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ّٜ فٜ غٞجح ثى٘عٜ دج٣شنجه ث١عَق ثىرٛ ٝضقّسك فٜ ٍؾجىهٔ ٕهرث ثىَذقهظ   ٥ ٝعضقٌٞ فدٝظ عِ إص٦ؿ دْٝ

 ّٜ .-ٕٗ٘ ظؤثه ثىقدثعز فٜ فنسّج ٗفقٞقز ثّضَجةْج إىٚ ٕرث ثىَشسٗع ثىّغّقجف ّٜ  ثىغسد

زث  ّ٘ ّٜ صضْجشعٖهج ظهيسضجُ  ظهيسز ثىضّهسثط ثىهرٛ ٝاهذ  ص ه ّٜ فهٜ ثىلهجىٌ ث٣ظه٦ٍ فنّو ٍقجٗىز ى٤ص٦ؿ ثىهّدْٝ

. ٗظههيسز ثىقدثعههز ثىضههٜ ص ههس   هه٘ثد  ٗشههسٗ ج  ّٜ ّٛ ىيَعههيٌ  ّٝههج مههجُ ثّضَههج ٓ ثىضّههجزٝث خجّصههج ىيضّلههِّٞ ثى٘ؽهه٘د

 ى٦ّضعجح إىٚ ٍلق٘ىّٞضٖج ٗشٍجّّٞضٖج ثىَث ٘صز.

ّٜ فٜ د٦دّج  ُ ّسسؿ عيٚ  ّ عْج دشهنو ؽهّدٛ ٍعهج ٥س فه٘ه ٝعض٘ؽخ ٍّْج ثىض نٞ س فٜ آفجق ث٣ص٦ؿ ثىّدْٝ

ّٜ ثىَؤعّس فٜ مّو ثىَعض٘ٝجس ثىَلٞشهز فهٜ ىقنضْهج  ّٛ ٗ فق ثىلقو ثىقدثع ٍقجً "ثىْقِ" ثىضٜ ٝضؾجذدٖج  فق ثىَيّز ثىلقد

 ثىّسثْٕز.

ُّ ثىّسٕههجُ ثىههرٛ ٝؾههسٛ إىٞههٔ ٍشههس ّٜ   ههجةٌ فههٜ دلهه  فَههِ ثىذههد  إذُ  ّ ههجزؿ  ّ عههْج دههن ٗع ث٣صهه٦ؿ ثىههّدْٝ

ٞجس عههّدر  َّ ّٜ صقههش ٍعهه ث١ سٗفههجس عيههٚ صْههج   صههجزك دههِٞ ٍههسؽلّٞضِٞ ٝههسثد ثىضّْعههٞق دَْٖٞههج عيههٚ ّقهه٘ صي ٞقهه

مـ" ظيَز ثىقدثعز"  ٗ "صقدٝظ ث٣ظ٦ً"  ٗ غٞسَٕج ٍِ ثىضّقيٞذجس ثىيّغّ٘ٝز ثىضٜ صصٝد فٜ صلَٞق ثىَشهنيز ثىضّنٗٝيّٞهز  

 ىعجّّٞج ٍاجع ج. فضا ٜ عيٖٞج ثىضذجظج

إ٥ّ  ّّْج ٥ ّق د ٍِ ٗزث  ثى٘ ه٘  عيهٚ ٕهرٓ ثىّ هل٘دجس ٗثىه٘عٜ دٖهج  ُ ّض هّدٙ ىياهسٗزر ثىضّؾدٝدّٝهز فهٜ 

ِّ ثىق هد ٍهِ ذىهل  ُ ّذقهظ ىْهج عهِ آىٞهجس  ّٜ  ٗىنه ثىّس ٝز ث٣ظ٦ٍّٞز ثىًٞ٘   ٗ  ُ َّْع ثىسَّ٘ؿ إىٚ صققّقٖهج ثى ليه

ّٜ عيه ٚ خي ّٞهز ّنسّٝهز ٗعَيّٞهز  خهسٙ. ٍهِ ْٕهج ٝنضعهخ ثىذقهظ عهِ ٍقضاهٞجس ٍغجٝسر فهٜ ص لٞهو ثىّْشهج  ثىضّقهدٝغ

 إص٦فّٞز ؽدٝدر  ٗؽجٕضٔ ٍٗشسٗعّٞضٔ فٜ صقدٝسّج.

 إّّْج دٖرث ثىَلْٚ فٜ فجؽز  مٞدر إىٚ صؾدٝد ظؤثه ثىضّؾدٝد.

ّٛ ىَج  فدط ث١شٍ ز فهٜ ٍِ ٕرث ثى٘ؽٔ ّعضلٞد صقيٞو ثىنّجٕسر ث٣ص٦فّٞز صقَّ٘ٝٞج دقغج عِ صٞجغز  سؿ ّقد

ّٜ صعهضنّو فهٜ  ه٘ةٔ ع٦ هز ؽدٝهدر  ّٜ  ىْ و ٍِ دلدٓ إىٚ ثىّْنهس فهٜ ٍَنْهجس  هسؿ صهنٗٝي ّٜ ثىقجى ثىثسجح ثىّدْٝ

ّٜ  ثّس٦ ج ٍِ ٍْن٘ز ثىّرثس ثىَْضَٞز إىهٚ فاهج  ثىغّقجفهز ثىلسدّٞهز ث٣ظه٦ٍّٞز  ٗفهٜ  سهس ٍث ه٘   دجٟخس ثىغّقجف

 ٕ٘ صّ٘ط فٜ ظسفّٞضٖج ثىقج سر.

ىَٖج د٘ث ع ث٥ّغ٦ق عيٚ ثٟخس ٗصنظٞعج عيٚ ٕرث ثىضّ  ّٗ ًّ  ّلضْٜ فٜ عَيْج ٕرث دَذقغِٞ ّْشغو فٜ   ز ثىلج ّ٘  

ّٜ فٜ ٗ ْْج.  ثىَثجىو  ٕٗ٘ ٗث ع ٝقنٌ ثىَشٖد ثىّدْٝ



 

  

 

ّٜ د٘صهه ٖج  ههسٗزر ٍْشهه٘در ّعههلٚ ٍههِ خ٦ىٖههج إىههٚ  ٌّ فههٜ ثىغّههجّٜ دج٣شههجزر إىههٚ آفههجق ث٥ّ ضههجؿ ثىضّههنٗٝي ّٖٗههض

ّٜ ٗدققّجّّٞضٔ.ثى٘ ٘  عيٚ ٗؽجٕز ث٣ ْجع   دَشسٗعّٞز ثىؾٖد ث٣ص٦ف

1 

ُّ ث٥ّغ٦ق فٜ ّنسّج ٍضؾّو فٜ  مغس ٍِ دلد؛ فٖ٘ ٗث ع فٜ ٍعض٘ٙ ثىل٦ ز دِٞ ثىّرثس ٍٗثجى ٖج ٍهِ خهجزػ  إ

