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الفلصفت السوحاهيت عىد هنري بسغصىن  

 *طيرش ي هماٌ: بللم 

 :جىطئت 

ئّن خػىس قلعكت هجري بشؾعىن الشوخاهيت حاءث يشد قػل غذ خذازت 

و يزا اظخؿكاُ ؤلاوعان اإلاػاضش لألبػاد , الػهل ألاداحي للػلم و الخهىيت 

اث  الشوخاهيت لإلوعاهيت حّشاء حػالهه بالطيـ اإلاادًت اإلاهّيذة بالشمٍض

. اإلاعؿدت التي جحجب البطحرة غً الخهيهت الشوخاهيت 

ئن ؤلاوعان اإلاػاضش ئرا اظخهشأ خباًا حىاهيخه و أهاه الهابػت في باؾً هكعه 

ٌعخٌىه نيم سوخاهيت و ًدبطش بدطاقت شخطيخه الخهيهيت التي جمخاص , 

ت و الخجذد و الخلو و الذًمىمت  و هي اإلاىبؼ الشنشام و الطافي لهيمىا , بالخٍش

لزلَ غّبر بشؾعىن غً هزا , الشوخاهيت التي حشكي ؾليلىا الهيمي الخياحي 

. ''الدًمىمت''النهل الكياع و اإلاػحن الزي ال ًىػب ب

و إلااذا , ماهي مياهت الدًمىمت في فلصفت هنري بسغصىن السوحاهيت ؟ ف-

ز بسغصىن على السوح في ملابل الجصد الطبيعي ؟ و ماهى اإلانهل 
ّ
زه

الفياض للليم السوحاهيت البرغصىهيت ؟ و هيف دحض بسغصىن 

 .جصىزاث الحدازت اإلاسجىزة على العلل ألاداحي و كيم الدشيإ ؟

: مفهىم الدًمىمت / أوال

ت مهيبت  جمخاص بأهم , ئّن لكلعكت الذًمىمت غىذ هجري بشؾعىن مجزلت مشيٍض

و هزا ما أيذه , بدٌم حػالهيتها بالضماهيت الٌيكيت '' الذوام''خاضيت هي 

ول شعىز هى  )):  بهىله ''الطاكت السوحيت ''بشؾعىن في يخابه اإلاشحر 

ئهه حهخم بما , اهظسوا ئلى اججاه فىسهم في أًه لحظت , اشدباق للمصخلبل 

يما  , 1((و لىىه حهخم به في شبيل ما شيىىن بالدزحت ألاولى , هى مىحىد 

أن للشػىس الجىاوي الٍامً في بىاؾً سوخىا مجزلت مهمت ججػله ًٌدس ي 
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ا  مإظعا و بطىسة مزهلت , ظيٍىلىحيا في شػىسها الخالظ , ؾابػا راجٍى

و رلَ قهـ خيىما وعخٌىه خباًا الخجشبت , ألهؿىلىحيا راجيت سوخاهيت 

ت ألاولى  ت و الخشيت الذًىاميٌيت , البشٍش التي ججبلها الطحروسة الخؿّحًر

ليض  ))  : ''الخطىز الخالق ''ار ًهىُ هجري بشؾعىن في يخابه , اإلاخؿىسة 

اجىي هى الىحىد الري هساه أهيدا ئلى أهبر حد 
ّ
ب في أن وحىدها الر زمت ٍز

و ذلً ألهه مً اإلامىً أن هحىم , و الري وعسفه على أهمل وحه , ممىً 

على حميع ألاشياء ألاخسي التي هىّىجها ألهفصىا بأجها معان خازحيت 

يما ازبذ  , 2((و حين هدزن أهفصىا ئدزاوا داخليا و عميلا , وشطحيت 

, أهميت اهؿىلىحيا الزاث '' اإلاادة و الراهسة ''هجري بشؾعىن في يخابه 

اها جشجٌض أظاظا غلى  ًّ الزي ًشتهً وحىده بالخجزس '' ألاها الهذًم''مػخبرا ئ

ب أو البػيذ  هت جشايميت , هدى ماغيه الهٍش خيث ٌعحر صماهه الخاص بؿٍش

ومً خالُ هزا الؿشح انخذس بشؾعىن أن ًطل , جهّذميت بمىخى اإلاعخهبل 

ئلى هديجت سوخاهيت مدػت مكادها أن الشوح خالذة و ظشمذًت بدٌم 

 3.اظخهالليتها غً البذن 

يما ًشبذ بشؾعىن أهميت الذًمىمت في قلعكخه الشوخاهيت مػخهذا أجها ههلت 

ت مً خاُ ئلى خاُ دون ؤلاسجٍان ئلى الخٌشاس و الشجابت الباغث غلى  حىهٍش

قكي لخظت سوخيت دًمىميت هي خهيهت ألامش ابذاع ججذدي و اهبجاط , اإلالل 

ت  م مخذقو باظخمشاٍس
ّ
ومؼ هزا الخؿاًش اإلاشحر في ضحروسة , و اهبػار خال

الذًمىمت ال هكهم منها البخت الهؿيػت مؼ ألاخىاُ الجىاهيت الهابػت في 

بل هي ظيل غشم مخطل و مخالصم باإلسجباؽ و مدعلعل , ملٍىث أسواخىا 

و , و بطىسة ييكيت ,  (اإلااض ي و الخاغش و اإلاعخهبل)بلخظاث الضمان الشالر 

أو التي ظخأحي في , ًل لخظت قيه مؿاًشة جماما للخظت العابهت غنها 

ب أو البػيذ  لهزا ال ًمًٌ للىاخذ , ال حػشف النهاًت أبذا , اإلاعخهبل الهٍش

ألن الخاالث الشوخاهيت ال جخٌشس بل , مّىا أن ًدزم الؿيب و ًخيبأـ باإلاعخهبل 

و الشوح وخذها هي , جدعم باإلحعانيت , و مخكشدة ًل الكشادة , جخجذد دوما 

و جأييذا غلى رلَ ًهىُ هجري بشؾعىن في , ضاخبت الهشاس الخش و الخالم 
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مً السوح بيلياهتها  )): ''  بحث في اإلاعطياث اإلاباشسة للشعىز ''يخابه 

