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  نحمدك اللهم و اياك نشكر يا من أغدقت نعمك على جميع خلقك

  

  من الفضل أن نعترف ألصحاب الفضل بالفضل

  

السند إلتمام  ، و ةلنا األستاذ  التقدير إلى من كانتاالحترام و كل  نتوجه بالشكر الجزيل و  

  . بن دنيا سعدية سعاد ةعمل إلى األستاذهذا ال

  

  .بالخصوص أساتذة الفـلسفة  ن قـادنا إلى درب من دروب العلم و إلى كل م

  إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد
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  أھ	ي ��ة ��	ي و ���� در
� ا�	را�� إ�� 

� ا����ت �$# أ"*- �,	 ا�+' ن، و أ�*� "' ن ا"!(''�، أ��$'�، و �)� $'�  $# أ� ن ، $# ا"! ى 

  ا�!� �!'�ھ� أي ا
'� 0/. ، "'�ن 


�� ا��12ن  4'/3 �2� �*56
); أ���ظ ا�	�95 �� أو:9!- "8- $# أ���ظ  �- �  � #$  

      �
  أ
�             أ
�       أ

  إ�� $# "2!'� وھ'� �20 وھ#، و ���ت �20 ��
9!�، إ�� $# أھ	�'� $'*)� 0=4=ا $# ا�) اط. 

  إ�� أ�� $)��5 ا�,A و ا�	@ل ، إ�� <�ة 90'� 

  أ$�           أ$�            أ$�

   زو�!- ا�9��B� ر"9*�أ�� ا�)=4= ��ل وإ�� 

  :�ط�، أ$9'�  ھ اري، $�اد،: إ�� إ� �� 

�!84	D ة إ����E  ا�)��9�: :� ا�

 ���84	D =0اري ا�+�$)�، إ�� أ F$ �'8:إ�� $# را : �92�. G4�$. ء.�'�ء�  .أ�

� 2I�0!�إ�� �
 �*=ة   �
   و ��و

 ��!2I�0 4� �)�د و	د�95 �) #
� ،إ�� ا�K!�ذة �  .ط2*� ا���12�  إ�� 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 أھ	ي ��ة ��	ي إ�� 

 LM$ ل�/
K9# ا
  .أ0= $� أO2$ :� ا� � د، إ�� ا�15ن رأ4!- 
9# ا�'�س ر�L و 
9# ا����ل 
/L و 

  إ�� $# ھ69 �� أ�*�ب ا��ا"� و ا�1)�دة و �)A $# أ��2 و د�'� �20 ا�*� و اP$�ن  

�
  أ
�          أ
�           أ

� إ�� �'*� 5*�ا�� $' را �	رب "���9، Iدا ���	ج رأ�� إ�� $# و��� �:�(  و �)2; ا�)G2 و ا�

  إ�� ا�!� �A92" �'!8 اL�Kق ، و أ�*1!'� � ب ا�)=ة و ا��Sا$� 

  أ$�        أ$�         أ$�

  .و زو���  :�ط�إ�� أ�!� 

  . أ��ء، أ9$�: � ا�� إ�� أ

��ة  إ�� ز29$!�E  "�9ة : :� ا�

 ���84	D =0إ�� أ :G4�$و �  .و" ر92�. �4


# د�95 �)	4� �)�د  ةإ�� ا�K!�ذ .  

� ا�)�2I� و اK<�رب �  إ�� 

  

 



����� 

 

 أ 

 

���ن، �� �رق ا�
�د ��ر�� ا����� �ز�ر 
���د�د �ن ا���ر�ن ا��ر
و��ن ا���ا�إن 

ا���ري �ن ا��)ور ا�ذھ
�$ �ن  ا����سوا�����$ و#ر
�� و"د �ن ا�!رن ا�را
  ا���ري 

ا�,��0$ ا�(!���$ �� 
�د ا-,د�س، ,���$ /��زاج (!��$ ا�����  ا-,د��� "
ل ا���* �  ا�(!��$ 

��دد �راز ا�(!��$ �� 
�د ا-,د�س �
�� ����ت ا�
�د إ�2 دو��ت ��,���$ ا��ر
�$ ا�����$، و

�م وف ا�ذ�ن �ن ��ظ��م �0
� �� 7)ر أ�راء ا�طوا3���;����م 
�>)�ل ، ��زداد ا/ھأھ

�� �,�ھ�$ ا��� ����د 7���� �� أھدا��� وا�ر�وع إ�2 �,�
���� ا-)��ا-��ق ا�����$ و

7���ء ا������ن وأ����
�� �ن ا���ب وا��,$، و �,� ;�� ا��)ور ا��راث ا����� ا�ذي �ر


�ر ��ء ا����A* �ن ��ل ا�,��ج ا��ري ���ا�����$ ا��زدھرة، و���ن ار�
�ط�م ا��

��ب وا��,$ "و/ و��
��/ت ا���0ة �  �����7، ����ط�7وا أن �وظ�وا 7���م ا��ر�7 �� 

  .�ن �A,�� ا����ل ا��ر
وي ا-��"� و

م  1063-994/ ه 456- �384ن أ
رز ا���ر�ن ا��ر
و��ن �� 
�د ا-,د�س �� ��رة 


ن أ�0د 
ن ���د 
ن 0زم  ��
�ن ر��ل أ
و ��0د 7 $����ا-,د���، ا�ذي ��د أ
رز ��)�$ �

�!د �7ش ��ظم �,�ن �7ره �� ا�!رن ا����س . 1ا�0�!$ ا-و�2 �� ا�����$ ا��ر
�$ �� ا-,د�س

ا��ر و��وق ھو �� 7�وم ا�0د�ث، ا��!;،  ,�طازدھرت ��; ا���وم وا�!رن ا�ذي  ھ�ري،

��ل ھذا �� ����ف �روع ا���ر�$، و $ �),ف�),ف أ(ر �� �!�رب �ن �3 .2ا-دبا�����$ و

2 ��,�; ا�����$ ا��� ا���زت 
��$ ا�(!��$، 0ر�$ ا��ر،ا�(ورة 7�2 ا���ود� ا���دد �د��ل 7

2 7�وم ا-وا3ل، ا��!��د،و�و��ود   ا���)ب ا��ذھ
� �!د ا7�,ق ا��ذھب ا�ظ�ھريا/,���ح 7

                                                           

   06ص . 1993، )ط(��0د أ�0د ا�د
�س، ����$ ا�0ب وا-��ق 7,د ا
ن 0زم، دار ا�
داع وا�,�ر وا��وز� ، ��7ن، د/ 1
  . 10ا��ر�  ,��;، ص / 2



����� 

 

 ب 

 

�ء��; ��وا��$ ظروف ا��)ر و � ��ذا ا��ذھب إ�2 ا"�,�7; ا�!وي 
; ا��
ب �� ا7�,�";

�$ أ(رت ����� $�!�� $���(�ر ا���رد�$ ا��� �ن ���ش ���� ا
ن 0زم، ��0ول 
�ذا 
,�ء � �


� ��)� ھو  "دا��!��ء �ن 
�ده، و�ن ا�����$ و���0ث " ا���رو ا-��ق "�)ص ���Fق 

ا�رذا3ل، ا��ف 7ن (�ر و ا��ر، أ,واع ا��3�Aل,ظر��; ا���!�$، ���,� ا���ر و 0دد ��; ����م

  . و
��ن أھ����� ا��>�د 7����وا���و��ت ا��و�$ ا�!و��$ و�ن ا-��ق 


$ و���,� /����ر ھذا ا��وAوع أ/ وھ��G�� $
  :ور#

إ
راز ا/���ھ�ت ا-��"�$ �� إط�رھ� ا�(!��� وز��دة 
)�ر�,� 
�ذه ا/���ھ�ت �را  )1

�!�
  . و�ط

ر أ��"� إ���� وإ������; �� ا��A0رة ا�����$ �و�A* أھ��$ ا�
0ث 7ن )2�.  

; إ������; �  - ا
ن 0زم ا-,د���  –ا���م  از ا��ر ا-��"� �����وف �ن ����$إ
ر )3

 ،$���ا���ر�� وا-��ق، و��ل ا����ر,� /
ن ا�وا0A$ �� ا�د�ن، ا�����$، ا/����ع، ا��

��$ ا��� 
رزت ��; ا/�����ت 0زم  ��ود إ�2 أن 7)ره ��د �ن ا��)ور ا���

 $���ا��ذھ
�$، و(رت ا��رق ا�����$ و��ءت ا������ت ا������$ وا/�����7$ وا��

و(رت ا��,�ظرات، ��,ت ا-0وال ھذه ���
�$ إ�2 0د �� 
>0وال ا�����  ا����م �� 

 ."�$ا�و"ت ا�A�0ر �� ظل ا��و��$ و��دد و��3ل ا,���رھ� ا-��"�$ وا��Gر ا-��


�را �ن ا�
�0(�ن �� ��دان ا�د�ن   )4�!� ا
ن 0زم  >0د ا���ر�ن ا������ن اھ����� 


0ث 7ن أرا3; ا-��"�$ وا���دة �,�� �� ا-دب، وا�����$ و�� $�3�" $�و/ �زال ا��0

  .ا�,�وض 
وا"  ا�����$ ا��ر
و�$ 



����� 

 

 ج 

 

�ف 7ن 7,�)ر ھذه ا�����$ و
��ن ��,�� ����,��ن ھ,� �ن اھو��
� �� ��ر�� ا��ر 

7�2 ا�����$ ا��رز�$ ا�����$ا������ ��)$ و $
��  : ا��ر ا������ ا��ر
� ��7$ �ن ��ل ا�

  ھل �دم ا�ن �زم �ظر�� د�دة 	� ا���ق ؟ 

  : ��ر7ت ھذه ا�����$ إ�2 ���ؤ/ت �ز�3$ و

 ا-��"�$ ا��� ,�دى 
�� ا
ن 0زم ا-,د��� ؟�� ھ� اJراء ا��ر
و�$  -


د$7 ,���$ 7ن ا����ر ا�����  -� $�ھل �,ت ا-��ق 7,د ا
ن 0زم ا-,د��� ذات )

 أم �,ت ذات أ)��$ �و,�,�$ ؟ 

  :وأھم ا��ر��Aت ا��� �و)�,� إ���� ھ�

��ق �!د ا��ط�ع ا
ن 0زم �ن ��ل أرا3; ا��ر
و�$ ا�و)ول إ�2 ,ظر�$ �د�دة �� ا- -

 .وھذه ا-��رة ��ھ�ت �� �طو�ر �����; ا-��"�$


�/7���د - $�!�2 7�وم ا-وا3ل �� 0دود �!�ده 
>)ول  �0ول ا
ن 0زم 
,�ء �����; ا���7

  .ا��!�دة ا�����$

-ن ا��,�M ھو ا�طر�ق ا��ؤدي إ�2  �ف ا�0!�!$ 
وا�ط$ ���و7$ ا�!وا7د ا��� ,ظرا  -

إ�2 ا�,��M3 ا��و�ودة، ار�>�,� أن ,���د 7�2 ا��,�M ���طر 7�2 ��ر ا���ل ��و)ول 

�� ا�ذي ا��,�M ا��� ا�ذي ����دم ���ر�$ ا-0وال وا-0داث ا��� �رت ، وا���ر���0�

�ط
��$ ا��وAوع و��3م  2�ا������$ 7ن طر�ق  وا,
;���7د �� إ�!�ء ا�Aوء 7

  .ا���م ا����ق ا��رز وا��0��ل ا�و)ف و



����� 

 

 د 

 

  : �)ول $$ ا7��د,� 7�2 �ط$ �و,$ �ن (�(��0��ل ھذه ا�����و


�ن ,��ا��)ل ا-ول �0و�,� أن ,
رز روا�د ا�����$ ا-��"�$ "
ل ا
ن 0زم و ھذا �� 

ا���را
� و ا
ن  –و ا�����$ ا�����$  –أ��طون و أر�طو ,�وذ��ن  –ھ�� ا�����$ ا��و,�,�$ 

ا��>(�رات ا��و,�,�$ 
)�$ ��7$ و ص ا�����$ ا�����$�� أ
رز,� �)�3 -��و�; ,�وذ��ن

7�2 ا�����$ ا�����$ .  

      3; ا-��"�$ إ�2 ا-��ق ا�����$ 7,د ا
ن 0زم �ن ��$ أرا ��; ا��)ل ا�(�,� أ�ر,�

2 زم ا���!�، ��,، �,�M ا
ن �0
�7ث 7�2 ا-��قأ,واع ا-��ق، او ��A,ت ط
��$ و

�$، ا���ر و�Aذة ا�����
�م، ا�,�س، ا���د، أ�رى �7"$ ا-��ق 
ل �ن ا� �ن ��$و �7"�; �


�,� دور ا�)دا"$ �� �,��$ ا��3�Aل �� $�!�  .ا��!ل، ا�0ب، ا��ر
�$ ا��

�; إ
راز "��$ ا-��ق ا�0ز��$ وھذا �ن ��ل ا���رة إ�2 ا��)ل ا�(��ث أرد,� �ن ��

�دة ا
ن 0زم �ن 7�وم �� ا-��ر �0د(,� 7ن �دى ا���ق 7,د ا
ن 0زم، و#��$ ا-��ھدف و

���$ ا��و,�,�$، وا-وا3ل �ن ����
  .�دى أ(ره 7�2 ا��A0رة ا�����$ �ل �>(ره 

2 ��و7$ �ن ا��)�در وا��را�  أھ��� ��ب ا-��ق و�� ا7��� ا���ر /
ن 0زمد,� ذ�ك 7

  .  ا-��ق�)ط�2 
�,وان ا
ن 0زم و�و"�; �ن ا�����$ وا��,طق و ��ب �د�ور ود�  وا)فو

  :أھ���و ,0ن �� إط�ر ا�
0ث وا���,� 7دة ���ل 

1 /�
�G� ن 0زم ��زال
و�� زا�ت ا�درا��ت  ،"�$ ا�
�0(�ن �� ھذا ا����ل �0ث أن ا�����وف ا

$��3A د��$ و��  .ا��� �,�و��; "



����� 

 

 ه 

 

�$ ا��)�در و/ 2"$����
�ت ا��� ��  �  .ا��را

� Aد ا���وا��,��ھم �� إ
راز ا-��ق ا�����$ 7ن طر�ق  أن ،�!د �0و�,� �ن ��ل ھذا ا�

 -ا-,د���ا
ن 0زم  -  ا����� �وا0د �ن أھم ����$ ا���ما�و"وف 7�2 ا��ر ا-��"� 

  .�دى ���ھ���� �� ا��A0رة ا�����$ أن ,
�ط أ(ر أرا3; ا-��"�$ و �� �0و�,� 

 



روا�� ا	����� ا������ ��� ا� ��م          ا	��� ا�ول                                  
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  :�وط�� 

إن ا ��ق ��ذ ���ة ا
��ر ا
�	��� ��د ���� أ����� �ن ���ث ا
�	��� ��ر ��ر 

وا
�و��ن ھم أول �ن و,�وا +وا�د ا ��ق �	* أ��س )	��� ������رھم ا
���%  ا
�$ور،

 ��
ا ول ا
ذي ا���دت ��1 ���ر �ن ا
�	���ت و/ودھ�، )� ��ق ��دھم ���ل �	ك ا
�	��� ا

  .��6م ��
/��ب ا
��	� )� �	وك ا���4ن وھذا ا ��ر ھو ا
����ر ا
ذي ��م �1 ا3�رون �	�1 

�8 و�ن ����6 ا
�	���  و
ذا ���ت 
6ذه�
ا ��ق ا
�و����� ����رات �	* ا
�	���ت ا

�����ق، �ون ھذه . ا�4� �� �8	���
)��ب �وع �ن ا:���ف )� �$ورات و���ھ�م ا

ا ��رة �ن ا
���=ل ا
�� �/ب أن ��6م ��6 �ل إ���ن، ذ
ك  �1 ���ج إ
* أن ���� �$ر)��1 

�  .+�و��ررھ� ��
ر/وع إ
* ��دأ أ�

 ����و ھذا �� �و
�� إ�رازه )� ھذا ا
�$ل �ن ��ل ا
�طرق إ
* درا�� ا ��ق ��د )

   –ا
��را�� وا�ن ���و�1  –�م درا���6 ��د )���� ا�4�م  -أ)�طون وأر�طو –ا
�و��ن 
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  ا���ق �� ا������ ا��و�����  :ا���ث ا�ول 

ث )� ا
ط����، إ: أ�1 ��� ��
ر@م �ن أن ا
��ر ا
�و���� +�ل �8راط ��
�ن ����6 ��

�د، ��
��ض ا
���رات ا
���ط� ا
�����رة )� ��ر ا
��� إ��ن ا
8رن ا
��دس وا
���% +�ل ا

وظ )� ا
����ر ا
�	�8 ا
ذي /�ء ��د أ)�طون وأر�طو 	�
  .��ن 
�6 أ�رھ� ا

�� أ��طون ����ق/ 1��� :  


	�	��� و�	م ا ��ق  )�	�وف �رس) ق م  347 -427(أ)�طون  1���إذ  ��1ظم 

�وس �

م ا��
�/د ���1 )� ا ��ق ���� �	* �ظر�� ا
��ل، �ث �رى أن وراء ھذا ا

 �	8�

م ا��

�� أ�ر رو����، وأن 
�ل �و/ود ���ص )� ��
م ا
��ل @�ر ���ص )� ا��


	��ر وھو ���* �ط	ق  إن ��ن ھذه ا
��ل ���:'' : وا
رو���، ط�ق ذ
ك �	* ا ��ق )�8ل

أز
� أ�دي ��
F ا
���ل، و)6م ھذا ا
��ل ���ج إ
* ر��,� ا
��س و �6ذ�ب ا
�8ل، و�ن �م : 

و+د ��� أ)�طون �� ��ق أ�د �����،  2''�درك ا
�,�	� )� ��ر أ���
�6 إ: �ن ��ن )�	�و)� 

��� أ+��م ر=����� *
ث )��6 ���8م إ�
ث: ��/1 ا ول: وا�
و��/1 . )� ا
��ر ا ��* إ
* ا

����
ث )� ��8ق ا
��ر ا ��* )� /ز=���1 وذ
ك �ن طر�ق ا
�,�=ل، وھو ��8ق : ا�
إ
* ا


ث. 
دى ا )راد��
8ق ا
��ر )� ا
دو
�،و����* أدق : و��/1 ا� ��
ث �ن ا ��ق ا�
)� ا

�ق �8وم ���ره�G

ذ
ك �/د أن ا
��ر ا )�طو��  ،�����
ث )� ا�
�	* أ��س إ��د  ا

                                                           

)ؤاد ���ل، /�ل ا
��ري، ��د ا
ر��د ا
$�دق، ا
�و�و�� ا
�	���� ا
���$رة، �را/�� ز�� �/�ب ��ود، دار ا
8	م، 1
  . 44،  43،  ص ص)ط، ت (��روت،  د


	��ر ا
����� ا�4��� ��د ا
��را��، ا�ن �����  2 �+�درا�� �	�	�� �8د�� )� )	��� ( �وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
�2000�د �	� ��د ا
��ط�، ��/���ر )� ا
�	���، �	�� ا3داب، +�م ا
�	���، /���� ا���4در��، : ، إ�راف)
����� ا-

  .  63، ص 2001
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 ������
وا
��ر ��د أ)�طون و��	� ا���4ن  1و��ق ا
/ذور ��ن ا
��ة ا
�8	�� وا ��+�� وا

 ��� ،�+�و@���1 )� ��8ق ا
���دة �ن �ل ��ل أ��+�، و+د ود ��ن ا
���دة وا
دا)% ا �

�8ق ا
	ذة�� �	����
ھر ا
��ر ا +$* و/و.أ�1 �ؤ�د �	* ار���ط ا
��ر ��
�دل )� ا
���دة ا

 *

Gو ��	I
��ده �ر��ط ��
و/ود ا
�8�8، و�8دم أ)�طون $ور��ن ����ر,��ن 
	��ر وا

�و��ت )�/رد أ���ح 
	��ل، .أن ا
و/ود ا
�8�8 : ��ون 
�Iر ا
��ل: ����6 وھ��
أ�� ا

رر �ن +�وده، )Kن ��
 �6� 1���
��ن $�Iت �	* ��ط�6 وھ� ���ر+� 
	��دة، و�	* ا���4ن ا

ا
و/ود ا
�8�8 ھو و/ود ا
$ورة )Kن �� ��$ل �1 ھو ا
�8�8 وھو ا
��ر، و�ل �� ����رض 

  .1��2 ھو ا
�ر


دة ��
و 
�� ����ن �ن ����ر ا
و/ود أ��� أ)�طون �ظر�� �ن و/ود ا
$ورة ا


G دم�
���ء ا
�� ���ھ� ا
��ل أو ا )��ر، وود ����6 و��ن ا
و/ود وو,% )� ���8ل ا
��ل ا

ا
ذي وده ��
��دة وا
���ن، و رأ�1 أن ��
م ا
س ا
ذي ھو ���ج ا
��ل وا
��دة ��Iل ����� 

  .��و�ط� 

وا
��ل ��
دة ��	و �	* �ط�ق ا ��ق ا
���و�� )�6 : �و
د و: ��وت )�6 @�ر ����� و: 


ز��ن ��و+ف �	* ا
ز��ن أو ا
���ن، أ�� ا ���ء ا
��� )�6 زا=	� و�����، و ��و+ف �	* ا


�م ا
��$� �����M ا
��س ا
�� ���ش )� ���
وا
���ن، )� �ن أن +	ب �	م ا
��س ��ده ھو ا

�و��ت��
م : ����* أن أ)�طون �رى 
	و/ود ��
��ن 3ا
/�د�

م ا
��ل ،ا
��ل و��
م ا�� 

                                                           

  . 305، ص 1987،  2/ورج طرا����، دار ا
ط	��� وا
��ر،  ��روت، ط : إ��ل �ر�1�6،  ��ر�M ا
�	���، �ر 1
  

2  /��را��، ا ��ق )� ا�4�
 . 76، ص 2007، 4م وا
�	��� ا
8د���، دار ا
���=س 
	ط���� وا
��ر وا
�وز�%، طأ��د ا
  41، ص 1975، 5رو���ل و�ود�ن، ا
�و�و�� ا
�	����، �ر، ���ر �رم، دار ا
ط	��� و ا
��ر، ��روت، ط/  3
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�8�8، ��
م ا
�8ل

م ا��

م ا
��ر ،ھو ا��، N م
�و��ت )6و ��
م ا
��أ�� . ���
 ،دة��
م ا


م ا
د��� و��
م ا3�رةو�ن ھ�� ���8م و/ود ا���4. ��
م ا
�ر ،��
م ا
	ذات�� �

م  ،ن إ��


م ا
��ل ،% ا
�8ل)�ن ا��. و��
م ا
/�د و
ذا�1) ا
�8ل(ا
روح �� �
و�ن . ��
م ا
��ر ،ار��% إ

�=$�ل و
ذ
ك )�	* ا���4ن أن �رر ���1 ���. ��
م ا
�ر�% أھواءه @رق )� ��
م ا
رذ�	� ا�

����1 )� �/�ل ا
��ر)�  �8	1 وا
��و ���ع�� وذ
ك ،وا�1 و�ر�ر ���1 �ن +�ود ا
/�د�6

��	8�

م ا
��ل)�
��ر)� ا
�8	�� ھ� ��ر ���ل 
	و ،ا�� �

م ا
��ر ا +$* ،$ول إ��.  

��ظر أ)�طون إ
* ا
ط���� ا������4 �ظرة ���=�� �ن ��س و/�د، و�رى أن ا
��س 


م �� *

�/ن )�1، و��ود �رة أ�رى إ�� ��� �,8�
/�ءت �ن ��
م ا
��ل ود�	ت ��
/�د 

��� ��8ر��  *
��/�ن إ� �	�,�
ا
��ل، و�/ده ���
ف أ���ذه �8راط )� أ�1 ا���ر ا
��ر وا


	��س و
�س ا
�دن ���ل ��ون ا
���دة ) 1�1.  


��س 
��ت ���/� 
��ة ا
/�د �ل ھ� ا
�� �1�6 ا
��ة، و�6ذا /�ل أ)�طون ا
��ر �(

�8ره ا
��س، و/�ل ا
�ر �8ره ا
/�م، و�	�� ا���د ا���4ن �ن ا
/�م 8ق 
���1 +درا ���را 

��
1 ��3
�6 +در ا���4ن ���
  .��ون را �ن ا
��ر، و�6ذا �د�و أ)�طون ا���4ن إ
* ا

�8=ق �� ورا=��، إ: أ�1 �و$ل )�  *
ر@م أن أ)�طون �ن ��ل )	���1 ا ��+�� �8	�� إ

  : ����ز ��ن ا
��س و ا
�دن إ
* أ�ور ھ��� )� �	م ا ��ق

 �6
  .أ�1 ر�ز �	* إ@��ء  ا
��س ��
��� وا
��ر)� وإ�ط�=�6 ا
�	ط� �	* ا
�دن: أو

                                                           

�را��، ا ��ق )� ا�4�م و ا
�	��� ا
8د���، ا
�ر/% ا
���ق ، ص / 1�
  . 76أ��د ا



روا�� ا	����� ا������ ��� ا� ��م          ا	��� ا�ول                                  

 

11 

 

�+�ت ا
�8=�� �	* أ��س : �����6�
�+�ت ا
�8=�� �	* ا
	ذة وا
�6وة و�د�ل ذ
ك ھو ا�
ذ�1 ا

1��م.  

