فجٌضىتتّوٞ أٚ ثٌنتتٌٚػ ٘تتٛ إعذتتجس هْٚ ثمضتتَثي أٚ ٔفتتٟ ٨ّتت١ّج أ

                                                           
109

 Derrida(Jaques), Marges…, p381, Minuit, 1972. 

110
 Heidegger(Martin), lettre sur l’humanisme, p85, Montaigne, sans date. 

111
 ibid, p87. 

112
 Heidegger (Martin), chemins…, p175-176, Gallimard, 1962. 

113
 Lenine(V.I), cahiers sur la dialectique de hegel, p200, Gallimard, 1967. 

114
 Derrida(Jaques), L’ecriture et la différence, p406, seuil, 1967. 



 

41 

 

ثٌىتجٌُ"  -فتٟ -ثٌىجٌُ" ف١ظ "د١ٕز فىً ثٌٛؽٛه ٟ٘ ثٌـ" فٟ" ثٌّٛؽتٛهر ٝتّٓ "ثٌٛؽتٛه -فٟ -٘ٛ "ٚؽٛه ثٌوثٍث٠ٓ

ّْ ٘يٖ ثٌـ"فٟ" ٟ٘ دّغجدز صٖى١ً ١ٔ٧ٌز" دجعضذجً أ
115

ًّ ِّىٕز هْٚ ، . ٚعٍٝ م٩ف ىٌه فج١ٔ٦ز فٟ فىٌ ثٌؾوي ص 

 ع١ٍٗ "فٟ". دً إٔٙج ١ٌْش ِّىٕز إ٨ ِٓ م٩ي ثمضَثي ٖٔجٟ ثٌقوٚط ثٌيٞ صق١ً، "فٟ"

ٙتت١غز "ّتتجًصٌ" ٚ٘تتٟ صقتتّوه ث٤ٔتتج ِتتٓ متت٩ي ِفتتج١ُ٘ ،: ٕ٘تتجن إىْ عتت٩ط ٙتت١ن ٌضقو٠تتو ث٤ٔتتج ثٌّضنجًؽتتز

ٚٙت١غز "١٘ؾتً" ثٌضتٟ صقتّوه ث٤ٔتج ِتٓ مت٩ي ، ٚىٌته عٍتٝ لجعتور ثٌتٛعٟ، ٚث٦ًثهر ٚث٨مض١تجً، ٚثٌيثص١ز، ثٌق٠ٌز

"٘ج٠تتوؽٌ" إى ث٤ٔتتج ثٔفضتتجؿ دفٞتتً صٕج١٘ٙتتج عتتُ أم١تتٌثً ٙتت١غز ، ثٌضتتج٠ًل دٛٙتتفٗ و١ٍّتتز صٚتت١ٌ ٔقتتٛ صقممٙتتج ثٌّطٍتتك

ّْ "٘ج٠تتوؽٌ" ٚعٍتتٝ ٘تتوٜ ، ث٩ٌِضٕتتجٟ٘ فٙتتٟ هثةّتتجً ٚأدتتوثً ١ٌْتتش ٘تتٟ ٘تتٟ. غ١تتٌ أٔتتٗ صؾتتوً دٕتتج ث٦ٕتتجًر ٕ٘تتج إٌتتٝ أ

ٌٚىً ٘يٖ ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ صطذتع ثٌضتج٠ًل ث١ٌٙؾ١ٍتٟ ، "١٘ؾً" ٚٝع ث٤ٔج فٟ ٍٙخ ثٌضج٠ًل دجعضذجًٖ صج٠ًنجً صنجًؽ١جً 

 مجٙز عٕوِج ٠ىٌٛ ٌٙج دّٛجٟز "ِجًوِ" ثٌيٞ ٠ٕىضٗ دج١ٌٙؾ١ٍٟ ثٌىذ١ٌ.، ؽٌ"ف ١ش دج٘ضّجَ "٘ج٠و

تٍذ١ز ١ِّتَ "١٘ؾتً" ٚ"ِتجًوِ" ّْ ّْ ثٌٕ تٌ إٌتٝ ثٌضتج٠ًل ِتٓ ٍث٠ٚتز ثٌ ٖ "٘ج٠وؽٌ" دأ ّٛ ١َِّّ٘تج فضتٝ ؛ ٌمو ٔ

ّّٓ ؽج  دىوّ٘ج ِٓ أِغجي "ّجًصٌ" ٚ"ٌّ٘ٛي" ّْ "ِجًوِ" "دم١جِتٗ دضؾٌدتز ث٨ّتض٩، ع ح فمو ّذك ٌٗ أْ لجي إ

ف١تظ صؾتجٍٚ ثٌضٚتًٛ ثٌّجًوْتٟ ٌٍضتج٠ًل ث٤ٙت١ً ٚؽٙتز ٔ تٌ ثٌضتأ٠ًل. ، ٠ىْٛ لو دٍن دىوثً ؽ٠ٌ٘ٛجً ِٓ ثٌضتج٠ًل

ّْ ّ٘ٛتٌي ّٚتجًصٌ، ٚعٍٝ عىِ ىٌته ّْ ثٌضتج٠ًل ٌتٗ ؽ٠ٌ٘ٛضتٗ ٝتّٓ ، فْتخ عٍّتٟ، فتئ ٌتُ ٠ؤوتوث ث٨عضتٌثف دتأ

ٌذىتو ثٌتيٞ ٝتّٕٗ فمت٠ ٠ىتْٛ ٕ٘تجن ِىتجْ فجٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج وّج ثٌٛؽٛه٠ز ٌُ صْضط١ىج ثٌضًٛٙ إٌٝ ٘يث ث، ثٌى١ٕٛٔز

ٌقٛثً ِغٌّ ِع ثٌّجًو١ْز"
116

. ٌمو أًٚهٔج ٘تيث ثٌتٕ٘ ٦هًثن أ١ّ٘تز ِفٙتَٛ ثٌضتج٠ًل ثٌّضٕتجٟ٘ فتٟ ٟتٌؿ ّتؤثي 

ثٌى١ٕٛٔز ثٌيٞ ٠ّىٓ فٟ ٝٛةٗ فم٠ صقو٠و ِىٕٝ أ١ًٙ ١ٔ٦ّز ث٤ٔج ف١ظ ظً "ّجًصٌ" ِغً "ٌّ٘ٛي" دّىَي عٓ 

 ىٌه.

ّْ إ١ّٔز ث٤ٔج ٚف٠ٌ ّْ ٘يث ثٌفتٌٛ ثٌّذتوةٟ ٠ؾتخ أ٨ ٠نفتٟ عّٕتج ِتج ٠ّتج٠َ ِجهثَ أ ضٙج صْضّوثْ ِٓ ثٌضج٠ًل فئ

ٌّ "ثٌوٌٚز ، ١ّ٨ّج ِٓ ؽٙز ثٌٕضجةؼ، د١ٓ "٘ج٠وؽٌ" ٚ"١٘ؾً" ّْ ثٌضًٚٛ ثٌى١ٍجٟٔ ثٌقضّٟ ٌٍضج٠ًل ٨ دّو أْ ٠م ىٌه أ

دجعضذجً٘ج لوًثً ٌٍفٌه"
117 

"٠ّٟٞ ثٌفٌهٞ ِٚج ٠ضذمٝ ٘ٛ ثٌىٍٟ": ف١ظ ثٌٕض١ؾز
118

 ّْ ٘يث ث٨مضَثي ٘تٛ ِتج ٠متَٛ . إ

فّٓ ف١ظ إٔٗ صج٠ًل ثٌى١ٕٛٔز ثٌيٞ ٠ٕطٛٞ عٍٝ عًٚٛ ثٔىطج  ث٤ٔج فٙٛ ، عٍٝ أٔمجٝٗ ثٌضج٠ًل دٛٙفٗ "فوٚعجً"

ّْ "ثٌقتوٚط" ٘تٛ ِتج ٨ ٠ّىتٓ فْتجدٗ ٚ٘تٛ دتيٌه ، صقش ٟجةٍز ٌىذز "ثٌقوٚط" ١ٌِٚ صقش ًصجدز لجْٔٛ ثٌؾتوي. إ
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ٚىٌته ثْٔتؾجِجً ِتع ، دجٔذغجق وٍٟ ٔقتٛ ثٌّْتضمذً، ٌقوٚط هْٚ ثفضفجظعٍٝ م٩ف ثٌؾوي. ٠ضىٍك ث٤ٌِ إىْ دفىً ث

 ١ٍِٕز ثٌى١ٕٛٔز. 

إى ٠ضىٍك ث٤ِتٌ دٍىذتز ثٌضٕتجٟ٘ دٛٙتفٙج ٌىذتجً فتٟ ، ٠ىٕٟ "ثٌقوٚط" صٛثًٞ ثٌى١ٕٛٔز ٟٚ٘ صٕفضـ فٟ ثٌىجةٓ

ِمجدً "ثٌضؾٌدز ث٦ْٔج١ٔز ةثٌضٟا دقْخ ١٘ؾً ٨ ٠ّىٓ أْ صىتْٛ إ٨ دجعضذجً٘تج ِٕطمتجً"
119
٨ٔفضتجؿ ٌىتخ صضىتيً . ث

ّْ ثٌىتجٌُ ثٌتيٞ ٠ؾتو ثٌتوثٍث٠ٓ ٔفْتٗ "ف١تٗ"، ِال٨صٗ عٍٝ ثٌقْجح إٔتٗ ،... ٘تيث "ثٌىتجٌُ ٘تٛ فٞتج  عّتز، ٚىٌه دفىً أ

ِىٕٝ عّز"
120

إٔٙج دذْجٟز ثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ٠ٕفٍش ِٓ لذٞتز ثٌضّغتً ٚدتيٌه ِتٓ ، . ٨ ٠ّىٓ فْجح "عّز" ٨ٚ ل١جّٙج

 لٛثعو ثٌم١جُ.

ّْ ٘تيث ٨ ٚإىث وجْ ثٌضج٠ًل عٕو "١٘ ؾً" ٠ٕضٟٙ إٌٝ ث٨ٔىطج  ثٌيثصٟ ٌٍٛعٟ ثٌيثصٟ فتٟ ٙت١غضٗ ثٌّطٍمتز فتئ

مجٙز ٚلو "أٙذـ صٛثًٞ ثٌى١ٕٛٔز ثٌّْز ث٤ّجُ ٌٍضج٠ًل ٔفْٗ ثٌيٞ ١ٌِ صج٠ًل ، ٠ٚـ فٟ عٌف فىٌ ثٌى١ٕٕٛٔز

فٙٛ صج٠ًل ثٌى١ٕٛٔز ٔفْٙج"، دً دٛٙفٗ فوٚعجً ، أفوثط
121

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ دجعضذجً إ١ٔضٗ عطج  عًٚٛ  . دىو ٘يث ٠ضذ١ّٓ أ

ٖ  ِضطجدك، ثٌى١ٕٛٔز  أٞ دٛٙفٗ ىثصجً.، فٙٛ ٠ْضىٟٚ عٍٝ أْ ٠ىطٝ عٍٝ ٔقٛ ِضّج

9

ص تتً ثٌّمجًدتتز ث٤ٙتت١ٍز ٌٍضتتج٠ًل ٥ٌٚٔتتج ِّىٕتتز ِضتتٝ ثٔضٙتتش إٌتتٝ صأو١تتو ثٌضٕتتجٟ٘ دٛٙتتفٗ مجٙتت١ز ٩ٍِِتتز 

٥ٌٔتج ٌّْٚتضمذٍٙج. ٠طتجي ٘تيث ، ث٩ٌصٕتجٟ٘ ٩ٍِِتز ٌٍضأ٠ٚتً ث١ٌّضتجف٠َ١مٟٚغ١ٌ ىٌه صذمٝ فٌٝت١ز ، ٌٍٛؽٛه ثٌذٌٖٞ

ثٌضأ٠ًٚ وً ١ٙن ث٩ٌصٕتجٟ٘ ّتٛث  فتٟ ٙتًٛر َٔعتز ىثص١تز فٌهث١ٔتز وّتج ِتع "ّتجًصٌ" أٚ ىثص١تز ؽّجع١تز وّتج ِتع 

 ،ٚفٟ ثٌقجٌض١ٓ ِىجً فٕقٓ دٚتوه فٙتُ ث٤ٔتج دتو١ًٌ َٔعتز و١ٍج١ٔتز صْتضٛعخ ث٢متٌ ٚصنضٌَتٗ، "١٘ؾً" ٚ"ِجًوِ"

ّْ ثٌَٕعز ثٌؾّجع١ز ٟ٘ ىثص١ز ث٦ْٔجْ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌى١ٍّز: ٌيٌه ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" إٌٝ ثٌمٛي إٔٙج صقمك ث٦عذجس ، "إ

ُّ ٔف١تٗ عتٓ فم١متز ثٌى١ٕٛٔتز: ث٩ٌٌِٖٟٚ ٌٙيٖ ثٌيثص١ز". ١ٞ٠ٚف ، "فٟ وً ِىجْ ٠ضٌّوَ ث٦ْٔجْ فٛي ىثصتٗ ٚلتو صت

ٓ فم١مز ثٌى١ٕٛٔز"فٙٛ فٟ ِٕفٝ ع، ٠ضٌّوَ فٌٛٙج دجعضذجًٖ ف١ٛثٔجً عجل٩ً 
122

ّْ ثٌيثص١ز ٘تٟ وتيٌه  . ٠ف١و ٘يث ثٌمٛي أ

ّْ وتً ىثص١تز  ّْ ث٤ٌِ ويٌه فئ ِضٝ صّٕىٌس ٌٍضٕجٟ٘ ٟٚ٘ صفىً ىٌه ِضٝ ثفضٌٝش ه٨ٌز ِْذمز ٌٍىجٌُ ٧ٌْٚٔجْ. ٤ٚ

 ٚدٙيث ٠ىْٛ "ّجًصٌ" ٚ"١٘ؾً" لو ع٩ّ عٍٝ ص١ّٛع فوٚه فٍْفز "ه٠ىجًس". ، ٟ٘ َٔعز عم١ٔ٩ز
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إى "١ٔضٖتٗ" ٔفْتٗ ٌتُ ٠ىّتً إ٨ عٍتٝ صّٛت١ع فتوٚه "ه٠ىتجًس" ف١ّتج ٠ضىٍتك دّفٙتَٛ ، ٌ ىٌتهٌمو صىّوٜ ث٤ِت

"١ٖ٠ٌ ثُّ "ث٦ْٔجْ ث٤عٍٝ" إٌٝ ِج١ّ٘ز ث٦ْٔج١ٔز ثٌضٟ ِتٓ ف١تظ : ٌٚىً ىٌه ٘ٛ ِىٕٝ لٛي "٘ج٠وؽٌ"، ث٦ْٔجْ

٠غز صىّٓ فتٟ ثٌتٛعٟ إى ِع ١ٔضٖٗ أٙذقش "ِج١٘ز ث٦ْٔج١ٔز ثٌقو، إٔٙج فوثع١ز ٌٕعش فٟ دٍٛ  ثوضّجي عٌٚ٘ج"

إٔٗ ٠ٌ٠و ىثصٗ وّٕؾَ ٦ًثهر لتٛر ِطٍمتز"، ٚعٟ أوًّ ديٌه مطٛصٗ ث٤م١ٌر، ثٌيثصٟ
123

. ىٌته ٘تٛ ثٌضم١ت١ُ ث٤ّتجُ 

فتتئًثهر ثٌمتتٛر ثٌضتتٟ ٘تتٟ ٙتتٍخ ثٌق١تتجر ٘تتٟ ًغذتتز ث٤ٔتتج فتتٟ دٍتتٛ  ثِض٩ةٙتتج ٚصقممٙتتج ، ٌتتـ"٘ج٠وؽٌ" دٚتتوه "١ٔضٖتتٗ"

ٌمتتو ظتتً ٚف١ّتتجً ؛ دج٤ٔتتج ٘تتٟ ِتتج أعتتّوٖ أٙتت٩ً "١٘ؾتتً" ٚصجدىتتٗ "١ٔضٖتتٗ"ثٌى١ٍج١ٔتتز ثٌنجٙتتز -٘تتيٖ ث٩ٟ٦ل١تتز، ثٌّطٍتتك

 .٤ٌٟٚفز ١ِضجف٠َ١مج ثٌيثس وّج فّوه٘ج "٠٨ذٕضَ" عٕوِج ؽىً ث٦ًثهر ٚثٌٌغذز مج١ٙض١ٓ ٌٍىجةٓ عِّٛجً 

دضقو٠تتو "١ٔضٖتتٗ" ِج١ّ٘تتز ثٌىتتجةٓ فتتٟ ث٦ًثهر ِٚج١ّ٘تتز ث٦ًثهر فتتٟ ثٌمتتٛر فئٔتتٗ دتتيٌه ّتتّـ دتتجٔغ٩ق ثٌىتتجةٓ 

ّْ ثٌمٛر دٛٙفٙج ِج١ّ٘ز ٧ًٌثهر ٟ٘ ثٔوًثػ ّٝٓ أفك ثٌضّغتً ثٌتيٞ ٠ٙتوف ٌِو٠َتز ث٦ْٔتجْ، ١ٗٚصّج٘ ثٌتيثس -دً إ

ّْ ِتج ١ّ٠تَ ث٦ْٔتجْ ٘تٛ أٔتٗ "هث"-ٚإمٞجع ث٤ًٛ إٔتٗ ثٔفضتجؿ صقتش ٟٚتأر ثٌى١ٕٛٔتز إى ٘تٛ ، ثٌّٛٝتٛع. ثٌقتجي إ

