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ت  خننن  تذن ٕاٛ ننن  ت  ٌّ (تذنننني٘تٔ يتتنننٙتذنخفصًننن ثتTopicsٚغسنننٍتذنخننني ٛفتتنننٙتياخنننخظتْنننيِتذنب ذلنننتتانننؤ

 س ئفتتٔذنخالخٛعتذنعفاّٛتتذن بًٚتتحغجتعُ ٍٔٚتيخخهاتت  خ  تذن ٕاٛ  ،ت خ  تذنضبل،ت خ  تذنًٕذؾع(،تنىتٚخمُت

ذنًػُّا ثتذنخٙتحف ٓ تنُ تأ ل ٕتيٍتيػ عبتحغٕلتئٌتتًّٓتتٙتيٕذـٍتعبٚبةتيُّ.تت بتأض  تذنّبذ لنٌٕتاننٗت

تتٙتْيذتذنكخ  تغًٕؾ  ت ٌّ تألنهٕاّتيتٚخهنٕتينٍت ز تنتتتأ ٌّ تأتك  ِتعهٗتي صتتيٍتذنبقّتتٔذنهّ ن،،تٔأ ٌّ غٛفتقهٛم،تٔأ

تيقّتتذنًالعظ ثتذنخٙتأابذْ تأ ل ٕتت ٌّ ّٛتٔعُ ٚخّتأعٛ َ  تا نخغهٛمتذنًاّػمتٔذنعًٛقتحضعنمتذنخع ينمتٔذقخؿ  ،تٔأ

ُتتتٛنّتٔذنُان دتاننٗتي ػنبت ًّ يعتْيذتذألرفتٔذنُظفتتّٛتيغإتن  تا نًخن ـفتٔذنًلذننق،تٔحضعنمتذنخ ن ـتذألتكن  تذنًؿن

مت(.تتغ لتذنًخع يThionville, 1965: 39يئنّاّتغ ٚت تٚ هبٓ تيخفصًٕتْيذتذنًػُّ،،تٔيتٚسخ ٛعٌٕتاي ذ ٓ ت 

يعتْيذتذنًػُّ،تيتٚخخه،تعٍتذنغ لتذنخٙتعبّفتعُٓ تذاٍت ضبتتٙتَٓ ٚتتَ هّت خ  ت ذنخبكٛخ ثتذنساسن  ئّٛت تاننٗت

ذنعفاّٛتتق ئال :ت تٓيذتْٕتآخفتي تخخىتاّتذنفصمت خ اّ.تْيذتٔقبتَ هُ تيُّتي تحؤّيٖتانٗتتًُٓ تاغسبتين تّٚسنفتنُن تينٍت

تينٍتذنٕقجت ...(.تٔذنكخ  تذنٕذغمتانُٛ تيٍتدنكت ٌّ تذنفصنمتعنٕٚعتذنعبن  ةت ...(.تٔا ٌّ ْٕتتٙتغ ٚتتذيخخاللتيعتأ

ًّ تأٔ يَ ِتتنٙتدننكت ٚخع ـٗتتٓىت اليّتيٍتغٛفتأٌتٚسب ّتتّٛتغٛفِ،تْٕتضبّٛتاًٍتٚبخبةتذنػُ عت.تٔنينكت زٛفتي

تٔذنخخّٛم.تٔأَجتحخبٍّٛتدنكتادذتٔقاجتعمتَّعت اليّتْيذ،تنكُّنٙتأ صنٕتأَّنّتننى ٍّ ٚاخُن تضنٙ تتاًَّ تْٕتعهٗتصٓتتذنظ

يٍتأصُ ستذألقٕذلتذنخٙتأٔيعٓ تْيذتذنكخ  ،تٔيتيٍتأغفذؾّتذنكهّٛت،تٔاٌت ُّ تيتَطّكتتنٙتأَّنّتقنبتت حُن ت زٛنفتينٍت

ت(.178-177:ت1972ذألضٛ  تذنضلئّٛت،تٔ زٛفتيٍتصٓتتذلخعً لتذن ٕلتتٛٓ تٔذنخعهٛىتنٓ ت ذاٍت ضب،ت

َ خػنفتتنٙتذلنخخالظتَظفّٚنتتذنًٕذؾنعتعهنٗتأٌتت-تأين وتٔصنٕيتيزنمتْنيِتذنػنع  ت-ٔنىتٚكٍتيٍتذنًًكنٍت

نُ تتٙتدنكتعهٗتأ زفتيٍتحفصًتتعفاّٛتتٔأصُبّٛت،تتؿال تعٍتعبيتينٍتذنب ذلن ثت ّٕ ذألرفتتٙتاعبٖتحفصً حّ،تامتع

ذنبذئفةتعهٗت  خ  تذنًٕذؾع ت َسنخعًمتينٍتُْن تتػن عبذتْنيذتذنعُنٕذٌ(تذصخٓنبتأغنغ آ تتنٙتقنفذ ةتْنيذتذألرنف،ت

ّٛتح نبًٚ  تننىتٚخنُمتأعٛ َن  تينٍتغًنٕؼتيتٚسن عبتعهنٗت لنىتيعن نىتْنيِتذنُظفّٚنتتاطنكمتٔقّبيٕذتَظفّٚتتذنًٕذؾعتت

تعهٗتٔصّتأخّع.ت ّٙ تٔذن   ةتذنعفا ّ٘ تٔذؾظتعهٗتَغٕتٚضعهٓ تيتحسخعػٙتعهٗتتٓىتذن   ةتذنع ي

ننجتاُظفّٚننتتت-عهننٗتلننبٛمتذننني فتيتذنغػننف-ٔيتاننّبتأٌتَطننٛفتتننٙتيزننمتْننيذتذنً نن وت ًّ انننٗترننالدتي ذلنن ثتذْخ

ؾعتعُبتأ ل ٕتذْخً ي  تيخا ٔح  ،تَعُٙتاينكتي ذلتت ضٛبتذنفذؾٙتذنخٙتذحّضٓجتٔصٓتتعبٚزت،تٔاغزنجتعنٍتذنًٕذ

يآننٕوتذنًٕؾننعتٔح بٛ  حننّتذنغض صّٛننتتذنهّسنن َّٛتتعُننبتأَسننكًبفتٔيٚكننفٔ،تٔنننىتحخٕقّنن،تعهننٗتيآننٕوتذنًٕؾننعتعُننبت

ا ألل ستاع نتتيٍتي صنتتر َٛنتتعهنٗتأ ل ٕتايّتتٙتذنخًٓٛبتذني٘تذعخٕٖتعهٗتاض  ذثتلفٚعتتأع لتتٛٓ تذنب عذت

(.تٔحخًزّنمتذنب ذلنتتذنز َٛنتتتنٙتتػنمتينٍت خن  تحُن ٔلتتٛنّتعبنبتّ ت198-196:ت2011 خ  تذنخ  اتت ذنفذؾنٙ،

تذناُّٛنتتٔحطنّكالحّتذألصُ لنّٛتتتنٙت ّٙ ذنبٓهٕلتذنًُ قطتتذنضبنّٛنتتذأل لن ّٛتتتنٙتاـن  تحع ّبنّتخػن ئعتذنِغضن ستذنضنبن
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ت ذنبٓهٕل،تًَ دستيٍتذنخفذرٍٛتذنَٕٛ ّٙ تٔذنعفا ّٙ تذنًٕذؾعتنىتحًزّمتتٙتْنيذتذناػنمت129-59:ت2013 َ ٌّ (.تٔذنغّقتأ

َ  تتذي حك زتٔيُ هقتذنًئنّ،تتٙتعٕيحّتانٗت خ  تذنًٕذؾع.تي،تٔننىتٚضعهٓن تاسنببتينٍتذنًسن ئمتذنخنٙتأر  ْن ت

بٛعنتتذنً نّبي ثتذنخنٙتقبمتذنغبٚذتعٍتذنًٕذؾعتٔاعبِ،تينٍتَغنٕتعالقنتتذنضنبلتا نبفْن ٌتٔعالقخنّتا نخ  انت،تٔـ

ُٚبُٗتعهٛٓ تذنضبل،تٔـبٛعتتذنًخ ـبتتٙتذنضبل،تٔذلخفذحٛضّٛ ثتذنًض يل.تٔعخّٗتذنػاغ ثتذنخٙتأتفيْن تذنًئنّن،ت

نهًٕذؾع،تحًّغؿجتتٙتأغهبٓ تنخ بٚىتعُّٛ ثتيٍتذنًٕذؾعتتٙتضكمتيس  يتَ هٓن تذنًئنّن،تينٍتحهخنٛعتذانٍت ضنبت

ت(.105-94غٛفتأٌتٚسعٗتانٗتاٚؿ عٓ تٔحبسٛفتذن ٕلتتٛٓ ت َاسّ:تَ ال تعفتّٛ  تذيخّبتعهٗتغاغ ثت زٛفة،تيٍت

،تٔحُن ٔلتتٛنّتَظفّٚنتتذنغضن ستعُنبت ّٙ أّي تذنب ذلتتذنز نزتتتبغذتـٕٚمتل ْىتاّتْط وتذنفٚاٙتتٙت خ  تصًن ع

(تذلخُ يذ تانٗت خبترالرتتْٙت  خن  تذنخ  انت تٔ  خن  تذنًٕذؾنع تٔ  خن  ت296-49:ت1998أ ل ٕت ذنفٚاٙ،ت

تتٛٓن تتذنخبكٛخ ث ّٙ ذنساس  ئّٛت .تٔقنبتصن  ثتْنيِتذنب ذلنتتعهنٗتغ ٚنتتينٍتذنعًنقتٔذنزنفذ ،تٔعظنٙتذنِغضن ستذنضنبن

ت ذنضننبلت ٌّ ننتتحخّػننمتاكخنن  تذنًٕذؾننع،تٔأي  تإؾننٕطتأ ًّ اػنناغ ثتعبٚننبةتقننّبوتتٛٓنن تذنًئنّنن،تيالعظنن ثتيٓ

تـفٚ تٌ،تٔذنًٕذؾُعتذنضبنّٛتتعضنفتذنلذٔٚنتتتٛٓن  ت َاسنّ:ت ّٙ تـن208ٕذأل ل  ٌّ لتذنب ذلنتتٔذنًُ نقتذنني٘ت(،تايّتأ

عكًٓ تصعمتحهكتذنًالعظ ثتيبزٕرتتتٙتيٕذؾعتيخاّفقتتيٍتذنب ذلتتيتٚ ب تذن   ةتعهٗتذنخ  ـٓ تٔذنخؤنٛ،تاُٛٓ ت

تايّتادذتأع يتقفذ ةتذنب ذلتتٔايلت زٛفذ تيٍتذنضٓب.

تيننٍتأعننبت ْ َ حُنن تتننٙتْننيذتذنً نن لتْننٕتذنسننعٙتانننٗتح فٚننبتَظفّٚننتت ٌّ أ لنن ٕتيننٍتْننيذتذنًُ هننقتَعخبننفتأ

تٔح نننبًٚٓ تنننننّتتننننٙتغننننٛلتتيّٛسننننفة،تعخّنننٗتٚآًٓنننن تتننننٙتاـ  ْنننن تذنعنننن ّوت ّٙ تنننٙتذنًٕذؾننننعتانننننٗتذن نننن  ةتذنعفانننن

ٔخ ٕـٓنن تذنعفٚؿننت.تْٔننٙتغ ٚننتتئَٓنن تقننفذ ةتنبرننفتٔينن تعننّ،تاننّتيننٍتَػننٕظترننٕذٌتحخهبّننذتعُننبتأّيٓنن ثت

نن تاننبذتنُنن  ًّ ر َّٕٚنن  تٔيننٍتقبٛننمتتذألتكنن  تٔأاننفزتذنًننٕذـٍتذنخننٙتذعخننٕثتيعنن نىتحهننكتذنُظفّٚننت،تٔحلننّؽتذن ننف تع

ذنخا غنننٛمتذنخنننٙتحز نننمت  ْنننمتذنُظفّٚنننتتٔذنخنننٙتًٚكنننٍتأٌتحؿنننٛعتتنننٙتغؿنننَٕٓ تَنننٕذةتذنُظفّٚنننتتٔأ   َٓننن .تٔينننٍت

ْنننيذتذنًُ هنننقتأٚؿننن  تقفأَننن ت خننن  تذنًٕذؾنننعتأل لننن ٕ،تٔذعخبفَننن تتكنننفةتذنًٕؾنننعتق نننبتذنفعنننٗتذنننني٘تحنننبٔ ت

تتعبنن  ةت َظفّٚننتتذنًٕذؾننع تاضنن  ةتعهٛننّتيخخهنن،تذألتكنن  تذنننٕذ يةتتٛننّ،تٔذلننخعًهُ تتننٙتعُننٕذٌتْننيِتذنب ذلنن

ننن تٚ نننٕوتانننّت ًّ ننن تي ًّ تأ لننن ٕتذلنننخ  ستاغنننّقتأٌتٚاّسنننفتنُننن تذلنننخُ يذ تاننننٗتتكنننفةتذنًٕذؾنننعتص َبننن  تيٓ ٌّ يُّننن تاننننٗتأ

تذنًخكهًٌّٕ،تعٍٛتُٚ قطٌٕتذنًس ئمتٔٚبفٌُْٕتعهٗتآ ذئٓىتٔٔصٓ ثتَظفْىتتٛٓ .

لتَظفّٚخنّتعنٕلتذيلنخبيلتتنٙتيخخهن،تتٚخُّللت خن  تذنًٕذؾنع ّٔ تنٙتاـن  تيطنفٔستعن ّوتقنّبوتتٛنّتذنًعهّنىتذأل

(تCategoriesأضك نّ.تْٕٔتيطفٔستٚؿّىتانٗتص َبت خ  تذنًٕذؾعتخًستت خبتأخفٖتْٙ:ت خن  تذنً نٕيثت 

ٔذألعكن و،تتذني٘تٚع نشتذن ؿن ٚ ت(On Interpretation)ذني٘تٚخُ ٔلتذنٕعبذثتذألل لّٛتتنهخاكٛف،تٔ خ  تذنعب  ةت
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 Posterior(تذنني٘تٚٓنخّىتا ألقٛسنت،تٔ خن  تذنخغهنٛالثتذنز َٛنتت Prior Analyticsٔ خن  تذنخغهنٛالثتذألٔننٗت 

Analytics تذنننني٘تٚنننبٔ تعهنننٗتَظفّٚنننتتذنبفْننن ٌ،تٔ خننن  تذنخبكٛخننن ثتذنساسننن  ئّٛتت)On Sophistical 

Refutationsٗتٔٚؿننٛ،تذنبذ لننٌٕتاننن. ّٙ ْننيِتذنًػننُّا ثتذنخًسننتتيػننُا  تت(تذننني٘تٚبغننذتتننٙتذنِغضنن ستذنًلنن ن 

تذنخ  انتتعهنٗتألن ستَظفّٚخنّتتنٙتRhetoricل يل  تْٕت خ  تذنخ  اتت  ٍّ (تذني٘تأق وتتّٛتأ لن ٕتَظفّٚخنّتتنٙتتن

ت(.تBarnes, 1995: 29ذنضبلتذنٕذ يةتتٙت خ  تذنًٕذؾعت 

تأ ل ٕتنىتٚكخبت خ ا  تٚغًمتعُٕذٌتذنًُ ق،تٔاًَّ تص  ثتآ ذإِتذنًخعهّ تتآيذتذنًبغذتيبزٕرتتتنٙت ٌّ ٔذنغّقتأ

يػننُّا حّتذنسننخّتتذنخنننٙتد فَنن ،تٔذنخنننٙتأضنن  تانٛٓننن تذنطننّفذطتذن ننبذيٗتاعبننن  ةتص يعننتتْنننٙتذأل غنن ٌَٕ،تأ٘تذٜننننتت

 Organonتُٚنخشتأينّنتتعهًّٛنت،ت(،تٔذنخٙتقّبوتنُ تتٛٓ تأ ل ٕتَٕعٍٛتيٍتذنخاكٛنفتٔذنغِت ّٙ ضن س،تًْن :تِعضن ستافْن َ

تَػ يتّتتٙتذنِغٕذ ذثتٔتٙتذنخان عالثتذن ٕنّٛنتتذنخنٙتحضنف٘تانٍٛت ّٙ عهّٛتيذ ت خ  تذنخغهٛالثتذنز َٛت،تِٔعض ستصبن

ذنًخكهًٍّٛ،تَٔعزفتتٙت خ  تذنضبلتعهٗتيُٓشتتٙت ٛاّٛتتذلخعً نّ.تأّي تذنكخبتذأل اعتتذنًخب ّٛتتينٍتذأل غن ٌَٕتتانٙت

،تْٔنٕتننينكتعهنٗتته ّٙ كتْيٍٚتذنًػُّاٍٛتحبٔ .تٔقبتُعّبت خ  ت ذنخغهٛالثتذألٔنٗ تي ّبيتتنُظفّٚتتذيلخبيلتذنعهًن

غهتتيخُٛتتا نخغهٛالثتذنز َٛت.تٔذعخبفت ذنخبكٛخ ثتذنساسن  ئّٛت تي  ننتتح لنعتتحُؿن  تاننٗتذنً ن يثتذنزً َٛنتتذنخنٙت

ٌتيُٓ ت  خ  تذنًٕذؾع  ّٕ تًنبذ تذنكخن اٍٛتذألخٛنفٍٚتعهنٗتاٛن ٌتقٕذعنبتذنضنبلتذنخنٙت(.تTricot, 1990: IX تٚخك

حس عبتذن الّ تعهٗتارب ثتآ ذئٓىتٔذنبت ستعُٓ تيٍتصٓت،تٔحبكٛجتآ ذ تيُن رفٚٓىتينٍتصٓنتتأخنفٖ.تٔنكنٍتضنخّ ٌت

تٚغخنفوتتٛنّتذن  ننبتقٕذعنبتذنضنبل،تٔٚخغنّفٖت ّٙ تٚ ٕوتعهٗتذنًل ن تتٔذنخؿنهٛم،تٔحبكٛنجتع ٛ ن ّ٘ اٍٛتحبكٛجتر ْف

لتي تٚخغفّت ّٔ ٖتخالنّتتٙتـبٛعتتذنعالقتتذنخٙتحفافتاٍٛتذنًٕؾٕستٔذنًغًٕلتعُبتاربن ثتذن ؿن ٚ تأٔتاا  نٓن .تأّين تأ

نتتنهًػنُّا ثتذنًُ  ّٛنت.تتانٙت ذنعبن  ة تٚسنخكًمتأ لن ٕتذنُظفّٚنتتذنخنٙت ًّ  خ  ت ذنعب  ة تٔ خ  ت ذنً نٕيث تتخخ

 تٔذنطنفٔـتذنخنٙتٚعنف تآن تغنبقٓ .تٔتنٙتقّبيٓ تتٙت ذنخؤٔٚالثتذألٔنٗ تعٕلتذألاُٛتتذنخنٙتحضنٙ تعهٛٓن تذن ؿن ٚ

