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٠ْعٝ ثٌّؤٌّف فٟ ٘يث ثٌذجح إٌٝ صفّق٘ ل١ّٞض١ْٓ ٌِو٠َّض١ْٓ ّ٘ج: و١ف١ّةز لةٌث ر ثٌضةٌثط ٚثٌضؾٌدةز ثٌضي١ٍ٠ّٚةز 

ّٛ ". فذنٚةٛٗ  َّ ِةوثًٖ عٍةٝ هًثّةز "ثٌضؾٌدةز ثٌو١ٕ٠ّةز دة١ٓ ثٌٛفةور ٚثٌضٕة فٟ ث٩ّ٦َ، ٚىٌةه ٝةّٓ ِذقةظ عةج

ثٌٕظٌ فٟ أٔةٛث  ثٌّمجًدةجس ثٌضةٟ صٚةّوس ثٌم١ّٞز ث٤ٌٚٝ فٌٗ ثٌّؤٌّف عٍٝ أْ صىْٛ لٌث صٗ ٌٍضٌثط ِٓ م٩ي 

ٌةةٗ دجٌضق١ٍةةً ٚثٌضةةودٌّ، أٞ "ثٌٕظةةٌ فةةٟ ثٌّٛةةجةً ثٌىف١ٍةةز دضؾو٠ةةو ثٌّٕةةج٘ؼ ثٌّعضّةةور فةةٟ هًثّةةز ثٌضةةٌثط ثٔ ٩لةةج  ِةةٓ 

ِمجًدز ٔمو٠ز ٌضٍه ثٌّٕج٘ؼ ٚثٔضٙج  دجلضٌثؿ ِٕٙؼ دو٠ً ٠ّٞٓ أٚفٌ فظٛظ ث٩ٌّ ِةز دة١ٓ ٟذ١عةز صةٌثط ٚأّةج١ٌخ 

ًّ دْجٟز ٠عٕٟ "عمجفز هًثّضٗ ٌٟٚق ثٌضفجع ً ِعٗ". ٚثلضٞٝ ٘يث ثٌّذقظ إعجهر ثٌٕظٌ فٟ ِفَٙٛ ثٌضٌثط. فٙٛ دى

ّْ ٚع١ٕةج دةجٌضٌثط ِةٌصٙٓ دظةٌٚض فجٝةٌٔج ِٚةج ٠ ٍةخ  أ". ٚلو د١ّٓ ثٌّؤٌّف أ َّ ًّ ٨ ٠ضؾ ثٌّجٟٝ" ٚ"ثًٌّٛٚط و

ً ِعٗ صفضمٌ إٌٝ ثٌضؾجِٔ ع١ٍٗ ِٓ ٖ٘جٕز. إّٕٔج "إٍث  لٌث ثس ِضعوهر ِٚنضٍفز ٌٍضٌثط صُٕ عٓ ٌٝٚح ِٓ ثٌضعجِ

ٚثٌٛفور ٚصضٕٛ  دضٕٛ  ثٌّْض٠ٛجس ثٌغمجف١ز عٕؤج ٟٚ٘ إٌٝ ث١ٌَٛ فٟ صعج٠ٔ ِْضٌّ ٠وي عٍةٝ أْ ثٌّٛلةف ِةج فضةب 

فٟ ٌِفٍز ثٌّنجٛ ٚعٍٝ أْ ثٌّغمف ثٌعٌدٟ ِج ثٔفه ِْضٖعٌث  ث٦ٕىجي ثٌّن١ُ عٍٝ ثٌؾًْٛ ثٌّّضور د١ٕٕج ٚدة١ٓ 

ُّ ثّةضعٌٛ ثٌّؤٌّةف ٚؽةٖٛ ثٌضعجِةً ثٌنّْةز ِة  ثٌضةٌثط ثٌضٌثط ٚ٘ٛ إٕىجي صعىْٗ ٚؽٖٛ ثٌضع جِةً ثٌّضوثٌٚةز". عة

:ٟ٘ٚ 

 ـ ثٌضعجًِ ثٌٍْفٟ ثٌضم١ٍوٞ: صّؾ١و ثٌضٌثط ٚثٌوفج  عٓ عمجفز ثٌّجٟٝ.

ًٞ: ثٌم   ِ  ثٌضٌثط دجعضذجًٖ ِعٌل٩ ٌٍٕٙٞز. ٌّ  ـ ثٌضعجًِ ثٌضقو٠غٟ ثٌضق

 قوثعز.ـ ثٌضعجًِ ث٩ٙ٦فٟ ثٌضٛف١مٟ: ثٌّٛث ِز د١ٓ ثٌضٌثط ٚثٌ

 ـ ثٌضعجًِ ثٌضٛظ١فٟ ثٌٕفعٟ: ثّض ٩ي ثٌضٌثط ٌ ج٠جس إ٠و٠ٌٛٛؽ١ّز ١ّج١ّّز.

 ـ ثٌضعجًِ ثٌّع١جًٞ ث٨ٔضمجةٟ: ثمض١جً ِج ٘ٛ ؽ١ّو فٟ ثٌضٌثط ١ٌع١ٔ فٟ ثٌقجٌٝ.

أِجّ دنٚٛٗ ثٌم١ّٞز ثٌغج١ٔز، فمو هًُ ثٌّؤٌّف دٖئٙج "ثٌظجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ّٚز" ّٛث  فٟ ثٌفٍْةفز ث١ٌٛٔج١ّٔةز أٚ 

ق إٌٝ ِو٨ٌٛس ثٌضي٠ًٚ فةٟ ثٌمةٌ.ْ. ٚدعةو ىٌةه ثصؾةٗ ثٌذقةظ إٌةٝ  فٟ ٌّ ُّ ص  ثٌغمجفز ث١ِ٩ّ٦ّز )صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ(. ع

ٔجس ثٌٌؤ٠ز ثٌضي١ٍ٠ّٚز فٟ ث٩ّ٦َ ٚىٌه ِٓ م٩ي ٝذ٠ أٌٙٛٙج ثٌٌّؽع١ّةز )٘ةً ثٌضي٠ٚةً عٍةُ إ٨٘ةٟ أَ  ّٛ صع١١ٓ ِى

س ثٌضي٠ٚةةً ثٌٖةةٌعٟ )ثٌّٛثلةةف ِةةٓ م٩فةةز عغّةةجْ عٍةةُ دٖةةٌٞ ثؽضٙةةجهٞن(. ٚأٔٙةةٝ ثٌّؤٌّةةف دقغةةٗ دوًثّةةز دةةوث٠ج

ْٟ فىُ ٌِصىخ ثٌىذ١ٌر ٚثٌمََوً(.  أّٔٛىؽج( ٚدوث٠ز ثٌضي٠ًٚ ثٌعمجةوٞ )ثٌنٛٛ فٟ ل١ّٞض
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 فً َىع انًقاربت

٘يث ثٌذقظ ثٌٕظٌ فٟ ثٌّٛجةً ثٌىف١ٍز دضؾو٠و ثٌّٕج٘ؼ ثٌّعضّور فٟ هًثّز ثٌضٌثط ثٔ ٩لج  ِٓ ِمجًدز  ٠ضٕجٚي

أّةج١ٌخ هًثّةضٗ ٔمو٠ز ٌضٍه ثٌّٕج٘ؼ ٚثٔضٙج  دجلضٌثؿ ِٕٙؼ دو٠ً ٠ّٞٓ أٚفٌ فظٛظ ث٩ٌّ ِز د١ٓ ٟذ١عز صةٌثط ٚ

 ٌٟٚق ثٌضفجعً ِعٗ.

١ز أٌٚٙج ث٨٘ضّجَ دض١ٙٛف ثٌضٌثط فٟ صؾ١ٍجصٗ ثٌّنضٍفز ٚلو ثًصىَس ٘يٖ ثٌّقجٌٚز عٍٝ ع٩عز ِقجًٚ ًة١ْ

ثٌّع٠ٕٛز ٚثٌّجه٠ز ٚدضول١ك ِفِٙٛٗ ٚفٌٚ ه٨٨صٗ ثٌّضٕٛعز ٚثٌّض ًٛر عذٌ ثٌضةج٠ًل ِة  ثٌقةٌٗ عٍةٝ ِٛثوذةز 

أٟٛثً ف١جر ٘يث ثٌّٚ ٍـ فٟ ثٌغمجفز ثٌعٌد١ز ِٚمجًٔضٗ دّج ٠عجهٌٗ ِٓ ِٚ ٍقجس فٟ عمجفجس أمٌٜ ٚىٌه دٙةوض 

ِةٓ ِىٛٔةجس ٌِو٠َةز  ٝ فم١مضةٗ ٚثٌ ةٛٗ عٍةٝ ِعج١ٔةٗ ثٌؾ٠ٌ٘ٛةز ٚثّةضىٕجٖ ِةج فةٟ صٌو١ذضةٗ ثٌذ٠ٛ١ٕةزثٌٛلٛض عٍ

 ٚأمٌٜ ٘ج١ِٖز.

ٚ٘ٛ صق١ًٍ ًٌٝٚٞ ٌٍضيوو ِٓ ٠ٛ٘ز ثٌظجٌ٘ر ثٌٌّثه ثٌضعجًِ ِعٙج ٌٍٚضقٌٞ فٟ ثمض١ةجً ثٌّٛةجةً ثٌٕجؽعةز 

ً ث٤ٚي أ٠ٞةج  ٚدعةو هًثّةز ثٌظةجٌ٘ر ٦ؽٌث  ىٌه ثٌضعجًِ عٍةٝ ثٌٛؽةٗ ثٌّٕجّةخ، ٚصٖةًّ ثٌعٕج٠ةز فةٟ ٘ةيث ثٌّقةٛ

ثٌضٌثع١ز ِٓ ٕضٝ أدعجه٘ج ٍٚٚث٠ج٘ج صقِْ و١ف١جس ثٌٛعٟ دةجٌضٌثط فةٟ ثٌغمجفةز ثٌعٌد١ةز فةٟ أدةٌٍ ٌِثفٍٙةج، فىةجْ 

ثٌضْةجؤي عةٓ ِةوٜ ٚعةةٟ ثٌمةوثِٝ دٙةيٖ ثٌظةةجٌ٘ر ٚعةٓ و١ف١ةز صٚةةًُٛ٘ ٌٙةج ّةٍذج  ٚإ٠ؾجدةةج ، ِٚمجًٔةز ىٌةه ثٌةةٛعٟ 

ٌعةٌح ثٌّقةوع١ٓ ِةٓ صّغةً ٌٙةج ٚثّةضىٕجٖ ٌقم١مضٙةج، ٠ٌَّٚةو صذة١ٓ مٚةجة٘ ٘ةيث ٚثٌضًٚٛ دّج صؾٍٝ فٟ وضجدةجس ث

ثٌضّغً ثٌعٌدٟ ثٌقو٠ظ ٌٍضٌثط ٚو١ف١ز ثٌٛعٟ دٗ أؽ٠ٌش ثٌّٛثٍٔز د١ٕٗ ٚد١ٓ ِةج ثًصْةُ ِةٓ صٚةًٛ ٌةٗ فةٟ ثٌغمجفةز 

 ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز ِٕي ثٔذعجط ثٌٕٙٞز ث٤ًٚٚد١ز ِّج ٠ّْـ دٌٙو ثٌفٛثًق د١ٓ و٩ ثٌض٠ًٛٚٓ.

عٌ ث٨٘ضّجَ فٟ ٘يث ثٌّقًٛ إعٌ صقو٠و ٟذ١عز ثٌٛعٟ دجٌضٌثط دجّضؾ٩  ثٌعٛثًِ ثٌّضقىّز فٟ أٍّٛح ٚثّضي

ثٌضعجًِ ِعٗ ٚثٌّٛؽٙز ٌيٌه ثٌضعجًِ ّٛث  فٟ ِج ٠ضًٚ دجٌٌؤٜ ثٌمو٠ّز أٚ ثٌقو٠غز أٚ ثٌعٌد١ةز أٚ ثٌ ٌد١ةز. ٚىٌةه 

ج٘ةج ث٤ّجّة١ز، أِةج عةجٟٔ ِقةجًٚ ٘ةيث ثٌذقةظ ص١ّٙوث  ٌضوثًُ ثٌّٕةج٘ؼ ثٌّعضّةور فةٟ صق١ٍةً ثٌضةٌثط ٚفٙةُ أًوةجْ دٕ

ف١ضٕجٚي هًثّز ِج صوثٌٚٗ ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ثٌقو٠ظ ِٓ ِٕج٘ؼ فٟ ثٌضعجًِ ِ  ثٌضٌثط هًثّز ٔمو٠ز ٚىٌه ٚفك ِٕٙؾ١ز 

ع٩ع١ز ث٤دعجه وجْ ث٨دضوث  ف١ٙةج دٛٙةف صٍةه ثٌّٕةج٘ؼ ٚثٌضع٠ٌةف دٙةج عةُ ثٌعّةً عٍةٝ صق١ٍٍٙةج ٚصفى١ةه عٕجٙةٌ٘ج 

فٟ ثٌٕٙج٠ز ِٓ صٖن١٘ ؽٛثٔخ ثٌمٛر ٚثٌٞعف ف١ٙج ٚصم٠ُٛ ِةج صّنةٜ عٕةٗ ص ذ١مٙةج ِةٓ ٔضةجةؼ ث٤ّج١ّز ٌٍضّىٓ 

ٚثٔعىجّةةجس عٍةةٝ ثٌق١ةةجر ثٌفى٠ٌةةز ٚثٌغمجف١ةةز ثٌعٌد١ةةز ثٌقو٠غةةز ِةةٓ ٔجف١ةةز ٚعٍةةٝ ٙةةًٛر ثٌضةةٌثط وّةةج ًّةةّضٙج صٍةةه 

جدةةجس ثٌّقةةوع١ٓ إٌةةٝ ثٌّٕةةج٘ؼ ِةةٓ ٔجف١ةةز أمةةٌٜ. ٚلةةو أفٞةةش ثٌع١ٍّةةز ث٨ّةةضمٌثة١ز ٌضٍةةه ثٌّٕةةج٘ؼ ثٌّضوثٌٚةةز فةةٟ وض
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ثّضٚفج  مّْز ِٕج٘ؼ ًة١ْ١ز ثعضّجهث  عٍٝ ْٔذز صٛثصٌ٘ج ثٌم٠ٛز ٚهٚثَ ثّضعّجٌٙج فٟ صٍه ثٌىضجدجس ٟٛثي ثٌعٌٚ 

 فك ثصؾج٘جس ٚص١جًثس فى٠ٌز ِقوهر.ثٌقو٠ظ وّج أفٞٝ ص١ٙٛفٙج ٚصق١ٍٍٙج عُ ٔمو٘ج إٌٝ ص١ٕٚفٙج ٚ

 ٌنِّ ث٢ص١ز:ٚلو صّغً ٘يث ثٌض١ٕٚف فٟ ٘يٖ ث١ٌٚغ ث٨ٙ ٩ف١ز ث

أ٨ٚ ، ثٌّةةٕٙؼ ثٌْةةٍفٟ ثٌضم١ٍةةوٞ ثٌّقةةجفا، ٚعج١ٔةةج  ثٌّةةٕٙؼ ثٌضقةةًٌٞ ثٌةةٌثفٜ، ٚعجٌغةةج  ثٌّةةٕٙؼ ث٨ٙةة ٩فٟ 

ثٌضٛف١مٟ، ًٚثدعج  ثٌّٕٙؼ ثٌضٛظ١فٟ ثٌٕفعٟ، ٚمجِْج  ٚأم١ٌث  ثٌّٕٙؼ ثٌّع١جًٞ ث٨ٔضمجةٟ. ٚلو صىفً ثٌذقظ ٚثٌضق١ًٍ 

ض١ٕٚف ٚثٌّْٛغز ٌّج ثٔذٕٝ ع١ٍٗ ِٓ صم٠ُٛ، ٚإىث ِج وجْ ثٌقو٠ظ لو ؽٕـ ٚثٌٕمو دئدٌثٍ ثٌّْضٕوثس ثٌّذًٌر ٌٙيث ثٌ

إٌٝ ث٨ؽضَث  دجٌم١ًٍ ِٓ ث٤ِغٍز عٓ ثٌىغ١ٌ فٌّهٖ ثٌقوٚه ثٌٌِّّٛز ٦ٟجً ٘يث ثٌذقظ ِةٓ ٔجف١ةز ٚوغجفةز ثٌّٕؾةَ 

ى٩َ ػ دّغجدز ِف١و ثٌِٓ ث٤هد١جس ثٌفى٠ٌز ثٌعٌد١ز ثٌقو٠غز فٟ ٘يث ثٌّؾجي ِٓ ٔجف١ز أمٌٜ، فىجْ ث٨وضفج  دج٤ّٔٛى

 ثٌيٞ ٠ ١ٕه ل١ٍٍٗ عٓ وغ١ٌٖ.

ٚلو أّفٌ صم١ٍخ ثٌٕظٌ فٟ صٍه ثٌّٕةج٘ؼ ِٛٝةٛ  ثٌوًثّةز عةٓ ِقةوٚه٠ضٙج فةٟ ثٌضعجِةً ِة  ثٌضةٌثط ٚعّةج 

ثعضٌث٘ج ِٓ ٌٝٚح ثٌنًٍ ٚثٌضٙجفش فٟ ثٌّٛةجةً ثٌّعضّةور ِّةج ٠فٞةٟ إٌةٝ ثٔعىجّةجس ّةٍذ١ز ّةٛث  عٍةٝ ِْةجً 

َ ٝ ًٙٛر ثٌضٌثط ِٛٝةٛ  ىٌةه ث٨ٕةض جي ٚ٘ةٛ ِةج ٠ةوعٛ إٌةٝ ثٌٕظةٌ ٚثٌضةودٌ ٠ٚقفةثٌفىٌ ٚ.١ٌجس ثٕض جٌٗ أٚ عٍ

 ثٌفىٌ إٌٝ ثٌذقظ عٓ ِٕٙؼ دو٠ً.