ّْ ِج١ّ٘ز ث٦ْٔجْ ٘؛ ِؾجي ثٔفضجفٙج ّْ ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘" عّز" فئ  صّّٕع هثةُ عٓ ثٌقٌٚ ٚثٌضّغذ١ش. ٟ فِٟٚجهثَ أ

ّْ إًثهر ثٌمٛر ص٠ٌتو ٔفْتٙج فمت٠ ٝتّٓ صّجعٍٙتج ٚصطجدمٙتج فٙتٟ دتيٌه ٔفتٟ ٌذىتو ث٨ٔفضتجؿ ثٌتيٞ ٠ْتّـ  دفىً أ

ّْ صقو٠تو ث٦ْٔتجْ دٛٙتفٗ إًثهر لتٛر ٘تٛ صىذ١تٌ عتٓ  دضؾٍٟ ث٦ْٔجْ فٟ و١ٕٛٔضٗ ث١ٙ٤ٍز. ٌيٌه ثعضذٌ "٘ج٠وؽٌ" أ

ّْ ثٌٚتٌثع ِتٓ أؽتً ثٌْت١جهر عٍتٝ ث٤ًٛ ٘تٛ أٙت٩ً فتٟ ِج١٘ضتٗ ثٌضج٠ًن١تز ف، عٌٚ ثوضّجي ث١ٌّضجف٠َ١متج ١تظ "إ

ث١ٍٙ٤ز ٔض١ؾز ٌضّ ٌٙ ثٌىجةٓ دجعضذجًٖ وجةٕتجً فتٟ ٙتًٛر إًثهر لتٛر"
124
إٔتٗ دتيٌه إًثهر ٔفتٟ. ث٦ْٔتجْ لتٛر ٔفتٟ ، 

ْٛ ٦ًثهصٙتج. ٨ٚ أٞ ىثص١تز صْتىٝ إٌتٝ صْتن١ٌ ثٌىت، ١ٌْٚش صٍه غ١ٌ ثٌٕض١ؾز ثٌّذجٌٕر ٌضقو٠و ث٤ٔج دٛٙفٙج صّتغ٩ً 

صىغ١ف ثّضىذجه ث٤ًٛ ف١ظ ثٌٙوف ٘تٛ ٘تيث ث٨ّتضىذجه ىثصتٗ. ٌتيٌه ، ص٠ٌو إًثهر ثٌضْن١ٌ ٘جصٗ غ١ٌ ثٌضْن١ٌ ٔفْٗ

ّْ ؽٌٛ٘ إًثهر ثٌمٛر ٘تٛ إًثهر ث٦ًثهر ّْ إًثهر ثٌمتٛر ٘تٟ ِج١ّ٘تز : ٚىٌته ٘تٛ ِىٕتٝ لٌٛتٗ، ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" إٌٝ أ "إ

ًثهر ثٌضٟ دجعضذجً٘ج إًثهر مجٌٚز فٟٙ ص٠ٌو ٔفْتٙج"إٔٙج صىٖف عٓ ثٌطجدع ثٌّطٍك ٧ٌ، ثٌمٛر
125

. صٍته أ٠ٞتجً ٘تٟ 

ِتٓ مت٩ي فٍْتفز "١ٔضٖتٗ" ، ث١ٌٚغز ثٌضٟ فّوه ِٓ م٩ٌٙج "٠٨ذٕضَ" ِج١ّ٘ز ثٌىجةٓ فٟ ثٌٌغذز. ٌُ صىو ثٌٌغذز ص٠ٌتو

 ٌُ صىو ص٠ٌو غ١ٌ ثٌٌغذز فٟ ثٌٌغذز. ، ٚصىذ١ٌ٘ج ثٌفىٍٟ أٞ عٌٚ ثٌضم١ٕز

ّْ ث٤ٔتتج صقتتوهس ٌّتتجىث إىْ ثصنتتيس ث٤ٔتتج  فتتٟ عٚتتٌ ثوضّتتجي ث١ٌّضجف٠َ١متتج ٙتت١غز إًثهر ث٦ًثهر  دذْتتجٟز ٤

ّْ ث٤ٔج وتٟ صْتضأٔف ٚؽٛه٘تج ثّتضٕجهثً إٌتٝ ِج١٘ضٙتج ، ٚ٘يٖ دجعضذجً٘ج ِٚوًثً ٌٍم١ُ، ف١جصٙج دٛٙفٙج إًثهر لٛر أٞ أ
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ٌٚىتً ٘تيث ثٌتوًٚ  ؛فٟٙ ٍَِِز فٟ صًٚٛ "١ٔضٖٗ" دئٙوثً ثٌم١ُ ٌقفع صّجّىٙج ِٓ ؽٙز ٚصٕج١ِٙج ِٓ ؽٙز أمٌٜ

ّْ ِٚتوً ثّتضٌّثً ث٤ٔتج دٛٙتفٙج  ثٌَّهٚػ ٘ٛ ِج صٍىذٗ فٟ ثعضمجهٖ ثٌقم١مز ِٓ ؽٙز ٚثٌفٓ ِٓ ؽٙز عج١ٔتز. غ١تٌ أ

ف١ٍْتش ثٌم١ّتز دقْتخ "٘ج٠توؽٌ "غ١تٌ ِضجدىتز ، إًثهر لٛر ٘ٛ ٔفْٗ ِٚوً ثٔغ٩ق ث٤ٔج ٟٚذىٙتج دنجٙت١ز ثٌضّغتً

ث١ٌم١ٓ. ٌيٌه عًّ "٘ج٠وؽٌ" فٟ وً ِٕجّذز عٍٝ صذت١ّٓ ثٌنت٠١  ثٌضّغً دمٚو، إعّجي ِفَٙٛ ثٌضّغً عٕو "ه٠ىجًس"

ّْ ّٝجْ ثٌّغٛي : إى ٔؾوٖ ٠مٛي دٖأْ ىٌه، ثٌٌف١ع ثٌٌثد٠ د١ٓ "ه٠ىجًس" ٚ"١ٔضٖٗ" دجعضذجًٖ م٠١ ث١ٌم١ٓ "ثٌقجي أ

 عٍٝ ٔقٛ ٠م١ٕٟ ٠ْتّٝ دتج١ٌم١ٓ. دتيٌه ٚٚفمتجً ٌقىتُ ١ٔضٖتٗ ٨ ٠ ٙتٌ ث١ٌمت١ٓ ِؤّْتجً عٍتٝ ٔقتٛ ٠م١ٕتٟ دٛٙتفٗ ِذتوأ

ث١ٌّضجف٠َ١متج ثٌقو٠غتتز إ٨ ٝتتّٓ إًثهر ثٌمتتٛر"
126

ٚىٌتته ٘تتٛ هًٚ ، . ِتتج ص٠ٌتتوٖ إًثهر ثٌمتتٛر ٘تتٛ إعذتتجس ىثصٙتتج ِتتٓ ؽٙتتز

ٌٚىتً ٘تجص١ٓ ؛ ثّضذوثي ث٤لٕىز ثٌيٞ صّضٕٙٗ ث٦ًثهر وّج ص٠ٌتو ِتٓ ؽٙتز أمتٌٜ إعذتجس ٔفْتٙج ٙتٛح عّتَٛ ثٌىتجةٓ

 ثٌى١ٍّض١ٓ ّ٘ج ِج ٠ىًّ ثٌىٛه ث٤دوٞ عٍٝ إعذجصٗ.

ّْ ثٌىٛه  ث٤دوٞ دقْخ "٘ج٠وؽٌ" ٘ٛ ِىجٚهر ث٤ٔج إعذجس ىثصٙج دجعضذجً٘ج إًثهر لٛر ص٠ٌو ىثصٙج. إٔٙج ص٠ٌو إ

"ص٠ٌتو إًثهر ثٌمتٛر : ٌتيٌه لتجي "٘ج٠توؽٌ"، ٚديٌه ٨ صىْٛ ث٤ٔج ِّىٕز إ٨ فٟ أفك فٍْتفز ثٌقٞتًٛ، ث٦ًثهر ٔفْٙج

ٔفْٙج ّٝٓ ثٌىٛه ث٤دوٞ"
127
ثٌتيثصٟ ثٌتيٞ ٠ٖتّىً ِج١ّ٘تز ث٤ٔتج دٛٙتفٙج  فجٌضىٌثً ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ٘ٛ أّتجُ ث١ٌمت١ٓ؛ 

ّْ "ث١ٌم١ٓ ثٌيثصٟ دجعضذجًٖ ثٌضٌّوَ ثٌيثصٟ ٌٍيثس فٛي ىثصٙج ٠ضؾٍٝ دجعضذجًٖ ، إًثهر لٛر ٌيٌه ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" إٌٝ أ

إًثهر ثٌمٛر"
128

ّّْتجْ دىٞتّٙج دىٞتجً  ّْ ث١ٌمت١ٓ ثٌتيثصٟ ٚثٌىتٛه ث٤دتوٞ "ٌٍيثصتٗ" ٠ؤ ّْ ثٌىتٛه ث٤دتوٞ ، . ٘ىيث فتئ إى أ

٠ٚىًّ ث١ٌم١ٓ ثٌيثصٟ دوًٖٚ عٍٝ ثّضيوجً ، ًٖ صىٌثًثً ١ِضجف٠َ١م١جً ٠ٖىً ٌٕٟ إِىجْ ث٤ٔج دٛٙفٙج ٠م١ٕجً ىثص١جً دجعضذج

 ىثصٗ ِٓ ف١ظ إٔٗ ثٌّضطجدك دجِض١جٍ.

ّْ ٙتٍخ ثٌتيثس ٚ٘تٟ ص٠ٌتو ٠م١ٕٙتج ثٌتيثصٟ دجّتضٌّثً ٘تٛ ِفٙتَٛ ثٌتَِٓ ثٌقجٝتٌ  -"ث٢ْ"-٠ضذ١ّٓ ِٓ ٘تيث أ

ّْ ِج١٘ز ، دجّضٌّثً ث٦ْٔجْ عٕو "١ٔضٖٗ" ٨ صضىتوٜ ِج١ّ٘تز ثٌتيثس ثٌقجٝتٌر. فٙتٟ ٨ صضؾتجٍٚ مٚتجة٘ ٚديٌه فئ

دً إٔٙج عٕوِج صؾىً ثٌق١جر أّذك عٍٝ ثٌّىٌفتز ف١تظ "صىٕتٟ ثٌق١تجر فتٟ ٌغتز ١ٔضٖتٗ ، ث٤ٔج ثٌىجًفز عٕو "ه٠ىجًس"

، ٟٚ٘ ثٌّْز ث٤ّجُ ٌىً ِج ٘ٛ ِٛؽٛه ١ٌِٚ ٧ٌْٔجْ فم٠"، إًثهر ثٌمٛر
129 

إ٨ عٍٝ صّٛت١ع فٟٙ ديٌه ٨ صىًّ 

هثةٌر ثٌيثص١ز ثٌضٟ ثفضضـ دٙج "ه٠ىجًس" ثٌىٌٚ ثٌقو٠ظ. ٌىً ٌِؽع ٘يث ٘ٛ ِفٙتَٛ ثٌتَِٓ عٕتو "١ٔضٖتٗ" ثٌتيٞ ٌتُ 

٘تتيث ثٌّفٙتتَٛ ثٌتتيٞ ظتتً ٠ْتت١طٌ عٍتتٝ و١ٍّتتز ثٌضتتج٠ًل ث١ٌّضتتجف٠َ١مٟ. ٌتتيٌه ى٘تتخ ، ٠ضؾتتجٍٚ ِفِٙٛتتٗ عٕتتو "أًّتتطٛ"

 ّْ ، "ثٌٌّثفً ثٌغ٩ط صٕقٛ ٔقٛ ثٌّضطتجدك دجعضذتجًٖ وتيٌه "٘ج٠وؽٌ" ٚ٘ٛ دٚوه ِفَٙٛ ثٌَِٓ عٕو "١ٔضٖٗ" إٌٝ أ
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ثٌنٍٛه. ٚلو فىتٌ ١ٔضٖتٗ ٔفْتٗ : ٚصضطجدك فٟ فجٌٝ ٚف١و ّٝٓ "آْ "عجدش. ٘يث "ث٢ْ" ثٌوثةُ ص١ّْٗ ث١ٌّضجف٠َ١مج

فٟ ٘يٖ ثٌٌّثفً ثٌغ٩ط ٌٍَِٓ ثٔط٩لجً ِٓ ثٌنٍٛه دٛٙفٗ "ث٢ْ" ثٌنجٌو"
130
. 

ٓ ٘يٖ ثٌٌّؽى١ز ه٨ٌز ثٌيثس ِّ و فّىٌ "١ٔضٖٗ" فٟ أفك فىٌ ثٌو٨ٌز ثٌيٞ ٠ىًّ عٍٝ إٔمجى ِج ٠ىضمو أٔتٗ فم، صؤ

ً عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ، ٝجع ِٓ ه٨ٌز ث٤ٔج ٌّ "ثٌضقًٌ ٘ٛ ِتج ٠قتًٌ ثٌقمتو ِتٓ "٨ةتٗ" ِتٓ : ٌيٌه فُٙ "١ٔضٖٗ" ثٌضق

ثٌّجٟٝ دجعضذتجًٖ ، ثٌَِٓ: أؽً "ٔىُ". ِج ثٌيٞ صؤووٖ ٘يٖ ثٌـ" ٔىُ"  إٔٙج دجٌٞذ٠ صؤوو ِج ٠ٕفٟ فمو ثٌفىٌ ثٌٕجلُ

ٚٝتتّٓ عٛهصتتٗ ٠ىتتْٛ ثٌّجٝتتٟ ِٚتتج ٠ّٞتتٟ لتتو عتتجهث ، ٌىٕتتٗ أ٠ٞتتجً دجّتتضٌّثً ٠ىتتٛه، ِجٝتت١جً ٠ّٞتتٟ دجّتتضٌّثً

دجعضذجًّ٘تتج ثٌّضطتتجدك"
131

ُّ ٝتتّٓ ثٌقٕتت١ٓ إٌتتٝ ه٨ٌضٙتتج ّْ صتتأ١ِٓ ث٤ٔتتج ٠تتض ّ٘وهصتتٗ ، أٙتتٍٙج ٚلتتو ٘تتّوهٖ ثٌٞتت١جع-. إ

ث١ٌّضجف٠َ١مج وّج ٠فّٙٙج "١ٔضٖٗ". ٌيٌه ٠ٚجًع "١ٔضٖٗ" ٝو ث١ٌّضجف٠َ١مج دّٛجٟز ٕن٘ ًٍثهثٕش ف١ظ "ثٌغٕٝ 

ّْ إًثهر ثٌمتٛر ص٠ٌتو ىثصٙتج  ثٌيٞ ٠ضطٍع إ١ٌٗ ثٌق١ٕٓ ث٤وذٌ ًٌَثهثٕش ٘ٛ ثٌو٠ِّٛز ث٩ٌِضٕج١٘ز ١ًٌٌٍٚٚر دجعضذتجً أ

ٝتتّٓ ثٌىتتٛه ث٤دتتوٞ ٌٍيثصتتٗ"
132

ثٌّضطتتجدك فتتٟ ِمجدتتً -٤ٔٙتتج صقتتوهس دٛٙتتفٙج ث٩ٌِضٕتتجٟ٘. ث٤ٔتتج إىْ ٘تتٟ أٙتتً 

 ٌيٌه ١ٌِ ث٤ٔج عٕو "١ٔضٖٗ" ِٓ ثٌوثٍث٠ٓ عٕو "٘ج٠وؽٌ" فٟ ٕٟ . ؛ ثٌّضنجًػ-ثٌّضٕجٟ٘

٠ىًّ ثٌفىٌ ثٌيٞ ٠ٕ ٌ إٌٝ ث٤ٔج وتوثٍث٠ٓ إٌتٝ فٙتُ ث٤ٔتج ثٔط٩لتجً ِتٓ صنجًؽٙتج ٌٚت١ِ ثٔط٩لتجً ِتٓ ِج١٘تز 

ط ّٝٓ ثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ١ّ٠َ ثٌىجٌُ. فج٤ٔج دٛٙفٙج "هثٍث٠ٕجً" ٠قتوه "٘ج٠توؽٌ" ٠ىًّ عٍٝ إدٌثٍ ث٤ٔج وقوٚ، عم١ٍز

ُّ ّٝٓ ٘يث ثٌّفَٙٛ ٘ٛ "فٟ" ثٌضٟ صنضَْ وً ِىٕٝ ثٌقوٚط  -فٟ -د١ٕضٙج ث٤ّجُ فٟ "ثٌٛؽٛه ثٌىجٌُ" ف١ظ ثٌّٙ

جٌُ ٖٚٔتأر عٍتٝ إ٠متجع إٔتٗ ثًصّتج ر فتٟ ثٌىت، ٚثٌضٕجٟ٘. ٨ ٠ٛؽو ثٌوثٍث٠ٓ لذً ثٌىجٌُ ١ٌِٚ ٌٗ عجٌُ مجًػ ٘يث ثٌىتجٌُ

إى ٨ ٚؽٛه ٌىجٌُ "ٕ٘تجن" ٠ىتْٛ ِٚت١ٌثً ٥ٌٔتج ٚف١تٗ صقتضفع دنٍٛه٘تج. ٠ْمتوَ ثٌتوثٍث٠ٓ فتٟ وتً ٌق تز عٍتٝ ، صٕج١٘ٗ

ٌيٌه ٠ىْٛ صقمك إ١ّٔز ث٤ٔج دموً ِج صىْٛ فٟ ثٔفضجؿ هثةتُ دفىتً ، ثٌىجٌُ ِغٍّج ٠موَ ثٌىجٌُ فٟ وً ٌق ز عٍٝ ثٌضٕجٟ٘

"ثٌى١ٕٛٔز ٟ٘ : ٌيٌه لجي "ؽْٛ ٌـٛن ٔجْٟٔ"، ثٌى١ٕٛٔز ٚدجٌضجٌٟ ١ّ٠َ ثٌٛؽٛه ثٌذٌٖٞثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ١ّ٠َ ، صٕج١٘ٙج

صىوٍّ ٚثمضٌثق ٌٍّج١ّ٘ز لذً أْ صىْٛ أٚ صٚذـ ِج١ّ٘ز"
133
. 