ٌتيُٓن تذن ؿن ٚ ،تٔنٓنيذتذعخبنفتْنيذتذنًػنُّ،تينبخال ت ّٕ  ذنً ٕيث تٚ ّبوتأ ل ٕتَظفّٚتتتٙتيعُٗتذألنا رتذنخٙتحخك

ت(.ت  -Barnes, 1995: 28ع ّي  تانٗتيُ قتأ ل ٕ 

تتع ّينتتٔضن يهتتتنٙتيتُٚاػمتعٍتيطفٔستذأل غ ٌَٕتذني٘تقنّبوتتٛنّتأ لن ٕتَظفّٚنت-ادٌ-تكخ  تذنًٕذؾعت

َنننن ثتذألل لننننّٛتتٔذنبسننننٛ تتذنخننننٙتٚ ننننٕوتعهٛٓنننن تذيلننننخبيلت ّٕ ذيلننننخبيلتح ننننبًٚ  تتٛننننّتحننننبّ ٌستٔذؾننننظتيننننٍتذنًك

َ ثتذنًفّ بتت ذن ؿ ٚ (،تانٗتي ْٕتأ زفتحف ٛب  ت ذن ٛ س(.تْٔيذتي تت ٍتنّتذاٍت ّٕ  ذنكهً ث/ذنًػ هغ ث(،تانٗتذنًك

:ت تكً تأَّّتيتلنبٛمتاننٗتيعفتنتتذن ٛن ستايّتاعنبتيعفتنتتذن ؿن ٚ ،تٔيتلُٛ تٔعبّفتعُّتتٙتت حغتت خ  تذنضبلتق ئال ت

 اعنب اي ذن ٛ لن ث أغنُ   يعفتنت اننٗ لنبٛم ي لبٛمتانٗتيعفتتتذن ؿ ٚ تايّتاعبتيعفتتتذألنان رتذنبسنٛ ت،ت نينك

نّٛنتتذنخنٙتٚطنخلمتآن تأْنمتذن609ًُذنً هق ت ذنًُ ق:ت ذن ٛ س يعفتت ّٔ  نق.تٔعهنٗتْنيِت(.تت نكهًنتتْنٙتذنًن ّيةتذأل

ذنكهً ثتيذ ت خ  تذنً ٕيثتذني٘تذحّضٓجتتّٛتعُ ٚتتأ ل ٕتانٗتحػُٛ،تذنكهً ثتذنخٙتحًزّمتيا ْٛىتاسٛ ت،تٔحُعّبت
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َ ثتذناكنفتٔذنهّلنتتحػنُٛا  تيُٓضّٛن  .تٔقنبتأتؿنٗتحػنُٛاّتدذ تاننٗتذنخًٛٛنلتانٍٛتعطنفتي نٕيثتْنٙ:تذنضنْٕف،ت ّٕ يك

ٌ/أٍٚ،تٔذنلي ٌ/يخٗ،تٔذنٕؾع،تٔذنًهكّٛت/ذنخٕذّظتذنًكخسنبت،تٔذناعنمتٔذنكّى،تٔذنكٛ،،تٔذإلؾ تت/ذإللُ ي،تٔذنًك 

هّ.ت ًّ تذني٘تَ ٕوتاّ،تٔذناعمتذني٘تَخغ

اّي تعٍتذنضْٕف/ذنًن ّيةت دذث،تضنٙ ...(،تٔاّين تعنٍتغناتتٚخّػن،تتٔذنكهًتتذنخٙتَسخخبيٓ تتٙتذنخ   تحعبّف

آ تدنكتذنضْٕف،تٔاّي تعٍتعالقتتدنكتذنضْٕفتاضْٕفتآخفتأٔتعالقتتا نًكن ٌ،تٔاّين تعنٍتأينفتآخنفتحؿنب ّتحهنكت

ذنً ٕيثتذنخٙتذعخبفْ تاعؽتذنب ذلٍٛتيٍتقبٛمتيعضىتذنًُ ق،تاًُٛ تُعّبتذنًػُّ،تذنني٘تٚخُن ٔلتذن ؿن ٚ ت  خن  ت

ٌتقؿن ٚ /صًال تحخنّٕزست ّٕ تأ لن ٕتانٍّٛتتٛنّتذن فٚ نتتذنخنٙتحنؤحه،تآن تحهنكتذنكهًن ثتنخكن ٌّ ذنعب  ة(تَغٕذ تنهًُ ق،تأل

ابٔ ْ تانٗتأ اعتتأغُ  :تقؿ ٚ تع ّيتتاّي تحُزبنجتٔاّين تحُانٙ،تٔقؿن ٚ تصلئّٛنتتاّين تحُزبنجتٔاّين تحُانٙ.تٔقنبتح نّف ت

يٍتيط  متيٍتقبٛمتح  امتذن ؿ ٚ تذنخٙتحطخف تتٙتذنًسُبتانّٛتأ ل ٕتتٙتْيذتذنسٛ  تانٗتي تٚخّػمتآيِتذن ؿ ٚ ت

تٔتٙتذنًسُبتٔعًهّٛ ثتحغٕٚمتحهكتذن ؿ ٚ .ت

ٔادذت  ٌتأ ل ٕتتٙتغٛفتْيِتذنًئنّا ثتذنبذئفةتعهٗتذنًُ قتنىتّٚبستتؿمتذنسبق،تامت ن ٌتٚؿنعتَاسنّتتٛٓن ت

تذألينف ٌّ ىتينن تانبإِٔ،تتنب ًّ ٚخخهن،تعنٍٛتٚخغنّبدتعنٍتيػننُّا حّتتيٕؾنعتينٍتٕٚذغنمتذنسنٛفتعهنٗتَٓنشتذنسن ا ٍٛتنٛنخ

تذنطعٕ تذني٘تُٚخ  تأ ل ٕتتٙتيػُّا حّتْيِت ٌّ ذنًُ  ّٛتتذنخٙتحُ ٔلتتٛٓ تيس نكتذنخاكٛفتٔذنبفُْتتٔذيعخض س،تٔا

ضعٕ تيٍتُٚ بوتعهٗتعًمتغٛفتيسبٕ تٚخًزّنمتتنٙتاَطن  تغنُ عتتننىتٚؿنعتذنسن ا ٌٕتتٛٓن تين تينٍتضنؤَّتأٌتّٚٛسنفت

ت.تتالتأعبتقب ًّ متأ ل ٕتحف ت خ ا  تٚغخٕ٘تعهٗتيع نضتتَس ّٛتتناللخبيلتذنػغٛظتٚنخعهّىتذنُن ستينٍتأل ل ٕتذنًٓ

ٔنٓيذتنىتٚخُمتعًمتأ ل ٕتتٙتيػنُّا حّتذنًُ  ّٛنتتت(.Barnes, 1995: 27خالنٓ ت ٛ،تٚسخبنٌّٕتعهٗتأتك  ْىت 

تيٍتذن ٌّ ػُ ئعتي تقبتقٛنمتتنٙتيٍتيػ عبتعبّفتعُٓ تق ئال :ت ُٔٚبلٙتأيّتٚضٓمتي تعفؼتنُ تتٙتْيِتذنػُ عت.تتب

يب يئٓ ،تٔاًَّ تا ٙتيُٓ تعهٗتذنًخؤّخفتحخًٛىتحهنكتذنًبن ية،تٔيُٓن تين تننىتٚ نمتتنٙتيب يئٓن تضنٙ ت ...(.تْٔنيذتاعُٛنّت

عفؼتنُ تتٙتْيِتذنػُ عت.تا إلؾ تتتانٗتل ئفتذنػُ ئعتذنًُ  ّٛتتذأل اع،تتبَّنّتننىتَهنِ،تتنٙتْنيذتذنػنُ عتتضنٛ   ت

يُلنتتذنضل .تٔأّي تل ئفتذنػُ ئعتتبَّن ،تٔاٌتننىتَهنِ،تيُٓن تضنٛ   تٚخُنّللتيُلننتتذنضنل تتٚخُّللتيُٓ تيُلنتتذنًببأتٔي

يزمتي تعفؼتتٙتغُ عتتذنخ  ات،تتبَّّتحع ٔ تذنكالوتتٛٓ تقٕوتيٍتذن بي  ،تعخّٗتأناُٛن تصًٛنعتأصلذئٓن تقنبت ًنم ت

ت(.ت173-172:ت1972 ذاٍت ضب،ت

بيلتتٙتيخخه،تأضك نّتٔضخّٗتذلخعً يحّ.تْٕٔتينٛنمتتكخ  تذنًٕذؾعتُٚب ستتٙتَظفّٚتتأ ل ٕتعٕلتذيلخ

تأ ل ٕتنىتٚ ػفتذيلخبيلتعهٗتذألقٕذلتذنبفْ َّٛنت،ت غنىتذعخنبذيِتآن تٔحُلٚهنّتاّٚ ْن تتنٙتذنًفحبنتت ٌّ ل ـعتعهٗتأ

ذألٔنٗ،تٔأَّنّتذَخبنّتنهنٌٕتآخنفتينٍتذيلنخبيلتٚخضهّنٗتتنٙتصًهنتتينٍتذألقنٕذلتذنخنٙتح نعتتنٙتيذئنفةتذنًًكنٍتٔذن  انمت

بٚق،تألَّٓ تحسخُبتانٗتآ ذ تيطٕٓ ة.تيٍتْيذتذنًُ هقتيّٛلتأ ل ٕتتٙت خ  تذنًٕذؾنعتانٍٛترالرنتتأَنٕذستينٍتنهخػ
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(تضنكال تأل لنّٛ  تٚخغ ّنقتانّتذيلنخبيل،تٔدننكتinduction(تذني٘تُٚعّبتانٗتص َبتذيلنخ فذ ت syllogismذن ٛ ست 

ّٕت تٌتيُٓ تذن ٛ س.تا يلخُ يتانٗتي صتتذنػب تذنخٙتحخّػ،تآ تذن ؿ ٚ تذنخٙتٚخك

نتتأقٛسنتتدذثتقؿن ٚ تيًكُنتت ذن ٛن ست ًّ ٌتيٍتقؿ ٚ تغ يقتتٔيهليتت ذن ٛ ستذنبفْن َٙ(،تٔر ّٕ ُْ  تأقٛستتحخك

(.تٔذنغنّقت ّٙ (،تٔانٗتْيِتٔحهكتحٕصبتأقٛستتدذثتقؿ ٚ تحببٔتيًكُت،تٔنكُّٓ تنٛسجت ينكت ذن ٛن ستذنساسن  ئ ّٙ ذنضبن

تْيِتذألَٕذستذنزالرتتيٍتذن ٛن ستحطنٛفتاننٗ ٌّ يخخهن،تذنًٛن يٍٚتذنخنٙتَسنخخبوتتٛٓن تذيلنخبيل.تتنُغٍتَسنخبّلتعهنٗتتأ

أيٕ تحخّػ،تا نػّغتتٔيتٚغٕوتعٕنٓ تذنطّك،تَٔسخبّلتعهٗتأيٕ تْٙتأقف تاننٗتذٜ ذ تٔذنًنلذعىتذنخنٙتننٛاتنُن ت

ن ٛن ستعهٛٓ تينٛم،تٔنكُُّ تَعخ بتتٙتغبقٓ .تَٔغٍتأٚؿ  تًٚكٍتأٌتَسخخبوتذيلخبيلتتٙتأيٕ تخ ـ نت.تٔادذت ن ٌتذ

ت ٍّ تذلخخبذيّتيتٚضف٘تعهٗتَغنٕتٔذعنب،تأ٘تاَُّن تَسنخخبوتذنغّضنتتَاسنٓ ،تٔنكن ٌّ تٙتْيِتذنغ يثتذنزالدتْٕتْٕ،تتب

تذن فٚ تتذنخٙتٚضف٘تعهٛٓ تذنِغض ستحخخه،تيٍتَٕستانٗتَٕس.ت

تأ ل ٕتًّٚٛلتاٍٛتإَٔذسترالرتتيٍتذنِغض س:تذيلنخبيلتذنني٘تحُسنخخبوتتٛنّتقؿن ٚ تيهلينت،تٔذنضنب ٌّ لتٔذؾظتأ

ذني٘تحُسخخبوتتّٛتقؿن ٚ تيًكُنت،تٔذنًل ن ت/ذنساسن تتذنخنٙتحُسنخخبوتتٛٓن تقؿن ٚ تخ ـ نت.تٔقنبتحُن ٔلتأ لن ٕتتنٙت

تيُ ه ّتيب يةتع ّينتتٔيػن ي ذثتابّْٛنتتيُٓن تحخطنّكمتي نّبي ثت ٌّ  خ  تذنخغهٛالثتذألخٛفةتذيلخبيلتيطٛفذ تانٗتأ

لتانبٔ ْ  ّٕ َن ثتحاكٛنفتصبٚنبتٚاؿنٙتاننٗتَخن ئشتتذن ٛ ستٔاسببٓ تحخّػ،تذنُخن ئشتان نهّلٔو،تٔحخغن ّٕ اعنبتدننكتاننٗتيك

صبٚبة.تْٔيذتذنًُٓشتٚسخخبوتتٙتذنفٚ ؾنّٛ ثت ذيلنخُخ س(.تْٔنٕتعُنبتأ لن ٕتأيذةتذنعهنىتذنٕعٛنبةتذنخنٙتحًّكُُن تينٍت

ذيخال تذنغ ٛ تتٔذنخٙتااؿهٓ تَخعّف تعهٗتع ٛ تتذألضٛ  تٔذنعهنمتذنخنٙتحاّسنفتنُن تٔصنٕيتحهنكتذألضنٛ  تعهنٗتذنُغنٕت

تٔصبثتعهّٛ.تذني٘ت

تتٕٓتٚ ٕوتعهٗتذنًل ن  ثتذنخٙتحببٔتذن ؿ ٚ تذنًسخخبيتتتٛٓ تيًكُت،تٔنكُّٓ تح ٕوتتٙت ّٙ أّي تذنِغض ستذنساس  ئ

ذنغ ٛ تتعهٗتخ ؤتأٔتعهٗتخنبذس.تٔقنبتذلنخخبوتذنساسن  ئٌّٕٛتْنيذتذنسنالطتنخاُٛنبتآ ذ تخػنٕيٓى.تٔينٍتُْن تصن  ت

ت نِغضن ستذنًلن ن ٙتين تْنٕتايّتت.ست ذنخبكٛخ ثتذنساس  ئّٛت عُٕذٌت خ  تأ ل ٕتذنًخّػعتنٓيذتذنُٕستيٍتذنِغض 

َٕستيٍتذلخخبذوتذنضبلتذلخخبذي  تٚغخٕ٘تعهٗتَسٛشتيٍتذنغٛمتٔذن ف تذنهّ ٛاتتٔذنّبقٛ تتذنخنٙتٚسنخعًهٓ تذنًضن يلت

تينٍتأْنبذ تذنًٓنخّىتآنيِتذنػنُ عتتأٌتٚ ٌّ انخظتتٙتَ  ض ثتص ّية.تتب ذلتتيزمتْيِتذٜنّٛ ثتْنٙتينٍتأينفتذنضنبل،تأل

اػنن ئفَ تعهننٗتيزننمتحهننكتذنغٛننم،تعخّننٗتيتَ ننعتتننٙتضننفذ ٓ .تتاننٙتذنخبكٛخنن ثتُٚعننّبيتأ لنن ٕتيخخهنن،تذنٕلنن ئمتذنخننٙت

تٔيخخه،تذنًػ ي تذنخنٙتًٚكنٍتأٌتٚلنف تيُٓن تَينٍت  َنجتَّٛخنّتلنّٛ ت،تٔذنخنٙتتٛٓن تغًنٕؼت ّٙ ٚسخعًهٓ تذنساس  ئ

تنكتذنخػّب٘تنٓيِتذنغٛمتٔحاُٛبْ .تغ ٚتتأ ل ٕتيٍتدنكتأٌتٚبٍّٛتنُ تيس  ٔأغ نٛفتٔذلخآ ي ثتي  فة.
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أ ل ٕتٔذؾنغ  تتنٙتياخنخظتذنً  ننتتذألٔننٗتينٍتذنكخن  تعنٍٛتذعخبنفتذنًٕذؾنعتْنٙتذأللن ستتنٙتعًهّٛنتتت  ٌ

نّٛنتتذنخنٙتٚ نٕوتعهٛٓن تذيلنخبيلتتنٙتذنًسن ئمتذنخنٙتٚبنب٘تتٛٓن تذإلَسن ٌت أٚنّ،ت ّٔ ذنبفُْتتٔذنِغض س،تْٔٙتذنًنٕذيتذأل

ٛنتتذنا نفةتذألٔننٗتذنخنٙتذتخنخظتأ لن ٕتآن تٔٚسعٗتاّين تاننٗتارب حٓن تٔاّين تاننٗتاا  نٓن .تٔقنبت أُٚن تينٍتذنًاٛنبتٔأل ًّ ْ

يػُّاّتّٔٔؾظتتٛٓ تغفؾّتيٍتْيذتذنًػُّ،،ت أُٚ تأٌتَخٕقّ،تعُنبتعُّٛن ثتينٍتحفصًنتتْنيِتذنا نفة،تنُسنخخهعت

تيُٓ تصًهتتيٍتذنًالعظ ث.ت

تإًَٔدستيٍتذنخفصً ثتذإلَضهٛلّٚت:

Our treatise proposes to find a line of inquiry whereby we shall be able to reason 

from reputable opinions about any subject presented to us, and also shall ourselves, 

when putting forward an argument, avoid saying anything contrary to it. First, then, 

we must say what deduction is, and what its varieties are, in order to grasp 

dialectical deduction: for this is the object of our search in the treatise before us. 

(The Complete Works Of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Edited by 

Jonathan Barnes, 1991) 

تإًَٔدستيٍتذنخفصً ثتذنافَسّٛت:

Le but de ce traité est de trouver une méthode qui nous mette en mesure 

d’argumenter sur tout problème proposé, en partant de prémisses probables, et 

d’éviter, quand nous soutenons un argument, de rien dire nous-mêmes qui y soit 

contraire. Il nous faut donc indiquer d’abord ce que c’est qu’un syllogisme et quelles 

sont ses variétés, de façon à saisir ce qu’est le syllogisme dialectique. Car c'est lui 

qui sera l’objet de notre investigation dans le présent traité. (ORGANON, V5 Les 

TOPIQUES, Traduction nouvelle et notes par J. Tricot, Librairie Philosophique J. 

