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  أ

��#� "��� ��!�ق ���و�ل ��ث ا���ص �درا�� �����ت ا��م �ا� ا�ر��
وط��� ھ�     

�ث "� ھذا ا��و'وع و"� ھذا ا��
!طف ا���#ل  .ا�
#وص�
و��س �ن (��ل ا�#د"� أن 


� "ا�!�ل ا��د�م " و�.د "�+ ��وط ،ا�ذي 
�ر �+ � �

!�ش "�+ و���ط "��ل 0د�د "و��� ُ�


ظر إ�� 2ل "ا�!�ل ا��د�م"

� "��ل 0د�د "7
���ء ا�وظ���  و�� 
زال 
��و0س ور��� 8

0�+ ، وا��رء �دو �� �0ل و"� ھذه ا��ر��� ا��� 

!�د "�� �ر��ب أورا(
� و#��:� 


� وا���ث �ن ھو��
� ا��
و"� ھذه  :�ر ��وم� وإ��دة (راءة ھذه ا�و�� 2
ص ������أ

  .ا��ر��� ا���
�� ا�ر��د�� ��= درا�� ا���و�ل 

�ن 
!�ش "� ا�!��م 

!�ش "� 2ون أ�ر ."� ا���ر�< "� ا�!��ن : �
و2ل ."� ا�.�دة و��

 �
�دد �!
� �ر��ط �ــ  ��ر���� �!�
� إ�!� �

�� ھو �!
� ��!�ق �و0ود ��ر��� ��

 �
د إ���� ���و�� ����  �
�و�� ��. 

وھذه ا�درا�� ھ� �����B �د�ل إ�� ��ر�< ا�ر��
وط��� �ن �Aل أ#و�� و0ذورھ� و2ذ�ك 

 ���
� ��'�ن ��ر��ت و0
����و��0 ا���و�ل "� ا���B"� ا�Cر��� ا��� ���د ."#ول �راB��"


�� إ�� ا�!#ور ا��د�ث �رورا ً���!#ر ا�و��
ھذه  اھ���م�ط إذ إ
#ب �ن ا�!#ر ا��و

ھ��ن "�+ ��E (راءة و����ر  8ن ا�
.�ط ا��2ري ا�ذي.ظ�ھرة ا���و�ل  Eا��8ر ��

ا�
#وص ا���د��  وا��
ط�ق ا��راث ا���و��� �2ن ھو �ر�2 اA#7ح ا��وBر�� �F دا
�ور 

�ول ا�ر��
وط��� وأ����ب وطرق ����ر و��و�ل �
ا�
#وص  إ��دأ ا����2ر ا��
�0 وا���

ا��راث ا�!��� وأھ��� ا�ذات ا�!�ر"� "� ����س  BEم �ط��ق أ�'� (وا�د ا���و�ل ��

�ن �+ "� إ�ط�ء د"F 0د�د ��� H ط و�2ن �+ ا�دور
�و'وع ا��!ر"� ا�ذي أ"���+ �#ر �2


�ص �
� "� إ#��ء ��ر��
وط��� 2
ظر�� ��و���� �H ل�2!وا ���#ورات ا�ذا�ن ا�'���

�Hوا�د �
�2ن ھذه ا��ر�� ذا��� �2ن "�� (�ود و�واIق .� وإ�ط�ء ا��م وا�7�!�ب ا��!

ا�ذ�ن ر"'وا (وا�د و(وا
�ن  )���ر��ر ،أ	ت ،����ل:(�#ر �
� ا�رو��
��ون أ��Bل 

 �
  .#�ر�� "� (راءة ا�
#وص و��و�ل ���و���� و�'���

  



                          
                                                                                                                 

                                                        ا������                                                 

 

 
  ب


و�و��0 ا���و�ل �ن "�
و Eأ�� "� ا����� ا��!�#ر "
0د ھ�
ز 0ورج :�دا��ر �ر2ز ����

����ز "� ذا 
0د أن ھرو��
وط��� :�دا��ر �ول ظ�ھرة ا��م، و� إ����و�وA� �0ل ���2ر


Cوع وا�
 :ھذا 
طرح ا����2.7 ا������  ��Eو E���#دھ� ����

  �� ��0ل  ا.��Cل ا�ر��
وط��� "� "���� :�دا��ر؟


�����را �!ود ��ب  
�رF0 إ�E أ
+ �ن ��ن أھم ز���ء 0ورج :�دا��ر  ز������وف ھ�

�ذا�+  ���
وط���  إ�E �ذھب (�I�،وا�ذي ��و�ت ا�را����ر ا���و��� "� ا������ ا��!�#رة 

ذا �!رف "����+ ا��،و��  �Iد���و ���و��ن ذ�ك �����و���� ا������� ، وو'F أ���
أن  


د ا�8س ا��� ��وم ���� !��L "� ھذا ا���ث ا����2.7 ا������B "� ا��م �ن �Aل ��د�

��� ����� ا���و�ل و�� ���زھ� �ن :�رھ� �ن ا�
ظر��ت ا���و���� ا��� �2
ت ��Iدة "� ا��ر

  .ا��� ����+ وا������ ا��!�#رة 

 �����
L ��ر��� �� �
�و و��E ھذا "ط��!� �و'و�
� ھذا ��ز�
��درا�� �2ون ��E ا�

�2ون ��و�ب درا��
� �ن �Aل ��د�� و"#��ن �ن ��ث ا��ر��ب "�� ا��#ل  :ا8��


� ����!رض إ�� .��2 ا����ھ�م ا��!
ون ���وم ا�ر��
وط��� و���ر�� ا��2ري ا8ول �)


��ھ� 2��وم ا�ر��
وط��� وا�
ص وا�����ر وا��م Bم B �" وط���

� ا�ر�����ا��� �

�
���
و�
�و�
� "�+ أر�طو وأ"Aطون وا��در�� ا2�7
در��  ا��2رى�� ا����را�� إ ا


� ا��!
ون ب�Bا��#ل ا� ��ي أ��ر ود����ر�A.و�ر�� و�
�ث :وا��ر��� ا����


�و�
�وا�ذي ا�ر��
وط��� �
د :�دا��ر �  ��
��
"�+ ا������ وإ.����2 ا��
L "� ا�!�وم ا7


��م ���
"�+ ��وHت ا�ر��
وط��� �
د  
�و�
��إ�� ا������ "� ا��ن أ�� ا����ث ا��8ر  ا

  .ا���ر��� وا���C 2و��ط ����و�ل :�دا��ر و���Bل "�  ��وم ا��!ب وا�!�ل ا��
� وا�و��


� أن ھ
�ك �!و(�ت �B2رة ��ف "� و0+ 2ل �ن ���ول    �أ�� ا�#!و��ت ا��� وا0

�� ، وذ�ك أن أ"�2ره��# ��ا�د�ول "�  ��.��H �2 ��2ن ا���ث "� أ"�2ر :�دا��ر "


#و#+  Eا�ر0وع إ� �

#وص د"!� وا�دة دون أن 
�L داIر�+ �در���0 2�� �����ل ���



                          
                                                                                                                 

                                                        ا������                                                 

 

 
  ت


�ن ا���C ا�8��
�� و�ن ذ�ك  H ��2ن  
�ا8#��� وا��� 2��ت ���8��
�� وذ�ك �!دم ��2

 �
ا�7��م ����!
� ا�ذي أراد أن �و#�+ 8ن ا��ر0�� �ن ��C إ�� أ�ري �0!ل ا��!


� أB2ر .:�ر وا'= و:�ر ا��!
� ا���#ود  ����ف و�#�=B�
ري �و'وع � H ذاو�


ط�= إ�� ا����ھ�� �B�رة "� إBراء ا��2��� ا��0�!��  ��
�B ��ن (راءة ،أ�� �ن 0

  .وا������� �#ورة ��#� 
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  . �ــــــد�ــــــــل


	ا���ث  إن��
د""��� �ن  وا!� ف�طور �
�ھ����  ������ ���س �دى �� ��ر� ا�

���ة  	أ��� ���ر %ن طر�, ���� ��� .ا����ر ا�ذي ��ر �* #إ�وذ�ك را�'  أ!ر%$ر إ�# 

و�ن ��ن ھذه ا��
�ھ�م ��د ا��ر���وط�,� أو �ن .ا�2��ن و�
�0ره �� 0ل ��رة ز���	 ��ر ���

   .ا��4و�ل

 %���د"اإذ ����0 أن ����ر أن إ���05	 ا��4و�ل و�دت �' إ���05	 ا��ر��	 إذ أن ���4	     

 �� ا����# ا����دل �����# ا"!� فوص �طرح �05�	 %�# �,* ا��7	 �� �ر��	 ا��$

%���� ���$ول %�# ���?<  ���* ����4و�ل ��س ����� �ظر�� و��س >��و� ،و���ص ا:$��

  .��ط,�	 

ا�ذي �05ل ا��$ط�@ �� �0
* %�# ���و%	 �ن ا��
�ھ�م  ا��
�ھ�موا�وا>' أن ا����ز      

وأ����� ��دا!�	 ����  �!��
	 ا:���ن�� ��ض  ��دھ�...، ا�
�م  ا��
��را��ص ، :ا�
ر%�	 

  0ن �� ا��,�,	 ���ر %ن ���م وأCراض ا��ر���وط�,� � ،����� وأ����� ���0	 �����B ا���ض

  .��� �� ھذا ا����وى ا�52رة إ�# ھذه ا��
�ھ�م ا��� ��� $�	 ��وBوع ����D  ��درإذن 
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  ���� ا���ھ�م :ا���ث ا�ول 

�ر���وط���"ا�ط�ب ا�ول �وم ا��"   


وا�ذي EpurvEvEw/hermeneueinا�
�ل ا��و����  ظ ا��ر���وط�,� إ�#��ود �

 D ���� ����� 	D:  

  .%�ر %ن �0رة �وا�ط	 ا�0 م /1

2/*Bرف �5?� �� أ�5ر إ��* و%ر%.   

  .أول و�ر�م/ 3

وھو %�وان أ�د �0ب أر�طو "ا����رة "ا��� ����Epunveix/hermeneia ذ�ك  

"              ���4و�ل �0رة "و�0ن أ��B ا��4و�ل "�� ا����رة"%ر�* ا��رب ��ت %�وان ا���ط,�	 و�� 
  .وا��ؤول وا��
�ر وا��ر���ن وا��
�م  و��* ا�B�2ح وا��
��ر

 ا�م�طورة ا��� �5%ت وا��� �,ول أن ا��
ظ	 وا��� ھ� ��5,	 �ن ا:وھذا ا�5رح �ؤ0ده 
  :د"�	 ا��ذر ا��و���� ���ر���وط�,�و�ذ�ك ��0ن إ�$�ء �$در�ن ���,�ن � *ھر�س 

أ� طون �� ���ورة إ�ون  ا���د�	 ��ث �ر��ط ا��
ظ ��0 �رى �دى ا��7	/ 1 

ور��� )0 م ا���وك و ا���5ر�ن و ا���ذر�ن (وا��وا��س ����	 ا�0 م ا��,دس أو ا�
را?ض 
  .ھر�س  ا�م�ن ھذه ا�����	 �م  ر�ط ا:�طورة �' 

ا�,ول   Lagas apophantikisر�طو ��ري ھر����س %�د��  درس أ��0ب / 2 

ي أ"%ن I5 �� ھو ��م ���طق ا����رة إذ >ول I5 ��  :إذ أن ا��ر���� ا:ر�ط� 1ا���زم 
  .2"��0ن ا�$دق أوا�0ذب�0و�* إ" " أر�طو"أن ا��4و�ل " ��م 

و!�$�	 " ”���Techne  $��%	 أو ا%���رھ� �$ط��� ھو "%���رھ�إن أول !طوة 

ا�
ن ھ�� ھو 0و�* ���رة و��س %��� و�ن Dم �Kن ا��ر���وط�,� " ��د  أ�رھ� ���رة 

��* �ل ھو ��0ن �$�  #و�ن ! ��� �ز%م ا��ؤول أ�* ��س �,ط ���طر %�"����ر�	 "

�* ھو   ا"��
�ظ���  ر�ذ�ك �Kن �� ��د ،���ر %ن �
�*ن أ�B��C أو �Cر �
�وم  �ن 

                                                           
 رض وا���ر ���ث إ>�رن إ��* ����#ا: #ھر�س أ!و أ���D ا:و�ط إ�ن زوس �ن ���� وھو ر�ول  ا:��	 و���� ا����رة وا:�
�ر %�*

ا���Dو�و��� ا��و����	 ،�ر��	 ھ�ري ر�Cب ،��5ورات %و�دات :���ر Cر���ن )(ر��?ل ا:��	 إ�� ا��5ر (ا��ر���وط�,� �ن ��	 ا:$ل �,دس 
50،49،ص ص��1،1982روت  ،ط  

1
ص 1،2013ا��وز�'  طد���� ���0ن ،���
	 ا��4و�ل ا��!�ض وا��4��س وا���و"ت ،ا�ن �د�م ���5ر و"���4ف ���و%	 �ن ا:�0د��ن ا��رب  

13،14  
2 68ص،1ط،2007، ا�دار ا��ر��	 ��5رون 7ر��	 وا��4و�ل ا��ر�� ا2� ���,�ر��ت �� ا��ر���وط�,� ا�،ا��7	 وا��4و�ل  :%��رة ا���$ر  
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��ون �ن �و��� ا��4و� إ�
قD D	 أ�ور �و ا��ظري ��
�وم ا��4و���	  ��ر�ف ا����#

  : 	أ���ء �!��
 ر�0ور و%�# 5 �ر��!ر إ�#

�و���� /1��م "أن ا�  .""ن  "! ا

�و�ل/2 ��م % ��م �ن $�ر وظ��� ا�   .أن ا

 3 / �&��و�ل ھو ا�  .1"�(��� "أن �و)وع ا

ا��د�ث ���ر���وط�,� ��D	 ��ر�
�ت �!��
	 ��0 أ�� ���� �!ص ا���ر�
�ت �� ا��$ر 

%�م ا��4و�ل !�$	 ���دئ  #�طورت �� ا:ز��	 ا��د�D	 ،���ذ ا��دا�	 ��0ت ��5ر ا�0��	 إ�

  : �,و�م �Cر أن �,ل ا��ر���وط�,� >�م ا��4و���	 إ�#�
��ر ا��ص ا

��ب ا��دس  �ظر�� /1���+�ر ا.  

2/ ���)  .��.ودوو-�� "�, ا�&� ا

  .�0م �ل "�م &وي / 3

�(�وم ا�1+���� ا�/ 4 !-���  .)ارو��� (+�س ا

�م او-ودي / 5�  ."��و���وو-�� او-ود  وا

�و���� / 6���ط�! (أ�+�ق ا��د��� ا�1+�ن �و6ول  إ4 ا)+واء ا1+�-��0! أوا+� !�

 4�)�  .وراء ا�+�ط�ر وار�وز ا

��ظ	 ھ��	 �ن  ـ��5ر إ�# ھ���
�وم �0ل  ،ر�!�	�ر��	 ��أD0ر �ن ��رد ا��
�ھ�م �د 0ل �ن ھذه �

وز ��05�	 ا��4و�ل  و�و���� أن �ط�ق %���� ��7ر >��ل �ن ا��� ت ا��4و�ل أو �د!ل  إ�#��ظ�

ا��ر��ب  7وي وا����� وا�2����  وا�و�ود ا�D,��� %�#ا�
,�� ا�� ا���2��،وا�ب ا��4و�ل وا��ذر 

  .2ا��ر���وط�,� ا��ظر إ�# ل ��ر�ف و��	 ��0ن ������Dل 0

                                                           

   35،ص1،2003ا��ر���وط�,� ، دار ا���ظ	 ا��ر��	 ، ��روت ����ن ،ط ا�
�م �د!ل إ�#��م :�$ط
� %�دل  د  1
2
  14،ص2008، 1ا�
�م وا��ص ، ا�دار ا��ر��	 ����وم وا��5ر ،ط:�و�د�ن �وز�د   
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� ��ت ا� %�#ا%���د ط��' �,د��� �ر��ط �5رح أوا�ر ا�2*  وا�,د�م ���ر���وط�,� ذ و��,# ا����#

ھ� �دا�	 " ص >راءة ا���ن "، ��ث �0ن ا��4و�ل %�ده �0را:ط����	 �' إ��0در ا�ا��$�	 أو ا�0و��	 

ط,وس >را?�	 � و�	 ����0	 ا2��0در�	 ا���ر�!�	 ا�
��و�و��� ������# ا��د�ث و�0ن ذ�ك ��م �� 

ا�ذي ��ر  م.ق275ا��و�ود ��ور�� �وا��  ."إ�را�و��5ن"����ؤول ا�5ر>�  ا"����5دو��0ن ھ�� 

  .م .ق 195ـ��0�234	 �ن 

� 	�
��
و�0ن ��ذ "
���	 ��4و�ل ا��$وص �
�0ر �ول ا������ت ا�ا�"��دد أ�����  أ�� ا��ر���وط�,� ا�

ا�,رن ا��5ر�ن أ$�@ �,  �ط��,�� و��س �,ط ���$وص و�0ن ����و%	 ا���7رات ا���ر�!�	 �دا�	 

%���	 �� ��م ��ھ�	 ا���وم وا��
��ر  ا��ر���وط�,� ���
	 ا�
�م ، ����#و�ن ھ�� Cدت  وا:���ل

ول � ،�Cدا��ر ،��ر�ن ھ�دCر ،وا��4و�ل أي I5 >��ل ����,ل و��ل أ�رز أ% ��� 5 �ر��!ر 

  .ر ر�0و
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 !��.  ا�ص :ا�ط�ب ا

�5رح �
�وم  �!��
	ا����ددة وا���ن ط����� ا��D0ر �ن ا���,�دات ��ر�
�ت ا� ���ل ��ض    

���ط ا��!��
	 !�$	 ���� ا:��رر ا�!واص ا����D�	 �� ��ض  ا��ص �$
	 %��	، وأ!رى

  0ر����
� و�����ذ0ر �ن ����م  ،إ��* اأ��م ��طر>و ا��
0ر�نو��ذا ��د ا��D0ر �ن  ،د��	ا:

أ�* �وBوع ��د�د �ن ا����ر��ت  �رى أن ا��ص ��رد !ط�ب أو >ول إذ ا���

ل ا��7	 Bأ��� �0و�	 �
 أ��س أ��� ظ�ھرة �Cر �7و�	 ����# #��� %� دا�����و�و��� ا��� ���

  .�� �,و"��� � �$��ر��C ���0ر >���	 

  1"���ز �7وي ���د �وز�' �ظ�م ا��7	"ل B$ ح �و��ذه ا�طر�,	 �Kن ا��ص ��0 �,ول     

�ن �ا����و��ن و�ن ���م �ن ا��
0�0 ا�����Dن���ص ا:د�� 75�ت  وھ��ك $
	 أ����	 أ!رى

���ث ���د ا�!ط�ب �ن ھذا ،��$ط�@ ا�!ط�ب وار���ط�����:دب و% >	 ا��ص ������0	 

ج أھ��	 �� %���	 إ��� �� ��ن ا��7	 وا�0 م وھذه ا���	 ذاتو��ط	 ���	 ا���ظور 

��ط�ق 0��	 �ص "�� ھذا ا�$دد �,ول �ول ر�0ور  ،ا��$وص وإ%�دة إ������ �رة أ!رى

إن ھذا ا����Dت أ�ر �ؤ�س ���ص ذا�* و�,وم �*  ،�* �وا�ط	 ا����0	�م �0�Dل !ط�ب � #%�

	 �زال %�� � �ظ أن 0��	 !ط�ب �� ھذا ا����ق "، 2"و�0ن ��م �وا�ط	 ���Dت ا����0	 

  ؟ % >	 ا��ص ���0 م �� :أ!رى ����رة أو�,$د ��� �� �م �ط,* ��ز��?�� أو %,��� ؟�دا ��ل 

إذا �����  ،���ق %���� ���
�لا�ا�0 م  �# ا��D0رون إ�# ا�,ول أن ا����0	 ��Bف إ�#�,د �     

أي  3"ا�0 م ھو ��,�ق ا�
ردي ��7	 دا!ل �دث ا�!ط�ب ���ن "�و��ر �� >و�* ي �' د

إ���ج !ط�ب �
رد �ن طرف ��0�م وا�د ���0ون ھذه ا�و��B	 ھ� ذا��� و��B	 0ل �ص 

�وا��	 :��� ا� ا�0 م �� ��ث ھ� �ؤ��	 ����ر "�,	��B	 إ�# أن ا����0	 �ن �2ھذا �

�Dت  ا">���عھ�� ���4  �نو . ت��D� 0 م 	أن �� ��0ن أن ��ط� وز�� ��ذه و�4ن ا����0

  .�	 ���د%� ��  ا�,راءة ا�
0رة ������	 ����0

                                                           

 -
211ص،C �1978	 ا�!ط�ب و%�م ا��ص %�م ا���ر�	 ، ا�0و�ت : ل B$ ح ا�
1
  

17ص1988، ،��روت ����ن  ،ا��ص وا��4و�ل ،�ر��	 ��$ف %�د ا��ق ،���	 ا��رب وا�
0ر ا�����:�ول ر�0ور-
2
  

37ص �
�*،ا��ر�'  3  



 ا���� ا�ول                                                  �	�م ا�	���� ط��� و��ر
	� ا����ي
 

 
16 

% >	 ا�,�رئ �����0ب �ن ����7 ا�,ول أن " :�,ول �ول ر��ورو�� ھذا ا�$دد ��د         

 ����*ا�,راءة وھذا  	ظ��ا����0	 وا���0ب �C?ب  	ظ�����,�رئ �C?ب  ،ا�ط���� ���7رة �����

ا�ذي �ر�ط �05ل  و��ذه ا�طر�,	 ��ل ��ل ا�� >	 ا��وار ،أ!
�ه ا�,�رئ وا���0ب ،ا��ص

>د  �و ��0 ؤ�ف�ا� ا%���رھذا ���� أن >راءة ا��0ب ھ� 1" اP!را�وا�د ���' ���5ر ��ن 

آ�ذاك ، ������ �0ون ا��ؤ�ف >د ��ت ��ؤ�فا���0ب ��0 �و �5ر ��د �وت ا وا%���ر��ت 

ف �ن ���0ن �ن ا��واب و0ل �� ��,# ����ؤ� .!��$	 @ ا�,راءة �' ا����0	 ���	 و����#�$�

أن ر�0ور أ!ذ �ر�0ز  �� ��Dت  �� >ول أد�ت 0ر�زو�ل %�#����0 وا��$وص ا���0و�	 ا�

0ل >ول أو ���و%	 �ن أ>وال ������0	 "وا��$وص ا���0و�	 ا��� ��Dت �� >و�* ا��7	  #%�

0ل �وا�ب  �Bن��ا���  :داة ،ا:����	 ��D,��	أداة ا��7	 �و$
�� # أ!�را إ� أ��* "

و��* �
�م �4ن ر�0ور ��ول أن �ر�ط "���ن �7	 ا2"�ك أ$�@ و�ذ ،�����ا�ا��ر���وط�,� أو 

إ�# أن  ر�0ور�05�	 ا��7	 �
��� و�����  ا %�#ا��ر���وط�,� ����$وص ا���0و�	 �ر0ز

  .2"و�ر��ط ����دث ،��ظم دا?�� �� ���	أھ�	 ا�0 م :���  ا��7	 �
0ر وأ��� %�#"

وھذا �� �وف ��ده %�د ا�
���وف ا� ھو�� �ر�در�ك  5 �ر��!ر �� و$
* �دا?رة       


0رة  أي أ��� ��دأ �3	 %ن ا��ص �B *��04ا��ر���وط�,� ����0
�	 دون و�ود رؤ�	 وا���

����ن ����ص Bوء ھذه ا�
0رة �# %� ،�
�$�ل ا��ص �وBوح�
$�	 Dم �,رأ أو ا� 	ا�وا��

�����D��، ����� أ�� 	رض ا��ص ��ل ا�,راءة ھو��و �رى أن  �0 د��وس�C" $�ل��� ���ا�

�,د ���رف طوا%�	 �4ن ا�
�م ا���0ل أ�ر $�ب و������ر ��و ��0 �,ول  4 "ا�
�م ا���0ل 

   .��د ��د ��0ر و���ر�	 ��,�ق ا��ذر �,ط�� و�0ون ��0

�05�	 ا�
�م ا���ر�!� ��ث  ذو ���	 �����	 إ�# �ور��ن ھ� �ر��سو>د أ�Bف         

��ر�ف ��ر�ب و�وا$ل �5وه �5و���  �د ا�
�م �� ا��ص >د ��طوي %�#إن ���"�,ول 

                                                           