ّْ ىٌه ٠ؾخ أ٨ ٠نفٝ عٕج ِتج ظتً ِضّٕىتجً عٍتٝ ، ٠ىىِ ٘يث ث٨مضٌثق ثٌطجدع ثٌّضٕجٟ٘ ٥ٌٔج ٌٍٚىجٌُ غ١ٌ أ

ف٩ ٔؾو أٞ أعٌ ٌّذوأ ثٌف١ِٕٛ١ٌٕٛٛؽ١ج ثٌتيٞ صىّٙتو "٘ج٠توؽٌ" ث٨ٌضتَثَ ، ٩٠ٍَ ث٤ٔجفىٌ ثٌى١ٕٛٔز ِٓ صطجدك ِج فضب 

أٞ ث٦ّضؾجدز ٌقم١مز ث١ٕ٤ج  فٟ صؾ١ٍّٙتج ٚثٔذغجلٙتج. ٚإىث وتجْ "٘ج٠توؽٌ" لتو ، ِذوأ "ثٌىٛهر إٌٝ ث١ٕ٤ج  ٔفْٙج"، دٗ
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ّْ عٛهصٗ إٌٝ  ث٦ْٔجْ ِٓ م٩ي ِفَٙٛ ثٌوثٍث٠ٓ ٌُ صىٓ ٔؾـ فى٩ً فٟ ثٌىٛهر إٌٝ أ١ٕج  عو٠ور ِٕٙج ظجٌ٘ر ثٌىجٌُ فئ

إى ٨ ٠نٍتتٛ ِفٙتتَٛ ثٌتتوثٍث٠ٓ ِتتٓ لذٞتز ِفٙتتَٛ ثٌّفٙتتَٛ وىتتّور أّتتجُ ٌٍضم١ٍتتو ث١ٌّضتتجف٠َ١مٟ ف١تتظ ، ِٛفّمتز دّتتج ٠ىفتتٟ

ّْ ث٤ٔج فٟ ٚؽٛه٘ج ثٌفىٍٟ أٞ ث٤ٔج "دٍقّٙج ٚع ّٙج" ظٍش ، ٠ضأِّ ثٌّفَٙٛ عذٌ ع١ٍّضٟ ثٌضؾ٠ٌو ٚثٌضى١ُّ ىٌه أ

 ثٌضى١ُّ ثٌّفِٟٙٛ ثٌيٞ ٠ضقوط "فٛي" ث٤ٔج ٨ٚ ٠ضقوط ثٔط٩لجً ِٕٙج ٚفٟ ثّضّجع ٌٙج. ِضّٕىز عٍٝ ٘يث

ً ٘ؾّز "٘ج٠وؽٌ" صؾجٖ "١ٔضٖٗ" ٌّ ٥ٌٚٔج عٍٝ ٔقٛ مجٗ.  صؾجٖ صًٖٚٛ ٌٍىجةٓ عِّٛجً  ٌيٌه ٨ ٔؾو ِج ٠ذ

"٘ج٠توؽٌ" عٍتٝ دً ثٌىىِ إٔٗ ٠ٖتىً ِٕجّتذز ٌٛٝتع صٚتًٛ ، ٨ ٠ٖىً صًٚٛ "١ٔضٖٗ" ٌِصىجً ٌضٙو٠ُ "٘ج٠وؽٌ"

ج دمتٟ ِْتضغٍمجً عٍتٝ فىتٌ ثٌى١ٕٛٔتز، ثٌّقه ّّ ّْ "١ٔضٖٗ" فٟ ٌٟفٗ ٌْؤثي ث٤ٔج ثٔطٍك ِ ِتٓ ثٌؾْتو ، ٚىٌه دْذخ أ

ّْ صٚتًٛ  ًّ غجةذجً فٟ ثٌّىؾُ ثٌفٍْفٟ ٌـ"٘ج٠وؽٌ" ّٛث  لذً ثٌّٕىطف أٚ دىوٖ. ٌيٌه ٨ ٝت١ٌ فتٟ ثٌمتٛي إ ثٌيٞ ظ

 ّٟ ًّ ًثفىز ٌضذ١ّٓ ِج دمٟ ٟ  ث١ٌْٕجْ فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔز. "١ٔضٖٗ" ٧ٌْٔجْ ظ

ّْ ث٦ٔط٩ق ِٓ ث٤ٔج ٚ٘تيث ِتج صىتيً عٍتٝ ِفٙتَٛ ، ثٌؾْو ٠ٞتّٓ إهًثن ث٤ٔتج فتٟ صىتّوه٘ج-٠ٌٜ "١ٔضٖٗ" أ

ّْ ثٌؾْو ٘ٛ ثٌّٕجّذز ثٌفى١ٍز ٌذتَٚ  ثٌضىتوه ٚ٘تٛ دٙتيث ٠ضنطتٝ ثٌفٌه٠تز ثٌق١ّ١ّتز ٌٍتٛعٟ ثٌضتٟ صىىتِ ، ثٌوثٍث٠ٓ. إ

ّْ "ظجٌ٘ر ثٌؾْو ٘جصٗ ٟ٘ ِٓ ٚؽٙز ٔ ٌ عم١ٍز أّّٝ وغ١ٌثً ِٓ : "١ٔضٖٗ" ٌيٌه لجي، ث٤ٔج فٟ صّج١٘ٙج ٚصطجدمٙج إ

ٚع١ٕج"
134
-ٌىٕٙج فٟ ثٌقم١مز أّّٝ ِٓ ثٌوثٍث٠ٓ أ٠ٞتجً ثٌتيٞ ٠ق١تً عٍتٝ أٔتج ِؾتٌهر هْٚ "ٌقتُ أٚ ع تُ". ث٤ٔتج، 

ّْ ٘يث ف، ثٌؾْو ٟ٘ ثٌضٙو٠ُ ثٌفىٍٟ ٌٍضًٚٛ ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ثٌيٞ ٠ؤِّ ث٤ٔج عٍٝ صمجدً ثٌٌٚفٟ ٚثٌؾْوٞ ٟ فت١ٓ أ

ًّ غجِٞجً ِٚؾٙٛي ثٌقوٚه ٚث٤دىجه ّْ "ثٌفٌثهر ٟ٘ ، صٕجٟ٘ ثٌوثٍث٠ٓ ظ إٔٗ هْٚ أْ ٠ّغً ثٌفٌثهر ثٌقم١م١ز دجعضذجً أ

ٚدجٌىىِ فجٌّجهر ٟ٘ هثةّجً فٌه٠ز"، ِجه٠ز
135
.  

ّْ ِجه٠ز ث٤ٔج ٨ ٠ّىٓ إ٨ أْ صق١ً عٍٝ ثٌؾْو ِٓ ف١ظ إٔٗ فم١مز أّجُ ٧ٌْٔجْ فجٌّجه٠ز ٟ٘ ِج ٠ّْـ ، إ

ثٌتٌٚؿ ، أٞ ٌّج١٘ضٙج ثٌقم١م١ز ثٌضٟ ظٍش صقتش ًوتجَ ث٤فىتجَ ثٌم١ّ١تز ِتٓ لذ١تً ثٌتٛعٟ، دٌٛٛػ ثٌضىوه ثٌفىٍٟ ٥ٌٔج

ّْ "ثٌىمً وأهثر ٌٍُٛ٘ فٙٛ ِٚٓ م٩ي ًٖٙٛ ثٌمجٌٙر ٠ٍغتٟ ، "ثٌو٠ِّٛز"، "ث٠ٌّٛٙز"، "ثٌؾٌٛ٘": ٚثٌىمً. ثٌقجي أ

ثٌضىوه ِٓ صفى١ٌٖ"
136

ٚعٍٝ م٩ف ِي٘خ "٘ج٠وؽٌ" ٠مضٟٞ صود١ٌ ٕتأْ ث٤ٔتج ِتع "١ٔضٖتٗ" "دوث٠تز  . دٙيث ثٌّىٕٝ

ِطٍمز" مجًػ ف١ٌٝجس ث١ٌّضجف٠َ١مج. ٌٚىً ِذًٌ ٘تيث ثٌضٌّفتجي ثٌؾتيًٞ ٘تٛ وتْٛ أٔتٗ "ٌت١ِ ٕ٘تجن ِتج ٘تٛ أوغتٌ 

ٔوًر ِٓ ِقجٌٚز ٚٝع أٔجٔتج أِتجَ ىثصٙتج"
137
ّْ ث٤ٔتج ٘تٟ ِتج ٠مضٞتٟ ِىتجٚهر ثٌٕ تٌ دجِض١تجٍ،  هر ٘تيٖ ثٌّىتجٚ، أٞ أ
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١ٔضٖٗ" أٔٙج ِىجٚهر عٍٝ ث١ٌٚغز ث١ٌّضجف٠َ١م١ز دموً ثّهعج   "ث١ٌٕض٠ٖٛز" ثٌضٟ ثعضذٌ "٘ج٠وؽٌ" فٟ ِقجٌٝر "وٍّز

"ٌت١ِ ٘ج٠توؽٌ ٝتو ث١ٌّضجف٠َ١متج ِغٍّتج : ٚلتجي دٖتأٔٙج "دتٛفٌٞ"، "١ٔضٖٗ" ِٛلف ثٌٞو٠ّز صؾجٖ صج٠ًل ث١ٌّضجف٠َ١مج

دً إٔٗ ًّجَ ٕأٔٗ ٕأْ "فجْ غٛ "، ثٌٖأْ ِع ١ٔضٖٗ
138
.  

ّْ ع٩لتتز "١ٔضٖتتٗ" دضتتج٠ًل ث١ٌّضجف٠َ١متتج ٠ىتتٍٖٛ دقتتظ ٚصٕم١تتخ ٠ضنطتتٝ دىغ١تتٌ ثٌّٛثلتتف ثٌّضْتتٌعز  ثٌقتتجي أ

ّْ "١ٔضٖٗ" ٠ىْٛ ِٓ ث٤ٚثةً ٌٌٚدّّج أٚي ِٓ أمتي عٍتٝ  ٕج ٠ّٚىٓ أْ ٔؤووٖ ث٢ْ ٘ٛ أ ّّ ّْ ِج ٠ٙ ٌـ"٘ج٠وؽٌ". غ١ٌ أ

٩ٟتتْٛ" صْتتضوعٟ ثٌؾْتتو ٌنوِتتز ثٌتتٌٚؿ. صذتت١ّٓ ِقّتً ثٌؾتتّو صقو٠تتو ث٤ٔتتج دجٌؾْتتو دىتتوِج ظٍتتش ث١ٌّضجف٠َ١متج ِٕتتي "أف

ّْ مٍف١ز صأو١و ث١ٌّضجف٠َ١مج عٍٝ ثٌٌٚؿ ٘ٛ ث٨ٔضٙج  إٌٝ إلٌثً ثٌٛفور ّْ صقم١تك ، "ف١ٍْٛف ثٌؾْو" أ ٘يث فتٟ فت١ٓ أ

فىتتجْ ٘تتيث وفتت٩١ً دجٔضٙتتج  ، ث٤ٔتتج فتتٟ فم١مضٙتتج ثٌفى١ٍتتز دٛٙتتفٙج صىتتوهثً ٠مضٞتتٟ صّؾ١تتو ثٌؾْتتو فتتٟ عٕفٛثٔتتٗ ٚثٔفضجفتتٗ

ّْ "ثٌيثس ٟ٘ صىوه""١ٔضٖٗ" إٌ ٝ أ
139
. 

ٌمو عًّ "١ٔضٖٗ" عٍٝ ثّضٕٙجٛ ف٠ٛ١ز ثٌضىوه ثٌٙجِور فٟ ٍٙخ ِفتج١ُ٘ ث١ٌّضجف٠َ١متج هْٚ أْ ٠متع ١ًٕ٘تز 

إى ، ١ٌِ ف١ّتج ٠ضىٍتك دج٤ٔتج دتً دٖتأْ عّتَٛ ثٌىتجةٓ، ِٚٓ ىٌه ثٔضٙٝ إٌٝ صف١ٕو صًٚٛثس ث٤ف١ٟٔٛ٩ز، ٌّّٞٛٔٙج

ّْ "ثٌضىوه ١ْ٠طٌ فٟ أٙغٌث١ٕ٤ج  ّْ ثٌضطجدك ُٚ٘ وذ١ٌ"، ثعضذٌ أ ٚأ
140

ث٤ِتٌ ، . ٘ىيث ٟتجي ثٌضىتوه ِفٙتَٛ ثٌىتجٌُ

"٠ق١ج ثٌىجٌُ ِٓ صٍمج  ىثصٗ": ثٌيٞ صٌصخ ع١ٍٗ لٌٛٗ
141

، ثٌضىتوه ِتال٨ً ٟذ١ى١تجً ٨عضذتجً ث٤ٔتج ؽْتوثً  -. ٌمتو وجٔتش ث٤ٔتج

عجٌّتجً ٠ىت١ٔ عٍتٝ  أٞ دٛٙتفٗ، ٚوجْ ٘يث دتوًٖٚ ثٌٕض١ؾتز ثٌٞت٠ًٌٚز ٌفٙتُ ثٌىتجٌُ دٛٙتفٗ ِضٕج١٘تجً ِىضف١تجً دضٕج١٘تٗ

ّْ ث٤ٔتج ، ثٌضٕتجٟ٘ -ثٌضىتوه صجدىتز ٌفٌٝت١ز ثٌىتجٌُ -صٕج١٘ٗ دّىَي عٓ لٜٛ ع١ٍج ِفضٌٝز. دٙيث صىْٛ ث٤ٔتج ٚدتيٌه فتئ

 ثٌىجٌُ". -فٟ  -١ٌْش ٟ٘ ٟ٘ دموً ِج أٔٙج "ٚؽٛه 

ّْ ث٤ٔج ٨ ٠ّىٓ أْ صضقوه إ٨ دّج ٘ٛ أّجُ ف١ٙتج ٔٙتج دّغجدتز ٤، أٞ دجعضذجً٘تج صىتوهثً ، ٠ضٌصخ عٍٝ ِج صموَ أ

إٕٔتج هثةّتجً ، "إٔٗ ١ٌِ دئِىجٕٔتج أْ ٔضقْتِ ٚفتور ث٤ٔتج: ٚىٌه ٘ٛ ِىٕٝ لٛي "١ٔضٖٗ"، ثٌضٕجٟ٘ -ثٔفضجؿ عٍٝ ثٌىجٌُ

ٔؾو أٔفْٕج ّٝٓ صىوه وجةٕجس. ٚٔقٓ ِفِْٚٛٛ إٌٝ وجةٕجس ِضىوهر ف١ظ ٕٔفُٚ هثةّجً ِٚؾوهثً"
142

. ٠ضٌصّخ عتٓ 

ّْ ثٌّج١٘جس ثٌّفضٌٛ لذ١ٍّضٙج عٍٝ ثٌّج ٌتيٌه ، ٝجِٓ ثٌفٌثهر ٟ٘ مجًػ ِفَٙٛ ث٤ٔج عٕتو "١ٔضٖتٗ" -ثٌؾْو-هر٘يث أ

ّْ ثٌؾْو أّّٝ ِٓ ثٌٛعٟ ّْ ثٌٛعٟ ٨ ٠ ٌٙ إ٨ عٕوِج ٠ٌ٠و ثٌىً أْ ٠ٍضقتك دىتً ، ى٘خ ثٌٌؽً إٌٝ أ ٤ٔٗ "عجهر أ
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دٙيٖ ثٌقم١مز ثٌّٛؽٛهر مجًػ ث٤ٔج"، ِج ٘ٛ أّّٝ. إٔٗ أّجّجً ٚعٟ دٙيث ثٌىً ث٤ّّٝ
143

ضٖتٗ" لتو . دٙيث ٠ىْٛ "١ٔ

إى ِج ٠ٖىً ٌٕٟ إِىجْ ثٌٛعٟ ٘ٛ إًثهر ثمضَثي ثٌضٕجٟ٘ فٟ ث٩ٌصٕتجٟ٘. ، ٔؾـ فٟ ثٌىٖف عٓ أٔطٌٛٛؽ١ج ثٌٛعٟ

ٝتّٓ ثٌّْتضٜٛ ثٌتيٞ ٠ضقمتك ِتٓ م٩ٌتٗ  -دجعضذجً٘ج إهًثوجً ٌّج ٠ٌٖٟ ث١ٌّضجف٠َ١مج -ديٌه صٕٙؼ أٌٟٚفز "١ٔضٖٗ"

"ٚدجعضذجً٘تج : م٩ف ِتج ى٘تخ إ١ٌتٗ "٘ج٠توؽٌ" مت٩ي لٌٛتٗٚ٘يث عٍٝ ، ١ّ٨ّج ِفِٙٛٙج ٥ٌٔج، صؾجٍٚ ث١ٌّضجف٠َ١مج

فٟ ثًصذجٟ ًٌٝٚٞ ِع ِج صىجه٠تٗ. ٚدٛٙتفٙج  -ٚوأٞ ِىجهثر -صْضٌّ ِع ىٌه ، ةفٍْفز ١ٔضٖٗا ِؾٌه عوث  ٌٍض١جً

صىٍتك هْٚ ِنتٌػ ِتٓ ٘تيٖ ، ثٌٞو ثٌضٟ ٠مَٛ دٙتج ١ٔضٖتٗ صؾتجٖ ٘تيٖ ث٤م١تٌر -ِؾٌه لٍخ ١ٌٍّضجف٠َ١مج صىٍك ثٌقٌوز

ّْ ث١ٌّضجف٠َ١مج دط٩لٙج ٌطذ١ىضٙج ثٌنجٙز ٨ ٠ّىٕٙج أدوثً ِٓ ف١ظ إٔٙج ١ِضجف٠َ١مج أْ صفىٌ فٟ ث١ٌّٚور ٚى ٌه ِغٍّج أ

ِج١٘ضٙج ثٌنجٙز"
144
. 