Vrin, Paris, 1990) 

: ّٙ  حفصًتتأاٙتعزً ٌتذنبيط 

تقػبَ تتٙتْيذتذنكخ  تأٌتَسخُبفتـفٚ   تٚخّٓٛؤتنُن تانّتأٌتَعًنمتينٍتي نّبي ثتدذئعنتتقٛ لن  تتنٙت نّمتيسنؤنتت ٌّ  ا

ي تين تت-ادذتأصبُن تصٕذان  تت-حُ ػب،تٔأٌتَكٌٕت ّٔ ْنٕتذن ٛن س،تٔين تْنٙتننىتَنؤِثتتٛنّتاطنٙ تيؿن ّي.تتُٛبلنٙتأٌتَ نٕلتأ
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،تادذت ُّن تْنيذتذن ٛن ستَهنخًاتتنٙتْنيذتذنكخن   ت حغ ٛنقتانبٔ٘،ت ّٙ :ت1980أغُ تّ،تعخّٗتٚغػنمتنُن تذن ٛن ستذنضنبن

ت(.2/489

تحهخٛعتذاٍت ضب:

 غفؼتْيذتذنكخ  تْٕتحعفٚ،تذن ٕذٍَٛتٔذألضٛ  تذنكهّٛتتذنخٙتيُٓن تحهخن ىتغنُ عتتذنضنبل،تٔآن تحكنٌٕتأ ًنمت

عتتْٙتا نضًهتتذنػُ عتتذنخٙتَ ب تآن تادذت ُّن تلن ئهٍٛتأٌتَعًنمتينٍتي نّبي ثتيطنٕٓ ةتٔأتؿمت ...(تْٔيِتذنػُ 

ٍتذنًضٛنبتعاظنّ،تٔعهنٗتعانعت نّمتٔؾنعت هّنٙتٚنفٔوتذنسن ئمتاا  ننّتادذت ُّن ت ًّ قٛ ل  تعهٗتاا ن لت نّمتٔؾنعتٚخؿن

ت(.ت29:ت1979يضٛبٍٛ ت ذاٍت ضب،ت

تَسخخهعتيٍتْيِتذنا فةتذيتخخ عّٛتتأيٕ ذ ترالرت:

يت- ّٔ تغ ٚننتتأ لنن ٕتتننٙت خنن  تذنًٕذؾننعتح ننبٚىتيننُٓشتتننٙتذنخاكٛننفتٔذيعخضنن س،تْننٕتأقننف تانننٗتذنُظنن وتأ ٌّ :تا

تذني٘تٚس عبتعهٗتذلخكط  تذنغضشتٔعهٗتصًعتذنًعهٕي ثتٔاَخ صٓ تعُبتذنغ صتتانٛٓ تأرُ  تذنخان عالثت ّ٘ ذيخخب  

عهنٗتذنًنخكهّىتأٌتٚغاظٓن تعنٍتذنضبنّٛت.تتكخ  تذنًٕذؾعتنٛاتيضنّفيتربنجتتنٙتذنػنٛلتٔذنًٕؾنٕع ثتذنخنٙتُٚبلنٙت

تذنُ ن شت ٛن،ت ٍّ رٓفتقهبتنٛسخغؿفْ تتٙتذنُ  ش.تامتْب تأ ل ٕتيٍتٔ ذ تٔؾعتْيذتذنًػُّ،تأٌتٚكخطن،تتن

ٚضننف٘تاننٍٛتذنًخكهًّننٍٛ،تٔأٌتٚسننخخفستذنٕلنن ئمتذنكَّٕٛننتتذنخننٙتٚخسننُّٗتنُنن تيننٍتخالنٓنن تأٌتَغػننمتعهننٗتذنًػنن ي ت

تم.ذنالّزيتتنبعىتيٕذقاُ تتٙتأّٚتتيسؤنتتيٍتذنًس ئ

تأ ل ٕتنىتٚكٍتٔعٛبذ تتٙتحعهٛىتذنخاليٛيتـفذئقتيُ قطتتذن ؿن ٚ تٔ ٛاّٛنتتيعنىتذألتكن  تأٔتحاُٛنبْ ،تتٔذنغقّت ٌّ أ

تذنٕل ئمتذنخنٙت ن ٌتأ لن ٕتٚعخًنبْ تتنٙتذنخعهنٛىتٔذنل ٚن ثت ٍّ ت.تٔنك ًّ امت  ٌتذنساس  ئٌّٕٛتٚط   َّٕتتٙتْيِتذنًٓ

ٚعخًنبَٔٓ تٔعنٍتذنل ٚن ثتذنخنٙت ن َٕذتُٚطنبٌٔتتذنخٙت  ٌتٚفيٙتانٛٓ تحخخه،تعٍتذنٕل ئمتذنخنٙت ن ٌتذنساسن  ئٌّٕٛ

ّٕ ت تنٛاتنٓ تقًٛتتتٙتعّبتدذحٓ ،تٔاًَّن تحكخسنبتقًٛخٓن تينٍتحًكنٍٛتيسنخعًهٓ تينٍتذنخان ّٙ حغ ٛ ٛٓ .تتٕل ئمتذنساس  ئ

عهٗتخػًّ،تيٍتغٛفتذ خفذدتا نغ ٛ تتأٔتيفذع ةتنً تح خؿّٛتذألخال ،تأّي تيُٓشتأ ل ٕتت ًٛخّتتنٙتدذحنّ.تْٔنٕت

ّٕ تٔاتغن وتذنخػنىتٔالنك حّ.تتًن تيتٚفحٍٓتا ن ُخٛضتتذنخٙتٚفٚبتذنًغ ّستذنٕغٕلتانٛٓ ،تٔيتٚسعٗتاننٗتحغ ٛنقتذنخان

تنهًننخعهّىتيتًٚزّننمتيُٓضنن  ،تاننمتْننٙتحًنن  ٍٚتعًهّٛننتتحسننخُبتانننٗتعُّٛنن ثتيننٍتخ  انن ثتضننإّٚتتٚ ننعت ّٙ ٚ ّبيننّتذنساسنن  ئ

يُٓنتتذنبُن  تينٍتخناللتاـنالستذنًنخعهّىتعهنٗتحغاٛظٓ تنهخاليٛي.تضؤٌتذنساس  ئٍّٛٛتتٙتدنكتضؤٌتينٍتٚفٚنبتأٌتٚعهّنىت

اُ  ذثتيطّٛبة،تابلتأٌتٚعهًّّت ٛ،تٚضًعتذنغضن  ةتٔٚفغنآ .تأٔتينزهٓىتتنٙتدننك،تادذتأ يَن تذينخنلذوتا نًزنمتذنني٘ت

ؾفاّتأ ل ٕتَاسّتٔزذيِتذاٍتلُٛ تاٚؿ ع  تٔحاػٛال ،ت يزمتيٍتٚ ٕل:تاَّٙتأعهًّكىتعٛهتتٔق ٚتتأقبذيكىتأنىتذنٕـ ت

ْٕتأٌتَ  عتيٍتذنضهٕيتي تحهبسٌٕتيٍتغٛفتحاػٛمتٔاٛ ٌ،تامتعهٗتلبٛمتعفؼتخا  تيعًٕننتتعهٛنّ.تٔذنغا ،تٔ
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تذنضهنٕيتأغنهظ،تٔ ٛن،تح  نع،تٔ ٛن،تحخنفز،تٔين تننىتحًّٛنلتذنخان  ت ّ٘ تْيذتاعبتيتٚكٌٕتغُ عتتين تننىتٚعهنىتأ ٌّ تب

ٔ نّمتين تعسنبُ تحضًنعتذنخان  تينٍتتٔذنطًطك ثتااػٕنٓ .تامتذني٘تٚاٛبتيزمتْيذتذنعهى،تتبًَّ تٚاٛبتأينفذ تيسنخبًٓ  ،

غٛفتحاػٛم،تٔيعتدنكتتبَّّتيتٚخهٕتاً تٚعًهّتعٍتْبذٚت،تٔنكُّّتيتٚكٌٕتأت يتذنػُ عت.تٔأ زفْىتصبٖٔتينٍتأتن يت

ضننٛ   تغننُ عّٛ  تذحّخننيِ،تتػننُ عخّت ًننٍتأتنن يتخاّنن  تيعًننٕي .،تٔنننىتٚاننبتاننينكتغننُ عت،تادتنننىتٚاننبت ٛنن،تٚعًننمتذنخننّ، ت

تت(.788 ذنًُ ق:ت

تذنًٕؾعّٛتت ر َت- ٌّ حسخُبتا ألل ستانٗتذألتك  تذنًطٕٓ ةتٔذنًًكُتتا عخب  ْ تيُ هقتذنعًهّٛتت (topiqueٛ :تا

ذنغض صّٛنتتٔق عننبحٓ .تتن نًُٓشتذننني٘تٚسنعٗتأ لنن ٕتاننٗتذنكطنن،تعُنّتتننٙت خن  تذنًٕذؾننعتٚسنخعًمتتننٙتذألعًنن لت

ٌتيٍتي ّبي ث/قؿ ٚ تيطٕٓ ة،تأٔتدذئعتتعهٗتعّبتحع ّٕ بٛفتذاٍتلُٛ .تٔذنًطٕٓ تعُبتأ ل ٕتْٕتذنِغض صّٛتتذنخٙتحخك

ي تٚببٔتغ يق  تلٕذ تنهُ ستق ـبتتأٔتنبغهبّٛتتيُٓى،تأٔتنهع ال تيٍتذنُ س،تأٔتن  ئاتتينٍتْنئي تذنع نال ،تأٔتنًنٍت

دذستغٛخّ،تأٔتنًٍتعظٙتأ زفتيٍتغٛفِتا نخػبٚقتٔذيعخفذو.تتً تْٕتيطٕٓ تٔق امتنهخغ ّقتُٚٓؽتعهٗتذيحّا  ت

تٔعهٗتذ ّٙ نغنّاتذنًطنخف .تٔذٜ ذ تذنًطنٕٓ ةتْنٙتحهنكتذٜ ذ تذنخنٙتَخبُّ ْن ،تٔننٛاتنهع نمتئ تتنٙتتفؾنٓ تذنكَٕ

تعهُٛ ،تآَّ تذألضٛ  تذنخٙتَعخ بتتٙتغبقٓ ،تٔنكُّٓ تيتحخّػ،تا نببذْتتٔذنؿفٔ ة.ت

ص َننبتذٜ ذ تذنخنٙتحطننخف تتٛٓن تذإلَسنن َّٛت،تٚعخبنفتأ لنن ٕتينٍتذٜ ذ تذنًطننٕٓ ةتحهنكتذنخننٙتحٕصنبتتننٙتتٔاننٗ

ذنإٌُتٔذنعهٕو.تتآ ذ تذنيٍٚتًٚ  لٌٕتْيِتذنًض يثتحبخمتتٙتيض لتذنًطٕٓ ،تيٍتَغٕتآ ذ تذن بٛنبتتنٙتيٛنبذٌت

 تذنعهًن  تٔذنع نال تحكانٙتنخُؿناٙتـن اعتذن ّب،تٔآ ذ تيٍتٚطخلمتا نُٓبلتتتٙتيض لتذنُٓبلت.تت ٜ ذ تذنخنٙتٚخبُّ ْن

تْئي تغٛفتيعػٕيٍٛتعٍتذنخ ؤتٔذنلنم. ٌّ تذإليك ٌتعهٗتيلذعًُ تذنخٙتَبذتعتعُٓ ،تيٍتغٛفتأٌتٚعُٙتدنكتأ

ٔيضنن لتذنًطننٕٓ تٚطننًمتعُننبتأ لنن ٕتذألتكنن  تذنضبٚننبةتذنًطننٕٓ ةتذنخننٙتَسخخهػننٓ تيننٍتذألتكنن  تذنًطننٕٓ ةت

ذٜ ذ تذنًطننٕٓ ةتْننٙتاننبٔ ْ تيًكُننت.تت ٕنُنن :ت ذإلتننفذـتتننٙتذنطننض عتتتذنًٕصننٕيةتلننها  .تتنن ٜ ذ تذنخننٙتحطننبّتحهننك

تقٕلتذن  ئم:ت ذإلتنفذـتتنٙتذنعنبلتعٛنب ،تٚلنبٔتانبٔ ِت ٌّ عٛب ،تتكفةتيطٕٓ ة.تٔي تيذوتذنعبلتٚطبّتذنطض عت،تتب

،ت  ٌتيطٕٓ ذ .تٔ ينكت َ ٛؽتؾّبتذنًطٕٓ تيطٕٓ .تتبَّّتادذت  ٌتيطٕٓ ذ تقٕنُ :تُٚبلٙتأٌتٚغسٍتانٗتذألغبق  

َ ٛؽتْيذتذنؿّبتيطٕٓ ذ .تٔ  ٌتؾّبِ:تُٚبلٙتأٌتٚغسٍتانٗتذألعبذ ،ت  ٌتَ ٛؽتْيذتذنؿّبتيطٕٓ ذ .تْٕٔتقٕنُ :ت

يتُٚبلننٙتأٌتٚغسننٍتانننٗتذألعننبذ .تٔأٚؿنن تؾننّبتذنًطننٕٓ تقننبتٚكننٌٕتيطننٕٓ ذ ،تادذت نن ٌتيؿنن ّيذ تنننّتتننٙتذنًغًننٕلت

غبق  ،تت إلل  ةتاننٗتذألعنبذ تيغًنٕية ت ذانٍت ضنب،تٔذنًٕؾٕس.تيز لتدنكتأَّّتادذت  ٌتيغًٕيذ تذإلعس ٌتانٗتذأل

(.تت ألتك  تذنًطٕٓ ةتادٌتْٙتحهكتذنخٙتح عتاٍٛتذألتك  تذنؿنفٔ ّٚتتينٍتصٓنتتٔذألتكن  تذنخ ـ نتتينٍت43:ت1979

صٓننتتأخننفٖ.تٔيننٍتُْنن تتٓننٙتتننٙتذحّػنن تٓ تا إليكنن ٌتيفذحننبتٔي صنن ث،تٔنكُّٓنن تيتًٚكننٍتأٌتحننب  تذنٛ ننٍٛ،تيًٓنن ت

تحضبْ تيغّمتخال تٔيٕؾٕستَظفتَٔ  ش.تذقخفاجتيُّ،تنينكت
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تذنًض لتذني٘تعّبيِتأ ل ٕتيلخعً لتذنًٕذؾعتٚخعّبٖتي تص  تتٙتحفصًتتذاٍت ضبتذنخنٙتانبذتتٛٓن تت- ٌّ ر نز :تا

ذلخعً لتذنًٕذؾعتعكفذ تعهٗتذنس ئمتٔذنًضٛبتتٙتذنًُ قطتتذنضبنّٛت،تٔقب حّتعهٗتذلخُب ـتذألقٛستتإلرب ثتٔؾنعت

ؾننعّٛتتعُننبتأ لنن ٕتٔذلننع،تٔذلننخزً  ْ تَٔاعٓنن تٚطننًالٌتيخخهنن،تذنفٚ ؾنن ثتذنيُّْٛننتتأٔتاا  نننّ.تتًضنن لتذنًٕ

ٔذنهّ   ذثتذنع  ؾتتذنٕٛيّٛتتٔذناهساتتٔعهٕيٓ .تت نًٕؾعّٛتتحُسخخبوتتنٙت نّمتأينفتٚٓنّىتذإلَسن ٌ،تٔٚخخهن،تتٛنّتينعت

خخهن،تتٛٓن تٔصٓن ثتذٜخفٍٚ،تٔٚفٚبتأٌتٚهخًاتنّتعنالّ.تْٔنٙتننينكتحُسنخعًمتتنٙتضنخّٗتذنًعن   تذنبطنفّٚتتذنخنٙتح

ذنُظفتيٍتتهسناتتحنبٔ تعهنٗتقؿن ٚ تّ تٔذإلَسن ٌتٔذنكنٌٕ،تٔعهنٕوتحخّػنمتا ناهسناتتينٍتَغنٕتذألخنال تٔذنسٛ لنتت

ٔذنغ ٕ تٔعهىتذنضً لتٔتهساتتذنخ  ٚخ،تٔخ  اتتنىتٚخفّييتأ ل ٕتتٙت افتعضضٓ تابذئفةتي تْٕتيًكٍتٔيطٕٓ .ت

لتيٍتأخؿعتعًهّٛتتذنخاكٛفتنضًهتتيٍتذن ٕذعبتٔعن ٔلتأٌتٚؿنعتتٔأ ل ٕتادتٚعخبفت ذئبذ تتٙتْيذتذنًض ل،تتبَّّ ّٔ أ

،تٔٚ ّبوتنُ تـفٚ تتعًهّٛتتَسخ ٛعتآ تأٌتَضًعتيخخه،تذنًػن ي تٔذن ّٙ ًعهٕين ثتذنخنٙتَعخًنبْ تقٕذٍَٛتذنضبلتذنكَٕ

تتٙتذنُ  ش.

تأ ل ٕتٚبعٕتانٗتؾنفٔ ةتأٌتًٚخهنكتذإلَسن ٌتيُٓضن  تتنٙت ٌّ ذنخاكٛنفتٔذنغ غمتيٍتْيِتذنخالغ ثتذنزالدتأ

تانٗتأٌت ّ٘ تٔذألاب ّٙ ٔذيعخض ستًّٚكُّتيٍتذخخػ  تذن فٚقتٔ اظتذنٕقجتٔحغ ٛقتذنُض عتتذن ػٕٖتتٙتلعّٛتذنٕٛي

ٚب  تذنغّق،تأٔتعهٗتذألقّمتأٌتُٚظٓفتَاسّتغ عبتعّقتتٙتي تُٚببّٚتيٍت أ٘تتٙتذنًس ئمتذنخٙتُٕٚذصٓٓن تتنٙتضنخّٗت

تيٛ يٍٚتذنغٛ ةتٔذنخٙتٚخخه،تتٛٓ تيعتذٜخفٍٚ.