،دار %�ن ا�درا��ت وا���وث ا�2����	 وا����2%�	 ا�,�ھرة  	��ور>�ن ا��ص إ�# ا�
�ل ،�ر��	 ���د �رادة ،���ن  :�ول ر�0ور 1
11ص،2001   

144ص،1992%$ر ا���و�	 ،�ر��	 ���ر %$
ور ،دار ���د ا�$��ح  ا�0و�ت  ط:أد�ت 0ر�رو�ل
2
  

39،ص1،2007ط          ا�دار ا��ر��	 ����وم ��روت��$و ،>ا��ر���وط�,� ،�ر��	 و��*  ���,د�	 : دا��د�����ر    
3
  

 �
18ص ،ا��ر�' ا����ق،ا��ر���وط�,�   ��د!ل إ�،
�م ا���م :%�دل �$ط
4
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أن ا�
�م ��0و�	 �
$@ %ن  �وB@ول ھ��ر��س أن ��ك ��و�ذ ،1"��ظ�� " ���رف ��� 

   .���7رات ا:�ق وا����رب ط�,� ةو��ذا �4ن %���	 ا�
�م ���7ر ،�
��� �ن ! ل ا��ص

ا���  �5 �ر��!ر  رة د���ي ا�ذي طور ا����ب ا��
�� ��ر���وط�,�ظ� و����B2	 إ�#    

��ر�	 و ��ن ا��ص �,د و�د أ�� د���ي ،�R!ر�,�*  ����س �05�	 ا�
�م وذ�ك �� ���و�	

 ة��ن ا���ط,� أن �ؤ�ن ���7ر أ�ق ا���ر�	 ا��
�ر" �,ول��$ر  %��رة ��ل��  ھذا ،ا����ة

� أن ا��4و�ل ا�ذي �0ن �ر��ط ����#"�واء �� ا:دب أو ا���ر�  �دا�	 ��
�م ھ� �,ط	��%���ر

أD0ر ����"ت ا����ة ا��
��	 ا�ذا��	 وأ$�@  �,ط ����$وص ا���0و�	 أ$�@ اPن �ر��ط�

   .ا���%�أD0ر 


�م  ��* ��رد ا����0	 ���ب وإ��� أ��B ��0 رأ���  "  �� ��ن ا�!ط�ب ��K* و�د����ص إذا �

 .!ط�ب �� %�ل ��دد إ���ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

 ، *�
14،15صا��ر�' �
1
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ث �.��+�ر :ا�ط�ب ا�م وا�  ا

�م  :أو%      �  ا

�ن ا�����ث ا�
ر%�	 ا����	 ا��� ��دھ� �� ����D ا��ر���وط�,� ھ� ا�
رع ا�!�ص �درا�	   

    .و!�$	 ���� ����ق ��4و�ل ا��$وص ،%����ت ا�
�م

و�,د  ،ا��د�ول �ن ا�دال وا��! صإدراك �وBوع ا��
�0ر و��د�ده  #�ط�ق ا�
�م %�  

 ا��
ظ ا��!�طب أو ھو �$ور ا����# �ن ھو �$ور ا����#:"��ر�
� �*  ا��ر���� أ%ط#

 ا���داد:"ا��ر���� �� >و�*  ! ل >وة ا�ذھن ��0 رأى �ن �Sدراك�ك �رادف وھو �ذ1"

���� أن 2"إ�# ا��وازم  ا���زو��ت�ن  ا"��,�لا���وم وا����رف ���
0ر و�ودة ا�
�م $�	 

 ��0 ����* ، و��ذا ا����#��0ن أن �0ون إ"  " �*�� �$رح أن ���م أن ،أ%�� در��ت ا�
�م

�0ن ���� ا:��0ر أو �رادف ����م ا��,��� وا�
�م �
�وم >دم �ن ! ل ��طق �ول رو��ل و

�* % >	 �������	 ا�,$د�	 ا��5ور�	  ،ا��ظر�	 �� �وع �ن أ�واع ا����ل أو ا��
�0ر ا��و��

����ق �
�وم ا�
�م ����وا$ل و��دد �ن ا�����	 ا������	  ��3و ����ق ����0م وا��
�وم 

  .ا��� �ؤد��� ا��4و�ل �ن �ك ا�5
رات وا�5رح وا��
��ر  ا�وظ�?ف�ن  ا��,��ل

أو�و�	 ا� ��م و��ذا ��ط� 5 �ر��!ر  5 �ر��!ر �4ن ا�
�م ���ث �� �� ��ن �رى    

  "�� �Cر��* أي �
رده  ا�R!ر!ط�ب "ا�
�م "ھو  ��Bونا�ا��4و�ل :ن  #ا�
�م %�

أن  ا�����ب ��,ل ا�
0ر وا���وم ��رى ي ��05ل %�ده ا����< ا�����أ�� ا�
�م %�د د���     

ر وا�����ر �ا�!"د���ي �� $�7	  ا:!ر���ن45ن ا�0����ن ا��
������ن  �0��	 ا�
�م ���45

��م ��5ر إ�#  " ���رج اا�د �� ا2�����ل  ����ھ�ا�!�ص �!��ف %ن  أي ا����# "وا�
�م

د���ي 0��	 ا�
�م ��0 ���� ��� ��ك  �د!لو��ذا ا�ر���B	  ا����?ل�,�� �Dل ا��$وري ا�

إ��� �
�ر "ا����ة  �
�م ���ة ا���ث أن  ،ا�����	 ا��� ���� �,وم ا��,ل �
�م %,ل 5!ص P!ر

esplqin  م�
�وا�ط	 ��5ط ا��5رك �understandوا�ط	 %����ت �0ر�	 ��B	 و����0 �

                                                           


� ،دار ا���0ب ا�������	 ،��روت ط :���ل $���� -��
17ص،1982��	 ،2ا����م ا�
1
  

- *�
171ص ،ا��ر�' �
2
  

16- 15ص ،،ا��ر�' ا����ق ا�
�م وا��ص :�وز�د �و�د�ن -
3
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��ن "%��ر�* ا���5رة %ن ھذه ا�
0رة �� د���ي و���ر "ا�ذھ��	 �� ا2دراك  ����' ا�,وى


�ر ا�ط���	�، *��
�وا�ط��� إدراك ا�
�م إذا ھو %���	 ذھ��	  ��م ،"أ�� ا�2��ن %���� أن �

و��
�م 45ن ا�!�رة  ،���� ������ة ذا�� ا�$�ل
�ل ا�ذي �05ل أ�Bل إ��� ا� ���،ا ا�2��ن

  .1ا��,��  ا���ظ�ر���ن ��دد %ن  ا�� ء Erlebis   ا�����5	

��رس �� ���0* ا��4و�ل ��ن ا�����?��ت وا��
�0�0	 �$ور �ن  ا��ر�وا0و�,د %رض      

 وا��,�ل �' ا����# ار���ط�� �0
�	 إ��!دا��م ��
�م وذ�ك ��  وCر���س ���5ن���و�

�0
�وم ����� " ���5ن �,دم ا�
�م����أ��  2"�دون �4و�ل  ���# "" رس���,ول  ا����#،

ھذه ا�����	 وظ�
	 �و��	 و���!دم �� ا��7	 ا���د�	 �رات 4�0و�ل و��* ا�
�م �ن  3 "%�?�� 

   .���	 %,��	 و��ر�	 ����زة ��ر��	 ��وى 50رح وأ!ر

�0ن ���* ���زء " ا�دا?رة ا��ر���وط�,	"��� أ���ه  أھ��	 ��
�م ور�ط* دراوس و��� أ%ط#

* و�ن ھ�� �0ن طر� ا:!ر��ط�,� �
�م  ا:��و>د 05ل ،ا��زء  �نBا�0ل وا�0ل  �ن��Bم 

�
��!� ���B,��  ن%	
� 
�� �$* �� ��,	 ا�
�م  ��را�Cدو�� ھذا �,ول  ،ا�0 ����0ن ا�

وس وإ��� ��Bح ا�
�م ��س �0وا$ل �ري و%��ب ��ن ا��
ا�2ن ا��4و�ل �� ��5ط  ����#"

  .ا�,درة ا�����	  ��!دم ا�
�م ����#����K �ك �ذ�" �5�0ر0	 �� ��ورة ا����# ا���5رك 

��7رات ا����ة , ��	 ا��0ر�	 ���,�ق ا�7رض و�
�م ���ن ھ��ك �����ر �!��
	 إ      

أن ا2>رار �4ن 0ل ��م ���Bن "�,ول  ھ�دCر ��ر�ن ��د  دد$و�� ھذا  ا� ،وا��$وص

دCر ����7 ���4و�ل �ك ��ب ھ��ذ"* ا��4و���	 >و��� ا��,�,	 �������� ���0  ���,� ھو إ>رار 

 �����رار���ددة ���� ��$ورات ر$ورات ���,	 وا��� ��وض �د��
�ھ�م وأن ���ر و�ق 

و�ن ذ�ك "�ظ ،4ا�ذي و$
* ھ�دCر  وا��4و�لا�
�م  ���#وا�ذي �ؤ�س ر�C	 ا���ث %ن 

ظ�ھرة �وء # ھ0ذا أ�س %� ،�
�ما�ذي �د%وا � ا�
�م !ط�ب ���ن ھو5 �ر��!ر أن �وء 

�وء ا�ذي ��ر�ص ا�ا��ر���وط�,� ��$�@ ��0,ذة �ن "�,ول  	 ا��ر���وط�,	 إذ�ا�
�م �ظر�

                                                           

-�
98-97ا��ر���وط�,� ،ا��ر�' ا����ق ،ص ، �د!ل إ�#
�ما���م  :%�دل د �$ط
1
  


��� :أ��ر�وإ�0و Dد ��0رادة ،ا��ر0ر ا���� 	،�ر�� 	�0�0
43،44ا����%� ،ا�ط��	 ، ��روت ص صا��4و�ل ��ن ا�����?��ت وا��
2
  

45- 44ص ،،ا��ر�' �
�*ا��4و�ل ��ن ا����?��ت وا��
�0�0	 :ا��را�وا�0و
3
  

122ص، 2ا�دار ا��ر��	 ����وم ��روت ط���
	 ا��4و�ل ،�ر��	 5و>� ا�ز�ن ،:ھ��ز �Cد��ر 
4
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���$ر  و��ذ ا��دا�	 �Kن ���	 ا��ر���وط�,� "،01ل ��ظ	 و��ذ ا��دا�	 %���	 ا�
�م��� 

وذ�ك �0ل �ن �رCب �� ��م !ط�ب ��  
�م �Cر �ؤ0د �ل �ن ا���ظ	 ا:و�#%�د�� �$�@ ا�

  ط�,� ا�0 ���0		 ���ر���و��ظرة ا���ذ�ا5 �ر��!ر�,�ب �ك و�ذ

,� وا�ذي ��0ن أ���� �� ا�ذي ا>ره 5 �ر��!ر �� ا��ر���وط� ا"�, بو�ن ! ل ھذا      

�ذا و�. 2"* ��0ن أ�دا أن �,وم ��K$�? " و�����رار�وء ا�
�م ��ر�ص ���  أن" ��04د %�#

��د ا:���ذ �وز�د �و�د�ن >د وB@ ھذا �ن ! ل ا�
���وف ا:����� 5 �ر�� !ر وذ�ك ّأ�* 

 'Bو	D D  م وھ� ا����� إ�����0ت ����ق�
���:  

   ��م !��ص ا�/1

   !ط4 ا�
�م/2

  ا�
�م ا���د�</3

  أن �7ز"�ر ا��$ور�	 �ن ا�وا>' Cو�ده ���,� ����وا�ب ا�5!$�	 و و�ن ! ل ا�
�م    

" �� �رام #�دة و%�,� %� ���و"ت ��
�م �زداد #أ�ل ذا�* ���ب إ� ���دد ��� �ن ا�5!ص 

ھ� ھ�� ��0ن  ،�Dل ھذا ا�
�م ��رز %��م ا�
رد ذ�ك ا����م ا�ذي ��5ل ا�2��ن وإ�دا%��*

�ن أ�ل إ���م  ا��زء%�د  ��بوا��� ��ر�ث وظ�
	 ا�
�م ا�� ?م ��درا��ت ا�2����	 

  .�3	 ��� >��� �,در �� ذا��� �ل �,در �ن أ�ل I5 ا!را��
��رات ا����

 �� ي أ��� ا�
�ل ا�ذي �05ل إ�$��أ ،إدراك ا�2����	��م �وا�ط	 %���	 ذھ��	  ن ھوا�
�م إذ

��ر �� ���0* او�� ھذا ا�$دد �,ول �Cد ،%�ده ةر�وا�
�م 45ن د���ي 45ن ا�! ،������ة ذا���

�� $��>��� ھ�  د�ور0ل �ن د���ي و0و�ت ���� �5رك �أن ا��ز%	 ا���  "ا��,�,	 وا����<"

��ث ���,د د���ي أن ا�
�م ذ�ك ا����ر ا�ذي �وا�ط�* ��رف �5?� .ا�
�م ��� �,��B* ا����ة 

�� ط��' رو�� ����%دة ا�� ��ت ا����	 ا��� �د��* ھذا ا�
�م ا�ذي �05ل ا��4و�ل أ�د 

  .�,و�* ا�!�$	
                                                           

��78م وا��ص ،ا��ر�' ا����ق ص :�وز�د �و�د�ن 
1
  

-*�
87-86-85،ص ا��ر�' �
2
  

�
98ا��ر���وط�,� ،ا��ر�' ا����ق ،ص ا�
�م  ، �د!ل إ�#��م  :%�دل �$ط
3
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 ����.:��   :ــــــ+ــــ�را

ھو أن �0ون �� 0 م " ا��ر������ر ��0 >�ل ظا502ف و �� ا:$ل ھوإن ا��
��ر     

 ا�B�2ح �ح أن ا��
��ر �
$�ل ا���2ل وBوا�
رق ���* و��ن ا�2 ،��س ��ؤ�� �� �
�ره


��ر ا�
�م وا���2م وھو أن �$�ر ا�I5 ��,ول ��ر�' ا���س و��� ��� I5ل ����* �د�ول ا�


�	 ا����$رة و�7ض 1 �$�@ ا����ول ���وم وواB@ ��#��*  أظ�ر��
�� ا���ر�
�ت ا�

أ�د ا�ر�0?ز ا:����	 وا�� ز�	 ��0و�ن ا��ر���وط�,� و ا��ظر %ن ا���ر�ف ا��7وي ��

و�ود ذا�* >د �0ون �� أن ا� ��ت ،إذ ��د أD0ر �����	 %ن �وھر ا��
�0ر ا�2���� ،ا������	

وا��
��ر �� �ظر  ،�ظ�ھرة ا��7	��0 ��ب %��* أن ��$ل  ����ر ���7ر%���	  ا�����	 �وى

�,وم ��	 إذ أن ھذا ا:!�ر Bا����< ا����� ا�ذي ����ز �* ا��دارس وا���وم ا�و ھو:د���ي 

#�% �����D �� ر��
��م ذ�ك ا�
ن �ن  #و��Bف >�?  �ط�ق ا��
��ر وا��4و�ل %� ،أ��س ا��

   .�05ل دا?م ا���Dتا������ت ا���و�	 


��ر �ن و��	 �ظره " ��0ن إ" أن �0ون "���رف ا��
��ر �� >و�*  ھ�دCرأ��     ����

Bم ظ�ھر �إ��را�
  .B� ��2ر أ�����  ا���,� ��

%ن ا��5وا?�	 وا�,�ود ا���5?	 �ن ا���دات  ا"����دا��
��ر  #��ب %� ��,رر أ�* ��را�Cدأ�� 

��ن  ��4ن ھ��ك ��0��5 و�D," ، و�رىا��$وص �ذا��� و%�# ا:��5ء #�' ا��ر�0ز %� ا��,��	

�7وي ا��Cر    ا�05ل ا��7وي  أو وا��
��ر ��س إ" ذاك"وا�د I5ا��
��ر وا�
�م  �4ن ا�����	 

��ث ���ر ھذا ا�2,�ء �
�* %ن  إ�,�ء >$�دة �05ل ���ن أو �0
��ر �و�	 ���	 ��و�	 أ!رى

��K* ��س  ���# �� ا�
�م أو ����رة أ!رى�دة ا�ذي ���ر %�* ا�
�م أو ���م ���ن ��ذه ا�,$

ذھب إ��*  %0س �� #���ول %� �ول ر�0ور�Cر أن   ،�3��,  %ن ا�
�م أو ���,� %��*

 و���ث"ا��
��ر وا��4و�ل "�,و���ن ا�ك ��,��ل �ن �دة ا����>ض وا����رض ��ن �د���ي وذ

أن �
�وم ا��
��ر >د !B'  #�� ھذا ا�$دد %� ر�0ور���دل ������ و��5ر �%ن ا����0ل ا�

���ل �د�د  ��م ��د  إ�# ،د���ي  *ا:$�� ا�ذي و��B,�* �ن ����* �م ���و�ل أ��س 

                                                           


� :���ل $���� ��
314ص ا��ر�' ا����ق،،ا����م ا�
1
  

32ص2000،)دط(�$ر  ،ھ�دCر ،���5ت ا����رف ا�و�ود ا��,�,� %�د ��ر�ن:��
ر  #و%� $
�ء %�د ا�� م 2   
21صا��ر�'  ،�
س  
3
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���� ا�!��$	 ،���ن �
�ر ا��ص أو" �درا�	 ��,���� أ$  �ن ا���وم ا�ط����	 و�0ن ا2

��ز ا����و�	 وھذا �� ���ل ر�0ور ���رف ��K ����		 �د"� �����*� >�ت ا�دا!��	 و��د�د ا�

 او�د%و 1ا��� و�رت ��� ا:�س ا������	 ا�����	 �����ل �0و��ت ا��ص ا�دا!��	 أي ا��
��ر 

 *�
�ط� %�دھ� ������ إذن أن �>ف Bرورة ���وز ھذه ا��ر��	 و%دم ا��و# إ��� ا�و>ت �

وھ0ذا ��د )  ا��دوى��0ت %د��	  وإ"أي %���� أن �ؤول ( ا��
��ر�	د"�	 �� ��ذه ا����?< 

  .�� ا��4و�ل  ا����ءها��
��ر 

�ز �Bوء ھذا ا��� و%�# ا��
��را��وBو%� ��  و�ر0زهو��د ا��4و�ل أ���* ا�����      

��0م وا��و����ت ��: ا�0ن ا��
��ر ��0�ب ��	 �وBو%�	، �� ��ن �ظ�ر ا��4و�ل ��دد

���0 ��د ���	  ا��4و���	 ����ت �ن ا�� ���زأھ�� �زء "  ا��
��ر ا��4و�ل و ا�ذا��	 �0ن ��,#

ا����#  #ا��ط�� و$و" إ�وا�زا?ف  إزا�	 ا����# #�,�$ر %� �ول ر�0ور%�د  ا��
��ر

  .ا���ط�� ا�$��@ 


�ر أن  ط�'و���أن ����* �
�م  ر �5?� �� �5!ص �� �ن أ�ل��
�:"�,ول  ر�0ور ��ذا ��د�

وا��
��ر ��د ��دان �ط��,* ا����د�� �� ا���وم ا�ط����	  2 "�� ����* �ن ا�طرف ا���Dث 

أ��� ا:�ق ا���5رك ��وا>' # ط���	 ا��
�وم %�أن ا��
��ر ھو  ھ�������د�	 ا������	 

وا��
��ر ���ل أD0ر  ،وا"�������توا�,وا��ن وا��ظر��ت وا�
ر��Bت و%����ت ا���,ق 

 ���ص ا�������	��و ا����	  ا���ھ�

 

 

  

  

  
                                                           

����ن  ،����وم ا�دار ا��ر��	  ،�,د�	 �� ا��ظر��ت ا�7ر��	 ا��د�ث 	ا�,راءة ، درا�	 ����� �ظر�	 �ن ���
�ت ا��4و�ل إ�#:%�د ا�0ر�م 5ر�� 1
19ص،2007 ،1ط/ا��زا?ر    

118،ص2،2006ا��ر�� ا�دار ا����Bء ا��7رب ط ا��ر0ز ا�D,���،�ر��	 ���د ا�����7 ،   	 �4و�ل ا�!ط�ب و��?ض ا����#�ظر� :�ول ر�0ور
2
  



 ا���� ا�ول                                                  �	�م ا�	���� ط��� و��ر
	� ا����ي
 

 
23 

�.��ر����ا�+�رات :�! ا���ث ا�ر���وط��� ا�  


	 ا����$رة ��� �ذور �Bر�	 �� %       ��
�ق ا���ر� ��� ��ود �� ا��ر���وط�,� �� ا�

 �0ن ھر�س ذ��0 و����" ،ا�2* ا��و���� ھر�س إ�* ا�0��	 ا�
$��	 وا����ن أ$��� إ�#

 B#ووا�
,�,	 وا�0ذب ، وا���0	 وا���م ،�$�ر إ�* ا�0��	 �0ل ������� ا���دة وا��ر�	 وا��

  .�ظ�م ا�5ك وا��,�ن  و

0���ت �ن ! ل  *����0ر���وط�,� وا�ذي ������� �
�ر ذ�ك �05ل ����ھ� �� ا"%�,�دوھذا 


�	 ��ذا  #�ظر�� إ� اوإذ1. ا����>ض�د  ���' ا�د""ت ا����0	 >د �$ل إ�#��
ا:���د ا�


	 ا��و����	 ��0ن ا�,ول أ�* �م ��Dل �ظر�	 ���
�	 �ذا��� رCم أ��� ��د ��
أ�* ا��$ط�@ �� ا�

�$ط�@  ا����لأ�*   رى� و�!��
	 وأول ����وف ��0ن أن 	�د""ت ��
�و�ورد 

  :ا��ر���وط�,� ھو 

  م.ق347م .ق428�وا! :أ":طون

وھو ا��5%ر ا�ذي �,وم  ا�ون�$ط�@ ا��ر���وط�,� �ن ! ل ���ورة  ا����ل��د أ�*       

وذ�ك �� ��ل ��*  ��
��ر ������وس و�ن �D	 ��و �,وم �������ر و��K,�ء أ��5ر ھو��ر

وھذا �� ���ل .��������ن أي ا�ذ�ن �����ون ��ذه ا:��5ر  �����������  �ر���	 ھو��روس 

�5� *�
  .�2* ھر�سا2* * ا���ل ا�ذي �0ن �,وم �وظ�

��د أن و�ن ذ�ك  3 ا��P	أن ا��5راء ھم ا�ذ�ن �
�رون �� �,و�*  أ� طون ا%��ر     

 ���م:ن ا��ؤول ھو ذ�ك ا�5!ص ا�ذي ��0�م  ،ا��ر���وط�,� ���و>' �ن ھذا ا����ق ا�د���

 أ$��ف أي أن ا��ر���وط�,� ���ب %�# ،ر���	 ������ؤول %�د أ� طون ��,ل  *ا:��	 و��

 ا��5%ر ��و #أ�� ا�ذي ����' إ� ا��P	ر�ز إ��* ����ن �ا��5%ر و:��ب أ� طون ���ددة 

  .ا��ؤول 

  

                                                           

44ص،03،ا��دد ���	 �0ر و�7	 �,��	 �ن :�ن ���ر �و!Bرة  
1
  

 #
25-24ص، ، ا��ر�' ا����ق ��وط�,�د!ل إ�# ا��ر��  :د %�دل �$ط
2
  

21ص ،�,د�	 �� ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق  :دا��د �����ر
3
  



 ا���� ا�ول                                                  �	�م ا�	���� ط��� و��ر
	� ا����ي
 

 
24 

  م .ق322م .ق384:أر+طو

أ���  #>د %ر��� %�و أ!ر �' أر�طو  >د أ!ذ ���# ط�,�أن �
�وم ا��ر���و ��د     

إذا �B'  ا���ل ا�ذي �,وم �* ا�ذھن ، #����ر���وط�,� %�ده ��5ر إ�" وا01:ن"،"ا1;رار"