ٚ٘تٛ ٠متَٛ ، ٠ْىٝ "٘ج٠وؽٌ" فٟ فّٙٗ ٥ٌٔج وّج ٠ضّغٍٙج "١ٔضٖٗ" إٌٝ ثٌىٖف عٓ ثٌضطتجدك ثٌتيٞ ٠ؤّْتٙج

٠ضىغف فٟ ِفَٙٛ ثٌىٛه ث٤دتوٞ "ٌٍيثصتٗ" ِىضذتٌثً إ٠تجٖ إعتجهر ٙت١جغز وّج ، ديٌه ثّضٕجهثً إٌٝ ِفَٙٛ "١ٔضٖٗ" ٌٍَِٓ

ّْ ثٌىٛه ث٤دوٞ ١ٌِ صىٌثًثً ١ِضجف٠َ١م١جً ٣ٌْ -ٌّفَٙٛ ثٌَِٓ ، ثٌضطتجدك-ف١تظ ٠ْتٕو "ث٢ْ"ث٤ٔتج، ثٌقجٌٝ. ثٌقجي أ

 ّْ ِّّ ٌٞتًٌٚر صؾتجٍٚ ثٌتيثس"دً إ "ثٌىٛه ث٤دوٞ ٘ٛ صطٍع هثةُ ِٚضق
145
ٌٚتيٌه إٔتٗ صمت٠ٜٛ فتٟ ٙتٍخ ث٤ٔتج. ؛ 

ّْ "ثٌىٛه ث٤دوٞ ٘ٛ فٟ ث٤ًٙ ١ٌِ صّغ٩ً  ِٚتٓ ف١تظ إٔتٗ فىتٌ فٙتٛ فىتٌ ِذجغتش"، إٔٗ ٚثلتع ِىت١ٔ، فئ
146

. ٘تيث 

ٚىٌته عٍتٝ مت٩ف ِتج ى٘تخ إ١ٌتٗ "٘ج٠توؽٌ" ِتٓ ، صأ٠ًٚ ّو٠و دجعضذجً ثٌٛثلع ٌٙثع إًثهثس لٜٛ صٌَٚ ث٦عذتجس

ّْ إً إعذجس ثٌضىوه ثٌيٞ ، ثهر ثٌمٛر ٟ٘ إًثهر ث٦عذجس"صأ٠ًٚ عْىٌٞ" ٌٍمٛر ٠ٌثهف ف١ٗ د١ٓ ثٌمٛر ٚثٌٍْطز. ثٌقجي أ

ف١ظ "٘يٖ ث٨ًصتوثهثس ٘تٟ ثٌضتٟ صمتيف دج٤ٔتج متجًػ ىثصٙتج ، ٩٠ٍَ ث٤ٔج ٠ٌٖٟٚٙج فٟ ١ٙغز صٛصٌثس ٚثًصوثهثس

ثٌفٌه٠ز ٌضْضق١ً إٌٝ صنجٌفجس"
147
ج؛  ّّ ّْ ١ٍِٕتز ، ٠ميف دٙج ث٨ٔفضجؿ ثٌنتجٗ دجٌتوثٍث٠ٓ صنجٌفجس صميف دٙج أدىو ِ ٤

ّْ ثٌٍق ز ثٌضٟ صق١ً عٍتٝ ثٌؾْتو ِٕٚتٗ صْتضفجهث٤ٔج ثٌٕ ٘تٟ ألتٜٛ ِتٓ ، ض٠ٖٛز ألٜٛ ِٓ ١ٍِٕز ثٌوثٍث٠ٓ. ف٩ ّٕه أ

 ّْ ّْ ثٌٍق تز عٕتو "١ٔضٖتٗ" ٘تٟ "ف١تظ أ ثٌٍق ز ثٌّْضفجهر ِٓ صقو٠تو ٘تٛ أوغتٌ ع١ِّٛتز ٚصؾ٠ٌو٠تز أٞ ثٌتوثٍث٠ٓ. إ

صْضف١ك عٍٝ صىوه ٨ٔٙجةٟ ٌتيثصٙج ٌٚق١جصٙتج ثٌنجٙتز" ٔفِ ث٤ٔج، ث٤ٔج
148

. ٘ىتيث ٠ىتْٛ ِى١تجً صٕتجٟ٘ ثٌتَِٓ ثٌتيٞ 

 عٍٝ أّجّٗ ٠مَٛ ِفَٙٛ ث٤ٔج ٘ٛ هًؽز ثٌضٕجٟ٘ ثٌضٟ صٕذغك ِٓ ث٤ٔج ٔفْٙج.
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ّْ ث٤ٔج عٕو "١ٔضٖٗ" ِىٌٝز ٌت٧ًثهر ، إىث وجْ ثٌوثٍث٠ٓ ٠نض٘ دج٨ٔفضجؿ دٛٙفٗ ِىٌٝجً ٌفُٙ ثٌى١ٕٛٔز فئ

ّْ ث٤ٔتج" دجعضذجً٘تج ص٠ٌتو ِؾتوهثً فٙتٟ ، ٚتج ٌىٓ ١ٌِ وّج ى٘خ "٘ج٠وؽٌ" أٔٙتج إًثهر دٙتوف ثٌْت١طٌر ٚث٦ل دتً إ

صٚذـ آمٌ"
149

ّْ "ث٦ًثهر ثٌّضؾوهر ٌىً ثٌٍٍْْز : . ١ٞ٠ٚف فتٟ وتً ٘تيٖ  -إًثهر وتً ثٌضؾتجًح-"وٍّٛٛفْىٟ" أ

فتجٌّىٕٝ ، فٙيث ث٨ّض٩ّن ٘ٛ دجٌٞذ٠ ٌت١ِ ٌتٗ أٞ ِىٕتٝ ٨ٚ ٠ضّغتً أ٠تز غج٠تز: ث٤فىجي ١ٌِ ِٓ ف١ظ إٔٙج أفىجٌٟ

صنط١ّٙج ِٓ م٩ي ثٌوثةٌر"ٚثٌغج٠ز صُ 
150
ّْ ث٦ًثهر ثٌّضؾوهر ٌٙج وّٛٝٛع غ٠ٌ١تز : دً ١ٞ٠ف؛  "١ٖ٠ٌ ٘يث إٌٝ أ

ِضىوهر ٟ٘ فٟ ١ُّٙ ثٌفٌه"
151

فّٙٙج دجعضذجً٘ج إًثهر إلٚج  ٚٔفٟ ٘ٛ ، ِج١٘ز ث٤ٔج -. ديٌه ٠ىْٛ فُٙ إًثهر ثٌمٛر

ٟ عٕٚتتٌ٘ج ث٤ّتتجُ ١ٌْتتش ِتتٓ ف١تتظ ثٌق١تتجر فتت، فٙتتُ ٠ضؾتتجٍٚ ثٌّٞتتّْٛ ثٌفىٍتتٟ ث٠٦ؾتتجدٟ ٤ٌٟٚفتتجس "١ٔضٖتتٗ"

 ِٕجٍع ث٨ٔضمجَ ًّٚهثس ثٌفىً فٟ ٕٟ .

ّْ ثٌىتتٛه  ّْ إًثهر ثٌمتتٛر صجدىتتز ٌّفٙتتَٛ ثٌتتَِٓ وّتتج ٠ىذتتٌ عٕتتٗ ثٌىتتٛه ث٤دتتوٞ "ٌٍيثصتتٗ". ٚإىث ّتتذك أْ لٍٕتتج إ إ

ّْ ثٌٍق تز دجعضذجً٘تج صىغ١فتجً ٌٍ، أٞ ٌٍضٕتجٟ٘ دٛٙتفٗ ثٔفضجفتجً ٌٍّّىتٓ، ث٤دوٞ ٘ٛ عٛه ٌّج ٠ّىٓ أْ ٠ىتْٛ ضٕتجٟ٘ فتئ

ِٚؾج٨ً ٌٍضقمك ثٌفىٍٟ ٌٍّّىٓ ٟ٘ ؽٌٛ٘ ثٌَِٓ ثٌٕضٖٛٞ. ٚدٙيث صىْٛ ث٤ٔج أوغٌ صٕج١٘جً ِتٓ ثٌتوثٍث٠ٓ ثٌتيٞ ٠ق١تً 

 ثٌؾْو ٠ضؾٍٝ ثٌضٕجٟ٘ "دٍقّٗ ٚع ّٗ". -فّٞٓ ث٤ٔج، عٍٝ فٌٛ ٔ ٌٞ ِؾٌه ٚعجَ

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ عٕو "٘ج٠وؽٌ" ٘ٛ أوغٌ صٕج١٘جً دجٌٕ ٌ إٌٝ ثٌٛعٟ ثٌ ج ٨ٕه ف١ٗ أ ّّ ىٍٟ ثٌّطٍك عٕتو "١٘ؾتً" ِ

ّْ ، أٚ ثٌٛعٟ ثٌفٌهٞ عٕو "ّجًصٌ" ٘يث دمتوً ِتج أٔتٗ ألتً صٕج١٘تجً دتجٌٕ ٌ إٌتٝ ث٤ٔتج عٕتو "١ٔضٖتٗ". ٌتيٌه ٨ ٔىضمتو أ

"٘ج٠تتوؽٌ" لتتو أٙتتجح فتتٟ صأ٠ٍٚتتٗ ٌّفتتج١ُ٘ ثٌىتتٛه ث٤دتتوٞ ٚإًثهر ثٌمتتٛر دؾىٍٙتتج ثّتتضتٕجفجً ٌّفتتج١ُ٘ ١ِضجف٠َ١م١تتز صؤوتتو 

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ثفضفع دذىٜ ّّجس ثٌيثص١تزث٦لٚج  دو١ًٌ ثٌيثص١ز. ثٌق وّتج صتُ ، ىٌته أٔتٗ "ٝتّٓ ّتؤثي ثٌى١ٕٛٔتز، جي أ

ٌتتُ صتتضُ مٍنٍتتز ث٦ْٔتتجْ ٚثّتتُ ث٦ْٔتتجْ"، صٛؽ١ٙتتٗ ١ٌٍّضجف٠َ١متتج
152

ّْ "ثٌّْتتجفز  . ٠ٌُٚؽتتع "ه٠ًتتوث" ّتتذخ ىٌتته إٌتتٝ أ

٘تيٖ ثٌّْتجفز  ،ٛؽتٛهاةثٌ ةث٨ٔفضتجؿا ثٌنتجٗ دتـ"ٍث٠ٓ" ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز ثٌضٟ ٌٍوثٍث٠ٓ دّج ٌتٗ وٛؽتٛه ِٕفتضـ ٚدتـ"هث"

ثٌضٟ صىطٝ أ٩ًٙ دٛٙفٙج صمجًح "أٔطتٟ" ٌتََ ثمضَثٌٙتج دفىتً فىتٌ فم١متز ثٌى١ٕٛٔتز"
153

ّْ ثٌضّتجٟ٘  . ٠ىٕتٟ ٘تيث أ

ثٌيٞ ِجٍثي ٠ىضًّ فٟ ٍٙخ ثٌوثٍث٠ٓ ِىّٕٗ ثعضمجه "٘ج٠وؽٌ" فٟ إِىج١ٔز ثٌو٨ٌز. ٌمو ظً فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ٠ىضمو فتٟ 

ثٌضىجلتو ٕتٌٟ ثٌتوثٍث٠ٓ فتٟ -ث٨ٔىٖجف صضنطٝ إِىج١ٔز ثٌو٨ٌتز -ّْ ثٌقم١مزٚثٌقجي أ، فم١مز ِّىٕز دٛٙفٙج ِىم١ٌٛز

 صّجّىٗ ٚصّج١٘ٗ. 
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ّْ ِىجٟٔ ثٌيثص١ز ثٌضٟ ِجٍثي ثٌوثٍث٠ٓ ٠قضفع دٙج صؾو ّٕو٘ج ِٚذًٌ٘ج ث١ٌّضجف٠َ١مٟ فٟ ثٌن١ٙٛٚز ثٌضجِز  إ

ٕ٘ج ٠ٍِّ ثٌٌّ  عٕتو "٘ج٠توؽٌ" ىٌته ثٌتض٩ٍَ ثٌّفضتٌٛ ، ثٌضٟ ٠ق ٝ دٙج ثٌّٛس دٛٙفٙج هثةّجً ٚأ٩ًٙ ِٛصٟ أٔج

ٖ  هثمٍتٟ ٠تأصٟ عٍتٝ ثٌى٩لتز  د١ٓ ف١ّ١ّز ثٌّٛس ٚثّضوًثن ثٌنج١ٙز ثٌّٕميفز ٌٍوثٍث٠ٓ دمٚو ثّتضىجهصٙج ٝتّٓ صّتج

-فتتٟ -ثٌضتتٟ ظٍتتش صؤوتتو٘ج ثٌذ١ٕتتز ثٌٛؽٛه٠تتز ث٤ّتتجُ ثٌضتتٟ ٠ؾتتو ثٌتتوثٍث٠ٓ ٔفْتتٗ أٙتت٩ً عٍتتٝ ِْتتضٛث٘ج أٞ "ثٌٛؽتتٛه

فجٌتوثٍث٠ٓ ٘تٛ ، ٔٙج٠ز ثٌتوثٍث٠ٓ دٛٙتفٗ ع٩لتز ٘تٛ ِتج ٠ْتّـ دضٕتجٚي ِفٙتَٛ ثٌتوثٍث٠ٓ متجًػ "ِتع" ٌٚىً ثٌىجٌُ".

ّْ ؛ دّىَي عٓ "ِع" دموً ِج صضقّوه ع٩لضٗ ثٌق١ّ١ّز ديثصٗ دق١ّ١ّز ّؤثي ِٛصٗ ثٌنجٗ ٌيٌه ٨ ١ٌٝ فٟ ثٌمتٛي إ

ٛس ٚف١ّ١ّضٙتج ثٌّطٍمتز. ٘ىتيث ثٌـ "ِع" فٟ ١ّجق صقو٠و ٠ّٛ٘ز ثٌوثٍث٠ٓ صقضتً هًؽتز عج٠ٛٔتز دفىتً مٚٛٙت١ز ثٌّت

ّْ ثٌّتتٛس ٘تتٛ ِتتج ٠ٞتتع فمتتجً ثٌتتوثٍث٠ٓ أِتتجَ صنجًؽ١ضتتٗ  ٠قتتجفع ثٌتتوثٍث٠ٓ عٍتتٝ صّجّتتىٗ ثٌتتوثمٍٟ ٘تتيث دتتجٌٌغُ ِتتٓ أ

إى ٠ٚتـ ثٌقتو٠ظ عتٓ ىثص١تز ِطٍمتز ٌٍّتٛس صٍضتف عٍتٝ ، إ٨ أٔٗ ٠مَٛ ديٌه إٌٝ ف١ظ ٠تأصٟ عٍتٝ ثٌتـ"ِع"، ٚصٕج١٘ٗ

 ثٌوثٍث٠ٓ.  صنجًؽ١ز

ثٌى٩لتز ث٨ؽضّجع١تز دٛٙتفٙج ع٩لتز -ثٌىجةٓ ثٌفجٟٔ ٚثٌتوثٍث٠ٓ-أْ ٠ٛفك د١ٓ ثٌوثٍث٠ٓ ٌُ ٠ْضطع "٘ج٠وؽٌ"

ٚدمتتوً ِتتج صقتتٛي ثٌّتتٛس هْٚ أ٠تتز هثم١ٍتتز ِّىٕتتز فئٔٙتتج دضىط١ٍٙتتج ٌٍى٩لتتز "ِتتع" صؤّتتِ هثم١ٍضٙتتج ، "ِتتع" ثٌغ١تتٌ

١ٌْتش ِتٓ ثٌى٩لتز  ثٌنجٙز. ٌُ ٠ْضطع "٘ج٠وؽٌ" إىْ أْ ٠وًن ثٌضٕجٟ٘ ثٌيٞ ٠أصٟ ث٤ٔج ِٓ ثٌى٩لتز "ِتع" ٚثٌضتٟ

ٚ٘ٛ ٌُ ٠ْضطع ىٌه دفىتً صىغ١فتٗ ثٌضٕتجٟ٘ فتٟ ثٌّتٛس ٚثمضتَثي ثٌّتٛس فتٟ ِٕضٙتٝ ، ثٌنجًؽ١ز ث٦ٝجف١ز فٟ ٕٟ 

ٚديٌه ظً فذ١ِ ثٌضًٚٛ ثٌىجِٟ ٌٍّٛس. ٌُٚ ٠ّٕع ٘يث ثٌضًٚٛ "٘ج٠وؽٌ" فم٠ ِتٓ ٟتٌؿ ّتؤثي ، مط١ز ثٌَِٓ

ٗ ثٌتـ"ِع" ِتٓ ِٞتج١ِٓ صّغتً إٔتىج٨ً فى١ٍتز ثٌـ" ِع" عٍٝ ٔقتٛ ؽتيًٞ دتً فتجي هْٚ ٟتٌؿ وتً ِتج صٕطتٛٞ ع١ٍت

ّْ "ثٌى١ٕٛٔتتز ٚثٌتتَِٓ" ٨ ٠ضٞتتّٓ ٌٚتتٛ وٍّتتز فتتٛي ثٌقتتخ ِتتغ٩ً أٚ ثٌؾْتتو أٚ  ٌٍضٕتتجٟ٘. ٠ّٚىتتٓ ثٌضّٕذ١تتٗ ٕ٘تتج إٌتتٝ أ

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ظً ِقجٌٙثً دى١ِّٛز ثٌضقو٠و ثٌّفِٟٙٛ ٧ٌْٔتجْ ثٌتيٞ ، ثٌٚوثلز عُ ثٌْىجهر ٚغ١ٌ٘ج... ٌِٚؽع ٘يث أ

ٚدتتجٌىىِ ثٌّتتجهر ٘تتٟ هثةّتتجً ، ج ثٌى١ّج١ٔتتز ثٌّنضٍفتتز ٚثٌّضنجٌفتتز ف١تتظ "ثٌفتتٌثهر ٘تتٟ هثةّتتجً ؽْتتو٨ ٠ق١تتً عٍتتٝ ث٤ٔتت

فٌه٠ز"
154
. 