يزّهنننجتذنًٕذؾننعتذأللننن ستذننني٘تاُنننٗتعهٛنننّتأ لنن ٕتيُٓضنننّتّٔٔزستتننٙتؾنننٕئّتينن ّيةت خ انننّ.تتك َنننجتٔقننبت

لتتنننٙتحهخنننٛعتذانننٍت ضنننب(تينننبخال تَظفّٚننن  تاننننٗتتكنننفةتذنًٕذؾنننعت ّٔ ذنً  ننننتتذألّٔننننٗتيُنننّت ٚ  اهٓننن تذنضنننل تذأل

.تٔ  َننجتتا عخب  ْنن تذنًنن ّيةتذنخننٙتُٚسننخُبفتيُٓنن تذن ٛنن ستٔذيلننخ فذ تأْننّىتيسننهكٍٛتُٚعخًننبذٌتتننٙتذنًننُٓش ّٙ ذنضننبن

ذنً ننن يثتذنسنننّجتذنالّع نننتت ٚ  اهٓننن تذنضنننل تذنزننن َٙتتنننٙتحهخنننٛعتذانننٍت ضب(عفؾننن  تياّػنننال تنهًٕذؾنننعتذلنننخُ يذ ت

اننننٗتَنننٕستذنعالقنننتتذن  ئًنننتتانننٍٛتذنًٕؾنننٕستٔذنًغًنننٕلتيذخنننمتذنً ّبيت/ذن ؿنننّٛتت يٕذؾنننعتذنعنننفؼتٔيٕذؾنننعت

  اهٓننن تذنضنننل تذنز ننننذتتنننٙتحهخنننٛعتذانننٍتذنخ ّغنننتتٔيٕذؾنننعتذنضنننُاتٔيٕذؾنننعتذنغنننّب(.تأّيننن تذنً  ننننتتذنز يُنننتت ٚ

 ضنننب(تتخُلٚنننمتنهًٕذؾنننعتتنننٙتلنننٛ  تيخػنننٕظ،تْنننٕتذنًُ قطنننتتذنضبنّٛنننتتا عخب  ْننن تذنخغ ّنننقتذأليزنننمتنهضنننبلت

ٔيلنننخعً لتذنًٕذؾنننعتتنننٙتذيلنننخبيلتعهنننٗتذننننفأ٘تذلنننخعً ي تادذتحًّكنننٍتذنًنننخعهّىتيُنننّتذلنننخ  ستأٌتٚنننبٚفتلنننٛفت

ّٕ تعهٗتَظٛفِتتٙتارب ثتي تٚ تفٚبتأٌتٚزبجتأٔتتٙتاا  لتي تٚفٚبتاا  نّ.تذنًُ قطتتٔأٌتٚخا
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تذني٘تع ٔلتأ ل ٕتا ل  ِتتٙت خ  تذنًٕذؾعتٚسنخُبتا أللن ستاننٗتيسنهكٍٛتتنٙتذيلنخبيلت ّٙ ذنًُٓشتذنضبن

نًٓ تتٙتذيلنخُخ ست  ّٔ ت(تذنني٘تح نٕوتعف نتتذننيٍْتتٛنdeductionُّٚسخعًالٌتتٙتذنضبلتٔتٙتل ئفتذنعهٕو،تٚخًزّمتأ

(.تأّي تذنًنُٓشتذنزن َٙتsyllogismعهٗتذيَخ  لتيٍتذنع ّوتانٗتذنخ ّظ،تٔذني٘تٚخضّسبتأعسٍتي تٚخضّسبتتٙتذن ٛ ست 

تٔأعسنٍتيزن لت ّٙ تٛخّىتتّٛتذيَخ  لتيٍتذنًع ٛ ثتذنغّسٛتتانٗتذنُخ ئشتذنخٙتحهلوتعُٓ ،تْٔيذتْٕتذيلخبيلتذيلنخ فذئ

ٌّتinductionٚضّسبِتْنٕتذيلنخ فذ ت  أ لن ٕتننىتٚاّػنمتذن نٕلتتنٙتْنيٍٚتذنًسنهكٍٛ،تألَّنّتلنبقتٔأٌتت(.تٔذنغنّقتأ

لتذنكخ  تٔآخفِتحخّػمتا أللاتذنخٙتٚ ٕوت ّٔ تتتٙتأ ًّ حُ ٔنًٓ تتٙت خ  تذنخغهٛالث،تٔذ خاٗتتٙتذنً  امتابض  ذثتيٓ

ٌتعهٛٓ تْيذٌتذنطكالٌتيٍتأضك لتذيلخبيل،تٔاً تًّٚٛلت ّمتٔذعنبتيًُٓن تعنٍتذٜخنف،تٔا نًضن يثتذنخنٙتٚسنخعًال

تذيلخ فذ تٚكٌٕتأ زفتَض عتتٔٔؾٕع  تعُبي تٚخعهّقتذأليفتاع ّينتت ٌّ ًّ تأض  تانّٛتأ ل ٕتتٙتْيذتذنسٛ  تأ تٛٓ .تٔي

ذنُ س،تٔعٍٛتَُ قصتأـفذت  تحكٌٕتذألتك  تذنع ّيتتيؤنٕتتتنبٚٓى،تْٔيذتي تَٓضّتل فذـتتٙتي ٔلّتذنخٙت  ٌتٚه ٛٓن ت

شتذألقٕٖتٔذألَضع،تْٔنٕتُٚانعتعًُٛن تَخ ـنبتصًٓنٕ ذ تيز ّان  .تْٔنيذتين تتٙتذنس عتتذنع ّيت.تأّي تذن ٛ ستتٛب ٗتذنًُٓ

تتنٙتذنً  ننتتذألخٛنفةتينٍت خن  تذنًٕذؾنع،تَٔ هنّتذانٍت ضنبتاننٗتذنعفاّٛنتتقن ئال :ت ّٙ أٔغٗتاّتأ ل ٕتذنس ئمتذنضنبن

نن ت  َننجتذألق ٔٚننمتذنضبنّٛننتتغننُاٍٛتًْنن :تقٛنن ستٔذلننخ فذ ،تتُٛبلننٙتنهسنن ئمتأٌتٚسننخعًمتذيلننخ فذ تيننع ًّ عننٕذّوتت ٔن

تذنعٕذّوتادع َٓىتناللخ فذ تأ زف،تادت  َجتصلئّٛ حّتيغسٕلنت،تٔذنًغسنٕست ٌّ ذنضبنٍّٛٛتٔذن ٛ ستيعتذنًٓفة.تٔدنكتأ

أعف تعُبتذنع ّيت.تٔأّي تذنًعخ ئٌتعهٗتذنضبلتت نً ن ٚٛاتعُنبْىتأضنٓفتعخّنٗتأَّٓنىتٚنبتعٌٕتذنًغسنٕست ًن تَضنبت

.تٔادعنن َٓىتتننٙتدنننكتانننٗتقٛ لنن ثتذَبُننجتعهننٗتذنً ننّبي ثت زٛننفذ تيننٍتذن ننبي  تتننٙتيتعٓننىتٔصننٕيتذنغف ننتتٔذنكزننفة

تذنغّاتاًَّ تٚٛسفتغه ّتعُبْىتآيذتذنُنٕستينٍت ٌّ ذنًطٕٓ ةتذنخٙتْٙتعُبتْيذتذنػُ،تأعف تيٍتذنًغسٕل ث،تأل

تذنًطٕٓ ذثتٚخًٌّْٕٕتأَّٓ تذنًع ٕيث ت ذاٍت ضب،ت ٌّ ت(.213:ت1979ذنً ّبي ث،تٔدنكتأ

تأئذثتتنهًُٓش ّٙ ؾنب ٓ تأ لن ٕتْنٙتينٍتقبٛنمتذٜيثتذنخنٙتحسن عبَ تعهنٗتذلنخُب ـتعنبيتغلٚنفتينٍتذنضنبن

ذيلخ فذ ذثتٔذن ٛ ل ث،تْٔيِتذٜيثتأ اع:ت اعبذْ تذن ب ةتعهٗتاعؿن  تذنً نّبي ثتذنخنٙتيُٓن تٚنؤحه،تذن ٛن س ،ت

تلنن ئال تأٔتيضٛبنن  تٚ ننٕوتتننٙتْننيِت ّٙ ذنًفعهننتتعهننٗتٔذنً ػننٕيتا نً ننّبي ثتُْٓنن تينن ت نن ٌتيُٓنن تيطننٕٓ ذ .تٔئ تذنضننبن

ذلخغؿ  تذنً ّبي ثتذنخٙتحُ لبتذنًسؤنتتيٕؾٕستذنُ ن ش،تعخّنٗتٚنخًّكٍتينٍتارب حٓن تأٔتَ ؿنٓ .تْٔنٙتقنب ةتئٌت

ي تاخػنناظتآ ذ ت ّٔ ذ خسنن آ تيخننلٌٔتيننٍتذنً ننّبي ثتذنًطننٕٓ ةتاًخخهنن،تإَٔذعٓنن تيتاننّبتيننٍتحننٕتفِ.ت ٔدنننكتٚكننٌٕتأ

أْنمتذنُب ْنتتينُٓى.تٔانؤٌتٚهنخ فتينٍتذنكخنبتصًٛنعتذٜ ذ تذنضًٕٓ ،تٔ ينكتآ ذ تأ زفْى،تٔآ ذ تصًٛنعتذنااللناتتٔ

ذنخٙتتٙتذنػُ ئع،تٔ ينكتأٚؿ  تٚهخ فتَ  ئؽتذأليٕ تذنًؿ ّيةتنهًطٕٓ ذث،تتٛعّبْ .تٔ نينكتذنطنبّٛتا نًطنٕٓ ذثت
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تآننيذتذناعننمتٔذنفٚ ؾننتتحغػننمتنُنن تذن ننب ةتعهننٗتاعؿنن  تذنً ننّبي ثتذنًطننٕٓ ة  ٌّ ت(.49 ذنًفصننعتَاسننّ:تت ...(.تتننب

تينٍتاعؿن  ْ تعُنبتذنغ صنتتانٛٓن تتنٙتٔصًعتذنً ّٙ  ّبي ثتذنًطٕٓ ةتيٍتيػ ي تٔيض يثتيخخهانتتيتًّٚكنٍتذنضنبن

اُ  تذن ٛ ل ثتايّتادذتأؾٛاجتانٗتعًهّٛتتذنضًعتعًهّٛنتتذنخ سنٛىتٔذنخٕزٚنع،تَعُنٙتانينكتح سنٛىتذنً نّبي ثتذنًطنٕٓ ةت

ذألخالقّٛنت،تٔعنبيتآخنفتتنٙتقسنىتخن ّظتتانٗتإَٔذس،ت ؤٌتٕٚؾنعتعنبيتيُٓن تتنٙتقسنىتذنً نّبي ثتذنًخػنهتتا نًسن ئم

تاًض لتذن بٛعت،تٔيضًٕعتتر نزتتتٙتقسىتخ ّظتا نًُ ق.ت

ٔحخًزّمتذٜننتتذنز َٛنتتذنخنٙتحُعنٍٛتعهنٗتذلنخُب ـتذن ٛن ستٔذيلنخ فذ تتنٙت ذيقخنبذ تعهنٗتحًٛٛنلت نّمتٔذعنبتينٍت

(،تhomonym تا نًطنخف ت (.تٔذنًفذيتا أللً  تُْٓ تي تٚعف49ذأللً  تٔعهٗت ىتَغٕتح  ل ت ذنًفصعتَاسّ:ت

ٔيتلًّٛ تتٙتذنغ يثتذنخٙتٚبّ تتّٛتحعّبيتذنًع َٙتذنخٙتًٚكٍتأٌتٚبّلتعهٛٓ تذيلىتذنٕذعب.تٔقبتقّبوتأ ل ٕتتنٙتْنيذت

ذنًسخٕٖتخًستتعطفتق ََٕ  تحُعٍٛتعهٗتيعفتتتذيلىتاٌت  ٌتيٍتذنًطنخف تأوتي.تَٔكخانٙتتنٙتْنيذتذنسنٛ  تإذعنبت

هٕتيٍتحع ٛب،تَعُٙتاينكتذن ن ٌَٕتذنني٘تٚ نٕلتاؤَّنّتتنٙتعن لتضنّكُ تتنٙت نٌٕتذيلنىتينٍتيٍتحهكتذن ٕذٍَٛتذنخٙتيتحخ

ذنًطخف ،تعهُٛ تأٌتَُظفتتًٛ تادذت  ٌتي  اهّتذلً  تيطخف   ،تأ٘تاٌت  ٌتنٓيذتذنً  امتيعُٛ ٌ،تتبٌت  ٌتدننكت نينك،ت

ت ُيبػف تيٍتذنًط ٌّ لتيطخف .تت ني٘تٚضعهُ تَ ٕلتا ّٔ تذيلىتذأل ٌّ خف ،ت ٌٕتي  اهّت يتٚبػف تٚنبّلتتًٍتذنًئّ بتأ

نًٓ ت يتٚكٌٕتنّتاػف ،تٔذنز َٙت يتٚسخعًمتذنبػف . ّٔ تعهٗتيعٍُٛٛ:تأ

ٔيٍتذأليزهتتذنخٙتًٚكٍتأٌتَؿفآ تعهٗتي تٚسنٓىتانّتذنخنبقٛقتتنٙتأينفتذنًطنخف تينٍتئ تتنٙتذنعزنٕ تعهنٗت

يِتذن ؿّٛت:ت ذنغف تغٛفتيغبّبت ،تيٍتقؿ ٚ تَسخُبفتآ تذن ٛ ستٔذيلخ فذ ،تذَ القُ تتٙتذيلخبيلتعهٗتارب ثتْ

ن ت  َنجتذنغنف ت ًّ ت هًتت يغبّب تحُ بقتعهٗتي تْٕتصًٛم،تٔعهٗتي تْٕتن ٛ،،تٔعهٗتي تْنٕتَن تع.تٔن ٌّ ذن ٕلتاؤ

غٛفتصًٛهتتٔغٛفتن ٛاتتٔغٛفتَ تعت،تربجتنُ تعبوت َٕٓ تيٍتذأليٕ تذنًغبّبت.تٔيعٕةتأ ل ٕتانٗتذنخغّف٘تتٙتين ت

تٔ ذ ْ تعفظتعهٗتأٌتحكٌٕتذألقٛستتذنخٙتٚبُٛٓ ت ّمتيٍتذنس ئمتٔذنًضٛنبتأرُن  تتٚبّلتعهّٛتذنهّاعتذنٕذعب ٌٍ يٍتيع 

ذنًُ قطتتذنضبنّٛتتنٛسجتيٍتغُٕتذألقٛستتذنخٙتُُٚخضٓ تذنساس  ئٌّٕٛتٔذنخنٙتح نٕوتعهنٗتذلنخلاللترن ْفةتذيضنخفذ ت

ّبي ثتيبنٕي تعهٛٓ تا لىتيطنخف ،تتٙتذنهّلت،تٔعهٗتاُ  تي ّبي ثت  داتتنل ٚتتذإلٚ  ستاخػٕيٓى.ت تًخٗت  َجتذنً 

تا نكنن د تأَّننّتغنن ي ،ت ٍّ ٔ نن ٌتينن تٚننبّلتعهٛننّتذيلننىتيننٍتحهننكتذنًعنن َٙتيُٓنن تغنن ي ،تٔيُٓنن ت نن د ،تأيكننٍتأٌتُٚظنن

تذنًغًنٕلتاعُٛنّتتنٙت ٌّ تأ ٍّ ٔا نػ ي تأَّّت  د .تٔ ينكتا نطُٛعتأَّّتيطٕٓ ،تٔا نًطٕٓ تأَّنّتضنُٛع.تٔدننكتأَّنّتُٚظن

تُْ  تَخٛضتتيزينت،تٔننٛاتُْن  تضنٙ تذنً ّبيتتذنػلفٖتْٕتاعُّٛت ٌّ تأ ٍّ ذنًٕؾٕستتٙتذنكبفٖ،تْٕٔتغٛفِ،تتُٛظ

ت(.ت58يزيت ت ذنًفصعتَاسّ:ت

ٔيعفتتتيع َٙتذيلىتذنًطخف تَ تعتتيٍتصٓتت َٕٓ تحضُّبتـفتٙتذنًُ قطتتذنضبنّٛتتذنٕقٕستتنٙتلنٕ تذنآنى.ت

  ت ن ٌتأٔتيغًنٕي ،تينٍتضنؤَّتأٌتٚخهنقتأرُن  تتعبوتحغبٚبتذنًعُٗتذنًفذيتيٍتذيلىتذنًسخعًمتتٙتذنً ّبيت،تيٕؾٕع
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تيبذ تذن ػبت ٌّ تذنس ئمتٔذنًضٛبتانٗتأًَّٓ تٚ ػبذٌتيعُٗتٔذعبذ ،تٔذنغ لتأ ٍّ ذنًُ قطتتع نتتيٍتذنْٕىتٚيْبتتٛٓ تر

عهٗتيعٍُٛٛتيخب ٍُٚٛ:تيعُٗتٚ ػبِتذنس ئمتٔآخفتٚفيٙتانّٛتذنًضٛنب.تٔتنٙتْنيِتذنغ ننتتٚكنٌٕت ين تتنٙتَاناتْنيذت

ت(.58خف،تٔي تُٚب هّتأعبًْ تغٛفتذني٘تُٚزبخّتذٜخف ت ذنًفصعتَاسّ:تغٛفتي تَااتذٜ

تآنخ ٌتأخفٚ ٌتحس عبذٌتعهنٗتاٚضن يتذنً نّبي ثتٔاُن  تذألقٛسنتتٔذيلنخ فذ ذث،تح نٕوتأٔيًْن ت ّٙ ٔنهًُٓشتذنضبن

تيٍتْيٍٚتذٜنخٍٛت ّٙ ٚكٌٕتتٙتعهٗتذلخخفذستذنإذ  تٔذناػٕلتٔحعٍٛتذنز َٛتتتٙتذنبغذتعٍتذنطبّٛ.تٔحًّكٍتذنضبن

ع لتذلخخفذستذنإذ  تا نخبّ  تعهٗتذنُظفتذنبقٛقتتٙتذأليٕ تٔذألضٛ  تذنطبٚبةتذنخط اّ،تعهٗتذنُغنٕتذنني٘تًّٚكنٍت

يٍتذ خطن  تين تاُٛٓن تينٍتذخنخال ،تلنٕذ تحعهّنقتذألينفتان ألَٕذستذنخنٙتحُخًنٙتاننٗتصنُاتقفٚنب،تينٍتَغنٕتذَخًن  ت

ذَخً  تذنآىتٔذنعاّتتانٗتذناؿٛهت.تأّي تذٜنتتذنًسن عبةتعهنٗتذنطض عتتٔذنعبلتانٗتذناؿٛهت،تأٔتاضُاتاعٛب،تيٍتقبٛمت

أخيتذنخط اّ،تت  خس آ تٚنخّىتا يعخٛن يتعهنٗتذننخًّعٍتتنٙتذألضنٛ  تذنًخب ُٚنت،تٔذقخُن ظتذنطنبّتذنًٕصنٕيتاُٛٓن ،تٔعنبوت

تنٙتتعػفتذنبغذتعٍتٔصِٕتذنطبّتتٙتذنخ  اقتذنغ غمتاٍٛتـب ئعتذألضنٛ  تذنًخطن آت،تٔذننيْ  تانبلتدننكتاعٛنبذ ت

تذنطبّتًٚكٍتأٌتُٚكخط،تاٍٛتأضٛ  تحُخًٙتانٗتأصُ ستيخب ُٚت.ت ٌّ تذنبغذ،تأل

ٔت ئبةتذ خط  تذنإذ  تحظٓفتإؾٕطتتٙتذنًس ئمتذنخٙتٚبٔ تتٛٓ تذنبغذتعهٗتّْٕٚتتذألضنٛ  ،تٔذنخنٙتٚ نٕوت

خننجتذناػننٕلتربخننجتتٛٓنن تاربنن ثتذن ؿننّٛتتأٔتاا  نٓنن تاّينن تعهننٗتااننفذزتذناننٕذ  تٔحعبٚننبْ تٔاّينن تعهننٗتَاٛٓنن .ت تننبدذترب

(،تٔادذتذّيغنجتربخنجتذنّٕٓٚنت.تٔينٍتأيزهنتتدننكتذنًسنؤنتتذنخ نٛنت:تْنمتذنغني تٔذنخنٕ ت59ذنلٛفّٚت ت ذنًفصنعتَاسنّ:ت

ضٙ تٔذعب؟تأّي تذنبغذتعٍتذنطبّٛتتًاٛبتتٙتاُ  تذيلخ فذ تذنني٘تين تْنٕتتنٙتَٓ ٚنتتذألينفتايّتح فٚنبتانٍٛتعن يثت

.ت ّٙ ْٔ ح ٌتذٜنخ ٌتذنهّخ ٌتحس عبذٌتعهنٗتذلنخخفذستذنانفٔ تٔذنبغنذتعنٍتخ ّغتتيخط آتتُٚسخخهعتيُٓ تعكىت َٕ

ذنطبّٛتَ تعخن ٌتعنٍٛتٚخعهّنقتذألينفتا ؿن ٚ تٚكنٌٕتتٛٓن تذنًغًنٕلتحعفٚان  تنهًٕؾنٕس،تٔينٍترنّىتحخّضنّتعُ ٚنتتذنسن ئمت

تٔذنًضٛبتانٗتذنخغّف٘تتٙتيبٖتغّغتتذنغًم.