ٌٚٙيث وجْ ِٛٝٛ  ثٌّقًٛ ثٌغجٌظ ِٓ ٘يث ثٌذقظ صقِْ ٩ِِـ ٘يث ثٌّٕٙؼ ثٌذو٠ً ٚثٌضًّٛ دجٌعّةً عٍةٝ 

صٙج ثٌْةٍذ١ز ٚدةجلضٌثؿ ٟةٌؿ ِٕٙؾةٟ ثٌضنٍ٘ ِٓ ٚؽٖٛ ثٌنًٍ ثٌٌّٙٛهر فٟ ثٌضؾجًح ثٌّٕٙؾ١ز ثٌْجٌفز ِٚٓ صذعج

لةوً  ؽو٠و ٠مَٛ عٍٝ أِّ ألٌح إٌٝ ثٌّٛٝٛع١ز ًغُ ث٦لٌثً دْٕذ١ضٙج ٚديْ لٚجًٜ ثٌفىٌ ثٌذٌٖٞ أْ ٠مجًدٙةج

 ثٌ جلز إْ ٌُ ٠ْعٗ إهًثوٙج.

وّج ٠قٌٗ لوً ث٦ِىجْ عٍٝ ثفضٌثَ ثٌّٛثٙفجس ثٌقم١م١ز ٌٍضةٌثط ٌِٚثعةجر ٟذ١عضةٗ ٠ٛ٘ٚضةٗ ٠ْٚةعٟ ِة  

ِم٨ٛس ثٌقوثعز ِٚىضْذجس ثٌعٍُ ثٌقو٠ظ ٠ٚقْٓ ث٨ّضتٕجُ دٙةج فةٟ ع١ٍّةز ثّةضٕ جق فىةٌ ثٌضةٌثط  ىٌه إٌٝ صّغً

ٚثّضىٕجٖ أدعجهٖ ٚثّض١عجح عٛثدضٗ ِٚض ١ٌثصٗ ٚثٌض١١َّ ف١ٗ د١ٓ ثٌؾٌٛ٘ٞ ٚثٌّذةوةٟ ٚثٌعٌٝةٟ ٚثٌظٌفةٟ ٚثٌذقةظ 

ٌنٍف١ةز ثٌفى٠ٌةز ٚثٌةٌؤٜ ثٌغمجف١ةز فٟ صٌو١ذضٗ ثٌوثم١ٍز ٌٍضعٌض إٌٝ ١ْٔؾٗ ٚو١ف١ز صٖىٍٗ فضٝ ٠ضّىٓ ِٓ ثوضٖةجض ث

ثٌىجِٕز ف١ٗ أٚ ثٌّقضؾذز ًٚث ٖ. ٚلو صُ ث٨ٙ ٩ؿ عٍٝ ٘يث ثٌّٕٙؼ ثٌذو٠ً فٟ ثٌذقظ ٚص١ٕٚفٗ فٟ ١ٙ ز ثٌّةٕٙؼ 

ثٌضج٠ًنٟ ثٌٕموٞ ٚوجْ ثٌوثف  إٌٝ ٘يث ثٌٌٞح ِٓ ثٌض١ٕٚف ِةج ٠فضةٌٛ أْ ٠ض١ّةَ دةٗ ثٌّةٕٙؼ ثٌّمضةٌؿ ِةٓ ف١ةجه 

َ ثٌةةيثس عٍةةٝ ثٌّٛٝةةٛ  ٠ٚض٩فةةٝ صٌل١ةة  ثٌقجٝةةٌ دض٠َّةةك ثٌّجٝةةٟ ٚص١٠َفةةٗ عٍّةةٟ إ٠ؾةةجدٟ ٠ضٕىةةخ إّةةمجٟ ّ٘ةةٛ

٠ٌٚفٜ ثٌضمٛل  فٟ ّؾٓ ثٌضٌثط وّج ٠ٌفٜ ثٌم ١عز ِعٗ ٠ٚعًّ عٍٝ إًّج  ع٩لز ٚثع١ز ِعٗ ص١ٌْ ثٔنٌثٟةٗ 
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 فٟ ١ًٌّٚر ثٌفىٌ ث٦ْٔجٟٔ ٚصؾعً ِٕٗ هثفعج  ٌٖقي ثٌٛعٟ دضٍه ث١ًٌٌْٚر دٙوض صؾجٍٖٚ ٨ّضىّجي ١ٌِْر ثٌفىٌ

ٔقةةٛ .فةةجق أًفةةخ هثةّةةز ثٌض ةةًٛ ٚثٌضؾو٠ةةو. صٍةةه ٘ةةٟ ث٤٘ةةوثض ٚثٌ ج٠ةةجس ثٌضةةٟ ثعضةةََ ِٖةةٌٚ  ٘ةةيث ثٌذقةةظ ًّةةُ 

 دٙج ٚعٌٝٙج عٍٝ ثٌقٛثً ٚثٌٕمجٓ. ٩ِِقٙج ٚث٦لٕج 

 يؼُى انتراث ًف

إٕٟٔ وٍّج لٍذش ثٌٕظٌ فٟ ثٌضٌثط ِٓ م٩ي صؾٌدضٟ ثٌّضٛثٝعز ٌُ أؽو ٌةٗ ِعٕةٝ ّةٜٛ أٔةٗ عمجفةز ثٌّجٝةٟ 

ٟ٘ ِج صفٌٍٖ ثٌقٞجًر ِٓ ٔضةجػ ثٌفىةٌ ٚثٌٛؽةوثْ ٚثٌْةجعو. ٚ٘ةٟ دٙةيث ثٌّعٕةٝ ٨ صىةجه صعةوٚ ثٌّةًٛٚط  ٚثٌغمجفز

ثٌقٞجًٞ ٚ٘يث ثًٌّٛٚط ٠قًّ دجًٌٌٞٚر دّٚجس ٘يٖ ثٌقٞجًر ٚمٚجةٚٙج دّج ف١ٙج ِٓ ؽٛثٔخ ٌٔث٘ج ث١ٌَٛ 

٤ْ ث٦ًط أٚ ثٌّةًٛٚط إ٠ؾجد١ز أٚ ٍّذ١ز. فّٚ ٍـ ثٌضٌثط فٟ ٔظٌٞ ٨ ٠ٕذ ٟ أْ ٠ ٍك عٍٝ ؽجٔةخ هْٚ .مةٌ 

٨ ٠ضؾَأ دً ٘ةٛ وةً ِضّجّةه فةٕقٓ ًٚعٕةج عةٓ عٚةًٛ ث٨ٍه٘ةجً وّةج ًٚعٕةج عةٓ عٚةًٛ ث٨ٔق ةجٟ ٚفةٟ وةً 

ث٤فٛثي إْ وً ًِٛٚط ٘ٛ ٌِصذ٠ دجٌّجٟٝ، فجٌضٌثط إىْ ٘ٛ ٔضجػ ثٌَِجْ ٚثٌّىجْ ِٚٓ ثٌّعضيً فٚةٍٗ عّٕٙةج 

ٔعةٟ  ضٌثط ِٖةٌٟٚ دةجٌٛعٟ دض ةًٛ ثٌَِةجْ. ٔقةٓدً ِٓ ثٌّعضيً فّٙٗ هْٚ إهًثؽةٗ فةٟ إٟجًّ٘ةج. ٚثٌةٛعٟ دةجٌ

 ٔعٟ ثٌّجٟٝ ٔض١ؾز ٚع١ٕج دجٌقجٌٝ.ثٌضٌثط دجٌم١جُ إٌٝ صفجعٍٕج ِ  غ١ٌٖ ِّج ١ٌِ ِٓ ؽْٕٗ وّج 

ٚثٌّؾّٛعز ثٌذ٠ٌٖز ثٌضٟ ٨ صعٟ فجٌٝ٘ج عجؽَر عٓ ثٌٛعٟ دضٌثعٙج ٌٚعٍٕج ٔقةٓ أ٠ٞةج  ٌةُ ٔ ةٌؿ لٞة١ز 

٠ّٚىةةٓ أْ ٔةةؤًك ٌظٙةةًٛ ثٌّٚةة ٍـ فةةٟ ثٌن ةةجح ثٌعٌدةةٟ دضةةج٠ًل ثٌضةةٌثط إ٨ ثدضةةوث  ِةةٓ صْةةجؤٌٕج عةةٓ فجٝةةٌٔج 

دوث٠جس ثٌٛعٟ دجٌقوثعز أٚ ث٨فضىةجن دئفٌثٍثصٙةج عٍةٝ ث٤لةً، ٚ٘ةيث ٠ةوعٛٔج إٌةٝ ثٌضْةجؤي ٘ةً وةجْ ٌٍمةوثِٝ ٚعةٟ 

دجٌضٌثط أَ ٨. ٌمو إٌٔٔج إٌٝ أْ ثٌٛعٟ دجٌضٌثط ٌِٖٟٚ دةٛعٟ .مةٌ أٞ دةئهًثن ِةج ٌة١ِ ِٕةٗ فٛؽةٛه ثٌّةًٛٚط 

عٍةةٝ ىٌةه ٠ّىةةٓ ثٌمةةٛي دةةيْ ٚعةةٟ  ٚدٕةةج  ٌقٞةةجًر ٠قةةوه دٛؽةٛه ثٌّْةةضقوط ِةةٓ ٔضةةجػ صٍةه ثٌقٞةةجًر.ِةٓ ٔضةةجػ ث

 .مٌٜثٌموثِٝ دجٌضٌثط وجْ ِٛثوذج  ٌفضٌثس ِٓ صج٠ًنُٙ هْٚ أ

ٌٚتٓ وٕج ٨ ٔؾو م٩ي فضٌثس ثٌٛعٟ صوث٨ٚ  ٌٍّٚ ٍـ فئٕٔةج ٨ ٔعةوَ ِٚة ٍقجس أمةٌٜ ٌةو٠ُٙ صق١ةً عٍةٝ 

إدةةجْ ث٨فضىةةجن دضةةٌثط فٞةةجًثس أمةةٌٜ وقٞةةجًر ث١ٌٛٔةةجْ ِةةغ٩  ِٚةةٓ ٘ةةيٖ ؽٛثٔةةخ ِةةٓ ٘ةةيث ثٌّفٙةةَٛ ٨ّةة١ّج 

ثٌّٚ ٍقجس ثٌّٛف١ز صٍه ث٤ٍٚثػ ثٌّضمجدٍز ٚثٌضٟ ٠قوه صمجدٍٙج ّّجس ىٌه ثٌٛعٟ ِٕٚٙج ثٌٕمً ٚثٌعمً أٚ ثٌّٕمٛي 

 صذج  ٚث٦دوث .ٚثٌّعمٛي ٚث٠ٌٌٖعز ٚثٌقىّز ٚثٌمو٠ُ ٚثٌؾو٠و ٚثٌْٕز ٚثٌذوعز أٚ ث٨

ه ثٌفضٌثس ِٓ ثٌٛعٟ صٕمٍخ ث٤ٍٚثػ .فجهث  دعو ثٌمٞةج  عٍةٝ ثٌذوعةز ٌّٚةٍقز ثٌْةٕز ٚعٍةٝ ٚفٟ ِج عوث صٍ

ثٌعمً ٌّٚةٍقز ثٌٕمةً ٚعٍةٝ ثٌقىّةز ٌّٚةٍقز ثٌٖة٠ٌعز ٚعٍةٝ ثٌؾو٠ةو ٌّٚةٍقز ثٌمةو٠ُ ٚعٍةٝ ثٌقجٝةٌ ٌّٚةٍقز 

 ٚط ٨ٔعوثَ ثٌَٚػ ثٌيٞ دٗ ٠ض١َّ.ثٌّجٟٝ ف١ٕعوَ ىٌه ثٌٛعٟ دجًٌّٛ
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ثٌةٛعٟ دةجٌضٌثط فةٟ ٘ةيٖ ثٌفضةٌثس د ١ةجح ثٌّْةضقوط ف١ٙةج، ٚإىث ِةج ٟفةج ىٌةه  ٚ٘ىيث ٠ّىٓ أْ ٔفٌْ غ١ةجح

إ٨ أْ ثٌّمجًٔةز دة١ٓ ٚع١ٕةج  ٌذٕةجْثٌٛعٟ دٗ ث١ٌَٛ عٍٝ ثٌْ ـ ِةٓ ؽو٠ةو فة٥ْ ِْةضقوعج  ِةج لةو ٚؽةو ١ٌٖة١ٌ إ١ٌةٗ دج

ث١ٌةةَٛ ٌةة١ِ  دةةجٌضٌثط دةةج٤ِِ ٚٚع١ٕةةج دةةٗ ث١ٌةةَٛ ٨ ٠عٕةةٟ ص جدمةةج  ٚصّةةجع٩  دةة١ٓ ثٌٚةةٕف١ٓ ِةةٓ ثٌةةٛعٟ ٤ْ ِْةةضقوط

دجًٌٌٞٚر ِٓ ؽِٕ ِْضقوط ث٤ِِ دً إٔٗ ل عج  ِنضٍف عٕٗ، ٌٚعٍٗ ٠ؾُْ ِٓ دعٜ ؽٛثٔذٗ ثٌّعٌف١ةز مجٙةز 

ل ١عز ِ  ثٌضٌثط ٌُ ٠ىٓ ثٌقو٠ظ فٟ ثٌمو٠ُ ٠ؾّْٙج دجٌقور ٔفْٙج. ٚ٘ٛ ِةج ٠ؾعةً ٚع١ٕةج ث١ٌةَٛ دةجٌضٌثط ٌٟٚفٕةج 

 ج٠جٖ.ٚعٟ أؽوثهٔج دٗ ٌٟٚفُٙ ٌمٞ ٌمٞج٠جٖ أوغٌ لٍمج  ٚف١ٌر ِٓ

ٌىٓ لٍك ٚع١ٕةج ٚف١ٌصةٗ ٨ ٠عٕةٟ إٔٔةج أوغةٌ ٔؾجفةج  فةٟ صعجٍِٕةج ِة  ثٌضةٌثط ِةٓ أؽةوثهٔج دةً إْ ث٤هٌةز عٍةٝ 

ىٌةه ثٌٕؾةجؿ إٌةٝ عةور  ثٌعىِ ِٓ ىٌه ِج فضتش لجةّز عٍةٝ أٔٙةُ وةجٔٛث أوغةٌ ٔؾجفةج  ِٕةج فةٟ ٘ةيث ثٌّؾةجي. ٠ٚعةَٞ

أّذجح ِٓ أّ٘ٙج أُٔٙ لو صّىٕٛث ِٓ أْ ٠قوهٚث ٌٍضٌثط هًٚث  فجع٩  فٟ ِةج صقمةك ِةٓ ٔٙٞةز فةٟ ثٌعٚةٌ ثٌّٛة٠١ 

٘ٛ هًٚ ث٠ٌّٖٕ ٚثٌةوثف  ٌّْة١ٌر ثٌقٞةجًر ٚثٔ ٩لٙةج ٌٚة١ِ هًٚ ثٌقةجدِ أٚ ثٌىةجدـ ٌضٍةه ثٌّْة١ٌر ٚث٨ٔ ٩لةز. 

ٍْ ٌٗ ثٌٚوثًر ّٝٓ ٕضٝ ثٌعٛثًِ ثٌفجعٍةز فةٟ ُٚ٘ ٌُ ٠ذٍ ٛث ٘يث ثٌّوٜ فٟ ثٌضعجًِ ِ  ثٌض ٌثط إ٨ دضٛفٌ عجًِ عج

ْٔةةؼ ٘ةةيٖ ثٌع٩لةةز ٚ٘ةةٛ ث٨ٝةة ٩  ثٌىجِةةً دجّةةض١عجح ِْةةضقوعجس ثٌعٚةةٌ ثٌّع٠ٕٛةةز ٚثٌّجه٠ةةز ٚثّةةضىّجي ٕةةٌٟٚ 

ثٌٛعٟ دٙج ٚثٌّْجّ٘ز فٟ ص١ّٕضٙج ٚص ٠ٌٛ٘ج. ٚثٌّمٚٛه دجٌّْضقوعجس ثٌّع٠ٕٛز ِنضٍف ًٚثفو ثٌّعٌفةز ث٦ْٔةج١ٔز 

ٌضٟ ثدضىٌ٘ج ثٌعمً ثٌذٌٖٞ فٟ ٌِفٍز ِٓ ٌِثفً ثٌضج٠ًل ٚثٌّضّغٍز فةٟ عٍةَٛ ثٌعٚةٌ ًٚؤثٖ ثٌفٍْةف١ز ٚصٚةًٖٛ ث

ٌّوٌٛي ثٌقٞجًر ِٚفَٙٛ ثٌّو١ٔز ٚصٍه ثٌّعةجًض ٚثٌةٌؤٜ ٚثٌضّةغ٩س ٘ةٟ ثٌضةٟ مٌٛةش ٤ٙةقجدٙج لةٌث ر  ٚثع١ةز 

ٌّْةضقوعجس ثٌّع٠ٕٛةز ٘ةيٖ ٌة١ِ ٌٙةج ٚؽةٛه ٌٍضٌثط، ِّج أٍَ٘ٗ ٩ٌٝ ٩  دوًٖٚ ٚأوْذٗ ثٌفعج١ٌةز ثٌّٕٖةٛهر. ٌىةٓ ث

ِٕفًٚ عٓ ِْضقوعجس ثٌعٌٚ ثٌّجه٠ز أدوث ، دً ٟ٘ ٚع١مز ث٨ًصذجٟ دٙةج ٩ٍِِٚةز ٌٙةج فةٟ أفةٛثي ِةو٘ج ٚؽًَ٘ةج 

ٚصٛلفٙج ١ٌّٚ٘ج فئفوثّ٘ج ١ٍٍّز ث٤مةٌٜ إى ِةج ثٔفىةج فةٟ صفجعةً ؽةوٌٟ ّةٍذج  ٚإ٠ؾجدةج ، ٚعٍةٝ غةٌثً ٘ةيث ثٌضفجعةً 

ر ثٌّؾضّعجس ١ٌِْٚر ثٌقٞجًر ٚثٌضج٠ًل. ٨ٚ ؽوثي أ٠ٞج  فٟ أٔٗ ٠عضذٌ ِٓ أدٌٍ ٩ِِـ لجِش ٨ٚ صَثي صمَٛ ف١ج