��0 إذ �$وغ � ،أو��	 ��
0را����رات ا��� ����ز �$دق أو �0ذب و��ذا ا����# ھو %���	 

 �� I5 ن ا��4و�ل ھو  و��ذا ا����#.$�د>� %نK�	C��$  	ا��� ھ�  1ا:��0م ا��,ر�ر�

م %��* إ�� :�ر P!ر ��0ن أن ��0 ا����دا���ول أن �!�ر�� %ن I5 �� وذ�ك  ا:!رى

و��0  �2
�*  ا����# #ا��0م �ن ��ث د""�* ��Dت و����ظ %�  ���$دق أو ا�0ذب و��,#


$ ?�P!ر وا��
� ���ن أن 5�I 5ا��D2ت ھو ���ن أن �� ����ق :"أر+طو >�ل �� � I5 ن%  

�	 ا:�ر إ�# I5 ���ن و�ؤول �� ���� �!$وص وا����# إن 0ل !ط�ب �,ول P"?�5!ر 

أ�* # ا��4و�ل %� و��ذا ��د أن أر�طو ��ن  3إن 0��	 دا�	 ھ� إذن ا��4و�ل  ،>ول P  I5!ر

ھو ��Cض و�Cر  ��ك ا�ر�وز ا���0و�	 " �0ون  إ" �����ر ر�زي وأ�* ��س ھ���ك ��

إذن ���ر�ز ا���0وب ���ل �D� *�Dل ا�� �	 ا��� �,وم  ،�
�وم �� ��ك ا�!ط���ت ا���0و�	

ھو ��0وب ھو ا�طر�ق ا�دال  أن ��# ا��
س ، و��* �$ل إ� ا�
��"تو%ن طر�ق ا:$وات 

  .��ذ�0ر ا��
س ا���طو>	 

  ق،م40/م.ق20: "��ون ا1+��دري

أن �و�ق ��ن ا��,ل  ��ول ا��در�	 ا2��0در�	 وھو ����وف ��ودي  �
0ريوھو أ�د     


	 ا��و����	 �ن �����م و���دئ �� �,��ل �� ����*  ا�د����ت ��
وا��,ل أي ��  ��ء ت �* ا�

  :�����ن  %�# ا%��د، ا���ود�	 و:�ل ا��و��ق ������ 


	 ا��و����	 وا��� أ!ذت أن �� ��ءت ا%�,�ده: ا�ول��
0ل ���د?�� �ن ا�د���	 ا���ود�	  �* ا�

����.
	  ��ءت�' ��  �� ءم�
��ر و�4و�ل ا��$وص ا�د���	 ��0  #��ل %�ا�: ا��
�* ا�

  .4ا��و����	  �ن �,�?ق 

                                                           

 #
31-30ص ص  ،ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق �د!ل إ�#:  د%�دل  �$ط
1
  


	:���* >�رة    ��
07ص،1998 ،1ط ا����نوا��4و�ل ، دار ا�ط���	 وا��5ر  ا�
2
  

�32د!ل إل ا��ر����ط�,�،ا��ر�' ا����ق،ص :%�دل �$ط
#.د 
3
  

219،221ص ص  ،1ط ،ا��ؤ��	 ا��ر��	 ��در��ت وا��5ر ��روت�2و�و%	 ���
�	 ،ج:ر���ن �دوي %�د.د 
4
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����0ب  ،���وراة�ط���	 �4و���	  ر�ز�	   ا���������< أن 0  ا�طر�,�ن ���و��ق  و�ن ذ�ك

 ����!دام��0	 ا���س ا����	 ���م وا�!�$	 و��ذا ��� �,وم  #ا����و�	 �و��	 ��������� إ�

��م   ا!� فا��وة ��  #إ�  �� أدى ذ�ك����س ، و ���ن ا����#�ا:�D�	 وا�ر�وز :�ل 

وھم ا�!�$	   ��������� �!
� ���� �وھر أي ھو ��طن  �� ھو ظ�ھر و��وذ�ك �ا��$وص 

ا����'  إ�# إ�$�����ر�د ��ص �ن �,�?ق وذ�ك �� ��ل ا��4و�ل Bروري �
�م �� ����* ا
ا:!ذ # ا�ر�زي ���روح إ" أ�* ���ل إ� وا����#،�ك ا����م �* ا��ص �ذ�5 �ذ�كوھو 1

  .2ا��ر��  ������# ا�ر�زي %�# ���ب ا����#

  ������ت ا1+��دري 

و�ظ�ر ھذا ا���D4ر ��  ����* ا��'ك �ن ! ل أ�* ��* �Dل ���ون وذا:!�ر �D ����ر ھذا    

" �0ون إ" ����4و�ل وھذا أ��� �7	 ر�ز�	 وإدراك �������   #��7	 ا��ص ا�د��� %� �
�0ره 

ا���ؤي ا� ھو��	 ،ا��,�دة ،ا���ر�!�	 ،:��	 د""ت ���ص وھ� زه �!���� #إ� �� أدى


� ،وا�$و�� ��
   3.وا�

  : أور�-�ن ا1+��دري

ا��4و�ل ��د أر��ن أ�د � �
	 ا��در�	 ا2��0در�	 وھو ����ذ 0����ت ا�ذي �,وم %���	     

أ��س ا�ر�زي ��7	 ا���2ل ��� ���ل ا��ص ا�د��� ��Cض و" ��0ن أن �درك  #%�ده %�

ا��4و�ل ، ��0 أ�* ���ز ��ن %����ن  #%� ا"%���د�ر��� ، �ل ��ب  ������* إ" إذا أ!ذ��ھ

ا�0ون ��I ���ر�ز وأ�واع :ن �ر���� وذ�ك ا�رو�� ا�وا����م ظ�ھري ا�ا>�� ا�وا����م وھو 

،ان ���ر���وط�,� ا���ود�	 دور 4إ" �ن طرف ا��4و�ل ا�ذي " �در0*  �ر?�ا� �Cر��م ا�

  ا:!ذ ��ر��	 ا��ص أ��Dء  �� ا�$راع ��ن  دس وھذا �� ����#�� ��م ا��ص ا��, �ؤDر

  

  
                                                           


	 ا��و����	 :ر���ن �ر���  %�د��
220ص،1988 ،،��5ورات %و�دات ��روت3ط ،�' ا�
1
  


س  ا��ر�' :د %�د ا�ر���ن �دوي  �، 	�
221،ص �و�و%	 ���
2
  


	 ، ا��ر�'  ا����ق :دا��د �����ر  ��
61ص  ،�د!ل �� ا�
3
  

 ، *�
62-61ص  ص ا��ر�' �
4
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!ا�و :�ر�ز��* ��� أدي إ�# ظ�ور �در���ن ����ز��ن دا!ل ا���0�	 �
��ره أو  

ا����D	 ،أ�� ���,راءة ا�ر�ز�	 ���$وص  ا�د%و ،  ا:و�#��4ط��0	 ا.������2��0در�	 و


��* ھو أن �
�وم  ��0ن أن إن ��.1ا�,راءة ا��ر��	 ���$وص  ��%��,# %�!ذت �4�

%�د � �
	 ا��و��ن ودورھم ا�
��ل �� �
��ر ا��$وص ا��,د�	 و�ن �D	  ا��ر���وط�,�

 �واء ���ق ا:�ر ���د����ت ا���ود�	 أو ،��@ ا����ل أ��م ��دد ا�,راءات ھو �� �و%���

� ���ز ھؤ"ء ھو إن و� ،ا������	 وھ0ذا �� ��ده %�د ���ون و0�����ت و �Cرھم

��ر ا���0ب ا��,دس و�ن ���ل �
 ا��$وص ا��و��ر�	 إ�# �
��ر�ن  ا��,�تا��ر���وط�,� 


��ر  %�# �دا"%��>��* ھو  ا�� �0ن ��?د إذ:)م.ق354/430(ذا�ك ��د ا�,د�س أC�ط�ن�

�4$�@  ا�D D	D D	 د""ت إ" أ�* >�م ���د�ل ھذه ا����و��ت  	 %�#ا��$وص ا��,د�

Dم ا��4و�ل ا���ط�� أو ا�رو�� ���ص ا:! >� وا�د"�	 ا�ر�ز�	  وا��7زىا��ر��  ا����#:


�وم ا�,��	 ا�رو��	 ����* � �� I5ا��,دس أي أ�* %دل ��ض ا��?�
 �� #�,وم %� ا��5

و��ذا ��د أ�* طور �ن >راءة 2وأ�Bف ا�د"�	 ا�ر�ز�	 ،�و�� �* ا�0���ت "  �� ����* 

��دد ا��
��رات وھ� �ذ�ك ��0ت  #إ� أدى�� أي ك �ن ! ل ��دد ا�,راءات �ذا��ص ا�د��� 

�ط��0	 ا:��ن ا��در���ن ا2��0در�	 و  ل $را%�ت ا��ر���وط�,� ا��� �45ت����و�	 ��* �

��ل �ن ا��ؤول ���' ��ن ا�,راءة ا��ر��	 وا�ر�ز�	 �� �
س ا�و>ت وذ�ك �� و������� �0ن 

�3
�م ا��$وص ا�د���	  �	أن ��,�د ���,وا%د ا��7و�	 وا���و.  

  :��ر�ن و.ر

 #!رج >راءة ا��ص ا�د��� %��ك أ�* �م �ر ا��ر���وط�,� وذ�ا�ذي أ�دث Dورة �� ��7 ھو    


�%ل ا�,�رئ �0ل �0ن �ر�� إ�#   :�*ا�*  ر�ض ا�,راءة ا�ر�ز�	  ا����دئ ا:ر��	 إ"�

ك ��0ون �0ر�' �����ر�	 ا�د���	 وا�ذي �0ن ����د �وذ)ا���2ل(�' ا���0ب ا��,دس  	�ر�

	 ا���0�	 و�� ��0ت �,ر �* ��ط ي أ�* �0ن ����وزأ ،����ه �ن ! ل ا�ظ�ھر ا����5ر ���ص

ظر �ا��ر�� وا:! >� ����Sل و��ذا �م � %�# ا����# ���در�	 ا:و�# ����د �0ن ا�ذيو 

0ر���و�و��� ذا��	 أي %��رة ��ر�!�	 �ل ��0ت >راءة  0و>�?'"ا���2ل "ا���0ب ا��,دس  #إ�
                                                           

60-59ا��ر���وط�,� ،ا��ر�' ا����ق ص   #�د!ل إ� :دا��د �����ر 
1
  

   �
57- 56ص  ،�د!ل إل ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق:د%�دل �$ط
2
  

 *�
65-64،ص ص ا��ر�' �
3
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%ن !ط�ب ا����@ ا�,�رئ وذ�ك أ�* " �ر���	 ���ص ا��,دس :ن ا��ص ا��,دس �
�ر 

� *�
� *�
  .�1ك �ر�' 0ل �
��ر أي ا��ص �
�ر ا��ص وھو �ذ ،�

���س  ":+�وس�:  

�0ن �* ا�دور ا���م �� ا�����	 ا��4و���	 ����س � ��وس ھو �ن ر��ل ا2$ ح ا�د��� ،   

�ك 	 ا�
رد �� >راءة ا��ص ا��,دس وذ�ر���ط	 ا���0�	 و�,�د  #%� اا�ذي ����ر ��ن �Dرو

ا��ر�� �,��ل ا��
��ر  ���#ا�ھ��	 : إ%ط�?*�
��ر ا��ص �ن ! ل  #أ�* �0ن ���ل %�

أي أ�* %�رض �5دة ا��
��ر ا�رو�� ا��D D، ��0 أ�* إ>�رح أو�و�	  ،ا�د��� ا:C�ط���

و��ود ا�
Bل  ،�4و�ل ا��,�ط' ا�����	 �� ا��ص ا��,دس و�ر�	 >راء�* و���*ث �� اا��ر

ا�0��  ا����# �د %���	 ا�
�م وا��� �رى أن ���,ل �ن ا�
�م��د #�� �4��س ��,	 ا��4و�ل إ�

�روز ا��4و�ل �ن ! ل ا�
�م أي أن  وذ�ك �� أدى  إ�# ا��ز?�  ا����#  #وا���5ل ���ص إ�

  .2ا��ز?� # ا��4و�ل �0ون إ�ط >�*  �ن ا�0�� إ�

  1759/1710-وھ�ن ��ر�ن �:د���وس

>�B	 ا��4و�ل  #%� ا�$ب��د 0 د��وس ��وذج ��Dل !�ر ���Dل ا�
0ر ا���و�ري ��ن     

و����ز %ن 0ل �ن �,* ا��7	 و�,د وذ�ك أ�* �0ن ���دي ��4��س ���ث ��
$ل ���4و�ل 

  .ا��$وص 

�4و�ل  #ا��ر���وط�,� %�ده ھ� �ن �,�� Bروري ��درا��ت ا��� ����د %�      


	 ������Dءوا�2�����ت  ،�,��ون ،� ھوتا��5ر،ا���ر�!�	 ،:ا��$وص��
  ��%���رھ� ا�

 #%� ��%���دا������ �ن ا��ص  ا���50ف #و%��* ����4و�ل �,وم %� ��3دال ا���ضا �ت05

5!�ص �!��
ون �� ����م ���$وص وذ�ك �� ���* �ن ا:���و%	 �ن ا�,وا%د أي أن 

 *����ط�,�ت ا��� ��ط�ق ���� 0ل 5!ص وو��	 �ظر 0ل وا�د ���م و�� ا�و��	 ا:و�#

و��ذا ��ل �وع �ن 4ر إ��* ا�
ردظا��وBوع ا�ذي �� ا!���ر�����0ت ا�
رد�	 �� ا2 #��ود إ�

                                                           

89-88ص ص ،ا��ر���وط�,�  �د!ل إ�# :دا��د �����ر
1
  

31- 30ص ص 1،ط،�2002ر�� ،��روت ا����$ر ،ا��ر0ز ا�D,��� ا��4و� ت و�
�0�0ت ،�$ول �� ا�
0ر ا�7ر�� :���د 5و>� ا�ز�ن 
2
  

  �
58-57ھر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق ،ص ص  #إ��د!ل :د%�دل �$ط
3
  

  �
63-62ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق ، ص ص  #�د!ل إ� :د %�دل �$ط
4
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����ص  .ا:!رىا��� �
�ر ا��$وص  ���ت اPو��ن ا�,وا%د ا��� �
�ر ا���2ل ا����ز 

��د �و%�ن �ن ا��ر���وط�,� ا��,دس �!��ف �� ط����* �ن ��ث أ�* ا�و�� ا���2 و��ذا 

ا��,د�	 وھذا �� ������ ���ث ��*  �Cر����$وص  وا:!رى�!�ص �����0ب ا��,دس  ا:و�#
ا�
�م ا����5ر وا�
�م �Cر ا����5ر : ا�
�م  أ�* ��ز �و%�ن �ن �:د���وس و��* �رى  1


�ظا����ط    ا��!داما:ول �ظ�ر �$ورة أ��	 وذ�ك �ن ! ل  و���# ذ�ك أن�V�   أ��

  .�ن ا:�
�ظ  ��ط�ق ا�ذي  �وع ا����D �� ��� ����ط��ق  ھوا�

 ا�
��و�و���  ا:���ث ا��ر���وط�,� �ن ! ل �� ��ق �ن ا��طور ا�د"�� ��
�ومأن     

%���	  ا���عإر��ء >وا%د �
�م ا��$وص ا�د���	 و�دا�	 # إ� وا��,د�	 وذ�ك �� أدى

ا��ر���وط�,� �ن ! ل  #%� ا��0س�Cر ا�د���	 و�ذ�ك أ�Bت ط��' أ%م وھذا �� ا��$وص 

   .0ل �ن 5 �ر�!ر ود���ي

  �1768/1834ر���ر�:-

ا��ر���وط�,� :"����Bر�* �� ا��ر���وط�,� �,ول 5 �ر��!ر �� %��رة إ������	     

�و$
�� �ن ا�
�م " و�ود ��� ���0ث %�م ، ���س ھ��ك �Cر D0رة �ن أ�واع ا��ر���وط�,� 

 	�$
���ر���وط�,� ا����	 �و$
�� �ن ا�
�م و�ؤ0د أن ھذا ا�
�م   إ% �* #وھذا �دل %�"ا���

  .2%�  أد���  د���� أو ��$ ،�واء �0ن ا��ص �5ر��� أوھو ��ث ھو �ن وا�د �ن 

     I5 *�� ھ� ا��� ���ل 	د �ن ! ل أي �7��� *�K� *إن ا��ص ���� ��0ت ط����

�ن  وا�ط >�>وا%د ا���و  #%� ��"%���د�����* وذ�ك  #���وس و"�د �ن ���* وا�و$ول إ�

ا�د>�ق ا�ذي ���ط  وا����#3>وا%د ���
�	 !�$	 $��C	 ھذه ا����دئ ا��7و�	 ��0ن إر��ء 

ھو ���وج ��� أن ا�!ط�ب  :ا���و ا�����  #%� ا5 �ر��!ر إ�ط >�  ��* أ����ب ا�
�م ��دو

�� ��م ا��,�ط' ا�$��	 �ن ا����ن وأ�* ����ز %ن ا��,���ت ا����,	 �� أ�* " ��$ر ����* 

���0ل % >��* �� ���ق ���ن  اإ��� �
�م �Cر �� أ%دد��ه ���ء"�ن ا�!ط�ب �5�K0ء ذھ��

وا��7	  ���	 وا�
0ر ا�
ردي �ن ����	 أ!رى،ا��7	 �ن �: ا���ھ�نو��ذه ا�� >	 �ذھب �� "

                                                           

�97,د�	 �� ا��ر���وط�,� ،ا��ر�' ا����ق ،ص :دا��د �����ر 
1
  

،65،ص ص�
�*دا��ر�'   2
  

66ص �
�* ، ا��ر�'  
3
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�0 م  %�ده ���ت ��ظو�	 ��ردة ��0 ھو ا�45ن %�د دي �و��ر ا�ذي ���ز ��ن ا��7	 وا

�وان /�ز�ران  �13* ��  $د�ق #�ك ��د 5 �ر��!ر  �,ول �ن ! ل ر����* إ�و�ذ

�Cر  اPن�د  � �4��س %�م �م ��Dل إ�#7إ�� أ�,� در�� �� ا��ر���وط�,� وأ�" 1805

	�Bر ا��ر�Cو 	00
�ث ، %�م ���وي ا��7	 �4�رھ� �0دس و�����و%	 �ن ا�� �ظ�ت ا���

5 �ر��!ر إ" �ن ! ل ا�و>وف وا�
�م %�د  1"ّ$��م أ%��>�� #%ن ا��
�د �ن ا�!�رج إ�

��ؤ�ف ا��ص ��� ���ل %���	 ا��4و�ل ��ب ا��وا�ب ا��
��	 وا��,��	 وا�دوا�' ا�ذا��	  %�#

   :��ر����ن ��ر 5 �ر ��!ر

�و�ل ا�&وي�  : ا

وا��دود ا��� ��ب �
	 ����	 ��و ���ث �� ا�,وا%د ا��7و�	 ا��� �B' ا:طر ����ر ذا وظ   


0ر أن ���ل و�,�� وذ�ك ���د�ث ا�,وا��ن ا��وBو%�	 وا����	 ا��� �ن ! ��� ��0ن ��

  .ا��ط�وب  ا����## ا�و$ول إ�

�و�ل ا+��وو-!����! (:ا   )ا

,ف � ا�ذي��و ���ث �� ا��5ور ا�
0ري  �	 ا��4و�ل�� %�� ����ره ذا وظ�
	 إ�����	    

ا����ب ا�ذا�� ���ؤ�ف ، وھو �ن أ�ل ذ�ك ��ط�ب # �ر0ز %�!�ف ا��ص و�ن �D	 ��و 

   .و�دا��� ���ؤ�ف �ا�د���

��م ذ�ك إ" إذا وB'  "إذ  2ا�ذھ��	 ��ؤ�ف ا��ص   ةو��ذا ����4و�ل %�ده ھو إ%�دة ا�!�ر

�
���رب ا�ذھ��	 ا��� ��0ت ���� �� ا�����5	 �
س وذ�ك �ن أ�ل  ��0ن ا��ؤ�ف  *ا�,�رئ �

وأھدا�* 2%�دة �4����� و���� 5 �ر��!ر ھذه  ه������� إدراك �,�$د�� د ا��ص و

�ن %���	  ا��4و�ل و��0 �رى و��ذا ���
�م ذا��	 ا��ؤ�ف ھ� ��C	 3ا���ول ���
�ل ا�����0 

*�
��� � أ�� %���	 ا�
�م 54 �ر ��!ر ��و ا��ؤ�ف ��0 ��م �
�* ور��� أ��ن ��� ��م �

�ن ا��7وي  وا��� ھ� ا�دا?رة ا��4و���	 و ���Dل �� ذ�ك ا����وى ا�$�	 ا:����	 وا��وھر�	

                                                           


	  :���* >�رة ��
46ص ا����ق،ا��ر�' ، ا��4و�ل وا�
1
  

#
66ص ،ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق �د!ل إ�# :د %�دل �$ط
2
  

3                      34ص،�4و� ت و�
�0�0ت، ا��ر�' ا����ق :���د 5و>�  
  


	 وا��4و�ل  ، ا��ر�' ا����ق :* >�رة ��� ��
49ص  ،ا�
4
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، إذ ا�
�م  ! ل ھذا ا��
�%ل ا��د�� ��ن ا�0ل وا��زء و���@ 0ل ����� ا:!ر ����ه و�7زاه

 *إ" �ن دا!ل ھذه ا�دا?رة و�ذ�ك ��ن �ط�ق %�� ���$ر ا��,�,� " %���	 دا?ر�	 وا����#

ي "�د أا���دة ا��,د�	 أو ا���Bون ا�
0ري  %�# ���وى ى!ر،و�ن ��	 أ �	ا�دا?رة ا��4و��

�7	 ا�,ول و�وBوع أ��B  ��  $��د وا�د و��5ر�0ن #�ن ا�����' وا����دث أن ���,�� %�

�ن ! ل ا��7	 وھ� ا�و��ط ا����  ا����رف ا����,	  و�وBوع %���	 ا�
�م �,وم %�#

  .1م �وBو%* �� 0ل ��ل �ن أ���ل ا�
� و��دة ا��د�ث أو

��ي    م د��  م1833-1911"�


	 ا�ذ�ن ��     � 
ور��Cون ���وم ا:أ���د  و�وا �و��' ���ل ا��ر���وط�,� إ�#��د �ن ا�

ا�
0ر �ن ���ء $رح ����� �,وم إذ �0ن ���,د أ�* " �رد ����وم ا�2����	 أو %�وم   ،ا�
0ر

�ك ���ر�ر ا�
0ر وذ �4��س إ����و�و��� %�وم>ل ،أو ا��وBو%�	 أو ا�����	 %�#

���� �� ا�,رن �� أ�� ةز%	 ا��
��	 ا��� ��0ت ��?د�و ا�ظرة ا���ر�!�	 �ا��ر���وط�,� �ن ا�

ب ا�ذي �,دم رؤ�	 �وBو%�	 �
�م أ�* "�د �ن ا��د�ل ا�$�? �ك �رىا����'  %5ر و�ن ذ

ك ا�2����	 وذا����ر�	 �� ا���وم إ%�دة ا2%���ر  #ي ا���ث %�أ��7رات  ا����ة ا�دا!��	 

�طو�ر ھر���وط�,�  5 �ر��!ر  #إذ %�ل د���ي %�.2ا��ر���وط�,�   أ�����# �ردھ� إ�

إ�دى ا�����ث ا��ر0ز�	 ا��� ا��ر���وط�,� ھ� أن  ��< 0�� ����وم ا�2����	 و>د رأى� #إ�

 ��م أ���ل ا�2��ن #ي ���' ا�
روع ا��� ��$ب %�أ�
��ر �0ل ا���وم ا�2����	 ،م �,د

����	 "�د �ن ا�
�م ا���ر�!� �ؤول أي ����ر �����ة ا�2# أ�* �� ا%�,�دهو�����0* و��* ،و�� 

���وم  ور��Cونا:أ���د  �ن د���ي ا�ذي ��ول �و��' ���ل ا��4و�ل إ�#�ك ��0ت ���و�	 وذ

� 	��,� 'B0ر �ن ! ل و

�م و>وا%د �����	 ا��4و�ل ، ���و�	 ��* ��@ ا��4و�ل و��B	 ا��

د���ي أول �ن �دد ا��
�ر>	 ا�$�ر!	 ��ن ذا ��د �، ���3	 ط���م ������واة �' ا���وم ا�ا