ن بت  َجتذنل ٚتتيٍتذنًُٓشتذني٘تأق يّتأ ل ٕتتٙت خ  تذنًٕذؾعتحًكٍٛتذن الّ تيٍتذيَخفذـتتٙتنٌٕتيٍت

تض ستتٙتأرُٛ تdialectical debateذنُ  شتُٚعف تا نًُ قطتتذنضبنّٛتت  ّٙ (تذنخٙت  َجتحُعّبتؾفا  تيٍتذنهّعبتذنخُ تس

لنّٛتتتنٙتذأل  يًّٚٛنتتذنخنٙتأّلسنٓ تأتالـنٌٕ.تٔحؿنّىتعهٗتعٓبتأ ل ٕتٔقبهّ،تٔأغنبظتصنل ذ تينٍتذنً نّف ذثتذنًب 

(تٔذٜخننفتاننبٔ تذنًضٛنننبتQuestionerذنًُ قطننتتذنضبنّٛننتتـننفتٍٛتيخُ تسنننٍٛتأعننبًْ تٚؿنن هعتاننبٔ تذنسننن ئمت 

 respondentتٔٚكٌٕتيبذ تذنضبلتاًُٛٓ تعهٗتيسؤنتتّي ،تٔٚخّخيتذنضبلتذنطكمتذنخ نٙ:تْمتْيذتْٕتع لت  (تأوت.)

قؿّٛتتّي .تٔيٍتأيزهتتذنًس ئمتذنخنٙتٚ نٕوتعٕنٓن تصنبلتقٕنُن :ت ْنمتذنهّنّيةتأينفتيغًنٕيتأوتي؟ .تي؟تعٛذتحًزّمت  (ت
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ًّٗتل ئال تيٍتصٓتتأَّّتٚ ػب،تتٛبخبة،تتٛسؤلتيخ ـب  تنّتعٍت ،تْٕٔت ٚس ّٙ ٔذن ف تذنس ئمتعُبتذاٍتلُٛ تل ئمتصبن

لتلن ئال . ّٔ ٔيسنؤنخّتْنٙتين تلنؤلتينٍتَاناتذننفأ٘ تت أّٚتتٙتأيف،تتبدذتأص  تاًن تْنٕت أٚنّت ن ٌتيضٛبن  ،تٔ ن ٌتذأل

ت(.617 ذنًُ ق:

ذنضبنّٛتتحكٌٕتعٕلتذنًس ئمتذنخٙتٚخخه،تذنُ ستتٛٓ ،تٔيتٚخّضّتتٛٓ تذنفأ٘تذحّض ْ  تٔذعبذ ،تٔذنًسنؤنتتتت نًُ قطت

ذنخٙتحكٌٕتياٛبةتَٔ صعتتنخبفٚفتْيذتذيخخٛ  تأٔتحضُّبتدذ تحكٌٕتيٍتقبٛمتقٕنُن :تْنمتذنهنّيةتصنبٚفةتانؤٌتحخخن  تأوت

ٛقتذنًعفتتتتنٙتأينفتينٍتذألينٕ تينٍتَغنٕتقٕنُن :تْنمتْٙتغٛفتصبٚفةتاينك؟تٔادذت  ٌتيٍتذنًس ئمتي تُٚفذيتاّتحغ 

تتيٍتصٓتت َٕٓ تحعُُٛ تعهٗتعنّمت ًّ تتيس ئمتأخفٖتحببٔتغٛفتياٛبةتتٙتعّبتدذحٓ ،تٔنكُّٓ تيٓ ًّ تأوتي؟،تتز ّٙ ذنع نىتأزن

 تيطكهتتضبٛٓتتآ تأٔتعهٗتيعفتتتأيفتآخفتيٍتذأليٕ ،تينٍتَغنٕتذنًسنؤنتتذنسن ا تتذننبذئفةتعهنٗتذنهنّية،تادتُٚنفذيتآن

تحغػٛمتيعفتتتاًس نكتذنخػّف تٔ ّيتذناعمتتٙتلٛ ق ثتيعُّٛت.

ذينخال ت نّمتـنف تعضضن  تتٔذنب عذتعهٗتذنًسؤنتتذنضبنّٛتتاّين تذخنخال تانٍٛتٔصٓن ثتذنُظنفتأل لنّتٔيُ ه نّ

قّٕٚتتحسُبت أّٚ،تٔاّي تذحّس ستتٙتعبٔيتذنًسؤنتتٔعبوتذيخال تذن فتٍٛتعضض  تحبّعىتيٕقا تاعُّٛ.تأّين تذنًٕؾنٕع ثت

ذنخٙتحُطؤتاسببٓ تذنًس ئمتذنضبنّٛتتتٓٙتيٍتغُٕتحهكتذنخٙتيتٚكٌٕتنبـفذ تتٛٓ ت أ٘،تأٔتحهكتذنخٙتحُطبتاسببٓ ت

غنفذع ثتانٍٛتذنًٕذقن،،تٔذنخنٙتح خؿنٙتأٌتُٚنخاّغعتتٛٓن تٔأٌتحكنٌٕتيٕؾنٕستَظنفتخالت ثتتٙتذنفأ٘،تٔ اًّن ت

ٔذخخب  .تت ٕنُ :تْمتذنً  تٚلهٙتأوتيتعٍٛتحػمتي صتتذنغفذ ةتي ئنتتي صنت؟تلنئذلتيتٚفقنٗتاننٗتي صنتتذنًسنؤنتت

تتّٛتيتًٚزّنمتيٕؾنٕع  تٚخخهن،تذنُن ستتٛنّ.تٔقٕنُن :تْنمتذننزهشتأانٛؽ ّٙ تذنً هٕ تذنضبن ٌّ أوتي؟تيتُٚعنّبتتذنضبنّٛت،تأل

تاٛن ؼت ٌّ ٍتضّك  تيتٚخهٕتيٍتعبذ.تٔعسبتذن  ئمتأٌتٚخّخيتعٕذّلّتينٛال تنّ،تعخّنٗتٚعنف تأ ًّ يسؤنتتصبنّٛتتألَّّتٚخؿ

ذنزهشتيتًٚكٍتأٌتٚفقٗتانّٛتضّك.تٔ ينكتذأليفتتٙتقٕنُ :تْمتٚضبتأٌتَغّبتذنٕذنبٍٚتأوتي؟تتٓنيذتذنسنئذلتيتُٚعخبنفت

تأ ل ٕ ٌّ تٚسخغّقتذن فيتتيسؤنتتصبنّٛت.تامتا ّٙ تيٍتٚطّكتتٙتي هٕاّتذنضبن ٌّ ٚ ٕلتاؤَّّتلئذلتيتٚسخغّقتذنضٕذ ،تٔأ

تٔذنُبي.

تتٙتاخفذستأ ل ٕتيزمتْيِتذأللن هتتينٍتيذئنفةتذنًسن ئمتذنضبنّٛنت،ت ّيذ تؾنًُّٛ  تعهنٗتـبٛعنتت ٌّ ٔٔذؾظتُْٓ تأ

ٛ ٌتتٙتيذئفةتذنًسخغٛم،تٔذنخٙتنىتذنًس ئمتذنخٙت  ٌتٚزٛفْ تذنساس  ئٌّٕٛتعهٗتعٓبِ،تٔذنخٙتح عتتٙت زٛفتيٍتذألع

ّ٘ت-ٚكٍتُْ  تيٍتيذستانٗتح هٛبتذنُظفتتٛٓ تٔذنبت ستعُٓ  لنٕٖتذنفغبنتتتنٙتارٓن  تت- غىتيع  ؾخٓ تنهع متذنبطف

تذعخبن  تأ لنن ٕتْننيِت ٌّ ذنني   تٔذن ننب ةتعهنٗتايعنن ٌتذنُظنفتتننٙتضنخّٗتذنًسنن ئمتيًٓنن تانبثتيا  قننتتنهع نم.تٔذنغننّقتأ

(ت غبنتتdisputeذنضبلتنىتٚغمتئٌتذنخعفٚشتعهٛٓ تأرُ  تعبٚزّتعنٍتذنًُ زعنتت ذنًس ئمتيٍتذنًًُٕع ثتتٙتا  ت

يُّتتٙتحُٕٚعتذنخً  ٍٚتذنخٙتٚ ّبيٓ تنه الّ .تيٍتْنيذتذنًُ هنقتننىتٚضنبتأ لن ٕتي َعن  تينٍتأٌتٚكنٌٕتينبذ تذنُ ن شت

ّٙت (تthesis تعهننٗتآ ذ تغٛننفتيٕرننٕ تآنن تأٔتعخّننٗتغٛننفتيطنن  هتتنهٕذقننع.تْٔننٕتينن تأـهننقتعهٛننّتذلننىتذنٕؾننعتذنضننبن
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(تينننٍتَغنننٕتقنننٕلت2/506:ت1980ذنًخًزّنننمتتنننٙت  أ٘تيبنننبستننننبعؽتذنًطنننٕٓ ٍٚتا ناهسنننات ت حفصًنننتتانننبٔ٘،ت

ْٛفقهٛ ا:ت  ّمتضٙ تتٙتعف ت تٔقٕلتي نّسا:ت ذنكّمتٔذعنب .تتن نخٕؼتتنٙتيزنمتْنيِتذنًسن ئمتٚ خنف ت زٛنفذ ت

تيٍتحهكتذنخً  ٍٚتذنخٙت  ٌتذنساس  ئٌّٕٛتُٚضلَٔٓ تٔٚبفعٌٕتتٛٓ .

ٗتَظفتأ ل ٕتتٙتيغخٕٖتذنًس ئمتانٗتحػُٛآ ترالرتتأغنُ  :تيسن ئمتأخالقّٛنت،تينٍتَغنٕتقٕنُن :تٔقبتأتؿ

ْننمتُٚبلننٙتنهًننف تـ عننتتذنٕذنننبٍٚتأوتـ عننتتذن نن ٌَٕتعُننبي تٚخع  ؾنن ٌ؟تٔيسنن ئمتيُ  ّٛننتت  ٕنُنن :تْننمتذنعهننىت

ّٛننتتنهعنن نى.تأّينن تيننٍتعٛننذتا نًخؿنن ّيذثتٔذعننبتاعُٛننّتأوتي؟تٔيسنن ئمتتٛلٚ ئّٛننت،تيزننمتذنخننٙتحننبٔ تعهننٗتذن بٛعننتتذألزن

ذنطكم،تت نًسؤنتتُٚبلٙتأٌتحػن  تعهنٗتَغنٕتيتًٚكنٍتتٛنّتنهًضٛنبتأٌتٚضٛنبتايّتانُعىتأٔتي.تينٍتْنيذتذنًُ هنقتيت

ٚسًظتنهس ئمتتٙتْيِت ذنهّعبتتذنضبنّٛت تأٌتٚه ٙتأل هتتيٍتَٕس:تي تْٙتذنهّّية؟تأٔتيٍتَغنٕ:تين تذن فٚنقتذنخنٙتٚنب  ت

تآ تذنًف تذنسع ية؟

طتتذنضبنّٛتتحُاخخظتاًسؤنتتُٚه ٛٓ تذنس ئمتعهٗتذنًضٛب،تٔاغسبتذنخٛ  تذني٘تٚخبُّن ِتْنيذتذنًضٛنبتٚخخن  تٔذنًُ ق

خنّت ًّ نتتذنًضٛنبتتنٙتذنًُ قطنتتذنضبنّٛنتتت-ذنس ئمتذنخٛ  تذنً  انم.تْٔنيذتين تٚضعنمتيٓ ًّ حخًزّنمتتنٙتت-ْٔنٙتأْنّىتينٍتيٓ

ؽ،تٔيتعننّتا نغٛهننتتٔذنخه ّنن،تانننٗتيعننؽتأـفٔعننتتذنًضٛننب،تٔدنننكتاخٕ ٚ ننّتٔذنكطنن،تعننٍتٔقٕعننّتتننٙتذنخُنن ق

ذنخػفٚظتا نُخ ئشتغٛفتذنً بٕنتتذنًخفحّبتتا نؿفٔ ةتعهٗتذألـفٔعتتذنخٙتٚخبُّ ْن .تٔينٍتـفذئنقتذلنخب ذستذنسن ئمت

ذنًضٛبتنهٕقٕستتٙتذنخُ قؽتان   تلئذلتآخفتتٙتضكمتقؿّٛتتصبنّٛتتح خؿٙتصٕذا  تاُعىتأٔتي.تٔيّفةتأخفٖتٚسنخُبت

خ ٌتذرُخ ٌ:تتانٙتتذنس ئمتانٗتصٕذ تذنًضٛب ًّ نٛخهعتانٗتارب ثتذنخُ قؽتذنًٕصٕيتتٙتأـفٔعخّ.تٔنهس ئمتُْٓ تيٓ

ذ تانٗتح نٕٚؽت أ(.تٔنخغ ٛنقتدننكتعهٛنّتأٌت ّٕ ع لتقٕلتذنًضٛب:تَعى،تٔح بًّٚتقؿّٛتتيٕصبتت أ(،تٚكٌٕتذنس ئمتيبع

ن تيتٚ بهنّتٚضبتذن ؿّٛتت  (تذنخٙتحُ نٕ٘تعهنٗتيسنخهلي ثتؾنفٔ ّٚتتنه ؿنّٛتت أ(تينٍتصٓنت،تٔٚكنٌٕتيغخ ًّ ٕذْن تي

ذنًضٛبتيٍتصٓتتأخفٖ.تْٔكيذتتفتؽتذن ؿّٛتت  (تٚاؿٙتانٗتح ٕٚؽتذن ؿّٛتت أ(.تأّي تتٙتعن لتقنٕلتذنًضٛنب:ت

ي،تٔح بًٚنّتقؿننّٛتتلنن نبتت أ(تتعهننٗتذنسنن ئمتتننٙتْننيِتذنغن لتأٌتٚزبننجت أ(،تٔعهٛننّتأٌتٚضننبتذن ؿننّٛتت  (تذنخننٙتح ننّبوت

ت ٍّ ن تيتًٚكنٍتنهًضٛنبتايّتأٌتٚ نّفتانّتينٍتصٓنتتأخنفٖ،تْٔكنيذتذقخؿ  ت  تٛ  تنه ؿّٛتت أ(تيٍتصٓت،تٔنك ًّ يغخٕذْ تي

تَض عنّت ٌّ تئ تذنسن ئمتعهنٗتغ ٚنتتينٍتذنػنعٕات،تٔأ ٌّ ٚكٌٕتذن بٕلتـفٚ تتانٗتارب ثتذن ؿّٛتت أ(.تٔٔذؾظتُْٓن تأ

تتٙتدنكتيخٕقّ،تعهنٗتينبٖتقب حنّتعهنٗتاٚضن يتذن ؿن ٚ تذنخنٙتحُظٓنفتذنًسنخهلي ثتذنؿنفٔ ّٚتتذنخنٙتحُ نٕ٘تعهٛٓن 

 :Rubinelli, 2009أـفٔعتتذنًضٛبتأٔتحظٓفتحُ قؽتأـفٔعتتذنًضٛبتٔذنخٙتٚخّىتاعبتدنكتحبكٛخٓ تأٔتارب حٓ ت 

ت(.5

عف تتاافذوتُُٚضلْ تذنًضٛبتٔحخًزّمتتٙتٔؾعتيعنٕٖتٚفٚنبت ت نًُ قطتتذنضبنّٛتتح ٕوتعهٗتعف خٍٛتيخ  اهخٍٛ:

تْنٕتذنًضٛبتعاظٓ تٔارب حٓ ،تٔعف تتَ ؽتٚ ٕوتآ تذنسن ئمتينبذ ْ ت ّٙ عهنٗتاا ن لتحهنكتذننبعٕٖ.تٔذن ٛن ستذنضنبن
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ذٜنتتذنًسنخعًهتتتنٙتذنغنف خٍٛ،تانّتٚسنعٗتذنًضٛنبتاننٗتعانعتيعنٕذِ،تٔانّتأٚؿن  تٚخػنّبٖتذنسن ئمتنخهنكتذننبعٕٖ،ت

ٔٚسعٗتانٗتَ ؿٓ .تٔيتتف تايّتتٙتذنً ّبي ثتذنخٙتُٚبُٗتعهٛٓ تذن ٛ س:تتٓٙتتٙتقٛ ستذنًضٛنبتينٍتذنًطنٕٓ ذث،ت

ًّت  تُٚئخيتيٍتذنًضٛبتُٔٚهخ فتيُّ.تْٔيذتي تعبّفتعُّتذاٍتلنُٛ تحعبٛنفذ تصّٛنبذ تعنٍٛتقن ل:ت ٔان اتٔتٙتقٛ ستذنس ئمتي

ت ٌّ لتٚ ٕلتتٙتإَٔنٕـٛ  :تا ّٔ تْٕتتعمتٚػب تعٍتذنس ئمتيتغٛف،ت ؤَّّتنىتٚسًعتذنًعهّىتذأل ّٙ تذن ٛ ستذنضبن ٌّ تأ ٍّ يٍتر

ًَّ تْٕتيضٛنبتينٍتعٛنذتْنٕتعن تعتٔؾنع،تذنًضٛبتٚ ٛاتيٍتذنًطٕٓ ذث،تٔذنس ئمتيٍتذنًخسهًّ ث.تامتذنًضٛبتا

ٔذنس ئمتْٕتل ئمتيٍتعٛذتْٕتَ قؽتذنٕؾع.تتبدذتقن ستقن ٚاتعهنٗت أ٘تْنٕتٔؾنعتٚغاظنّت ن ٌتيضٛبن  ،تٔ ن ٌت