ّعهّٞز ٍهِ خه٦ه ٍهج ٝقنهٌ  ّ٘ ٕرث ث١فق ثىَث ٘  ٍِ ؽجّخ آخس. ٗٝضؾيّٚ ذىل فٜ ظٞجق ثىضّؾسدز ث٣صه٦فّٞز ثىض

ّٜ ٍِ صسثعجس ف٘ه ٍشسٗعّٞز ص٘ؽٞٔ ثىَعيٌ ثىَلجصس  ٗصن ٞس ٗعٞٔ. ٗشنُ ث٥ّغه٦ق  ّّهٔ ّضٞؾهز ثىثسجح ثىّدْٝ

٦َّ ى٘ؽ٘دٕج د٘ص ٔ شسٝنج ىٖج فٞٔ. ج ٝؾلو ٍِ ثٟخس ٍّٖددث ىنّْٞ٘ضٖج ٥ ٍن َّ  فضَّٞز ىضٌّٕ٘ ثىّرثس ىَسمصّٝضٖج  ٍ

ٗصنظٞعج عيٚ ٕرث ثى ٌٖ  ٝعضقٞو ثّغ٦ ٖج عيٚ ّ عٖج ٗصلجٍيٖج ٍع ثىغٞس ّ لّٞج ٗ دثصّٞج فه٦ّ ٍسمصّٝهج ىَشهنيضٖج 

 دّٝز ثىّسثْٕز فٜ صقدٝسٕج.ثى٘ؽ٘

ّٜ  ثّذغقههش  اههّٞز ثىّٖ٘ٝههز فههٜ ٗ ْْههج  ٗدجصههش ٍلٞههجزث ٣عذههجس ث٥ّضَههج   ٗ عدٍههٔ.  ٍههِ ٕههرث ثىَْسيههق ث٣شههنجى

ّٜ ٍشهسٗعّٞضٔ فهٜ  ّٛ ثىرٛ ٝضقهّدط ٍهِ ٍْسيقهٔ مهّو ٍهِ ٝسٝهد  ُ ٝنهُ٘ ىقاه٘ز ثىذلهد ثىهّدْٝ ٗصجزس ث١ّض ثىّْنس

 صنظٞط ٍ٘ث ْز ؽدٝدر.

ج  فسش شضجصج ىس ٙ ٍضاهجزدز ٝعهلٚ مهّو ٍْٖهج  ٗثىضذط ى ظ ثىّٖ٘ٝز َّ دَجّٕٞجس ٍضلّددر ٍٗثضي ز فّد ثىضّْج    ٍ

. ّٜ ّٛ ٗثىََجزظجص  إىٚ ث٥دضْج  عيٚ  ّقج   دٝز. ٗمجُ ٍِ ثظضضذجعجس ٕرث ثى٘ ع  شٍز فنَش ثىَعضِ٘ٝٞ ثىّْنس

 :المستىيالنّظرّيلمشكلاالنغالق (أ

ه ٍج ّقو عيٞٔ  َِ ٕرث ث٣شنجه ٕه٘  ّٗ   ُّ ُّ ثى٘ هع إ ّٜ ثىهرٛ  فهسش خسجدهج ٍنشٍٗهج. ذىهل   ثىضّشهضّش ثىَْٖؾه

ّٛ ٍٖ٘ه  ؽلو ٍِ ٍقج٥ٗس ثىضّْنٞس ىيثسٗػ ٍِ ث١شٍز ؽهص ث ٍهِ  ّٜ دلد ثىغّ٘زر  د مشو عِ فسثغ فنس ثىضّّ٘ع

ثىَشنو ٥  سٝقج إىهٚ ثىقهّو. ٗصؾيّهٚ دشهنو فج هـ ٗث هع ٍهِ ثى ٘ هٚ ثىَ ٍّٖ٘ٞهز  ؽلهو ٍهِ صَغّهو ث١فهدثط ٍهِ 

ٍِ ثصّثجذ ثىَ٘ و ٍْٖج  مغس إىغجشث ٗصلقٞدث. ٗثّلنط ٕرث ثى٘ ع عيٚ مّو ٍؾج٥س ثى نس ٗ دسشٕهج ٍؾهجه ف٘ىْج ٗ

ّٛ ٍنش٘  ّٜ ثىرٛ  دجُ عِ ص ّقس ّنس  .ثى نس ثىّدْٝ

ّٜ ٗفسػ ثىضّ نٞس فٜ آفج ٔ ثىّاذجدّٞز  .ٍِٗ ْٕج صضنصّٚ صل٘دز ثىقدٝظ عِ إص٦ؿ دْٝ

ّٜ  ٥ ٝلهدٗ  ُ ٝنهُ٘ فٖو ّقِ فل٦ د دد ٍشهسٗع ى٤صه٦ؿ ثىهّدٝ ُّ ثىَشهٖد ثىغّقهجفٜ ثىهّدْٝ ّٜ فهٜ صهّ٘ط  ً   ْ

 شضجصج ٍِ زدٗد ثى لو ٍِٗ ث٥ّ لج٥س ث٥عضذج ّٞز ثىضٜ ٥ صس ٚ إىٚ  ُ صنُ٘ ٍشجزٝع إص٦فّٞز؟



 

  

 

إذث زٍْج  ُ ّّ٘ؽٔ ثىقدٝظ ٗؽٖهز صهقٞقز  فيهِ ّضقهّدط عهِ ٗث هع إصه٦ؿ  إَّّهج عهِ ٍ٘ث هو ٍضذجْٝهز فه٘ه 

ّٜ ثىًٞ٘ ٍقضاٞجس ثىضّؾسدز  .ثىلقدّٝز ىيَعيٌ ثىضّّ٘ع

  ّٜ ّٛ ث٣صه٦ف ّٜ  ٗث٥صّؾهجٓ ثىّّْٖاه٘ ّٜ ث١صه٘ى ٕرٓ ثىَ٘ث و ٥ صثسػ عِ ثصّؾجٕجس ع٦عز  ٕٜ ث٥صّؾجٓ ثىّعي 

ّٜ ثىّْج د ىيضّؾسدز ثىّدّْٝٞز دشسٗ ٖج ثىضّقيٞدّٝز  .ٗث٥صّؾجٓ ثىقدثع

ّٜ  فٞعههلٚ إىههٚ  ُ ٝثضههصه ثىضّؾسدههز ثىدّ  ههج ثىَ٘ ههو ث١صهه٘ى ٍّ   ّٜ ّْٝٞههز فههٜ ٍشههسٗعّٞز ٝسصعههَٖج ثىلقههو ثىّعههي 