وBوع �ن ا����ز ��ن ا���وم ا�2����	 �ن ��	 و� 	ا��4و�ل وا��
��ر وھ� ا��
ر>	 !�ر�

طر�,	 ا����م ا�ط���� ، وإ�� أن  #%�ر 
���,ول إ�� أن ، ا���وم ا�ط����	 �ن ��	 أ!رى

ا��د�ث ا�
�ز��?�  #" ��0ن ا!�زا��� إ�
� �$وره �طر�,	 ا��ؤرخ ا�2����	   #%��ؤول 
                                                           

 #
70- 69ص ص ،ا��ر���وط�,� ، ا��ر�' ا����ق #، �د!ل إ�  :د%�دل �$ط
1
  


	 ،��و �5روع %,ل �4و��� ،ا�دار ا��ر��	 ����وم وا��5ر   :%�د ا���7 ��رة��
186ص1،2008،ط،ا��ر���وط�,� وا�
2
  

70-69ص ،ا��7	 وا��4و�ل :%��رة ا���$ر.د
3
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���   اك وا���ر�	 �7دوإن ا��5ر�	 و>د �����ھ� ��2درا."ا����ش"�ن ! ل   و����0 ����#

إ" �ن ��ث ھ� ��"ت  %رض ���وم ا�
0ر ����K " �ظ�ر �د�D ��زا?�� و�ن ��ث ھ�

أو ا���ق �%د ! ل ھذا �����< أن د���ي >د ��ل �وع �ن ا����ن ن إذ" ،���5	إ�����	 

، ��
ا:ھ��	   واو��د:":���ذه 5 �ر�� !ر �� >و�*  ه���ر�ن ! ل  ا��!زو�� ا��

  .1"���ر���وط�,� ھ� ��م ھذه ا�
رد�	 ا��
��	 �ن ! ل ا�05ل ا�!�ر��  ا�,$وى

    Dا��د� 	ا��4و��� 	وھ0ذا ��ددت ���	س ود���ي ��  �ر��!ر %�د 0ل �ن 5 ��4�

ا��4و� ت ا�!�$	 وا��� �
�ر ا���0ب ا��,دس ����0م �� �ك �ا��ر���وط�,� %��	 وذ

أ��س �����	  ��,ل ا�
�م ا��5روط  #�ك %�وذ،وا�
��و�و��� ا�0 ���0	 )��ل ا�2(

  .ا2����>�	 �����ة ا��
��	 ���ؤول  5روط %��	 �در���� �ن ا���# #�!$و$�	 إ�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

70ص  ا��ر�' ا����ق،،���4ف ���و%	 �ن ا:�0د���ن ا��رب،���
	 ا��4و�ل ا��!�ض وا��4��س وا���و"ت :  %�� %�ود ا����د�ص .د 
1 
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  :�:�6 ا�6ل ا�ول 

���ل ا���م ا���Dت وا����Bط %�#  �ن ا�$�ب وB' ا��ر���وط�,� �0$ط�@ ����� إ�#

 .�,ل ��ر�� ���ن�@ �دل %�# �
ردة د>�,	 �� ا����# و�����ل �� أن 0��	 �$ط ا%���ر

ي �
�و�* ا:ول ا�ذ�ر�!�	 %د�دة �م ��
$ل ���� %ن ����ر���وط�,� �0$ط�@ �ر ��را�ل �

، *� 'B%وإ��� �دث  و��وم ��� �ا��
ھ� ��ن أ!ر وھذا ا:�ر ا�ذي زاد وا!�زال� �� ا��

  . أ����� أ!رى ��,�دا

	 ا:$�� ا�5,�>�����ن ا��4و�ل و�� أي ��Hermeneutike أ$��� ا� ���� ����ر���وط�,� 

  .وا���س ا��P	ا�2* ا�و��ط ��ن Hermesھر�س  ��Hermeniaءت �ن �
ظ 


	 وا��,د  %�# �,وم ا��ر����وط�,� ��
�ن �� ��C	 وا�دة ���� ��5ر0:أ��س ا��زاوج ��ن ا�

ھذا  #ا��� �
$@ %ن �
��� �ن ! ل ا��7	 و%� و $ول إ�# ��م ��ر�	 ا�و�ودھ� ا�و

  :�����ث �� ا��ر���وط�,� �,وم %�# أ����ن 


� �� أ�س و5روط ���	 ا�
�م :ا:ول ��
  .ھو ا���4ل ا�

�Dا� ��:
  .��رھ� %�ر و��ط ا��7وي ھو ��م ا��$وص ذا��� و�

  

  



 

 

 

 

 

                            ثـــــــــــ�
رس ا���ــــــــ�

 

 

•               �ـــــــــــ�رس ا���ـــ
در وا��را�ــــــــــــ

  

  �ـــــــــــــ�رس ا��و�ـــــــــــو�
ت •

 

  ا�ـــــــ��ـــــط��ــــ
ت�ـــــ�رس  •
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��رس ا���ط���ت ا�واردة �� ا���ث   

                                                                                                               ا�����رة

 Metaphor 

                                                                                       Imtentionalityا���د��

            

                                                                                                       Hermsھر�س

           

                                                                            Hermeneutique ا��ر���وط��� 

           

                                                                              L enonciationا!"رار/ا! �ن 

           

#��                                                                                                    Methideا��

           

                                                                                                    contexte ���ق

            

                                                                                   COMBREHENSIONا�&�م 

            

                                     COMBREHENSION   UNDERSTANDINGا�&�م ا����ق

           

                                                            CERCLE   Hermenutiqueا�دا)رة ا��'و����

          

                                                                   DEMYTHOLIGIWINGا�*��ب ا���دس

          

                                                                   SCINCE DE  ESPRRITا�رو��� ا���وم 
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                                                             DEMYTHOLAGIZING      أ�طور���ز � 

          

                                                                                                 EXEGESISا��&��ر 

 EXPERIENCE                                                                                                       ا����ة

                                                                                                        

                                                                     EXPERIENCE LIVEDا�.�رة ا����-� 

           

                                                               �CAL  BEING  A  HISTORI  .�*�)ن ��ر

          

                                                                                         ANTOLOGIEأ�طو�و/��

           

                                                                                            ��Historicismر�.�� 

          

                                                                                          phenomene ا�ظ�ھرة 

         

                                                                                                   Laveriteا������ 

        

                                                                                      comportement ا���وك

                   

 ����                                                                                le  romantismeا�رو��

         

                                                                                                              ARTا�&ن 

            

                                                                                                         play  ا���ب  
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 LA  COMXIENCE                                                                           ا�و � ا�/����

ESTHETIq 

                                                                                                          plaisirا��ذة 

            

                                                                                                 NOMOSا��وا��س

            

                                                                                          EXPRESSIONا�����ر  

          

                                                                                                         langueا���3 

          

                                                                                       D eterminsmeا������ 

           

                                                                                                            Goutا�ذوق

          

                                                                                                          TEXTEا��ص

           

 Discours                                                                                                  ا�.ط�ب

          

                                                                        5��LA METHODOLOgIEودو�و/��
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  :نزوال عند قوله تعالى

  }...و إن تأذن ربكم لئن شكرتم ألزيدنكم و لئن كفرتم إن عذابي لشديد... {

  .سورة إبراهيم 7اآلية  

الحمد هللا المتوحد بصفات الكمال و المنزه من األنداد و األمثال، نشكره على  - 

إلنجاز هذا العمل  جزيل النعم، و الحمد هللا الذي هدانا من العلم ما وفقنا به

منه التوفيق و الصالة و السالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه و  نالمتواضع راجيا

  .سلم الذي أرشدنا إلى طريق العلم، و على آله  و صحبه أجمعين

المحترم عمارة  الدكتور األستاذ الكبير إلى تقدم بالشكر الجزيل و العرفانن - 

ه و توجيهاته و كذلك حرصه الكبير على أن الذي لم يبخل علينا بمساعدتالناصر 

.                                يكون العمل ذا مستوى فألف تحية و شكرا لك أستاذنا الكريم

الذين سهروا على تكويننا طيلة فترة  األساتذةجميع إلى  الجزيل  كما نتقدم بالشكر

 .دراستنا الجامعية 

البحث من قريب أو من بعيد و جميع و إلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا  - 

 .طلبة القسم و طلبة العلم
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  �ـــــد�ـــــــــل

��!ر�� ا� ن  ا���	را�ظ	ھرة ا���و����  ا���	ر ��د �	دا��ر �� درا�	�� وأ�
	�� إ����

�#�� �'م ا���وم ا-,�	,�� ��ر ا���و�ل �*د ���ض �ن ھذا �'م  ،وا��راث وا��#� وا��	ر�"

��د ا��#رات ا��� ����ف �ن  !راء �
ل �
ل �,'/ � ا���و����ا���و�ل ,�ط !د�د �ن 

  .ا���دا��

�	� 5ر  ����وم ا-,�	,�� ����ن 6رورة ا� 5ر ا���و�� �و,��س ھذا �ن �3ل ��� �	دا��ر إ�

أھ��  ��� �ك  �!��'	  دا�7	ذو � 	ر��'	��� �3 أ����� ,'	 �'	 ��� أ ا���و��� �,ظر

  .���ط��	ت � ر6'	 ظروف ��#�رة دا��7  ا���9داد

  .ا-,�	ن ا��ؤول �����  ا���و�ل وا���و���� ھ� �	:�	س ��	��و�ن ھ,	 ����ر أن 

��ن ا�
*�*� وا��,'/ و��ن �3>� ا��,'/  ا9ر��	ط����� �ك  ��ذا ,!د �	دا��ر �ؤ5د ��

6رورة  ى��,�	 ا:�ر ����ف ��3ف ا���وم ا-,�	,�� 9 �ر ،وا�
*�*� �� ا���وم ا�ط�����

ا�
*�*� و�ن ھذا �5ف , 'م ا��!ر�� ا-,�	,�� �� 6وء �?��5  �أن �و<ل ا��,'/ ��

 ا���و�ل ؟
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  ا����� �� ا��وم ا������� :ا���ث ا�ول 

� �� ا��وم ا������� :ا�ط�ب ا�ول ����� ا��  ا����� وإ�

  ��و�5	ت ����ز ا���وم ا-,�	,�� �ن ا���وم ا�ط����� �5و,'	 ��
ث �� ظواھر و

وھ� ��
ث �� �وا�ل �واء 5	,ت ا!��	��� أو �*	��� ا-,�	ن �ن �3ل �	 �
�ط �� �ن 

  .��	رف  ا��� �3زم ا-,�	ن و�طوره ا��	دي ا�

�'ذا ا�!	,ب  اھ��وا نو�ن ھذه ا��<	7ص ,!د �ن ��ن ا� �3 �  ا���	<ر�ن ا�ذ�

 ةوا�ذي 5	,ت ,ظر��� �� ا���وم ا-,�	,�� ,ظر  * ز%ورج #�دا��رھ��ا� ���وف ا:��	,� 

وا�ذي 5	,ت �	��� �5ذ�ب �زا�م  ،
	و�� �,� ا�5?ف �ن �,	ھ� ا���وموذ�ك � ،,*د�� ��Fس

�و ��H ا-�ر�ق "ذا ,!د �	دا��ر �*ول ھ ،��5	س ,'	�7 ��
*�*� ا-,�	,��ا�
*�*� ا����	��� 

ھذا �رد �	دا��ر � ��و ،"ا�,
	��� ا9Iت<وت �وم ا��!ر���� �<د�'م �5	 �<دم ����ر ا��

ذ�ك ��,'	 ��ر 5	��� �	��<وص �ط	ء ا�
*�*� و�ظ'ر ھ/ ���ت ھ� ا�و
�دة -	أن ا��, ���

�ن أ,� �ن ا�<�ب ���'	 إدراك �	ھ�� ا�
*�*� �� ھذه ا���وم و �!	ل ا���وم ا-,�	,�� ،�� 

���3 �����  ،�ط����'	 ا�<ورة أ�	��� ��� ا���#�رات و ھذد �3ل ,�	7/ ���و�� :,'	 ����

 ا��9راضذ�ك ,!د �	دا��ر �*ف �و>ف ��	رض 
ول  �و��،1ا�?�ور وا-
�	س وا� ن 

وذ�ك أن  2
�ب �	 أ>ره و�	 
دد ا�و!ود  ھذاذا�� �5ون �, ردا و ا�*	7ل ��ن ا�و!ود

ا�
*�*� ��ر ��5ن �� ا���وم ا-,�	,�� :,'	 9 ��H6 :ي  �,'/ أو �*,��  �ا�و<ول إ�

�5	 ھو �	7د  ا،�
ددة وھذا �	 أ�ط� ��� د��	ي :,� أراد أن �ؤ�س �'ذه ا���وم �,'!	 !د�د

  .3 ا�ذا���ل �
*�ق ا��و6و��� و�!,ب ا���وم ا�ط����� وذ�ك �ن ا! ��

 ا�روح�� ا���وم  �	����	دا��ر ھو أ,� ��س ھ,	ك 
*�*� أن �و6
'	 ا�
*�*� ا��� �ر�ب ن إ

�	�6:وذ�ك  	',� �� �� �*�*
�د�د �ن ا��وا�ل �!��'	 ��ر ���*رة و�ن �م ��س ھ,	ك 

                                                           

�'ر��,وط�*	،5	ن ����ر ا��,'/ ا��ؤ���ن � �ر5	ن �ن ��ن أ5 ��1900 ري 11و�د �� "��ر�ورغ"!ورج �	دا��ر  ����وف أ��	,� ��	<ر و�د �� *
،5	ن ?#�� �,<ب 
ول �� ?�	��  وھو"�*� وا��,'/ ا�
*"ه �ن ھ�د�ر وھو�رل أول �5	ب �م <دور�د 5ل  �ا�د�5	ر�� وا6
	 �5	 أ,� ����ذ ��

،�ر!�� ��� 
	5م و
	�م �دا�� ا� �� � :ا��ر ھ	,ز !ورج �	د(2002ا� 'م ا�ذا�� ا�ذي ��	ر�� ا���وم ا-,�	,�� �� �*	�ل ا�,�وذج ا����� �و�� �� 
  ),	ظم ، ا�دار ا��ر��� ا���
دة ا�ط��� ا:و�� 

1
  22ص،2001،ا� !	�� ،دار ا��*	�� ��,?ر وا��وز�H ،��� � ا��#� �,د �	دا��ر :ظر�ف 
��ن  

2
  13/14ص 1997،ا�*	ھرة،���*	�� ا��?روع ا�*و�� ���ر!��  ا:���ا��!�س ،�ر!�� ���د �و��ق ،!��ل ا��!�� : ھ	,ز !ورج �	دا��ر  

3
  10،ص ا��ر!H ا��	�ق،ا� �� � وا���و�ل :,��� >	رة  
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ا�ذي  ,<ل �ن  وا�ذي ��,� �� ا�طر�قوھذا ا:��ر  ،ا���وم ا-,�	,�� ��ت �ن �3ل ا��,'/

���3 أو�� إ�� �
 وإن 5	,ت ھذه ا�طر�*� �م ��
دد �ن >�ل �
د�دا إراد�	 �,��!� ���,� ،


ظ�5��3ن ا��� أ�	��ب وطرق ���و�� وھ� ا�طرق  ��	��	 �	 �*	ل ھذه ا����5 ��� 	'


و أو�ق أو ,*دھ	 وإظ'	ر �دم <3
 ،�	��9د9لو�
د�دھ	 ,� 	*
ي ،أ1'	���واء ��ط��*'	 9

  .��	�ل ��� �ل ھ� ,��!� ا���رة ا���	?رة �	��	�ما����ل ا�ذي ��5ن ا�أن ا��,'/ ��س 

 إ��'	 �	دا��ر ���� 5	ن  'وم ا��,'/ �� ا���وم ا-,�	,�� ھو ا�#	�� ا����ر � �ن �#إ

ن ا�
���� �م ��د وإ.  �<ر�	ت و��و�5	ت ا:�راد�	�ت �	�,��� � أ,� ��س ھ,	ك ?�ء ذ�ك


ظ� ز�,��  �و ��وك !د�د �!وھر ا-,�	ن أ�,	ء إ,!	ز �<رف أ ا�, 	د إ�� �>	درة ���

إ�ط	ء ا��د�ل  ھدف 5	ن �ن ورا�7 �ا�
<ول �� �و�ن ھذا ,!د �	دا��ر �ر�ب � ،><�رة

 �'و �ن �3ل ا���وم ا�ط����� ا���ا��,'/ �3ل ا�*رن ا��	�H �?ر � ���<ور ا�*	7م ��

 �ا�,�وذج ا�ذي �!ب �� ،و�	���	ر� 'وم ا�روح  �� نا����6��6
ل ��'	 ا:�ر ا���	�� 

ا���وم ا-,�	,�� أن  ����د ���� وھذا �	 أ>ره !ون ���وارت ��ل ا�ذي 
	ول أن �!دد 

ھذه ا���وم ا:�3>��  و�*د ��� ،ا:�3>��ا���وم  ��� ا��9*را�7إ�5	,�� �ط��ق ا��,طق 

إذا ط�*,	  إ9 ����وم ا:�3>�� 9 ��5ن أن ��
�ن
	�� ا�����رة ا�أن ھذه  و 2�	���وم ا-,�	,��

 �أن 
� ، �ذا ,!د �	دا��ر �رىا� �ز�	��7ا���وم  �ا��,	ھ/ ا�����دة � ا:��رةھذه  ���

�	�,ظرة ا���  ة����را��� �ظل  ,�	,�� �ن ا���وم ا�ط�����ا���وم ا-ا����زات ا��� ����ز �'	 

	 '�م �5ن �,'! � و!� ,*دا ���در�� ا�و���6 وا���و�ذ�ك أ, ،�3د�وا إ��'	 ا���وم ا�ط����� 

ذھ�ت  �ا� �� � ا��� أي أ,� 5	,ت �ورة �� ،أو ا� �ل ا�ذي �5ون ��ر���ا��*ل  �����د ��

�	دا��ر أن و�ن ذ�ك ,!د 4أن ا���م ھو ا�و
�د ا�ذي �5ون ��ر��� >	��7 �� ھذا ا��	�م  �إ�

5	,ت و!'�  ا�����طو�ر ا���وم ا�ط����� و ھ��وااأ<
	ب ا�,ز�� ا�و���6 ا�ذ�ن  ا,�*د

��	دئ ا�,ظر�	ت ا������ ا�ط����� و
دود ا�,�	7/ ا� �� �� ا��� ��!	وز  ,ظرھم أ,'م ر�6وا

وا�ذي 5و,ت  أ��تو�ن ��ن ا� �3 � ا�ذ�ن ����ون ھذه ا�,ظر�� ,!د  ،ھذا ا��ذھب ا�و��6

                                                           
1
  803ص�01،1996ر!�� ���ل أ
�د ���ل ،�,?ورات �و�دات �	ر�س ط q.hا��!�د ا��	,�  �و�و�� 99,د:أ,دري 99,د  

2
  .49،50ص  1،2007��س ،طاأو�	 ، طر 
	5م <	�N دار �,	ظم و���ر!�� 
�ن �
*�*� وا��,'/ ،ا:ھ	,ز !ورج �	دا��ر  

3
  73،ص1،2011ا���و���� وا� ن ،ا�دار ا��ر��� ����وم و,	?رون ،ط: ھ?	م ��	رف  

4
ا� �� � ا���	<رة ،دار ا�#رب  ��5	ب ا:,ظ�� ا���ر��� ���	ر�" � �6ن،ا��	ر�" و�?��5 ا:<ل �� ا� �� � ا���	<رة :�ن �ز�	ن �ن ?ر>�  

  136،137ص��1،2004,?ر وا��وز�H وھران ا�!زا7ر ،ط
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 ن , '�� �ن �3ل ا�و���6 ا��� �رى��5ن أإن �	 ،��1م ا�, س وا��3>� ا�����  ��� ا>ر   

ا�ظواھر ا�وا>��� وا��
�و�� و�	 ��,'�	 �ن ا��3>	ت  9 �درك �وىأن ا� 5ر ا-,�	,� 


*�*� و��� ذ�ك 9 �!	ل ���
ث �ن أ<ل ا:?�	ء و9  ا:���ھ� ا���ل  ،وا���وم ا�ط�������

 �ا-,�	ن وإ� ا�!	هواN6  وذ�ك أن �و>ف �	دا��ر،2و!ودھ	 �ن �3ل  �و�ا:�ن ���'	 

�	دا��ر  أ�رى �رىو�ن زاو��  �م إ9 �ن طر�ق ا��,'/ ا�����،�و!وده وا�ذي 9 ��5ن أن 

 '	:, ،ا��� ��5ن �ن ��3'	 درا�� ا-,�	ن �ن �3ل و!وده ةا� �� � ھ� ا�و���� ا�و
�د أن

ا�5	7ن ا�و
�د ا�ذي  ا-,�	ن ھو أنأي  ،,�	ن 55لا-و!ود � �� ��,	ھ	 ا�,ظري �
�وي ��

ا���  ا���و�5	ت�و!د �� �	>� ا�5	7,	ت ا:�رى :,� �<�ب �5رار  9 �زات�����ز ��

إذن و�ن �3ل �	 .��3*دة و<��� ا��,	ل درا��  وذ�ك 
�,�	 �5ون درا�� ا-,�	ن  ،�,!زھ	

�ن �3ل  � ا���وم ا-,�	,��أن �	دا��ر و������ ا�,*د�� ��Fس و?ر�� ���ق ,<ل إ�

وھذا ا�طر�ق ا�,*دي �ن ?�,� أن �*وض �زا�م ا�
*�*�  ،�	ھ	 ا��	<�	�5?ف �ن �,ا


ث �,'	  أن ا�
*�*� ا���وھ5ذا ,!د .ا����	��� ��5	س ,'	�7 ��
*�*� �� ا���وم ا-,�	,�� ��

 H!دا��ر 9  �ر	إ� إ��� H!ر� 	*در ��ة  �,ظر�� ا���ر�� 	�
و��س ا���ر��  ��4ق ا�


ث ا�
*�*� ��  ا�5?	فإ�	دة  �إ� ,	>	د" ا�
*�*� وا��,'/"ا�د>�ق �����5 :ن �5	ب  �	���,���

:ن ا�,ظرة ا�*د���  ،�5,وان ��5	�� ا���	ره ���دان ا�'ر��,وط�*	 وھذا �	 د�H �	دا��ر إ�

,!دھ	 >د أھ��ت �5رة ا��,'/  �,'!	 �	<	 �	��وم ا-,�	,�� �	���	رھ	��'ر��,وط�*	 ،أي 

 	وا�'ر��,وط�* ،وذ�ك أن ا��,'/ ��س ھو ا����ل ا�و
�د ��
*�*� �ل �ن ��ق ا�
*�*�ذا�'	 

,� أ ��ر�	 ��	�دا ��درا�	ت ا-,�	,�� �ل ھ� ,?	ط ��� � �
	ول � ��ر ا� 'م �� ت���

  .�����5 أ,طو�و!�� �� ا-,�	ن 

 � 'وم ا����زا�أ,'	  �إن � 'وم ا���رة ا���	?�� ا��� ��رض �'	 �	دا��ر ��

�طورھ	 �	<� ��ك ا���  �وذ�ك أ,� �و �<ل � ،��ظ	ھرة ا-,�	,�� �ن ا�ظ	ھرة ا�ط�����

        ا����� و�	��	�� �!ب ���,	 أن ,��	�ل �H ھذا ا�و!ود �ن �3ل ر�6ت ا:�ذ �	��,'/ 

                                                           
1
  226ص ��2،1998!م ��� � أھم ا��<ط�
	ت وأ?'ر أ���3 �,?ر و�وز�H ا�!زا7ر ط:�
�ود ��*و��   

2
  ���113 � ا���م ا���	<ر و� 'وم ��وا>H ،دار ا�ط���� ��روت ��,	ن ص :�	�م �	>وت   

3
  59ا��ر!H ا��	�ق  ،ص ،��� � ا��#� �,د �	دا��ر :ظر�ف 
��ن  

4
  194ص،ا��ر!H ا��	�ق  ،ا�'ر��,وط�*	 �د�ل إ��:�<ط � �	دل .د 

5
  29ص ،ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<در ا��	�ق:�	دا��ر  



���� ا������ط��� ��� ��دا�� ا�
	� ا�����                                             

 