 .4((ًيبجض و ًفيض اللساز الحس 

ال ًذان , يما أن بلىؽ ماهيت الذًمىمت الخهاهيت و وشىتها و شؿكها الػامش 

و  ئلى ًىامً ألاها الشوخاوي  (نىة الىكار )ألخذ لبلىؾه اللهم ئال غً ؾٍش

قهذ , ال ًطل ئليه ئال ضكىة مً البشش , و بجهذ نىي وغميو , الباؾني 

ت الخهيهيت بػمهها السخيو . ًديا اإلاشء و ال ًبلـ أبذا الخٍش

و بزلَ ًمًٌ أن وعخيخج أن الذًمىمت خبرة خياجيت وعخدػش قيها وانػىا 

و , يما أن أهم خاضيت لهزه الخجشبت هي الذوام , اإلاػيش يمػؿى مباشش 

اإلاحزة ألايثر قشادة في قلعكت الذًمىمت البرؾعىهيت هى ضيؿتها الشوخاهيت 

ت و ؤلاجيهيت لخجػل منها خهيهت صماهيت  الخالنت التي جذغمها الطيؿت الخيٍى

ومً خالُ الطيـ الشالزت للذًمىمت جيبجغ قلعكت , ظيٍىلىحيت مػيشت 

 5.حذًذة غىذ بشؾعىن هي قلعكت الشوح 

: ماهيت الطاكت السوحاهيت عىد هنري بسغصىن / زاهيا

غشقىا في مبدث ظالل أن الذًمىمت هي قلعكت امخالء هإيذ مً خاللها 

يما أجها , الهيىميت ألاهؿىلىحيت للضمان الشوخاوي اإلاخىاضل و الخالم 

أما في مبدشىا هزا اإلاػىىن , قلعكت سوخاهيت جبػث غلى الؿمأهيىت و الشهت 

بماهيت الؿانت الشوخيت قىػمذ ئلى جٌىه خباًا هزه الؿانت و داقػيتها و 

و هزا مً خالُ اظخهشاءها لٌخاب الؿانت الشوخيت , مىبػها و أضىلها 

هجذه ٌػخهذ أن جدذًذ ماهيت الىعي ًمخاص , للكيلعىف هجري بشؾعىن 

, و بمشل هٌزا خػىس داةم أمام خبرة ًل واخذ مّىا , بالخدذًذ الػيو 

و أّن هزه ألاخحرة جٍىن مىحىدة ئال مؼ , قيػمذ ئلى سبـ الىعي بالزايشة 

بدٌم أن الىعي الزي ال ًدكظ شيئا مً أسشيل , مىحىدًت الىعي قيها 

و لىا في , ماغيه و الزي ًدىاس ى راجه باظخمشاس حهترب زم ًىلذ في ًل لخظت 

و ليبىتز خحر دليل  . 6((اإلاادة هي زوح آهيت  ))ار ًهىُ هزا ألاخحر , حػٍش
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و ٌػخهذ بشؾعىن أن الىعي الشوحي هى دوما اظدششاف غلى ماهيت اإلاعخهبل 

, قأهذ دوما جىحه جكٌحرى في لخظت خياجيت آهيت هدى ما ظىف ًٍىن , 

 و 7.قيجشها الضمً الشوحي ئلى الخدشى باظخمشاس للخؿاُو غلى اإلاعخهبل 

و , غً ؾبيػت الشوح " الؿانت الشوخيت"ًبدث هجري بشؾعىن في يخابه 

قمشال هىاى مً ًهىُ أن , ٌعشد لىا بػؼ الخطىساث التي جداُو جدذًذها 

قلىػالج , الشوح في الكػاء يما في الضمً جخجاوص الجعذ الزي جهترن به 

و الشوح ال جخجاوص الجعذ ال في الضمان و ال في , ألامش باليعبت ئلى الكػاء 

هل جىحذ خها سوح مخخلكت , لًٌ العإاُ الزي ًإسم بشؾعىن . الكػاء 

 .غً البذن ؟

ًهترح بشؾعىن غلى الكيلعىف أن حهخم بذساظت خياة الشوح في ًل 

, فالفيلصىف اإلاخمسس باإلاساكبت الراجيت الداخليت ))ار ًهىُ , مظاهشها 

مخدبعا الحسهت , زم ٌعىد ئلى الّصطح , ًجب عليه أن ًنٌز ئلى داخل ذاجه 

جيت التي ًمخد بها الىعي و ًىدشس و ًتهيأ ليي ًىمى في الفضاء  . 8((الخدٍز

جي  ومً خالُ هاجه اإلاماسظت ًهخذس الكيلعىف غلى جٌىه هزا الخدىُ الخذٍس

و ٌػهب , و ٌػمذ ئلى جبطش الخطشقاث التي بها ًخجلى الىعي في الخاسج 

ًحصل على ألاكل على الهام غامض بما  )): بشؾعىن غلى رلَ ناةال 

و ما ًمىً أن جىىن عليه , ًمىً أن ًىىن عليه ولىج الىفض ئلى اإلاادة 

. 9((عالكت الجصد بالسوح 

و حهيب بشؾعىن في مداغشة ألهاها في حمػيت البدث الىكعاوي في 

خ  أشباح ألاحياء و البحث  ))و التي جدمل غىىان  , 1913 أًاس 28لىذن بخاٍس

  بأبدار الجمػيت اإلاىطبت خىُ وغىح الشؤٍت و الخخاؾش و ((الىفصاوي 

اظخٌشاف خباًا الظىاهش العيٍىلىحيت و اإلاشابشة الٌبحرة لإلغالء مً شأن 

مإيذا غلى أهميت اإلااض ي في ضحروسة ؾانخىا الشوخيت , الذساظاث الشوخاهيت 

و أهه ليض , و باشخمساز , ذلً أن ماضيىا بأهمله مىحىد هىا  )):ئر ًهىُ 

ئال أهىا ال وصخطيع و ال ًجب أن هلخفذ ئلى , عليىا ئال أن هلخفذ ليي هساه 
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و أن الحياة و , و ال ًجب ذلً عليىا ألن مصيرها أن وعيش , الىزاء 