ٔٙٞضٕج ث١ٌّٛ ز، دً ٘ٛ ِٓ ث٤ِّ ثٌضٟ د١ٕش ع١ٍٙج صٍه ثٌٕٙٞز ثٌضٟ عٌفش و١ف صٌّٟ ِ  ثٌضةٌثط ع٩لجصٙةج 

 هًن ٘يٖ ثٌع٩لز ث٨ٔنٌثَ.ث٩ٌّةّز، فضٝ إىث ِج ٚ٘ش صٍه ث٤ِّ أ

ثٌٕٙٞز ث٤ًٚٚد١ز إٌٝ ٔضجةؼ ل٠ٌذز ؽوث  ِّج ىؤٌةج فة٩ أفةو ث١ٌةَٛ ٠ٕىةٌ ثٌةوًٚ ثٌةيٞ  ٠ٚفٟٞ دٕج ثٌضيًِ فٟ

ٌعذةةٗ ثٌضةةٌثط ث١ٌٛٔةةجٟٔ ٚثٌٌِٚةةجٟٔ ٚث٦ّةة٩ِٟ فةةٟ ل١ةةجَ ٘ةةيٖ ثٌٕٙٞةةز ٚفةةٟ ٌِثؽعةةز ث٤ٚٝةةج  ثٌفى٠ٌةةز ٚثٌعمو٠ةةز 

ثؽعةز ثٌٕمو٠ةز ثٌٛثع١ةز ٚثٌغمجف١ز ثٌضٟ وجٔش ع١ٍٙج ث٤ٚٝج  ث٤ًٚٚد١ز فٟ ثٌمٌْٚ ثٌّٛ ٝ. ٚلو صَثِٕةش ٘ةيٖ ثٌٌّ

دجٌضٌثط ِ  دٛثهً ثٌٕٙٛٛ ثٌّةجهٞ دجٌْة١ ٌر عٍةٝ ِْةجٌه ثٌضؾةجًر ثٌعج١ٌّةز ٚثوضٖةجض ثٌعةجٌُ ثٌؾو٠ةو فةٟ ثٌٛلةش 

ثٌيٞ دوأس ف١ٗ ثٌمٜٛ ث١ِ٩ّ٦ز فٟ ث٨ّضمٌثً عُ ث٨ٔقْجً وّج صَثِٕش صٍه ثٌٌّثؽعز ِ  ِج أفوعٗ ثٍه٘جً ًأُ 

١ٌٍٙجوةً ث٨لضٚةجه٠ز ٚث٨ؽضّجع١ةز. عةُ إْ ٘ةيٖ ثٌّْةضقوعجس ثٌّجه٠ةز لةو ثٌّجي ٚثٌغًٛر ثٌٕٚجع١ز ِةٓ لٍةخ ؽةيًٞ 
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ظٍش فةٟ صفجعةً ؽةوٌٟ ِة  ثٌّْةضقوعجس ثٌّع٠ٕٛةز ثٌضةٟ ٟةٌأس عٍةٝ عةجٌُ ثٌغمجفةز ف ١ةٌس ًؤٜ ثٌفىةٌ ٟٚةًٛس 

ث٨لضٚجه ٚلٍذش ٔظٌر ث٦ْٔجْ إٌٝ ثٌىْٛ ٚأٔضؾش ٔٙٞةز ع١ٍّةز صم١ٕةز فضقةش دٙةج عٙةوث  ؽو٠ةوث  ٘ةٛ عٙةو ثٌقوثعةز 

 ١َٛ ص ّـ إٌٝ أْ صْضٌٖض ِج دعوٖ.ٞ ٙجًس ثٌثٌي

 فً يُهج انقراءة

ِمجدً وً ىٌه أ٠ٓ ٔقٓ ث١ٌَٛ ِٓ ثٌضٌثط ِٚج ٘ٛ ِوٜ ٚع١ٕج دٗ دعو أْ صوثٌٕٚج ِفِٙٛةٗ ث٨ٙة ٩فٟ  ٚفٟ

ثٌقو٠ظ ِٓ دوث٠ز عٌٚ ثٌٕٙٞز. ًٚ٘ دئِىجٕٔج ثٌمٛي ديْ ىٌه ثٌٛعٟ لو ثّضىًّ ِٓ ثٌٌٖٟٚ ثٌضٟ ٕةٌفٕج٘ج .ٔفةج  

ٌ٘ٓ د ٠ٌمةز غ١ةٌ ِذجٕةٌر عٍةٝ صيو١ةو٘ج ِج دٗ ٠ىْٛ ٚع١ج  فمج ن إْ ؽقةو ثٌقم١مةز ٨ ٠ةؤهٞ إٌةٝ ٔف١ٙةج دمةوً ِةج ٠ذة

ٚإعذجصٙج ٕٚ٘جن عٍٝ ث٤لً فم١مضجْ ٠ٕذ ٟ ثٌض١ٍُْ ٚث٨عضٌثض دّٙةج ثعضٌثفةج  ٠ّىةٓ ِةٓ ِٛثؽٙضّٙةج دىةً ِْةؤ١ٌٚز 

ّٚ٘ج ٠عضذٌثْ ثٌّقةًٛ ثٌةيٞ دةٗ ٠ّىةٓ ٌٕةج أْ ٔمة١ِ ِةوٜ ّة٩ِز ٚع١ٕةج دةجٌضٌثط ٚؽةوٜٚ صعجٍِٕةج ٚصفجعٍٕةج ِعةٗ. 

فضىجن دجٌقوثعز ٚث٤مي ديٌٟثض ِٓ ِىضْذجصٙج ثٌّع٠ٕٛةز ٨ ٠عٕةٟ ل عةج  ث٨ٔنةٌثٟ ف١ٙةج ٚصضّغً أ٨ّٚ٘ج فٟ أْ ث٨

دجّض١عجح ِم٨ٛصٙج ٚث٦ّٙجَ فٟ ٕٙعٙج ٚصضّغً ثٌغج١ٔز فٟ أْ فظٛظ ِؾضّعجصٕج ِٓ ثٌٕٙٛٛ ثٌّجهٞ ٨ ٠ىجه ٠فٟ 

ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ةج. ٟٚذ١عةٟ  دقجؽ١جس ِعجٕٙج ٚ٘ٛ أدعو د جدعٗ ث٨ّض٩ٙوٟ ثٌٙجِٖٟ ِٓ أْ ٠ومً دٙج عٙو ثٌضٚة١ٕ 

أْ ٠ىْٛ ٌٖٙجٕز فجٌٝٔج ٘يث ثٔعىجّجس عٍٝ ِْضٜٛ ٚع١ٕج دجٌضٌثط ٚأّج١ٌخ صفجعٍٕج ِعٗ ٤ْ ٔٛ  ثٌع٩لز ثٌضٟ 

صٌد ٕج دٗ ٌِٖٟٚز ديٚٝجعٕج ثٌٌثٕ٘ز دموً ِج ٟ٘ ١ًٕ٘ز عٕجٌٖٙ ِٚىٛٔجصٗ. ِٚٓ ث١ٌٙٓ عٍٝ ثٌوثًُ ث١ٌَٛ ِٓ 

ّجس ث١ٌّّةَر ٌّةج عمةؤجٖ ِةٓ ع٩لةجس ِة  صٌثعٕةج ِٕةي دةٛثهً ٚع١ٕةج م٩ي ٔظٌر ثًصؾجع١ز عؾٍٝ ًٙو أدةٌٍ ثٌْة

ث٤ٌٚٝ دم١ٞضٗ أٚ دج٤فٌٜ دم١ٞز ٚؽٛهٔج ١ٌِٚٚٔج. ٌٚعً أٚي ِج صؾوً ٩ِفظضٗ لذً صفق٘ صٍه ثٌنٚجة٘ 

ٚثٌّْجس ِج ثعضٌٜ صٍه ثٌع٩لجس ِٓ صفجٚس ٚث٘ضَثٍ ٚثٝ ٌثح ٠ًٚ دٙج إٌٝ فوٚه ثٌضمجدً ٚثٌضوثدٌ ٚثٌضٕةجفٟ. 

فةٟ ثٌٛثلة  إٍث  لةٌث ثس ِضعةوهر ِٚنضٍفةز ٌٍضةٌثط صةُٕ عةٓ ٝةٌٚح ِةٓ ثٌضعجِةً ِعةٗ صفضمةٌ إٌةٝ ثٌضؾةجِٔ فٕقٓ 

ٚثٌٛفور ٚصضٕٛ  دضٕٛ  ثٌّْض٠ٛجس ثٌغمجف١ز عٕؤج ٟٚ٘ إٌٝ ث١ٌَٛ فٟ صعج٠ٔ ِْضٌّ ٠وي عٍةٝ أْ ثٌّٛلةف ِةج فضةب 

١ُ عٍٝ ثٌؾًْٛ ثٌّّضور د١ٕٕج ٚدة١ٓ فٟ ٌِفٍز ثٌّنجٛ ٚعٍٝ أْ ثٌّغمف ثٌعٌدٟ ِج ثٔفه ِْضٖعٌث  ث٦ٕىجي ثٌّن

 إٔٙجض ِٕٙج عٍٝ ث٤لً.ثٌضٌثط ٚ٘ٛ إٕىجي صعىْٗ ٚؽٖٛ ثٌضعجًِ ثٌّضوثٌٚز ٚثٌضٟ ٠ّىٓ ثٌٛلٛض عٍٝ ّضز 

ثٌضعجًِ ثٌٍْفٟ ثٌضم١ٍوٞ ثٌّقجفا ثٌّضعٚخ ٌٍضٌثط ٌٚغمجفز ثٌّجٟٝ ٚثٌٌثفٜ ٌىً ؽو٠و ٚ٘ٛ ِٛلف  :أ٨ٚ  

ثً ٚثٝةةـ ٨ٚ ٠ىةةجه ٙةةٛصٗ ٠نفةةش إ٨ ١ٌ فةةٛ ِةةٓ ؽو٠ةةو وٍّةةج ّةةٕقش ٌةةٗ ِةةٓ ألةةوَ ثٌّٛثلةةف إ٨ أٔةةٗ ٠ض١ّةةَ دئٙةةٌ

 ٌعٌد١ز ٌُ صضؾجٍٖٚ دًٚٛر ٔٙجة١ز.ثٌظٌٚض ثٌّْجٔور فىّٛٔٗ ٠وي عٍٝ ثٌغمجفز ث

٠ٚمةَٛ ٘ةيث ثٌٚةٕف ِةٓ ثٌضعجِةةً عٍةٝ ثٌغٛثدةش ث٢ص١ةز: صّؾ١ةو ثٌضةةٌثط ٚثعضذةجًٖ ل١ّةج  ِ ٍمةز مةجًػ فةةوٚه 

٠ةز ٚلجعةور ٌّىٛٔةجس ثٌٖنٚة١ز ث٤ٙة١ٍز ِٚقجًدةز وةً ِقجٌٚةز صؾو٠ةو أٚ ثٌَِجْ ٚثٌّىةجْ ٚثعضذةجًٖ ِؾْةوث  ٌٍٙٛ
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إٝجفز ٤ْ ثٌّجٟٝ ٘ٛ ثٌىّجي ٚثٌّغةً ث٤عٍةٝ ٚثٌضقٚةٓ ِةٓ ِةؤعٌثس ثٌّغجلفةز دجعضذجً٘ةج م ةٌث  عٍةٝ ثٌضةٌثط 

ِْٚنج  ٌٍٖن١ٚز. ٨ٚ ؽوثي فٟ أْ ٘يث ثٌّٛلف ٠ّغً أهٔٝ هًؽجس ثٌٛعٟ دجٌضٌثط ٤ٔٗ ٠مة١ُ ع٩لجصةٗ ِعةٗ عٍةٝ 

ٕٛجةؼ ثٌٛؽوث١ٔز ٠ٕٚظٌ إ١ٌٗ ٔظٌر ٨صج٠ًن١ز صق٠١ ثٌّجٟٝ دٙجٌةز لوّة١ز ٚصقة٠ٕ ثٌقجٝةٌ فةٟ أٟةٌ ِجٝة٠ٛز. ثٌ

 قج  ٌٍّٕٛ ٚعمذز فٟ ٠ٌٟك ثٌٕٙٞز.ٚ٘ٛ ٌٝح ِٓ ث٨ّض٩ح ٠ٚذـ ِعٗ ثٌضٌثط عجةمج  عٓ ثٌضموَ ٚوجد

عجِةً ثٌْةجٌف عٍةٝ ثٌضعجًِ ثٌضقو٠غٟ ثٌضقًٌٞ ثٌٌثفٜ ٚ٘ٛ ٠مف عٍةٝ ٌٟفةٟ ٔمة١ٜ ِة  ِةٕٙؼ ثٌض :عج١ٔج  

ث٤لً فٟ ثٌظجٌ٘ ٌٚٗ أ٠ٞج  عٛثدضٗ ِٕٚ ٍمجصٗ ٚفٟ ِموِضٙج إع٩ْ ثٌم ١عز ِة  ثٌضةٌثط ٚثعضذةجًٖ ِعةٌل٩  ٌٍٕٙٞةز 

ٚثٌوعٛر إٌٝ ثٌضؾو٠و ِٚٛثوذز ثٌعٌٚ دجٌْٕؼ عٍٝ ِٕٛثي ثٌ ةٌح ثٌقةو٠ظ. ٨ٚ ٠نفةٟ ِةج فةٟ ٘ةيث ثٌّٛلةف فٞة٩  

ّىٛٔةجس ثٌٖنٚةة١ز ١ِّٚةَثس ث٠ٌٛٙةةز ِةٓ ص جفةةً عةٓ ثِضةةوثه عةٓ صًٟٛةةٗ فةٟ ٔةةٛ  .مةٌ ِةةٓ ث٨غضةٌثح ٚصٕىةةٌٖ ٌ

ثٌضٌثط فٟ ٚؽٛهٔج ثٌٛثعٟ ٚفٟ ِج ًٚث  ىٌه ثٌٛعٟ ٚعٓ ثٌٛعجةؼ ثٌذ١ٕةز ٚثٌنف١ةز ثٌضةٟ ٨ ٠ؾةوٞ ِعٙةج ثٌم ة  أٚ 

ثٌضٕىٌ ٨ٚ ٠ ١ٌ ِٓ ثٌقم١مز ١ٕتج . ٌٚعً ٘يث ثٌّٛلف ٠ضمجٟ  ِ  ّجٌفٗ فٟ أوغٌ ِٓ ٔم ز ًغُ ِج ٠ذوٚ ع١ٍّٙج ِةٓ 

دً ٕىٍٟ، فىّج أْ ٘يث ثٌضٕىٌ ٌٍضٌثط ٨ ٠ ١ةٌ ِةٓ ثٌقم١مةز ٕة١تج  فةئْ ىثن دضذ١ٕةٗ ٌةٗ ٚىٚهٖ عٕةٗ ٨ ٠ٞة١ف إٌةٝ صمج

 .ثٌٛثل  ١ٕتج  ّٚ٘ج فٟ ٔٙج٠ز ثٌّ جض ٨ ٠ضفجع٩ْ ِ  ثٌضٌثط صفجع٩  ٚثع١ج  

ثٌضعجًِ ث٩ٙ٦فٟ ثٌضٛف١مٟ ٚ٘ةٛ ٠ّغةً ؽٍّةز ثٌّٛثلةف ثٌوثع١ةز إٌةٝ ٝةًٌٚر ث٩ٌّةّةز دة١ٓ ثٌضةٌثط  :عجٌغج  

ٚثٌقوثعز ٚثٌضٛف١ك دة١ٓ لة١ُ ث٤ٙةجٌز ِٚض ٍذةجس ثٌّعجٙةٌر ٚ٘ةٛ دٙةيٖ ثٌٚةفز ٠ْةٍه ِٕٙؾةج  ّٚة ج  دة١ٓ ثٌّةٛلف١ٓ 

ج  ِةٓ ٔجف١ةز أمةٌٜ ثٌْجدم١ٓ ًغذز ِٓ ٔجف١ز فٟ ثٌّقجفظز عٍةٝ ١ِّةَثس ثٌٖنٚة١ز ٚمٚةجة٘ ث٠ٌٛٙةز ٚفٌٙة

عٍٝ ث٤مي دّذجها ثٌض ًٛ ٚأّذجح ثٌضموَ. ٚلو ثعضذٌ ٘يث ثٌضعجًِ ٨ٚ ٠َثي دّغجدز ثٌقً فةٟ ٔظةٌ أًدجدةٗ ٚهعجصةٗ 

ٌّج أفجٟ ثٌع٩لز دجٌضٌثط ِٓ صٚو  ٚإٕىجي. ٌٚعً ٘يٖ ثٌٌؤ٠ز ث٩ٙ٦ف١ز ٟ٘ ثٌضةٟ وضةخ ٌٙةج ث٨ٔضٖةجً ث٤ّٚة  

ِغٍةش ِٕ ٍمةج  ًة١ْة١ج  فةٟ فىةٌ ثٌٕٙٞةز ٚثٌمجعةور ثٌضةٟ ثٔذغةك ِٕٙةج ٘ةيث  ٌضذ١ٌٖ٘ج دجٌقً ث٠ٌّٛ ِٕٚٙؼ ثٌٛفجق وّج

ثٌفىٌ ٚ.ي إ١ٌٙج ٚإْ وجْ فٟ ث٤عٕج  لو ٕةؾذٙج أٚ صّةٌه ع١ٍٙةج. إ٨ أْ ٘ةيث ثٌّةٕٙؼ ثٌضةٛف١مٟ د جدعةٗ ثٌضذْة١ ٟ ٌةُ 

فيٝةجض إ١ٌةٗ  ِةج ًثَ ّْٟةٗ ٚصؾةجٍٖٚ صؾةجٍٚث  ٕةى١ٍج   ٠ىٓ فٟ ثٌقم١مز لو فً ث٦ٕىجي ثٌّ ٌٚؿ عٍٝ ثٌفىٌ دمةوً

إٕىج٨  .مٌ. ٚٔعٕٟ إٕىجي ثٌٕٖجٍ ثٌمجةُ فٟ ثٌّٕظِٛز ثٌفى٠ٌز د١ٓ ل١ُ غ١ٌ ِضؾجْٔز ٚىٌه دجٌٌغُ ِّج صٛمجٖ ٘ةيث 