ٗٝسصاٖٞج ٍشسٗعج ىيّٖ٘ٝز ث٣ظ٦ٍّٞز ٍ ّسفج داسٗزر ثىضّْجظس ٗثىضّسجدق ٍع ثىضّؾسدهز ثىَج هٞز. ٗث٣شهنجه فهٜ 

ّٜ ىيّرثس ثىَعيَز ثىَلجصسر  ٗٝعضذلد إٍنجُ إظٖجٍٖج فٜ دي٘زر ز ٝز عقدّٝز  ز  ّّٔ ْٝ ٜ مّو دٗز صنظٞع ّ٘ ٕرث ثىضّ 

ّٜ ثىّسثِٕصْعؾٌ   .ٍع ٗ لٖج ث١ّس٘ى٘ؽ

ّٜ عيهٚ َّه٘ذػ ذثس ٍٞضجفٞصٝقّٞهز ميّٞهز ٍج هٞز ٕهٜ ثىَلهجده  ُّ ٍلْٚ ثىّٖ٘ٝز ٝضشّنو فٜ ٕهرث ثى اهج  ثىَسؽله إ

ّٜ فهٜ ثىهذ٦د ث٣ظه٦ٍّٞز  ّٜ ى يع ز ثىَيّز ثىضٜ صؾلو ٍِ ث٥زصدثد إىٚ ثىَج ٜ  صو فقّجّّٞز ثىثسجح ثىهّدْٝ ثىَ٘ ٘ع

ثىضَّغّو  صْ ٖس مّو ذثصّٞز فسدثّّٞز فٜ ثىّرثصّٞز ثىؾَلّٞز  ٗصعضَّد ٍْٖج ٗؽ٘دٕج ٍٗلْجٕهج. ٕهرث ؽَٞلج. ٗفٜ  ٘  ٕرث 

ّٜ مجشو دؾه٦  عهِ  شٍهز ع٦ هز ٕهرث  ّٜ إىٚ ٌٕٗ ثىقا٘ز فٜ شٍِ  ذي ث٥ّصٝجؿ ٍِ فقٞقز ثىقا٘ز ثىّسثِٕ ثّٟ

ّٜ دَ ًٖ٘ ثىّصٍجُ؛ فٖ٘ ٝؾلو ٍِ ٍقجً ثىقِْٞ إىهٚ ثىَج هٜ  ٍقجٍهج  صه٦ٞ ىضققّهق ثىضّؾسدهز ثىقج هسر ثىسّسؿ ثىّعي 

 .ٗفٜ ذىل صْج   صجزك

ٕ٘  ُ ّضَّْٚ عذغج إىغج  ثىّصٍجُ ثىرٛ ٝ  و  nostalgieفٜ ٕرث ثىّعٞجق  ّعضقاس  ٘ه مجّ   "إَّّج ثىقِْٞ 

دِٞ ثىّسغذز ٗدِٞ ثىنّ س دجىَسغ٘ح فٞٔ".
1

 

ُّ "ث١ٍههٌ ثىضههٜ ٍههج صههصث ه صشههضّق ٍههِ ٍقههجً ثىقْههِٞ عيّههز ٗؽ٘دٕههج ٗٝليّههق ثىَعههنْٜٞ عيههٚ ٕههرث ثىههّس ٛ دق٘ىههٔ  إ

ّٜ ٕٜ  ٌٍ ىٌ صشسع شسٗعج ؽّدّٝج فٜ إص٦ؿ د٥ىهز ثىّصٍهجُ فهٜ ٍلؾَٖهج ثىثهجّ ؛ ٗذىهل ٝلْهٜ فهٜ ظهٞجق  ثىضّجزٝث

ثىَعهنْٜٞ   ّّٖج ٍج صهصثه صهسثِٕ عيهٚ "إىغهج  ثىّصٍهجُ" ٗىهٞط عيهٚ إعهجدر صهٞجغضٔ".   -ثىضّلسٝو ثىرٛ ٝقّدٍٔ مجّ  

1002  12) 

ّٜ  ّّٔ  ...( ٝؤٍِ دئٍنجّّٞز فّل ث٥زصذج  ٍع ثىل س ٗثىّشسٗع فٜ ثىضّّ٘ؽٔ خهجزػ  فهق  ٍٗشنو "موّ  فنس  ص٘ى

ث٣ّعجّّٞز ثىقجىّٞز  ...ٕٗ٘ فنس( ىٌ ٝ يـ إىٚ فّد ثُٟ  ظ٘ٙ فٜ صق٘ٝو ثىل٦ ز ٍع ظجٕسر ثىقدثعز إىٚ شنو ٕؾِٞ 

 (.21   1002ثىَعنْٜٞ  ٍِ ثىلدٍّٞز"  

                                                           
1

 Antropologie du point de vue pragmatique, texte traduit, p1067ثىّشجٕد ىنجّ  ٍِ مضجح  -



 

  

 

ّٜ ث ج ثىَ٘ و ث٣ص٦ف ٍّ ّٜ  ف٘ث هع فهٜ ٗ  ّٛ ثىرٛ ٝقّدً ّ عٔ عيٚ  ّّٔ ثىقسث ر ثىَلضدىز ىيثسجح ث٣ظه٦ٍ ىّْٖا٘

ّٜ ثىرٛ  جً عيٚ  ظجض ثىؾَع دِٞ ثىَهسؽلّٞضِٞ ثىقدثعّٞهز ٗث٣ظه٦ٍّٞز عيهٚ  ز ٕٜ ّضٞؾز ثىَْٖؼ ثىضّي ٞق َّ صْج اجس ؽ

  ز ّٞز ص جعيّٞز ٍ ضليز ٍٗ سْلز.

ُّ ثىّ يز دجىقدثعز ىٌ صن ِ صيز فنسّٝز  إَّّج ٕٜ صيز صقّْٞهز  دثصّٞهز دج١ظهجض  ٗىهٌ ٝهسق ٕهرث ٗثىّعذخ فٜ ذىل  

ّٜ ٗثىضّ نٞس فٜ دْٚ ثى٘عٜ ثىلَٞقز ثىضٜ  فسشس ٕهرٓ ثىَسؽلّٞهز  ثىثسجح إىٚ دزؽز ٍعج ىز فقٞقز ثىَشسٗع ثىقدثع

 ثىّعجةدر.