 
38 

,� : د��	ي �'�م �	�وا>H ا����?� و وإذا ,ظر,	 �	�*	 ,!د ،ا���رات ا�رو�	,��� و��رھ	     

و��س ا����ل  ا���	,��أن ا���رة "�ن �3ل >و�� 5و,ت ا�*ول ا�ذي أ5د ����  �إ�ذھب 

��وم ا�روح وھ� ا���	م �� �,�#� أن �5ون ,*ط� ا��دء :ي ,ظر�� ��  ا�,ظري ھ� �	

ا���وم ا-,�	,�� �	 �م �<�N � �*ول 9 �,��� ��م �	 إ�  د��	ي�ذا ,!د  1"ا���وم ا-,�	,�� 

" ا�
�	ة وا�����ر وا� 'م "�,'!�� ��ن �3>�  ��3ل إ!راء ا�*	7م ���و6و�� ��	ح �ن 

�,� �'	 و
دة �,�	ن :ن ا���رة ا���	?�� �,ده ھو ا�طر�ق � 'م ا-وا�ذي  د��	يوھذا 
�ب 


�	ة ا��'و ����ر �ن  ا�����رأ�	  ،�,د�!	 �,'�	 �35!�ل �	   وھذا  ���*و�� ���,� �?�ر5

��   �*<د ا�دارج و ا����9	ل�ن ه �����ف ��,	 � 'مأ�	 ا،ا��	ط,�� �O,�	ن �!��H أ�	>'	 

�?5ل �	
�  ���ك ا������ ا�ذھ,�� ا�� �,	 �	�
�	ة ذا�'	 أو ا�<	لذ�ك ا� �ل ا�ذي �?5ل أ�6ل 

 ��و,ظر� إد�و,د ھو�رلا� ���وف ا:��	,� � �5	 ��ود ا� 6ل إ�، 2 ا-,�	نإدراك 

��رة � ذ�ك ����و>ف  9 ، إذا� �,و��,و�و!�	 �� 'وم ا�وا>H ا����?� وا�وظ� � ا-����و�و!�	

 و ���ش ھ,	ك ?�ء إ9 أ,� ،,� ��س ھ,	ك ��رات ���?�� : ا�*<د�� �3>�  ��� أوا:,	 

�ل ھو ��	رة �ن �!ر�� ا-,�	ن  �,�	ق �	��أوھ5ذا �	�و!ود �م �5ن >وا�د أو �3*<ودة 


�ث 5	ن �رى ھ�د�را�و!ود �,د �	دا��ر وأ��	ذه  �إ� ا�!�و�'ذا  ،ا��	�م ���	?� �ا�
�� ا� 

و�ن �م ��ن ��ر �
� ا���	ش �	� �ل، ا�و!ود ا أي" ا��	�م  �و!ود �"ا,�  �أن ا�و!ود ��

�� رو,��  ا�ذي ,	دى 4ا���وم ا-,�	,�� �ن �3ل ا�و!ود  �ا�
*�*� � ا���5ن أن ��!��

  �	���ن  ��*�م ا��	�م إ� )1724/1804 (5	,ط�	�م ا:�5	ر  و�'ذا ,!د  �د�5	رت وا�����ل �

�ذ�ك ، ��5ن أن ,�<ورھ	 �ظواھر وھو �*	�ل ا:?�	ء ا��ا��	�م : ا��م ا�ول/1  

 	ن�5و, أن ا�
*�*� وا���ر�� 9 ���وى ا�
دس ا�
�� و��� ��5ون ا���ر�� ا��,
<رة ��

  . 5ظواھرا�إ9 �� �	�م 

                                                           
1
  116ص  ،ا�'ر��,وط�*	 ،ا��ر!H ا��	�ق �د�ل إ�� :�<ط � �	دل .د  

2
  98 ،88،ص 'ر��,وط�*	 ، ا��ر!H ا��	�ق �د�ل إ�� ا�:�<ط � �	دل .د  
 3

  126،127ص ا�
*�*� وا��,'/ ،, س ا��<در ،:�	دا��ر   
4
  8ص  ،!��ل ،ا��<در ا��	�قا��!�� : ھ	,ز!ورج �	دا��ر   

5
،دار ا�#رب  ا��ؤال ا:<ل �*	ر��  �� ��� � ا��	ر�" ����ف !�	��:�ن �5	ب 6  ا:<ل?5	��� إا� �� � ا���	<رة و:�ن �ز�	ن �ن ?ر>�   

  23،ص1،2008وھران ا�!زا7ر ط
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,� 9 ���ل ا���ر�� ا��*���  ا��	�<� : وا�ذي ���ل ا��	�م ذا�� و:  ا)���ا��م / 2  

,� ��م إ9 �ن �3ل �'م ا�و!ود و:ھذا ,!د �	دا��ر ����ر ��ر�� ا�و!ود 55ل 9  �و��

 �و!دأن ا�
*�*� 9 ��5ن  أن  �'ذا إ��و�<ل  ،ر�ض أن �!�ل ا�'وة ��ن ا�ذات وا��و6وع

   .�<ورة وا6
� إ9 �ن �3ل ا�'ر��,وط�*	

 �	���	رهوذ�ك  ،ا������ ا���و���� �ن ا��	ر�" ��د �	�,��� �#	دا��ر �ر
�� !وھر�� �إ

 ، و�'ذاوا��� �ن ��3'	 , 'م ا:�ر ،ةد�#	�� �
د �*وم ���'	 ا���وم ا-,�	,��  �ا�*	�دة ا��

��	دئ ا��� �!ب أن �*وم ا��
د�د  �إ���د ا�'ر��,وط�*	 ا�و�� ا��	ر��� �	��'	 ا�و<ول 


*�*� ا�و�� ا��	ر��� ا�ذي �ن �,	 �م �� ،���'	  'م �ن �3ل ,*د ا�?روط ا��� ��,����'	 ا�

  .��5ن أن �ؤ�س �� 'م وا���و�ل 

ا��در�� ا��	ر���� ��  إن ا�,*د ا�ذي و!'� �	دا��ر ��و�� ا��	ر��� إ,�	 5	ن �*<د

��ره  ا�,�ا�ذي و�	<� د��	ي �'ر��,وط�*	 ?�3ر�	�ر  ا��دادا�� أ��	,�	 وا��� 5	,ت ���ل 

��� ��ا���وم ا�ط �����ف �ن ا��,'/ ا�ذي ����د ���� ��
	و�� ����س �,'/ � 'م �	ر�"  ��

��رة  رظ�, ، و5	ن �و6و�	�'	 ا�ر����7 ا���5ررة�و�ذ�ك >	م �ر�ط ��ن ا�
�	ة وا���رة ��

�,'/ ا�ن إ.1,!ده �ر�ط ��ن ا�
�	ة و��ر�'	 �	���ر��  �ذا�'	 و�ن ھذا �أ,'	 و
دة >	�7 ���

 'م ا��	ر��� :�ق ��ر أ�ق ا�ذات و�'ذا ا��	�ل ا�ذي 
<ل ��ن ا�ع �6	إ 
	ول�ا�ذي 5	ن 

ا�ذات وا� �ل ا��	ر��� 9 �!��,	 , 'م ا�
*�*� ا��� �,*�'	 إ��,	 ا��	ر�" و�	 �ر�د أن ���ر,	 �� 

إ�!	د  �,'!�� �و6و��� ا��� أدت إ�� و>فو�'ذا ا��،2ا��	ر�"�ن 
*	7ق ا��� 5	,ت �� �,	�	 

 اھ��وا,وع �ن ا���	�د ��ن ا�ذات وا��و6وع و!�ل ,وع �ن ا��,	�ر ��,'�	 وذ�ك أ,'م 

�	��� �ن 5ل ذا��� ���ؤرخ وا��� �,ظر إ��'	 ���	�!� ا�ظ	ھرة ا��	ر���� �طر�*� �!ردة 

 ��
��	ل �	دا��ر أن د��	ي ��ورط ��  �رى�ن ھ,	 ،و 53ظ	ھرة ��<�� ���ر�,	 ا�

����ر ا���رة ا��	ر����  �ن زاو�� أ�رى,	دت �'	 ا��در�� ا��	ر����، أ�	  ��ا��و6و��� ا�

�راج  ا�ذات �ن ا��	ر�"  �
*�*'	 إ9 �ن '	9 ��5,R�9 ��5ن ،و�'ذا 4ا��,'/ ا��و6و�� و

                                                           
1
  211،212ص  ،ا�'ر��,وط�*	 ، ا��ر!H ا��	�ق �د�ل إ��:�	دل �<ط � .د  

2
  241صا��ر!H ا��	�ق –�ن ا�,ص إ�� ا� �ل :�ول ر�5ور   

3
  14ص   ،!��ل ،ا��<در ا��	�قا��!�� :ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

4
  212ص  ا��ر!H ، إ�� ا�'ر��,وط�*	 ،, س �د�ل :�<ط � �	دل .د  
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�ل �!ب أن  ،ا��,'!�� ا������� ا��	ر�" �,ظرة ���	��� �5	 ھو ا�
	ل �	�,��� إ� �أن ,,ظر إ�

�5	 ھو  ���3	ع�ن ا��و>ف ا�راھن وا�ذي �
دد أ�ق  ا�ذات و ھو >	�ل  ا,ط3>	,��	�ل ��� 

ا�و�� ا��	ر��� ا�ذي 5	,ت و!'�  ا��راب، و�'ذا ا���ب ��د أن 1:ن �5ون �
<ور >	�ل 


!� و�'ذه ا�,ظرة �و�د ,وع �ن ا���	�� ا�  ،,ظر,	 إ��� �ن زاو�� �
دودة� ��>	

وظل �	7دا  ��5ون ود�5	رت���� 5ل �ن  اا�رأي ا�ذي 5	ن �	7دھذا  �و��،2ا��و6و��� 

�	دا��ر  ، �م ���طH ���	 �رىھر��,وط�*	 ?�3ر�	�ر ود��	ي
�� و.ا� 5ر ا�#ر��  ��

�,'/ ھذه أن د��	ي 5	ن �
	ول إ�راز  ا����ص �ن ����ره �� ,ظر�� ����وم ا-,�	,�� و

ا���وم ا-,�	,�� و�H ذ�ك �Rن د��	ي 
�ب �	دا��ر >د  ���5ن �ط��*'	 �� 9 ة وا�ذيا:��ر

 ا��9*3ل���ر�ر  �,د�	 5	ن ���� �,�وذج ا���وم ا�ط����� 
��N �, �� �����ر ��ق �

 ��	دا��ر أن ا��*ل ا��<وري 9 ��5ن أن �<ل إ� ،و�ذ�ك �رى3ا��,'!� ����وم ا-,�	,�� 

أي أ,� أ<�ل :,� �'�م �	�?5ل و9 �'�م �	���6ون و9 ��	ر����  �ا-,�	ن ا�
*�* و!ود

 	���ش ��' ا��	ر�" وھذا ا��	ر�" ھو ا��
�ط ��ر ا�ظ	ھرة ا���� أ,� ���ش � �ا-,�	ن ��

  4ا���ك دون أن �درك :,� ��ر ظ	ھر ��  	��	�	 �5	 ا�ذي ���ش ��'

ا��� �ر�د ا���رف ���'	  ن �	 �
	ول أن ��ر�� �	دا��ر �ن �3ل ھذا ھو ا�
*�*�إ

,*د ا��,'/ وإ,�	 9  ��ر6,� أن �	دا��ر 5	ن ��5،ا��ر
�� ا��	,��  �أو9 �م ���� ا��,'/ �

ن �	 و���� إ  ا�روحا���وم �!	ل  ������د  �ن إ�5	,�� �ط��ق �,	ھ/ ا���وم ا�ط����� ��

 أن ا��,'/ و5ل �ن ا�
*�*� و اھ��	�	ت��5ن أن , '�� ھو أ,� �ر�د أن �ظ'ر ا� 	رق ��ن 

	 ��	�	 ��5'� '� ���!ز�7	�'	 أ�	 ا���وم ا-,�	,�� �ط����� �'�م �	�ظواھر �ن �3ل ا���وم ا

وھذه ،�ن �3ل �?	�ره وأ
	���� ا��� ھ� �� <�رورة و�#�ر دا7م  :,'	 �'�م �	-,�	ن 

  .H ا��,'/ ا����� � 	?�,�	,�� وھذا �	 �!��'	 9 ���ا��<	7ص ا��� ���م �'	 ا���وم ا-

                                                           
1
  241ص ،  ا��ر!�Hن ا�,ص إ�� ا� �ل ، , س :�ول ر�5ور   
 2

  18ص  �!�� !��ل ،, س ا��<در ،:ج �	دا��ر ھ	,ز !ور  
3
  .96،97ص 2002 ،ا��#� دار ا��*	�� ،ا� !	ل �*	9ت �� �	ھ�� ا��#� و��� �:���د �و��ق  

4
  31ص 2004،ا�*	ھرة، ا��دد ا��?ر،�!�� أوراق ��� �� ،"ا�'ر��,,وط�*	 و����6 � ��ر ا�,ص ":أ�وز�د  ,<ر 
	�د 

5
  13ص ،�!�� !��ل ، ا��<در ا��	�ق  :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  
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�<رح ��ن ا�
*�*�  ��,�ا��� ���� إ��'	 �	دا��ر ھو إذن �	 ��5ن أن ,��,�!� ھو أن ا�#	�� 


�,�	 ��م  �>�	�ا��,'/  �,� ����د ��: ،ا��,'/ وھذا �	 ��5ن أن �<رح ��  ا����	د�5ون 

  .1و<ف �!ر��,	 ا���	?رة ��ظواھر ا-,�	,��  �ا� �,و��,و�و!� وا�ذي ����د ��

�	�م ا���رة ا���	?�� وا�ذي , '�� �ن �3ل ا���ر 
*�*� ا-,�	ن ��5ن ��  إن

ن ا-,�	ن �ظ'ر و!وده و��
*ق : ، ا�,ظر�� 2ا��<ورات ا��!ردة وا:طر �ا���	?رة ��

�3ل ا����ل ا��*��  �ن �5	,� �ن �3ل �	ر��� ذ�ك أن ا-,�	ن 5	7ن �	ر��� � 'م , �� 9

إ,,	 , 'م ا�� �5ر :",!د ھ�د�ر �*ول  ، �'ذا�ل �5ون �ن طر�ق ا��!	رب ا��و6و��� ��
�	ة

ن �	 ا�ذي ����ز �� ا�و<ف �ن و<ف د�5	رت ؟إن � 'وم إذ" �و< � ���ز �O,�	ن 

�	�� �5ر ھ,	 ذو ط	�H �<وري أ�	 ا�� �5ر �,د "أ,	 وا�ذات "ا-,�	ن �,د رو,�� د�5	رت 

ا�و!ود و�'ذا ا�و�� �� ,ظر ھ�د�ر ��!	وز �*و9ت  ��د�ر �R,� �!�ل ا-,�	ن �, �
	 ��ھ

ذي �5�R	,� ھو ا�5	7ن ا�و
�د  ا�أن ا-,�	ن  ھذا ,!د �	دا��ر �رى �و��3ا�ز�	ن وا��5	ن 

��ر �'	 وا��� ��!	وز ا�وا>H ا���	�� و�ن ا�رز  ���ن �3ل ا��!	رب ا�ا���ش �� ا��	�م 

 �إن أ!�ل ا� ,�� ا��"�	دا��ر ا�و!ود ,!د ا�?�ر وا� ن وا��	ر�" و�� ذ�ك �*ول  ��� �ا:���

�د أدب و�5ن �'�� �ا�
*�*� �م  ا��*��,	,	 أ�,	ء �'�,	 ��ذات �,د�	 �H أ, ���و
دة  أ<�
ت

  .4"ا� �� � 

�*,�	ت و��ن '	 ا� 'م إذن �	 >	م �� �	دا��ر ھو ا����ز ��ن >وة ا�
*�*� ا��� ���6,

��!	وزه  �� ���,'/ وا���طرة �� ا:���ذ�ك �ر�ض ا�< � ا��ط�*� وا���ل ، �,� و��� ا��
ث

�دم ا���وم ا-,�	,�� �� 'م����.  

  

  

 

                                                           
1
  12ص  ،!��ل ، ا��<در ا��	�قا��!�� :ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

2
  31ص  ل ، , س ا��<در ،!��ا��!�� : ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

3
  269،ص1،2009و�ر ط�,!�	ل �
�د أ
�د ����	ن ،�	ر�ن ھ�د�ر ا�و!ود وا��و!ود ،دار ا  

4
  84،ص �	دا��ر ،�!�� !��ل ،, س  ا��<در ھ	,ز!ورج  
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 ���(  ا*ن �� ا����� :ا�ط�ب ا

ا��<ور  �ا� ن وا�
*�*� ���ت �?��5 
د��� ا�و9دة وإ,�	 ��ود إ� 5ل �ن ��ر��


�ب و!'� 5ل وا
د �,'م و� 'و��  وا� �3 ��'	 ا���5ر �ن ا�� 5ر�ن  اھ�م,� >د :ا�*د���  

أن  ه ا��?��5 ، ,!د �	دا��ر و ھو �رىھذ ���طر>وا إ� �نو�ن ��ن ا� �3 � ا�ذ ،ا��	ص

�ن �3ل ا��,	ول ا� �� � ا�!د�د ����ر�� وا�
*�*�  ا�و!ود :ول �رة  ������ ا� ن ظ'رت إ�

 � ��� H� ا� نا�ذي ���ز ��5*راط H� رض	,ز�� �*��� ?د�دة ����ره ، H� ��	*� ا�ذي �*وم 

,!د :ول �رة أ,� �م  �',	"ھذا ,!د �	دا��ر �*ول  �و�� ا���ر�� ا���	?رة وا-�'	م وا��	ط �

ا�?5ل  ���و6وع ��داول � ا9,�?	روا�H �د�'� ا�,ظر ا���*	�7 وا�� ��ر �ا��د �ن 

 �و��1" �	� �ل  ���	 اد�	ه �ن ا�
*�*� ا,� ذو �?رو���  �*<<� ��ا��<وري أو ا�

��د ��,� و��ن  �ا� ن �
	5	ة �
<ل �� �	���	ر،أ�3طون ا� ن ا��	�د ا,�*دطر�*� أ��	ذه 

 �*�*
أي أن ا� ن و�ن �3ل ھذا أ<�N ھ,	ك  ,وع �ن ا���	رض ��ن ا�
*�*� وا� ن   2ا�

,�ز�� ا�!�	ل �?رط أن  �أ,,	 , 5ر � ,��� ،ا�و>ت ا�راھن �5و6وع !�	��� �,ظر إ��� �

��رة ا� ن أ<�
ت ��رة !�	��� أ�ذت �,'	 5ل ا�ط	>� ���ن ا���ر�� وا�
*�*� :ن � 

�*�*
�	��,	 �ل � ا�و>ت ا���	<ر ���ب دور �	ر��� � �وذ�ك أن ا� ن � ،ا-�<	ح �ن ا�


*�*� ي �,	�	 أ ��
�ل � أي أ,� 9 3"?�7	 �ن ا��	�6"أ<�N �	�,��� إ��,	 �5	 �*ول ھ�#ل 

  .��5ن أن ,�?	رك ��'	 

�داول و�ن �	<�� ا-,�	ن أ<�N � �*د -�5	,�� ا��3>�  	�, �	���	رهن ا� ن إ

ذ�ك �ن  �و��س أدل �� ،ا���رات ا����� � ��ن ا��?ر �و< '	 ��رات إ,�	,�� !��	ء

ا��<ور ا�ذي �ر��� �ؤ��� ا���
ف :ن ,ظ	م ا���
ف �	 ھو إ9 ����ر �ن ��طرة ا�و�� 

 ا9!��	���ا�!�	�� ا��!رد ا�ذي ��زل ا:��	ل ا� ,�� �ن 
�	ة ا-,�	ن �!��H أ?5	�'	 

وا�د�,�� و�,ظر إ��'	 ���زل �ن ��	رھ	 ا��	ر��� ا:<�� �,	ءا �ن ا���	�ر ا�!�	��� 

 �>�	��!	ه   ا��9رابأن ا-,�	ن ا���	<ر ���ش 
	�� �ن  �ن دل �R,� �دل ��وھذا إ 4ا�

                                                           
1
  67ا��	�ق ص ،ا��	�ق  !��ل ،ا��<در�!�� ا� :ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

2
  364ا�*	ھرة ص ،� وا�,?ر�ر!�� �ؤاد ز5ر�	ء  ،دار ا��5	ب ا��ر�� ��ط�	�:ا�!�'ور�� :أ�3طون   

3
  70ص�!�� !��ل، , س ا��<در ، :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  
ه

  49صا��<در ا��	�ق ،�!�� !��ل :  �	دا��ر ھ	,ز !ورج1
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  �,د�	 
	و�ت ا��
ث �ن >وا�ب ,ظر�� ا� 'م �ر���� ���*	 ���ا� ن ا�ذي ���ت ا-�

�و> 	 ھ!و��	 �ن ھذا ا�!	,ب  �و�ن ا�واN6 أن �	دا��ر ���,1���زل �ن ا�
*�*� وا:�3ق 

 ��� ا�*و�ض ا� ن :ن �	دا��ر و�,	ء �وذ�ك �	 ��ل �� ،ا� ن,ظر��  �ا�ذي �*وم ��

5ل �ن ھو�رل  '	 ا,�'!ا���  ���ر�	 ���,'!�� ا� �,و��,و�و!�� زال	� �� �	ت ��� �� ,!ده 

، �5	ن �ن �*�دي ��,'/ ا���وم ا�ط�����ا��
رر �ن 5ل ,ز�� �,'!��  �� �وھ�د�ر وا������

 ا9>�رابا� ,� ،:ن ا� ن و
ده >	در أن �5 ل �,	  ��ر�,	 �	���ل �إ� أو9 ا�ط���� أن ��!��

'ذا ا:��ر ��5,�  أن �� � �,	 ا���5ر �ن ا�
*	7ق �و ا��,'/  ��� ���	�� ��ن ا�
*�*� ا��

ن وھذا �	 !�ل �	دا��ر �طرح ا��د�د �ن ا���	ؤ9ت �52ل �ن ا� ن وا��	ر�"  ��و!د � �ا��

  :ا��د�د �ن ا���	ؤ9ت �ن ��,'	 ي أ,� طرح أ"ا�
*�*� وا��,'/ "�3ل �5	�� 

  .3 ؟�ن 
*�*� ا���م �	����5د����ف  �ا�
*�*�  ا�� إد�	ء �9 �,طوي �!ر�� ا� ن  ��أ

 ز�	,� إن ا� ن �ن �3ل �	دا��ر ����ره �و6وع �	ر��� و��س ?�7	 
	6را 9

ا � �
رس �	��	 �ر��	 �,*ل �ن ��3ذ�ك أن ا��	�م ا� ,� ��،����ل ��و�� ا�!�	�� ا��	�ص 

�ن  و,��رف ����ا��5س � � ا� ن , 'م أ, �,	  ���رة ز�,�� ���,� �ن ا�ز�	ن �ل �� �إ�

�3��.   