ثٌّٕٙؼ ِٓ َٔعز صذ٠ٌ٠ٌز صي١ٍ٠ٚز ًثَ دٙج ٌٙٙ ثٌؾو٠و فٟ ثٌمو٠ُ أٚ دعظ ثٌمو٠ُ فٟ ثٌؾو٠و فىجٔش ثٌٕض١ؾةز صقة٠ٌٛث  

ه إٌٝ غٌدز فى٠ٌز ٨ إٍث  ِٕ ةك ثٌقوثعةز فمة٠ دةً إٍث  ثٌضةٌثط أ٠ٞةج  وّةج ٚصق٠ٌفج  ٌ ذ١عز وً ِّٕٙج ٚأفٞٝ ىٌ

أٔٗ فٟ ثٌٛلش ثٌيٞ ًثَ ف١ٗ ٘يث ثٌّٛلف دٕج  ثٌيثس ث١ٍٙ٤ز ٚثٌّضفضقز لو أًٚعٙج ٌٝدج  ِةٓ ث٨ٍهٚثؽ١ةز ثٌضٍف١م١ةز 

 ج فٛي ٔفْٙج.ٌثح ثٌيثس فٟ هًٚثٔٙثٌّٕيًر دجٌضيديح ٚث٨ٔفٚجَ ٚ٘ٛ ٔٛ  عجٌظ ِٓ ث٨غضٌثح ٚٔعٕٟ دٗ ثغض
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ثٌضعجًِ ثٌضٛظ١فٟ ثٌٕفعٟ ٚ٘ٛ ٌٝح ِٓ ثٌضعجًِ ِ  ثٌضٌثط ِضفٌ  عٓ ثٌٕٛ  ثٌْةجدك ٌٚعٍةٗ ٠ّغةً  :ًثدعج  

إفوٜ ١ٙ ٗ ثٌض ذ١م١ز ثٌّٖٛ٘ز ٚثٌّذضيٌز ٟٚ٘ ص ذ١مةجس غجٌذةج  ِةج صّجًّةٙج أٚ صةوعّٙج ث٠٦ةو٠ٌٛٛؽ١جس ث١ٌْجّة١ز 

دئّةةمجٟ ِٖةةجغً  .دٙةةز ٚأ٘ةةوثض ٔفع١ةةز ظٌف١ةةز غ١ةةٌثٌْةةجةور ٚصضّغةةً فةةٟ صٛظ١ةةف ثٌّجٝةةٟ ٌنوِةةز أغةةٌثٛ .١ٔةةز 

ثٌقجٌٝ ٚلٞج٠جٖ عٍٝ عمجفز ثٌّجٟٝ ًِٚٛٚعٗ. ف١م  صذعج  ٌيٌه إمٞةج  ثٌضةٌثط ٌمةٌث ثس ٠ٕ ٍةك ف١ٙةج أٙةقجدٙج 

ِٓ صي٩٠ٚس ِْذمز فضٌثُ٘ ٨ ٠فّْٙٛ ِٕٗ صو٠ًؾ١ج  إ٨ ِج ٠ٌ٠وْٚ فّٙٗ ِّج ص١ٍّٗ ع١ٍُٙ ّ٘ةُِٛٙ ثٌٌثٕ٘ةز. ٚدمةوً 

ض ٚث٤ٚٝج  ٚثٌّٛثلف صض ١ٌ ثٌمٌث ثس ٚلو صًٚ فٟ ص ١ٌ٘ج ٚصمذٍٙةج إٌةٝ فةو ثٌضٕةجلٜ ف١ٚةذـ ِج صض ١ٌ ثٌظٌٚ

ثٌضٌثط ه٩١ٌ  عٍٝ ثٌٖٟ  ٚٝوٖ ِْٚضٕوث  إٌٝ ث٤ٌِ ٚٔم١ٞةٗ. ٨ٚ ٠نفةٝ ِةج فةٟ ٘ةيث ثٌضعجِةً ِةٓ َٔعةز ىًثةع١ةز 

ٝفج  ثٌٌّٖٚع١ز عٍٝ ِّجًّجس ٚدٌغّجص١ز صذًٌ ثٌ ج٠ز ف١ٙج ث١ٌٍّٛز ٠ْٚضعًّ ف١ٙج ثٌضٌثط أهثر صذ٠ٌٌ ٚصَو١ز ٦

ثٌقجٌٝ، ٨ٚ ؽوثي فٟ أْ ٘يث ث٤ٍّٛح فٟ ثٌضعجًِ ٨ ٠ّىٓ إ٨ أْ ٠ّغً ثّضٙضجًث  دةجٌضٌثط ٔةَهثه دةٗ غٌدةز عٕةٗ 

 عٕج. ٠َٚهثه دٗ دعوث  

ث٤ّذك ٚفٌ  ِٓ فٌٚعةٗ. ٚ٘ةٛ  ثٌضعجًِ ثٌّع١جًٞ ث٨ٔضمجةٟ ٚ٘ٛ أ٠ٞج  ِٓ ًٚثفو ثٌّٕٙؼ ثٌضعجٍِٟ :مجِْج  

ٍٕٛ  ثٌْجدك ًٚد١خ ٌٗ ٚإْ وجْ ٠نضٍف عٕٗ فٟ هلز ثٌضٕةجٚي ٚؽو٠ةز ثٌ ةٌؿ ٤ٔةٗ ٠ٕظةٌ فةٟ ثٌضةٌثط ويٌه ٕٙٛ ٌ

ٌيثصٗ ٔظٌر صم١ّ١١ز ٨ٚ ٠ٛظفٗ ٌ ج٠جس ٚأغٌثٛ مجًؽز عٕٗ ٨ٚ ٠مقُ ف١ٗ ٨ٚ ٠ٞة١ف إ١ٌةٗ ِةج ٌة١ِ ِٕةٗ. إ٨ أٔةٗ 

ٚثٌةةٌهٞ  ٚثٌٚةةجٌـ ٚثٌفجّةةو ٚثٌّٕقةةٌض ٠عّةةو إٌةةٝ صق١ٍةةً ثٌضةةٌثط صقٍةة٩١  ِع١ج٠ًةةج  ثٔضمجة١ةةج  ١ِّةةَث  ف١ةةٗ دةة١ٓ ثٌؾ١ةةو 

ٚثٌْٛٞ ٚثٌعٌٟٝ ٚثٌؾٌٛ٘ٞ ٚثٌظٌفٟ ٚثٌٌِْوٞ، ِٚضْجة٩  عّج ٠ٕذ ٟ ث٨فضفةجظ دةٗ ِٕةٗ ِٚةج ٠ضعة١ٓ ثٌضنٍةٟ 

عٕٗ ٚصٌوٗ ٚإىث ِج وجٔش ثٌعذٌر دجٌٕضجةؼ فئْ ِج صْفٌ عٕٗ ٘يٖ ثٌٌؤ٠ز ًغُ ٟجدعٙةج ثٌضق١ٍٍةٟ ثٌّٕٙؾةٟ ٨ ٠نضٍةف 

ٜ ثٌْجٌفز ِٓ صٕىٌ ٌ ذ١عز ثٌضٌثط ٚصعْةف فةٟ صٕجٌٚةٗ ٚثعضذةجًٖ ِع ةٝ ِؾةٌهث  ِةٓ وغ١ٌث  عّج أّفٌس عٕٗ ثٌٌؤ

ٌٕٟٚٗ ثٌضج٠ًن١ز ٠ٕمً عذٌ ثٌَِةجْ ٚثٌّىةجْ ٠ٚنٞة  دّمةج١٠ِ ِع١ج٠ًةز ٌع١ٍّةز ث٨ٔضمةج  ٚث٤مةي ٚثٌضةٌن. د١ّٕةج 

 عيً عٌَٙج عٕٗ أٚ ثّضعجًصٙج ِٕٗ.ثٌٛثل  ٠غذش أْ ٌىً عٌٚ عمجفضٗ ثٌّض١َّر ثٌضٟ ٠ض

ضٞةةـ أْ ثٌٚةة١غ ثٌنّةةِ ثٌضةةٟ ثؽضٙةةؤج فةةٟ ًٙةةو٘ج عذةةٌ ثٌّؾةةجي ثٌغمةةجفٟ ثٌعٌدةةٟ ٚثٌضةةٟ أٚؽَٔةةج ٚ٘ىةةيث ٠

ثٌقو٠ظ عةٓ صؾ١ٍجصٙةج ثٌّنضٍفةز صٖةف عةٓ ِٕةج٘ؼ فةٟ ثٌضعجِةً ِة  ثٌضةٌثط صعىةِ فةٟ ث٢ْ ٔفْةٗ فظةٛظ ثٌعم١ٍةز 

ج ثٌقجٝةٌ ٚصقةو٠جس ثٌعٌد١ز ىثصٙج ِٓ عمجفز ثٌعٌٚ وّج صُٕ عّج ٠ىضٕف ٘يٖ ثٌعم١ٍز ِٓ إٕةىجي ٚف١ةٌر إٍث  لٞةج٠

ثٌّْضمذً ٚفٟ ١ٍٟعضٙج ثٌضْجؤي ثٌٍّـ عٓ ثٌ ٠ٌك ث١ٌٍُْ ٌٍٕٙٞةز ٚ٘ةٛ صْةجؤي ٠ىضٕفةٗ ثٌنةٛض ٚثٌٌغذةز. ثٌٌغذةز 

فٟ ثٌٌلٟ ٚإعذجس ثٌيثس ٚثٌنٛض عٍٝ ثٌن١ٙٛٚز ِٚىضْذجس ث٠ٌٛٙز، ٚفٟ ٘يث ثٌّنجٛ ثٌفىٌٞ ثٌعْة١ٌ ٚىٌةه 

ً ِٕٗ فٟ ث٤غٍخ لٛر ؽيح إٌٝ ثًٌٛث  د١ّٕج وجْ ثٌٙةوض ثٌّٕجك ثٌقٞجًٞ ثٌقٌػ وجْ ثٌضعجًِ ِ  ثٌضٌثط لو ؽع

 .ِٕٗ عىِ ىٌه صّجِج  
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ٌٚىةٟ صمٞةةٟ ثٌؾٙةةٛه إٌةٝ ٔمةة١ٜ ث٤٘ةةوثض ثٌٌّّةةِٛز ٠ٕذ ةٟ أْ ٠ىةةْٛ ثٌنٍةةً وجِٕةج  فةةٟ ثٌْةةذً ٚثٌّٕةةج٘ؼ 

ثٌّؤه٠ز إ١ٌٙج. ٟٚ٘ ّةذً ِٕٚةج٘ؼ صةوي عٍةٝ أْ صٍةه ث٤ّةج١ٌخ فةٟ ثٌضعجِةً ِة  ثٌضةٌثط ٌةُ صىةٓ ٩ِةّةز ٌّفِٙٛةٗ 

ٟٚذ١عضةةٗ ٌٚةةُ صٛفةةك صذعةةج  ٌةةيٌه إٌةةٝ ؽعٍةةٗ عٕٚةةٌث  فةةجع٩  فةةٟ ِٖةةٌٚ  ثٌٕٙٞةةز ٚ٘ةةٛ ِةةج ٕةةعٌ ثٌّغمةةف ثٌعٌدةةٟ 

ثٌّعجٌٙ دًٌٞٚر ص٩ف١ٗ ِضنيث  ٌيٌه ِٓ ثٌضٌثط ِٛلفج  ّجهّج  ٌُ ٠ٕضٖةٌ عٍةٝ ثٌْةجفز ثٌغمجف١ةز ثٔضٖةجًث  وجف١ةج  ٌٚةُ 

ِٛلةف ٔنذةز ثٌٕنذةز ِّةٓ صذٍةًٛ عٕةوُ٘ ثٌةٛعٟ ٠ًٕ فظٗ ِٓ ثٌضؾيً ثٌّ ٍٛح ٌٚعٍٗ ٨ ٠عو ِٛلف ثٌٕنذز دً ٘ٛ 

دّوٌٛي ثٌضةٌثط ٚهًٖٚ ٚٔةٛ  ثٌع٩لةز ثٌضةٟ صٌد ٕةج دةٗ. ٚلةو أًّةٝ ٘ةؤ٨  ث٤ّةِ ٌٕةٛ  ِ ةج٠ٌ ِةٓ ثٌضعجِةً ِة  

ثٌضٌثط ٘ٛ ثٌضعجًِ ثٌضج٠ًنٟ ثٌٕموٞ ثٌيٞ ٠عّو إٌٝ ّذٌ أغةٛثًٖ ٚصق١ٍةً أؽَثةةٗ ِْٚةج ٌضٗ ٚفةك ِٕ ةك ثٌعٚةٌ 

جه إٌٝ ِٕ مٗ ثٌوثمٍٟ ٚ٘ةٟ غج٠ةز ٨ صةوًن هْٚ صفى١ةه د١ٕضةٗ ثٌغمجف١ةز ٚإعةجهر صٌو١ذٙةج ثٌيٞ أٔضؾٗ فضٝ ٠ضْٕٝ ثٌٕف

ٚثٌضي١ٌف د١ٓ عٕجٌٙ٘ج صي١ٌفج  وف٩١  دئهًثؽٙج ِٓ ِٕظًٛ ص ًٛٞ فٟ ١ّجق ثٌفىٌ ث٦ْٔجٟٔ. ٚ٘ٛ ٌِٖٚ  ١ّظً 

ً صفجعةً إ٠ؾةجدٟ ِة  إٔؾجٍٖ فٟ فجؽز ِْضٌّر إٌٝ صٛظ١ف ثٌعٍَٛ ٚثٌّٕةج٘ؼ ثٌقو٠غةز ثٌضةٟ دةوٚٔٙج ٨ ٠ّىةٓ صٚةٛ

ثٌضٌثط فّغً ٘يث ثٌضعجًِ ثٌضج٠ًنٟ ثٌٕموٞ وف١ً دجٌىٖف ٨ عٓ ِؾجٍ٘ٗ ٚأٌ جٍٖ دً ٘ٛ ثٌىف١ً أ٠ٞج  دجٌىٖف عةٓ 

ثٌضٌو١ذز ثٌي١ٕ٘ز ٌوٜ ِٕضؾ١ٗ ًٚٚعضٗ فذّعٌفضٗ َٔهثه ِعٌفز ديٚثصٕج ٚٔىْٛ ألوً عٍٝ صفُٙ ٕن١ٚضٕج ٚدٕج  ٠ٛ٘ضٕج 

ّٝجْ ٤هًثن ّٕز ثٌض ًٛ ٩ٌٚٔنٌثٟ ف١ٙج ٚدةٗ أ٠ٞةج  ٠ىةْٛ ٌٍضةج٠ًل عٕةؤج ٚفٟ ٘يث ثٌٌٞح ِٓ ثٌضعجًِ أ٠ٞج  

 ِعٕٝ فُٕٕٞ إٌٝ ًوذٗ ٚٔمٍ  عٓ ثٌٛلٛض عٍٝ ٘جِٖٗ.

 فً انظاهرة انتأوٌهٍت -1

إْ ثٌظةجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚةةز دّةةج ٘ةةٟ دقةةظ عةةٓ ِعٕةةٝ مفةٟ ًٚث  ظةةجٌ٘ ثٌن ةةجح
(1)

ٝةةجًدز فةةٟ أعّةةجق صةةج٠ًل  

د ذ١عضٙج ٌٛظ١فز ثٌٍ ز دجعضذجً٘ج ٔظجِج  ِٓ ثٌع٩ِجس ٩ٍِِٚز أ٠ٞج  ٌٛظ١فز  ثٌغمجفز ث٦ْٔج١ٔز ٤ٔٙج ظجٌ٘ر ِقج٠غز

ثٌفىٌ دجعضذجًٖ ٖٔجٟج  ٠ٙوض إٌٝ ثّةضىٕجٖ ِةوٌٛي صٍةه ثٌع٩ِةجس. ٌىةٓ ٌع١ٍّةز ثٌةضفُٙ ٘ةيٖ هًؽةجس لةو ٨ ٠مٕة  ف١ٙةج 

ٌٕر ٌٌٍٍِٛ ثٌٍ ٠ٛز ٠َٕٚ  إٌٝ ِْض٠ٛجس أمٌٜ ِٓ ثٌفٙةُ ٌةوٚث  ٕةضٝ. ِٕٙةج ِةج صْةضٍَِٗ ثٌفىٌ دجٌّو٨ٌٛس ثٌّذج

ٔٛع١ز ثٌن جح فٟ فو ىثصٗ ٚهًؽز فظٗ ِةٓ ثٌذ١ةجْ ِٕٚٙةج ِةج صمضٞة١ٗ هٚث  مجًؽةز عٕةٗ ٠ّٚىةٓ إًؽجعٙةج إٌةٝ 

ثٌيثص١ةز أٚ ِْؤ١ٌٚجس ثٌّضٍمٟ ىثصٗ فٟ ٕٙجعز ثٌّعٕةٝ ٚإٌةٝ ِةج ٠ٌ٠ةو فّٙةٗ ِةٓ ىٌةه ثٌن ةجح دقْةخ ث٩ٌّدْةجس 

                                                           
1
ٕةٝ ِقضّةً أٚ وً ثٌضع٠ٌفجس ثٌٍ ٠ٛز ٌٍفا ثٌضي٠ًٚ صق١ً عٍٝ ِعٕٝ ث٤ٚي فجٌٌؽٛ  ٚثٌعجلذز أٞ ًه ه٨ٌز ثٌن جح عٓ ِعٕجٖ ثٌٍ ٛٞ فٟ أًٙ ثٌٛٝة  إٌةٝ ِع 

عجلذضةٗ ِٚةج  ٨دةٓ فةجًُ "صي٠ٚةً ثٌىة٩َ يقااٌٍ  انهةات٤دٓ ِٕظًٛ ٘ٛ ِٓ ث٤ٚي "ٚث٤ٚي ٘ٛ ثٌٌؽةٛ " ٚفةٟ  نساٌ انؼرب"ٌِؽٛؿ" ّّٚـ دٗ ظجٌٖ٘ ففٟ 

 1ٗ ، 1ػ ،ٌٍ ذٌّٟ "ًه أفو ثٌّقض١ٍّٓ إٌٝ ِج ٠ جدك ثٌظجٌ٘" يجًغ انبٍاٌٚفٟ ، 162ٗ ، 1ػ، ٠ؤٚي إ١ٌٗ"
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ثٌّٛٝٛع١ز ثٌّق١ ز دٗ. ٠ّٚىٓ ثٌمٛي ديْ ىٌه ثٌَٕٚ  إٌةٝ ِْةض٠ٛجس غ١ةٌ ِذجٕةٌر فةٟ فٙةُ ثٌن ةجح ٚهٚثعةٟ 

 ىٌه ثٌَٕٚ  ٚثٌمٛث١ٔٓ ٚث١ٌ٢جس ثٌّضقىّز ف١ٗ صّغً ؽ١ّعٙج ثٌّىٛٔجس ث٤ّج١ّز ٌٍظجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚز.