. 10((.العمل ًخطلعان ئلى ألامام

 السؤٍت الشاملت الباهىزاميت للماض ي حعىد ئذن ئلى  )): و ًػيل ناةال 
ّ
ئن

جخّلٍّ هاش ئ عً اللىاعت اإلافاحئت , جخّل مفاجئ عً ول اهخمام بالحياة 

. 11((بأهىا شىمىث للخى 

: (الدًً و ألاخالق و الجماٌ)فلصفت السوح و عالكتها بالليم الثالر/ زالثا

: فلصفت السوح و عالكتها بالليم ألاخالكيت -1

قسّجل , حػالو أقهىم الخلهي في مىاحي الذًمىمت التي خّذزىا غنها بشؾعىن 

بديث جٍىن , لىا خػىسها ؤلاجيهي الهيمي في يخابه مىبػا ألاخالم و الذًً 

ت التي , الػمليت الخلهيت ضىسة باغشت غلى ألاخالم  ومً اإلاكاهيم اإلاشيٍض

خيث جٍىن '' مكهىم الىّذاء ''يهيمت دًمىمت , ًدبلىس خىلها مكهىم الخلو 

الخبرة ؤلاهّيت مىبػا أضيال لألخالنيت و مىؿلو قياغا للهيم الجذًذة ًىكخذ 

ت , اإلاجخمؼ بكػلها  ئر ًهىُ بشؾعىن واضكا , و هىا جٍىن الهّضة الخؿيحًر

ومً , ئهما ًحدثها فسد , الهّزة  ))اًاها في يخابه مىبػا ألاخالم و الذًً 

 . 12((العبث اللىٌ بأن هره الىزبت ال هفترض مً وزائها أي حهد خالم 

خيث ًىجزب اإلاجخمؼ , يما أهه في ألاخالم ًدطل ؤلاهجزاب 

لزلَ قالىزبت مً , بمىخى الخجشبت الباؾىيت لٍل قشد مً أقشاد اإلاجخمؼ 

 ئرا , ئهما هي وزبت هدى ألامام و ال ًذان لها بالخدهو , اإلاؿلو ئلى اإلاكخىح 
ّ
ئال

و هزه الهكضة البرؾعىهيت ئهما , غضم اإلاجخمؼ أن ٌػاوي ججشبت و ًهخىؼ بها 

و جٍّىن الػمليت ألاخالنيت ابذاغا , هي في خهاهيت ألامش بدث غً مكهىم هللا 

اإلاطذس  )معخمشا و ٌعدىجذ بشؾعىن ههىا بالؿانت الشوخيت الطاغذة 

و ًخأيذ رلَ أيثر إلاا ًٍىن اإلاعيذ هى أغظم هزه ,  (الخهيهي للهيم الخلهيت 

ل اإلابذأ ألاغلى لألخالم 
ّ
ًىطهش مػها , الصخطياث ألاخالنيت و اقػل مً مش
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الضمني بالشوخاوي بكػل الخذط و الػاؾكت الخالنت اإلاداًشت له ظيخمًٌ 

. ؤلاوعان الطاوؼ أن ًٍىن قػاال في مجخمؼ مكخىح 

حن اًديهيحن أولهما  : و جؿشح الهيم البرؾعىهيت بشادٌؿما مهيبا ًهش بمعخٍى

همـ الىٍىص بمىخى الىسازت وقو غاداث ألاحذاد و أغشاقهم و ًٍىن للبػذ -

العىظيىلىجي ًذه الؿىلى و الخىحيه ألايبري باغخباسه خاقظ الهيم و بإسة 

و هزا , يما أهه ًػمً جىانليت أيعيىلىحيت مً حيل آلخش , ضياهتها 

  (همـ مخهىنؼ )ألاهمىرج ألاخالقي ًدعم بالعٍىهيت و الشجابت و ؤلاوؿالم 

و همـ ًإمً بطىسة حاصمت بهيم ؤلابذاع و ؤلاهكخاح و الخجذًذ و ًىادي -

و الطحروسة الذاةمت التي جخلو , بدياة ملإها الخؿىس و الّعمى الّعإددي 

و , ًهّىع مػه نيم الخهليذ و ؤلاوؿالم و الجمىد , الخياة خلها مخجّذدا 

. جمخاص هاجه ألاخالنياث بالذًىاميٌيت و الخشييت 

ومؼ رلَ غليىا أن وػترف خهيهت بأن هجري بشؾعىن غمذ هى آلاخش 

و وعخدػش , ئلى نشاءة أمهاث ألاغماُ اإلادعىبت غلى اإلاذسج العىظيىلىجي 

في مخيالىا ههىا يخاباث غالم ؤلاحخماع الكشوس ي اًميل دوسيهاًم و يزلَ 

ألن هزان ألاخحران غمذا ئلى وغؼ غىابـ اًديهيت , ليكي بشوٍل 

ظىظيىلىحيت ضاسمت جدخٌم ئليها الىىاميغ العىظيىلىحيت و قّعشوا 

لزلَ ًٍىن , الظاهشة ؤلاحخماغيت بمىأي غً العلىى الكشدي الزاجىي 

مالصمان للظاهشة ؤلاحخماغيت و دليلها اإلاىاغػاحي , أقهىم الهعش و الههش 

و ٌعدشهذ غالم ؤلاحخماع اًميل دوسيهاًم , الذنيو غلى وحىد هزا الهعش 

غلى خهاهيت الهعش بالضام و غبـ الهىاغذ العىظيىلىحيت بالهىاغذ 

ًٍىن بمشابت الخيلىلت '' اللخمت الجماغيت '' ؤلاًديهيت الطشقت قمشال شػىس 

دون أن ًهخذس أي جطشف قشدي ٌععى إلاهاحمت هاجه الهىاغذ الػبؿيت 

ٌػخمذ غلى سنابت ضاسمت حعلـ '' شػىس الجماغت ''بدٌم أن , ؤلاحخماغيت 
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و ٌعخػان إلخهانها ببػؼ الضاوحش و , غلى ألاشخاص داخل اإلاجخمؼ 