ا�ط�+� �ن ��6و�1 ھذا �رى أ)�طون ���1 �ن وا/ب ا���4ن أن �����* )وق �ط�
ب 

��ة )�,	�، و)�  �� ��
ا
/�د و�وازع ا
�6وة، وأن �ر,* ��� �8ق ا���رار ا
��ة، 

$�ل ا
��ر)� ا
���8ل �� *
	��ت إ
* ا
��س �ز���6 و �ط6رھ� و: ��ون ذ
ك إ
* ��و/��66 إ

  .2وا
��� ذ
ك أ���6 ����ن ��ده �وأم �ر��ط إداھ�� �� �رى

ظ أ�1 �ؤ�د �	* أن ا���4ن �ؤ
ف �ن /زء �وا�� وا �ر �	* ا
��س �و �6ذا �

�رو,1 و�6ده، )�
�8ل )� ا���4ن ھو إ����� ورو���، و:�د 
Gول أن ��,% 
	����، ا
ذي 

 ن . ا
�8=د ا
ذي ����I أن ���طر �	* ا �ور �* ���ر �ل ��ء )� طر�ق ا
�,�	� وا
��ر

ا
�8ل ا
�	�م ھو $وت N ���طب �1 أ�����، و�� �	* ا
�رء إ
* ا�I$4ء 
6ذا ا
$وت أي 

	ذة )� ��ورة 
1، و�ؤ�د أن ���8ل ��ن ��ة ا
��	�ف و��ة ا
 أ)�طونو�/د أن . $وت ا
�8ل

 *
��)� ا
	ذات ا
د��و��،  إ���ع@��� ا
��ة ھ� ا
�,�	� أو ا
��ر أ�� ��ة ا
	ذة )�6 ���* إ

  .ھ��1 ا
	ذات �ل ھ� )� ا
���ك ��
�,�	� إر,�ءوا
���دة 
��ت )� 

�	�,�
  : و )� ا
�,�	� )8د ��ز أ)�طون ��ن �و��ن �ن ا

  و ���ج إ
* ��	م : )طر�� ),�	�/ 1

                                                           

�را��، ا ��ق )� ا�4�م و ا
�	��� ا
8د���، ا
�ر/% ا
���ق / 1�
   83،  82ص  ،، صأ��د ا

	��ر ا
����� ا�4��� ��د ا
��را�� و ا�ن ����� ، ا
�ر/% ا
���ق ، ص / 2 �+�   �63وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
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و ھ� ا
�� ����د )� ��ر)� ا
��ر، و��8ق ھذه ا
�,�	� �ن طر�ق : ),�	� ������/ 2

����
  .1ا:��/�م وا
����ق ��ن +وى ا
��س ا

 ������ �	=�8
و+د ��رض أ)�طون )� ��ور�1 ا
/�6ور�� 
�ظر�� /د�دة، ����د إ
* �ظر��1 ا

)وظ��� ا
�دا
� ھ� �ظ . وھ� ا
���، ا
�/���، ا
���، ا
�دا
�وا
�,�=ل ��ده أر��� . ا
��س

*
��� ا و�
  . ا
�ظ�م وا
����ب ��ن ),�=ل ا


��� ھ� ),�	� ا
�8ل، وا
��� ھ� ),�	� ا
��س ا
�6وا���، وأ�� ا
�/��� )�6 و�ط �����6 �(

�
�س و ),�=	�6 وھ� ),�	� ا
��س ا
K( ،���,Iذا �� �8ق ا
�وازن، أي ا
�دا
� ��ن +وى ا

2$	ت ا
��س �	* ا
���دة .  

�ث، أي �/ب أن �
�ث ا
�� ����ب +وى ا
��س ا�
و��8ق ا
�دا
� ��د ا
�رد ���8ق ا
�,�=ل ا

 ،���,I
    ���ظم ھذه ا
�,�=ل )��� ����6 �	* ��ل ��ون )��6 ا
8وة ا
�6وا��� ��,�� 
	8وة ا

����رة أ�رى �/ب أن ��ون ا
8و��ن ا
�6وا��� و ��ون ھذه ا ��رة ��,�� 
	8وة ا
��+	�، أو 

8ق ��( ،�	�,�
وا
I,��� ��,���ن ��� 
	�8ل ا
ذي �/ب أن �8ود ا
��س إ
* ا
طر�ق ا
��ر وا

�
  .3),�	� ا
�دا

و+د أط	ق )��� ��د �	* ا
�,�=ل ا ر��� ا
�� ذ�رھ� أ)�طون ا�م ا
�,�=ل ا $	�� أو 

���
  :* �ل ),�	� ا ����� و ��رض ا ن �رض �و/ز 

                                                           

�د �6ران ر�وان، / 1� ���	�
ا
��ر و ا
�وز�%، ا
�8ھرة، ا
Iر���، دار +��ء 
	ط���� و  �طور ا
��ر ا ��+� ا
/د�د )� ا
  68، ص 1998 ،)ط(د

	��ر / 2 �+�  64ص  ، ا
�ر/% ا
���ق،ا�ن �����ا
����� ا�4��� ��د ا
��را�� و�وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
3 /�
   70، ص ا
�ر/% ا
���ق  �ر ا ��+� )� ا
�	��� ا
Iر���،��د �6ران ر�وان، �طور ا
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1 /���
�رى ا)�طون أن ا
��� ھ� ا
�,�	� ا
�	�� ا
�� ���� �ن ��طرة ا
8وة ا
��+	� �	* : ا

  .ا
8وة ا
I,��� وا
8وة ا
�6وا���

2 /���/�
وھ� ا
�,�	� ا
����� ��ده، وا���4ن ا
��,ل ��د أ)�طون ���ج إ
* ا
�/��� : ا

  : ھ��
��8و�� ا
�وف، وھ��ك �و��ن �ن ا
�/��� و

  .و����ل )� �/���6 ا
���طر، دون ا:��راث �� 
م أو ا
�وف ��1: ا
�/��� ا�4/���� �

� ���	�
  .و����ل )� ��ل ا
�����ة وا
���ره : ا
�/��� ا

3 /���
  .وھ� ا
�,�	� ا
�� ��8وم ��6 ا
�رء �Iر��ت ا
�6وة أو ا
����: ا

4 /�
دا
� ���6 أن ا
�دا
� ھ� ا
�وازن ��ن ھ��ك �,���ن ����� 
��6وم أ)�طون �ن ا
�: ا
�دا

O
�$
���، و�8ول أ�,� أن ا
�دا
� ھ� ا
��� وأن ا
��دل ھو ا
��م ا�
  . 1+وى ا
��س ا

 ���
د��1 �ن ا
����8 وا �( *	/�� ��+�)� ا ��ر �8ول أن أھ��� أ)�طون )� )	���1 ا �


م ا �ر، وأن ھذه ا
�8و:ت وا
���ھ�م��
���ء �8ق  إ
* ا:�$�ل ��	
+د ر��ت طر��8 /د�دا 


6م ا
�,�	�، وھو طر�ق ا
زھد وا:�$راف �ن �$�
O ا
د�ن و�	* ھذا )Kن ھدف أ)�طون 

 ��
�ق ����ل )� /�ل ا
ط���� ا
��ر�� ����8 �% $ورة ����G
 ����
��.  

  

  

                                                           

  . 68،  67ص ص  �طور ا
��ر ا ��+� )� ا
�	��� ا
Iر���، ا
�ر/% ا
���ق، ،��د �6ران ر�وان/ 1
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�� أر�طو ����ق / 2���:  

�	��ذ أ)�طون، )8د درس )� أ��د����1 �دة ��وات و��ن ) ق م  322 – 348(أر�طو 

�ن ا
��و+% أن �ؤ�ر ھذا )� )�ر ا
�	��ذ، )����% �� +�
1 أ���ذه )� �/�:ت ا
ط���� وا
�	وك 


6ذا ا
�و+%، �8�8 أن أر�طو ����دم ��ض ا
�$ط	�ت  ��
ا�����4، إ: أن ا �ر /�ء ���

�طون ��� أ���6 ���ر��ن )� ��ض ا
���دئ ا
���رة �ن �8���� ا
����6 ��� ����د�1 أ)

ا
��8)� ا
�6	����، إ: أن /وا�ب ا:���ف ���ت )� ا �ور ا ����� ا
�� ���ت �و,% ا���ق 

�����6، �	* و/1 ���ط�% ��1 ا
8ول ��ن �و+ف أر�طو �ن ا
���=ل ا ��+�� ���ل )� ا
وا+% 

  .1ا �ن �ذھب أ)�طون�ذھ�� /د�دا ���	ف ا���)� ���ر

 ��
)8د ا����د أر�طو �ل أ��س ����)�ز��8 
	�	��� ا ��+��، ذ
ك أ�1 �8ول ��
��ؤو

ا ��+�� ا����دا إ
* ��دأ ر�� ا4رادة، ذ
ك أن ا )��ل ا4راد�� )� �ظره ھ� ا
��دان ا
ذي 

  .�2ر��د )�1 /��% ا
�,�=ل )� ا
وا+% 

��دة �رف )��6 ا���4ن ���1 �د�� ا/����� ��ط	ق )	��� أر�طو ا ��+�� �ن +

 ���
�/���ع �% @�ره، وھذا ا
�وق �د)% إ
�1 ا
�ط��1، )6ذه ا
�طرة �/�ل ا���4ن ���و+� 

�ز�� �ن أ/ل ��8ق ���دة ا
�/��% و���دة ا
�رد، 

����ل ا
8درات و����ن ا
�/�ت ا

دث ���� 
	��رة ا
��� وا )��ل ا
ط���� ��
  .ھ� @��� ا:/���ع ا
��ري  وا
���دة ا

                                                           

  .72ص  ��د �6ران ر�وان، �طور ا
��ر ا ��+� )� ا
�	��� ا
Iر���، ا
�ر/% ا
���ق، / 1
2 /،� ،1922، 3ا
�ر��� 
	ط���� وا
��ر، ��روت،  ط  ا
�	��� ا ��+�� )� ا
��ر ا�4���، دار ا
�6,� أ�د ��ود $�

   20ص 
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و������ �	* ھذه ا
��8دة ��
ف أر�طو أ���ذه أ)�طون )� �و,وع ا
���=�� ��ن ا
��س 

  1.وا
�دن، و)� د�و�1 إ
* ا
زھد وإ���� ا
�6وات ���� إ
* ا:�$�ل ���
م ا
��ل

، أن ا ��ق ��د أر�طو "ا ��ق إ
* ��8و���وس" و���� 
6ذا ����ن �ن ��ل ���ب 

�	م ��	� ��ث )� أ)��ل ا���4ن �ن �ث ھو إ���ن، و��6م ��8ر�ر �� ����I ��	1 و�� 


��ظ�م ��ة ا
�و/ود ا
��ري، و��م �د��رھ� �	* أ�ن و/1، 
ذ
ك �ر��ط ا ��ق  1��/� �I���


����� ��د أر�طو، و���ق )� ذ
ك �% أ���ذه أ)�طون )� أن ا
دو
� +وة �ر�و�� �	�� ��6ؤ ��


	�رد ،��و�و)ر 
1 ا
8درة �	* ا
��ة، ),� �	* أن ا
�����  ظروف ���1 ا:/������ وا
رو


K( Oن ا ��ق ��ث )� ��و�ن ا
�رد، و���* ذ
ك أن �$
إذا ���ت ��ث �ن ا
�/��% ا

�8ق @��� �ن دو��6 ���ذر �	* ا���4ن أن �8وم ���ل أو �$رف، � *
ا ��ق إ��� �6دف إ

و ��ث �ن @��� ا
��ة ذ
ك أ�1 �رى أن �ل �و/ود :�د أن �6دف إ
* و�ن ھ�� راح أر�ط

�2�8ق ��ر ��، )	�س ھ��ك �ن ��ل إ: و��ن ا
6دف ��1 ��8ق ��ر ���ن.  

ا ��ق ��د أر�طو ھ� ��	�م �ر�� إ
* أن �/�ل ا
��س أ),ل ��� ھم �	�1، و@���1 

� أن ��رف ا
�,�	� �ل ����I أ�,� أن : ���:" أن ��	6م �	* ط	��6 أو ا
6رب ���6 إذ �8ول 

و��ت ا
8$�د �ن أ��ق أر�طو ھو �د�د ا
���I، �م ����ن ا
و��=ل ا
�و$	� ". ��	ك و���رس 

ظ� وا:��8راء، )�
���I ھ� ا
���دة ذ
ك أ��6 ��

6ذه ا
���I، وذ
ك �ن ��ل ا:����د �	* ا

 ���@ *
  .�3ط	ق و)�ل، أ�� ا
��ل )�,�ف إ

                                                           


	��ر / 1 �+�   73ص  ا
����� ا�4��� ��د ا
��را�� وا�ن �����، ا
�ر/% ا
���ق،�وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
2 /�
  75 ،�74ر ا ��+� )� ا
�	��� ا
Iر���، ا
�ر/% ا
���ق، ص، ص ��د �6ران ر�وان، �طور ا
   305ص ، ��ر�M ا
�	���، ا
�ر/% ا
���ق، �ر�1�6إ��ل / 3
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" وا ��ق ��د أر�طو �/�% )�ل ا
��ر وا
�/�ح و�$�ل ا
���دة، و�/د )� ����1 

أ�1 �دور ول �ظر�� ا
��ر وا
���دة، )�و,O ا
��ب ا ول ��1 أن " ا ��ق إ
* ��8و���وس

ا
��ر ھو @رض أ)��ل ا���4ن /����6، و���ن )� ���1 ا
���� أن ا
Iرض ا ��* 
���Qن ھو 

  .1ا
���دة

ر�طو إ
* أن ا
���I ا ��+�� ����ل )� ا
���دة، وأن ا
���دة ��و+ف �	* وذھب أ

�	�,�

�� ���ت ا
���Iت وا
��رات ���رة و���و��، . ���ر�� ا
��س 
�� ���ق �% ا �
��
و��

 ���I
أ$�O �ن ا
,روري أن ��ث �ن ا
��ر ا +$* ا
ذي ھو @��� )� ذا�1 و 
�س أداة 


* أن ا
���دة ھ� ذ
ك ا
��ر ا +$*، وھذا ���� أن ا
��س أ��د ��1، و+د و$ل أر�طو إ

�ط	�ون ا
��رات ا �رى ��ل ا
	ذة وا
8وة وا
�روة وا
��� �ن أ/ل ا
���دة، و
��6م : 

  .2ا
���دة �ن أ/ل ��ء أ��د ���6، 
ذ
ك ���ت ا
��دة ھ� ا
��ر ا +$* �ط	�ون 

��ة )رق أر�طو ��ن ا
���دة وا
�,�	�، )��� ا و
* ھ� ا	
 ��=�I

���I أو ا
�	� ا

��ة ا ��+��، وھ� أ�واع ���6 	
ا ��+��، ����� ا
����� ھ� ا
$ورة أو ا
�	� ا
$ور�� 


ر�� وا
���،)Kذا و$��� �	ق ا���4ن : ��
��� وا
�6م وا
�8ل، و���6 �� ھ� �	��8: )�ر����


1، و�� 
م �8ل أ�1 ��م أو )�6م، 
���� �8ول أ�1 ��م أو ���ف،  ��
و+د ��دح ا
��م ��
�6=� ا

  .��3ن �ن $��ت ��دو� �����ه ),�=ل 

���8ول )�$در 
و),�=ل ا
��ل ا
��8ول �$در �ن دوا)% �8	��، أ�� ),�=ل  ا
��ل ا

�8ق ا
���ل ��د ا���4ن�

	�8ل، وا
���دة ����ر  %,�� : ��
و�8ول . �ن ا
�6وات ا
                                                           

1 /�
  8ص ، 2007، )ط(�8)� ا
�ر���، دأ�د ��د ا
	�م �ط��، ا
��ر ا ��+� ا
/د�د و درا��ت أ�رى، دار ا
2 /�   74ص  +� 
	��ر ا
����� ��د ا
��را�� وا�ن �����، ا
�ر/% ا
���ق، �وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
   9ص  د ا
	�م �ط��،  ا
��ر ا ��+� ا
/د�د ودرا��ت أ�رى، ا
�ر/% ا
���ق، أ�د ��/ 3
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��ط* ����ر دا=رة ا ��ق، و)� �ظره أن ا���4ن إ�� أن أر�طو �ن ا
�,�	� ��ن ��6و��6 �


�,�	� ھ� ا���داد ����ب ��4رادة و�8وم )� و�ط وا
�8ل ھو . ��ون إ����� وإ�� أ: ��ون�(

  .1ا
ذي �دده


8وة �ن ا
8وى ����* أن ا
�,�	� ��ون  ��=���� �رى أر�طو أن ا
�,�	� ھ� ��6رة �

وا
�,�	� ا���داد �	�8 ����ب و���ت ��و
د )�1 ا
��ل �ث �ؤدي +وى ا
��س وظ�=��6، 

ا
��,ل و
��ت ا
�,�	� ا���داد )طر�� أو ط�����، �ل ��ون ا������6 �ن طر�ق ا4رادة 

 ����
  .وا
��ود، وإذا �� �م ا�����K( �6ن �زاو
��6 ��8رن ��د=ذ ��

)8د ��ز  و
�� ��ن ا���4ن �ر��� �ن /�م و��س، أي �ن /زء �وا�� و/زء �8	�،

  : أر�طو أو $�ف ا
�,�=ل إ
* $���ن ھ��

  وھ� ا
�� ���ون ��
�ر��� وا
��ود و��ون ��$	� ��
�	ق : ),�=ل �	��8 �

  2.و ھ� ا
�� ���ون �ن طر�ق ا
��	م: ),�=ل �8	�� �

و)� د��1 �ن ا
	ذة )����رھ� �رط ا
���ل ا
�	�8، و���ق �% أ)�طون �	* �دم 

�
�س /���� )� رأ�1 �ط	�ون ا
	ذة و�/���ون ا 
م، )�
	ذة 
��ت �ر ا����ر ا
	ذة ��ر أ+$*، )�

إن ا
	ذة . و
و ���ت �ذ
ك 
��ن ا 
م ��را، و�ن ا
��ث أن �8ول �ن إ���ن أ�1 ���د وھو ���
م

)��� �رى أر�طو ط�����، و�$�ب ا
��ل ا
��ري، و���* ذ
ك أن +��� ا
	ذة �ر��ط� ��
��ل 

���ل ����و�� )� ا
��ر وا
�ر و/ب أن ��ون 
	ذة أ�واع ���	��، ا
ذي �$��1، و
�� ���ت ا 

                                                           

   309ص  ، ��ر�M ا
�	���، ا
�ر/% ا
���ق،��ل �ر�1�6إ/ 1

	��ر ا
����� ا�4��� ��د ا
��را��  �وزة أ�د را�د ا
���ر،/ 2 �+�      75ص وا�ن �����، ا
�ر/% ا
���ق،ا
��د ا �



روا�� ا	����� ا������ ��� ا� ��م          ا	��� ا�ول                                  

 

18 

 

)���6 �� ھو �8�8 وط����، و ���6 �� ھو )��د و�ز�ف، وذ
ك ��ب �وع ا
��ل ا
ذي ��8رن 


ط���� ا���4ن ھو ا
�ظر ا
�8	�K( ،ن أ��* أ�واع ا
	ذة  ������
�1، و
�� ���ت أ��* ا ���ل ا


	���ط ا ���$�

�8	� ھ� ا
	ذة ا.1  

�ث أ�واع � *
  : +�م أر�طو ا
��رات إ

 .��رات ا
�دن و�$ل ��
	ذة �

 .ا
��رات ا
��ر/�� ��
�روة وا
/�ه �

��رات ا
��س وھ� ا
�� ���* ��رات �	* ا
�8�8، و��ون ���ة ا
���ل وا
����ر  �

وا
�� أط	ق �	��6 ا
��ر ا ��*  ��6 �8ق ا
���دة ا
���	�، و�/�ل ا���4ن +ر�ب �ن 

2.ا3
�6، و��م ا
�6وات 
دى ا���4ن 
 


�س ا
��ة ودھ� ى أر�طو
6دف ا ��* �ن ��ة ا���4ن 
دإن او)� ا ��ر �8ول ، 

ث �ن ا
���دة  ،�	* ا
��ش ا
�ر�م ا���4ن����د ���  أ)��لوإ��� �� �$���6 �ن �
وأن ا

ث �ن ا
��ة ا
�ر��� ا
�� ��ودھ� ا
�,�=ل وا )��ل ا
��دة�
  .ھو ا

  

  

  

                                                           

�د �6ران ر�وا/ 1��
  77ا
�ر/% ا
���ق، ص  �ر ا ��+� )� ا
�	��� ا
Iر���،ن، �طور ا

	��ر ا
�����  �وزة أ�د را�د ا
���ر،/ 2 �+�  76ص  ا�4��� ��د ا
��را�� وا�ن �����، ا
�ر/% ا
���ق،ا
��د ا �



روا�� ا	����� ا������ ��� ا� ��م          ا	��� ا�ول                                  

 

19 

 

3 / ��  : ا��$#�رات ا��و����� �� ا������ ا���!�� ا ��

	�
��� ا�4���� أ�1 ��
ر@م �ن �و)ر �$�در ا
��ر ا
�ر�� �ن ا
�8طوع �1 )� ��ر�M ا

ا�4���، إ: أن )���� ا�4�م ���روا �Rراء ا
����ن ا
�و�����ن )� ���=ل )�ر�� �د�دة،  

)�� �/�ل ا ��ق �	�س ر�ق ھذا ا
���ر 
دى ��ض ���ري ا�4�م، و
�ن روح ا
���ر ھذه 

�����د�ول ا�4�م إ
* ا
�/����ت ا
/د�دة �% ا
��O  إذ. 
م �ط�س �8�8 ا $�
� ا�4


م ��ن �/رد +,�ء �	* +	�ل �ن ��دات �ر�ر�� و���، �ل ��ن ا�8��� /ذر��  ،���ا�4


��ل ا
��ة ا
�� ���ت �ن +�ل ����.  

���ر )���� ا�4�م ��
��ر ا
�و���� ��طل �و)ر ا
��	��ن �	* ���وع ا ��ق  إنّ 

وا
�,�=ل، وأن �� أ)رز�6م +را=6م 
م ��ن ���� ��ررة 
��ر ا
�و��ن )� 
�I �ر��� ��� ���8د 

)Kذا ��ن ��ض )���� ا�4�م +د �6رھم )�ر ا
�و���� . ��1ض ا
����ر+�ن وا
�ؤر��ن ا
�رب

�ت ا
�	��� ا
�و����� �	* أ�$�رھم )� )6م ا
8رآن )�+���وا ��K( ،�6ن ا ��ق ا ��+�، و@


د��� 
��ت أ�دا ھ� أ���6م، و: أ��+����� ھ�  ���8
ا�4���� �ؤ�د أن أ��م ا

،و
�ن ذ
ك : ���� �8�8 : /دال )��6 وھ� أن ��ض �� /�ء �1 ا
�8ل ا
�و���� )� 2أ��+���6م

���

/د�ر ��
�8د�ر وا:�رام$�وف ا
���رف ا ��	.  