فةةٟ ألةةوَ ٙةةًٖٛ فةةٟ ثٌفٍْةةفز ٨ٚ ِةةٌث  فةةٟ أْ ٘ةةيث ثٌٞةةٌح ِةةٓ ثٌٕٖةةجٟ ثٌفىةةٌٞ ثٌضةةي٠ٍٟٚ لةةو صؾٍةةٝ 

ث٦غ٠ٌم١ةةةةز ِةةةة  أف٩ٟةةةةْٛ ٚأًّةةةة ٛ فةةةةٟ ٔمةةةةوّ٘ج ٌٍفىةةةةٌ ثٌْفْةةةة جةٟ ٚفةةةةٟ ّةةةة١جق ثٌؾةةةةوي دةةةة١ٓ ثٌفٍْةةةةفز 

ٚثٌْفْةةةة ز
(2)

ِٚةةةة ٍـ ِةةةةٓ أٙةةةةً ٠ٛٔةةةةجٟٔ ٚ٘ةةةةٛ ٠عٕةةةةٟ ثٌضي٠ٚةةةةً أٚ  (Herméneutique)فج١ٟٕٛ١ٌٌِٙمةةةةج  

فةةٓ ثٌضي٠ٚةةً
(3)

ثدضةةوث  دجٌغمجفةةز ث١ٌٙٛه٠ةةز ف١ةةظ  ٌىةةٓ ٘ةةيث ثٌٕٖةةجٟ ثٌضةةي٠ٍٟٚ لةةو صٌّةةل مجٙةةز فةةٟ ثٌغمجفةةز ثٌو١ٕ٠ةةز 

صةةُ ثّةةضٕذجٟ لٛثعةةو ٌضي٠ٚةةً ثٌضةةًٛثر ٌ ٠ٛةةج  ٚعمجةةةو٠ج  ٕٚةةٌع١ج  
(4)

ٚثّةةضٌّ ىٌةةه ثٌٕٖةةجٟ ثٌضةةي٠ٍٟٚ فةةٛي ثٌىضةةجح  

ثٌّمةةةةوُ ِّةةةةج ؽعةةةةً ؽةةةةً ثٌذةةةةجفغ١ٓ ٠ؤوةةةةوْٚ ثٌٕٖةةةةير ثٌو١ٕ٠ةةةةز ٌٍظةةةةجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚةةةةز. ىٌةةةةه أٔٙةةةةج عٌفةةةةش أّٚةةةة  

ٝ فةةةً ثٌّٖةةةى٩س ثٌّضٚةةةٍز دفٙةةةُ ثٌةةةٕ٘ ثٌةةةو٠ٕٟ ثٌّْةةة١قٟ صؾ١ٍجصٙةةةج فةةةٟ فٌوةةةز صفْةةة١ٌ ث٦ٔؾ١ةةةً ثٌٙجهفةةةز إٌةةة

 ٚدجٌع٩لةةةز دةةة١ٓ ثٌٖةةةفٟٙ ٚثٌّىضةةةٛح فةةةٟ ىٌةةةه ثٌةةةٕ٘ ٚدةةة١ٓ ثٌعٙةةةو ثٌمةةةو٠ُ ٚثٌعٙةةةو ثٌؾو٠ةةةو فٞةةة٩  عةةةٓ ع١ٍّةةةز

ٙةةةة١جغز ثٌعمجةةةةةو ثٌّْةةةة١ق١ز
(5)

ٚوجٔةةةةش صٍىةةةةُ ثٌؾٙةةةةٛه ثٌضي١ٍ٠ٚةةةةز فةةةةٟ ِٛثؽٙةةةةز ِةةةة  ّةةةةٍ ز ثٌمةةةةٌث ر ث٤فجه٠ةةةةز  

صةةةو٠ًؾ١ج  فةةةٟ ثٌمةةةةٌث ر ثٌٛثفةةةور ٚفةةةٟ ث٨عضمةةةةجه دٛؽةةةٛه ِعٕةةةٟ أٚفةةةةو ٌٍٕٚةةةٛٗ ثٌّموّةةةز إى ثٔعةةةوِش ثٌغمةةةةز 

 ٌٍٛفٟ ٠ّغً ثٌقم١مز ثٌّ ٍمز ف٩ٞ  عٓ عٛثًِ ثٌضذجعو ثٌٍ ٛٞ عٓ ِعٕٝ ثٌن جح فٟ أًٙ ثٌٛٝ .

أِةةج دجٌْٕةةذز إٌةةٝ ثٌغمجفةةز ثٌعٌد١ةةز لذةةً ث٦ّةة٩َ فٍةةُ ٠ىةةٓ ٌٍظةةجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚةةز ف١ٙةةج فٞةةًٛ ٚثٝةةـ ٌ ١ةةجح  

١ٌْٚ ٌر ثٌ جد  ثٌٖفٛٞ عٍٝ صٍه ثٌغمجفز ٌٚضمٍ٘ ِْجفجس ثٌفىةٌ ثٌةو٠ٕٟ ٚثٌفٍْةفٟ فةٟ ثٌٕٚٛٗ ثٌذجعغز ع١ٍٙج 

ًدٛعٙج. ٌىٕٕج ٨ ٔعوَ ِ  ىٌه دعٜ ث٦ٕجًثس فٟ ثٌمٌ.ْ إٌةٝ ِةج وةجْ ٠ْةّٝ فةٟ صٍةه ثٌذ١تةز ثٌعٌد١ةز دةـ "صي٠ٚةً 

ث٤فجه٠ظ"
(6)

١ٓ دّج وجْ ٠ةٌٜٚ ثٌيٞ وجْ ِٕقٌٚث  فٟ ِج ٠ذوٚ فٟ هٚثةٌ ١ٝمز صضًٚ فٟ ًأٞ دعٜ ثٌّْضٌٖل 

عٓ ث٤ُِ ثٌّج١ٝز ٚعٓ أً٘ ثٌىضجح
(7)

ٚإْ وجٔش صًّٖ ويٌه فْخ ِج ٔفّٙٗ ِٓ ث١ٌْجق ثٌمٌ.ٔةٟ صعذ١ةٌ ثٌةٌؤٜ  

أْ ىٌه ثٌضي٠ًٚ ٥ٌفجه٠ظ ٌُ ٠ىةٓ ٌةٗ ِةٓ ثٌٖة١ٛ  ٚثٌضةيع١ٌ ِةج ٠ّىٕةٗ ِةٓ صٖةى١ً ٔظةٌر  ٚثّضٌٖثض ثٌّ ١ذجس. إ٨

ِضىجٍِز ًٚؤ٠ز ِضّجّىز فٛي ثٌٛؽٛه ٚثٌّٚة١ٌ. ٚإْ وٕةج ٔةٌٜ فةٟ ٚؽٛه٘ةج ص١ّٙةوث  ٚإً٘جٙةج  ٌضٖةىً ثٌظةجٌ٘ر 

ٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚز فًٞٛ ثٌضي١ٍ٠ٚز فٟ ث٩ّ٦َ. ف١ٕذ ٟ إىث  أْ ٕٔضظٌ َٔٚي ثٌٛفٟ ٚظًٙٛ ثٌقوط ثٌمٌ.ٟٔ ١ٌىْٛ ٌٍظج

 ٚثٝـ فٟ صٍه ثٌذ١تز ثٌغمجف١ز.

                                                           
2
 1985ؽٛثْ ، ثٌعوه ثٌٌثد  ،انًجهت انتىَسٍت نهذراساث انفهسفٍت، عٍٟ ثٌٖٕٛفٟ: "ثٌوٚثعٟ ث٤ٌٚٝ ٌٍضي٠ًٚ: ث٤ٍِجس ثٌٍْ ٠ٛز" 
3
 29ٗ  ،2004أوضٛدٌ/ ه٠ّْذٌ ، 33ثٌّؾٍو ، ثٌى٠ٛش -يجهت ػانى انفكر ،ثٌّضمٓ: "فٟ ِفِٟٙٛ ثٌمٌث ر ٚثٌضي٠ًٚ" ِقّو 
4
 Dictionnaire des notion philosophiques، ٗ ٗ 1129/1130 قايىس انًفاهٍى انفهسفٍت 
5
  Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage-p.487ٗ ، انقايىس انًىسىػً انجذٌذ فً ػهىو انهةت 
6
 1011-21-6: ث٠٢ز، ًّٛر ٠ّٛف، ثٌمٌ.ْ 
7
 ."٠ٚعٍّه ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ": أٞ أفجه٠ظ ث٤ُِ ٚثٌىضخ ٚأً٘ ثٌضٛف١و : ٠مٛي فٟ صف١ٌْ ٠٣ٌزانجايغ ألحكاو انقرآٌ ،ثٌمٌٟذٟ 
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 انقرآٌ وانتأوٌم -2

ٌمو ًٚهس وٍّز صي٠ٚةً فةٟ ثٌةٕ٘ ثٌمٌ.ٔةٟ ّةذ  عٖةٌر ِةٌر: ثعٕضةجْ ِٕٙةج فةٟ ّةًٛر .ي عّةٌثْ فةٟ ث٠٢ةز 

ثٌْجدعز
(8)

ٚثعٕضجْ فٟ ًّٛر ث٤عٌثض فٟ ث٠٢ز ثٌغجٌغز ٚثٌن١ّْٓ 
(9)

جِٕةز ٚثعٕضجْ فٟ ًّٛر ثٌىٙف فةٟ ث٠٢ضة١ٓ ثٌغ 

ٚثٌْذع١ٓ ٚثٌغج١ٔز ٚثٌغّج١ٔٓ
(10)

ٚعّجٟٔ ٌِثس فٟ ًّٛر ٠ّٛف فةٟ ث٠٢ةجس ثٌْجهّةز 
(11)

ٚثٌقةجهٞ ٚثٌعٖة٠ٌٓ 
(12)

 

ٚثٌْجهّةةز ٚثٌغ٩عةة١ٓ
(13)

ٚثٌْةةجدعز ٚثٌغ٩عةة١ٓ 
(14)

ٚثٌٌثدعةةز ٚث٤ًدعةة١ٓ 
(15)

ٚثٌنجِْةةز ٚث٤ًدعةة١ٓ 
(16)

ٚثٌّجةةةز 
(17)

 

ٚثٌقجه٠ز دعو ثٌّجةز
(18)

ٌِٚر فٟ ًّٛر ٠ِٛٔ فٟ ث٠٢ز ثٌضجّعز ٚثٌغ٩ع١ٓ 
(19)

ٚأمٌٜ فٟ ًّٛر ث٦ٌّث  فٟ ث٠٢ز  

ثٌنجِْز ٚثٌغ٩ع١ٓ
(20)

. ٚدٕج  عٍٝ ىٌه ٠ّىٓ ثٌمٛي ديْ ٘يٖ ثٌىٍّز لو وجْ ٌٙج فًٞٛ ِىغةف فةٟ ثٌةٕ٘ ثٌمٌ.ٔةٟ 

إى صٌهه ىوٌ٘ج فٟ ّذ  ًّٛ ٚفٟ مِّ عٌٖر .٠ز
(21)

ه٨ٌةز مجٙةز إى ٌةُ  ٚثٌؾو٠ٌ دج٩ٌّفظز أْ ٌيٌه ثٌقًٞٛ 

٠عو ثٌفعً ثٌضي٠ٍٟٚ ِٕقٌٚث  فٟ ثٌٕٚٛٗ ثٌغٛثٟٔ أٚ فٟ ثٌغمجفز ثٌّق١ ةز دةجٌٕ٘ ث٤ٙةٍٟ ٚثٌّضفجعٍةز ِعةٗ عذةٌ 

ٌفعً ثٌض٠ًَٕ ٌِٚصذ ج  دٗ ع٠ٛٞج  فٟ إٟجً  ثٌضّغً ٚثٌمٌث ر وّج وجْ ثٌٖيْ ِٓ لذً. دً أٙذـ فعً ثٌضي٠ًٚ ِقج٠غج  

قٞةٌ ثٌضي٠ٚةً ٠ٚضٛلعةٗ عٍةٝ أٔةٗ ِةٓ ٌٛثٍِةٗ ثٌقض١ّةز ٚعٍةٝ أٔةٗ ثٌٛؽةٗ أٙةذـ ثٌض٠َٕةً ٠ْض ثٌٕ٘ ثٌّؤِّ. ٌمو

ثٌغجٟٔ ثٌّضُّ ٌٗ. ٚديٌه صضقٛي ثٌع٩لز د١ّٕٙج ِٓ ِؾٌه فٛثً صج٠ًنٟ أٚ صمجدً د١ٓ م جح إٌٟٙ ٚفُٙ دٌٖٞ إٌٝ 

فةئْ ع٩ِز صفجعً ٚصىجًِ ٠عضٌض دٙج ثٌّموُ ىثصٗ ٚإىث ِج وجٔةش وغجفةز فٞةًٛ ثٌٍفةا لةو ٕةفش عةٓ ٘ةيٖ ثٌو٨ٌةز 

ثٌضٕةةٛ  فةةٟ ّةة١جلجس ًٚٚهٖ ٚثّةةضعّجٌٗ ٠ةةُٕ عةةٓ ه٨٨س أ٠ٞةةج  ٌعةةً أظٌٙ٘ةةج ثٌةةٛعٟ ثٌىةةجِٓ فةةٟ ثٌةةٕ٘ ثٌضي١ّْةةٟ 

دي١ّ٘ز ثٌفعً ثٌضي٠ٍٟٚ ٚدجٌٌّثٕ٘ز عٍٝ لوًر ثٌفىٌ ثٌذٖةٌٞ ٚؽوثًصةٗ دةجٌٕٙٛٛ دٙةيٖ ثٌّّٙةز عٍةٝ ثٌٕقةٛ ثٌْةٛٞ 

ّقوع١ٓثٌٛفٟ ثٌّْجٚٞ ٠ٚ ّـ إٌٝ صقم١مٗ. ٚلو صُٛ٘ دعٜ ثٌ ثٌيٞ ٠ٌصغ١ٗ
(22)

١ٌّث  عٍةٝ م ةٝ دعةٜ ثٌمةوثِٝ  

٠ةٌٜ ثٌّضيِةً فةٟ ىٌةه  أْ ثٌّعٌفز ثٌضي١ٍ٠ٚز فٟ ث١ٌْجق ثٌمٌ.ٟٔ ِٕقٌٚر فٟ ثٌعٍُ ث٦ٌٟٙ ِٚمًٚٛر ع١ٍةٗ. د١ّٕةج

                                                           
8
ف١ضذعْٛ ِج صٖجدٗ ِٕٗ ثدض ج  ثٌفضٕز ٚثدض ج  صي٠ٍٚٗ ِٚج ٠عٍُ صي٠ٍٚٗ إ٨ هللا ٚثٌٌثّةنْٛ فةٟ ثٌعٍةُ ٠مٌٛةْٛ "فيِج ثٌي٠ٓ فٟ لٍٛدُٙ ٠ٍغ  :٠7ز ث٢ ،ًّٛر .ي عٌّثْ 

 ..ِٕج دٗ....."
9
 ."ً٘ ٠ٕظٌْٚ إ٨ صي٠ٍٚٗ ٠َٛ ٠يصٟ صي٠ٍٚٗ ٠مٛي ثٌيٞ ْٖٔٛ ِٓ لذً لو ؽج س ًًّ ًدٕج دجٌقك" :٠53ز ًّٛر ث٤عٌثض: ث٢ 
10
 ّئذته دضي٠ًٚ ِج ٌُ صْض   ع١ٍٗ ٙذٌث " "ىٌه صي٠ًٚ ِج ٌُ صْض   ع١ٍٗ ٙذٌث "." :82ٚ 78ًّٛر ثٌىٙف: ث٠٢ز  
11
 ."ٚويٌه ٠ؾضذ١ه ًده ٠ٚعٍّه ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ": 6ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ّٛف 
12
 ."ٚويٌه ِىٕج ١ٌّٛف فٟ ث٤ًٛ ٌٕٚعٍّٗ ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ": 21ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ّٛف 
13
 ."ٔذتٕج دضي٠ٍٚٗ إٔج ٌٔثن ِٓ ثٌّق١ْٕٓ" :36ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ّٛف 
14
 ."لجي ٨ ٠يص١ىّج ٟعجَ صٌٍلجٔٗ إ٨ ٔذيصىّج دضي٠ٍٚٗ" :37ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ّٛف 
15
 ."ِٚج ٔقٓ دضي٠ًٚ ث٤ف٩َ دعج١ٌّٓ" :44ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ّٛف 
16
 ."أٔج أٔذتىُ دضي٠ٍٚٗ فيًٍّْٛ" :45 ، ث٠٢زًّٛر ٠ّٛف 
17
 ."٠ج أدش ٘يث صي٠ًٚ ًؤ٠جٞ ِٓ لذً لو ؽعٍٙج ًدٟ فمج " :100 ، ث٠٢زًّٛر ٠ّٛف 
18
 ."ًح لو .ص١ضٕٟ ِٓ ثٌٍّه ٚعٍّضٕٟ ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ" :101 ، ث٠٢زًّٛر ٠ّٛف 
19
 ."دً ويدٛث دّج ٌُ ٠ق١ ٛث دعٍّٗ ٌّٚج ٠يصُٙ صي٠ٍٚٗ" :39ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ِٛٔ 
20
 ."ٚأٚفٛث ثٌى١ً إىث وٍضُ ٍٚٔٛث دجٌمْ جُ ثٌّْضم١ُ ىٌه م١ٌ ٚأفْٓ صي٩٠ٚ ": 35ث٠٢ز ، ًّٛر ث٦ٌّث  
21
 232ٗ ، 1990د١ٌٚس ، ثٌٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ، يفهىو انُص: دراست فً ػهىو انقرآٌ ،ٌٔٚ فجِو أدٛ ٠ٍو 
22
 ِٚج ص٩٘ج 15ٗ ، 1993، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح، أسرار انتأوٌم ،ِقّٛه ِقّو ًد١  
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ث١ٌْجق أْ ثٌقٌٚ ِمًٚٛ عٍٝ ٔٛ  ٚثفو ِٓ ثٌضي٠ًٚ ثٌّضعٍك دجٌ ١خ هْٚ أٔٛث  أمٌٜ. ٚوً ِج فٟ ث٤ِةٌ إٔٔةج 