ذنس ئمتعُٛ يتيٍتُٚاسبتعهّٛتقٛ لّتُٔٚ  ٔوتي ّبي حّ.تٔادذتق ستق ٚاتعهٗتي  امتٔؾعتاً ّبي ثتٚخسهًّٓ تينٍتعن تعت

ت(.617قٛ ل   ت ذنًُ ق:  ٌتل ئال تٔنكّمتٔذعبتيًُٓ ت

تذنًُ قطتتذنضبنّٛتتحخ هّبتيٓ  ذثتٚضبتأٌتحخٕتفتعُبتذنس ئمتٔذنًضٛب،تعخّٗتُٚخ ُ تْيِتذنهّعبنتت ٌّ ٔذؾظتادٌتأ

ٔٚسخًّفذتتٛٓ تيّبةتغٛفتقػٛفة.تتعهٗتذنس ئمتأٌتُٚغسٍتحه ّ،تذنًس ئمتذنخٙتٚخسهًّٓ تيٍتذنًضٛب،تنٛسنخعٍٛتآن تتنٙت

  انمتذننبعٕٖتذنخنٙتأ ذيتذنًضٛنبتارب حٓن .تٔعهنٗتذنًضٛنبتأٌتٚخغنّفٖتتنٙتي ّبي حنّتاَخ ستقٛ ستُٚاؿٙتانٗتيعٕٖتح

ذنخٙتُٚسهّىتآ تٔٚبُٙتعهٛٓ تقٛ لّ،تعخّٗتيتحضبتيٍتذنس ئمتي  ٔيت.تٔعهّٛتأٚؿ  تأٌتٚعنٙتصّٛنبذ تين تٚخفحّنبتعهنٗتين ت

ًضٛنبتتنٙتذنًُ قطنتتذنضبنّٛنتتٚػب تعُّتيٍتَخ ئش،تعخّٗتًُٚعتذنس ئمتيٍتَ ؿٓ تٔاَخ ستي  اهٓ .تتغن لتذنسن ئمتٔذن

 غ لتذنًٓ صىتٔذنًبذتعتتٙتذنًع   تٔذنغفٔ :تـف تٚخغّػٍتيذخمتذن هعنتتيغن ٔي تأيّتٚخنف تتٛٓن ترلنفةتٚخسنهّمت

،تٔـف تآخفتٚبغذتتٙتحهكتذن هعتتعٍتضن ٕ تٔرلنفذثتنُٛانيتيُٓن تٔٚنبّ تحهنكتذن هعنت.تٚ نٕلتذانٍتلنُٛ ت ّٔ يُٓ تذنعب

 ذنيّ  تذني٘تُٚخًٙتانٗتلضّمتذنغف تٔذنً  ٔيت:ت ٔع لتذنًضٛنبتينٍتعٛنذتتيّٕؾغ  تئ تذنًضٛبتيسخعًال تناع

ْٕتيضٛبتذنيّ .تٔذننيّ تْنٕتأيّتٚسنهّىتين تٚخنؤنّ،تيُنّتي  ٔينتتي ّبينت،تأٔتيتٚنؤحٙتاً ّبينتتيُخ ؿنت،تأٔتيتٚسنهّىتين ت

ًّ تٚخّىتاّ تعهّت ...(.تتالتٚضنبتتٚخؤنّ،تيُّتي تُٚخشتَ ٛؽتٔؾعّ.تٔا نضًهتتيتٚئخيتيٍتي تٚئّي٘تانٗتَ ؽتضٙ تي

ت(.620أٌتٚسهّىتي تًٚكٍتأٌتُٚخ ؽتاّتي ّبيخّتْٕٔتيتٚطعف ت ذنًُ ق:ت

تيبذ تذنضبلتعهٗتذنًس ئمتذنخٙتحًزّمتيٕؾٕستَ  شتٚخّىتأرُ  ِتحب يلتٔصٓ ثتذنُظفت ٌّ ٚغسٍتأٌتَيّ فتُْٓ تاؤ

ت ّمت ٌّ لتانٗتيسؤنت.تٔذناف تاٍٛتذن ؿّٛتتٔذنًسؤنتتتف تتنٙتذنطنكم،تٔ ذنًسنؤنتتاًَّن تتٛٓ ،تٔاؤ ّٕ قؿّٛتتًٚكٍتأٌتحخغ

،تتؤَن تأحهاّنعتا ؿنّٛت،تٔعنٍٛت2/494:ت1980حخ ن،تذنً ّبيتتا نضٓت ت حغ ٛنقتانبٔ٘،ت ّٙ (.تتغنٍٛتأقنٕل:تذنعن نىتأزنن

تأوتي؟تتٓيِتيسؤنت.تٔعهٗتْيذتذنُغٕتٚخغّبيتعبي ّٙ ذنًس ئمتَٕٔعٓ تاغسبتعبيتإَٔذستذن ؿ ٚ تتأقٕل:تْمتذنع نىتأزن

ذنًٕصٕية.تٔذن ؿّٛتت ً تْٕتيعفٔ تتٙتذنًُ قتْٙتتعمتحهاّظنٙتَ نٕوتينٍتخالننّتاّين تابربن ثتضنٙ تاننٗتآخنفتأٔت

اُاٙتضٙ تعٍتضٙ .تٔي تَُزبخّتنهطٙ تأٔتَُاّٛتعُّتٚكٌٕتيبذ ِتاّين تعهنٗتحعفٚن،تْنيذتذنطنٙ ،ت  ٕنُن :تذإلَسن ٌت
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ٗتخ ّغتتيٍتخػ ئػّتيٍتَغٕتقٕنُ :تي تًّٚٛلتذن  ئفتيُ   ِ،تأٔتعهٗتصُاتْنيذتذنطنٙ ،تعٕٛذٌتع قم،تٔاّي تعه

يٍتقبٛمتقٕنُ :تذنعػإ تـ ئف،تأٔتعهٗتعَفؼتيٍتأعفذؾّ،تأ٘تعهٗتأيفتي تًٚكٍتأٌتٚ عتننّتأٔتيتٚ نع،تٔيزنمت

ًّكُُن تينٍتأٌتَُن قصتدنكتقٕنُ :تاعؽتذنُ ست  دإٌ.تتسعٙتأ ل ٕتتٙت خ  تذنًٕذؾعتانٗتأٌتٚ ّبوتنُن تي   انتتح

أّٚتتيسؤنتت  َج،تالّؽتذن ف تعٍتيغخٕذْ تذنخن ّظ،تْنٕتذنني٘تصعنمتذْخً ينّتيُػنبّ  تعهنٗتذنعالقن ثتذنًُ  ّٛنتت

ذنخٙتًٚكٍتأٌتحُع بتيذخمتذن ؿّٛتتاٍٛتذنًٕؾٕستٔيغًٕيحّ.تْٔيذتي تأتؿٗتاّتانٗتحهكتذإليك َن ثتذأل اعنتتينٍت

ت(. -Rubinelli, 2009: 8ٚ تذنخ فٚفّٚتت غٕ تذنغًمتذنخٙتيتحخفستعُٓ تيخخه،تذن ؿ 

يٍتْيذتذنًُظٕ ،تتكّمتذن ؿ ٚ تحعٕيتانٗتٔذعبةتيٍتْيِتذنً ٕيث،تٔقاتعهنٗتدننكتذنًسن ئم،تتٓنٙتأٚؿن  تيت

حخفستعهٗتْيِتذألَٕذستذأل اعتتذنخٙتٚخخه،تذنٕذعبتيُٓ تعٍتغٛفِتعهٗتذنُغٕتذنخ نٙ:تتًبذ تذأليفتتنٙتذنخعفٚن،ت

طٙ ،تٔذنًٕؾٕستٔذنًغًٕلتتٙتذنخعفٚ،ت ذنًسُبتانّٛتٔذنًسُب(تًٚكٍتأٌتٚ ٕوتذنٕذعبتعهٗتذنخعبٛفتعٍتصْٕفتذن

يًُٓ تي  وتذٜخفت ذإلَس ٌتعٕٛذٌتياّكفت=ت ّمتعٕٛذٌتياّكفتْٕتاَس ٌ(.تٔذنًسؤنتتذنخنٙتح نٕوتعهنٗتذنخعفٚن،تْنٙت

تْيذتذنطٙ ٌّ  تْٕتدنكتذنطٙ تذٜخف.تتٙتَٓ ٚتتذأليفتلئذلتعٍتّْٕٚتتذنطٙ ،تادتيٍتخاللتدنكتَسخ ٛعتأٌتَُزبجتأ

ٔأّي تذنخ ّغتتتخعبّفتعٍتذلخ ز  تذنطٙ تآ تئٌتغٛفِ،تت نؿغكتيٍتخػن ئعتذإلَسن ٌ،تْٔنٕتًّٚٛنلِتينٍتلن ئفت

ذنغٕٛذَ ث،تٔنكُّّتيتُٚخبفَ تعٍتصنْٕفتذإلَسن ٌ.تٔذنضنُاتْنٕتين تُٚسنُبتاننٗتعنبيت زٛنفتينٍتذنًٕصنٕيذثتيخخهانتت

ٕتْيذتذنطٙ ؟تٔذنضُاتيتًٚكٍتأٌتٚغّمتيغّمتذنًٕصنٕيتألَّنّتأضنًمتذألَٕذس،تْٕٔتصٕذ تعٍتذنسئذلتذنخ نٙ:تي تْ

ٌت ّٕ تذيخخالت ثتْٙتذنػا ثتذنًًّٛلةتنبَٕذستذنخٙتٚخك ٌّ يُّ.تٔقبتعهّقتأ ل ٕتاًسؤنتتذنضُاتلئذلتذيخخال ،تأل

َن  تيالزين  تنهطنٙ ،تانمتْنٕتٚغؿنفتتٛنّتٔٚلٛنبتعُنّ،تت ّٕ  نسنع يةتيُٓ تذنضُا.تٔي تًّٚٛنلتذنعنَفؼتأَّنّتيتًٚزّنمتيك

عفؼتتٙتذإلَس ٌتذني٘تًٚكٍتأٌتٚكٌٕتلعٛبذ تٔغٛفتلعٛب.تٔاًسؤنتتذنعفؼتُٚهغقتأ ل ٕتيس ئمتذنً   َتتذنخٙت

ُٚ قصتذنُ ستتٙتاـ  ْ تاٌت  ٌتْيذتذنطٙ تُٚ لبتْيذتذنًٕؾٕستأ زفتيٍتغٛنفِ.تٔذنني٘تٚضعنمتذنعنفؼتيضن ي ت

تٔذنخ ّغت.نهً   َ ثتأَّّتذنٕعٛبتذن  امتنهخبّ ستعكاتذنخعفٚ،تٔذنضُات

ت نخعفٚ،تٔذنضُاتٔذنخ ّغتتٔذنعَفؼتحًزّمتنبٖتأ لن ٕتذنًضن يثتذنٕعٛنبةتذنخنٙتًٚكنٍتأٌتٚخخهن،تذنُن ست

ت ٌّ عٕنٓ تٔٚخُ قطٌٕ.تٔأل ستْيِتذن سًتتذنفا عّٛتتـبٛعتتذنغًم/ذإللُ ي.تتُغٍتعٍٛتَسُبتيغًٕي تانٗتيٕؾٕستتب

تتحب يلتانٍٛتذنًٕؾنٕستٔذنًغًنٕل،تْٔنيذتْنٕتذألينفتتنٙتعًهّٛتتذنغًمتحهكتٚخفحّبتعهٛٓ تا نؿفٔ ةتاّي تقٛ وتعالق

ع لتذنخعفٚ،تٔع لتذنخ ّغت،تٔاّي تعبوتقٛ وتحهكتذنعالقت،تٔتٙتْيِتذنغ لتٚكٌٕتذنًغًٕلتاّين تصنل ذ تينٍتحعفٚن،ت

ذنًٕؾٕست ذنضُا(،تٔاّي تغٛفتدنكت ذنعفؼ(.تٔحًٛٛلتأ ل ٕتاٍٛتإَٔذستأ اعتتيٍتذنًس ئمتًٚزّمتذألل ستذنني٘ت

تعبٚزّتعٍتذنًٕذؾعتٔحاػٛهّتذن ٕلتتٛٓ تص  تتٙتذنكخ  تيّٕزع  تاُٗتعهّٛتَ ٌّ ظفّٚتتذنًٕذؾع.تٔذنبنٛمتعهٗتدنكتأ

عهٗتأ اعتتأقسن و:تيٕذؾنعتذنعنفؼت ذنً  ننتتذنز َٛنتتٔذنز نزنتتينٍتذنكخن  (،تٔيٕذؾنعتذنضنُات ذنً  ننتتذنفذاعنت(،ت

نننتتذنس يلننت(.تْننيِتذن سننًتتنننىتحًُننعتٔيٕذؾننعتذنخ ّغننتت ذنً  نننتتذنخ يسننتتٔذنسنن اعت(،تٔيٕذؾننعتذنخعفٚنن،ت ذنً  
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تذنخعفٚ،تٚطًمتل ئفتذنًس ئمتذنًخخهن،تتٛٓن .تتغنٍٛتحسنؤلتعنٍتحعفٚن،تذنطنٙ تتؤَنجت ٌّ أ ل ٕتيٍتذإلض  ةتانٗتأ

تؾًُّٛ تحسؤلتعٍتخٕذّغّتٔعٍتصُسّتٔعٍتأعفذؾّ.

ْنيِتتْيِتادٌتغٕ تذنغًمتذنض يعتتذنخٙتحسخٕعبتيخخه،تي تًٚكٍتأٌتٚكٌٕتعهّٛتذنغًمتتٙتذن ؿنّٛت.تٔينٍ

.ت ّٙ ذنػننٕ تُٚ هننقتذيلننخبيلتتننٙتذنضننبل،تٔعهننٗتذنُظننفتتننٙتيننبٖتذلننخ  يتتذنغًننمتُٚػننّبتصٓننبتذنسنن ئمتذنضننبن

ت نً ّبي ثتذنخٙتحُسخعًمتتٙتذنضبلتحغخٕ٘تعهٗتعًنمتخ ّغنتتعهنٗتيٕؾنٕستأٔتعهنٗتعًنمتصنُاتأٔتعهنٗتعًنمت

ٍتحعفٚا  تنينكتذنًٕؾٕس.تٔذنً هٕ تُْٓن تحاّغنعتغنٕ تذنغًنمتحهنك،ت ًّ ٔذنخزبّنجتينٍتينبٖتيقّنتتعفؼ،تأٔتحخؿ

تذنًغًٕيثتيٍتصٓتتيبٖتذلخعً نٓ ،تٔذيَخب ِتنً تًٚكٍتأٌتٚ فأتعهٛٓ تيٍتخهم.

حٓن .تٔذنًغًنٕلتلنٕذ ت ّٕ ّٕ تْٙتذنًعٛ  تذني٘تحخغّبيتتٙتؾٕئّتلاليتتذنغضنشتٔق ت نًغًٕيثتٔتقتْيذتذنخػ

 ن ٌتننّتصًهنتتينٍتذنخػن ئعتذنبُّٕٛٚنتتت  ٌتعّبذ تأٔتصُس  تأٔتخ ّغت تأٔتعفؾ  تادذتي تحّىتارب حنّتعهنٗتَغنٕتيُ لنب

ٚغّبيْ تصْٕفِ.تٔيٍتذنُظفتتٙتْيِتذنخػ ئعتٚسخًّبتذنًخكهّىتي تٚفذِتيُ لب  تيٍتي ّبي ثتعخّٗتٚخًّكٍتينٍتاربن ثت

تعهنٗتلنبٛمتذنًزن لتأٌتٚعزنفتعهنٗتي ّبينتت ّٙ ذن ؿّٛتتذنخٙتْٙتيٕؾعتذخخب  تأٔتيٍتَ ؿٓ .تتهنٕتأ ذيتذنسن ئمتذنضنبن

تذأليٕ تحضنف٘تعهنٗتذنُغنٕتذنخن نٙ:تُٚظنفتْنيذتذنسن ئمتتنٙتُٚ ؽتآ تذن ؿّٛتتذ ٌّ نخ نٛت:تذنًلستْٕتعًهّٛتتغٓف،تتب

ذن ؿّٛت،تتٛضبْ تيٍتٔصٓتتَظفتيُ  ّٛتتح ٕوتعهٗتالُ يتيغًٕلت ذنػنٓف(تاننٗتيٕؾنٕست ذنًنلس(،تٔٚنب  تاعنبت

ًّ ت  ٌتذنضُاتيٍت تذنًغًٕلتْٕتصُاتذنًٕؾٕس.تٔن ٌّ ٍَٛتأ ّٕ عٛذتحعفٚاّتْٕتذنػنُ،تحباّفتَٕستذنعالقتتاٍٛتذنًك

تيٍتذنًئّضفذثتذنخٙتٚخخبفتآ تذنسن ئمتينبٖتغنّغتتعًنمت ٌّ ذني٘تحُب ستتّٛتيخخه،تذألَٕذستذنكبفٖتٔذنػلفٖتتب

ت ٌّ صُاتعهٗتيٕؾٕس،تعًمتدنكتذنضُاتعهٗتي تُٚؿٕ٘تيذخنمتذنًٕؾنٕستينٍتأَنٕذس.تٔٚكانٙتأٌتٚضنبتذنسن ئمتأ

تيلستذنًنٕذّيتذنض تنتتننٛاتعًهّٛنتتغنٓف،تتَٕع  تٔذعبذ تيٍتإَٔذستدنكتذنضُاتيتٚسخ ٛىتتٛٓ تْيذ ٌّ ذنغًم،تيٍتَغٕتأ

عخٗتٚبُٙتعهٗتْيِتذنً ّبيتتعض صّ،تٔيٍترّىتُٚ ؽتذن ؿّٛتتذنخٙتعهٛٓ تيبذ تذنُظفتٔذنضبل.تتخباّفتغنٕ تذنغًنمت

ٙتٔذنخزبّجتتٙتَٕستذنعالقتتذنًُع بةتيذخمتذن ؿّٛتتاٍٛتذنًٕؾٕستٔذنًغًٕل،تيٍتذأليٕ تذنخٙتحّٛسفتعًمتذنس ئمتت

 (. -Rubinelli, 2009: 8اُ  تذنغضش،تٔحضعمتْيذتذنعًمتق ئً  تتٙتيُ ه ّتعهٗتألاتيُ  ّٛتت 

لتْننيِت ّٔ أّخفَن تذنغنبٚذتعنٍتحعفٚن،تأ لن ٕتذنًٕؾنع،تٔ ن ٌتينٍتان  تأٔننٗتٔأعنفٖتأٌتٚضنٙ تدننكتتنٙتأ

ت ٌّ ٔ ذ تْيذتذإل ص  تلبب  ،تأٔتقمتيا  قتتيا يْ تحُّلُلتذنًٕؾعتتٙت خ  تذنًٕذؾعتيُلنتتق بتذنب ذلت.تٔذنغّقتأ