و�ن ھ,	 ���ن أن ھ,	�ك 4 ���,� ا��?	ر�5 �� ���ل �,� وا��أن ا� ن ��ر�� و��رة �

 �أ�ر �H �	دا��ر ��
�ل � ن ،:ن ا�'ر��,وط�*	 >د أ�ذت ��,��3>� ��ن ا�'ر��,وط�*	 وا� 

ھ	 5ل �ن ا� 'م وا�� ��ر و�ذ�ك �
�ل ا� ن �5	,	 ھ	�	 �� ا�,?	ط ا�'ر��,وط�*� :ن 	�,	�

 إن.
�	ب ا�'ر��,وط�*	  ���5	,� ا:�	��� ا��� ���ق �� أ�ط	ه ا�� و�	� ن  اھ�م�	دا��ر 

��ر�,	  ��
دث � ��ن ���3 �ظ'ر ا�
*�*� ا�� ا� ن �!د ,�وذ!	 أ�5ر و6و
	 وا�ذي

�ن  �ا��	�م ا-,�	, ��,��� إ� �وھ� ا�
*�*� ا�� ،ا� 'م ا-,�	,� �	 �و�5?ف �ن �,	ھ�'

 ����!	وز 
دود ا��,'/ و�	  �ا�ذي ���و>H ��� وا���3ل ا���رة ا���	?�� و��	ره ا��	ر�

أ,'	 �,ظر إ���  ، �ن �	��'	 ���ات وا��و6وع �
�ث ,!د ا�ذات ����ن ا�ذ ا, <	ل��� � �ن 
                                                           

1
  184ص03،2004/2005ا��دد،���*	�� ، ا�*	ھرة  ا� �� � ا���	<رة ،ا��!�س ا:���،ا�
*�*� وا� ن �,د �	دا��ر  :أ��ن �ؤاد 

2
  44ص ،, س ا��<در ،�!�� !��ل :  ھ	,ز!ورج �	دا��ر 

3
  44ص ،ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<در ا��	�ق: �	دا��ر   

4
  184ص ،ا�
*�*� وا� ن ، ا��ر!H ا��	�ق:أ��ن �ؤاد  



���� ا������ط��� ��� ��دا�� ا�
	� ا�����                                             

 

 
44 

إذن �ظ'ر �ن �3ل �	 ��ق أن ھ,	ك  ،1>وا�د �,'!�� ���ر و�*'	  ���ا��	رج ����دة �ن 

ك �*ول 5ل �,'�	 5? 	 �ن ا�
*�*� و�ذ� �	���	ر,وع �ن ا��*	رب ��ن ا� ن وا�'ر��,وط�*	 

��دان  ���3��� ا����ن �<	د�'�	 �وا- ا��9راب��	�� �ن �!ر��  ا,ط3>	أود "�	دا��ر 

أن ا�و��  ��,�2"� ا�!�	�� و�!ر�� ا�و�� ا��	ر��� ا��ر!��	ت ا�'	�� أ><د �!ر�� ا�و�

!�	�� ا�ذي ���
ور 
ول �	<�� ا���ل ا� ,� وا�ذي �5ون إ�	 ����	 أو إ�!	��	  ��,� >د ا�

،وھذه ا���	دئ �!ر�,�	 ا-,�	,�� ��!�د �ن �3ل ا�
*�*� ا�د�,�� :ن ا��	�م ا�ذي �,طوي ��

  .�3,ط�ق �,'	 �	دا��ر ���,� �5ره

��,وط�*	 ���ذ �ن ��رة ا� ن �و6و�	 �'	 وذ�ك أن ا���رة �
�ل �� ط�	�'	 إن ا�'ر


���� ا�ذي ����ز  ط	�H :ن ���ذ اج ا� 'م وا�� ��ر وذ�ك أ,'	 ������د�� �,	 إدر�ر�	�� 

ا:�وان  ا,�!	م�� ��رة ا� ن 9 ا�,ظر إ��� �!رد �و6وع ���ر ا����� ا�!�	��� �ن �3ل 

وھ� �ن ا-�6	ح �	 >�ل  ة،وا:?5	ل :ن ا�'ر��,وط�*	 ��د � ��ر �	 ��!ز �ن ا� 'م ��	?ر

�� ا�� 'وم ا�ذي �,	دي �� ?�ص أ�ر وھذا �	 !�ل �	دا��ر �ؤ5د �� ��ك و�� ا��#� ا���'�� 


�ب ط	��'	  ��
�ل � �ا:?�	ء ا��� �����رة ا� ن 9 ، ��ر أن 4ا��#وي 5	�,<وص ا��	ر�


�ل �5	,�	 >	�	 �ر �ن ا��راث ذ�ك :ن �5	ن ا���ل ا� ,� 9 ��	ط�,	 �5ي �و6وع أ

ط	��� � �*	ؤه 9 ����س �� ،ا��	�6 ��	 
دث � ا��ر!	ع�ن أ!ل  ا���ل ا� ,� ��*�


 ظ ر�	��' أن ا-رادة �أي �� أ!�	ل 9
*�، �<دى ا�ذي ���د إ�ا����  ا�و�	7*� وإ,�	 �	 

!�ل ا���ل ا� ,� 9 � �إن ا��
	�ظ� ��"وھذا �	 ,!د ھ�د�ر �*ول ، 5و�!��'	 ��وا<�� 

ا���ل ا� ,� � ا�
*�*� ا�وا>�� � إ�� ا,��	ء!	ر�'م �ل �ز
ز
'م ,
و ا�,	س �ر�د�ن �� �

�6'م �و< 'م ا���	,	ت و�ؤ�س �'ذه ا�طر�*� و!ود ا�,	س ��6'م ا���ض و�ن أ!ل �

                                                           
1
  93ص2002، �1	ھ�� ا��#� و��� � ا��	و�ل ،ا��ؤ��� ا�!�	��� ��درا�	ت وا�,?ر وا��وز�H ��روت ط:���د �و��ق   

2
  100ص ،��� � ا���و�ل  ا��<در ا��	�ق :�	دا��ر 

3
  101ص ،ا��<در ا��	�ق ،��� � ا���و�ل :�	دا��ر  

4
  21ص ،ا��<در ا��	�ق،�!�� !��ل : �	دا��ر  

5
  91ص1،2001أ�و��د دودو  �,?ورات ا-��3ف ا�!زا7ر  ط<ل ا���ل ا� ,� ، أ:�	ر�ن ھ�د�ر   
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أي أن  ����� 
 ظ ا���ل ا� ,�  1">� ا�5?ف �	�'م �ن ��3 �� ا��و!ود 9ن �,	ءا��	ر���� ا

�2
دث ��� � 'م ا�
*�*� ا���  ��	�و�� ا�!�	�� �ل �ر��ط ��ر��ط ت���. 

و�ن ھ,	 ��دأ �	دا��ر ��
��ل � 'وم ا�
*�*� �� ا� ن ��� ا���	ر أن ���وى ا�
وار 

  :��ن ا�
*�*� وا��,'/ �,ده >د �ر ����3 �را
ل 


�وي ��� ا:��	ل ا� ,�� ا��� �و>�'	 ا-,�	ن �ن �3ل �	 ھ� �: �ا���� ا�ر��� /1

  .�,!زه 

  .وھ� �ظم ا:��	ل ا��� �م �,	و�'	 �� ا�ز�ن أي �� ا��	�6  :�ا+�ر��� ا�ر��� / 2

  . وا��� ����ق �	���	,� وا�د99ت ا��#و��: ��ا�,و ا�ر��� /3

أ�	 ا�
*�*� �� ا� ن ��!�� �ن �3ل ا�و��ط ا�ذي �� ا��9*3ل ا�ذا�� أ9 وھو ا�?5ل 

ا�ذي ���ط�H ا� ,	ن �ن �3ل �!ر���  ا�و!ود�� وا��� ھ� ا���ط� ا��	�ت ،وا�
*�*� ا��� 

��,�'	 �	دا��ر ھ� ا�
*�*� ا�و!ود�� وا��� �?�5'	 ا���ل ا� ,� و���?'د �	دا��ر �ظ	ھرة 

   3 ا���ل ا� ,�

 

  

 

  

  

  

                                                           
1
  22،ص أ<ل ا���ل ا� ,� ، , س ا��ر!H :ر �	ر�ن ھ�د� 

2
  23صأ<ل ا���ل ا� ,�،, س  ا��ر!H ،:�	ر�ن ھ�د�ر  

3
ا�!�	��� �� ا� �� � ا:��	,��، �5	ب �ؤال ا���,� ا��*	ر�� �� ا� �� � ا�!�	ل وا���ل ا� ,� ،�ؤ�ف ,��� �ن ا:�	�ذة،دار ا�#رب : و�دة!!	ري   

 .95،96،ص ص1،2005ا�!زا7ر،ط
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�ر���وط��� -�د #�دا��ر ا ����ث: )���ا���ث ا  

  ا��ب وا��ل ا*�� :ا�ط�ب ا�ول 

�	دا��ر ����ر ا��,ط�ق ا:�	�� ,ظرا ��	 ����� ھذا ا�� 'وم  إن � 'وم ا���ب �دى

أ�<*�  ، و�ذ�ك �!ب أن �!رد �ن 5ل ��,� ذا�� �ن دور أ�	�� و!وھري �� ��م ا�!�	ل

ھو  �	���ب��� � ا-,�	ن ��م ا�!�	ل و �،وا�ذي 5	,ت �'م ا�'��,� ��و?��ر 5	,ط �� 5ل �ن 

  .�1وN�6  طر�*� ا:�ر ا� ,� �ظ	ھرة ا���ب 

�3>� ا��� ا�ذ�ك أن ا���ب ���ر �ن �ر ا�,ظرة ا�ذا��� �� 'وم ا���ب �ر�ض �	دا�

ا���ب وھو  �ا�ذي �
���و>H ا� وھذه ا��,	��7 ا��� �!�H ��,'	 ھ��,?� ��ن ا�ذات وا��و6وع 

 ن طر�قا�!�	�� ا�ذي 9 �,5?ف و9 ��5ن أن �
<ل إ9 � ،  :ن ا� 'م وا���,�ا���و�ل

#� أ�6	 �
�ل �5	,	 ا���و�ل و,!د ا�� �إن ا���ب �
�ل , س ا��5	ن ا�ذي �
�� ،��	��� ا���ب

��ب ���	�� إذن ا�،2ن دون �#� �ي 9 ��5ن أن �5ون ا���ب وا���و�ل ���'	 ��ل ا���و�ل أ

ن � 'وم Rا�و!ود �ذا � �وأ��و�� �ا���ل ا� ,�  ا�6وء ���  ا�� �	ح ا�ذي ���,� N	 ��R*	ء

��ن �	دا��ر �	�*در ا�5	�� أن ا���ب ��س  ك�ا� ن �ذ �ا���ب و�	��� ھو �
د�د 
*�*� ا���ب �

�ن  ودي ��ر ا���<�� �	��	�م ا�و!�!رد ���� ���*	ھ	 ا�ذات وا��� �!��'	 �	رج ا:
داث و

�3ل و!ودھ	 �� �	�م � رض , �� �� ��	ب ا�ذات .  

ا���ل ن ا��3>� ا��� ھ� 
	<�� ��ن ا���ب و�ھذه ا�رؤ�� ,!د �	دا��ر �� و�6ن

ا�
ر5	ت  ا���وك ا�ذي �*د�� ا-,�	ن �ن طر�ق�'م ا� ن �ن �3ل  �'دف إ�� � و 9ا� ,

�� ا���ب وإ,�	  ا,#�	�'	ت �� ���?�رھ	 ا�ذا��س �ن أ!ل ا��ذة ا���  ،�'	ا�ذھ,�� ا��� �*وم 

�5ر �ن ة ا� ن ھ� ��رة �	�و!ود �ل أا� 'م �ن �3ل ,�ط و!ود ا���ل ا� ,� ذا�� ���ر إ��

وھ� ا���رة ا��� �5?ف �,	 ��ن ا�دور " D un surcrait  etreا� 	7ض ا�و!ودي "بذ�ك 

ا�
*�*� �ن �3ل ا� ن ��!ب ���� ا� رد إذا أراد ��ر��  �ذي ����� ا�ذا��� دور �	,وي و���ا


دا�� ا�ذا��� وا��� �?5ل أز�� ���*� ھذا ��س �	�,��� �� ن وإ,�	 �	� ��#�ب ��ا��� ���,
                                                           

1
  171ص ،ا�
*�*� وا��,'/ ،ا��<در ا��	�ق:ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

2
  1ط،,<�	ت ��ن ا�'ر�,وط�*	 وا�� ��5�5 ،�ر!�� 
�ن ,	ظم ، ��� 
	5م <	�N ،ا��ر5ز ا��*	�� ا��رب  ا��#رب :ھ�و��� و�	ن .ج  

  42ص2001
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ذا ا��<ور �?دة ھ ا,�*د,� : ه ا�ذا��� ��ر �!د�� ،�	دا��ر أن ھذ و�ن ھذا �رى.�ر��'	 

��م ا�!�	ل ،وذ�ك أن ا���رة ا�!�	��� ��  ��� ھ��,�� ا�ذا�� �� 'وم ا���ب ا�ذي �رض

رة ا����5 �ن �3ل ا���ط ،� ,�ا�� ذا�'	 أي ��ر ���*�� �ن ا���ل  �,ظره ���ت ��رة >	�7

� � ا:,طو�و!�� ا��� ھ� �وا��� ����ل ا� ,� وا�ذي �*��6 ا->رار ���ذا ,!د ا��
ظ.��ذا��� 


دث �� ا���رة ا�!�	��� ، و��
*�*�� �ن �3ل أن ا�ذا��� ���ت ھ� ا����5 ا:<�� 	�� ��� 

ھذا ��و ,ظر,	 �	� 	 �ن �3ل �	 >�,	ه 
ول ا� 'م ،�*د أر�,	 أن ا� 'م ��س �!رد ����� 

�ر��ط� �	���طرة �ل 
دث وا>�� وا:!در �ن ھذا �!ب أن ,�رف ھذا ا�
دث  ا�ذي ھو 

ا�ذات  ا,��	ء�ن  ا�
دث ا� ,� ا�ذي �ظ'ر� �	دا��ر �ن �3ل ,�وذج ا�ذي و>�و .ا�
دث

  .1و�!ر�� ا� ن �ا� ,�

�	ن أ,طو�و!�	 وا�ذي ��5ون ���*3 �ن  إرادة ا-, 	إن � 'وم ا���ب �
�ل ھ,	 �5	,

� �*�*
���ر ا���ب ���و>H �� ، و�ذا 9 ��5,,	  أن ,ن �	�م ��!	وزھ	:,'	 ����5 د99ت ا�

��� و��ز�� ��ن �,<'ر �� ا-,�	ن و���طر � ���ذ�5	ن ���ن إ9 �ن �3ل ا����� ا��� 

  .5ون أ��	دا ��<�ر,	 �	��'	  �ن دون أن ,

 �����"ا�
*�*� وا��,'/ :"إن ا���دام ا-���	ري ����5 ا���ب �ن �3ل �5	ب 

أن ا��
ث �ن ط����� ا���ب �ظ'ر  �,	 �ن ,�ط و!ود ا���ل ا� ,� وذ�ك   ا���	رة�و< '	 

ا�
*�*�  �,��رف �� �	 �!��,	 9 ��دود وھذا�,	 إ�� طر�ق �ل ا��3ب �ذا�� �*�6 �� ��

 �	,و�	  	
�ل �5	,�ھذا ا���	ق أن ا�����  �9 ��,� � ا���9	رةإ9 أن 

	دا��ر � �واء 5	ن �دى ا���	رة���5  ا����	ل ��ر�� ا�
*�*� و�'م ا�و!ود :ن إن  

ھو أن ا:�ر �5ون  ا9,��	هو�	 �� ت ، �3�2 � ا��<ر ا���	<ر أو �ول ر�5ور و��رھم �ن 

 �� N6!3ء وا� 	��	�	�9,	دث �ن   ا����
��ب ا�6وء "ا��و��� �'ذا ا��<ط�N ��	دة �	 ,�

و��ب أ�6	ء ا�!�م ا��?ري � 	�ل  ا��	5,� أو أ!زاء
ر�5 أو و��ب ا:�واج ،و��ب ,	>ل ا�

<ر �,ا� إن �	 , '�� ھو أن �	دا��ر �رى. 3"��ب ا���5	ت  ا���وض و 
��ا�*وي و��ب 

                                                           
1
  �7 ا��<در ا�
*�*� وا��,'/ ، �وط: �	دا��ر    

2
  185ص2004/2005 ،ا��دد ا��	�ث،، ا�*	ھرة  � �� � ا���	<رة ، ا��!�س اّ:����,د �	دا��ر ،اا����� وا� ن :,ور �#�ث أ  

3
  171 ، ا��<در ا��	�قا�
*�*� وا��,'/ ، :  �	دا��ر  
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ر�5 ذات ��	��� �ن �3ل 
ر�5 ا�ذھ	ب وا-�	ب وھ� 
ر�5 ��5ررة ا��?�رك ھو 


*�*� ا:�ر أن و ا��� 9 �,�/ أي ,��!� ��5ن أن �5ون �ن !را7'	 ،إ9 أ,� �� �	���رار 

ا�5?ف �ن � 'وم ا���ب وذ�ك �ن �	دا��ر ��  رآه� ھو ا��
��ل ا�ذي ا�ذي �
ق  � ا���9	ز

وا-�	ب وا��� ��د 5 5رة  أ�	��� �� إظ'	ر ا�طر�*� ا��� �,�ب إ��'	  �3ل 
ر��5 ا�ذھ	ب

أن ا���ب 9 ���5ب و!وده �� و�� :"�'ذا ,!د �	دا��ر �*ول ، 1إ,!	زھ	  �ن �3لا�ذات 

وا��3ب �!رب  ،روحا��3ب و�, �N ��� ا� ��و> � �ل �	��5س �'��ن ا���ب �� ا��3ب أو

�ب �	دا��ر , 'م أن ا����� ھ� ا��� �!�ل او�ن �3ل >و2 "ا����� �و< '	 وا>�	 � و>�

�>	�و�'ذا �Rن  ،ا��3ب �,!ذب إ��'	 �طر�*� � و�� و�ظ'ر ذ�ك �� أن �5ل ���� روح 

���5 روح 9 �ر�ط ���ل ا��3ب و
	��� ا�ذھ,�� :ن ا�
	9ت ا�ذھ,�� و�	 �?�ر �� ا��3ب 

ا��ر 
ول � 'وم ا���ب �� �	<�� �	د>د��  إذن �ن �3ل �	 ،�3ن �ذة �ن �3ل ا����� 

ا���  ��5س ��'	 �	ھ��� �ن �3ل 
ر�5 ا�ذھ	ب وا-�	ب �5ن ھذا �	 �!��,	 , 'م و�?�ر�5 

و��ب ا�
�وان و��ب ا�6وء  O,�	ن�3ل ا�� 'وم ��ن ا���وك ا����� �أن ھ,	ك ��	وي �ن 

  . ذا�ك  و�	 إ��

��  ا�5	7,	ت�ن  ا:,واع ا:�رى>� إن ا�ط	�H  ا�ذي ����ز �� ا���ب ا-,�	,� �ن �	


ر��5 ا�ذھ	ب وا-�	ب أ�,	ء ا���ب ا���ب  ��>	�و�	�,��� �#	دا��ر �'�	 5	,ت  ،�ن �3ل 

ھذه ا:��	ب �ن 
�ث !وھرھ	 �'� ���ت �رو6	 �ن أ!ل ?�ص �	 ���'د�� �?	ھدا 

�ر�نو:!ل ��, �'م  ون�� ر!	 ���'م �ل �����ن �3ل ���'م 9 �*<دون  ا:ط 	ل:���3 Iا  

و�ن ذ�ك �Rن 9 � ر �ن إدراج ا��� رج  5طرف أ<�ل �� ا����� :ن �	ھ�� ا�
*�*� ���ب 

?�7	 ��5ن ��ر��� ورؤ��� وذ�ك �,د�	 �5ون ا����� �*<ودة �� 
د ذا�'	 5وا>H ��!	وز 

  .ا-,�	ن و� و>� ،إن ا���ر
�� ���ت ���� 

���ن  A pLayور وا���دام ���5 و�H ذ�ك ھ� ���ل ���� :,'	 ���ب �ن أ!ل !�'

إن �	  �4	 �و
�  �و!ود �3>� ��,'�	  ،وھذاأ,'	 ��,� ��ر
�� و���� �� , س ا�و>ت 

                                                           
1
  174ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<درا��	�ق ،ص :�	دا��ر  

2
  181ص  ،ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<درا��	�ق:ر �	دا��  

3
  178ص ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<در ا��	�ق،: �	دا��ر   

4
  206ص ،ا�'ر��,وط�*	  ، ا��ر!H ا��	�ق �د�ل إ��: �<ط � �	دل .د  
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دور ا��?	ھد  �ل ا���ب �<�ر �	,و�	 �	�*�	س إ�����
	ول أن �ؤ5د ���� �	دا��ر ھو أن دور 

 ,ظر أ�رى ، ھذا �	 �!��,	 ,,ظر إ�� ا��?��5 �ن و!'�ا�!�'ور �:ن �5رض �و!� إ�

�رض أ�	م ا��?	ھد  !'� ا���ب �,د�	 ��
ول ا����� إ��وا��� �5?ف �ن ا�����ر ا���5 �� و

�ل  ا�ذي �?	ھد ا��رض و�'ذا ,طرح ا-?5	ل ،��ذ �5	ن ا��3ب أو ا����ل �:ن ھذا ا:��ر 

  �ن �3ل أدوارھم ؟ وا������ن,وع �ن ا� <ل ��ن ا��?	ھد�ن ��	ذا ھ,	ك :ا��	�� 

ھذا ��ر �5ون �ن �3ل أ��*�� �,'!�� �	دا رآهن ا��?	ھد 
�ب �	 ا�
*�*� إ�� 

��'	 ا����5 �� ا���ر
�� ��ب �?5ل !�د �ذ��,� أن �	دا��ر ��#� >درة ا����ل ا�ذي �ؤدي ا�

:ن  ،ا��	<� �	��رض ا�ذي �*د�� ا��3ب�دور ا��3ب �ظ'ر �ن �3ل ا��!ر�� ا�و!ود�� 

  .�1ن ���3 ا����ل -�<	ل 
��5 ���,� ���� رج  ��رض ��� �ا����� �,طوي ��

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                           

1
  30ص،ا��ر!H ا��	�ق ،ا�'ر���,وط�*	 و����6 ا�� ��ر وا�,ص : ,<ر 
	�دة أ�وز�د  
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  #�دا��ر  او-� ا+�ر�/ دى: �ط�ب ا)��� ا

����ر ا�و�� ا��	ر��� �	�,��� �#	دا��ر ا��
ط� ا:�	��� �� ا���و�ل وھو ا:�	س   

�ر ����د ���� ا���وم ا-,�	,��ا�ذي F� 	,�'� 3ل��,وط�*	 ا�و�� و�ذ�ك ����ر ا�'ر� ،�ن 

��	دئ ,*د ا�ه  ���ل ��� �
دد �	ھ�� ا� 'م �� ا���وم ا-,�	,�� و�'ذا ,!د ا��	ر��� ?رط	 

����ن �,	 
*�*� ا�و�� ا�ذي ��5ن أن ��,� ���'	  ھذا ا�و�� ا��	ر��� وھذا  وا�?روط ا���

  .�*وم ���� ا� 'م وا���و�ل 

   �� �����در�� 5	ن �و!'	  ا:�	سإن ا�,*د ا�ذي و!'� �	دا��ر ��و�� ا��	ر�

5	ن  �'ر��,وط�*	  ?�3ر�	�ر و�	<� د��	ي ا�ذي ا��دادا  	ر���� �� أ��	,�	 وا��� ���لا��

إن .���1�د�� �� ا���وم ا�ط����� وذ�ك �ن أ!ل �'م ا��	ر�" ��
ث �ن 
ل -�!	د �,'/  

م ا��	ر��� ��!	ل ��ر �!	ل ا�ذات،ھذا :!ل ,*ل ا�ذات �5رة ا��,'/ ا��� 5	,ت �	��� �� '

ة ا:��ر �� :ن ھذها�ظ	ھرة ا��	ر���� �,وع �ن ا��و6و� �*<� �ن أ!ل ،آ�رإ�� �!	ل 

�د,	  �	� 'م ا�
*�*� ��ظ	ھرة �,وع �ن ا�, ور ��ن ا�ذات وا� �ل ا��	ر��� وا��� 9 �
دث 

 ���إ�� ,وع �ن ا���	�د ��ن ا�ذات  ى�	 أد وھذا �2ن �3ل �	 �
�و�� �ن 
*	7ق ا��	ر�

	و�'	 �, وا��و6وع وذ�ك �5و,'	  ���ذ ا�ظ	ھرة ا��	ر���� �طر�*� �!ردة وا��� 9 ��م 

��  . 3 اI,��ر�,	 �طر�*� ��<�� �

>د�� �	دا��ر ھو أ,� و>H ,�وذج ا��و6و��� ا��� د��	ي 
�ب �	  إن �	 ��	ب ���

 ���أ,� �ن ا�6روري  �5	 أ,� رأى ،�	�*	 ا,�*دھ	وا��� 5	,ت �,ظر �� ا��در�� ا��	ر�

، :ن ا-,�	ن 9 ��ر ا��5ن�� ا�ظ	ھرة ا��	ر���� وھذا �ن  ��ر�� ا��و6و��� ا��� ��ر�ب

ي �
دث ��� وا��5	,� أي ا��5	ن ا�ذ ا�ر�	,�ا:?�	ء �ن وا>�'	  5	7ن �,ظر إ��5 ��5ن �'��

��� H*� ن ا�ذي	ا�ظ وا�ز�	أ� ���ا��	ر���� وا��� 9 ,!د ا���رة  �ن زاو�� أ�رى 	ھرة ا��	ر�

 �����5ن أن ��
*ق إ9 �ن �3ل ا��,'/ ا��و6و�� و!�ل ا�ذات �	رج ا�ظ	ھرة ا��	ر�

                                                           
1
  �211،212د�ل إ�� ا�'ر��,وط�*	 ، ا��ر!H ا��	�ق ص :�<ط � �	دل .د 

2
  �241ن ا�,ص إ�� ا� �ل ، ا��ر!H ا��	�ق ص:�ول ر�5ور  

3
  14ا��<در ا��	�ق ص،�!�� !��ل : ھ	,ز !ورج �	دا��ر  
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و�'ذا ,!د �	دا��ر ���ز �� ا�و�� ا��	ر��� ,و��ن وھ�	 ���ران �ن ��ك ا��3>� ا��� 1

 ���ل ذ�ك ا��<ور ا����� �'ذا ا�و�� وھ�"أ,	 ـوأ,ت "�ر وذ�ك �ن �3ل �ر�ط ا�ذات �	:

  :�� �	���  ����ل��	ر��� وا��� 

 �!��,	 ,,ظر إ��وھذا  ا��9*را�7و�ق ا��,'/  ھذا ا�,وع ا�ذي ���	?�: ا�وع ا�ول  

وھذا أن ,!�ل �ن ا��راث �	ل ا��� 5	,ت �	��� �ن 5ل ذا���  و ,ظرة �و6و����ا��راث 

ن ھذه ا�,ظرة 9 ��5ن أن �5ون ذات إ9 أ.�وم ا�ط����� وا6
	 �� ا�� �ظ'ر�ن ا�ذا��� وھ,	 

�3��� 9 ��5ن أن �ؤدي ھذا و�	��	 ،ا���رة ا-,�	,�� '	�	7دة �� �!	ل ا���وم ا��� , 'م �ن 

  .ا�و�� ا��	ر���  ا�,وع إ��

���(ذ�ك   ا5�,9	���ا�,ظرة ا������� ���  �	دا��ر����د ���  ,!د ھذا ,وع:  ا�وع ا

��م �'	 إ�	دة ا���  
*�ق ا��و6و��� �� ��ر�� ا�طرف ا��	,� �ن �3ل ا��3>� �ن أ!ل �

إن ا�و�� .52ون ���*ل �ن ا�ذات �أي �5و6وع  ،����س �	ض ���زل �ن ا�
	6ر

 درا�� ,ص �	 أوأ,� �ن ��ر <
�N ا�*ول ��ن  ?�ء ا��	ر��� ا� �	ل ھذا ��,� >�ل 5ل

�	 �!ب أن ,��H ��5	 ��� �!'ود,	 ا�?�<� وھذا �	 �ؤ5ده ا���وم ا�ط����� �ن أ!ل �راث 

 ذ�ك أن �واH�6 ا�*�	س ���ب ��  ا��	�م  ا�
د�ث .ا�,ظر�	ت  وا���3صإ!راء ا��!	رب 

 �����5	 �ن ا��?	ر�5 ���	 ��ص ا��راث وذ�ك أن ھذا ا��راث  	��ل ا���5	,�5	 ا�5م دورا �

��ر�� ا:�ر وو!'	ت ,ظر ذا�'	 ��*وم �ن �3ل ا��وا�ل وا�ظروف  �5ون �رھف �� ،أ�	

  .3ا��� ��?'	 ا-,�	ن 

�ن �3ل �	 أ>ره  ��F	س ا�و�� ا��	ر���  ه�� �
د�د ا���د�<رح �	دا��ر أ,� 


��'	 ا-,�	ن �ن �	ر���� اا� ، و�	ر�ن ھ�د�ر  
ول ا��,�� ا����*� �� 'م ھذا �ن زاو��� ���

�5ون �5و6وع >	�ل أن درا�� ا�ظ	ھرة ا��	ر���� درا�� �����  �رى 
�ث ،أ�رىزاو�� 

                                                           
1
  212ا�'ر��,وط�*	 ،ا��ر!H ا��	�ق ،ص  �د�ل إ��:د�	دل �<ط �  

2
  229ا�'ر��,وط��*	 ، ا��ر!H , �� ،ص �د�ل إ��:�<ط � �	دل   

3
  34،36،��روت ��,	ن ،ص 1
	5م و
	�م ,	ظم ، دار ا��5	ب ا�!د�دة ا���
دة ،ط�دا�� ا� �� � ،�ر!�� ��� :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  
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ذا��� و ��5 �5ون !زءا �ن ھذه ا��'ذا ,!د ا��راث ھو ذ�ك ا�و�ط ا�ذي �,�وا ���  ����ر�� إذ

   .1ا:
داث ا��	��6 

ا�ذ�ن ي ا� �3 � ا��� و!'�'	 ���ر
�� ا��,و�ر�� أ ا9,�*	داتإن ا�رو�	,��� �ن �3ل 


�	ب ا�
	6ر  اھ��ت	ب ا��*ل وا��� 
� و�و�� ���را�� ���أ�طوا ا: ��� �6	��	�

��و�� ا��	ر��� ا�?	H7 وا�ذي  �!,ب ا�و>وع �� ا��ط� �ن �3ل ,*ده�وھذا �	 د�H �	دا��ر 

�	� 'م ا-,�	,� �'م �	ر��� . 2ودوره  ��:ھ�� ا��9�	ررد أن إ?5	��� ا�
5م ا����ق و �رى

 H6����ط�	�'	 و�,	7'	 ا��	ر��� و�ذ�ك ����� ا�و�� ا��	ر��� ا� �	ل أي أن 5ل ذات �

 ��!	وز ��ر��'	 �, �'	 و��ر�ب ���و!ود ا�ذات ا���ط�	ت ا�ذا��� ��	 ��,� أن  ����ر �'ذه

�ذ �ن ا�ذات  ،3ذ�ك  6رورة و��'	 �	��راث ا�ذي ���ل ا�?روط ا�*���� �� ���	�و�� ا��	ر�

	 وا��� ھ� ,� :,� ���ل ا��	ر���� ا��	<� �'ط�H أن ,'رب ��ن ا��	ر�" و�ذ�ك 9 ,�� ا!زء

�	�6 وا� 'م ��س ا�و�ن ذ�ك ,��,�/ أن ا���و�ل ����� ��H6 �����ر 
	6رة >�ل و��'	 

 ��وا�ق ا��	6ل د�ول ا�ذات �� ا��راث �ن طر�ق ����� ��م �ن �3 ����� ذا��� وإ,�	 ھو

  .>4�N ا�ذات !زء �ن ا��	ر�" و�ن ھذا ��H ا�
	6ر وھذا ��5ل ����� ا� 'م 

وھذا را!H ��دة أ��	ب إن ا�و�� ا��	ر��� 9 ��5ن  أن �
<ل 
�ب �	دا��ر 

ا�
5م ا����*� ��5��ر �ن أ�ر ا��	ر�" �� ا� 'م ��وم ا��راث وا���ط� : ��
5م ��� ,ذ5ر �,'	 

��� ا� 5ر أي أن ھ,	�ك �<ور �	�ث ��و�� ا��	ر��� ا�
*�*� وذ�ك �ن �3ل ا��3>� ا


<�ت ��ن ا�ذات ��� N� ,� ر ،وھذا أن ا�ذات�ھذا ا��<ور ��� �*وم  'ذا 9و� ا:�ر وا:

�!�ل ا�
	6ر �ن �3ل  و�� ا��	ر��� ا:<�ل ھو ا�ذي�ل  ��5و6وع ��طرة ا�ذات  �

�
ا�ذي �درك ا�
*�*� ا�5	�,� ��� ،و�'ذا �Rن !��H ا�,<وص 9 ���5ب و ا��	�6 ��� ا, �	

  .�و6وع �ل ���5�'	 ��رة �!��'	 أ�5ر ,6!	 ا�ذات ��ر�� 

                                                           
1
  H!210 ا��	�ق ،ص ا�'ر��,وط�*	 ، ا��ر �د�ل إ��:�<ط � �	دل .د 

2
  235ا� �ل ، ا��ر!H ا��	�ق ،ص �ن ا�,ص إ��: �ول ر�5ور   

3
  �14!�� !��ل ، ا��<در ا��	�ق  ،:ھ	,ز !ورج �	دا��ر   

4
  235ا�,ص إ�� ا� �ل ، ا��ر!H , �� ،ص�ن :�ول ر�5ور  

5
  86ص  �د�ل إ�� ا�'ر��,وط�*	 ،ا��ر!H ا��	�ق:�	دل �<ط � .د 
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��و��  ها� �	ل و�!	وز�	�و�� ا��	ر���  ر��ط !وھر�	�إن ا��
ث �� �	ر���� ا� 'م 

ا��ر ��
ث �� ا�?روط ا���	�دة ������ ا� 'م ا��	ر��� ا��,'!� و�'ذا �'ر��,وط�*	 �	د

وا��� �وف ,ذ5ر 5ل ��*� ����ور ��'	 ا:
5	م ا�� ,ذ5ر �,'	 ا��راث ،ا��را�� ،ا���ط� و


دا �وا
دة �,'	 ��:   

�م *  :ا����م ا����� أ��س ا

   ���� ھ� ��	دئ وا�*�م ا�ا��ن  ا,ط3>	�ن ا:�ور ا��� �
دث �� 5ل 
دث �	ر�


*	7ق ���,�  وأن ,���'	 ا�6وء �	7د �� �<رھ	 و!ب ���,	 أن ,��ط   	'�3���س �ن 

�'�'	  �<ر,	 �ن ��	دئ و>�م ��5 ,<ل إ�� أن ,�*ط ���'	 �	 ھو �	7د ���ن ا!ل 


� و:!ل �
*�ق �
��� و�	��	�� �'� ����� ����د ��� �!�و�� �و6وا�و��و��'	 ��5 �� <

وھذا �	 ,!ده �� �<ر ا��,و�ر �ن ,*د  1ھ� ا��!رد �ن 5ل رأي �	�ق  �ن ا�?روط و

ا��	7ق أ�	م ا��*ل  دورھ	 ا����� :,'	 5	,ت ���	�� ���*	��د وا:�طورة وذ�ك را!H إ��
6روري ا� <ل ��ن ا��	�6 وا�
	6ر أي أ,'�	 9 �!���	ن �'�	 ا��ن  وھ� ,ظرة �رى2

  .5	ن 

وا��� 5	ن �!ب ا����ص �,'	  ،
5	م  ا����*�ن �<ر ا��,و�ر 5	ن �ر!H  ا��ط� �Fإ  

  :وھذا ا��<ر ���ز ,و��ن �ن ا:
5	م 

  �3درھ� ا��ر�� :ا�ول 

 ����(   أ�3�� ا+�رع:ا

	�	ه و�ن �3ل ھذا ,��,�/ أن 35ھ�	 �,�H �ن �<در وا
د وھو ا-,�	ن �
�ل �� �,

 ��� ھو ��ر�� ا��راث ��5 �� �و6و��� �*وم �	�#	�� �,� ا���رع وھو ��� ���ز �� و�'ذا

                                                           
1
  �230د�ل إ�� ا�'ر��,وط�*	 ، ا��ر!H ا��	�ق ، ص :د �<ط � �	دل   

2
دار ا�ط���� ا�!د�دة  د�?ق 51م ,*ش ط�ر�د ـ	��
��ل ا�, �� وا� �� � ا�#ر��� ا���	<رة ، �ر!�� ز�	د ا��3 ،�را!�� د ,���ر  :�	��رى ����ن   

  .179ص �1997ور�	 



���� ا������ط��� ��� ��دا�� ا�
	� ا�����                                             

 

 
54 

�*ر ��ن ن ُوھذا �	 ,!ده �,د ا� ���وف ا� ر,�� رو,�� د�5	رت ا�ذي 5	 ،1أ�	س  �*�� 

  .ھ� ا:
5	م ا����*�  �<در أ�ط	ء ا��*ل 

ا�ذي و�ن ��� �'دف �	دا��ر �ن ,*د ا�و�� ا��	ر��� ھو أن H*, 9 �� ا��ط� , ��   

ا� 5ر ا��,و�ري إ9 أ,'	 أ� *ت �� إ�	دة  �
	و��� ا�رد ��� و>�ت ��� ا�رو�	,��� �ر�م 

*�*

5	م ا����*�  وا��را���ا��5	,� ا�F� �،  	� ن أھ���	��ھدم  إ�� 6رورة  د�وه�و�

  .2ا:�	س ا�ذي �,�ت ���� إ?5	��� ا�ذات وا��راث 

� �H ھو إ
داث ,وع �ن ا�*ط��5	ن �د�وا إ���  ا� 5ر ا��,و�ري  	�ن ھذا �� ا,ط3>	 و

إن  ،ا�*	7م ��� ا�
5م ا����ق ا�ذي �د�وا إ�� �
ر�ر ا��*ل ا:
5	م ا����*� وھو ا:�	س

ن ا��*ل ��5ون �ن �,� ذات ?روط و�وا�ل ا��ط� وذ�ك أا:
5	م ا����*� �*ود دا�7	 إ�� 


ت ��طرت ا�?روط ا�*���� �� 'م  ھو�	ر���� و �.  

�ن أ,� ���ل �وا�ل  ا,ط3>	�� � �	��راث ا�  ا9ھ��	موھذا �	 �د�وا إ�� 6رورة   

�5	 أ,'	 ���ر �ن �	<�� ا-,�	ن �ن �3ل و!وده وھذا ،�
دد ������ ا� 'م �ن !'�  >����

ن : ،��ده ا��	ر��� ، و�'ذا �	���و�ل ا� �� � �� ��دان ا���وم ا-,�	,��  �	 ��ط� �O,�	ن

9 ��5,,	 أن ,, <ل �ن �	�6,	 و9 و�'ذا .���ش �	ض و
	6ر  ا!��	��ا-,�	ن 5	7ن 

ن أن , <ل ��ن ا��*ل وا���ط� ، :ن ��5'�	 ���	ر�6ن ��5 �5	 أ,,	 5��39ن أن ,�
رر �,�

� و�5	,� ا��راث و�	 ��	ر�� ا��,و�ر و�ظ'ر ھذا �ن �3ل ا���ط�<ر 
�ب رأي ��3 � 

	 ا��,5ر ����ط� �ن أھ��� وأ,� ,أي 9 ��5, �4ن أ�ر �� ����� ا� 'م ا��� �*وم �'	 ا-,�	ن 


�ث أن ا���ط� 9 ���	رض �H ا��*ل :ن �	ن ��5ن أ� �*�*
�ن  �<در �5ون �<درا ��

��ط� ��,�� ��� � ا��راف	�ك >د  �5ون ھ, و. ��	ط�ا�و9  ا���ط� ��س ?�7	 9 ھو �*3,�

 �	 دا��تو�ن ھذا ����د ا��راث ��ط�� وھو  ،أ�	س ا��6وع أ�	س ��ر�� و��س ���

  	 ,��و5 و��� �
د�د �وا> ,	  �� >درةا�ذي �,� ا�رو�	,��� �ن �3ل ا��راث 

                                                           
1
  376،375ا�
*�*� وا��,'/ ،ا��<در ا��	�ق ،ص :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  

2
  �234ن ا�,ص إ�� ا� �ل ، ا��ر
H ا��	�ق ،ص : �ول ر�5ور   

3
  178ا��ر!H ا��	�ق ص :�	���ر ����ن   

4
  288ـا��	�*ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<در : ھ	,ز !ورج �	دا��ر   
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�5	,� ن ا��را�� �
�ل : ا�6روري إ�ط	ء أھ��� ���را�� �	دا��ر أ,� �ن  �رى  

ي �	 >�ل ا��*ل وا��,طق :ن  �5ر ا��,ط*� أ>�ل ا������ر �ّ�	 '	 �� ����� ا� 'م ، :,�'�� 

,وط�*	 ا� �� �� �Rن ا�'ر�� 5?رط أ�	�� �� ھذه ا������ و�'ذا ا���	د�'	ذ�ك 9 ��5ن 

 .ا-,�	,� و�	ر��� ا�و!ودإ�	دة ا��راث وا:
5	م ا����*� وا��را�� � 'م  أراؤھ	 ����د ���
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ث �(�و��ط:ا�ط�ب ا �,��+4و�ل  ا  

����� ا��#� وھذه  ا�
د�ث �ن �?��5 ا���و�ل �دى �	دا��ر �
��,	 ��	?رة إ��  �ر�6      

و��	 5	ن � ا�*	رئ وا�*	رئ ھو ا��ؤول وا�,ص 5ذ�ك �
��,	 إ�.ا:��رة �دورھ	 إ�� ا�,ص 

 	,��
إن ا� 'م ھو ����ر ، �� ا� 'مإ�� �,	ول ���ا���و�ل �
��,	 إ�� � 'وم ا��#� ، �Rن ا��#� �

ا��	ط,� ھو  يا�دا��� ا�!وھر  ھذا ا�?�ء ��	?ر و�5ن  �ظ'ر ��� ,
و  �	 �	ط,� ?�ء

�*�*
 ��و�ل�'م ا��#وي �وا7ق ا� 'م ، :ن  5ل  و�'ذا �دت �وا7ق ا�����ر ��1 ا�وا>H ا�

�و6وع ا�35م وا��� ھ� ا��#�  ا��
6	رو5ل ��و�ل �<ب �� ���7 ا��#� ا��� �ر�د 

#� ا� 'م وھذا وا�,��!� ھ� أن �#� ا���و�ل ھ� ذا�'	 � ،�	<� �	��ؤول �� ا�و>ت ذا��ا�

و�ن ھ,	 �
�ل ����� ا��#� �و>�	 �
ور�	  ،�ن ��ن ا��#� وا� 'م وا���و�لا�و!ود ا�را�ط ا���

  .�2	دا��ر 
�ب ا-,�	,��  �� ا���وم

ا:�	س ا� �� � ا�ذي ��,� ���� �	دا��ر �و> � �ن ا��#� و�3>�'	 �	���و�ل ھو أن إن   

وھذه  ،� وھ� ا�� ��ر وا� 'م وا�
وار�ھ,	ك � 	ھ�م ���3 ر����7 �� ا�'ر��,وط�*	 ا� �� 

,'!�	 � ار��	ط	9 !د��	 �� ����� ا�'ر��,وط�*	  ار��	ط	ا�� 	ھ�م �ر��ط �H ��6'	 ا���ض 

 ا�!	ه�طوة �	�*� �Rذا 5	,ت ا�'ر��,وط�*	 �و!� �	م ھ�  �<	�د�	 ��ر�ب ��� �طوة ���

�5,	 إ9 �ن �3ل ا� 'م وا�
وار ، وھذا ��,� أن ��5ون  �� ا�� ��ر �Rن ا�� ��ر ذا�� 9

�5ن ا� 'م �ــدوره 9 ��5,� أن �5ون  ،�	�6رورةا�� ��ر ��ط�ب دا�7	 ا� 'م و�,طوي ���� 

 	*

*ق �ن �3ل ,ز�� �,'!�� �
	ول ��'	 ا�ذات ا-��
واد ��� ا��و6وع  �'�	 ��

 ��� ا�ذات ��� ا��و6وع أو �, �N  وإ,�	 �ن �3ل 
وار �, �N.وإ�6	�� �*وا�د �,'!�� 

  .���3 �	:� �  �?�رك ,?�ر ?�ء  ا� 	قا:,	 �'دف ا�و<ول إ�� 

وم إ9 �ن �3ل ا��#� �5و,'	 ���ر ��ن �,	 �و6وح أن ا�'ر���,وط�*	 9 �*	 ���ن ھ,  

ا�ذا��� � '�� وإدرا�5  ��س ھو  ، ��ن ا�واN6 أن �	 ,�ط�H إ��� و,����5,و,� ا-,�	ن�ن 

                                                           
1
  60ص ،ا��ر!H ا��	�ق ،��و�3ت و� 5�5	ت:�
�د ?و>� ا�ز�ن  

2
  135،��� � ا���و�ل ، ا��ر!H ا��	�ق ص :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  

3
  11ص ،�!�� !��ل ،ا��<در ا��	�ق:ھ	,ز !ورج �	دا��ر  



���� ا������ط��� ��� ��دا�� ا�
	� ا�����                                             

 

 
57 


ب ا:�ر ا� ,� أو 	>� ��3��	ذا ���	ر ھذا ا���و�ل ھو ��	ر و ، و���� ,��	ءل �	ا:د�� 

  ؟�?5ل <
�N ا�,ص ا� �� � �
دث �,د�	 ,ؤول 

� ا�,ص ، �,�#� �#<ل ��ن ,ظر�,	 ا��#و�� ���	�م ون ھ,	ك دو�	 و�	ط� ��6ن ا��واإ  

أ,,� أ�'م وأ��ر د��9 ا�,ص  ھو ،وا���و�ل وا� 'م  أن ,ؤول ا�,ص ��5  , 'م د��9 ��,�

  .1ا��	<�  �و����را� �
�ب أ>وا�

د ���	ر دا��� �ؤ5د ���<
�N �� � ��ر ا�,ص ،��ل إن �	دا��ر 9 ��ردد �� �
د�  

 �	���	ره��5ن �,	و��  و�#وي  أ�6	 ��دا �ر�5�� ا>�رح�5	 أ,� .�و6وع �ا� 'م � ���73

��5ن أن �5ون  ���	را �و6و��	 �� ��ر ا�,ص أو ا���ل ا� ,� و�	��	�� �Rن ا� 'م ا���و��� 9

 ا���رارا ,ص أو ا���ل ا� ,� و�5ن �	:
رى� ��ا���	�ل ذا�  ��ل �,	ء ا���,� �ط� �درو��

 �	���	رھ	و� 'و�� ����رة ،  ,�وذج �� 'م ا���و��� �و�ط ا���,� �	���	ره��
وار ، وا�
وار 

9 ��5ن أن �!دد ��*	ر,� ��,ظور ا�*��6   �و
� ��'ل ���ل � 5رة وأن ا���,������ �

  .2ا��,ط*�� ،و�5ن ��� ا:
رى ��ر �,طق ا��ؤال وا�!واب 

��!ر�� ا���و�ل  ا�و��ط ا�
	�ل '	ھذا �	 �!�ل �,�#� دور �ر5زي �� ����� ا���و�ل ،�     

و �,'	 ��5ن ا��,�	ط ا���,� ،��	 �!��,	 ,*ف �ن �3ل ا������ ا���و���� ��� �3>� 

   .3!وھر�� ��ن ا��#� و ا���و�ل

و �5ل �'م .ا� 'م  ھ� ا�و�ط ا���5 ا�ذي ��
ث ���و .إن ا�و!ود >	�ل �� 'م ھو ا��#�   

أن �
6ر ا:?�	ء �ن �3ل  �ن ���3 ل ��و�ل �,�وا �� و�ط �#وي �
	ولو�ل و5ھو ��

  .4�<ورة ���5 �#� ا��ؤول �	<�  ا:� 	ظ �H �*	ء

 	�#و� 	وھذا ��,� أن 5ل ��و�ل �5ون ذو ط����� �#و�� ��	 ��ر�ب ���� أن �5ون �'�  

ا�
وار ا�ذي �,?� �ن �3ل ���� �����ر �ن ا��	�م ا��	ر!� و �	��	�� 9 �5ون ا��#� �!رد و

                                                           
1
  141ص.،ا��ر!H ا��	�ق،��� � ا���و�ل :!ورج �	دا��ر  

2
،�!�� � � ا�#ر��� وأ�رھ	 ��� إ?5	��	ت � ��ر ا�*ران ا�5ر�م �� ا��ط	ب ا-���3 �,ظر�	ت ا���و�ل �� ا� :أ
�د �
�د !	د ��د ا�رزاق  

  435ص2006، 05ا��دد  ،ا�!���� ا� �� �� ا��<ر�� ، �ر5ز ا��5	ب ��,?ر وا��وز�H ا�*	ھرة ، ا�ط��� ا:و�� 
  
3
  11،12ا��ر!H ا��	�ق ، ص ص:,��� >	رة     

511ا�
*�*� وا��,'/ ، ا��<در ا��	�ق ، ص :!ورج �	دا��ر  
4
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�	��#� ھ� ا�و�ط ا�ذي �
*ق ا�� 	ھم .�,�/ ا�� 	ھم �	�در!� ا:و��  ا�ذي  ��ن ا�,ص وا��ؤول

 !�� �!��,	 ,�,� أن ا��,<ر ا��#وي ھو ا�و��ط ا�ذي ��3 ا��ر ،��ن ا�?ر5	ء وا�9 	ق

��' ,1.  