٠ّىٓ ثٌمٛي إٔٗ ١ٌِ فٟ ّٚع ثٌوثٍث٠ٓ أْ ٠ىذٌّ عٓ ث٦ْٔجْ ِٓ ؽٙز فٌثهصتٗ ثٌضتٟ صأص١تٗ ِتٓ وٛٔتٗ ؽْتوثً 

إى ديٌه ٠ٕىٖف ث٦ْٔجْ "دى ّٗ ، ١ّّجً إ٨ إىث ثٔطٍك ِٓ فم١مز صّّٕع ثٌؾْو عٓ لذٞز ثٌّفَٙٛ دٛٙفٗ صؾ٠ٌوثً ٚصى

، ثٌى ُ ؽّجه٠ز -ٌٚقّٗ" ف١ظ "ٌٓ أوْٛ أدوثً "إْٔجٔجً" إىث ٌُ صىٓ "أٔجٞ" ِضّٕٞز ٘يٖ ثٌنجًؽ١ز دجعضذجً٘ج ٕذٗ 

إىث ٌُ أوٓ فْقز ٌىً ث٤ؽْجَ ث٤مٌٜ ٚفْقز ٌـ"أٔجٞ" فٟ "أٔجٞ" "، أٞ إىث ٌُ أوٓ "ؽّْجً"
155
. 
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155
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 ّْ "٘ج٠وؽٌ" ِٓ أٚثةً ثٌف٩ّفز ثٌي٠ٓ ٙجغٛث ١ٙجغز ٚثٝتقز ث٤ٙتً  ِٚع وً ِج صموَ ٠ؾوً دٕج ثٌمٛي إ

ث١ٌّضجف٠َ١مٟ ثٌّضؾيً فٟ ١ُّٙ ثٌفُٙ ثٌقتوثعٟ ٥ٌٔتج دٛٙتفٙج أٔتج عجًفتز. فج٤ٔتج ثٌىجًفتز لتٛر صق٠ٛتً صق١تً ثٌىتجٌُ 

ف١تتظ ث٤ٔتتج ٘تتٟ "ثٌمذتتً" ٚثٌىتتجٌُ ٘تتٛ ، ع٩لتتز صٌثصذ١تتز دّٞتتّْٛ ٍِٕتتٟإٔٙتتج صم١تت١ُ ٌٍىتتجٌُ عٍتتٝ مٍف١تتز ، ِٛٝتتٛعجً 

"أ٠ٓ ٠ىّٓ ؽيً ٘يث ثٌضأ٠ًٚ ثٌيٞ ٠ؾىً ِتٓ "ثٌّتٓ" ؽتٌٛ٘ثً عجدضتجً  إٔتٗ : "ثٌذىو". ِٓ ٕ٘ج ٚؽج٘ز لٛي "٘ج٠وؽٌ"

٠ىّٓ فٟ ِفَٙٛ عجِٟ فٛي ثٌَِٓ"
156

. ٚعٍٝ م٩ف ىٌه ثًصأٜ ثٌٌؽً ثّضن٩ٗ ثٌضًٚٛ ث١ٙ٤ً ٌٍَِٓ ِٓ 

ضٕجٟ٘ ثٌذٌٖٞ ثٌيٞ ٠ضىغف ّٝٓ ٚثلىز ثٌّٛس. دٙيث ٠ىْٛ ثٌْؤثي عٓ ث٦ْٔجْ ِٓ ٚؽٙتز ٔ تٌ ثٌّتٛس ألٚٝ ثٌ

ٌىٓ "٘ج٠وؽٌ" دضىغ١فٗ ثٌّٛس ، دّغجدز صؾجٍٚ ٌٍْؤثي عٕٗ دجعضذجًٖ وجةٕجً عجل٩ً إٌٝ ثٌْؤثي عٕٗ دٛٙفٗ وجةٕجً فج١ٔجً 

تج صفتضـ ع١ٍتٗ ف١ّ١ّتز ، ٞ ٠أص١ٗ ِتٓ ثٌىتوَفٟ ٌق ز ثٌّٛس ثٌفىٍٟ ٠ىْٛ لو فوه ٍِْه ثٌوثٍث٠ٓ فٟ ثٌمٍك ثٌي ّّ أٞ ِ

ّْ لٍك ِٛصٕج ٨ ٠أص١ٕج ِٓ ِٛصٕج دتً ِتٓ ِتٛس ث٢مت٠ٌٓ ّْ ِتٛس ث٢متٌ ٘تٛ ثٌقتوط ، ِٛصٗ ثٌنجٗ. ٚثٌقجي أ ىٌته أ

 ثٌّذجٌٕ ثٌيٞ ٠ق١ً عٍٝ ِٛصٟ.

 ٠ٚٚتوق عٍتٝ ىٌته ِتج أًٚهٖ "١ٌف١ٕتجُ" عٍتٝ ٌْتجْ "أد١متًٛ" إى، ١ّ ً صؾ٠ٌذٟ ٌّٛصٟ صؾ٠ٌذتجً ٔ ٠ٌتجً 

: ٚإىث وجْ ثٌّٛس ٕ٘ج فأٔتج ٌْتش ٕ٘تج". ٠ٚىٍتك "١ٌف١ٕتجُ" عٍتٝ ىٌته دمٌٛتٗ، "إىث وٕش ٕ٘ج فجٌّٛس ١ٌِ ٕ٘ج: ٠مٛي

ّْ ع٩لضٟ ِع ِٛصٟ ٟ٘ ؽًٙ دٖأْ فىً ثٌّٛس ٔفْٗ ؽًٙ ٘ٛ ِع ىٌه ١ٌِ غ١جدجً ٌٍى٩لتز ِىٙتج"، "إ
157

. ٙتق١ـ 

ٚدٙتيث ثٌّىٕتٝ ٨ ، ٠نذٌٔتٟ عتٓ ِتٛصٟأٔٗ ف١ٓ أوْٛ أٔج ٨ ٠ىْٛ ِتٛصٟ ٚدتيٌه فّتٛس ث٢متٌ ٘تٛ ِتج ٠ٚتوِٕٟ ٚ

 صضقمك ثٌيثس فٟ ِج١٘ضٙج ث١ٙ٤ٍز إ٨ عذٌ ِىذٌ ثٌغ١ٌ.

ٚفوٖ ٘يث ث٨ّضو٨ي وجْ وف٩١ً دتأْ ٠متٛه "٘ج٠توؽٌ" ٔقتٛ ِتج صىغفتٗ ثٌتـ"ِع" دجعضذجً٘تج ٙت١ًٌٚر صٕتجٟ٘ 

-ٙت١ًٌٚر ثٌضٕتجٟ٘، ث٤ٔج. ٨ ٠ضىغّف ثٌضٕجٟ٘ فمت٠ فتٟ ٌق تز ثٌّتٛس ثٌقم١م١تز دتً فتٟ ثٌّتٛس دجعضذتجًٖ ٙت١ًٌٚر

، ثٌقتتخ: ٘تتيٖ ثٌى٩لتتز ثٌضتتٟ صنضتتٌق أؽْتتجهٔج ِتتٓ متت٩ي ِْتتجًثس، ثٌّتتٛس ثٌضتتٟ صأص١ٕتتج ِتتٓ ثٌى٩لتتز "ِتتع" ثٌغ١تتٌ

إ٨ أٔٗ ِع وً ٘يث ٨ ٠نٍٛ ِضٓ "٘ج٠وؽٌ" ِٓ إفجهثس فٛي ثٌتوثٍث٠ٓ ِتٓ ، ثٌقمو...، ث٨ّضغ٩ي، ث٨ٔضمجَ، ثٌٚوثلز

 ٚإىث وجْ ث٤ٌِ ويٌه فّج أدىجه ٘يٖ ثٌـ"ِع" ِٚج فوٚه٘ج ، ف١ظ أٔٗ "ِع"

إٔٙتج دذْتتجٟز صْتجةً فىتتٌ ، ٠ؾتو ٘تيث ثٌْتتؤثي ِذتًٌ ٌٟفتتٗ فتٟ ِتتج آٌتش إ١ٌتٗ ث٤ٔطٌٛٛؽ١تتج دىتو "٘ج٠تتوؽٌ"

ِتع". ٌمتو ثّتضقجٌش ث٤ٔطٌٛٛؽ١تج دىتو "٘ج٠توؽٌ" إٌتٝ ّتؤثي دٖتأْ  -ثٌى١ٕٛٔز دٚوه لًٚٛ صأٍِتٗ فتٛي "ثٌٛؽتٛه
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فتتتج٤م٩ق صىتتتٌٛ ِتتتج ١٘أصتتتٗ : ن فتتتٌق دتتت١ٓ ِتتتج ٘تتتٛ أم٩لتتتٟ ِٚتتتج ٘تتتٛ أٔطٌٛتتتٛؽٟإى "ٌتتت١ِ ٕ٘تتتج، ث٤متتت٩ق

ث٤ٔطٌٛٛؽ١ج"
158

ّْ ٥ٌٔطٌٛٛؽ١تج فضّتجً ٔضتجةؼ أم٩ل١تز ١ّٚجّت١ز ث٤ِتٌ ثٌتيٞ ، . ٌٚىً ٌِؽع ٘يث ثٌضٌثد٠ ٘ٛ صذ١ّٓ أ

ّْ ث٤م٩ق ٚث١ٌْجّز ٨ ٠ّىٓ أْ صمَٛ هْٚ أْ صىْٛ صىذ ١ٌثً عٓ َٔعز صّّٕع إهًثوٗ عٍٝ "٘ج٠وؽٌ" ثفضٌثٝجً ِٕٗ أ

ج أفمٌ صأٍِٗ فٛي "ثٌٛؽٛه ّّ ًّ "٘ج٠وؽٌ" إىْ فذ١ِ ٘يٖ ثٌف١ٌٝجس ِ ظً ويٌه إٌٝ فو ، ِع" -أٔضٌٚدٌٛٛؽ١ز. ظ

ّْ ثٌـ "ِع" ٟ٘ ِؾٌهر ِٚقج٠ور: لٛي أفوُ٘ ٚؽتٛه ؽّتجعٟ هْٚ صؾ١ّتع. ٚدٙتيث ، ٟ٘ فم٠ ثٕضٌثن فٟ فٞتج ، "إ

ٟ صٌوٙج ٘ج٠وؽٌ صىجٟٔ"ِع" ثٌض -ثٌّىٕٝ ٠ٍََ ثٌي٘جح دى١وثً فٟ صق١ًٍ "ثٌٛؽٛه
159
. 

ٚ٘يث ثٌضقو٠و ٘ٛ ِج ٠مطع ِع ِفٙتَٛ ، ثٌىجٌُ" دٛٙفٗ د١ٕز أّجّجً ٌٍوثٍث٠ٓ -فٟ -٠قوه "٘ج٠وؽٌ" "ثٌٛؽٛه

ّْ ثٌتيثس ٘تٟ وتيٌه دمتوً ِتج ٘تٟ ِىضف١تز دتيثصٙج هْٚ ث٦فجٌتز ، ثٌتوثٍث٠ٓ-ثٌيثس ١ٌقً ِقٍٗ ث٦ْٔجْ-ث٦ْٔجْ ىٌته أ

ٚدٙيث فم٠ صضقمك ثٌيثس دٛٙفٙج أٙت٩ً ٨ ، صىْٛ دموً ِج ٟ٘ مجًػ ثٌىجٌُ إٔٙج ديٌه؛ عٍٝ ثٌىجٌُ ٦عذجس ٚؽٛه٘ج

 أًٙ ٌٗ.

ّْ ث٦ْٔتجْ-ٚإىث وجْ ث٤ٌِ ويٌه دٖأْ ث٦ْٔتجْ إى ثٌىتجٌُ ٘تٛ ، ثٌتوثٍث٠ٓ ٘تٛ ٍِمتٝ دتٗ فتٟ ثٌىتجٌُ-ثٌتيثس فتئ

ثٌتيٞ ٠ىتْٛ ع١ٍتٗ ٘تٛ  ٌٕٟ صؾٍٟ ثٌىجةٓ. ٚدجعضذجً ثٌوثٍث٠ٓ ٠فُٙ صؾ١ٍٗ فٟ ثٌىجٌُ دٛٙفٗ ثٔميثفجً فجٌقتجي ث٤ّتجُ

ٙٛح ثٌّْضمذً. دٙيث ثٌّىٕٝ ٠ٛؽتو ، فٙٛ ٍِمٝ دٗ ِْٚضذك ٌيثصٗ ف١ظ ٠ىْٛ ٙٛح ِّىٕجس ثٌى١ٕٛٔز، فجي ثٌمٍك

ٚٝتّٓ ٘تيث ثٌٛؽتٛه ثٌّٕفتضـ ، ثٌوثٍث٠ٓ صقش ٟٚأر ثٌطجدع ثٌّٕؾيح ٌٍَِٓ ثٌيٞ ٠ؾىً ِٓ ٚؽٛهٖ ٚؽتٛهثً ِٕفضقتجً 

 -ِتع -ٓ ِتٓ مت٩ي ٌق تز أّتجُ ِتٓ ٘تيث ثٌٛؽتٛه ٘تٟ "ثٌٛؽتٛهثٌىتجٌُ" ٠ضقتوه ثٌتوثٍث٠-فٟ -ِٓ ف١ظ أٔٗ "ٚؽٛه

 ث٢مٌ". 

ّْ ٌٕٟ إِىجْ ثٌضفى١ٌ فٟ "ِتع، ثٌىجٌُ"-فٟ -ث٢مٌ" عٍٝ "ثٌٛؽٛه -ِع -٠ضأِّ "ثٌٛؽٛه  -٠ٚىٕٟ ٘يث أ

ّْ صىتيً ٟتٌؿ ١ِضجف٠َ١متج ، عُ ث٢مٌ، ث٢مٌ" ٠ضأصٝ عذٌ إهًثن ثٌٛفور ثٌذ٠ٛ١ٕز د١ٓ ث٤ٔج ٚثٌىجٌُ وّج عذتٌ إهًثن أ

ّْ ِتج عّتً "٘ج٠توؽٌ" عٍتٝ  ثٌيثس ٌْؤثي ث٢مٌ ِٚوًٖ ثفضٌثٛ عٌَز ثٌيثس ٚثّضغٕجةٙج عٓ ثٌىجٌُ. دٙيث ٠ضذ١ٓ أ

ُّ فٙتُ ثٌىتجٌُ ٝتّٓ ثٌضٚتًٛ ثٌىتجِٟ، صغ٠ٌٖٛ ف١ظ لجه إٌٝ ٟتٌؿ ّتؤثي ث٢متٌ ٘تٛ ِْتأٌز ثٌىتجٌُ  ٚإىث وتجْ "لتو صت

دّىٕٝ ٠ىْٛ ف١ٗ "ثٌىجٌُ" ِٛث٠ٍتجً ٌٍىتجةٓ"
160
ّْ "ِْتأٌز  ثؽـ أ ٌّ ثٌىتجٌُ ٘تٟ ِْتأٌز ثٌضٕتجٟ٘" فتجٌ

161
. ٠ىّتً ثٌضقو٠تو 

ف١ظ ثٌىجةٓ فتٟ ٘تيٖ ، ث٤ٚي عٍٝ صغذ١ش ثٌىجٌُ فٟ صًٚٛ لذٍٟ ٠ؾىً ِٕٗ وجةٕجً فجٌٝثً ٕفجفجً فٟ صطجدمٗ ٚصّج١٘ٗ
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ثٌقجٌٝ ثٌّجعً أِجَ ثّضفْتجًثس ث٤ٔتج ثٌىجًفتز. -ثٌىجةٓ-أٞ ثٌىجٌُ، ثٌىذجًر ِفَٙٛ ثّضٕجهثً إٌٝ صًٚٛ عجِٟ ٌٍَِٓ

ثٌّىتجْ ثٌٕٙوّتٟ ، ٚؽىً ثٌّىتجْ ِىٛٔتجً ٌٍىتجٌُ، ِج عذٌّ عٕٗ "ه٠ىجًس" ف١ٓ ٟجدك د١ٓ ث٨ِضوثه ٚثٌّىجْ ٌىً ٘يث

٘تيث فتٟ فت١ٓ ثعضذتٌ "وتج٠ٔ" ثٌىتجٌُ ِؾتٌه فىتٌر. ثٌضٚتًٛثْ ِىتجً ٨ ٠نضٍفتجْ ِتٓ ف١تظ ، ثٌّضؾجِٔ فٟ وً ٔمطز

ّْ ثٌّىجْ ٘ٛ ِىجْ ِضؾجِٔ دموً أٞ ِمجًدز ظجٌ٘ر ثٌىجٌُ ِٓ ؽٙز ثٌضطجدك ٨ ِٓ ؽٙز ثٌضٕجٟ٘. ف، ثٌّذوأ ذموً ِج أ

ّْ أفىجً ثٌىمً ٨ صنٌػ عٓ ِذوأ عوَ ثٌضٕجلٜ ٚفتٟ ثٌقتجٌض١ٓ ِىتجً ٠ضقمتك ٕتٌٟ إِىتجْ ٩ِلتجر ث٤ٔتج ثٌىجًفتز ، ِج أ

 ٌيثصٙج فٟ وً ٌق ز دجعضذجً٘ج ٟ٘ ٟ٘. 