ذنفعٗتذني٘تيذ ثتعهّٛتأتك  تأ ل ٕتعٕلتغُ عتتذنضبلتٔذنخٛفتذنني٘تذَنخظىتين ّيةتذنكخن  تينٍتصٓنت،تٔغٛن ُ ت

ٗتْنيذتذنًػنُّ،،تحعفٚ،تٔذؾظتنٓيذتذنًإٓوتذنفئٛاتيٍتصٓنتتأخنفٖ.تْٔنٕتأينفتيعظنّتأغهنبتذننيٍٚتعن ئذتانن
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ٔاغزننٕذتتننٙتي  يحننّتٔت فذحننّتعننٍتحعفٚنن،تنهًٕؾننع،تٔنننىتٚاننِؽتاغننزٓىتدذ تانننٗتَخٛضننت.تآننيِتذنغ ٛ ننتتأقننّفتذأل ت

تّقتانٗتعنّبتذٌٜتتنٙتأٌتٚ نٕلتBrochenskyافٔضُسكٙت  ُٔ (تق ئال :ت نىتٚعّف تأ ل ٕتذنبخّتتذنًٕذؾع،تٔيتأعبت

ت(.Pelletier, 1985: 403غٕتيقٛق ت َ التعٍتنُ تقٕي تٔذؾغ  تٔيخخػفذ تي تْٙتذنًٕذؾعتعهٗتَ

ٔقبتع ٔلتذنبذ لٌٕتأٌتٚهخًسٕذتألب ا  تحاّسفتزْبتأ ل ٕتتٙتحعفٚ،تذنًٕؾع،تٔ  ٌتيٍتاٍٛتحهكتذأللب  ت

تيعفتنتت ٌّ ضعٕ تأ ل ٕتاؤَّّتٚخّضّتانٗتق  ةتنّتيعفتتتل ا تتاؤغٕلتذنضنبلتٔاؤئذحنّتٔيػن هغ حّ،تٔينٍترنّىتتنب

أيفتيافٔ تيُنّ،تٔيتيذعنٙتتنٙت نّمتينّفةتٚضنف٘تتٛٓن تذلنخعً لتْنيذتذنًػن هظتاننٗتتدنكتذن   ةتاًعُٗتذنًٕؾع

(.تٔينٍتحهنكتذأللنب  تأٚؿن  تذَطنل لت Slomkowsky, 1997: 43 and Rubinelli, 2009: 12حعفٚانّت 

تنهًٕؾعتي  انمتذَػنفذتّتعنٍتحعفٚن،تي ّْٛخنّتٔصنْٕفِ.تتغْسنبتذن ن  ةتينٍت ّٙ تٔذيلخعً ن ّٙ أ ل ٕتا نبعبتذنُاع

ذنًٕذؾعتأٌتٚعف تذنًٕذـٍتذنخٙتحُاعتتٛٓ تذنًٕذؾع،تٔذنكٛاّٛتتذنخٙتحُسخعًمتآ ،تٔيتع صتتنّتاعبتدنكتتٙتت خ  

أٌتٚب  تعّبتذنًٕؾنعتعهنٗتٔصنّتذنخنبقٛق.تتغن لتيسنخعًمتذنًٕذؾنعتٔذنًسنخاٛبتيُٓن ت غن لتيسنخعًمتذنسنّٛ  ةتأٔت

 ،تٔيتع صتتنّتاعبتدنكتأٌتٚعف تي تابذخهٓ تذنغ لٕ تأٔتأّٚتتآنتتأخفٖ،تٚكاّٛتأٌتٚغسٍتذلخعً لتذٜنتتٔحغفٚكٓ

يننٍتق ننعتٔأٌتٚننب  ت ٛاّٛننتتغننُعٓ تٔاغننالعٓ .تنٓننيذتذنسننببتٚعننبوتذن نن  ةتعُننبتأ لنن ٕتٔعُننبتضننّفذعّتحعفٚانن  ت

نهًٕؾننع،تٔيتٚضننبتايّتاضنن  ذثتحبننٍّٛتقننب ةتذنًٕؾننعتعهننٗتاا نن لتيعننٕٖتذنخػننىتأٔتحّٕؾننظتذنطننكمتذننني٘تٚخّخننيِت

تذنًٕؾع.

ٌّت تذنًٕؾنعتتٔيتحُكفت ٔاُهّٙتأ ٌّ ُْ  تيغ ٔيثتضخّٗتتٙتحعفٚ،تذنًٕؾنعتذلنخُ يذ تاننٗتٔرٛاخنّ،ت ن ن ٕلتانؤ

تٙتيفحبتتٔصٓتتذنُظفتذنخٙتيٍتخالنٓ تُُٚظفتانٗتذنًسؤنت،تأٔتْٕتاًُلنتتذنًسهًّتتذنخنٙتُٚسنخُبتانٛٓن تُُٔٚ هنقتيُٓن ت

تحهكتذنًغن ٔيثتحغًنمتتنٙتـّٛ حٓن تيإٓين  تر  ٌّ تْنيذتتٙتارب ثتذنبعٕٖتأٔتَ ؿٓ .تغٛفتأ ٌّ اخن  تنهًٕؾنع،تٔذنغن لتأ

.تٔقبتع يثتذنب عزتتاننٗتأعنبتذلنخعً يثتذنًٕؾنعت ّٙ تٔحبذٔن ّ٘ ذنًػ هظتٚغٛمتتٙتح بٚفت ٔاُهّٙتعهٗتيإٓوتعٕٛ

ت  ٌتٚغٛنمتعهٛنّتْنيذت ّ٘ تٔعسكف ّٙ ذنخٙت  َجتص  ٚتتتٙتذن فٌتذنفذاعتقبمتذنًٛاليتٔذنخٙتحكط،تنُ تعٍتيض لتعفا

تْضٕينن  تَ صغنن  .تٔقننبت أثتتذنًكنن ٌتذننني٘تٚسننخ ٛعتذنًننف تذَ القنن  تذنهّاننع.تت نً ػننٕيتا نًٕؾننعتآَننيذ ت ٍّ يُننّتأٌتٚطنن

تذنضنبلتٔذنخ  انتتذنهّنيٍٚتذلنخعًمتتًٛٓن تت ٔاُهّٙ ّٙ أَّّتيٍتذنًًكٍتَ متْيذتذنًعُٗتعهٗتلبٛمتذيلخع  ةتاننٗتيضن ن

يػن هظتذنًٕؾنعتينٍتغٛنفتحعفٚن،،تٔاُن  تعهننٗتدننكتٚػنبظتذنًٕؾنعتيذيّتعهنٗتيضًٕعنتتينٍتذيلننخفذحٛضّٛ ثت

 :Rubinelli, 2009 صغن  ت ذنغض صّٛتتذنخٙتٚسّخفْ تذنًنخكهّىتينٍتأصنمتأٌتُٚخػنفتعهنٗتخػنًّتُٔٚنخشتخ  ان  تَ

ت(.ت  

(تذلخع  ةتذٜنتتذنٕذ يةتتٙتح بًّٚتحفصًتتذنكخ  تBrunshwigٔقبتذلخغسُجت ٔاُهّٙتذلخعً لتافَٔطاٛلت 

ُتتتننٙتقٕنننّ:ت ذنًٕؾننعتْننٕتآنننتتنػننُ عتتذنً ننّبي ث ت  ًّ (.تٔيننٍتحهننكتibid: 14ذألٔلتيننٍتذنًٕذؾننعتٔذنًخؿنن
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تذن ٌّ ًٕؾنعتآننتتنػنُ عتتذنغضنش.تْٔنٕتين تأتؿنٗتا نب عزنتتاننٗتذعخبن  تذيلخع  ةتٔنّبثتذلخع  ةتأخنفٖتيا يْن تأ

.تٔئ تحهكتذنخ  ـتتأٌتحعٍّٛتنُ تـفٚ نتتَبُنٙتآن تعّضنتت ّٙ ذنًٕؾعتخ  ـتتعضشتًٚكٍتح ب ٛٓ تعهٗتغعٛبت َٕ

َن ثتحهنكتذنغّضنت.تٔٚغخنٕ٘تذنخعٛنٍٛت ّٕ يٍتذنغضش.تٔٚكٌٕتدنكتا نخطبٚبتعهٗتذنبُٛنتتذنطنكهّٛتتنه ؿن ٚ تذنخنٙتحًزّنمتيك

(.تأّينن تذنٕغننّٛتتتخّٕؾننظتنهًننخكهّىتذنكٛاّٛننتتذنخننٙتٚخػننّبٖتآنن تlaw(تٔقنن ٌَٕت instructionٗتصننل ٍٚ:تٔغننّٛتت عهنن

نه ؿّٛتتيٕؾٕستذنُظف،تذَ الق  تيٍتٔصٓتتَظفتيضّفية،تٔتٙتعالقتتاػٕ تذنغًمتذنًٕصٕيةتيذخمتحهكتذن ؿّٛت،ت

ذن ؿنّٛتتأٔتاا  نٓن .تٔٚنخّىتذنخعبٛنفتعنٍتذن سنىتٔدنكتيٍتأصمتاٚض يتي ّبينتتيُ لنبتتحسن عبتذنًنخكهّىتعهنٗتاربن ثتحهنكت

ًٍّتعالي ثتحبّلتعهٗتصٓتتذنٕصٕ تيٍتَغٕت  َُظفتاٌت ن ٌتأعنبتضنٛ ٍٛتُٔٚبلٙتأٌتذنًخعهّقتا نٕغّٛتتاضًهتتحخؿ

ٚ  لتاَّّتأعّقتاؤٌتٚكٌٕتضٛ   تيٍتذألضٛ   .تٔ اًّ تحّىتذنخعبٛفتعٍتدننكتانؤٌتذنًػنب ّٚتتينٍتَغنٕتقنٕلتأ لن ٕتتنٙت

ذلىتذنطٙ تادذتأٌتحُ متٍتيٍتيٕذؾعتذألعفذؼتيسخعًال تيػ هظتذنٕغّٛت:ت ٔذنًٕؾعتذنز يٍتْٕتذنًٕؾعتذنز ي

.تْٔنيِت ّٙ ،تذنٛ ُٛ ٍّ تتٙتذنظ ّٙ َ تعنتتتنٙتلنٕٓنتتتٔغنّٛت  ٌتخاّٛ  تانٗتي تْٕتأعف ،تيزمتأٌتَضعمتابلتقٕنُ :تذنغ ٛ 

يةتين تحخػنّب ِتأيذةتينٍتأئذثت(.تٔأّين تذن ن ٌَٕتتعن 74:ت1979ٔصٕيتذن ٛ س.تٔنٛسجتْنٙتإًؾنع ت ذانٍت ضنب،ت

ذنطفـتيزمت ادذ،تاٌ..(.تْٕٔتعب  ةتعٍتيببأتٚؿًٍتايك َّٛتتذضخل لتذنخعهًٛ ثتذنخٙتَّػجتعهٛٓن تذنٕغنّٛت.تٔئ ت

تذن  ٌَٕتأٌتٚضعمتذنً ّبي ثتذنخٙتحّىتاَط إْ تاُ  تعهٗتذنٕغّٛتتاسببتيٍتذنُخٛضتتذنخٙتٚخّىتارب حٓ تأٔتاا  نٓ .

ّٕ ْ تنهًٕؾعتا عخب  ِتخ  ـنتتحبنٍّٛتنهًنخكهّىت ٛاّٛنتتاُن  تذنغّضنتتٔيٍتذأليزهتتذنخٙتٔؾّت غجتآ ت ٔاُهّٙتحػ

ٔحغخٕ٘تعهٗتصل ٍٚتًْ تذنٕغّٛتتٔذن  ٌَٕ،تقٕلتأ ل ٕ:ت ٔأٚؿ  تاٌت  ٌتٕٚصبتنهعنفؼتؾنّبتّين ،توذنٕغنّٛت: ت

تْنيذتوذن ن ٌَٕ ت ٌّ تنّتٕٚصبتذنعنَفؼ،تأل ٌّ اٌت ن ٌتيٕصنٕيذ ،تتنينكتتُٛبلٙتأٌتَُظفتْمتٕٚصبتنهطٙ تذني٘تقٛمتتّٛتا

(.ت2/541:ت1980غٛفتيٕصٕي.تٔدنكتأَّّتيتًٚكٍتأٌتحٕصبتذنًخؿ ّيذثتنطٙ تٔذعبتاعُٛنّتيعن   ت حغ ٛنقتانبٔ٘،ت

ت نٕغّٛتتتٙتْيذتذنًز لتحبعٕتذنًخكهّىتانٗتأٌتٚبغذتعنٍتي ّبينتتعهنٗتذنطنكمتذنخن نٙ:تؾنّبتذنعنفؼتُٚخًنٙتنهطنٙ ت

خٛضتتٚكٌٕتتٛٓ تذنؿّبتيُخًٛ  تنهطٙ ،تْٔيِتذنٕغّٛتتح ٕوتعهٗتخهاّٛنتتذني٘تٕٚصبتتّٛتذنعفؼ،تٔانٗتأٌتٚب مت ّمتَ

يببأتعبوتذنخُ قؽتذني٘تاً خؿ ِتيتًٚكٍتنهًغًٕيثتذنًخُ قؿتتأٌتحُخًٙتانٗتضٙ تٔذعبتاعُّٛتتٙتآٌتيع  .تٔادذت

تذنعنفؼتَاسنّ ٌّ تقهُ :تادذت  ٌتَ ٛؽتذنعفؼتُٚخًنٙتنهطنٙ ،تتنب ّٙ يتًٚكنٍتتأ يَ تأٌتَعبّفتعٍتدنكتاؤلهٕ تضفـ

ت(.Rubinelli, 2009: 14أٌتٚكٌٕت ينكت 

ٔينٍتذأليزهنتتذنخننٙتحٕقّانجتعُننبْ ت ٔاُهّنٙتا نخغهٛنمتقننٕلتأ لن ٕتتننٙتذنً  ننتتذنفذاعنتتذنننبذئفةتعهنٗتيٕذؾننعت

 تُٔٚبلٙتأٌتَُظفتتٙتعبٔيتذألصُ ستاٌت  َجتحُ بقتعهنٗتذنُنٕستذنًٕغنٕ تٔعهنٗت1ذنضُا:ت ؤغّٛت:تذنضل 

تٔذصنبتؾنفٔ ةتأٌتحكنٌٕتأق ٔٚنمتذألصُن ستذألضٛ  تذنًط   تتنهُٕس.تو ٌّ ّ٘ تٔدننكتأ ق ٌَٕتغٛلتتنٙتضنكمتح فٚنف

 تتبٌتذخخهاجتتٙتصٓتتيٍتذنضٓ ث،تتًٍتذنبٍّٛت2حغًمتعهٗتذنُٕستٔعهٗتذألضٛ  تذنًط   تتنهُٕس.تؤغّٛت:تذنضل 

تذنًٕغٕ تنٛاتاضُا ت حغ ٛقتابٔ٘،ت ٌّ ي ت(.تت بتَُػظتذنًخكهّىتتٙتْيذتذنًز لتا 583-2/582:ت1980أ ّٔ نبغذتأ
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عٍتي ّبيتتيٍتَٕست عنبٔيتذنضنُاتحُ بنقتعهنٗتذننئذث/ذألَٕذس ،تٔابا ن لتذنُخٛضنتتر َٛن  تادذتين ت ن ٌتذنغنّبتغٛنفت

تعّبتذنضُاتُٚبلٙتأٌتُٚ بقتعهٗتإَٔذعّ،تٔادذتض ُ تذنخعبٛفت ٌّ تٚ ّفتاؤ ّٙ يُ بق.تٔٚ ٕوتْيذتذإلصفذ تعهٗتيببأتيُ  

تقهُ :تادذتنىتُٚ بق ّٙ تدننكتيتُٚ بنقتعهنٗتذنضنُاتَاسنّتتعٍتدنكتاؤلهٕ تضفـ ٌّ عنّبتذنضنُاتعهنٗتذنًٕؾنٕس،تتنب

(Rubinelli, 2009: 15).تت

ًّ تٚسن عبتذنًنخعهّىتعهنٗتذنًعفتنتتا لنخعً لتذنًٕذؾنع،ت ٔيٍتذنخع اٛفتذنخٙتذلخعًهٓ تأ ل ٕتٔ أحٓ ت ٔاُهّٙتي

خفذحٛضّٛتتٔعهنٗتتكنفةتغٛلتت زٛفذ تي ت  ٌتأ ل ٕتًّٚٓنبتآن تنغبٚزنّتعنٍتذنًٕؾنع،تٔنٓن تييننتتعهنٗتيعُنٗتذيلن

تيُّتذنًخكهّىتْضٕي  تعهٗتذنخػى،تَعُٙتاينكتغٛلتت يؤخٕدتيٍ تٔذنخٙتَضبْ تتٙتياخخظتعبٚزّت ٍّ ذنًك ٌتذني٘تٚط

عننٍتعطننفذثتذنًٕذؾننعت  ٕنننّ:ت ٔذنًٕؾننعتذنزننن َٙتٔذنعطننفٌٔتْننٕتيننؤخٕدتيننٍتذنُظنن ئفتٔذنخػننن  ٚ،ت ...(.ت

َتتٔذنًاسبةتْٔنٕتنبا ن لتٔذإلربن ثت ...(.تٔذنًٕؾعتذنز نذتٔذنعطفٌٔتيؤخٕدتيٍتذنكٌٕتٔذناس يتٔذ ّٕ أليٕ تذنًك

ت(.ت85-84:ت1979ٔذنًٕؾعتذنفذاعتٔذنعطفٌٔتيؤخٕدتيٍتذنطبّٛ ت ذاٍت ضب،ت

ٔيتَعبوتتٙت خ  تذنًٕذؾعتيٕذـٍت زٛفةت  ٌتأ ل ٕتٚ ّبوتتٛٓ تأيزهتتيهًٕلتتحبٍّٛتنهًنخعهّىتٔصنّتذلنخعً لت

 ٕوتي  وتذنًػ هغ ثتذنًضّفيةتذنخنٙتٚنُٓؽتعهٛٓن تذنًٕؾنع.تٔينٍتذنًٕؾعتتٙتاُ  تعّضتتعٕلتيسؤنتتاعُٛٓ ،تٔح

أيزهتتدنكتذَخ  لتأ ل ٕتتٙتيٕـٍتيٍتذنً  نتتذنز َٛتتيٍتذنخضفٚبتانٗتي تْنٕتأقنف تاننٗتذنٕذقنعتقن ئال :ت ٔيٕؾنعت

آخننف،تْٔننٕتأٌتٚعًننمتعننب٘تذنعننفؼتٔذنطننٙ تذننني٘تٚعننفؼتتٛننّتذنعننفؼتصًٛعنن  ،ترننّىتُٚظننفتاٌت نن ٌتقننبتأخننيتتننٙت