 13.الػهىباث التي جٍىن العلؿت ؤلاحخماغيت خشة في جطشقها 

مً نيم , و ألادهى مً رلَ ٌػلو ليكي بشوٍل أن ما ٌشػش به الكشد مّىا 

ىء بأجها مخجزسة في ًىامىه أو أجها , اإلادبت و الخػاؾل و اإلاىدة  ًظً ظً العَّ

جيبجغ مً جلهاء هكعها و بالخطىص في اإلاجخمػاث التي حشهذ جؿىسا في 

لًٌ هزه اإلاشاغش الكشدًت هي في الخهيهت ظليلت , اإلاىخى الخػاسي 

جشايماث غشقيت جدٌمها الخهاليذ ؤلاحخماغيت التي خكظها اإلاجخمؼ مىز ألاُص 

.14 

: فلصفت السوح و عالكتها بالّدًً -2

هجذ بأهه ًىزو الطلت بحن , خيىما هىكخذ غلى الذًً غىذ هجري بشؾعىن 

قكي ضىسة , قىذاءهما واخذ في ألاهذاف و اإلابخؿياث , ألاخالم و الذًً 

و يزلَ , اإلاعيذ جىٌشل ألاخالم اإلاكخىخت التي جكيؼ غلى ؤلاوعاهيت خيا 

ئّن الذًً الزي , ئر ًطػب وغؼ خذود لهما , ألامش باليعبت ئلى الذًً 

و , ًدشىا غلى أن وعلٌه في خياجىا هى رلَ الزي ًخػالو باإلله ألاغظم 

, و جط يء بكػله الىكىط اإلامخاصة , ًخدذ به قخىٌشل مػه حجب ؤلاششام 

 15.و ججبلها اقياع الخشاسة و ٌؿمشها الىحذ بؿيب ؾمشاجه

و ال ًخأحى لإلوعان أن ًخػالو باإلله و ًىجزب بمىداه و جكيؼ 

غليه الهيم قيػا ئال بػذ أن ًىأي بىكعه غً الؿبيػت التي نبػخه في دًً 

و ًطػذ في , يما ًجب غليه أن ًخملظ مً الػهل , ظٍىوي ظخاجيٍي 

ملٍىجه هدى ؤلاهذماج باهلل الزي هى اإلااهيت الخهت للذًً اإلاخدشى 

هي خاغؼ , الذًىاميٍي  و هكهم مً رلَ أن الذًً العٍىوي هى دًً قحًز

. أما الذًً اإلاخدشى قهى مكاسم للؿبيػت , للؿبيػت 

و غالنتها اإلاخيىت بالذًً , و ٌػشج بىا بشؾعىن ئلى الخجشبت الطىقيت الضهذًت 

و , ألجهم ًنهلىن غشقاجهم مً ئله غظيم , باغخباسه دًً خو , الذًىاميٍي 
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و غؿكها و مدبتها , .هٌدشل مػه نيم ضىقيت مخكشدة في بعاؾتها و ظمّىها 

ي , غلى ؤلاوعاهيت اإلاىكخدت  ئن اإلاخطىف , اإلاىجزبت ئلى الذًً الخًش

و ٌعػىن للنهل مً نبغ هىسه , شخطيت ظاميت ًىجزب هدىها ًل البشش 

و خلو , ئجها ظلىى مجاهذة حىاهيت , مخخؿيا لخذود الضماوي و اإلاٍاوي 

 16.معخمش ٌعشي في دًمىمت سوخاهيت ضشقت 

, لهزا هجذ ئن الذًاهت اإلاعيديت اهبشو قيها الخطىف في ابهى خلت 

أما بشهان بشؾعىن غلى وحىد ؤلاله قهى معخمذ مً بشهان الاجدادًت و 

الخلىليت الزي ٌششم في نلب اإلاخطىف و ًإيذ له خػىس ؤلاله في نلبه مً 

حامذ , ئن الذًً العايً دًً ؾهىس ي شػاةشي , دون بشهان غهلي قلعكي 

ي قهى ًخجذد في ًل صمان مػيش يشوخاهيت ,  أما الذًً الذًىاميٍي الخًش

ي في الصخطياث . مدػت  و جخجعذ هزا ؤلاهكخاح اإلاهيب للذًً الخًش

و ٌػخبر هجري بشؾعىن هإالء اإلاخكىنىن الػظماء ئمخياص , الذًييت الػظيمت 

لًٌ هذاءهم مً أحل خياة سوخاهيت و , للػضلت , و للخىخذ , هادس للخكشد 

بخالف الاسض ي , هذاء ًأحي مً العماء , الهه ًذغى الى الخب , مخىاؾمت 

ت , بػاؾكت حياشيت , ٌػشج قيه الاوعان الى الالىهيت , الىيدشىي  نٍى

ئن الهيم غىذ بشؾعىن أخالنيت ,جىم غً اإلاؿلو اإلاشادف للٌماليت, مؿلهت 

و , ليعذ غالماث غػل بل ضىسة ضذونت غً هذاء البؿىلت , و دًييت 

, ان جدل مػاهاة الاوعان اإلاػاضش , بزلَ اظخؿاغذ نيم الاخالم اإلاكخىخت 

دون أي , لخخماهى الاوعاهيت بٍليتها في غاؾكت الخب و الخػاؾل , و مدىخه 

للعلىى الكشدي .او أي الضام , أو غؿـ أو وضاًا أو صواحش أو سوادع , ئيشاه 

للمدبت هخجاله في , و ٌػخهذ بشؾعىن بطىسة حليت أن الاهمىرج الخي , 

و اإلاعيذ , اإلادبت اإلاعيديت اإلادعامدت التي هي ضميمها دًً اخالقي مكخىح 

يما هكى بشؾعىن أن ًٍىن للػهل أي نيمت في –سظىُ لالخالم و الذًً 

ئن قٌشة الذًً اإلاكخىح ال , الهه ًهؼ في مؿباث الضلل , مػشقت الاخالم 

حػترف بدذود   غهذًت غيهت جإمً بها ؾاةكت غلى خعاب أخشي أو مزهب 

أن بشؾعىن وزب بىا في ههلت هىغيت مً اإلاىؿلو الى .او قشنت مػيىت, دًني 
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ئهه هذاء ظشفي جىجزب بمىداه , ,خيث امتزحذ الاخالم بالذًً , اإلاىكخذ 