ا��� �,
<ر �� !وھرھ	 �� ذات ا��ؤ�ف �ل ����د و�'ذا �	���و�ل ��س ����� ذ  

�، أي أ�	�� �ن ا�و!ود ا-,�	,� �� ا��	�م �ن �3ل ا���رة ا����?�� ا��� ���ذ <�#� �#و�

إ9 �ن �3ل  �	ھ���9 �5?ف �ن  ا:,طو�و!��  ��
دث ا��#وي �	�?�ء�#� ا��#و�� ا�<

��� �ن وھ,	 ,!ده >رب رؤ �2#و�� �#� ا-,�	,� ��	 ��ط� �� 'م <#� ا�
	��� ��و!ود �ا�

  .أن �'م �	ھ�� ا��#� ,	��� �ن 5و,'	  ظ	ھرة ���?�  وا�ذي �رىھ�د�ر 

�H ور�� ��ن ا��,	<ر ا��#و�� وا� 'م  ھو  أ,,	 9  ,�وا<ل ن �	 ���ر �ن ا��3>� ا�6رإ


�ث أن �و6وع ا���و�ل  ،�� أ,'	 ا�و�ط ا�
	�ل��,� ا��راث إ9 �ن �3ل ا��#� ��	 �

  .3ھو �ن ط���� �#و��  �	���	ز

أ�ق ا�,ص و�	 �
��� �ن �وروث : و�'ذا �	���رة ا���و���� ھ� � 	�ل ��ن أ�*�ن   

ھ� ا�و��ط ا�
	�ل ���راث �	��#� .وا�<�#� ا��#و�� ھ� ,*ط� ا��وا<ل ��,'�	  ،وأ�ق ا��ؤول

�5ون ��  7ن ز�	,�و5	 ا!��	���	-,�	ن �ن 
�ث ھو 5	7ن ،���'	 ��ر ا�ز�ن  وا��
	�ظ

 ��أ�	س ا�و��  ����ر  ،�5	 أ,'	ا9,<'	را��#� �	�ل ���  و�ذ�ك �5ون��د �	ر�

��    .�#و�� ���ر�,	 �	��	�م ا���	ش ھ� أ�	س ا���رة ��و����ا�<�#� 	�� ،  و�'ذاا��	ر�

 

 

 

 

  

                                                           
1
   506ا�
*�*� وا��,'/ ،, س ا��ر!H ،ص: �	دا��ر   

2
  197،198ا��ر!H ا��	�ق ، ص ص :�<ط � �	دل   

3
  512ا�
*�*� وا��,'/ ،, س ا��<در ص :ھ	,ز !ورج �	دا��ر  
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  :��35 ا*3ل 

أو9 ��!	ل �ن ���3 أ��	د أ�	��� ، �'� �ر��ط� ا���و���� �5	  �ر6'	 �	د��ر ��6 إن   


�ث 
	ول إ>	�� �,	ء ا��!	ل ا��#وي  �ا�و�� ا�!�	�� �م ا�و�� ا��	ر��� و<و9 إ� ،

�	رج �!	ل ا�,ظرة ا��,'!�� ا������ ا��و6و��� ،���,� أ,� أراد �ر��" ھذه  �*�*
ا�

�'ذا  
�ث ����رھ	 ا�
*�*� ا�*	��7 ��� ?روط إ,�	,�� و��س �*ط ��� ا�,�وذج ا����� 

و��� ھذا ا:�	س ذھب �	دا��ر إ�� أن ا-,�	ن ھو ا�5	7ن ا�?5ل أ�5ر !وھر�� و
�و�� 

ا��	�م �ن �3ل ا���ش ��� ، و�ن �م  ا���و�ل ��س ��وك ذا��	 �ل  ا��3كا�و
�د ا�*	در ��� 

ا� 'م ��ن �*,�	ت  ,'	������6 <��م �5,و,� ا-,�	ن ،���ز ��ن >وة ا�
*�*�  �6رب��	ر�� 

 . ���,'/و��� ،�ر�ض < � ا��ط�*�  
ث �,�ا��
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  .رواه البخاري

  

 

َوفـَْوَق ُكل ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ 

 : قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

َتَعلُموْا الِعْلَم، َفِإن َتعلَمُه ِهللا َخْشية، وَطلَبُه ِعَباَدٌة، وُمَذاكرَتُه َتْسِبيٌح 

  

  

  

  

  

  

َوفـَْوَق ُكل ِذي ِعْلٍم َعِليمٌ (
  

 

قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم

َتَعلُموْا الِعْلَم، َفِإن َتعلَمُه ِهللا َخْشية، وَطلَبُه ِعَباَدٌة، وُمَذاكرَتُه َتْسِبيٌح " 



  

  

  

 

   


	 ��� هللا و ���  ���ا���ة و ا���م ��� ������ و ��ة أ����� 

 	����� أ
  ا����

� )�وم ��	 %��ف أن %��$#� و ا"!�ة أ��  و أدوم ����إن ا����ة  

��ف أن %��  �#� و 0/.- %�,ت *�ا % 	��  

 �و   �4��.- و )���� ��� ا�8ي و��62 12 درا��34��� هللا.12 ا���ا%

.�#�أ
1 وأ1 و��)1 ر��#> ا��3,ا;: ا��  .� و �����#�ي 9��ة 

.��� إ��"ا���ا��"أ!1 ر��- ? � إ� -? وأ��2 <#�>4= 

 @�<�ن ا�� ا�,اAا 		 �4ھ> 12 إ!�اج ھ8ه ا���08ة  

  
  
  


	ة�ا�����  �  



 

 

 

���ث ا��ر��وط��� ��د ��دا�ر:ا�
	ل ا�����   

 

 

ـــــــد�ل  

ا�
�	�� وا��ن :ا�ولا���ث   

	� وإ����	� ا���� :ا�ولا�ط�ب ��ا�
�	�� �� ا���وم ا�  

ا�
�	�� �� ا��ن  :ا�����ا�ط�ب   

د ��دا�	ر : ا���ث ا��������و ت ا��ر�	وط	��   

ا���ب وا���ل ا���  :ا�ولا�ط�ب   

  ا�$�ر	#�ا�و�� :ا�����ا�ط�ب 

ا��&� �و�	ط $%و	��  :ا����ثا�ط�ب   

 

� ا�
	ل 	�� 
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�� ا���
در وا��را��� 

 ����و�را��
 ا���ث

:أو� ا���ــــ
در   

 أـ  �
��ر�ــــ�� 


	 ا���و�ل ) 1���ر��	 ا�ز�ن ، ا�دار ا��ر��	 ����وم ��روت ا�ط��	 :ھ��ز �ورج ��دا��ر 

 ا�����	

���' ���ل ،�ر��	 ���د  �و�ق ، ا����س ا$#�" ���!�	  :��دا��ر ھ��ــز �ورج )2

1997ا��(روع ا�!و�' ���ر��	   

ا�.!�!	 وا���01 ،�ر��	 .�ن ��ظم و#�" .�-م ,��+  ،دار أو��  :ھ��ــز �ورج ��دا��ر ) 3

��س  ا�ط��	 ا$و�"  اطر  


	 ،�ر��	 #�" .�-م و.��م ��ظم ،ا�دار ا��ر��	 ا��د�دة :ھ��ـز �ورج ��دا��ر ) 4��
�دا�	 ا�

 ا���.دة ، ا�ط��	 ا$و�" ��روت ����ن 

ا��را�ــــ� -ب  

#,ر ا����و�	 ،�ر��	 ���ر #,
ور،�دار ���د ا�,��ح ، ا�-و�ت ، :  أد�ت -ر�وو�ل )1

1992ا�ط��	 ا�����	   

ا��داو��	 ا��وم ، ا���م ا��د�د ' ا��وا,ل ، �ر��	 �7ف ا�د�ن :ر أن رو�ل ر��ك �و(4) 2

#2008
وس و�.�د ا�(���ن ، ا���ظ�	 ا��ر��	 ���ر��	 ��روت   

ا���1ور�	 ،�ر��	 ؤاد ز-ر��ء ، دار ا�-��ب ا��ر��	 ��ط��#	 وا��(ر ا�!�ھرة : أ4طون ) 3  

��-رادة  ا��ر-زة ا��!�' ا����#'  ،   ا���و�ل ��ن ا����>��ت وا��
-�-�	: -�و اإ��ر�و) 4

 ا�ط��	 ا$و�'  

�	 ، دار #�ن ��ن ا��ص إ�" ا�
�ل ، �ر��	 �.�د �رادة .��ن �ور=:�ول ر�-ور ) 5

2001ا�!�ھرة  وا����A#�	ا�درا��ت وا��.وث ا?�����	   

، �دات ��روت 	 ،�ر��	 ھ�ري ر��ب ، ��(ورات #وا����و�و��� ا��و����:���ر �ر���ن ) 6

 ا�ط��	 ا$و�" 

2008ا�
1م وا��ص ، ا�دار ا��ر��	 ����وم وا��(ر ، ا�ط��	 ا$و�' : �وز�د �و�د�ن ) 7  
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�ظر�	 ا���و�ل و�>ض ا����' ، �ر��	 ���د ا���C' ، ا��ر-ز ا��!�'  ا��ر�' :�ول ر�-ور )8

 دار ا����7ء  ا��Cرب 


	 :�ن �ز��ن �ن (ر=' )9��
-��ب ا$�ظ�	  �7نا����,رة ا���ر�E و�(-�	 ا$,ل ' ا�


	 ا����,رة ، دار ا�Cرب ���(ر وا��وز�F وھران ا��زا>ر ا�ط��	 ��
' ا� Eر����� 	�ا���ر
2004ا$و�'   

�,��ت ��ن ا�1ر���وط�!� وا��
-�-�	 ، �ر��	 .�ن ��ظم و#�م ,��+ : ج ھ�و���
و��ن ) 10

2001ا��ر-ز ا��!�' ا��ر�' ا��Cرب  ، ا�ط��	 ا$و�"   


	 ا������	 وا���ل :��ري �و�دة )11��

	 -��ب �ؤال ا����' ا��!�ر�	 ' ا���
ا������	 ' ا�

��2005زا>ر ، ا�ط��	 ا$و�"  ، ا ا�
�' ،�ؤ�ف ��H	 �ن ا$���ذة ، دار ا�Cرب  

�!د�	 ' ا�1ر���وط�!� ، �ر��	 و��I =��,و ، ا�دار ا��ر��	 ����وم :دا�د �����ر ) 12

.��2007روت   


	 ا���و�ل ، ا��ؤ��	 ا������	 ��درا��ت وا��(ر وا��وز�F : ���د �و�ق )13����ھ�	 ا��C	 و

.ا�ط��	 ا$و�'   


	 ا��C	 دار ا��!�	 ، ا�
��ل : ���د �و�ق ) 14��A�!�2002ت ' ��ھ�	 ا��C	 و  


	 ا���م ا����,ر و�
1وم ا�وا=F دار ا�ط���	 ��روت :���م ��=وت )15��  

1978ل ، ��4	 ا�Hط�ب و#�م ا��ص ،#�م ا���ر	 ا�-و�ت 7ا�
 ,4ح)16  

ا����رف  ��(�ة,
�ء #�د ا��4م و#�' ��
ر ، ا�و�ود ا�.!�!' #�د ��ر�ن ھ�د�ر ، ) 17

ط.،�,ر  د  


	 ا��C	 #�د ��دا��ر ،دار ا��!�	 ���(ر وا��وز�F ا�
���	 :ظر�ف .��ن ) 18��2001  


	 :#�د ر.��ن �ر.��  )19�� F�)�� 	ورا��و���� 	����ا� 	ات #ود�دات ��روت ا�ط��  


	 �.و �(روع #!�' ��و�'،ا�دار ا��ر��	 ����وم : #�د ا��C" ��رة )20��
ا�1ر���وط�!� وا�

2008وا��(ر ، ا�ط��	 ا$و�"   


	 ��و�ل إ�' �ظر�	 ا�!راءة ،درا�	 �.����	 �!د�	 ' ا��ظر��ت :#�د ا�-ر�م (و=' ) 21���ن 

.�.د�ث ، ا�دار ا��ر��	 ����وم ����ن ، ا��زا>ر ��رة ، ا�ط��	 ا$و�" ا�Cر��	 ا  
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ا��C	 وا���و�ل �!�ر��ت ' ا�1ر���وط�!� ا�Cر��	 وا���و�ل ا?��4' :#��رة ا���,ر )22

.2013ا��وز�F وا��(ر ، ا�ط��	 ا$و�"   

���رى ����ن ر�د) 23: 	
��
��د ا��4 ،�را��	 ا���C	 ا����,رة ، �ر��	 ز�.��ل ا��
�' وا�

1997د���ر -م �!ش ، دار ا�ط���	 ا��د�دة د�(ق �ور��   

24 (
	 ا���و�ل ا���Hض وا�����س وا��.وAت ، �Hب �ن ا$���ذة : �.' ��-�ن ��

2013ا��رب ، ا�ن �د�م ���(ر وا��وز�F ، ا�ط��	 ا$و�" ا$-�د���ن   

دار ا��71	 ا��ر��	 ن ��روت ،  1م 1م �دHل إ�" ا�1ر���وط�!� ،: �,ط
' #�دل ) 25

2003ا�ط��	 ا$و�"   

��و�4ت و�
-�-�ت ، ,ول ' ا�
-ر ا�Cر�' ���,ر ا��ر-ز ا��!�' :�.�د (و=' ا�ز�ن )26

2002ا��ر�' ��روت ، ا�ط��	 ا$و�'   

2011ا���و�ل وا�
ــن ،ا�دار ا���وم ��(رون ، ا�ط��	 ا$و�" : ھ(�م ���رف )27  

دار ا�ط���	 وا��(ر ، ا�ط��	 ا$و�' :
	 ا���و�ل ��:���I =�رة ) 28  

 ا���ـــــ�ت :


	 ���,رة ،ا����س ا$#�" ا�!�ھرة ، ا��دد :أ�ور ��Cث )  1��ا��C	 وا�
ن #�د ��دا��ر 

2004ا����ث   


	 ا����,رة ، ا����س ا$#�" ���!�	 ن : أ��ن ؤاد ) 2��
ا�.!�!	  وا�
ن #�د ��دا��ر ا�

2004ا��دد ا����ث ا�!�ھرة    ،   


�	 ، ا��دد �ا�1ر���وط�!� و7#�	 �
��ر ا��ص ، �:�,ر .��د أ�و ز�د )  3���	 أوراق 

2004ا���(ر   

ا��ص وا���و�ل، �ر��	 ��,ف #�د ا�.ق ، ���	 ا��رب وا�
-ر ا�����'  :�ول ر�-ور  ) 4

.1988.ا��دد  


	 ا�Cر��	 وأ�رھ� #�' �ظر��ت ا���و�ل ' :أ.�د �.�د ��د #�د ا�رزاق 5 )  ��
ا�

�	 ا��,ر�	 ، ��
إ(-����ت �
��ر ا�!ران ا�-ر�م ' ا�Hط�ب ا?��4' ،���	 ا�����	 ا�

 2006، �05ر-ز ا�-��ب ���(ر وا��وز�F ا�!�ھرة ، ا�ط��	 ا$و�' ، ا��دد 
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ت �وا���ــــــ
�ما��و�ـــــــــو  

�ر��	 H��ل أ.�د H��ل  ��(ورات      O..H �و�و#	 �AAد ،ا����د ا����':أ�دري �AAد )1

  1936#و�دات ، ا�ط��	 ا$و�" 


' ، دار ا�-��ب ا�������	 ، ��روت ا�ط��	 ا�����	 : ���ل ,���� ) 2��
  .1982ا����م ا�


' أھم ا��,ط�.�ت وأ(1ر أI�4# ، �وز�F ا��زا>ر ا�ط��	 : �.�د ��!وب )3�����م 

  1988ا�����	 
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 �&�%��و$#  �ث أ�! ت ���ل  ،�� ا����� ا����رةھ��� أ�ذت ا�ر���وط��� �����    

��ر �ن ا�,��� !����ف �و$����م و���را��مإھ�م !�� ھذه ا'��ر و!ذا�# � ��. # و!�� أ� ،ا

2  وا��وذك ���ر�� !���وم اط!����  ،� ���� 12�!�رھ� ا��!0 ا� �.�ن أو��# ا!�ب 

����  اطرفا ا�$�ل ����ق !��م ذوھ ، �ق ا�و4و��1� نأ �������ن �,ل أي ا

 ��  . د��� � ا��7رات ا

اذي ��ن ���$�  ���� ������ ا����رة و2  ا�$�ل��� ذك �2 ا�ر���وط��� إن         

��داو� ��ذ ا�د�م وھذا �� �$ده �� ا����� ا�و�����  ��ن #�'2  ،������ ا�د��� إ�داد وھ

�� ھذه ا�ر �� ظ�ر ����ن !:�ل وا4. �م # �ن �,ل أر�طو وأ�,طون و�9رھم إ2 أ�

أ��را و4وح �� ا�ر ��  ھذا ا���ر �ظ�ر ����ن  �ث �$ده و�0 �رور از�ن أ�ذ

���ز !# ھذا ا��ر �ن �,ل �وذك �ظرا �� ��ن ) ا��ر او��ط (او��ط� أي �� 

وأ�!. ���م ���7ر ���  �0 ا��ر ا د�ث أ�ذ  !����ب ا��دس ا��� � إ2 أ�# ار�!�ط#

د وھذا �� $��# ���� ا�����ء�و�# ��ن ���م !درا��  �ل ا��وص  دون ! ھذا!�ظرة أ1م و

���7 إ!���وو$� �$���  .�ن أ$ل � ��ق ��ر�� �و4وA�1�،   ��1 اط�!0 ا

    � أ!��دا ���7رة �� ��ن ��1# �� ا�را ل ا��!�� ، وھذا  ت��د أ�ذ� ا����ر !أ�� �� ا

����ه �0 �9دا��ر �ن �,ل �����# ا�Bو���� ا�� و04 أ���� و�!�د%�� �ن �,ل أھم  ��

�� ���� ا�طرو � ، رض �� ، وھذا ��  �و�� أن �ظ�ره �ن �,ل اCا�:�,ت ا��:

ا�Bو�ل اذي ��7ب ��1#  ا�2���ل،وC!راز طر���   وآ��# ���� ا�Bو�ل  �1Aو�و&وف 

 ��! ���& ��اط�!0 ا�C!����وو$� إ� �Bو�ل ذا ط�!0 أ�طوو$� و�ن �,ل ادرا�� ا

 ����  :�و���� إ� ا���%F ا

م ��ن ���$# ��9�# ا���Bس ���ر�� �و4و��1 !�در �� ��ن �ن إن ا�Bو�ل �0 �9دا��ر /1  

وذك �ن �,ل ��!�رات ا�� ��ن � د��� ��# و�$�وز  ا'�ر��م ����� أ$ل ا! ث �� 

أ�!. ا�ر��ز و ،�ن �,ل ��ر�H ا�����اذي ��ن  ��ل !�ن اذات وا�و4وع  ا�راع

�1 A��او$ود و�ن ھذا �� اذات ا�� ���ش �,ل  �ن أي ،�م وا�Bو�لاو$ود ���Bس 
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�ر�!ط ا�!رة ا���:� وإ���  ���م أن ا��م ھو ����1 أ�طوو$�� �� ا���Cن وأن ھذا ا��م 2

  .�ن �,ل ا ��ة ا�� ��ر !�� ا���Cن 

 �ول ��1960 ���   "ا ���� وا���F "���� �� ���ب �1ق ا���F ا�ر���وط���  �د/2

!���ر ���%� �� !�ن  ا��ون ا$���� وھو �د1و��  إ� ا'�ذ �1A ��# �ط!�ق ا��ر���وط��� 

��� �$�ل ا��وم ا������C إن ا ���� .ھ���� ا���F �� ا! ث �1��  ا'�ذ !� ���� و!�ن

 ������ �ن ا���F  ��و �ظل &��را��!�� ��و&ف A�1 ط!��� ا���F اذي �و���� إ�# و!�

!�ن ا ���� وا���F �1د �9دا��ر – �A 2 ��ول ا�راع   –إن ���وى ا وار "��م و���ل 

��,��:��م �� �$�2ت ��$ ا�$�ل ا��ر��� و����ق وو����ق !�'��1ل ا����  :ا�$�ل ا

�4���,&�ت وا����� واد22توا�$�ل ا�7وي و����ق  ،!��ورث ا�!"  

3/ و�ن ھ�� �!رز أھم ا����ر ا��و�� ��1 ھو ��ر��� 2 ���ن أن ��ون !��زل�Bو�ل إن ا

 ����1 �� ��� ��ا�Bو�ل ذك '��� � دد  ����1 ا��م �ل ذات وھذا �� �$ده �� و ا

�ن �,ل ا��:%�  إ���!��ا�ور��ت ا���� ا�� �م  �����ھ���ر������ '��� � �ل �� 

ا��!�دل !����� وھذا  ����1  وار اذي ����ل �� ا�ؤال وا$واب  ت�:Bا�� أ ،ا$2�����1

��ت ا��در او �د ����� �ن �,ل ا���1ل ا ��ل !�ن ا�ؤال ���� أن اذات 

��#  ا��2راط وا$واب و�ن ھذا ���م أن �� ھو ��ر��� 2 ��ون إ2 �ن �,ل ا�:�ر�� و

��م ��!�را�#.  

� ا�7�رب وذك �ن �,ل و�4# طرح �9دا��ر ا���F �!د��$�ل  ل أز�� او�1 ا

��ط�. " ���$واذي ���� ����� او�ول إ� ا��م �ن ا���4 !و��# "ا,����ز ا

 ��A���� إ� ��ر���� وھذا ا,����ز ��وم A�1 أ��س ا�!رة ا�ر���وط��� وا�� ��وم �1

�� ���1ر ھ� ,�  .ا��م وا����ر وا وار: 

2 ���ن أن ��ون !��زل 1ن ا��7 وذك أ��� او��ط اذي �ن �,�� ��م ���� إن ا�Bو�ل /4

�1�� &�%�� !ذا�#  و!�1�!�ر أن ا��7 ����1 ا��م وا�Bو�ل  �����ا ����  و!�1�!�رھ��!�� 

�!رة ا���Cن وا�� ھ� �� ا���رار دا%م �ن $�ل '�ر وھذا �دل أن ا��7 ھ� او$ود     
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     ���!رة ا������C ا�� ھ� أ:�ل و�ن  و!�1�!�رھ� ،���ن ���# �اذي �ن �, ���� 

�ر � �����Cو$ود اذك ��د ا�Bو���� ذات ��� :�و�� وھذا �� �$�ل �ن ا�Bو�ل �ر�!ط !�

 F��� ��ن أ��. 

  :و���ن أن �ؤدي ����ن إ���ن .إن ا�ر���وط��� ��Bوذة �� ����ھ� ا��م       

��� �ؤدي ���� �ظري ا:��ل وا����ري ��Bو�ل وا�� ��وم !L&�راح ا:��ل /:أ        

���وم ا�Bو���� وھذا �� �����ب إ$��2  �0 !�ض ا�ؤ��ن �ن أ���ل  .��	��ر���ر :"وا

   ،ود���ي

�ؤدي ���� ا��Bل ا����� ا��� ور  ول ظ�ھرة ا��م �ن $�� و ول ط�!0 &د /:ب       

م �ن $�� ����� و&د 1رف ا�رن ا�:ر�ن إ��:�ر ھذا ا���Bو��� �$ر!��� ا� ��� 1ن ا

���� �ن ا�ر���وط��� و�ن أ�!ر ���ع ا�ر���وط��� �$د ھ�د9ر و�9دا��ر ا��ط ا

  .�ورور�

���ر ����� ����ر  !�1�!�رهأن �� أرد��ه �ن �,ل ھذا ا! ث ھو �!��ن أھ��� ا�Bو�ل       

���7��# ��م  ���� ا'�ر �ن �,ل �$����# و��!�را�# �ن دون ا�$وء إ� ا�ظرة ا�������   ا

ارا�ظ� �� ھو ���7ر ��ر�� ، وھذا إن دل �دل A�1 ان ا���Cن ��1 �1:# أو �ن �,ل 

 ��ا�$�رب ا�� ��4�� ���ن أن � �م #��1 !���ب أو !��C$�ب !ل �ن �,ل ا����� ا

  .����# ���!�ر إ�����  ��ل � ���� ا������C ��ل�$ب أن ���م إ