ّٜ  صهٞ ُّ ثىل٦ ز ث٣ص٦فّٞز ث٣ظ٦ٍّٞز دجىقدثعز ىٌ صنِ ثىذضّز ّجصؾهز عهِ ٗعهٜ صهجزٝث و دقٞغّٞهجس ثىّْقيهز ٍهِ إ

 ّٜ ّٜ إىٚ ثىَّْ٘ذػ ث١خ٦  ّٜ  -ثىَّْ٘ذػ ثى٦ّٕ٘ص . إَّّهج مجّهش صهيز دجىّْهجصؼ ثىضّقْه ّٜ ّٛ ىٖهرث ثى نهس. فنجّهش  -ثىقق٘  ثىَهجّد

 سدج ٍِ ثىقدثعز ثىٍَٕ٘٘ز ٗثىَنّْ٘ز. ٗثىغجٝز ثىققٞقّٞز ىٖرث ثىضّ جعو ٍع ثٟخس إذُ  ىٌ صنِ عيٚ  ز هّٞز ٗعهٜ 

جّش ىغجٝز ٍجّدّٝز صسفز ظّْج ٍِ ٕرث ثىسّسؿ  ّّٔ ٝقٌٞ ٍ جىقز دِٞ ثى نسِٝ. ٝق٘ه ثىَعنْٜٞ فٜ ٕهرث  ٗ فنس  إَّّج م

 ٌّ ثىّعٞجق  "إّّٔ ٝثسب خسن شدٝدث ٍِ ٝنٍو فٜ ثىق جظ عيهٚ ثىققهو ثىضّهدثٗىٜ ىيَيّهز د٘صه ٔ دْٞهز خجّصهز ىيّٖ٘ٝهز  عه

ّٜ  ٝسَع فٜ صَيّل  دٗثس ثىقدثعز ىضعثٞسٕج ى جىـ صيل ثىَيّز. ٕرث ز  دثصه ّ٘ ّٜ ىيّٖ٘ٝهز د٘ثظهسز ص ه ثىضّنظهٞط ثىن٦ٍه

  1002ثىَعهنْٜٞ  ىيقدثعز ٕ٘ فلجىّٞز خسجدّٞز  ٗىٞط ث س٦عج فيعه ّٞج ؽٕ٘سّٝهج دئشهنجىّٞز ثىّٖ٘ٝهز فهٜ  فهق ثىقدثعهز"  

 36.) 

 ّٛ ُّ ثىثسجح ثىّْٖا٘ ّٜ ْٝس٘ٛ عيٚ زغذز ٍيضذعز فٜ ثىؾَع دِٞ ٍضغّٞسثس ثىقدثعز ٗع٘ثدش ثىَيّ  -إ ز ث٣ص٦ف

 ظّْج ٍْٔ  ّّٔ د دد ص لٞو ص٘ثشُ ٍَنِ دِٞ فاج ِٝ ٍِ ثى٘عٜ ٍضذجعدِٝ  شّد ثىضّذجعد.

ّٜ  هجد٦ ى٦ظضْعهجك ٗثىضّقيٞهد دُٗ ثظهضلجدر ّقدّٝهز ىيَلق٘ىّٞهز  ٕرث ث٣شنجه  ْٝاج  إىٞٔ ثعضذهجز ثىَّْه٘ذػ ثىقهدثع

ّٜ فٜ ٕرث ثىسّسؿ زٕٞ ج ؽلو دىٞو إّؾجؿ ثىذسّجٍؼ ث٣ص٦ف َّ ِ ثىقدزر عيٚ ثىضّسجدق ٍع ٕرث ثىَّْ٘ذػ ثىَْضؾز ىٔ  ٍ

دشنو صّٞس ثىَسؽلّٞز ثىّرثصّٞز ثىَضَغّيز فٜ ثىَْنٍ٘ز ثىّدّْٝٞز ث١خ٦ ّٞز صجدلز ىَسؽلّٞهز غٞسّٝهز ٍٗشهسٗ ز دئٍنجّّٞهز 

 ثىّعٞس فٜ زمجدٖج ٗداسٗزر ثىّعلٜ إىٚ ثىضَّجٕٜ ٍلٖج.

ّٜ  هد دْههٚ ز ٝضههٔ ى٠خههس ّٜ ث١صهه٘ى ّٜ  فهئذث مههجُ ث٥صّؾههجٓ ثىّعههي  ُّ ثىسّههسؿ ث٣صهه٦ف  -عيههٚ  ظهجض ث٣  ههج   فههئ

ّٜ عيٚ  ظجض ٍِ ثىّْقو ٗثىَقجمجر ثىّعسقّٞز. ّٛ  د ثدضْٚ ع٦ ضٔ ٍع ثٟخس ثىغّقجف  ثىّْٖا٘

ّٜ ثىّْج ههد ى٢ ههسٗفضِٞ ثىّعههجى ضِٞ  ههج ث٥صّؾههجٓ ثىقههدثع ٍّ ٍههِ  فقههد ثصّثههر ٍ٘  ههج دفاههّٞج -دقّؾههز صقيٞدّٝههز ز ثَٕههج - 

ثىضّسثط  ٗعّد مّو  شنجه ثىق جظ عيٞٔ َّسج ٍِ  َّج  ثىّسؽلّٞز ٗص٘زر ٍِ ص٘ز ثىضّنيّط ٗثىؾَ٘د دج٣دقهج  عيهٚ 

  َّ٘ذػ  دٌٝ  د  فسغ ٍِ مّو ٍلْجٓ ٗصؾّسد ٍِ مّو  َٞز فليّٞز ىٔ ثىًٞ٘.



 

  

 

ذ ٝضّثهر ٍ٘  هج دفاهّٞج ٕرث ثىسّسؿ ٗث ع ددٗزٓ فٜ إزدجمجس عّدر ىٞط   يّٖج مّ٘ٔ ٝعضذده  دثظز دقدثظهز؛ فٖه٘ إ

ّٜ  ٗٝعلٚ فٜ  ّٜ  دجعضذجز صنسٝعٔ ىعيسز ظي ّٞز صقيٞدّٝز ٝقً٘ فٜ ثىَقجدو دضَؾٞد ثىَشسٗع ثىقدثع ٍِ ثى نس ث١ص٘ى

مّو ٍ٘ و إىٚ ثىضّذشٞس دقَٞٔ ثىنّّ٘ٞز ثىّسثةدر ٍضْجظٞج  ّّٔ ٍشسٗع ٝشن٘  ٝاج ٍهِ إفسثؽهجس فيعه ّٞز دجىغهز ثىلَهق. 