�م ��ر)ون أ)�طون�Q
���� )� ا
8رون ا
و�ط* �
: �ن ��ل �ر/�� أ���
1 �دأ ا

وأ��ر �� �رز ����ر أ)�طون �	* . وا
���ط�=�، و����وس، وا
/�6ور�� إ
* ا
�ر��� ا
8وا��ن

                                                           

  . 18ص  ،2 دار ا
�6,� ا
�ر���، ��روت، ط��د �	� أ�و ر��ن، ��ر�M ا
��ر ا
�	��� )� ا�4�م، .د/ 1

�ف��د إ+��ل، �/د�د ا
��ر ا
د��� )� ا�4�م، /2��
ص  ،1955، )ط(وا
�ر/��، ا
�8ھرة، د ��ر�ب ��ود ���س، 
/�� ا

146 .  
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������4ت ��4دة ��ر�M ا
��ل ��ن )� �/�ل )	��� ا ��ق وا
�����، ����� �ر,ت آراؤه ا

�8�8
ث �ن ا�

�ف ��ن ا
�	��� ا
و���� وا
د�ن ا
�و�دي �ن أ/ل ا��
و��ف ���د=�6  ،ا

��=�6�
+د�ت أ���
1 ا
/�6ور�� وا
8وا��ن ��وذ/�ً ��ر����ً /ذا��ً �	6م ا
����ر ا
����� )� . ا

�ث  ،"��,	�ا
�د��� ا
"ظ6ر )� ر��
� ا
��را��ا�4�م، و�$و$�ً ��* ا
����ر ا
ذي 

 ����أ�ط* أھ��� 
	دور ا
ذي أّد�1 ا
�	��� )� و,% ا
�ر����ت ا
��8و��� وا �راف 
	دو
� ا�4

��
���
 ���ن ��ل ا�ن ���و�1أ�رت ا
�/�و�� ا )�طو��� ا
���	� أ�,�ً �	* ا
�	��ء ا:���. ا

��� ا )�طو�� 
	��س �6ذ�ب ا ��ق، اا
ذي ا���ق )� ��	1 �
��را)�8ً �% ������1 
��6وم ا

������
  .ا ��+�� ا

إ
* ا
��دة وا
�در�ب وا
��	م، را),�ً إ���د ا ��ق إ
*  أ��د ���و�1 ا ��ق ��ر�طو

ا
ط�%؛  نV +و
�� )� أن ا
ط�% أ$ل ا ��ق، ���� ا
�8	�ل �ن أھ��� دور ا
����ز وا
�8ل ��د 

  1.ا���4ن

  

  

  

  

  

                                                           

،  ص 1979، 1أر�طو، ا ��ق، �ر ا��ق  �ن ��ن، ��8ق  ��د ا
ر��ن �دوي، و��
� ا
�ط�و��ت، ا
�و�ت، ط / 1
195 .  
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  ا���ق �� ا������ ا ����  :ا���ث ا�#���

ا ��ق ا�4���� �8وم �	* �/�و�� �ن ا وا�ر و ا
�واھ� ا
�� ��,�ن 

 X�� * ا���4ن	ون، ��� أ��6 �8وم ��	��
���� ا�
ا
�ر��� ا�4���� وھذا �� أ�ده ا

��1 و���
* ��ر)� �8وم �	* "�و�د ا
ر�و��� "وده ��
�8 ��ده ا
�	ك �� N �(و��ر ،

	
ق ���
)	6ذا /�ءت ��$�=ص ���زھ� ". �و�د ا4
وھ�� "���رة أ�1 وده ����1 ا

  �ن @�رھ� �ن ا ��ق 

1 / ��  :�&��ص ا���ق ا ��


���ط�، ا
و,وح، ا
���ت، و����6 �وا)�8 
	�8ل �� ������$ف ا ��ق ا�4

  . وا
�طرة، ���� ���	� ووا+���

  :ا����ط� •

�ق ا�4���� +�=�� �	* ا
��8دة، وا
��8دة +�=�� �	* ا
�و�د،   ا�      

)ط���� أن ���س $�� ا
��8دة �	* �� ����ق ���6 أو . وا
�و�د ���ط : ���8د )�1

�8وم �	��6 �ن ���رم ا ��ق وآداب ا
�	وك، )�ل ��	م ���ط�% أن ���	ق �� ��ق 

��ج � �( 1
إ
* و��ط أو د
�ل، إذ د
�	1 ���ب N و��� ا�4���� )� /��% أوا

و  1ر�ول N، �����د �ن ذ
ك أن ا
���ط� )� ا ��ق ا�4���� ھ� ا
��د �ن ا
��	ف

                                                           

دة، �ن زم و�و+�1 �ن ا
�	��� وا
��طق وود�% وا$ف �$ط�*، ا.  1��
ا ��ق، ا
�/�% ا
��8)�، ا��4رات ا
�ر��� ا
   305،ص 2000، )ط(د
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1 ���
*  1ا
���8د
َ ب ارْ رَ  لْ +ْ � وَ �َ ْ ا
رَ  ا
ذل �نَ  �حَ �َ � /َ �َ 6ُ 
َ  ضْ �َ ا�ْ وَ {: 
8و ْ� ُ6 َ� َ� � َ� �

  *"}�Iراً ��� $َ �َ �َ رَ 

 :ا�و)وح •

�$�=ص ا ��ق ا�4���� أ��6 وا,� ����، �دور ��ن ا �ر وا
��ھ�، �ن 

أي ��ن ا
��ل وا
�رك، )� �د�ث ا
��و�� وا
�$وص ا
د���� ا
�� ����ول ا
/وا�ب 


�س )��6 و: @�وض : �1 � إ�َ وا ا
ز�َ �ُ رَ 8ْ �َ  :َ وَ { : ��ل +و
1  2ا ��+�� /	�� وا,

 َ( َ�َ وَ  �ٌ � 
��ت �ر��ط� ������ )رد��، و�ن ��� :ا�#��ت *}��َ� �َ  ءَ �� ����ا ��ق ا�4


$دق �( ،�����
)�6 ����� : ��8ل ا
���Iر أو ا
��د�ل،  ��6 +�=�� �	* ا
��8دة ا
را��� ا

وا ���� وا
و)�ء �ن ���رم ا ��ق ا
�� /�ء ��6 ا ����ء وا
ر�ل، �ن 
دن آدم �	�1 

�م إ
* ���م ا
�ر�	�ن ��د $�
  .	* N �	�1 و�	ما

وا�(� ا��(ل •: 

�=ق و دع 
	�ظر و ا
����ر و ا:����ر 

8د ل ا�4�م ا
�8ل ا�����4 �	1 ا


�س )��6 ��  ���	�
)�ن ا
ط���� أن ��ون ا ��ق ا�4���� �وا)�8 
	�8ول ا

  3.)�� �ن ��+ل ����6 �1 ����ره إ
* �دح ا
��ل و ذم ا
/ود  ،���+,�6

  

                                                           

   305،ص ا
�ر/% ا
���قا ��ق، ود�% وا$ف �$ط�*، ا�ن زم و�و+�1 �ن ا
�	��� وا
��طق و/ 1
  . �24ورة ا�4راء ص *
2 / ���	�
  . 305ص  ا
�ر/% ا
���ق، ،وا
��طق وا ��قود�% وا$ف �$ط�*، ا�ن زم و�و+�1 �ن ا
  . �32ورة ا�4راء ص *
   306ود�% وا$ف �$ط�*، ا�ن زم و�و+�1 �ن ا
�	��� وا
��طق وا ��ق، ا
�ر/% ا
���ق، ص / 3
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 :رةوا�(� ���ط •

)طرة N ا
�� )طر ا
��س �	��6 : {: ا�4�م د�ن ا
�طرة )�ن أ�� ھر�رة +�ل 

وا ��ق ا�4���� �ن ا
د�ن، )� �د أ��6 ����8 �% . }��د�ل 
�	ق N ذ
ك ا
د�ن ا
�8م

  .ا
�طرة ا������4 ا
�	��� وا
�طرة ا
�	��� ���ل إ
* ���رم ا ��ق

 :ا�+و��� •

+�
�م ا ����
�� ��و�� )� /��% �/�:ت /وا�ب ا�4�م، وأن �ظ�م ا ��ق إن ا


�س �ظ��� /ز=�� �ن �ظ�م ا�4�م، �ل ھو 	�1 )� /��% ظواھره و�واط�1، وا
�ظ�م 

ا ��+� �ن ا�4�م ���ز
� �روق ا
دم �ن ا
/�د، ��دا�	� )� /��% أ��/�1 �دا�ل 

1���  .ا
�و/��6ت ا ��+�� )� /��% أ

 :ا�وا!���ا��ظرة  •

  ،��+�ا ��ق ا�4���� �8دم ��6/� وا+��� �	���، �,�ھ� أدث ا
���ھ[ ا �

و)�رق ��ن ا
��6[ ا�4��� )� ا ��ق وا
���ھ[ ا ��+�� ا
د���، ھو أن ��6[ 

���

1 د��=�1 ا
����� ا
����	� )� ا
8رآن وا ����  1.ا ��ق ا�4

  

  

  
                                                           

  . 308،  307ص،ص ود�% وا$ف �$ط�*، ا�ن زم و�و+�1 �ن ا
�	��� وا
��طق وا ��ق، ا
�ر/% ا
���ق، / 1
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  : �&ر ا���را�� ا���ق .�د أ��/2

��,O �ن ��ل ر	� أ�و �$ر ا
��را�� ا
��ر��، أ�1 +د ���ر ���ر أ)�طون )� 

�����	
و�/د أن )	��� . 1ا ��ق وا
����� و�ذ
ك ���ر أر�طو )� ا����ر ا ��ق )رع 

ا
��را�� )� ا ��ق ����دة �ن ا
�ظر�� ا
�و����� �$�� ����، ��� أ��6 ���% �$�� ��$� �ن 

، 2+ف أر�طو ا ��+�، ذ
ك أن ا ��ق ��د �ل �ن ا
��را�� وأر�طو �	م ��	��و

وا ��ق )� �ظر ا
��را�� أ��س ا
�	وك، وھو �وا)ق أ)�طون ���، و ��� أر�طو، و+د 

�����68 ��,ل ��8ء ا
��س ا
ذي ا����1 �ن ا
�$رف، وھو ���
ف أھل ا
د�ن )� +و
6م ��ن 


�ر��� و ���ت )� ���ر �ن ا
�وا+ف أن ا
�8ل وده +�در �	* ا ��ق �$در �ن ا
�	وم ا

  .3ا
����ز ��ن ا
��ر وا
�ر

�ق، 
م �,ف ��=� ��� ذ�ره أر�طو �ن )6م ا
���دة �G
و�ن ��رض ا
��را�� 


م ��رج )� �1���$  1��
 ،18�
�� ����وا
�,�	�، و
�ن �8�8 +د أ,�)�6 )� إ$�=1 �	و�� إ�

	�
���1 �ن �و)�ق ��ن ا
د�ن وا
�	���، و ا����ره أن ا ��ق �	م ��	� ���� �ن ا
���ق ا
��م 


�، وذ
ك :����ب �	�� ا )��ل �$
�ودة و إ���ع ا
8دوة ا�
أ�1 �8وم �	* ���ر�� ا )��ل ا

ا
�	��8، ذ
ك أن �ل إ���ن �$ل �	* +درة )�ل ا
��ر،  إ: أ�1 �����6 ��
��ل وا
���ر��، 

�ق ا
�رد�� ��د ا
��را�� ��,% 
	�	م ا
�د�� ����* �	م ا
�����، و��ن و�ذ
ك )Kن ا �

ا
�	وك ا
�ردي ���رع �ن ا
�	وك ا:/�����، و�6ذا �ظ6ر ا:ر���ط ا
���ن ��ن �ظر�� ا
��را�� 

                                                           


	��ر /1 �+�  . 175ص  ا
����� ا�4��� ��د ا
��را�� وا�ن �����، ا
�ر/% ا
���ق،�وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
�207�د �	� أ�و ر��ن، ��ر�M ا
��ر ا
�	��� )� ا�4�م، ا
�ر/% ا
���ق، ص /2 .  
3/	�
���� ا�4�م )� ا
��رق و ا
�Iرب، ا
����� ا( Mط��، ��ر�
  29، ص )ط، ت (���، ��روت،  د/��� ��د 
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)� ا
�د��� ا
��,	�، و �ظر��1 ا ��+�� �ن �ث أن ا
���دة @��� ا
�رد و@��� ا:/���ع 

  .1ا
�د�� �	* ا
�واء

  :�م ا
��را�� ا
�	ق إ
* �و��ن +

�ل ��وھو ا
�,�	� ا������4، و��* $ل 
�� �	ق /��ل، و$�رت 
�� +وة  :ا���ق ا�

ا
ذھن $	ت ا
���دة، ا
�	ق ا
/��ل �$ل �ن ا:����د، وا )��ل ��* ���ت 

  .��و�ط� $ل ا
�	ق ا
/��ل

وھو ��س ا
�	ق ا
/��ل، و �رى ا
��را�� أن ا
�	ق ا
O��8 ھو �وع �ن  :ا���ق ا�(��/ �

������
  .2ا
�8م ا

و������ر ا
���دة ���ر أ+$*، وأ��ل ا
���Iت )Kن �$�	�6 ��م �ن طر�ق ا
�,�=ل 

��+�  : ، وا
�� �ر���6 ا
��را�� )� أر��� أ/��س وھ� ا �


	��ر)�، وا
�	م �� ���ء  :ا��)��ل ا��ظر�� � ��
وا
�� ��$ب �	* ط	ب ا
���دئ ا و

  .�	�� �ظر�� �ن �ث ھ� �و/ودات

  .وا
�� �8$د ��6 ا
��را�� �	وم ا
�����، ا:+�$�د و)ن ا
رب  :ا��)��ل ا��0ر��  �


���Qن :ا��)��ل ا���!��  � �+�ث )� ا
�	وك ا ��
  .و�دارھ� ا

�  ����  . �6�3 ا����ب ا
��ون ا
��	�� ا
��رو)�وا
�راد  :ا��)��ل ا�

                                                           

�257�د �	� أ�و ر��ن، ��ر�M ا
��ر ا
�	��� )� ا�4�م، ا
�ر/% ا
���ق ، ص /1 .  

	��ر ا
����� ا�4��� ��د ا
��را�� و ا�ن ����� ، ا
�ر/% ا
���ق، ص /2 �+�  . �193وزة أ�د را�د ا
���ر، ا
��د ا �
3 /	�
  . ���258 )� ا�4�م ، ا
�ر/% ا
���ق ، ص ��د �	� أ�و ر��ن، ��ر�M ا
��ر ا
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و����ر ا
�,�=ل ا ��+�� ھ� أ��* ھذه ا
�,�=ل، �ن �ث أ��6 أ��ر ا
�,�=ل إ����6 )� 

�8ق ا
���دة �.  

 ���	�
$�ل ا
���دة،  ا ��+��و+د ���ت ا� *
ھ� ا
�� �,% +وا�د ا
�	وك ا
�ؤدي إ

$�	�6، ��دد ا
��را�� أ�واع ا
	ذات 
6ذا �/د ا
��را�� ��6م �درا���6 و����ن ا
طر�
ق ا
�و$	� 

��	1 )� ذ
ك ��ل أر�طو �ث �رى أن 
ذات ا
واس �6	� و�ر��� ا
���ل، )� �ن �/د أن 


ذات ا
�8ل ������ ����ر�� ا
�$�ل ا
��� ��ل ا
���، )�6 �ط��ق أ��* @��� ��وق 

1،  )�
���  إذن ),�	� ا���4ن ا���4ن إ
* �	و@�6، �ن �ث أ��6 ���م ���ل )�	1 ا
��ص �


	���دة �88�
  .1وأ���ھ� ا

و�ن ھذا ����	ص أن ا ��ق ��د ا
��را�� ���ر��، )� ���ء ا
�� ا������ )��6 ا
�	ق  

ا
/��ل ھ� ا )��ل ا
�� ��ون )� أ$�ب ا ��ق ا
/��	�، وا
�� ������ ا
�	ق ا
O��8 ھ� 

��8�  ا )��ل ا
�� ��ون �ن أ$�ب ا ��ق
  .ا

  

  

  

  

  

                                                           

  . 260، 159ص، ص،  ��ر�M ا
��ر ا
�	��� )� ا�4�م، ا
�ر/% ا
���ق، ،��د �	� أ�و ر��ن/ 1
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  : ا���ق .�د ا�ن �0و�1 /  3


م ��ن ا�ن ���و�1 )� ا ��ق )�	�و)� �ظر�� �8در ا
�ظر��ت )�ب، �ل ��ن ��	�� 

أ�,�، إ�1 ��ث )� ا
�,�	� و�����6 و)� ا
���دة و�ددھ�، �م ���% ھذا وذاك �ر�م ا
�ط� 

أ+ر ��6 �	م ا
��س +د��� ��ذ/� ��
��  ا
�� �ؤدي 
	ظ�ر ��6، )6و �رى أن ا
��س ��د ا
ط�ل ���

ب ا
�را��، و
زوم  *
�ن �ل $ورة، و+��	� 
�ل �� ��8ش )��6، و�	�1 ���1 ا
$�� دا=�� إ

��ن ا
د�ن ووظ�=�1، ��� أن ا
��س )� �ظره �$O و��رض ��� �$O ا
/�م و��رض، و�ن 

� �	* ا
��س إن ���ت ��رة )�,	� أن ����ر ا
�رء /	$
، و�ن 1��1 و $د�18و��=ل �ظ ا

  . ھ�� ������ أن ���دل �	* أن أ��ق ا�ن  ���و�1 ���ت ذات ط��% �	�� وا+��


��س ا
��ر��، وا���ر أن ط����6 و/وھرھ� �ن @�ر ط��ع  
8د اھ�م ا�ن ���و�1��

 ،������/

م �ن ا �ور ا��
ا
/�م وا
�دن، )�6 أ�رم /وھر وأ),ل ط���� �ن �ل �� )� ھذا ا

 ،��6

�س �ن ط��ع ا
�دن ور$�6 �	* ��ر)� �8=ق ا �ور ا4 �� *
وأ�,� )Kن ��و+�6 إ

�ور ا
/����، �د
�� �	* ا��6 �ن /وھر @�ر /وھر و��	�6 إ
* ا �ور ا
�� ھ� أ),ل �ن ا 

  .2ا
/�م

إذن ��زة ا
��س ا
��8�8 ��د ا�ن ���و�1 ھ� أ��6 +�درة �	* ��8ل ا
$ور ا
�,�دة )� 

و+ت واد ��ل )�رة ا ��ض وا �ود،
ذ
ك ���ل ���ر)�6 /��% ا ���ء +ر��� ���ت أو ���دة، 

                                                           

ص  ،1963، ��3، �ؤ��� ا
���/�، ا
�8ھرة، ط$	��6 ��
�	��� ا4@ر�8و�*، )	��� ا ��ق )� ا�4�م و��د �و�ف �/ 1
103 .  

�م، ا
�8م ا ������� ��د / 2�
����� ا
�6,�  ،)درا�� �8د�� )� ا
��ر ا�4��� وا
��ر ا
���$ر( +�� ا
ر�ن ��د ا
  . 66،ص 1992، )ط(ا
�$ر��، ا
�8ھرة، د
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�

��س /وھر ���	ف �ل . ��و�� أو ��8و�( ��	���
ا:���ف �ن ا
/�د وأ�� +واھ� ا

��� ��� �ددھ� أ)�طون �(:  

 .ا
8وة ا
��+	� أو ا
�	��� +�=�� )� ا
د��غ وھ� 
	��ر وا
�ظر )� �8=ق ا �ور  �

 .ا
8وة ا
�6وا��� أو ا
�وا��� ���8رة )� ا
��د و��6 ��ون ا
	ذات ا
��� و�� ��$ل ��6  �

 �6�.1 �� ��$ل ��
I,ب وا
�/��� �ن ا )��ل آ
��6 ا
8	ب، و ا
8وة ا
I,��� و �

ث )� ا ��ق  �
) ),�=ل ورذا=ل(�رى ا�ن ���و�1 أن ھ��ك ��+� وط�دة ��ن ا

�ق إ
* �ظر�� �G
ث )� ا
��س ا
��ر��، و�ن �م ا���د )� �����1 ا
���و
و/� �
و��ن ا

ا
د��غ وا
8	ب وا
��د  و�ؤ�د ا
��	�وف �ت ����ر أ)�طون أن. أ)�طون )� ا
��س ا
��ر��

��� ا ����� ھ� آ:ت ا
��س إذ �وا�ط��6 �د�ر أ�ور ا
/�د و �و/16،�
 ��ر�ز 
	8وة ا
����� ا


* /��ب ا
���8س وK( ،�,ة ا���4ن أ������و�1 
م ��ن 
�/6ل ا
��د ا:/����� �ن 

�8ق ا
�	وك ا
��,ل أ:�
وھو ا
���ون  ا
���و
و/�، �/د ا�ن ���و�1 �,% �رط� ا/������ 

  .��2ن ا���4ن وأ��1 ا���4ن )� إط�ر ��ة ا/������ �8وم �	* ا
���)ل وا
�,��ن

�ن ا
��	وم أن ),�=ل ا
��� وا
�/��� وا
��� وا
�دا
� ���ر�د )� �ظر ا�ن ���و�1 


�8ل و��	ك �و� ��1، وإ: 
�� ا��8ت أن ��ون ),�=ل، و
6ذا �ؤ�د أ�1 ��* ���ت ر�� ��

د�ت ���6 ),�	� ا
�	م و�����6 ا
��س ا ،��$

��ط�8 ���د
�   و��ن �و+�6 إ
* ا
���رف ا

ا
���، و��* ���ت ر�� ا
��س ا
�وا��� ���8دة إ
* ا
��س ا
��+	� @�ر �����6 )� ھواھ� 

                                                           

  . 260،  ص 1979، ���1ل ��ز/�، ا
/���� ا �ر����، ��روت، ط:��/د )�ري،  ��ر�M ا
�	��� ا�4����، �ر/1
2/ �  . 377،  ص 2006، 1م، ا
����� ا
�$ر��، $�دا،  ��روت، ط أ�د أ��ن، ظ6ر ا�4
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ظ ��س ا
��ء )��� ��ص ا
��س �د�ت ���6 ),�	� ا
���، و�����6 ),�	� ا
���ء، و�

��� *��( ،���,I
� �$�O )� @�ر ���6 و: ��* ا( �	+��
ت ر���6 ���د
� �ط�% ا
��س ا

 ���/�
د�ت ���6 ),�	� ا
	م و�����6 ),�	� ا ،�6
 �I��� ��� 1أ��ر.  

 ،�
��� �8ول ا�ن ���و�1 ��,�	� را��� وھ� ),�	� ا
�دا�
وإ
* /��ب �	ك ا
�,�=ل ا

���4ن، و�	�1 : ���ر أد و: ���ھ� إ: و�ؤ�د أن ھذه ا
�,�=ل ا ����� ھ� ���د ���دة ا

�6ذه ا
�,�=ل )8ط، و)� ���8ل ھذه ا
�,�=ل ���ر ا
��	�وف إ
* ��8=,�6 و �����6 رذا=ل، 

)�دل ),�	� ا
�دا
� �/د رذ�	� ا
ظ	م وا
/ور، �ث �ؤ�د أن ا
�	وك ا
�Iر ا
��,ل وا
ذي ��ون 

,I
��� أو ا
�6وا��� �	* ��� و �د��ر ا
��س ����6ه إ
* ا
رذ�	�، إ��� ���[ �ن �I	ب ا
��س ا

 �	+��
  .2ا

  :���رع �ن ھذه ا
�,�=ل ),�=ل )ر��� �د�دة 

 .)�ن ا
��� ���رع ),�	� ا
ذ��ء وا
ذا�رة و�ر�� ا
�6م  �

 .وا
و+�رو�ن ا
��� ���رع ),�=ل ا
��ء، ا
$�ر  �

 .وا
�/دةو�ن ا
�/��� ���رع ),�=ل ��ر ا
��س  �

 3.ا
���دةو �ن ا
�دا
� ���رع ),�=ل ا
$دا+� وا 
��، ا
�ودد و �

                                                           

1/
  . 215ص  ،1990، )ط(دار ا
�ر��� 
	���ب، �و�س، د��ر ��د ا
�و�� ا
������،�8د�� )� ا
�	��� ا�4����، ا
2 /������
  . 216ص  �8د�� )� ا
�	��� ا�4����، ا
�ر/% ا
���ق،  ،��ر ��د ا
�و�� ا
  . 263ص 	��� ا�4����، ا
�ر/% ا
���ق، M ا
���/د )�ري، ��ر�/ 3
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	��س دا��� 
�6 إ
* أ)��
�6 �ن @�ر )�ر و: روا��،  إنّ  �
�ا
�	ق ��د ا�ن ���و�1 

)��K أ�1 و
�د ا
��ر)� ا
�8	�� �	* رأي أ)�طون، أو و
�د ا
��ر)� وا
�ط�% ��� �	* �ذھب 

ن  �1 �% رأي أ)�طون 
م �/د أي ��رر 
�زول ا
�رع أر�طو، )8د ���% أر�طو دون أ)�طو

و : دا��� 4ر��د ا ����ء، وإ��� $O ذ
ك �	1 )� رأ�1 �ن +��	�� ا���4ن 
	��	ق، ا
�ط�% 

ول وا
�طور�	
  .1وا���داده ا
�طري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

���ن، ��روت، ط/ 1�	
  . 293، ص )ت(،  د���5ل ا
��ز/�،  ���
م ا
��ر ا
�ر�� وا
�$ر ا
و��ط، دار ا
�	م 



روا�� ا	����� ا������ ��� ا� ��م          ا	��� ا�ول                                  

 

31 

 

  : ��&� �(د��

وا
�$ورات ��ن ا
��ر ����	ص ��� ��ق ذ�ره أن ھ��ك �وع �ن ا:
��8ء )� ا
���ھ�م 

ا ��+� ا
�و���� وا
��ر ا ��+� ا�4���، وھذا را/% 
���ل ا
���ر، ��� أ�1 ھ��ك �وع �ن 

�� ا
�ظر�� )� أ+وال ��

	�	��� ا ��+�� ��د ا
�و��ن ھ� ا ��
�I
ا:���ف، )Kذا ���ت ا
��� ا

���1 ھذا �ن /�6، و�ن ا
��	�وف ا
�� �ظ6ر )� ����� أ�ره �$رف ا
�ظر �ن ��ر�1 و�� Mر�

�6 ��
�دن و�$�رھ� ��د )��=K( ،1ن �+�/�6 أ�رى ار���ط ا ��ق ���6و�6م 
	��س و�

�ل ����� ��رزة )� ا�4�م، � ����)�6 ���رة �ن ���8دات و+�م ا ��ق )� ا
�	��� ا�4


�ر���ن ا
��	��ن، ����دة �ن ا
���ب وا
���، )�6 )� /وھرھ� �	ك ا
/6ود ا
��ذو
� �ن +�ل ا

�=���
أ/�% ا
���رون  )8د. وا
�� �6دف إ
* @رس ا
�8م وا
���ھ�م ا�4���� )� ا
��وس ا

���)�6 @ر,�6 ا ��*، و�ن  �ا
��	�ون �	* أھ��� ا
�ر��� ا
�	��8 وأ��6 روح ا
�ر��� ا�4

���
	�ط��ق )� �ل ز��ن و���ن و ن ا
د�ن ا�4 ��	��8

�ل  ھ�� ا�$�ت ��
���ت وا O
�$
ا

  . ز��ن و���ن �ث ا
��	م �	* ا
�زا��6 
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���  : وط

�دو أ�����ق��د  ا������إن ا����ل 
	 ا��ر���         � ������ �

	 !ل 
روع ا���ر �

ن ا���ق �&��+� ا��ؤد�� � ا������، وھذا �� �ؤ!ده ا�&رآن ا�!ر�م وا���� ا���و�� ا��ر�#�،

�/ ا�د��وي ا�#-��� ھ	 ���إ�, ��و!/، وھ	 ا��	 �0دد ���&� 	
�ر ���� ��+1 ا����ن 


!ل إ���ن �!�ب ���دا أو �&�� �زاء 5��/ أ0د ا���4ھ�ن ا����دة أو ا��&�ء،ا��روي 
	 و.  