إٌٝ ثٌضومً فٟ ثٌغمجفز ثٌضي١ٍ٠ٚز ثٌْجةور إدجْ ٌَٔٚٗ ّٟٚٛفج  إٌٝ ِقجًٚصٙج ٚث٦ّةٙجَ فةٟ ٩ٔفا فٟ ثٌٕ٘ َٔٚعج  

فْخ ثٌٕ٘ صي٠ًٚ فْٓ ٚ.مٌ أفْةٓ ِٕةٗ فٕٙجن صٛؽ١ٙٙج ٚصعو٠ٍٙج ٚفك ثٌٌؤ٠ز ثٌو١ٕ٠ز ثٌؾو٠ور ثٌضٟ دٌٖدٙج.
(23)

 

ٕٚ٘جن صي٠ًٚ ًهٞ  ٤ٔٗ ٠ذض ٟ ثٌفضٕز
(24)

ٚ.مٌ ّٛٞ ٠ضمٕٗ ثٌعٍّج  
(25)

صي٠ًٚ ٠قْٕٗ ث٤ٔذ١ج  ٚث١ٌٚ٤ج   ٚعّز أ٠ٞج   

دضع١ٍُ ِٓ هللا
(26)

ِٚٓ ثٌضي٠ًٚ أ٠ٞج  ِج ٘ٛ ِ ١ةخ ٨ ٠عٍّةٗ إ٨ هللا 
(27)

. فجٌضي٠ٚةً إىْ ِةٓ ِٕظةًٛ ثٌةٛفٟ هًؽةجس 

٠ٌصمٟ ف١ٙج ث٦ْٔجْ دًٚٛر ٨ِضٕج١٘ز ٤ْ ثٌّٕضٙٝ ٘ٛ ِج عٕو هللا ِٓ عٍُ ٚف١ٙج هْٚ ىٌةه ِْةض٠ٛجس صضةجؿ ٌٍذٖةٌ 

ثٌٕؾةجؿ. ٚثٌّ ٍةٛح فةٟ صٍةه ثٌٞةٌٚح ثٌّنضٍفةز ِةٓ ثٌضي٠ٚةً أْ صىةْٛ لجةّةز عٍةٝ ًؤ٠ةز  ِضفجٚصز فٟ فظٙةج ِةٓ

ِٕجّذز ٌّفَٙٛ ثٌض٠ًَٕ ٌّٚج ؽج  دٗ ِٓ ٘وث٠ز فضٝ صىْٛ دو٩٠  ٌٌٍؤٜ ثٌضي١ٍ٠ٚز ثٌْجةور. فّج ٟ٘ إىْ ِىٛٔجس ٘يٖ 

 ثٌٌؤ٠زن

 ساوأصىل انرؤٌت انتأوٌهٍت فً اإل -3

٠ي٘خ دعٜ ثٌذجفغ١ٓ
(28)

إٌٝ ٔفٟ ٚؽٛه ًؤ٠ز صي١ٍ٠ٚز ِضىجٍِز فٟ ثٌٕ٘ ثٌمٌ.ٟٔ ٠ٌٜٚ أْ ٌفا ثٌضي٠ًٚ لةو  

ًٚه ف١ٗ م٩ي ١ّجلجس ِضفٌلز ٨ ؽجِ  د١ٕٙج ٚأٔٗ ٨ ٠ضعٍك دّٛث١ٝ  ِقوهر ٚإّٔج ٘ةٛ ِؾةٌه إٕةجًر إٌةٝ أّةٍٛح 

ثٌى٠ٌّز ثٌضٟ ًٚهس دٙةج "فئٕٔج إىث ثّضعٌٕٝج ث٠٢جس ثٌمٌ.١ٔز  فٟ ثٌٕظٌ ٨ ٠ٌصذ٠ دّؾج٨س دع١ٕٙج. ٠مٛي فٟ ىٌه:

ٌفظز ثٌضي٠ًٚ وّج د١ٕج، فئٕٔج ٔؾو أٔٗ ١ٌِ ٌٍضي٠ًٚ ِٛٝٛ  ِقوه ٚإّٔج ٘ٛ دضٕجٚي ِْجةً ِضفٌلز إِج صضعٍك دضف١ٌْ 

ثٌةةٌؤٜ أٚ صضعٍةةك دج٤مذةةجً عةةٓ غ١ةةخ فةةٟ ثٌةةو١ٔج أٚ صضعٍةةك دقْةةُ ثٌنةة٩ض دةة١ٓ ثٌّْةة١ٍّٓ ٚأٌٚةةٟ ث٤ِةةٌ أٚ صضعٍةةك 

ثٌعوي فٟ ث١ٌَّثْ أٚ صضعٍك دّٛلف وً ِٓ أً٘ ث٠ٌَغ ٚثٌٌثّن١ٓ فةٟ ثٌعٍةُ ِةٓ دج٦فْجْ فٟ ثٌذ١  دئ٠فج  ثٌى١ً ٚ

ثٌّقىُ ٚثٌّضٖجدٗ ِٓ ث٠٢جس أٚ صضعٍك دعجلذز ثٌىجف٠ٌٓ ٚفٌْصُٙ ٠َٛ ثٌم١جِز أٚ صضعٍك دّْجًعز ثٌىفةجً دجٌضىةي٠خ 

ِقوهث  فئٕٔج ٨ ٔؾةو ٌةٗ ِٕٙؾةج   ٍٔضِّ ٌعٍُ ثٌضي٠ًٚ ِٕٙؾج   فئٕٔج إىث ى٘ذٕج لذً ثٌض٠ٌظ ٚثٌضغذش ِّج ؽج  دٗ ثٌٌّٛي...

عٍٝ ث٩ٟ٦ق"
(29)

إ٨ إٔٔج ٩ٔفا فٟ ٘يث ثٌٌأٞ لًٚٛث  عٓ ثّةضىٕجٖ ثٌٌؤ٠ةز ثٌضي١ٌف١ةز ثٌىجِٕةز ًٚث  ىٌةه ثٌظةجٌ٘  

ثٌّضفٌق ٌٜٚٔ أٔٗ دئِىجْ ثٌّضّعٓ فٟ ِؾًّ ث١ٌْجلجس ثٌضٟ ًٚه ف١ٙج ٌفا ثٌضي٠ٚةً فةٟ ثٌةٕ٘ ثٌمٌ.ٔةٟ أْ ٠ٌٙةو 

ًّ دعٞٙج دعٞج  فٟ صٕجّك ٚثْٔؾجَ. صضعٍةك ث٤ٌٚةٝ دّؾةجي ثٌْةٍٛن ثٌفةٌهٞ ٚثٌؾّةجعٟ ف١ٙج ع٩ط دؤً ه١ٌ٨ز ٠ى

                                                           
23
 59ًّٛر ثٌْٕج  ث٠٢ز  .35ث٠٢ز  ،ًّٛر ث٦ٌّث  
24
 ٠7ز ث٢، ًّٛر .ي عٌّثْ 
25
 .ثٌّٚوً ٔفْٗ 
26
 82ٚ 78ث٠٢ز ، ًّٛر ثٌىٙف -101 -100 -45 -44 -37 -36 -21 -6ث٠٢جس: ، ًّٛر ٠ّٛف 
27
 53ث٠٢ز ، ًّٛر ث٤عٌثض، 39ث٠٢ز ، ًّٛر ٠ِٛٔ 
28
 32-25 ٗ ٗ، أسرار انتأوٌم ،ِقّٛه ِقّو ًد١  
29
 32 -25ٗ  ٗ، ثٌٌّؽ  ٔفْٗ 
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ِٚؾجي ثٌّعج٩ِس ٚصّغٍٙج ث٠٢ز ثٌضجّعز ٚثٌنّْْٛ ِٓ ًّٛر ثٌْٕج : "٠ةج أ٠ٙةج ثٌةي٠ٓ .ِٕةٛث أ١ٟعةٛث هللا ٚأ١ٟعةٛث 

ْٕٛ دجهلل ٚث١ٌَٛ ث٢مٌ ىٌه ثٌٌّٛي ٚأٌٚٝ ث٤ٌِ ِٕىُ فئْ صٕجٍعضُ فٟ ٕٟ  فٌهٖٚ إٌٝ هللا ٚثٌٌّٛي إْ وٕضُ صؤِ

م١ةةٌ ٚأفْةةٓ صةةي٩٠ٚ"
(30)

"ٚأٚفةةٛث ثٌى١ةةً إىث وٍةةضُ ٍٚٔةةٛث  ٚوةةيٌه ث٠٢ةةز ثٌنجِْةةز ٚثٌغ٩عةةْٛ ِةةٓ ّةةًٛر ث٦ّةةٌث : 

دجٌمْ جُ ثٌّْضم١ُ ىٌه م١ٌ ٚأفْٓ صي٩٠ٚ "
(31)

فجٌضي٠ٚةً فةٟ ث٠٢ةز ث٤ٌٚةٝ ِةٌصذ٠ دجٌفٚةً فةٟ ثٌَٕثعةجس ٚفةٟ  

ث٠٢ز ثٌغج١ٔز دجٌّعج٩ِس ثٌضؾج٠ًز ِّج ٠ٞفٟ ع١ٍٗ ه٨ٌز ص٠ٌٖع١ز ٌٙج ٍٙز دج٤فىجَ. فٙيث ٕٙف أٚي ِةٓ ثٌضي٠ٚةً 

 ٠ّىٓ ّّٚٗ دجٌضي٠ًٚ ثٌٌٖعٟ.

ٙج ث٠٢ز ثٌغج١ٔز ٚثٌنّْةْٛ ٚثٌغجٌغةز ٚصضعٍك ثٌذؤًر ثٌو١ٌ٨ز ثٌغج١ٔز دّؾجي ث٨عضمجه ٠ّٚغٍٙج عوه ِٓ ث٠٢جس ِٕ

ٚثٌنّْْٛ ِٓ ًّٛر ث٤عٌثض
(32)

ٚثٌضجّعز ٚثٌغ٩عْٛ ِٓ ّةًٛر ٠ةِٛٔ 
(33)

ٌىةٓ ث٠٢ةز ثٌضةٟ صّغٍٙةج دجِض١ةجٍ ٘ةٟ  

"٘ةةٛ ثٌةةيٞ أٔةةَي ع١ٍةةه ثٌىضةةجح ِٕةةٗ .٠ةةجس ِقىّةةجس ٘ةةٓ أَ ثٌىضةةجح ٚأمةةٌ  ث٠٢ةةز ثٌْةةجدعز ِةةٓ ّةةًٛر .ي عّةةٌثْ:

ف١ضذعةْٛ ِةج صٖةجدٗ ِٕةٗ ثدض ةج  ثٌفضٕةز ٚثدض ةج  صي٠ٍٚةٗ ِٚةج ٠عٍةُ صي٠ٍٚةٗ إ٨ هللا  ِضٖجدٙجس فيِج ثٌي٠ٓ فٟ لٍٛدُٙ ٠ٍغ

ٚثٌٌثّنْٛ فةٟ ثٌعٍةُ"
(34)

ٚلةو أوةو ثٌعٍّةج  ِةٓ ِفْة٠ٌٓ ٚهثًّة١ٓ ٌّضٖةجدٗ ثٌمةٌ.ْ ِٚٚةٕف١ٓ ٌعٍةَٛ ثٌمةٌ.ْ أْ  

ّجه ثٌضي٠ًٚثٌّمٚٛه دج٠٢جس ثٌّضٖجدٙجس صٍه ثٌضٟ ٠قوط ظجٌ٘٘ج ثٌضذجّج  فٟ ث٨عضمجه ٠ضع١ٓ ًفعٗ دجعض
(35)

ٚديٌه  

٠ىْٛ ثٌضي٠ًٚ فٟ ١ّجق ٘يٖ ث٠٢جس ىث ٟجد  عموٞ ٚ٘ٛ ثٌيٞ ُّٚ فٟ ِج دعو دجٌضي٠ًٚ ثٌى٩ِٟ أِج ثٌذؤًر ثٌو١ٌ٨ةز 

ثٌغجٌغز ف٩ ٍٙز ٌٙج دجٌضي٠ًٚ ثٌٍفظٟ ٌٍن جح ثٌمٌ.ٟٔ ٚإّٔج صضًٚ دضي٠ًٚ ِظجٌ٘ ثٌٛؽٛه ٚصّغٍٙج ؽٍّز ِٓ ث٠٢جس 

ٌغّجْٔٛ ِٓ ًّٛر ثٌىٙفث٠٢ز ثٌغج١ٔز ٚث ِٓ د١ٕٙج
(36)

ٚلو ًٚهس فٟ ١ّجق لٚةز ِّٛةٝ ٚثٌةٌٟٛ ٚصعٍمةش ه٨ٌضٙةج  

دجٌّعٕٝ ثٌذةجٟٓ ٌٍقةٛثهط ٨ دّعٕةٝ ثٌٍفةا ٚه٨ٌضةٗ ِٕٚٙةج ث٠٢ةجس ثٌْجهّةز
(37)

ٚثٌْجهّةز ٚثٌغ٩عةْٛ 
(38)

ٚثٌْةجدعز  

ٚثٌغ٩عْٛ
(39)

ٚثٌقجه٠ز ٚث٤ًدعْٛ 
(40)

ٚثٌغجٌغز ٚث٤ًدعْٛ 
(41)

ٚثٌضجّعز ٚث٤ًدعْٛ 
(42)

ٚثٌقجه٠ز دعو ثٌّجةز 
(43)

  ِٓ

                                                           
30
 59ث٠٢ز ، ًّٛر ثٌْٕج  
31
 35ث٠٢ز ، ًّٛر ث٦ٌّث  
32
 ."ً٘ ٠ٕظٌْٚ إ٨ صي٠ٍٚٗ ٠َٛ ٠يصٟ صيٌٚٗ ٠مٛي ثٌي٠ٓ ٖٖٔٛ ِٓ لذً لو ؽج س ًًّ ًدٕج دجٌقك" 
33
 ."دً ويدٛث دّج ٌُ ٠ق١ ٛث دعٍّٗ ٌّٚج ٠يصُٙ صي٠ٍٚٗ" 
34
 7ث٠٢ز ، ًّٛر .ي عٌّثْ 
35
، هثً ثٌّٙةجؽٌ، حقائق انتأوٌم فً يتشااب  انتُيٌامٚث٠ٌٌٖف ثٌٌٟٝ:  .1973 ،ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌضٌثط، 2ٟ ، تأوٌم يشكم انقرآٌ، لض١ذزًثؽ  فٟ ىٌه: ثدٓ  

 1969 ،ثٌمجٌ٘ر ،هثً ثٌضٌثط، يتشاب  انقرآٌٚثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً: ، ه س، ٌذٕجْ ،د١ٌٚس
36
 ."ىٌه صي٠ًٚ ِج ٌُ صْض   ع١ٍٗ ٙذٌث " 
37
 .ًده ٠ٚعٍّه ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ" "ٚويٌه ٠ؾت١١ه 
38
 ."ٔذتٕج دضي٠ٍٚٗ إٔج ٌٔثن ِٓ ثٌّق١ْٕٓ" 
39
 ."لجي ٨ ٠يص١ىّج ٟعجَ صٌٍلجٔٗ إ٨ ٔذيصىّج دضي٠ٍٚٗ" 
40
 ."ِٚج ٔقٓ دضي٠ًٚ ث٤فىجَ دعج١ٌّٓ" 
41
 ."أٔج أٔذتىُ دضي٠ٍٚٗ فيًٍّْٛ" 
42
 ."٠ج أدش ٘يث صي٠ًٚ ًؤ٠جٞ ِٓ لذً لو ؽعٍٙج ًدٟ فمج " 
43
 ..ص١ضٕٟ ِٓ ثٌٍّه ٚعٍّضٕٟ ِٓ صي٠ًٚ ث٤فجه٠ظ""ًح لو  
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ًّٛر ٠ّٛف ٚلو صىًٌ ف١ٗ ٌفا ثٌضي٠ًٚ عّجٟٔ ٌِثس ِٞةجفج  صةجًر إٌةٝ ث٤فة٩َ ٚثٌةٌؤٜ ٟٚةًٛث  إٌةٝ ثّضٖةٌثض 

ثٌ ١خ. صٍةه ٘ةٟ ثٌّؾةج٨س ثٌضةٟ ٠ضٕجٌٚٙةج ثٌضي٠ٚةً فةٟ ثٌْة١جلجس ثٌمٌ.١ٔةز ٚ٘ةٟ إِةج ِؾةج٨س ٕةٌع١ز أٚ عمو٠ةز أٚ 

ًٚث  ثٌٛؽٛه ٨ٚ ٠نفٝ ِج د١ٓ ٘يٖ ثٌّؾج٨س ِٓ صىجًِ ٚصّجّةه إى صىةْٛ  ٌٙج ٍٙز دجٌٛؽٛه ٚدّج و١ٔٛز عٌفج١ٔز

 فٟ ِؾّٛعٙج ٚفور صّغً ؽٌٛ٘ ثٌٌّجٌز ِٚقضٛث٘ج.