( إذ 24   1004 ثىَعهنْٜٞ   صلذٞهس  فهد ثىّدثزظهِٞ "صَٖهز ٍْٖؾّٞهز ٍٗٞضجفٞصٝقّٞهز ٍلجصهسر" فجىقدثعز ثىًٞ٘ عيهٚ فهدّ 

زثصٖج عِ ث١شٞج  ٗثى٘ؽ٘د زّؽهز فيعه ّٞز مذهسٙ. فهـ"ٍق٥٘س ث١ّهج  ّ٘ ص٘ثؽٔ مّو ثىذسثدٝغَجس ثىضٜ   جٍش عيٖٞج ص 

ٍ ًٖ٘ ث٣ّعجُ  د  صجدٖج خيو ٥ ٝلجد  ٗثى٘عٜ ٗثىّرثس ٗؽٖجش ثىذدثٕز ٗثىضّلجىٜ ٗثىٞقِٞ ثىضٜ   جً عيٖٞج ثىَقدعُ٘

 .(35   1004ثىَعنْٜٞ  ىٔ ظذل"  

ّٜ فٜ د٦دّج  ٥ ٝصثه ٝذّشس دٖرٓ ثىقدثعز د٘ص ٖج فدعج إّعجّّٞج زثةدث  صٚ دجىَّْ٘ذػ  ُّ ثىَغقّو ثىقدثع ٗث٣شنجه  

ه ى  ّ٘ ّٜ ثىرٛ ْٝنٙ عِ مّو ثىّشذٖجس ٗٝضسفّع عيٖٞج. ٗفٜ  ٘  ذىل "ع ّٜ ثىَدّ ضهسر  ٘ٝيهز عيهٚ ّقهد ثىهّدِٝ ث١خ٦ 

(  ٗدجعضذهجزٓ ظهذ٦ٞ إىهٚ صؾدٝهد 46-45      1002ثىَعهنْٜٞ    د٘ص ٔ ٍدخ٦ َّ٘ذؽّٞج ىيّْٖه٘  دَشهنو ثىضّْه٘ٝس"

ّٜ عيٚ ّق٘ ٍِ ث١ّقج .  ثى نس ثىّدْٝ

ّٜ ثظهضلجدر ىضقهدٝط ثىَشهسٗع ثىَٞضهجفٞصٝ ُّ عددث مذٞسث ٍِ ثى ٦ظ ز ثىَلجصسِٝ ٝسُٗ فٜ ثىَّْ٘ذػ ثىقدثع ّٜ إ ق

ّٜ ٕ٘ ٍشهسٗع ثىهّرثس ثىغسدّٞهز؛ فنهّو مّّ٘ٞهز فْٞتهر   ّٜ خ  . ٍٗج ثىقدٝظ عِ  ٌٞ مّّ٘ٞز إ٥ّ صؾّو ىَشسٗع ذثص ّٜ ثىَغجى

ّٜ ثىهرٛ  ّضؾهٔ ىٞ هو  زث ى٤ّعجُ ٝضؾجٗش ؽصةّٞهز ثىّعهٞجق ثىضّهجزٝث ّ٘ إَّّج صشضّق ٍِ ٍقجً ثىّرثصّٞز ٍلْجٕج  ٗصلنط ص 

ّٜ عيٚ ّق٘ ٍِ ث ّٜ شَ٘ى .إىٚ فاج  إّعجّ ّٛ  ىضّؾجٗش ثىَؾجش

ّٜ ىْقههد مههّو ثىنّهه٘ثٕس  ز ثىقههدثعِّٞٞ ثىَْسيههق ث١ظجظهه ّ٘ ىههٌ ٝثاههع ٕههرث ثىسّههسؿ إىههٚ ثىّْقههد  إَّّههج ٕهه٘ فههٜ ص هه

ّٛ دئٝههدٝ٘ى٘ؽٞج  ث٥ؽضَجعّٞههز ٗثى نسّٝههز ٗثىّدّْٝٞههز ثىّعههجةدر فههٜ ثىَؾضَههع. ٗفههٜ ذىههل ٍقجديههز ٣ٝههدٝ٘ى٘ؽٞج ثىسّههسؿ ثىلقههد

. ّٜ  ثىسّسؿ ثىقدثع

ّٜ ٗثىسّهسؿ  ٗفٜ  ٘  ٍج ٝقنٌ موّ  ّٜ ٗثىسّهسؿ ث٣صه٦ف ُّ ثىسّهسؿ ثىّعهي  ثصؾجٓ ٍِ إشنجىّٞجس  ٝعهلْج ثىقه٘ه إ

ّٜ ز ٙ ٗث لز فٜ ٍشنو ث٥ّغ٦ق عيٚ ثٟخس ّٜ  ٕٗ٘ -ثىقدثع ثىَثجىو  ٗصض٘ثصو ٍلٔ عيٚ ّق٘ ٍِ ثىّسف  ثىقذي

 ٍج ْٝلنط عيٚ فاج  ثىََجزظز  فٞلنط ٍشنو ث٥ّغ٦ق فٜ ٍعض٘ٙ ثى لو ٗثى٘ث ع.

 يالعملّيلمشكلاالنغالق:المستى (ب

ّٜ ٣ؽهسث ثس فليّٞهز  صذهِٞ عهِ  ّٜ دضّ٘ط ٍِ خ٦ه غٞهجح شهذٔ ميه ّٜ ثىّدْٝ ْٝنشو ثّغ٦ق ثىَشسٗع ث٣ص٦ف

ّٜ ٗفٜ ثىضّ نٞس فهٜ  زغذز خجى ز فٜ ص لٞو  فنجز صؾدٝدّٝز صعلٚ إىٚ صغٞٞس ٗث ع ّضؼ عِ   ٘ز فٜ ثىضّنِ٘ٝ ثىّدْٝ



 

  

 

ّٜ ثىَلج صس. ّٗيَط ذىل فٜ مّو ثىَؾج٥س  ّٗرمس ٍْٖج عيٚ ظذٞو ثىَغهجه ثىَؾهجىِٞ آفجق ؽدٝدر ىيثسجح ث٣ظ٦ٍ

. ّٜ ّٜ ٗث٣ع٦ٍ  ثىضّليَٞ

ّٛ ظههلٜ إىههٚ صسهه٘ٝس ٍههج ٝههدّزض فههٜ ٍههجّدر ثىضّسدٞههز ث٣ظهه٦ٍّٞز  ٗ ثىضّ نٞههس  ّٜ  ىههٌ ٝضهه٘فّس   ف ههٜ ثىَؾههجه ثىضّليَٞهه

ّٜ ٍههج عههدث دلهه  ثىَقههج٥ٗس ثى سدّٝههز ثىَشههضّضز ٍههِ  ذههو دلهه  ٍض قّهه ّٜ ث٣ظهه٦ٍ دٛ ثىَههجّدر فههٜ ثىَعههضِ٘ٝٞ ث١ظجظهه

ُّ ثىذههسثٍؼ ثىضّليَّٞٞههز فههٜ شههلذز ثىّشههسٝلز ٗ صهه٘ه ثىههّدِٝ صقدٝههدث  صذقههٚ  ّٜ  فههئ ههج فههٜ ثىَعههض٘ٙ ثىؾههجٍل ٍّ   . ّٛ ٗثىغّههجّ٘

ج ٝؾلو ثىَجّدر ثىَلسفّٞز ثىّدّْٝٞز ٍؾهّسد صق هٞو ىق٘ثعهد ٍْٗهجٕؼ ٍْق٘ىهز  َّ م٦ظٞنّٞز ٍٗض٘ثزعز ٍِ ؽٞو إىٚ آخس  ٍ