أن �!ون ��&�م أن ���&�م ا����8 ��ن ا����ن و�����/، و
������ ا������ �ن ا�&��ون ا���8	 

�ط ذات ا����ن- 	
  . ا�����8 
�ل 


��س  �0د;وا 5ن ا���ق ��د ا�ن 0زم ا��د��	، �ن ��ن ا�#��#� ا������ن ا��ذ�نو

ن ��ر
� � �ن �#�/ ���ر
� �#�/ 0ق ا���ر
�،ا��4زام �����ق �5ده ھو أن ��+د ا���

�و4 �ن ا���س ،ط�ب ا���رة ���ن �#�/ ����/ ��وازن ا���وك،ا�&�، 
�ن 0زم �م �!ن �

��و
� �ظر�� �&در ا�
�����ق  ،����ظر��ت 
�0ب �ل !�ن 5���� أ�-�،إ�/ ��0ث 
	 ا�#-�

ھذا �� �0و��� أن ��طرق إ��/ 
	 ھذا ا�#@ل ��وع �ن و. ا���م، ا��#س، ا���د،ا��&ل، ا�0ب

 . ا��+�ب و ا��#@�ل
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  أراء ا�ن زم �� ا���ق   :ا�!�ث ا�ول 

إ�+� �8م أ����8 �ط�&�، وھذا �� ����ف ا�&�م ا�����8 
	 ا���م 5ن �Aرھ� �ن ا���ق، 

  :  �ؤ!ده ا�ن 0زم �ن ��ل ��ض آراC/ ا�����8 و�ذ!ر ��+�

  :ط��%� ا���ق ��د ا�ن زم / 1


	 ن أھل ا��&ول ����#ون ���ق ا������ ر����� ا��@در، وأ�رى ا�ن 0زم إن ا


Gذا «�ن 0زم ھذا ��-F �ن 8ول ا، و�� ھو ا�&��F ��+�ط���� ا���ق و�� ھو ا��0ن و�0د�د  

����/  و4 �0ن ����/ ا����، و F��4 �� 0!م H ����, أ�/ أ�/ 4 8��F إ;�ت -رورة ا�/ 8 4

�/ ا�ن 0زم 0�د �� ذھب إ�ا�0�د �ن ��@ر أ���&د ا�د!�ور و 1»8��F و4 �0ن إ4 �� ھو �0ن

���0ن وا��&��F وأ�+�� ��س 5&��ن،و�ن ا��ن ھذا ا�&ول -��ف ����ف ��!��ب، ا����، 

�� ا����0ن ا�#&+�ء ، �I ����#�/ أ�-� ����&ول ا�إ���ع، ا���ف و�� 	

��@واب  Fر�@

  : ا��&��F أ�/ ;�;� أ�واع و

��0 أو �#�دة و�� �!ون 
�/ ا� �@� ,�ا��	ء �ذا�ك !���دل وا�ظ�م  �م �رد�&ل ����� 5

�!ن ا��&�ب ���#�ل ا�&��F 4 �0@ل إ4 ��د ورود ا��رع  ،ا�&��F 8د ���م ����&ل
���0ن و

.  

��ط�ب �� �0@ل 
�/ ا��0ن و � F�إذا �+, �5/ ا���رع 
Gذا أ�ر ��	ء @�ر ���0 وا�&

 �0�� @�ر 8

                                                 
�ط���5 ودار ا���ر ،ا��0لا�#@ل 
	 ا���ل وا�ھواء و ،ا�ن 0زم/ � �
 1 101، ص 1395، 2ا���ر،  ��روت، ط 




� ا������ ��د ا�ن زم                  ا�
	ل ا�����                  ��
 روا�د ا�

 

35 
 


	 �#س ا��ر �����0ن  � ��!0� /� ,���� H و��س ا��راد  ھل �ط�ع أم�� أ�ر 	ط��

،/�
	 ا��&ل و8د �!ون 8���0 وو8د  
�ل ا���ور  ���0 /�ھذا �;ل أ�ر �!ون ا���ور 

 /��  H.1 ����, إ�راھ�م 5��/ ا���م �ذ�F ا


+و �0ن ا��+م 
��� ��8/ ا�ن 0زم ����, آ�ر أن   /��0� ,���� H ر���، ھو أن �� ا�


+و 8��Fو /0�&� ,���� H ر���ا��&��F !�� ھو 0د ا�8وال ا�@�0�0 
	 ا����0ن وھذا ا، و�� ا�


	 ا��&د ا�ذي ذ!ره ا�د!�ور أ0�د �ن ��@ر ا�0�د  F-وا .  

 ، وأ�+� ���0 �ن H 5ز و�ل وھ��،0زم أن ط���� ا���ق �و
�&���رى ا�ن ا�و  

H م أن ��!ر�5�, �� ��@ف �/ �ن أ��ق ���0 و��#ق �ن زوا� 
��وا�ب 5�, ا���،�+  	
و

�و�د ا���ق �ن ك إن 5��ت !�#�� �ر!�ب ا�ط��IC وو ا5�م ا� «ھذا ا����, �&ول ا�ن ا�0زم 

5�, أن 
-�Cل 4 �@��  ا��زاج ��5@رھ� ا��0�و�� 
	 ا��#س 
��&ف �ن ذ�ك و8وف ��&�ن

+� �ن H ����, و�و ���A �+0رك �!�ن �;�ك، وا�ك �و و!�ت إ�, �#�ك أن ���0ك 
�+� و

  2»ھ�!ت و���زت 

 ���،و�رى ا�-
�8ل  ن ا�0زم أن �+	 ا��#س 5ن ا�+وى وا��-ب �����ن �!ل 

,����: }� 
َس َ�ِن اْ�َ(َوى َ�نْ  َوأَ!&ْ ِ. َوَ�َ(- ا��& َ� ِھَ� اْ�َ!2َْوى. َ��َف َ!�0ََم َر�/   *}5�َِن& ا�4َ�ْ&

5��/ و��م ��ن ا��و@�ه و H ,�@ H -ب  «�8ل ر�ول�3»4 �  

                                                 
�، د �، ا�� ��م و ����� �� ا�
���ت،ا
	�� أ��� ���/ 2� 1406 ،)ط(��+� ا
*	( ا
�)�! و إ���ء ا
%�اث ا�#"�!، ا
 ��د

. 442، 438ص،ص ه،  
 ،م 1988، 1ا
 �� =! ��اواة ا
>��س، :	9�4 �8دل أ�� ا
����!، دار ا
��5ق ا
���!، ا
�4ھ�ة، طا�� ��م، ا01"ق و/ 1

. 148 147ص،ص،  
* ��   40،  40#�رة ا
>�ز�8ت ا1

 3 58ص  
 �� =! ��واة ا
>��س، �?�ر ا
 ��9،ا�� ��م، ا01"ق وا/ 
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2- ���6
�%ر�ف ا� :  

�و!/، وا�#-��� �5د ا�ن 0زم ھ	 ���  � 	
ھ	 ا��	 �0دد �ر ���� ��+1 ا����ن 

�/ ا�د��وي �ن �!�ب ���دا أو إن !ل إ��� 0د ا���4ھ�ن ا����دة أو ا��&�ء،ا��روي 
	 او���&

،/��� ا��دن �&�� �زاء 5��-
�� ا��#س 4 �-
�ذ�كو. 1إذن ا�#-��� ا������� ھ	   F�@�


�ل ا���ر ھ	 ا����دة ا��#��� ���A 	ھ 	ل وو ،ا����دة ا��C�-#ا�&�م ا�����8 أ�ورا �!ون ا�

����ق ����1C أ
��ل ا��#س ا���8�� .  

ا�#-��� و��ط� ��ن ا�
راط و ا��#ر�ط 
!� ا�طر
�ن �ذ�وم " و��رف ا�#-��� إذ �&ول  

���+�� �0�ود،و ��  "���0 ا�#�ل 4 إ
راط 
�/  ا�#-�

�
��داح 
Gن !ل �ن إ��ك و ا4": ا��#ر�ط 
	 ا�#�ل 
�&ول �ده �0ذر �ن ا�
راط و

�ل ���ل �� ��I ��ك �ن ذ�ك 
	 أول  ����ك 4 �@د8ك وان !�ت @�د�8،����، وإ��ك ك�


	 أ0د 4 �0-ر�/ وذم 0د 
	 و�+/ 
Gن 
�ل أھل ا���ق، وإ��ك وأ�دح و 4�����/،  	
ذ�ك 


�Gك 4 �0@ل �ن ذ�ك إ4 5�, �!ذ��ك ا��#�8روإ��ك ل، وإ@�ح �#�ك ��."  

ا��ط�وب 
	 و" �&ل 
	 ا�#�ل ا�#�-ل إذ �&ول و �ن ;م ��د أن ا�ن 0زم �ؤ!د 5�, أھ��� ا�

  2" و�ب ����زه أذ�ك ا��&ل  إن ا���8ل ھو �ن 4 �#�رق �� 

  

  

                                                 
 /،9�� 
� وا
�>9B و ا01"ق، ا
��A@ ا� (�
 1 340ص  ود�@ وا�C�B?� D، ا�� ��م و ����� �� ا
 /،9�� 
� وا
�>9B وا01"ق، ا
��A@ ا� (�
. 342ص  ود�@ وا�C�B?� D، ا�� ��م و����� �� ا 2 
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��&�  : و�ن �روط ا�#-��� ا��

�ل �رط -روري ��#�ل ا�#�-ل 
�����ن ��O 5ز و: اء �ر�و�/ ا�84دا����ن ��O و �

�#وز ���Pرة � /�0�@ /�
+و ا���ر ا�ذي ���,  .  

�ل 8د �ص ا����ن ���@�� 0رم ��+� �Aره إ4 إن H 5ز و: ا�و5	 وا�����ز  �


���ز ا���ر  
��ب 5�, ا����ن أن �وظ#+� 
��� �&ر�/ ،ا���C!� وھ	 ا�����ز ،H ,إ�

0د ا��&ل ا�����ل " �/ و8 ھذا ����&ل و ھ�� آ�,-�Cل 5ن ا�رذاCل و5ن ا��ر وا�#

  " ا�رذاCل ا�0د ��طوي 
�/ ا����ب ا����@	 وھذا ا�ط��5ت وا�#-�Cل و

�طل ���د�� 8ول ا�ن 0زم �ؤ�د ا�&ول ���0ر��، و�&در ��دأ ا����4ر و:  0ر�� ا����4ر  ��


�� ا��ص  و�+�دة ا�0س وا����،�ك إ�, ا��ص ا�&رآ�	، �ن �&ول �����ر ����دا 
	 ذ

 :�;ل 8و�/ ����, 


َ%�ُونَ  ِ�مَ {8و�/ ����, و*}�َِ!� 8ُْ�ُ�ْم َ�ْ%َ!�ُونَ  4ََزاء{ �ْ��0ُو�ُوَن َ!� 9َ ََ{**1  

�طل 8ول� ,���� H ص 8ول���
5�, أ��� و�0ث �ص ����0/  �ن �&ول �����ر،  ,����

��+�دة ا�0واس �ك إ�, ا��!�ف، أ�����ل �#�ل و �@�I و إ���د ذ
  .ا�0س 

ھو @#� �ن 0زم إ�, أن أ�#�ظ ا��4ط��5 وا�&درة �#@F 5ن ��زى وا0د، و�ذھب او

وھذا ا����4ر ا�����	 ����/ ا����4ر  #�ل ������ره أو ��ر!/ ������ره،�ن �@در �5/ ا�

ھو أن H ق ��ن ا�#�ل ا�واI8 �ن H 5ز و�ل وا�#�ل ا�واI8 ���، �ذا �&ول أن ا�#ر  ،ا��+	

و
�ل  ون أو ��ر
� أو إرادة أو !راھ��،���/ ���� أو 5ر-� أو 0ر!� أو �!����, ا��ر5/ و
                                                 

  24 ا���Pورة ا�وا��8 *
  2 ا���Pورة ا�@ف **
  .343ود�I وا@ف �@ط#,، ا�ن 0زم و�و8#/ �ن ا�#��#� وا���طق وا���ق، ا��ر�I ا����ق، ص / 1
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���ر �� ���

���  ،��ت ��/�5ز و�ل !ل ذ�ك  /&�أ�� �0ن 
�G�� !�ن 
�� ��� ��/ 5ز و�ل �

5/ �م ���رو4 4!���ب ��#�� أو ر
I �-رة ووأظ+ره 5ز و�ل 
��� �0� و��ق ا����ر�� �/،

  ."�0ن 

ا��4ط��5 �رأي ا�ن 0زم �ن ا�����0 ا���و�� @#� ا����ط�I، وا����ط�I 8د �!ون 

A و���ط��� ;م �راه ،/C�-5أ ,��� طرأت 5�� Iن ا��4ط��5 5رض �ن �ر ���ط��
�ن ;م 

  .وا�-�ف، و-د ا��4ط��5 ا���زا�5راض �&�ل ا��د 

�د،��4ط�5ن 0ر�� ا����4ر 4 ��0&ق إ4 ���Gذ�ك 
و��� H �+0�� 	وزوال  � ا��

�/،ا��واCق �5+� أي ا��و�

�ق ا��+	 ��� �روم ا���د  ��
��ل ا����د �0دودة ���&وة و5
 /

��دو��� H �+0�� 	و. ا��4ط��5 ا��
 /��5G ز��،ن��و��رھن  ا�0ر�� �دى ا�ن 0زم 0ر�� �

H أن ,���ده �ؤ!د أن ا���ق O �واھر وأ5راض  �0ث  5ز و�ل ���رع �
��ل ا����د،5

  .41 ��&ل أن �#�ل ا��واھر إH 4 و

�5��ر أن ا���� ��;ل  ،
����� ا�ط��� ا����0 �رط 4زم و-روري ��#�ل ا���8	: ا����  ���

�8�� ��&�� �ي ،ا�����8 
	 ا���م ا���ؤو������ط  �
�ك و
	 ذ 
�ل �� �ن ا����، 

ا���ص ا���ل ���ر ��� ��5ء، وا���� ���ر إ��ص ر��ء و «�&د�	 �&ول ا�ن 8دا�/ ا�

  »�ن �Aر �0&ق ھ��ء 

��!ل �وھر ا�#-��� ا���&��، إذ ا�#-�Cل ا�����8 �ن 5دل 
��Gص ا���� 
	 ا�#�ل 

وإذا !��ت ا���� ا����@�  � 5&د ا���� 
	 أداC+� ط��A،O �5رھ� 4 �د أن ���&+وأ���� و@دق و

                                                 
.345ود�I وا@ف �@ط#,، ا�ن 0زم و�و8#/ �ن ا�#��#� وا���طق وا���ق، ا��ر�I ا����ق، ص /  1 
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�R ا����ن در�� ا���ص 
	 ا���� ��0&�ق  ،��#�ل ا�#�-ل�رط -روري ���س @��� أن �


، �رط 4زم إ���C/�ص ا���� 
	 ا��و�/ إ�, ا�#�ل وو �ن ھ�� ��د أن إ� ،ا�#�ل ا�#�-ل

  1.-روري �ن �روط ا�#-��� و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 /C�B?� Dوا� @�� وا
�>9B وا01"ق، ا
��A@ ا
 ��9، ،ود� (�
. 348،  347ص، ص  ا�� ��م و����� �� ا 1 
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  :أ�واع ا���ق -3

��  :0زم �&�م ا���ق إ�, �و�5ن وھ����!ن ا�&ول أن ا

� ��   .ا���ق ا�#�-

� ��  .ا���ق ا�رذ�


	 �#س ا�و8ت 
Gن ا�ن 0زمو ���رذ�� �
��، وا���@�� �راد�-#�� �
  .�1رى أن ا�ط��5 �راد

�5��رھ� أوا�ر و�واھ	 �ر�I ھذا ا��ر إ�, �ظرة ا�ن 0زم إ�, ا��و���ق ا������ 

، �+, H /�5 ���, ��@��ار�!�ب �� ، و
�4��;�ل إ�, أ�ر H 5ز و�ل ���, ط���5ر��5 

���ن ا��	 �و@ل ا� ����� 8درا �ن ا��4زام ا�د��	،ا��رادف ��ط	 ا���ق ا�وھذا ا�ر�ط و

  .#وز ������ وا����ة �ن ا���رھو ا�إ�, �� ��د ا���0ة ا�د��� و

،���+� �ن ا���ق ا�رذ��� !��  ��ر
+� ا�ن 0زم ���ذج �ن ا���ق ا�#�-�  : و�� �&�

، و-ده ا�0�ق و0ده ا�����ل ا����@	 ا�#-�Cلو0ده ا�����ل ا�ط��5ت و :ا��&ل �

  ا�رذاCل و

ول �&، و-ده ا���ف وھو ا���ل وا
	 �و-�/ ا�!�م و-I وھ	 ا�و�8ر و: ا�رزا�� �

��� 4 ���0ج إ��/ 
	 ا�د�ن وا�د���. 

 -دھ� ا��داوة �� ��وء ا�Pر، و��ره �� ��ر ا�Pر و ھ	 أن ��وء ا��رء و  :ا�@دا�8 �

                                                 
56#��9 ، ص �?�ر 0"ق وا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا�� ��م، ا1/  1 
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	 و�وه ا��ر و 0دھ� أنو: ا��ود � /� .-ده 5!س ذ�ك، وا�!رام��ذل ا�#-ل !

5ن 0دھ� �ذل ا��#س ���وت 5ن ا�د�ن أو ا�0ر�م أو 5ن ا���ر ا��-ط+د أو و: ا�����5 �

 ده 5!س ذ�ك و - ،ا�����0	 ا��ظ�وم

4 ه و0ده أن ��ذو-ده ا��ور و ،��ذهو0ده أن ��ط	 �ن �#�ك ا�وا�ب و: ا��دل �

  .��1ط�/

  :أ	ول ا���ق ��د ا�ن زم  -4

 	
�I أن ا�ن 0زم �ر�I��� I ا�#-�Cل إ�, �� 0;ت إ��/ ا��ر��� ا������، إ4 أ�/ �;ر 

ره �@ول ا���ق ذ�ك �ن ��ل 0@��ق ���#!ر ا�#��#	 ا��و���	، و0د�;/ 5ن أ@ول ا�

�0ث ار�I أ@ول ا���ق إ�, ;�ث أ@ول  ،5�, Aرار �� 
�ل أ
�طون 
	 أر��� أ@ول 

�+� ;�ث 8وى��&�  ،����+� ا�&وة ا��-��+� ا�&وة ا��&���، وا���دة و�&���#��� وھ	 ا�0!�� و�&�

�+� ا�&وة ا��+وا���وا��#� و��&�2  


Gن ا�ن 0زم 1��5 ھذه ا�#-�Cل و �I ذ�كو /�ا�@ول ���دا !ل ا���د 5ن �� ��ءت 

@ول و-�+� 
	 5رض 
!ره ا��#�د ��+م ا�طر�&� و
��. ا�#��#� ا��و�������ق ��� ���
 	���

�����  5ن ���I ا����م ا��	 4 �0ل �ك،
�;� ا��#� �5د ا�ن 0زم ھ	 Aض ا��@ر  ا���ق،

  .ا��#� �5د أ
�طون ھ	 ���ول ا����ء ا��	 ��ب ���و�+� ��&و�� ا���م 

                                                 

)�را#�ت وا�� ��م، ر#�FG ا�� ��م ، :	9�4 إ� �ن 8/  �����
� ا #H�
134، ص  1987، ) ط(ا
>�5، ���وت ، د*�س، ا 1 
 /��# !(8،!���
 2  209، ص 1991، )ط(د ا
�4ھ�ة، � إF�8��#، ا:�Kھ�ت ا
��I ا
%���ي ا�#"�!، دار ا
��I ا
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أ�� ا�@ول  ،��ط�ق 
!ري إ���	 �ن ھ�� ��-F ������ ا�ن 0زم �+ذه ا�#-��� �نو


	 ا��دول ذ!رھ� ا�ن 0زم ���Sق ا�#�-�� وا�����8 ا��	 � 	�� ��! 	+
 ��ا���ق ا�رذ�

	�P1ا:  

��6�
  أ	ول ا���ق ا�رذ���  أ	ول ا���ق ا�

  ا��دل  �

 ا�#+م  �

 ا���دة  �

  ا��ود  �

  ا��ور  �

 ا��+ل  �

 ا���ن  �

�  Fا��  

  

زم ا����ث ��- ا���ق ��د ا�ن  -5:  

  ا��&ل ��ق ا������ ���;ل 
	 ا�د�ن و�رى ا�ن 0زم أن ا���5ث 5�, ا�

���
�ھو ���وع ا�وا�ر و: �5ث ا�د��	���� �&�وك ا���8	 !�� ورد 
	 ا��واھ	 ا����

��5ث ا�د��	 ھو  وا���5ث ا��&�	 وھو ا�����ل ا�ط��5ت وا�#-�Cل،. ا����عا�!��ب، ا���� ��


�م ا�ط�ر  ا��&�	 ھو ا���5ث ا��ط��&	، ا���5ث ا��ظري و ا���5ث���
��د�ن ا����	 �&دم �

وا��&ل �0ث ا����ن  ي �ن ا��ر�Aب �����ق ا�#�-�� وا��رھ�ب �ن ا���ق ا�رذ���،ا��ظر

                                                 
 /، 9�� 
. 128،  127ص  ص، ا�� ��م، ا01"ق و ا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا
�?�ر ا 1 




� ا������ ��د ا�ن زم                  ا�
	ل ا�����                  ��
 روا�د ا�

 

43 
 

�&ول ا�ن  .و�@��0 ا���ق ا�����8 ��+� �0&ق ر-� ا����ق،5�, �ط��ق ��ك ا��و��+�ت 

���0/: " 0زم  H 0/ و4 �0ن إ4 �� 0!م�&� H إ4 �� 0!م F��8 4 /��
"1  

أن وو ھذا ���	 أن ا���5ث ا�د��	 5�, ا��زام ا���ق ا������ ھو !و�+� ر����� ا��@در 

  .H 5ز و�ل  ا��زا�+� 8ر�� إ�,

ا�ن 0زم ���&ل �0ث �&ول 
��-F �ن ��ر�ف  :أ�� ا���5ث ا��&�	 ���Sق �5د ا�ن 0زم

ل �� أو�ب ا�����ز وھو �Aر ا�����ز ��/ ا����� ا��&ل ھو ا�����ل ا�ط��5ت وا�#-�Cل، «


!ل 8�5ل 
+و ���ز، /�-
  2»و��س !ل ���ز �8�5  

ا����ب و�I ذ�ك 
�ن ا�ن 0زم �ؤ!د 5�, أن ا���5ث 5�, ا��زام ا���ق ا�#�-�� و

 ����س ��ن ا�#-�Cل  «:�ؤ�د ��و
�ق H 5ز و�ل �0ث �&ولن �م �!#	 إ4 ا���ق ا�رذ�


�����د �ن أ��ت  ،��+� 
&طا����@	 إ4 �#�ر ا��#س وأو 4 ��ن ا�ط��5توا�رذاCل و /�#�

، وا��&	 �ن أ��ت �#�/ ���رذاCل ا����@	���#-�Cل وا�ط��5ت و�#رت ��/ ا�رذاCل و

H I�@ 4ل وا�ط��5ت، و��س ھ�� إC�-#ن ا�� 	3»0#ظ/  ����, ووا����@  


�ط�ب ��/ ا��و
�ق وھذا ا�و ،/����د 
	 !ل ا��ر �ن إ�ر �ز�د �ن ار���ط ا����ن �ر

�+� .أ�ور ���0/ 	�
� �د5	 @�0ب ا���ق ا�#�-�� أن �/ ا�#-ل 
	 ا��0 H ل ��!ر� ،

�+�، ���ق ا�رذ��� �ن ا��8ع 5و4 ��س @�0ب ا5�, ھذا ا�#-ل و���/ 5دم زوا�+�، 


	 ذ�ك
���+د �ن ا����ص ��+� و /&
  .�د5و H أن �و

                                                 
 1 101#��9،  ص �?�ر ا1ھ�اء وا
>	F، ا�� ��م، ا
�?F =! ا
�)F و/ 
412ص  ،#���9?�ر ، ر#�FG ا�� ��م، ا�� ��م/  2 
56#��9،  ص �?�ر "ق و ا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا�� ��م، ا01/  3 
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  : !�(4. ا����0 -6

� ھو أ5�, ��+�، و��س ذ�ك إ4 
	 ذات H 5ز 4 ��ذل �#�ك إ4 
��: " ا�ن 0زم  �&ول

5��ك ���&ك ����,و�ل، و
	 ا�د�5ء إ�, ا�0ق، و
	 0���� ا�0ر�م،  /� ،و
	 د
I ھوان �م �و�


	 �@ر �ظ�وم و.,@0���أ�	 4 : " �&ول و. "و��ذل �#�/ 
	 5رض ا�د��� !��IC ا���8وت 

��
 	���أ�	 4 �و أ�+م ���I �ن 5�, ظ+ر ا�رض، وو ،0&� 5ن ����#� �ن ����#�/ ا�5&د� أ


+ذه ا��@�� �5دي  ،أ���	 �وا
&� أھل ��دي 
	 !;�ر �ن ز�+م ا�ذ�ن 8د ��ودوه ���ر ���,

�	 ا��	 4 �;C�-
  1"�ل �+� �ن ا!�ر 

ا�داء  ا�0دد ،�ن ھذه ا�8وال �����ص أن ا�ن 0زم �ر�م ��+�/ 
	 درا��/ ���Sق

�����#� �ن ����#/ 
��� ���&د ا�/ 0ق 4 ����رض ووا@#� �/ ا�دواء  	����ن 
	 �رأة ا�/ 4 ���


	 ;�ث و ��!ن�در ا��زام ا�����8 ا������،و�@ 	&�  : ھ	 ا����ص ��+�/ ا��

  .ا����و نآا�&ر �

ا�#�ر���، وا��	 �ر��ت ر
�+� ا��د�س، ا��و����� ��+� وا�+�د�� وا���وم ا�#��#�� ا��	 5 �


	 ا���رق ا��ر�	،و!ذ ���� ا��ر���،إ�, ا �
را�� �5وة 5�, د �ك أ�وان ا���وم وا�;&�

��� ا������� وا��5������ . ا�ن 0زم 


	 ���ھد�������/ ����ر�� ا�����8 و � �����@� ا��	 �8�ت ���ر�/ ا، و/ ا��0و��ا����;

I�52�, ا��4&راء وا���. 