ت جخجاوص اإلاىنل الخذاسي الزي ًكطل بحن  الاوعاهيت جدذ شػاس الخٍش

 17.ألاخالم و الذًً 

: فلصفت السوح و عالكتها بالجماٌ -3

و ال , ئّن الجماُ غىذ هجري بشؾعىن اهخماء جذسيه الزاث بشوخاهيتها البدخت 

هي  الفىس و '' و في يخابه , ًذان لىا بالػشىس غليه في وانػىا اإلاادي ؤلامبًر

ًإيذ هجري بشؾعىن غلى الؿبيػت الخذظاهيت إلدساى '' الىاكع اإلاخحسن 

فاجهم , إلاا ًىظسون ئلى ش يء  ))قالكىاهحن يما ًهىُ هجري بشؾعىن , الكىان 

ئذ أجهم ًدزهىهه بسؤٍت مىحهت ألحل , و ليض لرواتهم , ًدبصسوهه لراجه 

و ال لش يء ئال ألحل ؤلادزان , فهم ًدزهىن مً أحل ؤلادزان , .الفعل 

ألن الفىان ًللل مً , فهم ًىلدون مىفصلين عً مىافع الحياة , الفني 

فاهه ًدزن كدزا هبيرا مً , اشخعماٌ ادزاهه في ألاحىاٌ الصطحيت 

 .18((ألاشياء 

و خيىما ههشأ يخاب الضخَ لهجري بشؾعىن هجذه ًشقؼ غمليت 

ت حىاهيدىا الباؾىيت و ججػل مً  الضخَ ألجها آليت ضشقت جدذ مً غكٍى

ت زابخت  و بزلَ ًمخاص الضخَ بخطاةظ , الشػىس الخذظاوي نىالب سمٍض

قمً خطاةطه أهه ًمخلَ خطىضيت , مىانػت للذًمىمت الشوخاهيت 

لزلَ ًخىاقو , ئهاظيت و ظىظيىلىحيت و خؿاب مً الػهل ئلى الػهل 

أن الصبب  ))الضخَ مؼ ماهىمػهىُ ئر ًهىُ بشؾعىن في يخابه الضخَ 

, الري ًجعلىا مضحىين هى أن هضع ذواجىا و أزواحىا في كىالب حاهزة 

 .19((فهى ًلزمىا بالصالبت عىضا أن ًأخر مىا ليىهدىا 

و بزلَ , يما أن الضخَ ًهط ي بخاجا غلى الػىاؾل الجياشت الػميهت 

, قان الضخَ الزي ًخدّذر غىه بشؾعىن في يخابه لم ًًٌ ضخٍا خهاهيا 

 20.و ئهما هى ضخَ اظتهضاء و اظتهخاس
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, لزلَ ًٍىن الجماُ الخهيهي باإلاػنى البرؾعىوي هى خهيهت راجيت 

ت الذًمىمت الخشة  وعمؼ مً خالله أسواخىا تهتز , وػثر قيه غلى غكٍى

و وعمؼ في ؾياهب أسواخىا ؾىاء , باظخمشاس اججاه الخىخذ مؼ الؿبيػت 

و بزلَ هكهم أن الجماُ , اإلاىظيهى راث لخً ؾحر مىهؿؼ لخياجىا الجىاهيت 

'' اإلاػؿياث اإلاباششة للشػىس '' الخهيهي الزي جدّذر غىه بشؾعىن في يخابيه 

ت , هى خذط باؾني " الضخَ"و  و ًٍىن ؤلادساى الجمالي غباسة غً  راجٍى

. و ًمشل الكً خهيهت خذظاهيت سوخاهيت مدػت , يزلَ 

 ئرا ججلذ , ئن الكً الخهيهي ال جبرص غظمخه يأزش مهيب 
ّ
اللهم ئال

و حهب الهيمت اإلاشلى للجهذ الزي ٌػمل غلى خلو آلازاس , غظمخه يكٌش خالم 

ت اظخؿيهيت , الكىيت  و لىا أن وػترف بأن هجري بشؾعىن لم ًهّذم هظٍش

ها أهخج بىهج ؾحر , ناةمت بزاتها  لٌىه أزىاء اجهمايه الخأظيس ي للميخاقحًز

مزهبا و جطىسا في ؤلاظخؿيها لٍي ًدذد مكهىما للذًمىمت و , مباشش 

يما أن , قٍان للجماُ نيىميخه في الخطىس البرؾعىوي , الخذظاهيت 

ًان هذقه , بشؾعىن لم ًًٌ هذقه جكطيل نىاغذ الػمل الجمالي  ئهما 

اء حػخمذ الىعي الجىاوي اإلاباشش  مداوال جدذًذ , الجىهشي جأظيغ ميخاقحًز

, جؿابهيت ًلياهيت بحن الىعي ؤلاظخؿيهي ووغيىا الٌيكي للمكاهيم الخطىسٍت 

و جخجلى , لهزا ًٍىن الكً خهيهت خذظيت جشتهً بخالخميت الخذط مؼ الكً 

أهه ًىؾذ الػالنت بحن الكً و الخذط في : هزه الػالنت الخالخميت مً خالُ 

يما ٌػبر الكىان غً , الؿبيػت و خياة الكىان خلو و ابذاع ججبله الذًمىمت 

ت الهابػت في ملٍىث الزاث و هخٌىه جدهو الكػل الخش يمظهش  خهيهت الخٍش

ت الباؾىيت , خاسجي في ألازش الكني  و الطكت , قالػمليت الكىيت ججلي للخٍش

ألاظاظيت التي ًمخاص بها الػمل الكني ألاضيل ئهما هي اظخدالت الخىنؼ بها 

. ظيدطل معخهبال 

هي ال باإلاػنى  ًخالصم الكً بالخبرة الخذظاهيت باإلاػنى اإلايخاقحًز

في يخابه غالنت الكً  ((هبيل ضادم ))و ٌػهب الباخث , ؤلاظديؿيهي 
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 غسض الفً عىد بسغصىن هى  ))بالكلعكت غىذ بشؾعىن ناةال 
ّ
ئن