ّٛ فقعخ.عِ ثىضّسثط   فٜ شنو ثظضلجد

. ىهرىل  ّٜ زثس ؽدٝدر صعٌٖ فٜ صغٞٞس ٦ٍٍـ ثىَشهٖد ثىهّدْٝ ّ٘ ّٜ  فْيقظ دؾ٦  غٞجح ص  ج فٜ ثىَؾجه ث٣ع٦ٍ ٍّ  

ّٜ ثىَثّ هب ىذهسثٍؼ إع٦ٍّٞهز فهٜ ٕهرث ثىّ هدد خسجدهج ٗعنّٞهج  ّٜ فٜ إ جز ثى اهج  ث٣ظه٦ٍ دقٜ ثىثسجح ث٣ظ٦ٍ

ز صرمٞسّٝز صنسثزّٝز.ٍضنيّعج  ٝنّسز ذثصٔ فٜ مّو ٍْجظذز ٗٝلض َّ ز ث٣ع٦ً فٜ ٍؾجه ثىّدِٝ ٕٜ فق  ٍٖ َّ ٍٖ ُّ  ذس  

ّٜ فهٜ صهّ٘ط. ٗ هد ّؾهد فهٜ  ُّ ٍِ ثىّاسٗزر ثىذقظ عِ آفجق ددٝيز ى٤ص٦ؿ ثىّدْٝ دعذخ مّو ٍج ذمسّج  ّسٙ  

ّٜ ٍج ٍهِ شهنّٔ  ُ ٝقهّدً دله  ث٣ هجفز ٗث٣فهجدر ىيثهسٗػ ٍهِ فّٞهص ثىّْنهسر ثىَاهّٞ  قز ىقَٞهز ثىسّسؿ ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞق

 ثىضّؾسدز ثىلقدّٝز فٜ ٗ لْج ثىّسثِٕ.

2 

ّٜ  ٍههِ خهه٦ه ث ٦ّعْههج عيههٚ ٍههج صضٞقههٔ ثى يعهه ز ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقّٞههز ٍههِ إٍنجّههجس  ههسث ر ؽدٝههدر ىيههّّْب ث٣ظهه٦ٍ

ّٜ فهٜ د٦دّهج  ٗ هد صعهٌٖ  ٗىيضّؾسدز ثىلقدّٝز إؽَج٥  ّلضذس  ّّٖج  د ص ضـ ّق٘ آفجق ٍغجٝسر ىَج ثظضقّس فٜ ثىَشٖد ثىهّدْٝ

 دجىقاههّٞز ثّشههغجىْج ٍلههس  فههٜ ّْذّههٔ  ُ ّٗهه٘دّ  دشههنو فجعههو فههٜ صهه٘غ خسههجح ؽدٝههد ٝ ههس  ٍقذ٘ىّٞضههٔ ٍههِ ذثصههٔ.

ّٜ  ثىّعهٞجق فهٜ ثىضنٗٝيّٞهز "ثىضؾدٝههد" ٍعهنىز صهٌَٞ فهٜ صضْههّصه  ّّٖهج إىهٚ ث٣ظهه٦ٍ
2
 د٥ىههز ٍهِ ثىلذهجزر ٕههرٓ صقَيهٔ دَهج 

ُّ  ذىل. ٗث٣ جفز ثىضؾجٗش ّٜ  ىيثسجح صن٦ٝٗ َٝغّو ٍج    ثى نهس دٖه٘ثؽط ث٥زصذهج  ٗعٞهق ٝهسصذ  إَّّهج ثىًٞ٘  ث٣ظ٦ٍ

 غٞهس ؽهص ث ثىّدّْٝٞهز صؾسدضهٔ ؽلهو إىهٚ ظهلٞج ّّٗ هٔ  ثىَعهيٌ دهِٞ ٗ ٞهدر ع٦ ز ثدضْج  عيٚ ٝسثِٕ ثىرٛ ثىضؾدٝدٛ

 .ٗشنيّٞز شثة ز  ٗ ٍعقسز صنُ٘ ٥ فٞظ دئؽَجه  ثى٘ؽ٘دّٝز صؾسدضٔ ٍِ ٍقضسع

                                                           
2

ز ىَشسٗع ثىضؾدٝد  فن  ٚ ٍج صقيٌ دٔ ٕٞسٍْٞ - ٍّ ٘ ٞقج ثى٘ث ع "٥ صنضَو ثى ٘زر ىدْٝج عِ ثىَشسٗع ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقٜ ث٣ظ٦ٍٜ إ٥ّ دضْجٗه ثىّدٗثعٜ ثىلج

ّٜ ٕٜ ص نٞل ثىّْب ثىّدْٜٝ ٗإعجدر دْجةٔ دشنو ْٝعؾٌ ٍع ثىقج س ٗآىٞجس ص نٞسٓ  ثىَلجصسر  ٕٜٗ ثى ٘زر ثىضٜ صشّنو ٕجؽط ؽَٞع ثىَشضغيِٞ ث٣ظ٦ٍ

 (54   1002دَشسٗع ثىضؾدٝد".  ثىعّٞد  فَد  



 

  

 

ُّ  إ٥ّ   ٍسجىذهٔ فهٜ ٝغهجٝس ثى نهس ٍهِ دهَْ  صهسصذ  إَّّهج ثىٖٞسٍْٞه٘ ٞقٜ  ثىّعهٞجق فهٜ صضلِّٞ مَج ثىضؾدٝد ٍجٕٞز  

 ثىّْج در ثىضؾدٝدّٝز ث١ سٗفجس عيٞٔ صسثِٕ ٍج دل  ٍع ٝثضيو ٗمرىل ثىّسؽلّٞز  ث٣ص٦فّٞز ث١ سٗفجس ٍسجىخ

ّٜ  ىيثسجح  ذىل. ثىقدٌٝ ٍع دئ ٦ق صقسع دّْ ٔ ىيَعيٌ ٍلجصسر ع٦ ز ٥ظضقدثط دجىضّسثط صيز موّ   سع ٍِ ثىّدْٝ

 ُّ ّٜ  ثىسههسؿ   ّٜ  ثىثسههجح صؾدٝههد إىههٚ ثىّعههجعٜ ثىضههنٗٝي  عيههٚ إَّّههج دههجىضسثط  ثىل٦ ههز  سههع عيههٚ ٝضنّظههط ٥ ث٣ظهه٦ٍ

 ثىّسثدسز فٜ ص٘صّس عِ ّجؽَز إشنجىّٞز ٗثىَلجصسر ث١صجىز ٍِ دجىضجىٜ ٝؾلو ٥ٗ آخس  دشنو ٗصّ٘ظسٔ ثظضقاجزٓ

ّٜ  ثىّْشج  د لو دَْٖٞج صض٘ىّد إَّّج دَْٖٞج   ٝلْهٜ  ُ دُٗ ٗثىضلهجىق ثىض٘ثصهو ٍِٗ ثىَعضَسّ  ثىض جعو ٍِ ع٦ ز ثىضنٗٝي