                                                 
� وا
�>9B و / � (�
321ا01"ق ، ا
��A@ ا
 ��9 ، ص ود�@ وا�C�B?� D، ا�� ��م و ����� �� ا 1 
 /،� �� @A��
. 322ص  ا 2 
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  :ا>�زام ا����0  -7

��ق ا���ر �5د ا�ن 0زم ���+د ا����ن ���ر
� �#�/ 0ق أن إن أ��س ا��4زام 

 ���!� �
���ن ��#�/ ����/ ��وازن ا���وك، ط�ب ن ��ر
� ا��و8درات و�@�Cص،ا���ر

 م،أو ا���ءة �+ ��ر
�/ ��#�/ ����/ �ن ا����وز 5�, ا�Pر�ن، �����.ا���رة، �&�و4 �ن ا���س

/�5�, �&و�م ��و!/ و إ@�ح �5و /�81�ل أن ��@ب �#�/ �ر�دا ��Tر�ن و�0�.  

 و5��/ �0دد ا�ن 0زم �@�در &وم 5�, ا��&�دة،���م �+�S/ � ا��زام 
	 ا���ق ا������و


	 ا�&ران ا�!ر�م و ��  :ا���� ا���و��ا��4زام ا���8	 
	 ا���م وا����;

 :ا�0ران ا�8ر�م   - أ

وا��ر، �0ث ���ن ا���ر  ،�/ �@در �0S!�م ا��ر��5 
+و �@در ��!�رم ا���ق
!�� أ  

��ن ا��وا8ب ا���ر��� 5ن  و���ن ا�#-��� وا�رذ���، وا���ل ا��	 �&-	 إ�, !ل ��+��،� ��!

ا�و@��� ا�0!��� �����ر  وورد 
�/ �ن أ@ول ا���ق وا�#-�Cل وا������م ا���&��،�ك  ذ

�هُ َو�ِ�ْ�َوا�َِدْ�ِن إَِْ��ً��{ ا�!;�ر، و�ن ھذا 8و�/ 5ز و �ل  َك أ9َ& َ�ْ%ُ�ُدوْا إ9ِ& إِ�& Aن&  َو6َ�َ- َر�Bَُ��ْ�َ � إِ!&

َواْ�ِ
ْض .  َ�0ُل �&ُ(َ!D أُفC َو9َ َ�ْ�َ(ْرُھَ!� َو�ُل �&ُ(َ!� َ�ْو9ً 8َِر�ً!� ِ��َدَك ا8ِ�َْ�َر أََُدُھَ!� أَْو �8َُِھَ!� َ��َ 

َ��ِ�� َ	�Bًِرا ب/ اْرَْ!ُ(َ!� 8ََ!� َر�& َ!ِ� َو�ُل ر&ْ ل/ ِ!َن ا�ر& Aِش { ����, إ�, 8و�/ *}َ�ُ(َ!� 4ََ��َح ا�ذ!ْ�َو9َ َ

َك َ�ن َ�ْ�ِرَق    **} ا�َْرَض َوَ�ن َ�Iَُ��ْ ا4ِ�َْ��لَ ُطو9ً ِ�� ا�َْرِض َ!َرً� إِ�&

                                                 
�، ا
��A@ ا
 ��9،ا#�� ا
 	��ا�!،  ا01"ق =! ا�#"م / ���4
� ا� (�
 1 167ص  وا

* ��L24- 23#�رة ا�#�اء ا   
** ��L27#�رة ا�#�اء ا   
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��و�ت ا��4زام ����0ن ا��واھ	 ، و�ا�وا�ر و 
+ذه ا��Pت 8د �-��ت !;�را �ن  

،�+C5ن ���و 	رة ��و�ت ا��وا�ب ا�����8 @ر��0 و!�� � ا���ق و��+����;ل ھذا و 1�

	
ْرَك َ�ُظْ�ٌم َوإِْذ َ��لَ �0َُْ!�ُن 9ِْ��ِِ. {8و�/ 5ز و�ل �&�ل   /Lإِن& ا� ِ &M�ِ� ِرْكLْ�َوُھَو َ�ِ%ُظُ. َ�� ُ�َ��& 9 ُ

  *}َ�ِظ�مٌ 

َواْ�ِ	ْد ِ�� َ!Lِْ�َك َوا6ُPْْض ِ!ْن َ	ْوِ�َك ۚ إِن& أ8َ�ََْر اْ�َْ	َواِت {����,إ�, 8و�/ ����0/ و  

  **}َ�َ	ْوُت اْ�َِ!�رِ 

َ(� ا�&ِذ�َن {:8و�/ ����, !ذ�ك و A�َن/ إِْ�ٌم َو9 َ�� أ ن/ إِن& َ�ْ%َض ا�ظ& آَ!ُ�وا ا4َْ�ِ�ُ�وا 8َِ��ًرا ِ!َن ا�ظ&

 &��ْب َ�ْ%8ُ6ُْم َ�ْ%�6ً أَُ�ِبA أََُد8ُْم أَْن 8ُْ2�َلَ َ�َْم أَِ��ِ. َ!ْ�ً�� 8َ�َِرْھُ�ُ!وهُ َواَBْ�َ 9ُ�وا َو &�4َ�َ إِن& َ &R 0ُوا

اٌب َرِ�مٌ  �و&َ َ &R.{***  

ْطَ
ٍ� ُ�م& {:��	 ا��P و A� َراٍب ُ�م& ِ!ن�ن ُ � 8ُ��َ0َْ��َم !/ َن اْ�َ�ْ%ِث 5�َِ�& �ُس إِن �8ُُ�ْم �ِ� َرْ�ٍب !/ َ(� ا��& A�َأ ��َ

  ****} ِ!ْن �0ََ��ٍَ 

ن ھذه ا��Pت   ،����� �!ل �� ��ق�&ر�را و�����ؤ���ن إ�, ا��4زام ���#�د  I
�د

5�, ا��&�دة�ن ، و�����ق ا�0��دة 	��ھ��ك ، و��د 5�, ا�ط�ق أ8وى �ن ھذا ا��زام ا��

����ب ، �@ر��0 و5ن ا���ق ا����C ��+,���و�ت ا���ق ا�0��دة و آ��ت !;�رة� �0����

  2.ا���و!	 �5د ا����م و���ددة ��رك أ;رھ� 
	 ا����ب ا�و�دا�	 

                                                 
 /،9�� 
�وا
�>9B وا01"ق، ا
��A@ ا� (�
301ص  ود�@ وا�C�B?� D، ا�� ��م و����� �� ا 1 
* ��13#�رة 
��4ن، ا1  

** ��   19#�رة 
��4ن، ا1
*** ��   12#�رة ا
	�Kات ا1

****  ��05#�رة ا
	M ا1  
 /�B?� Dوا� @�� وا
�>9B وا01"ق، ا
��A@ ا
 ��9،ود� (�
302ص C، ا�� ��م و ����� �� ا 2 
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   :ا���� ا���و�� . ب

&
 /��5 H ,�ا�#-�Cل أ�0د�ث و��م �ن ��ب ا���ق، اPداب ود ;�ت 5ن ا�ر�ول @

5��/ وو�� ،!;�رة �دا H ,��ن � ورد 5ن ا�ر�ول @ H د��م 
	 ا���ق �� رواه 5�

/�5 H 	-و���ود ر /��5 H ,�5��!م ���@دق ˝:��م ، �8ل ا�ر�ول @، G
ن ا�@دق �+دي 

�� �زال ا�ر�ل �@دق و��0رى ا�@دق �0, �!�ب �5د ، ون ا��ر �+دي إ�, ا����إو ،إ�, ا��ر

  H�&ا�!ذبو إ��!م، و@د�، G
، و�� إن ا�#�ور �+دي إ�, ا���ر، ون ا�!ذب �+دي إ�, ا�#�ور

  . ˝��0رى ا�!ذب �0, �!�ب �5د H !ذا�� �زال ا�ر�ل �!ذب و

5��/ و H ,��وب ا�ر�ول @�
�م 
	 ا��و��/ ا���8	 ���وع�، �,���ل  �رة 5�

��ل ا����را��ر و� ,���ل ا�;��ء، وا��+	 وأ�رى 5� ,���� أو�	 �ن رو�5 ا����ن 5 ���0 ،

  �0.1ن ا��ط�ب و�وا�I ا�!�مو

  :  ةا���ر و ����. ����ذ/ 8


�ز�&�ا�ط�ق ا�ن 0زم 
	 �0د�د ا���ر و���� ���ن H ����, ���ق !ل �	ء،  �ا��ر �ن ���

�+� ��ر �ذا�+� أ ،���0أن ��&/ ����Sء ����� و�و �ر �ذا�+�، �ذ�ك 
Gن ا����ء 4 �و@ف 

ا��ر ��0ددان �5د ا�ن 0زم �ن 8�ل ا����ن، 
�;� ا�&�ل 4 �!ون �را إ4 إذا أو�8/ 
����ر و

�ب �و��/، وا�� ��ا��دل ��ر 4 �0�ده H ����, إ�, إذا أو�8/ ا�#رد 5�, ���ن 5�, �Aره 

  2ا�Pر�ن 

                                                 
 / ،9�� 
� وا
�>9B وا01"ق، ا
��A@ ا� (�
303ص ود�@ وا�C�B?� D، ا�� ��م و����� �� ا 1 
 /�� 
9122، ص ���� أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م، ا
��A@ ا 2 
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  : ا���ر �5د ا�ن 0زم 
	 @ور��ن ھ�����;ل 

5�/ ����0 ر �� 0دده H ور��/ و�8م �/ ا����ن، وأن ا��� :ا�و�-�
 	��.  

�5��رھ :ا��������  .���رض ا�ذي ا�#ق 5��/ ���I ا���س�� ��, إ��/ ا���س دو��، 

��#�وت 
	  أ�� ا��ذة 
+	 �5د ا�ن 0زم أ0د ا�ھداف ا��	 ���, إ��+� ا����ن، إ4 أن ا��ذات

  :ھ	 �و�5ن وا�در�� 


	 ا����ن�ر��ط ���&وة ا���8�� : ���ذة �#� �.  

  .�ر��ط ���&وة ا����0: �ذة ���0 �

#���ر�I ذ�ك إ�, ط���� ا���5ث و8/ 5ن ا��ذة �ن ا��وع ا�;��	، و����ز ا��وع ا�ول �ن ا��ذة 

 �+��5.  

�ذة ا��وع ا�ول ���0 �ر��ط �و@ول ا����ن إ�, -رب �ن ا�دراك ا�ذا�	 ��0&�&�،  إن  

��ت ا���د���0، ا��	 ��-I ���طرة ا�0واس و
+	 أ8رب �ن ا���ر �ن ا��ذة ا�Aر.  

   ,���� ��+� 4 �ط�ب �ذا�+�، ا��ر ا�ذي �دل 5�� �+��
&��� ا��ذة �5د ا�ن 0زم ����ز 

�+� ا����ض ا�و�8ت 
�G+� ���ت ��را 
	 ذا�+�، �ذا 
Gن أن ا��ذة و إن ط 	
���ن داC�� أو 

������+� 8د أ�&ط 5��+� ا�&��� ا�ذا���، إ�+� 4 �@ل  ���
���ن إ�, ا����دة �#�وت �8�� ا��ذات 

  .�1!�+� ���5ده 
	 إ0داث ���دات �ز��C ا��	 �ر�وھ� و

  

                                                 
. 124ص   =) �� ا
	N وا01"ق 8>� ا�� ��م، ا
��A@ ا
 ��9، ،���� أ��� ا
���س /  1 
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  ��%ض ا��ظر��ت  	�� ا���ق ا�ز!�� :ا�!�ث ا�����

ا���� ا���و�� ا�ن 0زم �ر��ط� ���&رآن ا�!ر�م و��� ��ق ذ!ره 
Gن ا���ق �5د   

���س �0ول درا�� 5�, ھذا ا�@دران ا�و�0دان ا��و;وق �+��، وا��ر�#�، �0ث ا�5�رھ�� ا�

	���ض ا��ظر��ت �ذ!ر ��+� �� ��  :  ا���ق �ر�ط+� 

  :���� ا���ق ���%�م  -1

;��ء ا���س 5��+� �0#ز ا����ن 5�, ا��4زام ا���م �����ق ا�#�-��، و أن �رى ا�ن 0زم  

�+� و �و 
	 ا��درة، �+�
�م 0@� ، و!�� أن ا���م �-دھ� ��#ر ا���س �ن ا�و8وع ���ن ھ�� !�ن �

���-

	 !ل ��وھذا ا��و�/ �و-F أھ��� ا����ل ا�!�ب  .1، !�� أن ���+ل 0@� 
	 !ل رذ�

5�, ا�0ث �����, ا���ق ا������ و5 ا�����و@	 ا�ن  �+ذا، وا��0ذ�ر �ن ا���ق ا�رذ�

����#�د ��+� ، و�رAب 
	 ا��0ن�رذاCل ���#ر ����+� 5ن ا�&��F وا0زم أن �ؤرخ ا�#-�Cل و

�+����2���+� �ط�ب ا���م، و�ن ;م ����+� وأھل ا���م ��4ط�ع 5.  

�ق ذ!ره 5�, أھ��� ا��0
ز  � ���
، ا��4��5	 ����زام �����ق ا����0 ���/ ا�ن 0زم 

5�, ا���ق  ،أھ��� �0ذ�ر أ
راد ا�����I  �ن ار�!�ب ا�رذاCلو I����0ض ا�
 I
ا�0��دة دا

�+�8وي 5�, ا��زا�+� و���� 	
�ب !�� �Cق ا�����S� I����ا�0&�ر ا�.  

  

  

                                                 
 / ،9�� 
69ص ا�� ��م ا01"ق وا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا
�?�ر ا 1 
 2 135ص  ا
�?�ر �� �،/ 
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 :���� ا���ق ����4د  - 2


�داواة ا���د ����� ��داواة  ،ا��#س�رى ا�ن 0زم أن أ��س �داواة ا���د ھو �داواة   

�, ��ده �� �ؤ��/ ����رض �د�ل ا����ن 5
�ن �داواة ا��#س إ���ب أ4 ،ا��#س، G
ن و�+ذا 

  .1ا���د أو�, �ن إ@�ح ا���د 
&ط وإ@�ح ا��#س 

  ���� �د�دةر ����ر��� ا��د��� 
	 �دار��� و��د !ذ�ك اھ���م !Aر� �+�� ،إ8��ل ا�ط�ب 5

 ,�
+ل �0ظ, ا��ر��� ا�����8 ��ز�د �ن ا������ 
	 �دار��� أ�-� ؟ ��4��  وان ا�&�C��ن 5

ون ����+�رات �+��، وا�C�&0قون �ؤ!دون 5�, �0@�ل ا��#+و��ت وا����ھ1 ا�درا��� 4 �زا�

����م �+� ، 4 �+�ا���وك ا��4��5	ا��	 ��@ل ������8ت ا������� وا��+�رات وا�&�م �����  ،ا��

،��
����و-و�5ت ا�����8  8د أدى ھذا إ�, 5دم ا!�راث ا��شء و اھ����� !�.2  

  :���� ا���ق ����
س  -  3

5�, ا��#س   ��5�, ، و�رى ا�ن ا�0زم أن ا���ق ا�#�-�� �I أ�+� ������0 إ4 أ�+� ;&�

  3.ا��!س ��+� ا���ق ا�رذ��� �I أ�+� ���&��0 إ4 أ�+� �#�#� 5�, ا��#س 

�وك ا���8	 ا��0نو����و
	 ا��#س ا�و8ت @�و��  ،�ن ھذا ��-F @�و�� ا��4زام 

�Cوك ، و�5ج ا���ق ا�����I ذ�ك 
�ن ا�ن ا�0زم �و@	 �-رورة ا���ل 5�, ��د�ل ا��

                                                 
 /،9�� 
. 134ص  ا�� ��م،  ر#�FG ا�� ��م،  ا
�?�ر ا 1 
�، ا
�4ھ�ة، د ھ>�ام/ ����
� اO�<
�4����، دار ا: ��B�BP: Q#أ Mھ�<�
144، ص )ط، ت(�	�C و ���A 8*� ا
	���، ا 2 
 3 165ا�� ��م ، ا01"ق و ا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا
�?�ر ا
 ��9 ، ص / 
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Xذ�ك ،ا��� ,�5��+م �ط���� و@، و5ن طر�ق �رو�ض ا��#س 5 H وات���� ا�����ء @

  1.آداب ا��#س، ��د  ط�ب ا��ون �ن H 5ز و�ل 5�, �ر!+� �����ق و�� ����ق ا�0!��ء 
�و

  :ا���ق!���8 ا�%0ل ��  -4

، ا�دراك وا�#-��� وھو ا���&ل، ا�#+م، ا�5�ر ا�ن ا�0زم أن ا��&ل 8وة �#��� �ر��ط �+� ا�����ز

  :�و�5ن

����ز وظ�#�/ ا���ط��ت ا����0، و ا�ول ����ز :ھو ا��&ل ا����ز و�/ 0دان  :ا�ول •

���#+ما����ء ا��در!� ���0واس و، H و ا�#+م 5ن+
 ،ھذا ا�0د ��ص، وأ�� ا�0د ا�;��	 

إذ أن ا�&�م ا����� �8م ���دة  ،0!�ما���ر
� ، و�ر��ط ���ر��4ت ا����و;� إ�, ا�����ء

  .��رج 5ن 8درة ا��&ل ا�����	

إن ��ر
�  ،��Pرة���و@��ن إ�, 
وز @�0 ا���ل ا، و
0دود ھذا ا��&ل ��ر
� @�0 ا�د����

/�
ا�����8 ا�واردة �/ ��#ق �I ا�&�م ا�د���� و�ن ;م 
G، وا��&ل ���&�م �ر�I إ�, ��@� ذا��� 

0�ل ا�&�م ،
	 ا������م ا�د�����
�و�+� أو ر
-+� إذا !��ت �ر
و-�، و&�و �ذ�ك 
��  ،�و@	 


  2.��/إ	 ا����م 4 ���ل أو��/ ا��&ل 
+و وا�ب و�� أ0�/ ا��&ل 
+و ��0ل 

��ر
� @�0 ، و�ؤ!د ا�ن 0زم أن أ
-ل در��ت ا��&ل ھ	 ا�و@ول إ�, ��ھ��ت ا����ء

�ول أم ���ر
ض&���ذ�ك أن ا�&��ون ا��+	 ھو ا�&��ون ا�ذي ��ب  ،ا�&��� ا�واردة �ن H �واء 


Gذا ا�#ق ا��&ل �I �� أورده H ��د ا����ن ا����دة ا�!����  .أن ���ر 5��/ ا��رء.  

                                                 
 /9�� 
 1 82، ص  ا�� ��م ، ا01"ق و ا
 �� =! ��اواة ا
>��س، ا
�?�ر ا
2 116=) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م ، ا
��A@ ا
 ��9 ، ص  ���� أ��� ا
���س،/ 
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&ط" :�&ول ا�ن 0زم  /����رف �� ، وإ��� ا��&ل 8وة ���ز ا��#س �+� ا����ء 5�, �� ھ	 5

��� �م �و��/ �ن ��ب ط��5/،  ،��� �م �@F و�و�/، @F و�وده ��� أو��/ �ن ��زم ط��5/

�+� و ل ھو �ن ��ز �5وب �#�/�ن ا���8���
�+��8 	
ا�0�ق ھو ا�ذي ��+ل �5وب ، و��, 

/�#�/��5 ��  .  " إ�� ��/ �&در أن �5�/ �@�ل، و-�ف 
!ر�/و����زه و ، إ�� �&

          ���;ل ��#��/ 
	 ا�����ل ا�ط��5ت ، و�ر��ط ����&ل ا����زو :ھو ا��&ل ا�#�-ل  :�����  -

ن ا���8ل ھو �ن 4 و�  ،ا�رذاCلو 	ھذا ا�0د ��طوي 
�/ ا����ب ا����@،وا�#-�Cلو

  .�1#�رق �� أو��/ ����زه

ا�#�-ل 
Gذا �م �0ت ��طرة ا��&ل ��ز��C ا����ز و
����0ة ا�����8 ا�#�-�� ھ	 ا��	 �!ون 

ھذا وا-F �ن ، و����� �����ب ا����ز �م �!ن ���&ل 
�Cدة أ����8 ،��!ن ا����ب ا�#�-ل

أ�� ��طرة  ،دون ط���ن ا��ر "ا��0�و��"أي  "ا���I"ا�@ل ا��4&�8	 �!��� ا��&ل �0ث ���	 


�!�ن 
	 ا��&ل ا�#�-ل 5�, ا���وك ا�����	  :  

����, ،ا����ء �د�8 !�#��توو@و�/ إ�, ، ا�����ل ا��&ل ا����ز �!�
� 8درا�/ - 1  ���ا�/ !