ّْ ثٌضفى١ٌ فٟ "ثٌٛؽٛه ٌٚىتً ، ظتجٌ٘ر ثٌىتجٌُ ِع" ٨ ٠ٚذـ ِضجفجً إ٨ دئهًثن ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ صقىُ -ٚ٘ىيث فئ

ٕ٘تج أٚ ثٌٕٙتج ثٌنتجٗ دىتً -"٘تيٖ ثٌٛثلىتز أٚ ٘تيث ثٌىتجٌُ دجعضذتجًٖ وجةٕتجً : ىٌه ٘ٛ ِىٕتٝ لتٛي "ؽتْٛ ٌتٛن ٔجْٔتٟ"

٘ٛ ٌٕٟ إِىجْ ِضىجي  فىٍٟ ٌٍٛؽٛه"، ٕ٘ج-ِٛؽٛه
162
ّْ ثٌوثٍث٠ٓ دٛٙفٗ ٚؽٛهثً ِٕفضقجً ٠ضأِّ عٍٝ فم١مز ،  أٞ أ

ّْ ثٌىذتجًر  -و ٝتّٓ ثٌتـ "ِتع" ثٌضتٟ صضٞتّٕٙج عذتجًر "ثٌٛؽتٛه٘يث ثٌضٕجٟ٘ ٘تٛ ِتج ٠ضأوت، ثٌضٕجٟ٘-ثٌىجٌُ ِتع". دتً إ

لذً "ثٌٛؽٛه" إى ثٌـ "ِع" دجعضذجً٘تج صىغ١فتجً ٌٍضٕتجٟ٘ ٘تٟ أّتجُ  " ف١ظ صٞع "ِع"mitseinث٤ٌّج١ٔز أدٍن أٞ "

ٚدفىتتً ٘تتيٖ ثٌتتـ"ِع" ثٌضتتٟ ٨ صق١تتً عٍتتٝ فىتتً إٝتتجفز أٚ ثمضتتَثي ٠قتتضفع ثٌٛؽتتٛه ثٌؾّتتجعٟ ، ثٌٛؽتتٛه ثٌؾّتتجعٟ

ث٤ٌِ دتـ "ِتع" ثٌّٕط١تز ثٌٕجّتنز دتً دتـ"ِع"  لط١ع. ٕ٘ج ٨ ٠ضىٍك -نج١ٙضٗ ثٌّضٕج١٘ز هْٚ أْ ٠ضقٛي إٌٝ ؽّجعزد

دً هثةّجً فىً ثصنجى ٠ّٛ٘ز"، ثٌّجّنز ثٌضٟ ِج صفضأ صضقًٍّ إى ّٕٝٙج "١ٌِ ٕ٘جن أدوثً ٠ّٛ٘ز
163
ٚ٘يث ٔجصؼ عتٓ وتْٛ ، 

ر ٚدجّضٌّثً" ٌّ ّْ "ثٌىجٌُ ٠ىٕٟ ِج ٌٔصذ٠ دٗ فٟ وً ِ أ
164
ّْ "ِع" ِقوهر دـ" فٟ" ثٌضٟ ٠ضّٕٞٙج ؛  ٠ٚوي ٘يث عٍٝ أ

 ثٌىجٌُ".  -فٟ -ِفَٙٛ "ثٌٛؽٛه

ّْ ثٌتتوثٍث٠ٓ ٘تتٛ "ِتتع" ٤ٔتتٗ ِىتتجْ ٚهْٚ فٙتتُ ِج١٘تتز ثٌّىج١ٔتتز دجعضذجً٘تتج صٕج١٘تتجً ٠ضىتتيً ، ٔفٙتتُ ِّتتج صمتتّوَ أ

إى ٚفتوٖ ، صٕتجٟ٘ ثٌى٩لتزوّج صٚذـ ثٌـ"ِع" ِْضق١ٍز دٛٙفٙج ع٩لتز ِضٕج١٘تز. فضٕتجٟ٘ ثٌّىتجْ ٠ٖتضٌٟ ، ثٌوثٍث٠ٓ

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ دجعضذجًٖ ِىجٔتجً  -٘يث وف١ً دجّضذىجه أٞ صأ٠ًٚ أٔضٌٚدٌٛٛؽٟ "ٌٍٛؽٛه دجعضذتجًٖ "هث" فٙتٛ وتجةٓ ، ِع". إ

ِع". فتجٌٛؽٛه ثٌّٕفتضـ ٘تٛ ٚؽتٛه "ِتع"  -ٚفم٠ ّٝٓ ٘يث ثٌموً ٠ضّٛلع "ثٌٛؽٛه، ِٕفضـ أٚ أٔٗ ِىٌٛ ٩ٌٔفضجؿ

ٖ .ِٓ ٕ٘ج صىٖف "ِع" ع، ٤ٔٗ ِٕفضـ  ٓ ِىٕٝ ث٨ٔفضجؿ ِٓ ف١ظ أٔٗ صٕج
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ّْ ِّْٞٛ "ِع" ٘ٛ ثٌمٍك -فٟ -ِع" ِضٌصذجً عٓ "ثٌٛؽٛه -دجعضذجً "ثٌٛؽٛه ثٌمٍك ثٌتيٞ ٠فتضـ ، ثٌىجٌُ" فئ

ّْ ِج ٠غ١ٌ ثٌمٍك ٠ٚٛصٌّٖ ٘ٛ ثٌٛؽٛه، ع١ٍٗ ثٌٛؽٛه فٟ ثٌىجٌُ ثٌىتجٌُ دجعضذتجًٖ وتيٌه"-فٟ -ف١ظ "إ
165
 -فتـ"ثٌٛؽٛه؛ 

ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ٘ٛ ٕ٘ج أِجَ ٔفْتٗ -فٟ -ٛهِع" ٘ٛ ٚؽٛه لٍك ٤ٔٗ "ٚؽ ، ٠ىٖتف عتٓ ٔفْتٗ ِضٌٚوتجً ٕٚتأٔٗ، ثٌىجٌُ". إ

فٙٛ وجةٓ فٌ. ٘يٖ ثٌق٠ٌّتز دّتج ، عٓ ثٌفطٌٞ ٚثٌغجةٟ، إٔٗ دّىَي عٓ ثٌمذٍٟ ٚثٌذىوٞ؛ ٍِّّْجً إٌٝ لو٠ًز ثٌى١ٕٛٔز

 ثٌىجٌُ" ٟ٘ ِج ٠طذع ثٌـ"ِع".  -فٟ -ٟ٘ مج١ٙز ثٌوثٍث٠ٓ دجعضذجًٖ "ٚؽٛهثً 

ه ٚثٌض١ّتَ، ٌق٠ٌز فٟ وْٛ ثٌتوثٍث٠ٓ ٨ ٠ْتىٝ إٌتٝ ث٨ٔٞتّجَ ٚثٌضٖتذّٗصىّٓ ث ٌّ ٚىٌته ، دتً ٠ْتىٝ إٌتٝ ثٌضفت

ّْ ثٌضذجعو ث١ٌَّّ ٌٍٛؽٛه ّْ ثٌوثٍث٠ٓ ِٛؽٛه م٩ي ٚؽٛهٖ ثٌؾّجعٟ ث١ٌِٟٛ صقش -ِع-دفىً "أ ثٌغ١ٌ ٠ضّٞٓ وْٛ أ

ّْ ث٤غ١تتجً ٠فٌغٛٔتتٗ ِتتٓ و١ٕٛٔضتتٗ، لذٞتتز ثٌغ١تتٌ. إٔتتٗ ٌتت١ِ ٘تتٛ ىثصتتٗ ١تتٌ فتتٟ ٘تتيٖ ثٌقجٌتتز ٌتت١ِ فتتٌهثً ٚثٌغ، ىٌتته أ

ِقوهثً"
166

 ًّ ّْ ٌٕٟ ٚؽٛهٖ عٍٝ ٘يث ثٌٕقٛ ٘ٛ ث٨ّٔٙجَ دجعضذجًٖ ِؾج٨ً ٌٛؽٛه ؽّجعٟ عٍٝ ٔقٛ ِضٛصٌّ ِنضت ، . إ

ُّ إى ٘تٛ "ِتع، إى ٨ ِؾتجي ٩ٌِّذتج٨ر، فجٌوثٍث٠ٓ ٘ٛ "ِع" ِٓ ف١ظ أٔٗ وجةٓ ث٨ّٔٙتجَ ث٢متٌ". ٌتيٌه ٠مت١ُ -إٔتٗ ٠تٕٙ

ف١تتظ "ثٌٛؽتتٛه ثٌؾّتتجعٟ ث١ٌتتِٟٛ ، ٛٙتتفٙج ع٩لتتز صضتتأًؽـ دتت١ٓ ثٌْتتٍخ ٚث٠٦ؾتتجح"٘ج٠تتوؽٌ" ع٩لتتز "ثٌذتت١ٓ" د

ٚثٌٖىً ثٌيٞ ٠ضمّوَ ، ثٌٖىً ثٌيٞ ٠ٕٛح دغٌٛ ث١ٌْطٌر، ٠ضّٛٝع د١ٓ ٘ي٠ٓ ثٌٖى١ٍٓ ث٤ل١١ٚٓ ٌٌٍعج٠ز ثٌّٛؽذز

ِٓ أؽً ثٌضق٠ٌتٌ"
167

ّْ ٘تيٖ ثٌى٩لتز ٌتُ صىتٓ ٌضؤّتِ صٚتًٛ "٘ج٠توؽٌ" ٌٍٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ ٘تٛ فج٨ّٔٙتجَ ، . إ٨ أ

تجً  ّّ ىٌته أٔتٗ ، ٔض١ؾز ١ٌَِٕز ثٌذ١ٕجس ثٌٛؽٛه٠ز ث١ٙ٤ٍز ف١ظ ٘يٖ ث٨ٔؾيثد١ز ٟ٘ ِج ٠وفع ثٌوثٍث٠ٓ إٌٝ ث٨ٔغّجُ ِٕٙ

"دجّٔٙجِٗ دٛؽٛهٖ ثٌنجٗ ٠ٕفضـ عٍٝ فُٙ ثٌٛؽٛه"
168
 فُٙ إِىج١ٔجصٗ ثٌمو٠ًز ثٌضٟ ِج صفضأ صضغ١ٌ ٚصٕفٍش.، 

ٌَ "٘ج٠وؽٌ" فٟ ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ صقىُ "ثٌٛؽٛه دً ٌُ ٠ضذ١ّٓ صٕجٟ٘ ، ثٔىىجّجً ٌٙيث ثٌٛؽٛه ٚإغٕج  ٌِٗع"  -ٌُ ٠

ٌُ ٠ضذ١ٓ صٕجٟ٘ ِىٕٝ ثٌىجٌُ دجعضذجًٖ "ِع". فج٨ّٔٙجَ دٛٙفٗ ثٔفضجفجً ٌٍوثٍث٠ٓ ، ِىٕٝ ث٨ّٔٙجَ ِٓ ف١ظ أٔٗ "ِع"

 ّْ ّْ ث٨ّٔٙتتجَ ٠ىتتٌٛ "ِتتع" دٛٙتتفٙج صتتٛصٌّثً ِغٍّتتج أ عٍتتٝ ثٌىتتجٌُ ٨ ٠ىضْتتخ ِىٕتتجٖ لذتتً "ِتتع" دتتً فتتٟ مٞتتّٙج. إ

ّْ ثٌتـ"ِع" ثٌضتٟ ٠ضقتوط دٖتأٔٙج "٘ج٠توؽٌ" ، ـ"ِع" دجعضذجً٘ج صٛصٌّثً ٟ٘ ث١ٌٚغز ث١ٍٙ٤ز ٩ٌّٔٙجَثٌ ٚىٌه دفىتً أ

ّْ ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ ٌتٗ ٘تيٖ ثٌغج٠تز أٞ غج٠تز ثٌىٖتف ، ثٌو٨ٌز-ِذ١ٕز عٍٝ فٌٛ ١ِضجف٠َ١مٟ ٘ٛ إِىج١ٔز ثٌىجٌُ دً إ

ّْ صؾ: ٌتيٌه لتجي "٘ج٠توؽٌ"، عٓ ثٌو٨ٌز ثٌّْتذمز ٌٍىتجٌُ  -ِتع -ٍتٟ ث٢مت٠ٌٓ ثٌتيٞ ٠ضٖتىً أّجّتجً ٝتّٓ ثٌٛؽتٛه"إ

٠ْىف ديٌه فٟ صٖتى١ً لجد١ٍتز ثٌو٨ٌتز"، ثٌغ١ٌ
169

. دٙتيث صىتْٛ ثٌتـ"ِع" دّغجدتز ع٩لتز ٦عذتجس ثٌضّتجٟ٘ فتٟ ٙت١غز 
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٘يٖ ثٌيثص١ز ٟ٘ ثٌىجٌُ ِٓ ف١ظ أٔتٗ لجد١ٍتز ٌفٙتُ ، إٔٙج ع٩لز دو١ًٌ ىثص١ز صنضَي ث٢مٌ إٌٝ ٠ّٛ٘ز ١ِضجف٠َ١م١ز، صىجلو

 : ٌيٌه لجي "٘ج٠وؽٌ"، جدك. فجٌفُٙ دجعضذجًٖ إهًثوجً ٌٍو٨ٌز ٠ضٟٛو ِٓ م٩ي "ِع" دٛٙفٙج ثْٔؾجِجً ٚصىجلوثً ِضط

ّْ ثٌفٙتتُ غ١تتٌ ِّىتتٓ إ٨ عٍتتٝ أّتتجُ ثٌٛؽتتٛه: ثٌغ١تتٌ-ِتتع -"٨ ٠ٖتتىً ثٌفٙتتُ أّجّتتجً ٌٍٛؽتتٛه  -ِتتع -دتتً إ

ثٌغ١ٌ"
170
. 

تج ؽىتً فىتٌ ، جٌُ فٟ أفك ّؤثي ثٌضٕجٟ٘أٞ ٌٟؿ ّؤثي ثٌى، ثٌو٨ٌز ِٕطٍك "٘ج٠وؽٌ" -٘ىيث ٠فّٕو ثٌىجٌُ ّّ ِ

ٌتيٌه ى٘تخ "١ٌف١ٕتجُ" إٌتٝ صْتؾ١ً ، ثٌغ١ٌ" صىذ١تٌثً عتٓ ىثص١تز ؽّجع١تز-ِع -ثٌى١ٕٛٔز فٟ ِْضٜٛ فّٙٗ ٌـ"ثٌٛؽٛه

"ظً ثٌٛؽٛه ثٌؾّتجعٟ عٕتو ٘ج٠توؽٌ ٘تٛ أ٠ٞتجً ؽّجع١تز "ثٌّتع" ٚ٘تٛ ٨ ٠ىٖتف عتٓ ٙتًٛصٗ : ث٩ٌّف ز ثٌضج١ٌز

ّْ : ٠ٚٞت١ف "١ٌف١ٕتجُ"، ثٌقم١متز"ثٌقم١م١ز إ٨ ٚلو ثفضٖو فٛي " "أ٠ٞتجً ِغٍّتج ٝتّٓ وتً ثٌفٍْتفجس ثٌؾّجع١تز فتئ

تش ِضجدىتز صق١ٍتً ثٌتوثٍث٠ٓ فتتٟ ، ثٌطتجدع ث٨ؽضّتجعٟ عٕتو ٘ج٠توؽٌ ٌتُ ٠ىتٓ ١ٌٛؽتو و١ٍّتتز إ٨ فتٟ ثٌتيثس ٚفتو٘ج ّّ إى ص

ًٙٛصٗ ثٌقم١م١ز دّىٕٝ ثٌىٌَز"
171
. 