اشدبعاد ول ما ًحجب عىا الىاكع مً أحل وضعىا أمام الىاكع العميم 

أي زؤٍت مباشسة للىاكع مخجسدة مً أي مىفعت أو ضسوزاث , هفصه 

. 21((حياجيت 

الفلصفت السوحاهيت البرغصىهيت و عالكتها بليم الخعاطف و / زابعا

ت  :  الحميميت و الحٍس

ئن اإلاىخى الشوخاوي الزي جذزش به ظيام قلعكت بشؾعىن اإلاهىوط 

هى في خهيهت ألامش جالخم غميو مؼ الخػاؾل , بهيم الذًمىمت اإلادػت 

 ئلى اغخباس الخذط , الزاجىي 
ّ
و ال ًذغىا الهىُ بالخػاؾكيت و الخميميت ئال

ت للبرؾعىهيت , غاؾكت حياشت  بدٌم أجها , و جلَ هي الشيحزة الجىهٍش

و التي جٌشل غنها , غاؾكت جلج ئلى ؾياهب الباؾً و خميميخه الطميميت 

ت خذط الذًمىمت  وقو مىؿىم ألاها , أو ألاها الشوخاوي الخالظ , هظٍش

ت و الطحروسة  ان اإلاػادُ للخؿحًر هزا ألاها الخميمي الذًىاميٍي , الذاةم العٍش

ليدطل غلى أهاه اإلاخكشد اإلاعخػذ , ًخملظ مً ًل غالةو خاسحيت , الكػاُ 

ت  قديىما وعخهشب الخبرة الخذظاهيت مشال , لٍل اإلاىانل التي جهخط ي الخٍش

هجذها ًػشب مشال بمبلـ '' مىبػا ألاخالم و الذًً ''في يخاب بشؾعىن 

الخذط الشػىسي الزي ًبلـ نىجه و شّذجه الخػاؾكيت غىذ أشخاص 

و جمٌنهم مً الزوبان في اإلاؿلو , لترنيتهم في دسحاث ظإددًت مً الشوخاهيت 

ت اإلاشلى هخجالها بجالء في ججشبت الطىفي ,  قالخػاؾل الخهاوي و الخٍش

قخػاؾكيت الطىفي وقو اإلاىظىس البرؾعىوي داةمت الىحذ و . ,الػشقاوي 

جئز و جئن في هكعه غاؾكت اإلادبت و , الشىم و الخىحن و الهيجان و ؤلاهكػاُ 

ئهه همىرج غً أخالم , ئهه شخظ ًخخلل غً البشش الػادًحن , الخميميت 

و ًذغىها بشؾعىن ئلى غشوسة أن وعلَ , مىكخدت ال حػشف لألخهاد ظبيال 

هىا ًاججاه هذاء الخب  و ئلى مىاحاة , ئلى خيث دًً اإلاديت و الػاؾكت , ؾٍش
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و ًخػاهو , خينها جىؿكئ راث البششي في ؤلالهي , خب ؤلاله الػظيم 

 22.و جدطل الىهاوة و الؿهاسة , الّىاظىث بالالهىث 

ت مؼ الخػاؾل الخميمي  و مً اإلاكاهيم الجليلت لخالخميت الخٍش

هخجاله داخل التراجبيت الهيميت للكلعكت الشوخاهيت لبرؾعىن في مكهىم 

الزي ًمكطل بحن اإلاؿلو و اإلاىكخذ في '' هذاء البؿل"أو باألخشي , الىذاء 

ي في الذًً , ألاخالم  ئهه هذاء وحيه مً البؿل ئلى , و العايً و الخًش

م , ؤلاوعاهيت بشمتها  و الهٍى هزا الىذاء الطحروسي , ئهه الهادي ئلى الؿٍش

لخجذ اششانتها في مبذأ الخالو و جخدشس خينها مً الذًً , جدىىع به الهيم 

ت و ًخجارب مػها ؤلابذاع خينها , الهعشي الههشي  و حعديهظ مػه الخٍش

 23.ًخكىم ؤلاوعان و ًخذزش بذزاس البؿىلت 

ت ٌعخىحب لضوما خػىس الهيم في الكلعكت  يما أن مؿلب الخٍش

ت مذخل لضومي لكهم دًىاميٌيت , الشوخاهيت البرؾعىهيت  رلَ أن الخٍش

ت ًىحه وانػىا هدى الهيم , الهيم  و جأييذا غلى رلَ ًهىُ , و ايدعاب الخٍش

ا ابشاهيم في يخابه  ت '' الباخث صيٍش ئذا كلىا أن مهمت  ))'' مشٍلت الخٍش

الليمت جىحصس في ئكامت ضسب مً الخىافم أو الخطابم بين الىحىد هما 

ت , و الىحىد هما ًيبغي أن ًىىن , هى  فصيىىن عليىا أن هلىٌ ئن الحٍس

. 24((هي التي جخىفل بخحليم هرا الخطابم 

و هكهم مً يالمه هزا أن الهيم غىذ بشؾعىن حػذ في أخذ حىاهبها 

ت ؤلاوعاهيت   ت ال جهخذس ألاها أن جخجاوص , جأييذا غلى الخٍش ألهه مً دون الخٍش

و لً حعخؿيؼ الزاث الشوخاهيت , خذودها الؿبيػيت الػّيهت ئلى غالم الهيم 

ت  و ًٍىن لها بػذا قػاال , أن حعخٌىه خهاهيتها ئال في خالت امخاليها للخٍش

ت مً مػهلها في مماسظت الخبرة الهيميت , للٌشل غً الهيم  و جىجلي الخٍش

و ًطبذ إلاػنى الهيمت قهم , خيث جخجاوص الزاث خذودها البيىلىحيت 

ت   25.خهيهي للخٍش
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ت وقو اإلاىظىس البرؾعىوي مؿلب سيحز  و لً هطبذ في ظإدد , ئن الخٍش

ت  ت , ؤلاوعاهيت ئال ئرا ظػيىا للخدشس و ايدعاب الخٍش و ال وحىد البخت لخٍش

ألن الٍاةً ألاوخذ الهادس غلى ؤلاوػخام مً , ئال غلى معخىي ؤلاوعان 

. ألن الخيىان ًكخهش ئلى الهذسة غلى الخدشس , الهيذًت 

: دحض السوحاهيت البرغصىهيت لليم العدميت و الدشيإ و آلاليت / خامصا

اجخز الكيلعىف هجري بشؾعىن مىنكا دخػاهيا اججاه اليعهيت الٍاهؿيت 

ًاهـ اغؿاها ضىسة , ألايثر جأزحر في رهىيت ألاصمىت الخذًشت  بدٌم أن 

نؿاتػيت مىاهػت جماما للخطىس الشوخاوي الزي امخاصث به الذًمىمت 

قطىسة ؤلاهكطاُ , البرؾعىهيت اإلايسجمت وقو جىاضليت اجطاليت جشايميت 

ًاهـ ًذزش , الٍاهؿي قاسنذ بحن ألاها الىىميني و ألاها الكيىىميني  يما أن 

هي بعمت اليعبيت في خحن هجذ بشؾعىن ٌعمها بعمت  اإلاطذس ؤلامبًر

. اإلاؿلهيت 

ألن هزًً , يما ههؼ هجري بشؾعىن الضمً باإلاكهىم الٍاهؿي 

بدٌم أجهما ههؿت , الكيلعىقحن ًلخهيان في قٌشحي الضمان و اإلاٍان 

ًىهذ له , اهؿالنهما و يالهما غمذ ئلى الخكٌحر في مكاهيم غطشه الػلميت 

اء  و , هظشة راث جكشدًت بمىخى جىاوله لؿبيػت اإلاػشقت و مششوغيت اإلايخاقحًز

ت مشجبؿت مباششة بمكهىم  في حىهش هاجه ألاخحرة هخلمغ نػيت حىهٍش

ت و منها جيبجغ مكاهيم ألاخالم و الذًً   26.الضمان أال وهي نػيت الخٍش

ها غىذ  دا للميخاقحًز و بزلَ ًٍىن اجهمامهما بالضماهيت مذخال ضٍش

ت , ًليهما  و بالخالي ظيعػيان بجهذ اًماجهما أن ًجذا خال إلاشٍل الخٍش

بدٌم أن هزه ألاخحرة حػذ مبذأ أوالهيا في ًل مماسظت أيعيىلىحيت و ًمخاص 

هيت  الضمً الٍاهؿي يمكهىم خالظ و لضومي لٍل اإلاكاهيم الخذظاهيت ؤلامبًر

و هكهمه ياؾاس نبلي أو باالخشي يشٍىُ نبليت , و ظيام قاسؾا ميعها لها 
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ت لٍل مػشقت , ماسنت غً اإلاادة اإلالمىظت  و ًبهى ضىسة حىقاء غشوٍس