ھذه ا�ز��دة �#@ل و ،دادت إ�!���� ��طرة ا��&ل ا�#�-لاز ،ازدادت 8درات ا��&ل ا����ز

�@�ر �C�&0ق ا����ء� �
�ؤدي إ�, ز��دة �وا
ق ا��&ل �I ا���ق  ��� �����ر
� إذ ا���ر

	���  .ا�ط

                                                 
 / 9�� 
 1 117، ص ���� أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م ، ا
��A@ ا
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�وم ا������� - 2������#� ،ا�����ل ا��&ل ا����ز #�����/ رأى �دة  ،و 8د ا����ن ا�ن 0زم 

ر�8 �و�#8 5�, ا��راھ�ن ا��# ،����� ا�#-�Cل �ن ا�رذاCل ،0ق���+� ��، وا�5��دھ� 5�, ا��&ل

���ء ا���ق��ن ا�0ق و 	
  1.ا���طل وھ	 �+ذا ا����, �5�ل ���5د 

0دودھ� 5ن طر�ق ، 
&د ��ن ا�د�ن ا�&�م وھو ا�ط�ر ا���م ا�ذي ���ظم 
�����ت ا����نو :ا�د�ن 

ا���ب ا�ذي د
I ا�ن 0زم إ�, 
&د ��د، و 
Gذا ا�#ق ا��&ل �I ا�د�ن أو ازداد ا�5���8 .ا�و0	

ھ��  ن�ؤ�#� �ن �ز��C ،ھو ا�/ �رى أن ا���0ة ا������� ،ا�5��ر ا�د�ن ا��@در ا����	 ��&�م

 ،إذا ��ر ا�Pرة ،و4 ��!ن أن ���د ا����ن ا����دة ا����� ،ا���0ة ا�Pرة، وا���0ة ا�د���

�وك ا�����	 
�!�ن أھ��� ا��@در ا�د��	 
	 !و�/ ا��و�/ ا���  2.#��ل �

�ق أن ا����ن 4 �0&ق ا���0ة ا���&�� إ4 �و�����ن ھ�� ا�د�ن و ا��&ل� ��� F-��.  


	 ;�ث وظ�Cف !�رى ھ	 أ��ل ا�ن 0زم دور ا��&ل 
	 ا���ق:  

  .ا����ب ا�رذاCل ����ز ا�#-�Cل �ن ا�رذاCل، وا�����ل ا�#-�Cل و -


	 دار ا��&�ء و ا��زام �� - ��  .��5م ا��زاء ��0ن �/ ا��0

�زم ا��رء 
	 دار ا�د���  -� ���
  �0.3ن ا������ 

  

  

                                                 
. ����118 أ��� ا
���س، =) �� ا
	N وا01"ق 8>� ا�� ��م، ا
��A@ ا
 ��9، ص /  1 

  /،� �� @A��
 2 119ص  ا
/ ،� �� @A��
 3  120ص  ا
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  :ا��%د ا����0 ���رة ا�ب  - 5

�/ ا�@�ل ��ن أ�زاء ا��#وس ا��&�و�� 
	 وا�ذي اذھب إ��/ أ «:��رف ا�ن ا�0زم ا�0ب �&و�/

�&��
���#س �5د ا�ن 0زم ��&ت أو4 ;م ��ق ��دھ�  1.»
	 أ@ل �5@رھ� ا�ر
�I ، ھذه ا��


!��ت ا���0ة ا�و�, /�
، إذ أن ا��#وس �و�ودة 8�ل ا����م 
	 ا����م ا���وي ،ا���م ;م ��&ت 

ي �0ل �ن ا�0والو4 �د �+� �ن �@�دق و�
، وا�4@�ل، وذ�ك !�����ورة و���رف  /��5G ن


Gذا �ذ!رت ��د 0�و�+� 
	 ا���م  ،��م ا���ويا��#وس ا���ر�� 8د ار��طت 5�, �0و �� 
	 ا��

�م �� !�ن ��+��� �+�G
0�ول �� �&�
��0ب إذن ھو ا�@�ل ��ن أ�زاء ا��#وس  ،أ0وا�+� ا���.2  

,�� I���/ ذ�ك 5�ر �، وإن ا�ن 0زم أ5ط, �#+و�� ����� ����� ��0ب ������4د إ�, ���


&د ���, ا�رأي ا�#��#	 �ن ��ل �;ر  ،�و�0دھ�����و
�ق ��ن ا�رأي ا�#��#	 وا�رأي ا�د��	 و

�/ ا��و�م  ،ا�ن 0زم ���#!ر ا��و���	 ا�
�طو�	��! 	
 ˝:و ذ�ك �د��ل أن أ
�طون 8د �0دث 

 ��، أن !ل �طر 8د ا��&, ��ظ�ره 
0دث ���+�� 0ب، و5ن ا�&��م ا��#س إ�, �طر�ن ˝ا��د

ا���ور ،أو�د 
�/ ا�0ب، ا����طف وهإذا ا��&, �0ب ��طره �واء �0ب ا�����ء أو �Aرو

���� �@ف  ،���&را�;����0ن داCم �0, ��م !�Cن 0	 4 �زال 
	 �وق ��زا�د و
�����ن ا��0ب 

ل ا����ده إ�, ا��P أ�� ا�رأي ا�د�ن 
&د ���, �5د ا�ن 0زم �ن �� ،�/ ا�4@�ل ��@#/ ا��ر

�ف�� ا�رواح ��ود ���دة «ا�0د�ث ا���وي ا��ر�ف ا�&رآ��� و�Cو�� ���!ر  ،���رف ��+� ا

ُھَو ا�&ِذي 8ُ0َ�َ�َْم ِ!ْن َ�ْ
ٍس َواَِدٍة {:ز��دة 5ن ا�0د�ث ا��ر�ف 8و�/ ����, و »��+� ا���ف

  . * } َو4ََ%لَ ِ!ْ�َ(� َزْو4ََ(� �8ُ�ْ�ََِن إَِ�ْ�َ(�
                                                 

� و اS1ف، :	9�4ا�� ��م ا��1
 !، ط�/ �
� =! ا1���	
�� ق ا�
،ص 2000 ،1ا
��اري، دار ا
�"ل، ���وت، ط، �"ح ا
23 1 

170ا
��A@ ا
 ��9، ص   �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م، ���� أ��� ا
���س، =)/ 4  
* ��L189ا�81اف ا .  
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��/ ا�0ب �5د ا�ن �
ا�ذي �0ث داCم 5ن ا��زء 0زم أن !ل �زء �ن ا��#س 
	 �وق و��0ن و


	 ��5م ا�زل /� ��C��� ا�#��#� وأو ��5م ا��5 ،!�ن ����  .1ا�@و
���ن 

�ن  أ4 ����0ن ا��&ص با�@ورة ا���د�� �و� ن�و !��ت 5�� ا�0ب �0 ˝:
�&ول ا�ن 0زم

�دأ ا����لب 4 ����ق �0س ا�@ورة ا���د�� وأي أن ا�0 2"ا�@ورة�.  

��ث ھذا �5ده ا�ط��8  ،��0ب �ن ا�طرف ا��ر
��د�� �0ب ا����ن �رAب أن �!ون أھ� �


5�, �طو�ر ���C/ ا�رو0	، و�0#زه 5�, ا���و ا�����ر، وا���د�5 ��0ن ا����ت ا���ر�� ،

�ذ�ك 
��0ب ، �0&&� !ل �� ھو ��ر و��د، و�@�F ا����ن أ!;ر إ��0�0 
��� �ط��ب �#�/ �/و

  .����3ن إ�, �8�� أ����8 �د�دةو ھو �ر
I ا ،����ر ��ورا أ����8 �ن ا�در�� ا�و�,

�ن -�!ن د�ول ا�0ب  ،
��0ب ���0 ��@�� ��ن ا;��ن و8د 4 ��!رر �@ور�+� �دى �Aرھم

	&��F �و�5 �ن ا��&ظ� ھ ،ظروف ا�����I ��ط	 ا�0ب �و�5 �ن ا��وا@ل ا��@�
ذه ���ل 

���رك !ل و، ا���وك ا�ذي ��0ول ا��0�وب ا���ش -��/�ن ا�0ب -ر�� �ن ا����، ا���4ه و

��#�  4.طرف 
	 ھذا �0, �ؤول إ�, ��رة �

  :ا��ر��� ا�����0  - 6

I��/ ا�&وة ، و���رف ا�ن 0زم �و�ود أ��ق 
	 ا����ن �ز�د أو ��&ص ����ط� I���رف ا�ط

5�, �� ھو 5��/ إ�/ ا�&درة �+��/ إ�, أن �� ����/ ا��ر��� ا���&�� �ن ، و
	 ا��	ء �و�د ��

                                                 
� ا
	N =! ر#/ 1�
�IUوا1دب، ع ����ي ��0 !، إ �X(
� ا(K� ،����	
� ا�� ��م و ط�ق ا
� و آدا���، �5����
� اX(
،  ���� ا

� ا
�Kا�G، د���A )41،  ص )ط،ت  
� و اS1ف، ا
�?�ر ا
 ��9، ص /�
� =! ا1���	
 2 23ا�� ��م ا��1
 !، ط�ق ا

 3 ����179 أ��� ا
���س، =) �� ا
	N وا01"ق 8>� ا�� ��م، ا
��A@ ا
 ��9، ص / 
 4 180ا
��A@ �� �، ص / 
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�����ن �ط��/  أ��ق  ،I�4 ���ز ��ن ا���ق ا����ن �#وق ���ك ا����ن ا���ر ���ط


	 -ده ،ھو ����د 5�, �� ھو 5��/، وا���ق ا����0، وا�#��دة I8و�ك أن �و�
،أ�� �ن 


-ل ����5/
&د دل �+ذا إ�, 8وة 5&�/ و �0ول إ�, أ
��ل ا�#-�����Aب ط��/ ا�#��د و ��� ،


���ب ا�و�, �ن ا�ل ��ط�ع إدراك ا�#رق ��ن ا�رذ��� وار�� وأو@�/ إ�, ھذه ا�د ��ا�#-�

�-�
����ر��� �@�ر ا����ن 
  1.ا�;���� 

  :����ت ا���&�� ا��	 ���, إ��+� وأھ�+����0ج ا��ر��� ا���&�� إ�, و��Cل ��0&�ق ا�

  :ا��%��م  -أ

�ن ا����م ����راط/  ،ا����ن�رى ا�ن 0زم أن �+�� ا�����م �ن أ
-ل ا��+ن ا��	 ���ش ��+� 

��م ا���س ا���ر �� 	

	 �+�� ا���������ھم .2  

���، أ!;رھ� �;�را ��/ �0@ر ا����ن ���#-�Cل ،!ذ�ك �رى أن ا���م �ن ��ن و��Cل ا��ر

 ���ل ا���وك ا�#�-ل، و�+ذا �@�ر ا��ر��� ا�و���� ا�#���� ��ر��Y ا���ق، و��#ره �ن ا�رذاCلو

  3.ا��ر ا��	 ��+ل ا���ر و إ0دى ا���دات

  :ا�9�داء  -ب

��ن و /��!ون أ
-ل ا��@�ل ا�����8، وھو ��0و�� ا����� 	
أول ا�8داء ��!ن أن �ؤ;ر 


	 ا�����ما�0دث �&��ده �وا�د�/ 
	 ا�د�ن، و /�����، ��ذ�ك 
��84داء  ،
	 �!�ن ����+م /أو �8را

/���� �ؤدي إ�, ا��;ر 
�#�ل ا��&�دي ا�
��ل �#�+� 5ن  ،ا�ول ���1 5ن ��ز�� ا��&�دى 
                                                 

 1 144ص  =) �� ا
	N وا01"ق، ا
��A@ ا
 ��9، ،���� أ��� ا
���س/ 
 2 162ص ا
�?�ر ا
 ��9، ا�� ��م، ر#�FG ا�� ��م، / 
 3 ����148 أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق،  ا
��A@ ا
 ��9، ص / 
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��د،إو5	 أو �Aر و5	&��� ,���
، وإ�� 5ن �Aر �� 5ن و5	 
�S/ �درك ا�&دوة �0ل إ!��ر 

  1. ا��وارو5	 
�S/ ��د ذا�/ �&�د �#�ل ا���ز�� و

  

  

  :ا�%�0ب ا��ر�Pب وا��رھ�ب أو ا��واب و -ج

ا�;���� ، 
��و�, �ر��ط� ��O، و����-ا�ا�+وى ا��+وا��� و�ن ا���8ل 5�, ����ل �#س ا���

ب إذ �ؤ!د ا�ن 0زم أن ا���� ا��رھ�ا�4د
�ع، وا�Pرة أھم و��Cل ا��ر�Aب و�ر��ط� ����وف و

،أ�دا 4 �#�, أھ�+� إ�+� 5ذاب، أ�دا 4 �#�, و4 �#�, أھ�+�، وأن ا���ر 0ق وأ�+� دار ا�����م0ق و

 ا���وكن إ�, ���ب ا��ر �و
� �ن ا���ر، وا!���ب ا�#-�Cل و��, ا�����ن ھ�� ��� �+���، و

ا�ظ�م و ا�4!��ب 5�, ا��ذاCذ  ا���ر ا!�ر رادع ���#س 5نو�ذ�ك 
����� و. ا���ر ط��� 
	 ا����م

  2.ا��ري 5�, ا�+وى و

  :ا�6!�ر  -د


	 ا���م �! /��
	 �!و�ن ا�-��ر، و�&� �����ر 5ن �&ظ� ، وھو ��ا��&وى�ن أھ��� ا��ر

وا��4�#�ر ��/ و�@#�� ا��#س ����دم 5�, ��  ،أول ��ل �&ظ� ا�0س ا�54راف ����طا��#س، و

                                                 
 1 150،  ص  ��م ، ا
��A@ ا
 ������9 أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� / 
 /� �� @A��
 2 151ص  ،ا
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�و�/ ���ف �� ا�5ر
وا ���!م و «:�&ول ا�ن 0زم  ،ا����/ إ�, �� ��	0@ل،و��� �����ن ر�!م 

  1»ا���#روا H ����, ��/ دون أن ����وا �ذ!ر 
���0 و�8ت ��!م  ،و����و�/

�لا�
�6دور ا�	دا�� �� ��!�� ا��0م و - 7:  

  :وھ	 �5د ا�ن 0زم �و�5ن  ا�8 !����ق إ4 أ�+� ��#س ا���س،ا�@د

0�� ا���ر،@دا�8  :ا�ول  -� �+��ھ�5ن ا���#�� ��زوھ	 �8�5  إ�وان ا�@#�ء و5

  :ا��رض و �+� @ور��نو


&ط–أ  O �8دق ، @دا�@��
0�� H و � 	
  ا���	 ��8�� �را�C/ ا�&وم 

0�� ا���ردة ��5+� –ب ��  @دا�8 �

5�� ا����ع ا�
راد , ھذه ا����8 @دا�8 إ4 ���زا، وو4 ��� @دا�8 ا���#��، :�����  -

2
�+� ا���#�� .  

����د ، و���ر�� �و��� ��/ �#��T� Fر�ن �!��� 
	 ا�ذات
��@دا�8 ��وك وا�8	، و

  :ا�@دا�8 5�, �@در��ن ھ���ن 

���#-�Cل ھو إدراك ا�@د�ق �ھ��� و %��0ا�و� 	�  .ا��0

                                                 
 /9�� 
 1 152، ص  ���� أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م ، ا
��A@ ا
 /� �� @A��
. 194، ص ا 2 
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���1 5ن ھذا ا���0س ، وو ھو إ��0س ا��رء ����4ذاب �0و ا��ر وا����� L%وري

-�;ر ا�@د�ق �@د�&/ و��-F رورة ا���	 ��وا
&� @د�&/،ا�@د�ق � 	
 /�أو  ، ھذا !

/�
�1;�ره .  


��@د�ق ا���
I �@د�&/  ����� ا�&�م وا�#-�Cل،ا�8 و���� ھ��� 
	 أن ا�@د �ن ھ�� ���#�د

�راره، 
�&دم �/ ا��ون، 
� ���ط�I ا����	 �5/، ���طرة ��وره ���@دا�8 �0
ظ �

   .وا����/ �0و @د�&/و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
/  9�� 
. 199، ص ���� أ��� ا
���س، =) �� ا
	N و ا01"ق 8>� ا�� ��م ، ا
��A@ ا 1 
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  : ��	� �0د��

��#�/ ا�����8 ���د�د �ن ا��و-و�5ت، �0ث 8رر أن ط�� �&د ��رض  ا�ن 0زم
 	
 ��

 ��&�

	 �#س ن ��5;+� د��	 وأ��ن ا�&رآن وا���� 
	 ر����� ا��@در، وا���ق �و 	�&5

�� �@ول ا���ق 
&د ا��+د ا�ن 0زم 
	 �0د�د ا�@ول ا��	 �ر�و.ا�و8ت�����I إ��+� أ�� 

ا�@ول ا��	 �ر�I إ��+� ���I و .���I ا���ق ا�#�-�� و ھ	 ا��دل، ا�#+م، ا���دة، ا��ود

��  .ر،ا��+ل ا���ن، ا��F وھ	 ا��و ا���ق ا�رذ�

 ،ا��&ل ،ا�0ب ،ا���دزم �8�5 ا���ق �!ل �ن ا���م، ا��#س، أ��را أو-F ا�ن 0و

��ا4����د ، وا�@دا�8 �0ث أ!د 5�, أن إ@�ح ا��#س 4 �!ون إ4 ����4زام �����ق ا�#�-

��  . 5ن ا���ق ا�رذ�
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  :�وط��


ده، ��ث ��� ���
د ا�ن �زم ��دا �ن أ���د ا�� �������زت #���" ��!ل ا�راء ا

��� ا����1� �0#
ت �&� أھداف و.���ت �ر-وة ا����دھ� ��* ا�(�م ا���ا������ �)'���&� و

  .ا�'لھذا �� �
��ول إ!���" �ن ��ل ھذا �ن ذ�ك، و


د �د�!" �ن � ،��
�
� ا��و��5ف إ�* ذ�ك أن ا�ن �زم �د �)!ر إ�* �د �� ���

رذ���، #(د ا�'ول ا��8 �ر-7 إ��&� ا���ق ا��8 �ر-7 إ��&� ا���ق ا���5� وا�'ول ا�

�"  –�8 �دورھ� ا�� #8 ���ل �رض #���" ا������، ووظ&ا���د �
&م ا�طر�(� و��#

 ������   .أ!رت ����د>&� ��* ا���5رة ا����1� �'� ���� –ا

 .وھذا �� �وف 
�طرق إ��" #8 ھذا ا�'ل �<رح أ0!ر و ����ق
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� ا������ ا������ ��د ا�ن �زم  :ا���ث ا�ول ��  


د إ�* ا�د�ن  ا�ن��ب ��
�

ا���5� و�ل ا���(�� و#ق ��م ا���ل �����ر #8 �(و�م ا�#� �زم #@


�&�ءوAن ا�<ر و ا�ذا�" أو ����� �ذا�" و#� و-ود � .ا�رذ���� �
�0ن ا�<رع �(رر <8ء ��

� ا����1� �'� .��� �زم ھدف و ا�ن�
د �ن ھذا ا��
طق �0
ت ���Cق و. �كذ��#8 ا�

 ����.  

  :�زم ا�نا��دف ا����� ��د / 1

 �&
�ن ���م ا���وم ����ج إ�* روح  ،و!�(� ار���ط��ر��ط ا���ق �������� ا�������� �-��7 أر�0

 �#�A ���(ق إA ��د �-
ب ا����'8 ھذا ، و�(ل وا�8و��ب 
ظ�ف وو-دان '�#8 و <

  .��1ط
&�و ا�!�م ظ�ھرھ�و


�و �����ق ا����1� ا���5� �ط�ب ا���م  �ن ھ
� ��E5 أھ��� ا����8و� *��

ا�د�ن #8 ا��1م  <ك #�" أن ا���ق و��� Aو. <-رة ا���م ا�ط�ھرة #8 ��ك ا��ر�� ا�ط���


'�ن� A ر-7 إ�* ��ط� ��ر-�� ��ھرة  ،�(�(��ن� �&
�ن ا�'ل #8 ا���ق ا����1� أ

  2ھ8 ��ط� ا�د�ن 

�� ھو 
س �'در ا�د�ن ا8���1 وھو ا�(رآن ق ا���1ھذا ��
8 أن �'در ا���و


د و. ا��
� ا��ط&رةو� 8����م ����د #8 أ���" ��* �ز ا�ن�ن ھذا ا��
طق �0ن ا�&دف ا

ا
" A :"�زم  ا�نا1-��ع ��ث �(ول ،أي ����د ��* ا�(رآن، ا��
� ا��ط&رةو&8ا�<رع ا�1

                                                           
   35ه، ص  1387، )ط(، ا�(�ھرة، دا��ر��� ا���(�� #8 ا��1م، ���0� ا���
-8 ���-ن �(داد،/1
  . 116، ص 1980، )ط(ا�ھوا
8 أ��د #ؤاد، ا��ر��� #8 ا��1م، دار ا����رف، ا�(�ھرة، د/ 2
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ا�ن #������ر ا�ذي �راه " A ��ن إA �� �0م �)
" ��ن A �� �0م K ����* �)ن ���E و���E إ

  1-ل ���" �زم ���ر#� ��E ا�<8ء وھو �0م K �ز    و

�8 �د#7 ا1
��ن &8 �(رر ا�1زام �ن ��ل إ�راره ���(وة ا�
��� ا�دا���� ا�#��و�8 ا�1

���&� �ن  �� ��ر�ب، وھذه ا��ر�� ا1راد�� و�رد�" �ن ا���1ن ���<ر
�و ��ل ا���ر و

 ������  .��2ؤو��� ���و-ب �-�و�� �ن ا�-زاءات ا


د � 8����#@ن  ا�ن �زم �ر��ط� �)وا�ر K �ز و-ل و
واھ�"،إذا �0ن ا�&دف ا

ا��(و�� ����� �<�ل ا��(و�� ا�د
�و�� و�����ق ا1 ا��Aزاما��(و�� ا���ر��� ��* �دم 

ل K ����* #8 �دح 
��" ��ث �� ،���ق ا����1��� ����زامھذا ��(ق ��دا ا�0ر ، وا��رو��

�0ن {�>�ت ��><� �ن ��ق ا�ر�ول '�* K .��" و ��م و  *}ظ�م�َ  �ق* �ُ َ� �َ �َ  كَ و إ
َ {ا�0ر�م 

  3}��(" ا�(رآن 

�ن أراد ��ر ا��رة و'�� ا�د
�� و�دل ا���رة وا��Aواء ��* : " �زم ا�ن�(ول 

K *�' K ���" و��م #��(�د ����د ر�ول  ،ا��5>ل �)�رھ� ا���(�ق����ن ا���ق �0&� و


� K ��* و�����ل أ���" و
  4"�" آ��ن ا��Aداء��ره �� أ�0
" أ��

��1داء ���ر�ول '�* K �زم �ؤ0د ��* أھ��� ا ا�ن#�ن ھذه ا��وال 
����ص أن 


د  ،��م #��� ����ق �����ق���" و� 8�����زم ھو �ر��� ا1
��ن ا����م ��*  ا�ن#��&دف ا

                                                           


د��8، // 1�  . 101ا�'ل #8 ا���ل وا�ھواء وا�
�ل، ا��'در ا����ق، ص ا�ن �زم ا
ه، ص  1408، �3د�
� ا��
ورة، طا�أ�و ا���
�ن ��8 ���ل، #��� ا��ر��� ا����1� #8 ا�(رآن ا�0ر�م، ���0� إ�راھ�م ���8، / 2

175 .  
د�ن، دار ا���1ء ���راث ا��ر�8، ��روت، ا�ز��دي ا���د ���د �ن ���د، إ���ف ا���دة ا����(
�ن �<رح أ�رار إ���ء ��وم ا�/3

  . 318، ص  2009، 1ط 
* ���  �41ورة ا�(�م ا

د��8، ا���ق وا���ر #8 �داواة ا�
وس، ا��'در ا����ق، ص / 4�  . 67ا�ن �زم ا
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-ل أوا�ر و
واھ8 �ن ا��و�* �ز وأ
&�  ������ر،ا���نا����8 ا����1� #8 ا��ر و ا��Aزام

 .#&8 �&ذا ر��
�� ا��'در
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  :�زم ن درا��$ �#��ق ا�ن !رض/  2

�رى أر�طو  ، #�!� �ن أ-�&� ���زم ا1
��ن �����ق ا�
�س #8 ا���N� ا��8 ا���ف#(د 

ن #8 �د�و�&� #��5&م �راھ� �0ن ا�
�س ����و، وأن .��� ا���ق #8 ھذه ا����ة ھ8 ا����دة

�رى أر�طو أن ا���0� ھ8 ا��8 ��(ق �ذة و��5&م �راھ� <ر#� و��5&م �راھ� ��0�، و

  1ا����دة ا��(�(�� 

��� �ر��� ���!ل #8 �رى ��ض ا����!�ن أ��5 أن ا���N� �ن ا���ق ا����1� ھ8 .و

  2.��� ���دة ���!ل #8 ا�و'ول ��1
��ن إ�* ���دة ا�دار�ن ،�0و�ن ا1
��ن ا���ر

ذھب آ�رون إ�* أن ا���N� ا���(�� ، وذھ�ت �ذاھب أ�رى إ�* أن ا���N� ھ8 ا���0لو

� ا1
-�و.      ھ8 ا�ط��������ز�� إ�* أن ا���N� ھ8 ا��
��،  وذھ�ت ا��� ذھب ��ض ا�

���N8 ھو ا�����ذھب أھل ا��
� إ�* أن ا���N� ا���(�� ھ8 ا����7 �
��� ،  وإ�* أن ا�وا-ب ا