 ٗعهدّ  ٍلْهٚ مهوّ  ٍِ ثىَقجدو فٜ إفسثغٖج ٗدُٗ ٗثىَغجىّٞز  ثىَّْرؽز ددع٘ٙ ثىَج ٞز ث٣ظ٦ٍّٞز ثىضؾسدز صنسثز ذىل

 .ثىَذض٘ز ٗثىضّقيٞد ثىّسؽلّٞز عيٚ دى٦ٞ ثظضقدثٍٖج

ّٜ صضٞـ ىيقجزا ؽَيز ٍِ  ف يع ز ثىضّنٗٝو ثىضٜ  صذقش صقنٚ دجٕضَجً عدد ٍِ ثىَْشغيِٞ دقاجٝج ثىضّؾدٝد ثىّدْٝ

ثىَذهجدا ثىضّنٗٝيّٞهز ثىضهٜ صثههسػ ٍهِ  هٞق ثىّس ٝهز ثىَّْسّٞههز. ٍٗهِ ٕهرٓ ثىَذهجدا ث١ظجظههّٞز  ّْذّهٔ إىهٚ شهس  صلّددّٝههز 

ه ٍْ ضقهج عيهٚ ثىهّس ٛ  ّٗ ثىَثهجىو ٍضّٖٞتهج ىشهس  ّعهذّٞز ثىققٞقهز ٗثخهض٦   دلجدٕهج ثىقسث ثس ثىهرٛ ٝؾلهو ٍهِ ثىَهؤ

دجخض٦  شٗثٝج ثىّْنس إىٖٞج. فْٞرثك ْٝض ٜ خسن ثىضَّسمص ف٘ه ز ٝز ثىّرثس ٍٗ٘ و ثىّسف  ىيَثجىو ثىرٛ ٝ اٜ 

 .فضَج إىٚ ثّقعجز ثىَ٘ث و ٗثّغ٦ ٖج

ّنس فدثعّٞز ّقدّٝزً صق٘ٝاهّٞزً  فئّّٖهج ٗىتِ مجّش ثىققٞقز ث٣ظ٦ٍّٞز ٍِ ٗؽٖز ّنس ظي ّٞز صَؾٞدّٝزً  ٍِٗ ٗؽٖز 

صضّثر فٜ ثىَقجزدز ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقّٞز ٍعينج د٥ىّٞج آخهس   ٘ثٍهٔ ثىّعهلٜ إىهٚ ٍهج دهٔ ٝققّهق ثىَعهيٌ مّْٞ٘ضهٔ  ٕٗه٘ ٝقهس  

ّّ ٔ ٗٝشّنو عذس ثىقسث ر فَٖٔ ىٔ ٗ شنجه ثزصذج ٔ دٔ  دُٗ صٌّٕ٘  ُ َٝغّهو ٕهرث ثى ٖهٌ فقٞقهز ٍسيقهز ؽجٍهدر  إَّّهج 

جُ ٍِ إٍنجّجصٖج ثىَضلّددر ٗثىَضغّٞسر  ددث دضغّٞس ظسفّٞجس ثىقسث ر ثىَْضؾز ىيَلْٚ.ٕ٘ إٍن
3

 

ُّ ثىققٞقز ثىّدّْٝٞز ٗثفدر  ٗ ّّٔ دئٍنجُ ثىّدثزض صق هٞيٖج إُ ظهجز عيهٚ  ثّس٦ ج ٍِ ذىل  فَِ ثىضّلّعو ثىق٘ه إ

ُّ فههٜ ذىههل  ههض٦ ىَلْههٚ  ّٜ دلْٞههٔ  ١ ىههِٞ  ٗ ظههجز عيههٚ خسههٚ ٍههْٖؼ عيَهه ّٗ ثىههّّْب ٗىققٞقضههٔ ثىَضؾههّددر ميَّههج ّٖههؼ ث١

ّٜ ثىرٛ صْشدٓ ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقهج ث٣ظه٦ٍّٞز  ٝعهلٚ إىهٚ "صثيهٞب  ُّ ثى لو ثىضّنٗى صؾّددس ٍقج٥ٗس فَٖٔ ٍٗذجشسصٔ. إ

(؛  ٛ ٕٗههٌ صَيّههل  صههو ثىَلْههٚ فههٜ ثىههّّْب  ّٝههج مجّههش ثىثي ّٞههز 15   1006ّجصههس  ثىَلْههٚ ٗثىققٞقههز ٍههِ ثىههٌٕ٘"  

 .ج  جزةٔثىّْنسّٝز ثىضٜ ٝ دز عْٖ

زثس ثىَعذقز فٜ ثى ٌٖ ٗصسثؽع  ّ٘ ً عيٚ  ظجض ث١خر دجىضّ  ّ٘ ُّ ثىَقجزدز ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقّٞز صضق إ جفز إىٚ ذىل  فئ

 .ؽَيز ٍِ ثىَعجةو ثىضّنٗٝيّٞز ثىضٜ مجُ ٍِ شنّٖج ثىضّعيّ  عيٚ ثىّّْب ددع٘ٙ ثىَ٘ ٘عّٞز ثىَصعٍ٘ز
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ُّ "ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقج ىٞعش ٍْٖؾج ىيق ٘ه عيٚ ثىققٞقز  ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقج فٜ ّنس غجدثٍٞس ىٞعش ٍْٖؾّٞز ىيليً٘ ث٣ّعجّّٞز  ٗىنّْٖج ٍقجٗىز - ج فٜ  إ ٍّ ٍِ  ؽو فٌٖ 

 11    1006 سٖج دنيّٞز صؾسدضْج فٜ ثىلجىٌ"  ّجصس ثىققٞقز ٍٗج ٝسد



 

  

 

ٝؾلو ٍِ ٍقهجً ث٣َٝهجُ ٍْسيقهج ٍشهسٗعج ىضهددّس ثىضّؾسدهز  ٗثىقذ٘ه دجعضَجد ثىذْٚ ثىقذيّٞز فٜ ثى ٌٖ  ٍِ شنّٔ  ُ

ّٛ ىلهّد  ّٛ ٍهِ شهس  ثىضّثهجزػ عهِ ث٥ّضَهج  ثىلقهد ّٜ ثىّْقهد ثىلقدّٝز ٗص٘غٖج عيٚ عنط ٍج ٝلضذس فٜ ثىسّهسؿ ثىقهدثع

ج ىيَلْٚ ٍّ ّٛ ّّب ٍٗقجٗىز صنٗٝيٞٔ صْس٘ٛ  سٗزر عيٚ ص٘ ّع  ُّ ٍذجشسر   ثىقسث ر ٍقجٝدر ٗعيَّٞز. ذىل  
4