ّْ ثٌٍْخ ٨ ٠أصٟ ثٌىجٌُ ِٓ ؽٙز صٕجٟ٘  فجٌضٕتجٟ٘ ، عٍٝ ثٌىىتِ ِتٓ ىٌته، ِع" -"ثٌٛؽٛه٠ْضفجه ِّج صمّوَ أ

ٚإْ وتجْ "٘ج٠توؽٌ" لتو أّتتِ ِْتأٌز ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ عٍتتٝ ، ِتع" ٘تتيث -ثٌتيٞ ٠نضتٌق ثٌىتجٌُ ٌتتُ ٠طتً "ثٌٛؽتٛه

ج صذمّتٝ ٟتٟ ثٌْٕت١جْ ٝتّٓ ِفٙتَٛ ثٌىتجٌُ؛ ثٌىجٌُ"-فٟ -"ثٌٛؽٛه ّّ ّْ صقج٠ظ ثٌـ"ِع" صقّوًس ِ ّْ صأّت١ِ ، دً إ إى إ

لجد١ٍز ثٌو٨ٌز ٠مَٛ ِٓ م٩ي ثٌضفجُ٘ ٚثٌضقجًٚ دٛٙتفٗ ٙت١ًٌٚر صىجلتو. ٚعٍتٝ  -َ ثٌىجٌُِع" عٍٝ ِفٙٛ -"ثٌٛؽٛه

ّْ "ثٌتتوثٍث٠ٓ ٚث٢متتٌ ثٌتتيٞ ٠ضىتتج٠ٔ ِىتتٗ ٠ضٛثؽتتوثْ أّجّتتجً ٚعتتجهر  ف١تتظ  -أّتتجُ ىٌتته ى٘تتخ "٘ج٠تتوؽٌ" إٌتتٝ أ

ثٌىجٌُ ثٌّق٠١ ثٌّٖضٌن"، ثٔط٩لجً ِٓ عجٌُ ٠ٖغٍُٙ -٠ضفجّ٘جْ
172

ّْ ث٨عضمجه فٟ ثٌق ٛثً دّىٕٝ ثٌضفجُ٘ ٘ٛ . ثٌقجي أ

ّْ ثٌو٨ٌز ِّىٕز ّْ ثٌىجٌُ فىٌر ٚث٨ّٔٙجَ غجة١ز، ثعضمجه فٟ أ ّْ ف١ٌٝز ثٔميثف ثٌوثٍث٠ٓ فٟ ثٌىتجٌُ ثٌضتٟ ، ٚأ ١ّ٨ّج أ

"ِٓ ثٌّّىتٓ أْ صضتجؿ ٌٕتج ثٌفٌٙتز ٌْٕتأي : صؤِّ أٌٟٚفز ثٌضٕجٟ٘ ٠ؾٍٛ ثٌمٛي دٖأٔٙج ِج ى٘خ إ١ٌٗ "ؽْٛ فجي"

ُّ فّٙٗ فٟ ثّضم٩ي عٓ أ٠ز ف١ٌٝز ه١ٕ٠زإْ وجْ ٘يث ثٌضًٚٛ ٔفْٗ ةوٛٔ ىٌه أٔتٗ فمت٠ إىث وجٔتش ، ٕج ٍِمٝ دٕجا لو ص

آٔتتيثن ٠ّىٕٕتتج أْ ٔفجؽتتأ ٚٔٚتتوَ ِتتٓ وتتْٛ إٔٔتتج ٕ٘تتج هْٚ ، مٍف١تتز فىٌٔتتج ٘تتٟ فىتتٌر ث١ٌ٘ٛ٤تتز ثٌضتتٟ صى١ٕٕتتج ٚصتتوعّٕج

ِْجعور"
173

ّْ ثٌّمجًدز ث٤ٙت١ٍز ٌٍٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ ٠ٍتََ أْ صٕطٍتك ِتٓ أٔتٗ "ٌت١ ّْ ، ِ ٕ٘تجن  . ٘يث فٟ ف١ٓ أ ٤
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ّْ   ٨ ٠ٕضّتٟ إٌتٝ "عّتز"، ٕ٘جن ثٌىجٌُ ف١ظ ثٌىجٌُ...٘ٛ فٞج  "عّز" ف١ٍِ ٕ٘تجن   ٤
174

. ٌت١ِ ٕ٘تجن ثٌّطٍتك 

ّْ ٕ٘جن ثٌضٕجٟ٘ ّْ ٕ٘جن ثٌّىٕٝ، ٤ ر ٚفؾتٛر ، ثٌّىٕٝ دجعضذجًٖ عّمجً هْٚ عّك، ١ٌِ ٕ٘جن ثٌو٨ٌز ٤ ّٛ دجعضذتجًٖ ٘ت

ر أمٌٜ ٚعٍٝ فؾٛر أم ّٛ  ٌٜ.صق١ً إٌٝ ٘

إى ، دٙيث ٠ىْٛ ِىٕٝ ثٌىجٌُ ثٌيٞ ع١ٍٗ ٠ضأِّ ِىٕٝ ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ٘ٛ دوًٖٚ ٠ضأِّ عٍٝ عجٌُ ثٌّىٕٝ

ّْ ثٌّىٕٝ ٨ ٠ذوأ ّْ ثٌّىٕٝ ٘ٛ وْٛ أ إٔتٗ ٨ ٠ىضّتً دجٌْٕتذز ٌٍٛثفتو ، أٚ أٔٗ ٨ ٠ْضأٔف ثٌذوث٠ز دجٌْٕتذز ٌىتً فتٌه، "إ

٨ٚ دجٌْٕذز ٌٍى١ٍّز"
175
ّْ "ثٌّىٕٝ ٘ٛ   صوثٌٚٗ إٔٗ فٌوضٗ ثٌنجٙز"أٞ أٔٗ "ِع". إ

176
فٙٛ ٨ ٠ٕٖتأ لذتً "ِتع" دتً ، 

أٞ ِتٓ ف١تتظ إٔٙتج صضّّٕتع عٍتٝ ثعضذجً٘تج إٝتتجفز ، فّىٕتٝ "ِتع" ٘تٛ ٔفْتتٗ ثٌتـ"ِع" دٛٙتفٙج ِىٕتٝ، فتٟ مٞتّٙج

ّْ ثٌـ"ِع" إىْ دٛٙفٙج ِىٕتٝ صضؾتجٍٚ ثٌتـ"ِع" دجعضذتجًٖ ه٨ٌتز دفىتً  ٠ًج١ٝز صف١و وأهثر ٌضؾ١ّع ٠ٛ٘جس ِؾٌهر. إ

ٚ٘يث ِج ٌُ ٠ْضطع "٘ج٠وؽٌ" صذ١ّٕٗ. ٌتُ ٠توًن أٔتٗ مٍتف ثٌٚت١ن ث٢فٍتز ٌٍٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ ٕ٘تجن ، ٔأٔٙج ٚثلع ِى١

ٚ٘يث ِج ٠ٌ٠وٖ "د٩ٖٔٛ" ، ِع" ث٢فً صقٍّٗ صنِٛٗ ف١ظ ٨ ٠وًٞ -ف١ظ ٔفْٗ "ثٌٛؽٛه، ثعضّجي ٌٍضىوٞ ٚثٌضّجهٞ

٘ٛ أٔٙج صىطٟ ث٨ٔطذجع أٔٗ ٌُ ٠ىٓ "ِٓ ثٌّْجس ث٤ّجُ ٌٍؾّجعز عٕوِج صىْٛ ٘يٖ ثٌؾّجعز ل١و ثٌضقًٍ : ف١ٓ لجي

دتتجٌٌغُ ِتتٓ أٔٙتتج وجٔتتش فىتت٩"، فتتٟ ّٚتتىٙج أْ صىتتْٛ أدتتوثً 
177
٘تتً أهًن "٘ج٠تتوؽٌ" ٘تتيث ثٌضقٍتتً دٛٙتتفٗ ِج١٘تتز ، 

 ثٌضٙو٠ُ  -ثٌؾّجعز ٚ٘ٛ أفو ًٚثه فٍْفز ثٌضقًٍ

ّْ ثٌضذجعتو ث١ٌّّتَ ٌٍٛؽتٛه ّْ ثٌتوثٍث٠ٓ ِٛ-ِتع  -٠ٕطٍك "٘ج٠وؽٌ" ِٓ ٚثلىز "أ ؽتٛه ثٌغ١تٌ ٠ضٞتّٓ وتْٛ أ

ّْ ث٤غ١تجً ٠فٌغٛٔتٗ ِتٓ و١ٕٛٔضتٗ، م٩ي ٚؽٛهٖ ثٌؾّتجعٟ ث١ٌتِٟٛ صقتش لذٞتز ثٌغ١تٌ. إٔتٗ ٌت١ِ ٘تٛ ىثصتٗ ، ىٌته أ

ٚثٌغ١ٌ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ١ٌِ فٌهثً ِقوهثً"
178

ٚصضقتوه دولتز ٠ّٛ٘تز ٘تيث ، . ٠ضقتوه ثٌغ١تٌ دجعضذتجًٖ وتً أٔتج متجًػ ث٤ٔتج

ّْ إ١ّٔز، ً وضٍز ٝغ٠ عٍٝ ث٤فٌثهثٌنجًػ ِٓ ف١ظ أٔٗ "ثٌُُٙ" ثٌضٟ ١ٌْش ِؾٌه ؽّجع ىٚثس صٖى ثٌتوثٍث٠ٓ  دً "إ

أٞ عٓ ث٤ٔتج ثٌضتٟ صضٚتجٌـ ِتع ىثصٙتج"، ث١ٌِٟٛ ٟ٘ إ١ّٔز ثٌُُٙ ثٌضٟ ١َّٔ٘ج عٓ ث١ٔ٦ّز ثٌقم١م١ز
179
ّْ ثٌتوثٍث٠ٓ ،  أٞ أ

٘ٛ أ٩ًٙ عٌٝز "ٌٍُُٙ". دٙيث ثٌّىٕٝ ٠ىْٛ ثٌوثٍث٠ٓ عٌٝز ٌٙيٖ ثٌـ"ِٓ" ثٌّقج٠تور ٚثٌّؾٌٙٛتز ٌىتٓ فتٟ ثٌٛلتش 

ٚديٌه فٟٙ صْؾً ثٌقو ثٌيٞ ٠ٕضٟٙ ف١ٗ ثٌوثٍث٠ٓ دٛٙفٗ إًثهر ، ٗ ثٌفجعٍز فمجً ٚثٌّؤعٌر فى٩ً فٟ ف١جصٗ ث١ِٛ١ٌزٔفْ

ّْ ثٌتوثٍث٠ٓ ٌت١ِ فتٟ ّٚتىٗ أْ ٠ٛؽتو  ٚف٠ٌز ٚثمض١جًثً. ٚإىث وجٔش "ثٌُُٙ" صٖىً د١ٕز ٚؽٛه٠ز أٙت١ٍز فٙتيث ٠ىٕتٟ أ
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ّْ "ثٌّٛط١ز ٟ٘ ثٌنج١ٙز ، صقش ّطٛر "ثٌُُٙ"دً إٔٗ أ٩ًٙ ، عٍٝ ٔقٛ وجةٓ ٌٗ مج١ٙز ثٌض١َّ ٚثٌضفٌه ١ّ٨ّج ٚأ

ثٌٛؽٛه٠ز ث١ٙ٤ٍز ٌٍُُٙ"
180
 . 

، ف١تظ ٨ِؾتجي ٌٍتٌفٜ ٚث٨ٖٔتمجق، ٠ٛؽو ثٌوثٍث٠ٓ إىْ ّٝٓ ثٌـ"ِع" ثٌؾّجع١ز ثٌضٟ صؤوو لجْٔٛ ثٌمط١ع

ز ٚٙت٩دز دتً إٔتٗ ٝتّٓ ٘تيٖ ثٌتـ"ِع" صضٌوتَ وتً ِمجِٚت، فـ"ثٌُٙ" ٟ٘ ثٌو٠ىضجص٠ًٛز ثٌّضؾوهر ٌٍمط١ع هْٚ صقٍتً

تتٌ ّْ إى "وتتً ّتتٌ ٠فمتتو لتتٛر ٟجدىتتٗ ثٌنتتجًق"، ثٌمط١تتع إٌتتٝ فتتوٚه ص٩ٕتتٟ ثٌق١تتجر ثٌنجٙتتز ٚٔٙج٠تتز ثٌ
181

. دٙتتيث ٠ٍتتََ 

ّْ ف١جصٗ ثٌنجٙز ٘ذز ٌٍق١جر ثٌىجِز.، دج٨عضٌثف أٔٗ ِع ثٌمط١ع ثٌوثٍث٠ٓ  ٚأ

عتز دجعضذجً٘تج فٙٛ ويٌه دموً ِج ٠قّوه ّتٍفجً ٠ّٛ٘تز ثٌؾّج، ِع" ِٓ ف١ظ أٔٗ "ُ٘" -ىٌه ٘ٛ فجي "ثٌٛؽٛه

٠ٚىّٓ ِّْٞٛ لجْٔٛ ثٌؾّجعز فٟ ثٌضأو١و ، لجٔٛٔجً ٙجًِجً ٠قىُ صج٠ًل ثٌؾّجعز ثٌيٞ ٘ٛ صج٠ًل صىٌثً٘يث ثٌمجْٔٛ

، "ث٩ٌِذتج٨ر: ِتع". ٚلتو ١ِّتَ "٘ج٠توؽٌ" ٘تيث ثٌٛؽتٛه دجٌنٚتجة٘ ثٌضج١ٌتز -ثٌوثةُ عٍٝ ثٌطجدع ثٌى١ٍجٟٔ ٌتـ"ثٌٛؽٛه

ٚصٖتتىً ِتتج ْٔت١ّٗ دتتـ"ثٌٌأٞ ثٌىّتتِٟٛ"، ٚثٌضْتتط١ـ فٙتتٟ وٍٙتتج ٙت١ن ٌٛؽتتٛه ثٌتتـ"ُ٘"، ٚثٌّٛتط١ز
182

. ٌٚىتتً ٘تتيٖ 

ّْ "وً ِتج ٘تٛ ، ِع" دٛٙفٗ َٔعز ؽّجع١ز -ثٌنٚجة٘ لو صٌصذش عٓ ٍِْه أّجُ ٩٠ٍَ "ثٌٛؽٛه ٍِْه ٠ف١و دأ

أ١ًٙ فجلو ٌم١ّضٗ دجعضذجًٖ ١ٕتجً ِىٌٚفجً ِٕي ٍِٓ دى١و"
183
١جر ثٌنجٙز ٚلذتٛي فتٌٛ ِٓ ٕ٘ج ث٩ٌِذج٨ر صؾجٖ ثٌق؛ 

ع ثٌتٌأٞ دّؾ١ٌٛٙتز "ثٌُٙتُ". دتيٌه ٠ْتضمٌ ثٌتٌأٞ ثٌّضتوثٚي ثٌّٖتضٌن ، ثٌّٛط١ز ًّ ف١ظ صٌفع ِْؤ١ٌٚز ث٤فٌثه ١ٌضتي

 ٚثٌٕض١ؾز صْط١ـ وً ٕٟ  إى ٠ضّّٕع صنطّٟ ثٌمجعور.، ف١ٕضفٟ ٌٕٟ ث٨ٖٔمجق ٚث٨مض٩ف

ّْ ثٌّْضٙوف فٟ "ثٌٛؽٛه ّْ ثٌضقتّوٞ ، ج١ٔز إ١ّٔتز ث٤ٔتجِع" دجعضذجًٖ َٔعز و١ٍج١ٔز ٘ٛ إِى -إ ٨ٚ ٠ىٕتٟ ٘تيث أ

صٕضفتٟ ِىتٗ إِىج١ٔتز ، ِتع" -دً ٠ىّٓ فٟ إعجهر ١ٙجغز ِفَٙٛ ٌـ"ثٌٛؽٛه، ٠ىّٓ فٟ و١ف١ز صقًٌ ث٤ٔج ِٓ ثٌؾّجعز

ّْ ِج ٠ؤِّ ثٌؾّجعز فٟ ف١ّ١ّضٙج ٘تٛ دتجٌضى٠ٌف غ١تٌ لجدتً ٌٍضى٠ٌتف ، صقو٠و ه٨ٌز ِْذمز ٌٍؾّجعز دً ث٦لٌثً دأ

ّْ ث٤ِتتٌ ٠ضىٍتتك أّجّتتجً دجٌتتـ"ِع"ٚثٌضقو٠تتو. ثٌّ ِتتٓ ف١تتظ إٔٙتتج فٌوتتز ِتتّو ٚؽتتًَ صىضّتتً فتتٟ ٙتتٍخ ، مٚتتٛه دٙتتيث أ

ٍِتجْ ِتج ٠فضتأ ٠قتوط إى "ٌت١ِ  -فـجٌتـ"ِع"ٟ٘ صقو٠تو ٌّىتجْ ، ثٌؾّجعز ِذجعور دموً ِج أٔٙج ِمٌدز ٌٍؾّجعز ديثصٙج

 ًّ ج ّتت١قً ٌٚقتتوٚه دتتً ِتتج ّتت١قً فٍتتٛي ثٌَِىتتجْ ِتتٓ ف١تتظ إٔتتٗ وتتيٌه. إٔتتٗ صٌّتت١ُ ٌقتتوٚه ِتت، ثٌقتتوط ِتتج فتت

ثٔذْجٟٗ"
184
ّْ ، فجٌؾّجعز ِٓ ف١ظ أٔٙج "ِع" ٘تٟ فتوط،  إٔٙتج هثةّتجً ِتج ّت١قً. ٌتيٌه ٠ىتْٛ ث٤ؽتوً دٕتج ثٌمتٛي إ
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إٔٗ هثةّجً عٍٝ "ٔقٛ ِج". ٌُ ٠ضذ١ّٓ ، أٞ فٟ ١ٙغز ِج صفضأ صقوط، ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ٘ٛ ٚؽٛه "عٍٝ ٔقٛ" ؽّجعٟ

٘تٛ ، ِع" دٛٙفٗ ٚؽٛهثً ِضٕج١٘جً  -ثٌى١ٕٛٔز ِٓ م٩ي "ثٌٛؽٛه "٘ج٠وؽٌ" ىٌه ِج هثَ أٔٗ ٌُ ٠ٛفّك فٟ ٌٟؿ ِْأٌز

، ِتع -"إىث وتجْ ثٌٛؽتٛه ٘تٛ ٚؽتٛه: وّج ٠ٍٛؿ ٕ٘تج ٝتّٓ لتٛي "ؽتْٛ ٌتٛن ٔجْٔتٟ"، ٌٕٟ إِىجْ ِىٕٝ ثٌى١ٕٛٔز

ِع صىْٛ "ِع" ٟ٘ ٌٕٟ إِىجْ ثٌٛؽٛه" -فّٞٓ ثٌٛؽٛه
185
. 