 27.و ًٍىن الخخالي التراجبي اإلاازل للخىادر في ضىسجه اإلاىكطلت غىه , مىظمت 

ًاهـ بحن الضمً ياؾاس احىف ًإدي مكهىما مىخذا  و بحن , و بزلَ ًكطل 

بيت مً مدخىي الىناتؼ و مً زمت قهي وعبيت  يما .الذًمىمت يمدطلت ججٍش

ت الىهذًت غىذما ايدشل خهاهيت الػهل  قبىظاؾت , دخؼ بشؾعىن الىظٍش

ًاهـ ئلى جهذًم مػشقت مىصغت غبر صمان و مٍان قمػشقخه  هزا الػهل ظعى 

ًاهـ الػشوسة هي اإلاعيؿشة غلى الىانؼ , معخديلت في غالم الظىاهش  ليترى 

ت و ًضوُ جطىس اإلاؿلو بما أن اإلاػشقت وعبيت في مػماس  و جيخكي الخٍش

ت  . الخٍش

يما قىذ بشؾعىن قٌشة الىاحب لزاث الىاحب ألاخالنيت الٍاهؿيت 

يما قىذ , مػخبرا اًاها ظليلت ألاخالم اإلاؿلهت التي جطىؼ مجخمػا مؿلها 

بيت بدٌم أهه أساد أن ٌػيذ أمجاد الششغيت  بشؾعىن الىغػيت الخجٍش

هيت التي قىذتها الىغػاهيت  و خىُ ههذ اإلاػشقت الػلميت , اإلايخاقحًز

ًاقيت بزاتها لٍل مششوع بىاء . ؤلابعديميت التي اغخبرتها الىغػاهيت ششغيت و 

يما نىع بشؾعىن جكعحراث الخؿىسٍت آلاليت و الؿاةيت مػخبرا أهه 

ظىاء غمذ هإالء ئلى جكعحر الخياة بالػليت اإلايٍاهيٌيت أو الؿاةيت قاجهم في 

و رلَ خعب , خهاهيت ألامش لم ًكػلى شيئا ظىي أجهم اجبػىا أوهام الػهل 

الػاداث آلاليت التي جذسب غليها الػهل في الخياة دون قهم خهيهي 

 28.لؿبيػتها

باإلغاقت ئلى ًل رلَ ابؿل هجري بشؾعىن اإلاىانل آلاليت 

هي و رلَ يخمهيذ  الترابؿيت الكلعكيت و الػلميت في مجاُ غلم الىكغ الكحًز

ًاإلخعاظاث  لخىييذ نػيت مهمت جخمشل في أن الػىاؾل الجىاهيت 

. هي مىؾً للٌيل و ليغ للٌم, الجماليت و ؤلاسادة 
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: خاجمت 

ت التي جضغمها الكيلعىف الكشوس ي هجري  حػخبر الكلعكت الشوخاهيت الخيٍى

بشؾعىن مً بحن الكلعكاث التي انخذسث غلى الهؿيػت و الاهكطاليت غً 

خطىضا و ان هزا اليعو , الكٌش العاةذ في الكلعكت الاوسوبيت الخذًشت 

و ههج ظبيله بؿيت جكعحر , الكلعكي هبز وساءه ًل هضوع ميٍاهيٍي أو مشالي 

و , مإمىا اًماها نؿػيا بالخشييت و الطحروسة , الىناتػياث جكعحرا خياجيا 

ا  شا غػٍى و هاةيا  , ظاةشا غلى وقام مؼ البيىلىحيا , مطىسا الىانؼ جطٍى

الطىسٍت و يزا , بىكعه غً الىمـ الػهالوي في جطىساجه و اخٍامه الهبليت 

مػخبرا الخذط و الذًمىمت و اليشاؾيت الخشييت و الكهم الخيىي , اإلاىؿهيت 

خ  يما أن قلعكخه , الىزبىي دأبه و دًذهه في جدبؼ ضحروسة الخاٍس

دون , جشاوعىذاهخاليت حشيذ بالخهيهت اإلاىغىغيت اإلاكاسنت للزاث الػاسقت 

و ًمًٌ ان هجمل هضوغه .أن جدىٌش للمزهب الخػذدي و الصخطاوي 

ت غذ الخياس اإلايٍاهيٍي غمىما  و , الكلعكي في حىهشه غلى أهه سدة قػل نٍى

ًان بشؾعىن مً اهم ممشلي هزه الكلعكت الخياجيت الجذًذة و ايثرهم  ارا 

اضالت قدشي بىا أن هخهص ى في قلعكاث هزا الاخحر هضغخه الشوخاهيت 

اإلاخجزسة مً اإلاذسظاث الكلعكيت الكشوعيت الشوخاهيت و الصخطاهيت بذءا 

مشوسا .و اميل بىجشو , و ساقيعىن و الشلييه - محن دوبحران–بالكيلعىف 

ت  وضىال ئلى قلعكت هاسبشث , بالجزغاث الخؿىسٍت و البراؾماجيت الاهجلحًز

. التي قىذها بشؾعىن حملت و جكطيال, ظبيعش 

       ئن الكلعكت الجماليت الاخارة التي مىيذ بها البرؾعىهيت مً خالُ ما 

خؿخه اهامل هزا الكيلعىف الخيىي ججلذ خهيهت الامش في بشاغت الٍاجب 

مشهت ًؿشب لعماغها , الزي انخذس غلى ضب مٌىىهاث اقٍاسه في لؿت ظلعت 

و ًمًٌ ان وشحر , قما بالَ بممتهً الكلعكت , و ًخلزر بهشاءتها أي اوعان 

بانخػاب الى اإلاىخى الكلعكي الزي ظلٌخه اغماُ بشؾعىن الكلعكيت مً 

بدث في ** خالُ اهم يخاباجه غلى الاؾالم و وعتهلها ب يخابه الاُو 
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ت في اإلاػشقت , اإلاػؿياث اإلاباششة للشػىس  ليليه يخاب  , و ًدخىي غلى هظٍش