 انتأوٌم بٍٍ انًفارقت وانًحاٌثت -4

أهًن ثٌٍّّْْٛ ث٤ٚثةً أ١ّ٘ز ثٌضي٠ًٚ ٚٔمٍش عُٕٙ .ًث  ِٚٛثلف دٖئٗ ٚلو ثٔمْةّٛث ف١ةٗ إٌةٝ فة٠ٌم١ٓ  ٚلو

ثعضذٌ أفوّ٘ج أْ ثٌضي٠ًٚ عٍُ إٌٟٙ أٚ ٌؤٟ ٠ضًٚ دجٌ ١ةخ ٌٚة١ِ ٌٍذٖةٌ ف١ةٗ فةا أٚ ٔٚة١خ إى ٨ ٠عٍةُ ثٌ ١ةخ إ٨ 

هللا ٚثدةٓ عّةٌ ٚعجةٖةز ٚثٌٖةعذٟ ّٚةف١جْ  هللا. ٚلو ِغً ٘يث ث٨صؾجٖ دعٜ ثٌٚقجدز ٚثٌضجدع١ٓ ِغً ؽجدٌ دةٓ عذةو

ثٌغًٛٞ ِٚجٌه ثدةٓ أٔةِ ٚعّةٌ دةٓ عذةو ثٌع٠َةَ ٚغ١ةٌُ٘
(44)

ٚلةو ًأٜ ٘ةؤ٨  أْ ثٌٛلةف فةٟ ث٠٢ةز ثٌْةجدعز ِةٓ  

 ِج ص٩ٖ ثّضتٕجض ِم ٛ  عّج لذٍٗ.ًّٛر .ي عٌّثْ عٕو لٌٛٗ صعجٌٝ: "ِٚج ٠عٍُ صي٠ٍٚٗ إ٨ هللا" ٚ

إٟجً ٘يث ث٨صؾجٖ ثٌٌثفٜ ٌّذةوأ ثٌضي٠ٚة٠ًّٚىٓ إهًثػ فجهعز ٙذ١غ دٓ ثٌّٕيً فٟ 
(45)

د١ّٕةج ثعضذةٌ ثٌف٠ٌةك  

ثٌغجٟٔ إِىجْ ثٌعٍُ دجٌضي٠ًٚ ٍّّٚٛث ديْ ثٌٌثّن١ٓ فٟ ثٌعٍُ ٠عٍّٛٔٗ ٚديْ ىوٌُ٘ فٟ ث٠٢ز ثٌّٖةجً إ١ٌٙةج ِٛٙةٛي 

ٚثصذعٗ فٟ دّج لذٍٗ ٚؽعٍٛث ِج ص٩ٖ فٟ ِٛٝ  ٔٚخ عٍٝ ثٌقجي. ٠ٌٜٚٚ أْ ِؾج٘وث  وجْ أٚي ثٌمجة١ٍٓ دٙيث ثٌٌأٞ 

ىٌه .مٌْٚ وجدٓ عذجُ ٚثٌٌد١  ِٚقّو دٓ ثٌَد١ٌ ٚثٌمجُّ ثدٓ ِقّو ٚغ١ٌُ٘
(46)

ٚوةجْ ثدةٓ عذةجُ ٠مةٛي: "أٔةج  

ِّٓ ٠عٍُ صي٠ٍٚٗ"
(47)

٠ٌٜٚٚ أْ ثٌٌّٛي هعج هللا ٌٗ ديْ ٠فمٙٗ فٟ ثٌو٠ٓ ٠ٚعٍّٗ ثٌضي٠ًٚ 
(48)

. 

ُٙ عٍةةٝ ثٌْةةجفز ثٌغمجف١ةةز ٚدةةجٌٌغُ ِةةٓ ٘ةةيث ثٌنةة٩ض صّىةةٓ أٔٚةةجً ثٌضي٠ٚةةً ِةةٓ هعةةُ ِةةٛلفُٙ ٚفةةٌٛ وٍّةةض

ث١ِ٩ّ٦ز غ١ٌ ِىضف١ٓ فٟ ثٌيٚه عٕٙج دجٌقؾؼ ثٌٕم١ٍز ٚإّٔج أ٠وٚ٘ج وةيٌه دج٤هٌةز ثٌعم١ٍةز فجٌٌّةجٌز لةو ًٚهس د١جٔةج  

ٚ٘و٠ج  ٌٍٕةجُ ٨ٚ ِعٕةٝ ٨ٔ ٩لٙةج عٍةٝ ث٦فٙةجَ أٚ ٨ّةضتغجً ثٌعٕج٠ةز ث١ٌٙ٦ةز دةذعٜ ه٨٨صٙةج هْٚ دعةٜ. وّةج أْ 

عذغج  ٚإّٔج ٘ٛ ٌقىّز إ١ٌٙز إى ف١ٗ ٙةٌض ٌٍّٙةُ عةٓ ثٌضم١ٍةو ٚهعةٛر "إٌةٝ ٔظةٌ  ٌُ ٠ىٓ ًٚٚه ثٌّضٖجدٗ فٟ ثٌمٌ.ْ

ثٌؾ١ّ  ف١ٗ ٚثٌضودٌ ٚثٌضفىٌ فٟ .٠جصٗ ِٚعج١ٔٗ ٚعؾجةةخ ِةج أٚه  صعةجٌٝ ف١ةٗ ِةٓ ث٤هٌةز ٚثٌذ١ةجْ"
(49)

ٚ٘ىةيث أهًن  

: "ٌْٚةٕج ٔةَعُ أْ نقارآٌتأوٌام يشاكم اثٌٍّّْْٛ فٟ فضٌر ِذىةٌر أ١ّ٘ةز ثٌضي٠ٚةً فضةٝ لةجي ثدةٓ لض١ذةز فةٟ وضجدةٗ 

                                                           
44
 .= ثٔظٌ صف١ٌْٖ ٠٣ٌز ثٌْجدعز ِٓ ًّٛر .ي عٌّثْ انجايغ ألحكاو انقرآٌ، ثٌمٌٟذٟ 
45
 7ٗ ، 2ػ ، انذر انًُثىرًثؽ  أ٠ٞج : ث١ٌْٟٟٛ: ، ثٌّٚوً ٔفْٗ 
46
 ِٓ ًّٛر .ي عٌّثْ. 7ًثؽ  صف١ٌْٖ ٠٣ٌز  ،انجايغ ألحكاو انقرآٌ ،ثٌمٌٟذٟ 
47
 ِٚج ص٩٘ج. 234ٗ ، 1978 -صٌو١ج، ثّضٕذٛي، 4ٟ ، اإلتقاٌ فً ػهىو انقرآٌ، ث١ٌْٟٟٛ 
48
 ثٌّٚوً ٔفْٗ. 
49
 28ٗ ، 1ػ، 1969، ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌضٌثط، يتشاب  انقرآٌ، ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً 
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ثٌّضٖجدٗ فٟ ثٌمٌ.ْ ٨ ٠عٍّٗ ثٌٌثّنْٛ فٟ ثٌعٍُ ٚ٘يث غ٠ٍ ِٓ ِضي١ٌٚٗ فٟ ثٌٍ ز ٚثٌّعٕٝ"
(50)

وّج صٚوًس ٌفظز  

٨دةٓ ؽ٠ٌةٌ ثٌ ذةٌٞ. ٚلةو أ٠ةو ثٌمجٝةٟ  جايغ انبٍاٌ ػٍ تأوٌم آي انقرآٌثٌضي٠ًٚ أٚي صف١ٌْ ِضىجًِ ٌٍمٌ.ْ ٘ٛ 

: "ٚ٘ةيث ٠ٌٟمٕةج فةٟ ّةجةٌ ثٌّضٖةجدٗ: شرح األصىل انخًساتعذو ثٌؾذجً دعو ىٌه ث٨صؾجٖ ٔفْٗ ف١ٓ لجي فٟ وضجدٗ 

أٔةةٗ ٨ دةةو أْ ٠ىةةْٛ ٌةةٗ صي٠ٚةةً ٙةةق١ـ ٠نةةٌػ عٍةةٝ ِةةي٘خ ثٌعةةٌح ِةةٓ غ١ةةٌ صىٍةةف ٚصعْةةف"
(51)

ٚفةة١ٓ لةةجي فةةٟ  

فٗ إ٨ ثٌٌّٛي فمو د١ٕج فْجه ىٌه ٤ْ ثٌ ٠ٌك ثٌيٞ ٠عٌض دٗ ثٌٌّةٛي ىٌةه : "فيِج ثٌمٛي ديْ صي٠ٍٚٗ ٨ ٠عٌانًةًُ

٘ٛ ثٌؾّ  د١ٓ أهٌز ثٌعمٛي ٚثٌٍ ز ٚثٌّقىُ ٚثٌّضٖجدٗ. ٚلو عٍّٕج أْ ٘يٖ ثٌ ٠ٌمةز ٠ٚةـ ِةٓ ثٌعٍّةج  أْ ٠ضٛٙةٍٛث 

دٙةةج....."
(52)

ٌث  عٍةةٝ ِةةٓ ثٌٛثٝةةـ إىْ أْ ثٌّْةة١ٍّٓ لةةو صؾةةجٍٚٚث فةةٟ ِعظّٙةةُ ثٌٕظةةٌر ثٌضةةٟ صؾعةةً ثٌضي٠ٚةةً فىةة 

ثٌٌّٛي أٚ عٍٝ ثٌعٍُ ث٦ٌٟٙ ٚلو ِىُٕٙ ىٌه ثٌضؾجٍٚ ِٓ ِّجًّز ثٌٕٖجٟ ثٌضي٠ٍٟٚ فٟ ِج ٌٗ ٍٙز دٍْٛن ث٦ْٔجْ 

ٚعم١وصٗ ٚٔظٌصٗ إٌٝ ثٌٛؽٛه. ٚصٍه ٟ٘ ثٌّؾج٨س ثٌضي١ٍ٠ٚةز ثٌمٌ.١ٔةز ثٌضةٟ إٔةٌٔج إ١ٌٙةج ٚثٌضةٟ ّةضّغً فةٟ ِؾٍّٙةج 

 ثٌّىٛٔجس ث٤ّج١ّز ٌٍغمجفز ث١ِ٩ّ٦ز.

 بىادر انًًارست انتأوٌهٍت فً اإلساو -5

فجٌغمجفز ث١ِ٩ّ٦ز إىْ عمجفز صي١ٍ٠ٚز صْضٕو فٟ عِّٛٙج إٌٝ صٍه ث٤ٙٛي ثٌمٌ.١ٔز ٚإٌٝ ث٤دعجه ٚثٌقوٚه ثٌضٟ 

ًّّضٙج ٌٍظجٌ٘ر ثٌضي١ٍ٠ٚز فىجْ ثٌضي٠ًٚ ثٌفمٟٙ ِٕجٟ ثٌٍْٛن ٚوجْ ثٌضي٠ًٚ ثٌى٩ِةٟ ِٕةجٟ ث٨عضمةجه ٚوةجْ ثٌضي٠ٚةً 

ه دعةٜ ثٌذةجفغ١ٓ عٍةٝ ثٌمةٛي دةيْ ثٌفىةٌ ث٦ّة٩ِٟ وٍةٗ ثٌفٍْفٟ ٚثٌٚٛفٟ ِٕجٟ ثٌٕظٌ إٌٝ ثٌٛؽٛه ٚلو فًّ ىٌة

ٔجد  ِٓ صودٌ ثٌٕ٘ ثٌمٌ.ٟٔ ٚأْ ِٕج٘ؼ ثٌضي٠ًٚ ثٌّعضّور فٟ ىٌه ثٌفىٌ ٔجدعز أ٠ٞةج  ِةٓ ىٌةه ثٌضةودٌ فضةٝ ٙةٌؿ 

أفوُ٘ ديْ "ثٌق١جر ث١ِ٩ّ٦ز وٍٙج ١ٌْش ّٜٛ ثٌضف١ٌْ ثٌمٌ.ٔةٟ فّةٓ ثٌٕظةٌ فةٟ لةٛث١ٔٓ ثٌمةٌ.ْ ثٌع١ٍّةز ٖٔةي ثٌفمةٗ 

ٖٔةةي ثٌَ٘ةةو ٚثٌضٚةةٛض  ٌٕظةةٌ ف١ةةٗ وىضةةجح ٠ٞةة  ث١ٌّضجف٠َ١مةةج ٖٔةةي ثٌىةة٩َ ِٚةةٓ ثٌٕظةةٌ ف١ةةٗ وىضةةجح أمةةٌِٚٞٚةةٓ ث

ٚث٤م٩ق ِٚٓ ثٌٕظٌ ف١ٗ وىضجح ٌٍقىُ ٖٔي عٍُ ث١ٌْجّز"
(53)

. 

ٚلو ٠ذوٚ عٍٝ ظجٌ٘ ٘يث ثٌىة٩َ ٕةٟ  ِةٓ ثٌّذجٌ ةز ٤ْ ثٌّْة١ٍّٓ عذةٌ صةج٠ًنُٙ ثٌ ٠ٛةً لةو ثّةضفجهٚث ِةٓ 

ٞةجًثس ِنضٍفةز ٚأٔضؾةٛث عمجفةز ِٕفضقةز عٍةٝ أٚٝةجعُٙ ثٌقٞةج٠ًز ِٚضفجعٍةز ِة  ِةج ِعجًض أمٌٜ ٚثفضىٛث دق

١ِّٙٓ ديٌه فٟ ثٌغمجفز ث٦ْٔج١ٔز. ٌىٓ ث٦ٟجً  أٔضؾٗ غ١ٌُ٘ ِٓ عٍَٛ ٚفٍْفجس ثلضذْٛث ِٕٙج ِج أِىُٕٙ ًٟٖٚٛٚ ِْ

ٌمٌ.ٔةٟ عذةٌ ثٌّٕةج٘ؼ ثٌّعٌفٟ ثٌعجَ ثٌيٞ ثفضٞٓ ٘يٖ ثٌغمجفز ٚعًّ عٍٝ ثّض١عجدٙج ٚإعةجهر إٔضجؽٙةج ٘ةٛ ث٦ٟةجً ث

                                                           
50
 102ٗ ، 1975، ثٌمجٌ٘ر، هثً ثٌضٌثط 2ٟ، تأوٌم يشكم انقرآٌ، ثدٓ لض١ذز 
51
 88ٗ ، 1965، ِىضذز ٚ٘ذز، 1ٟ ، األصىل انخًست شرح، ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً 
52
 380ٗ ، 16ػ ، 1960، ثٌؾ٠ًّٛٙز ثٌعٌد١ز ثٌّضقور، 1ٟ، انًةًُ فً أبىاب انتىحٍذ وانؼذل، ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً 
53
 226ٗ ، 1ػ ، 1965، هثً ثٌّعجًض، 3ٟ ، َشأة انفكر انفهسفً فً اإلساو، عٍٟ ّجِٟ ثٌٕٖجً 
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ثٌضي١ٍ٠ٚز ثٌضٟ عًّ عٍٝ ص١ٌّنٙج. ٚ٘يث ِج ٠ؾعٍٕج ٔعضذٌ أْ ثٌغمجفز ث١ِ٩ّ٦ز لو ثٔوًؽش دًٚٛر عجِز فٟ ٔ جق 

 صٍه ثٌقوٚه ثٌضي١ٍ٠ٚز ثٌضٟ ًّّٙج ثٌٕ٘.

فةةٟ ٔ ةةجق صٍةةه ثٌقةةوٚه ِٚ جدمةةز ثٌّن ةة٠ ثٌضةةي٠ٍٟٚ ثٌمٌ.ٔةةٟ ثٌعةةجَ ٨ ٠ىٖةةف عةةٓ ٟذ١عةةز  ث٨ٔةةوًثػ ٌىةةٓ

ثٌضي١ٍ٠ٚز ث١ِ٩ّ٦ز ٚ.١ٌجصٙج ثٌّعضّور عذةٌ ثٌعٚةًٛ. ٚ٘ةيث ِةج ٠ةوعٛٔج إٌةٝ صق١ٍةً ٚؽةٗ ِةٓ ٚؽةٖٛ صٍةه ثٌّّجًّز 

ثٌّّجًّز ٚو١ف١ز صعجٍِٗ ِ  صٍه ث٤ٙٛي ٚأعٌ ىٌه ثٌضعجًِ عٍةٝ ثٌّٕةضؼ ثٌغمةجفٟ ث٦ّة٩ِٟ عٍةٝ ث٤لةً فةٟ دوث٠ةز 

 ّْش ٩ِِقٙج ِٕي ث٩ّ٦َ ثٌّذىٌ.ٖٔير ثٌغمجفز ث١ِ٩ّ٦ز ِٚٓ م٩ي دٛثهً ثٌّّجًّز ثٌضي١ٍ٠ٚز وّج ثًص

 فً بذاٌاث انتأوٌم انشرػً -6

ٌعً ِٓ ألوَ صؾ١ٍجس ثٌّّجًّز ثٌضي١ٍ٠ٚز فٟ ث٩ّ٦َ لٛي ثٌن١ٍفز ثٌغجٌظ عغّةجْ ٌّٕضمةوٞ عوٌٚةٗ عةٓ ّة١ٌر 

"عّةٌ ِٕة  أٍ٘ةٗ ٚألٌدةج ٖ ثدض ةج  ٚؽةٗ هللا ٚأٔةج أع ةٟ أٍ٘ةٟ ٚألٌدةجةٟ  ٍّفٗ عٌّ دٓ ثٌن جح ثٌّٖةًٙٛ دعوٌةٗ:

ثدض ج  ٚؽٗ هللا" فٟ إٕةجًر ٝة١ّٕز إٌةٝ .٠ةجس ثٌٕٙةٟ عةٓ أوةً أِةٛثي ثٌٕةجُ دجٌذجٟةً ٚ.٠ةجس ث٤ِةٌ دٚةٍز ثٌةٌفُ 

ٚإوٌثَ ىٚٞ ثٌمٌدٝ ٌىٓ ٘يٖ ثٌّعجهٌز ثٌضٟ ّٜٛ ف١ٙج عغّةجْ د١ٕةٗ ٚدة١ٓ عّةٌ فةٟ ثدض ةج  ٚؽةٗ هللا لةو غ١ةخ ف١ٙةج 