  .3ا�-
� #8 ا��رة 

��م ا���ق ز -�
��ن أ�����ن ��!�ن ��ور ا�رإ�زم ���Cق  ا�نا�!��ت �ن درا�� 


ب ا�
ظري #����ق ���د�د أ�� ���
��� ��-� ،آ�ر 
ظري�
ب ���8 وھ�� -و.����&وم ا��د�ث

أ'ول ا��5>ل وأ
وا�&�، وا�-�
ب ا����8 #����ق  �(وا�د �ط��ق و���ر�� ��ك ا��5>ل، 

                                                           
   28، ص 1968، ) ط(رو
ق ���د و ��د ا���0ر ا�-وھري، ا�0ر ا8���1، دار ا���م ، ا�دار ا����5ء، د/ 1
  ���108-ن �(داد ، ا��ر��� ا���(�� #8 ا��1م ، ا��ر-7 ا����ق ، ص / 2
   124ا�ھوا
8 أ��د #ؤاد ، ا��ر��� #8 ا��1م ، ا��ر-7 ا����ق ، ص / 3
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وة ��* إ'�ح ا���ق ��،�ر-��&� #8 ا���وك وا�Nرض �
&�� ھو ��ر#� ا��5>ل و

  �1داو�� ��ل ا�
وس ا���دة و

ھذا ، وا��رةا���ر #8 ا�د
�� وا�ن �زم ھ8 ��(�ق ا����دة و#����N� �ن ا���ق �
د 


" ��-د أن 0ل أ�ر ظر  ،ا �0ر #8 -��7 أ�ور ا�د
��ذ�زم أن ا1
��ن إ ا�ن��E5 �ن �ول @#

إA ا���ل ��Pرة  ،ھ�ب ا1
��ن �
" أو �ذھ��" �
كذ�� �،إ�" �ن أ�ور ا�د
�� #�����" ا��زن

  2ا�-ل * 0ل ��ل �رور #8 ا���-ل وط��� ��ر�5ة K #@ن �����" ��

A �ن �رف أ�دھ�� و �م ��رف إ
�� ��0م #8 ا�<�>�ن �ن �ر#&�� و: " �زم ا�ن�(ول 

ا ��(�ت ا��ور #@ذ،ا����8 ا��ط��(8ظري ا��)��8 وا���ر#� ھ
� ���5ن ا�-�
��ن ا�
، وا��ر

إ�* أن ا��(�(� إ
��  ،ا
�&ت #8 آ�ر #0ر�ك �����5ل -��7 أ�وال ا�د
���0&� #�دت ���ك، و

، و إ�� �ذھ��ك �
"،إ�� �ذھ��" �
ك وھ8 ا���ل ��Pرة #(ط �ن 0ل أ�ل ظرت �" #�(��ه �زن

�(��ه ��* 0ل ��ل �رور #8 ��-ل إA ا���ل Q �ز و-ل #. A �د �ن أ�د ھذ�ن ا�<�>�ن

أ�� #8 ا�-ل ��دو وا-ل #(�� ا�&م ��� �&م �" ا�
�س وإ
ك �" ��ظم �ن ا�'د�ق وأ�� ا��� ،آ-لو

 �
-��#"  

�5>ل '��ب ا��<�ھدات ا������� وا��-�رب ا���'� �زم ا���)�ل #8 أ'ول ا� #��ن

 ا�����
"���وي #8 وا�دا  ��دد .ر�5ً . �ظواھر ا���ق ا��-����� #8 ��>�" ا����(رئو

                                                           
� و ا��
طق و ا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 1��  322ود�7 وا'ف �'ط* ، ا�ن �زم و �و�" �ن ا�

د��8، ا���ق و / 2�  48ا���ر #8 �داواة ا�
وس، ا��'در ا����ق ، ص ا�ن �زم ا
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� و ھذا � 1ھو طرد ا�&مو ط��" 0ل ���ب ط���"  ���ون ����8 ����� #8-��7 ا�
�س و


�طرق إ��" #8 ا��
'ر ا�!��ث �ن ھذا ا����ث�.  

ا��رة ھ8 ا���N� ا��(�(�� �ن ا���ق �
د 
<�ر إ�* أن ا����دة #8 ا�د
�� و#8 ا���ر و

��م ا�ذي ��!ل ا�'ورة ا���� ����د '�* K ���" و #���(�د�ن أراد ��ر ا�د
�� و.  �زم ا�ن

  .أن �(وم ا����� ���ك ا���ق ا����1� ��* �ر ا��'ور إ�* 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                           

� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 1��  . 324ود�7 وا'ف �'ط*، ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
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  :�ظر�� طرد ا��م / 3

ھو 
ظر�� -د�دة �ول .��� ا���ق، و�" ا���ر ا���ق و" زم �ط���
� #8 ���0" ا�ن �

0د أ
" �د �و'ل ���ر�" ا�طو��� �ؤو". طرد ا�&م " E -د�د ����� ھو ��ددھ� #8 �'ط�

��د��ل ��* �����ة ا������، و�&دف ا���* �-�ر�" إ�* أن ھذا ا�Nرض �'�E أن �0ون او

�&م ���ون إ�* ��وغ ھذا ���(دا�
�س -���� ��* ا���ف أ-
��&م و'�� رأ�" �ؤ0د أ
" و-د ا

ر ��0ن أن �0ون ��ل ��ف ��(ون ��* أ
" ھو .ر5&م #8 ��ن أن أي ھدف أ�ا�&دف، و

، و#8 ط��"، #�م ���وي ا�
�س �0&م #8 ا�����
"�ط��ت .ر�5 : " ھذا ��-�د #8 �و�" ��
&م و

م �م ���ووا #8 ا�����
" ھو طرد ا�&م، #��� �د�ر�" ���ت أن ا�
�س �0&أ-ده إA وا�دا، و

اراد�&م و�ط���&م و����ن ھ��&م و �0ن رأ��&م ��* ا���ف أھوا>&م #8 ط��" #(ط، وA#(ط، و


ون  إA #��� �ر-ون �" طرد ا�&م، و���ر0ون �ر0� أ'���� ���# Aط�(ون ���0� أ'� إ
� A

#طرد ا�&م �ذھب �د ا�ق ا��م �0&�، �
ذ ��ق K ����* إ�* أن ........ �" ازا��" �ن 
�&م

1"��
�ھ* ���م ا��Aداء  

ھو طرد ا<�راك -��7 ا�
�س #8 .رض وا�د وا�ن �زم ھ8 #��(��دة ا����� ا��8 �����'&� 

�ن ا�
�س �ن أھل ا�<ر �ن �ن A د�ن �" #� ���ل ��Cرة، و س#�ن ا�
�: " �(ول أ��5و. ا�&م

 Aس �ن �ؤ!ر ا���ول �&واه و�
��* ��د اراد�" �ر�د ا���ر وA ا��ن، وA ا��ق، و#8 ا�


���ء ���&م ا���م و  #8 ا�
�س �ن A �ر�د ا���ل ا�'�ت، و�ؤ!ر �د�" ��* و-وده 0!�ر �ن ا

� و��N 8#ض ا��ذات �ط��" و���
(ص ط���&�، و#8 ا�
�س �ن ��و�ن ��ھم �ن ا�زھ�د وا�

                                                           


د��8، ا���ق و ا���ر #8 �داواة ا�
وس ، ا��'در ا����ق ، ص / 1�  87ا�ن �زم ا
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ھذه ھ8 أ.راض ا�
�س ا��A 8 ا���م، 0)0!ر �ن �رى �ن ا����� وا�
�س �ن �ؤ!ر ا�-&ل ��* 

  1".رض �&م �واھ� 


* أ
" �&�� ��ددت �ط��ب ا�
�س و��� ��

ت �واء #8 ا��
�ء ا���ل أو ا��ذات أو ا���م #@����

  .ھ8 �طرد ا�&م 

ھو ا���ل ا�ن �زم ���دد أ��وب ا���ج وا�ذي �
�&8 إ�* �ط�ب وا�د ��دد وھب �ذ

و'� إ�* طرد ا�&م ��* �(�(�"، #(د و-ده ����� �ن 0ل ��ب ���'� �ن 0ل 0در � ،��Cرة

��0ن ����ص ھذ�ن ا�<(�ن #8 ج ����ر ا�<ق ا�!�
8 �ن 
ظر��" وھذا ا���وب #8 ا���و

  : ��ور�ن ھ�� 

و ھو �ذھب ا�(ت ���" ا��م �0&�، إذ ��س #8 ا����م �
ذ �0ن إ�*  :طرد ا��م:  ا�ول -

  .أن ��
�ھ* أ�د �����ن ا�&م 

- ��رة #�ط�وب ا�
س ا��<ر�� وا�د ذ�ك �����ل �Cو: �ز و+ل ا��و+$ إ�( ) : ا�'&�

  .ھو ا���ل Q ����* �س �" إA طر�ق وا�د و�، وھو طرد ا�&مو


 �ذ0ر
� ��ذھب ا��
�� �دى أ��(ور،#&ذا  ،ا����دة �'���"�� ووإذا �0ن طرد ا�&م ��(ق ا��

�
�ق ا�ن �زم ا 8# ��
���8 ����ن ط����&� �دى أ��(ور، #@ذا �0ن ا��<��" إA أن �&وم ا��

إA أن ا��ذھ��ن �����ن ا���#� -وھر�� ������ر أن ا��
�� �دى  ظ�ھر�� و�ظ�� �7 أ��(ور،

  2ن �زم #&8 و���� ��(ق ا���N� أ��(ور .���، أ�� �دى ا�

                                                           

د��8، ا���ق و ا���ر #8 �داواة / 1�  . 88، ص ا�
وس ، ا��'در ا����قا�ن �زم ا
� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 2��  . 325ود�7 وا'ف �'ط*، ا�ن �زم و�و�" �ن ا�




 ��� ا�� ��م���� ا�	��	
                                ا�	�� ا�����           ����� ا

 

71 

 

��ب �و-&��" �طرد  ا��روي8 ��و0" ��دد ���(��" ا�د
��وي و���" #@ن �
&U ا1
��ن #و

�" إ�� ���وك �)
س 
�" #�" ا�رذا>ل #��(ق �" ا����دة، و ا�&م، #@�� ��ل #�5ل �-�
ب

ا�ن �زم �ن أ
�ت ا�ط���ت #��(ق �" ا�<(�ء، #�����د 8# 
ظر ���رذا>ل #�-�
ب �" ا��5>ل و

�5>ل و��� "�
ا�<(8 �ن أ
�ت 
�" ���رذا>ل   ا����'8،و
رت �ن ا�رذا>ل و ا�ط���ت 

1.ا�ط���تو 
رت �ن ا��5>لوا����'8 و
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

1 /*� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ،ود�7 وا'ف �'ط��  . 326ص  ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
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 �  �-'�ر و أ'ر ا�ن �زم ��( ا������  :ا���ث ا�'&�

�ت#��� ا�ن �زم  #��� #ر�دة و��� ��ق ذ0ره 
��ظ أن ��ھذا ، و����زة �ن .�رھ� �ن ا�

درس  �0ن ھذا ا����ز �م �0ن �ن ا��دم، #��ن �زمءت �" �ن -د�د #8 �-�ل ا���ق و��� -�

� و��أ�ذ �
&م �� ����<* �7 �(�د�" ا����1�، و ھذا �� �وف 
��ول ��وم ا�وا>ل �ن ا�

  ا�رازه #8 ھذا ا����ث 

  : '�ر ا�ن �زم �&������ ا��و�&��� �-/ 1


8 #8 �ؤ0د ا�ن �زم أن ھ
�ك �(�(� A -دال #�&� و�
ھ8 أن ��ض �� -�ء �" ا��(ل ا��و

#(د ���ر أ#�طون 8# �(���" ��
س إ�* . 1ا��Aرام���رف ا������ �-د�ر ����(د�ر و'
وف ا�

ا�ن �زم أ
" A �ر#ض رأ�� ا���&ود #8 ا�
�ط(�، ا���5N�، ا�<&وا
��، و ا�
س: !�ث �وى


8 ا��)!ر و�-ده 'وا��، إA أن ����ر�" �#�طون #�� A س
ا��(��د، #�&وم ا�
س 8 �(���" ��

�دى ا�ن �زم ���Nر ����� ���&وم ا�#�طو
8 �&�، ��وة ��* ر#ض ا�ن �زم ا���م �C#�0ر 

ا�5Nب، �0&� �دى ا�ن �زم وة وإ�* أن ا��(ل ا�ذي ھو ا�����ز، ا�
طق، ا�<& إ�5#�. ا��!����

أ�راض ��5#� إ�* ا�
س، ������ر أن ا�
س �
ده -وھر -���
8 ���ط ��>م �
�" ���ل 

ا�<-���، ا�-�ن، ا�
زاھ� وا�ط�7،  و��س  ا�-&ل��
س ��>�� �
�&� �(�ل ا���م، ��را5"، #

�ن ��)�� �وى  أ�� .إن �0ن ��ق ��* �
'رھ� ا����وي ا�1&��8ھ�� أو 'ورة ��ر��، و

ظ ا�
وع، #&8 5رور�� ���Aرار ا����ة وا�
س وا��8 ھ8 أ�رض #�&� ����&وم ا��ز�8�، 

، �(�ء ا�
وع و ا���راره *#��(وة ا�<&وا
�� وظ��&� اA<�&�ء �0ل �� �ن <)
" أن ��ظ ��

                                                           

� و ا��
طق و ا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 1��  . 310ود�7 وا'ف �'ط*، ا�ن �زم و �و�" �ن ا�
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� �&، وا��م�ن �� �-�ب �" ا�5رر و�&� �
زع ا�رد��� وظ��&� ا�د#�ع �ن ا��(�ء، وا�(وة ا�5Nو


�ط(� و�5�&� ا-�
�ب ا����'8  ا�
س  ا، وا��
������وذ ��* �� �-�ب �" ا��ذة و�

  1ا�رذا>لو

0ر ا1
��ن ا��8 �ذ ،إ
� ��ول ���ر ا��� ا�0ر���#&و �م �)�8 �-د�د و#8 ھذا ا����ق و

��ن .�ره �ن ا
�� ا��8 ��!ل �دا �<�رك ��
" وا���ل إ�* ا�(وى ا�<&و����طر إ���ع ا�&وى و

ف ا��(ل ا�ذي �" �����ز و�-�
ب ��>ر ���* 5رورة ا��-وء إ�* �وظ �
�&�ً  ،ا���وان

  �����8 �����ق ا�(و�م   ،ا����و��ت


-ده ��0 "�
وز ����رة أن �(�دي ، وإ�* أن 0ل �ن أراد أن ����* �����ق ا�(و�م ��

  2.���ر�ول '�* K ���" و��م

��
�� �ن ا��ذة و�  ا���(�� �(د و�ت ا��
#ذھب أ#�طون  ،أ
وا�&� �وا�ف �����ا��و

��م أر�طو ا��ذات إ�* 
و��ن ا�ول ، وو���ت ھ8 ا���ر ،إ�* ا����ر ا��ذة 5رب �ن ا���ر

 ا��ذة ا�����ا�
وع ا�!�
8 ھو ، وا�<&وةو �(�س �در-� 
(�>&� �ن ا��زن و:ا��ذة ا�/.���ھو 

أ�� ا��ذة �
د أر���ب #&8  ،ا���ر ا��'*��ن ا��ذة و ، وو�د أ��(ور����&� ا��ذة #8 ا�-�مو

  . ا��(ل ا��5ل ا�ذي �ؤدي إ�* ا���ر

��)�0د إ�* �و�ف أ#�طون ا��رب �� ،�زم �ن ا��ذة ا�ن����ن ��� ��ق أن �و�ف 

  3.أ��(ور��!ل #8 �دم ا��و��د ��ن ا��ذة وا���ر �
" إ�* �و�ف أر���ب وأر�طو ا��و

                                                           
1  /*� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ،ود�7 وا'ف �'ط��  .312ص  ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
2 /"�
  . 313، صا��ر-7 

د��8، ا��ر-7 ا����ق، ص، ص ���د أ��د ا�د��س، #��� ا��ب وا���ق �
د ا�ن �زم / 3�  . 126، 125ا
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���(8 ا�ن �زم �7 أر�طو #8 ا��(راء ا�وا�7 ا����8 ��0 ���<" ا�
�س #8 درا��"  0ذ�ك

!م ، �0ف ���زو
&� �ن ا�رذا>ل، و���رى �0ف ���رس ا�
�س ا��5>ل #8 ����&مو.���Cق

�7 #�رق ھو أن ا�ن �زم �م �ط�ق  ،�ر�(8 �����وك إ�* �� �
�8N أن �0ون ���" ھذا ا���وك

ا�ن  �ن !م �م �0ن، وا��8 ����رھ� أ��* ا��5>ل�(��� ����&وم ا�ر�ط8 و��ت ا�ا��
�ن ���)


و�
#@ذا �0ن أر�طو �م �0ن ا��ظ ���" #8 0و
"  ،���دئ أ������زم �
'ب 
�" �<رع �(وا

ل �(�دة ��دود �� #��ط� ا��( ،#���ر ����ف �دى ا�ن �زم �م ��و#ر ��* ا�
ص ا�د�
8 ا��
زل

08 أن ����ز �����ر ا1
��ن  ا��5ل�ن إذا 0-�ء �" ا�<رع و� A د أر�طو
#� ��0 ذھب �

��ر 
�" أ0ده ا�ن �زم #8 ، أ#�0ره ا���5� #8 أ#���" ا���5� �(راط �ل �-ب أن ��-�د�#

  1.��موك ����د ا�ر�ول '�* K ���" و#8 ا��� ، و8# �
�� ا���م وا��Aداءط�ب ا��5>ل

إ
�� ، وت ���� 
ظر�� ����ق ���ظواھر ا������ #��ب0ذ�ك ا���ق �دى أر�طو ���

08 �ل �Aد �ن ا��ط ،��'ف ا1
��ن �����5� إذا ��ر�&�� A ظر�� و�دھ�
��ق، #����ر#� ا�

#رض ��* ا�
�س ���م ا���ر "ھو �� د#7 أر�طو إ�* إ�5#� ا���ق ا���5� ����0� إذ �(ولو

  .2" ا�����5ن ��� #(د ا��و�* ا��ر�ن#�ن -�7  ،و ا���ل �"

ا����!�� وم ��* 
ظر��" 8# !
�>�� ا�
س وا��دن، وذا �0
ت #��� أ#�طون ا������ �(إ

 ��ت!م �و, ھو �
د ���م ا��!ل#8 ���م ا��&� وا��(�>ق و #8 أن ا�
س �0
ت �&� ���ة ���(�


ت �(و��" #0  ،#��ت #8 ا�-�د 8# ����
� ا�رض ا�ذي ����ره ���م ا����Aت، ���ب ���

ي ا��(راط8، ا�(�>ل �)ن #@ن ھذا ا��&وم أدى �" إ�* ا��ذ ���رأ"ا��دن �-ن ا�
س"ا�<&�رة

                                                           
� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 1��  . 317ود�7 وا'ف �'ط*، ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
  . 319ا��ر-7 
�"، ص / 2
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 �� #8 ذات ا1
��ن �وا�ط� ا��وار، ا�(وا
�ن ا������ ��م �و��دھ� �ن ا�0
�ه  �(�(� ا��5>ل و

��* �� و�
�ء . ���" #�Nب ���&� ط��7 ا��وارات#�0ن �ذ�ك أ!ره ��* أ��وب أ#�طون 8# ��0

�* #وق ���ق �ذھب أ#�طون إ�* أن �ن وا-ب ا1
��ن �80 ���� ���ة ����� #��5� أن ���

ا�(وا�د ا���(�� ا��8 ط��7 ا��-ر��8 #8 ا���ق    وھذا ا� ،�ط��ب ا�-�د و 
وازع ا�<&وة


-دھ، ا���0ن��-�وز �دود ا�ز��ن و A� د ا�ن �زم
#�� ��ر5" ھذا ا����وف ا8���1 �ن  �

�ر��ط ���وا�7 ا�����ش ، #8 ا��ر�نء ��ر-م ���E ا����ة ��0 رآھ� و��<&� 8# 
�" وأرا

   01ن و��دة �راءات أو �)��ت �-ردة�م �و اA-������، ا������� وا��A'�د���0ل ��ط���" 

0ر أ'�ل �
�ذ �� <�'��" �0�ر��&� ��رز ا��(�� ھذا 
����ص أن أ#�0ر ا�ن �زم  �نو

  .��(ت ا��(��د ا������ #8 ا�0ر و

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ص / 1��  . 315ود�7 وا'ف �'ط*،  ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
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2 / ��  :أ'ر ا�ن �زم 4� ا��3&رة ا��2

و#��" رد #�ل �و�� ��ن ا��'ور ا��8 ��ت  ا��داد��* �زم #8 ����" و ا�ن�(د أ�دث 

��ر0" #8 إ��ق ا��(ل ا8���1 �ن �0و
" و-�وده و#�0ن �&دف إ�*  .�ؤ�د�ن�����ن و

�0�� ��� ك أ�ر ا���0ر #8 �(�>ق ا���0ب و��د أن �ر ،ا�د��لو ا�-�ھ�A-�&�د� �
إ��"  ا
�&*ا��

��ر #8 �طوره  ،�زم 8# �
�'ف ا�(رن ا����س ا�&-ري ا�ن#��� ظ&ر  1.#(&�ء ا��
�'ب

1#��ح �0#
ت ��ك �ر��� �&��  ،ا�0ري �را ���دا �ن ھذا ا�
وع �ن ا������ ا��ذھ��� ا�-��دة

 ، و#8ا�!(� #8 �در�"و اA-�&�دا��-�ل أ��م ا��(ل ا8���1 80 ��دأ ھذا ا��(ل #8 و�وج ��ب 

Aس ��ط>ون وأن ھؤ�
�ل إن ا�(��س ��0&م و ��رك،  �ن �ؤ�ذو�'��ون ء ا�>�� ر-�ل �ن ا�

�دوره ا1-��ع �0ن ��ر و   ا��
� ا�'و���ن ا�د��ل ا����8 ��(رآ
و ا�ذي ھو #8 رأي 0!�ر �ن

� ��-&
  2ا
�راف ا��-�����7و�� �1رار ��ث أ'�E �و
� �ن ا��رف ا��(�8 و�)ز�� �

ر-ل ���ط�7 أن �� 5
ك ��ل،  وا����ر �
� !ورة ا�ن �زم ��* ا�(��س و�&ذا ��و

ر-7 إ�* ا���0ب �(85 #�&� دون أن ����دا�&� و������&� و :��
�ول ا��ور ا�<ر��� �0&�

  .ا1-��عوا��
� ا�'���� و

��* �5ور �وي  –ا�ن �زم  –ا��A(�ل ا�0ري #8 ا�رأي �0
ت �د��>�" �&ذا و

# ،����)��Aر��� ا�روح ا�� ��
ھو أھم �)!�ر �Aن �زم #8 ا6+��&د�&ب �0ن #�E ا�
&5� ا�د�

                                                           


د��8 و -&وده #8 ا���ث ا���ر��8 وا���5ري، ا�زھراء �W��م ا��ر�8، ا�(�ھرة، ط��د ا����م �و/ 1�، �2س، ا�ن �زم ا
  .341،ص1988

2 /،"�
   342ص  ا��ر-7 
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اA-�&�د ا��ر0� ا����1� ��د أن أ.�ق أ0!ر �ن ����ن، #!�� إ���ح #8 �را!" ��* �د��م 


د�(��د، #���(�د �
�ذ ا�وXا��(��د �رام، #و  !م �ذ�وم ھ��د� A��1 ا��(��د إ  

ف �
د �زم #8 ���رة ا���5رة ا�A )� A �����1نإ�* -�
ب ذ�ك #@ن ا��)!�ر ا�0ري 

�زم �د 
-E  ا�ن�ل إن  ،�ود ا��ذ�ن أ'�ب ا��ل ا8���1 #��با�-�د !ور�" ��* ا��(��د و

ھو ا�ذھب ا����<ر وا�واE5 ���(رآن وا��
� و ا�A'�ل#8 إ���ء �ذھب #(&8 ����د ��* 


8  ا�ظ&ھري�&�'�  2ا�ذي 
<) ��* �د �ؤ��" ا�(�" أ�8 �����ن داود �ن ��8 ا�ظ�ھري ا

�ت ��ق <�'�� ا�ن �زم ا�'و�8، ا��ذھب �ن أ�رز اھ������&���8 �ر- ��د ھذاو


&-� ظ�ھر�� �(وم ��* ، ود ا�ذي �)!ر �)!را وا��5 ��در�� أھل ا��د�ثا�(�" ا��-�&و� U&


  3ا��
� ا�
�و��، إ-��ع ا�'���� و ا�د��ل ر�0>ز أ����� ھ8 ا�(رآن ا�0ر�م، أر���


&U ا�("، و إن ظ�ھر�� ا�ن �زم 8# �(�(�&�� E��'�� �ن !ورة #0ر�� "'����

، وا��ودة �" إ�* ا����ر #8 �'ر ا�طوا>فا�
ز��ت ا�و'و��� ا�
��� ا��8 .��ت ���" 


�� ��س إ�* #8 ا����ك �����0ب وا��
�ا���'� إ�* أن إ'�ح ا�دا�'��E و�
��" ا����� و 

A ا���&-��ن ��* ا�د�ن �ن ا��&ود وا�
'�رى و���51#� إ�* �وا-&�  ،-��ع ا�'����و

)�4
� ر�ول �K" إ�* ���ر-وع إ�* ��0ب  K و���
* ذ�ك ��.  