أما في ,  اإلاادة و الزايشة  جىجلي مً خالله هظشجه الكلعكيت في غلم الىكغ 

هاه اإلابييت غلى اإلاػخهذ البيىلىجي  , يخابه  الخؿىس الخالم قيػشع ميخاقحًز

أما في مإلكه الاخحر  مىبػا الاخالم و الذًىكخيبجغ مً مٍامىه اغخهاده في 

 .الاخالم و قلعكخه في الذًً 

و ليعهل غليىا جٌىه قدىي , .قهىاى في الطحروسة أيثر مما هىاى في الىحىد  

ت بشؾعىن في , هاجه الجملت البرؾعىهيت  غليىا أن هلج و بػمو هظٍش

ها .الذًمىمت و الخذط  و وعتهلها بىظشة هزا الاخحر لخطىس غلم الكحًز

. ((الؿبيػت))

ها ًضغم أهه ٌػنى بذساظت  الخشيت و  ئر ٌػخهذ بشؾعىن  أن غلم الكحًز

ئر هى غىذما ًذسط , و لٌىه في خهيهت ألامش ليغ يزلَ مؿلها , الهىي  

و ئهما ًذسط , - يذًىاميٌيت خيت – الخشيت ال ًذسظها في خذ راتها 

أو بػباسة اخشي ًذسط غلم , جمىغػها اإلاخخابؼ غمً خحز مػحن مىنؼ 

اء مىانؼ ألاحعام و جخابؼ جمىنػها في اإلاٍان  . الكحًز

ها ال جذسط  الهىي في ينهها و حىهشها  بل جخهص ى هخاةجها و , يما أن الكحًز

و ليغ  الهىي في , حععى لهياظها و دساظت الاظباب الكاغلت التي جدذثها 

ت داقػت  اةيىن في ًىجهم , خذ راتها يذًىاميٌيت خيٍى أما ما ًضغمه الكحًز

قهى مدؼ اهتراء ليغ , ًذسظىن الضمان و ًهيعىهه بطىسة اليت ميٍاهيٌيت 

هيا , الا  و الزي , ألن الضمان الخهيهي ؾحر نابل للدشيإ و الهياط قحًز

. ًضغمىن اجهم ًهيعىهه اهما هى  اإلاٍان 

ت التي ًديلىا اليها الكيلعىف بشؾعىن قهي  أما الخهيهت الجىهٍش

و , جلَ الهابػت في حىاهيت هكىظىا  و التي ال ًذان لىا باظخجالئها ئال غً ؾٍش

, و غمل مػني و معخمش و داةم و مشهو حذا , و شػىس غميو , حهذ حهيذ 

و , الن جٌىه هاجه الخهيهت التي ًذلىا غليها بشؾعىن ًمخاص بالكشادة و الهىة 
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الخذاخل مؼ ضػىبت , الالججاوغ , الٌيكيت = مً ظماث هاجه الخهيهت 

ت , الكطل بحن احضاءها  يما أجها ال حشؿل خحزا مً , الشػىس , الاسادة , الخٍش

ًان بخهذًشها خعابيا , اإلاٍاهيت  , قهي ظيٍىلىحيت باؾىيت , وال نذسة الي 

اجها جطحر , أما الخاضيت الايثر جكشد و التي  ججبلها قاجها الذًمىمت اإلادػت

ت و الطحروسة , باظخمشاس  ان و , قهي الذقػت والىزبت الخيٍى و دًمىمت الجٍش

ت التي ال حػشف الاههؿاع ابذا  لهزا ًكطل بشؾعىن بحن ميذاهحن , الاظخمشاٍس

= مً ميادًً الخياة الاوعاهيت 

هي ٌػنى باإلاادة اإلاٍاهيت  -1 و الزي ًهابله الػهل ,  قهىاى ميذان قحًز

 .اإلاخجه هدى الػمل

و ًهابله , هىاى ميذان الخياة الىاغيت الزي ٌعحر وقها للذًمىمت -  2    

. الخذط

و بزلَ ًمًٌ أن  هخىضل ئلى هديجت مكادها أن الكلعكت الشوخاهيت 

غلى الشػىس اإلاخػاظم باإلااهيت , البرؾعىهيت حػبحر حػاؾكي خميمي غميو 

ت في ضػىدها اإلالٍىحي  اإلاخبلىسة غلى نيم ؤلاهكخاح , الخهيهيت للخياة البشٍش

, هزه الهيم جشتهً بمشحػيت مؿلهت , و الطحروسة و الخؿحر و الىمى و الىجاح 

وعاهيت يمدبت و خميميت , حاغلت مً الزاث 
ّ

, اهجزاب هدى الهيم ؤلا

قٍاهذ بدو قلعكت للؿمأهيىت ئر جدبىأ مػها ؤلاوعاهيت أغلى مشاجب الىحىد 

و هٌزا جخمظهش لىا البرؾعىهيت يكلعكت , و جذغىا ئلى اإلادبت و ؤلاًمان 

ت لخجػل  للخػىس و الكػاليت الشوخاهيت أغادث ؤلاهخمام ئلى الشوح البشٍش

مً ؤلاوعان مشيضا للٍىهيت و بىضكه اهؿالنت ووزبت سوخاهيت و أخالنيت و 

و هي غينها الخبرة الباؾىيت ؤلاوعاهيت ًداًث مً خاللها , حماليت و دًييت 

الٍاةً البششي اًهاغه الهلبي و نكضجه الشوخاهيت الىازبت هدى ؤلابذاع و 

. الخؿىس الخالم 
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لزلَ ًٍىن اإلاباشش هى الهيمت الػليا في الكلعكت البرؾعىهيت اإلاخبلىسة في 

ألن مػاٌشت اإلاباشش و الشػىس به هى اهخطاس مهيب , لب اإلاػشقت الخذظاهيت 

 ))ًلىٌ الباحث مساد وهبت و حػهيبا غلى رلَ , .للخذط في جشاجبيت اإلاػشقت 

و اإلاباشس هىا ٌعني أن هىفر ئلى الباطً حتى هدزن مافيه مً حدة و عمم 

و جلً هي , و هىفر ئليه بسوح الصداكت و الخعاطف و اإلاىدة , و أصالت 

لت بسغصىن   29((طٍس
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