 فٌق د١ٓ ثٌّجي ثٌعجَ ٚثٌّجي ثٌنجٗ.عٌٕٚث  أّج١ّج  ٌٍٛٙٛي إٌٝ ِذض جٖ ٚ٘ٛ ِٚوً ثٌّٕ  ٚثٌع ج  ٚثٌ

ٌّٚعجْ ِج ١ّٕىٖف ٘يث ثٌعٌٕٚ ثٌّ ١خ ٌضقم١ةك ثٌ ةٌٛ ِةٓ ثٌضي٠ٚةً ٚىٌةه إدةجْ دةٌٍٚ ثٌنة٩ض عٍةٝ 

ًّ ٠عٍٓ فةٟ عٙةو عغّةجْ أْ ثٌّةجي ٘ةٛ  ًّ ثٌ فّجًٞ ٚعغّجْ عُ د١ٕٗ ٚد١ٓ ِعج٠ٚز. فمو وجْ أدٛ ى "ثٌىٍٕٛ" د١ٓ أدٟ ى

وجْ ثٌن١ٍفز ٠ٌٜ أْ ثٌّجي هلل ٠ؤص١ٗ ِٓ ٠ٖج . ف١ضٞـ ثٌن٩ض ِٓ ؽو٠ةو فةٛي  ِجي ث١ٌٍّّْٓ ٚثٌن١ٍفز ٠ذيًٖ د١ّٕج

ِٚوً ثٌّجي ٌٚىٕٗ مة٩ض صةي٠ٍٟٚ غج٠ضةٗ صذ٠ٌةٌ ث١ٌْجّةز ثٌّج١ٌةز إى ٨ ؽةوثي فةٟ أْ ثٌّةجي هلل ٚأْ هللا ٠ةٌٍق ِةٓ 

ٔة٘ ع١ٍةٗ ثٌٖةٌ . ٠ٖج  ٌىٓ ىٌه ثٌّجي لو ؽعٍٗ هللا فٟ أًٍثق ث١ٌٍّّْٓ ٨ٚ ِؾجي ٌٍضٌٚض ف١ٗ إ٨ دجٌقك ٚدّج 

ث٠٢جس دعٞٙج دذعٜ ٠ٚم  ثٔضَثعٙةج ِةٓ ّة١جلٙج ٚثّةضقوثط ع٩لةجس ِٚة ٕعز د١ٕٙةج.  فذجُّ ثٌضي٠ًٚ ٠م  ٌٝح

ًّ ِٚعج٠ٚز فٛي ث٠٢ض١ٓ ثٌٌثدعةز ٚثٌغ٩عة١ٓ ٚثٌنجِْةز ٚثٌغ٩عة١ٓ  ٠ٚظٌٙ ٘يث ثٌن٩ض ثٌضي٠ٍٟٚ ِٓ ؽو٠و د١ٓ أدٟ ى

ةةّٙج:دةةت٠ضٟ ثٌىٕةةٍٛ  ِةةٓ ّةةًٛر ثٌضٛدةةز ّٚ٘ةةج ثٌّٖةةًٙٛصجْ ّٚ "٠ةةج أ٠ٙةةج ثٌةةي٠ٓ .ِٕةةٛث إْ وغ١ةةٌث  ِةةٓ ث٤فذةةجً  ٚ٘ةةيث ٔ

ٚثٌٌ٘ذجْ ١ٌيوٍْٛ أِٛثي ثٌٕجُ دجٌذجًٟ ٠ٚٚوْٚ عٓ ّذ١ً هللا ٚثٌي٠ٓ ٠ىَْٕٚ ثٌةي٘خ ٚثٌفٞةز ٨ٚ ٠ٕفمٛٔٙةج فةٟ 

ّذ١ً هللا فذٌُٖ٘ دعيثح أ١ٌُ ٠َٛ ٠قّٝ ع١ٍٙج فٟ ٔجً ؽُٕٙ فضىٜٛ دٙج ؽذجُ٘ٙ ٚؽٕٛدُٙ ٚظًُٙٛ٘ ٘يث ِج وَٕصُ 

٤ٔفْىُ فيٚلٛث ِج وٕضُ صىَْٕٚ"
(54)

ًّ ٠ةٌٜ أّٔٙةج   فذ١ّٕج وجْ ِعج٠ٚز ٠ٌٜ أّٔٙج ٌَٔضج فٟ أً٘ ثٌىضةجح وةجْ أدةٛ ى

ٌَٔضج ف١ٕج ٚف١ُٙ. ٨ٚ ٠ْ  ثٌّضّعٓ فٟ ث٠٢ضة١ٓ أْ ٠ فةً عّةج فةٟ ه٨ٌض١ّٙةج ِةٓ ٕةّٛي ًغةُ ًٚٚهّ٘ةج فةٟ ّة١جق 
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ج  ٚثٝةـ ٨ٚ ٠ّىةٓ عمة٩  أْ ٠عةجح عٍةٝ أ٘ةً ثٌقو٠ظ عٓ أً٘ ثٌىضجح إى ٨ ٚؽٛه ٌضن١ٚ٘ ل عٟ ٨ٚ ٨ّةضغٕ

ثٌىضجح ِج ٠قّو عٍٝ ث١ٌٍّّْٓ ٌىٓ ِعج٠ٚز وجْ ١ّ٠ةً إٌةٝ ثٌضي٠ٚةً ثٌةيٞ ٠ضّجٕةٝ ِة  ١ّجّةضٗ فةٟ ثٌذةيك ٚثٌضةٌض 

 ٚثوضٕجٍ ثٌغًٛر ٠ٚفًٞ ث١ٌْجق ثٌيٞ ٠ٕجّذٗ عٍٝ ١ّجق .مٌ ٨ ٠ضّجٕٝ ِ  صٍه ث١ٌْجّز.

جّةز ثٌّج١ٌةز إٌةٝ ثٌنةٛٛ فةٟ أٙةٛي ثٌقىةُ ٚفةٟ ثٌّٖةٌٚع١ز ٚلو صعوٜ ٘يث ثٌٕٛ  ِٓ ثٌضي٠ًٚ صذ٠ٌةٌ ث١ٌْ

ث١ٌْج١ّز ٚىٌه ف١ّٕةج صّىةٓ ِعج٠ٚةز فةٟ ِٛلعةز ٙةف١ّٓ ِةٓ ثٌٍعةخ عٍةٝ ثٌّمةوُ دجٌّٕةجهثر دضقىة١ُ وضةجح هللا عٕةو 

إفْجّٗ دج٠ٌَّٙز فٟ ٌٙثعٗ ِ  عٍٟ عٍٝ ثٌن٩فز. ٚوجْ ِعج٠ٚةز ِةوًوج  ٌّةج فةٟ ثٌن ةجح ثٌمٌ.ٔةٟ ِةٓ إؽّةجي 

ٌّؤٌٚٗ دضٖن١٘ ثٌّٛثلف ٚصع١١ٕٙج ِٓ ِٛلعٗ ثٌنجٗ ٚلو ٠ىْٛ ىٌه ٘ةٛ ثٌْةذخ ثٌةيٞ ِةٓ أؽٍةٗ ٚو١ٍز ٠ّْقجْ 

صٌهه عٍٟ فٟ ثٌذوث٠ز فٟ لذٛي ثٌضقى١ُ عُ أىعٓ ٌٗ صقش ٝ ٠ أٔٚجًٖ ٚإْ وجْ لو فجٚي صوثًن ىٌةه دعةو فةٛثس 

"فّةجي  عٍةٝ فةو لٌٛةٗث٤ٚثْ عٕوِج ٔٚـ عذو هللا دٓ عذجُ ديْ ٨ ٠قةجػ ِةٓ مٌؽةٛث ع١ٍةٗ دت٠ةجس ثٌمةٌ.ْ ٤ٔةٗ 

"ٚإْ  أٚؽٗ" ٚلو وجْ ثٌّمٚٛه دضقى١ُ وضجح هللا ث٨فضىجَ إٌٝ ث٠٢ز ثٌضجّعز ِٓ ًّٛر ثٌقؾٌثس ٚثٌضٟ ؽج  ف١ٙج:

ٟجةفضجْ ِٓ ثٌّؤ١ِٕٓ ثلضضٍٛث فيٍٙقٛث د١ّٕٙج فئْ د ش إفوثّ٘ج عٍٝ ث٤مةٌٜ فمةجصٍٛث ثٌضةٟ صذ ةٟ فضةٝ صف١ةب إٌةٝ 

أٌِ هللا"
(55)

غً فٟ صع١١ٓ ثٌفتز ثٌذجغ١ز ٚفٟ صقو٠و ِٓ صٚـ ع١ٍُٙ ثٌض١ّْز دي٘ةً ثٌذ ةٟ فةٟ فذؤًر ثٌضي٠ًٚ ٕ٘ج صضّ 

ِمجدً أً٘ ثٌقك ِج هثَ ثٌٕ٘ ٌُ ٠ٕ ك ديٌه ٚإّٔج ٔ ك دٗ ثٌٌؽجي ٚصذجهٌٛث ف١ٗ ثٌضُٙ. إى صيوٌ ث٤مذجً أْ أٔٚةجً 

ّٟ وجٔٛث ٠ضّْٙٛ ِعج٠ٚةز ٚأٔٚةجًٖ فةٟ صةي٠ٍُٚٙ ٠ْٕٚةخ صةجًر ٌعّةجً دةٓ ٠جّةٌ ٟٚةًٛث  ٌعذةو هللا دةٓ ِْةعٛه أْ  عٍ

"ٌٕمجصٍٕىُ عٍٝ صي٠ٍٚةٗ وّةج لجصٍٕةجوُ عٍةٝ ص٠ٍَٕةٗ" ٚفةٟ ًٚث٠ةز أمةٌٜ: "ٔقةٓ  أفوّ٘ج وجْ ٠ٌهه ٠َٛ ٙف١ّٓ لٌٛٗ:

ٌٝدٕجوُ عٍٝ ص٠ٍَٕٗ ٚث١ٌَٛ ٌٔٞدىُ عٍٝ صي٠ٍٚٗ"
(56)

ٚ٘ىيث وجْ ثٌن٩ض ٚث٨ٔمْجَ ٚث٨فضٌثق ث٤ٚي فٟ صةج٠ًل  

ّٟ "٨ فىةُ إ٨ هللا" ث٩ّ٦َ فمجي ثٌنةجًؽْٛ عٍةٝ عٍة
(57)

ٚلةجي ٕة١عز عٍةٟ دج٦ِجِةز فةٟ ٕنٚةٗ ٚى٠ًضةٗ ٚؽٕةٝ  

 ِعج٠ٚز عّجً م ضٗ ثٌضي١ٍ٠ٚز ١ٌقضىٌ ثٌقىُ ٌٕفْٗ ٌٚذٕٟ أ١ِز.

 فً بذاٌاث انتأوٌم انؼقائذي -7

ّذىٌر ِٓ ثٌضي٠ًٚ ثٌٌٖعٟ ٚلو ِغٍةش ِةوم٩  إٌةٝ ثٌضي٠ٚةً ثٌعمجةةوٞ ٨ٚ غةٌٚ فجٌع٩لةز صٍه أدٌٍ ثٌّٕجىػ ثٌ

أْ ثٌن٩ض عٍٝ لٞج٠ج ثٌّعجٓ لةو وةجْ ٌٙةج ثٔعىةجُ عٍةٝ ثٌّعضمةو.  د١ّٕٙج ع٠ٛٞز ع٩لز ثٌٍْٛن دج٨عضمجه. ىٌه

قجدٙج ثٌذقةةظ عةةٓ ٚظٙةٌس عٍةةٝ ثٌْةةجفز ثٌفى٠ٌةز ث٦ّةة١ِ٩ز ّٔةةجىػ ِةةٓ ثٌضي٠ٚةً ٌّْةةيٌز ث٠٦ّةةجْ فةةجٚي ف١ٙةج أٙةة

ِْضٕوثس ٌّٛثلفُٙ فْعٝ وً ف٠ٌك إٌٝ هعُ صًٖٚٛ ثٌنجٗ ٌٙيٖ ثٌّْةيٌز ١ٌذةٌا دةٗ ىِضةٗ ٠ٚةو٠ٓ دٙةج غ١ةٌٖ ٚلةو 
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 9ًّٛر ثٌقؾٌثس، ث٠٢ز  
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 70-64ٗ  ، 2ٗ٘ـ، ػ1370 ،ٟذعز ثٌمجٌ٘ر، يحاضراث تارٌخ األيى اإلسايٍت، ِقّو ثٌنٌٞٞ ده 
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صٕجٚي ٘يث ثٌٌٞح ِٓ ثٌضي٠ًٚ إٕىج١ٌض١ٓ ًة١ْض١ٓ ّ٘ج إٕىج١ٌز ثٌعًّ ٚإٕىج١ٌز ثٌموً أِةج ث٦ٕةىج١ٌز ث٤ٌٚةٝ ٚ٘ةٟ 

ديفةوثط ثٌفضٕةز ِٚةج ؽةٌٜ ف١ٙةج ِةٓ ثلضضةجي ٚوةجْ ثٌ ةٌٛ ِةٓ  ثٌّٕعمور فٛي فىُ ٌِصىةخ ثٌىذ١ةٌر فٚةٍضٗ ٚع١مةز

ٌٟفٙج صقو٠و ِْؤ١ٌٚز ِج ؽٌٜ ٌٚةيٌه وجٔةش ِْةيٌز ثٌعّةً ثٌةٌوٓ ث٤ّجّةٟ ثٌةيٞ ثمضٍةف فٌٛةٗ ثٌّْةٍّْٛ فةٟ 

 صقو٠وُ٘ ٠٧ٌّجْ وً فْخ ِٛلعٗ ِٓ ث٤فوثط.

ث٠ِٛ٤ةْٛ إٌةٝ فةٌٛ ١ّجّةز ث٤ِةٌ ٚأِج ث٦ٕىج١ٌز ثٌغج١ٔز فمو ٕىٍش ثِضوثهث  ٧ٌٕىج١ٌز ث٤ٌٚٝ عٕوِج ّةعٝ 

ثٌٛثل  ٚثعضذجً٘ج دئًثهر هللا، إى ٌٛ ٌُ ٠ىٛٔٛث عٍٝ فك ٌّج ٌُٔٚ٘ هللا ٚإىث ؽٌٜ ِج لو ؽٌٜ فذمٞج  هللا ٚلةوًٖ، 

فٌٕٖٚث ديٌه عم١ور ثٌؾذٌ ِْضٕو٠ٓ ف١ٙج إٌٝ ثٌٕ٘. د١ّٕج ى٘خ ِعجًٝةُٛ٘ إٌةٝ ثٌةوفج  عةٓ ِذةوأ ث٨مض١ةجً ٚعةٓ 

 ١ش عٍٝ أّجّٙج عم١ور ثٌضى١ٍف، ٚثّضٕوٚث فٟ ىٌه أ٠ٞج  إٌٝ .٠جس ِٓ ثٌٕ٘ ثٌمٌ.ٟٔ.ِْؤ١ٌٚز ث٦ْٔجْ ثٌضٟ دٕ
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 :الئحت انًصادر وانًراجغ

 هثً ٙجهً د١ٌٚس، هْٚ صج٠ًل ٌٖٔ. ،نساٌ انؼربـ ثدٓ ِٕظًٛ، 

 1997 ،د١ٌٚس ،، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّّزٟذعز أٌٚٝ ،فً تفسٍر انقرآٌ يجًغ انبٍاٌـ ثٌ ذٌّٟ، 

 Dictionnaire des notion philosophiques انفهسفٍت انًفاهٍىـ لجُِٛ 

 -Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage ،انقايىس انًىسىػً انجذٌذ فً ػهىو انهةتـ 

 1996 ،د١ٌٚس ،، هثً ثٌىضخ ثٌع١ٍّّزانجايغ ألحكاو انقرآٌ ،ـ ثٌمٌٟذٟ

 .انقرآٌ انكرٌىـ 

 1985ؽٛثْ ، ثٌعوه ثٌٌثد  ،انًجهت انتىَسٍت نهذراساث انفهسفٍت ،"ثٌوٚثعٟ ث٤ٌٚٝ ٌٍضي٠ًٚ: ث٤ٍِجس ثٌٍْ ٠ٛز" ،ـ عٍٟ ثٌٖٕٛفٟ

 2004 ،أوضٛدٌ/ ه٠ّْذٌ، 33ثٌّؾٍو  ،ثٌى٠ٛش ،يجهت ػانى انفكر ،"فٟ ِفِٟٙٛ ثٌمٌث ر ٚثٌضي٠ًٚ" ،ـ ِقّو ثٌّضمٓ

 1990 ،ٌّوَ ثٌغمجفٟ ثٌعٌدٟ، د١ٌٚسثٌ، آٌيفهىو انُص: دراست فً ػهىو انقر ،ـ ٌٔٚ فجِو أدٛ ٠ٍو

 1993، ث١ٌٙتز ث٠ٌٌّٚز ثٌعجِز ٌٍىضجح ،أسرار انتأوٌم ،ِقّٛه ِقّو ًد١  ـ

 1973 ،ثٌمجٌ٘ر ،هثً ثٌضٌثط، 2ٟ  ،تأوٌم يشكم انقرآٌ ،ـ ثدٓ لض١ذز

 ه س.، ٌذٕجْ -د١ٌٚس ،هثً ثٌّٙجؽٌ ،حقائق انتأوٌم فً يتشاب  انتُيٌم ،ـ ث٠ٌٌٖف ثٌٌٟٝ

 1969 ،ثٌمجٌ٘ر ،هثً ثٌضٌثط ،يتشاب  انقرآٌ ،ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجًـ 

 1978 ،صٌو١ج، ثّضٕذٛي ،4ٟ  ،اإلتقاٌ فً ػهىو انقرآٌ ،ـ ث١ٌْٟٟٛ

 1965 ،ِىضذز ٚ٘ذز ،1ٟ  ،شرح األصىل انخًست ،ـ ثٌمجٟٝ عذو ثٌؾذجً

 1965 ،هثً ثٌّعجًض ،3ٟ  ،َشأة انفكر انفهسفً فً اإلساو ،ـ عٍٟ ّجِٟ ثٌٕٖجً
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