                                                           


د��8 و-&وده #8 ا���ث ا���ر��8 وا���5ري، ا��ر-7 ا����ق،/ 1�  343ص  ��د ا����م �و�س، ا�ن �زم ا
2/،"�
  345ص  ا��ر-7 
� وا��
طق وا���ق، ا��ر-7 ا����ق، ود�7/ 3��  84ص  وا'ف �'ط*، ا�ن �زم و�و�" �ن ا�
4 /"�
  . 99ص  ،ا��ر-7 




 ��� ا�� ��م���� ا�	��	
                                ا�	�� ا�����           ����� ا

 

78 

 

�+�� ا��.د���(د ���زت ����و�و-8  ا�ذي ��م ���" ا��(ل �
د ا�ن �زم �
(د ا���س ا�1ا�

 ،8

&� ��ظ� -د�دة #8 ��ر�Y ، وا��ر#�
8 وا��رھ�
8ا���ر#8 ا����(� �&�ن ھ
� ��0ن و'

�5
ت ا���ث �ن ا��(�ن ا�ذي �دوره ا
(�م إ�* -�
��ن و   1ا�!(�#� ا����1�� ��-&
  :ھذه ا��


ب 
(دي ���8 �وا�" ا���'�ر �����وب ا�<�'�� و ا��
&-�� ا��8 ���رض ا���ث : ا�ول�-


ب 
(دي إ�-��8 �وا�" : !�
�� .�ن ا��(�ن ���#�&� و ��ر�ر ا��(ل �-Aا ��-&
�����ل ا�د��ق ��

 �0�����  

1 / �  : و �رى #�" ا�ن �زم �� ��8 ا�+&�ب ا��.دي ا����

�ر �و5و���، ا��)!ر �)ي ا����رات .�دم ا��A(�ل #8 ط�ب ا��(�(�، و -وبو �

ردا �(ق �" ا��(���� و�� ��ل ��0ن ا����ر �و�" ا�ظ�ھري ا�ذي و'ل إ�" �و����

 .وا�5�

�ل ط�ق ھذا و-وب ا���د �ن ا�&وى، و�را��� ا�
س ����ش أ���&� وط���&�، و ����

 .ر��5� وا��ط���� ا�<رط ���وA ا��-رد �ن ��و�" ���

ا��و-" 
�و ا��ق �&�� ���<��ص و<&ر�&م و �دم اA.�رارو-وب ر#ض ا��(��د و �

 .�0ن

 .ا�د��ويم ����و5و��� #8 ����-� ا�راء وا��Aزا �


� #8 �رض ا�راء وا��وال، و ����  2ا��-وء إ�* ا�
'وص ذا�&� �دون ��ر�فا

                                                           

د��8 / 1�ا���&د ا�����8 ��0ر ا8���1،  ،"
ظر�� ا���ر#� و �
�ھU ا���ث  "أ�و ���د ���م ا�ز��8، ظ�ھر�� ا�ن �زم ا

  40، ص 1996، )ط(���ن، د
2 / ،"�
  . 42ص  ا��ر-7 
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���" ���ر�ر ا��(ل �ن زم �ن �ن ھ
� #@ن ھذا ا�-�
ب ا�
(دي ا����8 ���* ا�ن �و

8 �
ط�(�ا�وھ�م و-&
ھذا �0ن أھم �
'ر �ن ، و���ق ا���0م -���� ����ذ �ن ا�<ك ا��

  .   ���E ا�ن �زم ا�'و���

#@ن ا1
��ن 8# 
ظر ا�ن �زم ���ط�7 أن �درك  ا�+&�ب ا��.دي ا�2+&��أ��  : '&��&/ 2

ھذا ا�ط�ب، وأن ���7 �طوات �
&-��، و 7 ا��
&U ا�'��E #8 ھذاأن ����<رط  ،ا��(�(�

واء �0
ت �(د��ت ا�طر�ق ھو ا�طر�ق ا��رھ�
8 ��ث أن ا��راھ�ن ��ود إ�* �(د��ت �و!و�� �

  1أو �(د��ت �-ر����" �����(��� و" أوا>ل 

�ن ا��ذ�ن �)!روا �" إ�*  ��ث ���" �-�و��ا�ن �زم ��د و#��" �)!�ر #0ر  ا��د�د و

دا>" ��* 
-�وا #8 ��* ا�ر.م �ن ا�-&ود ا�0!�رة ا��8 �ذ�&� أ�ذ�ك ، وا��Nربا��<رق و


-د  �)!روا�ن ھؤAء ا��ذ�ن إ�راق ��0"، و "� �-450ا�ذي ��ش ��ن ا��
��ن أ�و �&د ا�9زا�

�(د و-دت #8 أ���ء K ا���
* ����0 أ�" أ�و ���د " ��ث ��ل #8 �د�" �Aن �زم ه  505


د��8 �دل ��* �ظ�م�2"�ظ" و ���� ذھ
" ا�ن �زم ا.  

��0ر ��
&��  #(د و-د <��" ،�زم وا�Nزا�8 ا�ر.م �ن و-ود ��#�ت #0ر�� ��
��ن ��*و

  :أھم ھذا  ا��<��"�زم  ���نا�0ر �ؤ0د �)!ر ا�Nزا�8 #8 أ��وب ا1'�ح و

ا��
� #(د أ�س ا�Nزا�8 ا�-�ھ" ��� أ�س ا�ن وھ-ر ا�(رآن وأن ھذا ا����د ����ذاھب  �

  .5رورة إ�ط�ء ا��(ل ا8���1 و!�� �-���� �رد 
!�ره إ�* ا�-ذور�زم �ن 

                                                           

د��8 / 1�  44ص  ،  ا��ر-7 ا����ق،"
ظر�� ا���ر#� و �
�ھU ا���ث " أ
ور ���د ���م ا�ز��8، ظ�ھر�� ا�ن �زم ا

د��8 و-&وده #8 ا���ث ا���ر��8 وا���5ري، ا��ر-7 ا����ق،��د / 2�   146ص  ا����م �و�س، ا�ن �زم ا
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ا��(�>د #(د ��ر ذ�ك ھو �-�ل ا��ذاھب و �زم #8 ا�Nزا�8 ا�نو !�� �-�ل آ�ر أ!ر #�"  �

�0د ���Wم، ���
" #8 و-" ا�طوا>ف ا��8 �ا ���" وا�Nزا�8 ��* 
س ا�درب، <�ھر

  .ا�رق ا���5�5د �(�� #و�ف 5د ا���ط
�� و5د ا�
'�رى و

�ق�(د �0س ھذا ا���0ب " ا�رد ا�-��ل ��* �ن �ر#وا ا1
-�ل " #8 ���0" 0ذ�ك و�A8  ا#

 U&
  :�د �-�* ذ�ك #8 ھذه ا��ورا�ن �زم وا�Nزا�8 و��ن ا��

�زم �
�* #8  ا�نا�د�� #��� �(ول �" ا������ون و����ق #8 درا�� �ذاھ�&م و ��ري :ا�ول

ظ��&م ا�����ل أ.���ط وا�<Nب و ا�
�لا��'
�ن #8 ا���ل و" ا�'ل ��* �(د�� ���0

  .��'و�&م إذا �م �و#وھم �ق ا��را5&م

�زم 0!�را �� ��-) إ�* ا�رد �����(ول ���<رة دون أن ���ول �)و�ل ا�
'وص �)و��  ا�ن :'&��&

* ا��-�ز و#ق �� �(85 �" #8 ھذه ا�
'وص إ� ا���
*  �-�ز�� أ�� ا�Nزا�8 #�'رف ظ�ھر

  1ا�
ظر�(ل وا�

<ر ����ذ ا�ن �زم ��* ا��داد ا�(رن ا���دس ا�&-ري #8 ��>ر أ�ط�ر ا��1م ��(د ا
و

ل ا8���1 إ�* ���ون ��* 5رورة أن ��ود ا��(و�دا#�ون �ن اA-�&�د و ����ون #0ره

  .2ا��
� �0'در��ن !����ن ��0ر ا8���1 ا���0ب و

����ون  د�دا ���� #8 5رورة أن ���د ا�#(د ظ�ت ا��ذور ا��ز��� �
�و ���(� و��� -

 .أن �
�ذوا ا��را#�ت و ا��(��د��* ا�'��ن ا�!����ن، و

                                                           

د��8 و-&وده #8 ا���ث / 1�  . 147ص ، ا��ر-7 ا����ق، ا���5ريا���ر��8 و��د ا����م �و�س، ا�ن �زم ا
2 / ،"�
  . 349ص ا��ر-7 
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  : ��:� �.د��


د ا�ن �زم ���� 8�����د #8 أ���" ��* ا�(رآن، ا��
� إذا �0ن ا�&دف ا

�&ذا و. � �ن ا���ق ھ8 ��(�ق ا����دة وا���ر #8 ا�د
�� وا��رة#@ن ا���N .ا1-��عا��ط&رةو

���ق �
ده �ن أ�* �
ظر�� -د�دة #8 ا���ق وھ8 طرد ا�&م، ا��8 ����ر 
(ط� ���ز #��� ا

�ت ا��رى��  .ا�


0ر ��* و�0ن ھذا ا����ز و� A م �)�8 �ن ا��دم، #��ن �زم� ������ا��رد أرا>" ا

، #�<�ر إ�* أن ا��(�دة ا����1�!م #&و �)�ذ �
&م �� A ����رض و�ن و   ا�وا>ل ��و�&م 

" #8 أ'ول ا��5>ل، و����ره #�&�، و �وى ا�
س �دى أ#�طون ���� "
���(8 �7 أر�طو و�0

0
" A �ط�ق �
�" ا��
�ن #8 �)��ت 
ظر�� � ،�������ن #8 ا���5ط ا�و�ط8 ���5>ل ا

�)!�را  وا��
�، و�ن ھذا ا��
ط�ق  �0
ت �#�0ر ا�ن �زم �ر-�" ا����8 #8 ذ�ك ھو ا�(رآن 

�ن ��ل ��
�" ���ذھب ا�ظ�ھري ا�ذي �0ن * ا���5رة ا����1� �'� ���� وا��5 ��

 ،�
�ن ��ل إ����" �
&U  ا�Nزا�8 �'� ��'�و�دوره !ورة #0ر�� ��'��E ا�(" وا��

  . ا��ذاھب و ا��(�>د
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• ���� ا���ق �� ا���م : ا���� ا�
                             

• � !"� �#��   
 

 



 
 
 

 
  
  
 

 ��ط�� •
 
 أراء ا'& %$م �� ا���ق  : � ا�ول �ا�� •

  
• ����ا���� ا� :�  ت#�� ا���ق ا�$��� '�/. ا�-,+ 

 
  

• � !"� �#��  
  



•  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 .��ط�� •
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'� ، وھذا �دوره ا��!س ��� أرا�� ا�و�ت ���� �إ���� �����و�����ر ا�ن 
زم ����� و

ا��د ���، و ا�
د�ث ا���وي ا�.ر�ف ���� أ�!�� ا,�����) ����������ن ����رآن و. ا*(���)

� ،���� ��� �����3 ����دا ��� أ
!�م ا���ل، واھ����� إ�� �.!�ت �م �ظ�ر ���د��ل ا�.ر�

�و أ�4ل ��� أ��س ��3ر���راه � ��8ره �� 4وء �����6  �
���� �وا�5 ا��5��3 ا*�د��

  . �����6 �����وم ا��د��) ا����9) و

أ��8) ا�ن 
زم �� ������3 ������) ا*(���) ر<م �=6ره ��� ��4> �ن ھذا ا���ط�ق و

)، ا��وة ا�.�وا��) � ����س إ�� ذوي ا��وة ا�?4��(�ل ����� �ن��و����)،اا�وا4> �������) 

�!ن ا�ن 
زم ا���!ر ا����م �م ����� أ6ر ا�����) ا��و�����ن أو <�رھم �� وا��وة ا���ط�)، و

  :��راه �ؤ!د ���  ،درا��� ������) ا*(���)

أن �8در ا�����) ا*(���) �� ا��9م ھو ح ا*(�ق , �!ون إ, ���د�ن، وأن �8 .1

، و*�� (����م و��ر��م اC(رة��� ��� �8ح ا�(�ق �� ا�د��� و ا�(��ق �ز و3ل ا����م

ط���� وا3�) �� 5��3 ا*�ور، ����� �8در ا�����) ا*(���) ��د ا�����)  ھو و

  .ط����م <�ر وا3�)وأھل ا���ول �� ھذا �(���ون و ا���3دا��م ا�����)،

2. ��<رس ا* ا���ل ��
  .(�ق ا����9) �� 5��3 ا��وا

  .ا*(�ق ا����9) ر����) ا��8در ا���9ن �=ن����ق  .3

  . ا,ھ���م ��8Eح ا���س ��*(�ق ا�
��دة ��رك أ6ره ا�وا4> ��� إ�8ح ا��3د .4

� �و��!�� أ�� � ��ن ��ل �ط��� إ�� ��ض ا����'>  , ��ب ���: " ���م ا���وك ا*(��

أ
�د ��ن أ���� �ل �!�د �!ون  ،��ول أو ��لأ�ظم ا�رذا'ل، �� �م �ظ�ره و�و أ�� أ.د ا���وب و
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� ذ�ك أن و" ��د إ�� �ن �وة ا���ل ا���4ل , �!ون �?���) ا�ط�5 ا��ط��� ��� ا���4'ل  و���

� ا���وك ا����> ر<م أ�� أ�ظم ا�رذا'ل إ, أ�� , ���ب ���ر�) ��*داء، إذ , ��!ن ا�� (���
��

��
أ�4ل  ،, �ظ�رھ�و�� إ�� ا����'> و�!ون  ا�
��) ھذه ا����ل �ط� ،��وك �م �ظ�ره �8

  1 .��ن أ���� ط��� ��� ا���4'ل *�� ا��ط�ع أن �!�> ��3ح ط��� �� إ(��ء ��و!�


���� �Iو� �6م ���ق  ،���ل���ط ا���و!�) ا*(���) ���ر وا���ت ���ظر أن ا�ن 
زم �

��� �ا�
��) �(�8) ا�?رض ���� ا��و�ظ) رات .د�دة ا�3�9ز �� 8ورة 
!م وأ��6ل، و�

.J ا��� �و8ل إ���� �ن �
����� و��3ر��ا����'
2  

�3ب ا,ھ���م �� رأ�� ��و��) ا��رد ��� ا*(�ق ا����9) ا����4)، ��� أ��س  �ذا

� و�8درھ� إ���، ���ل ا����م � أن ��ك ا*(�ق���� K ن �ن ا������6زا��� ا�6واب �ن�
ء ا�

� ا�د��� و��8ر ���� �����ب ا���رض ا�و.أ�راد ا��5��3 ا����م� ����� K رة�ذي �رره)Cا ،

��دا أ!�ر �� ��ط��� ��ذه ا��ظرة �I(�ق ا����9)  ،��5��3 ا����ما�(ط ���) أ�راد و


���� ����� ھو ا�(��ق ��
��� و����� ا��ط�5 ��� ا���ن، *ن أول �ن ا��زا��� �� ا��ر و�

� ا�8دور ��و�(�'�) ا*��ن و�)� �� �  *.}ونَ �ُ َ� �ْ � �َ �َ  وَ  ونَ �رُ � �ُ �َ  مُ َ� �ْ K �َ وَ {   :� ����

�Eذا !��ت ھذه اCراء ا*(���) ا��� ��دى ��� ا�ن 
زم ا*�د��� ا.��ت أ���� �ن 

ا
�!�!� �5 أ�راد �����3 �� و��� (�8) ��3ر�� وا���) ا���و�) ا�.ر��)، وا�!ر�م  ا��رآن

����) ا��� ����د �� ا��9دة ���� �� ��3ل ا��ر��) ا9 إط�ر �����6 ا��E� (����9 ��!ن

                                                           
  . 330ص  ود�5 وا8ف �8ط��، ا�ن 
زم و �و��� �ن ا�����) وا���طق وا*(�ق، ا��ر53 ا����ق،/ 1
  . 301ص  ا��ر53 ����،/ 2

/* (�Cل ا
  �19ورة ا��
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ا�
د�ث ا�.ر�ف، أ�� �دى ا��9دة ���� ر�م وا�! ا��رآنأھدا��� ��� �������، �ظ����، �����3 و

ا������ن  �راثا��
ث �ن  أ3ل  �� ا�و�ت ا�
�4ر ���زال ا���
6ون �!ر�ون �3دھم �ن

�=�ل �
ن ا���
�6ن و. ��و8ول إ�� �ظر�) أ(���) ��!���) �ن أ3ل �ط����� �� ا�وا�5 ا����ش

��دى ��� ا�ن 
زم  ا���ا*(���)  اCراءا���وا54 �م .��ت  ��3د��أن �!ون �د ا��ط��� 

� .ا*�د��
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  : ا����در/ا

ا�!وس، ����ق ��دل أ�و ا�����	، ا�
�ر �	 �داواة ا���ق و ا�د�
	،ا�ن �زم  -1
  .1987  ،1دار ا��$رق ا��ر�	، ا���ھرة ط

دار ا���ر�) �'ط���) ا�$ر،  ا��ل،ا�د�
	، ا�!�ل �	 ا��'ل وا&ھواء و ا�ن �زم -2
  .   1395 ،2ط ��روت،


) ا� ����ق ا�
�ن ���س، ر
�*ل ا�ن �زم،ا�د�
	،  ا�ن �زم -3
 �ر��) �'درا
�تا��ؤ
  .1987،)ط(د ��روت،وا�$ر، 

4- ،	
��ح ا�د�ن  ،����ق ا&&ف،طوق ا�����) �	 ا&�!) و ا�ن �زم ا&د�
          2000، 1ط ��روت، ا�.واري،دار ا�.�ل،

  : ا��را�
 / ب

اھ�م �'
!) ا��ر��) ا3
���) �	 ا��رآن ا�1ر�م، �1��) إ�ر أ�و ا�����ن �'	 �'�ل،  -1
  ه 1408 ،�3'�	، ا��د�) ا��ورة، ط

2- ،	���ھ8 ا���ث،ظر�) ا���ر�) و ظ�ھر�) ا�ن �زم ا�د�
	، ا�و ���د 5
�م ا�ز� 
،	��
  1996 ،)ط(د ،���ن ا���.د ا�����	 �'!1ر ا&

  . 2006 ،1ا، ��روت، طأ��د أ��ن، ظ.ر ا3
�م، ا��1��) ا���ر�) ��د   -3
درا
�ت أ�رى، دار ا�:���) ا��ر��)، م �ط�)، ا�!1ر ا���5	 ا�9د�د وأ��د ��د ا��'�  -4

  . 2007، )ط(د
ر ا3
��	، دار ا�.>) ا��ر��)، ا�!'
!) ا����5) �	 ا�!1 ا��د ���ود ���	،  -5

(�  .1922، 3وا�$ر، ��روت، ط �'ط��
�ن، ����ق ��د ا�ر���ن ا��دوي، و�1�) ا
��ق �و  أر
طو، ا���ق، �ر، -6�

   1979 ،1و�ت، طا�1 ا��ط�و��ت،
7- ،	دار ا�!�*س �'ط���) وا�$ر  ا�!'
!) ا��د��)،ا&
�م و ا&��ق �	 ا
�د ا�
��را

  2007 ،4ط ا��وز�=،و
، 2ط ��روت، ،ا�$ردار ا�ط'��) و ورج طرا�'
	،9 ،�ر ��ر�? ا�!'
!)،، ا��ل �رھ��<  -8

1787  
 . 1980 ،)ط(، دا�ھوا	 أ��د �ؤاد، ا��ر��) �	 ا3
�م، دار ا����رف، ا���ھرة  -9

�ر�? ��
!) ا3
�م �	 ا��$رق وا��Bرب، ا��1��) ��9) ���د �ط!	، �  - 10
  ) ط، ت(��روت، د ا��'��)،

د ا�ن �زم، دار ا�3داع �'$ر ا�د��س، �'
!) ا��ب و���د أ��د  - 11�           ا���ق 
  . 1993 ،)ط(وا��وز�=، ���ن، د
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ا��'م، ا�دار ا���>�ء،  ��د ا���1ر ا�9وھري، ا�!1ر ا3
��	، دارروق ���د و  - 12
  .1968، )ط(د
�ن �$رح أ
رار إ���ء �'وم  - 13�ا�ز���دي ا�
�د ���د �ن ���د، ا���ف ا�
�دة ا����

  . 2009 ،1دار ا���3ء �'�راث ا��ر�	، ط ا�د�ن،
��د ا�ر���ن ��د ا�
�م، ا���م ا����5)،   - 14 (���
�د�) �	 ا�!1ر  (
درا

   1992 ،)ط(ا�����ر، �1��) ا�.>) ا���ر�)، ا���ھرة، د ا�!1را3
��	 و
           9.وده �	 ا���ث ا���ر��	 ا��'�م �و�س، ا�ن �زم ا�د�
	 و��د  - 15

��م ا��ر�	، ا���ھرة، طا�ا��>�ري، وD� 1988 ،2زھراء .  
��ل، - 16��

��د إ 	'�ا��9ھ�ت ا�!1ر ا��ر�وي ا3
��	، دار ا�!1ر ا��ر�	،  

  . 1991، )ط(د
��ر ���د ا��و�	 ا�$���  - 17،(���
�د�) �	 ا�!'
!) ا3� ،	دار ا��ر��) �'1��ب،  

  . 1990 ،)ط(�وس، د
 ،5ا�و
�ط، دار ا��'م، ��روت، ط ��1ل ��ز9	، ����م ا�!1ر ا��ر�	 وا���ر - 18

  ) .ت(د
��9د ��ري، ��ر�? ا�!'
!) ا3
���)، �ر، ��1ل ��ز9	، ا����9) ا��ر��1)،   - 19

 . 1979 ،��1روت، ط

��ر�? ا�!1ر ا�!'
!	 �	 ا3
�م، ��ر�ب ���د ���س، ���د �'	 أ�و ر��ن،   - 20
  .1955، )ط(�9) ا��E��ف وا��ر�9)، ا���ھرة، د


!) ا�Bر��)، دار ��5ء �طور ا�!1ر ا���5	 �	 ا�! ن،���د �.ران ر$وا - 21'
  . 1998 ،)ط(، دا��وز�=، ا���ھرة�ط���) وا�$ر و


!) ا���ق �	 ا3
�م و���د �و
ف � - 22'� ،F

!) اG3ر���)، �'�.� ���و'!

) ا���9	، ا���ھرة، ط
  . 1963 ،�3ؤ

�، دار ا�.>) .��9ر ��د ا����د، ا���ھ8 أ
س ��ط�ط.� ��و��ھدام ���F و  - 23
 ) ط، ت(د ا��ر��)، ا���ھرة،

ا���ق، ود�= وا�ف ��ط!F، ا�ن �زم و�و5!< �ن ا�!'
!) وا��طق و  - 24
  . 2000، )ط(ا���9= ا�:���	، ا��3رات ا��ر��) ا����دة، د

 ،)ط(���9ن ��داد، ا��ر��) ا��'��) �	 ا3
�م، �1��) ا���9	، ا���ھرة، د  - 25
  .ه 1387
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  :ا��و�و��ت  ا�����م و/ج
 

دار ا�ط'��) وا�$ر، ��روت،  ��و
و�) ا�!'
!�)، �ر، 
��ر 1رم،ا رو��ل و �ود�ن، -1
 . 1975 ،5ط

��د ا�ر$�د ا���دق، ا��و
و�) ا�!'
!�) ا�����رة،  �9ل ا��$�ري، �ؤاد ��1ل -2
  ) .ط ، ت(�را�9) ز1	 �9ب ���ود ، دار ا��'م ، ��روت، د

  : ا������� ا�ر���ل/ د

د ا�!�را�	 وا���د ا���5	 �'!1ر  أ��د را$د ا����ر،�وزة  -1� 	��

	 ا3��
ا�ن ا�
��د ا���ط	،  	'�
)، إ$راف ���د ��
�د�) �	 �'
!) ا� (�'�'�� (
����) درا

1در�)،�
2001- 2000 �9
��ر �	 ا�!'
!)، 1'�) اHداب، 5
م ا�!'
!)، ���9) ا3  

  : �ت ا���/ ه

1-  ،	
  �9') ا�'B)  ��ب �	 ر
��) ا�ن �زم وطوق ا�����)،إ$�1��) ا���دي ���
 . )ط،ت(، د���9) ا�9زا*ر ، ��.د ا�'B) ا��ر��) وآدا�.�،5وا�دب، �دد