ٜ . ٗصلْ

 ظجظج  ّّْج ّضّ٘ؽٔ إىٞٔ دؾَيز ٍِ ثىَعج ٥س ثىضٜ صقّسمْج صؾجٕٔ ٗصضشّنو دَقضاجٕج ٍؾَ٘ع  فنجزّج ف٘ىٔ. فَج ٍِ 

ّٜ ٗصهٞجغز ٍذدةّٞهز ىد٥ىضهٔ.  ىه ّٗ ٍشسٗع فٜ ثىضّنٗٝو إذُ  إ٥ّ ٦ٝٗشٍٔ شسٗع فٜ صنظٞط ثى ٖهٌ دَقضاهٚ ثظهضلدثد  

ٓ ثىل٦ هز ثىقذيّٞهز دهجىّّْب ٕهٜ ٍؾهجه ثى ٖهٌ ثىّعهجدق ىضشهنٞو فْقِ ٥ ّذجشس ثىهّّْب ّٗقهِ خهجىُ٘ ٍهِ ثىَلْهٚ. ٕٗهر

 .ٍلْجٓ  ٕٜٗ ىقنز ىٞط دج٣ٍنجُ صؾجٕيٖج ٥ٗ صْجظٖٞج

زثس خجزؽهز عهِ ثىهّّْب ٥ٗ فس هج ٟزث  ثىَهس   ّ٘ ّٜ ىهٞط إظهقج ج ىض ه ُّ ثى ٖهٌ ثىَهج  ذيه ْج  ُ ّْذّٔ إىٚ   َّ ٖٝٗ

ُّ ثى ٖهٌ فهٜ  ثىثجّصز  إَّّج ٕ٘ ثّ ضجؿ عيٚ ثىََنِ ٍِ ٍلْجٓ ٗصقجٗز ٍلٔ ٗثّشغجه  صٞو دَ٘ ه٘عٔ ثىَشهضسك. إ

 Gadamer, Truth َّّج ٕٜ ثخضذجز ٍَنْجس"  ٘  ٕرٓ ثىَقجزدز إذُ  ٍعج ىز "ٗثىَعج ىز ىٞعش فس  ٍَنْجس  إ

and Method, p 497). 

ىهز د لهو ثىهّصٍِ فهٜ إ هجز ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞقهج  ٕٗه٘ ٍهج  ّ٘ ُّ مّو  سث ر ٕٜ ٍضغّٞسر ٍٗضق مرىل صؾدز ث٣شجزر إىٚ  

ّٛ ثىؾهجشً ثىهرٛ صعهْدٓ  ٝؾلو ٍْٖج ٍشسٗعج فٜ  ٘ز ث٣ّؾجش ٗثىضّشّنو ثىّدثةٌ  ٗدٖرث ثىضَّغّهو ّض هّدٙ ىي ٖهٌ ث١فهجد

ّٜ ٗثىقجةيز دغذ٘صّٞضٔ  .ثىقسث ر ثىن٦ظٞنّٞز ثىَقضنسر ىيَق د ثىّدْٝ

ه  ّٗ ّٛ ٍضههن ّٜ ثىههّسةٞط مههجٍِ فْٞتههر فههٜ ثظههضتْج  ثىّ ههيز دههجىّّْب  ىضشههنٞو فٖههٌ دشههس ُّ ثىَسَههـ ثىٖٞسٍْٞهه٘ ٞق إ

ه ّه٘ع ٍهِ ثى ّٗ ّٜ  ظجظج. ٍِٗ غجٝجس ٕرث ثى ٌٖ  ُ ٝضققّهق ىيَهؤ ّٜ عذس ثىق٘ه ثىقسآّ ضّلهجٝ  ٍهع ّّ هٔ ىيثسجح ث٣ىٖ

ٝن ئ ث٥ّ ضجؿ عيٞٔ ف٘ثزّٝهج ٗث٣صهغج  إىٞهٔ فهٜ إ هجز ؽهده ثىّعهؤثه ٗثىؾه٘ثح  فٞهظ ْٝ هٖس  فقهٔ ثىهّسثِٕ دهنفق 

ّٜ صنٗٝيّٞج.  ثىَلْٚ ثىقسآّ

ّٜ ٍهِ  َٞضهٔ ثى ليّٞهز فهٜ زظهٌ  ّٜ  إَّّج ؽج  ّضٞؾز ٥ظهض سثغ ثىثسهجح ثىهّدْٝ ُّ ثىضّ نٞس فٜ ث١فق ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞق إ

ّٜ عِ ثىضّؾسدز ثىضّلذّدّٝز. ٗىرىل صنصٜ ٕرٓ ثىَقجزدز فٜ ظهٞجق ثىذقهظ ٦ٍٍـ ثىَؾضَ ّٜ ٗىغٞجح مّو دلد صنٗٝي ع ثىضّّ٘ع

ّٜ ٍِ خ٦ه صؾدٝد دله  ثىَلهجز  ث٣ظه٦ٍّٞز ٗثىّعهلٜ  عِ ص لٞو ٍقجٗىز دد س دل  د٘ثدزٕج صضققّق دشنو عْٞ

ّٜ فٜ دل   ّقج   ِٞ دجىّشنُ ثىّدْٝ َّ .إىٚ صلٌَٞ ّضجةؾٖج عيٚ ثىَٖض ّٜ  ثىلجىٌ ث٣ظ٦ٍ
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ُّ مرىل ٍسصذ  دضثَْٞجس ثىقجزا. - ُّ ٍذجدزر ثىقجزا صل٘د  ظجظج إىٚ  دزصٔ عيٚ صقدٌٝ صثَِٞ ٝثّب  "إذث مجُ دج٣ٍنجُ ثىقدٝظ عِ   دّٝز ثىّّْب  فئ إ

 (66 ثىّّْب"    ٍذسص٘ إٝن٘  ثىضّنٗٝو دِٞ ثىّعَٞٞجةّٞجس ٗثىضّ نٞنّٞز   



 

  

 

ّٜ ف٦ّ ٍغسٝج دجىضّؾسدز ٗدثفلج إىٖٞج  فئّّٔ ٝذقٚ فٜ صقدٝسّج ٍقضجؽج إىهٚ ٍغهجدسر  ٗىتِ مجُ ثىسّسؿ ثىٖٞسٍْٞ٘ ٞق

 ّٜ ٍض٘ثصيز ٗإىٚ ظلٜ فغٞظ ٗزغذز صجد ز فٜ إزظهج  دعهجةٌ عقجفهز ث٥خهض٦  ٗفهٜ إ جٍهز ٍشهسٗع إصه٦ؿ دْٝه

ّٜ عيٚ ثٟخس   ّٜ عيٚ ثىّرثسعيٚ  ظجض ث٥ّ ضجؿ ثىضّنٗٝي  .ٗىٞط ث٥ّغ٦ق ثىّدٗغَجة
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