ٙ تنٛاتاغّقتعهٗتأَّّتعّق.تيز لتدنكتأٌتُٚظفتاٌت  ٌتًٚكٍتأعبذ تأٌتٚظهنىتّ ُ،تتًن تذنظهنى؟تٔدننكتأَّنّتذألق ٔٚمتض

تّ تننٛاتٚظهنى.تادتننٛاتًٚكنٍتأٌتُٚ ننّتؾنف  ت حغ ٛنقتانبٔ٘،ت ٌّ اٌت  ٌتاًَّ تْٕتذإلؾنفذ تـٕعن  ،تتًنٍتذنبنٍّٛتأ

ت(.2/527:ت1980

ٓن تأ لن ٕتذلنخُ يذ تاننٗتأيزهنتتيهًٕلنتت ٛن،تًٚكنٍتنُن تأٌتٔتٙت خ  تذنًٕذؾعتأٚؿ  تيٕذـٍتعبٚنبةتٚبنٍّٛتتٛ

ت ذنخٛنفتنيٚنيتا نؿنفٔ ة .تٔينٍتْنيِتذنًنٕذـٍتقٕننّ:ت ٔأٚؿن  تت نبتُٚبلنٙتتنٙتذنخزبٛنجت ٌّ ّٕؼتَخٛضتتيٍتقبٛنمتأ  َ

ٔذإلا  لتذنبغذتعٍتذنُظ ئفتٔعٍتذنخػ  ٚ،ت ...(.تؤغّٛت تُٔٚبلٙتأٌتَبغذتتٙتذنؿّب،تيتتٙتي تٔغاُ تت ف.ت

تٔيتذنطنّفتأٚؿن تينئد ...(.تْٔنيذتنكٍتٔتٙت ٌّ تذنخٛفتنٛاتاهيٚيتيٍتذيؾ فذ .تٔدننكتأ ٌّ ؾّبِ.تويز ل تيز لتدنكتأ

ي تتٙتننٕذزوتذنًخؿن ّيذث.ٔدنكتأَّن تنسنُ تَسنؤلتذٌٜتضنٛ   تآخنفتايّتوقن ٌَٕ تأٌتٚكنٌٕتذنؿنّبت ّٔ ذنًٕؾعتقبتٔغ،تأ

ت(.2/546ٚهلوتذنؿّب ت َاسّ:ت

ٕذؾعتانٗتدْنٍتذنًنخعهّىتعخّنٗتٚنخًّكٍتيُٓن تُٔٚغسنٍتذلنخعً نٓ تعُنبتٔيٍتٔصِٕتلعٙتأ ل ٕتانٗتح فٚبتذنً

ذنغ صتتانٛٓ ،تحغبٚبِتذنٕصٓتتذنغض صّٛتتذنخٙتًٚكٍتأٌتُٚسخعًمتتٛٓ تذنًٕؾنعتٔٚكنٌٕتَ تعن  .تتانٙتعبٚزنّتعنٍتعنبيت

تذنًٕؾعتاّي تًٚكٍتذلخزً  ِتعهنٗتٔصٓنٍٛ:تتنٙ ٌّ اربن ثتتيٍتذنًٕذؾع،ت  ٌتأ ل ٕتٚ ّبوتيالعظ ثتحبٍّٛتنهًخعهّىتأ



 

22 

 

 والسياسة الدين سمق

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

ذنًسؤنتتٔتٙتاا  نٓ ،تٔاّي تيتًٚكنٍتذلنخزً  ِتايّتعهنٗتٔصنّتٔذعنب.تٔيزنمتدننكتٚظٓنفتتنٙتقنٕلتأ لن ٕتتنٙتأعنبت

ذنًٕذؾعتذنخٙتٚػهظتذلخعً نٓ تنبرب ثتٔنبا  لتيع  :ت ٔذنًٕؾعتذنفذاعتعطنفتأٌتَُظنفتتنٙتذألضنٛ  تذنخنٙتاًَّن ت

خّٕلف،ت ٕصٕيتذنػّغتتٔذنًنفؼتنبَسن ٌ.تتبَّنّتادذتحبنٍّٛتٕٚصبتنٓ تأعبتذأليفٍٚتت ف،ت  ألؾبذيتذنخٙتنٛاتاُٛٓ تي

ت ٌّ تذنؿّبتذٜخفتيسهٕ ،تْٔنيذتٚكنٌٕتنبا ن ل.تٔان نعكاتاٌتحبنٍّٛتنُن تأ ٌّ نُ تتٙتأعبتذنؿّبٍٚتأَّّتيٕصٕيتحبٍّٛتنُ تأ

تذنؿّبتذٜخفتْٕتيٕصٕي.تْٔيذتذنًٕؾعتنبرب ثتٔذإلا  ل ت ذاٍت ضب،ت ٌّ :ت1979أعبتذنؿّبٍٚتيسهٕ ،تحبٍّٛتنُ تأ

ت(.78-79

تنهًٕذؾعتحُبّٛٓتتٙتأ زفتيٍتيٕـٍتانٗتي تًٚكٍتأٌتٚنُضىتعنٍت ّٙ ٔيٍتيظ ْفتذْخً وتأ ل ٕتا نبعبتذنخ بٛ 

ذلخعً لتذنًٕؾعتتٙتارب ثتذن ؿّٛتتأٔتاا  نٓ تيٍتيل ن  ث.تٔيزمتدنكتٚظٓفتعٍٛتٚسخُبتذنًخكهّىتتٙتعض صّتانٗت

ٕتينن تّٔؾننغّتأ لنن ٕتقنن ئال :ت ٔذنًٕؾننعتذنزنن يٍتي صنن ثتذَخًنن  تذنًغًننٕلتانننٗتذنًٕؾننٕستيننٍتغٛننفتحُسننٛب.تْٔنن

ًّ تٚ  لتاطفٚ ت،تتٛئخيتأَّّتي ٕلتعهٗتذإلـنال .تٔحهنكتذنطنفٚ تتاّين تأٌتحكنٌٕتيٕصنٕيةت ٔذنعطفٌٔتْٕتيؤخٕدتي

،ت ّٙ يٍتصٓتتذألقنّمتأٔتذأل زنفتأٔتذنلين ٌتأٔتذنغن لتأٔتذنًكن ٌتأٔتغٛنفتدننكتينٍتذنطنفذئف.تْٔنيذتذنًٕؾنعتلاسن  ئ

تينن تْننٕتأتؿننم ٌّ يننٍت ننيذتأٔتأ زننفتيننٍت ننيذ،تتهننٛاتٚهننلوتأٌتٚكننٌٕتت ؾننال تٔيت زٛننفذ تاننبـال ت ...(.تْٔننيذتتٔدنننكتأ

ذنًٕؾننعتنننٛاتُٚخاننعتاننّتتننٙتذإلا نن ل.تتبَّننّتنننٛاتٚهننلوتينن تيتٕٚصننبتا ألقننّمتأٔتذأل زننفتأيّتٕٚصننبتاننبـال  ت َاسننّ:ت

ت(.ت89/90

تنهاكفتٔذنكالو ٌّ لتانٗتأ ّٔ َٔس   تٚسٛفذٌتعهٛنّ،تٔينٍترنّىتحًّكنٍتينٍتأٌت ،ٔأضك ي تيعُّٛتغٕ ذ ت ذَخبّتذنًعهّىتذأل

ٚؿبفتنًٓ تصًهتتيٍتذن ٕذعبتٔذألغٕلتيُٓ تحطّكمتعهىتذنًُ قتذني٘تذحّؿغجتيع نًّتٔذَخظىتتٙتاُ  تيغكنىتتنٙت

 خ  ت ذنخغهٛالثتذألٔننٗ تذنني٘تُٚعنّبتذنضنل تذألْنّىتينٍتذأل غن ٌَٕ،تٔذنني٘ت ن ٌتينبذ ِتعهنٗتي ذلنتتذن ٛن ستتنٙت

هنن،تأضننك نّتٔغننٛلّتٔخػ ئػننّتٔذنخغننٕٚالثتذنخننٙتح ننفأتعهٛننّ.تتنن نًُ قتتننٙت خنن  تذنخغهننٛالثتذألٔنننٗتُٚعننّبتيخخ

تْيذتذنًُٓشتذلخ  ستأٌتٚػًبتانٗتذن فٌت ٌّ يُٓض  تَغخكىتانّٛتنُعف تي تادذت  َجتذنغضشتيُخضتتأٔتت لبة.تٔذنغّقتأ

بذ لنٌٕتاعنبتدننكتيظن ْفتقػنٕ تْنيذتذنخ لعتعطف،تٔأٌتٚبسفتله  َّتعهٗتيخخه،تيض يثتذناكنف،تنٛكخطن،تذن

تاٌت ّٙ تذنًُ قتذنطكه ٌّ .تَعى،تن بتحبٍّٛتنهبذ لٍٛتأ ّٙ ذنًُٓش،تٔحببأتتٙتذنظٕٓ تأَس  تأخفٖتتٙتحغهٛمتذنًُ قتذنطكه

تننّتعنبٔيذ تيتٚسنخ ٛعتحخ ّٛٓن تعنٍٛتٚخعهّنقتذألينفت ٌّ   ٌتٚعّبتأيذةتَ صعتتتٙتحغهٛنمتذنًسن ئمتذناهسناّٛتتذنًضنّفية،تتنب

لتخالت  تا نًً  لتتٔا  ّٕ تيتُٚاعتعُبي تَفٚبتأٌتَغ ّٙ نخ  ا ثتذنٕٛيّٛت.تتًزمتْيذتذنخغهٛمتذني٘تٚعخًبتذنًُ قتذنطكه

تُٚطبتاٍٛتيخكهًٍّٛتانٗتلئذلتًٚكٍتتّؿّتيٍتخاللتافذٍْٛتيُ  ّٛتتضكهّٛت.
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ٔيزننمتْننيذتذنًُ ننقتيتًٚكننٍتاصننفذإِتايّتعهننٗتعننبيتقهٛننمتيننٍتذنًٕذؾننٛعتذنخننٙتحُخًننٙتانننٗتذنعهننٕوتذنػننغٛغتت

ذنًضنن يثتذناهسنناّٛت.تٔأغهننبتحاكٛفَنن تٚخعهّننقتإًؾننٕع ثتحخخهنن،تعٕنٓنن تٔصٓنن ثتذنُظننف،تٔٚعسننفتذنغسننىتتٛٓنن تٔ

ا فٚ تتغ  يتتٔيقٛ تتيزهًن تْنٕتذألينفتتنٙتذنعهنٕوتذنػنغٛغت.تْٔنيِتذنًٕؾنٕع ثتَضنبْ تتنٙتيٛن يٍٚتذألخنال ت

تحعهّنىتـفذئنقتٔذنسٛ لتتٔذناػ عتتٔتٙتيُ قط حُ تذنٕٛيّٛتتذنخٙتَخُ ٔلتتٛٓ تيخخه،تضئٌٔتذن ٌّ غٛن ة.تٔيتضنّكتتنٙتأ

تيتٚاٛبَ تتٙتيزمتْيِتذنًٕؾٕع ث،تٔنينكتيتانّبتينٍتَنٕستآخنفتينٍتذنخاكٛنفتٔذيعخضن ستٚكنٌٕت ّٙ ذيلخبيلتذنعهً

تأنػقتاغٛ ةتذنُ ستٔـفذئقتحاكٛفْى.ت

ٔي َّٛنتتئ تٔيضّكتتٙتأَّّتقبت  ٌتألل نٛبتذإلقُ ستذنًعخًبةتينٍتننبٌتذنخ بن  تتنٙتذنغ بخنٍٛتذإلغفٚ ّٛنتتٔذنف

تأافزتذنًض يثتذنخٙت ّٙ يّٓىتٔأرفتا نلتتٙتذيَخب ِتنٕصٕيتـفذئقتأخفٖتتٙتذنبفُْتتٔذنخاكٛف.تٔ  ٌتذنًض لتذنسٛ ل

رٓفتتٛٓ تيً  لتتْيذتذنُٕستيٍتذإلقُن ستذنني٘تذعخًنبِتذنس لنتتتنٙتيخ ـبنتتذنضًن ْٛفتٔذنخًكنٍٛتنهنُظىتذنسٛ لنّٛتت

أٌتحُننخعصتذنخ  اننتتتننٙتذنغ بخننٍٛتذنًنني ٕ حٍٛتٔأٌتحغخننّمتيك َننتتتذنخننٙتٚننبذتعٌٕتعُٓنن .تٔنننٛاتيننٍتانن  تذنًػنن يتت

تيفيٕقتتتٙتيُ ْشتذنخعهٛىتآَيذ ،تٔأٌتحػُّ،تتٛٓ تذنًػُّا ثتذنكزٛفةتذنخٙتيٚلذلتأرفْ تٔذؾغ  تانٗتذنٕٛو.

ت ٌّ ٔادذت  َجتذنخ  اتتقبتل ًْجتتٙتحٕلٛعتيذئفةتذنًُ قتٔتخغجتذنسبٛمتعهٗتـفذئقتأخفٖتتٙتذإلقُ س،تتب

ىتٚغضبتعٍتذن بذيٗتي تتٙتحهكتذن فذئقتيٍتحعٕٚمتعهٗتعضشتابثتنٓىتاعٛبةتعنٍتذنع نمتٔذنخاكٛنفتذنسنهٛى،تدنكتن

نتتنهعٕذـن،تذنخننٙتٚسنخزٛفْ تذنخ ٛنبتتننٙت ًّ َعُنٙتانينكتاتسنن طتيػنُّاٙتذنخ  انتتٔيننٍتأانفزْىتأ لن ٕتيك َننتتيٓ

ذنخنٙتٚخغنّبدتعُٓن .تٔعخّنٗتذن ٛن ستصًٕٓ ِتٔٚبتعٓىتيٍتخالنٓ تانٗتذنخسهٛىتافأّٚتٔحبُّٙتٔصٓتتَظفِتتٙتذن ؿّٛتت

ذني٘تٚعّبِتأ ل ٕتيٍتأقٕٖتذنغضشتذنخ  اّٛنتتيتٚسنخعًهّتذنخ بن  تعهنٗتَغنٕتغن  وتيزهًن تحسنخعًمتذألقٛسنتتتنٙت

تا عخب  ْ تآنّٛتتتٙتذنخاكٛفتح ٕوتعهٗتذيلخُخ س. ّٙ تذنًُ قتذنطكه

ٚضّسفتذناضٕةتاٍٛتيُ  ٍٛ:تيُ قتتعهٗتْيذتذنُغٕتًٚكٍتأٌتَعّبتَظفّٚتتذنًٕذؾعتي خفع  تأ ذيتاّتأ ل ٕتأٌ

تيننفٌتُٚخنننف تتٛنننّتذنًضننن لتنهعٕذـننن،ت ّٙ تغننن  وتٚ نننٕوتعهنننٗت  ُننٙتذنؿنننفٔ ةتٔذنعهنننى،تٔ يُ نننق تخ ننن ا ّٙ ضننكه

ٔذيَاع يث.تٔيٍتْيذتذنًُظٕ تح ّبوتنُ تذنًٕذؾعتَظفّٚتتنهغضشتيغٕ ّٚتتحاخ فتانٗتحهكتذنػفذيتتذنخنٙتًٚخهكٓن ت

ّغتتذيلخُخ ستٔلاليخّ،تٔنكُّٓ تحًّبَ تعهٗت ّمتع لتاًضًٕعتتيٍتذنخ  ـ ثتذن ٛ ستا عخب  ِتينٛال تضكهّٛ  تعهٗتغ

ذنخٙتًٚكٍتذلخعً نٓ تتٙتلٛ ق ثتيخعّبيةتٔؾفٔ تيٍتذنًً  ل ثتيخخهات.تت نًٕذؾعتحنٕتّفتنهًنخكهّىتعضضن  ت اًّن ت

تغ  و،تٔنكُّٓ تحعٍٛتعهٗتأٌتَسخُخشتيٍتذنً ّبي ثتصًهتتيٍتذ ّٙ نُخ ئشتذنخٙتًٚكٍتيتحكٌٕتيُخضتتٔتقتيُظٕ تضكه

لتعهٛٓ تتٙت زٛفتيٍتذنًسن ئمتذنخنٙتٚنبٔ تعهٛٓن تذنغنبٚذتٔذنُ ن شتٔذنخنٙتحكنٌٕتاغنّقتي ُعنت،ت ّٕ أٌتَسخُبتانٛٓ تَٔع

ْٔنيذتين تعبّنفتعُنّتحفٚكنٕتتنٙتي ّبينتتحفصًخنّت خن  تتعخّٗتٔاٌت  ٌتُْ  تذلخزُ  ذثتيتحُ بقتعهٛٓ تحهكتذنُخ ئش.

ًّقتأ ل ٕتذنُظفتتّٛتتنٙتذنخغهنٛالثتذنًٕذؾعت ت نغض ستُْٓ تٚخخه،تذخخالت  ت تذني٘تع ّٙ ا ئُ  تعٍتذيلخبيلتذنعهً
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تحف تيك َّتنهًًكٍ،تٔذنعهىتتسظتذنًض لتنهفأ٘.تٔذنًُ قطتتنىتحعبتذنل ٚتتيُٓن تحضنف٘ت ّ٘ ذألٔنٗتٔذنز َٛت.تت نؿفٔ 

تا نؿنع، انٗتذنكط،تعٍتذنغ ٛ تتتٙتعّبتدذحٓ ،تامتْنٙتحٓنب تت نفتاننٗتعًنمتذنخػنىتعهنٗتذإلدعن ٌتٔذإلقنفذ ت

 VIIتTricot, 1990).تت
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 المراجع انجنييّة: -ب

- Aristotle(1991): The Complete Works Of Aristotle, The Revised Oxford Translation, Edited by Jonathan Barnes,  

- Aristote (1990): ORGANON, 5, Les Topiques,تtraduction nouvelle et notes par J. Tricot, Librairie Philosophique J. 

Vrin, Paris. 

- Barnes, J. (editor) 1999: The Combridge Companoin To Aristotle, Combridge University Press, United Kingdom.  

- Pelletier, Y. (1985): Pour une définition claire et nette du lieu dialectique, Laval théologique et philosophique vol. 

41, n3  

- Rubinelli, R. (2009) ARS TOPICA, The Classical Technique,of Constructing Arguments from Aristotle to 

Cicero,University of Switzerland Lugano. 

- Slomkowsky, P. (   7): Aristotle’s Topics, Brill, Leiden. New York. Koln. 

- Thionville, P. E. (1855) De la théorie des lieux communs, Durand, Paris.



 

26 

 

 والسياسة الدين سمق

 

 والسياسة الدين قسم

 

 والسياسة الدين سمق

 

96501

66797572221150

66797572222272  

info@mominoun.com 

www.mominoun.com 

Mominoun @ Mominoun_sm MominounWithoutBorders 

mailto:info@mominoun.com
http://www.mominoun.com/
http://www.youtube.com/user/Mominoun
http://www.twitter.com/Mominoun_sm
http://www.facebook.com/MominounWithoutBorders