ىتوٞ ثٌتيٞ ٠نضتٌق ثٌؾّجعتز ِتٓ ف١تظ ثٌمط١تع هْٚ صذت١ّٓ ثٌض -٠ضٛلف "٘ج٠وؽٌ" إىْ عٕو فوٚه ثٌؾّجعتز 

ٚديٌه ظٍش ثٌؾّجعز فٟ عٌف فىٌ ثٌى١ٕٛٔز ؽٌٛ٘ثً ٠ىٍتٛ عٍتٝ ثٌضٕتجٟ٘. ٠ضىٍتك ث٤ِتٌ دؾّجعتز هْٚ ، أٔٙج "ِع"

ّْ ث٤ٔتتج ث٤ٙتت١ٍز ِؾتتٌه فتتٌٛ ٔ تتٌٞ ٠ْتتضق١ً صقممتتٗ. ٚإىث ّتتذك ، صقٍتتً ؽّجعتتز صْتتضٛعخ ث٤ٔتتج ٚصٍغ١تتٗ فىتتجْ أ

ٚلو صقًٌس ِتٓ لذٞتز ، ٌقم١م١ز عٍٝ أ٠ز ٚٝى١ز ثّضغٕجة١ز صطٌأ عٍٝ ىثس"٨ صمَٛ ث١ٔ٦ّز ث: ٌـ"٘ج٠وؽٌ" أْ لجي

ُّ صقو٠و٘ج وذ١ٕز ٚؽٛه٠ز أ١ٍٙز أّجُ"، ثٌـ"ُ٘" دً ٨ ٠ّىٕٙج أْ صىْٛ إ٨ صق٩٠ًٛ ٚؽٛه٠جً ٌـ"ٌُُٙ" ثٌضٟ ص
186
فٙٛ ؛ 

٨ٚ ٠ّىٕتٗ أْ ٠متٛي ٕت١تجً ، ٌُ ٠مً أ٠ز وٍّز فٟ ٕأْ ِىٕٝ صق٠ًٛ "ثٌُُٙ" دق١ظ صّْـ دئِىجْ ث١ٔ٦ّز ث١ٍٙ٤ز ٥ٌٔتج

ّْ "٘تتيث ثٌٕ تتجَ ظتتً ِقضف تتجً دتتٗ دٖتتىً ٍِقتتٛظ فضتتٝ دجٌْٕتتذز ٌٙج٠تتوؽٌ ثٌتتيٞ ٨ ٠تتوًػ ث٤ٙتت١ٍز  ؽ٠ٌ٘ٛتتجً ِتتج هثَ أ

ِع إ٨ دىوِج ٠م١ُ أ١ٍٙز ثٌوثٍث٠ٓ" -ثٌّٖضٌوز ٌٍٛؽٛه
187
. 

وتً ِتٌر فٟٙ ِج ٠ٕمٍٙج إٌٝ آمٌ٘ج "ف١ظ "ٔقٓ" ٟ٘ فٟ ، صىٖف ثٌـ"ِع" عٓ ثٌطجدع ثٌّضنجًػ ٌٍؾّجعز

ِع ث٢م٠ٌٓ"
188

إى ٠ضأوو ىٌه ِضتٝ مٍّٚتٕج ثٌتـ"ِع" ِتٓ وٛٔٙتج ، . ٤ٕٚٔج ويٌه ِٓ م٩ي "ِع" فئٕٔج أًٙ ثٌّىٕٝ

غج٠ز صقّوه ثٌؾّجعز دٛٙفٙج ٌِٖٚعجً عٍتٝ  -مٍّٕٚج٘ج ِٓ وٛٔٙج ثصفجلجً فٛي ه٨ٌز ، ِؾٌه إٝجفز ٚصؾ١ّع ىٚثس

ّْ "ِتتع" صٖت -ّٔت٠ ثٌؾّجعتتز  إٔٙتتج ِؾتتجي ، ثٌّؾّتع -ىً ثٌّؾتتجي ثٌّقج٠تو ثٌّذجعتتو ثٌطذمتز عٕتتو "ِتجًوِ". ثٌقتتجي أ

ِتع" دجعضذتجًٖ  -فوط ثٌّىٕٝ دجعضذجًٖ ِىٕٝ ثٌى١ٕٛٔتز. دٙتيث ٠ضأٙتً ِىٕتٝ ثٌى١ٕٛٔتز فتٟ "ثٌٛؽتٛه، ثلضْجَ ثٌقوط

"ٌىتٓ ٘تيٖ ثٌقم١متز ٔفْتٙج صمضٞتٟ أْ ٠تضُ ثٌضفى١تٌ : ٌيٌه ى٘خ "ؽْٛ ٌـٛن ٔجْٟٔ" إٌٝ فو ثٌمٛي، ٚؽٛهثً ِضٕج١٘جً 

لجً ِٓ "ِع" "ف١ٙج ثٔط٩
189

. ث٤ٌِ ٔفْٗ ٠ٕضٟٙ إ١ٌٗ "١ٌف١ٕجُ" عٕتوِج ٠ْتضنٍ٘ ثٌضٕتجٟ٘ ِتٓ ثٌى٩لتز ث٨ؽضّجع١تز 

ّْ ىٌه ٘ٛ ِْٕٟ ِ جً عٍٝ أ ّّ  ِع" عٕو "٘ج٠وؽٌ". -فَٙٛ "ثٌٛؽٛهِّٚ
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ًّ عٍتٝ ٠مت١ٓ ، ٌمو صىّيً عٍٝ "٘ج٠وؽٌ" ٌٟؿ ِْأٌز ثٌى١ٕٛٔتز ِتٓ مت٩ي ِْتأٌز ثٌٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ فمتو ظت

؛ ١ٍٙز عذٌ إهًثن صٕج١٘ٙج ِٓ م٩ي ثٌّٛس دجعضذجً٘ج ِٛصٟ أٔج ٚدجٌضتجٌٟ إِىج١ٔتز ث٤ٔتج هْٚ "ِتع"دٍٛ  ث١ٔ٦ّز ث٤

ًّ ّٝٓ ؽّجع١ز ثٌتـ"ِع" ّْ "ثٌٛؽٛه ثٌؾّجعٟ ثٌٙج٠وؽٌٞ ظ ف١تظ إٔٙتج ٨ ، ٌٙيث ؽجٍ ٌـ"١ٌف١ٕجُ" أْ ٠ٕضٟٙ إٌٝ أ

ىز فٛي "ثٌقم١مز" ّّ صضؾٍٝ فٟ ًٙٛصٙج ثٌقم١م١ز إ٨ ٟٚ٘ ِضؾ
190

ّْ ث٤ ِتٌ وتيٌه ظٍتش أٌٟٚفتز "٘ج٠توؽٌ" . ٤ٚ

ِع" أٌٟٚفتز صىتٍَ ثٌضٚتًٛ ثٌى١ٍتجٟٔ ٌٍٛؽتٛه ثٌؾّتجعٟ. دٙتيث لتو ٨ ٠ىتْٛ ِٚتجهفز أْ ثٔضٙتٝ  -دٚوه "ثٌٛؽٛه

وّتج ٌت١ِ ِٚتجهفز أْ صىتّيً ع١ٍتٗ ، "٘ج٠وؽٌ" إٌٝ ِْجٔور أعضٝ ٔ جَ ١ّجّٟ و١ٍتجٟٔ فتٟ صتج٠ًل ثٌغتٌح ثٌقتو٠ظ

ِغٍّتج صأّوتو ، صٍه ث٦ِىج١ٔز ثٌضٟ صذ١ّٕش ٌِٖٚع١ضٙج ِع ِٓ ؽج  دىوٖ، زٌٟؿ ِْأٌز ثٌو٠ّٛلٌث١ٟز مجًػ أفك ثٌيثص١ّ 

ّْ ٘تيث ٚىثن ِضٌصتخ أ٨ًٚ عتٓ صٚتًٛ "ِتع" دجعضذجً٘تج صؾ١ّىتجً ِضّج١٘تجً  ، ِع "ه٠ًوث" عٍٝ ّذ١ً ثٌقٚتٌ فمت٠. إ

عٍتٝ  ِؾتجي، ِٚضٌصخ عج١ٔجً عٓ عوَ إهًثن "ِع" دٛٙفٙج ِؾج٨ً ٌى٩لجس ِضنجًؽز غ١ٌ لجدٍتز ٌٍم١تجُ ٚثٌقْتجح

أّجّٗ ٠ّىٓ دٕج  ِفَٙٛ ِغج٠ٌ ٌٍق٠ٌز ث١ٌْج١ّز ٚثٌو٠ّٛلٌث١ٟز ث٩ٌعوه٠ز. ٌىتٓ دؾىتً ٘ج٠توؽٌ" ثٌُٙتُ" لتوً ث٤ٔتج 

ٚدضض٠ٛؾٗ ٌٙيث ٚىثن دجٌْمٟٛ ثٌموًٞ ٌٍٛؽٛه ث٦ْٔجٟٔ فئٔٗ ٌُ ٠نٌػ عتٓ ، ٚث٤ٔج فذ١ْز ثٌـ"ِع" ثٌؾجِىز ثٌّجٔىز

 ٌٕٟٚ إِىجْ ثٌضًٚٛ ثٌى١ٍجٟٔ ٌٍٛؽٛه ثٌؾّجعٟ.

فمتو ً٘تٓ "٘ج٠توؽٌ" ثٌفىتً ث٦ْٔتجٟٔ ، ضقوً ثٌَٕعتز ثٌٚت٠ًٛز ٌفىتٌ ثٌى١ٕٛٔتز ِتٓ َٔعضتٗ ث٤ٔطٌٛٛؽ١تزص

ّْ "ث٤مت٩ق  ّْ صق٠ٌٌ ثٌفىٌ ِٓ ٘يٖ ثٌَٕعز ٠ذوأ ِتٓ إلتٌثً أ دمٌثً ثٌقض١ّز ث٤ٔطٌٛٛؽ١ز ٌيٌه ثًصأٜ "١ٌف١ٕجُ" أ

أوغٌ ّّٛثً ِٓ ث٤ٔطٌٛٛؽ١ج"، ٟ٘ أوغٌ أٔطٌٛٛؽ١ز ِٓ ث٤ٔطٌٛٛؽ١ج
191

ٕج ٨ ٠ضىٍتك ث٤ِتٌ دئٌغتج  ث٤ٔطٌٛٛؽ١تج . ٘

ّتؤثي ، دً دضىو٠ً ِْجً ث٤ٔطٌٛٛؽ١ج ِٓ مت٩ي صٛؽ١ٙٙتج ٔقتٛ ّتؤثي ث٤مت٩ق، ٌضذٕٟ َٔعز ١ّىٌٛٛؽ١ز ّطق١ز

 ِٓ ف١ظ إٔٙج "ِع". ثٌى٩لز ث٨ؽضّجع١ز

ّْ ِذضغتجٖ ِغٍّتج ِتع "٘ج٠توؽٌ" ٘تٛ صمٚتٟ ثٌضٕتجٟ٘، ىٌه ٘تٛ ِذضغتٝ ثٌفىتٌ وّتج ٠فّٙتٗ "١ٌف١ٕتجُ" ٌىتٓ ، إ

أّجّجً ٚؽٗ ثٌغ١ٌ. ٌىً ىٌه ٘ٛ ِمٚو لٛي ، ألٚٝ ثٌضٕجٟ٘ فٟ عٌف "فٍْفز ث٤م٩ق" ١ٌِ ٘ٛ ثٌّٛس دً ثٌغ١ٌ

ّْ ٚؽٗ ث٢مٌ ١ّىْٛ ٘ٛ دوث٠ز ثٌفٍْفز": "١ٌف١ٕجُ" "إ
192
ّْ ٚؽٗ ث٢مٌ صىغ١ف ٌّىٕٝ ثٌضٕجٟ٘،  ألٚٝ ثٌضٕجٟ٘ ، ٤

ًّ ٘يث ث٨ٔضمجي ١ِْٕجً فٟ فىٌ ثٌى١ٕٛٔتز ث٨ٔضمتجي ِتٓ ِذوة١تز ِتٛصٟ إٌتٝ ِذوة١تز ِتٛس ث٢متٌ. ِتج ، ٌّىٕٝ ثٌّٛس. ظ

إٔٗ ١ٌِ ًٙٛر ع٠ٛٞز ٕفجفز دً ٘ٛ ِٚوً ، ٠ق١ٍٕٟ عٍٝ ث٢مٌ ٝىفٗ ٖٚ٘جٕضٗ فضٍه ِٞج١ِٓ ثٌٛؽٗ دجِض١جٍ

ِٛصٗ. ٌيٌه ٠ىتْٛ ث٢متٌ دتجٌضى٠ٌف ٘تٛ "لذتً أٞ ٕتٟ  ىٌته ، إى ِج ٠ٕجه٠ٕٟ فمجً ٘ٛ ٝىف ث٢مٌ ٚعٍٖٛ، ثٌٕوث 
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 Levinas (Emmanuel), De l’existent à l’existence, p162, vrin, 1981. 
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 Levinas (Emmanuel), De dieu qui vient a l’idée, p143, vrin, 1998. 
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 Levinas (Emmanuel), entre nous, p121, Grasset, 1991. 
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ٗ"ثٌيٞ أٔج ِْؤٚي عٕ
193
ف١ظ "٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚز غ١ٌ ِٕض١ٙز" 

194
"أٔتج ِْتؤٚي عتٓ ث٢متٌ : . ١ٞ٠ٚف "١ٌف١ٕجُ"

دً فضٝ عٕوِج ٠طّٙؤٟ"، فضٝ فٟ ثٌقجٌز ثٌضٟ ٠ٞج٠مٕٟ ف١ٙج
195
. 

دً صىٛه إٌٝ ِتج ٠ٕجه٠ٕتج ِتٓ ٚؽتٗ ث٢متٌ ، ٠ٙٛهٞ -٨ ٠وي ٘يث عٍٝ ِذج٨ر ِفٌٟز ٟ٘ دمج٠ج صأ٠ًٚ ١ِْقٟ

دً "٠فٚـ ثٌّٛس عٓ ِىٕتجٖ ٝتّٓ ثٌطتجدع ثٌٍّّتُٛ ٌّتج ، ىٕٟ دجٌْٕذز ٌٟفجٌّٛس ٕ٘ج ٨ ٠، ِٛس ث٢مٌ دٛٙفٗ

إْٔتجٟٔ"-فّىٕتجٖ ٠ذتوأ ٝتّٓ ثٌذت١ٓ، ٘ٛ دجٌْٕذز ٌٟ ِْضق٩١ً دجعضذتجًٖ صتٌن ثٌغ١تٌ ٌىٌَضتٗ
196

. ٘ىتيث ٠ق١تً ألٚتٝ 

ّْ ، إٔٙج ِْتؤ١ٌٚز ِضٛثٙتٍز هْٚ ؽتَث ، ثٌضٕجٟ٘ عٍٝ ِْؤ١ٌٚضٟ صؾجٖ ث٢مٌ ثٌضٟ ٨ صٕض ٌ ثعضٌثفجً أٚ صى٠ٛٞجً  ٤

، ِؾجي ث١ٌْجّز ٚث٤م٩ق، ثٌمذٍٟ دجِض١جٍ ٘ٛ ِٛس ث٢مٌ. ٚعٍٝ أّجُ ٘يث ثٌمذٍٟ ٠ّىٓ ثٌضفى١ٌ فٟ ثٌّؾجي ثٌىجَ

 ِؾجي ثٌـ"ِع" ثٌيٞ ظً ثٌّْٕٟ دجِض١جٍ فٟ فىٌ "٘ج٠وؽٌ".

 ٘تيث فتٟ، ٠ٞع "٘ج٠وؽٌ" ِٛصٟ ثٌنجٗ فٟ ١ُّٙ ث١ٔ٦ّز ١ٌٍمٟ ؽجٔذجً دئِىج١ٔز ثٌضفى١ٌ فتٟ ثٌى٩لتز "ِتع"

ّْ "١ٌف١ٕجُ" ١ٌؾىتً ِتٓ ثٌى٩لتز "ِتع" ، ٠ٞتع ثٌّْتؤ١ٌٚز فتٟ ٙتٍخ ث١ٔ٦ّتز، ٚعٍٝ ٘وٜ صٚتًٛ "وت٠ٕ"، ف١ٓ أ

 ثعضّجي ث٤ٔج ث١ٍٙ٤ّز. لجعور
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